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Ing. Mgr. Marián Sabol
člen redakčnej radyPred časom za mnou v škole prišiel jeden 

menší chlapec a vravel mi, že sa mu zja-
vila Panna Mária. Hľadal som na ňom 

nejaké známky klamstva, bol však presvedči-
vý. Na stole boli dve fixky, zelená a oranžová. 
Vravím mu: „Neviem, či mi hovoríš pravdu, 
ale opýtame sa Boha. Za chrbtom tieto fixky 
zamiešam, ukryjem ich do dlaní a ty si vybe-
rieš. Ak v nej bude zelená, hovoríš pravdu, 
ale ak oranžová, klamal si mi.“ Chlapcovi sa 
na tvári objavilo sústredenie, potom ukázal 
na pravú ruku. Bola tam oranžová fixka. 
Sklopil zrak a previnilo sa díval do zeme. 
Pokarhaný a poučený o lži s krátkymi nohami 
odišiel domov. Odvtedy už za mnou s ničím 
podobným neprišiel.

Možno vám napadne – čo by si robil, keby 
bol vybral „správnu“ farbu? Naozaj neviem, 
vtedy som o tom neuvažoval. Pri tomto 
chlapcovi som si však uvedomil, že v porov-
naní s ním nám niečo chýba – presvedčivosť, 
s akou rozprával. My Božie deti ktoré prináša-
me svetu pravdu o Božej láske, o oslobodení 
od hriechu, o vykúpení, o spáse a možnosti 
nového života s Kristom, totiž často pôsobíme 
tak, akoby sa to nás samých veľmi netýkalo. 
My, ktorí sme spoznali Cestu, Pravdu a Život, 
sme v očiach tohto sveta mnohokrát vnímaní 
ako nepresvedčiví. Čo nám chýba? Moc pôso-
benia Svätého Ducha. Ježiš nám hovorí: „Keď 
zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu 
a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej 
Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme“ 
(Sk 1, 8). Je to veľký rozdiel – poznať pravdy 
viery a byť skutočným svedkom vzkrieseného 
Krista.

Tento rok som si všimol, ako často sa nám 
pozdrav Christos voskrese! popletie s tým, kto-
rý používame počas roka. Viem, každý z nás 
sa mýli. Je to ale aj znak toho, ako rýchlo sa 
náš život po Pasche dostáva do starých koľají. 
Keď niekto povie, že sa zabúda modliť, prí-
padne prísť v nedeľu do chrámu, to znamená, 
že to pre neho nie je až také dôležité. Pýtať 
naspäť požičané peniaze, pozrieť si obľúbený 

seriál, ísť na rande, kúpiť to, po čom túži-
me – na to nezabúdame. Na čo sme zabudli 
teraz, čo je také dôležité v tomto období po 
vzkriesení? Hľadať pôsobenie Svätého Ducha 
v svojom živote, očakávať jeho skutočný prí-
chod. Pre prvé spoločenstvo Cirkvi bolo naj-
dôležitejšie očakávať príchod Svätého Ducha 
– až potom sa začalo ohlasovanie, katechéza, 
život v spoločenstve, evanjelizácia celých 
krajín, rast Cirkvi. V dnešnej dobe skúšame 
opačný postup – toto všetko robíme bez neho. 
Robíme to po svojom – kážeme, modlíme sa, 
stretávame, poučujeme mladších, a potom 
premýšľame, čo tomu ešte chýba. Celé mi 
to pripomína jeden príbeh o šoférovi, ktorý 
našiel kameň – zlatý nuget veľkej hmotnosti. 
Nespoznal ho, ale ukladal si ho na plynový 
pedál, aby na ňom nemusel počas pracovnej 
doby držať nohu. Neskôr ho vyhodil a našiel 
ho niekto iný. Ani nevieme, aký Boží dar, aký 
poklad a silu v sebe nosíme my všetci, ktorým 
bol dar Svätého Ducha udelený, aký život má 
Boh pre mňa pripravený.

Od prvých strán Písma vidieť, že Mária, 
Alžbeta, Zachariáš, Simeon, Ján Krstiteľ aj 
sám Ježiš boli naplnení Svätým Duchom. 
Neskôr zostúpil na apoštolov a na celé spo-
ločenstvo Cirkvi. Ak sa chcem stať ďalším 
členom v tomto zozname mien svätých, 
musím počítať s pôsobením Božieho Ducha. 
To znamená nechať Boha vstúpiť do môjho 
vnútra, aby ma viedol. Ježiš povedal: „Oheň 
som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len 
aby už vzplanul!“ (Lk 12, 49)

Na niečo – či skôr na niekoho – sme my 
kresťania dnešnej doby zabudli. Možno preto, 
že sa nám to nezdá také dôležité. n

slovo na úvod

Na niečo (niekoho)
sme zabudli

Neprehliadnite

Drží ti miesto 4 – 5
Homília bratislavského vladyku Petra 
Rusnáka počas intronizácie v Bratislave 
9. marca 2008.

miesto, ktoré nám dal boh 12
Sobota 9. marca 2008 sa stala posledným 
dňom gréckokatolíkov na Slovensku, 
v ktorom jasne rezonovalo povýšenie našej 
cirkvi na metropoliu.  

Totus Tuus 14 – 15
Slovenská cirkev je známa svojou marián-
skou úctou. Ide však o pravú úctu? Aká je 
živá úcta k Presvätej Bohorodičke? 

Všetci sme jedno v Kristovi 16 – 17
Rozhovor s J. Em. kardinálom Leonardom 
Sandrim, prefektom Kongregácie pre 
východné cirkvi, nielen o povýšení našej 
cirkvi.

Zostal som sám 20 – 21
Vdovec. Zriedkavý jav v našej spoločnosti, 
avšak častokrát prehliadaný. Lenže aj on 
trpí a chce prijímať a dávať lásku.
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Všetci poznáme frázu, ktorá sa často 
používa: Drž mi flek. Alebo: Drž mi 
miesto. Je dôležité mať miesto.

Keď nemáš miesto, máš pocit, že si 
bezcenný.

Ani ma neusadili! Nemám miesto!
Vidíme, že aj apoštoli, ktorí chodili s Je-

žišom Kristom, chceli mať miesto. A nie 
hocijaké! Chceli mať miesto po jeho ľavici 
a po pravici. No Ježiš hovorí veľmi vážnu 

vec pre nás všetkých: „Ty si myslíš, že to 
miesto, ktoré si si vysníval a po ktorom 
toľko pachtíš, bude pre teba šťastím? Si si 
istý?“ Práve to je problém človeka dneška. 
Všetci máme obavu, či vôbec niekto o mne 
na tomto svete vie. Či nie som len strate-
ným číslom vo vesmíre, ako sa ťa o tom 
snaží dnešný svet presvedčiť, keď hovorí: 
„Neznamenáš nič!“ Všetko sa zakladá na 
číslach, na percentách, referenciách. A za 
tým sa skrývajú milióny ľudí.

Ale kto som ja? Vie o mne Boh?
A preto vidíme ľudí (a patríme medzi 

nich aj my, ktorí sedíme v kostolných 
laviciach), že sú smutní a nie sú šťastní. 
Je to preto, lebo nevedia, či Boh na nich 
pamätá. Odpoveďou na to je aj dnešné 
evanjelium: Boh ti pripravil miesto. Na 
inom mieste Ježiš hovorí, že ide do neba, 
a tam nám pripraví miesto.

Čo si myslíš? Vedel alebo nevedel Boh, 
že prídeš na tento svet? Mal nejaký scenár 
pre tvoj život alebo nemal? Vedel, aké dary 
a talenty ti dáva, aby ťa niekde zaradil, 
alebo nevedel? 

A to už nie je otázka viery v nejakého 
Boha. V nejakého... Dôležité je uveriť 
v osobného Boha, ktorý pozná tvoje de-
jiny a ktorý ti pripravil miesto v tomto 
živote.

Pre racionálneho človeka dnešného 
sveta je veľmi urážajúce, keď zistí, že sa 
mu predkladá náuka, podľa ktorej nie je 
strojcom svojho šťastia. Svet predkladá 
niečo celkom iné: všetci, ktorí máte svaly 
a ktorí máte schopnosť, to dosiahnete. Ty 
to dosiahneš. Vlastným úsilím.

Ale čo potom musíš urobiť? Musíš zni-
čiť množstvo ľudí okolo seba – vyradiť 
ich z hry, aby si sa dostal na popredné 
miesto. A poznáme to všetci: intrigami 
a zákulisnými bojmi sa to len tak hmýri 
všade, kde sa pohneme. A potom, keď sa 
človek dostane na popredné miesto, čas-
to zistí, že to nebolo to, čo chcel. Vtedy 
nastáva sklamanie. Len jedna jediná vec 
môže teba i mňa uspokojiť – to, že plníš 
Božiu vôľu. Nájdeš pokoj len vtedy, keď 
si budeš stopercentne istý, že si na tom 
mieste, kde ťa Boh chcel mať. Keď si po-
vieš: našiel som tajomstvo svojho života, 
svojho poslania, svojho povolania.

Nejde o to, že to miesto má byť popredné 
alebo významné. V Božích očiach si vý-
znamný vždy, nech by si bol kdekoľvek. 
Ak človek toto tajomstvo objaví, žije život 
plný pokoja a radosti. Ak nie, potom vidí-
me v tomto svete nešťastie: človek odchá-
dza z manželstva, lebo sa pomýlil; zistil, 
že to nie je jeho miesto; po boku tejto ženy 
alebo po boku tohto muža nie je moje 
miesto. Odchádzajú z rehoľných povolaní, 
odchádzajú zo zamestnaní a povolania. 
Mnohí bratia odchádzajú z kňazstva, lebo 

Drží Ti miesto

historické udalosti

Vladyka Peter počas homílie na svojej intronizácii v Bratislave. Snímka: TK KBS / Peter Zimen

Homília vladyku Petra Rusnáka pri príležitosti slávnostnej intronizácie 
na bratislavského eparchu 
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zistili, že to nie je ich miesto. Odchádzajú 
z kresťanstva, lebo zistili, že to nie je 
ich miesto. Zrazu to zistili. Prečo? A kde 
boli vtedy, keď sa im hovorilo: Pýtal si sa 
niekedy, či sa máš vôbec ženiť? Či máš 
vstúpiť do seminára? Koho si sa pýtal? 
Modlil si sa? Prosil si Boha o to, aby ti 
povedal, kde je tvoje miesto?

Keby som si ja konkrétne nebol stoper-
centne istý v tom, že Boh ma povolal do 
kňazstva, dávno by som tu nebol. istota 
Božieho povolania vo mne vždycky budí 
zázrak radosti a pokoja. Aj keď vidím svoje 
neschopnosti. A dúfam, že to aj vy ste 
zistili, keď ste našli svoje povolanie. 

Toto je aj odkaz pre mladých ľudí – aj 
tu v tejto chvíli: modli sa za to, aby si 
zistil, kam v živote patríš. Ty máš tak isto 
svoju projekciu, svoj plán šťastia. A je to 
presne ten plán, ktorý ti Boh napláno-
val? Lebo si musíš uvedomiť, že prídu 
všelijaké svetské teórie, že Bohu sa to 
všetko vymklo z rúk, preto treba obmedziť 
napr. pôrodnosť. Je nás tu veľa. Nemáme 
miesto. Či Boh, keď povoláva niekoho do 
života, nepamätá na jeho schopnosti, na 
jeho zdravie, na jeho zaradenie do života? 
Prečo by museli byť všetci kňazi? Prečo 
by museli byť všetci ženatí? A prečo by 
museli byť všetci slobodní? To je otázka. 
Boh stvoril každého človeka ako indivi-
dualitu. A mal s ním svoj osobitný plán, 
osobitný plán pre život. A ten plán je tvoje 
šťastie. Nič iné. Ježiš Kristus sa modlil za 
všetkých nás, aby sme poznali jediného 
a pravého Boha a toho, ktorého on poslal 
– Ježiša Krista. V tomto je večný život. Ak 
toto človek objaví, môže sa stať čokoľvek 
a môže žiť aj na tých najnevýznamnejších 
miestach. A vtedy vidíme šťastné manžel-
ky a šťastných manželov, šťastných otcov 
a šťastných kňazov, šťastné rehoľníčky 
a šťastných politikov, šťastných lekárov 
a šťastných učiteľov. A ešte by sme mohli 
pokračovať v ďalších profesiách. A teraz 
ruku na srdce, aké percento šťastných 
učiteľov by sme našli? Alebo šťastných 
lekárov a šťastných zdravotných sestier? 
Šťastných politikov a šťastných kňazov? 
A šťastných biskupov?

Dal by Boh, bratia a sestry, aby sme 
sa za to aj my modlili. Ako hovorí sv. 
Augustín: „Nie si vyvolený? Modli sa, 
aby si bol.“ Možno si povieš: Čo už teraz 
spätne môžem urobiť, keď je to tak, ako 
to je? Modli sa za to, aby Boh požehnával 
tvoj životný stav. Nie plakať nad rozliatym 
mliekom, ale v pokore prijať kríž. Vtedy 
tam môže vstúpiť Ježiš Kristus a priniesť 
pokoj pre človeka. Veď nie nadarmo 
v súvislosti s touto problematikou Ježiš 
hovorí o kríži: „Viete, aké miesto som ja 
dostal? Aké som ja prijal? Kresťan prijíma 
posledné miesto.“ A to nie preto, že nás 

chcú odstrčiť, že sme nanič alebo že sa to 
tak patrí, že máme byť takou popoluškou. 
Nie. Kresťan má totiž lásku. Kresťan má 
lásku a keď vidí brata, ktorý sa pchá 
na prvé miesto, povie si: „Tento človek 
sa mýli. On si myslí, že mu to prinesie 
šťastie. Ale ja mám toľko lásky, toľko mi-
losrdenstva voči nemu, že mu odpúšťam.“ 
Veď keby len o to išlo, práve toto robí Boh 
so mnou i s tebou. Čo vlastne robíš, keď 
chceš hrešiť? Povieš mu: „Ja som Boh. 
Ustúp z tohto miesta, z tohto trónu, lebo 
ja si teraz sadnem na tento trón a vydám 
morálny zákon sám pre seba, že toto, čo 
idem robiť, nie je hriech.“ Jasné, že o tom 
nebudeš dlho filozofovať, ale jednoducho 
to spravíš. A Boh to akceptuje a povie ti: 
„Ak si myslíš, že ti to prinesie šťastie, 
nech sa ti páči, ale ja budem prvý, kto 
ti pomôže z tej šlamastiky. Budem prvý, 
ktorý ti podá pomocnú ruku, aby som ťa 
stade dostal.“ A v živote to často tak ide, 
že sa nešťastie stále opakuje a opakuje. 
A Boh stále prichádza s touto ponukou: 
„Nechceš už raz konečne pochopiť, kde je 
tvoje miesto v živote? Nechceš prijať túto 
ponuku odo mňa, a tou ponukou je láska, 
aby si žil, aby sme žili v pokoji?“

Lebo keď je už len v rodine na prvom 
mieste tlačenica, tam, kde sú traja-štyria, 
to už musí byť ťažké. Kto obsadí kráľovský 
trón v rodine? Kto tu bude pánom? Kto tu 
bude vynášať zákony? Čie zákony sa budú 
poslúchať, mužove či ženine? Dcérine či 
synove? A teraz si predstavte, že rodina 
môže byť viacpočetná. Nešťastie. Oheň 
na streche.

Kristus nás dnes týmto slovom pozýva 
k hlbokému obráteniu a k radosti nad 
tou novou šancou a k radosti nad tým, 
že môžeme vidieť život, ktorého scenár je 
napísaný v nebi. Keď ťa Boh pozýval do 
života, premyslel tvoj život. S veľkou lás-
kou na teba pamätal (dal ti takých alebo 
onakých rodičov, takú alebo onakú te-
lesnú konštrukciu, schopnosti, priateľov, 
bratov, sestry). Ak objavíš, že ten život, 
ktorý žiješ a ktorý si dostal, je najnádher-
nejší dar, aký môžeš mať, potom sa niečo 
zmení. Začneme skutočne žiť.

Cirkev nás stále volá k tomu, aby sme 
objavili dôstojnosť človeka a aj svoju 
vlastnú dôstojnosť, ktorá sa zvyšuje krs-
tom. Kresťan sa v tomto živote nemá za 
čo hanbiť. Dostal najväčší dar, aký vôbec 
existuje – život, život v milosti, večný 
život. Práve toto oslavuje Cirkev každú 
nedeľu. Kresťania oslavujú, že objavili 
toto tajomstvo, o ktorom svet nemal tu-
šenia. Ako hovorí sv. Ján: „My sme tí, čo 
sme uverili v Božiu lásku.“ Preto sme tu 
aj dnes prišli. Nie kvôli mne, ale preto, že 
sme uverili v Božiu lásku. n

z KRátKo Z VAtIKánu

Pápež Benedikt XVI.: Starí rodičia sú 
zdrojom veľkého bohatstva
Cirkev sa na starých rodičov pozerala vždy 
s veľkou pozornosťou a uvedomovala si 
ich veľké bohatstvo v duchovnom, nábo-
ženskom, sociálnom a ľudskom rozmere. 
Tieto slová adresoval pápež Benedikt XVI. 
5. apríla účastníkom plenárneho zasadnu-
tia Pápežskej rady pre rodinu. Témou ich 
trojdňového stretnutia bolo Starí rodičia 
a ich svedectvo a prítomnosť v rodine.

 
Charizmy a charizmatická obnova
V Ríme sa 9. apríla skončilo 2. medziná-
rodné teologicko-pastoračné stretnutie 
na tému Charizmy a charizmatická obnova 
v Katolíckej cirkvi, ktoré spoluorganizovala 
Pápežská rada pre laikov. Stretnutie otvoril 
slávnostnou svätou omšou predseda rady 
kardinál Stanislaw Rylko. Zdôraznil, že 
medzi náboženskými hnutiami a novými 
spoločenstvami má obnova v Svätom Du-
chu svoje nenahraditeľné miesto, pretože 
je najrozšírenejším hnutím vo svete. 

Sústrastný telegram Svätého Otca 
rodine kardinála Trujilla
Svätý Otec zaslal sústrastný telegram pri 
príležitosti úmrtia predsedu Pápežskej 
rady pre rodinu kardinála Alfonsa Lópeza 
Trujilla. Ocenil v ňom dlhoročnú kardinálo-
vu službu a jasné svedectvo lásky k Cirkvi 
a oddanú prácu v oblasti podpory kresťan-
ského manželstva a rodiny.  

Publikácia Slovensko a Svätá stolica
11. apríla sa vo Vatikánskom rozhlase usku-
točnila slávnostná prezentácia publikácie 
Slovensko a Svätá stolica v 20. storočí, ktorá 
vyšla vo Vatikánskom vydavateľstve. Na jej 
prezentácii sa zúčastnil aj slovenský minis-
ter zahraničných vecí Ján Kubiš. 

z toP KnIHy PREdAJnE PEtRA

1 Floris Gabriel 
 Prebuď svoje srdce

2 Benedikt XVI. 
 Encyklika SPE SALVI

3 František Pavlovský 
 Drevené gr.kat. chrámy – Svidník

4 František Pavlovský 
 Drevené gr.kat. chrámy – Bardejov

5 Adabert L. Balling 
 Ďakujem

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

5 

slovo – 10/2008



udalosti

zKRátKo Z KRESťAnSKéHo SVEtA

Kardinál Tomko pápežským legátom pre 
49. medzinárodný eucharistický kongres

Svätý Otec vymenoval 12. apríla pápež-
ského legáta pre oslavy 49. medziná-

rodného eucharistického kongresu, ktorý 
sa uskutoční v kanadskom Québecu 
15. – 22. júna 2008. Stal sa ním slovenský 
kardinál Jozef Tomko.

Minulý rok bolo vo svete vykonaných 
vyše 1200 popráv

V roku 2007 bolo vykonaných vyše 
1200 popráv, medzi ktorými nie sú 

zahrnuté tzv. tajné popravy v krajinách, 
ako sú Čína, Mongolsko alebo Vietnam. 
Uvádza to správa zverejnená 15. apríla 
organizáciou Amnesty International. V 24 
krajinách bolo vykonaných najmenej 
1252 trestov smrti a bolo vynesených 
najmenej 3340 takýchto rozsudkov.
Vo väzniciach po celom svete čaká na 
popravu 27 500 ľudí. 88 % trestov smrti 
bolo naplnených v piatich krajinách – 
Číne, Iráne, Saudskej Arábii, Pakistane 
a v USA. V Číne rozsudky smrti podliehajú 
„štátnemu tajomstvu“, takže skutočný 
počet popráv nie je známy. Oficiálne čísla 
uvádzajú počet 470.

Zomrel predseda Pápežskej rady 
pre rodinu

V sobotu 19. apríla večer na rímskej 
klinike Pia XI. zomrel vo veku 72 ro-

kov predseda Pápežskej rady pre rodinu 
kolumbijský kardinál Alfonso López Tru-
jillo. Za kňaza bol vysvätený v roku 1960, 
v roku 1971 sa stal pomocným biskupom 
mesta Bogotá a v rokoch 1979 – 1991 stál 
na čele arcidiecézy Medellín. Za kardi-
nála ho vymenoval pápež Ján Pavol II. 
v roku 1983 a od roku 1990 pôsobil ako 
predseda spomenutého vatikánskeho 
dikastéria.

20 000 pútnikov štvrtej púte Rádia Lumen

Rodina, deti a vlasť – taká bola téma 
štvrtej rozhlasovej púte Rádia Lumen 

do Sanktuária Božieho milosrdenstva 
v Krakove. Napriek nepriaznivému 
počasiu sa jej zúčastnilo viac ako 20 tisíc 
pútnikov. Hlavným bodom bola sláv-
nostná svätá omša celebrovaná spišským 
biskupom Mons. Františekom Tondrom.
V rámci programu bola slávnostne po-
svätená aj slovenská kaplnka vo svätyni 
Božieho milosrdenstva v Lagievnikoch, 
ktorá je zasvätená Sedembolestnej Panne 
Márii. Slovenská kaplnka je v poradí pia-
tou v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva. 
V Lagievnikoch nájdete aj taliansku, ma-
ďarskú, nemeckú a ukrajinskú kaplnku.

Krátko pred 11. hodinou v pondelok 21. 
apríla pristálo lietadlo so Svätým Otcom 

na rímskom letisku Ciampino. V nedeľu večer 
sa s ním na newyorskom letisku Johna F. 
Kennedyho rozlúčil viceprezident USA Dick 
Cheney a predstavitelia Konferencie katolíc-
kych biskupov USA. Prítomných bolo aj asi 
5-tisíc veriacich z diecézy Brooklyn, v ktorej 
pôsobnosti sa letisko nachádza.

V záverečnom príhovore označil Cheney 
Svätého Otca za „posla pokoja a slobody“. Po-
ukázal na to, že Benedikt XVI. prišiel do krajiny, 
ktorá čelí mnohým výzvam, ale zároveň je 
nesmierne požehnaná. Darom, ktorý priniesol, 
je podľa viceprezidenta univerzálne posolstvo 
nádeje a spásy.

Pápež sa vo svojom príhovore poďakoval za 
pohostinnosť, s ktorou ho Amerika privítala, 
a uviedol, že preňho bolo radosťou zažiť vieru 
a oddanosť tamojšej katolíckej komunity. Pri-
stavil sa pri niektorých kľúčových momentoch 
svojej v poradí 8. zahraničnej apoštolskej ces-
ty, ako boli návšteva v sídle OSN či modlitba 

na mieste, kde pred teroristickým útokom 
v roku 2001 stálo Svetové obchodné centrum, 
a dodal: „Modlím sa za všetkých ľudí Ameriky 
a na celom svete, aby budúcnosť priniesla 
viac bratstva a solidarity, rast vo vzájomnej 
úcte a obnovenú dôveru v Boha, nášho ne-
beského Otca“.

náVŠtEVA SVätéHo otCA V uSA

USA sa so Svätým Otcom rozlúčili ako s „poslom pokoja a slobody“
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dokument vychádza zo štúdií európskej 
siete inštitútov rodiny. Venuje sa de-

mografickej situácii európskej populácie, 
pôrodnosti a potratom, starnutiu obyvateľ-
stva, manželstvám a rozvodom, sociálnym 
dávkam. Jej zistenia sú alarmujúce: v Európe 
sa vykonávajú potraty každých 25 sekúnd, sú 
najčastejšou príčinou úmrtia, priemerný vek 
rodičiek sa posunul na 30 rokov, v Európskej 
únii sa rozpadá každé druhé manželstvo. „De-
mografické peklo” má sociálne a ekonomické 
dôvody. U ľudí klesá dôvera v rodinu zalo-
ženú na manželstve, upadá nádej na lepšiu 
budúcnosť. Denne sa zatvárajú tri školy pre 
nedostatok detí. Neslávne prvenstvo v počte 
potratov patrí Španielsku, nasledujú Belgicko 

a Holandsko. Predseda Hnutia za život Carlo 
Casini vidí rozpor Európy medzi jej požiadav-
kou rešpektovať ľudské práva a tým, čo je po-
važované za základné právo – interrupcia. Pre 
Vatikánsky rozhlas povedal, že nemožno čeliť 
potratovej genocíde antikoncepciou, pretože 
„krajiny západnej Európy, ako sú Francúzsko 
a Veľká Británia, kde je antikoncepcia najrozší-
renejšia, majú stúpajúci počet vykonávaných 
interrupcií”. Počet potratov závisí od zákonov, 
ktoré ho riešia, ale aj od kultúry a mentality 
obyvateľstva. Podľa jeho slov je dôležité, 
aby „kultúra požadovala dobré zákony”, lebo 
Európa žije praktický materializmus, kde 
„život, ktorý nie je produktívny, sa nepočíta 
za dôležitý”.

V Eú SA RoZPAdá KAždé dRuHé MAnžELSt Vo

Misijná agentúra vydala dokument s názvom Kríza rodín v Európe

V Chráme sv. Klimenta v Prahe bola v ne-
deľu 13. apríla 2008 mimoriadna udalosť. 

Emeritný apoštolský exarcha vladyka Ivan 
Ljavinec ďakoval Bohu za 85 rokov života. 
Slávnostnú svätú liturgiu slúžil pražský exar-
cha vladyka Ladislav Hučko spolu emeritným 
biskupom Eugenom Kočišom a ďalšími kňazmi. 
Starosloviensku svätú liturgiu obohatil svojím 
spevom aj ukrajinský spevácky zbor, ktorý 
pôsobí pri chráme. Na záver svätej liturgie sa 
prihovoril aj oslávenec vladyka Ivan Ljavinec. 
Hoci je jeho zdravie podlomené, aj naďalej si 
zachováva nádej a sviežosť ducha. Spomínal na 
svoju mamku, ktorá, ako to vtedy robila prevaž-

ná väčšina žien, vyšívala. Možno jej práce nebo-
li až tak vysoko umelecky cenené, ale pre neho 
boli vzácne. Najmä na jednu výšivku si vladyka 
pamätá dodnes. Bol na nej vyšitý nápis, že bez 
Boha nie je dobro, nie je život. Mnohokrát sa 
presvedčil o tom, že najdôležitejšie je poznať, 
aká je Božia vôľa, nájsť správnu cestu životom, 
aby človek naplnil Boží plán. V tomto mu veľmi 
pomáhala modlitba z časoslova. Výzva obdivu-
hodného oslávenca je aktuálna pre všetkých, 
ktorí chcú žiť život s Kristom, veď pre každého 
kresťana je veľmi dôležité poznávať Božiu vôľu 
a kráčať po ceste spásy.

Mária Pešeková

oSLAVy VýRoČIA EMERItnéHo PRAžSKéHo EXARCHu

Bez Boha nie je dobro, nie je život
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(Trnava, Eva Jánošíková) Pohreb-
né obrady emeritného biskupa 
Mons. Petra Dubovského SJ, 
ktorý vo veku 86 rokov zomrel 
10. apríla v Ivanke pri Dunaji, sa 
uskutočnili 16. apríla v Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa v Trnave, kde je 
aj pochovaný. Obradom predse-
dal trnavský arcibiskup Mons. 
Ján Sokol. Uctiť si jeho pamiatku 
prišli predstavitelia Rímskokato-
líckej a Gréckokatolíckej cirkvi, 
množstvo kňazov, rehoľníkov 
a početný zástup veriacich.

V homílii banskobystrický bis-
kup Mons. Rudolf Baláž vyjadril 
smútok nad tým, že spomedzi 
nás odchádza „jednoduchý bis-

kup veľkých rozmerov“, ktorý 
prekonal všetky fázy uplynulého 
života poznačeného neslobo-
dou. „Mal som múdreho, skú-
seného, svätého a modliaceho 
sa kňaza a biskupa,“ vyjadril sa 
o zosnulom pátrovi Dubovskom, 
ktorý v Banskobystrickej diecéze 
pôsobil ako pomocný biskup 
osem rokov.

S príhovorom vystúpil aj 
chargé d´affaires Gianfranco 
Gallone, ktorý prečítal sústrast-
ný telegram zaslaný v mene 

pápeža Benedikta XVI. štátnym 
sekretárom Tarcisiom Bertonem. 
Gallone odovzdal aj pozdrav 
apoštolského nuncia na Slo-

vensku Mons. Maria Giordanu, 
ktorý vyjadril duchovnú blízkosť 
a nádej, že Mons. Dubovský 
dosiahol odmenu za svoje apoš-
tolské námahy. Za jeho obetavú 
službu mu poďakoval jeho ná-
stupca Mons. Marián Chovanec, 
provinciál Spoločnosti Ježišovej 
na Slovensku páter Ján Ďačok 
SJ a veľkú lásku k Cirkvi pátra 
Dubovského vyzdvihol Mons. 
Ján Sokol.

Záverečné modlitby pred 
uložením do hrobu prebehli 
nielen v rímskokatolíckom, ale aj 
v byzantskom ríte, a predniesol 
ich prešovský arcibiskup a met-
ropolita Ján Babjak SJ. Mons. 
Peter Dubovský je pochovaný 
v krypte v Katedrále sv. Jána 
Krstiteľa v Trnave.

zKRátKo Z doMoVA

Duchovné cvičenia pre 
katechétov
„Povolanie katechétu je cesta 
približovania sa k Bohu a hľada-
nia odpovedí na Božiu lásku.“ Aj 
tieto slová povzbudenia zazneli 
na duchovných cvičeniach, ktoré 
sa 28. – 30. marca 2008 uskutoč-
nili v kláštore redemptoristov 
v Michalovciach pre katechétov 
Prešovského arcibiskupstva 
a Košickej eparchie. Téma du-
chovných cvičení, ktoré viedol 
o. ThLic. Ľuboslav Petričko, bola 
Povolanie katechétu v dnešnom 
svete. Katechéti, ktorí mali 
priestor aj na rozjímanie a vzá-
jomné zdieľanie sa, odchádzali 
z duchovných cvičení posilnení, 
naplnení duchovnými zážitkami.

Milena Malejčíková

Cirkev s vami počíta
V stredu 2. apríla udelil vladyka 
Ján Babjak SJ v Kaplnke Najsvä-
tejšej Trojice v Gréckokatolíckom 
kňazskom seminári bl. biskupa 
P. P. Gojdiča v Prešove nižšie 
svätenia piatim seminaristom 4. 
ročníka. Miron Duda, Róbert Kro-
lák, Pavel Sirotňák, Jozef Šašala 
a Martin Terkanič prijali službu 
čitateľa, kantora a svieconosiča 
a modlitbou vladyku spojenou 
s podstrihnutím vlasov boli záro-
veň prijatí do duchovného stavu 
Prešovskej archieparchie. „Cirkev 
s vami počíta, počítajte aj vy 
s Cirkvou,“ povedal im arcibiskup 
a metropolita. Hovoril o vážnosti 
duchovného povolania, formácii 
v seminári, ako aj o tom, aby 
bohoslovci prosili Boha o svetlo, 
o dar rozlišovania, aby sa správ-
ne a včas rozhodovali pre prijatie 
kňazského stavu buď v celibáte, 
alebo v manželstve. Zdôraznil, 
že pri ohlasovaní evanjelia treba 
Božie pravdy znázorniť nielen 
príkladom z knihy, ale aj svedec-
tvom vlastného života.

Ľubomír Petrík

Fatimská sobota 
v Michalovciach
V aprílovú Fatimskú sobotu 
v Chráme Svätého Ducha v Mi-
chalovciach si v úvodnej pred-
náške veriaci vypočuli prehĺbený 
pohľad na kresťanské chápanie 
modlenia žalmov. Žalmy nie sú 
len poetickou literatúrou, ale 
Božím slovom. Pri archijerejskej 

VEdECKý SEMInáR nA Gtf Pu

Mariánske pútnické miesta Prešovskej gréckokatolíckej metropolie
(Prešov, Andrea Čusová) Oslavu 
Bohorodičky v podobe vedecké-
ho seminára pripravila katedra 
historických vied na Grécko-
katolíckej teologickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove 
pod názvom Mariánske pútnické 
miesta Prešovskej gréckokatolíckej 
metropolie. O adekvátny úvod 
sa postarala Monika Slodičková 
prednáškou na tému Teologický 
rozmer mariánskych pútí.

Protosynkel Prešovskej archie-
parchie Marcel Mojzeš sa vo svojej 
prednáške venoval interpretácii 
ikony Bohorodičky z Krásneho 
Brodu, Rafajoviec a Klokočova 
v teologickom kontexte marián-
skych pútí. Vysvetlil jednotlivé 
významy zobrazení na ikonách 
a okrajovo naznačil súvislosť s ich 
históriou. Peter Borza predná-

šal na tému Mariánske pútnické 
miesto Ľutina od roku 1851 do dnes. 
Priblížil nielen konkrétne miesto, 
ale aj jeho históriu a tradície, kto-
ré sa postupom času vytvorili. 
Autor knihy Ochranky-
ňa Zemplína Michal 
Hospodár priblížil 
klokočovskú ikonu 
Božej Matky, jej 
históriu, jej puto-
vanie i púte pria-
mo do Klokočova ku 
kópii originálnej ikony. 
Mariánskemu pútnické-
mu miestu Šašová sa venoval 
František Dancák, autor mono-
grafie Gréckokatolícke mariánske 
pútnické miesta na Slovensku. Na 
záver autorka monografie Dejiny 
Rafajoviec Jana Koprivňáková 
predstavila tradíciu mariánskeho 

pútnického miesta Rafajovce 
a zároveň predstavila svoju mo-
nografiu.

Ako poznamenala Koprivňáko-
vá:  „Monografia Dejiny Rafajoviec 

by však nemohla vzniknúť 
bez finančnej dotácie 

Prešovského samo-
správneho kraja, 
presnejšie NEFO 
fondu, za čo pred-
staviteľom danej in-

štitúcie patrí úprimná 
vďaka v mene zastupi-

teľstva obce Rafajovce. Vďa-
ka patrí aj prof. Petrovi Šturákovi, 
ktorý bol vedeckým garantom 
tohto projektu a zároveň spolu 
s Jaroslavom Coraničom mo-
nografiu aj recenzoval.“ Bodkou 
za vedeckým seminárom bude 
vydaný zborník prednášok.

V tRnAVE ďAKoVALI ZA žIVot BISKuPA duBoVSKéHo

Zomrel Mons. Peter Dubovský SJ
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liturgii košický vladyka Milan 
Chautur v kázni upriamil pozor-
nosť na prežívanie kresťanskej 
nedele. Na príklade žien myro-
nosičiek, ktoré mali odvahu ísť 
v Nedeľu Paschy k hrobu, pou-
kázal na nevyhnutnosť hľadania 
vzkrieseného Krista.
Fatimskú sobotu organizačne za-
bezpečil Sobranecký protopres-
byterát. Súčasťou slávenia bol 
aj posvätný ruženec, mariánsky 
moleben a modlitba pri ostat-
koch bl. Metoda D. Trčku CSsR.

Michal Hospodár

Duchovná obnova v Trebišove
13. apríla 2008 sa vo farnosti 
Trebišov konala duchovná ob-
nova, ktorú viedla sestra Clareta 
z Rádu sestier Božieho milosr-
denstva. Témou jednodňovej 
duchovnej obnovy bolo Božie 
milosrdenstvo. Sestra Clareta sa 
veriacim v chráme prihovorila pri 
každej svätej liturgii a povzbudi-
la všetkých k veľkej úcte k tejto 
Božej vlastnosti a k modlitbe 
ruženca Božieho milosrdenstva. 
Poobede sa veriaci spoločne 

PondELoK
12.  máj
Pondelok Svätého Ducha. 
Biskup Epifanios

Čítania: Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Mt 
18, 10 – 20, zač. 75 (Sv. Duchu); 
2 Kor 13, 11 – 13, zač. 197b; Mt 28, 
18 – 20, zač. 116b (Trojici)

„Dajte si pozor, aby ste 
neopovrhli ani jedným 
z týchto maličkých“  
(Mt 18, 10).

Ježiš nám podáva dôležitú vý-
zvu: neopovrhovať nikým. Nie 
je to jednoduchá vec, ale veľmi 
osožná pre naše vlastné bu-
dovanie. Denne sa stretávame 
s ľuďmi, ktorí možno nevyhovu-
jú našim predstavám, ale ak sa 
v nich pokúsime hľadať Krista, 
Boh začne lámať naše ego. Až 
vtedy človek prestane vnímať 
svoje predstavy a začne hľadať 
tie Božie. A práve toto nás po-
súva bližšie k Božej realite.

Liturgia: Menlivé časti z Pondelka 
Sv. Ducha. Predobrazujúce antifóny. 
Svätý Bože. Myrovanie – s. 251 (238) 

utoRoK
13.  máj
Apoštol Šimon Horlivec. Muče
nica Glykéria

Čítania: Rim 1, 1 – 7; 13 – 17, zač. 
79; Mt 4, 25 – 5, 13, zač. 10 (rado-
vé); 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Mt 13, 
54 – 58, zač. 56 (apoštolovi)

„A šli za ním veľké zá-
stupy“ (Mt 4, 25).

Ľud bol hladný po Božom slove, 
a tak zanechal všetko a počúval 
Ježiša. Túžbu po Bohu ľudia 
postavili nad všetky iné túžby 
a povinnosti. A napĺňalo ich to.  
A čo ja? Čo je mojou prvoradou 
túžbou? Pán túži nasycovať 
a napĺňať všetky moje túžby 
a dať im zmysel. Má len jednu 
podmienku: postaviť ho na prvé 
miesto vo svojom živote.

Liturgia: Predobr. antifóny. Vchod: 
... Spas nás, Utešiteľ dobrý... Tropár 
z Päťdesiatnice a o Šimonovi. Sláva: 
kondák z Päťdesiat., I teraz: o Šimo-
novi. Svätý Bože. Ostatné z Päťde-
siatnice a o Šimonovi. Zvelebuj a 9. 
irmos – s. 248, 383 (235, 194 – ap.)

StREdA
14.  máj
Mučeník Izidor

Čítania: Rim 1, 18 – 27, zač. 80; Mt 
5, 20 – 26, zač. 12

„Hoci Boha poznali, ne-
oslavovali ho ako Boha“ 
(Rim 1, 21).

Často počujeme: „Som kresťan, 
tak poznám Boha.“ Ale či je môj 
život aj oslavou Pána? 
Nestačí oslavovať Pána len 
perami v chráme. Na to, aby bol 
môj život prežiarený Pánovou 
prítomnosťou, potrebujem 
ho oslavovať celým svojím 
životom, každým skutkom 
a rozhodnutím. A to na kaž-
dom mieste, kde som. Len tak 
začnem zažívať radosť z toho, 
že patrím Bohu.

Liturgia: Menlivé časti: 1. a 2. 
antifóna z Nedele Päťdesiatnice, 
3. každodenná s refrénom sviatku. 
Vchod každodenný s refrénom 
sviatku. Svätý Bože. Ostatné časti 
z Päťdesiatnice – s. 248 (235)

 

Št VR toK
15.  máj
Prepodobný Pachómius Veľký

Čítania: Rim 1, 28 – 2, 9, zač. 81; 
Mt 5, 27 – 32, zač. 13

„Súženie a úzkosť doľah-
nú na každého človeka, 
ktorý pácha zlo“ (Rim 2, 9).

Len život v Bohu napĺňa člo-
veka pravou radosťou. Človek, 
ktorý žije v hriechu, márne 
hľadá radosť, ktorá naplní jeho 
život. Možno to bude chvíľkové 
naplnenie, ale čo potom? 
Súženie, úzkosť, smrť. To je daň 
hriechu. Radosť, pokoj, požeh-
nanie sú ovocím života v Bohu. 
Sám sa musím rozhodnúť, ale 
tak či onak každé moje rozhod-
nutie prinesie so sebou svoje 
ovocie.

Liturgia: Menlivé časti ako 14. 5. – 
s. 248 (235)

zKRátKo Z doMoVA

(Vyšný Orlík, -vš) 19. apríla sa 
uskutočnil 3. ročník kresťanského 
divadelného festivalu pre deti 
a mládež RYBKA vo Vyšnom Orlíku 
(okr. Svidník) Festival zastrešujú: 
eRko, gréckokatolícka farnosť 

Vyšný Orlík, CZUŠ sv. Jána Bosca 
v Bardejove a des Jano. RYBKA je 
jediný slovenský kresťanský diva-
delný festival pre deti. Celkovo sa 
prihlásilo 9 súborov, ale nakoniec 
ich vystúpilo osem. Úroveň jed-
notlivých vystúpení sa výrazne 
posunula dopredu. To bolo aj 
poznanie akademickej maliarky 

Mariany Varcholovej: „Nečakala 
som takú vysokú úroveň pred-
stavení.“

Vďaka spolupráci s Cirkevnou 
základnou umeleckou školou 
v Bardejove sa podarilo zabezpečiť 

vynikajúcu zvukovú techniku.
Nádhernú hravosť predviedli 

deti z divadelného súboru z Vyš-
ného Orlíka vo svojej hre Zvieratká 
na vode. 

Druhé miesto získali deti z diva-
delného súboru pri CZUŠ Barde-
jov. Ich hra hovorila o deťoch, ktoré 
stroskotali na pustom ostrove. 

Víťazstvo v 2. kategórii pripadlo 
súboru Mexico z farnosti Stakčín. 
Zdramatizovali rozšírený príbeh 
chrípky, na ktorú je na celej ze-
meguli liek len v podobe chlapca 
so zdravou krvou. Hra mala silný 
evanjelizačný charakter.

Druhé miesto a zároveň prvé 
v diváckom hlasovaní získal diva-
delný súbor Nižný Orlík s hrou As-
poň jeden deň. Príbeh chudobného 
rybára, ktorý chce byť aspoň jeden 
deň bohatý.

Veľkým prekvapením festivalu 
boli skauti z Čičavy. Väčšiu časť ko-
lektívu tvoria deti a mladí rómskej 
národnosti. Prekvapili nesmiernou 
kultivovanosťou, veľkým srdcom, 
kvalitným výkonom. Ich hra roz-
právala o kapitánovi, ktorý sa snaží 
utajiť, že loď sa potápa.

Aj cez tento festival si účastníci 
uvedomili, že javisko je ten správ-
ny priestor, kde dnes bojuje Pán 
Ježiš o novú tvár umenia, ktoré 
bude o ňom vypovedať.

KRESťAnSKý dIVAdELný fEStIVAL RyBKA 2008

Pre neho a s ním sme dobyli festivalové javisko 
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PIAtoK
16.  máj
Prepodobný Teodor Posvätený

Čítania: Rim 2, 14 – 29, zač. 82; Mt 
5, 33 – 41, zač. 14

„Lebo Židom nie je ten, 
kto je ním navonok“ (Rim 
2, 28).

Každý človek sa snaží pred 
druhými vyzerať čo najlepšie. 
A tak sa snažíme v spoločnosti 
zaujať a dobre zapôsobiť. Z toho 
dôvodu sme v pokušení preniesť 
toto všetko aj do nášho vzťahu 
s Pánom – navonok vyzerať 
čo najlepšie. Ibaže Pán vidí do 
hĺbky nášho srdca a skôr či ne-
skôr sa to, čo je v našom vnútri, 
dostane na povrch. Preto nie 
je dôležité, ako vyzerám pred 
ľuďmi, ale to, aké je moje srdce 
pred Pánom.

Liturgia: Voľnica. Menlivé časti ako 
14. 5. – s. 248 (235)

SoBotA
17.  máj
Zakončenie Päťdesiatnice. 
Apoštol Andronik

Čítania: Rim 1, 7b – 12, zač. 79b; 
Mt 5, 42 – 48, zač. 15

„Aby sme sa navzájom 
potešili spoločnou vierou“ 
(Rim 1, 12).

Vzájomné potešenie vo viere – 
len slovné spojenie alebo výzva 
adresovaná nám kresťanom? 
Odovzdávať si potechu, odo-
vzdávať si nádej v dobe plnej 
cynizmu dokáže len človek plný 
viery. Som človekom plným 
viery? Šírim okolo seba nádej či 
beznádej, zlobu, sebectvo? 
Pán je tu so svojimi darmi: 
darom viery, nádeje a lásky. 
Stačí mu podať ruku a on urobí 
ostatné.

Liturgia: Menlivé časti ako 14. 5. – 
s. 248 (235)

nEdEĽ A
18.  máj
Všetkých svätých. 
Mučeník Teodot

Čítania: Hebr 11, 33 – 12, 2a, zač. 
330; Mt 10, 32 – 33; 37 – 38; 19, 27 
– 30, zač. 38

„Každého, kto mňa vy-
zná pred ľuďmi, aj ja vy-
znám pred svojím Otcom, 
ktorý je na nebesiach“ 
(Mt 10, 32).

Čoraz viac sme svedkami toho, 
ako sa ľudia hlásia k rôznym 
skupinám, spolkom či spoločen-
stvám. Nerobí im to vôbec prob-
lém, pretože veľakrát z toho 
plynú rôzne výhody. Nemáme 
problém potom prezentovať 
a propagovať to, čo sa nám tam 
núka. Idealizujeme ľudí a celé 
ich počínanie. No, žiaľ, často 
zabúdame na to najdôležitejšie 
v našom živote. Na to, že sme 
začlenení do jednej úžasnej 
rodiny – Cirkvi, ktorej hlavou 
je Ježiš Kristus. A práve on je 
ten, o ktorom by sme nemali 

mať problém rozprávať. On je 
ten, na ktorého by sme nemali 
zabúdať, pretože nikto pre nás 
neurobil to, čo on. Svet nám po-
núka ľudí a spoločenstvá, ktoré 
nás oberú o pokoj. Vezmú nám 
nádej a zasejú do nášho života 
zrnko neistoty. A my? Nemáme 
problém vyznávať týchto ľudí, 
lebo nás zaslepili chvíľkovým 
potešením. 
Ale je tu Ježiš, ktorý čaká na 
chvíľu, keď mu dovolíme vstúpiť 
do života. A aj keď svet nechce 
o ňom počuť, naším poslaním 
je ohlasovať to, čo pre nás robí. 
Lebo ak my ho vyznáme pred 
ľuďmi, on nás vyzná pred svo-
jím Otcom.

Liturgia: Hlas: 8. Evanjelium na 
utierni: 1. predobrazujúce anti-
fóny. Tropár z 8. hlasu a z Nedele 
všetkých svätých. Sláva, I teraz: 
kondák z Nedele všetkých svätých. 
Prokimen z hlasu a svätým. Aleluja 
svätým a pričasten Chváľte Pána 
a svätým – s. 253 (240)

VLAdyKA PEtER RuSnáK V tREnČínE

Otvoriť sa darom
(Trenčín, Ružena Volovárová) 
V nedeľu 20. apríla 2008 zažili ve-
riaci z Trenčína a okolia radostnú 
a jedinečnú chvíľu. Bola to prvá 
návšteva novovysväteného vla-
dyku Petra Rusnáka. Spolu s ním 
sv. liturgiu slávili kancelár Biskup-
ského úradu v Bratislave o. Peter 
Sabol a správca farnosti Trenčín o. 
Igor Cingeľ.

Pred slávením archijerejskej sv. 
liturgie duchovný otec Igor privítal 
všetkých prítomných z Trenčína 
a okolia – Považskej Bystrice, Dub-

nice nad Váhom, Novej Dubnice, 
Trenčianskej Teplej, Trenčianskej 
Turnej, Trenčianskych Bohuslavíc, 
Potvoríc v Kaplnke sv. Anny.

Vladyka Peter v homílii pozdra-
vil a privítal všetkých veriacich, 
bol rád, že všetkých mohol vidieť 
a povzbudiť vo viere. „Viera je Boží 
dar,“ povedal, „pre ktorý sa treba 
otvoriť. Boh mi dal cestu, aby som 
bol otvorenejší.“

Na záver sv. liturgie veriaci 
pozdravili otca biskupa Petra, za-
blahoželali mu k odvahe a pokore 

prijať službu biskupa a popriali 
mu, nech pod jeho vedením rastie 
a silnie naša cirkev. Vyjadrili tiež 
radosť z ustanovenia Bratislav-
skej eparchie, zaželali jej prvému 
eparchovi požehnané roky života 
a obdarovali ho kyticou kvetov.

Po skončení slávnosti sa ve-
riaci stretli pred kaplnkou, kde sa 
posilnení vo viere v priateľskom 
rozhovore navzájom zdieľali s du-
chovnými zážitkami a zároveň si 
pochutnali aj na štedrom agapé.

pomodlili túto modlitbu a po nej 
bolo eucharistické požehnanie 
a uctenie si relikvií svätej sestry 
Faustíny. Večer bolo spoločné 
agapé s premietaním filmu 
o sestre Faustíne.

František Fedorišin

Gigantická socha Krista 
pri Prešove
Gigantická 33 metrov vysoká 
socha Ježiša Krista, ktorú chce 
nad Prešovom postaviť primá-
tor Pavel Hagyari, už má svoju 
definitívnu podobu. Jej model 
predstavil 17. apríla prešovský 
primátor. Socha, ktorá bude 
o meter vyššia ako najznámejšia 
existujúca socha Ježiša nad bra-
zílskym Rio de Janeirom, by mala 
do Prešova lákať viac turistov. 
Primátor tiež pripomenul, že 
najväčšou sochou na Slovensku 
je zatiaľ postava sovietskeho 
vojaka. Odhadol, že náklady na 
stavbu sochy mali dosiahnuť 30 
miliónov korún. Peniaze chce 
vedenie mesta získať od sponzo-
rov a z verejnej zbierky.

igr prl/ČTK

zKRátKo Z doMoVA

duCHoVná oBnoVA V CHREnoVCI

Budete mi svedkami
(Chrenovec, -p) Jednou z via-
cerých oblastí pastorácie Katolíc-
kej cirkvi je aj starostlivosť o ľudí 
s homosexuálnym cítením. Medzi 
konkrétne formy tejto pastoračnej 
služby patrila aj prvá tohtoročná 
duchovná obnova v Chrenovci 
pri Prievidzi, ktorú spoluorgani-
zovala Linka Valentín, pôsobiaca 
pri Gréckokatolíckej cirkvi v Koši-

ciach, a občianske združenie Rieky 
z Bratislavy. Témou tejto obnovy 
boli slová zo Skutkov apoštolov 
1, 8: „Keď zostúpi na vás Duch 
Svätý, dostanete silu a budete mi 
svedkami.“ Obnovu pripravili br. 
Valentín a o. Slavomír Gálik.

V programe duchovnej obnovy 
nechýbali sv. liturgie, prednášky, 
priestor na zdieľanie aj autentic-

ké svedectvá účastníkov. Bol to 
balzam pre účastníkov dokonca aj 
zo susedného Poľska, ktorí mohli 
načerpať nových síl do ďalších dní 
svojho života. Naše poďakovanie 
patrí aj sr. Jozefe OSBM z Prešova, 
ktorá prijala pozvanie a starala sa 
o účastníkov. Vďaka Pánovi za túto 
príležitosť a priestor duchovnej 
oázy pre ľudí s iným cítením.
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PondELoK
19.  máj
Hieromučeník Patrik 

Čítania: Rim 2, 28 – 3, 18, zač. 83; 
Mt 6, 31 – 34; 7, 9 – 11, zač. 19

„Ich ústa sú plné kliatby 
a horkosti“ (Rim 3, 14).
Celé naše telo, naše údy 
a zmysly sú darom od Pána. 
Tento dar nám Boh dáva, aby 
sme ho používali na budovanie 
a rozširovanie jeho kráľovstva. 
Ibaže my ľudia sa staviame do 
pozície darcu a maríme tento 
jeho dar. Z našich úst by mali 
vychádzať len slová žehnajúce 
a budujúce. Ale čo vychádza? 
Uvedomujem si svoje poslanie? 
Oslavujem Pána svojimi perami 
alebo aj o mne platia tieto 
slová?

Liturgia: Začiatok pôstu Petrovky. 
Menlivé časti z pondelka – s. 154 
(191)

utoRoK
20.  máj
Mučeník Tallelaios

Čítania: Rim 4, 4 – 12, zač. 86; Mt 
7, 15 – 21, zač. 22

„Dobrý strom nemôže 
rodiť zlé ovocie“ (Mt 7, 18).
Všetci sme stvorení na Boží ob-
raz. Boh vtlačil svoju pečať do 
srdca každého jedného z nás. 
A nielen to. On nám neustále 
núka svoje milosti, skrze ktoré 
sa náš život stane zmyslu-
plný. A to sa stane vtedy, ak 
začne prinášať svoje ovocie. 
Živiny a potrebnú vlahu máme 
na dosah. Pán nám ich núka 
neprestajne cez svoje slovo, cez 
Eucharistiu a cez všetky potreb-
né milosti. Stačí naberať.

Liturgia: Menlivé časti z utorka – s. 
155 (191)

StREdA
21.  máj
Apoštolom rovní Konštantín 
a Helena

Čítania: Rim 4, 13 – 25, zač. 87; Mt 
7, 21 – 23, zač. 23 (radové); Gal 1, 
11 – 19, zač. 200; Jn 10, 1 – 9, zač. 
35b (svätým)

„On proti nádeji v nádeji 
uveril“ (Rim 4, 18).

Často počúvame, že s Bohom 
je všetko možné. Ale či tomu 
aj skutočne veríme? Abrahám 
naplno odovzdal svoj život 
Bohu a Boh aj proti nádeji, 
proti ľudskému rozumu konal 
v jeho živote. Ak my odovzdáme 
život, on bude konať aj v našom 
živote. Stačí uveriť, že Boh má 
moc aj nad mojím životom, nad 
každou situáciou, hoci z nášho 
pohľadu neriešiteľnou, a aj my 
zažijeme zázračné pôsobenie 
Boha v nás.

Liturgia: Menlivé časti zo služby 
apoštolom. Predobrazujúce antifó-
ny – s. 184 (194 – ap.)

Št VR toK
22.  máj
Sviatok Najsvätejšej Eucha
ristie. Mučeník Bazilisk

Čítania: 1 Kor 11, 23 – 32, zač. 
149; Jn 6, 48 – 54, zač. 23

„Ja som živý chlieb, 
ktorý zostúpil z neba“ 
(Jn 6, 51).

Ježiš nám zanechal seba ako 
pokrm pre dušu i telo. Eu-
charistický chlieb môžeme 
prirovnať k slnku a našu dušu 
k domu. Dom sa presvetlí 
a prehreje slnkom, ak dokorán 
otvoríme okenice, ak odstrá-
nime to, čo by lúče zadržalo. 
Ak chceme byť nasycovaní 
Kristom, nestačí pripraviť ústa, 
ako hovorí sv. Augustín, ale 
predovšetkým srdce – odstrániť 
to, čo by spojeniu s Kristom 
prekážalo.

Liturgia: Všetky menlivé časti sú zo 
sviatku. Eucharistický sprievod – s. 
254 (241)

Tretí rok na pápežskom stolci
Slávnostnou svätou omšou si 
22. apríla v Katedrále sv. Martina 
v Bratislave pripomenuli biskupi, 
kňazi a veriaci 3. výročie zvolenia 
pápeža Benedikta XVI. Spolu 
s hlavným celebrantom brati-
slavským arcibiskupom Stanisla-
vom Zvolenským koncelebrovali 
trnavský arcibiskup Ján Sokol, 
prešovský arcibiskup Ján Babjak 
a ďalších päťdesiat biskupov 
a kňazov. Na záver svätej omše 
sa prítomným prihovoril v mene 
apoštolského nuncia na Sloven-
sku Mons. Maria Giordanu char-
gé d’affaires Svätej stolice na 
Slovensku Gianfranco Gallone.

Novým rektorom Katolíckej 
univerzity je Tadeusz Zasępa
Novým rektorom Katolíckej 
univerzity v Ružomberku (KU) je 
Tadeusz Zasępa. Rozhodol o tom 
23. apríla akademický senát 
univerzity. V súlade so štatútom 
musí nového rektora odob-
riť veľký kancelár KU košický 
arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Po 
vymenovaní prezidentom SR by 

zKRátKo Z doMoVA

(Prešov, Daniel Slivka a Jana Kop-
rivňáková) 7. apríla 2008 mala 
Gréckokatolícka teologická fakulta 
Prešovskej univerzity v Prešove 
možnosť privítať na svojej pôde 
prof. Frédérica Mannsa OFM, 
profesora Nového zákona a juda-
izmu na Fakulte biblických vied 
a archeológie Pápežskej univerzity 
Antonianum v Jeruzaleme. 

Táto návšteva spojená s pred-
náškou prof. Frédérica Mannsa 
OFM bola uskutočnená pod zá-
štitou katedry historických vied, 
ktorá sa takto zapojila do celoslo-
venského projektu, ktorý trvá od 
4. - 9. apríla 2008. Tieto aktivity 
zároveň patria k celonárodným 
aktivitám v roku Synody biskupov 
o Božom slove a nadchádzajúcom 
Roku svätého Pavla. Sú to série 
prednášok prof. F. Mannsa OFM 
na teologických fakultách na Slo-
vensku. Sprievod tvoril prof. Anton 
Tyrol (riaditeľ KBD na Slovensku) 
a František Trstenský.

Po úvodných slovách nasle-
dovala prednáška prof. Mannsa 

na tému Teológia Svätého písma. 
V nej sa autor dotkol témy vý-
kladu a významu Svätého písma 
pre súčasnosť, rozoberal vzťah 
a medzináboženský dialóg medzi 
kresťanmi a židmi a vyzdvihol 
tiež dôležitú úlohu hermeneutiky 

pre interpretáciu a význam Biblie 
v súčasnom svete. Záver stretnutia 
tvorila diskusia.

Prípadným záujemcom o štú-
dium na biblických inštitútoch 
v Jeruzaleme odporúčame prvé 
tohtoročné číslo Theologosu.

PRof. fRédéRIC MAnnS ofM Z JERuZALEMA nA GRéCKoKAtoLíCKEJ tEoLoGICKEJ fAKuLtE 

K hlbšiemu porozumeniu Biblie

(Košice, Michal Hospodár) Úvodnou modlitbou kňazských hodiniek sa 
začal 14. apríla formačný deň kňazov Košickej eparchie. Vladyka Milan 
Chautur, košický eparcha, pripomenul v úvode aktuálne pastoračné 
iniciatívy na najbližšie obdobie, v centre ktorých sú už dlhodobo ro-
diny a mládež. Náplňou formačnej časti stretnutia bola s témou Roka 
Biblie súvisiaca biblická problematika. Biblista Štefan Novotný apeloval 
v prednáške na obnovu kerygmatického ohlasovania evanjelia, ktoré 
nedovolí vnímavému poslucháčovi upadnúť do letargie. V druhej 
prednáške biblista Róbert Jáger predstavil pastoračný terén Cirkvi 
na Slovensku ako východisko k správnemu pastoračnému prístupu. 
Z jeho analýzy vyplynula potreba individuálneho prístupu k dnešnému 
človeku, pričom predostrel komplexné predpoklady na účinné biblické 
stretnutia. Nechýbala ani praktická ukážka z vedenia biblického krúžku. 
V závere programu odzneli aktuálne informácie a povzbudenie vladyku 
k horlivému prístupu kňazov k Svätému písmu. Povzbudivé je, že vďaka 
Katechetickému úradu eparchie sa dostalo do terénu cca 650 Biblií.

foRMAČný dEň KňAZoV KoŠICKEJ EPARCHIE

Návrat k Biblii 
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PIAtoK
23.  máj
Prepodobný vyznávač Michal

Čítania: Rim 5, 17 – 6, 2, zač. 90; 
Mt 9, 14 – 17, zač. 31

„Veď sme zomreli hrie-
chu“ (Rim 6, 2).
Ježiš Kristus zlomil moc hriechu. 
A my sme s ním raz navždy 
zomreli hriechu. Teda hriech nad 
nami už nemá žiadnu moc. Ako 
to? Možno si povieme, že každý 
z nás má problém v tom, že 
neustále padá do hriechu, bojuje 
s ním. Ale aj napriek tomu, že 
s hriechom budeme bojovať celý 
život, hriech bude mať v našom 
živote len takú moc, akú mu 
sami dovolíme. 
Lebo v Kristovi máme víťazstvo 
nad zlom.

Liturgia: Zdržanlivosť od mäsa. 
Menlivé časti: Antifóny: 1. a 2. zo 
sviatku, 3. každodenná s refrénom 
sviatku. Vchod: ... Ty dávaš za pokrm 
svoje telo... Ostatné zo sviatku Eu-
charistie – s. 254 (241)

SoBotA
24.  máj
Prepodobný Simeon

Čítania: Rim 3, 19 – 26, zač. 84; Mt 
7, 1 – 8, zač. 20a

„Nesúďte, aby ste neboli 
súdení“ (Mt 7, 1).

Na každom kroku sa stretáva-
me s posudzovaním a obviňo-
vaním. Nie sme spokojní s ni-
čím, a preto hľadáme vinníka. 
Samozrejme, okrem seba. Hľa-
dáme toho, kto je zodpovedný 
za nedobrý, neznesiteľný stav, 
v ktorom sa nachádzame. Neu-
vedomujeme si však, že týmto 
postojom prepadáme diablovmu 
triku. Stačí malá nespokojnosť 
a súd je na svete. A pritom stačí 
tak málo – pozrieť sa na seba. 
Nie som aj ja príčinou takéhoto 
stavu?

Liturgia: Menlivé časti ako 23.05. – 
s. 254 (241)

nEdEĽ A
25.  máj
2. po Päťdesiatnici. Tretie náj
de nie hlavy sv. Jána Krstiteľa
Čítania: Rim 2, 10 – 16, zač. 81b; 
Mt 4, 18 – 23, zač. 9 (radové); 2 Kor 
4, 6 – 15, zač. 176; Mt 11, 2 – 15, 
zač. 40 (svätému)

„Poďte za mnou“ (Mt 4, 19).
Poďte za mnou – je to výzva pre 
každého z nás. Čo táto výzva 
znamená? 
Neznamená ľahký, pohodlný 
život. Neznamená život bez 
problémov, ale naopak. Je to vý-
zva žiť život obety, život kríža, 
život v Božej prítomnosti, ktorý 
cez to všetko: cez obetu, cez kríž 
prináša dokonalý pokoj, naplne-
nie a požehnanie. Toto je Božia 
ponuka, v ktorej nájdeme zmy-
sel nášho života. Je tu ešte iná 
ponuka, ktorú nám núka svet. 
Práve svet núka ľahký, pohodl-
ný život. Život, v ktorom sa dá 
hravo vyriešiť každý problém. 
Život, po ktorom každý túži, 
lebo je to ideálny život. Toto je 
ponuka Zlého, v ktorej možno 
nájdeme naplnenie, ktorá nám 

možno bude vyhovovať, ale 
v ktorej časom stratíme každú 
nádej. Nebude to dlho trvať, len 
istý čas, pokiaľ nás neoberie 
o vnútorný pokoj. 
A zmysel života? 
Preto je veľmi dôležité zvážiť 
každú ponuku, lebo nie všetko, 
čo sa nám núka ako ideálne, 
nakoniec ideálnym aj ostane. 
Ježiš nám ku každej svojej po-
nuke ukazuje aj dôsledky nášho 
rozhodnutia. A rozhodnutie 
zostáva len na nás samých. Je 
len na nás, pre koho sa rozhod-
neme.

Liturgia: Hlas: 1. Evanjelium na 
utierni: 2. predobrazujúce antifóny. 
Vchod: ... Ty dávaš za pokrm svoje 
telo... Tropár z 1. hlasu, o Eucharistii 
a z utorka o Jánovi, kondák z hlasu, 
Sláva: kondák z utorka o Jánovi, 
I teraz: o Eucharistii. Prokimen, aleluja 
a pričasten z hlasu a z utorka o Jáno-
vi. Zvelebuj a irmos – s. 143, 254, 155 
(185, 241, 191)

Jozef Novický

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

(Prešov, Daniel Slivka) 15. – 16. 
apríla 2008 sa na Gréckokatolíckej 
teologickej fakulte Prešovskej 
univerzity v Prešove uskutočnili 
Biblické dni. Aktivity sa realizovali 
v rámci prvých Biblických dní na 
GTF PU a taktiež z dôvodu vyhláse-
nia Roku svätého apoštola Pavla, 
ktorý bude trvať od 29. júna 2008 
do 29. júna 2009. Toto podujatie 
patrilo k celonárodným aktivitám 
v roku Synody biskupov o Božom 
slove v Ríme. Aktivity Biblických 
dní pozostávali z workshopov 
a z hlavnej časti, ktorú tvorila 
medzinárodná vedecká (biblic-
ká) konferencia. Biblické dni 15. 
apríla 2008 otvoril v zastúpení 
dekana fakulty prof. Petra Šturáka 
prodekan pre rozvoj a zahraničné 
vzťahy Gabriel Paľa. 

Jednotlivé workshopy viedli 
známi slovenskí teológovia.

Hlavnú časť Biblických dní 
tvorila medzinárodná vedecká 
konferencia s názvom Izraelský 
monoteizmus v kontexte dejín sta-
rovekého Blízkeho východu. 

Vedeckú konferenciu s medzi-
národnou účasťou otvoril dekan 
fakulty prof. Peter Šturák. Druhý 
príhovor predniesol v zastúpení 
Jeho Excelencie Mons. Jána Bab-
jaka SJ, prešovského arcibiskupa 
a metropolitu, protosynkel Marcel 
Mojzeš.

Hosťom konferencie bol 
a inauguračnú prednášku pred-
niesol významný svetový biblista, 
riaditeľ Inštitútu biblických vied 
Katolíckej Univerzity v Ľubline 
a člen Pápežskej biblickej komisie 
prof. Ryszard Rubinkiewicz SDB 
na tému Pororocy jako ostoja 
izraelskiego monoteizmu.

Na tejto medzinárodnej konfe-
rencii vystúpili a do programu boli 
zaradení so svojimi príspevkami aj 
významní slovenskí biblisti a svo-
jím vystúpením sa prezentovali aj 
pedagógovia Gréckokatolíckej 
teologickej fakulty.

K spestreniu Biblických dní 
prispeli aj zaujímavé exponáty: 
Babylonský Talmud z roku 1807 
a Midráš Rabus z roku 1876, ktoré 

zapožičal Knižný fond Židovskej 
náboženskej obce v Prešove, 
apoštolár z 18. storočia a z roku 
1906, ktoré zapožičal Knižný 
fond Biskupskej knižnice Prešov-
skej univerzity, Bíblia sírič kníhi 
Svjaščenaho písánija Vétchaho 
i Nóvaho zavíta z 19. storočia 
a Vetus testament tum graecum 
cum Libris apocryphis (Septua-
ginta s apokryfnými knihami) 
z roku 1757 z Knižného fondu 
Univerzitnej knižnice Prešovskej 
univerzity a i.

Z konferencie sa pripravuje 
zborník pre všetkých záujemcov 
o plnšie pochopenie Starého 
zákona. Poďakovanie patrí mestu 
Prešov, Katolíckemu biblickému 
dielu, vedeniu Gréckokatolíckej 
teologickej fakulty, Židovskej 
náboženskej obci v Prešove, pani 
H. Belejčákovej, Knižnému fondu 
Biskupskej knižnice Prešovskej 
univerzity v Prešove a Knižné-
mu fondu Univerzitnej knižnice 
PU v Prešove a ďalším darcom 
a sponzorom.

MEdZInáRodná VEdECKá KonfEREnCIA nA GRéCKoKAtoLíCKEJ tEoLoGICKEJ fAKuLtE

Biblické dni na našej fakulte sa mal nový rektor KU oficiálne 
ujať funkcie 1. júla 2008.

Deti a Biblia
15. a 16. apríla 2008 sa v priesto-
roch Eparchiálneho úradu 
v Košiciach a 17. apríla na Gym-
náziu bl. P. P. Gojdiča v Prešove 
uskutočnili eparchiálne kolá bib-
lickej olympiády (BO) a biblickej 
súťaže (BS). Zúčastnili sa na nich 
víťazi protopresbyterských kôl. 
Víťazi eparchiálnych kôl sa zú-
častnia na celoslovenskom kole 
biblickej olympiády. Okrem pre-
ukázania biblických vedomostí 
bolo jednou z úloh biblickej 
olympiády predvedenie scénky 
z Knihy Exodus alebo z Listu 
Rimanom. Popri vedomostnej 
súťaži prebehli aj eparchiálne 
kolá výtvarnej biblickej súťaže 
Biblia očami detí a mládeže, 
ktorá je tematicky zameraná na 
Knihu Exodus a List Rimanom.
Podrobnejšie informácie o prie-
behu a víťazoch uverejníme 
v č. 12/2008.

Neoznačené správy: servis TK KBS

zKRátKo Z doMoVA
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S vätý Otec Benedikt XVI. zriadil 30. 
januára 2008 novú gréckokatolícku 
eparchiu v Bratislave a za jej sídelného 

eparchu vymenoval doterajšieho presbytera 
bratislavskej farnosti a protopresbytera Bra-
tislavského protopresbyterátu Petra Rusnáka. 
Vysviacka vladyku Petra sa uskutočnila 16. 
februára 2008 v Mestskej hale v Prešove. Táto 
historická udalosť bola akýmsi predstupňom 
toho, čo sa udialo o deň neskôr. Svätý Otec 
povýšil Gréckokatolícku cirkev na Slovensku 
na cirkev sui iuris (svojho práva) a za jej 
prvého metropolitu vymenoval doterajšieho 
prešovského sídelného eparchu Jána Babja-
ka, ktorý bol zároveň povýšený na prešov-
ského arcibiskupa. Samotná intronizácia sa 
udiala 17. februára 2008 taktiež v Mestskej 
hale v Prešove.

Intronizácia nového a zároveň prvého epar-
chu Bratislavskej gréckokatolíckej eparchie 
sa uskutočnila 9. marca 2008 v Bratislave. 
Tento deň bol, dá sa povedať, zavŕšením 
všetkých týchto udalostí. Celá liturgická sláv-
nosť sa pre kapacitnú výhodnosť odohrávala 
v priestoroch Kostola sv. Vincenta de Paul 
v Ružinove. Po liturgickom sprievode na-
sledovalo prečítanie búl o zriadení eparchie 
a vymenovaní vladyku Petra. Arcibiskup Ján 
Babjak SJ hneď nato slávnostne uviedol no-

vého eparchu do funkcie. Žezlo mu odovzdal 
sekretár Kongregácie pre východné cirkvi 
arcibiskup Antonio Maria Veglio.

Na slávnosti boli prítomní viacerí vzácni 
hostia, ako napr. J. Em. Jozef kardinál Tomko, 
Mons. Ján Sokol, trnavský arcibiskup a met-
ropolita, Mons. Gianfranco Gallone, ktorý 
zastupoval Svätú stolicu, Mons. Stanislav 
Zvolenský, bratislavský arcibiskup a metro-
polita, Mons. Milan Chautur, košický eparcha, 
mnohí ďalší biskupi východného a západ-
ného obradu, ako aj kňazi a rehoľníci oboch 
obradov. Z predstaviteľov verejnej správy sa 
na slávnostnej intronizácii zúčastnili bývalý 
prezident Slovenskej republiky Michal Kováč 
s manželkou, riaditeľ kancelárie prezidenta 
Milan Čič, veľvyslanec USA na Slovensku 
Vincent Obsitnik s manželkou a primátor 
mesta Bratislava Andrej Ďurkovský, ako aj 
mnohí iní.

Počas homílie vladyku Petra Rusnáka sa 
dostávalo do pozornosti slovo miesto. Mys-
lel tým miesto, ktoré nám dal Boh, aby nás 
urobil šťastnými. „Kristus nás dnes pozýva 
k obráteniu a k radosti nad novou šancou, 
ktorú nám dáva. K radosti z miesta, ktoré 
máme v dejinách spásy, v Božom pláne 
s nami. Pozýva nás objaviť, že život, ktorý 
nám dal, je ten najnádhernejší,“ povedal vla-

dyka počas homílie. A dodal: „Istota Božieho 
povolania aj mňa napĺňa radosťou v plnení 
jeho vôle, hoci som človek slabý.“

V závere celej slávnosti sa vladykovi Petrovi 
prihovorili viacerí pozvaní hostia. Ako prvý 
dostal slovo primátor mesta Bratislava Andrej 
Ďurkovský, ktorý privítal vladyku v hlavnom 
meste a odovzdal mu pečať mesta.

Kardinál Jozef Tomko pripomenul dôležitosť 
potreby zatiahnuť na hlbinu v duchovnom 
živote, aby sa to mohlo odraziť aj v prak-
tickom živote. Vo svojom príhovore pove-
dal: „Máš na blízku Dunaj. Veľa riek máš 
vo svojej diecéze. Prajem ti hojný rybolov. 
Ty vieš dobre loviť. Pán Boh ti dal mnohé 
dary.“ Arcibiskup Veglio vyzdvihol rôznosť 
jednotlivých obradov a ich jednotu v rámci 
Cirkvi a vyzval všetkých k potlesku Sväté-
mu Otcovi. Mons. Gianfranco Gallone vo 
svojom príhovore spomenul blahoslavených 
biskupov mučeníkov P. P. Gojdiča, V. Hopka 
a rehoľného kňaza Metoda Dominika Trčku, 
ktorý sa stali semenom našej Cirkvi v ťažkých 
rokoch prenasledovania. Vladyka Ján Bab-
jak SJ poprial vladykovi Petrovi a celej jeho 
eparchii potrebné dary, milosti a múdrosť 
a vo vzťahu k reorganizácii Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku povedal: „O tieto veľké 
veci – Božie veci sa pričinili ľudia. A preto zo 
srdca ďakujem Svätému Otcovi, vatikánskej 
diplomacii, Kongregácii pre východné cirkvi. 
Zvlášť chcem poďakovať bývalému otcovi 
nunciovi Henrykovi Józefovi Nowackému, 
že sa naplno zasadil svojou autoritou a tieto 
záležitosti dotiahol do úspešného konca.“ 
Veľkú lásku Svätého Otca k Slovensku zdô-
raznil pri svojom prejave arcibiskup a metro-
polita Stanislav Zvolenský, ktorý sa takýmto 
spôsobom pripojil k mnohým gratuláciám 
ostatných hostí. Veľmi viditeľne sa táto láska 
prejavila v reorganizácii Gréckokatolíckej 
a Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku. 
Vyjadril radosť z toho, že krása a hĺbka vý-
chodnej liturgie nám všetkým sprítomňuje 
Božiu krásu.

K pokojnému a nádhernému priebehu celej 
liturgickej slávnosti prispeli zbory pôsobiace 
v Bratislave, a to Chrysostomos, Kyrillo-
methodeon a Lamač-Dúbravka.

Nech Pán požehná a rozmnoží úsilie tých, 
ktorých si povolal do svojej služby, aby mohli 
plniť Božiu vôľu a stali sa plnohodnotnými 
nástrojmi Svätého Ducha medzi nami. n

Slávnostná intronizácia prvého bratislavského eparchu Petra Rusnáka

Miesto,
ktoré nám dal Boh

Peter KAČuR
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przemyszliansko-varšavským arcibiskupom 
metropolitom Jánom Martyniakom

Vladyka, chcel by som sa vás 
opýtať, ako a čím žije Grécko
katolícka cirkev v Poľsku?

Naše cirkvi sa v mnohom 
podobajú. Patria do spoločnej 
rodiny gréckokatolíckych cirkví. 
Prežívali sme podobné osudy i 
prenasledovanie. V Poľsku za-
žila veľké presťahovanie (Akcia 
Visla), keď našich veriacich presťahovali na 
Ukrajinu, a ostatných rozptýlili po celom 
Poľsku. V rokoch 1947 – 1957 sa o našej 
cirkvi nesmelo hovoriť, preto sa veľká 
časť veriacich latinizovala. Od roku 1958 
sme boli tolerovaní. Až v roku 1989 som 
bol ustanovený za pomocného biskupa 
kardinála Glempa a za vikára pre gréckoka-
tolíkov v Poľsku. V roku 1991 bola obnove-
ná eparchia v Przemyszli. Je najstaršou zo 
všetkých slovanských eparchií. Jej história 
siaha až do čias žiakov sv. Cyrila a Metoda.

V roku 1996 bola vytvorená metropolia. 
Gréckokatolíci boli územne rozdelení 
na dve časti. Stal som sa metropolitom 
v Przemyszli a vladyka Juščak, môj bývalý 
študent, sa stal biskupom vo Vroclave.

Na území Poľska je asi 80 000 gréckoka-
tolíkov v 140 farnostiach (niektoré fungujú 
ako filiálky), o ktorých sa stará 75 kňazov.

Pôsobia tu sestry služobnice, baziliánky 
a jozafátky. Naši klerici pochádzajúci aj 
z Ukrajiny študujú na ľublinskej katolíckej 
univerzite. V súčasnosti máme pred štátom 
i v rámci Cirkvi priznané tie isté práva ako 
latinská cirkev. Sú garantované konkordá-
tom so Svätou stolicou. Kňazi učia v školách 
náboženstvo. Máme štyroch stálych diako-
nov, ktorí sa starajú o núdznych.

Ako ste prijali informáciu o povýšení 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 
na metropoliu?

Keď sme sa dozvedeli, že vladyka Ján sa 
stal metropolitom a Prešov bol pozdvihnu-
tý na metropoliu sui iuris, bola to pre nás 
veľká radosť. Už dávno sme to očakávali. 
S viacerými vašimi kňazmi, ktorí študovali 
v Ľubline, sme sa poznali a hovorili o bu-
dúcnosti vašej cirkvi. Netešíte sa z toho iba 
vy, posilňuje sa tým celá východná cirkev. 
Ak sa táto cirkev bude ďalej sľubne rozvíjať, 
neskôr by tu mohlo vzniknúť vyššie arcibis-
kupstvo ako u Rumunov a Ukrajincov. Sme 
jedna rodina. Naša cirkev je naša láska.

Žiaľ, pre chorobu som na túto slávnosť 
nemohol prísť napriek tomu, že vladyka Ján 
navštívil Przemyszl. Našťastie v súčasnosti 
nie je problém navštíviť sa. Vášmu vladyko-
vi vyprosujem hojnú Božiu pomoc, aby sa 
metropolia rozvíjala. Aj vladykom v Bratisla-
ve i v Košiciach prajem všetko dobré.

Ľubomír Petrík

rozhovor na 5 minút

Večeradlo sa uskutoční v sobotu 31. mája 2008 
v Katedrálnom chráme svätého Jána Krstiteľa v Prešove.

Spoločný program pre kňazov a laikov
09.00 Akatist k Presvätej Bohorodičke
09.40 Radostný ruženec (laici) 
10.30 Prednáška
11.00 Ruženec svetla (kňazi) 
11.45 Eucharistická pobožnosť
12.00 Obedňajšia prestávka
12.00 Stretnutie kňazov, obed 
13.30 Stretnutie laikov, diskusia, svedectvá
14.15 Moleben k Presvätej Bohorodičke
14.40 Slávnostný ruženec (deti a mládež)
15.30 Svätá božská liturgia

Tak ako Presvätá Bohorodička spolu s prvými apoštolmi zotrvávala v modlitbách 
vo večeradle a prijala Svätého Ducha, tak aj dnes nás chce Panna Mária zhromaždiť 

a priviesť cez večeradlo k novým Turícam.

Plagát Archieparchiálneho večeradla si môžete stiahnuť zo stránky www.grkatpo.sk.

ARCHIEPARCHIáLnE VEČERAdLo

Srdečne vás pozývame na

Archieparchiálne večeradlo

Príď,  
Duchu Svätý, 
príď na mocný 
príhovor 
Nepoškvrneného 
Srdca  
Panny Márie, 
tvojej milovanej 
nevesty.

Turíce 2008
s Koinoniou Ján Krstiteľ Prešov

Sobota 10. mája 2008
Mestská športová hala 
v Prešove

Program:

09.30 modlitba chvál
10.30 prednáška
12.00 obed
14.00 modlitba chvál
14.30 prednáška 
16.30 sv. liturgia
18.30 záver

Pripravili sme pre vás:
Kurz Filip    23. – 24.05.2008 Prešov
Ak chceš spoznať živého Ježiša a mať s ním osobnú skúsenosť.

Kurz Víťazstvo v krízach  25. – 27.07.2008 Prešov
Keď sa nachádzaš v rôznych búrkach života a chceš z nich vyjsť ako víťaz.

Kurz Jozue – pre mladých  30.07.2008 Široké
Príď si užiť veľa zábavy a spoznaj tajomstvo úspechu Božieho bojovníka Jozueho.

Seminár Vnútorné uzdravenie  09.08.2008 Mestská hala v Prešove
Nechaj Ježiša dotknúť sa tvojich rán a prijmi požehnanie do všetkých oblastí života.

Bližšie informácie na www.koinonia-presov.sk alebo na tel. čísle 0905 382 260.
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slovo na tému

Marek KOlESáR

Ak dovolíte, hneď na začiatku budem trocha osobný. Keby som 
mal uviesť tému, o ktorej sa mi hovorí, káže a vyjadruje so znač-
nými ťažkosťami, určite by „zvíťazila“ téma mariánska. Možno 
preto, že mnohé sladké slová na adresu Bohorodičky mi „režú 
uši“. Možno preto, že tie slová, aj napriek tomu, ako mi znejú, sú 
pravdivé. Možno preto, že Božiu Matku sám poriadne nepoznám 
(nemám na mysli rozumom, ale srdcom). Možno preto, že Mária 
je a zostane pre nás jedným veľkým tajomstvom.

  ToTus Tuus

14 

sl
ov

o 
– 

10
/2

00
8



Ani neviem, prečo som nakoniec súhla-
sil a prijal túto mariánsku tému. Tak 
ako už mnohokrát pri iných udalos-

tiach, keď som sa mal pustiť do práce, ozvali 
sa výčitky voči sebe samému. Bolo ti to treba? 
Tak si si zavaril! Mohol si mať pokoj.

Ale skúsenosti ukazujú, že človek môže rásť 
a ísť dopredu najviac vtedy, keď sa pustí do 
vecí, ktoré ho presahujú (samozrejme, s rozu-
mom). Viera sa nemôže ukázať tam, kde je 
všetko isté a zabezpečené. Aj ja by som mal 
najradšej všetko pod kontrolou. No cúvnuť 
sa už nedalo.

Až vtedy, keď som si začal zbierať myšlienky 
a hľadal inšpirácie, som zistil, na čo to všet-
ko bolo dobré. Boh sa rozhodol cez písanie 
zmeniť môj vlastný pohľad. Veľmi ma totiž 
zasiahla a ovplyvnila kniha svätého Ľudo-
víta Máriu Grigniona O pravej úcte k Panne 
Márii. A zistil som, že nie som sám. Možno 
ste to mnohí vedeli, ale mne uniklo, že toto 
malé dielko hlboko poznačilo aj život pápeža 
Jána Pavla II. Vo svojej knihe Dar a tajomstvo 
hovorí o „mariánskej niti“ na ceste kňazské-
ho povolania. Píše: Ak už dávnejšie som bol 
presvedčený, že Mária nás privádza ku Kris-
tovi, v tomto období som začal chápať, že aj 
Kristus nás privádza k svojej Matke. Bolo to 
v čase, keď som mal isté pochybnosti o svojej 
mariánskej zbožnosti a uvažoval som, že 
ak sa bude priveľmi zdôrazňovať, bude to 
na úkor kultu, ktorý náleží Kristovi. Vtedy 
mi veľmi pomohla kniha svätého Ľudovíta 
Máriu Grigniona z Montfortu, ktorá niesla 
titul Traktát o pravej úcte k Najsvätejšej 
Panne Márii. V nej som našiel odpovede 
na svoje otázky. Traktát svätého Ľudovíta 
Máriu Grigniona z Montfortu môže rušiť tak 
trocha emfatickým a barokovým štýlom, ale 
podstata teologických právd, ktoré obsahuje, 
je nepopierateľná. Tu spočíva vysvetlenie slov 
Totus Tuus. Tento výraz pochádza od svätého 
Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu. Je to 
skrátená forma zasvätenia sa Matke Božej. 
Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua sunt 
(Som celý tvoj a všetko, čo mám, je tvoje, 
ó, môj najdrahší Ježišu, skrze Máriu, tvoju 
svätú Matku).

Bolo pre mňa veľkým povzbudením čítať vy-
znanie pápeža o tom, že aj on sám prechádzal 
pochybnosťami, ktoré sa týkali mariánskeho 
kultu. 

Spoznať, kam až siahajú jeho hranice, čo je 
ešte v mariánskej úcte, ako to ľudovo nazýva-
me, „zdravé“ a čo už nie, by malo byť jasné 
každému, kto sa nazýva veriacim. Ale také 
jedinečné poznanie človek získa len vtedy, 
keď bude chcieť poznať Máriu osobne. Preto by 
som sa rád odvolal na Božie slovo zvestované 
Pánovým anjelom svätému Jozefovi. „Jozef, 
syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu“ (Mt 1, 
20). Toto slovo je totiž priamou výzvou na 
prekonanie strachu a jej prijatie. Aj keď toho 
o Márii jej snúbenec a manžel Jozef vedel 

veľa už pred svadbou, predsa to len nemožno 
porovnať s tým, čo spoznal, keď ju naplno 
prijal do svojho domu i života. 

Zdá sa mi, akoby sme všetci mali strach 
urobiť tento krok v obave, či naša viera nebude 
vyzerať príliš zženštilo, alebo či naše prílišné 
hlásenie sa k Panne Márii azda nebude pre-
kážkou na ceste zjednocovanie kresťanov. 
Načo príliš upozorňovať na to, v čom sme iní? 
Spomínam si, s akým napätím sa pred niekoľ-
kými rokmi očakávali reakcie veriacich iných 
náboženstiev na list Kongregácie pre náuku 
viery Vyhlásenie Dominus Jesus – o jedineč-
nosti a všeobecnom spásonosnom poslaní 
Ježiša Krista a Cirkvi. Bolo to vlastne otvorené 
vyjadrenie o tom, že niet inej záchrany a spásy 
pre človeka okrem osoby Ježiša Krista.

Aká úprimná a pravá však môže byť láska, 
ktorá uhýba pravde? 

Mária sa dnes stala viac blízka ženám ako 
mužom. Zdá sa nám to prirodzené a nor-
málne, veď je jednou z nich. Málokomu však 
napadne porovnať si tento postoj s úsilím, 
ktoré vyvíjame v spoločenskom živote – aby 
malo každé dieťa obidvoch rodičov. Keď po-
važujeme za potrebné mať tento postoj vo 
vzťahu k pozemskému životu, nie je potrebný 
aj vo vzťahu k duchovnému životu?

Pozerajme sa s otvorenými očami na spôsob 
života v dnešnej dobe a zbadáme skryté úsilie 
démona, ktorý napáda a útočí nielen na auto-
ritu pozemského otca (tejto oblasti sa už zača-
la venovať pozornosť), ale rozhodol sa zničiť 
aj duchovné materstvo, ktoré je nám dané 
v Márii. Ani ten najlepší otec nemôže svojim 
deťom nahradiť mamu. Ani mama, nech by 
sa snažila akokoľvek, nemôže nahradiť deťom 
otca. Viem. Radi sa odvolávame na to, že 
Boh miluje láskou otca i matky. Je to pravda. 
Ale pýtam sa: Nemohol ten, ktorý pripravil 
matku so všetkou jej láskou, hĺbkou i mocou 
svojmu jednorodenému Synovi, ponúknuť ju 
aj ostatným svojim deťom?

Keď nám (všetkým) z kríža zazneli slová: 
„Hľa, tvoja matka“ (Jn 19, 27), bolo to pre-
to, aby nám do života vstúpil problém? Kto 
koho potreboval viac? Matka učeníka alebo 
učeník Matku? Často nazývam Máriu silnou 
ženou. Pretože iba silný človek dokáže byť 
tak úprimne pokorný a ponížený. Tak ako je 
pokorný a poslušný až na smrť Ježiš (a pritom 
nie je žiadnym slabochom), lebo stále plní 
vôľu Otca a nerobí to, čím by sa sám preslávil. 
Tak zmýšľa a koná aj Mária. Pred Ježišom 
bolo veľmi veľa pokušení, aby dokázal, kým 
je. Koľkými pokušeniami prešla podobne 
a v oveľa väčšej skrytosti aj Mária? Ani teraz, 
keď je už oslávená, nešíri a nepropaguje samú 
seba. Každé jedno jej zjavenie ukazuje na 
Krista. Nemohol si ten, ktorému na zjavenie 
seba samého kedysi slúžili anjeli a archanjeli, 
použiť od chvíle, keď „nadišla plnosť časov“ 
Máriu? Tak často používame výrok apoštola 
Pavla „už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“ 

bez toho, aby sme sa na Pavlovi pohoršovali. 
Nemá právo tak o sebe povedať Mária? 

Rád by som na tomto mieste uviedol ešte 
jednu myšlienku už spomínaného sv. Ľudoví-
ta Grignona z Montfortu, ktorý podľa toho, čo 
čítam, poznal Máriu aj Ježiša oveľa viac, ako 
ja: „Och! Keby sme len poznali slávu a lásku, 
ktorej sa ti dostáva v tomto obdivuhodnom 
stvorení (Márii), potom by sme prechovávali 
k tebe aj k nej iné city, než aké teraz máme. 
Je s tebou tak dôverne spojená, že by bolo 
ľahšie oddeliť svetlo od Slnka alebo teplo od 
ohňa a – možno ešte zveličiť – ľahšie by bolo 
oddeliť od teba všetkých anjelov a svätých než 
božskú Máriu: lebo ona ťa vrúcnejšie miluje 
a dokonalejšie oslavuje než všetky ostatné 
stvorenia dovedna. A potom, môj láskavý 
Majstre, nie je šokujúce a poľutovaniahod-
né vidieť takúto nevedomosť a neznalosť 
všetkých pozemšťanov ohľadom tvojej svätej 
Matky? A to nemyslím na modloslužobníkov 
ani na pohanov, myslím na kresťanov kato-
líkov, a to aj na katolíckych učiteľov, ktorí 
i keď vyhlasujú, že vyučujú pravdu, vskutku 
ťa nepoznajú a ani tvoju svätú Matku – a ak 
ťa poznajú, tak iba špekulatívne, sucho, 
sterilne a nedbalo.“ 

Už mnohokrát som počul vyhlásenie typu: 
„Ja Máriu uznávam a prijímam, ale nie som 
jej až takým prehnane horlivým ctiteľom.“ 
Alebo: „Rešpektujem, čo učí Cirkev, ale nikto 
ma nemôže nútiť do toho, čo mi nie je blízke.“ 
Proti tomu nemožno nič namietať. Aj taký po-
stoj o niečom hovorí a niečo z nás odhaľuje.

To, o čo prichádzame pri našom jemnom 
vytlačení Márie z aktívneho duchovného 
života a života viery, nie je iba najčastejšie 
spomínaný príhovor a orodovanie. Neprichá-
dzame len o duchovnú ochranu (o jej moci by 
mali čo hovoriť tí, ktorí sa venujú modlitbám 
za oslobodenie a exorcizmu). Strácame oveľa 
viac. Prichádzame o celé duchovné vedenie 
z jej strany. Nikto na zemi nepoznal Ježiša 
viac ako jeho matka Mária. Nikto iný ti s ta-
kou jednoduchosťou a istotou nepovie v tej 
pravej chvíli: „Urobte všetko, čo vám povie“ 
(Jn 2, 5). 

Celú „májovú“ tému som chcel pôvodne 
písať úplne iným spôsobom. Môj prvotný 
zámer bol poodhaliť a ponúknuť predobrazy 
Panny Márie v Starom zákone. Napadla mi 
však myšlienka: Ako sa zmení postoj človeka 
k Bohorodičke, keď si to prečíta? Možno sa 
zmení poznanie. Možno. Treba však, aby sa 
zmenilo niečo viac.

Na záver už len slovo, ktoré sme tu spo-
mínali: „Hľa, tvoja matka! Neboj sa prijať 
Máriu.“ n

u Spoznať, čo je ešte v mariánskej úcte, 
ako to ľudovo nazývame, „zdravé“ a čo 
už nie, by malo byť jasné každému, kto 
sa nazýva veriacim.
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Dnes si ešte neuvedomujeme dôležitosť 
a veľkosť okamihov, ktoré sme vo 
februári prežili. Možno niektorí na ne 

hľadia nechápavo, iní očakávali iné riešenia. 
Boh si však vybral to najlepšie, čo prinesie naj-
väčšiu úrodu vo vinici jeho Syna. Takéto jasné 
poslostvá majú svojich ohlasovateľov. Tým sa 
pre nás stal kardinál Leonardo Sandri, ktorý 
s nami prežil veľké trojdnie gréckokatolíkov 
na Slovensku.

Eminencia, erigovanie slovenskej metropo-
litnej cirkvi považujeme u nás za výsledok 
historického procesu, vidíme v ňom aj 
ovocie modlitieb našich mučeníkov. Aké 
motívy pohli Svätého otca k prijatiu tohto 
rozhodnutia?

Ďakujem za tento rozhovor, ktorým mi po-
skytujete príležitosť na to, aby som obnovil 
svoj srdečný pozdrav a blahoprianie arcibis-
kupovi a metropolitovi Jánovi a eparchiálnym 
biskupom Milanovi a Petrovi. V spomienke 
sa obraciam na gréckokatolíckych veriacich, 
ktorých som v hojnom počte stretol v Prešove 
a v Košiciach 16., 17. a 18. februára. Spolu 
s nimi vzdávam vďaky Pánovi. On je totiž 
skutočným strojcom vyhlásenia, ktorým Svätý 
Otec uznal vašu cirkevnú zrelosť. Pán dal vzrast 
dobrému semenu, ktoré zasiali svojím životom 
vaši mučeníci. Chcem tu pripomenúť blahosla-
vených biskupov Gojdiča a Hopka a množstvo 
iných bratov a sestier, ktorí hrdinsky vydali 
svedectvo lásky ku Kristovi, vernosti rímskemu 

pápežovi a celej Cirkvi. Vaša vernosť teda bola 
hlavným motívom, ktorý pohol Svätého Otca 
Benedikta XVI. k tomuto kroku. Na úrodnej 
pôde mučeníctva a vernosti vzrástla vaša cir-
kev počtom i kvalitou. Toto predstavuje druhý 
prvok, popri ktorom ešte treba mať na zreteli 
aj veľmi pozitívne perspektívy do budúcnosti: 
úroveň a hojný počet vášho duchovenstva, 
dostatok kňazských a rehoľných povolaní, pri-
merané štruktúry a stupeň aktivity cirkevných 
spoločenstiev. Všetky tieto prvky spolu s osob-
nou žičlivosťou pápeža prispeli k dosiahnutiu 
túženého cieľa.

Gréckokatolíci na Slovensku dlho čakali na 
tento krok. Čo bolo príčinou jeho meškania?

Rím vás nechal dlho čakať z rôznych dôvodov. 
Medzi nimi bolo napríklad aj súbežne pripra-
vované nové usporiadanie Rímskokatolíckej 
cirkvi na Slovensku. Znakom múdrosti Kato-
líckej cirkvi je aj jej schopnosť starostlivého 
zváženia a preskúmania, aby sa tak predišlo 
nevhodným krokom. Trpezlivosť, ktorú Svätá 
stolica požaduje od miestnych cirkví, prináša 
vždy svoje plody, pretože pomáha vzrastu ve-
domia spolupatričnosti k veľkej, univerzálnej 
Cirkvi, ktorá má svoje požiadavky a svoj čas, 
pretože je rozšírená po celej Zemi a musí brať 
ohľad na všetkých. Cirkev od nás niekedy oča-
káva obetu a rozvážnosť, aby sme tak nepo-
sudzovali len miestne túžby, ale aj všeobecné 
požiadavky, berúc tak do úvahy dôvody celého 
veľkého cirkevného organizmu.

Čo sa mení na vzťahoch s Kongregáciou pre 
východné cirkvi?

Kongregácia zdieľa zadosťučinenie Gréckoka-
tolíckej cirkvi na Slovensku a s priazňou spre-
vádzala celý dlhý proces, ktorý pápež požaduje 
pred takým dôležitým vyjadrením sa. Odteraz 
aj naše vzťahy budú ešte viac bratské, smeru-
júce k vážnej spolupráci pri rešpektovaní práv 
a povinností, ktoré pápež a Cirkev zverujú na 
jednej strane Kongregácii pre východné cirkvi 
a na druhej strane slovenskej cirkvi a zvlášť jej 
hierarchom, ktorí už odteraz – na čele s metro-
politom – formujú Radu hierarchov. Oporným 
bodom nášho dialógu ostáva Kódex kánonov 
východných cirkví. Keďže cieľom, ku ktorému 
sme všetci pohýnaní, je duchovné dobro, tak 
v jednotlivých konkrétnych bodoch sa naše 
vzťahy budú formovať na základe nášho vzá-

jomného poznania a vzájomnej úcty. My, ktorí 
spolupracujeme s pápežom v rámci Kongregácie 
pre východné cirkvi a sme takpovediac „adop-
tívnymi východniarmi“, si vrúcne prajeme, aby 
spoločenstvá jednotlivých východných obradov 
„prekvitali a rozvíjali sa“ takým spôsobom, aby 
mohli napĺňať svoju úlohu, ktorú im kládol na 
srdce Druhý vatikánsky koncil.

Aké by mali byť vnútorné vzťahy medzi 
jednotlivými etnickými zložkami (sloven-
skou, rusínskou, ukrajinskou, maďarskou) 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku? Je 
praxou Svätej stolice zriaďovanie etnických 
eparchií?

Cirkev vždy pozorne sleduje dva neodlučiteľné 
rozmery: partikulárny a univerzálny. Je pozor-
ná voči miestnym tradíciám v duchovnosti, 
kultúre a histórii. Je totiž Cirkvou vteleného 
Slova a aj ona sa „vteľuje“ do konkrétnych 
skutočností, v ktorých sa nachádzajú dnešní 
ľudia, ktorých Pán pozýva k viere. V tom spo-
číva jej sila. Súčasne je ale jej pohľad aj univer-
zálny. Volá sa katolíckou práve preto, že nie je 
ohraničená v čase a priestore. Práve naopak, 
pri svojom prechode históriou si uvedomuje 
svoju príslušnosť k slávnemu kráľovstvu, ktoré 
sa jedného dňa naplní. Blaho duší sa tu opäť 
objavuje ako vedúci princíp. Cirkev je isteže 
pozorná voči jazykovej a kultúrnej rozdielnosti! 
Ale skutočne podstatné je to, čo nás spája: ten 
istý Pán, to isté evanjelium, ten istý krst. Nie je 
však vždy jednoduché nájsť rovnováhu medzi 

Všetci sme jedno
v krIStOVI 

 rozhovor
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týmito dvoma požiadavkami. Musíme preto 
pripomenúť, že znakom skutočného cirkevného 
života je skôr to namáhavé hľadanie styčných 
bodov, nie rozdielností. Tak sa naučíme, že 
rozdiely sú prejavom toho istého Ducha, ktorý 
sa prejavuje vo svojej mnohotvárnej múdrosti 
a v bohatstve.

Cirkev miluje všetky národy v ich osobitosti 
a originalite, a preto aj viera sa má prejavovať 
v každom jazyku a kultúre. Nacionalizmy, 
ktoré nad vieru stavajú prístup vylučujúci 
univerzalitu, sa dostávajú na okraj. Všetky 
národy Východu i Západu majú cítiť, ako ho-
vorí prorok Izaiáš, že sú pozvané na Boží vrch, 
aby spoločne oslavovali Pánovo meno. Svätý 
Duch rúca každý múr rozdelenia. Spomeňme 
si na slová Písma: niet už viac Židov ani Gré-
kov, otrokov či slobodných. Všetci sme jedno 
v Kristovi Ježišovi.

Aký vzťah k metropolii na Slovensku 
by mala mať slovenská gréckokatolícka 
eparchia v Kanade a apoštolský exarchát 
v Prahe?

Medzi všetkými cirkvami by mali vzrastať city 
bratstva, porozumenia a spolupráce. Toto sa 
požaduje ešte viac od tých cirkví, ktorí zdieľajú 
spoločnú liturgickú, duchovnú a historickú tra-
díciu. Niektoré prvky tejto spolupráce predvída 

aj cirkevné právo, iné si musia bezprostredne 
nájsť samotné cirkvi, samozrejme, pri pat-
ričnom zachovaní všeobecných cirkevných 
pravidiel a v duchu podpory plného rozvoja 
východných tradícií.

Aké sú vaše dojmy z návštevy v našej 
krajine?

Pociťoval som tu mimoriadne srdečnú atmo-
sféru a v duchu som ďakoval Pánovi za to, že 
v Kristovi sa nozaj cítime bratmi, nech by sme 
boli kdekoľvek a s kýmkoľvek. Kristova Cirkev 
je rodinou všetkých národov. U vás som videl 
lásku k vlasti i ku katolíckej viere. Láska k Svä-
tému Otcovi nie je u vás len faktorom tradície, 
je to živý a presvedčivý cit. Slováci tým akoby 
chceli vyjadriť, že zväzok s rímskym biskupom 
– a teda s univerzálnou Cirkvou – je garanciou 
jednoty a súdržnosti aj vnútri národného cir-
kevného spoločenstva.

U vašej mládeže som pozoroval nádej, ktorú 
vkladá do budúcnosti. Modlím sa, aby Cirkev 
mohla dať odpoveď a splniť očakávania mla-
dých a aby dala miesto ich entuziazmu. Súčas-
ne som si všimol snahu i ambíciu Slovenska 
a jeho obyvateľov zaradiť sa plnohodnotne do 
Európy a do medzinárodného kontextu. Prajem 
vašej krajine, aby sa jej aj vďaka podpore Cirkvi 
darilo napredovať, ale aj zachovať vernosť 
kresťanským koreňom, z ktorých vyrastá jej 
história.

Čo by ste odkázali našej Cirkvi?
Mal som to potešenie, že som mohol byť po 

boku pápeža Jána Pavla II. účastníkom bis-
kupskej vysviacky vášho metropolitu, a potom 
som mohol 17. februára 2008 predsedať jeho 
intronizácii v Prešove. Aj preto cítim osobitný 
zväzok s vašou cirkvou, ktorú budem vždy 
sprevádzať modlitbou, náklonnosťou i brat-
skou pastoračnou podporou. Toto posolstvo 
jednoty chcem aj teraz opätovne potvrdiť. 
Druhý vatikánsky koncil zveril katolíckym vý-
chodným cirkvám za úlohu zachovať vernosť 
východnému dedičstvu a súčasne aj Petrovmu 
stolcu. Počas stáročí ste so cťou preukázali túto 
dvojnásobnú vernosť. Potvrdzujte ju aj naďalej 
svojou jednotou v rámci Gréckokatolíckej cirkvi 
i s bratmi latinskej Cirkvi, s ktorými spoluvy-
tvárate jednotu katolíckeho spoločenstva. Vo 
vašej vzájomnej jednote budete môcť spoločne 
napredovať aj na ceste ekumenizmu s inými 
cirkvami a cirkevnými spoločenstvami. Keď 
všetci kresťani budú navzájom jednotní, aj tí, 
ktorí nezdieľajú našu vieru, budú takto oslove-
ní a vyzývaní k dobru a jednote v hľadaní prav-
dy, vo vzájomnej úcte na dobro všetkých. Tak 
bude vzrastať spolupráca medzi náboženstvami 
a všetkými ľuďmi dobrej vôle v tomto svete, 
ktorý hľadá súdržnosť, solidaritu a pokoj.

Za rozhovor zo srdca ďakuje
Juraj Gradoš

Vážená redakcia,
chcel by som sa opýtať, ako sa dotkne 
nový tlačový zákon práce vo vašej redakcii, 
prípadne v redakciách iných kresťanských 
časopisov. Neohrozí to vydávanie vášho 
časopisu?

váš stály čitateľ 

Milý čitateľ,
najprv sa chcem poďakovať za váš zá ujem 
o chod našej redakcie a vernosť tomuto 
oficiálnemu časopisu našej cirkvi.
Tlačový alebo mediálny zákon je namie-
rený proti nepravdivým alebo neúplným 
informáciám v slovenských médiách. Nie 
je to však zákon, ktorý by bol absolútne 
spravodlivý, ale treba ho rešpektovať. 
V čom spočíva jeho nespravodlivosť? 
Zákon nepredpokladá možnosť existencie 
osôb, ktoré by chceli cieľavedome využívať 
zákon na to, aby zavádzali čitateľov. Tí totiž 
v svojej jednoduchosti nedokážu rozlíšiť 
názor redakcie a odpoveď dotyčnej osoby. 
Toto je jedna z vážnych „nášľapných mín“ 
tohto zákona.
Na druhej strane je tento zákon len reak-
ciou politikov vládnucich strán na ne-
pravdivé alebo zavádzajúce útoky médií. 
Ich vlastnými slovami sa tak „vyrovnávajú 
zbrane“. Môžeme sa tak tešiť na vojnu v na-
šich médiách. Vďaka tomu, že nemožno 
odkladať uverejňovanie reakcií na články 
týkajúce sa konkrétnych osôb, čitateľ môže 
ešte počas doznievania pôvodnej správy 
dostať aj informáciu z druhej ruky.
Lenže, čo je dobré jedným, môže škodiť 
iným. Vďaka tomuto zákonu – ak si ako 
oficiálny časopis nemôžeme dovoliť 
uverejňovať protináboženské a proti-
cirkevné informácie – musíme sa veľmi 
citlivo a obozretne vyhýbať tomu, aby 
sme jasne poukazovali na osoby, ktoré 
konajú v rozpore s vierou alebo mravmi. 
Na jednej strane to redakciu aj autorov 
spravodajstva, publicistiky a historických 
článkov obmedzí, na druhej sa vďaka tomu 
môžeme posväcovať, ak to nebudeme ro-
biť len kvôli zákonu, ale osvojíme si jednu 
z Božích vlastností. 
On totiž hriech a každé zlo odsudzuje, ale 
človeka, hoci je hriešny (z neho neraz to 
zlo aj pochádza), miluje.
Zostáva nám len veriť a mať pevnú nádej, 
že tak, ako sa my budeme snažiť nikomu 
neublížiť na jeho povesti, cti a ani mu za-
sahovať do súkromia (aj keď si sám svojimi 
skutkami takto ubližuje a škodí), aj ostatní 
budú pristupovať k tomuto časopisu rov-
nako a nebudú sa snažiť cez neho pretláčať 
svoje názory, ktoré ublížia. A nielen jemu, 
ale aj jeho čitateľom (teda aj vám), keď 
budú zvádzať zo správnej cesty.

o. Juraj Gradoš, šéfredaktor

listáreň

u Jeho Eminencia kardinál Le-
onardo Sandri sa narodil 18. 
novembra 1943 v argentínskom Bu-
enos Aires. V rodisku absolvoval se-
minár a teologické štúdiá.  Za  kňa-
za bol vysvätený 2. decembra 1967. 
V štúdiách pokračoval na Pápežskej 
gregoriánskej univerzite v Ríme 
v odbore kanonické právo. Pôsobil 
v diplomatických službách Vatiká-
nu na Madagaskare a v USA. Ako 
apoštolský nuncius pôsobil vo Vene-
zuele a v Mexiku.
Biskupskú vysviacku prijal v roku 
1997. V roku 2000 bol vymenovaný 
za zástupcu vatikánskeho štátneho 
sekretariátu. V súčasnosti je pre-
fektom Kongregácie pre východné 
cirkvi. Do tejto funkcie bol vymeno-
vaný 9. júna 2007 pápežom Bene-
diktom XVI. 17. októbra 2007 ho 
pápež Benedikt XVI. vymenoval za 
kardinála. Ovláda viacero jazykov, 
okrem rodnej španielčiny hovorí 
po taliansky, francúzsky, anglicky 
a nemecky. V úlohe prefekta chrá-
ni záujmy a rozvíja dobré vzťahy 
22 miliónov východných katolíkov 
a Svätej stolice.
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Benedikt, biskup, sluha sluhov Božích.

historické udalosti

Bula o zriadení Gréckokatolíckej 
eparchie v Bratislave

Na trvalú pamiatku.
V priebehu storočí vznikali v Cirkvi viaceré spoločenstvá, ktoré sa 

vyznačovali mnohorakými a rozmanitými vonkajšími prejavmi, a my 
ich chceme ako legitímne spoločenstvá chrániť, aby dosiahli väčší 
rozkvet v rámci vlastného rítu. Teraz sa zaoberáme úvahami o ve-
riacich byzantského rítu, ktorí žijú na Slovensku. Hneď po tom, ako 
o tejto veci referoval prefekt Kongregácie pre východné cirkvi, sme 
teda dospeli k rozhodnutiu, že je vhodné založiť na Slovensku novú 
eparchiu. Preto sme na základe našej apoštolskej autority vyňali 
určité územie spod jurisdikcie prešovského biskupa, a to konkrétne 
dekanáty Bratislavský, Nitriansky, Banskobystrický a žilinský, a pre 
veriacich byzantského rítu ustanovujeme novú eparchiu, ktorá sa 

má volať Bratislavská, pričom jej udeľujeme všetky náležité práva 
a povinnosti. Pravda, túto Bratislavskú eparchiu zriaďujeme ako 
sufragánnu Prešovskej metropolitnej cirkvi, okrem toho stanovujeme 
za jej eparchiálne sídlo mesto Bratislava a za katedrálne sídlo svätý 
Chrám Povýšenia svätého Kríža. Pri uskutočnení týchto rozhod-
nutí nech sa zachovajú zvyklosti a náležité práva i zásady, ktoré 
predpisuje Kódex kánonov východných cirkví. Okrem toho nech sa 
napíšu zvyčajné dokumenty o úplnej realizácii tejto úlohy a pošlú 
sa spomenutej kongregácii. Napokon chceme, aby táto apoštolská 
konštitúcia ostala právoplatná teraz i v budúcnosti; akékoľvek iné 
veci týmto 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)

18 

sl
ov

o 
– 

10
/2

00
8



Ako tretie dieťa sa nám narodil syn.
Po prvých dvoch dievčatách sme 

s manželkou zažili, čo je to naozaj 
živé dieťa. Toto svedectvo je z obdobia 
spred štyroch rokov, keď ešte nemal dva 
roky. Nebolo ho hodno spustiť z očí. Človek 
nevedel, čo práve v najbližšej chvíli urobí. 
Jednoducho, chlapec.

Taký bol už odmalička, sotva začal cho-
diť. Preto sme jeden večer s manželkou pri 
modlitbe prosili Pána: „Pane, ty vidíš, aký 
je malý Jurko. My ho ťažko ustriehneme, 
ale ty drž nad ním ochrannú ruku. Postav 
mocných anjelov okolo Jurka, nech ho 
ochraňujú.“ 

Na druhý deň sme sa vybrali na záhradku 
okopávať hriadky. Keď prišiel čas obeda, 
opekali sme si špekáčiky, najprv, samo-
zrejme, deťom, a potom aj nám. Decká 
sa najedli a pobehovali okolo, naháňali 
sa. Ja som dopekal posledné špekáčiky už 
na pahrebe. Zrazu sa Jurko (oblečený len 
v slipoch, keďže bolo horúco) pri cúvaní 
pred sestrou potkol o kameň a sadol si 
rovno doprostred tej žeravej pahreby, za-
boriac drobné rúčky medzi uhlíky. Stuhol 
som. Potom som vyskočil a kričal na dcéru: 

„Zuzana, čo to robíš! Nevieš dávať pozor?! 
Pozri, čo si urobila Jurajovi!“ Juraj za ten 
čas sedel v pahrebe. Vtom som sa zháčil!

Priskočil som k Jurkovi a vytiahol ho 
z pahreby. Manželka ho hneď začala po-
lievať vodou, čo sme si priniesli na pitie 
v dvojlitrovej fľaši od koly. Hlavou nám 
vírili myšlienky: Čo nám povedia na po-
hotovosti? Čo sú to za rodičia, čo nechajú 
dieťa padnúť do ohňa? Jurko sa až teraz 
rozreval na plné hrdlo, ale...

Ako sme ho prezerali, nemal na sebe ani 
najmenší pľuzgierik, ba ani červenú pokož-
ku, a to po minimálne piatich sekundách 
sedenia v žeravom uhlí. Dokonca ani na 
rukách, ktoré mal zaborené do pahreby! 
Začal vrieskať preto, lebo sa preľakol. 
Nerozumel, prečo ho vlastne polievame 
vodou. 

Samozrejme, v ten deň z ďalšej roboty 
na záhradke nebolo nič. Zostal len úžas 
nad Božou mocou, dobrotou a milosťou. 
A Boh opäť raz potvrdil, že nie je hluchý 
a vypočúva naše modlitby. A často veľmi 
rýchlo.

Jemu patrí všetka vďaka a chvála. 
Ďakujem, Pane Ježišu! n

svedectvo

 BIBLICKé otáZnIKy MARICE KIPIKAŠoVEJ

Je pravda, že starí Izraeliti počítali mesiace podľa Slnka?

Nie, nie je to pravda.
Starí Izraeliti pôvod-

ne nepočítali mesiace 
podľa pohybu Slnka, ale podľa 
mesiaca. Jeden z najzložitej-
ších kalendárov vytvorili Izra-
eliti. Spočiatku to bol celkom 
obvyklý kalendár s dvanástimi 
lunárnymi mesiacmi, ktoré 
mali po 29 a 30 dní.

Rok trval 354 dní. Neskôr 
pod vplyvom Babylonu dostali 
jednotlivé mesiace názvy: 1. ni-
san, 2. ijar, 3. sivan, 4. tamuz, 
5. ab, 6. elul, 7. tišri, 8. chešvan, 
9. kislev, 10. tejvet, 11. švat, 12. 
adar. Priestupný trinásty me-
siac sa volal veadar.

Za začiatok nového mesiaca 
sa považoval okamih prvého 
objavenia mesačného kosáka na západnom 
obzore. Takému mesiacu sa hovorilo moled. 
Jeho spozorovanie museli dosvedčiť aspoň 
dve osoby, až potom boli vyslaní rýchli po-

sli do Jeruzalema so správou o molede. To 
bol signál pre celú zem k zapáleniu ohňov 
a rozhlaholeniu trúb (Lv 23, 24; Nm 29, 1 
– 6), aby sa všetci obyvatelia dozvedeli, že 

nastal nový mesiac.
Približne v 4. storočí pred 

Kristom začal židovský lunár-
ny kalendár vytláčať omnoho 
zložitejší lunisolárny kalendár. 
Kalendár spájal striedanie 
mesačných fáz s ročným po-
hybom Slnka. Aby sa lunárny 
rok (353 – 355 dní) zhodoval 
so slnečným rokom (365 a štvrť 
dňa), každý tretí rok sa pred me-
siac adar vsúva tzv. dodatočný 
adar (veadar), takže vtedy má 
priestupný lunárny rok 382 až 
385 dní.

Nový rok sa kvôli obradom 
nesmie začínať v nedeľu, stredu 
ani piatok. Ak má pripadnúť na 
tento deň, odkladá sa na ďalší 

(niekedy aj o dva dni).
Židovský letopočet sa začína 7. októbra 

3761 pred Kristom, a to stvorením sveta, 
a hovorí sa mu tiež éra od Adama. Rok 2008 
je v židovskom kalendári rok 5768. n

keď pôjdeš cez oheň, 
nepopáliš sa (Iz 43, 2)

Milan

Pri príležitosti biskupskej vysviacky 
o. Petra Rusnáka, bratislavského eparchu

Juraj DUDA

Marana tha!
Ty si nemohol byť na brehu jazera,

keď pozýval prvých: Šimona, Ondreja...
No a takto asi aj dneska vyzerá,

že Pán si na to veľké vody vyberá.

Len vo veľkých vodách je veľa pekných rýb.
Na veľkej vode po hladine kráčať skús,

na veľkých vodách učil viere bezpochýb
a nachytal rýb, kde nebolo šancí už.

Teraz Pán zamieril až na breh Dunaja.
Raz tu kdesi bol už, keď svätil Metoda.

Dnes na službu apoštola ťa najala
jeho vôľa a vašich pohľadov zhoda.

Aj dnes jak Petrovi vraví: Duc in altum.
A vie, že siete nebudú vždy plné rýb.

Tie budú sa však plniť na jeho ultimátum,
ak tvoja viera prinúti ho: Pane, príď!

Príď, Pane, príď, keď nebudem už vládať sám,
keď nebude už jasno a príde i tma.

V teba, Pane, ja vždycky pevnú vieru mám.
Ak bude treba, i väčšiu. Marana tha!

Židovský kalendár. Snímka: www.gerfiles.com
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Aj manželka bola športovkyňa. Telom 
i dušou. Už v základnej škole sa ve-
novala cyklistike, plávaniu a behu. 

Zúčastnila sa na mnohých pretekoch na 
domácej i medzinárodnej pôde. Získala zla-
to v behu na 10 km v Bostone a množstvo 
ďalších významných ocenení. Pri športe sa 
vlastne spoznali. Ženil sa už ako starší. Mal 
37 rokov, ona 32. O rok na to sa im narodila 
milovaná dcéra, ktorá bude mať čoskoro desať 
rokov. V tom čase už boli na konci bežeckej 
kariéry. Rozmýšľali, čo ďalej. Rozprestreli sa 
pred nimi roky naplnené novými plánmi.

„Jedného dňa sa manželka s dcérou vrá-

tila z mesta. Keď prišli domov, manželka sa 
začala sťažovať, že ju bolí hlava. Povedal 
som jej, aby si zobrala tabletku. Ale ona len 
znova opakovala, že ju veľmi bolí hlava. 
Sedela v hale a držala si hlavu. A potom 
zrazu odpadla. Nemohol som tomu uveriť. 
Jedno šťastie, že som zdravotník. Dcéra za-
čala plakať. Nevedela, čo sa robí. Manželku 
som prebral a medzitým zavolal záchranku. 
Spočiatku lekár vravel, že to vyzerá ako epi-
leptický záchvat. Keď sme prišli do nemocni-
ce, hneď ju dali na CT-čko. Zistili krvácanie 
do mozgu. Životosprávu sme dodržiavali, 
nerozumel som tomu. Nikdy nemala vážne 

zdravotné problémy,“ pokrútil hlavou pán 
Anton, rozprávač nášho príbehu. Veľmi ťažko 
hľadal slová, aby vyjadril svoje pocity z toho, 
čo sa vtedy udialo.

Prvé krvácanie bolo slabé, po ňom prišli 
ďalšie, oveľa silnejšie. Ešte niekoľko dní bo-
jovala o život, a potom koniec. Na pohrebe 
sa zišlo veľmi veľa ľudí, pretože pani Helena 
bola veľmi spoločenská, s každým dobre 
vychádzala, bola komunikatívna, plná ener-
gie. Veľmi veľa ľudí ich oboch dobre poznalo. 
22. marca to boli práve tri roky. Odvtedy sa 
v obci na jej počesť každoročne usporadúva 
memoriál v behu. 

Najťažšie sú prvé hodiny

Keď sa človek ocitá v krízovej situácii, zrazu 
nevie, čo má robiť, potom reaguje úplne spon-
tánne a podvedome. Pán Anton sa rozhodol 
dcéru čo najmenej citovo zaťažovať, preto 
ju nechcel ani brať do nemocnice, aj keď sa 
stále vypytovala na mamku. V tom čase boli 
na seba dosť naviazané. Dcéra potom ešte 
asi rok a pol v noci zo sna plakala a volala 
mamu. Nebolo to veľmi často, asi dvakrát ale-
bo trikrát za mesiac. Zrejme zo šoku. Napriek 
tejto ťaživej situácii to preklenuli v pomerne 
krátkom čase. 

Domácnosť

Pre muža nie je jednoduché zvládnuť to 
množstvo drobných prác, ktoré sa zrazu 
po smrti manželky pred ním ocitnú. Pranie, 
varenie, umývanie riadov, upratovanie, 
žehlenie... 

„Zo začiatku som mal problémy s domác-
nosťou. Nikdy som si predtým neuvedomil, 
ako bude v dome chýbať. Zrazu bolo množ-
stvo vecí, ktoré predtým robila ona. Ak niekde 
ostali ponožky alebo nohavice, na druhý deň 
boli upratané. Potom už nie. Kým sme prišli 
na systém, trocha nám to s dcérou trvalo. 
Dnes už aj dcéra vie, že si musí sama poup-
ratovať, že isté veci za ňu nikto neurobí. Tak 
som ju naučil, aby sme to nejako zvládali. 
V rámci svojich možností pomáha v domác-
nosti. Je však dosť zaneprázdnená, lebo má 
veľa záujmov,“ dodáva pán Anton.

Ak je muž na to úplne sám, často upadá do 
bezradnosti; nevie, čo skôr. Najdôležitejšie je 
v takej chvíli neporovnávať sa s inými a nájsť 
si svoj vlastný systém.

 slovo v rodine

Zostal som sám

Otec a dcéra. Snímka: www.sxc.hu

Úspešný slovenský reprezentant. Maratónsky bežec. Vďaka špor-
tu pochodil celý svet – Austráliu, Ameriku, navštívil Japonsko. 
Na paraolympijských hrách v Barcelone (1992) získal striebornú 
medailu, v Berlíne (1994) sa stal majstrom sveta, v Atlante (1996) 
paraolympijským víťazom v maratóne, získal aj druhé miesto na 
paraolympijských hrách v Sydney (2000). Zozbieral množstvo 
medailí aj na domácich bežeckých tratiach. Napriek zrakovému 
hendikepu je plný života a nevyčerpateľnej energie.

Drahomíra KOlESáROVá 
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Rodina
Človek sa v krízach najviac spolieha na 

najbližšiu rodinu. Je to úplne prirodzené. Ak 
sú vzťahy v poriadku, rodina (rodičia, súro-
denci alebo švagrovci) môže veľmi napomôcť 
riešeniu situácií, ktoré nečakane prichádzajú. 
Môžu byť doslova fyzickou i psychickou opo-
rou, ale pomáhajú aj materiálne a finančne. 
Ak rodina zlyháva, nastupujú priatelia. 
Vzťahy s priateľmi však nemusia byť natoľ-
ko pevné ako v rodine. Ak osamelý človek 
nenájde vo svojom najbližšom okolí pomoc, 
môže veľmi rýchlo podľahnúť nadmernej zá-
ťaži a zlyhať. A muž v takejto situácii oveľa 
častejšie ako žena.

„Čo sa týka pomoci, s rodinou to bolo 
ťažšie. Moja mama zomrela rok po smrti 
manželky. Otec zomrel asi pred dvadsiatimi 
rokmi. Veľmi mi pomohli svokra so svokrom, 
ktorí bývajú v tej istej dedine, aj keď dosť 
ďaleko. A potom aj švagriná, manželkina 
sestra. Ja odchádzam dosť zavčasu do práce, 
takže ona príde a vychystá dcéru do školy. 
Pomáha mi so žehlením, to je pre mňa dosť 
ťažké. Poupratovať, poumývať riad aj niečo 
navariť nemám problém, ale toto je nad moje 
sily. Pomáhajú mi aj ďalší ľudia. Keďže som 
slabozraký a nemôžem šoférovať, často mi 
pomáhajú aj priatelia, keď sa potrebujem 
niekam odviezť. Aj tesne po smrti manželky 
mi veľa ľudí ponúklo svoju pomoc, ale, prav-
dupovediac, veľmi som to nevyužil. Nejako 
som nechcel. Radšej som sa vecí, ktoré som 
nestíhal, vzdal,“ dodáva k tejto téme pán 
Anton.

Aj pri prekonávaní rozličných výčitiek môže 
veľmi významne pomôcť najbližšia rodina. 
Pán Anton vyznáva: „Občas mi napadá 
myšlienka, či som mohol urobiť niečo ináč. 
Možno som mohol pre manželku urobiť viac, 
hľadať iných lekárov, nenechať sa odbiť. Vte-
dy s tým nikto nerátal, že by to mohlo takto 
dopadnúť. Samozrejme, že sa ozvala otázka, 
prečo sa to stalo práve nám, mne, dcére. 
Najviac mi pomohla vlastná rodina a viera. 

Musím sa priznať, že dcéra viac pamätá 
na to, že treba ísť do chrámu. Môžem za to 
ďakovať aj švagrinej, ktorá ju k tomu vedie. 
Chodievame na cintorín dvakrát do týždňa 
a po večeroch sa za manželku modlievame. 
Jej fotku máme stále na stole. Tu na zemi žije 
v našich spomienkach.“

Financie

Pán Anton mal v istom zmysle šťastie v ne-
šťastí. Aj keď ich postihla táto tragédia, vďaka 
športu sa vyhli otázke nedostatku financií. 
Vrcholový reprezentanti majú príjmy, ktoré 
sú vyššie, ako má bežná populácia mužov. 
Aj preto sa mnohí z vdovcov rozhodujú pre 
nové manželstvo. Pán Anton o tom hovorí: 
„Čo sa týka financií, nemali sme problém, 
keďže ako vrcholový športovec som nebol 
odkázaný iba na klasický príjem, ale ak by 
tohto nebolo, neviem si predstaviť, ako by sme 
vyžili. Dcéra by sa musela vzdať záľub. Iba 
hodiny tenisu stoja mesačne 5000 Sk, a to je 
z toho, čo zarobím v práci, nemysliteľné.“

Otvorená budúcnosť

Zo začiatku nie je čas na nejaké uvažova-
nie o vzdialenejšej budúcnosti, pretože treba 
riešiť naliehavé problémy. Po istom čase však 
vystupuje do popredia otázka osamelosti. 
Keďže otázka vedenia domácnosti a pocit 
osamelosti oveľa ťažšie prekonávajú muži, 
skôr sa prikláňajú k myšlienke nájsť si no-
vého partnera.

Pán Anton v tejto súvislosti hovorí: „Roz-
mýšľal som aj o možnosti znova sa oženiť. 
Dcéra je teraz ešte malá, ale príde čas, keď 
odíde. Či kávu vypiť, či sa porozprávať... 
Viete, človeku to chýba. Zatiaľ takúto zná-
mosť nemám, ale nechcel by som ostať sám. 
Rozprávali sme sa s dcérou na túto tému, 
ale povedala, že radšej nie. Tak zatiaľ to 
takto ostáva.“

Dieťa
Ak sú v takejto rodine deti, prinášajú 

množstvo starostí. Zároveň však tlmia pocity 
samoty a opustenosti. Sú mnohokrát liekom 
na rany. Často sa stáva, že sa citovo veľmi na-
viažu na žijúceho partnera alebo na niekoho 
z blízkeho okolia.

„S dcérou žijeme v našom dome sami. Pod-
ľa svojich možností mi pomáha v domácnos-
ti. Vychádzame spolu veľmi dobre, ale cítim, 
že potrebuje materinskú lásku, často sa príde 
postískať, pomaznať. Mamu jej sčasti nahrá-
dza švagriná, aj keď to, samozrejme, mama 
nie je. Skôr sa dcéra viacej upla na mňa. 
Aj ja sám sa jej snažím nahradiť mamu. 
Sme veľmi často spolu, riešime spolu všetky 
situácie. V súčasnosti to aj tak prežívam, že 
mám iba ju a všetko ostatné je menej pod-
statné,“ znova poodhaľuje pán Anton niečo 
z ich neľahkého života.

Ľudia nemajú predstavu o živote vdovcov, 
lebo sú v neporovnateľnej menšine k ostatnej 
populácii. Muži sú uzavretejší, iba málokedy 
sa delia so svojimi vnútornými pocitmi, pre-
to ľudia netušia, čo prežívajú. Sú vystavení 
tým istým psychologickým nebezpečenstvám 
a úskaliam ako vdovy. Intenzita je však oveľa 
silnejšia. Muži rovnako ako ženy reagujú na 
úsmevy dieťaťa, na detský plač, lezú s ním 
po podlahe, hladkajú ich. Napriek tomu 
majú predsa len určitú nevýhodu. Nemôžu 
sa s dieťaťom hneď tak intímne zžiť ako 
matka počas tehotenstva, neprežívajú pôrod, 
intimitu dojčenia. Otec má teda o niečo dlh-
šiu a zložitejšiu cestu k vlastnému dieťaťu.  
Ďalšou nevýhodou je tradičný pohľad ľudí, že 
opatrovateľskú funkciu lepšie zvládajú ženy. 
Tomu je prispôsobená aj spoločnosť (máme 
rôzne podporné skupiny pre matky s deťmi, 
ale žiadne pre otcov).

Muž vdovec si musí v tejto neľahkej situá-
cii uvedomiť, že pre citový a sociálny vývin 
dieťaťa je potrebné, aby malo vo svojej blíz-
kosti vzory mužskej i ženskej životnej roly. 
To je podmienkou neskoršej mužskej identity 
u chlapcov a ženskej identity u dievčat. Teda 
otec by mal prinášať dosť podnetov aj zo žen-
ského prostredia (platí to tak pre dcéry, ako 
aj pre synov). Tu môžu nastať komplikácie, 
lebo nie je ľahké prevziať to, čo charakterizuje 
ženu: jemnosť, nežnosť, citovejší prístup pri 
riešení rozličných problémov. Je dobré, ak 
deti majú pred očami aj ženské vzory sprá-
vania – mnohokrát túto úlohu veľmi dobre 
zvládne niektorá z príbuzných, stará mama 
alebo teta.

Napriek tomu, ak je muž rozhodnutý, je do-
kázateľne schopný postarať sa o domácnosť 
a svoje potomstvo aj sám. Aj keď je to veľmi 
náročné, víťazstvá v tomto behu sú oveľa 
cennejšie ako všetky medaily sveta.

spracované podľa rozprávania pána An-
tona n

 otáZKA PRE VáS 

Čo je podľa vás najťažšie pre vdovca?

Vyjadrite sa aj vy na slovo.grkapo.sk.

výchova detí 42 %

finančné zabezpečenie rodiny 3 %neviem 6 %

citová osamelosť 46 %

chod domácnosti 3 %

21 

slovo – 10/2008



Starejší si však dali predvolať Jozefa, kto-
rého našli v Arimatei, do Jeruzalema.

„Prečo ste ma zavolali?“ spýtal sa 
ich Jozef.

„Vzdaj slávu Bohu Izraela a vyznaj mu. Tak 
ako Achar, ktorého vzal pod prísahu Jozue, 
neprisahal krivo, ale vyznal všetko a neza-
tajil ani slovo, urob aj ty,“ vzali Jozefa pod 
prísahu veľkňazi.

„Nezatajím vám ani slovo.“
„Rozpovedz nám, čo sa s tebou stalo, keď 

sme ťa zavreli.“
„Zatvoril ste ma v piatok o desiatej hodine 

a zostal som tam celú sobotu. O polnoci, keď 
som bdel a modlil sa, dom, do ktorého ste 
ma zatvorili, sa zdvihol na štyroch rohoch 
a ja som uvidel akoby svetelný blesk. Dostal 
som strach a padol som na zem. Tu sa ma 
niekto dotkol a zdvihol ma z miesta, kde som 
spadol. Moje telo ovanula vlhkosť a vôňa 
myrhy. Potom mi osušil tvár a povedal: ,Neboj 
sa, Jozef, otvor oči a pozri sa, kto sa s tebou 
rozpráva.’ Keď som sa odvážil tak urobiť, 
uvidel som pred sebou Ježiša. Zľakol som sa, 
že je to mátoha, a tak som odriekal Desatoro. 
Ale on ich odriekaval so mnou. A ako dobre 
viete, keď mátoha počuje Desatoro, dá sa na 
útek. Keď som videl, že ho odriekava so mnou, 
riekol som: ,Rabbi Eliáš.’ On mi povedal: ,Nie 
som Eliáš.’ Ja som sa teda spýtal: ,Kto si, 
pane?’ A on riekol: ,Ja som Ježiš, ktorého telo 
si si vyžiadal od Piláta, zavinul ho do čistého 
plátna, na moju tvár si položil potné rúško, 
uložil si ma do svojho nového hrobu a ku 
vchodu doň si privalil veľký kameň.’ Riekol 
som mu: ,Ukáž mi miesto, kde som ťa uložil.’ 
On ma odniesol a ukázal mi všetko, a ja som 
spoznal, že je to naozaj Ježiš. Potom ma vzal 
do môjho domu, hoci dvere boli zatvorené, 
a riekol mi: ,Pokoj s tebou! Štyridsať dní ne-
vychádzaj zo svojho domu. Ja idem k svojim 
bratom do Galiley.’“

Keďže sa začínala sobota, zídení sa rozišli 
do svojich domovov. V sobotu sa však zišli 

a učiteľ Lévi, ktorý práve došiel, povedal 
rade: „Viem, že rodičia Ježiša boli bohabojní, 
dodržovali modlitby a trikrát ročne odovzdá-
vali desiatok. Keď sa Ježiš narodil, priniesli 
ho rodičia sem a obetovali Bohu, ako káže 
zákon. A keď ho vzal veľký učiteľ Simeon do 
svojho náručia, velebil Boha slovami: ,Teraz 
prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji 
podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju 
spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých 
národov: svetlo na osvietenie pohanov a slá-
vu Izraela, tvojho ľudu.’ Požehnal ich a Márii, 
jeho matke, povedal: ,On je ustanovený na 
pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na 
znamenie, ktorému budú odporovať, a tvoju 
vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo 
zmýšľanie mnohých sŕdc.’“

„Ako to vieš?“ spýtali sa ho.
„Neviete, že ja som sa u neho učil záko-

nu?“
Oni však neverili jeho slovám a vyžiadali 

si potvrdenie jeho otca. Ten riekol: „Prečo 
neveríte môjmu synovi? Sám blažený a spra-
vodlivý Simeon ho naučil zákonu.“

„Rabbi Lévi, je toto slovo pravdivé?“ spýtal 
sa predsedajúci rady.

„Je pravdivé,“ odvetil.
Učiteľ Buthen povedal: „Je napísané v zá-

kone: Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, 
lebo Boh ho vzal.“

Učiteľ Jairus dodal: „Počuli sme aj o smr-
ti svätého Mojžiša, hoci sme ju nevideli. 
V zákone je totiž napísané: A Mojžiš, Pánov 
služobník, zomrel tam v moabskej krajine 
podľa Pánovho rozkazu, ale o jeho hrobe 
nevie nik dodnes.“

Rabbi Lévi sa ozval znova: „Čo podľa vás 
znamenajú slová, ktoré vyriekol Simeon, 
keď zbadal Ježiša: ,On je ustanovený na pád 
a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na 
znamenie, ktorému budú odporovať?’“ Rabbi 
Izák odpovedal: „Je napísané v zákone: Hľa, 
ja pošlem pred tebou svojho posla, aby ťa 
ochraňoval na ceste a doviedol ťa na miesto, 
ktoré som ti pripravil.“

„Správne ste povedali,“ riekol Annáš, „čo je 
napísané v zákone. Nik nevidel smrť Henocha 
ani Mojžiša, ale my sme videli smrť Ježiša. Ale 
je takisto napísané, že je prekliaty od Boha 
ten, čo visí na dreve. A inde Písmo hovorí: 
Bohovia, ktorí nestvorili nebo a zem, tí sa 
stratia zo zeme a spod neba, teda zahynú. 
Nesmieme sa klaňať viac stvorenému ako 
Stvoriteľovi!“ A všetok ľud oslavoval Pána 
hovoriac: „Nech je pochválený Pán, ktorá dal 
pokoj ľudu Izraela podľa svojich slov. Nech je 
Boh s nami tak, ako sľúbil našim otcom, nech 
nás neopustí a nedovolí, aby sme k nemu 
nechceli nakloniť svoje srdcia, aby sme kráčali 
po jeho cestách, zachovávali jeho prikázania, 
ktoré dal našim otcom. Amen.“

spracoval Juraj Gradoš

 legenda / pilátovský cyklus

učitelia hľadajú pravdu

 ZRKAdLEnIA ALEXAndRA nEMCA

Veľkonočná odpoveď

Počas cesty na veľkonočné svätenie jedál 
mi vnučka položila neočakávanú otáz-
ku: „Vieš si predstaviť, čo by sa stalo, 

keby niekto z Ježišových nepriateľov odvalil 
kameň z jeho hrobu skôr, než to spravil Pá-
nov anjel?“

Prekvapený otázkou som usilovne rekapitu-
loval, čo viem o pohrebe Ježiša Krista a ako 
to bolo s tým veľkým kameňom, ktorým Jozef 

z Arimatey privalil vchod do Ježišovho hrobu, 
aby som dal na otázku náležitú odpoveď.

Vnučka však nečakala na moju možno ne-
múdru či ťažko pochopiteľnú odpoveď, ale po 
krátkej chvíľke víťazoslávne povedala: „Nikto 
nemohol kameň z Ježišovho hrobu odvaliť, 
pretože nikto z ľudí nemal takú veľkú silu 
ako anjel.“ n
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Svätý Teodor Posvätený 

Keď sa povie „svätec“, máme tendenciu 
predstaviť si človeka, ktorý je takmer 

bezchybný. Zabúdame na dve skutočnos-
ti. Po prvé: ani ten, koho Cirkev označila 
za svätého, nie je absolútne dokonalý. Aj 
spravodlivý človek má svoje nedostatky 
a občas sa dopúšťa chýb alebo dokonca 
hriechov. Po druhé: Ako svätý sa človek 
nenarodí. Stať sa svätým je proces, ktorý 
môže trvať aj celé desiatky rokov.
Uvedené tvrdenia platia aj pre svätca, kto-
rého liturgická pamiatka sa slávi 16. mája, 
pre nášho prepodobného otca Teodora 
Posväteného. Keď bol v mníšskom živote 
ešte začiatočníkom, odohral sa medzi ním 
a jeho duchovným učiteľom zaujímavý 
dialóg.
Raz Teodor stretol svojho brata, akéhosi 
mnícha, ktorý niesol na pleciach koberec. 
Začudoval sa a spýtal sa: „Odkiaľ ideš 
a prečo nesieš na pleciach koberec?“ Keď 
to počul jeho duchovný otec svätý Pachó-
mios Veľký, zavolal si Teodora a povedal 
mu: „Teodor, buď pánom svojho srdca 
v každej chvíli. Nepýtaj sa brata: ‚Odkiaľ 
ideš?’ To sa môže stať zvykom. Aká potre-
ba ťa k tomu vedie? Veď to slovo neslúži 
ani na potešenie, ani na spásu.“ Teodor si 
toto poučenie dobre zapamätal a odvte-
dy ho dôsledne zachovával.
Ak sa pokúsime uvedené poučenie, plat-
né predovšetkým pre mníchov, aplikovať 
na náš bežný život vo svete, dospejeme 
k nasledujúcemu záveru: musíme sa na-
učiť ovládať svoje ústa, svoj sluch i svoje 
oči. Nie všetko musíme povedať, nie všet-
ko musíme počuť a nie všetko musíme 
vidieť – jedine to, čo slúži na dobro.

Marcel Gajdoš

Viem si predstaviť, ako im Jób hovorí: 
„Priatelia, chcel by som, aby to bolo 
také jednoduché. Aby som jednoducho 

vyznal svoj hriech a kajal sa a všetko by bolo 
zase v poriadku. Lenže ja si nemôžem spome-
núť na nič, z čoho by som pokánie robiť mal. 
Nerozumiem, čo sa so mnou deje, ale viem, 
že to nie je dôsledok hriechu.“ Priatelia sú 
neústupčiví. Musí existovať nejaký hriech! 
A neustále tlačia Jóba k pokániu.

Všimnime si tri skutočnosti

Jób je čestný k sebe.
O tom, ako sa radikálne vyhýbal hriechu, 

vedeli všetci. Spomeňme si napríklad obety, 
ktoré prinášal za svoje deti, lebo nevedel, či 
náhodou nezhrešili. Jób mal jasno vo svojom 
vzťahu s Bohom aj vo vzťahu k hriechu. Vie, 
že vedome nezhrešil a nenechá sa vtiahnuť 
do hľadania formuliek či návodov na vý-
chodisko. Nevie, čo sa s ním deje, ale vie, že 
Boh, ktorého miluje a ktorý je v jeho živote 
na prvom mieste, ho z toho vyvedie. On ranil, 
on aj uzdraví. Mohol by ústami odriekať slová 
pokánia, mohol by tak uspokojiť priateľov, 
mohol by vyskúšať množstvo ľudských rád. 
Jób neskúša nič. Dôveruje Bohu a obracia sa 
len naňho.

Pokánie je dôležitá vec. Aj iné rady, ktoré 
dostaneme v ťažkých situáciách, budú možno 
dobré. Ale to, na čo nás dnes Jób upozorňuje, 
je, aby sme nerobili nič pre veci samotné. Ak 
ideš na spoveď, robíš to preto, že ti je naozaj 
ľúto, že si zhrešil? Alebo vidíš v kňazovom 
rozhrešení čarovnú formulku, po ktorej máš 
hriechy odpustené? (Boh odpúšťa na zá-
klade ľútosti, nie na základe formulky.) Ak 
odriekaš v trápení modlitby, obracia sa tvoje 
srdce na Boha a hľadáš pomoc uňho osobne 
alebo dúfaš v pomoc na základe samotných 
modlitieb? Ak ideš na modlitebné stretnutie, 
spoliehaš sa naozaj na Boha, alebo na „zá-
zračné charizmy“ či na konkrétneho človeka, 
ktorý na tomto stretnutí slúži? Zaznelo to 
tu už mnohokrát – Boh vidí do srdca. Ak 
vonkajšie prejavy nevyjadrujú aj to, čo si 
naozaj myslíš, sú úplne zbytočné a situáciu 
nevyriešia. Človek chce často len „vyriešiť si-
tuáciu“, odstrániť trápenie. Boh chce zmeniť 
srdce, chce mať s tebou vzťah a chce, aby si 
ho miloval. Ak sa po trápení nezmení tvoj 

vzťah s Bohom k lepšiemu, trápenie nemalo 
zmysel.

Jób sa nebojí postaviť sám proti ostatným.
On tvrdí jedno, oni druhé. Napriek tomu 

sa neprispôsobuje väčšine. Vie, že ak je Boh 
s ním, je úplne jedno, kto stojí proti nemu. 
Apoštol Pavol Galaťanom (1, 10) píše: „Keby 
som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som 
Kristovým služobníkom.“ Jób sa nebojí názo-
ru ľudí, nebojí sa ich odsúdenia, nesúhlasu. 
Nesnaží sa za každú cenu udržať si priateľov. 
Všetky svoje úmysly smeruje k Bohu. Ak 
obstoja voči nemu, ostatné nie je podstatné. 
Skúste si počas dňa všímať, koľko vecí robíte 
a hovoríte kvôli ľuďom (aby vás nekritizo-
vali, aby boli spokojní, aby ste sa niekomu 
zapáčili, aby bol pokoj...). Budete prekvapení, 
že nás oveľa viac zaujíma, čo si pomyslia 
ľudia, než to, čo si myslí Boh. Jeho slovo nás 
však vyzýva, aby sme neboli otrokmi ľudí. Je 
tu však aj veľké nebezpečenstvo, ak človek 
nerozlíši správne, či je skutočne na „Božej 
strane“. Preto treba upozorniť na dôležitosť 
podriadenia sa autorite – vo viere v Božie 
slovo, ktoré hovorí: „Kto vás počúva, mňa 
počúva.“ Aj keď nerozumiem, prečo autorita 
takto rozhodla, podriadim sa a viem, že Boh 
použije túto situáciu. Pretože sloboda bez po-
kory sa veľmi ľahko zvrháva na anarchiu.

Jób sa k priateľom obracia so slovami: „... ste 
preľaknutí, hrôzu cítite“ (Jób 6, 21). Teológia 
Jóbových priateľov korení v strachu.

Strach hovorí: „Ak Boh takto zaobchádza 
s tebou preto, že ťa miluje, je potom možné, 
že sme na rade aj my. Ale my nechceme zažiť 
to, čo ty. Preto sa radšej budeme pridŕžať 
presvedčenia, že Boh ťa nemiluje, ale že sa na 
teba hnevá, a to všetko pre tvoj hriech!“

Jóbovi priatelia vedia, že iniciátorom tejto 
skúšky je Boh. Ale nesnažia sa odhaliť jej 
cieľ, nepozerajú sa ani na Boha, ani na Jóba. 
Sú úplne preľaknutí. Majú starosť len o svoju 
povesť a bezpečnosť. Odmietajú pozrieť sa na 
seba v pravde. Boja sa nepríjemných zistení. 
Lenže ak sa budú naďalej klamať a myslieť 
si, že sú zbožní, hoci nie sú, ohrozujú svoju 
večnosť. Človek sa bojí spoznať pravdu o sebe. 
Lenže len tá môže viesť k náprave a následne 
k večnému životu. Život v klamstve prináša 
„dobrý pocit“ len na chvíľu. n

„Cez oheň“ alebo
Zrkadlo pravdy

Valéria JuRíČKOVá

Všetky rozhovory Jóba s priateľmi riešia otázku: „Čo sa vlastne deje s Jóbom?“ 
Priatelia argumentujú jasne a svoj názor nemienia vôbec meniť. Sú presved-
čení, že Jóbovo trápenie je priamym následkom hriechu. A preto mu odporú-
čajú: „Rob pokánie a Boh ťa uzdraví, obnoví ťa a tvoj život bude taký, aký má 
byť!“ 
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zSPoLoK SV. CyRILA A MEtodA

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.
19.05.2008 o 17.30 hod Humenné-Dubník

Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
Každý štvrtok (okrem cirkevných a štátnych sviatkov) 
o 16.30 hod. – Prešov – Opál
26.05.2008 o 17.30 hod. Vranov – MKD
28.05.2008 o 17.00 hod. Sabinov – múzeum
15.a 29.05. o 16.30 hod Prešov – Opál

Večery v Kaviarni Smajlík
Príjemné posedenie pri káve, čaji s prednáškou vždy 
o 18.00 hod.
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

zBLAHožELáME

5. mája 2008 oslavuje náš duchovný otec Pavol Černický, 
správca farnosti Šmigovec, 30 rokov svojho života.
Milý otec Pavol, k vášmu sviatku vám z úprimného srdca 
prajeme všetko najlepšie. Nech vás Pán Boh odmení za 
vašu obetavosť, starostlivosť, lásku a vieru, ktorú nám cez 
vás daroval. A my vám vyprosujeme od nebeského Otca 
veľa Božích milostí, ochranu Presvätej Bohorodičky, veľa 
šťastia, dobré zdravie a plnosť darov Svätého Ducha.

vďační veriaci zo Strihoviec 

29. mája sa o. Emil Sičák, titu-
lárny arcidekan, dožíva krásneho 
a významného životného jubilea 
– 60 rokov.
Drahý náš o. Emil, pri tejto príle-
žitosti vám chceme zablahoželať 
a poďakovať vám za vašu obetavú 

tridsaťjedenročnú prácu v Pánovej vinici, za sviatosť 
zmierenia, ktorou liečite každú chorú dušu a dávate 
životné rady.

Prešli ste ťažkými životnými a zdravotnými skúškami. 
Vaše srdce od mladosti túžilo po Bohu. Svojím neformál-
nym ľudským prístupom a úprimným záujmom o naše 
problémy ste si získali našu priazeň a vďačnosť za všetky 
vami sprostredkované milosti a námahy. Nech vás štedro 
odmení všemohúci Boh.
Do ďalších rokov vám úprimne vyprosujeme pevné 
zdravie, silu Svätého Ducha, vytrvalosť, rodinnú pohodu 
pod ochranným plášťom a orodovaním Matky ustavičnej 
pomoci.

Na mnohaja, blahaja lita!
modlitbová skupina a gréckokatolíci z Chrámu Uspenia 

Presvätej Bohorodičky v Humennom

29. mája oslávi svoje 60. narodeniny titulárny arcidekan 
Emil Sičák, výpomocný duchovný v Humennom. Pri 
príležitosti jeho životného jubilea mu u trojjediného 
Boha vyprosujeme pevné zdravie, pravé šťastie, hojné 
Božie požehnanie a príhovor Presvätej Bohorodičky. Nech 
vám dobrotivý Pán svojimi milosťami odplatí všetku vašu 
namáhavú službu.

rodina Ficovcov

Milý náš duchovný otec michal Džatko, hoci už nie 
ste naším pastierom, nemôžeme na vás zabudnúť. Boli 
ste medzi nami počas najťažších rokov. Prišli ste k nám 
ako k roztrateným ovciam. Ďakujeme vám za vaše slová 
a napomínanie, lásku k Bohu, k Ježišovi a jeho matke 
Panne Márii a k blížnym.
Nech vám Pán Boh dá silu a zdravie, aby ste naďalej 
viedli vám zverené stádo k Bohu. Nech vás a vašu rodinu 
ochraňuje Panna Mária.

Mnoho rokov, šťastných rokov!
veriaci celej giraltovskej farnosti

zInZERCIA

PRoPoLiSoVá ŠŤaVa – jediný tekutý propolis na 
slovenskom trhu bez obsahu alkoholu. Šťava je vhodná 
na zvýšenie imunity aj pre deti od 3 rokov! Nájdete vo 
svojej lekárni alebo na www.jvnatur.sk. Informácie: 
02/555-711-82, e-apotheke@arcor.de

zPoZVánKy

Celosvetový kongres Rodina a médiá
Dôsledkami vplyvu médií na rodinu a spôsobmi jej medi-
álnej prezentácie sa bude zaoberať celosvetový kongres 
Rodina a médiá 5. – 7. septembra v Ružomberku. Ide 
o 23. ročník svetových kongresov rodiny a na Slovensku 
sa uskutoční po prvýkrát. Približne päťsto účastníkov 
z Európy, USA i Austrálie sa zíde na vedeckej konferencii na 
pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružom-
berku (FF KU). Fakulta organizuje kongres na požiadanie 
World Organisation for the Family (Washingthon, DC, USA) 
a nadácie Famille de Demain (Brusel, Belgicko).

Program konferencie sa bude dotýkať vplyvu médií 
na rodinu – na členov rodiny, na manželov a ich spolu-
pracovníkov, na deti a ich spolužiakov a na ich vzájomné 
vzťahy. Ďalšími tematickými okruhmi sú dôsledok vplyvu 
médií na vzťahy a komunikáciu v rodine, spôsob prezen-
tácie rodiny v médiách (tradičné a netradičné modely 
rodiny), komunikácia v rodine o médiách a ich obsahoch 
a nakoniec rady, ako využiť médiá na posilnenie rodiny 
(vnútorne i v spoločnosti).

Medzinárodný kongres rodiny sa koná vždy v inej kraji-
ne. Od roku 1981 do roku 1985 sa uskutočňoval v Latinskej 

Amerike, v Európe bol po prvýkrát zorganizovaný v roku 
1986 v Paríži. Ostatné tri ročníky sa konali v Moskve, 
Ľubline a v Kyjeve.

KŽ FF KU v Ružomberku

Púť do Ríma

Pozývame vás na 
Ďakovnú púť gréckokatolíkov do Ríma

pri príležitosti povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku na metropoliu s účasťou na ponti-
fikálnej sv. omši s udelením pália Svätým otcom 
benediktom XVi. prešovskému arcibiskupovi 
a metropolitovi mons. Jánovi babjakovi SJ.

Termín: 25. – 30. jún 2008 
Cena: cca 6 000 Sk

V cene je zahrnutá doprava, cestovné poistenie, 3x nocľah 
s raňajkami. Cena v sebe nezahŕňa vstup do jednotlivých 
pamätihodností.
Bližšie informácie vám poskytnú na farských a dekanských 
úradoch, prípadne v Cestovnej agentúre bYZanT, 
Hlavná 3, Prešov (mail: info@drevenechramy.sk, 
tel.: 051 – 7562668).

Vyjadrime tak spoločne svoju vďačnosť Svätému 
Otcovi za tento veľký dar!

zARCHíV ČASoPISu SLoVo

máte staré Slovo?
Redakcia časopisu Slovo dopĺňa archív redakcie. Z toho 
dôvodu prosíme stálych čitateľov o pomoc pri jeho kom-
pletizácii. Ak máte niektoré z nasledujúcich čísel alebo aj 
celé ročníky, prosíme vás, aby ste sa s nami skontaktovali, 
prípadne ich zaslali na adresu redakcie. Ročník: 1969: č. 
1 – 12; 1985: č. 1 – 11; 1986: č. 1 – 5; 1988: č. 4, 2; 1989: 
č. 6 – 12; 1990: celý ročník alebo aspoň jeho časť; 1991: 
č. 7 – 12; 1994: č. 1 – 16, 20, 21, 24; 1998: č. 18.

Vopred ďakujeme.
Adresa: Redakcia Slovo, Hlavná 1, P.O.BOX 204, 080 01 
Prešov, č. tel.: 051 – 77 31 481, mail: slovo@grkatpo.sk 

zZBIERKA nA dAR ČItAtEĽoV SLoVA

Vyzývame čitateľov Slova na dobrovoľnú zbierku 
za účelom zakúpenia daru pre novovymenova-
ného vladyku Petra – biskupských rúch modrej 
farby. Svoje príspevky môžete zasielať poštou na 
adresu redakcie alebo na účet Slova vedený v ČSob 
400 180 6151/7500 s variabilným symbolom 1602 
a poznámkou „biskupské rúcha“.
Doteraz darovali: bohuznámy z Prešova – 500 Sk; Verona 
Mitrová, Sečovce – 200 Sk; Viera Suchá, Košice – 200 Sk; 
Adolfína Jacenčová, Humenné – 500 Sk; Ján Kleban, Pre-
šov – 100 Sk; Iveta Čekanová, Hanigovce – 200 Sk; Anton 
Palenčár, Ruská Nová Ves – 400 Sk; Vincent Milenký, 
Ruská Nová Ves – 500 Sk; Mária Ihnátová, Jastrabie pri 
Michalovciach – 500 Sk; bohuznámy, Prešov – 2.000 Sk; 
bohuznámy darca, Dlhé Klčovo – 2.200 Sk.

Všetkým darcom i tým, čo sa na tento úmysel modlia 
vyprosujeme Srdečné Pán Boh zaplať! 

zCEnníK oBČIAnSKEJ InZERCIE

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

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

z R á d i o  l u m e N
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

10.05. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Košíc; 20.30 – 
Priamy prenos Turíčnej Vigílie z Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule
24.05. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova

DVoJKa: 
10.05. (sobota) 14.40 Poltón 
11.05. (nedeľa) 08.30 Služby Božie – priamy prenos z kostola Reformovanej 

kresťanskej cirkvi v Košiciach 12.20 Slovo Darka Králika P
12.05. (pondelok) 06.45 Moja misia – Podnikateľ s dušami (Slovensko), 

dokument 12.45 Poltón 13.15 Slovo Darka Králika
17.05. (sobota) 15.10 Poltón P
18.05. (nedeľa) 09.20 Moja misia – Padre Alegría (Angola) Milan Zedníček 

v Angole uprostred nekonečných protikladov vojny a mieru, bolesti a radosti, 
ničenia a obnovy. 30 rokov bratovražedných bojov je minulosťou a v Angole 
vládne už tretí rok mier. V chudobných štvrtiach päťmiliónovej Luandy však 
každodenný boj o prežitie pokračuje. Na bolesť, nenávisť a beznádej našiel 
otec Milan Zedníček svoj vlastný liek: radosť. Nákazlivú a úprimnú radosť zo 
života. Niektorí ľudia dokonca ani nevedia, že ich farár sa volá Milan. Volajú 
ho Padre Alegría – Otec Radosť. 17.25 Orientácie P – náboženský magazín 
zo života veriacich Katolíckej cirkvi 17.50 Slovo P – príhovor HELic. Dušana 
Kolenčíka 23.30 Orientácie 00.00 Slovo

19.05. (pondelok) 06.15 Moja misia – Padre Alegría (Angola); 13.40 Orientá-
cie – náboženský magazín zo života veriacich ECAV; 14.10 Slovo – príhovor 
HELic. Dušana Kolenčíka

24.05. (sobota) 15.05 Poltón
25.05. (nedeľa) 10.00 Priamy prenos svätej omše s eucharistickou procesiou 

na sviatok Božieho Tela z Primaciálneho námestia v Bratislave. Celebruje 
arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský; 18.25 Slovo P – príhovor 
Miroslava Vyhnánka; 18.30 Orientácie P – náboženský magazín zo života 
veriacich ECAV. Wittenberská biblia z roku 1555, Ján Lacko o apoštolovi Petrovi, 
pozvánka na Stretnutie kresťanov 2008; 0.35 Orientácie – náboženský maga-
zín zo života veriacich ECAV; 01.05 Slovo – príhovor Miroslava Vyhnánka.

Rádio Slovensko: Po – Pi 05.20 Zamyslenie na dnešný deň; ST 19.20 Ekuména – 
Spravodajstvo zo sveta ekumény; ŠT 19.20 Rádio Vatikán; Pi 03.45 Rádio Vatikán R; 
So 03.45 Rádio Vatikán R; nE 09.30 Kresťanská nedeľa; 21.05 Cesty R
Rádio Regina: ST 21.00 Cesty R; So 20.00 Cesty; nE 07.55 Z duše (nedeľná 
úvaha); 09.30 Kresťanská nedeľa; 18.10 Frekvencia M
Rádio Devín: nE 08.00 Hudba, život, viera; 13.50 Kresťanská hudba; 15.30 Slovo 
pre veriacich i neveriacich
Rádio Patria: nE 07.10 Svetlo – náboženská relácia; 07.50 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/)
11.05. – rímskokat. svätá omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
18.05. – rímskokat. svätá omša z Kostola sv. Antona Paduánskeho v Košiciach
25.05. – evanjelické služby Božie z Dobšinej

Z duše (NE 07.55 /Rádio Regina/)
11.05. – Turíčna nedeľa (M. Červený) 17.05. – Nábož. spektrum (A. Brillová)
18.05. – Oslava rodiny (T. Lenczová) 25.05. – Z duše

Cesty (NE 21.05 /Rádio Slovensko/; ST 21.00, SO 20.00 /Rádio Regina/)
10.05. – Náboženské spektrum (Ľ. Malík)
17.05. – Náboženské spektrum (A. Brillová)
24.05. – Náboženské spektrum (P. Gabriš)

z t v  l u X  –  d o m a  j e  d o m a

 TV LUX  družica Thor III; 0,8˚ západne; 12 169 MHz; horizontálna, lineárna polarizácia; FEC 7/8; 28,0 Msp.  Ideálny 
na príjem je digitálny satelit DVB-S a parabolická anténa s priemerom minimálne 80 cm.

12.05. (pondelok) 07.30 Ranná káva P 08.30 Retro blok 09.00 Doma je doma 10.00 Gospel párty 11.00 Večerná uni-
verzita 11.45 Poézia 12.00 Anjel Pána 12.20 Generálna audiencia 13.40 Správy 14.00 Ranná káva 15.00 Prebudený 
východ 15.30 Hrdinovia viery – Fatima 16.00 Katechéza 16.30 Kráľovstvo bez hraníc 17.00 Doma je doma P 18.00 
UPeCe live 19.00 Moja misia – Anjeli 19.25 Bioetika (1) 20.00 Vlastná cesta 20.30 U Pavla P 21.30 Na misijných 
cestách s kardinálom Tomkom (2) 22.00 Ranná káva 23.00 Doma je doma 

13.05. (utorok) 07.00 Sv. omša P 07.30 Ranná káva P 08.30 Na misijných cestách s kardinálom Tomkom (1) 09.05 Doma 
je doma 10.00 U Pavla 11.00 Gospel párty 12.00 Anjel Pána 12.20 Správy 12.40 Tvár Krista v umení (1) 13.40 Poézia 
14.00 Ranná káva 15.00 Lumen 2000 15.30 UPeCe live 16.30 Kráľovstvo bez hraníc 17.00 Doma je doma P 18.00 
Octava dies 18.30 Katechéza 19.00 Moja misia – Anjeli 19.25 Bioetika (1) 20.00 Farár pod ľadovcami 20.30 Medzi 
nebom a zemou P 21.10 Luxáreň P 21.40 Poltón magazín 22.00 Ranná káva 23.00 Doma je doma 

14.05. (streda) 07.30 Ranná káva P 08.30 Kráľovstvo bez hraníc 09.00 Doma je doma 09.55 Luxáreň 10.20 Generálna 
audiencia P 11.40 Nebojte sa 12.00 Anjel Pána 12.20 Večerná univerzita 13.05 Stretko 14.00 Ranná káva 15.00 
Starý zákon 15.30 U Pavla 16.30 Prebudený východ 17.00 Doma je doma P 18.00 Poltón magazín 18.30 UPeCe live 
19.25 Octava dies 20.55 Správy P 20.15 Poltón klub P 21.15 Na misijných cestách s kardinálom Tomkom (2) 21.40 
Poézia 22.00 Ranná káva 22.55 Doma je doma 

15.05. (štvrtok) 07.00 Sv. omša P 07.30 Ranná káva P 08.30 Poltón magazín 09.00 Doma je doma 10.00 Medzi nebom 
a zemou 10.45 Poézia 11.00 Stretko 12.00 Anjel Pána 12.20 Moja misia – Anjeli 13.15 Bioetika (1) 13.20 Octava 
dies 13.45 Ranná káva 14.40 Tvár Krista v umení (1) 15.40 Večerná univerzita 16.30 Správy 16.50 Malé nebo na zemi 
17.00 Doma je doma P 18.00 Na misijných cestách s kardinálom Tomkom (1) 18.35 Retro blok 19.00 U Pavla 20.00 
Gospel párty P 21.00 Katechéza 21.30 Lumen 2000 22.00 Ranná káva 23.00 Doma je doma 

16.05. (piatok) 07.30 Ranná káva P 08.25 Tandem kvíz 09.05 Doma je doma 10.00 UPeCe live 11.00 Poltón klub 
12.00 Anjel Pána 12.20 Luxáreň 12.45 Hrdinovia viery – Fatima 13.15 Prebudený východ 13.45 Ranná káva 14.40 
Generálna audiencia 16.00 Medzi nebom a zemou 16.40 Správy 17.00 Doma je doma P 18.00 Kráľovstvo bez hraníc 
18.30 Stretko P 19.30 Opus Dei P 20.00 Štúdio AHA P 20.30 Taizé P 21.30 Večerná univerzita P 22.10 Ranná káva 
23.05 Doma je doma 

17.05. (sobota) 07.00 Medzi nebom a zemou 07.40 Kráľovstvo bez hraníc 08.05 Taizé 09.00 Večerná univerzita 09.40 
Štúdio AHA 10.10 Stretko 11.05 Stretko 12.00 Anjel Pána 12.20 Gospel párty 13.20 Generálna audiencia 14.45 Starý 
zákon 15.15 Katechéza 15.45 Opus Dei 16.15 Správy 16.35 Octava dies 17.00 Tandem kvíz P 17.40 UPeCe live 18.40 
Poltón klub 19.35 Vlastná cesta 20.00 Moja misia – Anjeli 20.30 Bioetika (1) 21.00 Lumen 2000 P 21.30 Retro blok P 
22.00 Farár pod ľadovcami 22.30 Na misijných cestách s kardinálom Tomkom (2) 23.00 Tvár Krista v umení (1) 

18.05. (nedeľa) 07.00 Stretko 08.00 Svätá omša P 09.00 Kráľovstvo bez hraníc P 09.30 Starý zákon P 10.00 Hrdinovia 
viery – Fatima P 10.30 Poltón klub 11.25 Vlastná cesta 11.45 Južný Sudán 12.00 Anjel Pána P 12.20 Poézia P 12.35 
Na misijných cestách s kardinálom Tomkom (2) 13.10 Taizé 14.05 Správy 14.30 Lumen 2000 15.00 Retro blok 15.30 
Hrdinovia viery – Fatima 16.00 Starý zákon 16.30 Kráľovstvo bez hraníc 17.00 Opus Dei 17.30 Medzi nebom a zemou 
18.10 Poltón magazín P 18.35 Tandem kvíz 19.20 Katechéza P 19.45 Gospel párty 20.45 U Pavla 21.40 Na misijných 
cestách s kardinálom Tomkom (3) P 22.10 Octava dies P 22.40 Večerná univerzita 23.25 Opus Dei 

19.05. (pondelok) 07.30 Ranná káva P 08.30 Retro blok 09.00 Doma je doma 10.00 Príbeh o Delirious? 11.00 Večerná 
univerzita 11.45 Poézia 12.00 Anjel Pána 12.20 Generálna audiencia 13.40 Správy 14.00 Ranná káva 15.00 Na 
misijných cestách s kardinálom Tomkom (3) 15.30 Starý Zákon (3) 16.00 Katechéza 16.30 Kráľovstvo bez hraníc (3) 
17.00 Doma je doma P 18.00 Poltón klub 19.00 Moja misia – Cesta z pralesa (Ekvádor) P 19.30 Bioetika (2) P 19.45 
Deň so Svätým Otcom 20.10 U Nikodéma P 21.05 Opus Dei 21.35 Ranná káva 22.30 Doma je doma 

20.05. (utorok) 07.00 Sv. omša P 07.30 Ranná káva P 08.30 Opus Dei 09.00 Doma je doma 10.00 U Nikodéma 
11.00 Príbeh o Delirious? 12.00 Anjel Pána 12.30 Správy 12.50 Taizé 13.45 Poézia 14.00 Ranná káva 15.00 Lumen 
2000 15.30 Poltón klub 16.30 Kráľovstvo bez hraníc (3) 17.00 Doma je doma P 18.00 Octava dies 18.30 Katechéza 
19.00 Moja misia – Cesta z pralesa (Ekvádor) 19.30 Bioetika (2) 20.00 Na misijných cestách s kardinálom Tomkom 
(3) 20.30 Medzi nebom a zemou P 21.15 Vlastná cesta P 21.40 Poltón magazín 22.05 Ranná káva 23.00 Doma je 
doma 

21.05. (streda) 07.30 Ranná káva P 08.30 Kráľovstvo bez hraníc (3) 09.00 Doma je doma 09.55 Vlastná cesta 10.20 
Generálna audiencia P 11.40 Nebojte sa 12.00 Anjel Pána 12.20 Večerná univerzita 13.00 Stretko 14.00 Ranná káva 
15.00 Hrdinovia viery – Fatima 15.30 U Nikodéma 16.30 Na misijných cestách s kardinálom Tomkom (3) 17.00 Doma 
je doma P 18.00 Poltón magazín 18.30 Poltón klub 19.30 Octava dies 19.50 Správy P 20.15 UPeCe live P 21.15 Opus 
Dei 21.45 Poézia 22.00 Ranná káva 23.00 Doma je doma 

22.05. (štvrtok) 07.00 Sv. omša P 07.30 Ranná káva P 08.30 Poltón magazín 09.00 Doma je doma 10.00 Medzi nebom 
a zemou 10.45 Poézia 11.00 Stretko 12.00 Anjel Pána 12.20 Moja misia – Cesta z pralesa (Ekvádor) 13.00 Bioetika (2) 
13.30 Octava dies 14.00 Ranná káva 15.00 Taizé 16.00 Večerná univerzita 16.45 Správy 17.00 Doma je doma P 18.00 
Opus Dei 18.30 Retro blok 19.00 U Nikodéma 20.00 Príbeh o Delirious? 21.00 Katechéza 21.30 Lumen 2000 22.00 
Ranná káva 23.00 Doma je doma 

23.05. (piatok) 07.30 Ranná káva P 08.30 Tandem kvíz (3) 09.15 Doma je doma 10.10 UPeCe live 11.05 Poltón klub 
12.00 Anjel Pána 12.20 Starý Zákon (3) 13.00 Na misijných cestách s kardinálom Tomkom (3)13.30 Ranná káva 14.30 
Generálna audiencia 15.55 Medzi nebom a zemou 16.40 Správy 17.00 Doma je doma P 18.00 Kráľovstvo bez hraníc 
(3) 18.30 Stretko P 19.30 Zmluva 2002 P 20.00 Štúdio AHA 20.30 Tvár Krista v umení (2) P 21.30 Večerná univerzita P 
22.15 Ranná káva 23.10 Doma je doma 

24.05. (sobota) 07.00 Medzi nebom a zemou 07.45 Kráľovstvo bez hraníc (3) 08.15 Tvár Krista v umení (2) 09.15 
Večerná univerzita 10.00 Štúdio AHA 10.30 Stretko 11.30 Druhý vatikánsky koncil P 12.00 Anjel Pána 12.30 Príbeh 
o Delirious? 13.30 Generálna audiencia 14.50 Starý zákon (3) 15.20 Katechéza 15.45 Na misijných cestách s kardi-
nálom Tomkom (3) 16.20 Správy 16.40 Octava dies 17.10 Tandem kvíz (4) P 17.55 Poltón klub 18.45 UPeCe live 
19.40 Vlastná cesta 20.05 Moja misia – Cesta z pralesa (Ekvádor) 13.00 Bioetika (2) 21.00 Lumen 2000 21.30 Retro 
blok – koncert a svedectvo gospelového speváka Edwina Hawkinsa P 22.00 Zmluva 2002 22.30 Na misijných cestách 
s kardinálom Tomkom (3) 23.00 Taizé

25.05. (nedeľa) 07.00 Stretko 08.00 Svätá omša P 09.00 Kráľovstvo bez hraníc (4) P 09.30 Starý Zákon (4) P 10.00 
Hrdinovia viery – František z Assisi P 10.30 UPeCe live 11.30 Vlastná cesta 12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.45 Na 
misijných cestách s kardinálom Tomkom (3) 13.15 Tvár Krista v umení (2) 14.15 Správy 14.35 Lumen 2000 15.00 Retro 
blok 15.30 Hrdinovia viery – František z Assisi 16.00 Starý Zákon (4) 16.30 Kráľovstvo bez hraníc (4) 17.00 Zmluva 
2002 17.30 Medzi nebom a zemou 18.15 Poltón magazín P 18.45 Tandem kvíz (4) 19.30 Katechéza P 20.00 Príbeh 
o Delirious? 21.00 U Nikodéma 22.00 Na misijných cestách s kardinálom Tomkom (4) 22.00 Octava dies P 22.30 
Večerná univerzita 23.15 Na misijných cestách s kardinálom Tomkom (4)

TV LUX môžu od prvého dňa vysielania sledovať aj abonenti DiGi TV ak si na prijímači dajú vyhľadávať voľne šíriteľné 
programy. ak chcete sledovať TV LUX vo vašej káblovej televízii, oslovte svojho káblového operátora o zara-
denie TV LUX do ponuky. TV LUX môžete sledovať aj na internete z archívu i na živo na stránke www.tvlux.sk.

z S l o v e N S k ý  R o z h l a S

z S l o v e N S k á  t e l e v í z i a
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Pomôcky:  
Rot, Naos, 

Tati, Tot, Paks

Slovenský 
zväz včelárov, 

skratka
Formoval Námestie 

s trhom
Nech, 

po česky
Ovocná 
záhrada slovo Záliv Usekla si Detský 

pozdrav Tiež

Zhoď 
strasením

Zväčšovacie 
sklo

Zimné olym-
pijské hry

3 . časť 
tajničky

Vánok
V byte

2 . časť 
tajničky Ozdravuj

1 . časť 
tajničky

slovo
Červený, 
po česky Hromada

Maďarské 
mesto Zvláštnosť

Hazardná  
hra

Cela

Ženské meno

Abvolt, 
skratka

Ponad Štýl hudby

Plášť 
bakalárov Ruské áno

Popravca
Rovinný uhol

Modro

Slabé miesto

Železničný 
uzol

Ženský 
časopis

slovo Rozumne

Písmeno 
gr. abecedy Príbeh

Pomocník 
v cerkvi

Francúzsky 
komik

Oznámila 
úradom

Ukazovacie 
zámeno Egyptský boh 

mesiaca
Japonská 
lovkyňa

Stena

Geodetická 
značka

Ženské meno

Ministerstvo 
hospodárstva

4. časť 
tajničky

Koncovka 
zdrobnelín Nahriata

Svätý Serafim Sarovský: Smútok sa podobá chrobákovi, ktorý hlodá srdce.  
Kto vie opanovať svoje žiadostivosti, ... (dokončenie v tajničke)

relax

s úsmevom 
n „No, dedko, ako dopadlo tvoje prvé ran-
de?“
„Ále... ja som sa usmial, ona sa usmiala, a po-
tom sme hodinu hľadali zuby v tráve.“

n Na hodine náboženstva.
„Petrík, povedz nám, kto vidí a počuje všet-
ko.“
„Naša teta suseda.“

n Miško zistil, že v písomke spravil chybu. 
Uteká preto po škole do kostola a pred oltá-
rom sa modlí:
„Pane Bože, daj, aby sa Rím stal hlavným 
mestom Španielska.“

n Manželka budí v noci svojho manžela:
„Miláčik, vstávaj, zabudol si užiť prášky na 
spanie.“

n Ako sa najľahšie stať milionárom? Byť 
miliardárom a riadne utrácať!

n Viete, kedy je človeku najlepšie samému? 
Keď dedí.

 H K R O B Z R T CH A P I H R A D S

 T R U E M S S N D A E O M T I Ô Ž

 S Ž I P Á E E O J A R V P S L A O

 J L S E R Ť B D T E O I S O L R D

 CH D U T CH O C I B D R A Z M L Z B

 E O Z H L T R O L O H U O M I A A

 P B R S A A Y O B A L H Z Z A E O

 N O E O CH O Ž Č K I I E R A B Y R

 M S K A B I N E T CH S A S B L U D

 P O T O P A L F B I E K K T R E Ľ

 E A T O R I S E T L V E U A I A M

 N L E B Á A R Z J A N I S P I I T

 A D U Š A Ž M I S K A R U Ž A Ž L

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

Tajničku osemsmerovky tvorí 46 nevyškrtaných písmen. 

Autor: Marek Pataky

Zo správnych riešení krížovky alebo osemsmerovky 
vylosujeme držiteľa knihy o bl. Vasiľovi Hopkovi.

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

CHCETE MAť REKLAMU ALEBo INZERCIU 
V ToMTo čASoPISE? 

Ponúkame vám možnosť inzercie a reklamy pre podni-
kateľov a živnostníkov. Riadková inzercia: 5Sk za slovo, 
zvýraznené slovo 7,50 Sk, rámček 50 Sk (ceny sú bez 
DPH). Pri rámčeku možnosť farebného podkladu 
zadarmo. 
Plošná inzercia:

Celá zadná strana: 5.500 Sk + DPH
Polovica predposlednej strany (v každom 
druhom čísle): 3.000 Sk + DPH

Pri viacnásobnom opakovaní zľava až 30 %!!!

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

Najsvätejšia Trojica

ikona je prostredie, v ktorom sa 
formuje myslenie. Je to miesto 
dialógu, symbol, v ktorom sa 

zjednocuje zmyslový a nadzmys-
lový svet, skracujú sa vzdialenosti 
a určitým spôsobom sa žije súčasne 

v dvoch svetoch. Ikona je živý or-
ganizmus. Máme ju študovať ako 
Sväté písmo. Pôsobením Svätého 
Ducha nám rozpráva o Bohu.

Najsvätejšiu Trojicu nie je možné 
namaľovať. Bola by to pýcha, rú-
hanie. Je však možné namaľovať 
ikonu, jej obraz. Obraz, v ktorom 
sa ľuďom zjavuje a komunikuje. 
Keď hovoríme, že veríme v jedného 
Boha, súčasne tvrdíme, že veríme 
v tri božské osoby: Otca, Syna 
i Svätého Ducha.

Obrazom, ktorý zjavuje toto Božie 
tajomstvo, je návšteva troch poslov, 
ktorí pri Mamreho dube navštívili 
Abrama a Sáru. Prvá a najzrej-
mejšia vec, ktorú vnímame, je, že 
Boh je spoločenstvo – láska, ktorá 
skracuje vzdialenosti, a to aj tie 
najväčšie, a ktorá sa v pokore stáva 
hosťom. Traja znamenajú život, 
dvaja neplodnosť. Starí Abram 
a Sára sú bez nádeje, neschopní 
darovať život. Boh, ktorý sa stal 
hosťom, pomáha Abramovi vyjsť 
zo škrupiny, do ktorej sa spolu so 
Sárou uzavrel. Abram vychádza 
zo stanu, prijíma hostí a ich prí-
tomnosť v ňom vzbudzuje srdečnú 
pohostinnosť. Dvaja nájdu svoj 
skutočný vzájomný vzťah len vtedy, 
ak ho zapoja do vzťahu troch, ktorí 

prišli. Básnik Ivanov hovorí: „Len 
nech tretí je prítomný, a nech ten 
tretí je Láska.“

Ikona z Mamre predstavuje pravé 
ovocie stromu života: pod stromom 
nachádzame Pána. Pravé rame-

no má veľké a moc-
né, lebo je to rameno 
Otca, Stvoriteľa, kto-
rým stvoril všetky veci, 
vyslobodil z otroctva, 
poráža nepriateľa, 
a predovšetkým ním 
poráža smrť. Silné ra-
meno, ktoré podchy-
táva stratených a ska-
zených. V strede je 
Kristus odetý do červe-
ného a modrého rúcha. 
Červená znamená bož-
skosť a modrá ľudskú 
prirodzenosť. Je úplne 
obrátený k anjelovi po 
jeho pravici (k Otco-
vi), lebo „na počiatku 
bolo Slovo a Slovo bolo 
u Boha“ (Jn 1, 1).

Anjel na ľavej strane teda zobra-
zuje Otca v zlatom rúchu. Zlato 
predstavuje svetlo, ktoré nezapadá, 
vernosť a svätosť Boha. Otec je teda 
svätý. Cez svätosť Boha presvitá 
modrá farba, ktorú nesie na hrudi. 
Predstavuje to, čo má Boh v srdci: 
ľudstvo. Za Otcom je vidieť dom. Je 
to dom Otca , v ktorom nás očaká-
va, a Syn nás tam chce priviesť. Ot-
cova pravica požehnáva – posiela 
Svätého Ducha, ktorým je anjel na 
pravej strane ikony, na mieste, na 
ktoré ukazuje Otcova ruka. Tento 
anjel je najviac zohnutý k zemi. 
Je odetý v modrom a prekrytý 
pozláteným zeleným odevom. Je 
to Boží Duch, ktorý sa počas stvo-
renia vznášal nad vodami a všetko 
stvorenie (zelená) hýbe smerom 
k Stvoriteľovi. Je odetý v modrom, 
čo znamená, že je darovaný člove-
kovi, že prebýva v jeho srdci a robí 
ho na obraz Božieho Syna. Za ním 
je zobrazená skala – miesto, kde 
sa zjavuje Boh. Stôl, okolo ktorého 
sedia a ktorý je súčasne aj trónom, 
je eucharistickým stolom, obetným 
oltárom, na ktorom je čaša s hla-
vou baránka, znakom oslobodenia 
z otroctva, znakom toho, že v srdci 
nášho Boha je láskavá obeta. Toho, 
že Boh je Láska. n
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Prečo práve infrakúrenie?
- kúrenie používate, len keď ste v chráme;
- pomocou neho vyhrievate priestor a ľudí;
- lebo cena za kúrenie sa vám vráti rýchlo;
- kvalita našich služieb je vysoká (návrh umiestnenia, inštalácia,
 dovoz, záručný a pozáručný servis a mnoho ďalších výhod);
- ušetríte až 80% z nákladov na ročné kúrenie.
 
Zavolajte si pre Vašu ponuku, pre kostoly zľava až 10%
a mnoho iných výhod

C a n u s - Infra k ú r e n i e
Južná trieda 66
040 01 Košice
mobil: 0903 740 290
email:ponuky@infra-kurenie.sk
Web.: www.infra-kurenie.sk

Žiarič Turkei-Canus

monastyr Krasnyj Brod
Eparchijalnyj odpust – Sošestvije Sv. Ducha

17. – 18.05.2008
Subota 17.05.2008    
14.00  Perenesiňa ikony
  Presv. Bohorodicy
15.30 Moleben do Presv.
  Bohorodicy
16.00 Posvjačiňa vody,
  ružanec
17.00 Večurňa s litijov 
18.00 Služba Boža – agape
19.00 Program molodych
20.00 Akafist ku bl. Pavlovi
  Gojdičovi
21.00 Male povečerije 
22.00 Isusova molitva,
  molitva psalmiv

Nediľa 18.05.2008
07.00 utreňa
09.00 Akafist ku sv. duchu
09.30 Ružanec s programom molodych
10.30 Archijerejska služba Boža, myrovaňa, obchod kolo cerkvi

Presvjata Bohorodice, spasi nas! 

monastyr Krasnyj Brod

MIMoRIADNA PoNUKA Do 31. MÁJA 2008. 

DVD z biskupskej vysviacky Mons. Petra Rusnáka 
+ BoNUS ZADARMo – DVD z povýšenia našej cirkvi 

na metropoliu. 
Cena: 350 Sk + poštovné a balné (napr. 50 Sk za 1 ks). 

Predajňa PEtRA Prešov, 051/7562626. Aj na dobierku!



historické udalosti

Bratislava, 9. marec 2008 – slávnostná intronizácia 

MONS. Petra ruSNáka

Sn
ím

ky
: T

K 
KB

S 
/ P

et
er

 Z
im

en


