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Prvé kroky dieťaťa mimo domova



naše nové chrámy

Anton Uhrin

Farnosť Humenné-Pod 
Sokolejom vznikla v roku 
2000 vyčlenením z far-

nosti Humenné na jednom 
z humenských sídlisk. V tom 
čase už existovala hrubá stavba 
chrámu, ktorý sa začal stavať 
v roku 1998.

31. marca 1998 vydal Okresný 
úrad v Humennom stavebné 
povolenie na výstavbu chrámu. 
Hlavným architektom stavby 
je Ing. Cyril Turovský. Chrám 
je zasvätený sv. Petrovi a Pav-
lovi.

Je umiestnený na kopci na 
rovnom teréne. Objekt je na-
vrhnutý v tvare byzantského 
kríža. Pôdorysný tvar pozostáva 
z hlavného štvorca a prístavkov 
na každej strane štvorca. Nad 
hlavným štvorcom je polguľo-

vitá kopula. Priestor interiéru 
je rozdelený do dvoch podlaží 
s galériou.

Prízemie obsahuje hlavnú 
loď, svätyňu, sakristiu, kotol-
ňu a strojovňu, zádveria na 
všetkých troch vstupoch do 
chrámu, dve spovednice a to-
alety. Na poschodí je galéria 
– chór, miestnosť pre kurátorov 
a sklad. Táto miestnosť sa vyu-
žíva pre deti a mládež.

Chrám je presvetlený oknami 
umiestnenými na spodnom 
obvode kopuly a kruhovými 
oknami umiestnenými na kaž-
dej strane prístavku. Celkovo je 
v kupole 32 plastových okien.

Kúrenie chrámu je podlahové. 
Po štyroch stranách chrámu sú 
kruhové okná s vitrážami. Nad 
oltárom je motív kalicha a Eu-
charistie, na vstupe je motív 
sv. apoštolov Petra a Pavla a po 
bokoch sú motívy kríža.

Do budúcnosti sa plánuje 
ikonostas, maľby v kupole, pri 
chráme ako samostatný celok 
zvonica a oplotenie chrámu.

Na financovaní sa podieľa-
li veriaci farnosti, sponzori, 
americkí biskupi a nadácia Pro 
Domo Dei.

Posviacku chrámu vykonal 
na sviatok sv. apoštolov Petra 
a Pavla 29. júna 2003 arcibis-
kup a metropolita Mons. Ján 
Babjak za prítomnosti košic-
kého eparchu Mons. Milana 
Chautura. n

Humenné-Pod Sokolejom
Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla

Emil TUriAk

Prvé kroky a úsilie o zvidi-
teľnenie gréckokatolíkov 
v Žiline sa spájajú s ot-

com Alexandrom Melom OP, 
ktorý v tomto meste sústredil 
okolo seba veriacich, túžiacich 
praktizovať náboženský život vo 

svojom obrade. Tak tu vznikol 
zárodok budúcej farnosti.

Gréckokatolícka farnosť v Ži-
line bola zriadená 1.januára 
1997 prešovským sídelným 
biskupom Mons. Jánom Hirkom. 
Bohoslužby sa počas prvých 
troch rokov konali najskôr 
v priestoroch kapucínskeho 
kláštora a neskôr v Chráme sv. 

Pavla na Mariánskom námestí 
v Žiline. Táto doba bola časom 
koncipovania farského spolo-
čenstva gréckokatolíkov žijúcich 
v liturgicko-obradovej diaspóre 
v Žiline a okolí.

Postupom času sa nutnosť 
vlastných liturgických priesto-
rov ukazovala stále nalieha-
vejšou. Z rokovaní medzi o. 
biskupom Mons. J. Hirkom 
a vedením mesta Žiliny vzišlo 
rozhodnutie, na základe ktoré-
ho 11. septembra 1997 Mestské 
zastupiteľstvo v Žiline schválilo 
predaj objektu materskej školy 
na Nanterskej ulici za jednu 
korunu Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku. Táto budova bola 
stavebne upravená na chrámo-
vú a farskú časť s finančnou 
podporou švajčiarskej nadácie 
Pro Domo Dei.

11. decembra 1999 bol objekt 
posvätený vtedajším generál-
nym vikárom Mons. Jánom 

Závackým. Okrem ikonostasa 
bol interiér Chrámu Narodenia 
Presvätej Bohorodičky zariade-
ný provizórne. Vďaka viacerým 
dobrodincom bol postupne obo-
hatený vlastným mobiliárom, 
nábytkom, liturgickými rúcha-
mi, prikrývkami a lavicami pre 
sto ľudí.

10. decembra 2006 o. arcibis-
kup a metropolita Mons. Ján 
Babjak SJ posvätil nový oltár 
a bohostánok.

Za krátku dobu faktickej exis-
tencie si farnosť našla svoje 
špecifické miesto a postavenie 
v kresťanskom živote Žiliny. 
Chrám je nielen náboženským 
kultovým miestom veriacich 
gréckokatolíkov, ale je tiež 
miestom šírenia bohatstva by-
zantskej liturgie a kultúrneho 
dedičstva našich otcov – od 
doby sv. Cyrila a Metoda až po 
súčasnosť. n

žilina
Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
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ThDr. PaedDr. Gabriel Paľa, PhD.
člen redakčnej rady„Choďte teda, učte všetky náro-

dy a krstite ich v mene Otca 
i Syna i Ducha Svätého, 

a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám 
prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni 
až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 19 – 20 )

Tento misijný rozkaz dáva Ježiš svojim 
spolupracovníkom po svojom zmŕtvychvsta-
ní. Pri jeho čítaní sa nám môže zdať, že sa 
nás to vôbec netýka. Povieme si, veď Ježiš 
oslovuje len apoštolov. Áno, Ježiš doslovne 
hovorí v tejto stati iba k apoštolom, ale táto 
misia platí aj pre každého jedného kresťana. 
Je dokonca našou povinnosťou zadarmo 
dávať, čo sme zadarmo dostali. Ježiš nás 
burcuje k nebojácnej evanjelizácii slovami 
v Matúšovom evanjeliu: „Čo vám hovorím vo 
tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, 
rozhlasujte zo striech.“ (Mt 10, 27)

Vo Svätom písme by sme určite našli mno-
ho príkladov odvážnych evanjelizátorov, 
ktorí neoblomne a hrdo hlásali Ježišovo 
posolstvo slovami aj skutkami. K jedným 
z nich patrí svätý apoštol Pavol. Pápež 
Benedikt XVI. vyhlási v nedeľu 29. júna 
Rok svätého apoštola Pavla. Je pozvaním, 
aby sme upriamili svoju pozornosť na život 
muža viery, ktorý najprv Ježiša nenávidel 
a prenasledoval jeho stúpencov, no neskôr 
mu zasvätil celý svoj život a miloval ho až 
do krajnosti. A tak ho Ježiš zahŕňa veľkou 
dávkou lásky a milosrdenstva, odpúšťa mu 
jeho previnenia a činí z Pavla veľkého člove-
ka a teológa, z ktorého až dodnes čerpáme. 
Ježiš jeho talenty zhodnotil a zmenil ho 
na jedného z najväčších ohlasovateľov – 
evanjelizátorov všetkých čias. Na osobnosti 
apoštola Pavla by sme si mohli všimnúť veľa 
pozitívnych i negatívnych charakterových 
vlastností. Podobá sa dnešnému človeku. 
Tým chcem povedať, že nikomu z nás 
súčasníkov nechýba nič z toho, čo mali 
k dispozícii Ježišovi súčasníci. Ba osobne si 
myslím, že my máme oveľa väčšie možnosti, 
prostriedky a logistiku. Chýba nám možno 
ochota, chuť a energia.

Musíme spomaliť, zastaviť a zamyslieť sa. 
Doba, v ktorej žijeme, je veľmi hlučná. Sme 
prehlušení mnohými „vysokými tónmi“ kon-
zumizmu, egoizmu, bezcitnosti a mnohokrát 
aj hyenizmu páchanom rukami človeka na 
samom človeku. Skúste pozorovať ľudí, za 
čím všetkým sa zháňajú, koľko energie míňa-
jú na hlúposti tohto sveta. Keby sme aspoň 
desať percent tejto energie využili v prospech 
evanjelizácie, určite by sme nemuseli vyna-
kladať toľko síl pri obhajobe nenarodeného 
života v parlamente, na ústavnom súde či 
v médiách. Investície vložené do evanjelizá-
cie sa nám určite stonásobne vrátia.

Ježiš nás však neposiela evanjelizovať 
samých. Svätý Duch pôsobí v nás a skrze 
nás. Naša vôľa však musí chcieť a duch 
sa musí pripraviť. Príprava má spočívať 
v štúdiu Božieho slova, v načúvaní, v tichu. 
Treba sa zastaviť, otvoriť srdce a počúvať, 
čo nám bude hovoriť Boží Duch. Nech tieto 
naše stretnutia budú dôverné a úprimné. 
Po nich budeme určite ochotnejší hlásať zo 
striech všetky pravdy, ktoré nám Boh šepkal 
do srdca. Dôverujme mu, povie nám vždy 
pravdu a vyzbrojí nás všetkým, čo budeme 
potrebovať k ohlasovaniu pravdy iným 
ľuďom. Boh v nás bude pôsobiť, kdekoľvek 
budeme a s kýmkoľvek sa stretneme, ak 
sa k nemu budeme vždy a vytrvalo vracať 
a prosiť o jeho priazeň.

Všimnime si ešte jeden podstatný prvok 
Pavlovej evanjelizačnej schopnosti: žehnal 
všetkým, ku ktorým prichádzal. Žehnajme aj 
my veriacim i neveriacim, i všetkým, ku kto-
rým prichádzame alebo hovoríme. Boh nám 
s istotou pripraví cestu, ktorá možno nebude 
ľahká, ale jej cieľ bude vznešený. n

slovo na úvod
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Drahí bratia a sestry,
dnes by som chcel hovoriť o sv. Benedik-
tovi, zakladateľovi západného mníšstva 
a tiež patrónovi môjho pontifikátu. Za-
čnem slovami sv. Gregora Veľkého, ktoré 
napísal o sv. Benediktovi: „Boží muž, 
ktorý zažiaril na tejto zemi toľkými zá-
zrakmi, sa nemenej zaskvel výrečnosťou, 
s akou predkladal svoju náuku” (Il dial. 
II, 36). Tieto slová napísal veľký pápež 
v roku 592. Bolo to len 50 rokov po smrti 
svätého mnícha – bol ešte živo prítomný 
v pamäti ľudí, no predovšetkým v ním 
založenom a prekvitajúcom rehoľnom 
ráde. Sv. Benedikt z Nursie svojím životom 
a dielom zásadne ovplyvnil rozvoj európ-
skej vzdelanosti a kultúry. Najdôležitejší 
prameň o jeho živote predstavuje druhá 
kniha dialógov sv. Gregora Veľkého. Nie 
je to životopis v klasickom zmysle. Podľa 

vtedajšieho spôsobu myslenia chce autor 
na príklade konkrétneho človeka – teda sv. 
Benedikta – ilustrovať výstup na vrchol 
kontemplácie, ktorý môže uskutočniť len 
ten, kto sa oddá Bohu. Predkladá nám 
teda vzor ľudského života ako výstup 
na vrchol dokonalosti. Sv. Gregor Veľký 
hovorí v knihe dialógov aj o mnohých 
zázrakoch, ktoré tento svätec vykonal. Ani 
vtedy mu však nejde iba o opísanie čohosi, 
čo je podivuhodné, ale chce demonštrovať, 
ako Boh napomínaním, pomocou, ale aj 
trestom zasahuje do konkrétnych situácií 
ľudského života. Chce ukázať, že Boh nie 
je len vzdialenou hypotézou počiatku 
sveta, ale že je prítomný v živote každého 
človeka.

Vo všeobecnom kontexte doby je táto 
perspektíva „životopisca“ pochopiteľná: 
na rozhraní 5. a 6. storočia svet prechá-

dzal hroznou krízou hodnôt a inštitúcií, 
ktorú spôsobili pád Rímskej ríše, invázia 
nových národov a úpadok mravov. Tým, 
že sv. Benedikta predstavil ako „žiarivú 
hviezdu“, chcel Gregor v tejto ťaživej si-
tuácii práve v Ríme naznačiť východisko 
z „temnej noci dejín“ (porov. Ján Pavol 
II., Insegnamenti, II/1, 1979, s. 1158). 
Dielo tohto svätca – a predovšetkým jeho 
rehoľa – sa skutočne ukázali ako nosi-
telia autentického duchovného kvasu, 
ktorý po stáročia v rozsahu presahujúcom 
hranice jeho vlasti i jeho doby premieňal 
tvár Európy a po páde politickej jednoty 
vytvorenej Rímskou ríšou podnietil novú 
duchovnú a kultúrnu jednotu na báze 
kresťanskej viery, na ktorej sa podieľali 
všetky národy tohto kontinentu. Práve 
tak sa zrodila realita, ktorú nazývame 
Európa.

Narodenie sv. Benedikta sa datuje pri-
bližne do roku 480. Ako hovorí sv. Gregor, 
pochádzal „ex provincia Nursiae“, čiže 
z regiónu Nursia. Jeho dobre situovaní 
rodičia ho poslali na štúdiá do Ríma. Vo 
Večnom meste sa však nezdržal dlho. 
Gregor to vysvetľuje veľmi vierohodne, 
keď zdôrazňuje, že mladého Benedikta 
znechutil životný štýl mnohých jeho 
spolužiakov oddávajúcich sa hýrivému 
životu a nechcel upadnúť do rovnakých 
chýb ako oni. Túžil sa páčiť iba Bohu – 
soli Deo placere desiderans (Il dial., Prol. 
1). Benedikt preto ešte pred dokončením 
svojho štúdia opustil Rím a utiahol sa do 
samoty medzi vrchy východne od Ríma. 
Spočiatku žil v dedinke Effide (dnešnom 
Affile), kde určitý čas žil v rehoľnej ko-
munite mníchov, potom sa stal pustov-
níkom v neďalekom Subiacu. Tam strávil 
tri roky úplne sám v jaskyni, ktorá sa od 
vrcholného stredoveku stala „srdcom“ 
benediktínskeho kláštora nazývaného 
Sacro Speco – Svätá jaskyňa. Obdobie 
v Subiacu, obdobie samoty s Bohom, 
bolo pre Benedikta časom dozrievania. 
Tu musel znášať a prekonať tri základné 
pokušenia každého človeka: pokušenie 
sebapresadzovania a túžby stavať seba do 
stredu, pokušenie zmyselnosti a napokon 
pokušenie hnevu a pomsty. Benedikt bol 
totiž presvedčený, že len po víťazstve nad 
týmito pokušeniami bude schopný pove-
dať niečo užitočné druhým v núdzi. Keď 
svoju dušu takto upokojil, bol schopný 
dokonale kontrolovať poryvy vlastného ja 
a stať sa tvorcom pokoja vôkol seba. Až 
potom sa rozhodol založiť prvé vlastné 
kláštory v údolí Anio blízko Subiaca.

Benedikt v roku 529 Subiaco opustil, aby 
sa usadil na Monte Cassine. Toto presíd-
lenie niektorí vysvetľovali ako jeho útek 
pred intrigami miestneho závistlivého 
kňaza. Pokus o takéto vysvetlenie sa však 

slovo svätého otca

Svätý Benedikt z Nursie. Snímka: upload.wikimedia.org

Pri generálnej audiencii 9. apríla tohto roka sa Benedikt XVI. dotkol osoby 
patróna svojho pontifikátu svätého Benedikta z Nursie. 

Sv. Benedikt  
z nursie
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ukázal málo presvedčivým, lebo Benedikt 
sa nevrátil, keď kňaz nečakane zomrel 
(Il dial. 8). Toto rozhodnutie je v sku-
točnosti prejavom jeho vstupu do novej 
fázy vnútorného dozrievania a mníšskej 
skúsenosti. Podľa Gregora Veľkého mal 
odchod z odľahlého údolia Anio na Mon-
te Cassine – výšine, ktorá sa vypína nad 
širokou okolitou planinou a je viditeľná 
už z diaľky – symbolický význam: skrytý 
mníšsky život je zmysluplný, no kláštor 
má v živote Cirkvi a spoločnosti aj verejný 
účel – má zviditeľňovať vieru ako životnú 
silu. A skutočne: keď Benedikt 21. marca 
547 ukončil svoj pozemský život, zane-
chal vo svojej regule a v ním založenej 
benediktínskej rodine dedičstvo, ktoré 
počas stáročí prinášalo a dodnes prináša 
ovocie po celom svete.

V celej druhej knihe dialógov Gregor 
opisuje, ako bol život sv. Benedikta po-
norený do modlitby, nosného základu 
jeho existencie. Bez modlitby nejestvuje 
skúsenosť s Bohom. No Benediktova spi-
ritualita nebola len zvnútornenie mimo 
reality. V nepokojoch a zmätkoch svojej 
doby žil stále pred Božím zrakom, a práve 
preto nikdy nestratil zo zreteľa povin-
nosti každodenného života ani človeka 
s jeho konkrétnymi potrebami. Hľadiac 
na Boha pochopil realitu človeka a jeho 
poslanie. Vo svojej regule označil mníšsky 
život za „školu služby Pánovi“ (Prol. 45) 
a od svojich mníchov žiadal, aby „nič 
neuprednostňovali pred Božím dielom“ 
(teda posvätnými čítaniami a liturgiou 
hodín) (43, 3). Zdôraznil však, že mod-
litba je v prvom rade aktom počúvania 
(Prol. 9 – 11), ktoré vzápätí treba premeniť 
na konkrétnu činnosť. „Pán očakáva, že 
každý deň odpovieme svojimi skutkami 
na jeho svätú náuku,“ hovorí (Prol. 35). 
Život mnícha sa tak stáva plodnou sym-
biózou činnosti a kontemplácie, „aby bol 
vo všetkom zvelebený Boh“ (57, 9). Na 
rozdiel od ľahkej a egocentrickej sebare-
alizácie, dnes tak často vyzdvihovanej, je 
prvým a neodňateľným záväzkom učeníka 
sv. Benedikta úprimné hľadanie Boha 
(58, 7), pričom má ísť cestou lásky, ktorú 
vytýčil pokorný a poslušný Kristus. Pred 
ňou nesmie nič uprednostniť (4, 21; 72, 
11). Práve takto – v službe druhému – sa 
stane človekom služby a pokoja. Cvičením 
sa v poslušnosti, ktorú uskutočňuje viera 
oživovaná láskou (5, 2), mních nadobú-
da pokoru (5, 1). Regula jej venuje celú 
kapitolu (7). Takto sa človek stáva čoraz 
podobnejším Kristovi a dosahuje pravú 
sebarealizáciu ako stvorenie na Boží 
obraz a podobu. 

Poslušnosti učeníka musí zodpovedať 
múdrosť opáta, ktorý v kláštore zaujíma 
„postavenie Krista“ (2, 2; 63, 13). Jeho 

osobnosť, ktorá je opísaná predovšetkým 
v druhej kapitole a charakterizovaná du-
chovnou krásou a náročnosťou záväzku, 
možno považovať za Benediktov autopor-
trét, lebo – ako píše Gregor Veľký – „svätec 
nemohol učiť inak, ako žil“ (Il dial. II, 
36). Opát musí byť zároveň nežným ot-
com i prísnym učiteľom (2, 24), pravým 
vychovávateľom. Má byť neochvejný 
k nerestiam, no predovšetkým je povolaný 
napodobňovať nežnosť Dobrého Pastiera 
(27, 8) a „skôr pomáhať, než vládnuť“ (64, 
8), „skôr skutkami ako slovami zdôrazňo-
vať všetko, čo je dobré a sväté“ a „ilustro-
vať božské prikázania svojím príkladom“ 
(2, 12). Aby bol opát schopný rozhodovať 
zodpovedne, musí načúvať „radám spo-
lubratov“ (3, 2), lebo „Boh často práve 
najmladšiemu zjavuje najlepšie riešenie“ 
(3, 3). Toto usmernenie robí regulu napí-
sanú temer pred pätnástimi storočiami 
až prekvapivo modernou. Verejne činný 
človek má byť aj v najmenších oblastiach 
vždy aj človekom počúvajúcim a učiacim 
sa od toho, koho počúva.

Sám Benedikt označuje svoju regulu za 
„minimum načrtnuté iba na začiatok“ 
(73, 8); v skutočnosti však ponúka užitoč-
né usmernenia nielen pre mníchov, ale pre 
všetkých, ktorí hľadajú vedenie na svojej 
ceste k Bohu. Pre umiernenosť, ľudskosť 
a jasné rozlišovanie medzi podstatným 
a druhotným v duchovnom živote si 
podnes uchovala inšpirujúcu silu.

Keď Pavol VI. 24. októbra 1964 vyhlásil 
sv. Benedikta za patróna Európy, vyjadril 
tým uznanie obdivuhodnému dielu, ktoré 
tento svätec prostredníctvom svojej rehole 
vykonal pre formovanie európskej civili-
zácie a kultúry. Európa po storočí hlboko 
poznačenom dvoma svetovými vojnami 
a po páde dvoch veľkých ideológií, ktoré 
sa ukázali ako tragické utópie, teraz hľa-
dá svoju vlastnú identitu. Na vytvorenie 
nového a trváceho celku istotne potrebuje 
politické, ekonomické a právne nástroje, 
ale potrebuje aj etickú a duchovnú obnovu 
čerpajúcu z kresťanských koreňov tohto 
kontinentu – inak sa Európa nebude dať 
zrekonštruovať. Bez tejto životnej miazgy 
zostane človek vystavený nebezpečen-
stvu, že podľahne dávnemu pokušeniu 
chcieť sa sám zachrániť – čo je utópia, 
ktorá – ako na to poukázal Ján Pavol II. 
– v Európe 20. storočia v rozličných podo-
bách spôsobila „bezprecedentný úpadok 
bolestných dejín ľudstva” (Insegnamenti, 
XIII/1, 1990, s. 58). Hľadajme i dnes pravý 
pokrok načúvaním regule sv. Benedikta 
ako svetlu na našej ceste. Tento veľký 
mních zostáva pravým majstrom, v ktoré-
ho škole sa môžeme učiť umeniu žiť pravý 
humanizmus. n

preložila Mária Spišiaková

z KRáTKO Z VATIKánu

Turínske plátno bude po desiatich 
rokoch opäť vystavené
Turínske plátno bude po desiatich rokoch 
opäť prístupné verejnosti. Pápež Benedikt 
XVI. súhlasil s jeho vystavením na jar v roku 
2010. Prísľub zverejnil v pondelok 2. júna 
počas audiencie pútnikov z Turínskej arci-
diecézy vo Vatikáne. Okrem toho prítom-
ných uistil, že Turínske plátno je skutočne 
to, do ktorého bolo zavinuté telo Ježiša 
Krista a zaželal si od Pána zdravie, aby pri 
tej príležitosti aj on mohol prísť do Turína.

Svätý Otec chce byť s mladými
Program Svätého Otca počas jeho prvej 
návštevy Austrálie pri príležitosti 23. 
svetových dní mládeže v Sydney bude 
veľmi pestrý a okrem iného v ňom bude 
aj súkromný obed s tuctom mladých ľudí 
alebo osobitné stretnutie s mladými, ktorí 
sú zdravotne postihnutí, a s mladými, ktorí 
sa liečia z drogovej závislosti – uviedol to 
koordinátor svetových dní mládeže a zá-
roveň pomocný biskup v Sydney Anthony 
Fisher. Dodal, že Svätý Otec žiadal o taký 
program, aby v ňom bolo čo najviac stret-
nutí s mladými z Austrálie, ako aj z celého 
sveta.

Delegácia Vatikánu vo Vietname
Delegácia Svätej stolice pod vedením 
podsekretára pre vzťahy so štátmi Mons. 
Pietra Parolina navštívila v piatok 6. júna 
Vietnam. Cieľom návštevy bola diecéza 
Hanoj a Svätyňa našej Panej z La Vang, kde 
sa Panna Mária zjavila v roku 1798. Okrem 
toho vatikánska delegácia navštívila 
diecézu Da Lat, ktorá sa nachádza na viet-
namskej planine, približne 330 kilometrov 
severne od Ho Či Minovho mesta, a ktorá 
je domovom rôznych etnických menšín, 
pomaly sa otvárajúcich dobrej zvesti a ka-
tolíckej viere.

z TOP KnIHy PReDAJne PeTRA

1  
 Moleben k bl. Vasiľovi Hopkovi

2 Egon Sendler 
 Tajomstvo Krista

3 kolektív autorov 
 Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa

4 Adalbert L. Balling 
 Ďakujem

5 Bruno Ferrero 
 Tajomstvo červených rybiek

Zdroj: PeTRA, predajňa kresťanskej literatúry, 
Hlavná 1, 080 01 Prešov, tel.: 051 / 756 26 26
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Mnohí kňazi v Zimbabwe sa skrývajú z oba-
vy o svoje životy – uviedla to 28. mája vo 

vyhlásení charitatívna organizácia Pomoc Cirkvi 
v núdzi. Potvrdila tak správy o zastrašovacej 
kampani súvisiacej s blížiacimi sa voľbami, 
ktoré rozhodnú o novej hlave štátu medzi 
dvomi kandidátmi – aktuálnym prezidentom 
Robertom Mugabem a opozičným lídrom 
Morganom Tsvangiraiom.

Tsvangirai vyhral marcové kolo volieb, pre-
vaha hlasov však nebola postačujúca na úplné 
víťazstvo. Volebné výsledky boli zatajované 
niekoľko týždňov, v priebehu ktorých organi-

zácie na ochranu ľudských práv začali prinášať 
informácie o mučení a dokonca zabitiach tých, 
ktorí hlasovali proti Mugabemu. Kňaz, ktorý si 
z obavy o svoj život želal zachovať anonymitu, 
pre organizáciu Pomoc Cirkvi v núdzi uviedol, 
že „veľa katolíckych kňazov aj laikov je na 
zozname nežiaducich osôb a mnohí z nich sú 
nútení skrývať sa kvôli vyhrážkam“. Represálie 
sa začali po tom, ako Katolícka cirkev spolu 
s ďalšími kresťanskými denomináciami nahlas 
prehovorila proti bezpráviu páchanom na 
ľuďoch v krajine.

udalosti

zKRáTKO Z KReSťAnSKéHO SVeTA

Týždeň modlitieb za pokoj na 
Blízkom východe
V Jeruzaleme a na celom svete sa 4. júna 
na poludnie začal Týždeň modlitieb 
za pokoj na Blízkom východe, v Izraeli 
a v Palestíne. K výzve sa pripojilo tucet 
krajín, medzi nimi príslušníci viacerých 
cirkví – protestantskej, katolíckej či pravo-
slávnej. Podporu stretnutiam modlitieb, 
ktoré budú aj v Betleheme, zaslalo tiež 16 
krajín vrátane Kuby, Bangladéša a No-
vého Zélandu. Všetci účastníci zapojení 
do týždňa modlitieb a aktivít za pokoj 
vyzvali národných politických lídrov, aby 
sa aktívnejšie zapájali do podpory spra-
vodlivého vyriešenia konfliktu.

Stretnutie Caritas v Belehrade
Od 4. do 6. júna sa v srbskom Belehra-
de konalo európske stretnutie členov 
organizácie Caritas, ktorá sa vo viac ako 
20 krajinách Európy zaoberá starostlivos-
ťou o chorých, nevládnych, postihnutých 
či zranených starších ľudí. Na druhom 
takomto stretnutí fóra o domácej starost-
livosti diskutovalo asi 60 účastníkov o šty-
roch modeloch domácej starostlivosti.
Po prvýkrát sa takéto fórum uskutočnilo 
v roku 2006 a bolo zamerané na stanove-
nie základných bodov pre prácu organi-
zácie Caritas v záujme rozvoja domácej 
starostlivosti. Tento rok poskytlo toto 
stretnutie podnety pre ďalšie výskumy, 
štúdie a úvahy pri práci organizácie na 
rozličných stupňoch.

V Nepále je stále napätá situácia
Situácia plná napätia v Nepále naďalej 
pokračuje, aj počas prvého dňa (28. 
mája) ustanovujúceho zasadnutia, ktoré 
je novým znakom pri prerode krajiny 
z monarchie na republiku. Nepokoje si 
aj pri utorkovom atentáte v Káthmandú 
vyžiadali šesť zranených.
Jedným z problémov je etnická rozdiel-
nosť vnútri Nepálu vzhľadom na 104 roz-
ličných etnických skupín, pričom každá 
má rozdielne požiadavky.

Hovorca Vatikánu doktorom 
honoris causa
Jedna z najprestížnejších kanadských 
univerzít v Toronte udelila 29. mája 2008 
pátrovi Federicovi Lombardimu SJ čestný 
doktorát honoris causa. Od roku 2001 je 
páter riaditeľom Vatikánskeho televíz-
neho centra, od roku 2005 riaditeľom 
Vatikánskeho rozhlasu a nasledujúci rok 
sa stal hovorcom Svätej stolice.

Policajné jednotky 3. júna v Astane, v hlav-
nom meste Kazachstanu, ohrozili činnosť 

náboženských hnutí ďalšími represáliami. 
Impulz k takémuto postupu nastal ešte v apríli, 
keď štátny zástupca zverejnil zoznam rôznych 
náboženských spoločenstiev, ktoré označil za 
nebezpečné a deštruktívne.

Pastor protestantskej cirkvi nového života 
Zholaman Nurmanov uvádza, že antiteroris-
tický policajný oddiel vtrhol do protestant-
ského kostola počas obradov, aby na kameru 
zaznamenal asi 60 prítomných veriacich. Tých 
polícia po skončení obradov spolu s pastorom 
Maksimom Tashenovom vypočúvala.

Pastor mal porušiť zákon tým, že pôsobil na 

mieste, na ktoré nemal povolenie, a hrozí mu 
predvolanie pred súd. Podľa pastora Tasheno-
va mu polícia oznámila, že potrebuje špeciálne 
povolenie na misionársku činnosť.

Obáva sa, že navrhovaný zákon, o ktorom 
sa v súčasnosti diskutuje v parlamente, bude 
slúžiť najmä na obmedzenie náboženských 
aktivít či neustálu kontrolu ich činnosti.

O perzekúciách hovoria aj baptisti, ktorých 
odmietajú zaregistrovať, čím im odopierajú 
ústavné právo na praktizovanie svojej viery. 
Zakazujú im náboženské stretnutia dokonca 
aj v súkromných domoch, často ich vypočúva 
polícia.

RePReSálIe VOČI KReSťAnOM nePReSTáVAJú

Dusivá atmosféra v Kazachstane

PRenASleDOVAnIe KATOlíCKeJ CIRKVI V ZIMBABWe

Zmanipulované voľby

Svätý Otec Benedikt XVI. zaslal 30. mája 2008 
list moskovskému pravoslávnemu patriar-

chovi Alexejovi II. Odovzdal mu ho predseda 
Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov 
kardinál Walter Kasper, ktorý je v týchto dňoch 
na neoficiálnej návšteve Ruska.

V liste vyjadruje Svätý Otec radosť z návštevy 
kardinála Kaspera, pretože osobnosť kardinála 
je znakom dobrých vzťahov medzi pravosláv-
nymi a katolíkmi.

Benedikt XVI. v liste píše aj o Chráme Povýše-
nia svätého Kríža v Kláštore Božej Matky v Ka-
zani, ktorý kardinál Kasper navštívil, a o ikone, 

ktorá ho v súčasnosti zdobí. Práve pred ňou 
sa počas mnohých rokov modlil aj pápež Ján 
Pavol II. Benedikt XVI. v liste ďalej uviedol, že aj 
táto ikona predstavuje blízkosť, ktorá je medzi 
pravoslávnymi a katolíkmi, a je tiež príležitos-
ťou na stretnutie sa so všetkými moslimami, 
ktorí prejavujú veľkolepú úctu k Panne Márii, 
Božej Matke. V závere listu Svätý Otec zaželal 
moskovskému patriarchovi veľa síl a dobré 
zdravie v jeho službe, aby smrť a vzkriesenie 
nášho Pána mohli ešte hlbšie viesť jeho život 
pri službe Cirkvi.

KARDInál KASPeR nA náVŠTeVe RuSKA

List patriarchovi Alexejovi II. 

V sobotu 24. mája sa po prvýkrát v histórii 
stretla čínska katolícka komunita žijúca 

v Taliansku. Stalo sa tak po eucharistickej sláv-
nosti, ktorej predsedal prefekt Kongregácie 
pre evanjelizáciu národov kardinál Ivan Dias 
v Bazilike Panny Márie Snežnej pri príležitosti 
Dňa modlitieb za Cirkev v Číne 24. mája.

Podľa Úradu pre migrantov, pôsobiaceho pri 
Konferencii biskupov Talianska, si zástupcovia 
čínskych katolíkov, pochádzajúcich z rôznych 
častí Talianska, vymenili skúsenosti z kresťan-
ského života s cieľom podporiť evanjelizáciu 
čínskych katolíkov.

HľADAlI SPôSOBy PODPORy eVAnJelIZáCIe ČínSKyCH KATOlíKOV

Čínski katolíci z Talianska sa stretli v Ríme
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15. MáJA ZOMRel OTeC elIáŠ BAláž

Obetavo dochádzal každý deň za veriacimi
(Levoča, Rastislav Višňovský) 
Otec Eliáš Baláž sa narodil 22. 
júla 1917 vo Vyšnom Kazimíre 
(okr. Vranov nad Topľou) ako 
druhý z deviatich detí. Jeho otec 
Michal Baláž bol gréckokato-
líckym kňazom a matka Mária, 
rod. Bajcurová, bola tiež dcérou 
gréckokatolíckeho kňaza o. Jána 
Bajcuru.

Gymnaziálne štúdiá absol-
voval v rokoch 1929 – 1937 
v Prešove. Po maturite sa rozho-
dol pre štúdium teológie, ktoré 
absolvoval v rokoch 1937 – 1943 
v Prešove. Sviatosť manželstva 
prijal 30. októbra 1943 v Mlyná-
rovciach s učiteľkou Alžbetou 
Galajdovou z Levoče.

Kňazskú vysviacku prijal vkla-
daním rúk blahoslaveného vla-
dyku Pavla Petra Gojdiča OSBM 
22. novembra 1943 v Chráme 
Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v Ľutine.

Ako novokňaz začal pôsobiť 
ako správca farnosti v Nižnom 
Tvarožci. V roku 1947 bol prelože-
ný do Levoče, kde bola zriadená 
nová farnosť. Tu ho zastihla ná-
silná likvidácia Gréckokatolíckej 
cirkvi tzv. Prešovským soborom.

Do Levoče sa vrátil v roku 
1968 a účinkoval tam ako správca 
farnosti až do roku 1978. Ďalšie 
dva roky (1978 – 1980) pôsobil 
ako správca farnosti vo Svidníku. 
V rokoch 1980 – 1990 bol správ-
com farnosti Žakovce v okrese 
Kežmarok, kam každý deň obe-
tavo dochádzal z Levoče.

V roku 1990 odišiel do dô-
chodku. Býval vo svojom rodin-
nom dome v Levoči. Až do roku 
1999 neúnavne pomáhal ako 
výpomocný duchovný v Levoči 
a v Spišskom Podhradí. S nebo-
hou manželkou Alžbetou vycho-
vali šesť detí, z ktorých najmladší 
syn Kornel sa stal gréckokatolíc-

kym kňazom.
Po mozgovej príhode žil o. Eli-

áš u svojho syna MUDr. Dionýza 
Baláža v Lučenci.

15. mája 2008 si kňaza Eliáša 
Baláža Pán a Boh Ježiš Kristus 
povolal vo veku nedožitých 91 
rokov, aby ho vo svojom neko-
nečnom milosrdenstve pripočítal 
k svojim spravodlivým. Pohrebné 
obrady vykonal prešovský arci-
biskup a metropolita Ján Babjak 
SJ 23. mája 2008 v minoritskom 
kostole v Levoči. Bol pochovaný 
na mestskom cintoríne v Levoči.

Večná mu pamiatka!

zKRáTKO Z DOMOVA

Posviacka Domu nádeje vo 
Varhaňovciach
V sobotu 10. mája vladyka Ján 
Babjak SJ posvätil Dom nádeje 
vo Varhaňovciach. V homílii 
pri archijerejskej svätej liturgii 
povedal: „Máme nádej, že hoci 
sa v tomto dome budeme lúčiť 
s našimi zosnulými, predsa verí-
me, že sa raz s nimi stretneme. 
Áno, my kresťania sa očami viery 
pozeráme ďalej, do budúcnosti, 
do večnosti.“ Vladyku privítal 
starosta obce Anton Štefko a po-
ďakoval mu domáci duchovný 
otec Rastislav Bruzda.

Ľubomír Petrík

Drevené kostolíky asi zapíšu 
do zoznamu UNESCO
Drevené kostolíky na východe 
Slovenska sú bližšie k zápisu do 
zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO. Za zapísanie sa totiž 
v hodnotiacej správe jednoznač-
ne postavili experti organizácie, 
informovalo 23. mája minister-
stvo zahraničných vecí. Kostolíky 
by sa tak mohli stať siedmou 
slovenskou lokalitou zapísanou 
do prestížneho zoznamu.
Definitívne by o zaradení kos-
tolíkov mal podľa ministerstva 
rozhodnúť v júli 21-členný výbor 
svetového dedičstva UNESCO na 
zasadnutí v Kanade.
Na Slovensku sa z pôvodných asi 
300 celodrevených kostolíkov 
zachovalo ešte asi 50. Na ich 
stavbu sa použilo výlučne drevo, 
materiál sa spájal bez použitia 
klincov. Najstaršie drevené kos-
tolíky na Slovensku pochádzajú 
zo 16. storočia.

ČTK

V Bratislave o situácii v Sudáne
Dvadsaťsedem zástupcov kres-
ťanských rozvojových organi-
zácií z trinástich krajín Európy, 
Afriky a Spojených štátov ame-
rických pôsobiacich v Sudáne 
sa na pozvanie eRka – Hnutia 
kresťanských spoločenstiev detí 
zišlo 28. – 30. mája na pracov-
nom stretnutí v Bratislave.
Účastníci stretnutia sa zaoberali 
predovšetkým otázkou, akým 
spôsobom je v Sudáne realizova-
ná mierová dohoda podpísaná 
v roku 2005. Rozvojové projekty 
v južnom Sudáne už desať rokov 
podporuje detská organizácia 

ARCHIePARCHIálnA ODPuSTOVá SláVnOSť V KRáSnOM BRODe

Svätý Duch nad Krásnym Brodom
(Krásny Brod, Ľubomír Petrík) 
Krásny Brod so svojou históriou 
patrí medzi naše najstaršie pút-
nické miesta. Spravujú ho otcovia 
baziliáni, ktorí tu majú svoj kláštor. 
Odpustové slávnosti sa tu konajú 
každoročne na sviatky Zoslania 
Svätého Ducha a Ochrany Presvä-
tej Bohorodičky.

Tohto roka sa archieparchiálna 
odpustová slávnosť k sviatku 

Zoslania Svätého Ducha usku-
točnila 17. a 18. mája. V nedeľu 
slávil archijerejskú svätú liturgiu 
vladyka Ján Babjak SJ. V homílii 
početným pútnikom povedal, že 
ak sa má Svätý Duch prejavovať 
v našom konaní, potrebujeme ho 
prijať do svojho života. Apeloval 
aj na kňazov, aby svoju kňazskú 
službu vykonávali vo Svätom 
Duchu a aby neubíjali ľudí svojím 

konaním, ale naopak, aby s láskou 
duchovne formovali ich život. 
Ospravedlnil sa veriacim za kňa-
zov, ktorí im prípadne nejakým 
spôsobom ublížili.

Na záver slávnosti nechýbal ma-
riánsky moleben, myrovanie a li-
turgický sprievod okolo kaplnky. 
Vladyku privítal a poďakoval mu 
o. Peter Pavel Haľko OSBM.

KOnCeRT CHVál VO SVIDníKu

Jedných duchom v jednom meste
(Svidník, Helena Varchulová) V ne-
deľu 25. mája 2008 v popoludňaj-
ších hodinách sa v Chráme Božej 
múdrosti vo Svidníku uskutočnil 
štvrtý ročník Koncertu chvál. Hlav-
ným organizátorom podujatia bol 
Gréckokatolícky farský úrad vo 
Svidníku a Podduklianske osve-
tové stredisko. Koncert sa konal 
pri príležitosti 4. výročia posviacky 
chrámu a niesol sa v duchu mod-
litieb za predstaviteľov mesta 
a všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí 
žijú v meste.

Na koncerte vystúpili 3 chrámo-
vé zbory: Miešaný spevácky zbor 
Božského srdca pri rímskokatolíc-

kom chráme, Cirkevný spevácky 
zbor pri pravoslávnom Chráme 
Svätej Trojice a Cirkevný spevácky 
zbor Presvätej Bohorodičky pri 
gréckokatolíckom chráme. Hos-
ťom koncertu bol Gréckokatolícky 
katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa 
z Prešova. Slávnosť svojím spe-
vom obohatil aj folklórny súbor 
Makovica.

V podaní všetkých účinkujúcich 
zborov zazneli nádherné duchov-
né piesne. Podujatie ekumenické-
ho charakteru presvedčilo o tom, 
že duchovná pieseň približuje 
človeka nielen k Bohu, ale aj zbli-
žuje ľudí navzájom.

Medzi hosťami boli aj zástup-
covia verejného života: poslanec 
NR SR Jaroslav Ivančo, poslanci 
Prešovského samosprávneho kra-
ja Michal Gondek, Ján Holodňak 
a Milan Cocuľa, prednosta MsÚ vo 
Svidníku Vladimír Popík.

Vyvrcholením programu bola 
spoločná pieseň Budi imja Hospod-
ne od D. Bortňanského. V závere 
vystúpil svidnícky protopresbyter 
o. Marek Pulščák a poďakoval sa 
účinkujúcim, všetkým sponzorom 
a organizátorom slávnosti za prí-
pravu podujatia a pozval všetkých 
na spoločné agapé do suterénu 
chrámu.
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eRko prostredníctvom koledníc-
kej akcie Dobrá novina.

Nová básnická zbierka
Koncom mája Petra, n. o. vydala 
zbierku básní Emila Korbu 
s názvom Poézia. Slávnostná 
prezentácia knihy organizovaná 
v spolupráci s Hornošarišským 
osvetovým strediskom v Bardejo-
ve sa uskutoční 26. júna v hoteli 
Šariš v Bardejove o 15.30 hod.

-red

Žiť Kristovu pravdu – EM fest 
mladých 2008
31. mája a 1. júna sa na spoloč-
nom víkende na Starých Horách 
zišlo asi 250 mladých ľudí na 
druhom ročníku EM-festu, fes-
tivalu modlitieb a piesní. Počas 
dvoch dní s mottom Ži v pravde, 
nenechaj sa otráviť mali účastníci 
možnosť prehĺbiť svoju vieru 
v duchu témy Život v pravde.

Prešovská archieparchia má 
nových diakonov
Prešovská archieparchia má 
piatich nových diakonov. Igor 

POnDelOK
23.  jún
Mučenica Agripína

Čítania: 1 kor 5, 9 – 6, 11, zač. 134; 
Mt 13, 54 – 58, zač. 56 

Skadeže má toto všetko? 
A pohoršovali sa na ňom. 
(Mt 13, 56b – 57a)

Dnes si často všímame to, čo 
má ten druhý: nové auto, dom, 
oblečenie. Pritom sa aj my pý-
tame, skadeže toto všetko má. 
Niektorí sa snažia aj vysvetliť, 
odkiaľ majú tieto veci, hlavne 
ak ide o niečo veľké. 
Ježiš nevysvetľuje, odkiaľ má 
svoju múdrosť a moc, chce, aby 
človek sám hľadal na to odpo-
veď. No ešte viac chce, aby sme 
jeho slovo poznávali a zažívali 
moc jeho slova v živote. Potom 
sa aj nás budú pýtať: A skadeže 
má toto všetko – lásku, radosť, 
pokoj, šťastie?

Liturgia: každodenné antifóny. 
Menlivé časti z pondelka – s. 154 
(191) 

uTOROK
24.  jún
Narodenie Jána Krstiteľa

Čítania: rim 13, 11b – 14, 4, zač. 
112; Lk 1, 1 – 25.57 – 68.76.80., 
zač. 1

Lebo on bude veľký pred 
Pánom. (lk 1, 15a)

Počas dejín ľudstva boli ľudia, 
ktorí túžili byť veľkí, slávni, 
známi svetu a robili všetko 
preto, aby sa takými stali. 
Aj Ján Krstiteľ bol veľký muž, 
i keď nerobil nič veľkolepé pred 
ľuďmi. No pred Pánom bol veľ-
ký, lebo mu pripravoval cestu. 
Bol veľký svojím duchom, kto-
rým ohlasoval pravdu a volal 
ľudí k pokániu, náprave života. 
Veľkosť pred naším Pánom spo-
číva v pokore, službe iným, od-
vahe bojovať za pravdu. Buďme 
veľkí pred svetom, no buďme 
veľkí aj pred naším Pánom.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny. 
Menlivé časti z narodenia Jána – s. 
388 (291)

STReDA
25.  jún
Prepodobná mučenica 
Febrónia

Čítania: 1 kor 7, 12b – 24, zač. 
137; Mt 14, 35 – 15, 11, zač. 60

A zrušili ste Božie slovo 
pre svoje obyčaje.  
(Mt 15, 6b)

V rómskej osade bola predpísa-
ná rýchlosť 40 km/h. Ktosi tam 
dopísal 1 a vzniklo z toho 140 
km/h. Na prvý pohľad to vyzerá 
žartovne, no vieme si predstaviť 
následky toho, ak by sa táto 
zmena naozaj praktizovala. 
Farizeji urobili čosi podobné 
s Božími prikázaniami. Zameni-
li podstatné a dôležité za menej 
podstatné, ba dokonca pre ľudí 
neužitočné a nebezpečné. Ježiš 
zdôrazňuje dôležitosť Božích 
prikázaní. My ich nemáme 
meniť, ony majú meniť nás – 
v ľudí lepších, zodpovednejších, 
čestnejších a spravodlivejších.

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

ŠT VR TOK
26.  jún
Prepodobný Dávid zo Solúna

Čítania: 1 kor 7, 24 – 35, zač. 138; 
Mt 15, 12 – 21, zač. 61

Vieš, že sa farizeji po-
horšili, keď počuli, čo si 
povedal? (Mt 15, 12b)

Kňaz vyhlási zbierku. V sprá-
vach počujeme, že Cirkev má 
veľa majetku. Kňaz nechcel 
pochovať, pokrstiť, zosobášiť, 
dať rozhrešenie atď. 
Aké sú reakcie ľudí na podobné 
správy či oznámenia? Neraz 
reptajú, pohoršujú sa, kritizujú 
bez toho, aby hľadali pravdu. 
Nad všetkým sa človek môže 
buď pohoršiť, alebo zamyslieť. 
Ak urobí to druhé, jeho život sa 
môže stať krajším.

Liturgia: každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo štvrtka – s. 157 
(194)

zKRáTKO Z DOMOVA 11. MáJA ZOMRel BýVAlý DeKAn nAŠeJ fAKulTy OTeC fRAnTIŠeK JAnHuBA

Odišiel muž, ktorého sme všetci poznali ako „človeka“
(Zábřeh, ČR, Valéria Varhoľová) 
V nedeľu 11. mája 2008 nás vo 
veku nedožitých 69 rokov na-
vždy opustil Doc. ThDr. František 
Janhuba, významná osobnosť 
cirkevného a akademického ži-
vota v Čechách aj na Slovensku.

Narodil sa 10. decembra1939 
v Zábřehu pri Šumperku ako 
druhé zo šiestich detí.

Tu strávil aj svoje detstvo 
a absolvoval základné a stredo-
školské štúdium. V roku 1957 sa 
prihlásil na štúdium katolíckej 
teológie na Cyrilo-metodskej 
fakulte v Litoměřiciach, ktorú 
ukončil v roku 1962. Hneď po vy-
sviacke sa stal kaplánom vo far-
nosti Přerov. Pôsobil tu v rokoch 
1962 – 1969. Neskôr pracoval 
ako administrátor v Postřelmove 
a excurrendo vo farnosti Klášte-
rec. V období rokov 1997 – 1990 
bol dekanom vo farnosti Zábřeh 
a excurrendo administrátorom 
vo farnosti Svébohov, v rokoch 
1990 – 2006 pôsobil ako farár 

v Zdounkach, od júla 2006 sa 
stal kňazom vo farnosti Zvole 
pri Zábřehu.

Bohaté a rozsiahle bolo aj 
jeho pôsobenie na akademickej 
pôde. Od roku 1990 začal pôso-
biť ako odborný asistent na GBF 
UPJŠ v Prešove. Zanietene pred-
nášal cirkevné dejiny, patrológiu 
a kresťanský východ. Zastával 
funkciu vedúceho katedry cir-
kevných dejín. 10. júla 1995 bol 
vymenovaný do funkcie dekana 
fakulty, kde zotrval až do roku 
2003. Často a veľa publikoval 
v domácich i zahraničných od-
borných časopisoch.

Doc. ThDr. Janhuba bol ne-
smierne pracovitý a obetavý, 
veľmi skromný, nenáročný a po-
korný človek. Najviac očaroval 
svojou ľudskosťou. Pedagogickú 
činnosť vykonával z dôvodu 
absolútneho nedostatku kvalifi-
kovaných odborníkov v oblasti 
katolíckej teológie na Slovensku. 
Nezištne pomáhal gréckokatolí-

kom pozdvihnúť komunistickým 
režimom utláčanú Cirkev.

Nestál o spoločenské uznanie, 
úspech či svetskú slávu. Napriek 
tomu bol autoritou, ktorú si kaž-
dý vážil a ctil.

V osobe Františka Janhubu 
odišiel dobrý kňaz, vynikajúci 
učiteľ a vzácny človek.

Rozlúčka so zomrelým sa 
usku točnila 17. mája 2008 
o 10.00 hod. v Kostole sv. Bar-
tolomeja v Zábřehu. Bol pocho-
vaný na mestskom cintoríne 
v Zábřehu.

Večná mu pamiatka!
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PIATOK
27.  jún
Prepodobný Samson 
Pohostinný

Čítania: 1 kor 7, 35 – 8, 7, zač. 139; 
Mt 15, 29 – 31, zač. 63

A zástupy žasli, keď 
videli, že nemí hovoria, 
mrzáci sú zdraví ...  
(Mt 15, 31a)

Možno ste na vlastné oči videli 
Sochu slobody, Eiffelovu vežu, 
Baziliku svätého Petra v Ríme či 
niečo iné. Pri pohľade na takéto 
diela duch človeka žasne nad 
ich veľkoleposťou a originalitou. 
Veľké veci v nás vyvolávajú 
úžas. 
Aj zástupy žasli, keď Ježiš robil 
zázraky. Vedeli, že je to čosi 
veľké, nezvyčajné, jedinečné 
a neopakovateľné. Ježiš však ne-
chce obdiv, uznanie, chce vieru, 
dôveru v neho, aby aj cez náš 
život mohol konať veľké veci.

Liturgia: Zdržanlivosť od mäsa. 
každodenné antifóny. Menlivé časti 
z piatka – s. 159 (195)

SOBOTA
28.  jún
Prenesenie pozostatkov 
nezištníkov Kýra a Jána

Čítania: rim 12, 1 – 3, zač. 108; Mt 
10, 37 – 11, 1, zač. 39

... a kto stratí svoj život 
pre mňa, nájde ho.  
(Mt 10, 39)

Matematika života je jasná: čím 
menej dáš, tým viacej budeš 
mať. Božia matematika je iná, 
oveľa prospešnejšia: čím viac 
chceš mať, tým viac musíš dať. 
Strácať pre Boha je pre človeka 
najväčším ziskom. 
K čomu vedie matematika 
sveta? K chudobe, krádežiam, 
sporom o majetky. Božia toto 
všetko odstraňuje a zabraňu-
je tomu, aby sa to vo svete 
stávalo. S Božou matematikou 
nebudú medzi nami takí, čo 
majú nadbytok, ani takí, čo 
majú nedostatok.

Liturgia: každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo služby nezištníkom 
– s. 200 (196)

neDeľ A
29.  jún
Siedma nedeľa po Päťdesiatni-
ci. Apoštoli Peter a Pavol

Čítania: rim 15, 1 – 7, zač.116; Mt 
9, 27 – 35, zač. 33 (radové); 2 kor 
11, 21 – 12, 9, zač. 193; Mt 16, 13 – 
19, zač. 67 (sv. apoštolom)

Nech sa vám stane, ako 
ste uverili. (Mt 9, 29b)

Dnes ťažko chorí ľudia potrebu-
jú na uzdravenie neraz ťažkú 
operáciu, prístroje či iné pomôc-
ky, ktoré stoja nemálo peňazí. 
Preto sa obracajú s pomocou 
na verejnosť či osobne hľadajú 
nejakých sponzorov. Čo od nich 
žiadajú? Iba finančnú pomoc, 
lebo vedia, že nič iné žiadať ne-
môžu. Nemôžu od nich žiadať 
zdravie. To im dať nemôžu, to 
môže dať iba Boh. 
Chorí z evanjelia sa obracajú 
na Ježiša, aby ich uzdravil. 
Neprosia o peniaze na lekárov 
či pre seba. Uveria, že Ježiš im 
môže dať to, po čom najviac 
túžia, a to je zdravie. To, že 
tomu naozaj uverili, vidíme 

vtedy, keď Ježiš hovorí: ,,Nech 
sa vám stane, ako ste uverili“. 
A oni začali vidieť, teda uve-
rili, že vidieť môžu iba vďaka 
Ježišovi, o ktorom iba počuli, že 
robí také veci. Aj my počúvame 
v Božom slove o Ježišových 
skutkoch, a tak môžeme mať 
vieru, cez ktorú bude riešiť naše 
problémy a ťažkosti. 
Prosme o vieru svätých apoš-
tolov Petra a Pavla, aby sme ju 
aj my mali takú pevnú ako oni, 
a tak dosiahli miesto večné-
ho zdravia, šťastia a večného 
života.

Liturgia: Šiesty hlas. Evanjelium na 
utierni siedme. Predobrazujúce anti-
fóny. Tropár zo 6. hlasu a ap. Petrovi 
a Pavlovi. kondák hlasu, Sláva: ap. 
Petrovi a Pavlovi, i teraz: podľa pred-
pisu. Prokimen, aleluja a pričasten 
z hlasu a ap. Petrovi a Pavlovi. na-
miesto Dôstojné – Zvelebuj a irmos 
– s. 149, 390 (188, 292) 
 
 
V zátvorkách sú uvedené alternatív-
ne menlivé časti v Spasi dušu svoju.

Čikoš z Lastoviec, Marek Kaľata 
z Malcova, Ján Makaj z Humen-
ného, Matúš Nastišin zo Svidníka 
a Jozef Šofranko z Miňoviec 
prijali prvý stupeň kňazstva v ne-
deľu 1. júna v Katedrále sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove z rúk prešov-
ského arcibiskupa a metropolitu 
Jána Babjaka SJ.
Táto prastará služba má svoj 
pôvod už v apoštolských časoch, 
keď boli ustanovení siedmi dia-
koni pre službu pri stoloch, aby 
sa apoštoli mohli plne venovať 
modlitbe a službe slova.

Ľubomír Petrík

Dobrý anjel rozdelil 50 milió-
nov korún
Systém Dobrý anjel, ktorý fungu-
je jeden a pol roka, do dnešného 
dňa vyzbieral a chorým deťom 
rozdelil 50 miliónov korún. 
Agentúru SITA o tom informoval 
zakladateľ systému Dobrý anjel 
Andrej Kiska. Vďaka systému 
Dobrý anjel dostali rodiny 
s deťmi vo finančnej tiesni, ktoré 
bojujú s rakovinou alebo inou 
zákernou chorobou, pravidel-

zKRáTKO Z DOMOVA

VýTVARný PROJeKT nA CZŠ SV. JuRAJA VO SVIDníKu

Cez umenie sa dotýkať priateľov
(Svidník, Helena Varchulová) 

Zaujímavý projekt pre základné 
a stredné školy vyhlásila galéria 
Annogallery 06 v Poprade pod 
názvom Tvarovanie keramiky, 
slova a hudby na tému priateľstvo. 
Cieľom projektu bolo konfronto-
vať detskú umeleckú tvorivosť 
v rámci viacerých umeleckých 
oblastí, a to keramika, literatúra 

a hudba. Všetkým účastníkom 
súťaže bolo bezplatne doručené 
materiálové vybavenie.

Cirkevná základná škola sv. 
Juraja sa zapojila do tvarovania 
keramiky a slova. Žiaci mali mož-
nosť vyjadriť vlastné postoje, 
túžby a sny v literárnom texte 
a tiež zvládnuť základné techniky 
práce s hlinou. Deviataci vytvárali 

rôzne podoby priateľstva najprv 
z hliny, potom zo slova. Plastika 
vytvorená z hliny znázorňovala 
ľudské ruky.

Práce žiakov školy boli ocenené 
čestným uznaním a diplomom. 
Škola sa potešila nielen oceneniu, 
ale aj finančnej odmene vo výške 
5 000 Sk.

SláVnOSť V KňAZSKOM SeMInáRI P. P. GOJDIČA V PReŠOVe

Životné jubileum kňaza Jána Karasa
(Prešov, Ľubomír Petrík) Špirituál 
Kňazského seminára blahoslave-
ného biskupa Pavla Petra Gojdiča 
v Prešove Ján Karas si 18. mája 
pripomenul životné jubileum – 
šesťdesiat rokov života. 

Pri tejto príležitosti sa v sobotu 
24. mája v seminárnej Kaplnke 
Najsvätejšej Trojice konala litur-
gická slávnosť za účasti prešov-
ského arcibiskupa Jána Babjaka 
SJ, predstavených seminára, bo-
hoslovcov, príbuzných a priateľov 
jubilanta.

Vladyka v homílii vychádzal 
z Ježišovej veľkňazskej modlitby 
a jubilujúcemu kňazovi poďakoval 
za jeho službu špirituála v seminá-
ri, ktorú vykonáva s láskou, veľkým 
odhodlaním a trpezlivosťou, ako 
aj za jeho doterajšiu kňazskú služ-
bu na miestach, kde pôsobil. 

Vladyka povedal, že aj preňho je 
vzorom trpezlivosti, s akou pristu-
puje k seminaristom a ako s nimi 
rieši ich problémy v kaplnke pred 
Ježišom v spoločnej modlitbe. 
Poďakoval aj jeho manželke, ktorá 

vždy stojí verne po jeho boku 
a podporuje ho. 

Bohoslovci svojmu špirituálovi 
spolu s kvetmi podarovali naj-
vzácnejší dar – duchovný dar 
v podobe modlitieb, ktoré zaňho 
s láskou obetujú.

Otec Ján Karas bol za grécko-
katolíckeho kňaza vysvätený 10. 
júna 1973 v Prešove a ako správca 
farnosti pôsobil v Oľke, Svidníku 
a v Bukovciach. Od roku 2003 je 
špirituálom v prešovskom kňaz-
skom seminári.
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POnDelOK
30.  jún
Zbor svätých dvanástich 
apoštolov 

Čítania: 1 kor 9, 13 – 18, zač. 142; 
Mt 16, 1 – 6, zač. 65 (radové); 1 kor 
4, 9 – 16, zač. 131; Mk 3, 13 – 19, 
zač. 12 (Zboru)

Ale znamenie nedostane, 
iba ak znamenie Jonášo-
vo. (Mt 16, 4b)
Aj dnes sa stretávame so zna-
meniami, ktoré nás k niečomu 
vyzývajú. Na znamenie policaj-
ta zastavíme auto. Prstom na 
ústa dáme deťom znamenie, že 
majú byť ticho. Každé znamenie 
niečo naznačuje. 
Farizeji žiadali od Ježiša zna-
menie, že je Boží Syn. Nestačili 
zázraky, uzdravenia, vzkriesenia. 
Preto Ježiš siahne po väčšom 
znamení – po svojej smrti 
a vzkriesení. Toto Jonášovo zna-
menie dáva nádej na nový život.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny. 
Menlivé časti zo Zboru – s. 392 (194 
– apoštolom)

uTOROK
1.  júl
Nezištníci a divotvorcovia 
Kozma a Damián

Čítania: 1 kor 10, 5 – 12, zač. 144; 
Mt 16, 6 – 12, zač. 66

... chráňte sa kvasu fari-
zejov a saducejov!  
(Mt 16, 6b)
Je veľa vecí, pred ktorými by 
sme sa mali chrániť. Často to 
robíme: chránime sa pred zlým 
počasím, slnečným žiarením, 
chorobami, pred hladom. 
Je to správne a potrebné. Aj 
Ježiš upozorňuje učeníkov na 
to, čoho sa majú chrániť. Aj 
nesprávne učenie či nesprávne 
konanie je to, čoho sa treba 
vyvarovať, aby človek neuškodil 
ani svojmu telu, ani svojej duši. 
Na to, čo je správne a dobré, 
Ježiš poukazuje v celom svojom 
ohlasovaní. To je pre nás kva-
som života.

Liturgia: každodenné antifóny. 
Menlivé časti nezištníkom – s. 296 
(261)

STReDA
2.  júl
Uloženie rúcha Presvätej 
Bohorodičky v Blachernách

Čítania: 1 kor 10, 12 – 22, zač. 145; 
Mt 16, 20 – 24, zač. 68 (radové); 
hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38 – 
42; 11, 27 – 28, zač. 54 (Bohor.)

... že ho zabijú, ale tre-
tieho dňa vstane z mŕt-
vych. (Mt 16, 21c)

Žijeme v dobe plnej negatívnych 
informácií. Privádzajú nás do 
pesimizmu. Neraz by sme chceli 
počuť opak. 
Aj Ježiš hovorí o svojom utrpení 
a zabití. Nakoniec hovorí čosi ra-
dostné, veselé, krásne – že vsta-
ne z mŕtvych. Pre nás všetkých 
má radostnú správu o tom, že 
koniec nášho života, námahy, 
obety nie je smrť, ale nový život 
– vzkriesenie. Nech nám táto ra-
dostná správa každý deň prináša 
veľa radosti a pokoja.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny. 
Menlivé časti zo sviatku Uloženia – 
s. 393 (192)

ŠT VR TOK
3.  júl
Mučeník Hyacint

Čítania: 1 kor 10, 28 – 11, 7, zač. 
147; Mt 16, 24 – 28, zač. 69

Kto chce ísť za mnou, 
nech ... (Mt 16, 24b)

V jednom filme hlavný hrdina 
vedie vojakov do boja. Pred za-
čiatkom im povie: ,,Nemôžem 
vám sľúbiť, že sa vrátite domov 
živí, ale môžem vám sľúbiť, že 
budem prvý, kto vojde na bojis-
ko, a  posledný, kto sa z neho 
bude vracať.“ Hrdinské slová. 
V dnešnom evanjeliu nás Ježiš 
vyzýva k takému hrdinstvu: 
niesť kríž s odvahou a ísť za 
ním do večnosti. On to urobil 
prvý. Išiel ako prvý do boja 
s bolesťou, utrpením, zlobou, 
nenávisťou, ponížením i smr-
ťou. A zvíťazil.

Liturgia: každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo štvrtka – s. 157 
(194)

nú finančnú podporu, ktorá sa 
pohybuje okolo 4 300 korún 
mesačne. Systém Dobrý anjel je 
transparentný a maximálne ad-
resný. Rodiny príjemcov pomoci 
vyberá 510 onkológov, detských 
lekárov, zdravotných a sociál-
nych sestier z celého Slovenska. 
Čísla pomoci sú denne aktualizo-
vané na www.dobryanjel.sk

SITA

Hradné námestie sa zmení na 
Námestie Jána Pavla II.
Doterajšie Hradné námestie 
v Nitre sa zmení na Námestie 
Jána Pavla II. O zmene názvu 
časti územia hradného kopca, 
ktorého súčasťou je aj Nitriansky 
hrad, rozhodli mestskí poslanci. 
Tí sa už v minulosti usilovali po-
menovať po nebohom pápežovi 
ulicu na sídlisku Chrenová. Tento 
zámer sa im nepodarilo realizo-
vať, pretože by spôsobil oby-
vateľom dotknutej ulice prob-
lémy s vybavovaním nových 
dokladov. Podľa viceprimátora 
mesta Františka Baláža by takýto 
problém nemal vzniknúť, pre-

zKRáTKO Z DOMOVA

(Oľšavica, Ľubomír Petrík) 700. 
výročie gréckokatolíckeho Chrá-
mu sv. Mikuláša a prvej písomnej 
zmienky o obci si v nedeľu 25. 
mája pripomenuli obyvatelia 
obce Oľšavica. Pri tejto príležitosti 
medzi nich zavítal prešovský arci-
biskup a metropolita Ján Babjak 
SJ, ktorý slávil archijerejskú svätú 
liturgiu. „Koľko generácií a zástu-
pov ľudí sa už vystriedalo v tomto 
chráme,“ povedal vladyka v homí-
lii. Hovoril však nielen o chráme 

z kameňa, ale aj o duchovnom 
chráme. „Často sa zameriavame na 
vonkajšok a uniká nám podstata.“ 
Pozval veriacich, aby prijímali svia-
tosti, lebo je to vynikajúci spôsob 
udržiavania a skrášľovania svojho 
vnútra.

Vladyku privítal starosta jubi-
lujúcej obce Mikuláš Demočko 
a poďakoval mu domáci duchov-
ný otec Slavomír Zahorjan.

Popoludní oslavy pokračovali 
kultúrnym programom, ktorému 

predchádzala prednáška riadi-
teľky Spišského múzea v Levoči 
Márie Novotnej o histórii chrámu, 
o jeho historickom inventári, ako 
aj prezentácia knihy Oľšavica 
– poklad Levočských vrchov jej 
autorom Jurajom Brinckom.

Vladyka Ján spolu so správ-
com farnosti Oľšavica navštívili aj 
gréckokatolícky Chrám sv. Cyrila 
a Metoda v Podproči, kde práve 
prebieha jeho rekonštrukcia, ktorá 
je už z veľkej časti zrealizovaná.

VýROČIe V OľŠAVICI

Aby nám neunikla podstata

(Prešov, TK KBS) Frontálnemu 
mierovému útoku predstaviteľov 
cirkví na svoje letisko čelil 27. mája 
2008 veliteľ Leteckej základne 
generála Jána Ambruša v Prešove 
plukovník Miroslav Korba, ktorý 
v podobe neformálnej priateľskej 
návštevy prijal na svojej pôde 
predstaviteľov Gréckokatolíckej, 
Rímskokatolíckej, Evanjelickej 
a Pravoslávnej cirkvi.

Vojenskú leteckú základňu v Pre-
šove navštívili gréckokatolícky 
prešovský arcibiskup a metropoli-
ta Mons. Ján Babjak SJ, pravosláv-
ny arcibiskup prešovský a Sloven-
ska Ján, rímskokatolícky košický 
pomocný biskup Mons. Stanislav 
Stolárik, biskup Východného 
dištriktu ECAV Stanislav Sabol.

V sprievode vojenských kap-
lánov Ordinariátu OS a OZ SR 

pôsobiacich v Prešove Jozefa Mi-
chalova a Petra Dzijaka sa predsta-
vitelia cirkví zoznámili s priestormi 
leteckej základne, jej históriou, 
hlavným poslaním a prezreli si 
a odskúšali aj leteckú techniku. 
Cieľom návštevy bolo prehĺbiť 
vzájomné vzťahy a prezentovať 
podmienky, v ktorých slúžia aj 
vojaci a zamestnanci, z ktorých 
mnohí sa k ich cirkvám hlásia.

BISKuPI nA VOJenSKOM leTISKu V PReŠOVe

Priateľská návšteva
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PIATOK
4.  júl
Arcibiskup Andrej Krétsky, 
Jeruzalemčan

Čítania: 1 kor 11, 8 – 22, zač. 148; 
Mt 17, 10 – 18, zač. 71

Priviedol som ho k tvojim 
učeníkom, no nemohli ho 
uzdraviť. (Mt 17, 16)
Istotne nás už niekto poprosil 
o nejakú pomoc, a my sme mu 
pomôcť nevedeli, hoci možno 
nešlo o nič veľké. 
Otec z evanjelia sa obracia na Je-
žiša po tom, čo neuspel u apoš-
tolov – nedokázali uzdraviť jeho 
syna. Ľudské sily a schopnosti 
sú neraz obmedzené, preto 
potrebujeme Božiu pomoc. Vo 
viere sa k nemu utiekame cez 
modlitbu, aby pomohol vyriešiť 
to, na čo nestačia ľudské sily ani 
ľudská námaha.

Liturgia: Zdržanlivosť od mäsa. 
každodenné antifóny. Menlivé časti 
z piatka – s. 159 (195)

SOBOTA
5.  júl
Apoštolom rovní učitelia 
Slovanov Cyril a Metod

Čítania: hebr 7, 26 – 8, 2; zač. 318; 
Mt 5, 14 – 19, zač. 11

Neprišiel som ich zrušiť, 
ale naplniť. (Mt 5, 17b)

Najľahšie, ako dodržať dané 
slovo je vôbec ho nedávať.

Ak sa nedá žiadne slovo, žiaden 
prísľub, nemusí sa nič plniť. 
Tak je to jednoduchšie. Boh 
nám však dal prikázania, aby 
sme ich zachovávali, a tak 
prišli k nemu do zasľúbenej 
zeme – večného života. Ľahšie 
je zrušiť ich tým, že ich nebu-
deme dodržiavať, ako naplniť 
ich zachovávaním. Čo je však 
lepšie pre človeka: námaha 
a odriekanie a po ňom večná 
odmena alebo trocha radosti, 
pozemského šťastia, a potom 
večné trápenie?

Liturgia: Predobrazujúce antifóny. 
Menlivé časti Cyrilovi a Metodovi – 

s. 395 (293)

neDeľ A
6.  júl
ôsma nedeľa po Päťdesiatnici. 
Prepodobný Sisoés Veľký
Čítania: 1 kor 1, 10 – 18, zač. 124; 
Mt 14, 14 – 22, zač. 58

„Nemáme tu nič, iba päť 
chlebov a dve ryby.“ On 
povedal: „Prineste mi ich 
sem.“ (Mt 14, 17b – 18)
Dokázali by ste urobiť hostinu 
pre sto ľudí z piatich chlebov 
a dvoch rýb? Nie? Ani ja by som 
to nedokázal. On to dokázal – 
Ježiš Kristus, náš Pán a Boh. 
Nasýtil obrovský počet ľudí. 
Aj dnes Boh robí to isté, nasycu-
je miliardy ľudí na celom svete, 
pretože dáva rásť semenu pšeni-
ce na našich poliach, aby z nej 
ľudia urobili múku a napiekli 
chlieb náš každodenný pre 
všetkých ľudí na svete. Teda aj 
dnes robí Boh podobný zázrak. 
No Boh nás túži nasýtiť aj sebou 
samým v Eucharistii – pokrme 
pre večný život. Chce nás cez 
svoju Cirkev nasýtiť svojím 
slovom, pre našu dušu takým 

potrebným, a zasiať ho do 
našich sŕdc, aby sme nehlado-
vali a nemali nedostatok lásky, 
porozumenia, radosti, odpus-
tenia, šťastia. Aj keď to možno 
máme, ale nie dosť pre všetkých. 
Prinesme to málo lásky Ježišovi, 
aby bolo dosť lásky pre všetkých 
ľudí na celom svete.

Liturgia: hlas siedmy. Evanjelium 
na utierni ôsme. Predobrazujúce 
antifóny. Menlivé časti zo 7. hlasu – s. 
150 (189)

Anton Uhrín

(Prešov, Ľubomír Petrík ) Kňazi Pre-
šovskej archieparchie sa 28. mája 
na kňazskom dni v Prešove oboz-
námili s Pastoračným plánom Ka-
tolíckej cirkvi na Slovensku 2007 
– 2013. Zástupcovia tímu, ktorý 
pracoval na jeho príprave, v za-
ujímavej prezentácii predstavili 
predovšetkým priority pastorácie 
na Slovensku, ktorými sú rodiny, 
mládež a ľudia v núdzi, ale aj zá-
kladné východiská plánu.

Po prezentácii každej priority 
nastala vždy živá diskusia. Zazneli 
otázky – ako realizovať pastoráciu 
mužov, rozvedených, nepraktizu-
júcich kresťanov, mladých ľudí, 
ako naplniť pastoráciu misijným 
rozmerom a viaceré iné.

Kňazský deň sa v katedrále začal 
sa archijerejskou sv. liturgiou. 
Vladyka Ján Babjak SJ v homílii 
povedal, že prezentácia pasto-
račného plánu môže pomôcť 

ešte intenzívnejšie ho vnášať 
do života našej miestnej cirkvi. 
Prejavil radosť, že v Juskovej Voli 
má archieparchia mládežnícke 
centrum, Školu v prírode a Cen-
trum voľného času a v júli začne 
pôsobiť Centrum pre rodinu na 
Sigorde pri Prešove. Vladyka vy-
jadril presvedčenie, že pastoračný 
plán kňazi v spolupráci s laickými 
veriacimi konkrétne premietnu do 
života našich farností.

KňAZSKý Deň V PReŠOVe

Prezentácia pastoračného plánu tože Hradné námestie je málo 
obývanou časťou mesta.

TASR

Coca-Cola Popstar
Víťazka autorskej súťaže Coca-
Cola Popstar Mária Čírová deň 
pred finále súťaže zmaturovala 
na bratislavskom cirkevnom hu-
dobnom konzervatóriu. Okrem 
Máriinho úspechu je skupina 
Trinity Group, s ktorou Mária 
spieva, aj držiteľom ocenenia 
Aurel 2006.

Do Ríma putujú aj nepočujúci 
Slováci
25. až 26. júna sa v Ríme spoja 
cesty nepočujúcich katolíkov 
z 35 krajín sveta, aby sa prvýkrát 
spoločne stretli so Svätým Ot-
com a povzbudili na ceste viery. 
Na 1. medzinárodnom zhromaž-
dení nepočujúcich katolíkov 
v Ríme sa zúčastní aj 43 pútnikov 
zo Slovenska. Pútnikov budú 
sprevádzať kňazi Róbert Colotka 
a František Bartoš, ktorí sa venu-
jú pastorácii nepočujúcich.

Neoznačené správy: servis TK KBS

zKRáTKO Z DOMOVA

(Juskova Voľa, Tatiana Cmoriako-
vá) Biblia, modlitba, šport, zábava 
i nadšenie. Aj takto by sa dalo 
vystihnúť metropolitné kolo bib-
lickej súťaže (ďalej len BS) konané 
29. – 30. mája 2008 v priestoroch 
pastoračného centra v Juskovej 
Voli, ktoré organizačne zabezpe-
čili diecézne katechetické úrady 
z Prešova a Košíc. Jeho účastníkmi 
boli víťazi eparchiálnych kôl. Prvý 
deň sa niesol v znamení oddychu. 

Po sv. liturgii slávenej vladykom 
Milanom Chauturom sa začalo 
športové popoludnie. Večerný 
program s názvom Družstvo za-
báva družstvo vystriedal biblický 
karneval. Po dni oddychu prišiel 
deň súťaže. Družstvá bojovali 
v piatich kolách. Slávnostné vyhlá-
senie výsledkov sa uskutočnilo po 
sv. liturgii slávenej o. Miroslavom 
Šimkom, vicerektorom kňazského 
seminára. Poradie víťazov:

Kategória A (1. – 2.roč. ZŠ): 1. 
ZŠ Nižné Repaše; 2. ZŠ Stakčín; 3. 
Farnosť Košice-St. mesto; 4. ZŠ M. 
R. Štefánika, Trebišov a ZŠ Okruž-
ná, Michalovce; 5. ZŠ Hrnčiarska, 
Humenné

Kategória B (3. – 4. roč. ZŠ): 1. 
ZŠ M. Nešpora, Prešov; 2. Farnosť 
Koromľa; ZŠ Komenského, St. Ľu-
bovňa; 3. Farnosť Tichý Potok; 4. 
CZŠ s MŠ sv. archanjela Michala, 
Stanča; 5. ZŠ Požiarnická, Košice

MeTROPOlITné KOlO BIBlICKeJ SúťAže 2007/08

Radostné súťaženie v Juskovej Voli
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Novým rektorom Katolíckej univerzity 
v Ružomberku sa stal profesor Tade-
usz Zasępa. Rozhodol o tom 23. aprí-

la 2008 akademický senát tejto univerzity 
v tajnom hlasovaní. Nového rektora podpori-
lo 21 z 22 zúčastnených senátorov (jeden sa 
zdržal hlasovania). Veľký kancelár Katolíckej 
univerzity v Ružomberku košický arcibiskup 
Mons. Alojz Tkáč o dva dni vyjadril súhlas 
s tým, aby bol nasledujúce štyri roky novým 
rektorom KU prof. Tadeusz Zasępa. Zostáva 
už iba vymenovanie prezidentom Slovenskej 
republiky. Nový rektor by sa mal oficiálne ujať 
funkcie 1. júla.

Profesor Tadeusz Zasępa je celosvetovo 
uznávanou autoritou v oblasti masmediál-
nej komunikácie (jeho krátky životopis sme 
priniesli v čísle 11). Nový rektor, ktorého 
navrhli tri fakulty – filozofická, pedagogická 
a zdravotníctva, vystrieda na štyri roky vo 
funkcii prof. Borisa Banáryho.

Katolícka univerzita

Na Slovensku boli vytvorené podmienky 
pre vznik katolíckej univerzity až po roku 

1989. Vtedy sa katolícki biskupi snažili vy-
tvoriť aspoň pedagogickú fakultu, ktorá by 
pripravovala učiteľov v katolíckom duchu. 
Podarilo sa to Trnavskej univerzite, ktorá 
v roku 1996 zriadila Pedagogický inštitút 
sv. Ondreja v Ružomberku, ktorý bol mate-
riálne podporovaný Konferenciou biskupov 
Slovenska. V roku 1996 Akademický senát 
Trnavskej univerzity kreoval katecheticko-
pedagogickú fakultu transformáciou z pe-
dagogického inštitútu. V roku 1997 bola 
katecheticko-pedagogická fakulta začlenená 
do Žilinskej univerzity a jej štatút s právami 
cirkevného dohľadu rovnakými, aké platia 
pre teologické fakulty, bol zaregistrovaný 
na MŠ SR.

Konferencia biskupov Slovenska 17. 
mája 1999 dekrétom o zriadení Katolíckej 
univerzity v Ružomberku navrhla jej zria-
denie Národnej rade Slovenskej republiky. 
Zákonom číslo 167/2000 Z. z. o zriadení 
KU bola 1. júla 2000 zriadená neštátna 
vysoká škola s názvom Katolícka univerzita 
v Ružomberku.

Pri vzniku mala iba dve fakulty – peda-
gogickú a filozofickú (obe v Ružomberku). 

O dva roky neskôr sa stala verejnou vysokou 
školou. Predchodcami KU boli ružomberský 
Pedagogický inštitút sv. Ondreja Trnavskej 
univerzity v Trnave, neskôr Katecheticko-
pedagogická fakulta Žilinskej univerzity 
v Žiline. Neskôr k nej pribudla Teologická 
fakulta v Košiciach, ktorá nadväzuje na dáv-
nu tradíciu Universitas Cassoviensis (1657) 
s pohnutou históriou. Činnosť fakulty je 
sústredená na dve pracoviská – v Košiciach 
a v Spišskej Kapitule. Na oboch miestach 
sú známe kňazské semináre ako výchovné 
a pedagogické cirkevné inštitúcie.

V akademickom roku 2005/06 na podnet 
medicínskych kruhov, hlavne z oblasti se-
verného regiónu Slovenska, v šiestom roku 
existencie Katolíckej univerzity v Ružom-
berku, pribudla k filozofickej, pedagogickej 
a teologickej fakulte v Ružomberku fakulta 
zdravotníctva. Dnes sa na štyroch fakul-
tách – pedagogickej, filozofickej, teologickej 
a fakulte zdravotníctva vzdeláva 12 300 
študentov, 6 300 v dennej a 6 000 v externej 
forme štúdia. Univerzita má aj svoj vlastný 
Historický ústav v Ružomberku, ktorý bol 
zriadený 1. decembra 2005.

Katolícka univerzita 
má nového rektora 

Juraj GrADOŠ
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Univerzita reprezentuje prítomnosť Ka-
tolíckej cirkvi a vychováva vzdelaného 
a mravného odborníka, spôsobilého sa 
správne zorientovať v kresťanskom posol-
stve podľa učenia Cirkvi, ktorý rešpektuje 
dôstojnosť ľudskej osoby a má zmysel pre 
ideál kresťanského spôsobu života. Súčas-
ne rozvíja poznanie a bádanie, a zároveň 
prispieva k dialógu medzi náboženstvami 
a kultúrami, medzi vierou a vedou. Nestráca 
pritom zo zreteľa etické hodnoty a teologické 
videnie problémov. Vo vedeckej a vzdelá-
vacej činnosti si kladie za cieľ dosiahnuť, 
aby bola uznávaná vedeckými autoritami 
doma i v zahraničí ako profesionálne plne 
kompetentné pracovisko v disciplínach, 
ktoré sa v nej pestujú a vyučujú. Zároveň sa 
snaží stať členom Medzinárodnej federácie 
katolíckych univerzít a byť pracoviskom, 
ktoré je schopné poskytovať vedecký servis 
formou analýz a expertných doporučení 
predovšetkým pre potreby zriaďovateľa.

Nový rektor univerzity

Profesor Tadeusz Zasępa je riadnym pro-
fesorom Katolíckej univerzity Jána Pavla II. 
v Lubline. Je to naozaj výnimočný a chariz-
matický človek, ktorý vie poslucháča zaujať, 
ale aj vyčariť na jeho tvári úsmev. Zaujíma-
vý, vzdelaný, duchovne hĺbavý poľský kňaz, 
blízky spolupracovník Božieho služobníka 
Jána Pavla II. a veľký priateľ Slovákov, zvlášť 
gréckokatolíkov.

On sám hovorí študentom: „Drahí moji, 
myslite na to, aby ste využili každú sekundu 
života na zemi, lebo vo večnosti zaváži len 
jedno – tvoj život a jeho obsah. A len vtedy, 
keď budeš žiť pre pokoj, dobro a lásku, Ježiš 
ťa prijme do večného domu, ktorý máš pri-
pravený od stvorenia sveta.“

Na svoju prípravu na kňazstvo má tie 
najkrajšie spomienky. „Za kňaza som štu-
doval v Krakove neďaleko Wavelu, kam 
som chodieval každý deň. Dá sa povedať, 
že tradícia Krakova a Poľska je v mojom 
srdci,“ spomína. A dodáva: „Mojou prvou 
motiváciou bola túžba slúžiť ľuďom. Dnes je 
táto finálna motivácia taká, že som síce sám, 
ale som sám, aby iní neboli sami.“ Vybral 
si kňazstvo, ako sám tvrdí: „Nikdy som to 
neoľutoval. Ani jednu sekundu v živote som 
nepomyslel na to, že som urobil zle. Ďakujem 
Bohu za tú milosť. A tiež je krásne, že môžem 
spojiť kňazstvo s vedou.“

Toto skĺbenie povolania a poslania prinies-
lo ovocie aj gréckokatolíkom na Slovensku. 
Profesor Zasępa bol priateľom a vodcom 
mnohých našich doktorov teológie. Svoju 
činnosť preniesol aj na študentov našej te-
ologickej fakulty, s ktorou spolupracuje od 
roku 2003. Poslednýkrát prednášal na jej 
pôde 3. marca 2008. Počas svojej prednášky 
zdôraznil: „Šťastie nie je zvonka, šťastie je 

v človeku, a to si treba uvedomiť!“ Najväč-
ší ohlas a reakcie v následných otázkach 
z publika mala časť prednášky týkajúca sa 
tajomstva: „Médiá likvidujú pocit tajomstva. 
Tajomstvo v televízii nefunguje. Tam môže-
me všetko ukázať. Doslova všetko. To má za 
následok klesajúci záujem o náboženstvo, 
pretože náboženstvo je o tajomstve. Každý 
človek však tajomstvo potrebuje. Človek 
je tajomstvo. Boh je tajomstvo. Ako by 
sme nemali žiť tajomstvo?“ Tak ako vždy 
všetkých fascinovala prirodzená presved-
čivosť rečníka.

Je zaujímavé, ako často nám cez ruky len 
tak preteká zlato, ktoré si nevieme vážiť, lebo 
nepoznáme jeho hodnotu. Takýmto pokla-
dom skrytým v človekovi je práve profesor 
Zasępa. Svet už spoznal jeho výnimočnosť 
a nie raz ho nazval mužom roka. Dokonca 
v roku 2001 ho The United Cultural Con-
vention of the United States of America no-
minoval na Nobelovu cenu za mier. K dvom 
oceneniam na Slovensku sa 7. mája tohto 
roka pridalo tretie. Nás len môže tešiť, že 
jeho iniciátorom bola práve naša grécko-
katolícka teologická fakulta. Prešovská 
univerzita v Prešove mu slávnostne udelila 
čestný titul doctor honoris causa z vedného 
odboru katolícka teológia. Profesor Peter 
Šturák, dekan fakulty, ho charakterizoval 
slovami: „Je málo ľudí, o ktorých môžeme 
povedať, že poznať ich znamená obohatiť 
svoj život. Takouto osobnosťou je profesor 
Tadeuzs Zasepa. Je človekom nádeje a múd-
rosti. Aristokracie ducha. Zodpovedným 
a veľkodušným v zmýšľaní i konaní. Človek 
zdravého patriotizmu. To všetko učí aj našich 
študentov.“

Svoje pocity vyjadril profesor Zasępa slova-
mi: „Som si plne vedomý veľkosti tejto chvíle 
a zodpovednosti šíriť dobré meno Prešovskej 
univerzity. Dnešná udalosť opäť potvrdzuje 
veľkú štedrosť a otvorenosť Slovenska.“

Jeden z jeho žiakov, gréckokatolícky kňaz 
Ľubomír Petrík, sa o ňom vyjadril: „Prof. Za-
sępa je profesionálom, ale zároveň nezabúda 
byť človekom. Je o ňom známe, že si všimne 
každého človeka, aj pri tom najobyčajnejšom 
sa pristaví, zaujíma sa o jeho život. Úžasnú 
schopnosť komunikácie, ktorá je v ňom by-
tostne prítomná, dokáže vždy ochutiť poko-
jom a radosťou, ba aj humorom. O médiách 
vždy hovorí, že sú tu pre človeka, pre jeho 
skutočné dobro. Toto je ich poslanie, ktorému 
sa však niektoré médiá spreneverujú. Preto 
svojich študentov učí byť kritickými odbera-
teľmi mediálnych produktov a zároveň ich 
učí byť múdrymi a odvážnymi mediálnymi 
tvorcami. Je vynikajúcim pedagógom, ktorý 
u študentov hľadá pozitíva a to, čo vedia. 
Preukazuje im tak úctu a stáva sa pre nich 
autoritou, ale zároveň ich priateľom. Treba 
však zdôrazniť, že vždy pomenúva veci 
a skutočnosti pravdivo.“ n

s ThDr. PaedDr. Ing. Gabrielom Paľom, 
PhD., prodekanom pre rozvoj a zahraničné 
vzťahy Gréckokatolíckej teologickej fakulty 
Prešovskej univerzity, pri príležitosti ude-
lenia čestného doktorátu prof. Tadeuszovi 
Zasępovi

Aký význam má udelenie titulu doctor 
honoris causa?

Doctor honoris causa (skratka Dr. h. c.) je 
čestný doktorát univerzity udeľovaný bez 
skúšok. Udeľuje sa za zvláštne zásluhy.

Kedy a komu sa udeľuje?
Titul sa udeľuje spravidla k životnému 

jubileu oceneného, pri slávnostných príle-
žitostiach a výročiach univerzity alebo pri 
oficiálnej návšteve oceneného v Slovenskej 
republike.

Ide o významné domáce aj zahraničné 
osobnosti, ktoré sa zvlášť významným 
spôsobom zaslúžili o rozvoj vedy, kultúry a 
umenia alebo o rozvoj demokracie a huma-
nity, a výsledky ich činnosti majú osobitný 
význam a ohlas v Slovenskej republike i v 
zahraničí.

Akú vonkajšiu podobu má toto ocene-
nie?

Koná sa pri oficiálnom slávnostnom zhro-
maždení v rámci slávnostného zasadnutia 
vedeckej rady univerzity.

Ocenenému sa odovzdáva diplom s uve-
dením mena, priezviska, titulu, vedeckej 
hodnosti a krátkym zdôvodnením. Zároveň 
táto ocenená osobnosť prednesie aj sláv-
nostný prejav.

Kto navrhuje osobnosť, ktorej má byť 
titul udelený?

Návrh na udelenie titulu predkladá rektor 
z vlastného podnetu alebo na návrh vedec-
kých rád fakúlt, ktorý sa potom schvaľuje 
hlasovaním vedeckej rady univerzity.

Kto udeľuje titul týmto významným 
osobnostiam?

V súlade s § 12 ods. 1 písm. m) zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov môže tak uro-
biť vedecká rada univerzity zastúpená jej 
predsedom, teda rektorom univerzity.

Dada Kolesárová

rozhovor na 5 minút

u Veľké osobnosti vždy narážali na 
odpor priemerných ľudí. Priemerná 
osobnosť nie je schopná rozumieť 
človeku, ktorý odmietol slepo 
sa držať konvenčných zvyklostí 
a namiesto toho sa rozhodol 
vyjadrovať svoj názor odvážne 
a úprimne. (Albert Einstein)
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Najprv si musíme uvedomiť, že rodič 
a jeho dieťa sa vo vzťahu k škole stá-
vajú klientom, ktorému škola ponúka 

všetky služby, aby v škole zotrval a dôveroval 
jej. Podobne je to v obchode, zdravotníctve či 
v akejkoľvek sfére spoločenského života.

No ak sa chceme podieľať na riešení výchov-
no-vzdelávacích výsledkov a problémov detí 
v škole, máme začať od toho, čo napomáha 
deťom dosahovať dobré výsledky.

Pracujeme spolu

Začnime od vzájomnej spolupráce školy 
a rodiny. Dobrá spolupráca významne pod-
poruje účinnosť práce v škole. Vzájomne 
podporovaný a ujednotený postup pedagóga 
a rodiča blahodarne vplýva na správanie 
a vzdelávanie žiaka v škole. Aj keď toto pôso-
benie má byť v jednote, predsa je škola domi-
nantná vo vzdelávaní, rodina vo výchove. To 

však neznamená, že rodina nevzdeláva a ško-
la nevychováva. Dobrá škola má vštepovať 
do sŕdc detí lásku, porozumenie, vzájomnú 
pomoc, toleranciu a odpúšťanie.

No úspech závisí aj od toho, či aj rodič má 
dostatok času a záujmu o podobnú výchovu 
doma. Dieťa nevychovávajú len slová, ale 
hlavne činy. Dieťa veľmi citlivo vníma, čo 
sa v rodine odohráva. Potrebuje cítiť, že je 
rodičmi milované a prijímané. Táto skutoč-
nosť mu pomáha dosahovať lepšie výsledky 
v škole. Ak pociťuje podporu zo strany rodiča 
i učiteľa, dodáva mu to istotu a silu zájsť až 
na samotné dno svojich možností.

Otvorenosť na obidvoch stranách

Ochotu rodičov spolupracovať podporuje 
to, že rodič sa môže oboznámiť so školským 
prostredím. Otvorenosť školy vo vzťahu 
k rodičom je prejavom vzájomnej dôvery. 
Rodič tak nadobúda presvedčenie, že o jeho 

slovo na tému
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deti je dobre postarané. Rodičia majú vedieť, 
že dvere školy sú pre nich vždy otvorené. 
Môžu sa stretávať na triednych stretnutiach, 
na celoškolských združeniach, na akciách 
a podujatiach školy. Dobrý učiteľ je otvorený 
stretnutiu v ktoromkoľvek čase; mnohé školy 
ponúkajú konzultačné hodiny triednych uči-
teľov, výchovného poradcu, osobný pohovor 
s ktorýmkoľvek učiteľom, aby sa tak zavčasu 
mohli vyriešiť aktuálne vzniknuté problémy. 
Zo strany pedagógov je dôležité prijať rodiča, 
vcítiť sa do jeho situácie, diskutovať o ťažkos-
tiach vo výchove a vzdelávaní, vedieť a chcieť 
mu poradiť.

Základom dobrého vzťahu rodiny a školy je 
vzájomná úcta a dôvera. Ak rodič uverí škole, 
uvidí, že je tam jednota slov a činov, potom 
sa s ochotou a vierou bude obracať na učiteľa 
čoraz častejšie.

Kresťan – rodič a učiteľ

Dospelí sa pre dieťa môžu stať významnou 
autoritou, ktorú budú rešpektovať a prijímať 
jej názory. No nemusí to tak byť. Ak slová 
nie sú podložené činmi, stávajú sa nedôvery-
hodnými. Učiteľ má svojho žiaka usmerňovať 
v tom, čo robí nesprávne, za čo sa má ospra-
vedlniť, ako má odstraňovať nedostatky, ako 
napraviť chyby. Rôzne konfliktové situácie 
medzi deťmi musí riešiť dôsledne, vzájom-
ným vyjasnením si situácie a predovšetkým 
trvaním na vzájomnom ospravedlnení sa 
a odpustení si. Učí deti odpúšťať si a tolerovať 
sa navzájom. Toto isté by mal robiť aj rodič. 
No zároveň si musíme uvedomiť, že ak to 
nerobia sami rodičia, toto pôsobenie nepre-
nikne do hĺbky a pri najbližšej možnosti (keď 
už nebude pod dohľadom dospelého) sa dieťa 
„otrasie“, nános dobrej výchovy z neho 
opadne a vtedy uvidíme výsledok.

Dnešná doba plná lacných televíznych 
seriálov a brakov pôsobí negatívne na 
zdravý vývoj a formovanie osobnosti 
detí. Každodenne sa stretávajú so zlom, 
násilím, hrubosťou a pomstou. Je na 
rodine a škole, aby deťom ponúkla do-
statok lásky a pochopenia.

Hodnotenie

Človek, ktorý svoj život stavia na 
pravde, je schopný a pripravený hod-
notiť situácie a konanie iných. Ak má 
mať hodnotenie účinok, musí mu dieťa 
najprv rozumieť. Musí pochopiť, prečo 
bolo hodnotené takto a nie ináč. Aby to 
pochopilo, vyžaduje si to zo strany dospelého 
čas na rozhovor, veľmi jasnú a jednoduchú 
argumentáciu. Väčšina detí je schopná prijať 
aj negatívne hodnotenie, ak sa udeje v po-
kojnej atmosfére. Je dokonca schopné prijať 
primeraný trest, ak je logicky a bez hnevu 
zdôvodnený. Zvažujme každé slovo, ktoré 

vyslovíme, každý trest, ktorý použijeme. 
Nech je primeraný, nech je udelený z lásky 
a pre dobro dieťaťa, aby dieťa nemalo pocit, 
že mu krivdíme.

Ako majú rodičia reagovať na zlé výsledky 
v škole a ako im môžu predchádzať?

Nesmierne dôležité je s dieťaťom komuniko-
vať, skúmať príčiny neúspechu, zmobilizovať 
u dieťaťa všetky sily a posilniť jeho snaženie 
a vytrvalosť. Najhoršie je, ak vyslovíme 
nad dieťaťom slová typu: „Z teba aj tak nič 
nebude.“ Nie je to pravda. Z každého niečo 
bude. A my môžeme pomôcť tomu, aby to 
bolo dobré. Zničiť zdravé sebavedomie die-
ťaťa nie je až také ťažké. Určite s tým má 
každý z nás bohaté skúsenosti. Sme povinní 
dieťa viesť k tomu, aby si uvedomilo, že sa 
nemá vzdávať. Lepšie výsledky napomáha 
dosahovať aj skutočnosť, že rodič aj učiteľ 
kladie nároky primerané veku a vyspelosti 
konkrétneho dieťaťa.

Veľmi dôležitou zásadou pri dosahovaní 
dobrých výsledkov v škole (platí to aj pre 
všetky ostatné oblasti činnosti) je hodnotiť 
najprv to, čo dieťa vie, čo bolo dobré. Dobrá 
známka a pochvala majú motivujúcu silu. 
Dodávajú deťom chuť do učenia.

Ach, tie známky!

Ak vznikne nejaký problém a rodič má pri 
hodnotení svojho dieťaťa pocit nespravodli-
vosti, treba navštíviť učiteľa a zistiť dôvody. 
Každý problém by mal rodič riešiť najprv 
s príslušným učiteľom. A hlavne včas. Mal 
by sa priebežne zaujímať o prospech dieťaťa 
najmä v tých predmetoch, ktoré mu robia 
problém. Je neskoro prichádzať do školy tesne 
pred vysvedčením.

Ak rodič príde do školy a vedie rozhovor 
s učiteľom podráždene a neprijíma jeho 
názor, tým nič nevyrieši. Takto najviac po-
škodí tomu, komu chce pomôcť – dieťaťu. 
Ak rozhovor prebieha v pokojnej atmosfére 
a v ochote spolupracovať, potom nie je prob-
lém dohodnúť sa na spoločnom postupe. 

Učiteľ môže navrhnúť spôsob, akým majú 
rodičia pomáhať dieťaťu pri príprave na 
vyučovanie, čo sa dieťa musí doučiť, za aký 
čas a kedy ho učiteľ vyskúša. Samozrejme, aj 
rodič môže učiteľovi poradiť alebo vysvetliť 
niektoré veci, o ktorých učiteľ nemusí vedieť, 
a preto nemôže ani správne reagovať. Rodič 
môže požiadať učiteľa o doučovanie.

Ak je rodič nespokojný a učiteľ sa mu zdá 
byť neprístupný, môže požiadať o stretnutie 
vedenie školy. To potom navrhne riešenie. 
Ak je dieťa naďalej v strese, má strach, ne-
chce hovoriť a radšej dostane zlú známku, 
potom je nevyhnutná zmena učiteľa, školy, 
návšteva psychológa. To sú krajné prípady, 
ale stávajú sa.

Nechce sa mi učiť

Motivácia je dôležitým činiteľom, ktorý 
vplýva na učenie a dosahovanie dobrých 
výsledkov. Veľmi často rozhoduje o tom, či 
sa dieťaťu chce učiť. Uľahčuje mu učenie, 
vyvoláva záujem o samotné učenie i o daný 
predmet. Samozrejme, záleží aj na osobnosti 
učiteľa. Neustále by mal premýšľať a sledovať 
u detí ich vzťah k učeniu, k práci a k škole. 
Musí hľadať spôsoby, ako preniknúť do psy-
chiky žiaka tak, aby spoznal skutočné príčiny 
a pohnútky jeho správania a postojov. Dobrý 
učiteľ sa dokáže na veci pozrieť aj zo zorného 
uhla žiaka, pozná veľa spôsobov motivácie 
a uvedomuje si, že prevažná väčšina žiakov 
hlavne základnej školy je naňho naviazaná 
a chce ho svojimi výsledkami potešiť.

Aj rodič môže veľmi dobre motivovať dieťa 
tým, že mu vytvára vhodné zázemie v har-
monickej rodine. Podotýkam – v harmonickej. 
Treba pamätať aj na to, že na každé dieťa platí 

niečo iné. Niektoré potrebujú ustavične 
rozprávať o svojich úspechoch i ne-
úspechoch, niektoré potrebujú slovne 
pochváliť, potľapkať po pleci, iné zasa 
nesmierne poteší drobný darček či 
spoločná opekačka pri ohni. Deti z dis-
harmonických rodín plných konfliktov 
a problémov oveľa častejšie zlyhávajú 
v učení a nedosahujú dobré výsledky 
v škole. Nakoniec si potrebujeme všetci 
uvedomiť, že je veľmi dôležité stáť si za 
slovom. Niekedy je to veľmi ťažké a vyža-
duje si to veľmi veľa námahy. Dieťa musí 
poznať jasné hranice, musí vedieť, čo si 
môže a čo nemôže dovoliť.

Milujme svoje deti doma i v škole. Sú 
Božím darom, sú nám zverené ako dar 
a jedného dňa odídu, aby začali samo-

statne žiť.
Prichádzajme k deťom v prvom rade cez 

srdce, nevzdávajme sa v situáciách, v ktorých 
nevládzeme, prinášajme aj obete, kráčajúc po 
ceste vpred oprime sa o múdrosť nášho Spasi-
teľa Ježiša Krista. Modlime sa a prosme o po-
moc Svätého Ducha – ten nás povedie. n

u Niekoľko užitočných rád pre rodičov, ktoré 
sú spracované v príručke Sprievodca triedneho 
učiteľa:

1. Dbajte o to, aby dieťa pochopilo, že jeho 
správanie má isté dôsledky.

2. Nezabúdajte chváliť.

3. Rešpektujte povahu dieťaťa.

4. Určite hranice, ktoré nesmie prekročiť.

5. Dieťa nikdy neponižujte.

6. Nechcite od dieťaťa viac, ako môže zvládnuť.

7. Berte pocity dieťaťa vážne.

8. Nehanbite sa prejaviť svojmu dieťaťu lásku.
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Keďže sa blíži koniec školského roka, 
učitelia aj rodičia sa často stretávajú 
s pojmom záškolák. O tomto probléme, 

ktorý sa dotýka všetkých škôl, sme sa poroz-
právali s pani vychovávateľkou Mgr. Tatianou 
Kmecovou.

Čo je to teda záškoláctvo?
Podľa Pedagogického slovníka (autori Průcha, 

Walterová, Mareš) je „záškoláctvo zvláštny 
prípad absentérstva. Jav, keď žiak úmyselne, 
bez ospravedlneného dôvodu a bez vedomia, 
poprípade súhlasu rodičov sa nezúčastňuje na 
vyučovaní a zdržiava sa mimo domova. Má 
spravidla súvislosť so školskou neúspešnosťou 
žiaka.“

Je to teda bezdôvodná a neospravedlnená 
neprítomnosť žiaka alebo študenta na vyučo-
vaní, alebo iných činnostiach, ktoré sú školou 
predpísané ako povinné. Niekedy sa spája 
s cieľom vyhnúť sa rôznym nepríjemnostiam 
v škole, inokedy je to uprednostnenie zábavy 
pred povinnosťami.

Aké sú príčiny záškoláctva u detí?
Chodenie poza školu môže byť neškodným 

vykoľajením, túžbou po nepoznanom zážitku. 
U mladšieho dieťaťa sa môže stať, že ho niečo 
na ulici upúta, vzdiali sa a hrá sa s deťmi. 
Ide skôr o zatúlanie sa ako o chodenie poza 
školu. Častejšie je to však jedna z možných 
foriem riešenia konfliktnej situácie. Chodením 
poza školu deti často riešia svoju citovú krízu. 
Napríklad dieťa s nejakým postihnutím alebo 
poruchou, prípadne dieťa, ktoré sa z rôznych 
príčin nedokáže začleniť do kolektívu triedy, 

býva niekedy terčom výsmechu a tento konflikt 
rieši nechodením do školy.

K chodeniu poza školu môže viesť aj strach 
z učiteľa, zo skúšky, z neurobenia si domácej 
úlohy. Tlak z konfliktnej situácie býva niekedy 
väčší ako z dôsledkov absencie v škole.

Je nejaký rozdiel v záškoláctve detí základ-
nej školy a študentov stredných škôl?

Záškoláctvo v stredných školách je väčšinou 
už menej impulzívne, často dopredu pripravova-
né s dôslednejšou snahou o „krytie”, napríklad 
rôznymi sfalšovanými potvrdeniami. Často 
študenti vopred rátajú s tým, že ak sa na ich 

záškoláctvo príde, rodičia ich neprítomnosť 
v škole dodatočne ospravedlnia v snahe predísť 
problémom.

Aké vidíte východisko? Čo považujete za 
najúčinnejší prostriedok proti záškoláctvu?

Zo strany rodiny je to asi otvorený, úprimný 
vzťah medzi rodičmi a deťmi. Dieťa potrebuje 
mať istotu, že rodičia mu pomôžu s tým, s čím 
si nevie poradiť samo. Deti často dokážu prijať 
aj trest za svoj prehrešok, ak majú pocit, že je 
spravodlivý. Trest sám však žiadny problém 
nerieši. Zo strany školy je dôležitá schopnosť 
pedagóga získať si dôveru žiakov, vytvoriť 
v triede pozitívnu klímu spolupatričnosti, pre-
svedčenia, že žiakom i učiteľom ide o spoločnú 
vec. Záškolák by si mal byť vedomý toho, že hoci 
záškoláctvo bude mať aj nepríjemné dôsledky, 
rodičia ani učitelia ho „neodpisujú”, dávajú mu 
šancu a pomôžu mu s riešením vzniknutých 
problémov.

Čo je najúčinnejšou prevenciou proti 
záškoláctvu?

V pedagogickej praxi treba posudzovať každé-
ho žiaka individuálne a podľa možností ho pozi-

Poza školu

 rozhovor

u Mgr. Tatiana Kmecová začína-
la ako vychovávateľka v základnej 
škole internátnej pre nepočujúcich 
v Prešove, neskôr pracovala ako vy-
chovávateľka v ŠKD pri ZŠ Sibírska, 
kde sa venovala deťom so syndró-
mom ADHD, a neskôr ako učiteľka 
v špeciálnej triede základnej školy 
vo Veľkom Šariši. V súčasnosti pra-
cuje v Spojenej škole Pavla Sabado-
ša v Prešove ako vychovávateľka. Je 
vydatá a má tri deti.
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u „Priestupku na úseku školstva a výchovy mládeže sa dopustí ten, kto 
ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého najmä tým, že neprihlási dieťa na 
povinnú školskú dochádzku alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú 
dochádzku žiaka. Za tento priestupok možno uložiť pokutu, ktorej výšku určí 
príslušný odbor okresného, resp. krajského úradu. V prípade naplnenia skut-
kovej podstaty priestupku na úseku záškoláctva škola vyplní tlačivo Informácia 
o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky a opätovne pošle na príslušný or-
gán okresného, resp. krajského úradu. Pri spätnom získaní vyplneného tlačiva 
dostane sociálny pracovník vykonávajúci sociálnu prevenciu pre maloletého 
občana množstvo okamžitých informácií o dieťati so začínajúcimi poruchami 
správania, o jeho rodine a najmä o výchovných opatreniach uskutočňova-
ných zo strany výchovno-vzdelávacích inštitúcií, ktoré môžu okamžite pomôcť 
pri zakladaní evidencie, budovaní vlastného výchovného systému i pri rých-
lejšom prijímaní vlastných výchovných opatrení v zmysle platných právnych 
predpisov v sociálnej oblasti na úseku výkonu sociálnej prevencie pre maloleté-
ho občana.“

(z metodického usmernenia 
pri riešení priestupkov na úseku školstva a výchovy mládeže)
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tívne motivovať. Byť žiakovi priateľom a chváliť 
ho pri každej pozitívnej situácii. Taktiež sa treba 
viac venovať rodine a poznať bližšie rodinných 
príslušníkov. Potom môžeme vedieť, ako máme 
vplývať na žiaka, aké má problémy, prečo má 
svojský postoj k škole (a nielen k nej). Zapojiť 
všetkých zúčastnených. Snažiť sa zapojiť žiaka 
do krúžkov, nechať mu priestor na realizáciu, 
ale v nevyhnutných prípadoch zasahovať. Viesť 
ho odborne a snažiť sa o korekciu nevhodného 
správania.

Ako by sa mal zachovať rodič, ktorý zistí 
u svojho dieťaťa záškoláctvo a chce tento 
problém riešiť?

Zaujímať sa nielen o prospech žiaka, ale aj 
o to, ako sa v škole cíti, o jeho spolužiakov, 
učiteľov. Nezabúdať ani na to, že ani tá najhor-
šia známka nie je tragédiou, pri jednorazových 
„výhovorkách“ dieťaťa na učiteľa a naopak neu-
zatvárať koalíciu s jednou ani s druhou stranou, 
pripustiť, že chyby robíme všetci. Sledovať, či 
dieťa neuniká od školy do choroby, či chode-
nie do školy nie je spojené s nechutenstvom, 
nespavosťou, úzkosťou. Nechcieť od dieťaťa 
vyššie výkony, než na aké skutočne má. Ak sa 
školské problémy opakujú, neváhať a obrátiť sa 
na odborníkov v pedagogicko-psychologickej 
poradni.

Ako by sa mal učiteľ postaviť k problému 
záškoláctva?

Po zistení záškoláctva musí učiteľ postupovať 
tak, ako mu predpisuje legislatíva. To však 
nevylučuje ľudský prístup. Každý učiteľ je 
pedagóg, má nielen vedomosti z pedagogiky 
a psychológie, mal by mať aj určité osobnostné 
vlastnosti. To všetko je východiskom pri riešení 
záškoláctva so zohľadnením individuálnych 
osobitostí jednotlivých prípadov.

Aké najčastejšie chyby robia dospelí 
(rodičia, učitelia, soc. pracovníci) vo vzťahu 
k záškolákom?

Chybou je podľa mňa často nedostatočná alebo 
žiadna spolupráca jednotlivých subjektov a ne-
osobný prístup v zmysle „len aby bolo všetko 
papierovo v poriadku”.

Môžu pri riešení záškoláctva nejakým spô-
sobom pomôcť aj samotné deti (súrodenci, 
priatelia, spolužiaci)?

Niekedy možno stačí, ak dajú záškolákovi 
najavo, že to, čo robí, nie je správne a ony ho za 
to neobdivujú. Určite pomôže aj ich podpora pri 
riešení následkov záškoláctva, napríklad pomoc 
pri dopĺňaní vedomostí, psychické povzbudenie 
pri návrate do školy a podobne.

Má problém záškoláctva vplyv aj na ďalší 
život dotknutého dieťaťa? Aký?

V prvom rade je to problém so zameškaným 
učivom – vedomosti si treba doplniť, a to vy-
žaduje zvýšené úsilie žiaka, učiteľa aj rodičov, 

najmä ak nejde o jednorazové a krátkodobé 
záškoláctvo. Nemenej dôležité je aj narušenie 
vzťahov a dôvery medzi žiakom a učiteľom, 
dieťaťom a rodičmi. Náprava v tejto oblasti trvá 
dlhšie než doplnenie vedomostí. Najmä v prípa-
doch opakovaného záškoláctva je dobré využiť 
pomoc odborníkov – psychológov a špeciálnych 
pedagógov.

Ako rieši problém záškoláctva zákon?
Školskú dochádzku eviduje a za jej kontrolu 

zodpovedá triedny učiteľ. Vnútorný poriadok 
školy, organizačné smernice, ako aj školský 
zákon v piatej časti § 34 vymedzujú posudzo-
vanie ospravedlnených a neospravedlnených 
hodín. Prítomnosť žiakov sa sleduje každý deň, 
na každej vyučovacej hodine. Za celú školu 
sleduje školskú dochádzku riaditeľ školy. Na 
návrh triednych učiteľov posiela písomné upo-
zornenia rodičom. Následne ich predvoláva do 
školy na pohovor.

Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niekto-
ré z týchto opatrení: pokarhanie od triedneho 
učiteľa a riaditeľa školy, ktoré sa udeľujú pred 
kolektívom triedy alebo školy. V závažných prí-
padoch pedagogická rada pristupuje k zníženiu 
známky zo správania. Po vymeškaní viac ako 
15 neospravedlnených hodín v mesiaci škola 
posiela na príslušné oddelenie sociálnej sta-
rostlivosti tlačivo s informáciou o zanedbávaní 
školskej dochádzky.

Kde vidíte najväčšie medzery v legislatíve?
Nejde o medzery v legislatíve, treba skôr 

dôsledne využívať možnosti, ktoré legislatíva 
poskytuje.

Ako je to s počtami záškolákov na Sloven-
sku? Kde je ich počet najvyšší a prečo?

Najviac záškolákov pochádza zo sociálne 
znevýhodnených rodín. Špecifikom východného 
Slovenska sú rodiny žijúce v osadách. V prostre-
dí dlhodobého materiálneho nedostatku nepatrí 
vzdelanie k prioritám, dôležitejšie je vyžiť, 
a tak je tu stále dosť rodičov, ktorým je školská 
dochádzka ich detí ľahostajná. Práve tu treba 
dôsledne uplatňovať legislatívne opatrenia.

Kam sa môžu obrátiť rodičia, ktorí potrebu-
jú pomoc pri riešení problému, o ktorom 
sme hovorili?

Každý učiteľ ich vie nasmerovať, prípadne 
sám iniciuje spoluprácu s pedagogicko-psy-
chologickou poradňou. Odborníci majú nielen 
bohaté skúsenosti, v prípade potreby dokážu 
zainteresovať i ďalšie inštitúcie.

Čo vás osobne podnietilo zaoberať sa práve 
touto problematickou oblasťou?

Osobná bohatá skúsenosť triednej učiteľky so 
záškoláctvom.

za rozhovor ďakujú Dada Kolesárová  
a Helena Krenická

V dnešnej listárni uverejňujeme ďalšiu 
reakciu z vašich listov. Všetkým, ktorí sa 
odvážili slobodne vyjadriť svoj názor na 
rozličné problémy, v mene celej redakcie 
ďakujeme.

redakcia

Vážený otec Juraj,
možno tieto riadky nebudú vôbec uverej-
nené, napriek tomu považujem za potreb-
né ich napísať. Nie preto, že by som chcel 
zneužiť Slovo, ale preto, aby som podporil 
váš úvodník s názvom Dnešní farizeji a prá-
vo na život (č. 21/2007).
Už dávno (alebo vôbec?) som také články 
v kresťanskej tlači nečítal. Škoda, že kres-
ťanskú tlač číta tak málo veriacich laikov. 
Podľa môjho názoru 1 370 000 usmrte-
ných nevinných detí vyžaduje ešte tvrdšie 
a otvorenejšie slová do sŕdc tých, čo si 
hovoria kresťania. Pretože svoj podiel viny 
máme aj my svojou pasivitou i podporou 
strán s protikresťanskou ideológiou. Či sa 
nám to páči, alebo nie.
Zoberme si odpust v Levoči v roku  2007. 
Nádherná účasť pútnikov, k tomu skvelý 
kazateľ, ktorý sa zaoberal aj smrťou ne-
chcených detí. Pútnici mohutným po-
tleskom podporili jeho myšlienky. No a to 
je všetko, čo sme schopní a ochotní v tejto 
veci urobiť. A tak Slovensko, ktoré si hovorí 
kresťanské, navrhuje a schvaľuje zákony, 
aké sa hodia vládnej garnitúre. V predvečer 
volieb pred chrámom padla poznámka, že 
kresťan by mal voliť kresťanov. Jeden volič 
si odpľul a vychrlil: „To zas budem robiť na 
kňazov?“ A pred 15 minútami jeho srdce 
z rúk kňaza prijalo Telo Pána! Na istých 
duchovných cvičeniach som počul výrok: 
„Máme politika, ktorému treba pritiahnuť 
kravatu okolo krku.“ Boli to kresťania, tak 
ako aj politik, o ktorom hovorili. 
Hovorí sa, že skleníkový efekt, ozónová 
diera a ďalšie problémy sú pohromou pre 
svet. Ja si však myslím, že hlavnou príči-
nou pohrôm sú naše hriechy a odvrátenie 
sa ľudí od Boha. Veľmi nebezpečným 
odvrátením sa je zabíjanie nechcených 
nenarodených detí. Ich krv bude aj na nás 
– slovenských kresťanoch. Tomu by sme 
mali zabrániť.

Štefan L.

listáreň

u Bohatí ľudia sa tešia z peňazí 
a chudobní z detí. (Slovenské 
príslovie)
u Budú deti – bude chlieb. (Fínske 
príslovie)
u Deti musia mať s dospelými veľa 
trpezlivosti. (Antoine de Saint- 
-Exupéry)
u Dieťa neustále rozširuje hranice 
rodičovskej duše. (Jim Forest)

17 

slovo – 13/2008



 spoločnosť

Na svete je niekoľko veľkých ná-
boženských komunít. Najväčšiu 
tvoria kresťania. Za nimi nasledujú 

moslimovia. A práve islam je najrýchlejšie 
sa rozširujúce náboženstvo vo svete. Všetky 
svetové náboženstvá reprezentujú aj istú 
kultúru, spôsob života a hodnoty človeka. 

Na rozdiel od islamu a hinduizmu je 
v kresťanstve pomer radikálnych veriacich 
(používajú všetky spôsoby, aj vraždenie, 
na presadzovanie istej hegemónie nábo-
ženstva) k ostatným výrazne nižší. Kres-
ťanstvo je tak najtolerantnejším svetovým 
náboženstvom. Kresťania sa zaujímajú o iné 
náboženstvá, aby mohli lepšie pochopiť ich 
veriacich a neubližovali im svojimi postojmi 
a slovami. Svedčí o tom aj nedávna akcia 
polície v holandskom Amsterdame, kde 
policajtom preplatia polovicu ceny Koránu, 
ak si ho zakúpia a prehĺbia si tak vedomosti 
o islame. Ide o Korán preložený do holandči-
ny a okrem svätej knihy islamu obsahuje aj 
biografiu proroka Mohameda.

„Tieto dve knihy pomôžu lepšiemu pocho-
peniu islamu a života proroka,“ povedal 
hovorca polície. Šéfovia polície sa podľa 
jeho slov rozhodli, že zamestnancom, ktorí 
si zakúpia tieto knihy, preplatia polovicu 
nákladov. Integrácia menšín je v Holandsku 
spornou otázkou predovšetkým po tom, čo 
radikálny moslim zavraždil v roku 2004 
filmového režiséra Thea van Gogha.

Korán sa tak môže nielen legálne predávať 
v kresťanských krajinách, ale dokonca sa 
ho kresťanom v záujme zníženia konfliktov 
odporúča aspoň bežne spoznať. Tí, čo pri-
chádzajú do styku s moslimami, by ho mali 
poznať detailnejšie, keďže ide o základný 
pilier náboženstva moslimov.

Navzdory tomuto tolerantnému postoju 
je na opačnej strane až nenávisť voči kres-
ťanstvu a Biblii. Kým za konverziu z kres-
ťanstva na islam hrozia človekovi „len“ 
cirkevné tresty a exkomunikácia, v opačnom 
prípade mu hrozí smrť.

Islamské orgány žiadajú, aby bol odpad-
lík od viery – za predpokladu, že jeho vina 
bola dokázaná – sťatý mečom, ale nemal by 
byť nijakým spôsobom mučený. Sú možné 
iné metódy popravy. Ukrižovanie je jednou 
z možností. Tradícia, vysledovaná k Ajši, 
Mohamedovej obľúbenej žene, si vyžaduje, 
aby bol odpadlík popravený, ukrižovaný 
alebo upálený.

K odpadnutiu nedochádza iba vtedy, 
keď sa teoreticky poprie vyznanie islamu, 
ale takisto keď dochádza k zanedbávaniu 
praktizovania viery. Znevažovanie Moha-

meda, zneužívanie Koránu (spálením ale-
bo znečistením) alebo hanobenie jedného 
z 99 najkrajších božských mien je takisto 
odpadlíctvo.

Dokonca aj vstup do Cirkvi alebo preja-
venie záujmu o kresťanskú vieru možno 
pokladať za akt prestúpenia. Predpokladať, 
že Mohamed mal nejaký fyzický defekt, 
spochybňovať dokonalosť jeho znalostí, 
morálky alebo cnosti, alebo hanobiť anje-
lov takisto predstavuje odpadnutie. Keďže 
odpadlíctvo v islame nie je privátnou alebo 
cirkevnou záležitosťou (napríklad zrušením 
členstva v cirkvi), ako je to v západnej spo-
ločnosti, štát musí zasiahnuť. Je to zrada 
moslimskej spoločnosti a podkopávanie 
moslimského štátu, pretože islam je oporou 
štátu a samotným štátom. A tak to štát vní-
ma ako vlastizradu a preto, že je to zrada, 
štát ju musí trestať.

Napríklad aj dnes v Iráne nový zákonník 
požaduje pre odpadlíkov trest smrti. „Odpad-
líctvo bolo nezákonné vždy, ale súd mohol 
zvoliť medzi odňatím slobody, pracovným 
táborom alebo trestom smrti,“ povedal za-
kladateľ a prezident Ústavu pre náboženský 
a verejný dohľad vo Washingtone Joseph K. 
Grieboski. „Teraz by pre odpadlíctvo existo-
val jediný trest – smrť.“ Irán využíva zákon 
proti bývalým moslimom – konvertitom na 
kresťanstvo, liberálnym mysliteľom a proti 
iránskej náboženskej menšine Bahai. „Nie je 
to nič nové, len chcú ešte viac postrašiť tých, 
ktorí opúšťajú islam,“ povedal jeden iránsky 
pastor. Aj keď útržok navrhovaného textu 
zákona naznačuje pri odpadlíctve možnosť 
popravy mužov a žien, iný úsek ukazuje 
len na popravu mužov, ktorí opustia islam. 
Návrh zákona určuje, že voči ženským od-
padlíčkam bude používaná „tvrdosť“, ale ak 
ju odvolajú, prepustia ich.

Obdobné zákony platia vo všetkých is-
lamských krajinách, kde je islam štátnym 
náboženstvom. A hoci väčšina islamských 
štátov ratifikovala také deklarácie, ako je 
Všeobecná deklarácia ľudských práv z roku 
1948, naďalej potláčajú ľudské práva, 
zvlášť právo na vierovyznanie a život pre 
nadradenosť Koránu a Šaríje nad každým 
zákonom.

Napriek tomu nepriateľskému postoju is-
lamu a islamských krajín voči kresťanstvu 
by sme nemali byť plní nenávisti. Naopak, 
ak budeme milovať iba tých, čo nás milujú, 
čo zvláštne urobíme? Ale ak do svojej lásky 
zahrnieme aj svojich prenasledovateľov, 
máme nádej, že nás budú volať synmi toho, 
ktorý miluje aj nevďačných a zlých. n

islam   kresťanstvo
Juraj GrADOŠ &
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Je mi veľmi ľúto, že som toto svedectvo 
napísala veľmi neskoro – až po štyroch 
mesiacoch, keď znova po prázdninách 

začali u nás v cerkvi liturgie s modlitbou za 
uzdravenie.

Začiatkom roka sme boli vo veľkej finanč-
nej kríze. Ani ja, ani môj manžel sme nemali 
prácu. Dostali sme sa do veľkých dlhov. Počas 
Turíc sa o. Ricardo modlil aj nad tými, ktorí 
majú dlhy. Po necelých dvoch týždňoch som 
dostala prácu na pošte ako doručovateľka. 

Práca je náročná, ale ja som za ňu nášmu 
Pánovi veľmi vďačná. Zarábam oveľa viac 
peňazí ako v predchádzajúcich zamest-
naniach. Môj manžel dostal prácu v Írsku 
ešte v lete a veľmi dobre sa mu darilo. Mal 
dobrého šéfa, býval u neho, nemusel platiť 
ani nájomné, ani cestu do práce. Veľakrát ho 
šéf pozval aj na večeru.

Keď som písala na začiatku tohto svedec-
tva, že prichádzam svedčiť neskoro, myslela 
som to preto, lebo môj manžel pred dvoma 

dňami o túto prácu prišiel. Teraz si uvedo-
mujem, aké je dôležité vydávať svedectvo, 
aby naše požehnanie bolo úplné. Ďakujem 
Pánovi aj za takúto skúšku.

Vďačím mu z celého srdca, že ma prebudil 
z mojej duchovnej lenivosti a pýchy.

Ďakujem ti, nebeský Otče, za všetko, čo mi 
dávaš, čo si mi daroval a tiež za každý deň 
môjho života a za každú skúšku. n

PS: Keď som dopísala toto svedectvo, môj 
manžel mi zavolal z Írska, že si znova našiel 
prácu.

svedectvo

 BIBlICKé OTáZnIKy MARICe KIPIKAŠOVeJ

Je pravda, že existovalo mesto, cez ktoré pretekala rieka 
plná zlata?

Áno, je.
Sardy, bohaté hlavné mesto staro-

vekého lydijského kráľovstva (terajšia 
ázijská časť Turecka), je známe zo Zjavenia 
Jána a rannej gréckej kolonizácie Malej 
Ázie. Jeho počiatočný rozkvet, najmä počas 
Krésovej vlády (563 – 546 pred Kristom), sa 
stal symbolom bohatstva, k čomu prispelo 
zlato získavané z Pactolu, zlatonosnej rieky, 
ktorá pretekala mestom. Pôvodné mesto bolo 
takmer nedobytnou pevnosťou obklopenou 
strmými štítmi. Neskôr mesto dosť trpelo 
nájazdmi nepriateľov a podrobením (napr. 

roku 546 pred Kristom ho dobyl kráľ Kýros, 
v roku 214 pred Kristom sa mesta zmocnil 
Antiochus Veľký), vypálením (Aténčania 
v roku 499 pred Kristom) a zemetrasením 
(rok 17 po Kristovi). Aj keď ležalo na dôle-
žitej obchodnej ceste, jeho význam z pred-
chádzajúcich období sa už nikdy neobnovil. 
Teraz leží v blízkosti miesta, kde sa toto 
staroveké mesto nachádzalo, len malá de-
dinka (Sart).

List „anjelovi cirkvi v Sardách“ (Zjv 3, 
1 – 6) napovedá, že tunajšie rané kresťan-
ské spoločenstvo žilo rovnakým duchom 

ako mesto, oddané neporiadnemu životu 
(Zjv 1, 11; 3, 4). Väčšina členov zboru sa 
pravdepodobne vrátila opäť k pohanstvu. 
Len mená niekoľkých kresťanov boli zapí-
sané v nebesiach. Symbol bielych rúch mal 
v miestnych podmienkach veľkú váhu, lebo 
Sardy boli preslávené obchodom s drahými 
látkami. Verní, ktorí budú bdieť, dostanú 
slávnostné oblečenie, aby sa mohli zúčast-
niť na víťaznom príchode svojho Pána. To, 
že napomenutie malo účinok, usudzujeme 
z toho, že sa tu kresťanstvo pomerne dlho 
udržalo. n

Nikdy nie je neskoro
katarína

Píšem svedectvo o svojom uzdravení.
Keď som prišla do Chrámu Najsvä-

tejšej Eucharistie vo Vranove, chcela 
som sa vyspovedať, ale pre nedostatok času 
som nemohla, lebo sa už začínala sv. litur-
gia. V mojej mysli odzneli slová: „Bože, nie 
som v posväcujúcej milosti, ty ma nemôžeš 
uzdraviť, ty sa ma nemôžeš dotknúť.“

Ale stalo sa. Stalo sa niečo, o čom do 
dnešného dňa rozmýšľam a  hovorím si : „To 
nie je možné!“ Ale u Boha je všetko možné. 
Keď bola sv. liturgia, slzy mi stekali po tvári, 
ale neboli to slzy smútku, ale radosti. Neve-
dela som ich zastaviť. Keď boli modlitby za 
uzdravenie, pocítila som teplo po celom tele 
a najviac na hrudníku, ako keby ma niekto 
stláčal. Nechápala som. V tej chvíli sa ma 
zmocnila obrovská radosť a pokoj.

Mala som nádor na ľavom prsníku. Keď 
som bola u lekára na kontrole ultrazvukom, 
lekár konštatoval, že na tom mieste, kde 
bol popis, nie je nič. Mala som aj problémy 

s vysokým krvným tlakom. 
Brala som tabletky každý 
deň – ráno aj večer. Teraz 
ich už, chvála Bohu, nepo-
trebujem.

Ďakujem ti, Bože, za 
uzdravenie. n

Povzbudzujeme všetkých 
čitateľov Slova, stálych aj 
občasných, aby sa pode-
lili so svojou skúsenosťou 
s Bohom. Môže ísť o zdan-
livo banálne a všedné situ-
ácie, cez ktoré však mohol 
Boh hlboko zasiahnuť do 
vášho života a do života vašej rodiny. Možno 
sa vďaka tomu zmenil váš pohľad na svet, 
situácie, vzťahy v rodine, v zamestnaní ...

Napíšte nám.
Tešíme sa na vaše listy a mejly.

redakcia

Adresa:
Redakcia Slovo, Hlavná 1, 
080 01 Prešov, P. O. Box 204
slovo@grkatpo.sk

Ty ma môžeš uzdraviť
Eva
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Kedy a prečo
Práve v tomto veku si deti začínajú uvedo-

movať svoje ja a svoje chcenie a chcú niečo ro-
biť vo svoj vlastný prospech. Začína sa u nich 
obdobie, keď pátrajú po dôvodoch a podstate 
najjednoduchších vecí a predmetov okolo 
seba. Vnímajú jednoduché vzťahy na úrovni 
dieťa – dieťa. V tomto vzťahu sa pri hrách 
vo dvojici učia nachádzať vlastnú pozíciu 
(identitu). Veľakrát sa popasujú o hračku, kým 

pochopia, že sa môžu o ňu podeliť a vzájomne 
sa dohodnúť. Veľmi dôležitými pomocníkmi 
pri hre detí sú dospelí, ktorí sú sprievodcami 
ich hry a tlmia vyhrotené situácie. Dieťaťu 
vysvetľujú, ako sa dajú zvládať konflikty pri 
hrách, čím u dieťaťa rozvíjajú základy života 
v spoločenstve a kladú základný kameň 
prosociálnej výchovy. Učia ho, čo je etika – 
slušnosť a neslušnosť.

Vo svete dospelých deti bezmedzne dôverujú 

svojim rodičom. V zdravej a pokojnej rodine 
majú podvedome vytvorené silné puto spo-
lupatričnosti. Cítia istotu pri mame, otcovi 
a svojich súrodencoch. Vedia sa v tomto 
prostredí bezpečne a dokonale orientovať. 
Majú svoje tajné skrýše a obľúbené miesta. 
Rozoznajú na tvárach rodičov pocity radosti, 
šťastia, ale aj hnevu. Aj keď je deťom doma 
vynikajúco, čas plynie a prichádza deň D. 
Deti dokážu ísť na toaletu, samostatne pijú 
z hrnčeka a celkom dobre používajú pri jedení 
lyžicu. Majú skúsenosti s prvými skladačka-
mi, robia vysoké vežičky a pomenujú mačič-
ku, psíka a iné zvieratká, napodobňujú ich 
zvuky a stále dookola kladú tie svoje otázky: 
„Čo je to ? Prečo?“

Milí rodičia,
a je tu čas, keď vaše dieťa môže dostávať od-

povede na svoje otázky v materskej škole od 
pani učiteľky. Zákon umožňuje navštevovať 

 slovo v rodine

Budem predškoláčik
Škôlkari v Cirkevnej materskej škola sestry Jozafáty v Ľutine. Snímka: Dada Kolesárová

Ani ste sa nenazdali a vaše deti, ktoré ste si nedávno so šťastnými 
slzami v očiach priniesli domov z pôrodnice, sfukujú na svojich 
narodeninových tortách už dve sviečky. Majú za sebou šťastné 
obdobie dvoch rokov svojho života. Horia zvedavosťou a kladú 
jednoduché otázky: „Čo je to? Prečo?“ V sebaobslužných činnos-
tiach – pri obliekaní, umývaní a jedení neraz počúvame: „Nechaj! 
Ja sám.“

Alžbeta SChwArZBAChErOVá
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materskú školu už dvojročným deťom.

Tri najdôležitejšie roky

Ak sa matka neobáva straty pracovnej po-
zície v zamestnaní a finančne sa s manželom 
dokážu postarať o rodinu, určite je lepšie, 
ak zostane s dieťaťom doma do jeho troch 
rokov. Ďalšou z možností je starostlivosť 
o dieťa pomocou starých rodičov. Ak by boli 
zamestnaní, volila by som opateru dieťaťa 
u pestúnky, v opatere ktorej by boli najviac 
štyri deti.

Ak dieťa žije v harmonickej rodine, kde má 
matka možnosť a chce byť s nim doma do 
jeho troch rokov, nech s ním určite zostane. 
Prečo? Určite bude zdravšie a spokojnejšie. 
Veď aj tak prvým a celoživotným učiteľom 
dieťaťa je rodič. Vo veku od dvoch do troch 
rokov je pre dieťa najdôležitejšia istota, pri-
túlenie, pohladkanie, vrúcne slovo a pomoc 
pri každej jednoduchej úlohe, ktorú robí. Pri 
počte 22 detí v triede žiadne dieťa nemôže 
dostať toľko lásky a nehy ako doma napriek 
tomu, že v takýchto triedach sú dve učiteľky. 
Úplne postačí, ak sa za ten rok svojmu dieťaťu 
budete primerane venovať, hľadať jednoduché 
odpovede na jeho otázky, učiť ho jednodu-
chým činnostiam samoobsluhy (obliekanie, 
jedenie, hygiena). To všetko robte názorne 
spolu s dieťaťom. Nezabudnite na to, že dieťa 
sa najmä v tomto období všetko učí napo-
dobňovaním dospelého. Ste preňho vzorom, 
najlepším učiteľom. Čítajte mu knižky s veľ-
kými ilustráciami, rozprávajte mu o obrázku, 
pýtajte sa ho, čo je na obrázku. Snažte sa 
spolu s dieťaťom navštevovať detské ihriská, 
kde vaše dieťa bude získavať veľmi dôležité 
kontakty s rovesníkmi pri vzájomnej hre. 
Rozprávajte mu o deťoch, ktoré navštevujú 
materskú školu, chodievajte sa občas hrávať 
na školské ihriská MŠ vtedy, keď sú deti 
vonku. Pomaly a isto ho pripravujte na vstup 
do materskej školy. Vyjadrujte sa o materskej 
škole pred dieťaťom len v dobrom.

Pozor, mamičky, často som si vypočula 
rozhovor dospelého s dieťaťom, kde zneli 
slová: „No počkaj, veď ty uvidíš, keď pôjdeš 
do škôlky, tam ťa naučia počúvať!“ Dospelí si 
často neuvedomia, že práve takými vyjadre-
niami začínajú u detí pestovať pocit strachu 
pred tým, čo ešte ani nespoznali a nezažili. 
Mimochodom, rodičia, vaše deti by mali 
prichádzať do detských kolektívov s tým, že 
by vás mali rešpektovať a počúvať. Postupne 
by mali rešpekt a počúvanie preorientovať aj 
smerom k učiteľom.

Ktorá je tá najlepšia?

Ak je to možné, rodičia by si mali pred 
umiestnením svojho dieťaťa do MŠ prejsť 
v rámci otvorených dverí viacero materských 
škôl. Mali by si uvedomiť, či chcú MŠ len 

v blízkosti svojho bydliska, alebo aj mimo 
neho. Pozorne by mali čítať ponuky obsa-
hového zámeru škôlky. Niekde je to zdravá 
škola, inde sa preferuje výučba cudzích 
jazykov, tanečno-pohybové krúžky či tvorivá 
dramatika. Veľmi dôležité je aj to, aké spo-
ločné akcie vo vzťahu deti – učitelia – rodičia 
škôlka ponúka. Práve tieto spoločné podujatia 
vytvárajú z týchto výchovno-vzdelávacích 
inštitúcií miesta pohody, dobrej sociálnej 
klímy pre všetkých zúčastnených partnerov 
v prospech detí.

Najdôležitejším faktorom pri výbere škôlky 
je prístup učiteľov k deťom. Mám to šťastie, 
že pracujem v škôlke, v ktorej učíme a vycho-
vávame podľa metodiky Krok za krokom, kde 
základným krédom vo výchove a vzdelávaní 
(v edukácii) je humánny partnerský vzťah 
pedagóga k deťom. V praxi to znamená, že 
učiteľ je pre deti partnerom a pomocníkom 
(facilitátorom) pri každej činnosti. Naše motto 
v edukačnej činnosti detí znie: „Pomôž mi, 
aby som to dokázal sám.“ Osobne si myslím, 
že ak má škola odbornosť, tvorivosť, dobrú 
organizáciu a riadenie zo strany vedenia MŠ, 
odráža sa to aj na jej učiteľoch. Nie nadarmo 
sa vraví, že ryba smrdí od hlavy. Napríklad 
v Prešove je veľa MŠ s kvalitným mana-
žovaním riaditeliek, odborným, tvorivým 
a vľúdnym prístupom učiteľov. Skutočne je 
z čoho vyberať.

Keď to nejde bez plaču

Deti majú rozličné reakcie na pobyt v škôlke. 
U každého dieťaťa je to individuálne. Tento 
proces nazývame adaptácia. Prídu deti, ktoré 
sú prvé dni úplne pokojné a až po určitom 
čase začnú roniť slzy. Ďalšie si občasne 
spomenú na rodičov a chcú od učiteliek, aby 
zatelefonovali mame, aby po nich prišla. Sú 
aj také deti, čo prvé dni, ba aj týždne v škôl-
ke preplačú celý čas a odmietajú akékoľvek 
jedlo. Situáciu s takýmito deťmi možno riešiť 
skráteným pobytom v materskej škole alebo 

prítomnosťou rodinného príslušníka v trie-
de, tiež v skrátenom čase, ktorý pozvoľna 
predlžujeme.

Niet sa čo diviť, že pre niektoré z deti je 
začiatočný pobyt v škôlke taký žalostný. De-
ťom sa akoby zrútil domček z kariet. Všetko 
známe, čo ich obklopovalo, je odrazu preč. Sú 
v neznámom prostredí, cítia sa v ňom úplne 
stratení. Nepoznajú svojich rovesníkov ani 
pani učiteľky. Odrazu od nich cudzí ľudia 
niečo chcú, kladú na ne rôzne požiadavky 
a oni k nim nemajú vytvorený žiadny vzťah. 
Tento pre deti nezávideniahodný stav sa 
postupnými krokmi v spolupráci učiteľa 
a rodiča dokáže odstrániť. Deti musia vidieť 
a cítiť, že mamka komunikuje s pani učiteľ-
kou, že má k nej dôveru, že je k nej milá, že 
sa s pani učiteľkou rozpráva o hračke, ktorú 
má ono rado.

Keď deti vnímajú vzájomnú dôveru a ich 
pozitívny vzťah, ich podvedomie v tomto 
veku otvára vstupnú bránu na budovanie 
vzťahu vo vzájomnej interakcii dieťa – uči-
teľ a vedie k prelomeniu strachovej bariéry 
k neznámemu človeku. Z neznámeho začína 
byť známe. Po čase deti zistia, že neznámi 
rovesníci sú fajn, že dá sa s nimi spoločne 
hrať, rozprávať.

Keď sa im niečo nedarí, zakročí „náhradná 
mama“, usmerní ich hru, vyrieši spor o hrač-
ku, podľa ich správania pochváli, niekedy 
pokarhá, ale to všetko s láskou a nehou, 
akoby boli naozaj doma. V tejto fáze si už 
deti zvykli na svoje prechodné bydlisko. Žijú 
v spoločnosti nových ľudí, v spoločenstve. 
Vzájomne sa intelektuálne a sociálne obo-
hacujú až do odchodu do základnej školy. 
Toto spolunažívanie s rovesníkmi je veľmi 
dôležitým obdobím pre ich ďalšie vývinové 
štádium. Materská škola pripraví deti na 
úspešný štart do ďalšej etapy života.

Mamičky a oteckovia, nemajte strach, vaše 
deti i vy to zvládnete.

Tešíme sa na vás po letných prázdninách vo 
vašich materských školách. n

 OTáZKA PRe VáS 

Kedy má byť dieťa zaradené do škôlky?

Vyjadrite sa aj vy na slovo.grkapo.sk.
individuálne 69 %

po dosiahnutí 4 rokov 6 % 
keď to rodina potrebuje 4 % po dosiahnutí 2 a pol roka 3 %

po dosiahnutí  
3 rokov 12 %po dosiahnutí 

5 rokov 6 % 
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Zatiaľ čo Hádes rozprával satanovi, Kráľ 
slávy natiahol pravicu a vzkriesil pra-
otca Adama. Potom sa obrátil a riekol: 

„Poďte ku mne všetci, ktorí ste zomreli kvôli 
drevu poznania, ktorého sa tento dotkol. Hľa, 
ja som ten, ktorý vás všetkých vzkriesi cez 
drevo kríža.“

Potom všetkých pustil von a praotec Adam, 
na ktorom bolo zjavné, že je plný radosti, po-

vedal: „Ďakujem tvojej vznešenosti, Pane, že 
si ma zdvihol hore z najhlbšieho podsvetia.“ 
Podobne ďakovali aj ostatní proroci a svätí. 
Potom ich Spasiteľ požehnal znamením kríža 
a oni vystupujúc z podsvetia spievali: „Po-
žehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. 
Aleluja! Jeho chvála nech znie v zhromaždení 
svätých!“

On tak vošiel do raja držiac praotca Adama 

a všetkých odovzdal archanjelovi Michaelovi. 
Keď vchádzali do brány raja, stretli sa s nimi 
dvaja starci, ktorým praotcovia položili 
otázku: „Kto ste vy, ktorí ste nepoznali smrť 
a nezostúpili ste do podsvetia, ale so svojimi 
telami bývate v raji?“

Starší z nich odpovedal: „Ja som Henoch, 
ktorý sa zaľúbil Bohu, ním som bol sem uve-
dený, a tento je Eliáš Tesban a my budeme 
žiť až do konca vekov. Vtedy budeme poslaní 
Bohom, aby sme sa postavili Antikristovi 
a boli ním usmrtení. Po troch dňoch však 
vstaneme z mŕtvych a v mrakoch budeme 
znovu uchvátení k Pánovi.“

Kým rozprávali, prišiel iný ponížený človek 
a niesol na ramenách kríž. Pýtali sa ho: „Kto 
si ty, čo vyzeráš ako zlodej a aký kríž nesieš 
na svojich ramenách?“

„Ja som, ako ste povedali, bol na zemi 
zlodejom, preto som bol chytený a odsúdený 
na smrť na kríži spolu s Ježišom. Keď som 
visiac na kríži zbadal znamenia, čo sa diali, 
uveril som v neho a prosil som ho, aby až 
sa stane kráľom, na mňa nezabudol. A on 
mi povedal: ‹‹Veru, hovorím ti: Dnes budeš 
so mnou v raji.›› Niesol som teda svoj kríž 
a prišiel som s ním do raja. Tu som našiel 
archanjela Michaela a riekol som mu: ‹‹Ježiš, 
ktorý bol ukrižovaný, ma sem poslal. Priveď 
ma teda k bráne raja.›› A keď ohnivý meč 
zbadal znamenie kríža, brána sa otvorila a ja 
som mohol vojsť. Vtedy mi archanjel povedal: 
‹‹Počkaj chvíľu, lebo prichádza praotec ľudstva 
Adam v spoločenstve spravodlivých, aby aj 
oni vošli dnu.›› A teraz, keď som vás uvidel, 
vyšiel som vám naproti.“

Keď to svätí počuli, volali mocným hlasom: 
„Veľký je náš Pán a veľká je jeho moc!“

„To je všetko, čo sme videli a počuli. My 
sme dvaja bratia, ktorí sme sem boli poslaní 
archanjelom Michaelom, aby sme ohlásili 
Pánovo zmŕtvychvstanie. Predtým však sme 
boli pokrstení v rieke Jordán spolu s inými 
vzkriesenými mŕtvymi. Potom sme prišli do 
Jeruzalema, kde sme oslávili Paschu vzkrie-
senia. Teraz odchádzame, lebo už nemôžeme 
byť medzi vami. Milosť Pána Ježiša Krista 
a láska Božia i spoločenstvo Svätého Ducha 
nech je s vami všetkými.“

Toto všetko, čo povedali, zapísali do zvitkov. 
Jeden dali veľkňazovi a druhý Jozefovi s Ni-
kodémom. A v tej chvíli zmizli.

Židovský ľud sa rozdelil. Jedni prijali Ježiša 
za Mesiáša a zvolili si za svoju hlavu jeho 
brata Jakuba, iní však tvrdohlavo zotrvávali 
na klamstve šírenom veľkňazmi, že Ježiš je 
čarodejník a jeho meno je prekliate.

spracoval Juraj Gradoš

 legenda / pilátovský cyklus

 ZRKADlenIA AleXAnDRA neMCA

Uhol pohľadu

Počas prehliadky stálej expozície ikon 
v Šarišskom múzeu v Bardejove ma 
mimoriadne zaujala ikona Bohorodič-

ky – Hodigitria. Neznámy ikonopisec koncom 
osemnásteho storočia vytvoril majstrovské 
dielo, ktoré vnáša do duše Božiu slávu 
podobne, ako pohľad na rozkvitnutú lúku 
obšťastňuje zrak. Zreteľne oslovuje človeka 
ku kontemplácii.

K ikone pristúpil muž v strednom veku, 

zhlboka si vzdychol a opakovane, veľmi 
opatrne sa dotkol pozláteného ornamentu 
na vyrezávanom ráme, do ktorého je ikona 
vsadená.

„Vzrušujúce, dokonalé,“ povedal priškrte-
ným hlasom a odišiel.

Pri východe z múzea sa mi prihovoril a po-
vedal, že je stolár a rezbár, no taký krásny 
rám, aký má ikona Bohorodičky, by vyrobiť 
nevedel. n
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Svätý Eusebios

eusebios bol biskupom v meste Sa-
mosaty na území dnešnej Sýrie, keď 

sa kresťanský svet delil na dva tábory. Na 
jednej strane boli ariáni, podľa ktorých 
Kristus nie je Božím Synom v pravom, 
ale iba v širšom zmysle slova. Na druhej 
strane boli pravoverní, ktorí sa pridŕžali 
definície Prvého nicejského snemu, že 
Kristus je jednej podstaty s Otcom. Chvíľu 
mali prevahu jedni, chvíľu druhí.
Keď sa dostali k moci ariáni, spomenuli si, 
že Eusebios vlastní dokument, ktorý by 
ich diskreditoval. Požiadali preto cisára, 
aby poslal svojho človeka za Eusebiom 
a dokument od neho vyžiadal. Cisár to 
spravil, ale Eusebios odmietol poslúch-
nuť. Cisár teda poslal svojho človeka ešte 
raz, tentoraz s vyhrážkou: Ak Eusebios 
dokument neodovzdá, bude mu odsek-
nutá pravá ruka. Nato svätec vystrel na 
stôl obidve ruky a povedal: „Odseknite mi 
nielen pravú, ale aj ľavú.“ Keď to posol po-
čul, odišiel bez toho, aby čokoľvek urobil. 
Takto Eusebios naplnil Ježišov výrok: „Ak 
ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu 
aj druhé“ (Mt 5, 39).
O niečo neskôr vydal cisár nariadenie, 
že Eusebia treba poslať do vyhnanstva. 
Eusebios vedel, že ľudia sú na jeho strane, 
preto poslovi, ktorý ho mal odviesť, pove-
dal: „Dnes mlč a nikomu nehovor o príčine 
svojho príchodu. Keby sa to ľud dozvedel, 
mohol by sa vzbúriť a zabiť ťa.“ Zbalil si 
najpotrebnejšie veci a odišiel do vyhnan-
stva za noci, aby cisárskemu vojakovi nik 
neublížil. Takto Eusebios naplnil Ježišovo 
slovo o láske ku každému, aj nepriateľovi 
(Mt 5, 44).

Marcel Gajdoš

Poznáte „sladký“ obrázok ovečky na 
Ježišových ramenách? „Ako je jej dob-
re,“ poviete si. Závisť však v tomto 

momente nie je na mieste.
Kto bol niekedy zodpovedný za stádo, vie, 

aké nebezpečné je, keď niektoré zo zvierat 
uteká mimo stáda a láka so sebou aj ostatné. 
Pastier oviec v minulosti poznal po opakova-
ných neúspechoch účinný spôsob nápravy. 
Chytil neposlušnú ovcu a zlomil jej nohu. 
Potom ubolenú ovečku zobral, natrel jej ranu 
hojivou masťou, nohu obviazal a vyložil si vy-
strašené zviera na plecia, keďže samo kráčať 
nemohlo. Ovečka nebola ľahká ani voňavá 
a nosiť ju na pleciach bolo namáhavé. Rovna-
ko si tak pastier narobil o starosť navyše, lebo 
ranu bolo treba neustále preväzovať. Lenže za 
ten čas, ktorý ovečka strávila na pastierových 
ramenách, spoznala, aký dobrý pastier je 
a už nikdy nemala potrebu utekať. Naopak, 
často sa takéto ovce zdržiavali úplne blízko 
pri pastierovi. Túto skutočnosť z pastierskeho 
života zrejme poznali nielen žalmisti, ale aj 
Elifaz, keď hovorí: „On udiera, ale aj obväzu-
je, raní, no jeho ruky liečia aj.“

Ak si človek nedá povedať a v pýche robí, 
čo je v Božích očiach zlé a, samozrejme, 
negatívne pri tom ovplyvňuje okolie, Boh 
môže aj jemu „zlomiť nohu“. Robí tak preto, 
aby človek potom zažil jeho láskavý prístup 
v procese liečenia a aby v tomto boľavom 
štádiu spoznal, že byť závislý na ňom nie je 
ponižujúce. Naopak – totálna závislosť na 
Bohu prináša istý druh „komfortu“ vyplýva-
júci z dôvery a spokojnosti v Pánovi. Pánovo 
„lámanie“ je napriek bolesti, ktorú človek 
zažíva, sprevádzané láskavým Božím prí-
stupom. Ale v Elifazových rečiach láskavosť 
nenájdete. Boh láme a ponižuje kvôli budúce-
mu povýšeniu a dobru, Elifaz len mechanicky 
„plní literu“ bez „ducha lásky“. Prvý princíp 
Božej výchovy sa teda týka ľudí, ktorí svojím 
konaním smerujú od Boha preč.

Odvaha spoznať pravdu

Ale sú ľudia ako Jób, ktorí si dávajú veľký 
pozor na svoj vzťah k Bohu a ani by im 
nenapadlo utekať. Ale aj ich Boh neraz vy-
stavuje poníženiu a trápeniu. Tento druhý 

princíp vyjadruje veľmi výstižne John Bevere 
v knihe Srdce v ohni, keď niekoľko kapitol 
venuje očisťovaniu. Opiera sa o mnohé bib-
lické miesta, ktoré ľudské srdce prirovnávajú 
k zlatu očistenému v ohni. Zlato je vo svojej 
najčistejšej forme jemné, ohybné, nehrdzavie, 
nenachádzajú sa v ňom žiadne prímesi. Keď 
doňho zamiešate iné kovy, stáva sa tvrdším. 
Podobne srdce – ak je čisté, je jemné a ohybné. 
Zatvrdiť si ho môžeme ľahko: hriechom, kom-
promismi so svetom, egoizmom, vlažnosťou 
a pod. Božie štandardy sú vysoké, a tak nás 
neraz podrobí očisťovaniu, v ktorom vyplá-
va na povrch všetok balast, aby mohol byť 
následne odstránený: „Hľa, prečistil som ťa, 
nie však ako striebro, skúšal som ťa v peci 
biedy.“ (Iz 48, 10)

Pri prečisťovaní je zlato najprv pomleté na 
prach, a potom zmiešané s istou hmotou 
(fluxovadlo). Táto zmes je potom vložená 
do pece, kde sa pri vysokej teplote roztaví. 
Akékoľvek nečistoty sa naviažu na fluxovadlo 
a vyplávajú na povrch. Zlato, ktoré je ťažšie, 
zostáva na dne. Nečistoty potom môžu byť 
jednoducho odstránené.

Autor spomínanej knihy ilustruje tento prin-
cíp na vlastnej skúsenosti, keď v istom čase 
začal Boha žiadať, aby ho prečistil ako zlato. 
Očakával od toho zvýšenú zbožnosť, túžbu po 
modlitbe a po Pánovi a pod. Ale v priebehu 
nasledujúcich dní sa nič z toho neudialo. 
Naopak. Bol čoraz viac nevrlý, pôžitkársky, 
bezdôvodne kričal na blízkych. Bol z toho 
zúfalý. Roky sa snažil žiť ako vzorový kresťan 
a zrazu si nevie poradiť sám so sebou. Vtedy 
si spomenul na proces očisťovania zlata, keď 
všetky prímesi vyplávajú na povrch. Presne 
to sa stalo aj jemu. Jeho modlitbu Boh zobral 
vážne a vyplavil na povrch všetko sebectvo, 
žiadostivosť a iné veci, ktoré teraz mohol 
zreteľne zbadať a zrieknuť sa ich. Často je to 
až trápenie, ktoré nás donúti pozrieť sa prav-
divo na seba. Často až uprostred očisťovania 
zbadáme, ako veľmi sme sa zatvrdili. Nemali 
sme v pláne opustiť Boha, ale navláčili sme 
si do srdca veľa nepotrebných hlúpostí, ktoré 
sa Boh rozhodol odpratať.

Máš dosť odvahy spoznať pravdu o sebe 
a nechať Boha, aby urobil veľké upratova-
nie? n

Cez oheň alebo
Ako sA čistí zlAto

Valéria JUríČkOVá

Aby sme neboli na Elifaza takí zlí, treba priznať, že v jednom mal stopercent-
nú pravdu: „Koho Pán tu kára, blažený je. Trestom Všemocného nepohŕdaj! 
On udiera, ale aj obväzuje, raní, no jeho ruky liečia aj.“ (Jób 5, 17 – 19) Je to 
skutočne Boh, kto spôsobil, že Jób sedí úplne zlomený, posiaty vredmi, nepo-
chopený a súdený tými, o ktorých si myslel, že sú priatelia. Ak Boh dopúšťa 
v živote niekoho poníženie, robí tak z rôznych dôvodov, ale len kvôli jednému 
efektu. 
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zSPOlOK SV. CyRIlA A MeTODA

Oznam
Redakcia Gréckokatolíckeho kalendára 2009 oznamuje, 
že termín odovzdania príspevkov do budúcoročného 
kalendára v elektronickej forme je do 15. júla na adresu 
zodpovedného redaktora: o.michal.hospodar@mail.t-com.
sk . V prípade nutnosti možno zaslať príspevky aj riadnou 
poštou na adresu ústredia spolku v Michalovciach. Za 
spoluprácu všetkým prispievateľom vopred ďakujeme.

redakcia

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“.

Koinonia – Deň spoločenstva
20.07. o 9.30 hod. Mestská hala v Prešove – otvorené 
stretnutie pre všetkých priateľov a sympatizantov
10.08. o 9.30 hod. Mestská hala v Prešove – otvorené 
stretnutie pre všetkých priateľov a sympatizantov

Kurz Víťazstvo v krízach
25. – 26.07. ZSš Odevná v Prešove 
Kurz je určený pre všetkých, ktorí potrebujú zakúsiť 
víťazstvo v rôznych oblastiach života.

Kurz Jozue pre mladých
30.07. – 03.08. Chata v širokom
Kurz je určený pre mladých, ktorí chcú spoznať dobrú 
partiu a naučiť sa víťaziť v rôznych životných situáciách.

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: 0905 382 260,
koinonia.presov@orangemail.sk

zInZeRCIA

LIST čERVENÉHO VINIčA – spoľahlivá ochrana proti 
opuchom nôh, kŕčovým žilám a hemoroidom (zlatá žila). 
Dostupný ako krém aj kapsuly. Nájdete vo svojej lekárni 
alebo na www.jvnatur.sk. Informácie: 02/555 711 82, 
e-apotheke@arcor.de

zBlAHOželáMe

Drahý náš duchovný otec Vasiľ Feckanič, 11. júna 2008 
ste oslávili 30. výročie kňazskej vysviacky. Pri tejto príle-
žitosti vám chceme úprimne zablahoželať a z celého srdca 
poďakovať za obetavú prácu počas 17-ročného pôsobenia 
v našej farnosti, kde ste s láskou prinášali Ježiša na náš 
oltár a zasievali Božie slovo do našich sŕdc.
Ako kňaz a starostlivý otec rodiny žijete a odzrkadľujete 
Kristovu lásku. Svojím životom ste pre nás veľkým prí-
kladom. Vaše slová nás napĺňajú duchovným šťastím 
a pokojom. Za všetky sprostredkované sviatosti a milosti 
nech vás i vašu rodinu štedro odmení všemohúci Boh, 
nech vás sprevádza na každom mieste, nech žehná vaše 

myšlienky, slová i skutky. Nech vás prečistá Panna Mária 
obdarúva materinskou láskou, nehou a ochranou.
I keď ste už na inom pôsobisku, zostávate v našich 
mysliach a srdciach.

Mnohaja i blahaja lita!
veriaci z farnosti Šambron

16. júna 2008 oslávil náš duchovný otec Patrik Jurko 
krásne životné jubileum – 30 rokov. Pri tejto príležitosti 
mu chceme zo srdca zablahoželať a poďakovať.
Drahý náš o. Patrik,
nech vás Ježiš Kristus v ďalšom živote posilňuje,
nech vás Svätý Duch na každom kroku osvecuje,
nech vás Božia matka navždy ochraňuje.
Do ďalších rokov vášho života vám želáme pevné zdravie, 
pravé šťastie, hojné Božie požehnanie. 

Úprimné Pán Boh zaplať vyslovujú 
a Mnohaja i blahaja lita spievajú a prajú 

veriaci zo Záhora.

16. júna 2008 sa dožíva 30 rokov náš duchovný otec 
Patrik Jurko. V modlitbách vám vyprosujeme zdravie, 
Božie požehnanie, hojnosť Božieho milosrdenstva, dary 
Svätého Ducha, ochranu Panny Márie, aby sila prame-
niaca z kríža bola vašou posilou. Nech ste stále svetlom, 
ktoré nám ukazuje pravú cestu k Bohu.

S úctou
veriaci z farnosti Bežovce

Drahý náš duchovný otec František Murín, prijmite 
od nás blahoželanie k narodeninám, ktoré slávite 22. 
júna 2008.
Ďakujeme nebeskému Otcovi za pastiera, ktorý pôsobí 
medzi nami tretí rok a svojím životom, láskou, dobrotou 
a neúnavnou obetavosťou má jediný cieľ: zahrnúť do 
košiara všetky ovečky. Vďaka vám s radosťou prichádzame 
do Božieho chrámu, kde nás povzbudzujete vo viere, 
v poslušnosti Bohu. Ďakujeme vám za čas, ktorý spolu 
s manželkou venujete deťom a mládeži, za naučenie 
liturgických spevov, za slová útechy a porozumenia.
Veríme, že spolu s vami a s pomocou nebeského Otca sa 
nám podarí vybudovať Boží stánok v našej obci. Želáme si, 
aby vaše pôsobenie medzi nami bolo ešte dlhé roky.
Vyprosujeme vám u nášho Pána veľa Božích milostí, 
pevné zdravie, aby vás a vašu rodinku zahrnul hojnosťou 
milostí.

Nech Pán žehná vaše kroky na mnohaja a blahaja lita!
To vám zo srdca vyprosujú  

vaši vďační gréckokatolícki veriaci z obce Žakovce.

Duchovný otec Peter Vaško oslávi 25. júna 2008 
životné jubileum. Drahý náš duchovný otec, prijmite od 
nás vrúcne blahoželanie k vašim 30-tym narodeninám 
i meninám. Do ďalších rokov života vám aj vašej rodine 
vyprosujeme pevné zdravie, veľa šťastia a Božieho 
požehnania. Nech vás Pán Boh a Panna Mária žehnajú 
vo vašom krásnom, ale ťažkom povolaní.

veriaci farnosti Geraltov

26. júna 2008 oslávi krásnych 30 rokov života a zároveň 29. 
júna svoje meniny náš duchovný otec Pavol Seman.
Milý otec Pavol, k vášmu sviatku vám prajeme pevné 
zdravie, lásku a Božie požehnanie. Chceme vám vyjadriť 
vďaku za ohlasovanie Božieho slova, ktoré sa hlboko 

usadilo v našich srdciach, za vaše modlitby a starostlivosť, 
za rady a povzbudenia. Ďakujeme nebeskému Otcovi, že 
nám vo vás poslal dobrého pastiera. Do ďalších rokov 
života vám prajeme veľa Božích milostí, darov Svätého 
Ducha, požehnanie pri práci v Pánovej vinici, ochranu 
Presvätej Bohorodičky, radosť a pokoj pre vás a celú vašu 
rodinu. Nech vás Boh žehná a my vám budeme pomáhať 
svojimi modlitbami.

veriaci filiálky Makovce

zSPOMínAMe

9. júna tohto roka si pripomíname 
100. výročie narodenia nášho otca, 
dedka, pradedka a prapradedka 
Ondreja Lysáka z Brezovice nad 
Torysou, ktorému vďačíme za 
život, lásku, starostlivosť a výcho-
vu. S láskou a modlitbou naňho 

spomína dvanásť detí s rodinami.

6. mája 2008 si vo veku nedožitých 70. narodenín Pán 
povolal k sebe pani Teréziu Fugovú, ktorá dlhé roky 
rozširovala časopis Slovo v obci Poša. Za obetavú prácu 
jej zo srdca vyprosujem spásu jej duše.

Blažený pokoj a večná pamiatka!
šéfredaktor

zDAROVAlI nA SlOVO

Farnosť Prešov-Sekčov – 2000 Sk; bohuznáma, Prešov-
Sídlisko III – 20 Sk

Úprimne a zo srdca Pán Boh zaplať všetkým darcom.

zPOZVánKy / OZnAMy

Púť do Medžugoria
Gréckokatolícke spoločenstvo Bardejov-Vinbarg vás 
srdečne pozýva na mariánsku púť do Medžugoria, ktorá 
sa uskutoční 6. – 12. júla 2008.
Cena púte: 3 500,- Sk (doprava, 4-krát ubytovanie 
s možnosťou prípravy teplého jedla, 2-krát zastávka pri 
mori, duchovný program: Medžugorie, Tihalina, Lurdská 
jaskyňa Vepric, Kravické vodopády, poistenie)
Prihlášky: Gréckokatolícky farský úrad, Bardejov-Vinbarg, 
Svianteka 7; tel.: 054 4746859, 0907 353021

Anem aj tento rok
Chceš stretnúť nových priateľov z rôznych krajín, spolu 
s nimi vytvárať spoločenstvo, zlepšiť sa v nemeckom 
jazyku, chodiť na výlety, naučiť sa nové hry a zažiť veľa 
veselého, no aj silu modlitby a stretnúť sa s Ježišom 
v Eucharistii?
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže a projekt 
Anem ponúkajú pre mladých nad 16 rokov od 8. – 16. 
augusta 2008 duchovný program v krásnom prostredí 
Nitrianskeho Rudna. Bližšie informácie nájdete na www.
nemeckyanem.net alebo na www.zksm.sk.

TK KBS

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
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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

21.06. (sobota) 10.00 Priamy prenos z kňazskej vysviacky z Dómu sv. Alžbety v Ko-
šiciach; 19.00 Ruženec pre Slovensko – modlitba z Dómu sv. Alžbety v Košiciach
22.06. (nedeľa) 15.00 Svetlo nádeje – modlitbové spoločenstvo Angelus, vzájomná 
pomoc pri hľadaní povolania; 21.00 Karmel – O bohatstve a chudobe
24.06. (utorok) 20.30 Duchovný obzor – Biblická teológia – hosť: ThDr. František 
Trstenský
26.06. (štvrtok) 20.30 Pohovka – hosť: Doc. Juraj Spuchľák 
27.06. (piatok) 20.30 ÚV hovor – Ako chudnúť?
28.06. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova; 19.00 
Ruženec pre Slovensko – modlitba ruženca z Katedrály sv. Františka Xaverského 
v B. Bystrici
29.06. (nedeľa) 15.00 Svetlo nádeje – Projekt Reštart – zamestnateľnosť 
abstinujúcich i drogovo závislých; 21.00 Karmel – O ľudskom srdci, životospráve 
v zmysle Biblie
30.06. (pondelok) 20.30 Študenské šapitó – Výchovné poradenstvo – ako zvládnuť 
letné prázdniny

DVOJKA: 
21.06. (sobota) 15.35 Poltón
22.06. (nedeľa) 18.50 Slovo P – príhovor Kornélie Moncoľovej; 18.55 Orien-

tácie P – náboženský magazín – ECAV; 23.15 Orientácie; 23.40 Slovo
23.06. (pondelok) 13.20 Orientácie; 13.50 Slovo
25.06. (streda) 22.45 Sféry dôverné P – Židia na Slovensku
26.06. (štvrtok) 14.55 Sféry dôverné
28.06. (sobota) 14.05 Poltón P; 17.00 Stretnutie kresťanov 2008 P – Hlavné 

zhromaždenie v rámci stretnutia kresťanov z Česka, Maďarska, Nemecka, 
Poľska, Rakúska a Slovenska v Bratislave; 18.40 Hľadač pravdy

29.06. (štvrtok) 17.20 Slovo P; 17.30 Orientácie P – náboženský magazín – 
Katolícka cirkev; 19.00 Poltón; 23.35 Orientácie; 00.05 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)
22.06. Evanjelické služby Božie z Prietrže
29.06. Bohoslužby Bratskej jednoty baptistov z Košíc
06.07. Rímskokatolícka sv. omša z Kostola Sv. rodiny v Bratislave-Petržalke

Z duše (NE 07.55 – Rádio Regina)
22.06. Pavol Zsolnai: Nádej
29.06. Daniel Dian: Odkaz Petra a Pavla
06.07. Ivan Šulík: Solúnska misia

Cesty (NE 21.05 – Rádio Slovensko; ST 21.00, SO 20.00 – Rádio Regina)
21.06. Náboženské spektrum: (Ľ. Malík)
28.06. S diakoniou na Dolnej zemi (P. Gabriš)
05.07. Náboženské spektrum (A. Brillová)

Slovo pre veriacich i neveriacich (NE 15.30 – Rádio Devín)
06.07. Pravda vyslobodzuje, hosť: A. Adamovičová (P. Gabriš)

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

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

23.06. (pondelok) 07.30 Ranná káva P 08.30 Retro blok 09.00 Doma na dôchodku 10.00 Večer s Danielom Hevierom 
10.55 Večerná univerzita 11.40 Poézia 12.00 Anjel Pána 12.25 Generálna audiencia 13.50 Ranná káva 14.50 Cez 
kríž k svetlu 15.20 Hrdinovia viery – Patrik 16.00 Katechéza 16.30 Kráľovstvo bez hraníc (8) 17.00 Doma v rodine P 
18.00 UPeCe live 19.00 Moja misia – Cena človeka (Taliansko) 19.25 Bioetika (4) – Kmeňové bunky    21W 20.00 Vlastná 
cesta 20.30 U Pavla P 21.30 Nádej pre svet 22.00 Ranná káva 23.00 Doma v kultúre

24.06. (utorok) 07.00 Svätá omša 07.30 Ranná káva P 08.30 Nádej pre svet 09.00 Doma v rodine 10.00 U Pavla 
11.00 Večer s Danielom Hevierom 12.00 Anjel Pána 12.25 Správy 12.45 Prehľad katolíckych periodík 12.50 Tajomná 
prítomnosť (1) 13.45 Poézia 14.05 Ranná káva 15.00 Lumen 2000 15.30 UPeCe live 16.30 Kráľovstvo bez hraníc (8) 
17.00 Doma v zamestnaní P 18.00 Octava dies 18.30 Katechéza 19.00 Moja misia – Cena človeka (Taliansko) 19.25 
Bioetika (3) – Kmeňové bunky    21W 20.00 Cez kríž k svetlu 20.30 Medzi nebom a zemou P 21.15 Luxáreň P 21.45 
Poltón magazín 22.15 Ranná káva 23.10 Doma na dôchodku 

25.06. (streda) 07.30 Ranná káva P 08.30 Kráľovstvo bez hraníc (8) 09.00 Doma v zamestnaní 09.55 Luxáreň 10.20 
Generálna audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.25 Večerná univerzita 13.05 Stretko 14.05 Ranná káva 15.00 Starý zákon 
(8) 15.30 U Pavla 16.30 Cez kríž k svetlu 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 Nádej pre svet 21.45 Poézia 
22.00 Ranná káva 23.00 Doma v rodine 

26.06. (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) 12.55 Bioetika 
(4) – Kmeňové bunky     21W 13.25 Octava dies 13.55 Ranná káva 14.50 Tajomná prítomnosť (1) 15.50 Večerná univerzita 
16.35 Správy 16.55 Prehľad katolíckych periodík 17.00 Doma v kultúre P 18.00 Nádej pre svet 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 

27.06. (piatok) 07.30 Ranná káva P 08.25 Tandem kvíz (8) 09.10 Doma v kultúre 10.10 UPeCe live 11.05 Poltón klub 
12.00 Anjel Pána 12.25 Luxáreň 12.55 Hrdinovia viery – Patrik 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 (8) 18.30 Osobnosť roka – profesor Tadeusz Zasępa P 19.00 Stretko DÓM P 20.00 Štúdio AHA P 20.30 
Chvály P 21.30 Večerná univerzita P 22.20 Ranná káva 23.15 Doma v Cirkvi 

28.06. (sobota) 07.00 Medzi nebom a zemou 07.40 Kráľovstvo bez hraníc (8) 08.05 Chvály 09.00 Večerná univerzita 
09.50 Štúdio AHA 10.20 Stretko DÓM 11.15 U Pavla 12.15 Anjel Pána 12.40 Gospel párty 13.40 Generálna au-
diencia 15.05 Starý zákon (8) 15.35 Katechéza 16.05 Osobnosť roka – profesor Tadeusz Zasępa 16.35 Správy 17.00 
Prehľad katolíckych periodík 17.10 Tandem kvíz (9) P 18.00 Vešpery – Otvorenie Roku sv. Pavla z Baziliky sv. Pavla 
za hradbami 19.30 Luxáreň 20.00 Moja misia – Cena človeka (Taliansko) 20.30 Bioetika (4) – Kmeňové bunky    21W  
21.00 Lumen 2000 P 21.30 Retro blok 22.00 Osobnosť roka – profesor Tadeusz Zasępa 22.30 Nádej pre svet 23.00 
Tajomná prítomnosť (1) 

29.06. (nedeľa) 07.00 Stretko DÓM 07.55 Kráľovstvo bez hraníc (9) P 08.25 Starý zákon (9) P 08.55 Hrdinovia viery – 
Patrik 09.30 Svätá omša 12.00 Anjel Pána P 12.25 Poézia P 12.45 Nádej pre svet 13.15 Chvály 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 (9) 
16.45 Kráľovstvo bez hraníc (9) 17.15 Osobnosť roka – profesor Tadeusz Zasępa 17.45 Medzi nebom a zemou 18.30 
Poltón magazín P 19.00 Tandem kvíz (9) 19.35 Katechéza P 20.00 Koncert Čínskeho filharmonického orchestra P 
21.25 Arunachai Pradesa P 21.45 Svetové stretnutie v Paríži ’97 P 22.15 Octava dies P 22.45 Večerná univerzita 23.35 
Osobnosť roka – profesor Tadeusz Zasępa 

30.06. (pondelok) 07.30 Ranná káva P 08.30 Retro blok 09.00 Doma na dôchodku 10.00 Gospel párty 11.00 Večerná 
univerzita 11.40 Poézia 12.00 Anjel Pána 12.25 Generálna audiencia 14.05 Ranná káva 15.00 Svetové stretnutie v Paríži 
’97 15.30 Starý zákon (9) 16.00 Katechéza 16.30 Kráľovstvo bez hraníc (9) 17.00 Doma v rodine P 18.00 Poltón klub 
19.00 Moja misia – Dom nádeje (Ukrajina) P    21W 19.25 Bioetika (5) – Prevencia pred AIDS P    21W 20.00 Luxáreň 20.30 
U Nikodéma P 21.30 Osobnosť roka – profesor Tadeusz Zasępa 22.00 Ranná káva 23.00 Doma v kultúre 

01.07. (utorok) 07.30 Ranná káva P 08.30 Osobnosť roka – profesor Tadeusz Zasępa 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 12.55 Chvály 
13.50 Poézia 14.10 Ranná káva 15.05 Lumen 2000 15.30 Poltón klub 16.30 Kráľovstvo bez hraníc (9) 17.00 Svätá 
omša 19.00 Moja misia – Dom nádeje (Ukrajina)    21W 19.30 Bioetika (5) – Prevencia pred AIDS    21W 20.00 Svetové 
stretnutie v Paríži ’97 20.30 Medzi nebom a zemou P 21.15 Vlastná cesta P 21.45 Poltón magazín 22.15 Ranná káva 
23.10 Doma na dôchodku

02.07. (streda) 07.30 Ranná káva P 08.30 Kráľovstvo bez hraníc (9) 09.00 Doma v zamestnaní 09.55 Vlastná cesta 
10.20 Generálna audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.25 Večerná univerzita 13.05 Stretko DÓM 14.05 Ranná káva 15.00 
Hrdinovia viery – Patrik 15.30 U Nikodéma 16.30 Svetové stretnutie v Paríži ’97 17.00 Doma v Cirkvi P 18.00 Poltón 
magazín 18.30 Poltón klub 19.25 Octava dies 20.00 Maryknoll: Keňa – Nairobi P     21W 20.25 UPeCe live P 21.30 
Osob nosť roka – profesor Tadeusz Zasępa 22.00 Poézia 22.15 Ranná káva 23.10 Doma v rodine 

03.07. (štvrtok) 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 DÓM 12.00 Anjel Pána 12.25 Moja misia – Dom nádeje (Ukraina)    21W 12.50 Bioetika (5) – Pre-
vencia pred AIDS    21W 13.25 Octava dies 13.55 Ranná káva 14.55 Chvály 15.55 Večerná univerzita 16.35 Maryknoll: 
Keňa – Nairobi    21W 17.00 Doma v kultúre P 18.00 Osobnosť roka – profesor Tadeusz Zasępa 18.30 Retro blok 19.00 
U Nikodéma 20.00 Gospel párty 21.00 Katechéza 21.30 Lumen 2000 22.00 Ranná káva 23.00 Doma v zamestnaní 

04.07. (piatok) 07.30 Ranná káva P 08.30 Tandem kvíz (9) 09.15 Doma v kultúre 10.10 UPeCe live 11.05 Poltón klub 
12.00 Anjel Pána 12.25 Vlastná cesta 12.55 Starý zákon (9) 13.25 Ranná káva 14.20 Generálna audiencia 15.45 
Medzi nebom a zemou 16.30 Maryknoll: Keňa – Nairobi    21W 17.00 Doma na dôchodku P 18.00 Kráľovstvo bez hraníc 
(9) 18.30 Púť mládeže Muráň – Levoča P 19.00 Stretko P 20.00 Štúdio AHA 20.30 Tajomná prítomnosť (2) P 21.30 
Večerná univerzita P 22.15 Ranná káva 23.10 Doma v Cirkvi 

 05.07. (sobota) 07.00 Medzi nebom a zemou 07.50 Kráľovstvo bez hraníc (9) 08.20 Tajomná prítomnosť (2) 09.20 Štúdio 
AHA 09.50 Stretko 10.50 U Nikodéma 12.00 Anjel Pána 12.25 Gospel párty 13.20 Generálna audiencia 14.40 Starý 
zákon (9) 15.10 Katechéza 15.40 Svetové stretnutie v Paríži ’97 16.10 Maryknoll: Keňa – Nairobi     21W 16.35 Octa va 
dies 17.05 Tandem kvíz (10) P 17.45 Poltón klub 18.35 UPeCe live 19.30 Vlastná cesta 20.00 Moja misia – Dom nádeje 
(Ukrajina)    21W 20.30 Bioetika (5) – Prevencia pred AIDS    21W 21.00 Lumen 2000 21.30 Retro blok P 22.00 Svetové 
stretnutie v Paríži ’97 22.30 Púť mládeže Muráň – Levoča 23.00 Chvály 

06.07. (nedeľa) 08.00 Stretko 09.00 Kráľovstvo bez hraníc (10) P 09.30 Starý zákon (10) P 10.00 Hrdinovia viery – 
Mikuláš P 10.30 UPeCe live 11.30 Vlastná cesta 12.00 Anjel Pána P 12.25 Poézia – Vtáčia symfónia P 12.45 Svetové 
stretnutie v Paríži ’97 13.15 Tajomná prítomnosť (2) 14.15 Maryknoll: Keňa – Nairobi     21W 14.45 Lumen 2000 15.10 
Retro blok 15.40 Hrdinovia viery – Mikuláš16.20 Starý zákon (10) 16.45 Kráľovstvo bez hraníc (10) 17.10 Púť mládeže 
Muráň – Levoča 17.40 Medzi nebom a zemou 18.25 Poltón magazín P 18.55 Tandem kvíz (10) 19.35 Katechéza P 
20.00 U Nikodéma 21.00 Pútnici vo Svätej zemi P 22.00 Octava dies P 22.30 Večerná univerzita 23.00 Pútnici vo 
Svätej zemi 

z S l o v e N S k ý  R o z h l a S

z S l o v e N S k á  t e l e v í z i a
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Svätý Ján Zlatoústy: Diabol nepokúša ľudí dotiaľ,... (dokončenie v tajničke)

relax

s úsmevom 
n „Prečo môj syn dostal zo zemepisu päťku?“
„Lebo hľadal Rimavskú Sobotu v kalendári!“

n Na hudobnej výchove: „Ak mi zaspieva-
te pesničku o počte dní, toľko dní môžete 
zostať doma,“ motivuje deti učiteľka. 
Prvý začne: „Tri dni ma naháňali...“
Druhý dodá: „Ešte dvadsaťdva dní...“
Tretí pridá: „Dva roky prázdnin...“
V zadnej lavici sa malý Móricko začne baliť 
a pri odchode z triedy spieva: „Nečakaj ma už 
nikdy...“

n Učiteľka sa snaží v škole deťom vysvetliť 
podstatu magnetu: „Porozmýšľajte, deti, čo 
dvíha všetky predmety zo zeme. Začína sa to 
na m.“
„Mamičkaaaaa!“ volajú deti.

n Príde syn z náboženskej výchovy domov 
s päťkou. Otec nechápe, a preto ide do školy. 
Stretne katechétku a pýta sa jej, prečo.
„No viete, ten váš syn ani netušil, že Ježiš 
zomrel!“ odpovedá katechétka.
„Jój, pani, my žijeme na lazoch! My sme ani 
nevedeli, že bol chorý...“

 C K R E I M R T E V K I B R A T S

 T E O H S V I O V E D M I N N E J

 N L L I S T O L A N E S O O I A A

 Z A R I V O A D O H I M L E N O CH

 T O Z A B K M N E S A L H I I R U

 K Á J A M Á Ó L I M T V S A V L Z

 K B P E R H T T O C O I D D E B O

 O O N O R E A S A L A V O O K I L

 R A S I B I T Í T S E M J O Z U E

 A R E T N R CH Á L N O K O R O R P

 N CH R Á O Ž R O T V V I A N O C E

 E A T M T L V I E R A E CH L I E B

 C E S T A O A K S Á L I L E J N A

Legenda: ADVENT, ANJEL, ARCHA, ATÓM, BETLEHEM, 
BRAT, CELIBÁT, CENA, CESTA, DOMOV, ENOCH, ETÁN, HLAS, 
HNEV, HRIECH, CHLIEB, IHLA, IZÁK, IZRAEL, JERICHO, JOEL, 
JOZUE, KOSTOL, KVET, LÁSKA, LIST, MAJÁK, MAMONA, 
MIER, MILOSTI, NAZARET, NINIVE, NOTA, OBED, OBJAV, 
OCOT, ODVAHA, OLTÁR, OPÁT, PROROK, SINAJ, SLOVO, 
STANICA, STRES, STROM, UZOL, VIANOCE, VIERA, VLAK, 
ZRNO.

Tajničku osemsmerovky tvorí 29 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky

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

Výherca za máj: Naďa Drozdová z Medzilaboriec

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

Svätí Cyril a Metod

Ikonopisec Božie slovo špeci-
fickým spôsobom stvárňuje 
na dreve ikony ťahmi štetca, 

hrou farieb, symbolickým počtom 
či zobrazením – istými pevnými 
znakmi ukazuje na podstatu po-
solstva ikony. Aj v tomto prípade, 
keď sa pozeráme na dvojicu našich 
svätých slovanských vierozvestov 

Konštantína-Cyrila a Metoda, je 
Božie slovo akoby vtlačené do ma-
térie ikony. Nie však staticky. Pri 
pohľade na ikonu a kontemplácii 
prebieha zasa opačná komunikácia 
a pôsobenie smerom k pozerajú-
cemu sa človekovi – modliacemu 
a rozjímajúcemu.

„Poslal ich po dvoch...dal im 
moc nad nečistými duchmi, aby 
ich vyháňali a uzdravovali každý 
neduh a každú chorobu.“(porov. 
Mt 10) A oni išli a konali tak, ako 
im Ježiš kázal. Nepovedal im, že 
to pôjde ako po masle, že všetko 
bude perfektné, bez komplikácií. 
Práve naopak. Toto skusovali na 
svojich apoštolských cestách aj naši 
apoštoli Cyril a Metod. Boli aj nepo-
chopení, aj neprijatí. Presne tak ako 
Ježiš. Strojili im úklady, ako ich za-
hubiť. Zmariť Boží zámer, zastaviť 
Boží plán. Obaja však s láskyplnou 
trpezlivosťou rozsievali medzi naši-
mi predkami semená Božieho slova, 

vtláčali do sŕdc jednoduchého ľudu 
pečať Krista – jednorodeného Bo-
žieho Syna. Treba povedať, a biela 
farba na ikone to aj zdôrazňuje, že 
prišli k našim predkom s čistými 
úmyslami, s jasnou myšlienkou – 
priniesť Ježiša Krista, jeho slovo, 
ktoré dáva život, nestavia pred 
človeka vzdušné zámky a ružové 

vidiny, ale stavia 
ho do reality sku-
točného ľudského 
prostredia pozna-
čeného hriechom, 
k o n k r é t n y m i 
osobnými hriech-
mi, zlom oklama-
ného človeka.

Evanjelista Ma-
túš to osvetľuje: 
„Hľa, posielam 
vás ako ovce me-
dzi vlkov. Buďte 
teda opatrní...aj 
jednoduchí...vy-
dajú vás súdom...
budú bičovať....
nestarajte sa čo 
budete hovoriť... 
Duch vášho Otca 
bude hovoriť za 
vás.“

Ježišovo slovo 
sa do bodky na-
plnilo v apoštol-

skom ohlasovaní svätých bratov, pri 
ich starostlivosti o duše, o to, aby 
im Božie slovo bolo zrozumiteľné, 
aby mali starostlivých pastierov, 
aby pevne stáli vo viere, zakotvení 
v Kristovi a nestavali na piesku, ale 
na skale – na Petrovej skale.

Táto ikona ukazuje aj na nevy-
hnutné hodnoty a potrebu Kris-
tovho spoločenstva mať pastiera. 
Mať toho, kto vedie, učí, spravuje, 
čo znázorňuje postava prvého 
veľkomoravského arcibiskupa sv. 
Metoda, lebo biskup je Boží správca 
(porov. Tít 1, 7), a žiť duchovným 
životom, starať sa o to, aby Božie 
slovo nachádzalo v našich srd-
ciach úrodnú pôdu, zakorenilo sa, 
vyrástlo, prinieslo svoju úrodu. 
To vyjadruje na ikone postava sv. 
Cyrila v mníšskom odeve.

Žiť podľa Ducha znamená na-
sledovať Ježiša Krista, ohlasovať, 
uzdravovať a vyháňať zlých du-
chov. n

Ikona svätých Cyrila a Metoda vo Svite. Snímka: Juraj Gradoš

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


