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Svätý Lev Veľký 
Príhovor Svätého Otca Benedikta XVI.

Novokňazi Prešovského arcibiskupstva 

Nová realita 
Rozhovor s otcom Antonom Pariľákom 

povereným pastoráciou Koinonie Ján Krstiteľ

JáN KRStIteľ dNeS
Má čo ohlasovať najväčší prorok aj dnes?



naše nové chrámy

Štefan KopčáK

Prvé pokusy gréckokatolíc-
kych veriacich o výstavbu 
chrámu vo Vranove nad 

Topľou sa viažu k pôsobeniu o. 
Michala Ihnáta, ktorý bol ako 
kaplán v Čemernom poverený 
aj pastoračnou starostlivos-
ťou o veriacich vo Vranove 
nad Topľou. S tým súvisela aj 
snaha o výstavbu chrámu, kde 
sa v roku 1946 začali veľmi 
iniciatívne prípravné práce na 
uskutočnenie výstavby. Tento 
zámer bol prerušený v roku 
1950, keď došlo k násilnej likvi-
dácii Gréckokatolíckej cirkvi vo 
vtedajšom Československu.

Po páde režimu v roku 1989 
ožili nádeje na naplnenie tohto 
zámeru. Z iniciatívy vranov-
ských veriacich i vtedajšieho 
správcu farnosti v Čemernom 
o. ThLic. Františka Puciho sa 

začali konať 25. februára 1990 
bohoslužby v dome nádeje. 
Veriacich, ktorí dovtedy na-
vštevovali prevažne bohoslužby 
západného obradu, stále pribú-
dalo. Už v roku 1990 sa začali 
zbierky na výstavbu chrámu. 
Základný kameň za účasti mno-
hých veriacich posvätil 21. júna 
1991 vtedajší sídelný biskup 
Mons. Ján Hirka. K slávnostnej 
posviacke došlo po obetavom 
úsilí už o rok neskôr – 15. 
novembra 1992. Projekty boli 
zhotovené Ing. arch. Jozefom 
Balogom. Chrám môžeme zara-
diť medzi moderné architektúry. 
Vo zvonici sú tri zvony, uliate 
akad. sochárom J. Tkadlecom 
z Halenkova na Morave. Nesú 
mená našich slovanských vie-
rozvestov sv. Cyrila (504 kg), sv. 
Metoda (333 kg) a sv. Gorazda 
(162 kg). Kapacita chrámu je 
600 osôb, z toho na sedenie 
250 miest. V roku 2002 bol 

zhotovený 
ikonostas 
s ikonami 
od ikono-
piseckého 
majstra An-
dreja Buj-
nu. V roku 
2003 došlo 
k výmene 
s t r e š n e j 
k r y t i n y . 
V roku 2006 
sa uskutoč-
nili rekonštrukčné práce v celom 
objekte chrámu. Došlo k maľbe 
interiéru, výmene chrámových 
lavíc a oltára, k obnove fasády 
so zhotovením ikony Krista na 
priečelí chrámu. Slávnostnú po-
sviacku vykonal 21. mája v tom 
istom roku terajší arcibiskup 
metropolita Mons. ThDr. Ján 
Babjak SJ. Pri príležitosti 15. 
výročia posviacky chrámu bol 
25. novembra 2007 spolu s o. 

Františkom Pucim, ktorý stál na 
počiatku budovania chrámu vo 
Vranove nad Topľou, posvätený 
životodarný kríž pri chráme. 
Vo farnosti účinkuje chrámový 
zbor Chrysostomos a mnoho 
iných spoločenstiev. Farnosť 
je na ceste budovania živého 
spoločenstva, aby v tajomstve 
Eucharistie a Božieho slova 
uskutočňovala do hĺbky cestu 
viery. n

VranoV nad Topľou
Chrám Najsvätejšej Eucharistie

Juraj Kuchtanin 
Juraj Gradoš

Malebná krajina okolia 
Starinskej nádrže uča-
rovala mnohým turis-

tom. Niektorí obdivujú prírodu, 
iní naše drevené chrámy. Jeden 

z nich sa nachádza v Topoli. 
Rozvoj cirkevnej obce v po-
slednom desaťročí 20. storočia 
primäl miestnych gréckokatolí-
kov k výstavbe nového chrámu 
v centre obce v blízkosti farskej 
budovy, ktorý sa rozhodli za-
svätiť sv. vrcholným apoštolom 
Petrovi a Pavlovi.

S výstavbou chrámu sa začalo 
po predbežnom súhlase Bis-
kupského úradu v Prešove na 
jar v roku 1994. O zanietenosti 
miestnych rodákov svedčí fakt, 
že išlo o jeden z najrýchlejšie 
postavených chrámov. Jeho 
výstavba sa ukončila v jeseni 
toho istého roka. Charakteris-
tické rysy tejto sakrálnej stavby 
naprojektoval Ing. Arch. Jozef 
Bajus. Chrám, realizovaný pod 
bedlivým okom miestneho du-
chovného o. Pavla Stanka, tvorí 
jednoduchá stavba v orientácii 
východ – západ s vežou a sak-
ristiou. Samotná veža chrámu je 
atypickou stavbou, nakoľko jej 
horná časť spočíva na štyroch 
oceľových stĺpoch, čím sa pod-
statne zlepšila akustika štyroch 
v nej umiestnených zvonov.

Interiér chrámu je jednodu-
chý. V súčasnosti ešte v ňom 
chýba ikonostas. Na pôvodnú 

architektúru drevenej cerkvi 
však nadväzuje oltár s pozlá-
teným baldachýnom, ktorému 
domi nuje ikona Presvätej Bo-
horodičky – Matky ustavičnej 
pomoci. Po ľavej strane oltár-
neho priestoru sa nachádza 
procesij ná ikona z pôvodného 
chrámu. Celý tento chrám je 
vďaka veľkým oknám z prie-
zračného a žltého skla výrazne 
presvetlený, čo je v ostrom 
protiklade s atmosférou v sta-
rom drevenom chráme. Ten-
to jav umocňuje biela farba 
a chrámový nábytok, kde popri 
bielej dominuje svetlý prírodný 
smrek. Vnútorný priestor chrá-
mu je v zadnej časti pod vežou 
zväčšený o chór.

Chrám bol slávnostne posvä-
tený 6. novembra 1994 Mons. 
Milanom Chauturom CSsR, vte-
dajším pomocným prešovským 
biskupom. n

Topoľa
Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla
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PaedDr. František Dancák
člen redakčnej radyV nasledujúcich  štyroch  nedeliach 

(4.  –  7.  ned.  po ZSD)  počúvame 
v evanjeliách o zázračných uzdra-

veniach,  ktoré  urobil  Ježiš  počas  svojho 
pozemského života. Najprv je to uzdravenie 
stotníkovho sluhu, potom uzdravenie posad-
nutých, uzdravenie ochrnutého, a napokon 
uzdravenie dvoch slepcov a nemého.
Aj keď vieme, že „uzdravovanie nie je pod-

statou  kresťanstva  a nie  je  podstatou,  pre 
ktorú prišiel  Ježiš na svet“ (Fulton Sheen), 
uvedomujeme si, že choroby a nešťastia ne-
trápia len nás, dnešných ľudí, ale že je to tak 
od pádu prvého človeka do hriechu. Že svet je 
ako veľká nemocnica, v ktorej sa nachádzajú 
chorí trpiacimi rôznymi neduhmi a choroba-
mi. Že človek je neraz bezradný, že mu niet 
pomoci, že často volá po Božej pomoci ako 
dvaja slepci z evanjelia: „Syn Dávidov, zmiluj 
sa nad nami!“ (Mt 9, 27)
A  tak  všetci  trpiaci,  chorí  i  nešťastní  si 

často kladú otázku: Prečo? Prečo ja a práve 
teraz?
Tak  sa  pýtame  všetci,  ak  nás  v  živote 

navštívi  choroba,  bolesť  alebo  smrť  drahé-
ho  človeka. Neraz  to  „položí“  aj  veriaceho 
človeka.  V  takej  situácii  nás  nevie  potešiť 
žiadne ľudské slovo, nemôžeme si pomôcť, 
aby sa nám na myseľ netlačili nevyslovené 
otázky: Je pravdou, že koho Boh miluje, toho 
krížom navštevuje? Ak nás Boh miluje, prečo 
nám to neukázal tým, že nás zachráni pred 
bolesťou?
A odpoveď neprichádza! To preto, že sú to 

otázky ťažké, či už ich kladie človek človeku, 
alebo ich predkladá Bohu.
Istý svätec povedal, že sa nedá žiť vo veľkej 

láske bez veľkého utrpenia. Preto si aj Ježiš 
zvolil tú najťažšiu cestu k našej spáse, lebo 
keby nás súdil spravodlivo, chýbala by nám 
jeho láska. Niet divu, že jeho príklad nasle-
dovali aj jeho učeníci, priatelia. A čím väčšmi 
chcel niekto prejaviť svoju lásku k Ježišovi, 
tým bol väčší aj jeho kríž.
Treba si uvedomiť, že Boh je Bohom skry-

tým, ktorý sa nám jednoznačne odhalil iba 
v Ježišovi Kristovi. Len v ňom máme krité-

rium na posudzovanie dejín a života. „Teda 
skrze Krista a v Kristovi sa objasňuje záhada 
utrpenia a smrti, ktorá nás tak ubíja mimo 
Kristovho  evanjelia.“  (GS  22)  Kresťanská 
odpoveď na otázku o zmysle utrpenia sa nám 
preto  plne  objasní  až  neskôr,  pri  skúmaní 
zmyslu kríža Ježiša Krista.
V  roku  1968  zomrel  v  Paríži  francúzsky 

kardinál Pierre Veuillot. Keď umieral, pove-
dal  svojmu priateľovi  biskupovi  Lallierovi: 
„Vieme majstrovsky  vymýšľať  krásne  vety 
o utrpení. Aj  ja som dojímavým spôsobom 
kázaval  o  utrpení.  Povedzte  kňazom,  aby 
mnohokrát radšej mlčali. Nevieme totiž, čo 
utrpenie  je. Keď som ho skutočne spoznal, 
dokázal som len mlčať.“
Preto  ani  veriaci  netvrdia,  že  poznajú 

všetky odpovede a majú vo všetkom jasno. 
Vedia, že popri svetle a tme registrujú závoj 
polotmy. Každý kresťan je nositeľom kríža. 
Ak nie iného kríža, potom aspoň mnohých 
trýznivých otázok, ktoré gniavia až do po-
sledného  výdychu. Ba na najťažšie  otázky 
ani nehľadá odpoveď, pretože vie, že nie sú 
z tohto sveta. Ježiš Kristus nám ukázal, ako 
všetky  tieto kríže a  starosti  každodenného 
života na seba vziať, niesť a doniesť. „On je 
naším vodcom a predchodcom a bude nám 
i pomocníkom...“ (T. Kempenský)
Sv.  Pavol  píše,  že  „tým,  čo milujú Boha, 

všetko slúži na dobré“ (Rim 8, 28), a „utr-
penia tohoto času nie sú hodny porovnáva-
nia s budúcou slávou, ktorá sa na nás má 
zjaviť“ (Rim 8, 18). Preto nás Cirkev vyzýva 
hľadieť s dôverou na božské Ježišovo Srdce 
a  často  opakovať:  „Srdce  Ježišovo,  pomoc 
utrápených, zmiluj sa a spas teba zvelebu-
júcich!“ n

slovo na úvod

Srdce Ježišovo,
pomoc utrápených!
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Drahí bratia a sestry,
na našom dnešnom stretnutí pokraču-
jeme v putovaní za cirkevnými otcami, 
ktorí z diaľky svietia ako pravé hviezdy, 

a pristavíme sa pri postave pápeža, kto-
rého Benedikt XIV. v roku 1754 vyhlásil 
za učiteľa Cirkvi. Ide o Leva Veľkého. Ako 
naznačuje prívlastok, ktorý mu tradícia 

veľmi skoro prisúdila, bol skutočne jed-
ným z najväčších pápežov, ktorí zasadli 
na rímsky stolec. Výrazne prispel k posil-
neniu jeho autority a prestíže. Bol prvým 
rímskym biskupom, ktorý si dal meno Lev. 
Po ňom si ho dalo ďalších dvanásť naj-
vyšších veľkňazov. Je tiež prvým pápežom, 
po ktorom sa zachovali homílie, ktorými 
sa prihováral ľudu zhromaždenému okolo 
neho pri bohoslužbe. Preto je prirodzené, 
že si na neho spomíname v rámci týchto 
stredajších generálnych audiencií, ktoré 
sa v ostatných desaťročiach stali pre rím-
skeho biskupa bežnou formou stretávania 
sa s veriacimi a s mnohými návštevníkmi 
zo všetkých kútov sveta. 

Lev pochádzal z Tuscie. Okolo roku 430 
sa stal diakonom cirkvi v Ríme a časom 
si v nej získal významné postavenie. Do 
tohto výnimočného postavenia ho uviedla 
v roku 440 Galla Placidia, ktorá vtedy 
vládla Západorímskej ríši, a vyslala ho do 
Gálie, aby tam urovnal zložitú situáciu. 
No v lete toho roka zomrel pápež Sixtus 
III., ktorého meno sa spája s nádhernými 
mozaikami v bazilike Santa Maria Mag-
giore, a za jeho nástupcu bol zvolený 
práve Lev. Správu sa dozvedel počas svojej 
mierovej misie v Gálii. Po návrate do Ríma 
bol 29. septembra 440 vysvätený. Začal 
sa tak jeho pontifikát, ktorý trval vyše 
21 rokov a stal sa bezpochyby jedným 
z najvýznamnejších v dejinách Cirkvi. Po 
smrti 10. novembra 461 bol tento pápež 
pochovaný v hrobke Baziliky sv. Petra. 
Jeho ostatky sa podnes uchovávajú v jed-
nom z oltárov vatikánskej baziliky.

Pápež Lev žil vo veľmi zložitých časoch: 
opakované barbarské nájazdy, postupné 
slabnutie cisárskej autority a dlhotrva-
júca sociálna kríza donútili rímskeho 
biskupa – podobne ako v ešte väčšej 
miere o jeden a pol storočia neskôr po-
čas pontifikátu Gregora Veľkého – ujať 
sa významnej úlohy aj v občianskych 
a politických udalostiach. Vďaka tomu, 
samozrejme, vzrástol význam a prestíž 
rímskeho stolca. Známou sa stala najmä 
jedna epizóda z Levovho života. Stalo 
sa to v roku 452, keď sa pápež spolu 
s rímskou delegáciou v Mantove stretol 
s Atilom, vodcom Hunov, a odradil ho 
od pokračovania v dobyvačnej vojne, 
ktorou už zničil severovýchodné regióny 
Itálie. Zachránil tak zvyšok polostrova. 
Táto významná udalosť sa čoskoro stala 
pamätihodnou a zostala natrvalo charak-
teristickým znakom pápežovho mierového 
pôsobenia. Ďalšia pápežská aktivita o tri 
roky neskôr, žiaľ, už nemala taký úspešný 
výsledok. Svedčí však o odvahe, ktorá 
udivuje ešte aj dnes. Na jar 455 Lev nedo-
kázal zabrániť Genserichovým Vandalom, 
aby dorazili až k bránam Ríma, obsadili 

slovo svätého otca

Ilustračná snímka. Snímka: www.kathmedia.com

Znova sme sa rozhodli čerpať z nevyčerpateľného pokladu svätých otcov, 
ktorý na svojich generálnych audienciách odkrýva Svätý Otec Benedikt 
XVI. Tento poklad priblížil poslucháčom 5. marca ešte počas tohtoročného 
pôstneho obdobia. 

Svätý  
Lev Veľký
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nechránené mesto a následne ho dva 
týždne plienili. Pápež, ktorý bez zbrane 
v sprievode svojho kléru vyšiel v ústrety 
útočníkovi, aby ho donútil zastaviť sa, 
však predsa svojím gestom zabránil aspoň 
vypáleniu Ríma. Baziliky sv. Petra, sv. 
Pavla a sv. Jána, v ktorých našla útočisko 
časť terorizovaného obyvateľstva, tak boli 
uchránené od hrozného drancovania.

Pôsobenie pápeža Leva je dobre známe 
vďaka jeho nádherným homíliám v skvelej 
a jasnej latinčine, z ktorých sa zachovalo 
takmer sto, a tiež vďaka jeho približne 
150 listom. V týchto textoch sa pápež 
prejavuje v celej svojej veľkosti, pravde 
slúžil láskou cez ustavičné pôsobenie 
slovom, v ktorom sa predstavil súčasne 
ako teológ a pastier. Lev Veľký sa neustále 
staral o svojich veriacich a rímsky ľud, ale 
aj o spoločenstvo medzi rôznymi cirkvami 
a ich potreby. Neúnavne pritom posilňoval 
a zastával rímsky primát, lebo sa ukázal 
ako autentický dedič apoštola Petra. To 
si dobre uvedomovali aj mnohí biskupi, 
z veľkej časti východní, zhromaždení na 
Chalcedónskom koncile.

Chalcedónsky koncil, ktorý sa konal 
v roku 451 za účasti 350 biskupov, bol 
najvýznamnejším zhromaždením v dovte-
dajších dejinách Cirkvi. Predstavoval akýsi 
cieľ kristologickej línie troch predchádza-
júcich ekumenických koncilov: Nicejského 
z roku 325, Konštantínopolského z roku 
381 a Efezského z roku 431. Už v 6. storočí 
boli tieto štyri koncily, ktoré zhrnuli vieru 
antickej Cirkvi, prirovnávané k štyrom 
evanjeliám. Svedčí o tom Gregor Veľký 
vo svojom slávnom liste (I, 24), v ktorom 
vyhlasuje, že „prijíma a ctí si tieto štyri 
koncily tak ako štyri knihy svätého evanje-
lia”, pretože na nich – vysvetľuje ďalej Gre-
gor – „ako na štvorhrannej skale spočíva 
stavba svätej viery”. Chalcedónsky koncil 
odmietol Eutychovu herézu, ktorá popie-
rala pravú ľudskú prirodzenosť Božieho 
Syna, potvrdil jednotu jeho jedinej osoby, 
v ktorej nezmiešane a neoddelene existujú 
dve prirodzenosti – ľudská a božská.

Túto vieru v Ježiša Krista, pravého 
Boha a pravého človeka, pápež potvrdil 
v dôležitom vieroučnom texte Tomus 
ad Flavianum adresovanom biskupovi 
Konštantínopola. Prítomní biskupi ho 
po prečítaní na Chalcedónskom koncile 
prijali veľmi výrečným a jednomyseľným 
zvolaním: „Ústami Leva prehovoril Pe-
ter!“. Zachovala sa o tom správa v kon-
cilových spisoch. Predovšetkým z tejto 
pápežovej intervencie, ale aj z iných, 
uskutočnených počas kristologických 
sporov prebiehajúcich v tých rokoch, 
jasne vidieť, ako mimoriadne naliehavo 
pápež vnímal zodpovednosť Petrovho 
nástupcu, ktorý má v Cirkvi jedinečnú 

úlohu. Pretože „len jedinému apoštolovi 
je zverené to, čo bolo odovzdané všetkým 
apoštolom”, tvrdí Lev v jednej zo svojich 
kázní na sviatok sv. Petra a Pavla (83, 2). 
A túto zodpovednosť si dokázal splniť tak 
na Západe, ako aj na Východe, keď v roz-
ličných okolnostiach zasahoval rozvážne, 
pevne a jasne prostredníctvom svojich 
textov i svojich vyslancov. Ukázal tak, 
aké bolo v tých časoch pre účinnú službu 
spoločenstvu, ktoré charakterizuje jedinú 
Kristovu Cirkev, nevyhnutné uplatňovať 
rímsky primát – a rovnako je aj dnes.

Lev Veľký, vedomý si historickosti chvíle, 
v ktorej žil, a premeny pohanského Ríma 
na kresťanský, ku ktorej dochádzalo 
v období hlbokej krízy, dokázal byť blízko 
ľuďom a veriacim vo svojej pastoračnej 
činnosti i svojím kázaním. V Ríme trá-
penom hladomorom, prílivom utečencov, 
nespravodlivosťami a biedou povzbudzo-
val k milosrdnej láske. Čelil pohanským 
poverám a pôsobeniu manichejských 
skupín. Liturgiu spájal s každodenným 
životom kresťanov: napríklad spájaním 
pôstnej praxe s charitou a almužnou, 
predovšetkým pri príležitosti Quattro tem-
pora, ktoré počas roka sprevádzali zmenu 
ročných období. Lev Veľký učil svojich 
veriacich zvlášť to – a jeho slová platia 
aj dnes pre nás –, že kresťanská liturgia 
nie je spomienkou na minulé udalosti, 
ale je sprítomnením neviditeľných sku-
točností, ktoré účinkujú v živote každého 
z nás. V jednej svojej homílii (64, 1 – 2) 
pri príležitosti Veľkej noci zdôrazňuje, že 
ju máme sláviť v každom období roka 
„nie iba ako niečo minulé, ale skôr ako 
prítomnú udalosť“. To všetko je súčasťou 
konkrétneho plánu, ako zdôrazňuje svätý 
pápež: ako Stvoriteľ svojím dychom oživil 
rozumného človeka utvoreného z prachu 
zeme, tak po prvotnom hriechu poslal 
svojho Syna na svet, aby navrátil človeku 
stratenú dôstojnosť a zničil vládu diabla 
prostredníctvom nového života milosti.

Toto je kristologické tajomstvo, ku 
ktorému Lev Veľký účinne a podstatne 
prispel svojím listom koncilu v Efeze, 
ktorý navždy potvrdil, čo povedal sv. 
Peter v Cézarei Filipovej. S Petrom a ako 
Peter vyznal: „Ty si Kristus, Syn živého 
Boha.“ A keďže bol zároveň Bohom i člo-
vekom, „nie je cudzí ľudskému rodu, ale 
vzdialený hriechu“ (porov. Serm. 64). 
V sile tejto kristologickej viery bol nosi-
teľom pokoja a lásky. Ukazuje nám tak 
cestu: vierou sa učíme milosrdnej láske. 
Učme sa teda so svätým Levom Veľkým 
veriť v Krista, pravého Boha a pravého 
človeka, a uskutočňovať túto vieru každý 
deň konaním vedúcim k pokoju a láskou 
k blížnemu. n

preložila Mária Spišiaková

z KRátKO Z VAtIKánu

Spievajúci kazateľ  
svätý Roman Sladkopevec
Svätý Otec pri generálnej audiencii 21. 
mája sa najprv nakrátko stretol s pútnikmi 
v Svätopeterskej bazilike. V Aule Pavla VI. 
ho očakávala zaplnená sála. Pápežova 
katechéza bola zameraná na hudbu a po-
éziu, ktoré sa stávajú jazykom teológie, 
keď nášmu srdcu prinášajú pravú krásu. Za 
tému katechézy si Benedikt XVI. zvolil vý-
chodného cirkevného otca, spievajúceho 
kazateľa sv. Romana Sladkopevca (kate-
chézu prinesieme v jednom z nasledujú-
cich vydaní). Dodnes máme zachovaných 
89 Romanových kontákií, hoci tradícia mu 
ich pripisuje celú tisícku.

Vatikán a Moskva:  
Musíme si vzájomne pomáhať
Veľkú vďaku vyjadrili 21. mája organizácii 
Pomoc Cirkvi v núdzi vatikánsky štátny sek-
retár kardinál Tarcisio Bertone a predseda 
Pápežskej rady na podporu jednoty kres-
ťanov kardinál Walter Kasper. Organizácia 
sa totiž zasadzuje za pomoc a prispieva 
k jednote a dobru oboch cirkví – katolíckej 
a pravoslávnej v Rusku. Len za ostatných 
päť rokov totiž financovala v Rusku projek-
ty za dokopy 13 miliónov eur. 
Počas stretnutia si prítomní spomenuli 
aj na film o pápežovi Benediktovi XVI., 
ktorý vznikol z prostriedkov Pomoci cirkvi 
v núdzi a ktorý odvysielala v apríli ruská 
televízia. Po prvýkrát v histórii tak k ruské-
mu národu prehovoril pápež.

Svätá stolica na Expo 2008
O necelý mesiac sa v španielskej Zara-
goze otvoria brány Expa 2008. Na tejto 
medzinárodnej výstave nebude chýbať 
ani Vatikán. Svätá stolica tam bude mať 
vlastný pavilón.

z tOP KnIHy PRedAJne PetRA

1  
 Moleben k bl. Vasiľovi Hopkovi

2 František Dancák 
 Raduj sa bl. Pavol

3 Egon Sendler 
 Tajomstvo Krista

4 Adalbert L. Balling 
 Ďakujem

5 František Pavlovský 
 Drevené gr.kat. chrámy – Bardejov

Zdroj: PetRA, predajňa kresťanskej literatúry, 
Hlavná 1, 080 01 Prešov, tel.: 051 / 756 26 26
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Vo veku 98 rokov zomrela 12. mája v ne-
mocnici vo Varšave Irena Sendlerová, ktorá 

z varšavského geta zachránila 2 500 židovských 

detí. Uviedla to pre tlačovú agentúru Associa-
ted Press dcéra zosnulej Janina Zgrzembská 
s tým, že jej matka sa od minulého mesiaca 
liečila na zápal pľúc.

Irena Sendlerová, rodená Krzyzanowská, sa 
narodila 15. februára 1910 vo Varšave. V roku 
1942 sa stala členkou Zegoty, organizácie na 
pomoc židom počas nacistického režimu.

Pomocou priateľov vydala stovky falošných 
dokumentov, čím úspešne vyviedla 2 500 ži-
dovských detí z varšavského geta do bezpečia 
a dala im novú identitu .Deti pokrstili v katolíc-
kej viere a odovzdali ich do detských domovov, 
nemocníc alebo poľských rodín. V nádeji na 
opätovné stretnutie týchto detí s ich rodičmi 
napísala Sendlerová na papieriky pravé mená 
všetkých zachránených. Sendlerovú uväznili 
nacisti 20. októbra 1943 a odsúdili na trest smr-
ti. V poslednej chvíli podplatili členovia Zegoty 
jedného nemeckého dôstojníka. Sendlerovú 
pustili na slobodu, ale oficiálne ju vyhlásili za 
mŕtvu, spresnila poľská tlačová agentúra PAP.

V roku 1965 získala medzi prvými ocenenie 
Spravodlivý medzi národmi od múzea holo-
kaustu Yad Vashem v Jeruzaleme a v roku 1991 
ju vyhlásili za čestnú občianku Izraela.

Sendlerovej udelili v roku 2003 najvyššie poľ-
ské štátne vyznamenanie – Rád Bieleho orla.

udalosti

zKRátKO Z KReSťAnSKéHO SVetA

V Izraeli vystavili zvitok Knihy 
proroka Izaiáša
V izraelskom múzeu v Jeruzaleme vysta-
vili 2 100 rokov starý zvitok Knihy proroka 
Izaiáša. Ide o jeden z prvých siedmich 
zvitkov, objavených v roku 1947 v jaskyni 
blízko Kumránu na severozápadnom 
pobreží Mŕtveho mora beduínskym 
pastierom. Zvitok obsahuje celú knihu, 
vrátane známeho úryvku: „z mečov ukujú 
radlá, zo svojich kopijí viničné nože“. Ide 
pravdepodobne o najdôležitejší rukopis, 
ktorý bol kedy objavený.

V Číne chce stále viac mladých 
párov uzavrieť cirkevný sobáš
Stále viac mladých Číňanov je očarených 
katolíckym manželstvom, uzavretým 
v kostole. Podľa ich názoru „žiadna 
luxusná ceremónia sa nemôže rovnať 
posvätnosti a slávnostnosti prísahy pred 
kňazom“. Počet mladých párov, ktoré 
sa rozhodujú prijať sviatosť manželstva 
v katolíckom kostole, stúpa.

Blahorečenie sestry Marty Márie 
Wieckej na Ukrajine
Vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarci-
sio Bertone navštívil na pár dní Ukrajinu. 
V zastúpení Svätého Otca tam predse-
dal obradu blahorečenia Marty Márie 
Wieckej. Obrad bol 24. mája o 11. hodine 
v katedrále v meste Ľvov.
Mária Wiecka pochádzala z Rádu sv. Vin-
centa de Paul. Narodila sa v roku 1874.
Je známa hrdinským skutkom, keď dez-
infikovala nemocničnú izbu na žiadosť 
mladého zdravotníka a otca rodiny. Na 
následky tejto služby neskôr zomrela ako 
mučeníčka lásky.

63. výročie oslobodenia väz-
ňov koncentračného tábora 
v Mauthausene
18. mája bola v bývalom koncentračnom 
tábore v Rakúskom meste Mauthausen 
ekumenická slávnosť. Takto si prítomní 
pripomenuli 63. výročie oslobodenia väz-
ňov v tomto koncentračnom tábore. Sláv-
nosť celebrovali Mons. Ludwig Schwartz, 
grécko-pravoslávny metropolita Michael 
Staikos a evanjelický biskup Michael Bun-
ker. Koncentračný tábor v Mauthausene 
vznikol v roku 1938 a bolo v ňom zavraž-
dených viac ako stotisíc ľudí.

„Ďakujeme, Svätý Otec. Dovoľte nám 
katolíkom poďakovať sa vám v mene 

celého čínskeho národa,“ tieto slová odkázali 
16. mája prostredníctvom tlačovej agentú-
ry Fides Svätému Otcovi Benediktovi XVI. 
kňazi z Pekingu po tom, čo si vypočuli jeho 
stredajšiu výzvu na pomoc zemetrasením 
postihnutej Číne. „Pápež neprestáva prekva-
povať. Po koncerte vo Vatikáne a krásnych 

slovách jeho posolstva pre čínsky národ počas 
podujatia nám dal ďalší dar, ktorý sa hlboko 
dotýka srdca. Neexistujú vzácnejšie veci, než 
duchovná blízkosť a modlitba Svätého Otca za 
nás. Ďakujeme mu za všetkých.“ Čínske den-
níky priniesli správu o výzve Benedikta XVI. 
a zverejnili aj jeho fotografiu. Mnohí katolíci 
sa vyjadrili, že slová Svätého Otca im priniesli 
povzbudenie v ťažkej situácii.

ČínSKI KAtOlíCI ĎAKuJú SVätéMu OtCOVI ZA POVZBudenIe

Pápež neprestáva prekvapovať
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ZOMRelA ženA, KtORá ZACHRánIlA 2 500 žIdOVSKýCH detí

Človek s anjelskými krídlami

V írskom Dubline prebieha od pondelka 
19. mája konferencia o trieštivej munícii, 

ktorej výsledkom by mala byť konvencia za-
kazujúca používanie týchto smrtiacich zbraní. 
Okrem iných na nej vystúpil stály pozorovateľ 
Svätej stolice pri OSN arcibiskup Silvano M. 
Tomasi. Ako uviedol, nikto dnes nemôže po-
prieť existenciu humanitárnych problémov 
spojených s kazetovými bombami, naliehavosť 
kolektívneho zakročenia a úsilia premeniť ten-
to záujem na cielený rozvoj medzinárodného 
humanitárneho práva.

„Svätá stolica trvá na priorite ľudskej dôs-
tojnosti, záujmov obetí, priorite prevencie 
a stability a na koncepte bezpečnosti, založe-
nej na najnižšom možnom stupni ozbrojenia. 

Mier nie je len absenciou vojny. Ľudské práva, 
rozvoj, sociálna a politická účasť, spravodlivosť, 
spolupráca – to všetko zohráva kľúčovú úlohu 
v modernej definícii autentického mieru,“ 
uviedol Mons. Tomasi a dodal, že „bezpečnosť, 
ktorá závisí od zbraní a sily, je prchavá a ilu-
zórna a trieštivá munícia je toho príkladom“. 
Svätá stolica víta úsilie o zákaz výroby, použí-
vania, skladovania a prevozu takýchto zbraní, 
i keď si uvedomuje, že niektoré krajiny budú 
mať väčšie ťažkosti pri uplatňovaní záväzkov, 
ktoré vyplývajú z pripravovanej konvencie. 
Na záver Mons. Tomasi vyzval všetky zúčast-
nené štáty, aby urobili maximum pre úspech 
konferencie.

SVätá StOlICA O KOnVenCII O ZáKAZe POužíVAnIA tRIeŠtIVeJ MuníCIe

Zákaz používania smrtiacich zbraní

6 

sl
ov

o 
– 

12
/2

00
8



11. MáJA ZOMRel OteC JuRAJ KOCáK

Ohlasoval Krista v Trebišove
(Košice, Michal Hospodár) Otec 
Juraj Kocák sa narodil 16. febru-
ára 1921 v Nižnom Žipove (okr. 
Trebišov). V rokoch 1935 – 1943 
navštevoval gymnázium v Mi-
chalovciach. Po maturite ho 
ako nadaného študenta poslal 
prešovský biskup Pavol P. Goj-
dič OSBM študovať teológiu na 
Katolícku bohosloveckú fakultu 
Slovenskej univerzity. Absol-
voval aj niekoľko semestrov na 
Právnickej fakulte Slovenskej 
univerzity. Sviatosť manželstva 
prijal 30. októbra 1949 s Máriou, 
rod. Hreškovou. Boh im požehnal 
dcéru Beátu. Kňazskú vysviacku 
prijal neverejne 19. februára 
1950 v seminárnej kaplnke z rúk 
vladyku Pavla. Ako novokňaz 
pôsobil ako katechéta a profesor 
náboženstva na gymnáziu v Tre-
bišove. Nasledujúcich osem-
násť trpkých rokov bol mimo 
pastorácie a zdržiaval sa najmä 

v Košiciach. V roku 1968 bol 
vymenovaný za správcu farnosti 
v Slanskom Novom Meste a od 
roku 1970 pôsobil dvadsať rokov 
v Trebišove. Počas jeho pôsobe-
nia sa komplexne zrekonštruoval 
chrám. V roku 1984 začal stavať 
farskú budovu. O. Juraj bol veľmi 
pracovitý, trpezlivý a príkladný 
kňaz. Rozvážne a s múdrosťou 
Svätého Ducha viedol trebišov-
skú farnosť až do odchodu na 
odpočinok.

V roku 1990 sa usadil v Ko-
šiciach. Vypomáhal v katedrále 
i v okolitých obciach. V roku 1968 
sa aktívne zapojil do obnovy 
Gréckokatolíckej cirkvi. Spolu-
pracoval na preklade liturgických 
textov do spisovnej slovenčiny. 
Ako znalec Svätého písma bol 
spolupracovníkom nebohého 
redaktora gréckokatolíckej tlače 
profesora Pavla Kušníra.

Osobitne sú mu vďační traja 

kňazi – Michal Hospodár, Jaro-
slav Štefanko a Marek Kolesár, 
ktorí počas jeho pôsobenia v Tre-
bišove nastúpili do kňazského 
seminára.

Pán si ho povolal 11. mája 
2008 v 87. roku života a v 58. roku 
kňazstva. Sv. liturgiu a pohrebné 
obrady za zosnulého slávil 15. 
mája 2008 v košickej katedrále 
vladyka Milan Chautur, košický 
eparcha, za účasti asi sedem-
desiatich kňazov. Jeho telesné 
ostatky boli uložené na verej-
nom cintoríne v Košiciach.

Blažený pokoj  
a večná mu pamiatka!

zKRátKO Z dOMOVA

Z Iňačoviec do Medžugoria
20. apríla 2008 malá skupina ve-
riacich s o. Vojtechom Biačkom 
absolvovala púť do Medžugoria. 
Navštívili hrob Slávka Barbariča. 
Zúčastnili sa na medzinárodnej 
sv. omši, stretli sa s vizionárkou 
Vickou. Zaujímavý bol aj rozho-
vor s Martinom zo Slovenska 
z komunity Cenacolo, kde žijú 
drogovo závislí. Pred odchodom 
domov slávili v kaplnke pri Chrá-
me sv. Jakuba sv. liturgiu, ktorú 
slúžil o. Vojtech.

účastníci

Posviacka v Kolonici
Gréckokatolícki veriaci vo farskej 
obci Kolonica v Sninskom 
protopresbyteráte pod vede-
ním svojho duchovného otca 
Marcela Iľka zrekonštruovali 
novú farskú budovu, obnovili 
svätyňu a ikonostas Chrámu 
Nanebovstúpenia Pána a prista-
vili k nemu sakristiu. Posviacku 
tohto diela vykonal prešovský 
arcibiskup a metropolita Ján 
Babjak SJ na sviatok Nane-
bovstúpenia Pána. Zároveň 
slávil archijerejskú svätú litur-
giu. „Najdôležitejšie je naučiť 
sa pravej, obetujúcej sa láske,“ 
povedal vladyka. Zároveň ocenil 
obetavosť duchovného otca 
a veriacich farnosti.

Ľubomír Petrík

Prvá májová nedeľa 
v Litmanovej
Na mieste modlitby na hore 
Zvir v Litmanovej slávil v prvú 
májovú nedeľu archijerejskú 
svätú liturgiu vladyka Ján Babjak 
SJ. V homílii sa venoval Nane-
bovstúpeniu Pána, pretože bolo 
liturgické obdobie tohto sviatku, 
a Presvätej Bohorodičke, pretože 
sa začal mesiac, ktorý je jej 
zasvätený. Prejavil radosť z toho, 
že sa realizuje výstavba nového 
miesta na liturgické slávenia.

Ľubomír Petrík

Deň matiek v Žakovciach
V Žakovciach oslávili Deň matiek 
majálesom, na ktorom sa zúčast-
nilo približne 350 väčšinou mla-
dých veriacich rímskokatolíckej 
i gréckokatolíckej farnosti. Deti 
prejavili svoju vďačnosť matkám 
kultúrnym programom. Do 
programu prispeli aj obyvatelia 

22. APRílA ZOMRel OteC AndReJ KRAfČíK, CSSR

Odišiel jeden z pastierov zahraničných Slovákov
(Michalovce, Michal Hospodár) 
Otec Andrej Krafčík (Krafcsik) sa 
narodil 31. decembra 1918 v Mi-
chalovciach. Teológiu študoval 
v Užhorode, Olomouci a Buda-
pešti. Kňazskú vysviacku prijal 
28. augusta 1945 v Ľutine z rúk 
blaženého vladyku P. P. Gojdiča 
OSBM.

Po vysviacke pôsobil ako 
biskupský tajomník v Prešove, 
v pastorácií v Ujlaku (Novosad) 
a Trebišove. V roku 1951 emigro-
val zo Slovenska. Pôsobil medzi 
ukrajinskými gréckokatolíkmi 
v utečeneckom tábore v Kufste-
ine (Rakúsko). Odtiaľ na krátky 
čas odišiel do Ríma. V roku 1952 
prišiel do Kanady a hneď pomá-
hal pri organizovaní slovenskej 
a maďarskej gréckokatolíckej 

farnosti vo Windsore. Bol jed-
ným z kňazov, ktorí 12. decem-
bra 1952 slávili prvú sv. liturgiu 
pre gréckokatolíckych Slovákov 
v Hamiltone. V roku 1955 začal 
v Kanade vychádzať časopis 
Mária a o. Andrej Krafčík sa stal 
jeho prvým redaktorom. Po 
smrti o. Nikolaja Chanáta v roku 
1957 pôsobil vo Wellande. V roku 
1960 vstúpil do kongregácie 
redemptoristov. Rehoľné sľuby 
zložil s povolením yorktonského 
provinciála 7. septembra 1960 do 
rúk o. Michala Rusnáka CSsR.

Ako kňaz pôsobil na mnohých 
miestach USA a Kanady. Na 
Slovensko (do Michaloviec) sa 
vrátil 18. mája 2007. Svoju dušu 
odovzdal do rúk Vykupiteľa 22. 
apríla 2008 o 00.10 hod.

Pohrebné obrady vykonal vla-
dyka Milan Chautur CSsR v piatok 
25. apríla 2008 v Chráme Zoslania 
Svätého Ducha v Michalovciach 
za účasti 40 kňazov. Telesné 
pozostatky o. Andreja Krafčíka 
boli uložené na cintoríne v Mi-
chalovciach.

Blažený pokoj  
a večná mu pamiatka!

(Prešov, Peter Krajňák) 17. mája 
absolvoval prešovský katedrálny 
Zbor sv. Jána Krstiteľa pod vede-
ním dirigentky Valérie Hricovovej 
vystúpenie v maďarskom Encsi 
(Pôvodná slovanská obec niesla 
meno sv. Demetera.).

Zbor, ktorý pozvala miestna 
gréckokatolícka farnosť, vystúpil 
v rámci programu konferencie, 
na sv. liturgii v Chráme svätých 
praotcov, ktorú slúžil prešovský 
dekan o. Gabriel Székely a správca 
farnosti Encs o. Dionýz Petrašo-

vics, a na koncerte odmenenom 
dlhotrvajúcim potleskom prítom-
ných. Navštívili aj obce Belepö 
známu pôvodnými byzantskými 
maľbami a Boldogköváralja, rodis-
ko gréckokatolíckeho rusínskeho 
kňaza Dr. Mikuláša Beskyda.

KAtedRálny ZBOR V MAĎARSKOM enCSI

To, čo nás spája 
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sociálneho strediska Inštitútu 
Krista Veľkňaza v Žakovciach.
Nechýbalo humoristické vystú-
penie a hry pre deti. Vďaka dob-
rej a koordinovanej spolupráci 
rímskokatolíckeho a gréckokato-
líckeho farského úradu a novej 
starostky Kataríny Krulovej bolo 
cítiť atmosféru pokoja, vzájom-
nej úcty a dôvery.

Päťtisíc veriacich vytvorilo 
na hore Živčák duchovné 
spoločenstvo
Veriaci zo Slovenska, Poľska, 
Nemecka a Českej republiky 
sa 16. – 18. mája stretli na hore 
Živčák v Turzovke na jubilejnej 
púti. Pre päťtisíc pútnikov pripra-
vil Rímskokatolícky farský úrad 
Korňa pestrý duchovný i kultúr-
ny program. Vyvrcholením bola 
slávnostná svätá omša v nedeľu 
18. mája, ktorú celebroval 
hovorca Konferencie biskupov 
Slovenska Jozef Kováčik.

Nasledovníci Palárika sa stretli 
v Majcichove
Myšlienky národného buditeľa, 
kňaza, dramatika a publicistu 
Jána Palárika nachádzajú aj 138 

POndelOK
26.  máj
Arcibiskup Cyril Alexandrijský

Čítania: Rim 12, 4 – 5; 15 – 21, zač. 
109; Mt 12, 9 – 13, zač. 45 

Teda v sobotu slobodno 
dobre robiť. (Mt 12, 12b)

Zákon alebo láska? Ježiš 
zázrakom uzdravenia v sobotu 
spôsobuje incident. Rozho-
duje sa pre lásku a nie pre 
dodržanie zákona. Celý život je 
o rozhodnutiach. Aj v oblasti 
viery nám nebeský Otec nechal 
slobodu rozhodovania. A my 
sa namiesto lásky skrývame za 
zákon. Nikoho som neokradol, 
nezabil, neznásilnil, ale koľko 
lásky som dal? Koľko úsmevu, 
času, talentu som rozdal?

Liturgia: Každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo služby svätiteľovi – 
s. 185 (191) 

utOROK
9.  jún
Hieromučeník Timotej

Čítania: Rim 14, 9 – 18, zač. 114; 
Mt, 12,14 – 16; 22 – 30, zač. 46

Potom k vám prišlo Božie 
kráľovstvo. (Mt 12, 28b)

Kristovo kráľovstvo. Často 
vidíme na okraji miest či dedín 
opustené domy i fabriky. Chýba 
im to najdôležitejšie – život. 
Aj moja duša bude chátrať, 
ak v nej bude chýbať život – 
Kristus. Iba Kristus so svojím 
kráľovstvom môže dávať môj 
život do súladu a jednoty. 
Život, Pane, v tvojom kráľovstve 
je úžasný, plný jednoty, lásky 
a harmónie, ktorú prenášaš do 
rodiny, farnosti, obce, mesta... 
do celého vesmíru.

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

StRedA
10.  jún
Apoštoli Bartolomej  
a Barnabáš

Čítania: Rim 15, 7 – 16, zač. 117; 
Mt 12, 38 – 45, zač. 48 (radové); Sk 
11, 19 – 30, zač. 28; Lk 10, 16 – 21, 
zač. 51a (apoštolom)

Ale znamenie nedostane. 
(Mt 12, 39c)

Viera nie je obchod! Daj nám 
znamenie – nárokujú si Židia. 
Žijeme v dobe, v ktorej každý 
z nás má vysoké nároky. Aj na 
Ježiša prenášame svoje nároky, 
keď mu hovoríme: „Ty mi daj 
zdravie, lepšie zamestnanie, 
iný kríž, zmeň môjho manžela, 
manželku, lebo ja sa modlím, 
postím, chodím v nedeľu do 
cerkvi ... Myslíme si, že Ježiš je 
nám niečo dlžný, ale opak je 
pravdou. Naše nároky sú vypl-
nené v jeho vzkriesení. 

Liturgia: predobrazujúce antifóny. 
Menlivé časti o apoštoloch – s. 385 
(194 – apoštolom)

Št VR tOK
11.  jún
Prepodobní Onufrios Veľký 
a Peter Atoský

Čítania: Rim 15, 17 – 29, zač. 118; 
Mt 12, 46 – 13,3a, zač. 49

Kto je moja matka a kto 
sú moji bratia? (Mt 12, 48b)

Ježišova rodina. V dnešnej dobe 
vidíme zvyšujúci sa tlak na 
rodinu ako takú. No najväčším 
útokom na rodinu je odnepa-
mäti egoizmus. Ten ničí všetko. 
Všetky vzťahy s človekom 
i Bohom. Ježiš ale dnes hovorí 
o rodine, ktorá žije láskou – 
opakom egoizmu. Ty si nám 
prvý ukázal pravú rodinu, ktorá 
je svätá. Každý, kto plní vôľu 
Otca (žije láskou), ktorý je na 
nebesiach, je môj brat, sestra 
i matka. 
Vďaka ti, Pane, že ty máš pre 
mňa rodinu – Cirkev.

Liturgia: Každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo služby prepodob-
ným – s. 189 (194)

zKRátKO Z dOMOVA

(Michalovce, Michal Hospodár) 
Liturgickou modlitbou veľkej 
večierne sa v sobotu 10. mája 
začala dvojdňová celoeparchiálna 
odpustová slávnosť v Chráme 
Svätého Ducha v Michalovciach. 
V tomto chráme sú uložené ostat-
ky blaženého Metoda D. Trčku 
CSsR. Večernej archijerejskej li-
turgii predsedal vladyka Milan 
Chautur, košický eparcha. Keďže 
predvečer Päťdesiatnice je tema-
ticky venovaný kňazom, venoval 
biblista Róbert Jáger z Košíc kázeň 
biblickému pohľadu na kňazstvo. 
Zdôraznil, že zmyslom kňazstva 

je prinášať dary a obety. V Novom 
zákone kňaz koná podľa vzoru 
Krista Veľkňaza, ktorý obetoval 
seba samého za spásu sveta. Kris-
tovo kňazstvo znamená splynúť 
s Ježišom, Dobrým Pastierom. 
Kňazov vyzval, aby v sile Sväté-
ho Ducha uskutočňovali svoju 
každodennú pastoračnú službu. 
Po sv. liturgii bol Akatist k živo-
todarnému Duchu, v ktorom sú 
poeticky vyjadrené prosby za 
vyliatie darov Svätého Ducha na 
modliaceho sa.

V nedeľu slávil hlavnú archije-
rejskú sv. liturgiu vladyka Milan. 

Plný chrám veriacich si vypočul 
jeho homíliu o túžbe po živote, 
ktorá je hlboko vpísaná do kaž-
dého stvorenia. „Ale stačí nám 
len biologický život? Zaiste nie,“ 
zdôraznil vladyka Milan a veriacim 
pripomenul, že tak, ako je duša 
oživujúcim princípom človeka, tak 
je Svätý Duch dušou ľudskej duše. 
On dáva božský život milosti, aby 
sme žili aj pred Bohom. Len v pri-
jatí Ducha sme schopní plného ži-
vota. Po sv. liturgii bolo myrovanie 
a sprievod okolo chrámu. Nedeľnú 
slávnosť spevom skrášlil Zbor sv. 
Jozefa z Michaloviec.

SVätOduŠné SVIAtKy V MICHAlOVCIACH

Duša ľudskej duše 

KOnfeRenCIA Voľný čas dospelých na počiatku 21. storočia

Ohrozenie voľného času
(Prešov, Slávka Michančová) 12. 
mája 2008 sa uskutočnila druhá 
vedecká konferencia s medziná-
rodnou účasťou zo série konfe-
rencií, ktoré sa zaoberajú proble-
matikou voľného času venovaná 
populácii ľudí v produktívnom 
veku, ktorých voľný čas je rôznymi 

vplyvmi ohrozený. Konferenciu 
zorganizovala katedra aplikovanej 
edukológie našej fakulty. 

Cieľom konferencie bolo zma-
povať kvantitu a kvalitu voľného 
času pri súčasnej pracovnej za-
ťaženosti dospelých, zhodnotiť 
ponuky pre ich kultúrne, spo-

ločenské, športové a duchovné 
vyžitie, analyzovať psychické 
a etické ohrozenia v oblasti ich 
voľného času, reflektovať problé-
my spojené s ich voľným časom 
z hľadiska pastorácie a ponúknuť 
plnohodnotné alternatívy efektív-
neho využívania voľného času.
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PIAtOK
12.  jún
Mučenica Akvilína

Čítania: Rim 16, 1 – 16, zač. 120; 
Mt 13, 3b – 9, zač. 50

Rozsievač vyšiel rozsie-
vať. (Mt 13, 3b)

Neúnavný rozsievač. Videl som 
síce iba raz v živote, ako sa 
ručne rozosieva semeno, ale 
poviem vám, stálo to za to. Roz-
sievač prepásaný zásterou po-
maly kráčal a veľkým priehrštím 
rozosieval semeno do čerstvo 
pooranej pôdy. Videl som akoby 
nebeského Otca, ktorý takto 
rozosieva semeno života – Božie 
slovo – do našich ľudských 
sŕdc. Neúnavný je Pán vo svojej 
trpezlivosti, láske a dobrote pri 
každodennom odovzdávaní 
svojho životodarného Slova. 

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

SOBOtA
13.  jún
Prorok Elizeus

Čítania: Rim 8, 14 – 21, zač. 97; Mt 
9, 9 – 13, zač. 30

Poď za mnou! On vstal 
a išiel za ním. (Mt 9, 9c)

Povolanie bez podmienky. Mám 
rád, keď sa nechodí okolo horú-
cej kaše. Povedzme si to rovno 
a je to OK. Aj Ježiš, idúc okolo 
mýtnice, hovorí bez okolkov tri 
úžasné slová: „Poď za mnou.“ 
Matúš nebol bezchybný, 
a predsa si ho Pán povoláva za 
apoštola. Nepodmieňuje jeho 
povolanie tým, že sa musí naj-
prv polepšiť a až tak ho môže 
nasledovať. Jednoducho ho 
pozýva do svojej prítomnosti.

Liturgia: Každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo soboty – s. 160 
(196)

nedeĽ A
14.  jún
Piata nedeľa po Päťdesiatnici. 
Prorok Amos

Čítania: Rim 10, 1 – 10, zač. 103; 
Mt 8, 28 – 9, 1, zač. 28

On im povedal: „Choďte!“  
(Mt 8, 32a)

Slobodný výber. Naše okolie 
je plné protikladov, ako napr.: 
biela – čierna, teplé – studené, 
sladké – kyslé, dobré – zlé, 
milosť – hriech, Kristus – di-
abol. A práve ten Najvyšší sa 
stretáva s tým najnižším tvárou 
v tvár. Diabol kričí: „Čo ťa do 
nás, Synu Boží?!“ A nastáva 
boj mocností, v ktorom diabol 
kapituluje. Aj my sme veľakrát 
v takejto pozícii, keď vnútorne 
bojujeme so svedomím a ho-
voríme: „Čo si mám vybrať? To 
alebo ono?“ Možno sme si dali 
otázku, načo nám je vlastne 
svedomie, keď ono nás ničí, 
hryzie, nedovolí nám pokoj-
ne spať, žiť tak, ako chceme 

(alebo ako nás na to nahovára 
zlý duch v egoizme, neláske, 
hedonizme a pod.). Ale aj táto 
otázka spadá do vnútorného 
boja, ktorý zvádzame celý život. 
Máme istotu, že Pán je vždy na 
našej strane. 
Vďaka ti, Pane, že ty si so 
mnou, aj keď padám a nevybe-
rám si cestu pravdy a lásky. Daj 
mi silu vyberať si dobro.

Liturgia: Štvrtý hlas. Evanjelium 
na utierni piate. predobrazujúce 
antifóny. Menlivé časti zo 4. hlasu – 
s. 147 (187) 

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

lItuRGICKé SláVnOStI GRéCKOKAtOlíKOV V CHORVátSKu A V SRBSKu

Pozvaní k jednote
(Križevac, Ľubomír Petrík) Vlady-
ka Ján Babjak SJ a vladyka Peter 
Rusnák sa v pondelok 12. mája 
zúčastnili na liturgickej slávnosti 
v Križevci v Chorvátsku, kde v Ka-
tedrále Najsvätejšej Trojice križe-
vacký biskup Slavomír Miklovš 
slávil archijersjkú svätú liturgiu 
pri príležitosti 25. výročia svojej 
biskupskej vysviacky.

Na slávnosti sa zúčastni-
lo takmer tridsať biskupov by-
zantského a latinského obradu 
z Chorvátska a zo zahraničia. 
Homíliu predniesol záhrebský 
arcibiskup a metropolita Jozef 
kardinál Bozanič. Okrem iného 
v nej zdôraznil jednotu Katolíckej 
cirkvi byzantského a latinského 
obradu a spomenul tiež sku-
točnosť, že vladyka Slavomír 
Miklovš počas komunistickej 
totality, keď gréckokatolíci v býva-
lom Československu nemohli mať 
svojho biskupa, niekoľko rokov 
prichádzal do Prešova a vysviacal 
gréckokatolíckych kňazov pre 
Prešovskú eparchiu.

Vladyka Slavomír Miklovš sa 
narodil v roku 1934. Ako kňaz 
pôsobil v službe kaplána, farára, 
ale aj ako ekonóm a kancelár 
na biskupskom úrade, tiež ako 
špirituál v kňazskom seminári. 
25. marca 1983 bol vysvätený za 
križevackého biskupa. Počas jeho 
doterajšej kňazskej služby vznikli 
dva exarcháty, a to v Macedónsku 
a v Srbsku a Čiernej Hore. V ro-
koch 1983 až 1989 prichádzal do 

Prešova, aby udeľoval diakonské 
i kňazské svätenia.

V utorok 13. mája prešovský 
arcibiskup a metropolita a brati-
slavský eparcha koncelebrovali 
archijerejskú svätú liturgiu na ma-
riánskom pútnickom mieste Vodi-
ca v Srbsku, v časti Vojvodina, pri 
príležitosti 5. výročia vzniku Gréc-
kokatolíckeho apoštolského exar-
chátu v Ruskom Kerestúre, kde je 
exarchom vladyka Djura Džudžar. 
Apoštolský nuncius Eugenio Sbar-
baro na konci liturgickej slávnosti 
povedal: „Presvätá Bohorodička 
je vždy pripravená pomáhať 
vám a prosiť za vás u Syna, aby 
premenil vodu ľudskej slabosti na 
víno Božej moci vo vašom živote.“ 
K výročiu exarchátu povedal, že 
jednotlivé štruktúry Cirkvi nemajú 
byrokratický cieľ, ale ich cieľom je 
čo najefektívnejšie ohlasovanie 
evanjelia tomuto svetu. Predkovia 
gréckokatolíckych veriacich prišli 
na územie Vojvodiny z východné-
ho Slovenska pred viac ako dvesto 
päťdesiatimi rokmi.

rokov po jeho smrti sympatizan-
tov a pokračovateľov. V Majci-
chove, kde 7. decembra 1870 zo-
mrel a je pochovaný, sa 19. mája 
zišli na vyhlasovaní výsledkov II. 
ročníka literárnej súťaže Palári-
kovi následovníci autori súťaž-
ných prác, zástupcovia obcí, kde 
Palárik počas života pôsobil, aj 
ďalší hostia z viacerých regiónov 
Slovenska.
Cenu spoluorganizátora súťaže 
Spolku svätého Vojtecha za 
absolútne prvenstvo získal za 
súbor básní študent Karlovej 
univerzity v Prahe Karol Lovaš.

Ďalší ročník kampane Vypni 
telku, zapni seba
19. – 25. mája 2008 zorganizo-
valo eRko – Hnutie kresťanských 
spoločenstiev detí kampaň Vyp-
ni telku, zapni seba! Celosloven-
ská kampaň pre deti a dospelých 
poukazuje na narastajúci vplyv 
televízie v živote a ponúka alter-
natívny program.
Bližšie informácie a námety na 
aktívne využívanie voľného 
času zverejnili organizátori na 
internetovej stránke www.erko.
sk/vtzs.

zKRátKO Z dOMOVA
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POndelOK
15.  jún
Biskup Tychón Divotvorca 

Čítania: Rim 16, 17 – 24, zač. 121; 
Mt 13,10 – 23, zač. 51

Lebo kto má, tomu sa 
pridá a bude mať hojne. 
(Mt 13, 12a)
Božia matematika. Vidíme, že 
mnohí v našom okolí akosi 
rýchlo zbohatli. Hovorí sa: 
„Veľká kopa pýta viac.“ Tak by 
sa aj splnilo Písmo: „Kto má, 
tomu sa aj pridá“, a tak by sme 
nezazlievali Bohu jeho nespra-
vodlivosť. Ale náš Pán počíta 
túto rovnicu ináč: Kto má život 
v láske, tomu sa pridá, a kto 
netúži po živote v láske – roz-
dávaní, tak sa mu z tej lásky 
odoberie aj to málo, čo má. 
Pane, nauč ma uveriť logike 
lásky.

Liturgia: Každodenné antifóny. Men-
livé časti z pondelka – s. 154 (191)

utOROK
16.  jún
Mučeníci Manuel, Sabel 
a Izmael

Čítania: 1 Kor 1,1 – 9, zač. 122; Mt 
13, 24 – 30, zač. 52

Nechajte oboje rásť až do 
žatvy. (Mt 13, 30a)
Isto obdivujeme trpezlivých ľudí, 
ktorí s láskou, bez náhlenia vy-
konávajú istú činnosť alebo na 
niečo v pokoji vyčkávajú. O čo 
väčšia je trpezlivosť Pána, ktorý 
ako dobrý hospodár zasial na 
túto zem dobré semeno – člove-
ka, a predsa prichádza diabol, 
ktorý rozosieva kúkoľ – hriech. 
Aj mňa si, Pane, zasial na túto 
zem, na konkrétne miesto, do 
konkrétnej rodiny. Aj keď nie 
vždy som dobrou úrodou, ty si 
pri mojich pádoch vždy trpez-
livý.

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

StRedA
17.  jún
Mučeník Leontios

Čítania: 1 Kor 2,9 – 3,8, zač. 127; 
Mt 13,31– 36a, zač. 53

Ono je síce najmenšie zo 
všetkých semien...  
(Mt 13, 32a)

O mnohých finančných mag-
nátoch sa hovorí, že začínali 
od pár halierov či kúska zeme, 
ktorý si kúpili za posledný groš. 
A až po čase zistili, že to bola 
super investícia. Nebeský Otec 
tiež investuje do každého jedné-
ho z nás – dáva nám pri krste 
malé semienko viery, z ktorého 
môže vyrásť obrovský, košatý 
strom s chutným ovocím, ktoré 
bude svedčiť o tvojej investícii. 
Vďaka ti, Pane, za to, že si sa 
nebál do mňa investovať.

Liturgia: Každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo stredy – s. 156 (192)

Št VR tOK
18.  jún
Apoštol Júda, podľa tela 
Pánov brat

Čítania: 1 Kor 3, 18 – 23, zač. 129; 
Mt 13, 36b – 43, zač. 54 (radové); 
Júd 1, 1 – 10, zač. 77; Jn 14, 21 – 
24, zač. 48b (apoštolovi)

Kto má uši, nech počúva!  
(Mt 13, 43b)

Niekedy porovnávame, kto má 
aké uši – malé, veľké, smieš-
ne... A predsa všetky plnia 
jednu, tú najhlavnejšiu úlohu 
– vnímajú zvuky, hlasy okolo 
seba. Ty, Pane, nás vyzývaš: 
„Kto má uši na počúvanie, 
nech počúva.“ Túto výzvu 
neupriamuješ iba na telesné 
uši, ale hlavne na tie duchov-
né, aby vnímali tvoje slovo, 
aby počuli hlas tvojho Svätého 
Ducha, ktorý nám našepkáva.

Liturgia: predobrazujúce antifóny. 
Menlivé časti apoštolovi Júdovi – s. 
387 (194 – apoštolom)

Apoštolský nuncius Mario 
Giordana pricestoval na Slo-
vensko
V stredu 21. mája popoludní 
pricestoval na Slovensko Mons. 
Mario Giordana, ktorého pápež 
Benedikt XVI. vymenoval 15. 
marca 2008 za apoštolského 
nuncia na Slovensku. Na letisku 
ho privítali slovenskí biskupi 
Mons. František Tondra, Mons. 
Stanislav Zvolenský a Mons. 
Ján Sokol. V blízkej budúcnosti 
by mal prezident Slovenskej 
republiky Ivan Gašparovič prijať 
apoštolského nuncia, ktorý mu 
odovzdá poverovacie listiny 
a oficiálne tak začne svoju diplo-
matickú misiu na Slovensku.

Cirkev vás potrebuje 
Asi päťsto seniorov z rôznych slo-
venských miest sa 21. mája 2008 
zišlo na spoločnej púti na Starých 
Horách. Program Stredosloven-
skej púte vyvrcholil o 10.00 hod. 
svätou omšou v bazilike minor, 
kde sa pútnikom prihovoril bis-
kup Rudolf Baláž. „Starý vek nie je 
čakanie na smrť, ale vek ne-
ustáleho šírenia dobra dobrými 
skutkami a trpezlivosťou,“ pripo-
menul prítomným. Prítomných 

zKRátKO Z dOMOVA

(Prešov, Mikuláš Jančuš) „Du-
chovným srdcom“ našej cirkvi je 
jej Kňazský seminár v Prešove. 
Seminár má tiež svoje „duchovné 
srdce“, ktorým je kaplnka zasväte-
ná Najsvätejšej Trojici – centrum 
duchovného života seminaristov. 
A tak už tradične sviatok Presvätej 
Trojice je dňom, keď seminár žije 
duchom chrámového sviatku. 
V tomto roku slávnosť pripadla na 
pondelok 12. mája. Popri bežných 
prípravách nezabudli bohoslovci 

ani na duchovnú, veď tá je zo všet-
kého najdôležitejšia. Celonočné 
bdenie, ktoré sa začalo v sobotu 
večer veľkou večierňou s lítiou 
a pokračovalo utierňou a čítaním 
žalmov, ukončili až v nedeľu ráno. 
Bdenie v chráme pripravilo semi-
naristov na slávenie slávnostnej 
svätej liturgie, ktorú viedol o. 
Gabriel Székely, protopresbyter 
Prešovského protopresbyterátu. 
Jednotu Najsvätejšej Trojice, ktorá 
má byť vzorom jednoty nášho 

života, a rozdelenie, ktorému pod-
liehame následkom hriechu, nám 
ako rozpor v homílii predstavil o. 
Jozef Zorvan protopresbyter Bar-
dejovského protopresbyterátu.

Chrámový sviatok je pre semi-
naristov a predstavených seminára 
vyjadrením toho, že v ich srdciach 
je na prvom mieste „duchovné 
srdce“ – Boží chrám, kde zbierajú 
svoje duchovné sily, aby ich po-
tom odovzdali veriacim, ku ktorým 
budú raz poslaní.

OdPuStOVá SláVnOSť V SeMInáRI 

Duchovné srdce

(Hrabské, ISPB) V rodnej obci bla-
hoslaveného biskupa mučeníka 
Vasiľa Hopka Hrabské slávil v ne-
deľu 11. mája prešovský arcibiskup 
a metropolita Ján Babjak SJ spolu 
s kňazmi a veriacimi archijerejskú 
svätú liturgiu pri príležitosti archie-
parchiálnej odpustovej slávnosti 
k cti blaženého Vasiľa. Tento deň 
je v Gréckokatolíckej cirkvi jeho 
sviatkom. Pred 61 rokmi bol v ten-
to deň bl. prešovským biskupom 
Pavlom Petrom Gojdičom OSBM 
vysvätený za pomocného prešov-

ského biskupa.
Homíliu predniesol kancelár 

arcibiskupského úradu v Prešove 
Ľubomír Petrík. Vychádzal zo sku-
točnosti, že bol zároveň sviatok 
Päťdesiatnice, keď nám liturgia 
ponúka príležitosť opätovne prežiť 
narodenie Cirkvi. Ježiš v evanjeliu 
hovorí: „Ja som svetlo sveta. Kto 
mňa nasleduje, nebude chodiť vo 
tmách, ale bude mať svetlo života.“ 
Kristus je prítomný vo svojej Cirkvi, 
a teda pre nás je rovnako svetlom 
aj Kristova Cirkev. Vyzdvihol blaže-

ného hieromučeníka Vasiľa Hopka 
ako človeka, ktorý bol verný Kris-
tovi a Cirkvi.

Na konci slávnosti vladyka 
Ján zdôraznil, že našim blaženým 
mučeníkom vďačíme za povýšenie 
Gréckokatolíckej cirkvi na Sloven-
sku na metropoliu a oznámil, že 
každoročne sa na ich sviatky bu-
deme pri liturgických sláveniach 
stretávať v prešovskej katedrále. 
Do ich rodísk, teda do Ruských 
Peklian a do Hrabského budeme 
prichádzať každých 5 rokov.

lItuRGICKá SláVnOSť K CtI BlAHOSlAVenéHO VASIĽA HOPKA V HRABSKOM

Odteraz sa budeme stretávať pri ich hroboch v Prešove
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PIAtOK
19.  jún
Hieromučeník Metod Patarský

Čítania: 1 Kor 4, 5 – 8, zač. 130b; 
Mt 13,44 – 54a, zač. 55

Keď nájde veľmi cennú 
perlu, ide, predá všetko, 
čo má, a kúpi ju.  
(Mt 13, 46)
Neraz sa stalo, že človek vložil 
všetko na jednu kartu, a hneď 
aj o všetko prišiel. Ak by sme sa 
dnes takto pozerali na Božie slo-
vo, tak by sme od neho zutekali. 
Ale Pán ide príkladom. On ako 
prvý ide, predá všetko, čo má, 
a kúpi si to pole. Ide a pošle na 
Zem milovaného Syna, ktorý ma 
vykúpi – dá mi spásu. 
Pane, daj mi milosť, aby som 
všetko odovzdal do tvojho náru-
čia – lásky.

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

SOBOtA
20.  jún
Mučeník Julián Tarzský

Čítania: Rim 9, 1 – 5, zač. 100; Mt 
9,18 – 26, zač. 32

Dúfaj, dcéra, tvoja viera 
ťa uzdravila. (Mt 9, 22b)

Lekár lieči, Boh uzdravuje. Pred 
operáciou hľadáme najlepšie-
ho odborníka, ktorý nás má 
operovať. Žena, ktorá trpela 12 
rokov ťažkou chorobou – vysile-
ná telesne, finančne i duševne, 
prichádza s vierou a dotýka 
sa Ježišových šiat a odchádza 
uzdravená v každom ohľade. 
Pane, uzdrav moju dušu, telo, 
rodinu i všetky naštrbené vzťa-
hy a daj úľavu do môjho života.

Liturgia: Každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo soboty – s. 160 
(196)

nedeĽ A
21.  jún
Šiesta nedeľa po Päťdesiatnici. 
Hieromučeník Eusebios
Čítania: Rim 12, 6 – 14, zač. 110; 
Mt 9, 1– 8, zač. 29

Ale aby ste vedeli, že Syn 
človeka má na zemi moc 
odpúšťať hriechy, pove-
dal ochrnutému: „Vstaň, 
vezmi si lôžko a choď 
domov!“ (Mt 9, 6)
Keď očakávame narodenie 
dieťatka, zaujíma nás, či to 
bude dievčatko, alebo chlapček. 
Ale asi najviac si prajeme, aby 
bolo zdravé. V modlitbách sa 
často modlíme za zdravie, no 
skôr za to telesné. V dnešnom 
evanjeliu sa Ježiš v prvom rade 
upriamuje na zdravie duše, keď 
hovorí: „Dúfaj, synu, odpúšťajú 
sa ti hriechy.“ Ježiš zachraňuje 
dušu, lebo vie, že aj keby tento 
ochrnutý muž bol uzdravený 

z telesnej choroby, nebol by ešte 
skutočne šťastný – lebo jeho 
duša je tiež ochrnutá. A tak 
uzdravuje dušu – očisťuje ju od 
hriechu (zúfalstva, zakomple-
xovanosti, beznádeje, sklama-
nia), aby ukázal, že on je Pán 
pánov a Kráľ kráľov. A nakoniec 
to Ježiš zapečatil tým, že mu 
povedal: „Vstaň, vezmi si lôžko 
a choď domov!“ Vďaka ti, Pane, 
že ma uzdravuješ duševne 
i telesne.

Liturgia: piaty hlas. Evanjelium 
na utierni šieste. predobrazujúce 
antifóny. Menlivé časti z 5. hlasu – 
s. 148 (187)

Marek Horňák

(Bratislava, Fórum života) 14. mája 
2008 sa naši poslanci odmietli 
zaoberať novelou potratového 
zákona. Ženy tak naďalej nebudú 
dostatočne informované o pova-
he zákroku a možných alterna-
tívach, ktoré by im umožnili vo 
väčšej miere sa rozhodovať pre 
život svojho dieťaťa.

Novela mala žene – matke 
umožniť, aby bola informovaná 
o účele, povahe, priebehu a ná-

sledkoch i fyzických a psychických 
rizikách umelého potratu, aktuál-
nom vývojovom štádiu jej nena-
rodeného dieťaťa, jej oprávnení 
získať záznam zo sonografického 
vyšetrenia a o organizáciách po-
skytujúcich pomoc.

Zástupca Fóra života sa 20. 
mája 2008 zúčastnil na rozpo-
rovom konaní na Ministerstve 
zdravotníctva SR vo veci novely 
potratového zákona, kde po-

žadovali rovnakú ochranu pre 
zdravé deti i deti s postihnutím. 
Ministerstvo neprejavilo žiadnu 
snahu o odstránenie diskrimi-
nácie. Novela sa tak dostane do 
vlády a parlamentu v pôvodnom 
znení. Pripomienku Fóra života 
podporilo 6-tisíc občanov. Ešte 
stále ju môžete podporiť na strán-
ke www.peticia.sk. Viac k tejto 
téme môžete nájsť v aktualitách 
na stránke www.forumzivota.sk.

fÓRuM žIVOtA PROtI dISKRIMInáCII POČAtýCH detí S POStIHnutíM

Poslanci versus nenarodení seniorov povzbudil: „Môžete sa 
modliť za celý národ aj za chyby 
spoločnosti, aby sa vytratili a aby 
sa vytvorili aj čnosti.“
Predseda klubu seniorov v Ban-
skej Bystrici Oto Malatinský na 
záver poďakoval banskobystric-
kému diecéznemu biskupovi za 
to, že ich prišiel navštíviť.

Anna Záborská k Medzinárod-
nému dňu rodiny
Medzinárodný deň rodiny otvára 
možnosť upriamiť pozornosť 
obyvateľov Európy na význam 
rodiny pre budúcnosť. Podľa 
vyjadrenia europoslankyne Anny 
Záborskej potrebuje funkčná ro-
dina oboch rodičov, a preto víta 
vyjadrenie generálneho tajomní-
ka OSN k Medzinárodnému dňu 
rodiny, podľa ktorého otcovia 
hrajú dôležitú úlohu v živote 
rodiny. Súčasné prieskumy potvr-
dzujú pozitívny vplyv angažova-
nosti otcov vo vývoji ich detí.
Európa ešte stále, podľa slov 
Záborskej, neobjavila na bu-
dúcnosť orientovanú politiku, 
ktorou by uznala a aj formálne 
ocenila prácu matiek a zároveň 
podporila rodinu.
Neoznačené správy: servis TK KBS

zKRátKO Z dOMOVA

(Čerhov, Michal Hospodár) Tohto-
ročná mariánska slávnosť v ne-
deľu 18. mája v Čerhove (okres 
Trebišov) bola už šiestym roč-
níkom podujatia, ktoré spája 
veriacich tejto obce i širšieho 
okolia. Program podujatia sa začal 
v miestnom chráme molebenom 
k Bohorodičke. Pre konanie sláv-
nosti napísal miestny ikonopisec 
Rastislav Roka ikonu Presvätej 
Bohorodičky, ktorú posvätil o. 
Michal Hospodár. Ikona zobrazuje 
Matku Božiu s Ježišom, vsadených 
do sakrálneho prostredia Veľkej 

Tŕne a Čerhova. Prítomný zástup 
veriacich sa potom v sprievode 
presunul do sály Obecného úradu 
v Čerhove, kde novú ikonu uložili 
na čestné miesto.

Druhá časť slávnosti bola spo-
jená s prehliadkou zborov Tre-
bišovského protopresbyterátu. 
V programe vystúpilo šesť zborov, 
ktoré osobitným spôsobom pre-
zentovali svoj prevažne mariánsky 
ladený repertoár. Doplnkom pre-
hliadky bola pantomíma v podaní 
skupiny z Veľkej Tŕne. Bodku za 
programom dala vokálna gospe-

lová skupina Kairos pod vedením 
o. Jána Ostapčuka zo Stankoviec.

Čestným hosťom podujatia bol 
aj gréckokatolícky farár z družob-
nej maďarskej obce Alsoreg nec 
Béla Szatmáry. Spolu so starostom 
tejto obce rozvíjajú spoluprácu 
s Čerhovom na výmenných kul-
túrno-náboženských podujatiach. 
Krásne počasie, radosť vystupu-
júcich detí i milé domáce spolo-
čenstvo pod vedením miestneho 
farára Petra Bombára darovali 
dvom stovkám prítomných kúsok 
ľudského tepla a šťastia.

MARIánSKA SláVnOSť V ČeRHOVe

Kúsok šťastia
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Prešov

V Prešovskom arcibiskupstve sa 17. apríla 
uskutočnilo  archieparchiálne  kolo  biblickej 
olympiády (BO) a biblickej súťaže (BS). Túto 
súťaž  vyhlasuje Konferencia  biskupov Slo-
venska, Komisia pre katechizáciu a školstvo 
a Ministerstvo  školstva  SR.  Cieľom  súťaže 
je  výchova  k  hodnotám  a medziľudským 
vzťahom na základe spoznávania biblických 
postáv a udalostí.
V  úvode  privítal  všetkých  účastníkov 

v Chráme Povýšenia sv. Kríža riaditeľ arcibis-
kupského úradu Ľubomír Petrík, ktorý slávil 
Moleben  k  bl. mučeníkovi  P.  P.  Gojdičovi. 
Potom sa už všetci odobrali do Gymnázia bl. 
P. P. Gojdiča, kde súťaž prebiehala. Okrem pre-
ukázania biblických vedomostí bolo jednou 
z úloh biblickej olympiády predvedenie scén-
ky z Knihy Exodus alebo z Listu Rimanom. 
Po skončení súťaže víťazom umiestneným na 
prvých troch miestach v sále arcibiskupského 
úradu odovzdal diplomy a ceny protosynkel 
Marcel Mojzeš,  ktorý  zároveň  družstvám 
na prvom mieste odovzdal putovný pohár. 
Víťazi prvého miesta v 1. a 2. kategórii ZŠ 
a SŠ BO reprezentovali Prešovskú archiepar-
chiu na celoslovenskom kole a víťazi prvých 
troch miest v kategórii A a B biblickej súťaže 

postúpili  do metropolitného  kola.  V  tomto 
školskom roku sa do BS a BO v Prešovskej 
archieparchii zapojilo 218 trojčlenných druž-
stiev (654 žiakov).

Biblická olympiáda
1. kategória
1. ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa; 2. ZŠ 

Hanušovce nad Topľou; 3. CZŠ sv. Mikuláša, 
Prešov; 4. ZŠ SNP, Humenné; 5. CZŠ sv. Jura-
ja, Svidník; 6. ZŠ Wolkerova, Bardejov; 7. ZŠ 
Nižné Repaše; 8. ZŠ Ľutina; 9. ZŠ Juh, Vranov 
nad Topľou; 10. – 11. ZŠ Duchnovičova, Me-
dzilaborce; ZŠ Havaj; 12. ZŠ Ulič
2. kategória
1. Gymnázium bl. P. P. Gojdiča, Prešov; 2. 

Gymnázium L. Svobodu, Humenné; 3. Gym-
názium Stropkov; 4. – 5. Gymnázium L. Stöc-
kela,  Bardejov;  Gymnázium Duklianskych 
hrdinov,  Svidník;  6.  Gymnázium  Lipany; 
7. Gymnázium Dr. C. Daxnera, Vranov nad 
Topľou; 8. Gymnázium Snina

Biblická súťaž
Kategória A
1. ZŠ Nižné Repaše; 2. ZŠ Hrnčiarska, Hu-

menné; 3.  farnosť Stakčín; 4. ZŠ Orlov; 5. 
ZŠ Konštantínova, Stropkov; 6. – 7. CZŠ sv. 

Juraja, Svidník; farnosť Nižný Tvarožec; 8. ZŠ 
Okružná; 9. ZŠ a MŠ Ďačov; 10. ZŠ Radvaň 
nad Laborcom; 11. farnosť Davidov; 12. ZŠ 
Sídlisko Lúčna, Vranov nad Topľou
Kategória B
1.  ZŠ Mirka Nešpora,  Prešov;  2.  farnosť 

Tichý Potok; 3. ZŠ Komenského, Stará Ľubov-
ňa; 4. – 5. CZŠ sv. Egídia, Bardejov; farnosť 
Davidov; 6. ZŠ Stakčín; 7. farnosť Zubné; 8. 
ZŠ Nižné Repaše; 9. farnosť Svidník; 10. ZŠ 
Konštantínova, Stropkov; 11. ZŠ Duchnovi-
čova, Medzilaborce; 12. ZŠ Holčíkovce

Košice

Víťazi protopresbyterských kôl BO sa stretli 
15. apríla na eparchiálnom kole v Košiciach, 
organizovanom v spolupráci s Komisiou pre 
katechizáciu a školstvo pri KBS a Krajským 
školským úradom v Košiciach.
Po spoločnej modlitbe s vladykom Milanom 

Chauturom CSsR v katedrálnom chráme sa 
začal boj o víťazstvo pod dohľadom poroty, 
ktorej predsedal o. Róbert Jáger. Súťažiaci si 
zmerali  svoje  sily v  šiestich  súťažných ko-
lách, kde preukázali svoje vedomosti, ale aj 
tvorivosť, umelecké cítenie a zručnosť v práci 
so Svätým písmom.
Žiaci 1. stupňa ZŠ v biblickej súťaži  (BS) 

ukázali  svoju šikovnosť, vedomosti a nad-
šenie  pre  Božie  slovo.  Eparchiálne  kolo 
prebehlo 16. apríla 2008 a jeho predmetom 
bolo biblické učivo 1. a 2. roč. ZŠ pre kate-
góriu A (1. – 2. roč.) a Markovo evanjelium 
pre kategóriu B (3. – 4. roč.). Päť súťažných 
kôl, hodnotených trojčlennou porotou na čele 
s o. Róbertom Jágerom, rozhodlo o tých, ktorí 
postúpia do metropolitného kola BS.
Popri vedomostnej súťaži prebehlo 10. apríla 

2008 aj eparchiálne kolo výtvarnej biblickej 
súťaže Biblia očami detí a mládeže, ktorá je 
tematicky zameraná na Knihu Exodus a List 
Rimanom (12 – 16). Zvyšujúci sa počet zú-
častnených prác a škôl svedčí o zaujímavosti 
a  obľúbenosti  tejto  formy  súťaže.  Víťazné 
práce, ktoré zdobili súťažný priestor BO a BS, 
boli zaslané do celoslovenského kola.

Biblická olympiáda
1. kategória
1. VI. ZŠ Okružná, Michalovce; 2. CZŠ sv. 

Cyrila  a Metoda,  Bernolákova  18,  Košice; 

Celoslovenská a eparchiálne súťaže z vedomostí z Biblie

Biblická súťaž 
a biblická olympiáda 
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3. ZŠ Ul. M. R.  Štefánika,  Trebišov;  4. ZŠ 
Borša; 5. ZŠ Slovinky; 6. I. ZŠ Komenského 
6, Sobrance
2. kategória
1. Gymnázium 

sv.  Jána Krstite-
ľa,  Trebišov;  2. 
Gymnázium  T. 
Akvinského, Ko-
šice;  3.  Gymná-
zium Sobrance

Biblická sú-
ťaž
Kategória A
1. ZŠ Ul. M. R. 

Štefánika,  Tre-
bišov;  2.  VI.  ZŠ 
Okružná, Micha-
lovce; 3. farnosť 
Košice-St. mesto; 
4. ZŠ Porúbka
Kategória B
1.  farnosť  Koromľa;  2.  ZŠ  Požiarnická, 

Košice; 3. CZŠ a MŠ sv. archanjela Michala, 
Stanča; 4. I. ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

DKÚ Prešovskej archieparchie  
a DKÚ Košickej eparchie

Celoslovenské kolo  
biblickej olympiády
13. – 15. mája 2008 sa uskutočnilo v Žiline 

celoslovenské  kolo  biblickej  olympiády,  na 
ktorom sa zúčastnili víťazi diecéznych kôl zo 
všetkých diecéz Slovenska. Súťaž prebiehala 
v dvoch kategóriách, v stredu 14. mája pre 
žiakov 2. stupňa ZŠ a vo štvrtok 15. mája 
pre žiakov SŠ.

1. kategória
1. ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani z Bansko-

bystrickej  diecézy;  2.  ZŠ  Limbová  v Žiline 

zo  Žilinskej  diecézy; 3. ZŠ Komenského 
v Starej ľubovni z gréckokatolíckej pre-
šovskej archieparchie (Monika Fedušová, 
Matej Rokonal, Marek Dlugoš)
Gréckokatolíci  boli  jedni  z  najmladších 

účastníkov z celého Slovenska.
Ceny  víťazom  odovzdal  žilinský  biskup 

Tomáš Galis.
2. kategória
1. Gymnázium  sv. Mikuláša  v  Starej  Ľu-

bovni  zo  Spišskej  diecézy;  2.  Gymnázium 
sv.  Františka  v Žiline; 3. Gymnázium bl. 
p. p. Gojdiča v prešove (Zuzana Andrejčá-
ková, Katarína Makarová, Michaela Zimo-
včáková)
Súťažiacich pozdravil a ceny odovzdal po-

mocný nitriansky biskup Marián Chovanec.
Eugen Valovič

s chargé d’ affaires Svätej stolice na Sloven-
sku Mons. Gianfrancom Gallonem

Ako ste si zvykli na 
Slovensku?

Na Slovensku sa cítim 
veľmi dobre. Teším sa, že 
môžem odkrývať každo-
denné skúsenosti s vierou 
v živote ľudí v tejto časti 
sveta. Špeciálne v týchto 
dňoch v Gréckokatolíckej cirkvi, v Košickej 
eparchii, v Michalovciach a Klokočove. 
Objavujem, že títo veriaci sú svetlo, ich 
viera je veľmi úprimná a oslovujúca. Nábo-
ženská viera napriek všetkým ťažkostiam, 
problémom, bojom zostala veľmi živá. Slzy 
včerajška sa stali živou pôdou pre dnešok.

Čo vás oslovilo v súvislosti so slávnos-
ťami metropolitného zriadenia Grécko-
katolíckej cirkvi?

Je to znak veľkej životaschopnosti Gréc-
kokatolíckej cirkvi na Slovensku. Najprv ste 
mali jednu eparchiu s jedným apoštolským 
exarchátom, teraz máte jedno arcibiskup-
stvo s dvomi eparchiami. To znamená, že 
táto cirkev veľmi vyrástla a že bola roz-
poznaná a ocenená Svätým Otcom. Stala sa 
cirkvou sui iuris, to znamená, že ona sama 
rozhoduje o všetkom tom, o čom môže 
rozhodovať na svojom teritóriu. Dúfame, že 
táto metropolia bude rásť a že za desať či 
dvadsať rokov sa zrodia ďalšie eparchie.

Ako ste prežívali dnešnú cyklopúť a sv. 
liturgiu v Klokočove?

Nešiel som s mladými na bicykli, ale 
môžem povedať, že som sa duchovne 
zjednotil s tými, čo išli. Vlastne v Klokočo-
ve som mal skúsenosť veľkej lásky, ktorú 
majú ľudia k Matke Božej Trpiacej. Videl 
som staré osoby, rodičov aj mládež. Bolo 
evidentné, že viera sa prenáša z dedov na 
otcov a z otcov na synov. Je veľký dar žiť 
a odovzdávať svoju vieru z generácie na 
generáciu. Taktiež žiť svoju lásku k Presvätej 
Bohorodičke. Veľmi sa mi páči spôsob slá-
venia byzantskej sv. liturgie, kde má každý 
účastník svoje miesto. Odchádzam odtiaľ 
povzbudený a vďačný.

Aký je váš pohľad v súvislosti so zjed-
nocovacím procesom v Európe?

Zjednotenie Európy je zaiste prínosom. 
Ale nestačí zjednotenie na materiálnych 
hodnotách. To je dopredu odsúdené na 
neúspech. Treba si uvedomiť, že Európa 
vyrástla z kresťanských koreňov. Pamätáme 
sa na snahu blahej pamäti Jána Pavla II., 
ktorý bojoval za zmienku o Bohu v pream-
bule spoločnej zmluvy. Jeho výzva nebola 
vypočutá. Žiaľ, nestalo sa tak ani v prípade 
Lisabonskej zmluvy.

Michal Hospodár

rozhovor na 5 minút
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„Vraveli  mu  teda:  ‹‹Kto  si?  Aby 
sme mohli dať odpoveď tým, čo 
nás poslali. Čo hovoríš o sebe?›› 

Povedal:  ‹‹Ja som hlas volajúceho na púšti: 
Vyrovnajte cestu Pánovi.›› Ako povedal prorok 
Izaiáš.“ (Jn 1, 22 – 23)
Jednou  z  najdôležitejších  vecí  v  živote 

človeka  je  poznať,  kto  som, ako  sa  volám. 
Meno Ján Krstiteľ samo v sebe nesie poslanie, 
požehnanie, víziu.
Ján Krstiteľ  –  je hlas  volajúceho na púšti 

pred mnohými rokmi.
Ján Krstiteľ – je osoba so špeciálnym, nena-

hraditeľným povolaním a poslaním.
Ján Krstiteľ  –  je hlas  volajúceho na púšti 

dnešných dní.

Prečo je meno Ján dôležité?

Pretože  ho  tak  nazval  Boh.  To  dieťa  sa 
narodilo a anjel hovorí Zachariášovi: „Bude 
sa volať Ján.“(Lk 1, 63) Ján – dieťa, ktoré sa 
narodilo zo zázraku. Zjavil sa anjel a dal mu 
meno. To znamená, že v Jánovom mene je už 
obsiahnutý program, zvláštne Božie povola-
nie. A keď Boh volá ďalších, aby boli Jánom 
Krstiteľom, to znamená, že Boh má pre nich 
zvláštne poslanie.
Meno Ján znamená Boh je milostivý. Boh 

chce  skrze  Jána  ukázať,  že  je  milostivý 
k svojmu ľudu. Skrze Jána chce ukázať svoje 
milosrdenstvo. Boh chce ukázať niečo nové 
a hovorí: „Ja chcem ukázať svojmu ľudu, že 
som mu nablízku, mám  s ním  zľutovanie, 
počujem jeho modlitby, som s ním.“ Preto mu 
Boh dáva meno Ján a celý jeho život ukazuje, 
že Boh je milostivý, že Mesiáš je s nami.
Môj a tvoj život nemá byť nič iné ako dôkaz, 

že Boh je milostivý ku mne a k mojim bratom. 
Jeho meno je Ján, pretože Boh ho tak nazval 
a tu vidno, že Boh je k nemu milostivý. Prí-
buzní kladú prekážky. To meno je nové, preto 
ho nechcú, ale dôležité je, že Boh je k Jánovi 
milostivý. Meno Ján ide proti tradíciám, ale 
v tejto novinke je požehnanie. Požehnanie vo 
veciach, ktoré Boh chce urobiť a ktoré ľudské 
oko ešte nevidelo. Očakávajú Mesiáša. Boh 
začal realizovať niečo, čo vybuchne ako bom-
ba. Boh hovorí: „Ja si vyberiem niekoho, kto 
sa bude volať Ján, aby som ukázal, že moje 

milosrdenstvo je blízko.“ Božie milosrdenstvo 
ničí všetky schémy zásluh a odmien. Prichá-
dza milosrdenstvo a prví, ktorí ho príjmu, sú 
chudobní a Alžbeta, ktorá nosila Jána deväť 
mesiacov.
Boh si vyberá správny čas na to, aby ukázal, 

že je stále milostivý. Ján sa narodil manželke 
kňaza. Rodí sa z tradície. Boh túto tradíciu 
omladzuje.  Alžbeta  drží  svoje  tehotenstvo 
v tajnosti a hovorí: „Boh ma zbavil hanby“ 
(porov. Lk 1, 24 – 25). Ján sa rodí preto, aby 
odstránil hanbu neplodnosti. Hanbu neplod-
nosti  našich modlitieb,  neplodnosti  nášho 
kresťanského života. Ján Krstiteľ sa rodí ako 
dôkaz  toho,  že Boh  vypočul Zachariášovu 
modlitbu.
Ján Krstiteľ sa rodí preto, aby omladil obrad, 

kult. Predstavte si, že anjel sa zjaví v chráme. 
Vidieť anjela v chráme nebolo také obvyklé. 
Ľudia sa čudujú, prečo Zachariáš nevychádza 
von z chrámu. Niečo sa stalo. Ján Krstiteľ sa 
rodí preto,  aby odstránil hanbu. My máme 
podobné  poslanie,  narodili  sme  sa  preto, 
aby sme odstraňovali hanbu. Vyhlasujeme, 
že  Ježiš  je zmŕtvychvstalý, ale naše obrady 
sú často smutné. Vyhlasujeme, že Ježiš vstal 
z mŕtvych, ale stále sme v údolí sĺz. Vyhla-
sujeme, že  Ježiš vstal z mŕtvych, ale chýba 
nám nadšenie a radosť. Modlíme sa k Duchu 

Svätému,  ale  nič  sa  nedeje.  To  je  hanba, 
neplodnosť.  Robíme  veľa  a máme málo. 
Modlíme sa veľa a Pán neodpovedá. Nie je to 
hanba? To je pokorujúce a Ján sa rodí preto, 
aby to odstránil.
Anjel Gabriel hovorí: „Ja som Gabriel. Stojím 

pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou 
a oznámiť ti túto radostnú zvesť.“ (Lk 1, 19) 
Božia vôľa je, aby sa toto dieťa narodilo. Nie 
je to náhoda a nie je to ani výsledok hormo-
nálnej liečby, pretože Alžbeta ju nepodstúpi-
la. Je to Božia vôľa, z nej sa rodí Ján, preto 
prichádza Gabriel.  Byť  Jánom Krstiteľom  je 
radostná zvesť. Mali by sme byť radi, pretože 
sme dôvodom radosti pre druhých. Narodenie 
Jána Krstiteľa potrebuje vieru. Zachariáš  je 
plný strachu a hovorí: „To nie je možné.“ Chý-
ba mu viera. Podľa čoho to vieme? Protirečí 
anjelovi, predstavuje mu konkrétne ťažkosti: 
„Anjel, teraz nie je vhodné, aby sa narodil Ján 
Krstiteľ. Skús to s niekým iným. Prišiel si príliš 
neskoro.“ Preto Zachariáš onemie a ostane 
nemý až do narodenia Jána Krstiteľa. Bude 
nemý,  pretože  neuveril.  Ján Krstiteľ môže 
hovoriť,  pretože verí. My  sme povolaní  byť 
hlasom volajúceho na púšti, pretože veríme, 
že Boh je milostivý. Verím, a preto hovorím. 
Keď vyznáš, že si Ján Krstiteľ a že si sa narodil 
preto, aby si odstránil hanbu, že si zdrojom 
radosti,  požehnaním  pre  druhých,  potom 
budeš mať odvahu hovoriť.
Viete prečo sa veľmi často nesvedčí, neho-

vorí?
Pretože my sami neveríme tomu, že Boh je 

milostivý.

slovo na tému

u Aj keď neprijali Ježiša v jeho rodisku Nazarete ako Mesiáša, predsa na začiatku 
jeho verejnej činnosti bolo jeho mesiášske poslanie zjavené v Duchu Svätom 
všetkému ľudu, a to Jánom Krstiteľom. Ján, syn Zachariáša a Alžbety, pri Jordáne 
ohlasuje príchod Mesiáša a udeľuje krst pokánia. Pritom hovorí: „Ja vás krstím 
vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu 
remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom svätým a ohňom.“

Ján Krstiteľ ohlasuje Mesiáša – Krista nielen ako toho, ktorý „prichádza“ v „Duchu 
Svätom“, ale aj ako toho, ktorý „prináša“ Ducha Svätého, ako to ešte plnšie zjaví 
Ježiš vo večeradle. Ján je tu vernou ozvenou Izaiášových slov, ktoré sa u dávneho 
proroka vzťahovali na budúcnosť, kým v Jánovom učení na brehoch Jordána sú 
bezprostredným úvodom do novej mesiášskej skutočnosti. Ján nie je iba prorokom, 
ale aj poslom: je Kristovým predchodcom. To, čo ohlasuje, sa uskutočňuje pred 
očami všetkých. Ježiš z Nazareta prichádza k Jordánu, aby aj on prijal krst 
pokánia. Keď ho Ján vidí prichádzať, vyhlási: „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma 
hriech sveta.“ Hovorí to z vnuknutia Ducha Svätého a vydáva svedectvo, že sa 
splnilo Izaiášovo proroctvo. Zároveň vyznáva vieru vo vykupiteľské poslanie Ježiša 
z Nazareta.

(Dominus et vivificantem – O Duchu Svätom v živote Cirkvi a sveta, encyklika 
pápeža Jána Pavla II.)

Ján Krstiteľ dnes
Anton pARIľáK

Ján Krstiteľ je jednou z najznámejších biblických postáv. V dobe, 
v ktorej žil, dal o sebe hlasno počuť a mnohým zasiahol do živo-
ta. Jeho poslanie a život môže byť inšpiráciou aj pre ľudí dnešnej 
doby.
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Ján Krstiteľ  – najväčší z prorokov

Najväčší  človek narodený  zo  ženy. On  je 
jediný, ktorý videl to, čo ostatní len proroko-
vali. Ostatní prorokovali príchod Mesiáša, on 
nielen prorokuje, ale ho aj vidí. Preto môže 
ukazovať cestu. Vidí toho, ktorý je pomazaný 
a dáva pomazanie. Toho, ktorý má Svätého 
Ducha a dáva Svätého Ducha. On videl toho, 
ktorého ostatní túžili vidieť – Ježiša – a uka-
zuje na neho.
Dnešná Cirkev viac ako inokedy potrebuje 

mnohých Jánov Krstiteľov, ktorí ukazujú, kde 
je Mesiáš, že prichádza a je medzi nami. Pán 
nás povoláva, aby sme boli Jánom Krstiteľom, 
otvorili ústa a ohlasovali ho. Ohlasovanie sa 
rodí z presvedčenia, že Boh je ku mne milos-
tivý, aj keď sú ťažkosti.
Ján Krstiteľ pripravuje ľud na príchod Pána. 

Jeho poslaním je pripraviť ostatných na Ježi-
šov príchod. To je prvý cieľ jeho aj nášho povo-
lania. Druhý cieľ môžeme nájsť u evanjelistu 
Jána. Ján vie, že každý z nás sa raz zjednotí 
so svojím Stvoriteľom. Pán sa z každého z nás 
bude tešiť tak, ako sa teší mladík zo svojej 
snúbenice. Je to veľký dar – dar panenstva. 
Dar ostať vždy mladý, pretože Pánove dary 
a požehnania nestarnú, nezničia sa ani ne-
môžu byť ukradnuté. Dar panenstva možno 
žiť v komunite dvoma spôsobmi:

1. Zasvätiť sa Pánovi životom v celibáte.
2. Zasvätiť sa Pánovi v živote, ktorý práve 

teraz  žiješ  –  v manželstve,  osamote,  vdov-
stve...

Panenstvo  je  dar,  ktorý máme mať  všetci 
vo svojom srdci. To znamená, že naše srdce 
má byť plné  Ježiša a nemá mať veľa  iných 
potrieb. Keď  je náš  život naplnený Svätým 
Duchom, ktorý napĺňa naše potreby, osvetľuje 
naše  problémy,  ukazuje  cestu,  dáva  pokoj 
a radosť – vtedy veľa nepotrebujeme. A Ježiš 
volá aj nás k takémuto panenstvu – panen-
stvu srdca.
Ján Krstiteľ je človekom radosti. Zdá sa to 

zvláštne, lebo my sme zvyknutí poznať Jána 
rozčúleného, polonahého, ktorý stojí vo vode 
a kričí. Všetci ho tak znázorňujú, ale nie je 
to tak. Ján bol človekom plným radosti. Ako 
by mohol niekto rozčúlený pritiahnuť ľudí? 
Taký  človek nepritiahne nikoho. Človek  ra-
dosti je ako magnet, aj Ján bol ako magnet. 
Priťahoval  ľudí,  lebo  bol  človekom  radosti. 
Radosť je nákazlivá ako chrípka. Stačí, že ju 
má jeden a do týždňa ju majú všetci. Božie 
slovo  hovorí,  že  Ján  bol  nielen  človekom 
radosti, ale bol aj príčinou radosti pre iných. 
„On bol lampa, ktorá horí a svieti, a vy ste 
sa chceli chvíľu veseliť v jeho svetle.“ (Jn 5, 
35) Radosť by mala byť charakteristická pre 
každého  kresťana.  Je  znakom prítomnosti 

Svätého Ducha. „Ale ovocie ducha je láska, ra-
dosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, 
vernosť, miernosť, zdržanlivosť.“ (Gal 5, 22 – 
23) Keď veriaci človek nemá radosť, môžeme 
pochybovať o jeho živote viery. Radosť nie je 
predovšetkým pocit, je to rozhodnutie prijať 
radosť  ako  stály návyk,  rozhodnutie,  ktoré 
so  sebou nesie  poslušnosť Božiemu  slovu. 
Radosť sa nerodí z pocitu, ale rodí sa z vôle 
nasledovať Pánovo slovo, je znamením toho, 
že  kráčame v  Pánovej  prítomnosti.  „Blažíš 
ho radosťou pred svojou tvárou.“ (Ž 21, 7b) 
Viera, ktorá nevyvoláva radosť, nie je vierou, 
je to trápenie. Viera ťa vedie k tomu, aby si 
veril,  že  tvoja  spása  je  v  Ježišovi.  Vedie  ťa 
k tomu, aby si dúfal a radoval sa. Znamením 
toho, že si v Pánovej prítomnosti, je, že si ra-
dostný a radosť prenášaš ďalej. Vďaka radosti 
môžeme byť verní Pánovi: „... radosť v Pánovi 
je vaša sila.“ (Neh 8, 10) Radosť nás udržuje 
vo vernosti Pánovi,  robí nás silnými v boji 
proti pokušeniam, dáva silu v skúškach. Keď 
prichádza ťažkosť, ako prvá odchádza radosť, 
a preto nás  Ján Krstiteľ učí, že keď chceme 
vyplniť naše poslanie kresťana, musíme sa 
obliecť do radosti.
Ján Krstiteľ omladzuje svojho otca radosťou 

a  jasotom, sme volaní omladiť našu Cirkev 
svojím jasotom a plesaním. Jasajme od radosti 
v lone Cirkvi „Budeš sa radovať a plesať a jeho 
narodenie poteší mnohých.“ (Lk 1, 14)

Ďakujme za požehnanie, ktoré  je v  tomto 
mene. Uverme, že Boh je k nám milostivý vo 
všetkých oblastiach nášho života: milostivý 
k mojej rodine, k Cirkvi. Prosme Boha, aby 
sme mohli  dostať  požehnanie,  ktoré  je  ob-
siahnuté v mene Ján.
Radosť a  jasanie  sú  typické pre  život du-

chovne  zrelého  človeka,  ktorý  sa  dokáže 
tešiť z každej situácie.  Jeho dom, oblečenie 
a všetko okolo neho je výrazom radosti. Keď je 
niekto zamilovaný, všetko sa mení. Tak je to 
aj na duchovnej úrovni. Stávajú sa z nás ľudia 
vznešení na duchu. Sme povolaní  k  tomu, 
aby  sme prinášali  radosť. Sedenie pri  stole 
má byť okamihom radosti, naša reč má byť 
radostná. Naše myšlienky, naša viera, naša 
skúsenosť mení realitu okolo nás. Aj toto je 
odkaz Jána Krstiteľa.
Keď Zachariáš  napísal,  že meno  dieťaťa, 

ktoré  dostali  ako  zázrak,  je  Ján,  všetci  sa 
čudovali. Stalo sa niečo nové: anjel poslaný 
Bohom; neplodnosť, ktorá sa stala plodnos-
ťou; nemý, ktorý začal hovoriť a velebiť Boha. 
Pánova  ruka  bola  s  Jánom.  Pánova  ruka 
je  s  nami  a  ochraňuje nás. Ochraňuje nás 
preto, aby tí, ktorí nás vidia, boli plní úžasu 
a hovorili: „Prečo sa takto správate? Odkiaľ 
pramení vaša radosť? Prečo sa takto modlíte? 
Nerozumieme tomu.“ Odpoveď je jednoduchá: 
„Musíme ohlasovať toho, ktorý sa volá Ježiš. 
Nemôžeme svet spasiť, ale máme ohlasovať 
meno, v ktorom je spása.“ n
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Televízia nám ponúka rôzne reality šou, 
ktoré nás majú zabaviť. Realita Prešov 
ponúka neporovnateľne viac. O činnosti 

novovzniknutej Koinonie Ján Krstiteľ – Realita 
Prešov sme sa porozprávali s  jej duchovným 
otcom i vodcom o. Antonom Pariľákom.

Komunita Ján Krstiteľ je dnes už mnohým 
známa. Aké boli začiatky tejto komunity?
Komunita  sa  zrodila  z  povolania  jedného 

muža. Volá sa Riacardo Arganaraz, je synom 
generála a pochádza z Argentíny. Ako mladý 
kňaz  prišiel  do  Ríma  študovať  diplomaciu. 
V situácii, keď mal dva doktoráty a chystal sa 
na úlohu nuncia, ho Boh zavolal, aby mu išiel 
slúžiť v diele novej evanjelizácie. A tak odišiel 
z Ríma na vtedy pusté miesto (nebola tam ani 
elektrina, ani voda) v talianskych Alpách, ktoré 
sa volá Camparmo. Bolo to v roku 1975. Modlil 
sa, postil a skúmal Božiu vôľu. Po nejakom čase 
prišli za ním ďalší bratia a sestry, ktorých Boh 
povolal,  aby  zasvätili  svoj  život  dielu  novej 
evanjelizácie. Z ich spoločného života sa zro-

dila komunita, ktorej vznik oficiálne spečatili 
1. januára 1979 v Lorete.
Dnes komunita pôsobí v mnohých krajinách 

Európy,  v  Amerike,  Afrike, má  rozbehnutý 
projekt  evanjelizácie  v  Indii  a  v  Austrálii. 
Vernosťou  jedného  človeka  volaniu Boha  sa 
po rokoch toto dielo rozmohlo na všetky kon-
tinenty sveta.

Čo je hlavným poslaním komunity?
Hlavným poslaním komunity je žiť spoločen-

stvo medzi bratmi a sestrami a evanjelizovať 
–  vydávať  svedectvo  o  Ježišovi,  ktorý  vstal 
z mŕtvych, je živý.

Čo znamená slovo koinonia?
Znamená úzke spoločenstvo.
Výraz  koinonia  je  biblický  a  Biblia  ním 

vyjadruje vzťah medzi Otcom, Synom a Svä-
tým Duchom,  vzťah medzi manželmi  a  tiež 
ním pomenúva  spoločný  život medzi  bratmi 
a sestrami, ktorí tvorili prvé kresťanské spolo-
čenstvo. Používame teda v názve koinonia na 

vyjadrenie  toho, že  je pre nás najdôležitejšie 
byť spolu a z toho bytia spolu sa potom rodí 
služba. A tou službou je evanjelizácia.

Prečo práve Ján Krstiteľ?
Nie je to meno, ktoré sme prijali, pretože sa to 

niekomu páčilo alebo mal k nemu citové puto. 
V začiatkoch koinonie na modlitbách viacerí 
nezávisle od seba vnímali, že naše meno má 
byť Ján. Koinonia teda prijala meno Ján Krstiteľ, 
ktoré v sebe zároveň nesie aj naše poslanie.

Ako to vyzerá na Slovensku?
V roku 1995 vznikla po schválení košického 

arcibiskupa Alojza Tkáča Oáza Košice, ktorá 
zasahovala celé Slovensko. V roku 1999 vznik-
la z materskej Oázy v Košiciach Oáza Sklené. 
Prebrala zodpovednosť za západné Slovensko. 
Patrí pod Banskobystrické biskupstvo so schvá-
lením o. biskupa Rudolfa Baláža. V roku 2007 
vznikla z Košíc Realita Prešov, ktorej požehnal 
prešovský arcibiskup Ján Babjak.
Jednou  z  podstatných  čŕt  komunity  je,  že 

„rodí“ nové reality. Keď chceme žiť spoločen-
stvo (koinoniu), nemôže nás byť príliš mnoho 
v jednom centre.

Čím sa odlišuje život v komunite od „klasic-
kých“ spoločenstiev?
Boh v minulom storočí vzbudil v Cirkvi nové 

povolania. Povolal do hlbšieho vzťahu so se-
bou samým a do novej skúsenosti so Svätým 
Duchom nielen zasvätené osoby – rehoľníkov 
a kňazov – ale aj laikov. Z toho sa rodili hnutia 
a komunity.
Hnutie je spoločenstvo ľudí, ktorým je spolu 

dobre, majú mnoho spoločného, ale nechcú sa 
príliš viazať. Komunity sú spoločenstvá, kde 
sú ľudia preto, lebo sa cítia povolaní a tvoria 
záväzné  vzťahy.  V  našej  komunite  je  dôraz 
na  koinoniu  –  nie  sme  spolu  predovšetkým 
preto,  že  je nám spolu dobre,  radi  spievame 
alebo  používame  charizmy  a modlime  sa  za 
uzdravenie.  Sme  spolu,  lebo každý  z nás  sa 
cíti  volaný Bohom byť  v  tomto  svete  Jánom 
Krstiteľom.
O. Ricardo nám často zdôrazňuje jednu z na-

šich najpodstatnejších charakteristík – priateľ-
stvo. Je to rozhodnutie tvoriť s druhými vzťah, 
pretože máme rovnaké povolanie. 

Ako ste sa dostali ku komunite?
Moje povolanie sa zrodilo v roku 1994, keď 

prišiel o. Ricardo prvýkrát na Slovensko robiť 

Nová realita

 rozhovor

u Otec Anton Pariľák je grécko-
katolíckym kňazom povereným 
pastoračnou službou v Koinonii 
Ján Krstiteľ. Za kňaza bol vysvätený 
v roku 1998. Spolu so svojou man-
želkou Alžbetou a synom Dávidom 
žije v Prešove.
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kurz pre koordinátorov hnutia Obnovy v Duchu 
Svätom. Dostal  som sa  tam ako seminarista 
v  treťom ročníku. Počas  jeho prednášok som 
nadobudol istotu, že koinonia je miesto, ktoré 
pre mňa  vybral  Ježiš.  Nasledoval  čas mojej 
formácie  v  komunite.  Ovocím  tejto  formácie 
bola žiadosť predstavených komunity o moju 
kňazskú  vysviacku  a  v  roku  1998 ma  otec 
biskup Ján Hirka vysvätil za kňaza.

Keďže ste ženatým gréckokatolíckym kňa-
zom, ako prijala vaša rodina toto rozhodnu-
tie?
Mám šťastie, že moja manželka zakúsila to 

isté volanie, takže povolanie byť Jánom Krsti-
teľom zdieľame spolu.

Čo prinieslo toto spoločenstvo do vášho 
života?
V prvom rade priateľov, o ktorých, verím, že sa 

môžem vždy oprieť. Prinieslo mi to tiež poria-
dok do života s Ježišom a so Svätým Duchom. 
O ľuďoch, ktorí používajú charizmy, sa neraz 
hovorí ako o ľuďoch, ktorí robia zmätok a sú 
veľmi citoví. V prostredí komunity má každý 
prejav Svätého Ducha svoj poriadok, aby bra-
tom a sestrám bolo spolu príjemne.

Prijal  som  tiež  povolanie  byť  evanjelizáto-
rom – na každom mieste a rôznymi spôsobmi 
ohlasovať Krista. V komunite som sa naučil, 
ako  evanjelizovať  a  zároveň  som  sa  naučil 
zodpovednosti  za  tých,  čo  sú  evanjelizáciou 
zasiahnutí. 

nedávno vznikla v Prešove Koinonia Ján 
Krstiteľ – Realita Prešov. Čo to pre vás osobne 
znamená?
Realita  v  Prešove  je  prvou  realitou  našej 

komunity v Gréckokatolíckej  cirkvi. Veľmi  sa 

teším  z  prijatia  a  dôvery,  ktorej  sa  koinonii 
dostalo od nášho o. arcibiskupa Jána Babjaka. 
Je to zároveň pre mňa osobne nová výzva dobre 
sa postarať o členov tejto reality a nezanedbať 
poslanie  byť  Jánom  Krstiteľom  v  prostredí, 
v ktorom sa pohybujeme.

Koľko členov má Realita Prešov?
Momentálne máme 150 členov a ďalších viac 

ako 100 sympatizantov.

Čo môže komunita ponúknuť a čo už ponúka 
dnešnému svetu – veriacim i neveriacim?
V  prvom  rade  chceme naplniť  svoje  posla-

nie, a to je ukazovať na Ježiša. Robíme to cez 
rôzne aktivity a služby. Máme evanjelizačnú 
školu, ktorá ponúka kurzy zamerané na rôzne 
oblasti, ako je stretnutie s Ježišom, skúsenosť 
so  Svätým  Duchom,  život  v  spoločenstve, 
duchovný boj, evanjeliová prosperita, formo-
vanie lídrov.
Vo sfére služieb je to duchovné poradenstvo 

spolu s modlitbou za vnútorného uzdravenie 
a  oslobodenie  zamerané  zvlášť  na  rodinu 
a manželstvo. Je to starostlivosť o manželov, 
ktorí prežívajú nejakú krízu, o deti s osobný-
mi,  psychickými  a  výchovnými  problémami. 

Nesuplujeme  však  psychiatrov  ani 
psychológov,  ponúkame  duchovnú 
službu.
Rozbiehame  činnosť  s  mládežou. 

Mladí môžu prichádzať na prednášky 
v kaviarni, robíme aktivity na školách, 
v  lete chystáme tábor a od budúceho 
školského  roka  diskotéky  pre mla-
dých.
Ponúkame individuálnu modlitbu prí-

hovoru, kde človek môže prísť a modliť 
sa  spolu  s  nami  za  svoje  problémy. 
Slávime  aj  liturgie  za  uzdravenie, 
kde  ľudia zakúšajú uzdravujúcu moc 
Krista. 
 

Kde má prešovská koinonia „hlavný 
stan“?
Centrum je v Záborskom – na mieste, 

na ktoré Boh ukázal, aby sa stalo do-
movským teritóriom komunity, naším 
Jordánom (Ján Krstiteľ žil pri Jordáne). 
Ďalším miestom  je  kaviareň  Smajlík 
v Šarišanke v Prešove s kanceláriou na 
duchovné rozhovory. Stretnutia sú aj 

v pastoračnej miestnosti pod Chrámom Povýše-
nia sv. Kríža v Prešove na sídlisku Sekčov.

Aké sú plány prešovskej komunity do budúc-
nosti?
Chceme ešte viac evanjelizovať a zasiahnuť 

zvlášť tých, ktorí nemajú skúsenosť so živým 
Bohom ani s tradičnou Cirkvou. Zaujímajú nás 
tí, ktorí nepoznajú Ježiša, a plánujeme postaviť 
vlastné pastoračné centrum, kde by ľudia vždy 
našli komunitu.

za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová

V dnešnej listárni ponúkame ďalší z názo-
rov, ktorý sme našli v elektronickej pošte 
redakcie začiatkom kalendárneho roka.

redakcia
Slava Isusu Christu!
V novom roku 2008 vám i vášmu (nášmu) 
časopisu želám hojnosť Božej i ľudskej 
priazne. Želám si, aby Slovo prekvitalo 
i naďalej nielen medzi veriacimi východné-
ho obradu. 
Vo svojom ostatnom úvodníku ste vyzvali 
čitateľov k reflexii časopisu a jeho zmien. 
Rád by som vyjadril pochvalu za tieto 
pozitívne prvky: 
Na prvý pohľad ma po otvorení prvého 
tohtoročného čísla šokovala nová grafika. 
Slovo sa stalo médiom, ktorého obsah sa 
pravdepodobne bude dať fixovať nielen na 
istý priestor, ale aj na jeho grafické zobra-
zenie. Verím, že toto ukotvenie podľa mies-
ta a formy sa stane pevným rozlišovacím 
znakom a čitateľ okamžite nájde, čo hľadá. 
Za genialitu čísla považujem uvádzajúce 
nadtitulky správ a pravidelných rubrík, 
ktoré aspoň vo mne tvoria prvotný dojem 
lepší a obsah atraktívnejší. Za mimoriadny 
a dosiaľ nevídaný spôsob delenia textu 
na strane udeľujem redakcii a grafikom 
jednotku s hviezdičkou. Je to niečo, čo som 
ešte nevidel – priečne delenie dvojstránky 
(liturgický kalendár a správy). Negatívne 
naopak vidím titulku, ktorá zostala nezme-
nená. Nebola zlá, ale akosi je zvykom, že ak 
sa mení grafika vnútri, zastihne to aj obál-
ku. Zdá sa mi, akoby sa text Slova troška 
presvetlil zväčšením (pravdepodobne) 
prestriekania, čo je akiste pozitívum najmä 
pre majoritného čitateľa – gréckokatolícku 
starenku. Posledná drobnosť, ktorá ma 
zaujala a týka sa grafiky, je prvá veta textu 
Biblické otázniky Marice Kipikašovej, ktorá 
by mala byť obdobne zvýraznená ako 
otázka, na ktorú je odpoveďou. 
Niečo k obsahu: Nápad spojiť liturgický 
kalendár so zamysleniami považujem za 
jedno z najlepších prekvapení, ktoré som 
v tomto časopise našiel. Za pozitívum po-
važujem aj spojenie kázne Svätého Otca so 
správami z Vatikánu, ktoré takto vytvárajú 
pochopiteľný celok. A aj takto veľmi po-
rozumiteľne spájajú našu cirkev s Rímskym 
prestolom. Veľmi rozumné je predstavo-
vanie našich chrámov – nechcem brojiť 
proti pútnickým miestam či zjaveniam, ale 
azda lepšie je najprv poznať svoje, potom 
i druhé. Pozitívne vidím aj zaradenie rubri-
ky Zamyslenie Jozefa Gaču pripomínajúcu 
mi niekdajšie Zamyslenie sa nad ikonou. 
Napokon by som rád vyjadril presvedče-
nie, že tento zlepšujúci sa formát pomôže 
časopisu, čitateľom, a tak i celej Gréckoka-
tolíckej cirkvi na Slovensku. 

Christos posredi nas!
Pavol Burda

listáreň
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 spoločnosť

Slovensko sa umiestnilo v tohtoročnom 
rebríčku krajín hodnotených podľa 
stavu mierového spolužitia Global 

Peace Index na 20. mieste. Rebríček, ktorý 
druhý rok vypracovala spoločnosť Econo-
mist Intelligence Unit (Ekonomická inteli-
genčná únia), hodnotil 140 krajín sveta. 
Do úvahy sa pritom bralo 24 indikátorov 
týkajúcich sa miery konfliktnosti v danej 
krajine vrátane vzťahu k iným štátom. Do 
úvahy sa brali aj výdavky na vojsko. Tieto 
ukazovatele vybrala medzinárodná vedecká 
skupina, obchodníci, filantropi a mierové 
organizácie.

Oproti minulému roku sa hodnotenie 
Slovenska nepatrne zmenilo napriek tomu, 
že sme klesli zo 17. miesta vlani, keď sa 
porovnávalo 121 krajín. Tento rok dostalo 
priaznivé hodnotenie za jeho „nízku úroveň 
organizovaného vnútorného konfliktu“.

Slovensko podľa EIU obstálo dobre aj 
v rámci regiónu, keď spomedzi 24 krajín 
strednej a východnej Európy skončilo na 
štvrtom mieste, a to za Slovinskom (celkovo 
16. miesto), Českou republikou (17.) a Ma-
ďarskom (18.). Za ním skončili Rumunsko 
(24.), Poľsko (31.), Estónsko (35.), Lotyšsko 
(39.), Litva (41.) či Bulharsko (57.). Najhor-

šie z regiónu dopadlo Rusko, ktoré skončilo 
na 131. mieste.

Na samom vrchole rebríčka sa nachádza 
Island, za ktorým nasledujú Dánsko a Nór-
sko. Na najvyšších priečkach sú ďalej Nový 
Zéland a Japonsko, ktoré je ako jediné zo 
skupiny priemyselných krajín G8 v prvej 
desiatke. Tú uzatvárajú Írsko, Portugalsko, 
Fínsko, Luxembursko a Rakúsko. Nemecko 
je na 14. mieste, Taliansko na 28., Francúz-

sko 36., Veľká Británia 49., Spojené štáty sú 
až na 96. mieste. Na posledných priečkach 
sú Izrael, Afganistan, Sudán, Somálsko 
a Irak. Oproti minulému roku dosiahli z hľa-
diska indexu najväčší pokrok Angola (110.), 
Indonézia (68.) a India (107.).

Medzi indikátormi zahrnutými do indexu 
sú napríklad stupeň násilia, úroveň krimi-
nality, vojenské výdavky, politická stabilita, 
stav demokracie a vzdelania. n

mierumilovnosť SLOVÁKOV
Juraj GRADoŠ

Emil Korba

Túžby
Poznať nebo

a neveriť diablovi –

to je moje krédo

a zvuk jeho ozveny.

Milovať všetko,

čo miluje ťa a nenávidí.

Mne krásnym zdá sa

byť známym, a predsa cudzím.

Nepočuť plač,

len plakať dlho do noci.

Nemať hlas

a spievať o moci...

z knihy Poézia

nAŠI nOVOKňAZI

    Spoločnosť              Prešovské arcibiskupstvo
       Ježišova

Ján Burda SJ (34 r.)
Pochádza z Ruskej Kajne.
Vysviacka: 5. júla 2008 
o 10.00 hod. v Stropkove 
Primície: 6. júla 2008 
o 10.00 hod v Ruskej 
Kajne a 12. júla 2008 

v Bratislave

Marek KaľaTa (25 r.)
Pochádza z Malcova.

Vysviacka: 15. júna 2008 
o 10.00 hod. v Prešove 
Primície: 22. júna 2008 
(nedeľa) o 10.00 hod. 

v Chráme Stretnutia Pána 
v Malcove

Matúš naSTiŠin (25 r.)
Pochádza zo Svidníka.

Vysviacka: 15. júna 2008 
o 10.00 hod. v Prešove 
Primície: 22. júna 2008 
(nedeľa) o 10.00 hod. 

v Chráme Božej Múdrosti 
vo Svidníku

Jozef ŠofranKo (25 r.)
Pochádza z Miňoviec.

Vysviacka: 15. júna 2008 
o 10.00 hod. v Prešove 
Primície: 22. júna 2008 
(nedeľa) o 10.00 hod. 
v Chráme Zosnutia 

Presvätej Bohorodičky 
v Miňovciach

igor ČiKoŠ (26 r.)
Pochádza z Lastoviec.

Vysviacka: 15. júna 2008 
o 10.00 hod. v Prešove 

Primície: 22. júna 
2008 (nedeľa) o 10.00 

hod. v Chráme 
Nanebovstúpenia Pána 

v Lastovciach

Ján MaKaJ (27 r.)
Pochádza z Humenného.
Vysviacka: 15. júna 2008 
o 10.00 hod. v Prešove 
Primície: 21. júna 2008 
(sobota) o 10.00 hod. 
v Chráme Zosnutia 

Presvätej Bohorodičky 
v Humennom
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Keď sa odohral  tento príbeh, som už 
uveril v Pána Ježiša, ale mal som ob-
dobie, keď som nejaký čas bol od neho 

vzdialený. Je svedectvom o tom, že Pán sa 
stará aj o ľudí, ktorí načas blúdia, potácajú 
sa svetom, a stále ich volá k sebe a chce im 
dať novú milosť.
Mal som tri týždne pred svadbou, keď môj 

priateľ odchádzal na dva týždne služobne do 
Francúzska. Povedal: „Ivan, nechám u teba 
auto, nechcem ho nechať pred činžiakom, pri 
dnešných pomeroch by som ho o dva týždne 
tam nemusel nájsť.“ Aj som sa potešil, lebo 
som sa s nastavajúcou manželkou chystal 
k svojim rodičom pre rodičovské požehnanie, 
tak  sme  sa  vybrali  cez  víkend  z  Levíc  do 
Michaloviec zvereným autom. 
Návšteva prebehla dobre.  Pred návratom 

domov  som  si  opravoval  pás  spolujazdca, 
ktorý bol zaseknutý a nedal sa odvinúť. Tak 
som  rozobral  navíjanie,  odvinul  potrebné 
množstvo  a  zasunul  západku.  Vtedy mi 
hlavou  preblesla myšlienka:  Veď môžeme 
havarovať...
A stalo sa.
V daždi som dostal šmyk a zrazil som sa 

s protiidúcim vozidlom. Bol to strašný ná-
raz! Kusy z našej škodovky boli roztrúsené 
asi  na  50-metrovom úseku  po  ceste.  Keď 
sme sa dokrútili a zastali, stále sme sedeli 
pripútaní na sedadlách. Predo mnou chýbala 

predná časť vozidla. Nebol  tam volant ani 
prístrojová doska, ani pedále.
Keď  som položil  nohy  na  zem,  stál  som 

na asfaltke! Pozrel  som sa vedľa na Helu. 
Bola v bezvedomí. Pri náraze udrela hlavou 
do stĺpika. Hneď sa pri nás zastavili asi tri 
autá a previezli nás do nemocnice. Ešte som 
si poriadne neuvedomoval, čo sa stalo. Mal 
som strach o Helu.
Boh však dokázal svoju moc! Okrem toho, 

že sme boli doudieraní, sa nikomu nič vážne 
nestalo!
Aj z protiidúceho vozidla boli ľudia trocha 

doudieraní, jeden chlapec mal vytknutý prst 
na ruke a vodič trocha poranené ucho a ruku, 
keď sa mu rozbilo okienko na dverách, ale 
ináč boli v poriadku. Iba z auta ostala kopa 
šrotu. Vtedy vo mne jasne zaznelo: „Vidíš, 
Ivan, mohol si byť mŕtvy. Na mieste. Ale Boh 
má s tebou plán.“
Keď sme sa po troch dňoch (Hela bola na 

pozorovaní  v nemocnici)  vrátili  domov do 
Levíc, hovoril som si: No, mám ešte týždeň, 
aby som sa pripravil na to, ako túto správu 
poviem priateľovi, ktorý mi zveril auto. Ale 
omyl! 
Hneď večer zazvonil telefón. Keď som zod-

vihol slúchadlo, ozval sa v ňom známy hlas: 
„No čo, pretekár, počul som, že potrebuješ 
vymeniť spolujazdca.“ Bol to priateľ, ktorý 
sa o týždeň skôr vrátil z Francúzska! Stuhol 

som a na chvíľu úplne stratil reč. Ale on bol 
perfektný.  Iba  sa  opýtal:  „Ako  ti  je,  už  si 
v poriadku?“ Veľmi mi vtedy pomohol. Za 
auto nechcel nič, mal ho poistené. Keď prišiel 
pán z poisťovne fotografovať tú kopu šrotu, 
ktorá bola predtým autom, prebehol medzi 
nimi asi takýto rozhovor: 
„Koľkí  išli  v  aute?“  pýtal  sa  poisťovací 

agent.
„Dvaja.“ odpovedal priateľ.
Pán smutne pokýval hlavou: „Obaja mŕtvi, 

čo?“
„Ale nie, žijú,“ priateľ na to.
„A koľko kíl sadry majú na sebe?“
„Nič im nie je!“
„Teda, poviem vám, robím dlhé roky v pois-

ťovni. Už som fotografoval všelijaké havárie 
a  videl  všeličo,  ale  to,  čo  ste  povedali,  je 
neuveriteľné! Ja by som tvrdil, že z toho auta 
nik živý nevyšiel!“
Priateľ mi povedal: „Poisťovňa mi zaplatila 

a  ja  nechcem  od  teba  žiadne  peniaze  na-
vyše. Ale potrebujem kúpiť auto a nemám 
dosť peňazí. Potrebujem niekoho, kto by mi 
požičal chýbajúcu sumu. Môžeš mi niekoho 
zohnať?“ 
Išlo o sumu asi 40-tisíc, a ja som tiež niko-

ho nepoznal. Okrem toho sme s manželkou 
boli bez peňazí, v prázdnom byte s jej dvoma 
deťmi z predchádzajúceho manželstva (pred-
tým bola neveriaca). 
Tak som povedal: „Bože, odkiaľ zoberiem 

toľko peňazí?“
A Boh sa postaral!
O  nejaký  čas  prišiel  k  nám na  návštevu 

jeden  známy.  Nikdy  predtým  ani  nikdy 
potom u nás nebol! Keď sme sa rozprávali, 
rozpovedali sme mu náš príbeh a spomenuli 
aj problémy, ktoré máme s peniazmi.
On  na  to:  „A  nemáte  akcie  z  kupónovej 

privatizácie? Zaujímam sa  trocha o burzu 
a teraz veľmi dobre idú akcie jedného podni-
ku – až 1 000 korún za akciu. Nemáte akcie 
toho podniku?“
Hela povedala: „Ja mám nejaké, ale neviem 

koľko.“
Odišla  po  kupónovú  knižku.  Keď  sa  po 

chvíľke vrátila, opýtal sa jej: „No koľko máš 
tých akcií?“
„158,“ odpovedala ticho.
Známy sa usmial: „A vy hovoríte, že nemá-

te peniaze?“ A vysvetlil nám, kam ísť a ako 
akcie predať.
Do  dvoch  týždňov  sme mali  peniaze  na 

zariadenie aj na požičanie na kúpu auta.
Možno sa niekomu zdá ten príbeh normál-

ny, ale ja viem, aj s ohľadom na podrobnosti, 
ktoré pre nedostatok priestoru nie sú popí-
sané, že v tom bola mocne prítomná Božia 
ruka. A  iba vďaka  jeho milosti sme dosiaľ 
živí a zdraví. A slúžime mu po tom, čo som 
urobil pokánie, navrátil sa k nemu a so mnou 
aj celá moja rodina.
Boh je úžasný! n

svedectvo

 BIBlICKé OtáZnIKy MARICe KIPIKAŠOVeJ

Je pravda, že bozk bol obvyklým 
prejavom lásky aj v biblických časoch?

Áno, je.
Bozk mal  v  staroveku  ešte  hlbší 

význam než dnes. Bol  rovnako ako 
podanie  ruky  predovšetkým  potvrdením 
zmluvy  a  výrazom  pokojného  zmýšľania 
a vzájomného žehnania.
Bozk v Starom zákone naznačuje láskyplný 

príbuzenský  vzťah. Rodičia  bozkávali  deti 
(Gn 31, 28. 55; 48, 10; 2 Sam 14, 33) a deti 
rodičov (Gn 27, 26 n; 50, 1; 1 Kr 19, 20). 
Pri stretnutí i lúčení sa príbuzní pobozkali 
navzájom (Gn 29, 11; 33, 4; Ex 4, 27; 10, 7; 
2 Sam 19, 40, Rút 1, 9. 14), taktiež aj pria-
telia (1 Sam 20, 41). Prorok možno vzdával 
bozkom hold kráľovi, ktorého pomazal na 
kraľovanie (1 Sam 10, 1), Absolón bozkáva 
ľud, aby si získal  jeho priazeň (2 Sam 15, 
5). Pobozkanie je tiež výrazom poddanstva 
(Ž 2, 12), prejavom lásky (Pies 1, 2) alebo 
žiadosti  (Prís 7, 13). Pobozkanie „Božieho 
pomazaného“ (1 Sam 10, 1) môže byť sú-

časťou náboženského obradu (pozri Ž 2, 12). 
Bozkať ruku (Jób 31, 27) či obraz (1 Kr 19, 
18; Oz 13, 2) predstavuje akt náboženskej 
úcty. Bozk sa mohol ľahko stať aj pretvárkou 
(2 Sam 20, 9; Prís 27, 6).
V novozákonnej dobe sa vyžadovalo, aby 

hostiteľ  pobozkal  svojho  hosťa  (Lk  7,  45) 
a kresťania sú vyzývaní, aby sa pozdravovali 
vzájomne  „svätým  bozkom“.  Svätý  bozk 
(Rim 16, 6; 1 Pt 5, 14; 1 Kor 16, 20; 2 Kor 
13, 12; 1 Sol 5, 26), ktorý neskôr vstúpil do 
cirkevnej  liturgie najmä pri Pánovej večeri 
a krste, bol výrazom kresťanskej lásky, úpl-
ného zmierenia a bratstva. Pravdepodobne 
sa spočiatku obmedzoval len na príslušníkov 
rovnakého  pohlavia.  Keď  ženy  bozkávali 
Ježišovi nohy, dávali tak najavo svoju veľkú 
úctu a oddanosť (Lk 7, 38. 45). Na druhej 
strane  Judášov  zradný  bozk  bol  výrazom 
neobyčajnej mravnej nízkosti (Mt 26, 48 n; 
Lk 22, 47n). n

Božia akcia
Ivan
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A aké bude šikovné, nadané! Mohlo 
by  hrať  na  husliach  ako  otecko, 
pekne  maľovať  ako  jeho  teta, 

neskôr  ho  prihlásime  do  jazykovej  školy. 
Budúcnosť pre naše dieťatko sme si vybrali, 
ale aká bude realita?
Samozrejme,  každý  rodič  chce,  aby  jeho 

dieťa bolo šikovné, talentované.
Ale  aké  to moje  dieťa  skutočne  bude,  vie 

naozaj len Boh!
Či je také, alebo onaké, to naše je jednodu-

cho naj!

Čím sú charakteristické nadané 
deti?
To, že je dieťa nadané, možno rozpoznať už 

v predškolskom veku. Sú to deti veľmi aktív-
ne, čulé, obvykle začínajú skoro chodiť. Majú 
iný metabolizmus. Detí s nadaním sú oveľa 
aktívnejšie, až hyperaktívne. Majú pomerne 

širokú  slovnú  zásobu  (vzhľadom na  vek), 
adekvátne používanie abstraktných pojmov, 
množstvo nových myšlienok, sú výnimočne 
zvedavé. Vedia sa dobre koncentrovať, majú 
veľkú výdrž v tom, čo ich baví. Dokážu stráviť 
celé hodiny s jednou hračkou, sedieť pri jednej 
činnosti,  pričom neregistrujú nič  a  nikoho 
navôkol.
Nadané deti majú zrýchlený vývin, ľahko sa 

učia, vedia všetko rýchlejšie pochopiť, majú 
skvelú pamäť a živú predstavivosť. Už v út-
lom veku majú záujem o písmená a čísla.
Učivo si zapamätajú už po hodine. Ak ich 

vyučovacia hodina nezaujala, dokážu počas 
hodiny  robiť  čokoľvek  iné,  čo  ich  zaujíma. 
Nadané deti viac priťahujú intelektuálne hry 
a zábava. Majú často špecifický zmysel pre 
humor.  Sú  to  deti,  ktoré  sú  zanietené  pre 
niektorú  oblasť  poznania  (napr.  živočíchy, 
zemepis), vyhľadávajú informácie, spracová-
vajú ich. Nadané deti výborne argumentujú, 

majú kritické myslenie, zmysel pre zachyte-
nie  detailov  v  rečovej  komunikácii.  Ťažšie 
prijímajú  autority,  spochybňujú  direktívne 
pravidlá a požiadavky. Sú perfekcionisti, a to 
bez  ohľadu na  ich  skúsenosti  a možnosti. 
Nesnažia sa byť múdre preto, aby sa predvá-
dzali. Detí s nadaním sú silné osobnosti, majú 
veľkú  sebadisciplínu,  originálne myšlienky, 
špecifické vyjadrovanie.
Nie sú prirodzene schopné splynúť s kolek-

tívom. Sú nezávislé a často uzavreté.
Za  kamarátov  si  volia  staršie  deti  a  naj-

častejšie  vyhľadávajú  spoločnosť  dospelých 
ľudí.
V rodine a škole potrebujú mať pocit istoty 

s kvalitným rodinným a školským zázemím. 
Často  si  vyberú  ťažšiu  cestu  ako  ostatní. 
„Ležia  v  žalúdku“ mnohým  pedagógom 
a vychovávateľom.

Minule  som bola na  jednom rodičovskom 
združení, kde sme sa rozprávali o chlapcovi 
z triedy, ktorý je veľmi inteligentný. Používa 
výrazy ako dospelý, číta rôzne encyklopédie, 
používa  kalkulačku  i  glóbus,  dennodenne 
zbiera nové poznatky na internete.
Jeho  vyjadrovanie  je  také,  ako  by  ste  sa 

rozprávali s vedeckým pracovníkom. Každého 
naokolo poučuje, opravuje a pani učiteľku po-
čas každej vyučovacej hodiny plnohodnotne 
dopĺňa. Je to však ešte malý chlapec. Deti sa 

 slovo v rodine

výnimočné dieťa
Špeciálne spôsoby výučby. Snímka: www.pressfiles.net

V každej rodine je dieťa ten najväčší a najočakávanejší Boží dar.
Rodičia sa tešia na prírastok. Mamičky čítajú odborné knihy, 
oteckovia sa pochvália kolegom v práci, starí rodičia pomáhajú 
s prípravou výbavičky. Rodičia sa dohadujú, ako bude ich bábät-
ko vyzerať. Bude blonďavé, čierne, bude mať veľké očká, maličký 
noštek? Bude po mne, po tebe?

ľubica HubcEJoVá, Helena KREnIcKá
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mu vysmievajú, nikto sa s ním nechce hrať, 
pôsobí ako čudák. Má množstvo nekonečných 
otázok, pani učiteľku cvičí v trpezlivosti. Na 
ktorú súťaž išiel, tú vyhral. Je šikovný, urči-
tým spôsobom obdivuhodný, ale nepochope-
ný. Má svoj vlastný svet, ale vnútri trpí. Nemá 
kamarátov, a to je preňho veľmi bolestné.
Skôr či neskôr má dve možnosti na výber. 

Buď jeho výnimočnosť podporí škola i rodina 
tým, že mu vytvoria dostatok podnetov na 
jeho ďalší rozvoj, alebo rodičov i učiteľov pre-
jde trpezlivosť neustále reagovať na jeho vždy 
nové a nové skvostné nápady a chlapec stratí 
podnety na rozvoj. V snahe kráčať s kolektí-
vom je nútený prispôsobiť svoje schopnosti 
a vedomosti priemeru, aby vyhovel pedagó-
gom i spolužiakom, a tým nestratil aké-také 
priateľstvo  rovesníkov. Utlmí  sa  vo  vývoji, 
prispôsobí sa priemeru a neskôr stratí svoje 
mimoriadne vlohy a nadanie.

Bohužiaľ, je viacero nadaných detí, ktoré si 
nikto nevšimol, nepodchytil, a preto skončili 
v priemere.
Veľa zla už napáchala tradičná predstava, že 

nadané deti sa presadia samy, že ich netreba 
podporovať. Dieťa,  ktoré nie  je  podchytené 
ako nadané dieťa, je často chápané ako dieťa 
s poruchami správania, ba až agresívne. Nie 
je nič výnimočné, keď rodičov s dieťaťom po-
šlú do pedagogicko-psychologickej poradne. 
A pritom je dieťa nadané, inteligentné, len je 
iné. Vyučovací systém mu nesedí a nedokáže 
sa doň vtesnať.
Najnovšie štatistické údaje potvrdzujú, že 

v  Európe  je  nadané  už  každé  piate  dieťa. 
Ani na Slovensku nemáme núdzu o nadané 
deti.  Práve na Slovensku máme vynikajúci 
genofond,  a  tým aj  predpoklad na  rodenie 
sa mimoriadne nadaných detí. Cez našu kra-
jinu prechádzali rozliční bojovníci, čo malo 
nielen negatívne dôsledky v podobe skazo-
nosných vojen, ale vplývalo to aj na kvalitu 
reprodukcie, potomstva. Napriek súčasnému 
znižovaniu pôrodnosti máme relatívne veľa 
mimoriadne  nadaných  detí.  Len  ich  treba 
objaviť a podporiť.

Čo majú rodičia robiť, ak zbadali, že 
ich dieťa je v niečom iné ako jeho 
rovesníci.

Každý rodič, ktorý má doma nadané dieťa, 
vie, že to nie je len o podpore talentu.
Ponúkame vám niekoľko zásad, ktoré vám 

môžu  pomôcť  upevniť  sebadôveru  dieťaťa 
a zároveň rozvíjať jeho nadanie.

poskytnúť dieťaťu dostatok času, lásky 
a náklonnosti.
Je nutné poskytovať dieťaťu dostatok pes-

trých podnetov, napr. vhodné hračky, detské 
knihy, výber filmov...

nechať sa viesť dieťaťom v jeho pozná-
vacích potrebách.
Je  vhodné  kúpiť mu  pomôcku,  ktorá mu 

pomôže dať odpoveď na jeho problém. Kúpiť 
magnetickú tabuľu, skladačku.

Zdieľať záujmy dieťaťa.
Ak  rodičia  pátrajú  po  nových  oblastiach 

spolu s dieťaťom, upevní sa medzi nimi vzťah, 
deti obohatia aj samotných rodičov.

nechať dieťa samostatne rozhodovať.
Je to veľmi dôležité v situáciách, kde je to 

možné. Neorganizovať  násilne  jeho  voľný 
čas.

Zohľadňovať jeho osobnosť.
Nadané deti sa prejavujú svojsky. Rady ar-

gumentujú, protirečia, presadzujú sa, dávajú 
odlišné  odpovede na  otázky,  vidia  detaily, 
ktoré  nepostrehneme.  Pomôže  partnerská 
komunikácia, nie autoritatívny prístup.

rozvíjať celú jeho osobnosť.
Niektoré nadané deti majú problém nájsť 

si  kamarátov na  komunikáciu,  niekedy  sa 
radšej  hrajú  samy alebo  odmietajú  typické 
detské  aktivity.  Rodičia  by mali  ponúkať 
deťom  lákavou  formou  aj  fyzické  a  hravé 
aktivity s ohľadom na ich telesný a sociálno-
emocionálny vývin.

Problémy nadaných detí

Niekedy sú nadané deti príliš vnímavé na 
nové informácie alebo silne perfekcionistic-
ké, v dôsledku čoho sa môžu objaviť tiky či 
zajakavosť.
Môžu byť príliš sebapresadzujúce, negativis-

tické, až manipulatívne k svojmu okoliu. Je 
lepšie riešiť tieto príznaky v začiatkoch pod 
vedením  odborníka,  ako  narobiť  prípadné 
výchovné chyby, a potom ich odstraňovať.

Kam dať nadané dieťa do školy?
Pred  vstupom  do  školy  rodičia  zvažujú 

vhodný typ školy. Existuje viacero možností – 
od samostatnej školy cez triedy pre nadaných 
žiakov v bežných školách až po individuálnu 
integráciu.

Najväčšou chybou je, keď si rodičia myslia, 
že by ich nadané deti mali navštevovať bežný 
režim školy, a dúfajú, že sa mu prispôsobia. 
Netušia, že keď deti nebudú mať individuálny 
prístup, budú izolované. Dôsledkom môže byť 
vyrušovanie,  znechutenie  školou,  dokonca 
potlačenie nadania.
Netreba  si myslieť,  že  „inakosť“  dieťaťa 

zvládneme sami.
Ak  sme  si  ako  rodičia  všimli,  že  dieťa  je 

iné, prípadne nás na to upozornili v škôlke, 
je  najvyšší  čas  na návštevu  poradenského 
zariadenia, ktoré vie odborne posúdiť stupeň 
nadania dieťaťa.
Bez odborného kroku nemožno zaradiť dieťa 

do špeciálnej školy, triedy či individuálne ho 
integrovať.

Problémy detí, ktoré už navštevujú 
školské zariadenie

dieťa nenosí najlepšie známky zo 
všetkých predmetov.
Nadanie nie je len o intelektovom potenciáli, 

ale aj o záujme, motivácii. Ak nadané dieťa 
nemá o danú oblasť záujem, môže sa to od-
raziť aj na jeho výkone.

dieťa chce byť vo všetkom najlepšie za 
každú cenu.
Netreba klásť príliš veľký dôraz na známky, 

ale snažiť sa zamerať len na niektoré oblasti, 
ponúkať oddychové a záujmové aktivity. Nau-
čiť dieťa prijímať chyby, prehry a zlyhania.

Aj nadané deti sú deti. Potrebujú v prvom 
rade pocítiť, že majú svoju hodnotu, aj keď 
dosť často spôsobujú svojim rodičom vrásky 
na čele.
Či je dieťa také, či onaké, Boh nič nemení 

na  svojej  láske  k nemu. Ak  toto  ako  rodič 
prijmem a budem ho v tom nasledovať, doká-
žem každý deň Bohu ďakovať za práve také 
dieťa, aké mám. n

 OtáZKA PRe VáS 

Čo považujete za veľmi dôležité pri výchove 
nadpriemerne nadaných detí?

Vyjadrite sa aj vy na slovo.grkapo.sk.

potrebujú 
špeciálnu triedu 13 %

potrebujú špeciálnu  
starostlivosť na špeciál-
nych školách 22 %

neviem to posúdiť 3 % sú ako iné, musia sa prispôsobiť 7 %

rodičia by mali spolu-
pracovať s psycholó-

gom 14 %

pochopenie  
ich odlišnosti 49 %
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Hádes povedal satanovi: „A on je taký 
mocný, že to môže urobiť obyčajným 
slovom? Môžeš  sa mu, ak má  túto 

moc, vôbec postaviť? Zdá sa, že sa mu nik 
nevyrovná. Keď tvrdíš, že hovoril, že sa bojí 
smrti, potom to hovoril žartom a posmešne, 
a  tak  ťa  chcel  chytiť  za  tvoju mocnú  ruku. 
A beda tebe po všetky veky vekov.“
Satan mu odpovedal: „Všežravče nenásyt-

ný, Hádes, to si sa tak zľakol, keď si počul 
o našom spoločnom nepriateľovi? Ja som sa 
nezľakol, ale zapôsobil som na Židov, a oni 
ho ukrižovali, smäd mu hasili žlčou a octom. 
Priprav  sa  teda,  aby  si  sa ho  zmocnil,  keď 
sem príde.“
„Dedič temnoty,“ hovoril Hádes, „syn záhu-

by, diabol, teraz si mi povedal, že mnohých, 
ktorých si pripravil na pohreb, on oživil oby-
čajným slovom. A ak iných oslobodil z hro-
bu, akou silou ho ja zadržím? Veď len pred 
krátkou dobou som pohltil Lazára, a už mi 
ho niekto zo živých slovom vytrhol z vnútra. 
Myslím, že to bol ten, o kom rozprávaš. Ak 
ho prijmeme, bojím sa, aby nejako neohrozil 
aj tých ostatných. Už teraz sú všetci, čo som 
od počiatku vekov pohltil,  akísi nepokojní, 
z čoho ma bolí brucho. A ten Lazár, to bolo 
istotne zlé znamenie. Nevyšiel zo mňa ako 
mŕtvy, ale ako orol. Tak rýchlo ho zem vydala. 
Zaprisahávam ťa teda pre tvoje i moje dobro 
– nevoď ho sem. Myslím, že sem prichádza 
vzkriesiť všetkých mŕtvych. A myslím, že ak 
ho privedieš, okrem temnoty, ktorá nám patrí, 
nám neostane nikto z mŕtvych.“
Zatiaľ čo sa satan a Hádes rozprávali, zaznel 

hlas mocný ako hrom: „Zdvihnite, brány, svo-
je hlavice a vyvýšte sa, brány prastaré, lebo 

má vstúpiť Kráľ slávy.“
Keď to Hádes začul, pove-

dal satanovi: „Ak si mocný, 
postav sa mu.“
Satan  vyšiel  von.  Potom 

Hádes riekol svojim démo-
nom: „Zatvorte dobre a pev-
ne kovové brány a železné 
brvná,  silno  držte  zámky, 
vzpriamte sa a dávajte po-
zor na  všetko. Ak on  sem 
vojde,  beda  nám,  lebo  sa 
nás zmocní.“
Keď to praotcovia počuli, 

začali  na  Háda  pokriko-
vať:  „Všežravče  nenásyt-
ný,  otvor,  aby  vošiel  Kráľ 
slávy.“
Prorok Dávid dodal: „Ne-

vieš,  slepec,  že  o  tomto 
hlase,  o  tomto  zdvíhaní 
brán som už prorokoval na zemi?“
Izaiáš dodal: „Aj ja som to predvídal a osvie-

tený  Svätým Duchom  som napísal:‹‹Smrť, 
kde  je  tvoje  víťazstvo? Smrť,  kdeže  je  tvoj 
osteň?››“
Ozval sa iný hlas: „Zdvihnite brány!“
Keď Hádes  počul  túto  výzvu  druhýkrát, 

odpovedal,  akoby  nerozumel:  „Kto  je  ten 
Kráľ slávy?“
A Pánov anjel riekol: „Pán silný a mocný, 

Pán mocný v boji.“ A pri tomto hlase sa ko-
vové brány rozbili, železné brvná sa zlomili 
a všetci spútaní mŕtvi boli zbavení pút a my 
s nimi. A vošiel Kráľ slávy ako človek a všetky 
temnoty podsvetia sa naplnili svetlom.
Hádes hneď vykríkol: „Boli sme porazení, 

beda  nám.  Ale  kto  si  ty,  ktorý máš  takú 
moc a silu? Kto si, keď sem prichádzaš bez 
hriechu, a hoci sa zdáš malým, si mocný, si 
nízky i vysoký, otrok i pán, vojak i kráľ, ktorý 
ma moc nad mŕtvymi i živými? Ty, ktorého 
pribili na kríž a uložili do hrobu, sotva si sa 
stal slobodným, zlomil si všetku našu moc? Si 
Ježiš, o ktorom hovoril archisatrapa satan, že 
máš skrze kríž a smrť zdediť celý svet?“
Vtedy Kráľ slávy uchopil satana za hlavu, 

dal  ho  anjelom  a  povedal:  „Železami mu 
spútajte ruky i nohy, hrdlo i ústa.“
  Potom ho dal Hádovi  a  povedal:  „Vezmi 

a  drž  ho  pevne  až  do môjho  druhého prí-
chodu.“
Hádes uchopil satana a riekol mu: „Belze-

bub, dedič ohňa a pekla, nepriateľ svätých, čo 
ťa donútilo k tomu, aby si spôsobil ukrižova-
nie Kráľa slávy? On teraz prišiel sem a zbavil 
nás moci. Obráť sa a vedz, že vo mne nezostal 
ani jeden mŕtvy, ale všetko, čo si získal vďaka 
drevu poznania, si stratil kvôli drevu kríža. 
Všetka tvoja radosť sa obrátila na zármutok 
a  tým,  že  si  chcel  zabiť  Kráľa  slávy,  zabil 
si seba. A keďže som ťa prevzal do dŕžavy, 
poznáš, aké zlo ťa čaká. Čo zlého si videl na 
Ježišovi, keď si  sa usiloval o  jeho záhubu? 
Ako si sa odvážil spáchať takúto ničomnosť? 
Ako si si zmyslel priviesť do tejto temnoty ta-
kéhoto človeka, ktorý ťa pripravil o všetkých 
zomrelých od počiatku vekov?“

spracoval Juraj Gradoš

 legenda / pilátovský cyklus
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Pyšná mladosť

Keď som mal asi štrnásť rokov, dostal 
som od rodičov ako darček na meniny 
útlu knižku s názvom Človek medzi 

ľuďmi. Meno autora textovej časti som za-
budol,  ale  autorom vtipných  ilustrácií  bol 
výtvarník Viktor Kubal.
Nebola to obyčajná knižka, ale skôr učeb-

nica  spoločenského  správania.  Keď  som 
ju  prelistoval,  bolo mi  jasné,  že motívom 
pre kúpu tejto knižky bola moja nepokojná 
puberta. Napriek tomu som ju prečítal, i keď 

nie veľmi pozorne. Časom som na ňu zabudol 
a ostala ležať niekde v knižnici rodičovského 
domu.
Až v priebehu rokov som pochopil význam 

tejto knižky a ocenil múdry počin mojich rodi-
čov. Bolo to najmä v prípadoch, keď okolnosti 
vyžadovali správne sa rozhodnúť, neurobiť 
spoločenský prešľap a správať sa tak, ako sa 
človek medzi ľuďmi správať má.
Aká  škoda,  že  som  tú  knižku  neprečítal 

pozornejšie! n

Zo
st

úp
en

ie
 K

ris
ta

 d
o 

pr
ed

pe
kl

ia
. 

Sn
ím

ka
:  

w
w

w
.s

te
ts

on
.e

du

Zdvihnite brány
svoje hlavice

22 

sl
ov

o 
– 

12
/2

00
8



Svätý Timotej

narodil sa okolo roka 300 a bol zvo-
lený za biskupa mesta Prusa (Malá 

Ázia, dnešné Turecko). Zomrel mučeníc-
kou smrťou za cisára Juliána okolo roka 
362.
V jeho životopise čítame aj nasledujúci 
príbeh. Neďaleko Prusy sa nachádzala 
jaskyňa a vedľa nej cyprusový strom. Pod 
ním sa ukrýval jedovatý had, ktorý spô-
soboval veľa zla nielen zvieratám, ale aj 
okoloidúcim ľuďom. Viacerých znenazda-
nia napadol, uhryzol a zabil. Vtedy sa 
biskup Timotej vybral k jaskyni a hodil na 
hada prikrývku, ktorou sa počas božskej 
liturgie zakrýva svätý chlieb. Spomínaný 
had zrazu zdochol a obyvatelia mesta si 
vydýchli.
Vidíme, že niekedy aj obyčajné veci, ktoré 
však prichádzajú do kontaktu s posvätný-
mi skutočnosťami, nadobúdajú zvláštnu 
moc. Podobné zistenia vyplývajú aj pria-
mo zo Svätého písma, kde sa hovorí, že 
v Efeze na chorých donášali šatky a záste-
ry, ktoré sa dotkli Pavlovho tela, a neduhy 
ich opúšťali, zlí duchovia vychádzali (Sk 
19, 12).
Ak môžu takúto moc nadobudnúť obyčaj-
né veci, o čo skôr my, živí kresťania? Ako 
často prichádzame do kontaktu s Kristom 
prostredníctvom Božieho slova, Eucha-
ristie, spovede, pomazania chorých?! 
Prečo ešte stále nemáme v sebe takú istú 
moc? Na vine je nepochybne naša nedo-
statočná disponovanosť na prijatie darov 
Svätého Ducha. Pracujme teda na tom, 
aby sme sa stali spôsobilými prijať Kris-
tove milosti, aby sme boli ľuďmi plnými 
Svätého Ducha, aby náš intímny kontakt 
s ním prinášal bohaté ovocie.

Marcel Gajdoš

Hneď na  to,  ako  Elifaz  obvinil  Jóba 
z duchovnej povrchnosti, prechádza 
k mystickým zážitkom a opisuje zja-

venie, ktoré mal. Vyhlasuje, že má pre Jóba 
posolstvo  z  neba  a  sprostredkuje mu  túto 
správu:  „Len volaj,  či  ti  niekto odpovie.  ... 
Blázna  zabije hnev a nerozumného usmrtí 
vášeň. Videl som, ako blázon zapúšťa korene, 
ale  znenazdajky  je  jeho  obydlie  vyvrátené. 
Jeho synovia sú ďaleko od záchrany, sú utlá-
čaní v bráne a niet toho, kto by ich ratoval.“ 
(Jób 5, 1 – 4) Elifaz obviňuje Jóba, že sa nechal 
oklamať diablom a za všetko, čo sa udialo, je 
vinný sám. Jób počuje z jeho úst tvrdé slová: 
„Nepočínal si si správne. A preto boli  tvoje 
deti zabité!“ Povedzte, ak  je postoj priateľa 
takýto, potrebujete ešte nepriateľov?

Pozrime sa však na tieto Elifazove 
slová pozornejšie.
Prvou skutočnosťou, ktorá nám udrie do očí, 

je Elifazova úskočnosť. Najprv Jóba obviňoval 
z hriechu a keď nepochodil, vyhlasuje, že mal 
zjavenie  a  svoj  názor  predkladá ako  slová 
samého Boha. Keď Jób neuveril  jemu, azda 
konečne uverí, keď mu to „povie Boh“. 
Predstavte si, že zamestnanec továrne príde 

ku kolegom a svojvoľne vyhlási: „Rozprával 
som sa s riaditeľom, a ten vám odkazuje, že 
....“ Nech už  by  bol  výmysel  toho  človeka 
akýkoľvek, nemá právo hovoriť v jeho mene. 
Po odhalení podvodu by takého zamestnanca 
čakal  iste  trest,  ak nie  vyhodenie  z  práce. 
Poučenie: buď opatrný v tom, čo prezentuješ 
ako Božiu vôľu pre iného. Existujú len výni-
močné prípady, kedy si Boh použije človeka 
na odovzdanie takého „posolstva“. Boh nám 
dal svedomie, aby sme rozhodovali o vlast-
nom živote  a  skrze Božie  slovo  a  autoritu 
Cirkvi nám pomáha  rozlišovať Božie kona-
nie v našich životoch alebo v životoch tých, 
ktorí nám boli zverení (otec v rodine a pod.). 
Písmo hovorí jasne: „Kto si, že súdiš svojho 
brata?“ Môžeš sa s trpiacim modliť a hľadať 
spolu s ním Boží pohľad na vec. A neustále 
pamätať, že tu nejde o to, ako čím skôr vyriešiť 
problém, ale cieľom je vstúpiť do novej kvality 
vo vzťahu s Bohom. Ak si skutočný kamarát, 
budeš povzbudzovať práve týmto smerom.
Môžete  namietať:  „A  čo  ak  predsa  len 

k  Elifazovi  prehovoril  Boh?“  Strom  sa  dá 

posúdiť  podľa  ovocia.  Ak  usvedčuje  Boh, 
hoci  odkrýva  človeku  nepríjemnú  pravdu 
o jeho hriechu, prináša útechu a odhodlanie 
k zmene. Ak obviňuje diabol, prináša spolu 
s  obvinením  zúfalstvo,  trápenie,  strach, 
beznádej, nepokoj. Keď sa Izrael ocitol nie-
koľkokrát  v  zajatí,  proroci  veľmi  otvorene 
karhali národ a  jeho vodcov za  ich hriech. 
Lenže  spolu  s  usvedčením  Boh  ponúkal 
možnosť pokánia a návratu a ústami proro-
kov odkrýval slávnu budúcnosť svojho ľudu. 
Inými slovami: „Zhrešili ste. Konali ste, čo 
nebolo správne. Ale čím skôr robte pokánie, 
lebo to, čo som pre vás pripravil, vyzerá takto 
... a ja neskutočne túžim požehnať vás, lebo 
som si vás zamiloval!“ Elifaz ponúka Jóbovi 
len obvinenia zo smrti jeho detí a všetkého 
nešťastia.  V  slovách,  ktoré  vyslovuje  ako 
Božie  slová,  niet  náznaku  povzbudenia 
a nádeje. Iba obžaloba. Po nej sa už celkom 
otvorene prejavuje Elifazova pýcha, keď ho-
vorí v zmysle: „Keby som ja bol na tvojom 
mieste, postupoval by som inak.“
Je možný  ešte  aj  tretí  spôsob. Možno  sa 

Elifaz nechal oklamať  emóciami. Emotívny 
zážitok považoval za Božie zjavenie. Počula 
som už veľakrát vetu:  „Mal som dobrý čas 
na modlitbe“ alebo „mali sme dobrý čas na 
chválach“,  či  „bolo  tam  (na  akcii)  krásne, 
príjemne, bolo tam cítiť Božiu prítomnosť, vní-
mali sme pôsobenie Svätého Ducha“ a pod. 
Hoci nás Boh obdaril emóciami a spôsobuje, 
že svet okolo nás vnímame a cítime, emócie 
nemôžu byť naším cieľom a už vôbec nie kri-
tériom, podľa ktorého posudzujeme kvalitu 
modlitby, slávnosti či akejkoľvek inej udalosti. 
Súdy,  ktoré  vynášaš  pod  vplyvom  emócií, 
môžu, ale nemusia byť pravdivé. A hoci sú 
často  plodom  nevedomosti,  ich  dôsledky 
môžu byť veľké. Ak svedectvo tvojho života 
a tvoja skúsenosť s Bohom je založená len na 
pocitoch, nielenže pri búrke neobstojí alebo 
ťa  zavedie  nesprávnym  smerom,  ale  svetu 
ukazuješ nepravdivý obraz kresťanstva, ktorý 
sotva kto bude nasledovať. A za životy ľudí, 
ktorí kvôli tvojmu príkladu neuveria Bohu, si 
tak zodpovedný aj ty. n

Poznámka: Citácie sú použité zo slovenské-
ho ekumenického prekladu Biblie, ktorá bola 
vydaná Slovenskou ekumenickou spoločnos-
ťou v roku 2007.

Cez oheň alebo
zastretá pravda

Valéria JuRíčKoVá

„No ku mne sa prikradlo slovo a moje ucho zachytilo jeho šepot. Pri dumaní 
o nočných videniach, keď padá na ľudí hlboký spánok, pochytili ma strach 
a triaška a naplnili hrôzou všetky moje kosti. Nejaký duch prešiel predo mnou, 
... zastal, ale nepoznal som jeho zjav ... Bolo ticho, keď som začul hlas...“ (Jób 4, 
12 – 21) 
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zSPOlOK SV. CyRIlA A MetOdA

dary na spolok
Bohuznámy 5 000 Sk; členovia spolku z farnosti Košice-
Staré mesto 540 Sk; z farnosti Košice-Nad jazerom 200 Sk; 
Ondrej Jeleňák z Kežmarku 200 Sk; Ing. Anna Jevočinová 
zo Svidníka 100 Sk 

zKOInOnIA Ján KRStIteĽ, ReAlItA PReŠOV

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

Sväté liturgie v gréckokatolíckych chrámoch 
s modlitbami za uzdravenie špeciálne zamerané 
na obnovu a uzdravenie vzťahov v rodinách, 
z ktorých sme vyšli všetci.
09.06. 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

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

zInZeRCIA

PROPOLISOVá ŠŤAVA – jediný tekutý propolis na slo-
venskom 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

zBlAHOželáMe

V mene redakcie a všetkých čitateľov časopisu Slovo 
vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania a pevné zdravie 
predsedovi redakčnej rady časopisu Slovo o. Michalovi 
Hospodárovi ml. pri príležitosti jeho okrúhleho výročia 
kňazskej vysviacky.

Na mnoho rokov, šťastných rokov!
redakcia

zdAROVAlI nA SlOVO

Paulína Frindtová, Košice – 200 Sk; Anton Palenčár, 
Ruská Nová Ves – 100 Sk; Vincent Milenký, Ruská Nová 
Ves – 200 Sk; Arcibratstvo sv. ruženca, Šandal – 500 Sk; 
Viera Haľamová, Litmanová – 100 Sk; Mária Litváková 
– 100 Sk; Ján Kleban, Prešov – 100 Sk; bohuznámy 
– 20 Sk; Arcibratstvo ruženca – 500 Sk; bohuznámy, 
Prešov – 1000 Sk; veriaci farnosti Porostov a filiálky 
Sejkov – 2500 Sk

Úprimne a zo srdca Pán Boh zaplať všetkým darcom.

zZBIeRKA nA dAR ČItAteĽOV SlOVA

dar pre Bratislavské biskupstvo: Ján Kleban, Prešov 
– 200 Sk 
Na biskupské rúcha pre vladyku Petra darovali:
gréckokatolíci z Ložína – 500 Sk; Magdaléna Kasardová – 
1 000 Sk; bohuznámy – 500 Sk; Ján Litvák – 200 Sk; Mária 
Drutárová, Strážske – 1 000 Sk; bohuznámy – 1 000 Sk; 
Katka Lednická, Domaniža – 200 Sk;  Bratstvo ruženca, 
Úpor – 500 Sk; čitatelia, Ruská Kajňa – 200 Sk

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

zPOZVánKy / OZnAMy

Modlitbová reťaz za duchovné povolania
Občianske združenie Manželské stretnutia pozýva 
veriacich každý štvrtok od 15.00 do 16.00 hod. na 
modlitbu ruženca Božieho milosrdenstva za duchovné 
povolania. Modlitbová reťaz bude trvať až do sviatku 
Božieho tela 2009.
Otázky môžete posielať na: povolania@gmail.com

TK KBS/Monika Jucková

Pobyt v cisterciánskom kláštore v Belgicku
Občianske združenie BERNARDO ponúka 10-dňový pobyt 
v cisterciánskom kláštore Abbaye N. D. de Scourmont 
v Belgicku v termíne od 1. septembra 2008 do 29. feb-
ruára 2009 podľa vlastného výberu.
Kláštor Abbaye N. D. de Scourmont sa nachádza na 
juhu Belgicka, iba niekoľko kilometrov od hranice 
s Francúzskom.
Uzávierka prihlášok je 25. júla 2008. Uchádzači zašlú na 
posúdenie stručný životopis a stručný sprievodný list, 
v ktorom napíšu niečo o sebe a svojej motivácii stráviť 
niekoľko dní v kláštore. Aspoň základná znalosť francúz-
skeho jazyka je nevyhnutná. Dokumenty treba zaslať 

poštou najneskôr v deň uzávierky v 3 vyhotoveniach 
na adresu: BERNARDO, Pobyt v kláštore, Jesenského 8, 
018 51 Nová Dubnica.
Na základe písomných dokladov výberová komisia vybe-
rie 5 uchádzačov, ktorí budú pozvaní na osobný rozhovor. 
Následne na to budú vybratí 3 uchádzači, ktorí sa budú 
môcť zúčastniť na pobyte v kláštore.
Náklady na pobyt vo výške 250 eur hradí v plnom rozsahu 
kláštor. Občianske združenie BERNARDO uhradí 50% 
cestovných nákladov, najviac však 3 500 Sk, jednému 
uchádzačovi.
Partnermi projektu sú tlačová kancelária Konferencie bis-
kupov Slovenska, Katolícke noviny, LUX Communication, 
TV LUX, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, eRko, DOMKA 
a univerzitné pastoračné centrá.

TK KBS/Pavol Poláček

zlIteRáRnA SúťAž SlOVA

V tomto ročníku Slova sme vám ponúkli možnosť vyskú-
šať si svoj talent v malej literárnej súťaži (poézia, próza) 
o hodnotnú cenu – kompletné Sväté písmo a ďalšie 
zaujímavé ceny. Do súťaže sa môže prihlásiť každý, kto 
na adresu redakcie zašle 1 príspevok v rozsahu A4. Súťažiť 
môžete ešte v troch kolách. Najzaujímavejšie práce budú 
uverejnené v nasledujúcich dvojčíslach ročníka 2008. 
Súťažné práce z 1. a 2. kola uverejníme naraz v dvojčísle 
14 – 15/2008 z dôvodu úprav termínov a obsahu pred-
chádzajúcich vydaní Slova.

2. kolo
Téma: Prázdniny s Bohom

Termín zasielania prác: 10. jún 2008
Adresa:  Petra, n. o.
 Hlavná 1, 080 01 Prešov, P. O. Box 204
Zo všetkých uverejnených prác vo všetkých štyroch 
kolách bude porotou vybratý výherca, ktorého meno 
bude uverejnené v č. 24 – 25/2008.

redakcia

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 (od 40 rokov 
života a od 20 rokov kňazstva) v normálnom rozsahu je 
za dobrovoľný príspevok.

oznamy a inzercia

Poznáte v svojej rodine alebo okolí mladú rodinu? Objednajte im Slovo.

Niekoľko dôvodov, prečo objednať Slovo mladým rodinám:

1. Slovo je náš jediný oficiálny časopis.
2. Obsahuje aj články venované rodine a jej problémom.
3. Pomáha mladým ľuďom zorientovať sa v tomto hlučnom svete.
4. Čítanie kresťanskej tlače ponúka alternatívu alebo dopĺňa inú tlač.
5. Už druhý rok nás číta stále viac ľudí. Asi vedia prečo.

Slovo im môžete objednať na adresu domov (190 Sk) alebo priobjednať k objednávke 
v ich farnosti.

Viac informácií vám poskytneme na tel. čísle  051 / 7731 481 
alebo na emailovej adrese slovo@grkatpo.sk.
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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, 
zamyslenie 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

08.06. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra – Panis Angelicus, blahoslavená Imelda – 
patrónka prvoprijímajúcich detí
14.06. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Košíc; 19.00 
Ruženec pre Slovensko
17.06. (utorok) 20.30 Duchovný obzor – Praktická teológia – Anjeológia; hosť 
ThDr. Anton Solčiansky
21.06. (sobota) 19.00 Ruženec pre Slovensko – modlitba ruženca svetla z Dómu 
svätej Alžbety v Košiciach
22.06. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra – Rytier Gonzága – životný príbeh sv. 
Alojza

dVOJKA: 
07.06. (sobota) 13.00 Poltón
08.06. (nedeľa) 10.20 Slovenský piatok 2/2 P – dokumentárny film o vystúpení 

kresťanov na manifestácii za náboženské a občianske slobody na Hviezdosla-
vovom námestí v Bratislave 25.marca 1988; 16.00 Orientácie P – náboženský 
magazín; 16.25 Slovo P – príhovor evanjelického farára Jána Ľachkého; 16.30 
Poltón; 02.00 Orientácie; 02.25 Slovo

09.06. (pondelok) 14.15 Orientácie; 14.40 Slovo
11.06. (streda) 22.45 Sféry dôverné P – diskusia o postavení dieťaťa v postmo-

dernom svete
12.06. (štvrtok) 14.55 Sféry dôverné – diskusia o postavení dieťaťa v postmo-

dernom svete
14.06. (sobota) 15.15 Poltón P
15.06. (nedeľa) 10.00 Pravoslávna archijerejská svätá liturgia – priamy prenos 

pri príležitosti sviatku Zoslania Svätého Ducha na apoštolov (Päťdesiatnice) 
podľa juliánskeho kalendára z Chrámu Svätej Trojice v Stakčíne, ktorú slúži 
Jeho Vysokopreosvietenosť Ján, arcibiskup prešovský a Slovenska; 18.20 
Slovo P – príhovor Mgr. Miloša Kohúteka o vzťahu človeka a Boha; 18.30 
Orientácie P – náboženský magazín; 18.55 Poltón; 00.50 Orientácie; 
01.15 Slovo

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)
08.06. Rímskokatolícka svätá omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
15.06. Rímskokatolícka svätá omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
22.06. Evanjelické služby Božie z Prietrže

Z duše (NE 07.55 – Rádio Regina)
08.06. Pavel Gabriš: O múdrosti
15.06. Stanislava Jurčáková: Deň otcov
22.06. Pavol Zsolnai: Nádej

Cesty (NE 21.05 – Rádio Slovensko; ST 21.00, SO 20.00 – Rádio Regina)
07.06. Náboženské spektrum (Ľ.Malík)
14.06. Náboženské spektrum (A.Brillová)
21.06. Náboženské spektrum (Ľ.Malík)

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.

09.06. (pondelok) 07.30 Ranná káva P 08.30 Retro blok 09.00 Doma na dôchodku 10.00 Gospel párty 10.55 Večerná 
univerzita 11.45 Poézia 12.00 Anjel Pána 12.25 Generálna audiencia 13.55 Ranná káva 14.55 Turínske plátno 15.25 
Hrdinovia viery – Môj tajný priateľ 16.00 Katechéza 16.30 Kráľovstvo bez hraníc (6) 17.00 Doma v rodine P 18.00 UPeCe 
live 19.00 Moja misia – Čo slová nepovedia (Sibír) 19.30 Bioetika (3) Umelé oplodnenie    21W 20.00 Vlastná cesta 20.30 
U Pavla P 21.30 Misia nádeje – Fire 22.00 Ranná káva 23.00 Doma v kultúre

10.06. (utorok) 07.00 Svätá omša 07.30 Ranná káva P 08.30 Misia nádeje – Fire 09.05 Doma v rodine 10.00 U Pavla 
11.00 Gospel párty 12.00 Anjel Pána 12.25 Správy 12.45 Prehľad katolíckych periodík 12.50 Taizé 13.45 Poézia 14.05 
Ranná káva 15.00 Lumen 2000 15.30 UPeCe live 16.30 Kráľovstvo bez hraníc (6) 17.00 Doma v zamestnaní P 18.00 
Octava dies 18.30 Katechéza 19.00 Moja misia – Čo slová nepovedia (Sibír) 19.30 Bioetika (3) Umelé oplodnenie   21W 
20.00 Turínske plátno 20.30 Medzi nebom a zemou P 21.15 Luxáreň P 21.45 Poltón magazín 22.15 Ranná káva 
23.10 Doma na dôchodku

11.06. (streda) 07.30 Ranná káva P 08.30 Kráľovstvo bez hraníc (6) 09.00 Doma v zamestnaní 09.55 Luxáreň 10.20 
Generálna audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.25 Večerná univerzita 13.10 Stretko 14.10 Ranná káva 15.05 Starý zákon 
(6) 15.30 U Pavla 16.30 Turínske plátno 17.00 Doma v Cirkvi P 18.00 Poltón magazín 18.30 UPeCe live 19.30 Octava 
dies 20.00 Správy P 20.20 Prehľad katolíckych periodík P 20.25 Poltón klub P 21.15 Misia nádeje – Fire 21.45 Poézia 
22.00 Ranná káva 23.00 Doma v rodine

12.06. (štvrtok) 07.00 Svätá omša 07.30 Ranná káva P 08.30 Poltón magazín 09.00 Doma v Cirkvi 10.00 Medzi nebom 
a zemou 10.45 Poézia 11.00 Stretko 12.00 Anjel Pána 12.25 Moja misia – Čo slová nepovedia (Sibír) 12.55 Bioetika (3) 
Umelé oplodnenie    21W 13.25 Octava dies 13.55 Ranná káva 14.50 Taizé 15.50 Večerná univerzita 16.35 Správy 16.55 
Prehľad katolíckych periodík 17.00 Doma v kultúre P 18.00 Misia nádeje – Fire 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 v zamestnaní

13.06. (piatok) 07.30 Ranná káva P 08.25 Tandem kvíz (6) 09.10 Doma v kultúre 10.10 UPeCe live 11.05 Poltón klub 
12.00 Anjel Pána 12.25 Luxáreň 12.55 Hrdinovia viery – Môj tajný priateľ 13.35 Ranná káva 14.30 Generálna audiencia 
15.50 Medzi nebom a zemou 16.35 Správy 16.55 Prehľad katolíckych periodík 17.00 Doma na dôchodku P 18.00 
Kráľovstvo bez hraníc (6) 18.30 Dialóg ako cesta k jednote P 19.00 Stretko DÓM P 20.00 Štúdio AHA P 20.30 Chvály P 
21.30 Večerná univerzita P 22.10 Ranná káva 23.05 Doma v Cirkvi

14.06. (sobota) 07.00 Medzi nebom a zemou 07.40 Kráľovstvo bez hraníc (6) 08.05Chvály 09.00 Večerná univerzita 09.42 
Štúdio AHA 10.10 Stretko 11.05 U Pavla 12.00 Anjel Pána 12.25 Gospel párty 13.20 Generálna audiencia 14.45 Starý 
zákon (6) 15.15 Katechéza 15.45 Dialóg ako cesta k jednote 16.15 Správy 16.35 Prehľad katolíckych periodík 16.40 
Octava dies 17.10 Tandem kvíz (7) P 17.45 UPeCe live 18.40 Poltón klub 19.35 Luxáreň 20.00 Moja misia – Čo slová 
nepovedia (Sibír) 20.30 Bioetika (3) Umelé oplodnenie   21W 21.00 Lumen 2000 P 21.30 Retro blok 22.00 Dialóg ako 
cesta k jednote 22.30 Misia nádeje – Fire 23.00Taizé

15.06. (nedeľa) 07.00 Stretko 08.00 Svätá omša 09.00 Kráľovstvo bez hraníc (7) P 09.30 Starý zákon (7) P 10.00 Hrdinovia 
viery – Môj tajný priateľ 10.30 Poltón klub 11.30 Luxáreň 12.00 Anjel Pána P 12.25 Poézia P 12.40 Misia nádeje – Fire 
13.10 Chvály 14.10 Správy 14.35 Prehľad katolíckych periodík 14.40 Lumen 2000 15.05 Retro blok 15.35 Hrdinovia 
viery – Môj tajný priateľ 16.10 Starý zákon (7) 16.35 Kráľovstvo bez hraníc (7) 17.05 Dialóg ako cesta k jednote 17.35 
Medzi nebom a zemou 18.20 Poltón magazín P 18.50 Tandem kvíz (7) 19.30 Katechéza P 20.00 Gospel párty 21.00 
U Pavla 22.20 Stretnutie mládeže v Sydney 2008 P 22.20 Malé nebo na zemi P 22.30 Octava dies P 23.00 Večerná 
univerzita 23.40 Dialóg ako cesta k jednote

16.06. (pondelok) 07.30 Ranná káva P 08.30 Retro blok 09.00 Doma na dôchodku 10.00 Gospel párty 11.00 Večerná 
univerzita 11.45 Poézia 12.00 Anjel Pána 12.25 Generálna audiencia 13.55 Ranná káva 14.55 Stretnutie mládeže 
v Sydney 2008 15.15 Malé nebo na zemi 15.30 Starý zákon (7) 16.00 Katechéza 16.30 Kráľovstvo bez hraníc (7) 17.00 
Doma v rodine P 18.00 Poltón klub19.00 Moja misia – Cena človeka (Taliansko) P 19.30 Bioetika (4) P – Kmeňové bun ky 
   21W 20.00 Luxáreň 20.30 U Nikodéma P 21.30 Dialóg ako cesta k jednote 22.00 Ranná káva 23.00 Doma v kultúre

17.06. (utorok) 07.00 Svätá omša 07.30 Ranná káva P 08.30 Dialóg ako cesta k jednote 09.00 Doma v rodine 10.00 
U Nikodéma 11.00 Gospel párty 12.00 Anjel Pána 12.25 Správy 12.45 Prehľad katolíckych periodík 12.50 Chvály 13.45 
Poézia 14.05 Ranná káva 15.00 Lumen 2000 15.30 Poltón klub 16.30 Kráľovstvo bez hraníc (7) 17.00 Doma v zamest-
naní P 18.00 Octava dies 18.30 Katechéza 19.00 Moja misia – Cena človeka (Taliansko) 19.30 Bioetika (4) – Kmeňové 
bunky    21W 20.00 Stretnutie mládeže v Sydney 2008 20.20 Malé nebo na zemi 20.30 Medzi nebom a zemou P 21.15 
Vlastná cesta P 21.40 Poltón magazín 22.05 Ranná káva 23.00 Doma na dôchodku

18.06. (streda) 07.30 Ranná káva P 08.30 Kráľovstvo bez hraníc (7) 09.00 Doma v zamestnaní 09.55 Vlastná cesta 10.20 
Generálna audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.25 Večerná univerzita 13.00 Stretko 14.00 Ranná káva 15.00 Hrdinovia 
viery – Môj tajný priateľ 15.35 U Nikodéma 16.30 Stretnutie mládeže v Sydney 2008 16.50 Malé nebo na zemi 17.00 
Doma v Cirkvi P 18.00 Poltón magazín 18.30 Poltón klub 19.30 Octava dies 20.00 Správy P 20.20 Prehľad katolíckych 
periodík P 20.25 UPeCe live P 21.20 Dialóg ako cesta k jednote 21.45 Poézia 22.00 Ranná káva 23.00 Doma v rodine

19.06. (štvrtok) 07.00 Svätá omša 07.30 Ranná káva P 08.30 Poltón magazín 09.00 Doma v Cirkvi 10.00 Medzi nebom 
a zemou 10.45 Poézia 11.00 Stretko 12.00 Anjel Pána 12.25 Moja misia – Cena človeka (Taliansko) 12.50 Bioetika 
(4) – Kmeňové bunky    21W 13.25 Octava dies 14.00 Ranná káva 14.55 Chvály 15.55 Večerná univerzita 16.35 Správy 
16.55 Prehľad katolíckych periodík 17.00 Doma v kultúre P 18.00 Dialóg ako cesta k jednote 18.30 Retro blok 19.00 
U Nikodéma 20.00 Večer s Danielom Hevierom P 21.00 Katechéza 21.30 Lumen 2000 22.00 Ranná káva 23.00 Doma 
v zamestnaní

20.06. (piatok) 07.30 Ranná káva P 08.30 Tandem kvíz (7) 09.10 Doma v kultúre 10.05 UPeCe live 11.05 Poltón klub 
12.00 Anjel Pána 12.25 Vlastná cesta 13.00 Starý zákon (7) 13.35 Ranná káva 14.30 Generálna audiencia 15.50 Medzi 
nebom a zemou 16.35 Správy 16.55 Prehľad katolíckych periodík 17.00 Doma na dôchodku P 18.00 Kráľovstvo bez 
hraníc (7) 18.30 Cez kríž k svetlu P 19.00 Stretko P 20.00 Štúdio AHA 20.30 Tajomná prítomnosť (1) P 21.30 Večerná 
univerzita P 22.15 Ranná káva 23.15 Doma v Cirkvi

21.06. (sobota) 07.00 Medzi nebom a zemou 07.45 Kráľovstvo bez hraníc (7) 08.15 Tajomná prítomnosť (1) 09.10 Večerná 
univerzita 09.50 Štúdio AHA 10.20 Stretko 11.15 U Nikodéma 12.10 Anjel Pána 12.30 Večer s Danielom Hevierom 13.30 
Generálna audiencia 14.50 Starý zákon (7) 15.15 Katechéza 15.45 Stretnutie mládeže v Sydney 2008 16.05 Malé nebo 
na zemi 16.15 Správy 16.35 Prehľad katolíckych periodík 16.40 Octava dies 17.10 Tandem kvíz (8) P 17.55 Poltón klub 
18.25 UPeCe live 19.30 Vlastná cesta 20.00 Moja misia – Cena človeka (Taliansko) 20.30 Bioetika (4) – Kmeňové bunky 
   21W 21.00 Lumen 2000 21.30 Retro blok 22.00 Stretnutie mládeže v Sydney 2008 22.20 Malé nebo na zemi 22.30 Cez 
kríž k svetlu 23.00 Chvály

22.06. (nedeľa) 07.00 Stretko 08.00 Svätá omša 09.00 Kráľovstvo bez hraníc (8) P 09.30 Starý zákon (8) P 10.00 
Hrdinovia viery – Patrik P 10.30 UPeCe live 11.30 Vlastná cesta 12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.45 Stretnutie 
mládeže v Sydney 2008 13.05 Malé nebo na zemi 13.15 Tajomná prítomnosť (1) 14.15 Správy 14.35 Prehľad katolíckych 
periodík 14.40 Lumen 2000 15.10 Retro blok 15.40 Hrdinovia viery – Patrik 16.15 Starý zákon (8) 16.45 Kráľovstvo 
bez hraníc (8) 17.15 Cez kríž k svetlu 17.45 Medzi nebom a zemou 18.30 Poltón magazín P 19.00 Tandem kvíz (8) 
19.45 Katechéza P 20.15 Večer s Danielom Hevierom 21.10 U Nikodéma 22.05 Nádej pre svet P 22.40 Octava dies P 
23.10 Večerná univerzita 23.50 Nádej pre svet

z S l o v e N S k ý  R o z h l a S
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Pomôcky: 
Yva, Anapest, 

Záraza
Vedecký 

názov krídla
1. časť 

tajničky
Správna 
jednotka

Detský 
pozdrav

Chemická 
značka 
hliníka

Kód Tongy
Autor:

 V. Komanický, 
Humenné

Samec 
sliepky

3. časť 
tajničky Pokoruj

Lekár  liečiaci 
alopaticky

Kukluxklan, 
skratka

Vábilo
Mužské meno

Rímsky 
peniaz

Automat. sys-
tém riadenia, 

skratka

Mater.- 
technické 

podmienky, 
skratka

5. časť 
tajničky ORezný nástroj

slovo
Kemping Pobádaj

Rýpal
Olejnatá 
rastlina

Vykladač 
islamu, mullah

Mažem
Smola

Import

Tiež

Výsledok 
práce

Osobné 
zámeno

Klamal Obaly

Zelenina

Hliníková 
fólia

Parazitná 
rastlina

slovo Vzťahujúca 
sa na ťavu

Unsere Zeit, 
skratka Exmetropola 

Barmy
Mužské  
meno

Značka 
kozmetikyDom. ženské 

meno

4. časť 
tajničky

Lov

Semita

Papagáj
Ozdobuj

Zbe hovec,  
po česky

Dediny
Plošná miera

Latinská 
spojka „a“A podobne, 

skratka

Nemecká 
predložka

2. časť 
tajničky

Kancelárska 
skratka Antidaktyl

Svätý Augustín povedal, že ... (dokončenie v tajničke)

relax

s úsmevom 
n Tragédia v 5-tich dejstvách: 1.syr, 2. syr 
a myš, 3. myš, 4. myš a kocúr, 5. kocúr...

n Jedného dňa sa dcérka pýta mamičky: 
„Mami, prečo máš niektoré vlasy biele?“
„To je z tvojej neposlušnosti. Vždy, keď niečo 
zlé vyvedieš, obelie mi jeden vlas.“
„A, mami, prečo ma babička bielu celú 
hlavu?“

n Pri maturite sa pýta komisia študenta: „Ako 
sa voláte?“
„Ladislav Žabka.“
„A čomu sa tak smejete, študent?“
„Len tak. Mám radosť, že som hneď na prvú 
otázku odpovedal dobre.“

n Na svete sú dva typy ľudí.
Jedni sa ráno prebudia a povedia: „Dobré 
ráno, Bože!“
A potom sú takí, čo sa ráno prebudia a pove-
dia: „Dobrý Bože, ráno!“

n Na geometrii sa žiak pri tabuli bráni: „Veď 
som ten trojuholník ABCD narysoval správ-
ne!“

 M K M Ó T A R V L A S I A Š M O S

 T I O Á S V L A C CH L K Á Y A S P

 K K L R R A A E D R S J T A T O E

 M I O O K C L N L A E Á J T K Š A

 P I T N S I A S M U R A K O A T V

 O O M I B R N A B O J H R N I Z A

 L A N Á L B D R R E V A I R A A T

 U A T Á R O D E I Ó T L A I N V I

 J U S T E CH P P N T T L N Z R A K

 Ž K S I I K O T Á S U Á E A O B Á

 A I S Ľ V R K A A P T F B H B O N

 L I A A U A O R O E E V O Ľ E I C

 M A S K A B J P B E R Ž O L D M E

Legenda: ALELUJA, ARCHA, ATÓM, ÁRON, BETÁNIA, BET-
LEHEM, CELIBÁT, CIEĽ, DAMASK, EFEZ, HRAD, CHRÁM, INRI, 
KRAB, KRST, KVAS, LÁSKA, LIST, LOTOR, MASKA, MATKA, MI-
LOSRDENSTVO, MISIE, NEBO, NOTA, OBAVA, OBED, OMŠA, 
PÁPEŽ, PILÁT, POKOJ, POKORA, POLITIK, POPULARITA, 
RASTLINA, RORÁTY, SAREPTA, SINAJ, SĽUB, TÓRA, VATIKÁN, 
VLAK, VLAS, VLNA, ZRAK, ŽALM, ŽIAK, ŽOLD, ŽREB.

Tajničku osemsmerovky tvorí 37 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

Svätý Ján Krstiteľ

Spôsobom,  akým  sa  študuje 
Sväté  Písmo,  sa má  študo-
vať aj ikona. Pokiaľ sa však 

nezrodí úzky vzťah medzi čitateľom 
a Slovom a neprijmeme, že Slovo 
je plné Svätého Ducha, všetko, čo 
o  Písme,  či  o  ikone naštudujeme, 
budú  znalosti  a údaje  roztratené, 
a teda samé o sebe aj zbytočné.

V ikone musíme prísť k zjaveniu 
osôb,  ktoré  sú  na  nej  zobrazené 
a k zjaveniu ich viery. Súčasnému 
človeku môže ikona hovoriť s pôva-
bom, ale nemusí pochopiť, čo mu 
chce povedať. Potrebuje zatiahnuť 
na hlbinu  poznávania  a  zostúpiť 
do hĺbky svojho vnútra. Súčasník 
takému procesu nie  je  veľmi  na-
klonený.
Z  ikony  sa  na  nás  strohým 

a  prísnym  pohľadom  pozerá  sv. 
Ján Krstiteľ. Východ ho volá Pred-
chodca.  Liturgia ho každý utorok 
oslavuje a pozdravuje nádherným 
spevom tropára: „...teba, Predchod-
ca, uctilo svedectvo Pánovo. Bol si 
vyvýšený nad  všetkých  prorokov, 
lebo  si  pokrstil  Predpovedaného. 
Ochotne si trpel za pravdu. V pred-
peklí si zvestoval príchod vteleného 
Boha, ktorý prišiel, aby zbavil svet 
hriechu a nám dal veľkú milosť.“
Prísny pohľad  je  výrazom veľmi 

vážneho poslania,  ktoré  od Boha 
prijal i uskutočnil svojím životom. 

„Kto  si  ...  ?“ pýtali  sa ho viacerí. 
„Si Mesiáš...?“ S veľkou pokorou, 
ktorú výrazom aj postojom podchy-
til na ikone ikonopisec, odpovedá. 
A nie svojimi slovami, ale proroka 
Izaiáša: „Hlas volajúceho na púšti: 
Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte 
mu  chodníky!  Každá  dolina  sa 
vyplní a každý vrch a kopec zníži. 

Čo  je  krivé  bude 
priame, a čo je hr-
boľaté bude cestou 
priamou. A  každé 
telo  uvidí  Božiu 
spásu.“(porov.  Lk 
3, 4 – 6)
Už pri zvestovaní 

narodenia povedal 
anjel Zachariášovi 
o jeho poslaní, kto 
to  bude,  čo  bude 
uskutočňovať,  že 
bude veľký pred Pá-
nom, mnohých sy-
nov  Izraela  obratí 
k Pánovi, ich Bohu, 
Eliášov duch a moc 
budú na ňom, aby 
obrátil srdcia otcov 
k  synom  a  neve-
riacich  k múdros-
ti  spravodlivých 
a  pripravil  Pánovi 
dokonalý  ľud.(po-

rov. Lk 1)
To, že je skutočným Božím poslom 

spásy, tým, ktorý ukázal na Mesi-
áša, ikonopisec naznačil krídlami. 
Priestor,  v  ktorom  sa  pohyboval 
a zdržiaval, bola nehostinná púšť, 
kde vietor pohládza skaly i mocou 
premiestňuje piesok. Na to ukazujú 
jeho  rozstrapatené  vlasy  aj  odev 
z ťavej srsti – pre Jána Krstiteľa na 
všetkých  ikonách  charakteristický 
znak. Popri mohutnej postave tenké 
ruky zdôrazňujú život v striedmosti 
a pôste.
Hlava na mise ukazuje na záver 

jeho  života.  Tým najdôležitejším 
posolstvom tejto ikony je rozvinu-
tý  zvitok  s  nápisom.  Biela  farba 
vyjadruje duchovnú myšlienku. Aj 
z tejto ikony hovorí jasným slovom. 
Ide o rozhodné Jánovo posolstvo pre 
každého: „Robte pokánie,  lebo sa 
priblížilo nebeské kráľovstvo.“(Mt 
3, 2)
Je to najvnútornejšia výzva ikony: 

„Robte pokánie!“ n

Ikona Jána Krstiteľa. Snímka: www.emporioalpha.gr-image.php

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



Peňažný denník
Fakturácia
Pohľadávky
Záväzky
Hromadné 
prevodné príkazy
Homebanking
Majetok
Plán investícií
Ceniny
Valuty
Účelové zbierky
Filiálky
Kontextová pomoc
Inventarizácia
Výkaz o majetku 
a záväzkoch
Výkaz o príjmoch 
a výdavkoch
Ročný výkaz 
o hospodárení
Grafy

PILSERVIS Ján Mrug st. & Ján Mrug ml.
Servis a predaj techniky pre váš les, záhradu a hobby

Plavnica 12, 065 45, tel./fax: 052/43 93 526, 0903 863 362, 0907 570 120

NOVINKA  PREDĹŽENÁ PREDĹŽENÁ  Motorový vyžínač 
Mot. kosačka s pohonom  ZÁRUKA 5 ROKOV  ZÁRUKA 5 ROKOV  STIHL FS 38
Štartovanie na kľúčik  Motorová kosačka bez pohonu  Motorová kosačka s pohonom  Výkon 0,65 kW  
Motor B&S  Motor B&S  Motor B&S Hrúbka lanka  2 mm
Výkon 5,5 kW Výkon  2,5 kW  Výkon  2,9 kW  Váha 4,1 kg
Záber 48 cm  Záber 40 cm  Záber 46 cm Záber 20 cm 
Objem koša 75 l  Objem koša  70 l Objem koša  70 l Objem 27,2 cm3
Cena 17.990,-Sk  Cena 6.990,-Sk  Cena 10.990,-Sk  Cena 4.990,-Sk

U nás si môžete taktiež zakúpiť motorové píly, záhradné traktory, krovinorezy, štvorkolky, snehové frézy a k nim príslušenstvo. A ak sa nechcete 
rozčuľovať pri skladaní kosačky, krovinorezu, motorovej píly a inej techniky donesenej v škatuli domov, zakúpte si ju u nás, my vám ju skomple-
tizujeme, vybavíme olejmi a nastavíme na okamžité použitie. To všetko v cene stroja. Na naše výrobky poskytujeme originálne náhradné diely, 
záručný a pozáručný servis, nákup na splátky. 

Pracovný čas:  Disponujeme týmito značkami:

pondelok – piatok  7.30 – 16.00
sobota 7.30 – 12.00

PILSERVIS

JednoduCHé ÚčTovnÍCTvo Pre FarsKé ÚradY
Profesionálny program vypracovaný firmou dlhoročne pôsobiacou v oblasti tvorby ekonomických programov.

PROGRAM Je AK tuAlIZOVAný POdĽA POžIAdAVIeK KBS PlAtnýCH Od ROKu 2008.

Letná 45, Košice 
tel.: 055/633 94 70

Email: step2002@step.sk
URL: www.step.sk

Peňažný denník rieši evidenciu príjmov a výdavkov v členení
podľa požiadaviek farských úradov, pričom umožňuje:

viesť viac účtov a pokladní až na filiálky;
automatické zadávanie podľa účtovných operácií;
automatické číslovanie dokladov;
prepojenie na pohľadávky a záväzky;
prepojenie na majetok;
prepojenie na ceniny a valuty;
tlač príjmových a výdavkovývh dokladov;
prepočet stavov na finančných účtoch;
priebežné položky;
možnosť triedenia denníka;
rozúčtovanie na podrobnejšie členenie;
vlastné analytické členenie denníka.

do 30.06.2008

zľava 30%

DEMO verzia k dispozícii 
na stiahnutie


