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Hymnus požehnania
– homília kardinála Leonarda Sandriho
Príroda – galéria Božích krás
Aby sme boli znakom
Časť besedy hierarchov Katolíckej cirkvi
s mladými v sobotu 16. februára 2008

DBAŤ O DUCHOVNÝ PROSPECH

Povýšenie našej cirkvi na metropoliu sui iuris

historické udalosti

Prešov, 17. február 2008 – slávnostná intronizácia
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Neprehliadnite
Hymnus požehnania

4–5

Homília J. Em. kardinála Leonarda Sandriho
na intronizácii metropolitu Jána Babjaka SJ.

Dbať o duchovný prospech 12 – 13
Nedeľa 17. februára 2008 sa stala pamätným dňom gréckokatolíkov na Slovensku.
Pred 18 rokmi v tento deň prijal vysviacku
biskup Ján Hirka a tohto roku bola slávnostne povýšená naša cirkev na metropoliu na čele s vladykom Jánom Babjakom SJ.

Príroda
– galéria Božích krás

14 – 15

Niekedy sa stačí pozrieť z okna a človek
hneď pookreje. No tento pohľad nie je
samozrejmosťou.

Aby sme boli znakom

16 – 17

Časť besedy hierarchov Katolíckej cirkvi
s mladými po vysviacke vladyku Petra
Rusnáka.

Prvé stretnutie
s eucharistickým Kristom 20 – 21
Čo prináša prvé sväté prijímanie rodine?

časopis gréckokatolíckej cirkvi
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aša cirkev v uplynulých dňoch
prežila veľké udalosti: najprv bol
blahoslavený hieromučeník Pavel
Peter Gojdič OSBM za záchranu židovských
spoluobčanov 27. januára 2008 v Bratislave
ocenený cenou Spravodlivý medzi národmi.
Hneď na to, 30. januára 2008, nasledovali
historické zmeny Gréckokatolíckej cirkvi na
Slovensku. Prešovské biskupstvo bolo povýšené na arcibiskupstvo a prešovský eparcha
Ján Babjak SJ sa stal prvým prešovským arcibiskupom a gréckokatolíckym metropolitom
novozriadenej Gréckokatolíckej metropolie
na Slovensku. Do úradu bol uvedený v nedeľu 17. februára 2008 v Prešove. Zároveň
bol Košický apoštolský exarchát pozdvihnutý
na eparchiu a vladyka Milan Chautur CSsR
sa stal prvým košickým eparchiálnym biskupom. Slávnosť povýšenia sa uskutočnila
v Košiciach v pondelok 18. februára 2008.
Svätý Otec Benedikt XVI. tiež zriadil v Bratislave gréckokatolícke biskupstvo a za prvého
bratislavského biskupa vymenoval Petra
Rusnáka, ktorý prijal vysviacku v sobotu 16.
februára 2008 v Prešove a bol intronizovaný
v nedeľu 9. marca 2008 v Bratislave.
Všetky tieto udalosti si zaslúžia našu pozornosť a primeranú reakciu každého z nás.
Či som biskup, kňaz, rehoľník, alebo laik,
nemôžem ostať ľahostajný voči týmto veľkým
udalostiam, darom, veľkej Božej milosti.
A nestačí iba pekne poďakovať, ale treba využiť každý z darov, ktorý sme dostali. Treba
sa zastaviť a premýšľať, čo to znamená.
Ešte sme si nestihli uvedomiť význam uplynulých udalostí a v zhone nášho života nás
zastihla ďalšia, ešte väčšia slávnosť. Sviatok
Paschy – Veľká noc. Aj táto skutočnosť si
zasluhuje našu pozornosť a ešte väčšmi je
potrebná naša odpoveď na udalosti prežívané
počas tohto sviatku.
Svätý Cyril Jeruzalemský hovorí: „Ó, neobyčajná a nepochopiteľná vec! My sme
skutočne nezomreli, neboli sme naozaj
pochovaní, neboli sme skutočne ukrižovaní
a opäť vzkriesení, ale naše napodobňovanie
bolo len symbolom, kým naše spasenie je

Mgr. Daniel DZUROVČIN
podpredseda redakčnej rady

v skutočnosti. Kristus bol skutočne ukrižovaný a skutočne pochovaný a skutočne znova
vstal a všetky tieto veci sa nám boli uráčili,
že my, napodobňovaním spojeným s jeho
utrpeniami, môžeme nadobudnúť spasenie
v skutočnosti.“
Všetko sa udialo bez nášho pričinenia.
Kristus uskutočnil našu spásu a ponúka
nám život zadarmo. Ale ak prejdeme týmito
dňami bez našej odpovede na túto ponuku,
budú naše dlhé obrady a všetky ceremónie
v chrámoch iba divadlom pre tento svet.
A nielen to. Vtedy bude aj Kristova obeta na
kríži zbytočná. Treba uveriť a prijať tento
dar. Apoštol Pavol hovorí: „Lebo spasení ste
milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to
Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi
Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh,
aby sme ich konali.“ (Ef 2, 8 – 10)
Prijatie tohto daru sa prejaví v našich životoch. Naša viera sa ukáže v našich skutkoch.
Reakciu apoštolov a ich odpoveď na tento dar
nám ponúka evanjelium Tomášovej nedele.
Hovorí sa, že Tomáš nemal vieru a chcel sa
sám presvedčiť, že Kristus vstal z mŕtvych.
Ale mali vieru ostatní apoštoli? Ako to, že na
nich Tomáš nezbadal, že Kristus žije? Prečo
to na ich skutkoch nebolo vidieť? Ako to, že
apoštoli nedokázali presvedčiť Tomáša, keď
neskôr s veľkým úspechom ohlasovali Krista
a krstili celé zástupy? Ale Kristus prišiel ešte
raz, nielen kvôli Tomášovi, ale preto, aby
posilnil vieru všetkých apoštolov.
Kristus urobil pre nás všetko a neustále
nám ponúka tento dar. Zastavme sa. Začnime žiť život s Kristom, aby všetci okolo nás
videli, že Kristus žije.
Christos voskrese! n
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Boží dar
pre každého

3

historické udalosti

J. Em. kardinál Leonardo Sandri a J. Em. kardinál Stanisław Dziwisz 17. februára v Mestskej hale v Prešove

Homília J. Em. kardinála Leonarda Sandriho pri príležitosti slávnostnej
intronizácie prvého prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ

Hymnus
požehnania
Eminencie, otcovia kardináli, spolubratia v biskupskej a kňazskej službe,
drahí bratia a sestry,
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réckokatolícka cirkev na Slovensku
– po tom, čo sme včera zdieľali
vysviacku prvého eparchiálneho
bratislavského biskupa – dnes ďakuje
Pánovi za jej povýšenie na metropolitný
stupeň a za intronizáciu prešovského
arcibiskupa a metropolitu.
Svätý Otec Benedikt XVI. zdieľa našu
radosť a udeľuje vám svoje osobitné
požehnanie. Opätujeme jeho otcovský
vzťah, zvolávajúc na neho silu Svätého
Ducha. Jednota s rímskym biskupom je
garanciou jednoty celej Božej Cirkvi. Môj
pozdrav pre každého z vás chce preto
vyjadriť toto cirkevné bratstvo, ktoré nás
spája s jediným Pánom a v ktorom sa
naša rôznosť zlieva do jediného hymnu
požehnania a chvály.
Dnes veriaci byzantského obradu tejto
zeme prijímajú objatie celej Katolíckej
cirkvi, našej Matky, jedným z jej prejavov je aj metropolitná forma, ktorá bola

priznaná vašej cirkvi. Slovo metropolia
má svoje korene v idei a milosti spojenej
s materstvom. Vaša cirkev je oddnes vo
svojej byzantskej osobitosti prijatá do
univerzálnej cirkevnej symfónie s novým
titulom. Priznáva sa jej cirkevná zrelosť
a osobitný druh materstva, aby tak v Kristovi mohla rodiť nových synov a dcéry
verných východným koreňom a súčasne
nerozlučne spojených s ideou katolicity,
otvorených tajomstvu Cirkvi v jej univerzalite a úplnosti.
Cirkev je skutočne Kristovým telom: On
je Hlavou, my sme jeho údmi. Preto aj
v tejto novej metropolitnej cirkvi je jeden
z bratov určený na to, aby bol „prvým služobníkom”, vykonávajúc poslanie Hlavy,
aby posvätní služobníci a veriaci spoločne
napredovali v jednote podľa Božej vôle.
Pozdravujem teda teba, arcibiskup Ján,
prvý prešovský metropolita. Svätý Duch
nech ťa učiní poslušným voči Kristovi,
ktorý je biskupom našich duší! A tí, ktorí
sú ti zverení, nech vďaka tvojej službe pocítia Božie otcovstvo a materstvo Cirkvi.
Plná právna štruktúra, ktorá bola pri-

Snímka: Mária Žarnayová

znaná vašej cirkvi, zaväzuje metropolitu
a s ním aj ostatných bratov biskupov kráčať cestou synodality, zvlášť v prostredí
Rady hierarchov, čo je typickou formou
biskupskej kolegiality vlastnej pre celú
Cirkev. Synodalita je osobitnou charakteristikou východných cirkví a ony ju
presvedčivo ponúkajú, aj keď so sebou
vždy prináša námahu a obetu.
Drahí bratia a sestry,
utrpenie pre evanjelium vždy sprevádzalo vašu históriu. Východný obrad, toto
cenné dedičstvo svätého Cyrila a Metoda,
počas stáročí nenašlo zaslúžené prijatie.
Ani potvrdenie jednoty s Katolíckou
cirkvou úniou v Užhorode neprinieslo so
sebou uznanie kanonických požiadaviek
tejto cirkvi. Až vďaka pápežovi Piovi XI.
boli vaše eparchie priamo podriadené
Svätému stolcu. Potom ste zakúsili ešte
utrpenie vojny, zmeny hraníc, obdobie
ilegality a otvoreného nepriateľstva.
Vaša cirkev však vstala zmŕtvych a dnes
prekvitá! Boží služobník Ján Pavol II. blahorečil biskupov Gojdiča a Hopka a otca
redemptoristu Trčku. Práve oni, spolu
s mnohými ďalšími nemými svedkami,
zostali verní Kristovmu svetlu počas
nocí histórie a dnes zdieľajú s nami tento
pamätný deň!
Drahí bratia a sestry,
nezabúdajte na vaše povolanie!
Palma mučeníctva a sláva oltárov, ktorú
dosiahli títo svedkovia viery, povzbudzuje
nás všetkých ku kresťanskej dôslednosti
a zodpovednosti. Ako východní katolíci
buďte živými svedkami rôznosti duchovných tradícií Cirkvi. Táto rôznorodosť je

vyjadrením mnohotvárnej Božej múdrosti
a odhaľuje svetu Cirkev ako „jednu, svätú
a katolícku”.
Vaše povolanie má aj osobitnú ekumenickú silu!
Svojím bytím potvrdzujete, že je možné
uchovať si východnú osobitosť spolu
s katolíckou univerzalitou. Zostaňte verní cirkvi byzantského obradu a bratsky
spolupracujte s pastiermi a veriacimi
latinskej cirkvi. Jednota musí rásť v katolíckom spoločenstve, aby podporovala
našu ekumenickú zodpovednosť. Zostaňte verní východnému kresťanského
dedičstvu a jeho ekumenickej otvorenosti,
predovšetkým vy, mladí, aj keby vás túžba
po lepšom zajtrajšku zaviedla ďaleko od
vašej milovanej domoviny.
Vernosť kvitne v úrodnej pôde obrátenia,
ku ktorému nás vyzýva Božie slovo, ktoré
bolo pred chvíľou ohlásené. Iba Pán ostáva naveky! Prosme ho teda o milosť, aby
sme sa s väčšou snahou zaangažovali pri
napĺňaní slov, ktoré sme počuli, aby nás
nestrhol prúd mimo. Naša cesta k Pasche
nech nás robí poslušnými v srdci, v mysli
a v skutkoch. (porov. Hebr. 1, 10 – 2, 3:
prvé čítanie).
Vernosť kvitne v úrodnej pôde kresťanskej slobody.
Nech nás Pán oslobodí od paralýzy neposlušnosti a rebélie. Nech nás oslobodí
od každého hriechu a klamstva. Kvas zla
obmedzuje náš život a brzdí naše kroky.

Cez veľkopôstny kajúci duch a skutky
kajúcnosti nás uzdravuje Kristus, nebeský lekár, a uvádza nás na správnu cestu,
aby sme mohli ospevovať milosrdenstvo
Pánovo. (porov. Mk 2, 1 – 12: evanjelium
o porazenom).
Počas minulého storočia bola vaša cirkev
umlčaná a jej život bol úplne paralyzovaný. Svätí Cyril a Metod spolu s vašimi
mučeníkmi však zhora odkryli strechu
histórie, ktorú Pán navštevoval napriek
prenasledovaniu. Oni vás predstavili
Pánu Ježišovi, ktorý vás pozdvihol, vrátil vás do vašich domovov a znova vás
uviedol na cestu evanjelia. Radosť z tohto
oslobodenia sa dnes obnovuje a stáva sa
dokonalou! Chváľme spoločne Pána, lebo
„takéto niečo sme ešte nikdy nevideli!”
(Mk 2, 12)
K tomuto prianiu veľkonočného oslobodenia pripájame aj naše blahoprianie
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku,
jej arcibiskupovi, ktorý dnes kanonicky
preberá metropolitnú katedru, košickému
a bratislavskému biskupovi, jeho sufragánnym biskupom, emeritnému biskupovi
Mons. Hirkovi. Modlime sa, aby do pastoračnej služby vaši biskupi dostali hojnosť
darov spoločenstva a cirkevnej zhody.
Pokorne prosme najsvätejšiu Matku Krista
i Matku Cirkvi, aby medzi pastiermi a veriacimi vždy prevládala zhoda a aby tak
bol oslávený Boh Otec skrze Pána Ježiša
vo Svätom Duchu. Amen! n

Poďakovanie gréckokatolíkov za výnimočné ocenenie

List Svätému Otcovi Benediktovi XVI.
16. februára 2008 v Prešove, ďakujeme za
vymenovanie prvého prešovského arcibiskupa a metropolitu vladyku Jána Babjaka
SJ, ktorý bol slávnostne intronizovaný dnes,
17. februára 2008, ako aj za vymenovanie
prvého košického eparchu vladyku Milana
Chautura CSsR, ktorý bude intronizovaný
zajtra, 18. februára 2008 v Košiciach.
Drahý Svätý Otče,
dary, ktorými obdaroval Boh našu miestnu
cirkev Vaším prostredníctvom na začiatku
tretieho tisícročia vnímame aj ako veľkú výzvu do budúcnosti. Chceme Vás uistiť o našej
jednote s Kristom a s Apoštolským stolcom,
o ktorej svedčili naši blažení hieromučeníci
Pavel Peter Gojdič OSBM, Vasiľ Hopko a Metod Dominik Trčka CSsR. Zahŕňame Vás do
našich každodenných modlitieb a láskavo
prosíme Vašu Svätosť o udelenie osobitného
požehnania pre túto novú etapu života našej
miestnej Gréckokatolíckej cirkvi.
Vaši najoddanejší synovia
Prešov 17. februára 2008

Výzva pápeža
Pápež Benedikt XVI. v nedeľu 10. marca
po modlitbe Anjel Pána vyzval na ukončenie násilia vo Svätej zemi a opätovne
pripomenul apel na prepustenie irackého
chaldejského arcibiskupa Mons. Paulosa
Faraja Rahha.
„V ostatných dňoch násilie a hrôza opäť
zakrvavili Svätú zem, živiac špirálu ničenia
a smrti, ktorá, ako sa zdá, nemá konca.
Vyzývam vás, aby ste neustále prosili všemohúceho Boha o dar pokoja pre tento
región, a zverujem jeho milosrdenstvu
mnohé nevinné obete, vyjadrujúc solidaritu ich rodinám a zraneným.“
Svätá stolica podporuje
„zelenú ekonomiku“
Udržateľný rozvoj je možný, len ak
existuje spoločná vízia schopná prekonať
individuálne záujmy v prospech kolektívu. Takto vyjadril Vatikán 10. marca
vo svojom vyhlásení svoju podporu pre
tých, ktorí pracujú na ochrane životného prostredia. „Používanie tzv. čistých
technológií je dôležitou súčasťou udržateľného rozvoja. Bohaté krajiny by sa mali
podeliť s rozvojovými krajinami o nové
technológie, ktoré boli vyvinuté presne
tak, aby chránili životné prostredie.“
Benedikt XVI. pracuje
na novej encyklike
Svätý Otec stále pracuje na novej encyklike so sociálnou tematikou. „Pápež premýšľa a upravuje, a preto je ťažké povedať, kedy bude hotová,“ uviedol 11. marca
vatikánsky štátny sekretár kardinál
Tarcisio Bertone. Svätá stolica potvrdila,
že Benedikt XVI. spracováva tému týkajúcu sa katolíckeho sociálneho učenia. Jeho
prvé dve encykliky sa zaoberali témami
lásky a nádeje. Kardinál Bertone uviedol,
že pápež pripravuje text veľmi starostlivo.
„Potrebuje encykliku napísať dobre. Robí
si poznámky a komentáre a starostlivo ich
kontroluje.“
z top knihy predajne petra

Hromník
1 Milan
Blahoslavený Pavol Peter Gojdič
Pavlovský
2 František
Drevené gr.kat. chrámy – Bardejov
Viera Nemcová
3 Krížová
cesta požehnávania
V. Gogoľ
4 Nikolaj
Rozjímaní o božské liturgii
5 Modlitby Jána Pavla II.
NOVIN

KA

Zdroj: PETRA, predajňa kresťanskej literatúry,
Hlavná 1, 080 01 Prešov, tel.: 051 / 756 26 26
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Vaša Svätosť,
z celého srdca Vás úprimne pozdravujeme
z Prešova, zo sídla Vami zriadenej novej
metropolie sui iuris Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku. Zišli sme sa tu dnes, aby
sme spolu s Jeho Eminenciou kardinálom
Leonardom Sandrim, prefektom Kongregácie pre východné cirkvi, ako aj ostatnými
kardinálmi Jozefom Tomkom, Ľubomírom Huzarom a Stanislavom Dziwiszom,
zástupcom Apoštolskej nunciatúry na
Slovensku Mons. Gianfrancom Gallonem,
arcibiskupmi a biskupmi byzantského, ako
aj latinského obradu zo Slovenska a zahraničia, kňazmi, zasvätenými osobami, ako
aj veľkým množstvom laických veriacich pri
slávnostnej svätej liturgii ďakovali Bohu, ktorý prostredníctvom Vašej Svätosti tak veľmi
obdaroval našu miestnu cirkev. Ďakujeme
Bohu i Vám za ustanovenie Bratislavskej
eparchie, za povýšenie Košického apoštolského exarchátu na eparchiu a za povýšenie
Prešovskej eparchie na metropoliu. Zároveň
ďakujeme za vymenovanie prvého biskupa
pre Bratislavskú eparchiu vladyku Petra Rusnáka, ktorý prijal biskupskú vysviacku včera,

z krátko z vatikánu

5

udalosti
Nový prezident v Ruskej federácii

zkrátko z kresťanského sveta

Svätá stolica žiada ocenenie práce žien

uskí katolícki biskupi vyzvali 10. marca
novozvoleného ruského prezidenta
Dimitrija Medvedeva, aby posilnil väzby medzi náboženskými komunitami a pomohol
odstrániť byrokratické prekážky v pôsobení
zahraničného duchovenstva v krajine. Igor
Kovalevsky, generálny tajomník Konferencie

Ekumenický patriarcha Bartolomej I.
v Ríme

P

o štvrtok 6. marca začal v Ríme svoju
návštevu na pozvanie Pápežského
východného inštitútu pri príležitosti
90. výročia jeho založenia ekumenický
patriarcha Bartolomej I. Ekumenického
patriarchu prijal na osobnej audiencii aj
Benedikt XVI. a v podvečer vystúpil patriarcha s prejavom na pôde Pápežského
východného inštitútu. Počas svojho pobytu sa Bartolomej I. stretol s prefektmi
viacerých kongregácií a pápežských rád,
medzi nimi napríklad Kongregácie pre
východné cirkvi či Pápežskej rady pre
napomáhanie jednoty kresťanov.

uneseného irackého arcibiskupa našli mŕtveho

Zádušná omša za chaldejského arcibiskupa Mosulu

ápež Benedikt XVI. v pondelok 17. marca
v ranných hodinách slávil v kaplnke Redemptoris Mater v Ríme zádušnú svätú omšu
za zosnulého chaldejského arcibiskupa Mosulu Mons. Paulosa Faraja Rahha, ktorého uniesli
neznámi páchatelia 29. februára. Ako povedal
Svätý Otec, Mons. Rahho bol mužom pokoja
a dialógu: „Viem, že mu boli blízki chudobní
a postihnutí, pre ktorých založil združenie, pomenované Radosť a láska, s cieľom pomáhať
im po materiálnej aj duševnej stránke.
V závere homílie Benedikt XVI. vyjadril
nádej, že príklad Mons. Rahha „povzbudí
všetkých Iračanov dobrej vôle – kresťanov
aj moslimov – k budovaniu pokojného spolužitia, založeného na bratstve a vzájomnej

úcte.“ Pohreb Mons. Rahha sa uskutočnil 14.
marca v dedine Kremlesh asi 30 km od Mosulu. Zúčastnili sa na ňom tisícky Iračanov,
ako aj množstvo kresťanských i moslimských
náboženských aj politických predstaviteľov.

PONDELOK
31. marec

UTOROK
1. apríl

STREDA
2. apríl

ŠT VRTOK
3. apríl

Prepodobný Hypatios

Prepodobná Mária Egyptská

Čítania: Sk 3, 19 – 26, zač. 9; Jn 2,
1 – 11, zač. 6

Čítania: Sk 4, 1 – 10, zač. 10; Jn 3,
16 – 21, zač. 10

Prepodobný otec Títus Divotvorca

Prepodobný otec a vyznávač
Nikita, igumen Médikiovho
kláštora

„Proroka vám vzbudí
Pán...“ (Sk 3, 22)

„V mene Ježiša Krista
Nazaretského... stojí
tento človek pred vami
zdravý!“ (Sk 4, 10)

„Keď neprídete v nedeľu do
cerkvi, budete mať ťažký hriech.
Vaše deti nech sa naučia moje
prikázania naspamäť, vyskúšam ich a dám im prvé sv. prijímanie. Naučím vás modlitbu
Otče náš. Musíte sa ju modliť
každé ráno a každý večer.“
Keby nám Ježiš dal iba množstvo príkazov, nikto by za ním
nešiel. Nielen slová, ale aj Ježišove mocné činy sú dôležité.
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biskupov Ruska, vyjadril nádej, že prezident
bude venovať pozornosť potrebe rozvoja
vzťahov medzi štátom a jednotlivými kresťanskými denomináciami. Medvedev vyhral
voľby 2. marca so ziskom viac ako 70 % hlasov.
V minulosti predsedal Komisii pre náboženské
záležitosti, pôsobiacej pri ruskej vláde.

Snímka: www.ankawa.com

V
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rcibiskup Celestino Migliore, stály
pozorovateľ Svätej stolice pri OSN, 4.
marca vystúpil s prejavom pred Komisiou
pre postavenie žien, pôsobiacou pri tejto
inštitúcii. Arcibiskup vyhlásil, že ženám
musí byť zabezpečená rovnosť príležitostí, spravodlivá odmena za prácu,
spravodlivosť v pracovnom postupe,
rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti a rovnosť rodinných práv.

Mons. Paulos Faraj Rahho.

A

Ruskí biskupi dúfajú v spoluprácu s novým prezidentom

Liturgia: Menlivé časti z Nedele
o Tomášovi. Predobrazujúce antifóny. Namiesto Požehnaný, ktorý
prichádza – Videli sme svetlo pravé;
Nech sa naplnia ústa naše; Nech je
požehnané Pánovo meno: a Sláva:
I teraz: v prepustení sa berie tropár
sviatku Paschy až do zakončenia
sviatku – s. 233 (226)

Bola to pravda. Apoštoli v Ježišovom mene uzdravili chorého
človeka. Ježiš si nerobil žarty
z apoštolov, keď im dal prísľub:
„Dostanete všetko, o čo budete
s vierou prosiť v modlitbe.“
Nedejú sa zázraky v tvojom
živote? Možno ti chýba viera.
Ježiš očakáva našu živú vieru.
On stále chválil a vážil si tých,
ktorí k nemu prichádzali s vierou.
Liturgia: Menlivé časti z Nedele
o Tomášovi – s. 233 (226)

Čítania: Sk 4, 13 – 22, zač. 11; Jn 5,
17 – 24, zač. 15

„Keď videli Petrovu a Jánovu odvahu a zbadali,
že sú to ľudia neučení
a prostí, veľmi sa čudovali…“ (Sk 4, 13)
Božia moc je veľká.
Bojovať s mocnosťami pekla,
bojovať so smrťou... – človek
by uvažoval o najvyspelejších
zbraniach. Boh však nepotrebuje zbrane. On smrťou premohol
smrť aj celé mocnosti pekla.
Ohlasovať Božie slová celému
svetu… – človek by uvažoval
o najšikovnejších vzdelancoch.
Bohu stačili neučení rybári.
Liturgia: Menlivé časti z Nedele
o Tomášovi – s. 233 (226)

Čítania: Sk 4, 23 – 31, zač. 12; Jn 5,
24 – 30, zač. 16

„Vystri svoju ruku, aby
sa skrze meno tvojho
svätého služobníka Ježiša diali uzdravenia, znamenia a divy.“ (Sk 4, 30)
Apoštoli prosia o uzdravenia,
znamenia a divy. Nebáli sa
prosiť o zázraky, pretože vedeli,
že je to dôležité. Apoštoli nepotrebovali tieto zázraky pre seba.
Potrebovali ich na ohlasovanie.
Ježiš robil zázraky, aby ľudia
uverili, a to isté chcú robiť aj
apoštoli.
Máme odvážnu vieru prosiť
o zázraky? Nebojme sa!
Liturgia: Menlivé časti z Nedele
o Tomášovi – s. 233 (226)

zkrátko z domova

otvorené Múzeum rusínskej kultúry v prešove

TV LUX s licenciou
Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila 4. marca 2008 TV
LUX licenciu na vysielanie. Táto
kresťanská televízia má naplánovaný začiatok vysielania na
7. veľkonočnú nedeľu, Nedeľu
masmédií 4. mája. TV LUX bude
vysielať prostredníctvom satelitu, káblových sietí a internetu.

Pravoslávni i gréckokatolíci spoločne povätili nové múzeum
(Prešov, Peter Krajňák st.) 21.
februára 2008 bolo v priestoroch
na Masarykovej ulici 10 v Prešove
otvorené Múzeum rusínskej kultúry, ktoré v rámci Slovenského
národného múzea pribudlo na
Slovensku. Riaditeľkou novozriadeného múzea sa stala PhDr. Oľga
Glosíková, PhD. Na slávnostnom
otvorení múzea sa za účasti širokej
verejnosti, odborníkov z oblasti

histórie a národopisu, predstaviteľov štátnej správy a samosprávy,
ako aj hostí zo zahraničia zúčastnil
aj prešovský arcibiskup Pravoslávnej cirkvi Ján a o. Pavol Peter Haľko
OSBM, vtedajší gréckokatolícky
vikár pre Rusínov, ktorí spoločne
posvätili priestory nového múzea.
Okrem sprístupnenia muzeálnych
priestorov sa na vernisáži uviedli
aj dve nové publikácie, ilustrova-

ná história karpatských Rusínov
pod názvom Národ znikadiaľ od
autora Paula Róberta Magócsiho
a kniha 100 najvýznamnejších Rusínov očami súčasníkov od Márie
Maľcovskej.
Zriadenie rusínskeho múzea
je naplnením jedného z hlavných
bodov programu Rusínskej obrody na Slovensku od jej založenia.

V Bratislave predstavili novú knihy kardinála Špidlíka a marka Rupnika

Nové cesty pastorálnej teológie: Krása ako východisko
ločnosti Ježišovej, Centrom Aletti
Rim v Olomouci, Nakladateľstvom
Refugium, prevzal záštitu Ján
Figeľ.
Na stretnutí sa zúčastnil a s prítomnými diskutoval spoluautor
prof. Marko Rupnik SJ a Mons.
Tomáš Gális, novovymenovaný
biskup Žilinskej diecézy a predseda Rady KBS pre univerzity.
Kniha je rozdelená na tri kapitoly a vznikala pätnásť rokov,

pričom vychádza z osobných
skúseností samotných autorov
a potreby prekonať úpadok v pastorálnej teológii.

PIATOK
4. apríl

SOBOTA
5. apríl

NEDEĽA
6. apríl

Prepodobní otcovia Jozef
Hymnograf a Juraj z Maley

Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci

Čítania: Sk 5, 1 – 11, zač. 13; Jn 5,
30 – 6, 2, zač. 17

Čítania: Sk 5, 21 – 33, zač. 15; Jn 6,
14 – 27, zač. 19

Tretia nedeľa po Pasche –
O myronosičkách. Odchod
do večnosti svätého Metoda.
Arcibiskup Eutychios

„A veľký strach sa zmocnil celej cirkvi i všetkých,
čo o tom počuli.“ (Sk 5, 11)

„Keď ich priviedli, postavili ich pred veľradu
a veľkňaz sa ich opýtal:
,Nezakázali sme vám
prísne učiť v tom mene?!
A vy ste naplnili Jeruzalem svojím učením…‘“ (Sk

Aj strach môže byť od Boha.
Susedov Zachariáša naplnil
strach, keď sa narodil Ján Krstiteľ a nemý Zachariaš prehovoril.
Strach sa zmocnil apoštolov,
keď Ježiš utíšil búrku. Strach
naplnil ľudí, keď Ježiš vzkriesil
naimského mládenca. Strach
sa zmocnil apoštolov na hore
Tábor. Plné strachu boli aj ženy,
ktoré v prázdnom hrobe uvideli
dvoch anjelov.
Liturgia: Menlivé časti z Nedele
o Tomášovi – s. 233 (226)

5,27 – 28)

Liturgia: Menlivé časti z Nedele
o Tomášovi – s. 233 (226)

Čítania: Sk 6, 1 – 7, zač. 16; Mk 15,
42 – 16, 8, zač. 69 (radové); Hebr
7, 26 – 8, 2, zač. 318; Jn 10, 9 – 16,
zač. 36 (svätému Metodovi)

„Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako
vám povedal.“ (Jn 12, 13)
Páčilo sa mi, ako bratislavský
biskup vladyka Peter po svojej
biskupskej vysviacke povedal:
„Bol som vymenovaný za farára
do Bratislavy a išiel som tam
s malou dušou. No ty, Pane, si
ma tam čakal.“
Keď nás Pán niekam posiela,
sám nás predíde a čaká na nás.
Aj po zmŕtvychvstaní Ježiš očakáva od apoštolov vieru. Myronosičkám odkazuje: „Choďte do
Galiley, ja idem pred vami. Tam
ma uvidíte.“
Abrahám je otcom všetkých
veriacich. Prečo? Pretože poznal

Kresťanské centrum
nepočujúcich na Slovensku
V týchto dňoch sa v Bratislave
rozbieha činnosť bratislavského
Kresťanského centra nepočujúcich na Slovensku (KCNS). 13.
januára, po prvých úpravách
priestorov na Kolárskej ulici,
oficiálne privítal nepočujúcich
z Bratislavy a okolia Richard

naspamäť liturgiu? Nie. Pretože
prispieval na všetky zbierky?
Nie. Pretože sa modlil každé
ráno a každý večer? Nie.
Nič z týchto vecí Abrahám nepoznal. A predsa sa stal otcom
veriacich. Bol vnímavý na Boží
hlas a kráčal tam, kam ho Pán
poslal. Mal v srdci vieru, že Pán
pôjde pred ním.
Keď som sa dozvedel, že ma
preložili za kaplána do Michaloviec, prišlo mi veľmi zle.
Nemohol som sa z toho spamätať. Prečo? Pretože mi vôbec
nenapadlo, že Pán ma predíde
a bude ma tam čakať. Trvalo mi
to istý čas, kým som v to uveril.
Verím, že Pán nás stále predchádza. Prečo? Pretože nás má
rád.
Liturgia: Hlas: 2. Evanjelium na
utierni: 3. Predobrazujúce antifóny.
Tropáre myronosičkám a o Metodovi. Kondák o Metodovi, Sláva:
Kondák z Nedele o myronosičkách,
I teraz: kondák z Paschy. Ostatné
Nedele o myronosičkách a o Metodovi – s. 234, 371 (186, 227, 294)
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Veľkňazom sa Svätý Duch
„vymkol“ z rúk?! Ako sa to
mohlo stať?! Pánovi najvznešenejší služobníci zrazu vidia,
že Duch pôsobí iným smerom.
Zrazu vidia, že neučení rybári
robia také znamenia, o ktorých
oni môžu asi len snívať.
Svätý Duch pôsobí tak, ako
chce.

Snímka: TK KBS / Peter Zimen

(Bratislava, Eva Jánošíková) V utorok 4. marca sa v priestoroch
Teologickej fakulty Trnavskej
univerzity v Bratislave uskutočnila
prezentácia novej knihy kardinála
Tomáša Špidlíka a Marca Rupnika, ako aj ďalších spoluautorov
s názvom Nové cesty pastorální
teologie: Krása jako východisko.
Nad prezentáciou, ktorú pripravila
Teologická fakulta RU v spolupráci
so Slovenskou provinciou Spo-

Spišskú diecézu čaká
historická udalosť
26. apríla 2008 spišský diecézny
biskup Mons. František Tondra
otvorí v Katedrále sv. Martina
v Spišskej Kapitule prvé plenárne zhromaždenie Druhej synody
Spišskej diecézy.

7

zkrátko z domova

Jombík z Rehole milosrdných
bratov, ktorí KCNS poskytli pre
duchovné, vzdelávacie a zábavné aktivity a podujatia pre
nepočujúcich i počujúcich svoje
priestory.
O ďalších podujatiach Kresťanského centra nepočujúcich
v Bratislave sa môžu nepočujúci
a priatelia informovať na www.
kcns.sk a tel. čísle: 0918/569683,
mail: kcns.ba@gmail.com.

Diecézy na webe
Bratislavská arcidiecéza a Žilinská diecéza, ktoré pápež

Žiaci, ktorí pracujú v projekte, boli
rozdelení do troch skupín. Súťažili
v kvíze o svetovej, československej
a slovenskej kinematografii. V druhej časti jednotlivé družstvá kreslili karikatúry, plagáty k filmom.
Snáď najzaujímavejšia a najzábavnejšia bola tretia časť. Súťažiaci
museli na základe žrebu pantomimicky stvárniť najzaujímavejšiu
scénu z vyžrebovaného filmu.
A tak po školských chodbách
odrazu plával Titanic s hlavnými
hrdinami na prove lode, kráčala
v toaletnom papieri zabalzamovaná múmia, Terminátor vyzbrojený
školským trojuholníkom a kružidlom spravodlivo trestal a Blbí
a blbší zničili fiktívnu motorku.
Rozosmiate tváre a spontánny

potlesk boli odmenou víťazom
stretnutia – žiakom 8. ročníka.
Paralelne s kvízom prebiehali aj
iné sprievodné akcie. V priestoroch
knižnice pripravili žiaci výstavku
propagačných a spomienkových
predmetov z krajín našich partnerov. V počítačovej učebni sa ďalšia
skupina cez skype skontaktovala
s priateľmi v Grécku. Súčasne si
mohli žiaci prezrieť prezentácie
z projektových stretnutí v Španielsku, Nemecku, Fínsku, Taliansku
a na gréckom ostrove Rodos.
Celé stretnutie za pomoci žiakov a učiteľov školy pripravili
p. Revická a Bandžuchová. Teší
nás, že o tento deň prejavili záujem aj rodičia žiakov a prišli nás
povzbudiť.

PONDELOK
7. apríl

UTOROK
8. apríl

STREDA
9. apríl

ŠT VRTOK
10. apríl

Prepodobný Juraj, mytilénsky
biskup

Apoštoli Herodión a spol.

Mučeník Eupsychios

Čítania: Sk 8, 5 – 17, zač. 18; Jn 6,
27 – 33, zač. 20

Čítania: Sk 8, 18 – 25, zač. 19; Jn 6,
35 – 39, zač. 21

Mučeníci Terencius, Pompejus
a spol.

„A v meste nastala veľká
radosť.“ (Sk 8, 8)

„Keď Šimon videl, že
vkladaním rúk apoštolov
sa udeľuje Duch, ponúkol
im peniaze: ,Dajte aj mne
takú moc, aby každý, na
koho vložím ruky, dostal
Ducha Svätého.‘“

Čítania: Sk 6, 8 – 15; 7, 1 – 5a; 47 –
60, zač. 17; Jn 4, 46b – 54, zač. 13

„Počuli sme, ako hovoril,
že Ježiš, ten Nazaretský,
zborí toto miesto a zmení
obyčaje, ktoré nám odovzdal Mojžiš.“ (Sk 6, 14)
Dnes je 31 rokov odo dňa, keď
som bol pokrstený. Je to veľmi
veľká výsada byť adoptovaným
Božím dieťaťom. Za túto výsadu
vďačím Ježišovi Kristovi. Len
vďaka nemu môžem volať Pána
Boha Otcom.
Mojžišovi sa možno ani
nesnívalo o tom, ako Ježiš
zmení jeho sväté obyčaje a čím
všetkým obdaruje svoj ľud.
slovo – 8/2008

Comenius day vo Svidníku
(Svidník, Eva Bandžuchová) Už
tretí školský rok žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja vo Svidníku
pracujú v rámci Programu celoživotného vzdelávania v podprograme Comenius – Partnerstvá škôl na
projekte Vyjadrovanie samých seba
slovom, zvukom, obrazom.
V tomto školskom roku sa venujem práci s obrazom v podobe
video, foto, CD alebo DVD. Aby
žiaci, ktorí pracujú na tomto projekte, zvládli prípravu finálneho
produktu CD o práci na projekte,
musia sa na to pripraviť.
Sprievodnou akciou projektu
bol aj Comenius day zameraný na
históriu kinematografie. 25. februára sa uskutočnil v našej škole
deň zameraný na tento projekt.
Také isté alebo podobné aktivity
prebiehali aj v školách našich
projektových partnerov.
Cieľom tohto stretnutia bolo
ukázať svoje vedomosti v oblasti
histórie kinematografie, výtvarné
schopnosti a kreativitu v pohybe.

Darcovské SMS správy
Spolu asi 4000 darcovských SMS
správ zaslali počas februára anonymní dobrovoľní prispievatelia
na podporu Hospicu Božieho
milosrdenstva v Banskej Bystrici.
Rímskokatolícke biskupstvo
Banská Bystrica v zastúpení
neziskovou organizáciou Renovatio Nova ďakuje všetkým
darcom za ochotnú podporu
tohto spoločného sociálno-charitatívneho diela.
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program na celý život

Liturgia: Menlivé časti z Nedele
o myronosičkách – s. 234 (186, 227)

Filip začal ohlasovať Krista.
Svätý Duch začal pôsobiť a v celom meste nastala veľká radosť.
Z toho by malo vyplývať, že
práve chrám by mal byť miestom a prameňom radosti. Veď
práve v chráme sa ohlasuje
radostná zvesť.
Boh stvoril každého človeka pre
radosť. Ak teda vidíme, že ľudia
dnes opúšťajú chrám, môže to
byť aj preto, že v chrámoch nenachádzajú radosť. Preto príď,
Svätý Duchu!
Liturgia: Menlivé časti z Nedele
o myronosičkách – s. 234 (186, 227)

(Sk 8, 18 – 19)

Čarodejníctvo dnes prekvitá.
V pozadí sú veľké peniaze.
Stačí si všimnúť ceny veštcov
v televízii.
Svätého Ducha nezískame
peniazmi. On prichádza iba
k pokorným srdciam.
Šimon chcel mať moc nad
Svätým Duchom – to je pýcha
– a takéto srdce je pre Pána
uzavreté.
Liturgia: Menlivé časti z Nedele
o myronosičkách – s. 234 (186, 227)

Čítania: Sk 8, 26 – 39, zač. 20; Jn 6,
40 – 44, zač. 22

„,Čo prekáža, aby som
sa dal pokrstiť?‘ Filip mu
povedal: ,Ak veríš z celého srdca, slobodno.‘
A on odpovedal: ,Verím,
že Ježiš Kristus je Boží
Syn.‘“ (Sk 8, 36 – 37)
„Milí rodičia a krstní rodičia,“
vysvetľujem záujemcom o krst,
„bolo by dobré, aby ste sa pred
krstom vášho dieťaťa vyspovedali. Veď sa budete v mene
dieťaťa zriekať zlého ducha!“
Na ich tvárach sa však objaví
nechuť, pretože ich viera je
mŕtva.
Eunuch mal živú vieru.
Liturgia: Menlivé časti z Nedele
o myronosičkách – s. 234 (186, 227)

arcibiskup ján babjak stv:

Pomazanie chorých v Košiciach-Terase

Ďakujeme!

Boží zákon prináša menej bolesti a utrpenia

(Bratislava, Želmíra Habánová)
Pri príležitosti povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
na metropolitnú cirkev osobne
navštívil 7. marca 2008 Slovenskú televíziu prvý prešovský
gréckokatolícky arcibiskup
a metropolita Ján Babjak SJ. Na
stretnutí so štatutárnym zástupcom STV Jozefom Mračnom
vyjadril poďakovanie za to, že
Slovenská televízia operatívne
zmenila svoj plánovaný program a mimoriadne zaradila do
vysielania priamy prenos z tejto
liturgickej slávnosti z Mestskej haly v Prešove. Ocenil, že
Slovenská televízia divákom
sprostredkovala významnú historickú udalosť, ktorá presahuje
hranice Slovenska. Mons. Ján
Babjak SJ udelil všetkým pracovníkom Slovenskej televízie
požehnanie, a pritom uviedol,
že žičí Slovenskej televízii, aby
bola aj naďalej poslom dobrých
správ.

( K o š i c e -Te r a s a ,
Michal Hospodár)
V piatok 29. februára prežilo spoločenstvo veriacich
vo farnosti Košice-Terasa krásnu
uzdravujúcu liturgiu. V rámci pôstnej Liturgie vopred
posvätených darov vladyka Milan
Chautur, košický eparcha, posvätil
olej, ktorým sedem kňazov spoločne udeľovalo sviatosť pomazania chorých. Z veľkého množstva
prítomných asi dve stovky starších
a chorých ľudí pristúpilo k tejto
sviatosti.
V kázni vladyka Milan pripomenul Kristovu vykupiteľskú obetu
na kríži, skrze ktorú bolo premožené každé zlo. Ďalej povedal: „Ak
by bol zachovávaný Boží zákon,
v našom živote by bolo menej
bolesti a utrpenia.“ Veriacich vyzval

k duchovnému pohliadnutiu na
Kristov kríž, pri ktorom môžeme
nájsť uzdravujúcu silu a vnútorný
pokoj pri nesení svojich krížov.
Na záver slávnosti Jozef Miňo,
farár, zablahoželal vladykovi Milanovi k vzácnemu jubileu biskupskej
chirotónie, ktorá sa udiala 29. februára 1992 v Prešove. Je potešujúce,
že vplyvom správnej katechizácie
veriaci postupne opúšťajú obavy
z prijatia tejto „poslednej“ sviatosti
a nadobúdajú k nej prístup viery
a nádeje.

PIATOK
11. apríl

SOBOTA
12. apríl

NEDEĽA PASCHY
13. apríl

Hieromučeník Antipas

Prepodobný vyznávač Bazil

Čítania: Sk 8, 40 – 9, 19a zač. 21;
Jn 6, 48 – 54, zač. 23

Čítania: Sk 9, 19b – 31, zač. 22; Jn
15, 17 – 16, 2, zač. 52

Štvrtá nedeľa po Pasche –
O porazenom. Hieromučeník
Artemón a spol.

„Tri dni nevidel a nejedol
ani nepil.“ (Sk 9, 9)

„A hneď v synagógach
ohlasoval Ježiša, že je
Božím Synom.“ (Sk 9, 20)

Pán Ježiš poriadne obdaroval
Pavla. Najprv sa mu zjavil,
a potom mu dal aj „trojdňové
duchovné cvičenia“. Pavol nič
nevidel – mal stále pred očami
Ježiša. Určite prehodnocoval
svoj doterajší život. Nič nejedol,
nepil – postil sa. Tieto tri dni
potreboval, aby mohol zjavenie
Pána Ježiša vnútorne „stráviť“
a pripraviť sa na sviatosť krstu.
Duchovné cvičenia a obnovy sú
dôležité.

Všetko je raz prvýkrát. Aj kázeň. Na tu svoju si pamätám.
Prvá kázeň apoštola Pavla bola
o tom, že Ježiš je Božím Synom.
Celý jeho život sa začal točiť
okolo Slnka – Ježiša a Pavol
to raz takto vyjadril: „Všetko
pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša,
môjho Pána. Preň som všetko
stratil a pokladám za odpadky,
aby som získal Krista.“ (Fil 3,8)

Liturgia: Menlivé časti z Nedele
o myronosičkách – s. 234 (186, 227)

Liturgia: Menlivé časti z Nedele
o myronosičkách – s. 234 (186, 227)

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

„Keď ho tam videl Ježiš
ležať a zvedel, že je už
dlho chorý, povedal mu:
,Chceš ozdravieť?‘“

Benedikt XVI. zriadil dekrétmi
zo 14. februára 2008, majú svoje
vlastné internetové stránky.
Viac informácií o Bratislavskej
arcidiecéze sa dozviete na www.
arcibiskupstvo-bratislava.sk
a o Žilinskej diecéze na www.
biskupstvo-zilina.sk.
Na Lumene 2008 vystúpi
Delirious
Na festival Lumen, ktorý sa bude
konať 6. – 7. júna 2008 v Trnave,
sa môžu prísť zabaviť všetci, ktorí majú chuť vypočuť si dobrú
hudbu. Viac informácii nájdete
na: www.fln.sk, www.delirious.
co.uk.
Jedinečnú a štýlovú formáciu
Delirious tvoria piati profesionálni hudobníci: Martin Smith,
Jonathan David Thatcher, Timothy Simon Jupp, Stuart David
Garrard, Stewart John Smith.
Od roku 1992 vydali jedenásť
štúdiových albumov a videli
ich milióny ľudí po celom svete.
Táto britská skupina predala
v USA viac albumov ako spevák
Robbie Williams.

vekom a prejavovať svoju lásku
a milosrdenstvo. Preto Ježiš
uzdravuje človeka v sobotu.
Ak Boh dal nariadenie, aby
človek svätil sobotu, urobil
to najmä preto, že sa chcel
pravidelne, aspoň raz v týždni,
stretnúť s človekom.
Svätiť sobotu – v našom prípade nedeľu – znamená hľadať
a prežívať spoločenstvo lásky
s Bohom. Bez láskyplného stretnutia s Bohom nedeľa stráca
zmysel.
Počas božskej liturgie Pán
prechádza našimi chrámami
a hľadá ľudí, ktorých by mohol
požehnať, uzdraviť. Škoda, že
mnohí prežívajú nedeľnú sv.
liturgiu ako bremeno. Škoda,
že aspoň raz v týždni nechcú
prežívať Božiu lásku.
Liturgia: Hlas: 3. Evanjelium na
utierni: 4. Predobrazujúce antifóny.
Menlivé časti z Nedele o porazenom – s. 236 (186, 228)
Marek Badida

slovo – 8/2008

(Jn 5, 6)
Z dvanástich žiakov siedmeho
ročníka na otázku: „Kto bol
v nedeľu v cerkvi?“, zdvihne
ruku iba jedno dievča. Je to
poľutovaniahodné. Tieto deti aj
„vďaka“ svojim rodičom prežívajú každú nedeľu bez Pánovho
požehnania.
Ježiš sa prechádzal v sobotu pri
rybníku Betsata. Hľadal niekoho, koho by mohol uzdraviť.
Láska ho priviedla k človeku
chorému už 38 rokov.
Príkaz svätiť sobotu je pre človeka. Nie pre Boha. Boh práve
v sobotu sa chce stretnúť s člo-
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Okrem hudby sa táto formácia
aktívne venuje aj charitatívnej
pomoci deťom v krajinách tretieho sveta.
Zádušná omša a pietna spomienka v Novákoch
Presne rok po výbuchu munície
v delaboračnej hale Vojenského
opravárenského podniku v Novákoch 2. marca 2008 celebroval
ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek v miestnom Kostole
svätého Mikuláša zádušnú omšu
za 8 obetí tragického nešťastia.
Film o sestre Faustíne
Vydavateľstvo Don Bosco
v spolupráci s Kongregáciou
Matky Božieho milosrdenstva
pripravilo DVD film o sestre
Faustíne so slovenským dabingom. V piatok 29. februára sa
uskutočnila v priestoroch vydavateľstva kontrolná prezentácia
filmu i bonusového dokumentu.
Režisérom slovenského znenia
je Pavol Smolík. V hlavnej úlohe
slovenského znenia účinkuje
Monika Hilmerová.

(Bratislava, Marek Michalčík) Fórum života zaslalo v stredu 5.
marca predsedovi vlády Róbertovi
Ficovi list, v ktorom ho vyzýva, aby
zastavil legislatívny proces vo veci
Národného programu ochrany
sexuálneho a reprodukčného
zdravia. Prinášame plné znenie
listu:
Fórum života upozorňuje, že
uvedený program v predloženej
podobe nie je prospešný slovenským občanom, naopak priniesol
by zhoršenie situácie a vytváral by
zbytočné spoločenské napätie.

Fórum života sa aktívne zapojilo
do pripomienkového konania, kde
predložilo 36 zásadných pripomienok k programu, žiaľ, ministerstvo
zdravotníctva nebolo ochotné
diskutovať o zásadných pripomienkach. Preto sa rozhodlo obrátiť
sa na predsedu vlády.
Fórum života považuje pripravený program za nereprezentujúci
celú škálu názorov na oblasť sexuality a ľudskej reprodukcie.
Program upiera práva rodičom
na slobodný výber výchovy pre
ich deti. Je profilovaný nekriticky

jednostranne, preto ho nemožno
považovať za „národný“ dokument,
ale skôr za program úzkej lobbistickej skupiny, ktorá chce vnútiť svoj
pohľad na takú citlivú tému na
celonárodnú úroveň.
Program nehľadá pozitívne
riešenia demografickej krízy, jeho
aplikácia by viedla k jej prehĺbeniu.
Rozširuje dostupnosť k umelým
potratom vrátane zdraviu nebezpečnej potratovej tabletky, opätovné zavedenie financovania potratu
štátom pri niektorých skupinách.

Kardinál Tomko uviedol do úradu bratislavského arcibiskupa Zvolenského

Bratislava je konečne biskupským sídlom pre Východ i Západ
začiatku pontifikálnej svätej omše
boli prečítané v latinskom a slovenskom jazyku dekréty pápeža
Benedikta XVI. zo 14. februára
2008 o zriadení novej Bratislavskej
arcidiecézy a o vymenovaní prvého bratislavského arcibiskupa.

Kardinál Tomko odovzdal arcibiskupovi Zvolenskému biskupskú berlu a uviedol ho do úradu.
Arcibiskup vyjadril poďakovanie
pápežovi Benediktovi XVI. za vytvorenie samostatnej bratislavskej
arcidiecézy.

PONDELOK
14. apríl

UTOROK
15. apríl

STREDA
16. apríl

ŠT VRTOK
17. apríl

Rímsky pápež Martin Vyznávač

Apoštoli Aristarch, Pudent
a Trofim

Prepodobní Simeon z Perzie
a Akakios

Čítania: Sk 10, 1 – 16, zač. 24; Jn 6,
56 – 69, zač. 24

Čítania: Sk 10, 21 – 33, zač. 25; Jn
7, 1 – 13, zač. 25

Polovica Päťdesiatnice. Panny
a mučenice Agapa, Irena
a Chionia

„Kto je tento chlieb, bude
žiť naveky.“ (Jn 6, 58b)

„Ale nik o ňom nehovoril
verejne, zo strachu pred
Židmi.“ (Jn 7, 13)

Liturgia: Menlivé časti z Nedele
o porazenom – s. 236 (186, 228)
slovo – 8/2008

Ministerstvo zdravotníctva nie je ochotné diskutovať

(Bratislava, Eva Jánošíková) 8. marca 2008 predpoludním uviedol
kardinál Jozef Tomko do úradu
arcibiskupa metropolitu Bratislavskej arcidiecézy počas slávnosti
v Katedrále sv. Martina v Bratislave
Mons. Stanislava Zvolenského. Na

Byť nesmrteľný bolo a je odvekou túžbou človeka. Mnohí
sa pokúšali na to prísť, ale
neúspešne. Medicína nám
môže predĺžiť život o pár rokov,
no smrť je definitívnym koncom tohto nášho pozemského
života. Ježiš nám však ponúka
veľmi jednoduchý návod, ako
žiť naveky – prijímať nebeský
pokrm, jeho telo. Je to síce život
po smrti, ale stojí za to, lebo je
prežívaný v nebeskom kráľovstve.
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Fórum života zaslalo premiérovi Róbertovi Ficovi list

Väčšina z nás sme bezúhonní
občania tohto štátu, ale mnohí
z nás sme väzňami strachu. Bojíme sa verejne vyznať, že patríme Kristovi. Bojíme sa výsmechu, opovrhnutia, nechceme sa
líšiť od ostatných „normálnych“
ľudí, a tak si žijeme v skrytosti
svoj „kresťanský“ život. O čom
či o kom takto svedčíme? Keď
prišiel Ježišov čas, bez strachu
a verejne rozprával o Bohu
Otcovi. Keď príde tvoj čas, čo
urobíš? Ako sa zachováš?
Liturgia: Menlivé časti z Nedele
o porazenom – s. 236 (186, 228)

Čítania: Sk 14, 6 – 18, zač. 34; Jn 7,
14 – 30, zač. 26

„Ja ho poznám, lebo som
od neho...“ (Jn 7, 29)
Náš život nemáme len od našich
rodičov, ale je predovšetkým
chcením Boha – teda pochádzame od neho. Pri krste sme
sa stali Božími deťmi – teda
patríme do Božej rodiny. Čo
sa týka členov našej rodiny,
poznáme sa až príliš dobre. Čo
sa týka Boha, Božej rodiny, aké
je naše poznanie? Ak nachádzam prázdne miesta, mal by
som zintenzívniť svoje snaženie
na dosiahnutie poznania svojho
Tvorcu, aby mi raz nepovedal:
„Nepoznám vás“.
Liturgia: Menlivé časti z Polovice
Päťdesiatnice. Prepustenie s krížom
– s. 238 (229)

Čítania: Sk 10, 34 – 43, zač. 26; Jn
8, 12 – 20, zač. 29

„Kto mňa nasleduje,
...bude mať svetlo života.“ (Jn 8, 12b)
Prirodzene každý človek hľadá
v živote smer, ktorým sa má
uberať. Hľadá povolanie, ktoré
by naplnilo jeho bytie a ľudí
žijúcich vôkol neho. Nasleduje
príklady veľkých ľudí, ktorí to
v živote niekam dosiahli. Ak
chceš, aby tvoj život bol naozaj
plný všetkého, nasleduj príkladný život Ježiša. Lebo len on ti
môže dať, po čom tvoje srdce
túži, a bude ti svietiť, aby si
nestratil ten správny smer.
Liturgia: Menlivé časti z Polovice
Päťdesiatnice – s. 238 (229)

Vladyka Peter Rusnák
intronizovaný v bratislave

Oslavy 5. výročia vzniku Ordinariátu
Ozbrojených Síl a Ozbrojených zborov SR

Prijať svoje miesto

Služba katolíkom oboch obradov

Snímka: TK KBS / Peter Zimen

(Bratislava, Ľubomír Petrík) Svätý Otec
Benedikt XVI. 30. januára 2008 ustanovil novú Bratislavskú eparchiu. Za

jej prvého eparchu vymenoval doterajšieho bratislavského farára a protopresbytera Petra Rusnáka, ktorého za
biskupa vysvätil 16. februára tohto roka
v Prešove kardinál Jozef Tomko. Hlavné
mesto Slovenskej republiky Bratislava
sa tak stalo sídlom gréckokatolíckej eparchie, ktorá je vyčlenená z pôvodnej
Prešovskej eparchie a zahŕňa územie
západného a stredného Slovenska.
Liturgická slávnosť intronizácie –
uvedenia do služby bratislavského
biskupa sa konala v nedeľu 9. marca
v Bratislave. (viac v čísle 10)

(Bratislava, Tibor Ujlacký)
V hlavnom chráme Ordinariátu
ozbrojených síl a ozbrojených
zborov SR – Kostole sv. Jána
z Mathy v Bratislave sa 4. marca
uskutočnila slávnosť pri príležitosti 5. výročia vzniku špecifickej inštitúcie zabezpečujúcej
duchovnú službu katolíckym
veriacim v Ozbrojených silách
SR, Policajnom zbore, Zbore
väzenskej a justičnej stráže,
Železničnej polície, Hasičského
a záchranného zboru a Slovenskej informačnej služby.
Slávnostnú pontifikálnu sv.
omšu celebroval Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ
SR, a koncelebrovali chargé
d´affaires Svätej stolice na
Slovensku Mons. Gianfranco Gallone, vojenský biskup
Chorvátskej armády Mons.
Juraj Jezerinac, hlavný kaplán Armády Českej republiky
Mons. Jaroslav Knichal, vojen-

ský vikár Armády Slovinskej
republiky Mons. Joze Plut,
kaplán vojenského ordinariátu
z Nemecka Klaus Peter Lenner,
Mons. Andrej Imrich, spišský
pomocný biskup, Mons. Peter
Rusnák, bratislavský gréckokatolícky eparcha a vojenskí,
policajní a väzenskí kapláni za
účasti najvyšších predstaviteľov všetkých rezortov a zložiek
Ozbrojených síl a ozbrojených
zborov SR.
Pred záverečným požehnaním predniesol Mons. Gianfranco Gallone pozdravný list
s apoštolským požehnaním
od pápeža Benedikta XVI. pre
ordinára, príslušníkov a celý
Ordinariát OS a OZ SR.
Po skončení liturgickej slávnosti sa pozvaní hostia s ordinárom a kaplánmi ordinariátu
v priestoroch starej budovy
Národnej rady SR zúčastnili na
spoločenskom stretnutí.

PIATOK
18. apríl

SOBOTA
19. apríl

NEDEĽA
20. apríl

Prepodobný Ján

Prepodobný Ján zo Starej
Lavry

Piata nedeľa po Pasche –
O Samaritánke. Prepodobný
Teodor Trichinas

Čítania: Sk 10, 44 – 11, 18, zač. 27;
Jn 8, 21 – 30, zač. 30

„...ja vždy robím, čo sa
páči jemu.“ (Jn 8, 29b)
Človek pracuje buď preto, lebo
ho práca zaujíma, alebo preto, že musí, lebo inú možnosť
nemá. Nie však každou prácou,
aj keď ma „baví“, oslavujem
Boha, lebo nemusí byť v súlade
s jeho vôľou. Jednoducho povedané, ak moja práca či akékoľvek iné konanie má za následok
hriech, Bohu sa to nepáči. Tak
napríklad sv. apoštol Pavol píše:
„Preto ak jedlo pohoršuje môjho
brata, nebudem nikdy jesť mäso,
aby som nepohoršil svojho
brata.“
Liturgia: Menlivé časti z Polovice
Päťdesiatnice – s. 238 (229)

Čítania: Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Jn 8,
31 – 42a, zač. 31

„Každý, kto pácha
hriech, je otrok.“ (Jn 8, 34)
Kedysi byť otrokom znamenalo
byť neslobodným, nemať žiadne
práva, nič nevlastniť. No dalo
sa z neho vykúpiť. Novodobé
otroctvo je oveľa horšie. Je to
otroctvo hriechu a môže sa doň
dostať každý. No vyslobodiť sa
z neho sám človek nedokáže.
Jedinou našou záchranou je
vykupiteľské dielo Syna Bohočloveka, ktorý svojou smrťou
rozlámal okovy hriechu a daroval nám slobodu Božích detí.
Liturgia: Menlivé časti z Polovice
Päťdesiatnice – s. 238 (229)

Čítania: Sk 11, 19 – 30, zač. 28; Jn
4, 5 – 42, zač. 12

„To som ja, čo sa rozprávam s tebou.“ (Jn 4, 26)

Príbeh mystického života apoštolky Božieho milosrdenstva
hovorí o svätej sestre Faustíne
z Kongregácie Matky Božieho
milosrdenstva. Svojím životom
i slovami odhaľuje fascinujúcu
krásu jeho milosrdnej lásky.
Násilne odvlečení väzni požadujú odškodnenie
(Bratislava, SITA) Poslanci by
mali prijať zákon o jednorazovom odškodnení ľudí násilne
odvlečených do pracovných
táborov v bývalom ZSSR, žiada
Svetové združenie bývalých
československých politických
väzňov. Odškodnenie chcú aj
pre pozostalé manželky a priamych príbuzných po obetiach.
Neoznačené správy: servis TK KBS
zzmeny v termínoch

Z dôvodu zmien vo vydavateľskom harmonograme Slova
dôjde k úprave termínov vydávania časopisu Slovo. Ďalšie
vydanie Slova bude k 20. aprílu 2008.

On je prvý, ktorý ťa hľadá, aby
ti pomohol. A to aj napriek
tomu, že sa mu vyhýbaš. Môžeš
sa oženiť, rozviesť sa a žiť
s inou, môžeš zabiť svoje ešte
nenarodené dieťa, aj tak ťa Boh
neprestane hľadať, aby ťa uzdravil napojením na prameň svojej
milosti, ktorá prúdi do večného
života. Ver, že Boh vie o tebe
všetko. Ten hlas, ktorý kdesi
v hĺbke svojho vnútra počuješ,
je jeho. Na začiatok s ním stačí
iba nadviazať rozhovor a on ti
už povie, čo máš robiť ďalej.
Liturgia: Hlas 4. Evanjelium na
utierni: 7. Menlivé časti z Nedele
o Samaritánke – s. 238 (229)
Martin Mikula
V zátvorkách sú uvedené alternatívne menlivé časti v Spasi dušu svoju.

slovo – 8/2008

Mnohým sa zdá, že náš Boh,
ktorému veríme, je hluchý
a nemý. Nenaslúcha a neprehovára k nám. Nepomáha nám
a nestará sa o nás. A tak sme
si zvykli žiť bez neho, bez toho,
aby sme ho hľadali a načúvali
mu. Stratili sme oňho záujem.
Ale náš Boh je Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom
Jakuba, čiže Bohom všetkých.
A aj keď my sme neverní, on je
stále verný a má o nás záujem.
Dnešné evanjelium je toho dôkazom. Ježiš prišiel k žene Samaritánke napriek tomu, že sa
Židia s nimi nestýkajú. Vstúpil
s ňou do dialógu a predstavil jej
svoj plán spásy celého ľudstva,
každého človeka.

zkrátko z domova
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Slávnostná intronizácia prvého prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ

Dbať o duchovný prospech

slovo – 8/2008

V
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rcholom cirkevného roka je sviatok
Paschy. Stále mu predchádza strastný
týždeň a obdobie Veľkého pôstu. Je to
aj obdobie očakávania prísľubu nádeje na
lepší život. Naša cirkev prežila svoje obdobie
pôstu i strastí a udalosť jej povýšenia je jej
novým začiatkom, jej „paschou“. A tak, ako
liturgia Veľkej soboty už predznamenáva
slávne Vzkriesenie, aj vysviacka vladyku
Petra Rusnáka v sobotu 16. februára 2008
predznamenala povýšenie našej cirkvi na
metropoliu sui iuris.
Táto udalosť sa odohráva pred zrakmi viac
ako ôsmich tisícov veriacich zhromaždených v Mestskej hale v Prešove a státisícov
pri televíznych obrazovkách v nedeľu 17.
februára 2008. Slávnosť ponúka v priamom
prenose, rovnako ako v sobotu, aj Rádio
Lumen. Ide vlastne o dve udalosti spojené
v jeden celok: liturgická slávnosť povýšenia
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na
metropolitnú cirkev svojho práva so sídlom
v Prešove a intronizácia prvého prešovského
gréckokatolíckeho arcibiskupa a metropolitu
Jána Babjaka SJ.
Nedeľný program sa začína slávnostným
sprievodom. Po niekoľkých stovkách kňazov
nasleduje sprievod biskupov, aký mesto Pre-

Vladyka Ján prijíma biskupské žezlo.

Snímka: Mária Žarnayová

Juraj GRADOŠ

šov zažíva len pri naozaj vrcholných okamihoch našej cirkvi. Toto je tretia udalosť v jej
novodobej histórii. V roku 1990, presne v tento deň, bola mestská hala svedkom biskupskej
vysviacky Mons. Jána Hirku a o päť rokov
neskôr návštevy pápeža Jána Pavla II., ktorý
prišiel pozdraviť svojich verných gréckokatolíkov. Počtom biskupov udalosť povýšenia
našej cirkvi môžeme prirovnávať iba k týmto
dvom okamihom, veď sa na nej zúčastňuje
viac ako 40 pastierov Kristovho stáda východného a západného obradu zo Slovenska,
Poľska, Českej republiky, Maďarska, Ukrajiny,
Chorvátska, Srbska, Čiernej Hory, Spojených
štátov amerických a Kanady.
Medzi najvzácnejších hostí patria štyria
kardináli – prefekt Kongregácie pre východné
cirkvi kardinál Leonardo Sandri, ktorý vladyku Jána intronizoval, kyjevsko-haličský vyšší
arcibiskup kardinál Ľubomyr Huzar z Kyjeva,
krakovský arcibiskup kardinál Stanisław
Dziwisz a kardinál Jozef Tomko, emeritný
prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Ďalšími vzácnymi zahraničnými hosťami sú vyšší arcibiskup z Blaju z Rumunska
Lucian Muresan a pittsburghský arcibiskup
a metropolita Basil Myron Schott. Spoločenstvo našich rímskokatolíckych biskupov

vedú Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup
a metropolita, a Mons. František Tondra,
predseda KBS. Na slávnosť prišli aj slovenskí
gréckokatolícki biskupi pôsobiaci v zahraničí
– vladyka Milan Šášik z Užhorodu, vladyka
Ladislav Hučko a vladyka Ján Eugen Kočiš
z Prahy. Nechýbali ani predstavitelia Pravoslávnej i Evanjelickej cirkvi a.v.
Liturgický sprievod pomaly vstupuje do
centrálneho priestoru spoločenstva veriacich,
ktorí sa zišli v Prešove zo všetkých kútov
novej metropolie na Slovensku. Po veľkom
zástupe kňazov a biskupov do haly vstupujú
hlavní slúžitelia – biskupi Milan Chautur
CSsR, Peter Rusnák a za nimi Ján Babjak
SJ. Jeho žehnania nachádzajú vďačných
prijímateľov, úsmev a radosť nie je iba na
jeho tvári, ale aj na tvárach ostatných. Všade vibruje eufória víťazov, lebo teraz všetci
gréckokatolíci vystupujú na stupeň víťazstva
zaslúžený krvou mučeníkov a mnohými
obetami. Za biskupmi kráča sprievod ctených
kardinálov.
Na pódiu si vladyka Ján ľahne na zem
a rozprestiera svoje ruky do tvaru kríža.
Úplná oddanosť a poddajnosť Bohu sa takto
vyjadruje už pri kňazskej vysviacke. Po
vstupných modlitbách sa všetkým prihovára
prešovský kancelár otec Ľubomír Petrík a za
veľkého potlesku privíta prítomných. Po ňom
sa slovami prešovského protosynkela otca
Marcela Mojzeša začína obrad intronizácie
prvého gréckokatolíckeho arcibiskupa a metropolitu na Slovensku. Kardinál Leonardo
Sandri oznamuje ustanovenie metropolie
sui iuris v Prešove. Po prečítaní buly Spiritali emolumento (Duchovný prospech)
o ustanovení metropolie (s. 18), ktorú spolu
s bulou o vymenovaní vladyku Jána Babjaka
prekladal prof. Cyril Vasiľ SJ, rektor Pápežského východného inštitútu, je táto za veľkého
potlesku ukázaná zhromaždenému ľudu
a odovzdaná vladykovi Jánovi.
Nasleduje uvedenie vladyku Jána Babjaka
SJ kardinálom Leonardom Sandrim do úradu
arcibiskupa a metropolitu. Po prečítaní buly
o vymenovaní vladyku Jána Babjaka SJ (s.
19) bulu znova za veľkého potlesku ukazujú
zhromaždeným a odovzdávajú vladykovi
Jánovi. Po modlitbách kardinál Leonardo
Sandri uvádza vladyku Jána do úradu, privádza ho k biskupskému trónu, odovzdáva
mu enkolpion znázorňujúci Ježiša Krista
a arcibiskupské žezlo – symboly jeho nového

veriacich, ktorých predkami sú mnohí mučeníci a vyznávači viery. Spolu s našimi veriacimi ti budeme vyprosovať silu, veľa milostí,
zdravie a Božie požehnanie. Nech ťa Pán
Boh žehná!“ Na záver po búrlivom potlesku
na jeho výzvu zbor novému metropolitovi
našej cirkvi spieva Sotvori Hospodi.
Po tomto speve sa slova ujíma kardinál
Ľubomyr Huzar: „Včera, dnes a zajtra – to
sú historické a slávnostné dni Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.“ Potom pozdravuje
našich biskupov, kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky i všetkých gréckokatolíckych veriacich
na Slovensku: „Pozdravujem vás a tešíme sa
spolu s vami ... z toho, že Gréckokatolícka
cirkev na Slovensku bola pozdvihnutá na
úroveň metropolie sui iuris. Je to len podčiarknutie jej osobitného miesta v spoločenstve východných katolíckych cirkví. Tešíme
sa aj preto, že teraz bude hlas východných
cirkví zreteľnejšie a mohutnejšie zaznievať
v Katolíckej cirkvi. ... Ste postavení na tých
základoch, ktoré vybudovali vaši blahoslavení hieromučeníci Pavel Peter Gojdič, Vasiľ
Hopko a mnohí iní bezmenní kňazi a laici,
ktorí dosvedčili svoju spolupatričnosť s Katolíckou cirkvou. Preto prijmite s radosťou
a vnútorným pokojom toto povýšenie vašej
cirkvi. A my, vaši susedia a bratia, chceme
byť vždy s vami.“
Zhromaždených pozdravuje aj kardinál
Stanisław Dziwisz, ktorý sa po slovensky
prihovára: „S veľkou radosťou sme v Poľsku prijali správu o ustanovení slovenskej
gréckokatolíckej metropolie sui iuris so
sídlom v Prešove a tiež o vytvorení dvoch
nových eparchií. ... Gréckokatolícka cirkev
na Slovensku za svoju vieru, za vernosť
a jednotu s Kristovým námestníkom platila
neraz tú najvyššiu cenu rozmnožujúc tak
zástup mučeníkov. Skoro 40 rokov som bol
svedkom toho, ako kardinál Karol Wojtyla
v Krakove, a potom ako Ján Pavol II. v Ríme
prežíval tieto časy spolu s Gréckokatolíckou
cirkvou na Slovensku. Robil všetko, čo bolo
v jeho moci, aby túto cirkev chránil, aby jej
pomáhal a povzbudzoval ju vo viere a nádeji. ... Som presvedčený, že Boží služobník
hľadí na nás z neba a teší sa z dnešnej
slávnosti.“ Následne osobitne pozdravuje
všetkých našich vladykov, kňazov, rehoľný
stav i veriacich a všetkým zaželá, „aby rástli
vo viere, nádeji a láske“. Potom daruje novému metropolitovi kríž pápeža Jána Pavla
II., Božieho služobníka.
Ako posledný kardinál, no v našej cirkvi
milovaný, sa prihovára Jozef Tomko. V úvode
pozdravuje našich vladykov a dodáva: „Dnes
je Gréckokatolícka cirkev na Slovensku
prvá. Za krátku dobu vrástla z väzenia,
z temnoty, z ničoty, z pokorenia, keď sa jej
uprelo právo na existenciu. Vyrástla, vstala
z hrobu, konečne v svojej modernej histórii
dostala prvého svojho biskupa Jána Hirku,

ktorého som mal radosť a česť tu na tomto
mieste vysvätiť. Je to náhoda, že to bolo práve
17. februára pred osemnástimi rokmi? A od
tej doby slobody sa to rozbehlo. A ako krásne
vzrástla vaša cirkev. Ste na ňu hrdí a máte
byť na čo. ... Nesmieme zabudnúť ... na otca
Jána Hirku.“ Následne blahoželá otcovi Jánovi k jeho výročiu. Na záver pozdravuje našich biskup i našu cirkev a navrhuje, aby sme
tento deň dali do cirkevného kalendára.
Potom sa prítomným prihovára emeritný
prešovský biskup Ján Hirka, ktorý na záver
ďakuje svojmu svätiteľovi Jozefovi kardinálovi Tomkovi. O týchto dňoch hovorí, že je
to „zviditeľnenie krásneho Božieho daru,
ktorý dostala naša ťažko skúšaná cirkev
z rúk Svätého Otca Bendikta XVI. Tento dar
sa volá metropolitná cirkev sui iuris na čele
s arcibiskupom a metropolitom a dvoma
eparchiálnymi biskupmi.“ Na záver blahoželá svojim bratom v biskupskej službe v tejto
novej etape jej života a uisťuje ich o svojich
modlitbách za nich. A práve metropolita Ján
mu následne intonuje Mnohaja lita.
Aj predseda KBS František Tondra sa prihovára novému metropolitovi, ktorému blahoželá a uisťuje ho nielen o svojich modlitbách.
Na záver vkadyka Peter intonuje Mnohaja
lita všetkým kardinálom a biskupom. Po
príhovore prezidenta Slovenskej republiky
Ivana Gašparoviča, ktorý prečítal vedúci
jeho kancelárie Milan Čič, sa zúčastneným
prihovára vladyka Ján Babjak SJ. V svojom
príhovore hovorí o našej cirkvi: „Tej, ktorá
bola odsunutá zo života, tej, ktorá bola
pochovaná, tej, ktorej sa nedovolilo žiť, Boh
ukázal svoju moc a ona žije a rozvíja sa,
kvitne.“ Potom vladyka ďakuje Bohu, Svätému Otcovi i celej vatikánskej diplomacii za
toto povýšenie našej cirkvi. Ďakuje aj prítomným kardinálom, arcibiskupom, biskupom,
kňazom, veriacim, mládeži i deťom, ktorí
prežívajú „radosť z povýšenia našej cirkvi“.
Po zaspievaní Živite ľudije na blaho svita
slávnosť pokračuje modlitbou pred relikviami
našich blahoslavených mučeníkov. Slávenia
svojou prítomnosťou umocňujú aj predstavitelia iných cirkví, zástupcovia štátu a samosprávy, Európskej únie, diplomatických
misií a akademickej obce. Nedeľnú liturgickú
slávnosť spevom skrášľujú gréckokatolícke
katedrálne zbory z Prešova, Košíc, Bratislavy
a zbor z Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove.
Po liturgickom sprievode na Gréckokatolíckom arcibiskupskom a metropolitnom úrade
sa koná brífing so štyrmi kardinálmi, ktorí
cez médiá ponúkajú verejnosti svoje prvé
dojmy. V nedeľu večer kardinál Leonardo
Sandri navštívi prešovský kňazský seminár,
kde sa v prítomnosti vladyku Jána Babjaka
SJ stretáva so seminaristami, asistenciou,
ceremoniármi a organizátormi liturgických
slávení v Prešove. n
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úradu. Počas týchto okamihov zhromaždení
vyjadrujú súhlas trojnásobným zvolaním
Axios (Je hodný). Po týchto slovách nového
arcibiskupa a metropolitu na starodávnom
prešovskom stolci pozdravujú bratským
bozkom, a tak vyjadrujú poslušnosť najprv
sufragánni biskupi vladyka Milan a vladyka
Peter. Po nich pristupuje pozdraviť nového
metropolitu predchodca vladyku Jána Babjaka SJ emeritný prešovský biskup Ján Hirka.
Počas spevu Veľkého slávoslovia po biskupoch vyjadrujú úctu a poslušnosť novému
metropolitovi zástupcovia rôznych stavov
celej našej cirkvi na Slovensku: protosynkeli a kancelári z Prešova i Košíc, dekan
teologickej fakulty i rektor seminára, zástupcovia protopresbyterov, predstavení
rehoľníkov a rehoľníc, celibátni i ženatí kňazi
s manželkami, laickí manželia, zástupcovia
mládežníckych organizácií, krojovaní zástupcovia veriacich, deti, mládež, miništranti
aj členovia a držitelia cirkevných rádov. Po
tomto vyznaní zaintonuje novoustanovený
metropolita Mnoho rokov Svätému Otcovi
Benediktovi XVI., na čo celá mestská hala
odpovedá vďakou i emóciami silne nabitou
piesňou V sedmobrežnom kruhu Ríma. Rovnako úprimný spev Mnoho rokov zaznieva
vladykovi Jánovi aj po výzve košického vladyku Milana Chautura CSsR.
Po liturgickom obliekaní nového arcibiskupa a metropolitu sa začína úvodným žehnaním všetkých štyroch strán sveta prešovským
metropolitom archijerejská Božská liturgia
svätého Bazila Veľkého v cirkevnoslovanskom jazyku. Slávnostnú homíliu prednáša
kardinál Leonardo Sandri (s. 4 – 5). Anafora
i časť epiklézy zaznievajú v slovenskom
jazyku, aby tak ukázali multietnicitu novej
eparchie. Slová premenenia zaznievajú však
v cirkevnoslovanskom jazyku ako po stáročia
predtým.
Po božskej liturgii otec Ľubomír Petrík číta
list našich biskupov Svätému Otcovi (s. 5).
Tento list podpísali všetci gréckokatolícki biskupi na Slovensku. Následne sa v mestskej
hale po výzve metropolitu Jána ozýva spev
Hdi Petra svjata mohyla.
„Drahý brat v biskupskej službe, otec
arcibiskup a metropolita Ján,“ začína svoj
príhovor vladyka Milan Chautur CSsR, „chcem ti len z úprimného srdca zablahopriať
k úradu, ktorý si teraz zobral na seba. Za
úradom stojí stále človek a niektorý úrad
je nad ľudské sily. Je to predovšetkým úrad,
ktorý človeku dáva Boh, úrad, o ktorom
apoštol Pavol hovorí, že si ho človek nedáva
sám, ale Boh povoláva tak ako Abraháma.
A práve v tomto úrade ti chceme napomáhať
spolu s veriacimi Košickej i Bratislavskej
eparchie tým, že sa budeme modliť, aby ty,
ktorý ako prvý na Slovensku preberáš úrad
gréckokatolíckeho arcibiskupa, si vykonával
svoje povolanie tak, aby bolo k dobru týchto
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Nevšedná všedná krása.

Snímka: D. Kolesárová

Príroda –
galéria Božích krás
Jozef VOSKÁR

B
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ože, ty si stvoril celý vesmír aj našu
Zem so všetkými tvormi vo vode, na
suchej zemi i vo vzduchu, ty si stvoril
všetky jej prírodné krásy. Ty všetko udržuješ
vo svojej existencii prírodnými zákonmi,
všetkému určuješ svoje miesto, úlohu a tiež
úžitok pre nás všetkých. Ty si stvoril aj človeka, a toho si stvoril na svoj obraz a podobu.
Urobil si ho zodpovedným správcom za
uchovanie všetkého, čo si nám daroval ako
prejav svojej lásky k nám. A tvoja láska má
vždy veľmi konkrétnu podobu.

14

Prišli prvé jarné dni a s nimi prejavy prebúdzajúcej sa prírody v jarnom speve vtáctva,
v sviežej zeleni a s prvými žiarivými kvetmi.
Toto všetko svojou prirodzenosťou oslavuje
svojho Stvoriteľa, vyzýva človeka k úžasu
nad dielom Božích rúk a pozýva ho ako
jediného slobodného tvora k tejto oslave.
Povzbudzuje nás k tomu aj chválospev proroka Daniela:
Velebte Pána, všetky rastliny na zemi,
velebte Pána, veľryby a všetko, čo sa hýbe
vo vodách,

velebte Pána, všetky nebeské vtáky,
velebte Pána, všetka zver a dobytok,
velebte Pána, synovia človeka!
Po tomto biblickom a trocha poetickom
úvode by som sa chcel dotknúť veľmi vážneho
problému, ku ktorému práve kresťania nesmú zostať ľahostajní. Ide o zodpovednosť za
ochranu celého stvorenstva, ktorú nemôžeme
zhodiť na nikoho iného, lebo sa bytostne
dotýka každého jedného z nás. Nemôžeme
ho zhodiť na žiadne vládne či mimovládne
organizácie, ktoré zo zákonov majú povinnosť starať sa o kvalitné životné prostredie,
o ochranu a zveľaďovanie prírodných zložiek,
zdrojov a celého živého stvorenstva, ktoré
my kresťania jednoznačne považujeme za
Božie dary. Organizácie to organizujú, právne
a organizačne zabezpečujú a my to máme
zachovávať. Tieto dary vo všetkých svojich
podobách tu boli skôr ako my ľudia. Ony tvoria podmienky pre náš život a ak ich zničíme,
znemožníme tým vlastný život.
Jednému zo svojich posolstiev k Dňu mieru
dal blahej pamäti pápež Ján Pavol II. názov

Pokoj s Bohom Stvoriteľom, pokoj s celým
stvorenstvom. V tomto vzácnom dokumente
týkajúcom sa otázok ochrany stvorenstva
a životného prostredia vyzval celý svet
a osobitne kresťanov prevziať zodpovednosť
za uchovanie všetkého, čo nás obklopuje.
Zodpovednosť za kvalitnú a zdravú vodu,
vzduch, pôdu, za uchovanie všetkých živých
tvorov – rastlín, živočíchov a harmónie v celom životnom prostredí. Výzva tohto posolstva má svoj biblický základ vo výroku Knihy
Genezis: I vzal Pán Boh človeka a umiestnil
ho v raji Edenu, aby ho obrábal a strážil. Po
takomto raji sa za denného vánku prechádzal
Pán Boh, čo symbolicky vyjadruje, že on je
Bohom poriadku, harmónie, krásy a dobra,
a preto si žiada prijať aj jeho pravdu, pomocou ktorej dokážeme všetko toto zachovať.
Ak zachováme mier s Bohom rešpektovaním jeho slova, jeho prikázaní, jeho návodu
na kvalitný, zmysluplný život, potom bude aj
mier so všetkým stvorenstvom a nebudeme
s ním v represívnom a koristníckom vzťahu.
Hriech prvých rodičov v raji, ktorí odmietli
poslušnosť Bohu a príkazu, sa osudovo vle-

Jazýčkom na váhach ľudského rozhodovania je vždy osobná morálka človeka.
Aká je, čím je určovaná a do akej miery je
schopná prevziať svoj podiel zodpovednosti
za „trvalo udržateľný rozvoj“, čiže zdravú
dynamiku všetkých prírodných systémov,
v ktorých človek žije, to závisí predovšetkým
od výchovy človeka ako vrcholného tvora
obdareného rozumom a slobodnou vôľou,
ktorému je jasné, že Boh je Stvoriteľom
a majiteľom všetkého, že človek je múdry
a zodpovedný správca a spolupracovník
Boží pri manažmente stvorenstva a že ono
je Božím darom.
Táto skutočnosť vedie Katolícku cirkev na
Slovensku vo vytúženom priestore slobody
našej spoločnosti prevziať podiel zodpovednosti pri riešení environmentálnych problémov formou výchovy ekologického vedomia
a svedomia cez pastoračné aktivity, silou
pravdy Božieho slova a Božích zákonov v prírode, ktoré nám boli dané a ktorých rešpektovanie je nakoniec zárukou aj nášho prežitia.
Tu si totiž treba uvedomiť, že pre kresťana
sú ekologické a environmentálne problémy
výsostne morálnym problémom. Len mravný
človek dáva záruku, že sa mravné princípy
ochrany stvorenstva a človeka budú rešpektovať pri všetkých ľudských aktivitách
ovplyvňujúcich životné prostredie.
A tak Katolícka cirkev cez svoju inštitúciu Konferencie biskupov Slovenska
(KBS) ustanovila podľa smerníc z Vatikánu v rámci svojej štruktúry subkomisiu
pre environmentálnu výchovu ako súčasť
Teologickej komisie. Environmentálna
subkomisia KBS pod predsedníctvom prešovského arcibiskupa a metropolitu Mons.
ThDr. Jána Babjaka SJ má v súčasnosti 19
členov. Pochádzajú z rôznych vedeckých,
pedagogických, ochranárskych i cirkevných
inštitúcií, ktorými je možné pokryť širokú
škálu ekologických a environmentálnych
problémov. Je to poradný orgán pre KBS
v otázkach postojov Cirkvi k životnému
prostrediu v konkrétnych otázkach až na
úrovni života vo farnostiach.
Z iniciatívy tejto subkomisie Katolícka cirkev na Slovensku prezentovala svoj zásadný
postoj k problematike životného prostredia
pastierskym listom biskupov, ktorý sa stal
oficiálnym dokumentom a programom pre
prácu Cirkvi v pastoračných aktivitách.
Prirodzeným ohlasom na pastiersky list biskupov bola vedecká konferencia pod názvom
Kresťanstvo a vzťah človeka k stvorenstvu,
ktorá sa uskutočnila na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity.
Prezentovali sa na nej základné ekologické
a environmentálne problémy, do riešenia
ktorých Cirkev vstupuje svojím špecifickým
prínosom v oblasti výchovy.
Hneď za tým nasledovala príprava katechéz
s environmentálnou problematikou pod ná-

zvom Eko – oko ako metodickej pomôcky pre
katechétov v rámci vyučovania náboženstva
v základných a stredných školách.
Kresťanské princípy ochrany prírody a životného prostredia tvoria aj obsah ďalšej
publikácie: Terek a kol.: Environmentalika
pre teológov vo forme učebných a študijných
textov na Prešovskej univerzite, na tvorbe
ktorých som sa ako autor a člen subkomisie
podieľal.
V oblasti praktickej ochrany stvorenstva
subkomisia sprostredkovala aktívnu spoluprácu Cirkvi s odbornými skupinami pre
ochranu netopierov v sakrálnych objektoch,
ktorá prináša sľubné výsledky. Podobne aj
ochrana stromovej zelene pri cirkevných objektoch bola výzvou k praktickej pomoci ich
správcom, kde subkomisia formou letákov
poskytla základné informácie o význame
biologickej, klimatickej i estetickej hodnoty
zelene. Ponúkla právne a praktické rady pri
ich ochrane a údržbe.
Ako pomôcku pre správcov farností na
Slovensku subkomisia pripravila preklad
nemeckej publikácie Praktická ochrana
prírody v cirkevnom spoločenstve s aplikáciou na slovenské pomery, ktorá poskytuje
informácie o tom, ako umožniť prirodzený
život Božieho stvorenstva, ktoré si vyberá
cirkevný objekt ako svoj životný priestor,
svoje bydlisko.
Pre plnšie realizovanie environmentálnej
problematiky v pastoračných aktivitách
Cirkvi sa subkomisia rozhodla vydať brožúru
s prehľadom dokumentov a postojov Cirkvi
pod názvom Magistérium Cirkvi o ekologickej problematike, ktorá má poslúžiť na ľahšiu argumentáciu potrieb angažovanosti
Cirkvi v danej oblasti na úrovni farností.
Pastoračný evanjelizačný plán Katolíckej
cirkvi na Slovensku na roky 2007 – 2013 tiež
zahŕňa environmentálnu problematiku.
Medzi rozpracované aktivity subkomisie
patrí kresťanská iniciatíva za zodpovedný
vzťah k stvorenstvu a životnému prostrediu
na Slovensku pod názvom Zelená pre kresťanstvo tretieho milénia. Projekt je rozpracovaný so strategickým horizontom 6 – 10
rokov, ktorý po deklarácii KBS Pre ľudí, pre
prírodu – pre stvorenstvo by mal byť akčným
plánom do budúcnosti. Týmto akčným plánom by sa malo v spoločenstvách veriacich
v plnosti kresťanskej zodpovednosti napĺňať
heslo: Mysli globálne, konaj lokálne.
Environmentálna subkomisia KBS svojou
doterajšou činnosťou a svojím programom má svoj významný zástoj v mozaike
všetkých inštitúcií, ktorým leží na srdci osud
prírodných hodnôt a zdravého životného
prostredia nášho Slovenska. Úloha kresťanov v tomto snažení je nezastupiteľná,
pretože je súčasťou ohlasovania radostnej
zvesti o Božej láske Stvoriteľa všetkého, čo
nás obklopuje. n
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čie dejinami ľudstva až po súčasnosť a jeho
dôsledky vidíme v strašnej devastácii našej
planéty, v obrovských haldách rôznych odpadov, v znečistených vodách riek a morí,
v znečistenom a otepľujúcom sa ovzduší
vďaka skleníkovým plynom produkovaným
vybičovaným konzumným životným štýlom
časti ľudstva, ako aj vo vymieraní mnohých
živočíšnych a rastlinných druhov.
Pán Ježiš do mnohých svojich podobenstiev
vložil príklady odpozorované z Božej prírody.
Spomína mnohé zvieratá a rastliny (nebeské
vtáctvo a poľné ľalie). Poukazuje na ich krásu,
ale aj na Božiu starostlivosť o ne v prirodzenej
harmónii prírody. Ľudské hriechy však boli
vykúpené Kristom, a tým sa dáva šanca aj
pre obnovenie a uchovanie takého poriadku
v prírode, aké nám Boh na počiatku daroval
a aké je pre nás maximálne užitočné.
Slovensko je mimoriadne Bohom obdarená
krajina množstvom pestrých povrchových
i jaskynných prírodných krás, množstvom
vzácnych živočíšnych i rastlinných druhov,
krajina bohatá na vodné a minerálne pramene. O všetky hodnoty sa stará aj spoločnosť
zriaďovaním chránených území rozličných
kategórií: národné parky, chránené krajinné
oblasti, národné prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, chránené areály, v ostatnom
čase i chránené územia osobitného európskeho významu. Predmetom ochrany môžu byť
mimoriadne cenné krajinné typy so svojimi
geologickými zvláštnosťami, so vzácnymi
rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami.
Klasickou ukážkou mimoriadne vzácneho
vysokohorského územia je najstarší Tatranský národný park a ďalších šesť národných
parkov na Slovensku. Hlavným predmetom
ochrany na chránených územiach sú vzácne
druhy rastlín (napríklad rumenica turnianska sa na celej našej zemeguli vyskytuje iba
na Turnianskom hradnom vrchu na východnom Slovensku) alebo živočíchy, ako napr.
korytnačka močiarna, ktorá v pôvodnom
prostredí žije u nás len v chránenom území
Tajba pri Strede nad Bodrogom. Potom sú to
napríklad vtáčie územia slúžiace na ochranu
vzácnych druhov vtákov a ich biotopov počas
ich jarného a jesenného ťahu.
Aký postoj má zaujať k týmto prírodným
hodnotám kresťan? Má sa z nich tešiť, ďakovať za ne Pánu Bohu a všemožne ich chrániť
aj pre budúce generácie. Na rozdiel od iných
filozofií alebo pohanských postojov k stvorenstvu, aké mali naši predkovia, my stvorenie nezbožšťujeme. Kresťania sa klaňajú iba
Bohu a za stvorenstvo mu ďakujú a spolu
s ním oslavujú svojho Stvoriteľa. Príklad
správneho vzťahu človeka k stvoreniam nám
zanechal sv. František Assiský, ktorý všetko,
čo Boh stvoril, nazýval svojím bratom a sestrou. Tento model si osvojme a praktizujme
aj my. Potom príroda ako Božia galéria bude
naozaj žiariť plnou krásou.
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Večerná beseda.

Snímka: Mária Žarnayová
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o slávnostnej udalosti vysviacky prvého
bratislavského biskupa – vladyku Petra
Rusnáka v sobotu 16. februára sa vo
večerných hodinách uskutočnila v priestoroch
Mestskej haly v Prešove beseda s gréckokatolíckou mládežou.
Do besedy sa zapojili J. E. kardinál Leonardo
Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi
v Ríme, J. E. kardinál Jozef Tomko, vatikánsky
chargé d´affaires Gianfranco Gallone, vladyka
Ján Babjak, arcibiskup a metropolita, vladyka
Milan Chautur, košický eparcha, vladyka Mons.
Peter Rusnák, bratislavský eparcha.
Besedu vysielanú v priamom prenose do Rádia
Lumen moderoval o. Ľubomír Petrík, hovorca
Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu
v Prešove. Program dopĺňali hudobné vstupy
členov Neokatechumenátnej cesty a skupiny
Anastasis, ktorú tvoria bohoslovci z Kňazského
seminára bl. P. P. Gojdiča v Prešove.
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Otec kardinál Sandri, vy ste asi prvýkrát tu
medzi gréckokatolíkmi na Slovensku. Aké
sú vaše prvé dojmy z dnešného slávenia?
Prvýkrát som bol na Slovensku v roku 2003,
keď som sprevádzal Jána Pavla II. Napriek tomu,
že šlo o pápežskú návštevu, nedostal som možnosť, aby som videl niečo, čo by bolo špecificky
gréckokatolícke. Často som si kládol otázku,
aké boli osobitné motívy, pre ktoré si pápež Ján

Pavol II. osobitným spôsobom zamiloval práve
tieto kraje, práve gréckokatolíkov na Ukrajine,
a zvlášť tu na Slovensku.
My, ktorí prichádzame z ďalekých končín, sme
si kládli otázku, ako je možné, že dnes sú živé
a prekvitajúce práve tie cirkvi, ktoré vychádzajú
z dlhých desaťročí prenasledovaní a ťažkostí.
Cirkev stále hovorí: krv mučeníkov je naozaj
semenom kresťanov. Toto sa mi dnes znova
premietlo pred očami, keď som tu spolu s vami
slávil božskú liturgiu, pozoroval zhromaždený
Boží ľud – to všetko bolo pre mňa potvrdením tej
starej známej skutočnosti. Ale toto potvrdenie
príde, až keď to človek môže vidieť na vlastné
oči. Vidieť túto skutočnosť pred vlastným očami
je skutočne hlboký duchovný zážitok. Buďte
hrdí na túto skutočnosť. Ste príkladom a povzbudením pre celú Katolícku cirkev.
Preneste sa ponad všetky drobné ťažkosti
a rozdelenia. Často sa stretávame s ohováraním, nepochopením alebo inými rozdeleniami.
Dokážte svoj pohľad uprieť do diaľky, aby ste
naozaj mohli naplno načerpať duchovnú silu,
ktorá vychádza zo svedectva odovzdaného vám
cez krv a utrpenie vašich mučeníkov, vašich
otcov vo viere.

Otec kardinál Tomko, je to práve 18 rokov,
čo ste na tomto mieste vysvätili biskupa
Jána Hirku. Ako si na to spomínate?

Nuž, bolo to pekné. Počnúc Donovalmi. U nás
sa hovorí: kardinál alebo nekardinál, z čerešne
dole. Aj na Donovaloch to tak vyšlo, že kardinálnekardinál, veru nech tlačí auto, pretože ďalej
to nešlo. Na Donovaloch bol sneh. To hovorím
len preto, aby som povedal, že prekážky pokračovali a chvalabohu, že boli. Prekážky sú aj
teraz a chvalabohu, že sú. Inak by sme veľmi
spyšneli, veľmi spohodlneli.
Bol to prvý výbuch radosti, že máme slobodu.
Mysleli sme si, že sloboda je automatická, že
keď máme slobodu, tak sme aj my vnútorne
slobodní. A to vôbec nie je pravda.

Otec chargé d´affaires Gallone, môžete
sa s nami podeliť so svojimi dojmami
zo Slovenska aj z tejto dnešnej slávnosti?
Prišiel som na Slovensko 25. júla minulého
roka. Predtým som bol 3 a pol roka v Svätej
zemi. Aj tam je najpočetnejšou katolíckou
komunitou melchitská komunita gréckych katolíkov byzantského obradu. Tam som mal prvú
skúsenosť s Gréckokatolíckou cirkvou. Keď som
prišiel tu, tak som vlastne už iba zožal úrodu,
ktorú zasial Mons. H. J. Nowacki. Myslím, že už
od roku 2003 s Mons. J. Babjakom pracovali na
tom, aby sa raz mohlo dospieť k tejto chvíli. To,
čo prežívam v týchto mesiacoch, a zvlášť teraz
medzi vami, je skúsenosť zážitku stretnutia sa
so živou Cirkvou. Myslím si, že zreorganizovanie vašej cirkvi vytvorením novej eparchie
v Bratislave, povýšením Košického exarchátu
na eparchiu a vytvorenie metropolie v Prešove
je potvrdením životaschopnosti. Ktovie, či
o nejaké roky nebudeme mať ďalšiu eparchiu,
možno v Michalovciach alebo v Trnave. Prajem
vám, aby ste aj naďalej mohli rásť vo viere
a vydávaní svedectva.
Vladyka Milan, aké máte vízie do
budúcnosti pre Košickú eparchiu?

Udalosti, ktoré prežívame, nie sú náhodné
a nie sú bezvýznamné. Máme však skúsenosť
z ostatných desaťročí, že aj veľké udalosti ľudia
nesprávne zužitkovali. Zažili sme spoločenské
zmeny po páde totalitného režimu a zrazu vidíme sklamaných ľudí. Dávame si otázku, prečo
je to tak. Lebo nezvládli veľké udalosti, ktoré
sa dejú v spoločnosti. Tieto dve desaťročia sú
úžasnými desaťročiami zmien na politickom,
spoločenskom, technickom poli. Ak sú udalosti,
ktoré menia beh dejín, brané príliš povrchne
a len citovo, nikdy neprinesú daný osoh. Keby
sme nevložili do tohto zážitku hlbšie zamyslenie
sa nad tým, čo môže znamenať táto udalosť pre
mňa osobne, pre moju rodinu a pre našu cirkev,
mohlo by to byť neskôr pre nás sklamaním.
Usporiadanie metropolie smeruje k tomu, aby
sme sa viac zjednotili okolo Krista, aby sme sa
– aj keď rozdelení – spájali okolo toho, ktorý
zjednocuje celý svet.

Vladyka Peter, čo je to neokatechumenát? Bolo tu dnes veľa mladých ľudí, ktorí
spievali, tlieskali, prejavovali nahlas svoju
radosť.
To sú len vonkajšie znaky. Dôležité je to, po
čom Cirkev volá od Druhého vatikánskeho
koncilu – po obnove katechumenátu. Svedectvo
kresťanov je dôležité. To sú veľmi vážne a potrebné výzvy. A ako to dosiahnuť? Prvotná cirkev mala cestu formácie, ktorá bola niekedy aj
dlhoročná. Privádzala človeka k autentickému
stretnutiu sa s Ježišom Kristom. Potom dokázali
v takom malom počte pretvoriť svet.
Otče náš sa odovzdáva až na konci cesty –
pred krstom. Otče náš sa totiž dokáže modliť
iba kresťan, len on dokáže povedať Bohu: „Ty
si môj Otec. Ja ťa milujem.“ K tomu treba dôjsť.
To je katechumenát.
A prečo je to neo? Je to formácia – krstná formácia po krste. Boli sme pokrstení, ale neboli
sme vovedení do viery.
Otec kardinál Tomko, na dnešnej archijerejskej svätej liturgii ste vyzerali tak, akoby
ste odmalička žili vo východnom obrade
a boli jedným z východných biskupov.
V Michalovciach som si osem rôčkov dral nohavice v gymnáziu. Chodili sme vlakom. Zo stanice sme išli do gymnázia a naspäť. Uprostred
cesty je chrám. Gréckokatolícky, nádherný,
redemptoristický. Tam som spoznal blahoslaveného Dominika Trčku. Ešte sa naňho pamätám.
Zaskočili sme tam na krátku modlitbu. Niekedy
bola služba. Melódie ma nadchýňali, lebo boli
pekné. Preto vždy hovorím s presvedčením, že
liturgia je krásna. Držte si ju, pestujte, milujte.
To bola celá moja príprava.
No a keď som mohol celebrovať vo všelijakých rečiach, napríklad keď som mohol svätiť
biskupa vo swahilčine, myslím si, že to ide aj
v slovenčine, aj v staroslovienčine.
Otec kardinál Sandri, aký je váš osobný
vzťah k východnému obradu?
Keď ma pápež vymenoval za prefekta Kongregácie pre východné cirkvi, nechápal som
dôvody. Celý svoj život som prežil v latinskom
obrade. Aj keď som na mnohých miestach, kde
som účinkoval, poznal aj východných katolíkov
(napr. v Argentíne sú ukrajinskí gréckokatolíci,
maroniti a melchiti, tak isto aj v Brazílii, vo Venezuele, kde som bol nunciom, aj v Mexiku).

Nejakú ideu som mal, ale keď ma pápež poslal
na východnú kongregáciu, tak mi to pripomína
situáciu, keď Izraeliti poslali prieskumníkov
pred príchodom do zasľúbenej zeme, a tí priniesli z prieskumu krásne plody. Tieto plody sú
viera, ktorú môžem vidieť v tejto časti strednej
Európy. V druhej časti prieskumu prieskumníci
hovorili: „Ale našli sme tu obrov, mužov veľmi
nebezpečných, ktorí, keď si nedáš pozor, tak
ťa zničia, zjedia.“ Ale toto sa nestalo. Vidím
tu ľudí vzrastom ako ja, ale oveľa srdečnejších
a príjemných, ktorí ma prijímajú. V ostatných
rokoch pontifikátu pápeža Jána Pavla II. som
ho sprevádzal na jeho posledných apoštolských
cestách v roku 2000 až 2004: do Bulharska,
Grécka, Sýrie, Arménska, Ukrajiny a Poľska. Aj
tam som mohol vidieť bohatstvo východných
cirkví. Doteraz som sa skôr obohatil, než priniesol nejaké bohatstvo pre východné cirkvi.

Vladyka Peter, môžeme ti aj naďalej tykať,
aj keď si už biskupom?
To je vážna otázka. Mal som to pripravené
aj do príhovoru. Človek cíti, že keď už má panagiju, tak ho ľudia začnú odtláčať na oltár,
boja sa tykania, ktoré bolo priateľské. Pre tých,
s ktorými sme si tykali, to platí i naďalej.
Aký je to pocit, keď viete, že sa za vás
každý deň modlia tisíce ľudí pri svätých
liturgiách?
Chargé d´affaires Gallone: Nejde tu o dojmy,
ale skutočnosť, že si človek uvedomuje potrebu
vlastnej svätosti. Keďže v sebe nesieme znak
Kristovho kňazstva, tak ho musíme naplniť Kristovou svätosťou aj s pomocou tých ostatných.
Vladyka Peter: Dáva mi to dennodenne prežívať tajomstvo Cirkvi, spoločenstva s ľuďmi.
Vladyka Milan: Pocit veľkej zodpovednosti voči
tým, ktorí sa za mňa modlia.
Kardinál Tomko: Mám niekoľko zdrojov, odkiaľ
dostávam silu. To sú kontemplatívne kláštory
sestričiek. To, že mnohí ľudia sa za mňa modlia,
mi dáva obrovskú silu a nádej do budúcnosti.
Aj pre večnosť.
Kardinál Sandri: Vedomie, že nie sme sami,
že vo všetkých našich skutkoch, podujatiach
sa spájame s celou Cirkvou, ktorá nám dáva
silu.
Vladyka Ján: Túto otázku som si kládol
veľakrát ako kňaz. Až teraz ako biskup jej
rozumiem. Biskup potrebuje veľa modlitieb, aby
vedel zvládnuť všetko to, čo na jeho pleciach
leží. Každý sa raz bude zodpovedať Pánu Bohu,
ale viete, biskup bude mať toho na rováši veľmi
veľa, bude zodpovedný za celú eparchiu, teraz
aj za metropoliu. Aby som od strachu nezomrel,
potrebujem vaše modlitby.
Vladyka Ján, budeme robiť takéto besedy
pravidelne?
Túto otázku vítam a odpovedám: to záleží
od vás. Keď budete chcieť, ja som pripravený.
A verím, že nielen ja.
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Vladyka Peter, čo symbolizuje váš erb?
Na erbe je zobrazený krstný prameň, do ktorého sa kedysi zostupovalo po schodoch – do vôd
krstu. Kongregácia nám odporučila oživiť tento
spôsob krstu, lebo ponorenie do vody je veľmi
dôležitý znak. U nás v Bratislave sa tento znak
veľmi dobre ujal a je veľmi oslovujúci, lebo je to
skutočne znak zomierania a zároveň aj znakom
rodenia sa k novému životu.
Vo vode stojí kríž. Tam zomiera starý človek
a rodí sa kresťan. Tento kríž je oslávený, je
žiariacou tvárou Otcovej lásky. To znázorňuje aj
biela farba v pozadí – oslávenie kríža a krstné
rúcho nového kresťana.
Čo sa týka typu kríža, áno, veľmi som sa
modlil, lebo som vedel, že niektorých to trocha
pobúri. Vieme, že tento znak kríža sa nám
spája s Pravoslávnou cirkvou. Aj istý heraldik
povedal: „Prečo pravoslávny kríž?“ Odpovedal
som: „Práve pre túto vašu otázku. To nie je pravoslávny kríž. To je starý kresťanský kríž.“
Čítal som istú homíliu Svätého Otca a v nej
bolo povedané: „Mojou prvou a prioritnou
otázkou bude zjednotenie.“ Nemyslím si, že
robím prevratnú vec, ale povedal som si: Ak
nám prekáža šikmé rameno na kríži, k akému
zjednoteniu dôjdeme, keď už takáto maličkosť
nás rozdeľuje a vyvoláva nenávistné spomienky? Ježiš Kristus má moc, aby toto zničil. Takže
by som poprosil, aby sa aj v našich srdciach
pod vplyvom Svätého Ducha niečo zmenilo
a dúfam, že on to spraví.
V eparchiálnom erbe som mal túžbu vyjadriť
spätosť so Svätou stolicou, nástupcom sv. Petra
i so svojím vlastným menom, ktoré som dostal
pri krste a ktoré stále ide so mnou v tom zmysle
nomen omen. Vidím, že vo mne sa stále bije
Šimon a Peter – zbabelosť, túžba po kompromisoch, po ľahkom živote Šimona. Druhá vec je
Petrova odpoveď: „Pane, ty vieš o mne všetko
a neprestal si ma milovať, ty vidíš moje zrady
a stále si si ma vyvolil.“ A potom to slovo:
„Za teba som sa osobitne modlil, aby neklesla

a nepadla tvoja viera.“ A preto je tam kľúč. Je
skrížený s mečom sv. Pavla, pretože ideme do
diaspóry tak ako oni. Boli v menšine, proti
presile, i Peter i Pavol, a pozrite, čo urobili tým,
že žili autentické kresťanstvo – boli dôležitým
znakom pre svet. Peter a Pavol – to hneď evokuje aj nášho blaženého Pavla Petra Gojdiča.
A potom všetko dávame pod ochranu Panny
Márie – to sú tri hviezdy a dolu je mušľa z erbu
Benedikta XVI., aby bolo vyjadrené, že ním bola
naša eparchia erigovaná.
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historické udalosti

Bula o zriadení Gréckokatolíckej
metropolie na Slovensku

Benedikt, biskup, sluha sluhov Božích,

slovo – 8/2008

Na trvalú pamiatku
Pretože chceme dbať o duchovný prospech aj o spravovanie
veriacich byzantského obradu žijúcich na Slovensku, my, ktorí vykonávame nesmierne vážny úrad Kristovho nástupcu, s najväčšou
starostlivosťou sme zvážili žiadosť duchovných hodnostárov spomenutého obradu vo veci vyzdvihnutia cirkvi byzantského obradu
na Slovensku do metropolitného stupňa. Starostlivo zvažujúc postavenie týchto veriacich, ktorých ustavične sprevádzame svojimi
modlitbami, a vypočujúc si nášho ctihodného brata kardinála
prefekta Kongregácie pre východné cirkvi, rozhodujeme z najvyššej
apoštolskej moci takto:
Cirkev byzantského obradu na Slovensku povyšujeme na cirkev
metropolitnú, ktorá sa má nazývať Prešovskou, a to s vlastnými
právami a povinnosťami, a zároveň rozhodujeme, aby hranice jej
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územia boli vymedzené tými istými hranicami, ktorými sa vymedzovala stará Prešovská eparchia.
Zároveň určujeme za pevné sídlo metropolitu samotné mesto
Prešov.
Všetky tieto skutočnosti a aj ostatné nech sa zosúladia s normami
Kódexu kánonov východných cirkví. Okrem toho nech sa napíšu
zvyčajné dokumenty o vybavení tejto záležitosti a nech sa pošlú
spomenutej kongregácii. A to, čo sme rozhodli v tejto apoštolskej
konštitúcii, že sa má uskutočniť, prikazujeme trvalo zachovávať.
Akékoľvek protichodné ustanovenia týmto celkom strácajú platnosť. Okrem toho sa nazdávame, že toto naše rozhodnutie a nové
usporiadanie určite prinesie veľmi mnoho blahodarných plodov
v budúcich rokoch, v každodennom apoštoláte a vo viditeľnom
rozkvete celého tohto stáda.

Dané pri svätom Petrovi 30. januára roku Pána dvojtisíceho ôsmeho a v treťom roku nášho pontifikátu.
Tarzícius kardinál Bertone, štátny sekretár
Brennus Chestle, apoštolský protonotár
Emmanuel B. Fernández, apoštolský protonotár, s. n. (vlastnou rukou)

Bula o vymenovaní Jána Babjaka SJ
za prešovského metropolitu

Benedikt, biskup, sluha sluhov Božích,
Ctihodnému bratovi Jánovi Babjakovi, doterajšiemu prešovskému
eparchiálnemu biskupovi, vymenovanému za prvého arcibiskupa
a metropolitu práve založenej Prešovskej metropolitnej cirkvi, posielame pozdrav a apoštolské požehnanie.
S rovnakou pastierskou horlivosťou, s ktorou sme vzhľadom na
vhodnosť pomerov ustanovili novú metropolitnú cirkev byzantského
obradu na Slovensku, ktorá sa má nazývať Prešovskou, a to apoštolskou konštitúciou Spiritali emolumento – Duchovný prospech,
ponáhľame sa dať tejto cirkvi vhodného pastiera, ktorý by vedel
riadiť kroky tejto cirkvi svojím živým apoštolátom. Keďže Ty, ctihodný brat, si doteraz pracoval chvályhodne pre svoje prešovské

stádo, bez najmenšieho váhania Ťa určujeme na toto dielo. Keď
sme si teda vypočuli nášho ctihodného brata, kardinála prefekta
Kongregácie pre východné cirkvi, z plnosti našej apoštolskej autority
Ťa vymenúvame za arcibiskupa a metropolitu prešovského, pričom
Ti udeľujeme všetky práva a povinnosti, ktoré sú podľa predpisu
Kódexu kánonov východných cirkví spojené s týmto úradom. Primerane poučíš duchovenstvo a ľud novej metropolitnej cirkvi o tejto
našej vôli. Vo vedomí závažnosti úradu, ktorý Ti bol zverený, budeš
každý deň vyprosovať pre seba v modlitbách potrebné osvietenie
a posilu z neba, takže prešovské stádo sa bude môcť vždy radovať
z Tvojej činorodej práce.

Dané pri svätom Petrovi 30. januára roku Pána dvojtisíceho ôsmeho a v treťom roku nášho pontifikátu.
slovo – 8/2008

Benedikt XVI., veľkňaz pastierov
Brennus Chestle, apoštolský protonotár
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slovo v rodine

Prvé stretnutie
Peter Čintala

s eucharistickým
kristom

V jeden deň som si prezeral na internete rôzne diskusné fóra. Bolo tam
množstvo otázok a odpovedí na rozličné témy. Zaujalo ma uvažovanie
mladého človeka, ktorý túži po odpovedi na otázku „prečo“.

rehoľná sestra by mali zvážiť, či také dieťa
pristúpi na prijímanie, alebo si ešte rok
počká. Prepáčte, ale je to tak. Veľmi rád
mám túto slávnosť a každý rok sa na nej
v našej farnosti zúčastňujem, no poviem
vám pravdu, poniektorí rodičia sa nevedia
ani prežehnať, dokonca nemajú ani šajnu,
ako prebieha liturgia. Je to správne, ak dieťa
v takých podmienkach pristúpi k prijímaniu? Áno, niektorí poviete, že dieťa nemôže
za to, akých má rodičov. Lenže ja tvrdím,
že akým kresťanom je rodič, takým sa môže
stať aj dieťa, ak nebude mať v rodine vzor,
ktorý ho bude viesť. Je to naozaj smutné, ak
vo farnostiach ubúda mladých ľudí a v laviciach vidíme iba staré babky, ako sa modlia
ruženec. Preto by som bol hrozne rád, keby
mnohí rodičia naozaj zvážili, ako ich dieťa
pristúpi k prvému svätému prijímaniu a ako
sa aktívne bude zúčastňovať na svätých
liturgiách, aby sa z neho stala naozaj Božia
ovečka vedená svojím Pastierom.“

Slávnosť
Prvé sväté prijímanie v Prešove-Sídlisko III

slovo – 8/2008
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olo tam napísané:
„Určite mi dá každý za pravdu, ak
poviem, že dnes sa postupne sviatosť prvého svätého prijímania stáva skôr
rodinnou oslavou a nejakou afterparty
ako oslavou Boha, ktorý vstupuje do srdca
mladého kresťana. Mám 22 rokov, čiže
som zhruba 13 rokov po prvom svätom
prijímaní. Pochádzam z generácie, v ktorej k sviatosti pristupovalo v našej farnosti
zhruba 80 detí dva týždne po sebe, čiže
dokopy okolo 160 až 170 detí ročne. Nebudem klamať, ak poviem, že takmer polovicu z mojich rovesníkov stretávam dodnes
v kostole, či už viac alebo menej aktívnych
na svätej liturgii. Hlavné je, že sú tam.
No dnes je to úplne iné. Neviem, ako je to
v iných farnostiach, ale u nás je to bieda.
K prvému svätému prijímaniu pristupuje
menej ako 40 detí ročne, čo je poriadny
úbytok. Nechcem teraz riešiť, prečo je to tak,

Snímka: archív FÚ

ale skôr to, aký je prístup ich rodičov k tejto
sviatosti. Deti dostanú nové hodinky, drahé
mobily, pekné šaty, a tým sa pre nich celé
prijímanie skončilo. Rodičia dobre vedia,
že ich dieťa bude môcť v budúcnosti vďaka
prijímaniu napríklad mať sobáš v kostole
či môcť dať pokrstiť svoje dieťa, a preto
začínajú špekulovať, ako dostať dieťa na
prijímanie aj bez patričnej prípravy. Preto
sa pýtam: Je to správna motivácia? Veď kto
sa pri ich krste zaviazal, že bude svoje dieťa
viesť na ceste k Bohu? Neviem, kde presne
hľadať príčiny, možno je to slabá príprava
na hodinách náboženstva, možno je chyba
v kňazoch a možno je to naozaj to, na čo
myslím. Jednoducho povedané, rodič chce,
aby jeho dieťa malo čím skôr, tým lepšie za
sebou prvé sväté prijímanie. A tým je vec
vybavená. Čo bude ďalej, sa už nestará.
A tu je chyba. Ak sa dieťa od malička nezúčastňuje na liturgiách, kňaz, poprípade

Áno, prvé sväté prijímanie je krásnou
slávnosťou.
Je to udalosť, keď sa človek po prvýkrát
stretáva s eucharistickým Kristom. A preto
sa na túto udalosť musí pripraviť nielen
on sám, ale aj celá rodina. Celá príprava
na prijatie tejto sviatosti stojí a padá na
úprimnosti môjho vzťahu k Bohu. Ak je tento
vzťah úprimný, potom aj celá slávnosť nie je
o mobiloch, počítačoch, bicykloch atď., ale
o eucharistickom Kristovi.

Obnova viery
Celá príprava na prijatie tejto sviatosti je
predsa pokračovaním, posilnením viery,
ktorú človek dostal v rodine alebo v staršom
veku skrze obrátenie. Eucharistia je pokrm,
telo a krv nášho Pána Boha a Spasiteľa Ježiša
Krista. Je vždy obetou celej Cirkvi. Účastníci
Eucharistie skrze Krista a v Kristovi zrastajú
do stále užšieho bratského spoločenstva,
a teda Eucharistia napomáha pokoju medzi
ľuďmi. Je schopná plniť túto úlohu, lebo

skrze Ježiša Krista, Božieho Syna a hlavu
Cirkvi, prehlbuje pokoj s Bohom. Je teda
akýmsi tajomstvom pokoja, lebo v Najsvätejšej sviatosti Eucharistie je obsiahnuté
„opravdivo, skutočne a podstatne“ telo
a krv spolu s dušou a božstvom nášho Pána
Ježiša Krista, teda celý Kristus, Boh a človek.
Kristus je prítomný v celej svojej podstate,
a to v každej čiastočke celý. Táto prítomnosť
celého Krista v každej čiastočke Eucharistie
je prejavom jeho božskej všadeprítomnosti. Ide o prítomnosť vzkrieseného, živého
a osláveného Krista a nie o jeho mŕtve telo.
Aj samotná Cirkev sa snaží toto „tajomstvo
pokoja“ rozvíjať v celom spoločenstve veriacich. Príprava sa preto rozšírila nielen
na prvoprijímajúce deti, ale aj na prípravu
a obnovu viery rodičov i celej rodiny, lebo
každý veriaci po prvom prijatí najsvätejšej
Eucharistie je povinný aspoň raz do roka
pristúpiť k sviatosti zmierenia a k svätému
prijímaniu. Toto prikázanie sa musí splniť aspoň vo veľkonočnom období, ak sa
z oprávneného dôvodu nesplní v priebehu
roka v inom čase.

Pokánie
Aby sme mohli prijať a realizovať Pánovu výzvu: „Veru, veru, hovorím vám: Ak
nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho
krv, nebudete mať v sebe život“ (Jn 6, 53),
musíme sa na túto veľkú a svätú chvíľu
pripraviť. Apoštol Pavol v rámci prípravy na
prijatie Eucharistie hovorí k spytovaniu svedomia: „Kto by jedol chlieb alebo pil Pánov
kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu
telu a krvi. Nech teda človek skúma sám
seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha.
Lebo kto je a pije a nerozoznáva telo, ten
si je a pije odsúdenie“ (1 Kor 11, 27 – 29).
Pred nesmiernou veľkosťou tejto sviatosti
môže veriaci iba pokorne a s vrúcnou vierou

Prvé sväté prijímanie v Prešove-Sídlisko III

opakovať stotníkove slová: „Pane, nie som
hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale
povedz iba slovo a môj sluha ozdravie.“ (Mt
8, 8) V Liturgii svätého Jána Zlatoústeho sa
veriaci modlia v tom istom duchu: „Prijmi
ma dnes, Boží Synu, za spoločníka na svojej
tajomnej večeri, veď ja nezradím tajomstvo
tvojim nepriateľom ani ti nedám bozk ako
Judáš, ale ako zločinec sa ti vyznávam:
Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ Je dôležité, aby sme si všetci
uvedomili tento veľký Boží dar ľudstvu, aby
sme ho „nevyhodili a nepošliapali a neobrátili sa proti Bohu“. Aj sám Ježiš Kristus nás
na svoje dary upozorňuje slovami: „Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly
pred svine, aby ich nohami nepošliapali,
neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás.“
(Mt 7, 6)
A preto aj príprava na túto sviatosť sa zakladá na obnovení sviatostného života. Aby

otázka pre vás

Čo si myslíte o príprave rodičov
pred prvým svätým prijímaním ich detí?
na prijímanie idú deti,
nie rodičia 9 %

aspoň sa lepšie spoznáme s kňazom
a ostatnými rodičmi 3 %

neviem sa vyjadriť 3 %

si človek naozaj uvedomil toto veľké tajomstvo vtelenia, ktoré môžeme prijať iba vierou.
Každý z nás je povolaný k tomu, aby cez túto
prípravu odovzdal skrze milosť Božiu všetko,
čo vie. Ďalej je to, samozrejme, len a len na
človeku, či bude podľa toho žiť aj naďalej,
alebo nie. Nikto z nás nemôže zaručiť, či
aj ten, ktorý je dnes aktívnym a horlivým
kresťanom, bude ním aj zajtra.

Plní Boha
Vysokoškolák spomína: „Na našej fakulte
študujú aj študenti z Číny. Pri jednom rozhovore sa ma čínsky študent spýtal: ,Kam
to chodíš každú nedeľu?’ ,Do chrámu.’ ,A čo
tam robíte?’ ,Modlíme sa a pristupujeme
k Najsvätejšej Eucharistii.’ ,A čo je to Najsvätejšia Eucharistia?’ ,Je to telo Ježiša Krista.’
,Kto je Ježiš Kristus?’ ,On je naším Bohom.’
,A vy jete svojho Boha?’ ,Áno.’ ,Škoda, že
my nemáme takého Boha, ktorého by sme
mohli každý deň jesť, aby bol stále s nami
v našom srdci.’ Až vtedy som si uvedomil,
čo máme a ako málo si to vážime.“
Prichádzajú chvíle, keď možno aj naše
deti pristúpia prvýkrát k sviatosti pokánia
a Najsvätejšej Eucharistie. Bude prvé sväté
prijímanie. Skúsme sa viac nad touto chvíľou
zamyslieť. Uvedomme si, ako povedal čínsky študent, že „budeme jesť svojho Boha“.
Máme na to ešte čas, aby táto chvíľa obnovila
celú našu rodinu. Nech to nie je slávnosť
o svetských daroch, ale o živom Bohu, ktorý
nám dal svoje telo a svoju krv, aby sme mali
večný život. Aby sa skrze naše svedectvo
obrátili i mnohí tí, ktorí ešte váhajú. Nech
spoločne nájdeme Boha, ktorý nás miluje
tak, „že dal svojho jednorodeného Syna, aby
nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal
večný život.“ (Jn 3, 16 b) n

slovo – 8/2008

považujem ich za nevyhnutné 41 %

je to dobré obnovenie toho,
v čo veríme 44 %

Snímka: archív FÚ

Vyjadrite sa aj vy na slovo.grkapo.sk.
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legenda / pilátovský cyklus

Ježiš zomiera na kríži

P

ilát oznámil Ježišovi: „Tvoj národ ťa
usvedčil, že hovoríš, že si kráľ. Preto
vyhlasuje, aby si bol zbičovaný, ako
káže rímsky zákon, a potom ukrižovaný spolu
s Dysmasom a Gestasom.“
Ježiša odviedli z pretória, zobliekli mu šaty,
nechali iba bedrové rúcho a na hlavu mu dali
korunu z tŕnia. Potom ho ukrižovali spolu
s tými dvoma zločincami. Ježiš však povedal:
„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“
Vojaci si rozdelili jeho šaty. Ľud tam stál
a díval sa. Veľkňazi a poprední muži sa mu
posmievali a vraveli si medzi sebou: „Iných
zachraňoval, nech zachráni aj seba. Ak je Boží
Mesiáš, nech zostúpi z kríža.“
Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu,
podávali mu ocot so slovami: „Zachráň sa, ak
si židovský kráľ!“
Po vynesení rozsudku prikázal Pilát napísať

jeho previnenie po grécky, latinsky a hebrejsky
tak, ako ho ľud obvinil.
Jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, povedal
Ježišovi: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba
i nás!“
„Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na
to isté?“ okríkol ho Dysmas.
„Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo
sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič
zlé.“ Potom povedal Ježišovi: „Spomeň si na
mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“
On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: dnes
budeš so mnou v raji.“
Bolo už okolo poludnia a nastala tma po celej
zemi až do tretej hodiny popoludní. Slnko sa
zatmelo, chrámová opona sa roztrhla napoly
a Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče, do
tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Po tých
slovách vydýchol.

biblické otázniky marice kipikašovej

Je pravda, že Izraeliti pred usadením
sa v zasľúbenej zemi nemali stôl?

Á

no, je. V období kočovania, keď sa
ešte bývalo v stanoch a záležalo
na tom, aby bol majetok ľahko prenosný, skladal sa všetok domáci nábytok
z niekoľkých rohožiek a koží. Namiesto stola
mal Izraelita kus kože, na okraji ktorého
boli pripevnené krúžky. Nimi sa prevliekal
povraz, takže „stôl“ (hebr. šulchán) sa pri
cestovaní premenil na pohodlný vak. Po usadení v Palestíne sa už používali veľmi nízke
stoly, pri ktorých sa buď sedelo na nízkych
stoličkách (1 Sam 20, 24), alebo sa čupelo
so skríženými nohami, alebo ležalo, a to na
ľavom predlaktí (por. Ez 13, 18.20), aby sa
pravou rukou mohlo jesť.

V bohatších domácnostiach mali pri stole obyčajne tri nízke, ale široké pohovky, na každej
ležali traja hodovníci, obrátení hlavou k stolu,
nohami k stene (Lk 7,38). Prostredné miesto na
každej pohovke bolo pokladané za najlepšie.
Ak mal stôl podobu podkovy, bolo najčestnejším miestom prostredné miesto na pohovke
v čele stola. Farizeji s obľubou vyhľadávali
popredné miesta pri stole (Mt 23, 6). Jesť pri
kráľovskom stole predstavovalo poctu (2 Sam
9, 7; por. Lk 22, 21), zatiaľ čo jesť pri svojom
stole znamenalo žiť z vlastných prostriedkov
(1 Kr 18, 19; Neh 5, 17). Stôl Pánov označuje
situáciu, keď je hostiteľom Boh (Mal 1, 7.12;
Ez 41, 22; 44, 16; 1 K 10, 21). n

ZRKADLENIA alexandra NEMCa
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Dobrý skutok

o ťažkej dopravnej nehode pod vplyvom alkoholu a na odcudzenom aute
ležal Fedor na jednotke intenzívnej
starostlivosti. Ležal veľmi disciplinovane,
pretože v pohybe ho obmedzovali závažia
na lankách, ktoré držali jeho polámané nohy.
Myšlienkami sústredene listoval v knihe svojho nedlhého života. Napriek veľkému úsiliu si
nedokázal spomenúť, či vôbec niekedy urobil
pre niekoho niečo dobré. Z tejto pochmúrnej
rekapitulácie skutkov ho vyrušila mucha.
Drzo mu sadla na čelo, potom na okraj noč-

ného stolíka, aby sa nakoniec odvážne špacírovala po okraji pohára s čajom. Z ničoho nič
sa už trepotala v sladkej tekutine. Nepodarilo
sa jej vyliezť po hladkej stene pohára, a tak
po chvíli rezignovane ležala s roztiahnutými
krídlami na smrtiacej hladine.
Fedor sa na ňu chvíľu len tak pozeral, no
potom s veľkým úsilím vnoril svoj jediný
nezasadrovaný palec do pohára a zachránil
jej život. Potom spokojne privrel oči. Bolo
mu jasné, že záchrana muchy nie je osobitne
záslužný čin, ale nejako začať treba. n

Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval
Boha: „Tento človek bol naozaj spravodlivý.“
A celé zástupy tých, čo sa zišli na toto divadlo
a videli, čo sa deje, bili sa do pŕs a vracali sa
domov. Stotník však bežal oznámiť všetko
Pilátovi. V ten večer Pilát ani jeho žena už
nemohli z úzkosti nič zjesť ani piť. Pilát si
zavolal veľkňazov a spýtal sa ich: „Videli ste,
čo sa stalo?“
„Došlo k zatmeniu slnka, ako zvyčajne,“
odpovedali.
Ježišovi známi a ženy, čo s ním prišli z Galiley, stáli pri kríži a všetko videli. Jeden muž
menom Jozef, člen rady, dobrý a spravodlivý
človek z judejského mesta Arimatea, ktorý
nesúhlasil s ich rozhodnutím ani činmi
a očakával Božie kráľovstvo, zašiel k Pilátovi
a poprosil o Ježišovo telo. Keď ho sňal, zavinul
ho do plátna a uložil do vytesaného hrobu,
v ktorom ešte nik neležal.
Keď sa to dozvedeli veľkňazi, hľadali Jozefa
a všetkých, ktorí svedčili v prospech Ježiša.
Všetci sa však ukryli, len Nikodém sa neukrýval, lebo bol predstaveným Židov. Keď
ho našli, spýtal sa ich: „Ako to, že ste prišli
do synagógy?“
„Ako to, že ty si prišiel do synagógy? Ty si
predsa jeho dôverník a budeš mať s ním podiel
na budúcom veku.“
„Nech sa tak stane!“ odpovedal Nikodém.
Vtedy k nim pristúpil aj Jozef: „Prečo sa na
mňa zlostíte, že som si vyžiadal jeho telo?
Pozrite sa, zavinul som ho do čistého plátna
a uložil do svojho nového hrobu a ku vchodu
do jaskyne som privalil kameň. Nekonali ste
správne voči spravodlivému, lebo ste ho bez
milosti dali ukrižovať a prebodnúť kopijou.“
Vtedy vojaci zajali Jozefa až do prvého dňa
týždňa.
„Pamätaj, že čas nám nedovoľuje, aby sme
ti niečo urobili, lebo sa už začína sobota. Ale
nebudeš uznaný hodným hrobu a tvoje telo
bude podhodené nebeskému vtáctvu.“
„To je reč pyšného Goliáša,“ odpovedal
Jozef, „ktorý potupoval živého Boha a svätého Dávida. Pán, náš Boh, povedal ústami
proroka: ,Mne patrí pomsta, ja sa odplatím.’
A ten, ktorého telo nie je síce obrezané, no
má obrezané srdce, vzal vodu, umyl si ruky
pred slnkom a povedal: ,Ja nemám vinu na
krvi tohto človeka. To je vaša vec!’ Vy ste mu
odpovedali: ,Jeho krv na nás a na naše deti!’
A teraz sa bojím, aby Boží hnev nedopadol na
vás a vaše deti, ako ste povedali.“
Keď veľkňazi počuli tieto slová, zavreli Jozefa
do domu bez okien, dvere zapečatili a postavili
pred ne stráž.
spracoval Juraj Gradoš

Archív redakcie

„Cez oheň“ alebo

priatelia

Valéria Juríčková

N

a scéne sa zrazu objavujú ďalšie postavy – priatelia. Prišli zďaleka, aby Jóba
potešili. Boli to iste dobrí a úprimní
priatelia, ktorí spolu prežili mnoho dobrého
i zlého. Prirodzene, že s ním chceli zdieľať aj
túto bolesť. Ak by ostalo pri tichom „zdieľaní“,
všetko by bolo ako-tak v poriadku. Ideálne by
bolo, keby sa zaňho prihovárali u Boha. Ale
všetky tieto riešenia boli pre nich nepohodlné.
Museli predsa „niečo“ spraviť. A tak začali
rozdávať rady. Ak si pozornejšie všimnete ich
výroky, zbadáte, že všetko, čo vraveli, plne
súhlasí s Písmom (v Biblii nájdeme množstvo
paralelných miest). A predsa pri „rozuzlení“
celej tejto Božej lekcie ich Pán pokarhá: „Môj
hnev vzkypel proti tebe i proti tvojim dvom
priateľom, lebo ste o mne nehovorili pravdivo
ako môj služobník Jób.“ (Jób 42, 7)

To, čo nie je vidno

Prepodobná Mária Egyptská

N

arodila sa okolo roka 455 v Egypte.
Ako dvanásťročná ušla z domu a oddávala sa nečistému životu.
Keď mala necelých dvadsať rokov, uzrela
ľudí, ako idú k moru, aby sa preplavili do
Jeruzalema osláviť sviatok Povýšenia svätého Kríža. Zo zvedavosti sa k nim pridala.
Keď sa priblížila spomenutá slávnosť,
všetci sa ponáhľali do chrámu. Aj Mária
vošla do jeho predsiene a chcela vstúpiť
ďalej, ale akási neviditeľná sila jej v tom
zabránila. Pokúsila sa o to ešte niekoľkokrát, no stále to isté: kým ostatní ľudia
bez problémov vstupovali dovnútra, ona
nemohla. Zahanbená zostala v predsieni.
A vtedy sa jej dotkla Božia milosť: rozplakala sa, pozdvihla oči k ikone Bohorodičky a sľúbila skutočné pokánie. Potom sa
znova pokúsila vojsť – a už jej v tom nič
nebránilo. Zachvátená bázňou prijala sväté tajomstvá a poklonila sa krížu.
Kúpila sa tri bochníky chleba, vyspovedala sa, znova prijala Eucharistiu a prekročila Jordán, aby celý zvyšok života prežila
na púšti v úplnej samote, neprestajnej
modlitbe, pôste a pokání. Spočiatku jedla
chleby, ktoré si zobrala so sebou, potom
už iba rastlinky a korienky. Šaty sa jej
časom celkom zodrali, takže ju zahaľovali
len vlasy siahajúce po členky.
Ku koncu svojho života – na púšti strávila
štyridsaťsedem rokov – jej Boh doprial
vďaka kňazovi a mníchovi Zosimovi prijať
Kristovo telo i jeho drahocennú krv. Potom v roku 522 pokojne zosnula.
Prepodobná Mária Egyptská je veľkým
vzorom pokánia, preto sa jej pamiatka
slávi aj každú piatu nedeľu Veľkého
pôstu.
Marcel Gajdoš
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Nedávno som strávila istý čas v Kyjeve.
Raz som stála s Oľgou na chodníku a čakala
ďalších známych. Zrazu okolo nás prešiel Igor
s gitarou v ruke. Usmievavý a nadšený, že
môže takto slúžiť Pánovi. „Škoda, že nemám
peniaze, aby som mu mohla pomôcť,“ poznamenala Oľga. Ide o to, že Igor pochádza z rodiny alkoholikov a vyrastal v zanedbaných
podmienkach. Ako sám svedčil, nespomína
si, že by niekedy zažil rodičovskú starostlivosť. Keď skončil školu, uveril v Pána Ježiša
a vďaka spoločenstvu kresťanov si postupne
našiel prácu a čoskoro sa mu naskytla aj
príležitosť výhodného podnájmu. Vďaka praktickej pomoci mnohých veriacich sa postavil
na vlastné nohy. Gitarové skúšky s jedným
bratom v Kristovi sa často končili pri prestretom stole v ich rodine a Igor zažíval prvýkrát
v živote skutočnú rodinnú atmosféru. Iný brat
mu napríklad zaplatil náklady spojené so získaním vodičského preukazu. A to nehovorím
o potravinách, lístkoch do divadla a iných
drobnostiach, ktoré od veriacich priateľov
dostával. Aj Oľga mala pocit, že by „čosi“ mala
spraviť. Keby mala peniaze, vedela by pomôcť.
Ale tie nemá. A tak sa medzi ostatnými, ktorí
Igorovi pomáhajú, cíti „nepohodlne“.
Možno je niekedy dobre, že nemáme dosť
peňazí. Je ľahké niečo kúpiť, zaplatiť. Prináša

to dobrý pocit, že sme pomohli, zachovali sa
správne ako kresťania. Človek má pri pohľade
na čísi problém potrebu „čosi“ spraviť. A teraz moment pravdy – je dôvodom úprimný
súcit a túžba pomôcť alebo len potrebujeme
mať dobrý pocit zo seba? Spravili by sme to
aj vtedy, keby sa o našom skutku nikto nedozvedel? A ak aj áno – nie je pravda, že sa
potom tešíme z pocitu vlastnej zbožnosti či
pýchy na svoje „dobré srdce“?
Zájdime ešte troška ďalej. Kresťan je kresťanom vtedy, keď pozná Boha, vie, kto je
Boh a aký je. Ak teda vychádzame z tejto
konštanty, je logické, že kresťan sa s Bohom
rozpráva, modlí. Stretnem človeka v núdzi
a chcem mu pomôcť? Poradím sa s Pánom.
Poviem mu o mojich možnostiach i motívoch.
V prvom rade poprosím jeho, aby mu pomohol – veď je všemohúci a jeho možnosti nie
sú také obmedzené ako moje. Možno Boh
vzbudí túžbu pomôcť v srdci bohatého suseda, možno spôsobí, že núdznemu zvýšia plat
alebo dostane novú pracovnú ponuku. Alebo
zdedí majetok...
Boh môže čokoľvek.
A ja sa vždy môžem za každého modliť.
Lenže modlitba za iných neprináša ten
sladký pocit hrdosti na seba, neprináša ani
ľudskú slávu. Dokonca o nej okolie nevie,
a tak človek, ktorý sa „len“ modlí, vyzerá
ako ľahostajný sebec, ktorý nie je ochotný
niečo urobiť. Ale ak nepoznáš hodnotu modlitby, aká je potom hodnota tvojich dobrých
skutkov?!
Neznamená to, že by sme nemali pomáhať.
Naopak. Ak sa modlíš, zbadáš svoje skutočné
možnosti. A potom si povinný spraviť to, čo
môžeš a čo vďaka modlitbe vidíš. Jóbovi priatelia sa cítili nepohodlne, keď len sedeli a mlčali. Chceli niečo spraviť, ale nespýtali sa na to
Boha. Hovorili správne veci, ale v nesprávnej
situácii a s nesprávnymi motívmi. Aj naša
pomoc môže byť správnou vecou, a predsa
jej dôsledky môžu byť úplne opačné.
Skúsme sa dnes zamyslieť nad motívmi našej pomoci. Robíme to kvôli iným alebo kvôli
sebe? Človek vytuší, komu na ňom úprimne
záleží. Kto ho počúva srdcom, nie iba ušami.
Kto chce naozaj pomôcť a kto sa chce len
zachovať ako kresťan. n

Zosimas udeľuje Eucharistiu Márii Egyptskej.

„Keď traja Jóbovi priatelia počuli o všetkom nešťastí, ktoré ho postihlo, prišli
každý zo svojho kraja: Elifaz z Temanu, Bildad zo Šuachu a Sofar z Naamatu.
Uzhovorili sa, že mu pôjdu prejaviť sústrasť a potešiť ho. Už zďaleka ho videli,
ale nepoznali ho. I zaplakali hlasno, roztrhli si odev a zvysoka si trúsili prach
na hlavy. Sadli si k nemu na zem, ale sedem dní a sedem nocí mu nik nepovedal ani slova, lebo videli, že jeho bolesť je nesmierna.“ (Jób 2, 11 – 13)
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oznamy a inzercia
zspolok sv. cyrila a metoda

Naši jubilanti
V apríli si okrúhle životné jubileum pripomínajú
títo naši členovia:
50 rokov: Dušan Horňák z Dúbravky, Juraj Michalčík zo
Slivníka, Viera Nábožná z Čičavy-Komáran, Mária Tkáčová
z Davidova, Michal Zima zo Starej Ľubovne
60 rokov: Ernestína Andrejová zo Zbudze, Marta Černáková z Kožuchova, Alžbeta Durajová zo Šumiaca, Juraj Hajdu
z Vysokej nad Uhom, Katarína Krajňáková z Abranoviec,
Anna Maďarová z Dúbravky, Paulína Petrovčíková z Iňačoviec, Michal Pinkovský z Košíc-Furče, Veronika Porhinčáková z Nového Ruskova, Bc. Irena Švecová z Jurkovej Vole,
Anna Truchanová z Dlhého Klčova
70 rokov: Alojz Bereščík z Horoviec, Malvína Bérešová
z Moravian, Cyril Cvejkuš zo Strážskeho, Anna Hašková
z Michaloviec, Dezider Horňák z Košíc-Terasy, Mária Kochanová z Torysiek, Mária Šebešová z Prešova
75 rokov: Verona Džačovská z Červenej Vody, Anna
Ferková zo Sečoviec, Anna Oskorypová z Prakoviec, Mária
Pištejová z Drienova
80 rokov: Ondrej Baran z Kendíc, Mária Kmecová z Dlhého
Klčova, Anna Kováčová zo Sečoviec, Ing. Andrej Rusinkovič
z Prešova
85 rokov: Anna Demčáková z Trebišova, Michal Tomáš
z Malých Ozoroviec
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí.
Na mnoho rokov, šťastných rokov!
Dary na spolok
Členovia spolku z Levoče 360 Sk.
Členovia spolku z Trebišova: Mária Fedorčáková 100 Sk;
Marta Ivaňová 20 Sk; Anna Kolesárová 50 Sk; Jozef Štefanko 50 Sk; Jozefína Václavská 50 Sk.
Ing. Andrej Brejka z Bratislavy 100 Sk; Hermana Laliková
z Trnavy 100 Sk; Helena Mikitová z Košíc 100 Sk; Mária
Štenková z Humenného 100 Sk.
Všetkým darcom vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.
zkoinonia ján krstiteľ, realita prešov

Katolícke spoločenstvo v službe Novej evanjelizácie vás
pozýva na stretnutia, kde môžete osobne zakúsiť skutočnosť Božieho slova:„Slepí vidia, chromí chodia, malomocní
sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa
hlása evanjelium“.
Sväté liturgie v gréckokatolíckych chrámoch
s modlitbami za uzdravenie špeciálne zamerané na
obnovu a uzdravenie vzťahov v rodinách, z ktorých
sme vyšli všetci.
07.04.2008 o 17.30 hod. Bardejov-Vinabrg
13.04.2008 o 10.00 hod. Sečovská Polianka
14.04.2008 o 17.30 hod. Humenné-Dubník
18.04.2008 o 18.00 hod. Jakubany
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Večer chvál s modlitbou príhovoru za rozličné potreby
21.04.2008 o 17.00 hod. Sabinov – múzeum
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Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
Každý štvrtok (okrem cirkevných a štátnych sviatkov)
o 16.30 hod. – Prešov – Opál
Večery v Kaviarni Smajlík
Príjemné posedenie pri káve, čaji s prednáškou vždy
o 18.00 hod.

02.04.2008 o 18. hod.
16.04.2008 o 18. hod.
každý piatok o 18. hod.
každú stredu o 20. hod.

pre mladých
pre manželov
večery pre mladých
Dom modlitby pre mladých
Bližšie informácie: 0905382260,
koinonia.presov@orangemail.sk

zblahoželáme

„Toto je deň, čo učinil Pán, plesajme a radujme sa
z neho!“
My veriaci z Hažína nad Cirochou sme s veľkou radosťou
v srdci prijali správu o ustanovení samostatnej gréckokatolíckej metropolie so sídlom v Prešove a vymenovanie
Mons. Jána Babjaka SJ, nášho rodáka, za arcibiskupa
metropolitu.
Sme nesmierne vďační Pánu Bohu za otca arcibiskupa,
ktorý je požehnaním pre celú Gréckokatolícku cirkev na
Slovensku.
Z úprimnosti srdca vám, otec arcibiskup Ján, vo svojich
modlitbách vyprosujeme od nášho nebeského Otca
hojnosť Božích milostí, štedrosť darov Svätého Ducha,
dostatok telesných i duševných síl pri plnení úloh súvisiacich s vaším poslaním.
Nech vaše učiteľské pôsobenie pod ochranou našej
nebeskej Matky Presvätej Bohorodičky napĺňa naše
rodiny túžbou po živote s Bohom v duchu kresťanských
cyrilo-metodských tradícií. Pamätáme na vás vo svojich
modlitbách a prosíme, aby milostivý Boh riadil vaše kroky
a obdaroval vás svojou milosťou na mnoho šťastných
rokov.
S úctou veriaci z Hažína nad Cirochou.
18. marca 2008 oslávil krásnych a požehnaných 80 rokov
života otec Andrej Zehér, titulárny arcidekan, na odpočinku v Sedliskách. Pri tejto príležitosti vám chceme, drahý
otče, zo srdca ďakovať za povzbudivé slová i slávenie svätých liturgií, za prispievanie k nášmu duchovného rastu vo
viere počas vášho 7-ročného pôsobenia v našej farnosti.
Do ďalších dní vášho života vám a vašej rodine vyprosujeme ochranu nebeskej Matky, pokoj, radosť a Božie
požehnanie. Nech vás Pán Boh žehná z výsosti a dodá
vám hojnosť svojich milostí!
Na mnohé a blahé roky!
veriaci z Petkoviec
6. apríla 2008 oslávil svoje životné jubileum – 50 rokov
duchovný otec Juraj Kuchtanin, správca farnosti
v Topoli.
Drahý duchovný otec, pri tejto príležitosti vám chceme
zaželať veľa Božích milostí a popriať vám do ďalších rokov
všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie.
S úprimnou láskou a úctou vám ďakujeme za vašu obetavosť a trpezlivosť, za vaše rady, chápajúce srdce, za vaše
ruky, ktoré nás žehnajú.
Nech vás ochraňuje a vedie Božia ruka a dá vám plnosť
šťastia a hojnosť požehnania. U Matky ustavičnej pomoci
vám vyprosujeme ochranu a pomoc v každodennom
živote i dušpastierskej službe.
Zo srdca vyprosujú
vďační gréckokatolícki veriaci z Topole.
29. marca 2008 sa dožíva krásneho životného jubilea – 60
rokov pani kantorka z Torysiek Mária Suchá.
Pre našu cirkev v Toryskách ste urobili veľa a my veríme,
že s ochotou a odhodlaním, ako ste to robili doteraz,
budete pokračovať aj naďalej. Myslíme na vás v našich

modlitbách a vyprosujeme vám požehnanie Všemohúceho a Ochranu Presvätej Bohorodičky na mnohaja
i blahaja lita.
veriaci z Torysiek
spoločne s kňazmi pôsobiacimi v tejto farnosti
zjubileá kňazov

Mons. Ivan Ljavinec, emeritný pražský exarcha, titulárny akalissenský biskup – 18. apríla 1923 – 85 rokov života;
Michal Džatko, duchovný správca v Porúbke – 21. apríl
1963 – 45 rokov kňazstva; Juraj Kuchtanin, duchovný
správca v Topoli – 6. apríl 1958 – 50 rokov života
zpozvánky

Duchovné cvičenia Kruciáty oslobodenia človeka
Kruciáta oslobodenia človeka organizuje duchovné
cvičenia, ktoré sa uskutočnia od 11. do 13. apríla 2008
na Mníchovskom Potoku pri Bardejove. Záujemcovia
a sympatizanti, ako aj tí, ktorí chcú v tomto diele pracovať,
sa môžu do konca marca telefonicky prihlásiť u Marcely
Sorokovej (0908 485 286). (Jozef Heske)
Konferencia o izraelskom monoteizme
na GTF PU v Prešove
Katedra historických vied Gréckokatolíckej teologickej
fakulty Prešovskej univerzity v Prešove vás pozýva v rámci
Biblických dní na vedeckú konferenciu s medzinárodnou
účasťou, ktorá sa bude konať v priestoroch Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove 16. apríla 2008 pod
názvom Izraelský monoteizmus v kontexte dejín
starovekého Blízkeho východu. Pre plnšie pochopenie Starého zákona je nevyhnutné poznať prostredie,
v ktorom sa rozvíjal izraelský monoteizmus.
Inauguračnú prednášku prednesie významný svetový biblista, riaditeľ Inštitútu biblických vied KUL, člen Pápežskej
biblickej komisie Ryszard Rubinkiewicz.
Príspevky budú v plnom znení publikované v zborníku
konferencie. (Mária Kardis)
Sympózium o dialógu a spolupráci v Cirkvi
Katedra pastorálnej teológie Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave organizuje sympózium s názvom Fideles
christique – živé znamenie dialógu a spolupráce
v Cirkvi, ktoré sa uskutoční 5. apríla 2008 v aule Teologickej fakulty v Bratislave. (Juraj Sedlášek)
zZBIERKA NA DAR ČITATEĽOV SLOVA

Vyzývame všetkých čitateľov Slova na dobrovoľnú
zbierku za účelom zakúpenia daru pre novovymenovaného vladyku Petra – biskupských rúch modrej farby. Svoje príspevky môžete zasielať poštou
na adresu redakcie alebo na účet Slova vedený
v ČSOB 400 180 6151/7500 s variabilným symbolom 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.

z T e l e v í z ia d o b r ý c h s p r á v – tv no e

z R á d io l u m e n

Pondelok – Piatok: 00.00 Reprízy relácií 03.30 Pod vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes. a slov.) 05.30 Raňajší
hudobný blok 05.45 Ranné chvály 06.00 Lumenáda 08.30 Športecho 09.00 Lumenáda 11.00 Lumenfórum
12.00 Anjel Pána, zamyslenia 12.10 Hudobný aperitív 13.00 Lumenfórum 16.00 Hudobné relácie (Po – TOP
15, Ut – Vykopávky RL, St – Piesne na želanie, Št – Gospelparáda, Pi – Staré, ale dobré) 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 – 1. v mesiaci – Hudobné návraty, 2.a 4 v mesiaci – Divadlo sveta (šansón), 3. v mesiaci – Jazzový
klub) 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 Sobotný aperitív na ľudovú nôtu 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

z S l ov e n s k á t e l e v í z ia

DVOJKA: 28.03. (piatok) 15.50 Islam v Európe (8) – Švédsko, dokument. Spoločný program televízií
rôznych krajín Európy a ich pohľad na spolužitie s vyznávačmi islamu.
29.03. (sobota) 11.30 Islam v Európe (8) – Švédsko, dokument R; 13.50 Poltón
30.03. (nedeľa) 10.35 Dejiny kresťanstva v 16. storočí – dokumentárny film o kresťanstve na Slovensku
v rokoch 1500 – 1600. 18.25 Slovo – slovo pravoslávneho duchovného Mgr. Jakuba Jacečka; 18.30
Orientácie – náboženský magazín zo života veriacich ECAV; 19.00 Poltón R; 00.40 Orientácie R;
01.05 Slovo R
31.03. (pondelok) 06.50 Moja misia – Anjeli (Juhoafrická republika), Františka Olexová a deti zomierajúce na AIDS v Juhoafrickej republike. Príbeh o smrti a nádeji. Františka Olexová pracuje v centre pre
zomierajúcich na AIDS v Juhoafrickej republike. Na Misii sv. Jána zomrelo už viac ako 700 dospelých
a skoro stovka detí. Zomierajúce dieťa sestry oblečú do bielej košieľky a na hruď mu pripnú symbol
AIDS – červenú stužku. 13.15 Orientácie R; 13.40 Slovo R
01.04 (utorok) 10.15 Čo nezmazal ani čas – Ján Kollár – umelecký dokument o živote a tvorbe Jána
Kollára
03.04. (štvrtok) 19.00 Veľké záhady – Ženy v Biblii: Mária Magdaléna bola svätica alebo hriešnica?
04.04. (piatok) 12.50 Veľké záhady – Ženy v Biblii: Mária Magdaléna bola svätica alebo hriešnica? R
05.04. (sobota) 14.40 Poltón
06.04. (nedeľa) 09.20 Moja misia – Medzi zemou a nebom (Bolívia), dokument. Obyčajný misionár
Bernard Kulha pracuje na obyčajnej fare v zabudnutej dedinke San Miguel na nezáživnej bolívijskej
nížine. Má 70 rokov, je to pokojný flegmatik, ktorý sa už nesnaží zmeniť svet. Svoju stereotypnú prácu
však robí s láskou starého otca. Všetkých má rád a všetci majú radi jeho. Čas pre neho, tak isto ako
pre Bolívijčanov, nemá veľký význam. Nikam sa neponáhľa, lebo nikdy nič nezmešká. Smrť a život sa
stretávajú na hroboch predkov, kam živí nanosia kvantá jedla a hodujú – s dušami. Padre Bernardo
sa zamýšľa nad vlastnou smrťou, ktorá sa neodvratne blíži. Zatiaľ ale ešte žije a žije naplno. 18.15
Slovo P; 18.20 Orientácie P; 23.40 Orientácie R; 00.10 Slovo R
07.04. (pondelok) 06.50 Moja misia – Medzi zemou a nebom (Bolívia) R, dokument; 12.40 Orientácie R; 13.05 Slovo R
10.04. (štvrtok) 18.00 Naša cesta k slobode – 20.výročie Sviečkovej manifestácie
11.04. (piatok) 10.30 Naša cesta k slobode R
12.04. (sobota) 12.00 Poltón R
13.04. (nedeľa) 19.10 Svedectvo R – autentický príbeh Viery Žiaranovej-Dvořákovej. „Pre moju vieru
ma suspendovali z funkcie v zamestnaní. Neskôr som si uvedomila, že to bolo pre mňa požehnaním.“
19.20 Slovo P
14.04. (pondelok) 06.50 Moja misia – Taký všedný život (Rumunsko) R, dokument; 12.55 Poltón R;
13.20 Páter Krapka R – dokument o významnom slovenskom jezuitovi; 13.50 Slovo R
16.04. (streda) 22.00 Sféry dôverné – diskusná relácia na tému Starí Slováci (Otázky posielajte na:
sfery@stv.sk.)
17.04. (štvrtok) 14.45 Sféry dôverné R; 14.50 Poltón P
20.04. (nedeľa) 09.20 Moja misia – Útek do Albánska R, dokument; 10.40 Peter Karvaš R, dokument;
18.20 Slovo P; 18.30 Orientácie – náboženský magazín zo života veriacich ECAV; 19.00 Poltón R;
23.55 Orientácie R; 00.20 Slovo R

z S l ov e n s k ý ro z h l a s

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 neveriacich
Rádio Patria: Ne – 07.10 Svetlo – náboženská relácia; 7.50 Rádio Vatikán R; 18.45 Liturgia (1. nedeľa
v mesiaci – PC, 2. nedeľa – GKC, 3. – 5. nedeľa – iný program)
Kresťanská nedeľa (Ne – 09.30 /Radio Slovensko, Radio Regina/)
30.03. – bohoslužby Reformovanej kresťanskej cirkvi z Bratislavy
06.04. – rímskokatolícka svätá omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
13.04. – rímskokatolícka svätá omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
20.04. – rímskokatolícka svätá omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
27.04. – evanjelické služby Božie z Nitrianskej Stredy
Z duše (Ne – 07.55 /Radio Regina/)
30.03. – T. Lenczová: Chiara Lubichová		
20.04. – Z. Švecová: Fara
06.04. – M. Červený: Emauzskí učeníci		
27.04. – P. Zsolnai: Viera
13.04. – M. Saniga: Človek – parazit?
Cesty (Ne – 21.05 /Radio Slovensko/; St – 21.00, So – 20.00 /Radio Regina/)
05.04. – Náboženské spektrum – 5. výročie zriadenia Vojenského ordinariátu na Slovensku (Ľ. Malík)
26.04. – S diakoniou na Dolnej zemi (Pavel Gabriš)

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

slovo – 8/2008

31.03. (pondelok) 16.00 Program 16.05 Stratená ovečka 16.30 Rodina 16.50 Roky letia k anjelom 17.15
Exit 316 17.35 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 Farnosť Manastur 20.00 Z pokladov duše 20.05 Krásy Čiech a Moravy 20.40
Na koberčeku 20.55 Spravodajské Noeviny 21.05 Ecce homo 21.15 Nočná univerzita 22.15 Exit 316 22.35
Octava dies 23.05 Phatfish 00.00 Stratená ovečka 00.25 Je Boh mŕtvy či živý a zdravý?
01.04. (utorok) 16.00 Program 16.05 Roky letia k anjelom 16.30 Pro vita mundi 17.10 Stratená ovečka
17.35 Cesty za poznaním 18.10 Detská televízia 18.35 Bolek a Lolek 18.45 Farnosť Manastur 19.05
Prírodné zázraky Európy 20.00 Z detskej duše 20.05 Misijný magazín 21.05 Svedok nádeje 21.35 15
rokov po rozvode – akí sme? 22.05 Octava dies 22.35 Kino múz 23.35 Farnosť Manastur 23.50 Roky letia
k anjelom 00.20 Pro vita mundi
02. 04. (streda) 16.00 Program16.05 Ján Pavol II.16.15 Nočná univerzita17.20 Prírodné zázraky Európy
18.15 Exit 316 18.35 Klaunský rozprávkový kufrík 18.45 Cesty za poznaním19.15 Pro vita mundi 19.55
Z pokladov duše 20.00 Ján Pavol II.20.10 Som šťastný, buďte aj vy! 20.40 Pre zdravie 20.50 Stratená ovca
21.20 Krásy Čiech a Moravy – Karlštejn 21.55 Po stopách Ježiša Krista 22.25 Pro vita mundi 23.05 Záznam
svätej omše 00.35 Roky letia k anjelom
03. 04. (štvrtok) 16.00 Program 16.05 Krásy Čiech a Moravy – Karlštejn 16.40 Farnosť Manastur 17.00 Po
stopách Ježiša Krista 17.35 Kino múz 18.35 Bolek a Lolek 18.45 Ecce homo 18.50 Pre zdravie 19.00 Cesty
za poznaním 19.30 Exit 316 19.50 Spravodajské Noeviny 20.00 Z detskej duše: Ideálny otec 20.05 Pro vita
mundi 20.45 Octava dies 21.15 Na koberčeku 21.30 Pre zdravie 21.40 Primičná homília kardinála Tomáša
Špidlíka SJ 22.00 Stratená ovečka.22.30 Po stopách Ježiša Krista 23.00 Svedok nádeje 23.30 Okrúhly stôl
04. 04. (piatok) 16.00 Program16.05 Otázniky na tému: Okultizmus.17.35 Som šťastný, buďte aj vy! 18.00
Spravodajské Noeviny 18.15 Exit 316 18.35 Bolek a Lolek 18.50 Pro vita mundi 19.30 Cesty za poznaním
20.00 Z pokladov duše 20.05 Hlbinami vesmíru 20.50 Krásy Čiech a Moravy – Karlštejn 21.20 Ecce homo
21.35 Svedok nádeje 22.05 Na koberčeku 22.20 Misijný magazín 23.25 Spravodajské Noeviny 23.35 Nočná
univerzita 00.35 Ecce homo 00.45 Octava dies
05. 04. (sobota) 08.00 Program 08.04 Ecce homo 08.10 Som šťastný, buďte aj vy! 08.35 Exit 316 08.55
V mene Ježiša 09.20 Cesty za poznaním 09.40 Čítame z kresť. periodík 09.45 Kino múz.10.40 Stratená
ovečka.11.10 Pro vita mundi 11.45 Klaunov rozpr. kufrík 11.55 Z pokladov duše 12.05 Rodina 12.30 15
rokov po rozvode – akí sme? 16.00 Program 16.05 Roky letia k anjelom 16.25 Stratená ovečka 16.55 Krásy
Čech a Moravy – Karlštejn 17.35 Farnosť Manastur 17.55 Rodina 18.20 Na koberčeku 18.35 Klaunov rozpr.
kufrík 18.45 Spravodajské Noeviny 18.55 Cesty za poznaním 19.25 Prvé čítanie 19.50 Čítame z kresť. periodík
20.00 Z pokladov duše 20.05 Po stopách Ježiša Krista 20.35 Primičná homília 20.55 Svedok nádeje 21.20
Som šťastný, buďte aj vy! 21.45 Cesty za poznaním 22.05 Na koberčeku 22.20 Prírodné zázraky Európy
23.15 Pro vita mundi 00.00 Mater – koncert Ivy Bittovej
06. 04. (nedeľa) 08.00 Program 08.04 Z pokladov duše 08.10 Evanjelium 08.15 Bolek a Lolek 08.25 Do
vienka dané... – Cech klampiarov Slovenska 08.40 Som šťastný, buďte aj vy! 09.05 Na koberčeku 09.25 Pre
zdravie 09.35 Ecce homo 09.40 Pro vita mundi 10.20 Evanjelium 10.30 Svätá omša 11.55 Poludňajšia
modlitba so Sv. Otcom Benediktom XVI.12.15 Spravodajské Noeviny 12.30 Roky letia k anjelom 16.00
Program16.05 15 rokov po rozvode – akí sme? 16.35 Primičná homília 16.55 Hlbinami vesmíru17.30
Evanjelium 17.40 V mene Ježiša 18.05 Cesty za poznaním 18.35 Po stopách Ježiša Krista19.05 Prírodné
zázraky Európy 20.00 Z pokladov duše 20.05 Octava dies 20.35 Tance štyroch storočí 21.35 Rodina 22.00
Misijný magazín 23.00 Prvé čítanie 23.25 Okrúhly stôl 00.55 Evanjelium
07. 04. (pondelok) 16.00 Program 16.05 Quasimodo – Kristov kovboj 16.35 Scotland 16.50 Som šťastný,
buďte aj vy! 17.15 Exit 316 17.35 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 Do vienka dané... Cech klampiarov Slovenska 20.00
Z pokladov duše 20.05 Krásy Čech a Moravy – Křivoklát 20.35 Na koberčeku 20.50 Spravodajské Noeviny
21.05 Ecce homo 21.10 Nočná univerzita 22.15 Exit 316 22.35 Octava dies 23.05 Koncert tancov štyroch
storočí 00.00 Quasimodo – Kristov kovboj 00.30 15 rokov po rozvode – akí sme?
08. 04. (utorok) 16.00 Program 16.05 Som šťastný, buďte aj vy! 16.30 Pro vita mundi 17.10 Quasimodo –
Kristov kovboj 17.40 Cesty za poznaním 18.10 Detská televízia 18.35 Bolek a Lolek 18.45 Do vienka dané...
19.05 Prírodné zázraky Európy 20.00 Z pokladov duše 20.05 Misijný magazín 21.05 Svedok nádeje 21.35
Euroatlantické opovrhnutie 22.05 Octava dies 22.35 Kino múz 23.35 Do vienka dané... 23.50 Som šťastný,
buďte aj vy! 00.15 Pro vita mundi 00.50 Spravodajské Noeviny
09.04. (streda) 16.00 Program 16.05 Spravodajské Noeviny 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 Festival KAFKA 2007 20.30 Pre zdravie 20.40 Sozopol 20.50 Quasimodo –
Kristov kovboj 21.20 Krásy Čiech a Moravy – Křivoklát 21.25 Pro vita mundi 21.55 Po stopách Ježiša Krista
23.05 Generálna audiencia pápeža Benedikta XVI. R 00.35 Roky letia k anjelom
10.09. (štvrtok) 16.00 Program 16.05 Krásy Čiech a Moravy – Křivoklát 16.35 Do vienka dané... 17.00 Po
stopách Ježiša Krista 17.30 Kino múz 18.35 Bolek a Lolek 18.45 Ecce homo 18.50 Pre zdravie 19.00 Cesty
za poznaním 19.30 Exit 316 19.50 Spravodajské Noeviny 20.00 Z detskej duše 20.05 Pro vita mundi 20.45
Octava dies 21.15 Na koberčeku 21.30 Pre zdravie 21.40 Primičná homília 22.00 Quasimodo – Kristov kovboj
22.30 Po stopách Ježiša Krista 23.00 Svedok nádeje 23.30 Okrúhly stôl
11.09. (piatok) 16.00 Program 16.05 Hlbinami vesmíru 16.45 Prírodné zázraky Európy 17.40 Festival
KAFKA 2007 18.05 Spravodajské Noeviny 18.15 Exit 316 18.35 Bolek a Lolek 18.50 Pro vita mundi 19.30
Cesty za poznaním 20.00 Z pokladov duše 20.05 Noemova pošta 21.45 Krásy Čiech a Moravy – Karlštejn
22.15 Ecce homo 22.20 Misijný magazín 23.25 Spravodajské Noeviny 23.35 Nočná univerzita: Z katechéz
mladým 00.35 Sozopol 00.45 Octava dies
12.04. (sobota) 08.00 Program 08.04 Ecce homo 08.10 Festival KAFKA 2007 08.35 Exit 316 08.55 V mene
Ježiša 09.20 Cesty za poznaním 09.40 Čítame z kresť. periodík P 09.45 Kino múz 10.45 Quasimodo – Kristov
kovboj 11.15 Pro vita mundi 11.45 Klaunov rozprávkový kufrík 11.55 Z pokladov duše 12.05 Scotland 12.25
Euroatlantické opovrhnutie 13.00 Vysielanie Rádia Proglas 16.00 Program 16.05 Roky letia k anjelom 16.30
Quasimodo – Kristov kovboj 17.00 Krásy Čiech a Moravy – Karlštejn 17.35 Do vienka dané... 17.55 Scotland
18.20 Na koberčeku 18.35 Klaunský rozpr. 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 21.25 Festival KAFKA 2007 22.10 Sozopol 22.20 Prírodné zázraky
Európy 22.45 Cesty za poznaním 23.15 Pro vita mundi 00.00 Czech Virtuosi – Petr Pomkla (flauta)
13.04. (nedeľa) 08.00 Program 08.04 Z pokladov duše 08.10 Evanjelium 08.15 Bolek a Lolek 08.25 Karmelitánky z Nenshatu 08.40 Festival KAFKA 2007 09.05 Na koberčeku 09.20 Pre zdravie 09.30 Ecce homo
09.35 Pro vita mundi 10.20 Evanjelium 10.30 Svätá omša 11.55 Poludňajšia modlitba s Rádiom Proglas
12.15 Spravodajské Noeviny 12.30 Roky letia k anjelom 13.00 Vysielanie Rádia Proglas 16.00 Program
16.05 Euroatlantické opovrhnutie 16.55 Hlbinami vesmíru 17.35 Evanjelium 17.40 V mene Ježiša 18.05
Cesty za poznaním 18.35 Po stopách Ježiša Krista 19.05 Prírodné zázraky Európy 20.00 Z pokladov duše
20.05 Octava dies 20.35 Koncert pre všetkých 21.35 Scotland 21.50 Sozopol 22.00 Misijný magazín 23.00
Prvé čítanie 23.25 Okrúhly stôl 00.55 Evanjelium
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
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relax
Svätý Ján Zlatoustý: I keby si bol pustovníkom, i keby si spával na zemi, i keby si jedol
popol, neustále plakal, ak nepomáhaš ... (dokončenie v tajničke)
Pomôcky:
Aale, Asis,
Atiak, Prsk

Opacha

1. časť
tajničky

Kostra hlavy

Určite

Autor:
V. Komanický,
Humenné

Veľryba

Udrú kyjakom Egyptský boh
po hlave
Slnka

2. časť
tajničky

Dánske
mesto

A V H R O B I P	L	 O D E CH O N E R
A R J V	L	 O Á E B O A E C M O E N
O S O	U	L	 P T R J A P A K Š V A D

Ložná plocha
auta
Chem. značka
telúru

Somári

osemsmerovka

O	L	 D K E Á A N M E E A Á A Z R C
S	U	 T Ž O T Č O K F R I T A N E A

Oznámila

Predstierajte

Mastná hlina

N T A Á J P D Á E O Š	U	 R A	L	 H A

On,
po nemecky

T O R K R O P Z T	L	L	 E Z I Á	L	 S

Zosilnené ale

Ujček

A Ó CH A S K Á CH P I T E B A E A D

Moc
Čelo,
po nemecky
4. časť
tajničky

Noc

Citoslovce,
bolesť

slovo

Rímska
bohyňa
úrody

Oslovenie
pána
v Londýne

Ľadník

Znížený
tón „e“

Pozdno

Kolísavo

Domáce
ženské meno
Rozšírený
vták

S O A O O E T N O I A E O	L	 I S Y
A S	U	 K R	Í	 Ž A K E A N S M R Ť H

Strašíš
Obyvateľ
Afriky
Zabávam

Časť pece, po
česky

Obec
pri Nitre

Ryžové víno

Ugandské
mesto
Pás
ku kimonu

slovo

Obchodná
doložka

Hrešil sa
Ale

3. časť
tajničky

O

Otec

Rímske číslo
999

Esá,
po česky

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

R O E A R N	L	 N O Á T R	U	 T A E N
E V Z B E I	L	 CH R N M J A K A A M

Súhv. Leo
Minor, skr.

Väčšou
mierou

D T R A CH Á I R R T A Á K	L	L	 I A

Hlúpa žena

Legenda: ADRESA, ALELUJA, ATLAS, ÁRON, BLUD, BRAT,
CELIBÁT, DEKAN, DIAKON, DOZOR, EFEZ, ENOCH, EZAU,
HROB, HYMNA, CHARITA, CHLIEB, CHRÁM, INRI, JERUZALEM, JOEL, KOLEKTA, KRÍŽ, LÁSKA, LITÁNIE, LOPATA, NAIM,
NAZARET, OBETA, OLTÁR, OMŠA, OPÁT, OVOS, PÁPEŽ,
PLOD, POKÁNIE, POKORA, PROROK, REPA, SILOE, SLOVO,
SMRŤ, SODOMA, STRACH, TIARA, TÓRA, ZVON.
Tajničku osemsmerovky tvorí 30 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 február: rod. Straková z Drienova

Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov, obrazov, sôch a zlátenie.
Oprava a ladenie organov. Pokrývanie striech a veží.
Ponúkame zľavu, stopercentnú kvalitu a dlhoročnú
záruku. Tel.: 035/ 659 31 39, 0905 – 389 162; www.
reart.szm.sk
INZERCIA

Tepelná izolácia systémom fúkanej
minerálnej vlny MAGMARELAX
vám prinesie okamžitú výraznú úsporu energií a te
pelnú 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

slovo – 8/2008
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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

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

s úsmevom
n Trojročný chlapček sa počas sparného
letného dňa pozerá z okna, keď sa zrazu zbehnú mraky a zablýska sa. Chlapček sa celý
natešený otočí k starkej:
„Starká, Pán Boh si ma práve odfotil!“
n Modlitba malého chlapca: „Pane, ak zo
mňa nedokážeš urobiť lepšieho chlapca,
nelám si pre to hlavu. Mne sa fakt páči, že
som taký, aký som!“
n Mama pripravuje pre svojich dvoch synov
palacinky. Chlapci sa začnú hádať o to, kto
bude mať prvú. Mamina to vidí ako výbornú
príležitosť na morálne ponaučenie a hovorí:
„Keby tu sedel s nami Pán Ježiš, určite by
povedal niečo takéto: ,Mami, daj prvú palacinku môjmu bratovi, ja môžem počkať.’
Kevin sa otočí k svojmu mladšiemu bratovi
a vraví:
„Ryan, ty budeš Pán Ježiš, dobre?“
n Pýta sa vnuk babičky:
„Babička, ako ďaleko je Amerika?“
Babička odpovedá:
„Nekecaj a plávaj!“

zamyslenie jozefa gaču

Ženy pri prázdnom hrobe

Č

zvesti. Naše životné postoje voči realite Božej prítomnosti i jeho konaniu v našom živote sú také ako tých
žien. S úľakom pozeráme na svoj
život, na život našich blížnych. Tiež
prichádzame z tmy – hora naľavo
je tmavá, napravo je svetlá – neraz z tmy hriechu
k poznaniu pravdy. Anjel gestom
na ňu ukazuje.
Ježiš žije. Nie
hrob, nie kríž je
koncom, za nimi
je nový život.
„Vstal, niet ho
tu. Hľa, miesto,
kde ho uložili.“
(Mk16, 6) Radosť
tu predstavujú
vztýčené anjelove krídla, akoby práve prišiel
z nebeskej oslavy
vzkriesenia.
Ikona nie je
iba žiarivou spomienkou na tú
najpodstatnejšiu
udalosť našej
spásy. To by bolo
veľmi statické,
nemenné, stagnujúce. Táto ikona
je naše misijné poslanie: „Choďte
a povedzte to jeho učeníkom, aj
Petrovi...“ (porov. Mk16, 7) Takto
to povedal anjel, a predsa, hoci je
to radostná zvesť, strach i hrôza
pretrvávajú.
Nie je to obraz môjho alebo tvojho
životného postoja či skúsenosti?
Koľkokrát si sa mohol podeliť
s druhými o to, aké veľké veci urobil
Pán v tvojom živote, a nestalo sa.
Možno máš s Bohom nádhernú
skúsenosť a ostala na jazyku za
zubami s obavou, ako by na to
ľudia zareagovali. Uzdravil ťa Ježiš
na tele i na duchu a nechal si si to
pre seba. Povedz to, podeľ sa. Buď
anjelom, ktorý hovorí: „Hľadáte
Ježiša Nazaretského...predchádza
vás do Galiley.“ (porov. Mk 16,
6 – 7) Ježiš ti ide oproti a chce sa
s tebou stretnúť.
Veď ako sa človek výborne cíti,
keď takéto svedectvá počuje od
druhých! Koľko je zrazu v jeho
srdci túžob, prianí, radostí i predsavzatí! n
Myronosičky pri hrobe

Snímka: archív redakcie

ím je láska silnejšia, tým je
osobnejšia a univerzálnejšia.
Toto je aj úlohou svetla na
ikone. Nie je len vonkajšou skutočnosťou. Svetlo vytvára intímnu
podstatu ikony. Pri písaní ikon
svetlo drží a tvorí veci, a toto má

Nezisková organizácia PETRA
vám ponúka

pochopiť aj každý ikonopisec vo
vzťahu lásky.
Nikto z veľkých ikonopiscov ikony
nekopíroval, ale všetci pracovali na
presnom pochopení živej tradície.
Podstatu pri písaní ikon netvorí
bezchybná reprodukcia, perfektne zvládnutá, ale život v Cirkvi
a s Cirkvou, vzájomná duchovná
komunikácia, dýchanie svätosti,
život so vzkrieseným Ježišom
a v jeho slove.
Aj ikona na obrázku je svedectvom toho, čo hovorí Písmo, že
Ježiš žije a radosť z Kristovho
vzkriesenia sa nevytráca ani po
čase z našich sŕdc. Aj Nedeľa o myronosičkách je ďalším pohľadom
a pripomienkou zmŕtvychvstania
i svedectva starostlivých žien. Aj na
ikone – tak ako v tejto konkrétnej
udalosti – sa všetko akosi mieša:
tma so svetlom, strach s radosťou,
rozpaky so svedectvom i priame
presvedčenie o prázdnom hrobe.
Ikonopisec to majstrovsky stvárnil
ťahmi štetca, hrou farieb, gestami
postáv – všetko z tejto evanjeliovej

Knihy obsahujú odborný popis
a množstvo plnofarebných fotografií
a sú vhodné aj ako darček.
Cena každého dielu je 270 Sk + poštovné.
Mimoriadna ponuka do 30. apríla 2008:
pri objednaní oboch titulov
poštovné nehradíte!
Knihy zasielame na dobierku
alebo za úhradu vopred.
Knihy si môžete zakúpiť aj v našej predajni
na Hlavnej 1 v Prešove.
Viac informácii na tel. čísle 051 / 756 26 26.
Žiarič Turkei-Canus

Prečo práve infrakúrenie?
- kúrenie používate, len keď ste v chráme;
- pomocou neho vyhrievate priestor a ľudí;
- lebo cena za kúrenie sa vám vráti rýchlo;
- kvalita našich služieb je vysoká (návrh umiestnenia, inštalácia,
dovoz, záručný a pozáručný servis a mnoho ďalších výhod);
- ušetríte až 80% z nákladov na ročné kúrenie.
Zavolajte si pre Vašu ponuku, pre kostoly zľava až 10%
a mnoho iných výhod
C a n u s - Infra k ú r e n i e
Južná trieda 66
040 01 Košice
Mobil: 0903 740 290
email:ponuky@infra-kurenie.sk
Web.: www.infra-kurenie.sk

historické udalosti

Prešov, 17. február 2008 – slávnostná intronizácia

MONS. jána babjaka sj

