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Žime podľa Ducha 
– homília kardinála Leonarda Sandriho

Nová kresťanská televízia – TV LUX

Sľubná jar 
Rozhovor s J. Ex. Jozefom kard. Tomkom

AKO NÁSTUPCOVIA
Povýšenie košického exarchátu na eparchiu



historické udalosti

Košice, 18. február 2008 – slávnostná intronizácia 

MONS. MilaNa chautura cSsr
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ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.
člen redakčnej rady

„Veď ak niet zmŕtvychvstania, nebol ani 
Kristus vzkriesený. Ale ak nebol Kristus 
vzkriesený, potom je márne naše hlásanie 
a márna je aj vaša viera. A potom sa zistí, 
že sme falošnými Božími svedkami, lebo 
sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, 
ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstá-
vajú. Lebo ak mŕtvi nevstávajú, nevstal ani 
Kristus. A keď Kristus nevstal, vaša viera je 
márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch.“ 
(1 Kor 15, 13 – 17)

Súčasný svet nám dáva mnohými 
spôsobmi najavo, že odmieta Boha. 
A predsa, mienka mnohých je opačná 

– svet hľadá Boha po cestách, ktoré by sme 
nepredvídali, a bolestne cíti jeho nedostatok. 
Tento chorý svet volá po širokom, zdravom 
a láskou prekypujúcom srdci. Tento svet volá 
aj po hlásateľoch evanjelia, ktorí by hovorili 
o Bohu, ktorého sami osobne spoznali ako 
dôverne blízkeho, ktorého akoby videli.

Dnešná doba prináša nové úskalia, ale 
i nové možnosti ohlasovania evanjelia. Je 
zrejmé, že podmienky sa počas dvoch tisícročí 
veľmi zmenili. Ale naďalej ostáva nezmene-
nou potreba ohlasovať Krista. Povinnosť Cirkvi 
prinášať svetu radostnú zvesť zostáva stále 
platnou, pričom dnešná doba ponúka nové 
možnosti a spôsoby ohlasovania evanjelia 
v živote súčasnej spoločnosti úzko prepojenej 
s masmédiami. A práve tento čas, keď budeme 
sláviť siedmu veľkonočnú nedeľu, ktorá je už 
niekoľko desaťročí svetovým dňom masmé-
dií, sa chcem spolu s vami opäť a nanovo 
zamyslieť nad potrebou využívať prostriedky 
spoločenskej komunikácie na spoločné dobro 
a úžitok. Je potrebné zdôrazniť aj potrebu 
kázania, t.j. hlásania evanjelia. Sväté písmo 
sa nás pýta: „Ako uveria v toho, o ktorom ešte 
nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?“ (Rim 
10, 4) Môžeme len schvaľovať a povzbudzo-
vať, aby sa viac rozvinulo hlásanie evanjelia 
modernými prostriedkami, ktoré táto civilizá-
cia vynašla a sú pre dnešnú dobu charakteris-
tické. Cirkev by sa cítila vinnou pred Bohom, 
keby nevyužila tieto veľmi účinné prostriedky, 
ktoré ľudský rozum neustále zdokonaľuje. 
Tieto prostriedky sa vlastne stali modernou 
a pôsobivou kazateľnicou, pretože Cirkev ich 

prostredníctvom môže hovoriť zástupom. 
Pri použití spoločenských komunikačných 
prostriedkov pre evanjelizáciu vynára sa 
však aj iný problém. Evanjeliové posolstvo 
by sa malo za ich pomoci dostať nielen k veľ-
kým zástupom ľudí, ale malo by si zároveň 
zachovať schopnosť preniknúť do svedomia 
každého jednotlivca, zapustiť korene v jeho 
srdci, zahrnúť do seba všetko, čo je v tomto 
jednotlivcovi osobitné a osobné, akoby bol 
jediný, komu je posolstvo určené, tak aby 
získal k evanjeliu úplne osobný vzťah.

V týchto dňoch sme sa stali svedkami his-
torickej udalosti. Slovenskí biskupi ohlásili 
vznik vlastnej TV LUX, ktorá si kladie za 
cieľ vnášanie evanjeliovej dobrej zvesti do 
televízneho vysielania.

Poviete si – odvážny krok!
V čase, keď sa nám podarilo ako-tak sta-

bilizovať Rádio Lumen, sa hrnieme do no-
vého projektu. Nedá sa však na tento zaiste 
dobrý projekt nazerať cez takúto skeptickú 
prizmu. Treba vidieť budúcnosť s nádejou, 
ktorú nám práve v tomto veľkonočnom čase 
ponúka vzkriesený Ježiš. Mali by sme sa 
poučiť príbehom emauzských učeníkov. Ježiš 
im otvoril zrak, dal im nový pohľad, aby vi-
deli cestu pred sebou, a pomohol im vybrať 
si budúcnosť, ktorú im naplánoval. Aj táto 
televízia nám zaiste bude otvárať zrak pred 
nástrahami tohto sveta. Môžeme si byť istí, že 
v programovej štruktúre tejto televízie bude 
prezentácia postojov, myšlienok a názorov 
vychádzajúcich z kresťanského pohľadu na 
človeka dostávať adekvátny priestor a čas. 
Okrem priamej formy hlásania evanjelia je tu 
predpoklad, že aj v programoch, ktoré nie sú 
výslovne zamerané na evanjelizáciu, sa budú 
uplatňovať princípy pravdy a ponúkne sa 
prezentácia takých hodnôt, ktoré sú v súlade 
s kresťanským posolstvom. n

slovo na úvod

Nové možnosti

Neprehliadnite

Žime podľa Ducha 4 – 5
Homília J. Em. kardinála Leonarda Sandriho 
na intronizácii košického eparchu Milana 
Chautura CSsR.

Ako nástupcovia 12 – 13
Pondelok 18. februára 2008 sa stal ďalším 
pamätným dňom gréckokatolíkov na 
Slovensku. V tento deň skončili dejiny Ko-
šického apoštolského exarchátu a začali sa 
písať nové stránky života Košicej eparchie. 

TV LUX – svetlo  
pre katolícke rodiny 14 – 15
Na Slovensku vzniká nová televízia – TV 
LUX. Zaujímavosťou je jej zameranie – je 
venovaná kresťanom. Ide o obdobu pro-
jektu TV NOE v Českej republike.

Sľubná jar 16 – 17
Rozhovor s J. Ex. Jozefom kardinálom Tom-
kom nielen o vysviacke vladyku Petra.

Zostala som sama 20 – 21
Manžel zomrel, odišiel. Ako má ďalej žiť 
jeho manželka a matka ich detí?
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Drahý košický eparchiálny biskup vlady-
ka Milan, arcibiskup a metropolita Ján 
a biskup Peter, ctihodný a drahý otec 
Cyril Vasiľ, rektor Pápežského východné-
ho inštitútu a syn tejto milovanej cirkvi, 
kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, bohoslov-
ci, bratia a sestry,

dnes sa završuje trojdnie osobitného 
vďakyvzdania Pánovi. Po vysviacke 
prvého byzantského bratislavského 

biskupa a inštalácii prvého prešovského 
metropolitu dnes v Košiciach je slávnost-
ne proklamované povýšenie exarchátu na 
eparchiu.

Váš exarchát bol erigovaný pred viac ako 

desiatimi rokmi. Bol to Boží služobník Ján 
Pavol II., ktorý časť Prešovskej eparchie 
priamo podriadil Svätej stolici a zveril 
exarchovi, ktorý sa práve z tohto dôvodu 
nazýval apoštolským. Exarcha až dote-
raz spravoval exarchát v mene rímskeho 
veľkňaza. 

Blahej pamäti Ján Pavol II. urobil odváž-
ny krok, ktorý bol ale krokom provizór-
nym a dočasným, v očakávaní toho, že 
cirkevný vývoj dovolí vytvoriť štruktúru, 
ktorá bude lepšie zodpovedať potrebám 
pastoračnej starostlivosti.

Božia milosť, žičlivosť pápeža Benedikta 
XVI. a úsilie vladyku Milana Chautura, 
jeho presbytéria a veriacich prispeli k do-

siahnutiu pápežského uznania, ktoré dnes 
vyhlasujeme.

Znovuobjavenie skutočných východ-
ných tradícií, pastorácia mládeže, rodiny 
a povolaní, starostlivosť o masovoko-
munikačné prostriedky, harmónia vnútri 
presbytéria, novopostavené chrámy 
a novozriadené farnosti – to všetko sú 
mnohé znaky obdivuhodného rozvoja 
tejto Cirkvi.

Vladyka Milan stráca titulárne sídlo 
kresimenské. Odteraz je eparchiálnym 
košickým biskupom a vedie Cirkev vlast-
nou právomocou. Nejde iba o zmenu 
titulu, ale o ustanovenie riadnej formy 
cirkevného života, teda o znak zrelosti 
miestnej cirkvi.

Eparchiálny biskup zostáva v spolo-
čenstve s Petrovým nástupcom a práve 
prostredníctvom pápežského mandátu 
prijíma autoritu od Krista Pastiera.

Ako svedčí sv. Irenej, prostredníctvom 
tých, ktorých apoštoli ustanovili za bis-
kupov, a ich nástupcov až po naše časy 
sa po celom svete prejavuje a opatruje 
apoštolská tradícia. V Košickej eparchii je 
apoštolská postupnosť garantovaná bis-
kupom Milanom, ktorý je v spoločenstve 
s rímskym pápežom.

Biskupi stoja namiesto Boha na čele 
stáda, ktorému sú pastiermi ako učitelia 
viery, kňazi svätej bohoslužby a vykoná-

ŽIME
podľa Ducha

historické udalosti

J. Em. kardinál Leonardo Sandri a páter prof. Cyril Vasiľ SJ počas homílie v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Snímka: Drahomíra Kolesárová

Homília kardinála Leonarda Sandriho, prefekta Kongregácie pre východné 
cirkvi, pri príležitosti povýšenia Košického apoštolského exarchátu 
na Košické biskupstvo
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vatelia cirkevnej moci. Kto ich počúva, 
počúva Krista, a kto nimi pohŕda, pohŕda 
Kristom, ako aj tým, kto Krista poslal 
(porov. LG, 20).

Hoci sú zodpovední za vlastnú cirkev, 
musia sa cítiť spoluzodpovední aj za Cir-
kev ako celok. Spojenie s celou Cirkvou 
sa v Košickej eparchii bude vyjadrovať aj 
vďaka jej včleneniu sa do metropolitnej 
cirkvi a vďaka bratstvu medzi metropoli-
tom Jánom a biskupom Milanom, v duchu 
pokornej služby a vzájomnej úcty.

Drahí bratia a sestry,
ďakujme zo srdca Pánovi. Naše vďa-

kyvzdanie však bude skutočné, ak bude 
sprevádzané počúvaním Božieho slova.

Aké vďakyvzdanie očakáva Boh od vašej 
eparchie?

Život podľa Ducha, ako sme to počuli 
v prvom čítaní: „Tí, čo patria Kristo-
vi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami 
a žiadosťami. Ak žijeme v Duchu, podľa 
Ducha aj konajme.“ (Gal 5, 24) Toto je 
skutočný zmysel veľkopôstneho putova-
nia k Pasche. Je to ale súčasne aj poslanie 
pre Košickú eparchiu vo chvíli, keď začína 
novú etapu, ktorou sa zaraďuje do svojej 
žiarivej kresťanskej histórie.

Aké predsavzatie vyžaduje Pán od synov 
a dcér novej eparchie? Výrečnú odpoveď 
poskytuje evanjelium, v ktorom sa ozýva-
jú slová Kristovej modlitby k Otcovi: „Aby 
všetci boli jedno!“

Milí priatelia
Kristus sa modlil za nás!
Daruje nám svoje slovo a svoju vlastnú 

slávu. Udeľuje nám vo svojom Svätom 
Duchu lásku, ktorá ho zjednocuje s Otcom 

a dáva nám spoznať sväté Božie meno 
(porov. Jn 17, 20 – 26). Nosme teda so 
cťou aj s potrebnou obetou meno kres-
ťanov, aby svet uveril a aby mal skrze 
vieru život.

Predsavzatím teda bude predsavzatie 
jednoty vnútri eparchie i vnútri metro-
politnej cirkvi, ako aj jednoty s latinskou 
Cirkvou, ktorá žije spolu s vami na tomto 
území, aby sa tak vytváralo bratské kato-
lícke spoločenstvo, ďalej jednoty s inými 
cirkvami a cirkevnými spoločenstvami, pri 
spoločnom dialógu so všetkými veriacimi 
a s každým mužom a ženou dobrej vôle, 
počínajúc dialógom výrečným, hoci bez 
slov, vlastného vytrvalého kresťanského 
svedectva. Toto predsavzatie je zverené 
predovšetkým mladým, ktorí sú našou 
nádejou, pretože hľadia do budúcnosti so 
srdcom slobodným, plným entuziazmu.

Milí bratia a sestry,
myslím na tých, ktorí vás predišli v zna-

ku kresťanskej viery, a osobitne na vašich 
mučeníkov. Myslím na slzy, ktoré museli 
byť preliate v očakávaní tohto šťastné-
ho dňa. Vaši svätí patróni a všetci títo 
svedkovia viery nech bdejú nad novou 
eparchiou. Najsvätejšia bolestná Matka, 
ktorú tak milujete, ukazuje vám Krista 
umučeného a vzkrieseného ako večný 
zdroj slobody, radosti a pokoja.

S týmito pocitmi, modliac sa za vás, pra-
jem eparchii vždy plodné plnenie poslania 
zoči-voči naliehavým úlohám, ktoré kla-
die dnešný čas a spoločnosť.

Všetkých vás zo srdca pozdravujem 
v mene Jeho Svätosti Benedikta XVI. a po-
važujem si za česť, že vám môžem priniesť 
jeho apoštolské požehnanie. n

z KRáTKO Z VATIKáNU

Tri roky od smrti Jána Pavla II.
Začiatkom apríla si pripomenieme tri roky 
od smrti pápeža Jána Pavla II. V rozhovore 
pre Vatikánsky rozhlas si pri tejto príleži-
tosti zaspomínal kardinál Paul Poupard.
Spomínam si, čo o Božom milosrdenstve 
povedal Ján Pavol II. a čo nám pripomína: 
že milosrdenstvo je druhé meno lásky. On 
hovoril: ,Buďte milosrdní, ako je milosrdný 
váš Otec. Blahoslavení milosrdní, pretože 
nájdu milosrdenstvo.‘” 

Vatikánsky štátny sekretár dúfa, že Čína 
a Tibet napravia svoje vzťahy
Vatikánsky štátny sekretár kardinál Ta-
rcisio Bertone dúfa, že Čína a Tibet budú 
trpezlivo naprávať vzťahy a začnú rokova-
nia zamerané na spolunažívanie v mieri. 
„Tibet je veľmi znepokojený, pretože je 
to krajina bohatých tradícií a veľmi blízka 
veľkej Číne,“ povedal kardinál 1. apríla 
a vyjadril aj nádej, že rokovania budú 
smerovať k potlačeniu násilia a napätia 
a „bratské spolunažívanie a vzájomná 
dôvera“ sa obnovia. 

Počet moslimov vo svete prevýšil počet 
katolíkov
Moslimov je na svete viac ako katolí-
kov. 1. apríla uverejnila túto štatistickú 
informáciu Svätá stolica. Stalo sa tak po 
prvýkrát v histórii. Zatiaľ čo katolíkov 
je 17,4 %, moslimov je 19,2 %. Ako pre 
vatikánsky denník L´Osservatore Romano 
povedal Mons. Vittorio Formenti, „keď 
však vezmeme do úvahy aj ďalšie kresťan-
ské náboženstvá, je to spolu 33 % sveto-
vej populácie. Kresťanov je teda vo svete 
stále viac ako moslimov“. Potom dodal, že 
zatiaľ čo islamské rodiny majú viac detí, 
kresťanské ich majú menej – dôvodom je 
teda aj demografický vývoj vo svete.

z TOP KNIHy PREdAJNE PETRA

1  
 Akatist k životodárnemu Duchu

2 Milan Hromník 
 Blahoslavený Pavol Peter Gojdič

3 Milan Hromník 
 Blahoslavený Vasiľ Hopko

4 František Pavlovský 
 Drevené gr.kat. chrámy – Bardejov

5  
 Objavujeme 10 Božích prikázaní

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

Pápež Benedikt XVI. 15. marca 2008 
vymenoval Jeho Excelenciu Mons. Maria 
Giordanu, titulárneho minorského arci-
biskupa, doteraz apoštolského nuncia 
na Haiti, za apoštolského nuncia na 
Slovensku. 

Životopis Mons. Maria Giordanu
Arcibiskup Mario Giordana sa narodil 

16. januára 1942 v Barge (Cuneo – Ta-
liansko). Kňazskú vysviacku prijal 25. 
júna 1967. Získal doktorát z kanonického 
práva. V roku 1976 vstúpil do diplomatic-
kých služieb Svätej stolice. Najprv pôsobil 
na Apoštolskej nunciatúre v Indonézii, 
potom na štátnom sekretariáte. Následne 
bol preložený na Apoštolskú nunciatúru 
vo Švajčiarsku, Francúzsku, Rakúsku 
a Taliansku. Za apoštolského nuncia na 

Haiti bol vymenovaný 27. apríla 2004 
a biskupskú vysviacku prijal 29. mája 
2004. Hovorí po francúzsky, po anglicky 
a po španielsky.

BENEdIKT XVI. VyMENOVAL NOVéHO APOŠTOLSKéHO NUNCIA NA SLOVENSKU

Máme nového apoštolského nuncia
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udalosti

zKRáTKO Z KRESťANSKéHO SVETA

Encyklika Spe salvi vyšla aj v Rusku

Encyklika pápeža Benedikta XVI. Spe 
salvi vyšla 26. marca aj v Rusku. Ofici-

álne bol dokument predstavený v Mosk-
ve tamojším arcibiskupom Mons. Paolom 
Pezzim a sekretárom Synodálneho 
teologického výboru Moskovského patri-
archátu otcom Vladimirom Šmalijom.

20. výročie smrti Štefana Romana

Pred dvadsiatimi rokmi zomrel 
v Toronte Štefan B. Roman, kanad-

ský podnikateľ slovenského pôvodu, 
spoluzakladateľ a prvý predseda Sveto-
vého kongresu Slovákov, podporovateľ 
slovenských národných, kultúrnych a ná-
boženských aktivít v slobodnom svete. 
Popularizoval cyrilo-metodský odkaz 
najmä v rámci výročí solúnskych bratov.

Čierny deň pre kresťanov v Indii

Predstavitelia indického štátu Ra-
džastan schválili v marci nový zákon 

proti konverzii. V krajine narastá sna-
ha zakázať konverziu z hinduizmu na 
kresťanstvo. Skupiny hinduistických 
nacionalistov často útočia na kresťanské 
obrady.

Pôvodom moslimský novinár pokrstený 
Benediktom XVI. 22. marca na Veľkonočnej 

vigílii Vzkriesenia Pána uviedol, že túžil po 
verejnej konverzii, aby tak povzbudil ďalších 
niekdajších moslimov nebáť sa žiť svoju novú 
kresťanskú vieru.

Hovorca moslimských učencov Aref Ali 
Nayed konštatoval, že konverzia je súkromná 
záležitosť a príliš verejný spôsob, akým sa 
to stalo v Allamovom prípade, sa javí ako 
„úmyselný a provokatívny“. Vatikánsky denník 
L´Osservatore Romano vo svojom včerajšom 
vydaní uviedol, že Allamovo rozhodnutie byť 
pokrstený a rozhodnutie Vatikánu umožniť mu 

to počas slávenia, ktorému predsedal pápež, 
so sebou nenieslo žiadny „nepriateľský zámer 
voči veľkému náboženstvu, akým je islam“.

SVEdECT VO PRE MOSLIMOV

Pápež počas Veľkonočnej vigílie Vzkriesenia pokrstil moslimského novinára
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PONdELOK
21.  aprí l
Hieromučeník Január a spol.

Čítania: Sk 12, 12 – 17, zač. 30; Jn 
8, 42 – 51, zač. 32

„Neprišiel som sám od 
seba ...“ (Jn 8, 42b)

Konať na vlastnú päsť, neprijať 
pomoc sa niekedy nevypláca. 
Nebyť nikým vyslaný či pove-
rený, ísť vo svojom vlastnom 
mene často neprináša vytúžené 
ovocie. Všetci máme na tejto 
zemi určité poslanie. Ani Judáš 
nebol medzi apoštolmi len tak 
náhodou. Boh nás však posiela, 
tak ako poslal aj svojho Syna 
na zem, aby sme plnením jeho 
vôle a v jeho mene nebojácne 
svedčili o pravde, ktorá je ukry-
tá v jeho Slove.

Liturgia: Menlivé časti z Polovice 
Päťdesiatnice – s. 238 (229) 

UTOROK
22.  aprí l
Prepodobný Teodor Sykeón-
sky

Čítania: Sk 12, 25 – 13, 12, zač. 31; 
Jn 8, 51 – 59, zač. 33

„... a jeho slovo zachová-
vam.“ (Jn 8, 55b)

Dnes zisťujeme, že ľudské slovo 
už nemá svoju moc ani na tých 
najvyšších postoch. Postupne 
stráca svoju hodnotu, lebo je 
postavené na neistom základe. 
Stavať svoj život na Božom 
slove však znamená postaviť sa 
na skalu, ktorá je neoblomná 
a istá. Boh svojím slovom tvoril 
vesmír a svet. Ježiš svojím slo-
vom vyháňa démona a vracia 
život mŕtvemu. Ak uverím jeho 
slovu a budem ho zachovávať, 
stane sa mi mocným sprievod-
com na ceste môjho života.

Liturgia: Menlivé časti z Polovice 
Päťdesiatnice – s. 238 (229)

STREdA
23.  aprí l
Zakončenie Polovice Päťdesi-
atnice. Veľkomučeník, triumfá-
tor a divotvorca Juraj

Čítania: Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Jn 
15, 17 – 16, 2, zač. 52 (Jurajovi); Sk 
13, 13 – 24, zač. 32; Jn 6, 5 – 14, 
zač. 18 (radové)

„Ale to povedal len preto, 
že ho skúšal.“ (Jn 6, 6)

Niekedy sa nám zdá, že to, čo 
Boh od nás vyžaduje, je priam 
nemožné. Zabúdame však 
na to, že pre Boha nie je nič 
nemožné. V takýchto situáciách 
chce len preveriť moju ducha-
prítomnosť a vidieť, či je z mojej 
strany aspoň odhodlanie sa 
do toho pustiť. Ak áno, vtedy 
už on sám bude konať v môj 
prospech a urobí aj zázrak, aby 
som mu naplno uveril.

Liturgia: Tropár z Polovice a o Jura-
jovi. Sláva: kondák o Jurajovi, I teraz: 
z Polovice. Ostatné z Polovice 
a o Jurajovi. Prepustenie s krížom – 

s. 238, 373 (229, 290)

ŠT VR TOK
24.  aprí l
Mučeník Sáva Stratilat

Čítania: Sk 14, 20b – 27, zač. 35; 
Jn 9, 39 – 10, 9, zač. 35a

„... kráča pred nimi 
a ovce idú za ním...“ (Jn 
10, 4)

Ježiš tu nemá na mysli slepú 
poslušnosť, ale bezhraničnú 
dôveru. Tak ako žena hľadá 
ochranu u svojho muža, deti 
u svojich rodičov, i kresťan ide 
za tým, u koho cíti bezpečie 
a ochranu. Ježiš nie je slepým 
vodcom, ktorý nevie, kam ide 
a čo vlastne chce. Svedectvom 
jeho nasledovania je mnoho 
krvi, ktorú vylialo nespočetné 
množstvo prvých kresťanov. Ísť 
za svojím Pastierom znamená 
nasledovať jeho príklad.

Liturgia: Tropár 4. hlasu. Sláva: 
kondák z Nedele o Samaritánke, 
I teraz: z Paschy. Prokimen, aleluja 
a pričasten z Nedele o Samaritánke 
– s. 239 (187, 230)

26. – 30. marca sa stretli zástupcovia z 12 
krajín Európy na 13. európskom fóre 

o vyučovaní náboženstva v Ostrihome. Zo 
Slovenska sa na fóre zúčastnili: Ing. Mgr. A. 
Kopecká, Mgr. L. Tóth a Ing. Mgr. E. Valovič. 
Toto fórum sa koná od roku 1984 každé dva 
roky v rôznych európskych krajinách.

Svojou tohtoročnou témou Kresťanstvo 
a laicita – medzikultúrna výzva Eurofórum 

zdôrazňuje dôležitosť vzťahu náboženstva 
a štátu. Z toho vyplýva postavenie vyučo-
vania náboženstva v procese vzdelávania, 
ako aj služba tohto predmetu dnešnej 
spoločnosti. Po každej prednáške bola 
práca v skupinách, kde si účastníci vymie-
ňali svoje pohľady a názory na prednášky. 
Prítomní odchádzali obohatení o nové po-
hľady a praktické skúsenosti na túto tému.

NáBOžENST VO – SLUžBA SPOLOČNOSTI

Európske fórum o vyučovaní náboženstva
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(Košice, Michal Hospodár) Vo 
Veľký štvrtok, deň narodenia 
novozákonného kňazstva a Eu-
charistie, sa v košickej grécko-
katolíckej katedrále stretli kňazi 
Košickej eparchie s vladykom 
Milanom Chauturom. Vladyka 
Milan, košický eparcha, v káz-
ni pre kňazov pripomenul, že 

kňazskou vysviackou boli vnú-
torne obdarovaní silou kňazstva 
a táto hodnosť je veľmi vznešená 
a zaväzujúca. Ďalej poukázal na 
zodpovednosť vo vykonávaní 
kňazskej služby.

Súčasťou svätej liturgie bolo 
aj posvätenie myra. V závere 
slávnosti sa liturgicky sprítomnil 

dojemný akt Ježišovej pokory. 
Počas spevu perikopy evanjelia 
o umývaní nôh vladyka Milan 
predstavujúci Krista umyl nohy 
dvanástim kňazom z Trebišov-
ského protopresbyterátu. Tento 
obrad je silným znakom toho, 
že kňazský život má byť predo-
všetkým službou.

zKRáTKO Z dOMOVA

Odpustová slávnosť v Kapln-
ke Božieho milosrdenstva 
v Prešove
Veľké množstvo veriacich sa 
popoludní v Nedeľu Božieho 
milosrdenstva 30. marca zúčast-
nilo na odpustovej archijerejskej 
svätej liturgii, ktorú v Kaplnke 
Božieho milosrdenstva v Polikli-
nike Reimanus na sídlisku Sek-
čov v Prešove slávil vladyka Ján 
Babjak SJ. V Kaplnke Božieho 
milosrdenstva je každý utorok 
o 15.30 hod. gréckokatolícka 
svätá liturgia a vo štvrtok rím-
skokatolícka. Svätá liturgia, či už 
východného, alebo západného 
obradu je vždy aj vo sviatok.

Ľubomír Petrík

Žilinský biskup Mons. Tomáš 
Galis sa ujal úradu
Bratislavský arcibiskup Mons. 
Stanislav Zvolenský uviedol 
v sobotu 15. marca 2008 v špor-
tovej hale v Žiline do úradu pr-
vého žilinského biskupa Mons. 
Tomáša Galisa.
Katedrálnym chrámom Žilinskej 
diecézy sa stal farský Kostol 

KVETNá NEdEľA V KOŠICIACH

Dôverujem vám, že pochopíte
(Košice, Michal Hospodár) Na 
Kvetnú nedeľu vyvrcholil kvetný 
víkend mladých, ktorí sa aj v tom-
to roku stretli v centre Košickej 
eparchie v Košiciach. Po sobote, 
kde prevládal spoločný formačný 
program pre staršiu mládež, sa 
v nedeľu dopoludnia mladí zú-
častnili na slávení archijerejskej 
liturgie, ktorú slávil vladyka Milan 
Chautur, košický eparcha. V kázni 
pripomenul, že to boli práve mladí 
ľudia, ktorí pri nežnej revolúcii 
vydobyli ovocie slobody pre celú 
spoločnosť.

Po spoločnom ruženci sa celé 
zhromaždenie presunulo do sály 
mestskej radnice, kde asi 400 mla-
dých privítal moderátor stretnutia 
o. Karol Knap. Vladyka Milan v prí-
hovore vysvetlil obsah posolstva 
Svätého Otca na Kvetnú nedeľu, 
ktoré tvorí súčasť prípravy na 23. 
Svetové dni mládeže v Sydney. 
Proti dnešnej materialisticky la-
denej kultúre života vyzdvihol 
hodnotu bytia človeka, ktorú dáva 
Svätý Duch. „Dôverujem vám, že 
pochopíte, že len sila Ducha vás 
môže urobiť šťastnými,“ zdôraznil 

vladyka Milan. O hudobný predel 
sa postarala skupina Archeus 
z Poruby pod Vihorlatom. Súčas-
ťou programu bol aj krátky film 
o sv. apoštolovi Petrovi. Nechýbali 
osobné svedectvá mladých. Na 
záver predviedla skupina vyso-
koškolákov scénku o tom, ako 
diabol určuje rytmus nášho života, 
preplneného svetským duchom. 
Vladyka Milan poďakoval organi-
zátorom podujatia a vyjadril nádej, 
že vydarené stretnutie bude rezo-
novať v srdciach mladých, ktorí sú 
budúcnosťou Cirkvi i národa.

PIATOK
25.  aprí l
Apoštol a evanjelista Marek

Čítania: Sk 15, 5 – 34, zač. 36; Jn 
10, 17 – 28a, zač. 37 (radové); 1Pt 
5, 6 – 14, zač.63, Mk 6, 7 – 13, zač 
.23 (apoštolovi)

„Svedčia o mne skutky, 
ktoré konám v mene svoj-
ho Otca.“ (Jn 10, 25b)

O kňazoch sa zvykne hovoriť, 
že vodu kážu a víno pijú. To isté 
sa dá povedať o každom, kto 
si myslí, že peknými slovami 
kohosi presvedčí, aby uveril 
v Boha. Kresťan nie je rečníkom 
ani hercom. Naše slová musia 
byť sprevádzané príkladným 
spôsobom života, a vtedy o nás 
môžu povedať: „Hľa, ako sa 
milujú. Na tom čosi predsa len 
bude.“

Liturgia: Tropár 4. hlasu a o Marko-
vi. Kondák z Nedele o Samaritánke. 
Sláva: kondák o Markovi, I teraz: 
kondák z Paschy. Prokimen, aleluja 
a pričasten Nedele o Samaritánke 

a o Markovi – s. 239, 374 (187, 230)

SOBOTA
26.  aprí l
Hieromučeník Bazil

Čítania: Sk 15, 35 – 41, zač. 37; Jn 
10, 27 – 38, zač. 38

„...hoci si človek, robíš sa 
Bohom.“ (Jn 10, 33)

Už diabol v raji zvádzal prvých 
ľudí na hriech týmito slovami: 
„Budete ako Boh.“ Ježišovo 
poslanie však bolo jasné: „Boh 
tak miloval svet, že poslal 
svojho Syna ...“. Diabol chcel 
ponúknuť človeku to, čo bolo 
neuskutočniteľné, čo mu ne-
mohol splniť. Ježiš sa nemusel 
pretvarovať. Viera v pravé Kris-
tovo božstvo a človečenstvo mi 
dáva istotu, že Boh neváhal pre 
mňa urobiť všetko, čo mohol, 
že neostal len pri sľuboch ako 
diabol.

Liturgia: Tropár 4. hlasu. Sláva: 
kondák z Nedele o Samaritánke, 
I teraz: z Paschy. Prokimen, aleluja 
a pričasten z Nedele o Samaritánke 
– s. 239 (187, 230)

NEdEľ A
27.  aprí l
Šiesta nedeľa po Pasche – 
O slepom. Hieromučeník Sime-
on, Pánov príbuzný

Čítania: Sk 16, 16 – 34, zač. 38; Jn 
9, 1 – 38, zač. 34

„Ale jedno viem: že som 
bol slepý a teraz vidím.“ 
(Jn 9, 25)
Vydať svedectvo o uzdravení 
môže len ten, kto bol uzdra-
vený. Ak chcem aj ja svedčiť 
o tom, aké veľké veci urobil 
v mojom živote Boh, najprv 
sa ním musím nechať uzdra-
viť. Ale uzdravenie potrebuje 
len ten, kto je chorý. Viem, 
že môj telesný zrak je možno 
v poriadku. A čo moja duša? 
Nepotrebuje nejaký liek? Ne-
cítim sa byť vnútorne chorý? 
Duchovná slepota je oveľa 
horšia ako telesná. A tú môže 
vyliečiť jedine Ježiš Kristus. On 
povedal, že lekára nepotrebujú 
zdraví, ale chorí. Jeho poslaním 
je liečiť nielen telo, ale v pr-
vom rade vrátiť zdravie našej 

duši, ktorá je často zaslepená 
hriechom. Môžem to urobiť 
veľmi jednoducho: padnúť na 
tvár a prosiť Otca o odpustenie. 
Vyhľadať kňaza a vyznať sa mu 
zo svojich hriechov. A potom to 
príde. Ak to bola úprimná túžba 
po uzdravení – obrátení, moju 
dušu naplní pokoj a nesmierna 
radosť. Potom môžem sved-
čiť tým, ktorí ešte tápu v tme 
svojich hriechov, a ponúknuť im 
konkrétne nebeské medikamen-
ty. Dajte si však pozor! Zažiť vo 
svojom živote obrátenie prináša 
so sebou trvalé následky. Sta-
nem sa závislým na Lekárovi.

Liturgia: Hlas: 5. Evanjelium na 
utierni: 8. Predobrazujúce antifóny. 
Menlivé časti z Nedele o slepom. 
Prepustenie s krížom – s. 241 (187, 
231)

Martin Mikula

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

VEľKý ŠT VRTOK V KOŠICIACH

Deň narodenia kňazstva a Eucharistie
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Najsvätejšej Trojice v Žiline 
a patrónmi sv. Cyril a Metod. 
Súkromná rezidencia žilinské-
ho diecézneho biskupa bude 
dočasne v budove doterajšej 
fary v Žiline.

Eva Jánošíková

Komentáre k Svätému písmu 
v slovenčine
Komentáre k Svätému písmu si 
už onedlho budú môcť veriaci 
prečítať aj v slovenskom jazyku. 
Doteraz boli odborné komentá-
re v nemčine či v angličtine. Veľ-
kú zásluhu na tom má nemecká 
provincia Spoločnosti Ježišovej 
a slovenskí biblisti. Komentáre 
budú pozostávať z prekladov 
z hebrejského a gréckeho textu, 
kde bude možné porovnať 
rozdiely, ďalej detailnej analýzy 
textu určenej najmä odborní-
kom s rozborom veršov, sociolo-
gického pozadia či termínov. Po-
sledná časť je pastoračná. Autori 
sa tu snažia ukázať, ako možno 
state Písma využiť v pastorácii. 
Komentáre bude vydávať vyda-
vateľstvo Dobrá kniha a mali by 

PONdELOK
28.  aprí l
Apoštoli Jasón a Sósipatros

Čítania: Sk 17,1 – 15, zač. 39; Jn 
11,47 – 57, zač. 40

„Kajfáš, ktorý bol veľ-
kňazom toho roka, im 
povedal: ,Vy neviete nič. 
Neuvedomujete si ...‘“  
(Jn 11, 49 – 50)

Kajfáš si myslel, že je schopný 
vyriešiť komplikovanú situáciu 
okolo Ježiša s logikou chytrého 
človeka. Človek nášho času sa 
takisto snaží byť chytrákom, ale 
múdrym sa ešte nestane! Múd-
ry je podľa Klementa Alexan-
drijského ten, „kto sa podriadi 
Pánovi a s vierou sleduje Božie 
proroctvá, na konci sa mu 
podarí podobať sa Majstrovi... 
Nezavŕšia túto výšku tí, ktorí 
nesledujú Boha, kamkoľvek ich 
vedie: on ich vedie cez inšpiro-
vané Božie Písma“ (Stromata 
VII, 16, 101, 5 – 6).

Liturgia: Menlivé časti z Nedele 
o slepom – s. 241 (231) 

UTOROK
29.  aprí l
Deviati sv. mučeníci z Kyzika

Čítania: Sk 17,19 – 28a, zač. 40b; 
Jn 12,19 – 36a, zač. 42a

„Ak pšeničné zrno ne-
padne do zeme a neod-
umrie, ostane samo.“  
(Jn 12, 24)

Svätý Ján Zlatoústy aplikuje 
tieto slová na povinnosť kres-
ťanskej náuky: „Ak skryješ do 
seba naveky duchovné učenie, 
čoskoro vyhasne, medzitým čo 
tvoju dušu žerie závisť, neroz-
hodnosť a neistota. No keď však 
padne do duše tvojho brata 
ako do plodnej pôdy, tak aj 
tým, ktorí ho prijímajú, sa viac 
násobí poklad, a aj tomu, kto 
to zasial.“ (Proti ariánom IX)

Liturgia: Menlivé časti z Nedele 
o slepom – s. 241 (231)

STREdA
30.  aprí l
Zakončenie Paschy. Apoštol 
Jakub, brat sv. Jána Teológa

Čítania: Sk 18, 22 – 28, zač. 41; Jn 
12, 36 – 47, zač. (rad.); Sk 12, 1 – 11, 
zač. 29; Lk 5, 1 – 11, zač. 17 (ap.)

„Ja som prišiel na svet 
ako svetlo ...“ (Jn 12, 46)

Podľa Origena je Sväté písmo 
skryté za závojom tak, ako 
mal aj Mojžiš skrytú tvár, keď 
sa rozprával s národom (Ex 
34, 35). Ale keď sa obrátime 
k Pánovi, tam, kde sa nachádza 
Božie slovo a kde Svätý Duch 
odhalí duchovné poznanie, hľa-
díme na Pánovu slávu (2Kor 3, 
18). Žiara svetla je Kristus – ten 
nás vedie k Otcovi a k pozna-
niu. (De Princ. I. 2, 7)

Liturgia: Tropár z 5. hlasu a Jakubo-
vi. Kondák z Nedele o Slepom, Sláva: 
kondák o Jakubovi, I teraz: kondák 
z Paschy. Svätý Bože. Prokimen, 
aleluja a pričasten z Nedele Paschy 
a o Jakubovi. Prepustenie s krížom – 
s. 241, 376 (231, 194 – ap.) 

ŠT VR TOK
1.  máj
Pánovo nanebovstúpenie; 
prorok Jeremiáš 

Čítania: Sk 1, 1 – 12, zač. 1; Lk 24, 
36 – 53, zač. 114

„Ako ich žehnal, vzdialil 
sa od nich a vznášal sa 
do neba.“ (Lk 24, 51)

Sv. Gregor Nysský tvrdí, že 
nič neoddialilo apoštolov od 
Ježiša. Aj keď vo viditeľnej 
forme vstúpil na nebesia (Sk 
1, 9), v duchovnej forme je 
všadeprítomný. A to, čo čítame 
ešte o Ježišovi, netreba logicky 
vysvetľovať, lebo tieto skutky sú 
jednoznačne božské a dôstojné; 
také, ktoré sa hodia k povzne-
senej sile. Ich nadprirodzenosť 
sa vyjaví zo Svätého písma. 
(porov. Veľ. Kat. Káz. 32)

Liturgia: Prikázaný sviatok. Menlivé 
časti z Pánovho nanebovstúpenia. 
Myrovanie – s. 243 (231)

zKRáTKO Z dOMOVA

(Prešov, Annamária Sučková) Ta-
kéto vyznanie zaznelo v úvodnej 
piesni z úst stoviek mladých, ktorí 

sa rozhodli stráviť kvetnonedeľné 
popoludnie so svojím vladykom 
Jánom v priestoroch veľkej zasa-
dačky Obvodného úradu v Pre-
šove. Témou, v znamení ktorej 
sa nesie celý rok, sa stal citát „Keď 
zostúpi na vás Svätý Duch, dosta-
nete silu a budete mi svedkami“ (Sk 
1, 8). Vladyka Ján hneď v úvode 
stretnutia priblížil obsah posol-
stva Svätého Otca a bližšie mohli 
účastníci stretnutia osobu Svätého 

Ducha spoznávať aj prostredníc-
tvom práce v skupinách, kde nám 
mladí z Evanjelizačnej školy sv. 

Mikuláša pod vedením o. Marettu 
predstavili Svätého Ducha ako 
Ducha lásky, pravdy, sily a sve-
dectva prostredníctvom scénky, 
osobných svedectiev i kvízov. Zo 
stoličiek zdvihla mladých skupina 
Anastazis, k modlitbe cez pieseň 
pozvala skupina Merkaba.

Kvetná nedeľa bola výnimoč-
ným dňom pre sedem animáto-
riek, ktoré zavŕšili svoju dvojroč-
nú prípravu v Archieparchiálnej 

animátorskej škole tým, že si z rúk 
vladyku Jána prevzali certifikáty. 
Nechýbala videopozvánka na 
Svetové dni mládeže v Sydney či 

na stretnutie českej a slovenskej 
mládeže na Velehrade v júli tohto 
roka. Požehnané popoludnie sa 
zakončilo modlitbou Akatistu 
k Svätému Duchu.

KVETNá NEdEľA V PREŠOVE

S tebou je lepší jeden deň, s tebou je lepší krátky čas než inde tisíc 
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PIATOK
2.  máj
Svätý Atanáz Veľký

Čítania: Sk 19, 1 – 8, zač. 42; Jn 14, 
1 – 11a, zač. 47

„Ja som cesta, pravda 
a život.“ (Jn 14, 6)

Sv. Atanáz Veľký, táto význam-
ná postava našej východnej 
cirkvi, vidí najväčší problém 
bludárov v neznalosti Svätého 
písma: „Nikdy nečítali Sväté 
písmo, alebo ak ho čítali, tak 
nikdy v neho neverili. Keby 
v neho verili, tak by nikdy 
nespáchali tieto veci. Príklad 
svätých postáv zo Svätého 
písma ctím aj ja, toto som 
študoval, a podľa nich aj žijem. 
Nestratím milosť a pomoc Boha 
ani vtedy, keď (Ariáni) na mňa 
škrípu so zubami.“ (Apológia 
2, 26)

Liturgia: Antifóny: 1. a 2. zo sviatku 
Nanebovstúpenia, 3. každodenná 
s refrénom 2. antifóny sviatku. 
Vchod: ... čo si slávne vstúpil na 
nebesia... Ostatné menlivé časti 

z Nanebovstúpenia – s. 244 (233)

SOBOTA
3.  máj
Odchod do večnosti prep. 
Teodóza Pečerského

Čítania: Sk 20, 7 – 12, zač. 43; Jn 
14, 10b – 21, zač. 48a

„Ešte chvíľku a svet ma 
už neuvidí, ale vy ma 
uvidíte.“ (Jn 14, 19)

Sv. Maximus: „Zmysel Písma 
nie je to, za čo ho považuje 
väčšina, ale niečo celkom 
iné, aký je dojem. Totiž Slovo 
v každom sľúbenom slove sa 
stane telom. Ten, kto očistí svoje 
srdce, spozná nielen zaostalé 
a menšie veci, ale pozanechá-
vaním všetkého nejakým spôso-
bom nazrie aj do vnútra Boha. 
To je vrchol samého dobra.“ 
(Dvesto, II, 60; 80)

Liturgia: Predobr. antifóny. Vchod 
ako 2. 5. Tropár z Nanebovstúpenia 
a zo služby prep. Sláva: kondák 
prep., I teraz: z Nanebovstúpenia. 
Ostatné z Nanebovstúpenia a pre-

podobnému. Namiesto Dôstojné – 
Zvelebuj a irmos – s. 244, 377 (233)

NEdEľ A
4.  máj
Svätých otcov 1. nicejského 
snemu. Mučenica Pelágia

Čítania: Sk 20, 16 –18a. 28 – 36, 
zač. 44; Jn 17, 1 –13, zač. 56

„Osláv svojho Syna, aby 
Syn oslávil teba.“ (Jn 17, 1)

19. júna v roku 325 v Nicei 267 
biskupov podpísalo záverečnú 
formulu prvého ekumenického 
snemu, ktorý Konštantín Veľký 
zvolal na vyjasnenie dogma-
tického zmätku spôsobeného 
alexandrijským kňazom Áriom. 
Ten tvrdil, že Ježiš Kristus nie je 
jednej a rovnakej božskej pod-
staty s nebeským Otcom. Po nie-
koľkých rokoch Atanáz Veľký, 
ktorý bol na zhromaždení prí-
tomný, takto píše: „Božie Slovo 
teda nie je dielo ani stvorenie, 
ale je vlastným a nedeliteľným 
rodením z Otcovej podstaty. 
Ako to aj vyjadril veľký snem.“ 
(O uzn. nic. sn. 26)

Liturgia: Radový hlas je šiesty, 
evanjelium na utierni je desiate. Pre-
dobrazujúce antifóny. Vchod:... čo si 
slávne vstúpil na nebesia... Ostatné 
z nedele. – s. 246 (234)

SVIATKy PASCHy S VLAdyKOM JáNOM BABJAKOM SJ

Od Veľkého štvrtka k Svetlému utorku
(Prešov, ISPB) Na Veľký štvrtok 
dopoludnia si v Katedrále sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove kňazi Prešov-
skej archieparchie v spoločenstve 
s vladykom Jánom archijerejskou 
svätou liturgiou sprítomnili dar 
Kristovho kňazstva.

Popoludní slávil protosynkel 
Prešovskej archieparchie Marcel 
Mojzeš Večiereň s liturgiou sv. 
Bazila Veľkého. V homílii zdôraznil 
dôležitosť premietnutia Eucha-
ristie do konkrétneho života lásky. 
Po jej skončení prešovský arcibis-
kup a metropolita Ján Babjak SJ 
predsedal veľkopiatkovej utierni 
známej pod názvom „Strasti“.

Na Veľký piatok ráno Kráľov-
ským hodinkám predsedal pro-
topresbyter Gabriel Székely. Zú-
častnil sa na nich aj vladyka Ján 
Babjak SJ, ktorý popoludní pred-
sedal večierni, ktorá je spojená 
s liturgickým sprievodom s plašče-
nicou okolo chrámu a jej uložením 
do symbolického hrobu.

V homílii sa zhromaždenému 
Božiemu ľudu prihovoril kancelár 
Ľubomír Petrík. Povedal, že tieto 
sviatky nás znova pozývajú k pria-
teľstvu s Bohom, lebo on je naším 
priateľom.

Veľká sobota sa začala Jeruza-
lemskou nadhrobnou utierňou, 
ktorej za prítomnosti vladyku Jána 
predsedal prof. Vojtech Boháč. 
Večer prešovský arcibiskup a met-
ropolita slávil Večiereň s liturgiou 
sv. Bazila Veľkého, na ktorej prijalo 
z jeho rúk päť dospelých a jedno 
dieťa iniciačné sviatosti – krst, my-
ropomazanie a Eucharistiu, ďalší 
štyria myropomazanie a Eucha-
ristiu a dvaja Eucharistiu. V homílii 
vladyka povedal, že Boh nikdy 
nebude nepriateľom človeka, aj 
keby človek mu bol nepriateľom. 
Prihovoril sa aj novopokrsteným 
dospelým: „Krst je sviatosť, ktorá 
láme putá hriechu a zjednocuje 
nás so zmŕtvychvstalým Kris-
tom.“

V Nedeľu Paschy sa ráno o štvr-
tej hodine začala Utiereň vzkriese-
nia. Vladyka preniesol plaščenicu 
na oltár, kde sa na nej budú sláviť 
sväté liturgie do Nanebovstúpe-
nia Pána. O desiatej hodine slávil 
otec arcibiskup archijerejskú svätú 
liturgiu, ktorú spevom sprevádzal 
katedrálny spevácky zbor pod 
vedením Valérie Hricovovej. Večer 
predsedal veľkonočnej večierni.

Vo Svetlý pondelok slávil vlady-
ka Ján archijerejskú svätú liturgiu 
vo farskom Chráme Božej múdros-
ti vo Svidníku. Spevom liturgické 
slávenie umocnil miestny farský 
chrámový zbor pod vedením Anny 
Loziňákovej.

Vo Svetlý utorok slávil vladyka 
archijerejskú svätú liturgiu vo 
farskom Chráme Zosnutia Pre-
svätej Bohorodičky v Humennom 
pri príležitosti sedemdesiatych 
narodenín o. Štefana Peľa, kto-
rému poďakoval za výpomoc vo 
farnosti.

začať vychádzať v lete. Zatiaľ bol 
dokončený komentár ku Knihe 
Genezis.

Svätá a veľká streda  
v Okružnej
Svätú a veľkú stredu tohtoroč-
ného pôstu prežívali veriaci vo 
farnosti Okružná v Prešovskom 
protopresbyteráte zvláštnym 
spôsobom. Napriek chladnému 
počasiu naplnení vrúcnou lás-
kou ku Kristovi kráčali po celej 
dedine s modlitbou krížovej 
cesty. Spolu so svojím duchov-
ným otcom Leontínom Lizákom 
išli za misijným krížom, pripo-
mínajúc si jednotlivé zastavenia 
krížovej cesty svojho Spasiteľa. 
Sprievod sa ukončil pri chráme, 
kde potom spoločne slávili 
božskú liturgiu.

účastníčka Marika L.

Pamätná medaila vladykovi 
Jánovi Babjakovi SJ
V pondelok 31. marca nav-
štívil vladyku Jána Babjaka SJ 
prof. Ing. Ján Blahovec, CSc., 
riaditeľ Ústavu sociálnych vied 
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PONdELOK
5.  máj
Mučenica Irena 

Čítania: Sk 21, 8 – 14, zač. 45; Jn 
14, 27b – 15, 7, zač. 49

„Ostaňte vo mne a ja vo 
vás.“ (Jn 15, 4)
Cirkev ako tajomné, ale 
opravdivé telo Ježiša Krista 
je jediným počestným „mies-
tom“ pre každého pokrsteného 
kresťana. Božia láska nás spája 
do jedného celku, a táto láska 
nás živí. Kto poruší tento kruh 
vzájomnej lásky, poruší harmó-
niu v celej Cirkvi a dostane sa 
mimo Kristovho tela. Z takého 
kresťana sa stane „vyschnutý“ 
človek.

Liturgia: Antifóny: 1. a 2. zo sviatku 
Nanebovstúpenia, 3. každodenná 
s refrénom 2. antifóny sviatku. 
Vchod: ... čo si slávne vstúpil na 
nebesia... Ostatné menlivé časti 
z Nanebovstúpenia. – s. 244 (233)

UTOROK
6.  máj
Spravodlivý a veľmi trpezlivý 
Jób

Čítania: Sk 21, 26 – 32, zač. 46; Jn 
16, 2b – 13a, zač. 53

„Ešte veľa mám toho po-
vedať, ale teraz by ste to 
nezniesli.“ (Jn 16, 12)
Origenes vysvetľuje, že v tomto 
momente, o ktorom hovorí Bo-
žie slovo, by učeníkov poplietla 
náuka o Novom zákone. Veď 
vyrástli v starom (čo sa týka 
jedenia, pitia, sviatkov a sobôt) 
a nachádzajú sa ešte pod obla-
kom a v tieni písem a zákonov, 
ktoré iba predobrazujú nebeskú 
skutočnosť. Zákon podľa Ducha 
im bude zjavený skrze Svätého 
Ducha po utrpení Ježiša. (C. Cel. 
II, 2)

Liturgia: Antifóny: 1. a 2. zo sviatku 
Nanebovstúpenia, 3. každodenná 
s refrénom 2. antifóny sviatku. 
Vchod: ... čo si slávne vstúpil na 
nebesia... Ostatné menlivé časti 
z Nanebovstúpenia. – s. 244 (233)

STREdA
7.  máj
Spomienka na znamenie svä-
tého Kríža v Jeruzaleme

Čítania: Sk 23, 1 – 11, zač. 47; Jn 
16, 15 – 23, zač. 54

Budete sa radovať. 
(porov. Jn 16, 20)

Sv. Bazil Veľký rozdeľuje smiech 
na dva druhy. Hriešny je neum-
ný, nekontrolovaný rehot: „Lebo 
ako praská tŕnie pod kotlom, 
tak vyznieva aj smiech pocháb-
ľa.“ (Kaz 7, 6) Radosť ducha je 
to, čo pocítila aj Sára: „Radost-
ný smiech mi spôsobil Boh.“ 
(Gn 21, 6) Boh hovorí Jóbovi: 
„Ústa ti naplní smiechom a tvo-
je perí jasotom radostným.“ (Jób 
8, 21 in I. Reg. XVII, 1)

Liturgia: Antifóny: 1. a 2. zo sviatku 
Nanebovstúpenia, 3. každodenná 
s refrénom 2. antifóny sviatku. 
Vchod: ... čo si slávne vstúpil na 
nebesia... Ostatné menlivé časti 
z Nanebovstúpenia. – s. 244 (233)

ŠT VR TOK
8.  máj
Apoštol a evanjelista Ján 
Teológ

Čítania: Sk 25, 13 – 19, zač. 48; Jn 
16, 23 – 33a. zač. 55 (radové); 1 Jn 
1, 1 – 7, zač. 68b; Jn 19, 25 – 27; 21, 
24 – 25, zač. 61 (apošt.)

„Pri Ježišovom kríži stála 
jeho Matka.“ (Jn 19, 25)

Ktorý jazyk by mohol poroz-
právať, ktorá myseľ by vládala 
pochopiť váhu tvojej opustenos-
ti, blažená Panna, ty, ktorá si 
bola súčasťou, pomocníčkou, 
svedkyňou predchádzajú-
cich udalostí? Ty teraz svojimi 
telesnými očami vidíš jeho sväté 
telo – Požehnaného, ktorého si 
tak čisto splodila. Tam si stála 
pred ním s hlboko prebodnu-
tým srdcom. On zbadal tvoju 
bolesť milostivým okom a spustil 
sladké slová: „Žena, hľa, tvoj 
syn!“ (sv. Bonaventúra, Lignum 
vitae, 28)

Liturgia: Predobrazujúce antifóny. 
Vchod: ... čo si slávne vstúpil na 

a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča 
v Prešove Vysokej školy zdra-
votníctva a sociálnej práce sv. 
Alžbety v Bratislave, aby mu 
odovzdal Striebornú medailu 
Vysokej školy zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety 
v Bratislave za vynikajúcu 
vzájomnú spoluprácu. Vedenie 
ústavu tak rozhodlo v súvislosti 
s osobnou zaangažovanosťou 
vladyku pri vzniku a pôsobení 
tejto vzdelávacej inštitúcie. Otec 
arcibiskup ocenil nesmierny 
prínos vysokej školy, ako aj jej 
ústavu v Prešove pri formovaní 
profesionálnych zdravotníc-
kych a sociálnych pracovníkov 
v duchu kresťanských hodnôt 
a princípov. Zároveň vyjadril ná-
dej a presvedčenie, že sa ústav 
bude môcť znova stať fakultou. 
Vyjadril jeho vedeniu úprim-
né poďakovanie za ocenenie 
a všetkým jeho pedagógom, 
študentom a nepedagogickým 
pracovníkom zaželal hojnosť 
Božieho požehnania.

Ľubomír Petrík

zKRáTKO Z dOMOVA

(Bratislava, Stanislav Gábor) V Ka-
tedrále Povýšenia svätého Kríža 
v Bratislave slávil na Veľký štvrtok 
o 9.00 hod. bratislavský eparcha 
Mons. Peter Rusnák archijerejskú 
sv. liturgiu spolu so šestnástimi 
kňazmi svojej eparchie. Počas 
sv. liturgie vladyka Peter posvätil 
myro. V závere sv. liturgie sa ko-
nal obrad umývania nôh. Biskup 
si opásal zásteru a umyl nohy 
dvanástim kňazom Bratislavskej 
eparchie.

V homílii sa vladyka Peter 
zamyslel nad scénou umývania 

nôh vo večeradle a poukázal na 
veľkosť Ježišovej lásky. „V každom 
z nás má dnes byť len jedna jediná 
túžba: Pane, daj, aby sme ťa takto 
milovali,“ povedal na záver brati-
slavský eparcha.

Na Veľký piatok predsedal 
o 16.00 hod v Katedrále povýšenia 
svätého Kríža večierni spojenej 
s uložením plaščenice do hrobu. 
V homílii sa veriacim v preplnenej 
katedrále prihovoril o. Vladimír 
Skyba, generálny vikár Bratislav-
skej eparchie: „Cirkev nám dnes 
na Veľký piatok predstavuje ka-

techézu o kríži. Ale pozerajme sa 
na kríž, na utrpenie v perspektíve 
veľkonočného rána, v perspektíve 
a svetle Paschy.“

BRATISLAVSKý EPARCHA PRVýKRáT UMýVAL NOHy KňAZOM

Pozerajme na kríž

(Prešov, Ľubomír Petrík) Prszemyšliansko-varšavský 
gréckokatolícky arcibiskup a metropolita Ivan Marty-
niak navštívil v utorok 1. apríla prešovského arcibis-
kupa a metropolitu Jána Babjaka SJ, aby mu osobne 
zablahoželal k jeho novej službe a k povýšeniu 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na metropolitnú 
cirkev svojho práva. Vyjadril veľkú radosť z vyhlásenia 

Prešovskej metropolie sui iuris a zdôraznil, že sme 
bratské národy a sesterské miestne cirkvi, ktoré v his-
tórii prežili podobné trápenia a ťažkosti, ale aj radosť 
zo vzkriesenia cirkvi, ktorá bola počas totality kruto 
prenasledovaná a nemohla slobodne pôsobiť.

Vladyka Martyniak si spolu vladykom Babjakom 
prezrel si aj novú modernú fakultnú knižnicu.

ARCIBISKUP A METROPOLITA IVAN MARTyNIAK Z POľSKA NAVŠTíVIL PREŠOV

Bratské národy a sesterské cirkvi 
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nebesia... Tropár z Nanebovstúpenia 
a o Jánovi Teol. Sláva: kondák o Já-
novi Teol., I teraz: z Nanebovstúpe-
nia. Prokimen, aleluja a pričasten 
z Nanebovstúpenia a o Jánovi Teol. 
Namiesto Dôstojné – Zvelebuj a ir-
mos – s. 244, 380 (233, 194 – ap.)

PIATOK
9.  máj
Prenesenie úctyhodných po-
zostatkov sv. Mikuláš

Čítania: Sk 27, 1 – 44, zač. 50; Jn 
17, 18 – 26, zač. 57 (radové); Hebr 
13, 17 – 21, zač. 335; Lk 6, 17 – 23a, 
zač. 24 (sv.)

„Lebo si ma miloval pred 
stvorením sveta.“ 
(Jn 17, 24)
Cyril Jeruzalemský zdôrazňuje, 
že na tomto mieste sa vystihuje 
večnosť Ježiša Krista, veď jeho 
život sa nezačal v Betleheme, 
ale pred všetkými vekmi. Miluj 
večného, toho, kto vlastní večnú 
slávu, kto stvoril svet a nie 
svetské veci, ktoré majú pomi-
nuteľnú a krátku slávu. (porov. 
XI. Kat. 20 – 21)

Liturgia: Predobrazujúce an-
tifóny. Vchod ako 8. 5. Tropár 
z Nanebovstúpenia a o Mikulá-
šovi. Sláva: kondák o Mikulášovi, 
I teraz: z Nanebovstúpenia. Ostatné 
z Nanebovstúpenia a o Mikulášovi. 
Namiesto Dôstojné – Zvelebuj a ir-
mos – s. 244, 381 (233, 194 – Mik.)

SOBOTA
10.  máj
Zádušná sobota. Apoštol 
Šimon Horlivec

Čítania: Sk 28, 1 – 31, zač. 51; Jn 
21, 15 – 25, zač. 67 (radové); 1 Sol 
4, 13 – 17, zač. 270; Jn 5, 24 – 30, 
zač. 16 (zosn.)

„Miluješ ma? “ (Jn 21, 16)

Sv. Bazil Veľký hovorí, že do 
jednej vázy vojde iba jedna 
mierka vody a toľko z nej aj 
potrebujeme, aby sme ju naplni-
li. Tak je to aj s našou láskou 
– keď ju premárnime na veci, 
ktoré by sme nemali milovať, 
pochopiteľne, že nám bude 
chýbať z našej Božej lásky. Keď 
niekto začne milovať peniaze, 
pre peniaze márni všetku svoju 
lásku. (porov. Comm. Is. 52)

Liturgia: Každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo služby za zosnu-
lých. Panychída. – s. 162 (308)

NEdEľ A
11.  máj
Svätá Päťdesiatnica. Bl. hiero-
mučeník Vasiľ Hopko
Čítania: Sk 2, 1 – 11, zač. 3; Jn 7, 
37 – 52; 8, 12. zač. 27

„To povedal o Duchu, 
ktorého mali dostať tí, čo 
v neho uverili.“ (Jn 7, 39)
„Tento Duch je duchom pokory 
a vybuchne proti hriešnikom... 
Tento Duch spraví zo mňa pred 
vami smelého kazateľa. Keď 
preto nebudem odsúdený, tak 
Bohu vďaka, a keď musím byť 
odsúdený, tak aj preto jemu 
sláva. Po prvé za to, lebo nás 
ochránil pred protivníkmi, po 
druhé preto, lebo nás posvätil, 
veď pre kňazskú službu evan-
jelia sme dostali túto mzdu, že 
skrze krv sme sa stali dokona-
lými.“ (Gregor Naziánsky, Na 
Päťdesiatnicu 14)

Liturgia: Utiereň ev. Jn zač. 65. Li-
turgické rúcho zelené. Pred liturgiou 
3x Kráľu nebeský. Menlivé časti sú 
z Nedele Päťdesiatnice – s. 248 (235)

Mikuláš Ďurkovič

(Prešov, Ľubomír Petrík) V súvis-
losti s udelením izraelského oce-
nenia Spravodlivý medzi národmi 
in memoriam blahoslavenému 
hieromučeníkovi Pavlovi Petrovi 
Gojdičovi OSBM v januári tohto 
roka odovzdal gréckokatolícky 
kňaz Jozef Mašlej vladykovi Já-
novi Babjakovi SJ pre Expozíciu 
histórie Prešovskej archieparchie 
vyznamenanie Spravodlivý medzi 
národmi, ktoré bolo v roku 1997 
udelené in memoriam jeho strý-
kovi gréckokatolíckemu kňazovi 
v Oľšavici Michalovi Mašlejovi. 
Prevzal ho vtedy práve jeho sy-
novec o. Jozef Mašlej.

Je známe, že aj viacerí ďalší 
gréckokatolícki kňazi pomáhali 
prenasledovaným židovským 
spoluobčanom. Príbeh pomoci 
kňaza Michala Mašleja židovským 
spoluobčanom je veľmi zaujíma-
vý. Je úzko zviazaný s blahosla-
veným prešovským biskupom 
Pavlom Petrom Gojdičom OSBM, 
ktorý si do Oľšavice každoročne 
chodieval oddýchnuť. Keď sa na 

o. Michala Mašleja obrátili židia 
s prosbou, aby im pomohol, on sa 
obrátil na svojho biskupa P. P. Goj-
diča OSBM s otázkou, čo má robiť. 
Otec biskup mu povedal, že nie 
je nič dôležitejšie ako záchrana 
ľudského života.

Falošnú identitu jednej židov-
skej rodiny, ktorá našla v Oľšavici 
útočisko pod falošným menom 
a pred úradmi bola vedená ako 
evakuanti zo Stropkova, o. Mi-
chal Mašlej potvrdil na notár-
skom úrade v Levoči, ako aj na 
miestnom veliteľstve gestapa, čo 

svedčí o jeho nevídanej odvahe. 
„Židov ukrýval na fare, a keď tam 
už nebolo miesta, organizoval 
veriacich, aby im poskytli úkryt 
vo vlastných domoch. Dedina sa 
postupne napĺňala židovskými 
utečencami, a aj keď žandárstvo 
a neskôr aj nemecké jednotky 
často robili razie hľadajúc židov 
a partizánov, v dedine nikoho 
nenašli.“

Aj na tomto príbehu je vidieť 
veľký pozitívny vplyv, aký mal 
blahoslavený prešovský biskup 
na svojich kňazov a veriacich.

SPRAVOdLIVý MEdZI NáROdMI V PREŠOVE

Ďalšie ocenenie Posvätenie pamätnej tabule 
ukrivdeným
V stredu 19. marca v Prešove 
odhalili primátor mesta Prešov 
Pavel Hagyari a vladyka Ján 
Babjak SJ pamätnú tabuľu tým, 
ktorí boli za totality v rokoch 
1948 – 1954 nútení pracovať vo 
vojenských táboroch nútených 
prác a v pomocných technic-
kých práporoch (PTP).  
Na odhalení a posvätení pa-
mätnej tabule na Hlavnej ulici 2 
oproti Gréckokat. arcibiskupské-
mu a metrop. úradu nechýbali 
viacerí žijúci bývalí „pétépáci“, 
medzi nimi aj niekoľkí kňazi. 
Všetkým účastníkom tejto 
spomienky poďakoval predseda 
Okresného klubu vojenských 
táborov nútených prác a PTP 
v Prešove pán Marcel Palčo.

Ľubomír Petrík
Neoznačené správy: servis TK KBS

zZMENy V TERMíNOCH

Ďalšie vydanie Slova bude 
k 11. máju 2008.

zKRáTKO Z dOMOVA

(Vranov nad Topľou, -ver)19. marca 2008 sa vo Farnosti sv. Pátra Pia 
vo Vranove nad Topľou-Juh uskutočnil dobročinný veľkonočný trh. 
Podujatie otvoril sv. liturgiou správca farnosti o. Pavol Dolinský. Po nej 
nasledoval bazár, kde veriaci predstavili svoje kuchárske a cukrárske 
špeciality či ručné práce s veľkonočnou tematikou.

Každému, kto prijal ponuku „kráčať spolu” po jednej ceste takýmto 
spôsobom služby, patrí úprimné poďakovanie. Vyzbierané finančné 
prostriedky z tejto akcie poputujú na stavbu chrámu. Akcia naplnila 
svoje poslanie – obetou veriacich zveľadiť farnosť.

VEľKONOČNý TRH

Nezvyčajný spôsob pomoci 
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Je piatok 15. februára popoludní a my, 
kňazi z exarchátneho úradu, prežívame 
radostné očakávanie. Nové usporiadanie 

Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku príde 
vyhlásiť J. Em. kardinál Leonardo Sandri 
z Ríma, prefekt Kongregácie pre východné 
cirkvi. Jeho prvou zastávkou na slovenskej 
zemi sú Košice. Skutočná vzácnosť a jedineč-
nosť tejto historickej návštevy nás pohýna, 
aby sme s vladykom Milanom Chauturom (asi 
desať mužov v čiernych sutanách s krížom 
na hrudi) vytvorili nezvyčajné osadenstvo 
v privítacej zóne letiska. Zakrátko sa k nám 

pridáva aj vladyka Ján Babjak z Prešova 
so svojím sprievodom. Už prvé stretnutie 
s kardinálom prefektom sa nezabudnuteľne 
dotýka každého z nás. Zisťujeme, že za 
vysokou cirkevnou autoritou sa skrýva člo-
vek s bystrým južanským temperamentom, 
zrelou diplomatickou jemnosťou a osobnou 
charizmou. Po vybavení formalít sa v sprie-
vode policajných áut presúvame do reziden-
cie. Za volantom svojho peugeota prežívam 
nezvyčajný zážitok. Cestu do centra mesta, 
ktorú by sme v čase vrcholiacej popoludňajšej 
premávky zvládli asi za štvrťhodinu, teraz 

pohodlne zvládame za necelé tri minúty. 
Aj to je súčasť oficiálnych návštev a my sa 
z toho tešíme. Máme viac času na nefor-
málne stretnutie a živú diskusiu. Kardinál 
Sandri si stihol prezrieť jednotlivé sektory 
novej biskupskej rezidencie a odcestoval do 
Prešova, kde počas nasledujúcich dvoch dní 
uskutočňoval svoju misiu. 

Slávnostné vyhlásenie 
Košickej eparchie

Záverečný deň návštevy kardinála Leonarda 
Sandriho patril opäť Košiciam, kde sa veľké 
trojdnie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 
slávnostne zakončilo. Takmer presne po 
jedenástich rokoch od vyhlásenia Košického 
apoštolského exarchátu sa v pondelok 18. 
februára udiala v tejto mladej miestnej cirkvi 
ďalšia významná cirkevno-právna zmena. 
Za účasti otcov arcibiskupov a biskupov zo 
Slovenska i zo zahraničia bol Košický exar-
chát povýšený na eparchiu a vladyka Milan 
Chautur uvedený do úradu prvého košického 
eparchu. Súčasne bola Košická eparchia 
spolu s Bratislavskou eparchiou začlenená 
do Prešovskej gréckokatolíckej metropolie 
sui iuris. 

Nové hierarchické usporiadanie Gréckoka-
tolíckej cirkvi sa udialo z vôle Svätého Otca 
Benedikta XVI., ktorý apoštolskou konšti-
túciou Qui successimus (Ako nástupcovia) 
z 30. januára 2008 rozhodol pozdvihnúť 
Košický apoštolský exarchát na stupeň sa-
mostatnej eparchie a osobitným dekrétom 
ju zveril pastierskej starostlivosti vladykovi 
Milanovi Chauturovi. Obidva dokumenty na 

Povýšenie Košického apoštolského exarchátu na eparchiu

Ako nástupcovia
Michal HOSPODÁR
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SOBOta – 10.05.2008

12.30 Stretnutie detí a mládeže 
 (hry, scénky, erko-tance, 
 súťaže, ukazovačky...)

16.00 Posvätenie vody v prameni
 Moleben k Presv. Bohorodičke

17.00 Veľká večiereň s litijou

18.30 Svätá liturgia (malé agapé) 

20.00 Koncert skupiny anastasis
 duchovné slovo

NEDEĽa – 11.05.2008

 6.30 Svätý ruženec (cirkevnoslov.)

 7.00 Svätá liturgia (cirkevnoslov.) 

 8.30 rímskokatolícka svätá omša

 9.30 akatist k Svätému Duchu

10.30 archijerejská svätá liturgia
 Myrovanie

RAFAJOVCE
eparchiálna odpustová slávnosť na sviatok  
Zoslania Sv. Ducha 10.05. – 11.05.2008 

VŠETKÝCH SRDEČNE POZÝVAME! 
POČAS CELEJ ODPUSTOVEJ SLÁVNOSTI MOŽNOSŤ PRISTÚPIŤ KU SVIATOSTI ZMIERENIA

Bližšie informácie: Gréckokatolícky FÚ, Rafajovce 3, 057 / 44 99 335
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slávnosti v latinskom origináli predniesol 
Mons. Gianfranco Gallone, chargé ď affaires 
Svätej stolice na Slovensku, a do slovenčiny 
ich tlmočil Cyril Vasiľ SJ z Ríma. Súčasťou 
právneho aktu uvedenia do úradu bolo aj 
vyjadrenie poslušnosti novému eparchovi 
Milanovi zo strany kléru i laikov. 

Potom už nasledovala archijerejská liturgia 
v preplnenej košickej katedrále, ktorej pred-
sedal vladyka Milan spolu s arcibiskupom 
a metropolitom Jánom Babjakom a bra-
tislavským eparchom Petrom Rusnákom. 
Prítomní boli aj otcovia arcibiskupi, biskupi, 
sekretár Kongregácie pre východné cirkvi 
Mons. Maurizio Malvestiti a zástup dvesto 
päťdesiatich kňazov obidvoch obradov. Aj 
keď bol už pracovný deň, všetci veriaci sa do 
katedrály ani nevmestili. To však nebránilo 
tomu, aby sa duchovne spojili v modlitbe za 
novovymenovanú mladú košickú cirkev a jej 
pastiera. K dôstojnosti chvíle a vnímateľnej 
kráse liturgického slávenia prispel aj kated-
rálny Zbor sv. Cyrila a Metoda. Povzbudivú 
homíliu predniesol kardinál Leonardo Sandri 
(prinášame ju celú na str. 4 – 5).

Novovymenovanému vladykovi Milanovi 
na konci slávnosti ako prvý srdečne zablaho-
želal prešovský arcibiskup a metropolita Ján 
Babjak, ktorý vyjadril radosť nad dobudova-
ním hierarchickej štruktúry Gréckokatolíckej 
cirkvi a tiež tlmočil blahoprianie bývalého 
apoštolského nuncia v SR Henryka Jozefa 
Nowackého. Košický arcibiskup metropolita 
Alojz Tkáč vo svojom pozdrave vyzval pový-
šenú miestnu cirkev k zachovaniu primeranej 

skromnosti. Na slávnosti boli prítomní aj 
predstavitelia Pravoslávnej cirkvi vladykovia 
Juraj a Tichon, poslanci NR SR, primátor mes-
ta František Knapík, predstavitelia miestnej 
samosprávy a ďalší hostia. Vladyka Milan, 
košický eparcha, vo svojom záverečnom 
poďakovaní pripomenul veľkopôstne obdo-
bie ako symbolické pre nové vymenovania 
v Košiciach. Svoje povýšenie na košického 
eparchu prijal ako podiel na Kristovom kríži 
a poprosil všetkých o modlitbu. 

Záver

Keď sa dni slávnosti skončili, vracali sa 
domov (porov. Lk 2, 43), zaznamenáva evan-
jelista o Jozefovi a Márii. Tri dni hľadania 
dvanásťročného syna Ježiša v Jeruzaleme 
im dali novú skúsenosť pri poznávaní Božej 
vôle. Po nej nasledoval všedný rodinný život 
v Nazarete, plný vzájomnej lásky a porozu-
menia. Slávnostné trojdnie sa pre Gréckoka-
tolícku cirkev tiež skončilo. Možno povedať, 
že prinieslo uznanie našej životaschopnosti, 
radosť z povýšenia na metropolitný stupeň, 
ale súčasne aj výzvu k zodpovednému preží-
vaniu kresťanskej viery. Pánova vôľa s nami 
je do budúcnosti ukrytá, ale všetci členovia 
miestnej cirkvi sme pozvaní deň čo deň ju 
poznávať a podľa nej aj žiť. 

Záverečná rozlúčka s otcom kardinálom 
Sandrim a jeho sprievodom na košickom le-
tisku bola milá a srdečná. Arrivederci Vostra 
eminencia! Molto gratie! Dovidenia, Vaša 
Eminencia! A veľmi vám ďakujeme! n

s vladykom Milanom Šášikom CM, 
titulárnym bononijským biskupom a apoš-
tolským administrátorom Mukačevskej 
eparchie v Užhorode

Vladyka Milan, ako vníma-
te povýšenie Gréckokatolíc-
kej cirkvi na Slovensku do 
stavu metropolie sui iuris?

Úprimne sa teším z pový-
šenia Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku a blahoželám 
všetkým jej veriacim.

Prešovská eparchia sa 
v moderných dejinách už 
viackrát delila, čím vznikli 
nové eparchie či exarchát. 
Neuvažuje sa o delení Mu-
kačevskej eparchie?

Na úvod treba povedať, že najskôr sa deli-
la Mukačevská eparchia, ktorá je materskou 
cirkvou aj pre celú tradíciu pochádzajúcu 
z Užhorodskej únie (1646). Mukačevská 
eparchia, kanonicky zriadená v roku 1771, 
bola veľmi rozsiahla. Už v roku 1776 boli 
z nej zriadené dva vikariáty – Marmaroš 
a Szatmár, terajšie rumunské eparchie 
(dnes patria do Rumunského vyššieho arci-
biskupstva). V roku 1787 bol z nej zriadený 
vikariát Košice, ktorý bol v roku 1818 pre-
menovaný na Prešovskú eparchiu. V roku 
1912 bola od Mukačevskej eparchie od-
členená eparchia Hajdudorog v dnešnom 
Maďarsku. Ešte aj po prvej svetovej vojne 
patril do Mukačevskej eparchie celý Zem-
plín a prakticky tvorí základ novozriadenej 
eparchie v Košiciach.

Dnes sa Mukačevská eparchia nachádza 
na rozlohe 12 800 km2. Gréckokatolícka 
cirkev na Zakarpatí sa nachádza v inej 
situácii než vy na Slovensku. Tu bola Cirkev 
zakázaná viac ako 40 rokov. V roku 1989 
bola konečne legalizovaná, ale nebola 
rehabilitovaná. Musí sa stále boriť so 
základnými problémami: málo vrátených 
chrámov, málo fár. Bohužiaľ, 262 grécko-
katolíckych chrámov užívajú pravoslávni 
a my v nich nemôžeme slúžiť. Za obdobie 
ostatných 15 rokov bolo postavených 112 
nových chrámov a kaplniek, z nich 72 za 
ostatných 5 rokov. Vo výstavbe je ďalších 60 
a treba začať stavbu ešte 70, aby sa vyriešili 
najakútnejšie potreby. Riešenie týchto 
problémov zaberá veľa energie a času.

Ako vnímate doterajšiu spoluprácu 
s našou cirkvou na Slovensku?

Spolupráca s vašou cirkvou je dobrá, ale 
mohla by byť krajšia. Všetko je to o ľuďoch 
a osobných kontaktoch. Mnohokrát mi 
príde na myseľ príslovie „Sýty hladnému 
neverí“. Ďakujem však všetkým, ktorí nám 
pomáhajú.

Juraj Gradoš

rozhovor na 5 minút

Máj
28.04. – 06.05. DC s individuálnym vedením, 

P. Šofranko SJ
01.05. – 04.05. Ako budovať vzájomné vzťahy, 

P. Dufka J. SJ
05.05. – 11.05. Na ceste života s Ježišovou Mat-

kou, P. Gočala SJ
08.05. – 11.05. Ako starnúť a mať z toho radosť, 

P. Šuppa SJ
15.05. – 18.05. Poznať, modliť sa a žiť Božím 

slovom, P. Gočala SJ
15.05. – 18.05. Ona, on a láska, P. Šuppa SJ
19.05. – 27.05. Pane, nauč ma milovať pravou 

láskou (4. týž. DC), P. Dufka J. SJ
22.05. – 25.05. Eucharistia, spoveď, rodina, 

P. Šuppa SJ
29.05. – 01.06. Ako si usporiadať život, P. Go-

čala SJ
29.05. – 01.06. Byť človekom podľa Ježišovho 

srdca, P. Šofranko SJ
Jún
03.07. – 06.07. Ako robiť múdre životné rozhod-

nutia, P. Gočala SJ
03.07. – 06.07. Pane, nauč ma rozlišovať dobro 

a zlo, P. Dufka SJ
10.07. – 13.07. Nájsť svoje životné povolanie, 

P. Šofranko SJ
17.07. – 20.07. Šanca zmeniť svoj život (aj moje 

závislosti?), P. Gočala SJ
17.07. – 20.07. Pane, daj, aby som sa poznal 

a prijal, P. Dufka SJ
21.07. – 29.07. Rehoľné osoby (DC s individuál-

nym vedením), P. Šofranko SJ

Informácie:
Nástup je do 16.00 hod. (17.00 hod. sv. omša, 

18.00 hod. večera), ukončenie je v posledný deň 
obedom. Platí sa za celý turnus. Poplatok na 
deň je 400 Sk (pre študentov 350 Sk). 

Poplatok za jednodňovú duchovnú obnovu 
je 250 Sk. Prihlásiť sa možno na adrese (treba 
uviesť termín DC, meno a priezvisko, rok naro-
denia, presnú adresu a telefonický kontakt):

osobne: od 07.30 – 17.00 hod. Exercičný dom 
sv. Ignáca, Pod Kalváriou 81, 08001 Prešov,

telefonicky: od 7.30 do 17.00 hod. 051/74 
60 511, faxom: 051 / 74 60 532, elektronickou 
poštou: edsj.po@stonline.sk. (Jozef Šuppa)

dUCHOVNé CVIČENIA V EXERCIČNOM dOME SV. IGNáCA V PREŠOVE NA ROK 2008

Čas na obnovu ducha 
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slovo na tému

Jozef KOVÁčIK, Juraj DROBNý

TV LUX – svetlo 
pre katolícke rodiny

Digitalizácia televízneho priestoru je za 
dverami. Kým vo väčšine európskych 
krajín už počuteľne klope na dvere, 

u nás sa o nej zatiaľ len potichu šepká. No 
kalendár nepustí. Rok 2012 je hranicou, za 
ktorou by sa malo v celej Európe vysielať už 
iba digitálne. To znamená, že každý televízny 
divák, ktorý bude chcieť sledovať akýkoľvek 
televízny program, po tomto dátume bude 
musieť mať zariadenie umožňujúce príjem 
digitálneho signálu. Okrem pozemného 
digitálneho vysielanie (tzv. DVB-T) sa však 
stále viac presadzuje systém satelitného di-
gitálneho vysielania (tzv. DVB-S). Samotných 
odborníkov na digitalizáciu prekvapilo, že 
v niektorých krajinách je rozvoj satelitného 
vysielania rýchlejší a početnejší ako pri po-
zemnom vysielaní.

Môžu mať katolíci televíziu?

Na túto otázku hľadala odpoveď malá sku-
pina katolíckych nadšencov v Bratislave už 
od roku 1993. Ťažkosti so získaním licencie 
a vysoké náklady na prenos televízneho 
signálu v tom čase však odsunuli odpoveď 
na otázku do zabudnutia. Otázka sa však 
vynorila nanovo práve v súvislosti s nastu-
pujúcou digitalizáciou televízneho priestoru. 
Spomenutá skupinka nadšencov, medzitým 
v troška pozmenenom zložení, opäť uvažo-
vala o možnosti mať vlastnú televíziu. Šlo 
hlavne o to, ako nezostať mimo rozbehnutého 
vlaku. Poznáme to všetci – ak sa vlak už roz-
behol, márne sa do neho snažíme naskočiť.

Ale tak, ako to bolo v prípade analógového 
televízneho vysielania, aj v prípade toho di-
gitálneho zavládla skepsa, ktorá pramenila 
z predpokladu, že slovenské prostredie nie 
je schopné finančne zabezpečiť ani digitálnu 
katolícku televíziu. Keď prišla ponuka na 
spoluprácu od priateľov kňazov z ČR, ktorí sa 
rozhodli vybudovať projekt kresťanskej tele-
vízie TV NOE, naša reakcia bola jednoznač-
ná: to predsa nemôže prežiť! Po niekoľkých 
pracovných stretnutiach sme sa však nechali 
doslova „nakaziť“ optimizmom a entuziaz-
mom českej strany a ponuku na spoluprácu 
sme prijali. Hoci sa po čase ukázalo, že 
kultúrne prostredie na Slovensku je naozaj 

úplne iné ako u našich českých susedov, do-
terajší predpoklad, že kresťanská či katolícka 
televízia je neuskutočniteľnou fikciou, dostal 
odrazu vážne trhliny. Objavili sa konkrétne 
reálne kontúry vlastnej digitálnej satelitnej 
televízie.

4. mája, teda na 7. Veľkonočnú nedeľu, 
ktorá sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Nedeľa 
masmédií, začína teda vysielať prvá katolícka 
televízia na Slovensku – TV LUX. Je ovocím 
vzájomnej a vzácnej spolupráce združenia 
Lux communication, ktoré má dlhoročné 
bohaté skúsenosti v oblasti televíznej tvorby, 
Konferencie biskupov Slovenska a Rehole 
saleziánov dona Bosca na Slovensku.

Slovensko potrebuje alternatívu

TV LUX chce byť predovšetkým alternatívnou 
katolíckou televíziou. Nechce a ani nemôže 
byť konkurenciou existujúcim komerčným 
televíziám. Nemôže byť konkurenciou ani ve-
rejnoprávnej televízii, ktorá si musí plniť svoje 
záväzky voči občanom štátu zo zákona.

TV LUX chce teda ponúknuť alternatívu.
Chce ponúkať predovšetkým to, čo divák 

v iných televíziách v slovenčine nenájde, 
alebo ak, tak len veľmi zriedkavo. Tým dru-
hým, podľa nás určujúcim prvkom alternatívy, 

chce byť hodnotová orientácia obsahu nami 
vysielaných televíznych programov.

Preto na obrazovke TV LUX určite nenájdete 
hollywoodské trháky, plytké bezduché tele-
novely a pod.

Doma je doma

Naším mottom je slogan: „Doma je doma!“ 
Chceli by sme teda, aby sa v TV LUX „ ako 
doma“ cítili jej zamestnanci a tvorcovia 
programov na jednej strane i televízni diváci 
pri obrazovkách na strane druhej.

TV LUX bude prinášať programy pre deti – 
od animovaných príbehov cez vzdelávacie 
programy až po detskú formu zábavy. Chce-
me, aby sa rodičia nebáli nechať svoje deti 
pred obrazovkou s programom TV LUX. Aby 
boli bez obáv, že uvidia niečo, čo negatívne 
ovplyvní ich vývoj. Už teraz môžeme sľúbiť 
kvalitný vzdelávací detský program z katolíc-
keho štúdia na Ukrajine, magazín Baterka, 
reláciu Klbko či množstvo animovaných prí-
behov z Nového i Starého zákona, príbehy zo 
života svätcov a pod.

Pre mládež máme pripravený obľúbený 
magazín Štúdio AHA, hudobnú moderovanú 
klubovú reláciu Poltón klub a živé záznamy 
z gospelových koncertov.

Po
ltó

n.
 

Sn
ím

ka
: T

V 
LU

X

14 

sl
ov

o 
– 

9/
20

08



TV LUX prinesie i množstvo vzdelávacích 
programov. Nebude chýbať obľúbená večerná 
univerzita prinášajúca odborné prednášky 
na rôzne témy súvisiace so životom viery 
či kvalitné katechézy, ktoré nám prisľúbili 
viacerí majstri slova, ako napr. o. biskup 
Rudolf Baláž, Ján Buc, Marián Bublinec či 
Max Kašparů.

Zaujímavé budú určite i „telestretká“, pri 
ktorých sa budú pred kamerami striedať živé 
spoločenstvá mladých i seniorov.

Pripravujeme publicisticko-diskusné relácie 
U Nikodéma a U Pavla. Tak, ako Nikodém 
hľadal tak trocha tajne po večeroch u Ježiša 
odpovede na otázky, ktoré ho trápili, i my ich 
budeme hľadať pod vedením moderátorov 
Jozefa Kováčika či Alfonza Jucka v relácii 
U Nikodéma. Tak, ako sa Pavol nebál priamo 
zakročiť a vedel byť niekedy až nepríjemne 
otvorený i voči prvému pápežovi Petrovi, tak 
budeme v relácii U Pavla pod moderátorským 
vedením Rada Pavlíka hľadať odpovede 
na otázky, ktoré budú aktuálne rezonovať 
v spoločnosti.

Ako sme už spomenuli, mottom televízie 
je slogan „Doma je doma“. A tak sa budeme 
s našimi moderátormi a ich hosťami stretávať 
pri podvečerných živých vysielaniach „doma“ 
v kultúre, v Cirkvi, v rodine, v zamestnaní, 
na dôchodku či v iných oblastiach, v ktorých 
prežívame svoj každodenný život i vieru.

V televízii nebude chýbať ani pozvanie na 
Rannú kávu, každý deň pracovného týždňa 
s iným moderátorom a iným hosťom, ktorý 
má čo povedať dnešnému svetu, ale komerčné 
médiá mu príležitosť nedajú.

Keďže sídlime priamo pod Univerzitným 
pastoračným centrom v Bratislave, nebude 
v našej ponuke chýbať ani sonda do života 
vysokoškolákov a ich pastoračného centra 
v programe UPeCe LIVE s moderátorom Pav-
lom Dankom a jeho stálym hudobným hosťom 
Mirom Šmilňákom.

Keďže sme katolícka televízia, nezabúdame 
ani na liturgický a modlitbový život. Okrem 
pravidelných prenosov svätých omší (urče-
ných chorým a nevládnym, nakoľko svätá 
omša vyžaduje od veriaceho človeka priamu 
účasť v mieste jej konania) prinesieme na 
televízne obrazovky aj netradičnejšie formy 
modlitieb, ako sú spevy z Taizé či piesne 
chvál.

Na obrazovkách TV LUX bude pravidelným 
hosťom aj Svätý Otec. Každú stredu prinesie-
me z Vatikánu generálnu audienciu a každú 
nedeľu modlitbu Anjel Pána. Nevynecháme 
ani liturgické slávenia Benedikta XVI. vo 
Vatikáne i na jeho zahraničných cestách.

No a aká by to bola televízia bez spravo-
dajstva? Už dnes usilovne spolupracujeme 
na medzinárodnom projekte H2O, ktorý nám 
umožní výmenu spravodajských príspevkov 
s inými katolíckymi televíziami na celom 
svete a ich zaraďovanie do nášho vlastného 
Spravodajstva mapujúceho život na Sloven-
sku. Budeme tiež vysielať i spravodajský 
súhrn z Vatikánu – reláciu Octava dies.

TV LUX nebude iba 
v hlavnom meste

Pozitívnou správou pre mimobratislav-
ských divákov je fakt, že TV LUX bude mať 
i svoje regionálne štúdiá. Na začiatok pôjde 

o dve štúdiá: na strednom Slovensku v Ban-
skej Bystrici a na východe v Prešove. Veríme, 
že vďaka tomu bude môcť televízia dýchať 
z plných pľúc.

Tieto štúdiá sú zároveň výzvou pre mladých 
talentovaných ľudí v daných regiónoch, aby 
ukázali, čo v nich je. Vďaka prítomnosti na 
východe Slovenska budeme tak môcť obohatiť 
vysielanie i o život v Gréckokatolíckej cirkvi. 
Prítomnosť v Banskej Bystrici je zasa mož-
nosťou ukázať mladého ducha z priestorov 
Diecézneho centra Jána Pavla II.

Satelit, káblová televízia, internet
TV LUX bude vysielať prostredníctvom sate-

litu THOR. Ide o najrýchlejšie sa rozvíjajúceho 
operátora v oblasti digitálneho satelitného 
vysielania na Slovensku. Vďaka tomu bude 
mať možnosť sledovať naše vysielanie už 
v okamihu začiatku viac ako 300-tisíc do-
mácností na Slovensku.

Ďalšou výzvou sú káblové televízie. Niektorí 
operátori sa už prihlásili, aby získali náš 
súhlas na zaradenie TV LUX do ich ponuky. 
Vo väčšine prípadov bude ale opäť závisieť 
od záujmu ľudí. Prevádzkovatelia káblových 
televízií budú určite reagovať, ak o zaradenie 
našej televízie do ich ponuky bude žiadať čo 
najviac ľudí – televíznych divákov. Z našej 
strany môžeme prisľúbiť pripravenosť a ma-
ximálnu ochotu, aby sa signál TV LUX dostal 
k vám všetkým. Práve preto sme sa rozhodli, 
že na satelite budeme vysielať nekódovane 
a za zaradenie TV LUX do káblových televízií 
nebudeme požadovať finančnú odplatu.

Tretím, v súčasnosti rýchlo sa rozvíjajúcim, 
prostriedkom bude internet. Prostredníctvom 
neho budeme ponúkať nielen živé vysielanie, 
ale i možnosť pozrieť si nami vyrábané a vy-
sielané programy z archívu. Divák tak bude 
mať možnosť sledovať program nielen vtedy, 
keď bude aktuálne vysielaný, ale aj vždy 
vtedy, keď sa mu to bude hodiť.

Ako projekt udržíme?

TV LUX nie je iba televíziou. Je zároveň 
i pedagogickým krokom. U nás na Slovensku 
totiž ešte stále žijeme tak trocha v socializme. 
Dalo by sa to vyjadriť slovami: „Cirkev daruje, 
štát zaplatí!“

Prichádzame však do doby, v ktorej naše 
diela prežijú iba vtedy, ak za ne preberieme 
zodpovednosť my všetci. Aj TV LUX je presne 
takýmto projektom. Práve preto sme pripravili 
a založili Klub priateľov TV LUX. Pozývame 
všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa stali členmi 
tohto klubu, aby televíziu pozerali, hovorili 
o nej, písali nám svoje pripomienky a ak im to 
finančná možnosť dovolí, aby televíziu pod-
porovali malým, ale stabilným príspevkom. 
Ak nájdeme na Slovensku 30-tisíc takýchto 
členov, ktorí podporia TV LUX napr. 100 ko-
runami mesačne, televízia prežije a bude sa 
rozvíjať. Práve preto hovoríme o televízii aj 
ako o vízii pedagogickej. Bude to totiž o do-
zrievaní a zrelosti nás kresťanov.

Televízia TV LUX teda stojí na samom prahu 
svojej existencie. Jej aktéri pracujú v týchto 
dňoch a hodinách síce s vypätím všetkých 
síl, ale zato s obrovským zápalom. Chcú z nej 
urobiť prostriedok, ktorý bude vnášať dobro, 
pravdu a krásu do sveta naplneného zlom, 
lžou a pseudokrásou. Takže teraz je už len na 
vás, ľuďoch dobrej vôle, či svojou podporou 
dáte tomuto projektu šancu rozvíjať sa a plniť 
svoje poslanie. n
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Všetkým katolíkom na Slovensku je veľ-
mi dobre známy. Nechýba pri žiadnej 
z veľkých udalostí, ktoré sa dejú v Kato-

líckej cirkvi na jeho rodnej hrude. Stále znova 
a neúnavne prichádza, aby povzbudzoval 
a cez jeho ruky prechádzal Boží Duch na tých, 
ktorých si vyvolil. Jeho rukami už Pán pomazal 
niekoľko desiatok biskupov a kňazov. V ostat-
ných dňoch bol kardinál Mons. Jozef Tomko 
Pánovým nástrojom aj v prešovskej mestskej 
hale počas veľkých dní Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku. 

Vaša Eminencia, s akými pocitmi ste pri-
chádzali do Prešova?

Cestoval som z Bratislavy do Prešova autom 
spolu s tajomníkom Apoštolskej nunciatúry. 
Miestami bol ešte sneh, ale inde sa už obja-
vovali zelené oziminy. Boli to znaky sľubnej 
jari. Vtedy som myslel na Gréckokatolícku 
cirkev, ktorá po krutej zime povstala k novému 
životu a teraz dosahovala zrelosť a prinášala 
krásne plody.

Do Prešova som teda prichádzal s pocitmi 
povďačnosti všemohúcemu Bohu, s radosťou 
a nádejou v srdci.

Spomenuli ste si aj na vysviacku Mons. 
Jána Hirku pred 18 rokmi?

Zaiste, ako som to spomenul aj vo svojej 
kázni. Presne v tých istých februárových dňoch 
som takisto prichádzal autom do Prešova, a to 
z viedenského letiska cez Donovaly, aby som 
na druhý deň vysvätil Mons. Jána Hirku za 
biskupa, a to v tej istej preplnenej mestskej 
hale pri podobne pripravenom oltári s ikonami 
Spasiteľa a Bohorodičky, za spevu niekoľkých 
zborov i ľudu, za tuhej zimy, v tom istom by-
zantskom obrade a v staroslovienskej reči.

Na také slávnosti sa veru nezabúda!

Zostala vám v pamäti nejaká udalosť 
z tohto obdobia?

Nuž tá dobrodružná príhoda na ceste cez 
Donovaly, ktoré boli zasnežené. Pri stúpaní 
k prechodu sme našli cestu zatarasenú ná-

kladným autom a aj my sme zaviazli v snehu. 
Tak veru, aj kardinál musel spolu s ostatnými 
vystúpiť a tlačiť auto. Potom to už išlo bez 
ťažkostí až do Prešova. 

Po osemnástich rokoch ste znova svätili 
gréckokatolíckeho biskupa na Sloven-
sku. Ako vnímate tento fakt a túto súhru 
„náhod“?

Vidím v tom milosrdnú Božiu ruku. Myslím 
si, že náhody sa nedejú, všetko riadi vyššia 
Božia prozreteľnosť. Pri obidvoch sväteniach 
sa všetko mohlo zdať rovnaké, ale nebolo. 
Tentoraz som prichádzal svätiť bratislavského 
eparchu, ktorý sa pridružil k dvom už jestvu-
júcim, aby vytvorili spolu novú cirkev sui iuris, 
čiže gréckokatolícku provinciu na Slovensku. 
A to nie je maličkosť!

Môžem však prezradiť aj takú malú tajnosť, 
že otec Peter Rusnak bol už 63. biskup, ktorého 
som vysvätil.

Čím vás zaujal vladyka Peter Rusnák?
Myslím si, že nie som sám, ktorému sa páči 

jeho vyrovnanosť, pokoj a veselá povaha. To 
sú dobré vlastnosti pre budovanie novej diecé-
zy a spoločenstva veriacich, ako aj pre hojný 
„rybolov“ iných „rýb“ nielen z Dunaja, ale aj 
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z oblastí iných riek, ktoré sa nachádzajú v jeho 
rozsiahlej diecéze.

Aké dojmy si odnášate z oboch slávnych 
dní v Prešove?

Dojmy sú veľkolepé a pomohli zabudnúť na 
únavu z dvoch dlhých, po sebe nasledujúcich 
osláv. Aj moji rímski priatelia boli nadšení 
z obradov a celého pohostinného ovzdušia. 
Obdivovali všetko, najmä liturgiu a veriacich, 
ktorí vydržali niečo vyše troch hodín nábožne 
spievať a modliť sa. To na západe ťažko vidieť. 
Aj oni pocítili „teplú“ vieru našich veriacich. To 
sú poklady, ktoré treba udržať a zveľaďovať.

Oslovil vás nejaký silný zážitok?
Tých zážitkov bolo veľa. Najsilnejší bol, keď 

som vkladal ruky na otca Petra s vedomím, že 
sila Ducha prechádza mojím prostredníctvom na 
neho a že sa tak stáva ohnivkom v reťazi, ktorá 
siaha až k apoštolom. Lebo toto je apoštolská 
postupnosť.

Gréckokatolíci vás poznajú len v našich bis-
kupských rúchach. Aký máte vzťah k našej 
cirkvi a obradu?

Môj vzťah ku gréckokatolíkom je osobný 
a pochádza z mladých rokov. Ako študent 
michalovského gymnázia som dvakrát denne 

prechádzal popri tamojšom krásnom chráme, 
často sme zabehli dovnútra, najmä keď sme 
počuli spev, a neraz sme stretli aj niektorého 
z redemptoristov. Myslím, že v istej dobe bol 
medzi nimi aj blahoslavený otec Metod Dominik 
Trčka, ktorého pozostatky sú tam teraz uložené. 
Tiež tam boli iní vzácni otcovia východného 
obradu.

Aj v Ríme sme často zabehli na liturgiu v kos-
tole pri Russiku, kde otec Pichler dirigoval dlhé 
roky malý, ale výborný spevácky zbor. Vaše 
melódie som mal vždy v uchu a stačilo sa len 
dostať „do kontextu“.

Raz som sprevádzal amerických pútnikov do 
Fatimy. S jednou gréckokatolíčkou sme prespie-
vali celú liturgiu. Starosloviensky jazyk som 
študoval na bratislavskej teologickej fakulte 
u profesora Jána Stanislava. Mám veľmi rád 
váš obrad a viac ráz som východnú liturgiu 
s dovolením Svätej stolice celebroval.

Ako vnímate povýšenie našej cirkvi na 
metropoliu?

Hľadím na ňu v perspektíve ostatných šesť-
desiatich rokov, teda od zničenia Prešovskej 
diecézy v roku 1950 cez odsúdenie dvoch vašich 
biskupov Gojdiča a Hopka, cez obnovenie diecé-
zy pod medzinárodným tlakom v roku 1968, ale 
bez biskupa, až po vysviacku Jána Hirku v roku 
1990, ktorá bola akoby vzkriesením diecézy 
k novému životu. Potom vám pápež Ján Pavol II. 
zriadil Košický apoštolský exarchát a vymenoval 
druhého biskupa, vyhlásil za blahoslavených 
biskupov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka, 
ako aj otca Metoda Dominika Trčku, vymenoval 
do Prešova otca Jána Babjaka, ktorý pracoval na 
zriadení tretieho biskupstva a metropolie.

Je to preveľký vzrast za kratučkú dobu.
Rímskokatolícka cirkev na Slovensku musela 

veru čakať na vlastnú provinciu oveľa dlhšie! 
Považujte toto zriadenie za plod utrpenia vašich 
otcov a za preveľkú Božiu milosť a dar Svätého 
Otca!

Na čo by sme v týchto dňoch nemali zabud-
núť?

Nielen v týchto dňoch, ale aj v budúcnosti, keď 
dojmy trocha vyblednú, zachovajte si veľkú po-
vďačnosť, horlivo pestujte vieru a jednotu s va-
šimi biskupmi a s rímskym pápežom. Nedajte 
sa zviesť na malicherné polemiky a hádky, ktoré 
sú zlou vlastnosťou nášho východniarskeho 
charakteru. Dosiahli ste za krátku dobu veľa, čo 
sa týka cirkevných štruktúr, teraz sa venujte na-
plno rastu na duchu vo viere a vzájomnej láske 
jednak medzi sebou, ako aj k veriacim iného 
obradu a k tým, čo slabo veria. Prispejte práve 
svojou „teplou“ vierou a východnou zbožnosťou, 
lebo časy si vyžadujú ľudí s pevnou chrbtovou 
kosťou a verných kresťanov.

Nech vás milostivý Boh požehnáva!

Za rozhovor zo srdca ďakuje
Juraj Gradoš

Duchovný otec,
po druhom Raduj sa, Bohorodička Panna 
Mária v modlitbe Anjel Pána sa v cirkevno-
slovanskom jazyku modlíme: i Slovo ploť 
bysť i vselisja v ny – je to prítomný čas. V ma-
ďarskom jazyku znie takto: ÉS AZ IGE TESTÉ 
LON, ÉS MIKOZTUNK LAKOZZÉK. Preklad znie 
v prítomnom čase – nech prebýva. V sloven-
skom jazyku sa modlíme v minulom čase: 
a Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi 
nami. Prečo je slovo prebývať v minulom 
čase a nie v prítomnom?

čitateľka 

Milá čitateľka,
Pokúsime sa zopár vetami vysvetliť daný 
gramatický jav v modlitbe Anjel Pána.
Cirkevnoslovanské byti ( by-s-ъ› bychъ ) je 
aorist. To je pôvodne označovaný dokona-
vý minulý čas, t.j. dej, ktorý trval krátky čas, 
neraz len momentný dej. Preto mnohých, 
ktorí nepoznajú detailne časovú sústavu 
slovies v cirkevnej slovančine, láka preklad 
v podobe prítomného času, lebo tento 
aorist skutočne zachytáva moment deja, 
ktorý sa okamžite skončil a nemožno tu 
špekulovať o nejakej možnosti dokonavosti 
či nedokonavosti vidu.
Preto spomíname vid, lebo aorist sa tvoril 
od slovies dokonavého vidu.
Staroslovienčina mala: 1. asigmatický alebo 
silný, jednoduchý, bezpríznakový a 2. sig-
matický alebo slabý, zložený aorist.
Asigmatický aorist, t.j. bez sigmy (bez s), sa 
tvoril len od slovies, ktorým sa infinitívny 
kmeň končil spoluhláskou. Korenná samo-
hláska sa v asigmatickom aoriste nedĺži ani 
neredukuje.
Tento aorist je v 11. stor. v živej reči už 
zriedkavý alebo vyhynul. Predpokladá sa, 
že tie staroslovienske texty z 11. storočia, 
ktoré majú častejšie asigmatický aorist, sú 
prepisy pôvodín napísaných v 9. storočí.
Sigmatický aorist, s-ový alebo slabý, zlože-
ný aorist sa tvoril od slovies, ktorých korene 
sa končili spoluhláskou zubnou, pernou, 
sykavou alebo nosovou, nie však velárnou 
a nie s koreňom na r a l.
V maďarskom preklade je slovo lakozék 
tiež v minulom čase. Staršie pomenovanie 
tohto času sa volalo elbeszélo múlt, čo je 
tiež minulý čas. Súčasná maďarčina ho už 
nepoužíva. Nenachádza sa ani v školských 
učebniciach. Výkladový slovník maďarské-
ho jazyka ho spomína ako zastaraný výraz. 
V súčasnosti sa aktuálne používa mnoho 
vydaní modlitebníkov v maďarskom jazyku 
(Szentségimádás, Gloria, Harangszó), 
v ktorých sa môžu vyskytovať rôzne verzie 
prekladu od zastaraných až po najnovšie 
jazykové prejavy, v prekladoch ktorých sa 
môže vyskytnúť tak minulý, ako aj prítom-
ný čas.

o. prof. Vojtech Boháč

listáreň

u Jeho Eminencia Jozef kardinál 
Tomko sa narodil v Udavskom 
v okrese Humenné. Študoval na 
Pápežskej lateránskej univerzite 
v Ríme. Za kňaza bol vysvätený 12. 
marca 1949 v Ríme. Po vysvätení 
za kňaza sa nemohol pre nástup 
komunistického režimu vrátiť na 
Slovensko. Táto možnosť sa mu 
naskytla až v roku 1968, ale v čase 
tzv. normalizácie jeho emigrácia 
pokračovala. Pápež Ján Pavol 
II. ho 12. júla 1979 vymenoval 
za titulárneho arcibiskupa 
a generálneho tajomníka Synody 
biskupov. Biskupskú vysviacku prijal 
15. septembra 1979 v Sixtínskej 
kaplnke v Ríme. Obrad vysviacky 
vykonal sám pápež ako priateľské 
gesto voči novému biskupovi, aj 
ako prejav úcty a obdivu k trpiacej 
C na Slovensku. 24. apríla 1985 
ho pápež Ján Pavol II. vymenoval 
za proprefekta Kongregácie pre 
evanjelizáciu národov a na 
generálnej audiencii súčasne 
oznámil, že na Turíce vymenuje 28 
nových kardinálov, medzi nimi aj 
arcibiskupa Jozefa Tomka.
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Benedikt, biskup, sluha sluhov Božích.

historické udalosti

Bula o zriadení Gréckokatolíckej 
eparchie v Košiciach

Na trvalú pamiatku.
ako nástupcovia sv. Petra sa usilujeme s veľkou starostlivos-

ťou zabezpečovať duchovné dobro Pánovho stáda. Keďže Košický 
apoštolský exarchát pre kresťanov byzantského obradu žijúcich 
na Slovensku zaznamenal veľký rast počtu veriacich a zachovával 
duchovnú vernosť vlastnému cirkevnému dedičstvu, po vypočutí 
nášho ctihodného brata kardinála, prefekta Kongregácie pre východ-
né cirkvi zo svojej najvyššej právomoci pozdvihujeme spomenutý 
apoštolský exarchát do stupňa eparchie s názvom Košická eparchia, 
a to s vlastnými právami a povinnosťami.

Túto eparchiu podriaďujeme Prešovskému metropolitnému stolcu 
a za jej sídlo určujeme mesto Košice, pričom si želáme, aby jej ka-
tedrálou ostal Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, ktorý bol až 
doteraz hlavnou svätyňou tohto apoštolského exarchátu.

Okrem toho ukladáme, aby všetci kňazi vykonávajúci službu na 
území apoštolského exarchátu už na základe tejto skutočnosti boli 
inkardinovaní do novej eparchie a zároveň seminaristi z farností 
tohto exarchátu boli začlenení do nového administratívneho cel-
ku.

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. Napokon si želáme, aby táto apoštolská 
konštitúcia bola bezprostredne uvedená do života, pričom proti-
chodné skutočnosti týmto celkom strácajú platnosť.

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)
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Benedikt, biskup, sluha sluhov Božích.

Bula o vymenovaní Milana Chau-
tura CSsR za košického eparchu

Ctihodnému bratovi Milanovi chauturovi, doterajšiemu košické-
mu apoštolskému exarchovi a titulárnemu kresimskému biskupovi, 
ustanovenému biskupovi novozaloženej Košickej eparchie posielame 
pozdrav a apoštolské požehnanie.

Keďže Košickej eparchii pre kresťanov byzantského obradu žijúcich 
na Slovensku treba ustanoviť pastiera, a to práve v tento deň, keď 
sme ju v zmysle našej konštitúcie Qui successimus (Ako nástupco-
via) založili a podriadili metropolitnému Prešovskému stolcu, vidíme 
v Tebe, ctihodný brat, toho, ktorý je vhodný na jej riadenie, pretože si 
ozdobený vyskúšanými darmi, máš skúsenosti z pastierskej služby 
a až doteraz si chvályhodne vykonával úrad veľkňaza spomenutého 
apoštolského exarchátu.

Preto po vypočutí nášho ctihodného brata kardinála, prefekta 
Kongregácie pre východné cirkvi zo svojej najvyššej právomoci uvoľ-

ňujeme Ťa z puta titulárneho sídla kresimského a vymenúvame Ťa 
za biskupa Košickej eparchie so všetkými právami a povinnosťami, 
ktoré sú spojené s takýmto úradom podľa predpisu Kódexu kánonov 
východných cirkví.

Zároveň ukladáme, aby s týmto listom bolo oboznámené ducho-
venstvo a ľud tejto eparchie. Povzbudzujeme ich, aby Ťa naďalej radi 
nasledovali a ostali s Tebou užšie spojení.

Napokon sa modlíme, ctihodný brat, aby Ti pomáhal Duch Utešiteľ 
svojím sedmorakým darom. Vďaka jeho podpore naďalej pas spome-
nutých veriacich so znásobenou silou tak, aby zo dňa na deň čoraz 
viac rástli vo viere, nádeji a predovšetkým láske, ktorá je kráľovnou 
všetkých cností. Kristov pokoj a jeho svetlo pod záštitou Panny 
Márie nech sú stále s Tebou a s týmto tvojím novým eparchiálnym 
spoločenstvom, ktoré je nám veľmi drahé.

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

Benedikt XVI., veľkňaz pastierov
Brennus Chestle, apoštolský protonotár
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Strata blízkeho človeka, s kto-
rým si rozumiete, je jednou 
z najťažších strát. V tom čase 

to pre mňa bolo padnutie na úplné 
dno. Správa ma zastihla úplne 
nepripravenú. Bolo to veľmi neča-
kané. Akoby sa v tej chvíli zastavil 
čas. Cítila som sa omráčená takouto 
blízkosťou smrti. Trvalo to niekoľko 
dní, kým som bola schopná normál-
ne fungovať.

Odborníci vysvetľujú, že ide o psy-
chický šok, ktorý je akoby odpoveďou 
na výnimočný stres. Príznaky sú 
zmiešané a premenlivé a zahŕňajú 
začiatočné štádium omráčenia so 
zúžením vedomia a pozornosti, 
neschopnosťou vnímať stimuly 
a dezorientáciou. Za týmto štá-
diom môže nasledovať ďalší únik 
od okolitej situácie alebo agitácia 
a hyperaktivita.

Zvyčajne bývajú prítomné auto-
nómne príznaky panickej úzkos-
ti. Príznaky sa zvyčajne zjavujú 
v priebehu niekoľkých minút od 
stresujúceho stimulu alebo udalosti 
a strácajú sa počas dvoch alebo 
troch dní (často už po niekoľkých 
hodinách).

Beznádej

Všetko bolo o to ťažšie, že v tom období 
sme žili mimo Slovenska, v ďalekom svete. 
Musela som pochovať manžela a s jednou 
dcérou sa vrátiť späť do zahraničia, aby som 
tam doriešila niektoré veci. Aj tam to bolo 
ťažké. Mali sme tam veľmi veľa známych. Keď 
som prišla, začali sa každodenné návštevy 
a tá istá otázka: Čo sa stalo? Boli to dni plné 
emócií a bôľu.

Aj keď sme tam mali dobrých priateľov, 
želala som si byť čím skôr doma.

Po manželovej smrti som veľmi často chodila 
na cintorín a pýtala sa: „Prečo práve ja a prečo 
práve ty?“ Napadlo mi, že jemu je už dobre, 
že nemá žiadne starosti a mňa sa chytala 
beznádej. Čo bude? Ako to bude?

Často som zápasila s beznádejou, so stra-
chom som hľadela do budúcnosti.

Ako ďalej?

Niekedy ostával len plač. Keď to bolo najhor-
šie, prichádzali rozhovory s Bohom, hlavne 
večer. Odovzdávala som mu všetky starosti, 
nech ich rieši. A ráno s východnom slnka sa to 
zlepšovalo, prichádzala nová nádej. A takto to 
bolo stále. Porady len s ním, a potom správne 
východiská.

Nie je až také ťažké vzdať sa a vyplakávať. 
Rozhodla som sa nevzdať to, odraziť sa od 
dna a vstať. Bojovala som ďalej.

Myslím si, že toto je rozhodujúci krok pre 
človeka, ktorý sa ocitne v takejto hraničnej 
situácii. Rozhodnúť sa.

Nedostatok

Rodina, ktorá stratí otca, prichádza aj o pra-
videlný príjem do domáceho rozpočtu. Aj keď 
existuje istá sociálna pomoc zo strany štátu, 
nikdy nenahradí príjem a pracovité ruky 

živého človeka.
Po materiálnej stránke to teda bolo 

tiež ťažké. Neočakávané bolo aj 
prepustenie z práce. Firma, v ktorej 
som pracovala, sa rozpadla pre nedo-
statok zákaziek. Ďalší šok, s ktorým 
som sa musela vyrovnať sama. Zrazu 
sa objavil aj hmotný nedostatok.

Jedna z dcér začala študovať na 
vysokej škole v Bratislave. Keď prišli 
promócie, okrem spoločného obeda 
v reštaurácii som jej nemala čo dať. 
Tak sme sa objali a utešovali sa.

Keď sa ďalšia dcéra rozhodla odísť 
študovať do zahraničia, potrebovala 
finančnú podporu, ktorú som jej 
ako nezamestnaná nemohla po-
skytnúť. Odišla som do zahraničia, 
kde som pracovala za veľmi ťažkých 
podmienok

Blízki, a predsa niekedy 
vzdialení

Niekedy rozmýšľam, koľko zasta-
vení mala tá moja krížová cesta. 
Hovorí sa, že Boh ti len toľko na-
kladie, koľko zvládneš, ale mne sa 
zdalo, že toho bolo veľa a kríž mi 
niekedy padal z pliec. Ani tí najbližší 
nie sú v danej chvíli vždy schopní 

pomôcť. Sami sa pokúšajú prekonať utrpenie, 
ktoré prichádza do ich života. Nevyhnutne 
som si uvedomovala, že aj oni sú iba ľudia, 
majú svoje obmedzenia a kríže. A nakoniec, 
veľmi ťažko sa vžívali do môjho postavenia, 
do mojej situácie. Mnohokrát ani od mojich 
najbližších neprichádzala očakávaná pomoc. 
Vo vzťahoch vládla istá rozpačitosť.

Životné rozhodnutia

Ďalším krížom boli dôležité životné situácie, 
v ktorých bolo treba správne a zodpovedne 
sa rozhodnúť. Deti sa rozhodovali pre školu, 
bolo treba urobiť aj veľa iných dôležitých 
rozhodnutí. Najťažšie rozhodnutie bolo vte-
dy, keď sa mladšia dcéra rozhodla odísť do 
zahraničia. Tá ťarcha zodpovednosti je veľmi 

 slovo v rodine

Zostala som sama
Žili sme ako každá rodina s dvomi deťmi a boli sme šťastní ...
Ako blesk z jasného neba prišla správa, že môj manžel pri práci na cha-
te zomrel. Mal iba 43 rokov. Vtedy sa začala moja krížová cesta. 

Hanka BLAšTIAKOVÁ 
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veľká a človek sa rýchlo vyčerpá, ak ju nesie 
sám. Nezostávalo nič iné, iba sa spoľahnúť 
na Božie riadenie, ktoré naozaj prišlo.

Osamelosť

Postupom času sa začala ohlasovať nutka-
vosť mať pri sebe niekoho. Človek pociťuje 
hlbokú osamelosť. Chýba niekto, s kým by 
mohol zdieľať rozličné situácie, ktoré pri-
chádzajú. Skúsenosť mnohých, ktorí niečím 
podobným prešli, potvrdzuje, že pri prežívaní 
osamelosti je dôležité (paradoxne) nezostať 
sám. Takéto ťažké situácie človek zvládne, len 
keď má okruh ľudí, s ktorými môže prežívať 
najťažšie situácie. Niekedy stačí byť iba medzi 
ľuďmi. Človek nemusí robiť vôbec nič, len sa 
nesmie uzavrieť do samoty.

Spomínam si na spoločenské akcie. So 
smútkom som počúvala a v kútiku srdca zá-
videla ženám, ktoré si zháňali šaty na plesy. 
Keď som niekde počula hrať hudbu, slzy mi 
stekali po tvári. Ako spoločensky založený 
človek som to v sebe musela potláčať. Zrazu 
nebolo s kým a nebolo ako. Ako som to mala 
riešiť?

Hlavným liekom na samotu sa pre mňa 
stali deti. Starosti o ne vypĺňali medzeru po 
stratenom manželovi. Vytvorilo sa medzi 
nami silné puto, pretože sme sa navzájom 
oveľa viac potrebovali. Vážili sme si každú 
chvíľu prežitú spoločne. Bolo úžasné počuť 
staršiu dcéru, ako sa tešila, keď ma videla 
stáť na stanici v Kysaku a čakať na jej príchod 
z Bratislavy. To boli chvíle, v ktorých sa ob-
novovala sila a chuť žiť.

Samozrejme, vyriešiť problém samoty sa 
dá aj inak. Niektorí to riešia tým, že si nájdu 
partnera. Ale ja som stála pred otázkou, čo na 
to povedia deti. Prijali by cudzieho človeka do 
svojho života? Cítila som, že by trpeli, a preto 
by som ani ja nebola šťastná.

Cirkevné spoločenstvo
V Starom zákone bol osud vdov veľmi ťažký. 

Boli na okraji spoločenského i náboženského 
záujmu. Často patrili k najchudobnejším 
v krajine, zvlášť ak sa z rodiny o ne nemal 
kto postarať.

Vo Svätom písme Nového zákona v Liste 
Timotejovi (5, 3) apoštol Pavol píše: „Maj 
v úcte vdovy, ktoré sú naozaj vdovami.“ Na 
inom mieste (Jak 1, 27): „Čistá a nepoškvr-
nená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: 
navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a za-
chovať sa nepoškvrneným od tohoto sveta.“ 
Nie je jednoduché uplatniť v konkrétnych 
situáciách toto Božie slovo. Znamená totiž 
reálne navštevovať siroty a vdovy v ich ties-
ni. Náš Boh je Bohom sirôt a vdov. O ne sa 
Boh osobitným spôsobom stará, nachádzajú 
u neho milosť. To je pravá nábožnosť. Tá sa 
najviac prejavuje vo vzťahu ku konkrétnym 
ľuďom, preto som najviac pomoci očakávala 
od cirkevného spoločenstva, v ktorom som 
žila aktívnym životom. Čakala som, že príde 
aspoň aká-taká útecha, ale nestalo sa tak. 
Neprišiel nikto, kto by sa opýtal: Tak ako 
žijete? Chýba vám niečo?

Stále to vnímam tak, že anonymita miest 
a nezáujem prenikol aj do cirkevných spo-
ločenstiev. Ľudia nie sú schopní vnímať 
existenčné problémy iných. A všímam si, že 
na vdovy sa vo všeobecnosti dosť zabúda. 
Už len to je pre nich ťažké, že sú vyradené 
z mnohých bežných spoločenských udalostí. 
Samy nesú celú ťarchu domácnosti a keď 
sa k tomu pridruží aj chlad v cirkevnom 
spoločenstve... Akoby bolo hriechom prísť 
a navštíviť vdovu.

Žena, ktorá ostáva sama, nevyhnutne 
potrebuje podporu spoločenstva. A to nielen 
materiálnu, ale hlavne duchovnú oporu bra-
tov a sestier a duchovného vodcu. Potrebuje, 
aby ju niekto viedol, pretože otec – kňaz 
rodiny – chýba.

Vzkriesenie
Občas sa pristihnem, ako hľadím do ne-

známa a želám si, aby sa na prahu večnosti 
zjavil práve on – môj manžel a náš otec. 
Uvedomujem si, že moje želania sú len 
krásnymi snami vynárajúcimi sa z víru všed-
ných dní. Toľko otázok medzi nami zostalo 
nezodpovedaných.

No tieto spomienky ustupujú, keď prichá-
dza niekto so svojím problémom a potrebuje 
pomoc. Najlepším liekom na vlastný kríž je 
vidieť kríže iných.

Po ukrižovaní však prichádza vzkriesenie. 
Mojím každodenným vzkriesením bola 
Božia prítomnosť, prítomnosť anjelov, ktorí 
ohlasujú, že Kristus vstal z mŕtvych. Práve 
oni boli ochranou a svetlom, keď sa zdalo, 
že už nie je nijaká nádej.

Doslov redakcie

Možno si spomeniete na vdovu zo Sarepty, 
ktorá posledný kúsok jedla dala prorokovi 
Eliášovi a cez neho sa jej Boh potom odmenil 
a postaral sa o ňu.

Judita sa po smrti svojho manžela nevydala 
a žila zbožným životom. Vďaka jej odvahe 
bol vo vlastnom stane premožený Holofer-
nes a porazené nepriateľské vojsko, ktoré 
obliehalo mesto, v ktorom žila.

Vdova – staručká prorokyňa Anna – po 
svojom ovdovení žila v chráme, kde slúžila 
Bohu. Vďaka svojmu otvorenému srdcu 
spoznala Spasiteľa v dieťati, ktoré priniesli 
Jozef s Máriou do chrámu.

A nakoniec Ježiš za príklad štedrosti vo 
Svätom písme postavil pred všetkých chu-
dobnú vdovu, ktorá vhodila do chrámovej 
pokladnice všetko, čo mala.

Zaujímavé je, že vdovy majú vo Svätom 
písme akési zvláštne postavenie. Akoby 
prežívaním vlastného utrpenia sa stali 
citlivejšími na utrpenie iných, akoby iným 
chceli ponúknuť to, čoho sa práve im od 
iných nedostáva. n

 OTáZKA PRE VáS 

Ako sa má zachovať žena, ktorá ovdovie?

u Sociálna poisťovňa k 31. 
januáru 2008 vyplatila 303 090 
vdovských dôchodkov. Teda 
v našej spoločnosti je veľmi 
vysoké percento vdov. To číslo je 
ohromujúce, ak si uvedomíme, 
koľko obyvateľov má Slovensko. 
V súčasnosti časť úloh Cirkvi 
vo vzťahu k vdovám prevzal 
na seba štát. Napriek tomu ich 
prítomnosť a zraniteľnosť je stále 
výzvou a skúškou dospelosti pre 
všetky cirkevné spoločenstvá.

Vyjadrite sa aj vy na slovo.grkapo.sk.
byť otvorená – Boh sa postará 68 %

vydať sa, aby deti 
mali otca 13 %

požiadať o pomoc 
pri výchove svoju 
rodinu 10 %

neviem sa vyjadriť 7 % požiadať o pomoc 
pri výchove iných 

veriacich mužov 2 %
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Predstavení Židov, kňazi a leviti, sa 
v skoré ráno prvého dňa v týždni zišli, 
aby rozhodli, čo bude s Jozefom. Pri-

kázali ho potupne priviesť pred súd. Ale keď 
otvorili zapečatené dvere, nenašli ho. Všetci 
sa veľmi čudovali a boli zdesení, že tam ne-
bol, pretože kľúč mal len Kajfáš. Dokonca sa 
báli tak, že sa rozhodli nevztiahnuť ruku na 
tých, ktorí svedčili v prospech Ježiša.

Kým o tom uvažovali, prišli vojaci, ktorých 
na žiadosť veľkňazov poslal Pilát strážiť hrob, 
a oznámili prítomným, čo sa stalo. Hovorili: 
„Tu nastalo veľké zemetrasenie a videli sme 
z neba zostúpiť Pánovho anjela, ktorý odvalil 
kameň z otvoru jaskyne a sadol si naň. Jeho 
zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. 
My sme strnuli od strachu a ostali ako mŕtvi. 
Potom sme počuli, ako sa anjel prihovoril 

ženám, ktoré prišli k hrobu: „Vy sa nebojte! 
Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. 
Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, 
pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte 
povedať jeho učeníkom: ,Vstal z mŕtvych 
a ide pred vami do Galiley.’“

„Ku ktorým ženám to prehovoril?“ začali 
sa ich pýtať veľkňazi.

„Nevieme, ako sa volajú,“ odpovedali 
vojaci.

„A kedy sa to stalo?“
„O polnoci,“ odpovedali.
„A prečo ste tie ženy nezadržali?“
„Pretože sme boli mŕtvi strachom a ani sme 

nedúfali, že uvidíme denné svetlo. A ako sme 
ich mali zadržať?“

„Ako Boh žije, neveríme vám!“ reagovali 
zídení kňazi.

„Toľko znamení ste videli z rúk tohto člo-
veka, a neuverili ste mu. Ako môžete uveriť 
nám? Správne ste prisahali, ako Boh žije, veď 
on aj žije. My sme však počuli aj to, že ste 
zatvorili človeka, ktorý si vyžiadal Ježišovo 
telo. Rovnako ako hrob ste zapečatili aj dvere 
jeho cely, zamkli ste ich, no keď ste vstúpili 
dnu, nenašli ste ho. Vydajte nám Jozefa a my 
vám dáme Ježiša.“

„Jozef odišiel do svojho mesta,“ reagovali 
oni.

„A Ježiš vstal z mŕtvych, ako sme to počuli 
od anjela, a je v Galilei,“ zakončili rozhovor 
strážcovia.

Veľkňazi sa poradili: „Len aby túto správu 
nikto nepočul, aby sa aj iní nepriklonili na 
stranu Ježiša.“

Na to dali vojakom veľa peňazí so slovami: 
„Tak vravte: ,V noci prišli jeho učeníci a kým 
sme spali, ukradli ho.’ A keby sa to dopočul 
vladár, my ho uchlácholíme a postaráme sa, 
aby sa vám nič nestalo.“ Oni vzali peniaze 
a urobili tak, ako ich poučili.

Akýsi kňaz Finees, učiteľ Adas a levita An-
gaios prišli z Galiley do Jeruzalema a hovorili 
veľkňazom: „Videli sme Ježiša s jeho učeník-
mi, ako sedia na hore zvanej Mamilch a on 
im hovorí: ,Choďte do celého sveta a hlásajte 
evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí 
a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neu-
verí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú 
sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene 
budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť 
novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak 
niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na 
chorých budú vkladať ruky, a tí ozdravejú.’ 
A kým ešte hovoril k svojim učeníkom, videli 
sme, ako bol vzatý do neba.“

„Vzdajte slávu Bohu Izraela a vyznajte mu, 
či to, čo ste povedali, ste aj videli a počuli,“ 
vyzvali ich starejší.

„Ako žije Pán, Boh našich otcov Abraháma, 
Izáka a Jakuba, počuli sme, čo sme povedali, 
a videli sme, ako bol Ježiš vzatý do neba.“

„Prišli ste nám zvestovať túto správu alebo 
ste sa prišli modliť k Bohu?“ spýtali sa ich.

„Pomodliť sa k Bohu.“
„Ak ste sa prišli pomodliť k Bohu, načo 

bolo toto klamstvo, ktoré ste rozprávali pred 
Izraelom?“

„Ak tieto slová, ktoré sme vám povedali, sú 
hriechom,“ odpovedali, „stojíme tu pred vami 
a urobte s nami, čo sa vám zdá správne.“

Veľkňazi ich zaviazali prísahou, že to už 
nesmú nikomu povedať a poslali ich so 
sprievodom troch mužov rýchlo preč z mesta 
do Galiley.

spracoval Juraj Gradoš

 legenda / pilátovský cyklus

Prvý DEň týŽDňa

 ZRKAdLENIA ALEXANdRA NEMCA

Stretnutie

Stretol som dlho nevideného priateľa. 
Za socializmu prežil strastiplné chvíle. 
Často musel meniť miesto pôsobenia, 

dokonca sa ukrýval a bol opakovane väz-
nený.

Stáli sme oproti sebe na slnkom vyhriatom 
bardejovskom námestí a zdalo sa, že minu-
losť na ňom nezanechala žiadnu stopu.

Pozval som ho na kávu. Sadol si do fotela 
pevne držiac koženú tašku a dáždnik v jednej 
ruke a klobúk v druhej.

Keď som sa ho spýtal, prečo si tie veci 
neodloží do šatne a neurobí si pohodlie, len 
ticho povedal:

„Nie, nie, pre každý prípad ich musím mať 
stále poruke.“ n

 BIBLICKé OTáZNIKy MARICE KIPIKAŠOVEJ

Je pravda, že Ábel je pokladaný 
za prvého mučeníka v Biblii?

Áno, je. Ábel (hebr. hebel – vánok, para, 
pomíňajúca sa ničota, márnosť alebo 
aplu – syn), druhý syn Adama a Evy, 

Kainov brat (možno dvojča), bol povolaním 
pastier (Gn 4, 4) a spravodlivý muž. Keď 
priniesol obetu z prvorodených oviec stáda, 
Boh ju prijal. Potom ho Kain zavraždil.

Plody zeme, ktoré obetoval Kain, boli 
pokladané za menej cenné. Jozef Flávius 
sa domnieva, že Boh mal väčšie zaľúbenie 
v tom, čo rastie samovoľne, bez vynalie-
zavosti a starostlivosti sebeckého človeka. 
U židovských vykladačov to bola hodnota 
obety, ktorá spôsobila prijatie alebo zavrhnu-
tie z Božej strany. Nie Kainova, lež Ábelova 
obeta bola milá Bohu. Závisí to nie natoľko 
od povahy daru, ale skôr od vnútornej 
dispozície obetujúceho. Kain predstavuje 
neprítomnosť lásky v ľudskom srdci. Ábel 

zostáva vzorom vnútornej priamosti, viery, 
ktorá vedie k spravodlivosti.

V Novom zákone je Ábel podľa Mt 23, 36 
(Lk 11, 51) pokladaný za prvého mučeníka 
z dlhého radu starozákonných mučeníkov. 
Predstavuje spravodlivého, v ktorom má Boh 
zaľúbenie. V Liste apoštola Pavla Hebrejom 
(11, 4) je Ábel menovaný medzi svedkami 
viery, ktorému Boh na základe jeho viery 
vydal svedectvo, že je spravodlivý. Rozdiel-
nosť jeho obety nespočíva v jeho mravnej 
výške, ale vo viere, s ktorou prijal Božie 
milostivé dosvedčenie. Jeho krv dodnes volá 
o pomstu (porov. Zjv 6, 9 – 11). Ábelova krv 
je starozákonným obrazom Ježišovej krvi, 
ktorá spôsobila zmierenie. Preto očisťujúca 
krv Ježišova volá lepšie (silnejšie) než krv 
Ábelova, ktorá volá po zmierení. n
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Svätý hieromučeník Simeon 

Na tohtoročnú Nedeľu o slepom (27. 
apríla) pripadá liturgická pamiatka 

hieromučeníka Simeona. Spomenutý 
svätec má prívlastok „Pánov príbuzný“, 
lebo z hľadiska Ježišovej ľudskej prirodze-
nosti ho naozaj treba považovať za jeho 
príbuzného, dokonca relatívne blízkeho, 
hoci nie pokrvného. Simeon bol totiž 
okrem iného synom Kleopasa, ktorý bol 
bratom svätého Jozefa Snúbenca, man-
žela presvätej Bohorodičky Márie.
Keď Simeon v dospelosti počul Pána 
Ježiša a videl skutky, ktoré koná, uveril 
v neho a neskôr, po zostúpení Svätého 
Ducha, sa stal jedným zo sedemdesiatich 
svätých apoštolov. Veľmi horlivo chodil 
z mesta do mesta, ohlasoval evanjelium 
a vykoreňoval pohanstvo, pričom robil 
zázraky. Po mučeníckej smrti prvého jeru-
zalemského biskupa, ktorým bol svätý Ja-
kub, tiež Pánov príbuzný (podľa všetkých 
východných tradícií syn svätého Jozefa 
Snúbenca z prvého manželstva), no-
vým tamojším hierarchom sa stal práve 
Simeon. Bolo to už po zničení Jeruzalema 
zo strany Rimanov, teda po roku sedem-
desiat. Napriek mimoriadne komplikova-
ným okolnostiam pôsobil veľmi úspešne 
a mnohých priviedol ku Kristovi. 
Keď sa Simeon dožil vysokého veku – 
mal už približne sto rokov – pohania ho 
chytili a zatkli. Dôvody boli dva: šírenie 
kresťanskej viery, teda viery oficiálne 
zakázanej, a príslušnosť ku kráľovskému 
Dávidovmu rodu, ktorého členovia boli 
po roku 70 podozrievaní z iniciovania 
možnej vzbury. Simeona veľa mučili 
a napokon ho ukrižovali. 

Marcel Gajdoš

Po tom, čo prišiel takmer o všetko a teraz 
sedí kdesi mimo ľudskej spoločnosti 
v popole, znetvorený chorobou a trápe-

ním, črepom si škrabe boľavé vredy a priatelia, 
ktorí ho prišli povzbudiť, sa nemôžu zmôcť na 
slovo, narušuje desivé ticho zúfalým plačom, 
ktorý odkrýva jeho najhlbšie myšlienky. 

Preklína deň, v ktorom sa narodil, a v ta-
komto tóne pokračuje celá tretia kapitola. 
Kto na začiatku príbehu závidel Jóbovi jeho 
schopnosť chváliť Boha napriek bolesti, teraz 
si škodoradostne povie: „Jeho hrdinstvo mu 
teda dlho nevydržalo!“ Nie je to však pravda. 
Keď pozornejšie prečítate 3. kapitolu, zbadáte, 
že Jób nepreklína Boha. O ňom nepochybuje. 
Len nevidí východisko zo svojho položenia. 
Bezmocnosť, v ktorej sa ocitol, mu vnucuje 
myšlienku: Lepšie by bolo, keby sa vôbec 
nenarodil. Nechce spáchať samovraždu! Až 
príliš dobre vie, kto je Boh, a preto sa neodváži 
zobrať svoj život do vlastných rúk. Ale ak by 
ho Boh vzal k sebe, vôbec by nenamietal.

Krik bolesti

V biblických dejinách nie je jediným, kto 
bezmocne pozerá na Stvoriteľa a nechápe, 
prečo ho vlastne stvoril, a potom voviedol 
do takejto situácie. V Biblii nájdeme dve pa-
ralelné miesta – ide o Žalm 88 a o proroka 
Jeremiáša 20, 14 – 18. Pri čítaní 88. žalmu 
nenájdete jediné povzbudzujúce miesto. Žalm 
sa začína krikom bolesti, pokračuje krikom 
bolesti a končí sa rovnakým zúfalým krikom 
bolesti. Toto miesto v Biblii ukazuje, že exis-
tujú momenty, v ktorých vidíme len tmu a bo-
lesť. A keď sa človek ocitne v takejto situácii, 
nemusí sa hrať na hrdinu a bagatelizovať to, 
čo prežíva. Ale tieto „tmavé doliny“ tu nie sú 
preto, aby sme v nich žili, ale aby sme sa nimi 
nechali previesť (porov. Ž 23, 4).

Prečo chce Jób zomrieť? Jednoznačná odpo-
veď neexistuje. Ale skúsme si ju predstaviť. 
Odkedy si pamätá, slúžil Bohu, ako najlepšie 
vedel. Čakal, že keď spraví všetko, ako Boh 
chce, ten sa k nemu zachová rovnako „féro-
vo“. Neskôr prichádza skúška a Jób stráca 
takmer všetko. Ale aj vtedy Boha oslavuje. 
Možno čaká, že skúška nepotrvá dlho a Boh 
mu iste nejakým iným spôsobom vráti to, 
čo mu vzal. Že azda ocení zbožnosť, s akou 
skúšku prijímal a obstál v nej. Lenže prejde 
deň, dva, tri, sedem a nedeje sa nič. Sedem je 
číslo plnosti. Teda toto trápenie trvalo veľmi 
dlho. Viac, ako by ktokoľvek čakal. Možno sa 

od začiatku aj niekto snažil pomôcť. Ale keď 
sa nič nehýbalo k lepšiemu, okolie to vzdalo. 
Jób ostal sám s tromi „priateľmi“, ktorí sú už 
tiež na pokraji „spoločenského ovládania sa“. 
Azda aj kvôli nekonečne dlhému času a únave 
neskôr bez servítky povedia všetko, čo budú 
mať na srdci. 

V tomto momente už Jób ničomu nerozumie. 
Stratil nádej, že Boh všetko vráti do svojich 
koľají. Už si ani nevie predstaviť, že by niečo 
v jeho živote mohlo byť dobré. Ak sa za svoj 
zbožný život dočkal takéhoto trápenia, ako 
má potom ďalej žiť? Má hrešiť? Nie! Ale život 
podľa prikázaní mu nepriniesol nič dobré. 
V tomto momente zlyháva všetko, čo o živote 
vedel. Ostalo len jedno – vedomie toho, kto je 
Boh a aký je Boh. O ňom nepochybuje (ak by 
pochyboval, vyjadril by to, preklial by ho, ale 
toto Jób nerobí). Dnes vidíme, že trápenie Jóba 
oslobodilo, aby bol plne k dispozícii Božím 
predstavám bez akejkoľvek zištnosti.

V Cirkvi neplatí zákon trhu 

Človek podvedome čaká, že ak niečo inves-
tuje, bude mať výnosy. Človek kalkuluje, ráta, 
čo dal a čo dostal a vyhodnocuje stratu a zisk. 
Je ochotný akceptovať dočasnú stratu, ak mu 
z dlhodobého hľadiska prinesie zisk. Ale ak 
aj po veľmi dlhom čase zažíva len stratu, po-
kladá podnikanie za neúspešné. Toto v Cirkvi 
neplatí! Ale ak už pripustíme túto paralelu, 
Boh je ten, kto je momentálne v strate. V Je-
žišovi investoval do nás všetko a teraz čaká 
splácanie „dlhu lásky“. Ak teda niekomu 
pomôžeš, nemáš byť na čo hrdý. Spravil si, čo 
bola tvoja povinnosť (porov. Lk 17, 7 – 10). 
Ak slúžiš Bohu a za to od neho niečo čakáš, 
nepochopil si z evanjelia takmer nič. 

Boh sa neteší z našich strát a tmavých 
dolín. Ale chce, aby sme prestali kalkulovať. 
Vo vzťahoch s ľuďmi aj vo vzťahu k nemu. 
Naša zištnosť v medziľudských vzťahoch má 
korene v našej zištnosti voči Bohu. Nie žeby 
nám Boh už nechcel dať nič viac. Chce a dá 
nám to. A ak pochopíš, čo pre teba spravil 
na kríži, budeš mu denne za všetko vďačný 
a túto vďačnosť prejavíš tam, kde práve si. 
Celkom prirodzene.

Je pre teba Boh skutočným Pánom a Spa-
siteľom alebo len „obchodným partnerom“? 
Chceš za všetko protihodnotu? Sú pre teba 
dôležitejšie Božie túžby a predstavy alebo 
tie tvoje? n

„Cez oheň“ alebo
krik bolesti

Valéria JURíčKOVÁ

„Potom Jób otvoril ústa a preklínal svoj deň. Takto bedákal: Bárs by zhynul 
deň, v ktorom som sa narodil...!“ (Jób 3, 3) 
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zSPOLOK SV. CyRILA A METOdA

Naši jubilanti
V máji si okrúhle životné jubileum pripomínajú 
títo naši členovia:
50 rokov: Anna Fedorková z Rudlova, Ľudmila Juricková 
zo Svidníka, Mária Kolesárová zo Zemplínskeho Hradišťa, 
František Šafin z Jastrabia
60 rokov: Jozef Baňas z Trhovíšť, František Jakab zo Zdoby, 
Mgr. Ján Karas z Prešova, Františka Majirská z Okružnej, 
Ing. Vladimír Miroššay z Košíc
70 rokov: MUDr. Mikuláš A. Halko z Mt. Kisco v USA, 
Mária Hricová z Nižného Hrabovca, Pavlína Krompáková 
z Humenného-Pod Sokolejom, Anton Šalapa z Lesného
75 rokov: Mária Baranová zo Sačurova, Mária Barkociová 
z Dlhého Klčova, Helena Dušecinová z Milhostova, Helena 
Chromá zo Sečoviec, Ing. Eduard Porubenský zo Zalužíc, 
Michal Sukovský z Vranova nad Topľou, Anna Šoltésová 
z Nového Ruskova, Ružena Velková z Trebišova, Ján 
Voroňák z Breziny
80 rokov: Anna Fiľaková z Nižného Hrabovca, Mária 
Grigorová z Košíc-Furče, Ján Jachym z Davidova, Ing. Jozef 
Makohus z Michaloviec
85 rokov: Helena Ihnatová z Hlinného, Žofia Prokopčáková 
z Michaloviec
 Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí. 

Na mnoho rokov, šťastných rokov!

Dary na spolok
O. Peter Helísek z Valtíc, ČR – 100 Sk; JUDr. Andrej Huorka 
z Bratislavy – 100 Sk; PaedDr. Ján Kaputa z Hrabského – 
100 Sk; Mária Karaffová z Drienice – 50 Sk; Anna Maďarová 
zo Žbiniec – 100 Sk; Ľudmila Rosenbergová z Janovej Leho-
ty – 220 Sk; Spolok sv. ruženca z Dúbravky – 1000 Sk
Členovia spolku z Drienice:
po 50 Sk: Anna Birčáková, Helena Čarnická, Helena Fe-
chová, Oľga Fechová, Peter Javorský, Margita Olejárová, 
Vincent Sedlák; Elena Škovranová; Margita Škovranová; 
Anna Šurinová
po 20 Sk: Mária Polomčáková; Anna Staneková

Všetkým darcom vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

Oznam
Na ostatnom valnom zhromaždení SSCM sa členské prí-
spevky upravili takto: riadni členovia platia ročne 100 Sk, 
skupinoví členovia 150 Sk. Prosíme správcov farností 
a farárov, aby členské príspevky za rok 2008 vyrovnali čo 
najskôr a taktiež, aby vrátili zoznamy o prevzatí knižných 
podielov s vyznačením zmien (zmena adresy, úmrtie 
a pod.) na adresu spolku. V prípade neuhradenia členského 
najmenej za dva roky dotyčnému neplatičovi členstvo 
automaticky zanikne.

Výbor SSCM

zKOINONIA JáN KRSTITEľ, REALITA PREŠOV

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

Turíce s Komunitou Ján Krstiteľ
10.05. 2008 o 09.30 hod.  Mestská hala v Prešove 

Sväté liturgie v gréckokatolíckych chrámoch 
s modlitbami za uzdravenie špeciálne zamerané 

na obnovu a uzdravenie vzťahov v rodinách, 
z ktorých sme vyšli všetci.
18.04.2008 o 18.00 hod. Jakubany
05.05.2008 o 17.30 hod. Bardejov-Vinabrg

Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
Každý štvrtok (okrem cirkevných a štátnych sviatkov) 
o 16.30 hod. – Prešov – Opál
21.04.2008 o 17.00 hod.  Sabinov – múzeum 

Večery v Kaviarni Smajlík
Príjemné posedenie pri káve, čaji s prednáškou vždy 
o 18.00 hod.
07.05.2008 o 18.00 hod. pre manželov
23.05.2008 o 18.00 hod. pre manželov
každý piatok o 18.00 hod. večery pre mladých
každú stredu o 20.00 hod. Dom modlitby pre mladých

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

zJUBILEá KňAZOV

Jozef Jurčenko, monastier redemptoristov v Micha-
lovciach – 30. máj 1993 – 15 rokov kňazstva; Ján 
Karas, špirituál kňazského seminára v Prešove – 18. 
máj 1948 – 60 rokov života; Emil Sičák, tit. arcidekan, 
výpomocný duchovný v Humennom – 29. máj 1948 – 60 
rokov života

Srdečne blahoželáme a prajeme Mnohaja lita!

zBLAHOžELáME

Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria 
vám!
Málo sme prosili, a predsa sme dostali. Veľký je to dar – 
bol v ňom človek milý, tichý, skromný a usmievavý. Pre 
každého mal radu, každému chcel pomôcť. 18. apríla 
oslávil svoje 35. narodeniny náš duchovný otec Jozef 
Urvinitka.
Pri príležitosti vašich narodenín sa vám chceme poďako-
vať za všetko, čo ste za ten krátky
čas pre nás urobili. Ďakujeme vám za zveľadenie nášho 
chrámu, za všetky vaše slová, za úprimnú lásku. Nech 
vás Ježiš Kristus do ďalšieho života posilňuje, Svätý Duch 
posväcuje a Presvätá Bohorodička ochraňuje.

Mnoho rokov, šťastných rokov vám vyprosujú vďační 
veriaci z Ďurkovej.

zSPOMíNAME

5. marca 2008 si Pán povolal k sebe 
vo veku 86 rokov obetavého otca 
siedmich detí a zároveň horlivého 
kresťana Andreja Demjanoviča. 
S krížom bolesti a utrpenia prešiel 
cestu z tohto do večného života.
Prečo práve o ňom píšeme tieto 
slová poďakovania? Byt, v ktorom sme bývali, sa dvakrát 
do týždňa premenil na miesto stretávania sa mladých 
ľudí v Prešove, na taký malý seminár, kde sa mohli spo-
znávať a hľadať svoje miesto vo svojom živote a prijímať 
Božie volanie. Tieto stretnutia viedol Marián Potaš, ktorý 
týmito stretnutiami priviedol mnohých mladých ľudí ku 
kňazstvu, rehoľnému povolaniu alebo k dobrému man-
želskému život. V dobe totality to bolo veľmi riskantné. 
A práve tento kňaz má veľkú zásluhu na vzniku nejedného 
dobrého kňazského a rehoľného povolania. Náš otec 
riskoval, že niekto prezradí dôvody stretávania sa mladých 

ľudí v našom byte. Za jeho horlivosť vo viere a odvahu mu 
patrí veľká vďaka a úcta.

Večná mu pamiatka!
manželka Marta s deťmi 

8. apríla 2008 uplynie 20 rokov, 
čo nás navždy opustila naša drahá 
mamka, babka, prababka Alžbe-
ta Sedláková. Ak ste ju pozna-
li, venujte jej tichú spomienku 
a modlitbu.

S láskou spomínajú dcéry a syn. 

9. apríla 2008 uplynulo 25 rokov 
odo dňa, keď od nás vo veku 64 
rokov odišiel do večnosti náš otec 
Michal Kormoš zo Sabinova, ro-
dák z Bajeroviec. S láskou v srdci na 
neho v modlitbách spomínajú deti 
Anka, Ján a Juraj s rodinami. 

zPOZVáNKy

Sympózium Kruciáty oslobodenia človeka v Levoči
Kruciáta oslobodenia človeka, Hnutie Svetlo – Život, 
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže a bratia 
minoriti pozývajú širokú verejnosť na 10. jubilejné ce-
loslovenské sympózium Kruciáty oslobodenia človeka, 
ktoré sa uskutoční 2. – 4. mája v kláštore minoritov 
v Levoči. Témou stretnutia je Život vo vernosti ako forma 
oslobodenia (Je vernosť opäť v móde?). Prihlásiť sa môžete 
na e-mailovej adrese: levoca@minoriti.sk (Páter Roman 
GAŽÚR OFMConv.).

Spasi mja, Bože moj
Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa v Pre-
šove vydal audio CD s názvom Spasi mja, Bože moj. Záu-
jemcovia o CD sa môžu informovať na Gréckokatolíckom 
farskom úrade v Prešove (051 / 7734 625, 0903 341 058, 
0915 150 710) alebo na svojom farskom úrade.(Gabriel 
Székely)

Boh mení životy mladých Rómov 
Prvé CD rómskej gospelovej kapely F6
Po roku intenzívnej práce všetkých šiestich členov kapely 
F6, ktorá vznikla a slúži v rámci aktivít gréckokat. Pasto-
račného centra Rómov v Čičave, je na svete CD s názvom 
Aké je dobré a milé. Chlapci vo veku okolo 16 rokov zložili 
a hudobne upravili 9 vlastných piesní.  V podobe CD sa 
k vám môžu dostať vďaka finančnej podpore Európskej 
únie. Určite vám pri počúvaní neunikne radosť a ľahkosť 
hudby, ktorá pramení z lásky k Ježišovi, a z odvážnej vízie 
priniesť posolstvo o spasení a novom živote s Bohom do 
škôl, a najmä do rómskych osád. Všetci hudobníci a spe-
váci kapely F6 sú skauti, aktívni členovia 133. zboru Čičva 
a spolu s ostatnými každomesačne organizujú vo Vranove 
nad Topľou modlitbové koncerty pre mládež i dospelých. 
O odvahe bojovať za tých, ktorí sú na zlej ceste, hovorí 
i názov kapely prameniaci z Biblie, kde sa v Liste Efezanom 
v šiestej kapitole píše o Božej výzbroji (odtiaľ F6).
CD si môžete zakúpiť v bývalom Dome kultúry vo Vranove 
nad Topľou, kde každú nedeľu o 10.00 hod. prebiehajú 
bohoslužby nielen pre Rómov, príp. objednať na adrese: 
Pastoračné centrum Rómov, Čičava 74, 093 01 Vranov n/T, 
telefonicky 0915 951081 alebo mailom martin.mekel@
gmail.com. Pozrite si aj www.avamenca.sk. (M. Mekel)

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

z R á d i o  l u m e N
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

18.04. (piatok) 20.30 Priamy prenos večernej relácie ÚV hovor – špeciál z Krakova
19.04. (sobota) 10.00 Priamy prenos sv. omše zo 4. rozhlasovej púte do Sanktuária Božieho milosrdenstva 
v Krakove

DVOJKA: 
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

21.04. (pondelok) 06.45 Islam v Európe – Chorvátsko 07.15 Moja misia – Útek do Albánska, doku-
ment R; 13.50 Orientácie – náboženský magazín zo života veriacich ECAV R; 14.20 Slovo R

22.04. (utorok) 18.55 Sinaj. Najvyšší vrchol Sinajského poloostrova – hora Sinaj zohráva dôležitú úlohu 
v biblickom príbehu. V rozprávaní o zmluve medzi Bohom a jeho ľudom odovzal Boh Mojžišovi Desať 
prikázaní práve v týchto bezútešných výšinách. No až po tom, ako Mojžiš vyviedol svoj ľud z egyptského 
otroctva. To sa mu podarilo v roku 1250 pred Kristom, keď pred faraónom a jeho armádou utiekli do 
Sinajskej púšte. Tu boli konečne v bezpečí. Mojžišov prechod púšte preukázal, že bol Bohom vyvolený, 
aby vyviedol svoj ľud z otroctva a našiel mu novú vlasť. Nebezpečenstvá a pocity neistoty, ktoré zakúsili, 
Izraelitom pomohli vytvoriť si vlastnú identitu. 

23.04. (streda) 13.20 Sinaj, dokument R
25.04. (piatok) 15.50 Islam v Európe – Dánsko (10), dokument
27.04. (nedeľa) 10.00 Mám knihu zdedenú, dokument R; 10.30 Služby Božie – priamy prenos bo-

hoslužby z evanjelického kostola v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti 110. výročia vzniku Tranoscia; 
21.20 Slovo; 01.35 Slovo R

28.04. (pondelok) 07.15 Moja misia – Rašaj, dokument R; 13.20 Poltón R; 13.45 Slovo R
03.05. (sobota) 12.15 Poltón P
04.05. (nedeľa) 09.15 Benedikt XVI. – pápež z Nemecka, dokument R; 14.00 Moja misia – Cena človeka, 

dokument R; 14.25 Slovo; 14.30 Orientácie – náboženský magazín zo života veriacich
05.05. (pondelok) 06.45 Moja misia – Cena človeka, dokument; 12.55 Poltón R; 13.25 Orientácie R; 

13.50 Slovo R 

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

Kresťanská nedeľa (Ne – 09.30 /Rádio Slovensko, Rádio Regina/)
20.04. – rímskokatolícka svätá omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
27.04. – evanjelické služby Božie z Nitrianskej Stredy
04.05. – rímskokatolícka svätá omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
11.05. – rímskokatolícka svätá omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke

Z duše (Ne – 07.55 /Rádio Regina/)
20.04. – M. Šidlík: Buďme sami sebou  04.05. – E. Bachledová: Lásky čas
27.04. – P. Zsolnai: Nádej   11.05. – M. Červený: Turíčna nedeľa

Cesty (Ne – 21.05 /Rádio Slovensko/; St – 21.00, So – 20.00 /Rádio Regina/)
19.04. – Náboženské spektrum (Ľ. Malík)
26.04. – S diakoniou na Dolnej zemi (Pavel Gabriš)
03.05. – Náboženské spektrum (A. Brillová)
10.05. – Náboženské spektrum (Ľ. Malík)

Svojim členstvom v Klube priateľov TV Lux môžete podporiť jedinú slovenskú kresťanskú televíziu.
Členom klubu sa môžete stať zaslaním prihlášky na adresu: Kapitulská 11,
     P.O.BOX 113,
     814 99 Bratislava,
alebo na e-mailovú adresu klub@tvlux.sk.
Členom klubu môže byť: Rodina
  Jednotlivec
  Firma
Každý člen klubu dostane klubovú kartičku s členským číslom.

Môžete nás podporiť prostredníctvom bankového účtu 2629013000/1100 .

z T e l e v í z i a  d o b R ý c h  s p R á v  –  T v  N o e

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

21.04. (pondelok) 16.00 Program 16.05 Katolíci v Moskve 16.35 Domov dôchodcov v Buchloviciach 16.50 Česká 
škola na Haiti 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 Kostol na predmestí 20.00 Z pokladov duše 20.05 Krásy Čiech 
a Moravy 20.35 Na koberčeku P 20.50 Spravodajské Noeviny 21.05 Ecce homo 21.10 Nočná univerzita 22.10 
Exit 316 22.30 Octava dies 23.00 Koncert skupiny Paprsky 00.30 Relativistická Európa
22.4. (utorok) 16.00 Program 16.05 Česká škola na Haiti 16.30 Pro vita mundi 17.10 Katolíci v Moskve 17.40 
Cesty za poznaním 18.10 Detská televízia 18.35 Bolek a Lolek 18.45 Kostol na predmestí 19.00 Prírodné zázraky 
Európy 20.00 Z pokladov duše 20.05 Bez habitu 21.05 Tigre oceánov 21.35 Je Balkán trójskym koňom islamského 
terorizmu? 22.05 Octava dies 22.35 Kino múz 23.35 Kostol na predmestí 23.50 Česká škola na Haiti 00.15 Pro 
vita mundi 00.55 Spravodajské Noeviny
23.4. (streda) 16.00 Program 16.05 Spravodajské Noeviny 16.15 Pre zdravie 16.25 Nočná univerzita 17.20 
Prírodné zázraky Európy 18.20 Exit 316 18.35 Klaunský rozprávkový kufrík 18.45 Cesty za poznaním 19.15 Pro vita 
mundi 19.55 Z pokladov duše 20.00 Roky letia k anjelom 20.25 Pre zdravie 20.35 Skauting je cesta 20.45 Katolíci 
v Moskve 21.20 Krásy Čiech a Moravy 21.50 Po stopách Ježiša Krista 22.25 Hlbinami vesmíru 23.05 Generálna 
audiencia pápeža Benedikta XVI. R 00.35 Roky letia k anjelom
24.4. (štvrtok) 16.00 Program 16.05 Krásy Čiech a Moravy 16.35 Kostol na predmestí 16.55 Na koberčeku 17.10 
Po stopách Ježiša Krista 17.40 Za závojom 18.35 Bolek a Lolek 18.45 Ecce homo 18.50 Skauting je cesta 19.00 
Cesty za poznaním 19.30 Exit 316 19.50 Spravodajské Noeviny 20.00 Z pokladov duše 20.05 Pro vita mundi 20.45 
Octava dies 21.15 Na koberčeku 21.30 Pre zdravie 21.40 Primičná homília P. Mgr. Dr. Ing. Pavla Konzbula 22.00 
Katolíci v Moskve 22.30 Po stopách Ježiša Krista 23.00 Tigre oceánov 23.30 Okrúhly stôl
25.04. (piatok) 16.00 Program 16.05 Generálna audiencia pápeža Benedikta XVI. R 17.40 Žiť cestou 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 Otázniky na tému Exorcizmus 21.45 Krásy Čiech a Moravy 22.15 Ecce homo 22.20 Bez habitu 
23.25 Spravodajské Noeviny 23.35 Nočná univerzita 00.35 Skauting je cesta 00.45 Octava dies
26.04. (sobota) 08.00 Program 08.04 Ecce homo 08.10 Exit 316 08.30 V mene Ježiša 09.00 Cesty za poznaním 
9.35 Čítame z kresťanských periodík 09.40 Za závojom 10.35 Žiť cestou 11.05 Pro vita mundi 11.40 Rozprávka pre 
deti 11.55 Z pokladov duše 12.05 Domov dôchodcov v Buchloviciach 12.25 Je Balkán trójskym koňom islamského 
terorizmu? 16.00 Program 16.05 Roky letia k anjelom 16.30 Katolíci v Moskve 17.00 Krásy Čech a Moravy – Hlboká 
17.30 Do vienka dané... 17.45 Žiť cestou 18.05 Domov dôchodcov v Buchloviciach 18.20 Na koberčeku 18.35 
Rozprávka pre deti 18.45 Spravodajské Noeviny 18.55 Cesty za poznaním 19.25 Prvé čítanie 19.50 Čítame 
z kresťanských periodík 20.00 Z pokladov duše 20.05 Po stopách Ježiša Krista 20.35 Primičná homília P. Dávida 
Bouma 21.05 Za závojom 22.00 Roky letia k anjelom 22.25 Prírodné zázraky Európy 23.20 Pro vita mundi 00.00 
Vox 006, festival kresťanských kapiel
27.04. (nedeľa) 08.00 Program 08.04 Z pokladov duše 08.10 Evanjelium 08.15 Bolek a Lolek 08.25 Do vienka 
dané... 08.40 Roky letia k anjelom 09.00 Svätá omša z Ríma 11.05 Ecce homo 11.10 Pro vita mundi 11.55 Z po-
kladov duše 12.00 Poludňajšia modlitba so Sv. Otcom Benediktom XVI.12.15 Spravodajské Noeviny 12.30 Roky 
letia k anjelom 16.00 Program 16.05 Je Balkán trójskym koňom islamského terorizmu? 16.35 Primičná homília 
P. Dávida Bouma 17.00 Hlbinami vesmíru 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 Večer ako v opere 21.35 
Domov dôchodcov v Buchloviciach 21.50 Skauting je cesta 22.00 Bez habitu: Spoločnosť sestier Ježišových 23.00 
Prvé čítanie 23.25 Noemova pošta 00.55 Evanjelium
28.04. (pondelok) 16.00 Program 16.05 Brazília – Volanie Boha 16.25 Trdlinky po ôsme 16.40 Roky letia k anjelom 
17.00 Pre zdravie 17.15 Exit 316 17.35 Detská televízia 18.05 Po stopách Ježiša Krista 18.35 Bolek a Lolek 18.50 
Cesty za poznaním 19.20 Roky letia k anjelom 19.40 Do vienka dané...  20.00 Z pokladov duše 20.05 Krásy Čiech 
a Moravy 20.35 Na koberčeku 20.50 Dobré správy pre všetkých 21.05 Ecce homo 21.10 Nočná univerzita 22.10 
Exit 316 22.30 Octava dies 23.00 Večer ako v opere 00.30 Je Balkán trójskym koňom islamského terorizmu? 
29.04. (utorok) 16.00 Program 16.05 Roky letia k anjelom 16.25 Pro vita mundi 17.00 Spravodajské Noeviny 
17.15 Brazília – Volanie Boha 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 Cesta k Cirkvi 21.05 Tigre oceánov 
21.35 Potrebuje Česko svojich hrdinov? 22.05 Octava dies 22.35 Hlbinami vesmíru 23.15 Trdlinky po ôsme 23.35 
Do vienka dané... 23.50 Roky letia k anjelom 00.10 Pro vita mundi 00.45 Spravodajské Noeviny 
30.04. (streda) 16.00 Program 16.05 Spravodajské Noeviny 16.15 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 Keby som – magisterský film Kristíny Bertičovej 20.20 Pre zdravie 20.30 Sydney 
2008 20.40 Brazília – Volanie Boha 21.05 Čítame z kresťanských periodík 21.20 Krásy Čiech a Moravy – Český 
Krumlov 21.50 Po stopách Ježiša Krista 22.25 Hlbinami vesmíru 23.05 Generálna audiencia pápeža Benedikta 
XVI. R 00.35 Roky letia k anjelom
01.05. (štvrtok) 16.00 Program 16.05 Krásy Čiech a Moravy – Český Krumlov 16.35 Do vienka dané... 16.50 
Na koberčeku 17.05 Po stopách Ježiša Krista 17.40 Vynorení z katakomb 18.35 Bolek a Lolek 18.45 Ecce homo 
18.50 Sydney 2008 19.00 Cesty za poznaním 19.30 Exit 316 19.50 Spravodajské Noeviny 20.00 Z pokladov duše 
20.45 12 podmienok k dedičstvu  22.15 Na koberčeku 22.30 Po stopách Ježiša Krista 23.00 Tigre oceánov 23.30 
Otázniky na tému Exorcizmus
02.05. (piatok) 16.00 Program 16.05 Generálna audiencia pápeža Benedikta XVI. R 17.30 Žiť cestou 17.50 
Spravodajské Noeviny 18.00 Na koberčeku 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 20.45 Cesta k Cirkvi 21.45 Krásy Čiech a Moravy – Český 
Krumlov 22.15 Ecce homo 22.20 Sydney 2008 22.30 Spravodajské Noeviny 22.45 Nočná univerzita. sr. Veronika 
Barátová 23.45 Cesta k Cirkvi 00.45 Octava dies
03.05. (sobota) 08.00 Program 08.04 Ecce homo 08.10 Exit 316 08.30 V mene Ježiša 08.55 Cesty za poznaním 
09.25 Keby som – magisterský film Kristíny Bertičovej 09.45 Čítame z kresťanských periodík 09.50 Brazília – Volanie 
Boha 10.10 Vynorení z katakomb 11.05 Pro vita mundi 11.40 O Maškrtníčkovi 11.55 Z pokladov duše 12.05 
Trdlinky po ôsme 12.20 Potrebuje Česko svojich hrdinov? 12.50 Čítame z kresťanských periodík 13.00 Vysielanie 
Rádia Proglas 16.00 Program 16.05 Roky letia k anjelom 16.25 Brazília – Volanie Boha 16.45 Pre zdravie 17.00 
Krásy Čiech a Moravy – Český Krumlov 17.30 Do vienka dané...  17.45 Detská televízia 18.05 Trdlinky po ôsme 
18.20 Na koberčeku 18.35 O Maškrtníčkovi 18.45 Spravodajské Noeviny 18.55 Cesty za poznaním 19.25 Prvé 
čítanie 19.50 Čítame z kresťanských periodík 20.00 Z pokladov duše 20.05 Po stopách Ježiša Krista 20.35 Primičná 
homília P. Františka Hanáčka 21.00 Vynorení z katakomb 21.55 Keby som – magisterský film Kristíny Bertičovej 
22.15 Prírodné zázraky Európy 23.05 Pro vita mundi 23.45 Vox 006
04.05. (nedeľa) 08.00 Program 08.04 Z pokladov duše 08.10 Evanjelium 08.15 Bolek a Lolek 08.25 Ľudia 
na ceste 08.40 Keby som – magisterský film Kristíny Bertičovej 09.00 Ecce homo  09.15 Pro vita mundi 09.55 
Sydney 2008 10.15 Púť Rádia Proglas a TV NOE 11.55 Z pokladov duše 12.15 Spravodajské Noeviny 12.25 Roky 
letia k anjelom 12.45 Primičná homília P. Františka Hanáčka 13.00 Vysielanie Rádia Proglas 16.00 Program 16.05 
Potrebuje Česko svojich hrdinov? 16.35 Primičná homília P. Františka Hanáčka 17.00 Hlbinami vesmíru 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 Umelecká prehliadka cirkevných škôl 2008 21.35 Trdlinky po ôsme 21.50 Sydney 
2008 22.00 Cesta k Cirkvi 23.00 Prvé čítanie 23.25 Otázniky na tému Exorcizmus 00.55 Evanjelium
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Pomôcky: Ub, 
Ist, Kama, 

Inari, És, Tou
Sumerský  

boh nebies
2. časť 

tajničky
Autor:

 V. Komanický, 
Humenné

Športový 
úbor

Okrem iného, 
skr.

1. časť 
tajničky slovo Opäť

EČV 
Liptovského 

Mikuláša
Oersted, 
značka

Tiež
Ruská rieka 4. časť 

tajničky

Otravné látky Hudobný 
nástroj

Často 
neorieme

slovo
Podľa, 

po česky
Telocvičný 

prvok Modrý 
pigment Život

Súkromie EČV Rožňavy

EČV Piešťan
Srdoš Srbská rieka

Zelenina Dávidov otec

365 dní
Hrnuli

Sťa

Myšlienka
Neraz

Úryvky 
z opery

Sopka

Umenie, 
po latinsky

Nariekal

Citoslovce, 
povzdych

Omočia Domácke 
mužské 
menoZdvihni 

vystreté ruky

10 litrov 
v Číne

Je, po ne-
mecky

Babylonská 
bohyňa zeme

Rudolf, 
po domácky Dýka

slovo
Predpona 

slov 
s významom 

ekológia

Závodil

Začo

Jakubov 
a Rebekin 

syn

Fínske jazero

Maďarská 
spojka „a“

3. časť 
tajničky

Dusíkatá 
zlúčenina

Vyvaľuj oči Symetrála Silný povraz

Svätý Ján Zlatoústy: Lakomstvo rodí závisť, bezbožnosť, sklon k falošnej prísahe,  
úžerníctvu, krádeži, nepoctivosti ... (dokončenie v tajničke)

relax

s úsmevom 
n Dve francúzske šľachtičné počas rozhovo-
ru prídu až k téme predveľkonočný pôst:
„Mali by sme sa kajať na znamenie pokánia. 
Čo budeme robiť?“
„Myslím, že by sme mali prikázať slúžkam, 
aby sa postili!“

n V jednom škótskom meste dal pastor 
kolovať klobúk, aby tam veriaci vkladali 
almužny na kostol. Po nejakom čase sa mu 
klobúk vrátil, samozrejme, prázdny. Pastor 
obrátil oči k nebu a s vďačnosťou sa modlil: 
„Ďakujem ti, Bože. Vrátili mi klobúk.“ 

n Viete, čo je absolútna drzosť? Keď červík 
povie, že ide na ryby.

n Prváčik sa modlí: 
„Milý Pán Ježiš, my ťa máme všetci veľmi 
radi! Preto ťa prosíme, dávaj na seba dobrý 
pozor, lebo keby sa tebe niečo stalo, tak by 
sme sa všetci dostali do riadnej kaše. Amen.“

n „Pán doktor, ako dopadla tá moja operá-
cia?“
„Aký doktor? Ja som svätý Peter!“

 CH K K A L V T A D A M O A CH R A J

 E E Ď C J A T L B I E N K R O O A

 C O I P K E D O M š A B A Á S N O

 H E A R B J R E R R Ď K N M N A E

 Ľ L S O H O E U CH T R K O A A I O

 O T D T CH S Ž O Z í A T M N S N P

 A E Ó E A A B A Ž A A A A I A S O

 R R S K A M R É L N L T M Z R A K

 A P O T O P A I A O U E A L E B Á

 I D L O Ž Á A A Z S B R M L E A N

 T D A R H P Ž š H M E A I T M T I

 R Y B Á R E E U I T A Á E Z A U E

 K O R T O Ž V D O E š L N A K E D

Legenda: ÁBEL, BISKUP, BLUD, BOLESTI, BRAT, DUšA,  EFEZ, 
ELIÁš, HOREB, HRAD, HRIECH, HROM, CHARITA, CHARIZ-
MA, CHLIEB, CHOROBA, CHRÁM, IZRAEL, JERUZALEM, 
KABINET, KALICH, KVAS, MIER, MISKA, MOST, OBAL, PENA, 
POKORA, POPOL, POTOPA, PROROK, RIAD, RIEKA, RUŽA, 
RYBA, SINAJ, SIROTA, SLOBODA, SLUHA, SLZA, TREST, UZOL, 
ZBOR, ŽALM, ŽIAK, ŽOLD, ŽREB.

Tajničku osemsmerovky tvorí 46 nevyškrtaných písmen. 

Autor: Marek Pataky
Zo správnych riešení za apríl vylosujeme držiteľa 
knihy o bl. Vasiľovi Hopkovi.
Výherca za marec: Mária Suváková zo Svidníka.

osemsmerovka

NAJeKONOMIcKeJŠIe VYKUROVANIe  
pre KOSTOLY

 TePLOMeTY – okamžité teplo 
Teplomety sú elektrické infražiariče, ktoré produkujú 

tepelné žiarenie najviac podobné slnečnému. 
Nezohrievajú m3 vzduchu, ale zohrievajú m2 plochy. 

Nie je treba temperovať.  
Za málo peňazí teplo ihneď, keď ho potrebujete. 

Náklady na kúrenie klesnú aj o 70%.

QH cONTROL s.r.o. divízia vykurovanie 
0910 77 66 77

INZERCIA

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

Misijná púť detí
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pozýva 
všetkých koledníkov Dobrej noviny 10. mája 2008 do 
Rajeckej Lesnej a Levoče na Misijnú púť detí.  Katechéza 
pre prípravu vo farnostiach je na tému Pane, nauč nás 
modliť sa (je na www.erko.sk). Obetným darom je 
školský zošit. Prihlásiť sa môžete do 30. apríla.
Kontakt na prihlásenie do Rajeckej Lesnej: eRko – Ivan 
Kňaze, 018 53 Bolešov 278, sms: 0905/ 532 597, e-mail: 
ivan@erko.sk
Kontakt na prihlásenie do Levoče: eRko – Monika 
Škvarová, 065 01 Forbasy 35, sms: 0905/627 612, e-mail: 
slnieckomonky@gmail.com (Ivan Kňaze)

TePeLNÁ IZOLÁcIA SYSTéMOM FúKANeJ 
MINeRÁLNeJ VLNY MAGMAReLAX 

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

INZERCIA

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

INZERCIA
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 ZAMySLENIE JOZEfA GAČU

Svätý Juraj

V ostatných rokoch sa vo 
veľkom množstve tlačia 
ikony na papier. Určite môžu 

prispieť k úvahám o teológii ikon aj 
k duchovnosti, no napísanú, nama-
ľovanú ikonu nahradiť nemôžu.

Umenie v dnešnej dobe je množ-
stvom štýlov a rozličných jazykov. 
Každý chce vyjadriť seba samého, 
ale tak, že nikto viac mu nerozu-
mie. Dnešnému umeniu, zdá sa, 
chýba predovšetkým to, čo bolo 
v minulosti základom v kresťan-
skom umení, a to je komunikácia 
– organické spojenie modlitby 
a liturgie umením, najčastejšie 
obrazom.

Ježiš Kristus zvíťazil nad zlom. 
Svojím zmŕtvychvstaním zvíťazil 
nad smrťou. Na ikone vidíme zo-
brazeného svätého Juraja ako veľký 
vzor duchovného boja proti zlu, 
proti Zlému. Juraj je na mocnom 
bielom koni, ktorý tvorí horizont 
ikony a oddeľuje zlo, ktoré vychá-
dza z jaskyne ako had, od podkladu 
zlatej farby, ktorá symbolizuje 
božské. V pravom hornom rohu 
sa objavuje prichádzajúca Božia 
moc, Božia milosť. Ako tu už bolo 
spomenuté, biela farba na ikonách 
predstavuje duchovný rozmer. 
Znamená to, že svätý Juraj poráža 
zlo silou (kôň) Svätého Ducha. 
Kopija, ktorú zapichuje hadovi do 
hrdla, je jemný nástroj, ktorý veľ-
mi zľahka drží v ruke. Naznačuje 
to, že zabíja zlo bez akejkoľvek 
námahy. Toto gesto zjavuje veľkú 

pravdu v duchovnom zápase. 
Diabol nemôže byť porazený len 
ľudskými silami, on neposlúcha 
hlas človeka, ustupuje len pred Bo-
žím slovom. V minulosti sa veľmi 
podčiarkovala dôležitosť ľudskej 

vôle a síl v duchovnom 
boji, a dôsledkom toho je 
dnešné obdobie, keď sa 
zasa o tomto zápase ho-
vorí iba psychologickými 
pojmami a zanedbáva sa 
pôsobenie Svätého Du-
cha. O anjeloch a diabloch 
sa dnes v Cirkvi hovorí 
málo, zatiaľ čo celý svet 
mimo Cirkvi s tým problém 
nemá. Záležitosti duchov-
ného zápasu sa viac riešia 
na rovine psychologic-
kej a sociologickej. Ikona 
nás vedie k najdôležitejšej 
skutočnosti duchovného 
života i zápasu, a to je po-
zvanie človeka na spolu-
prácu, synergiu so Svätým 
Duchom, ktorý tajomne 

pôsobí v človekovi i v dejinách.
V pravom hornom rohu ikony je 

znázornené práve toto. Na niekto-
rých ikonách je žehnajúca ruka 
nebeského Otca, ktorý posiela 
Svätého Ducha, aby pripomenul 
všetko, čo urobil Kristus. Celú 
pravdu. Aj pravdu o zle.

Je to ako pekný kútik – krásnyj 
ugol – v domoch kresťanov Výcho-
du. Je to kút, v ktorom sa v dome 
umiestňuje ikona alebo kríž so za-
žatou sviecou, ozdobený ľanovým 
plátnom s vyšitou modlitbou či 
prosbou. Do izby každodennosti 
tak vchádza Boží pohľad, ktorý 
napomáha rozmeru duchovnosti: 
pracovať, žiť a jesť pod Božím 
pohľadom. Boh bdie nad rodinou 
a nad všetkým, čo sa v dome 
stane. Pred ikonou sa neodohrá-
vajú len pekné chvíle, ale aj ťažké, 
problematické a hriešne okamihy. 
No Boh je tam, pozerá sa so svo-
jím milosrdenstvom, požehnáva 
a uzdravuje.

Tento kútik požehnania potvrdzu-
je slobodu duchovného života: byť 
slobodný s Bohom, žiť vo vzťahu 
s ním v slobode a uvedomovať si aj 
v ťažkostiach života a v zápasoch 
proti zlu prítomnosť, pôsobenie 
a spásu Boha. n
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Elmont - Ivák ZVONÁRSTVO
jediná profesionálna

firma na Slovensku
ponúka komplexné riešenia pre chrámy.

Automatizáciu chrámových zvonov
Používame najspoľahlivejšiu technológiu pre zvonenie, ktorá spočíva v bezkontak-
tovom snímaní polohy zvona s motorickým pohonom riadeným mikroprocesorovou 
jednotkou. Osvedčená novinka! pohon pomocou lineárneho motora, žiadne fyzické 
spojenie pohonu so zvonom, chod zvonu je bez vibrácií, maximálne priblíženie 
k ručnému zvoneniu.
Prevádzame kompletnú rekonštrukciu pôvodného zavesenia a uchytenia zvonov ako 
aj elektrických pohonov. V roku 2007 sme elektrifikovali celkovo 80 zvonov.

digitálne zvony spolu s hodinovým odbíjaním
Ojedinelé riešenie, pri ktorom odpadá finančne náročné použitie liatych zvonov, alebo 
nákladné rekonštrukcie zvonových zariadení. Systém obsahuje 4 zvony, hodinové 
odbíjanie, denný automat, automat-pohreb, zvonkohry (napr. tichá noc, Svadobný 
pochod).

Vežové hodiny
Ponúkame nový patentovaný vežový stroj pre Váš chrám, riadený DCF signálom, 
pre štyri číselníky do priemeru troch metrov vyrobených laserovou technológiou za 
bezkonkurenčné ceny spolu s hodinovým odbíjaním.

Zabezpečenie dodania zvonov
Ponúkame dodanie chrámových zvonov od najväčšieho zvonolejárskeho majstra 
v Európe p. FELCZYNSKÉHO s tradíciou 197 rokov od 35 kg do 12 000 kg.

Ozvučenie
Ponúkame dodanie a montáž osvedčenej zvukovej aparatúry. Reprobedne vyrobené 
samozrejme z dreveného profilu pre dokonalú dynamiku, mikrofóny SHURE s fan-
tómovým napájaním 48 V pre najkvalitnejší prenos hlasu, mix- pulty fi. BEHRINGER.

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

Zváranie zvonov
Prevádzame zváranie prasknutých zvonov akejkoľvek veľkosti a hmotnosti.

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

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

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

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

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



historické udalosti

Košice, 18. február 2008 – slávnostná intronizácia 
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