slovo

časopis gréckokatolíckej cirkvi · 41. ročník · číslo 4 – 5 · 14.02.2009

V

q na4a+lh bh= Slo+vo, i~ Slo+vo bh= kq B¥u,
i~ B¥q bh= Slo+vo. Se+ j bh= i~skoni= kq B¥u.
Vs/~ th +mq by+ 3a, i~ bez negw= ni4to+6e by+ stQ,
16
0 e by+ stQ. Vq to+m 6ivo+tq bh= , i~ 6ivo+tq
bh= svh t+ q 4elovh k+ omY i~ svh t+ q vo tQmh=
svh t+ its/, i~ tQma= 1~gw ne w~b/+tq.

Buď nám, Slovo,
slovom Slova,
ktoré telom raz sa stalo.
Buď aj svetlo
a uchovaj nádej,
ktorú ono dalo.
Buď nám štítom,
zvučným zvonom
pokory pred jeho trónom,
k tomu radcom,
dobrým bratom
v dvetisícdeviatom.
Alexander Romanov

40 rokov od prvého vydania
časopisu Slovo

naše chrámy

Chrám sv. Petra a Pavla v Stropkove-Bokši
Marko Vateha

O

bec Bokša je miestnou
časťou mesta Stropkov.
Gréckokatolícka farnosť tu bola
zriadená v roku 1817. Od roku
1994 má farnosť Bokša vlastných pastierov.
Farnosť má vo svojej správe
dva chrámy. Pôvodný barokovo-klasicistický chrám zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi
z roku 1774 stojí nad obcou. Pre
súčasné potreby Bokše bol nepostačujúci. Preto sa v auguste
roku 2000 začalo s výstavbou
nového Chrámu sv. Petra a Pavla. Základný kameň posvätil 17.
júna 2001 vtedajší biskupský
vikár o. Pavol Repko. Posviacku
chrámu vykonal 27. októbra
2002 vtedajší prešovský sídelný
biskup Mons. Ján Hirka.
V tej dobe pôsobil vo farnosti
o. Jozef Vojtila CSsR, ktorý myšlienku stavby s pomocou nad-

šencov začal realizovať. Stavba
sa financovala zo zbierok a darov veriacich, zo sponzorských
príspevkov aj z príspevkov zahraničných nadácií. Dodnes sú
veriaci vďační všetkým, u ktorých našli otvorené srdce.
Architektonický návrh stavby
a interiéru vypracoval Ing. arch.
Marko Vateha a statiku riešil
Ing. Michal Šíma. Nový chrám
je situovaný v centre obce na
mieste asanovanej starej farskej
budovy.
Objekt je osadený v severojužnom smere s hlavným vstupom orientovaným do nárožia
z južnej strany. Nad hlavným
vstupom je chór, ktorý vysunutým nárožím prekrýva a chráni
vstup pred nepriazňou počasia.
Chrám je centrálnou murovanou
stavbou s tamburom, postavenou na štvorcovom pôdoryse
v diagonálnom smere. Kapacita
chrámu je 280 veriacich. Hlavný zhromažďovací priestor je

presvetlený z bočných strán aj
zhora. Na severnej strane sa
nachádza sakristia a priestor na
rozlúčku s katafalkom.
V severnom nároží je umiestnené vyvýšené presbytérium. Na
stene za prestolom sa nachádza
obraz sv. Petra a Pavla od výtvarníka Miroslava Danka.
Strecha chrámu je navrhnutá

Chrám sv. proroka Eliáša v Borši
Gabriel Kecskés

O

bec Borša leží pri hraničnom priechode do Maďarska pri rieke Bodrog v Chlmecko-kapušianskom protopresbyteráte. Farnosť v obci Borša bola
zriadená odčlenením od farnosti
Streda nad Bodrogom v roku
2004. Vo farnosti s filiálkami
Slovenské Nové Mesto, Bara
a Černochov žije oficiálne 657
gréckokatolíkov maďarskej aj
slovenskej národnosti.
Ako bohoslužobný priestor
pre tunajších veriacich slúžila
kaplnka, ktorá sa po čase stala
primalou pre miestnych veriacich. Z tohto dôvodu sa rozhodli
pre výstavbu nového chrámu.
Stavba sa začala v roku 1997 za
pôsobenia otca Jozefa Vaszilyho.
Chrám sa nachádza na hlavnej
ceste pri rímskokatolíckom kostole. Aj táto skutočnosť poukazuje na jednotu Katolíckej cirkvi,
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na jednotu v rôznorodosti.
Autorom projektu novopostaveného chrámu bol Gejza
Fonos. Stavba bola ukončená
v roku 2001. Na financovaní sa

podieľali miestni veriaci, veriaci
z celej eparchie, ako aj zahraničné nadácie. Nový chrám
posvätil vladyka Milan Chautur
CSsR, košický eparcha, 22. júla

so spádom v troch výškových
úrovniach, zhora prekrýva tambur, v druhej úrovni hlavný
zhromažďovací priestor. Najnižšiu úroveň strechy má sakristia
s priestorom na rozlúčku. Chrám
je okrovej farby v kombinácii
s krytinou z Bramacu tehlovočervenej farby. n

2001. Patrónom chrámu je svätý
prorok Eliáš.
Chrám je jednoloďový s malou
kupolou v strede, v ktorej sa
nachádza ikona Krista Pantokratora. Svätyňa je oddelená
ikonostasom, ktorého nosnú
časť tvoria štyri základné ikony
a ikony sviatkov. Napísal ich
Gabriel Janka, gréckokatolícky
kňaz z Hajdúdorožskej eparchie
v Maďarsku. Celá svätyňa je
zdobená nástennými ikonami
Rastislava Bujnu.
Zvláštnou ozdobou chrámu
je luster, polyeleios, ozdobený
ikonami svätých východnej
Cirkvi. Ako svetlo, ktoré vychádza z ikony Pantokratora,
osvecuje chrámový priestor,
tak aj Kristovo svetlo osvecuje
každého, kto prichádza, aby
tu zažil spoločenstvo s Bohom.
V roku 2008 pribudol do chrámu
nový zvon nazvaný Eliáš, ktorý
15. júna 2008 posvätil vladyka
Milan Chautur CSsR. n

slovo na úvod

Pohľad upretý na Krista
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Jubilantovi
na cestu

Časopis Slovo si 14. februára
2009 pripomína 40. výročie
vydania prvého mimoriadneho
čísla na pamiatku 1100. výročia
úmrtia sv. Konštantína-Cyrila.

V teréne i za stolom

14

O fungovaní redakcie Slova
v rokoch 1992 – 1999 sme
sa porozprávali s jedným
z redaktorov časopisu
p. Antonom Mesárošom.

Rodina odovzdáva cnosti
a ľudské hodnoty

Rodičia sú pre dieťa prvou
„ikonou“. Podľa slov a skutkov
svojho otca a matky si vytvára
obraz o tom, aký je Boh.

28

Habent sua fata libelli. Toto starorímske príslovie
nám pripomína, že nielen ľudia, ale aj knihy
majú svoje osudy. Neraz v histórii vznikali knihy
v dramatických situáciách za cenu veľkých ľudských a finančných obetí, aby sa svojím obsahom
a posolstvom stali svedkami doby, ktorú odrážali.
Toto konštatovanie možno aplikovať aj na publicistický žáner, akým sú časopisy.
V tomto dvojčísle sa zastavujeme pri vzácnom
jubileu nášho celocirkevného periodika Slovo.
Pripomíname si okrúhlych štyridsať rokov od
jeho založenia. Robíme tak naplnení úprimnou
radosťou a vďakou Bohu i zainteresovaným ľuďom. Odvážiť sa založiť a redigovať nový časopis
je niečo, ako zrodiť a vychovať nového človeka.
Ale pri časopise sa ani v dospelom veku práca na
jeho existencii nekončí. Práve naopak, ohlas na
aktuálny životný štýl čitateľov, potreba neustálej
grafickej inovácie a starosť o finančné krytie
dávajú každej redakcii poriadne zabrať. Štyridsiatka je v Božom slove významným symbolickým
číslom určitého naplnenia. Aj v ľudskom živote
je to už dosť zrelý vek, aby sme ho mohli aspoň
čiastočne zhodnotiť. Verím, že v prípade Slova tak
urobia iní. Obhliadajúc sa dozadu registrujeme,
že časopis vznikol v čase po znovupovolení Gréckokatolíckej cirkvi. Úprimnú radosť nad takmer
„zázračným“ faktom obnovenia si vtedajšia generácia nemohla nechať len pre seba. Potrebovala
sa s ňou podeliť a súčasne sa aj prostredníctvom
písaného slova formovať k vernosti svojim vlastným kresťanským tradíciám. Už v dátume prvého
čísla – 14. február 1969 – na 1100. výročie smrti
Konštantína Filozofa – bolo obsiahnuté ideové
predurčenie pre nový časopis: ostať pevne zakorenený v cyrilo-metodskej tradícii našich predkov
a primerane ju rozvíjať. Časopis sa postupne
stal akoby svetielkom tichej nádeje uprostred
marenia každého verejného prejavu náboženskej
viery. Jeho vzácnosť rástla tým, že v určitom čase
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bol jediným povoleným cirkevným časopisom.
V spravodajských rubrikách doterajších štyridsiatich ročníkov je uchované svedectvo o tom,
že Gréckokatolícka cirkev tu napriek útlaku mocných prežila, vďaka Bohu aj teraz žije a veríme, že
bude žiť aj naďalej.
Pri dnešnom vzácnom jubileu nášho obľúbeného periodika si kladieme otázku: Aké je
opodstatnenie vydávania Slova do budúcnosti?
Moderný apoštol turínskej mládeže don Bosco
sa vyjadril, že „nestačí len robiť dobro, treba ho
aj komunikovať“. To preto, aby sa svetlom dobra
a pravdy zapálilo čím viac ľudských sŕdc. Dnes,
keď s nami komunikuje veľa mediálnych produktov rôzneho charakteru, ukazuje sa potreba spoľahlivého tlačeného sprievodcu na cestách nášho
každodenného kresťanského života nanajvýš
aktuálna. S tým narastá aj náročnosť na kvalitu
práce redakčného kolektívu nášho jubilanta.
Preto k želaniu neustáleho zvyšovania obsahovej
kvality Slova je spravodlivé pripojiť aj prosebnú
modlitbu a žičenie darov Svätého Ducha pre
súčasného šéfredaktora, jeho spolupracovníkov
a ostatných prispievateľov.

o. ThDr. Michal Hospodár, PhD.
predseda redakčnej rady
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slovo svätého otca

Pavlovo učenie o druhom

príchode Krista

Pred Bazilikou sv. Petra vo
Vatikáne sa 12. novembra 2008
opäť zišli húfy pútnikov, aby si
vypočuli príhovor Svätého Otca
počas generálnej audiencie.
V katechéze Benedikt XVI.
pokračoval v rozprávaní o sv.
Pavlovi, apoštolovi národov,
pričom prešiel k jeho učeniu
o druhom príchode Krista.

Drahí bratia a sestry,
téma vzkriesenia otvára novú perspektívu, perspektívu očakávania opätovného
Pánovho príchodu, a preto nás privádza
k zamysleniu nad vzťahom medzi súčasnosťou, časom Cirkvi a Kristovho kráľovstva, a budúcnosťou, ktorá nás čaká, keď
Kristus odovzdá kráľovstvo Otcovi (porov.
1 Kor 15, 24). Každá kresťanská úvaha
o posledných veciach vždy vychádza
z udalosti vzkriesenia: v tejto udalosti sa
už posledné veci začali a v istom zmysle
sú už prítomné.
Pravdepodobne už v roku 52 sv. Pavol
napísal prvý zo svojich listov, Prvý list Solúčanom, kde hovorí o Ježišovom druhom
príchode (porov. 4, 13 – 18). Solúnčanom,
ktorí majú pochybnosti a vlastné problémy, apoštol píše: „Lebo ak veríme, že Ježiš
zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých,
čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním“ (4,
14). Pavol opisuje Kristov príchod veľmi
živo (4, 16 – 17), so symbolickými obrazmi, ktoré nám však prinášajú jednoduché
a hlboké posolstvo: na konci budeme
s Pánom stále. To podstatné posolstvo ide
ponad všetky obrazy: našou budúcnosťou
je „byť s Pánom“. Ako veriaci sme s Pánom už v našom živote – naša budúcnosť
a večný život sa už začali.
V Druhom liste Solúnčanom Pavol mení
perspektívu a hovorí o negatívnych udalostiach, ktoré budú predchádzať posledným a definitívnym udalostiam. Netreba
sa nechať oklamať – hovorí –, akoby
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Ikona Druhého a slávneho príchodu Krista	Snímka: www.mlahanas.de

Pánov deň mal skutočne nastať podľa
dajakých chronologických výpočtov: „Čo
sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista
a nášho zhromaždenia okolo neho, prosíme vás, bratia, nedajte sa hneď vyviesť
z rovnováhy a naplašiť, ani duchom, ani
slovom, ani listom, údajne naším, akoby
už Pánov deň nastával. Nech vás nezvedie
nik nijakým spôsobom“ (2, 1 – 3).
Zámer tohto listu sv. Pavla je však predovšetkým praktický. Očakávanie Ježišovho
príchodu neoslobodzuje od záväzkov

v tomto svete, ale, naopak, prináša zodpovednosť pracovať na tomto svete a pre
tento svet.
To isté, no v inom kontexte a s novými
aspektmi sa ukazuje v Liste Filipanom.
Pavol je vo väzení a očakáva rozsudok,
ktorým môže byť odsúdenie na smrť.
V tejto situácii rozmýšľa o budúcom živote
s Pánom, ale myslí aj na spoločenstvo vo
Filipách, ktoré potrebuje svojho otca (1,
21 – 26).
Pavol nemá strach zo smrti, naopak: pre

listáreň
neho plný život značí život s Kristom. Pavol má však aj účasť na zmýšľaní Krista,
ktorý nežil pre seba, ale pre nás. Žiť pre
druhých sa stáva programom jeho života,
a preto dáva najavo svoju absolútnu pripravenosť poslúchať Božiu vôľu, vykonať
to, čo Boh rozhodne. Predovšetkým je
pripravený žiť na tejto zemi pre druhých,
žiť pre Krista, žiť pre jeho živú prítomnosť
a pre obnovenie sveta. Vidíme, že tento
jeho život s Kristom prináša veľkú vnútornú slobodu: slobodu od hrozby smrti, ale
aj slobodu od všetkých životných záväzkov i utrpení. Jednoducho je k dispozícii
Bohu a je skutočne slobodný.
Aké sú základné postoje kresťana
k posledným veciam – k smrti, ku koncu
sveta? Prvým postojom je istota, že Ježiš
vstal z mŕtvych, je s Otcom, a práve tak
je s nami navždy. A nikto nie je silnejší
ako Kristus, pretože on je s Otcom, je
s nami. Preto sme bezpeční, oslobodení
od strachu. To bol podstatný dôsledok
kresťanského kázania. Strach z duchov,
z rôznych božstiev bol rozšírený v celom antickom svete. A aj dnes misionári
nachádzajú v prírodných náboženstvách
spolu s mnohými pozitívnymi prvkami aj
strach z duchov, zo zlých mocností, ktoré
nás ohrozujú. Kristus žije, premohol smrť
a zvíťazil nad všetkými týmito mocnosťami. V tejto istote, v tejto slobode a radosti
žijeme.
Druhým je istota, že Kristus je so mnou.
A keďže s Kristom sa budúci svet už začal,
dáva nám to aj istotu nádeje. Budúcnosť
nie je nejakou tmou, v ktorej sa nikto
nevie orientovať. Nie je to tak. Bez Krista
je budúcnosť sveta aj dnes temná – existuje veľký strach z budúcnosti. Kresťan vie,
že Kristovo svetlo je silnejšie, a preto žije
v nádeji, ktorá nie je vágna, v nádeji, ktorá dáva istotu a odvahu čeliť budúcnosti.
Nakoniec tretí postoj. Sudca, ktorý sa
vracia – je to Sudca a Spasiteľ zároveň
– nám zanechal na tomto svete úlohu
žiť podľa jeho spôsobu života. Zveril
nám svoje talenty. Preto je naším tretím
postojom zodpovednosť pred Kristom za
svet a za bratov, a zároveň aj istota, že je
milosrdný. Oboje je dôležité. Nežijeme tak,
akoby dobro a zlo boli zajedno, pretože
Boh môže byť len milosrdný. To by bol
klam. V skutočnosti žijeme s veľkou zodpovednosťou. Máme talenty, sme poverení
pracovať tak, aby sa tento svet otvoril
Kristovi a aby sa obnovil. No hoci pracujeme a vo svojej zodpovednosti vieme, že
Boh je pravý sudca, máme aj istotu, že je
dobrý, poznáme jeho tvár, tvár vzkrieseného Krista, Krista ukrižovaného za nás.
Preto si môžeme byť istí jeho dobrotou
a kráčať vpred s veľkou odvahou.

Posledným bodom Pavlovho učenia
týkajúceho sa druhého Kristovho príchodu
je univerzálnosť povolania k viere, ktoré
spája Židov a národy, teda pohanov, ako
znak anticipácie budúcej skutočnosti,
vďaka čomu môžeme povedať, že už
máme miesto v nebi s Ježišom Kristom,
aby v budúcich vekoch ukázal nesmierne
bohatstvo milostí (porov. Ef 2, 6): potom
sa zmení na predtým, aby sa stal zjavným stav začínajúceho sa uskutočnenia,
v ktorom žijeme. Vďaka tomu je znesiteľné i utrpenie tohto času, ktoré nemožno
porovnať s budúcou slávou (porov. Rim
8, 18). Kráčame vo viere a nie v nazeraní,
a hoci by sme radšej chceli opustiť telesný
domov a prebývať u Pána, predsa v konečnom dôsledku zaváži to – či už prebývame
v tele, alebo mimo neho –, aby sme sa mu
páčili (porov. 2 Kor 5, 7 – 9).
Napokon ešte posledný aspekt, ktorý sa
nám môže zdať trocha ťažký. Na záver
svojho Prvého listu Korinťanom sv. Pavol
opakuje a aj Korinťanom vkladá do úst
modlitbu, ktorá vznikla v prvých kresťanských komunitách na palestínskom území: Marana tha!, čo doslovne znamená
„Pane náš, príď!“ (porov. 16, 22). Bola to
modlitba prvých kresťanov a aj posledná
kniha Nového zákona, Zjavenie apoštola
Jána, sa končí touto modlitbou: „Príď,
Pane Ježišu!“ (22, 20).
Môžeme sa aj my takto modliť? Zdá sa
mi, že pre nás v dnešnej dobe, v našom
živote, v našom svete je ťažké modliť sa
úprimne za to, aby sa tento svet pominul,
aby prišiel nový Jeruzalem, aby nastal
posledný súd a prišiel Sudca, Kristus. No
na druhej strane chceme, aby sa tento
nespravodlivý svet skončil. Aj my chceme,
aby sa svet od základu zmenil, aby prišla
civilizácia lásky, aby nastal spravodlivý
a pokojný svet, svet bez násilia a bez
hladu.
Ale ako by to mohlo nastať bez Kristovej
prítomnosti? Bez jeho prítomnosti sa svet
nikdy nestane skutočne spravodlivým
a obnoveným. A preto, hoci inak, ale
z celej hĺbky srdca môžeme a máme aj my
veľmi naliehavo a v situácii našej doby povedať: Príď, Pane! Príď, ako ty chceš a vieš.
Príď tam, kde vládne nespravodlivosť
a násilie. Príď tam, kde ťa nepoznajú. Príď,
ako ti je vlastné, a obnov dnešný svet.
Príď aj do našich sŕdc, príď a obnov naše
životy, príď do našich sŕdc, aby sme sa my
sami mohli stať Božím svetlom, tvojou prítomnosťou. V tomto zmysle so sv. Pavlom
prosme: Marana tha! Príď, Pane Ježišu!
A modlime sa, aby bol Kristus skutočne
dnes prítomný v našom svete a aby ho
obnovil. n
preložila Mária Spišiaková

Vážení čitatelia,
dostáva sa vám do rúk Slovo vydané pri
príležitosti 40. výročia mimoriadneho
vydania tohto časopisu k 1100. výročiu úmrtia svätého Cyrila. Toto nulté
vydanie podporilo myšlienku riadneho
časopisu, ktorá sa o niekoľko mesiacov
stala realitou. Realitou, ktorú dnes držíte vo svojich rukách.
Za ten čas sa Slovo zmenilo, no nezmenilo svoju závislosť od vás čitateľov.
Tento rok je však výnimočný. Slovo sa
stalo plnofarebným časopisom a navyše po prvýkrát za ostatných 10 rokov je
jeho náklad na konci januára vyšší, než
bol na konci minuloročného decembra.
Aj toto je silný pozitívny obrat vo vývoji
časopisu.
Najviac čitateľov časopisu Slovo
pribudlo vo farnostiach (alebo spoločenstvách farností v meste): Bardejov
(+32), Vranov nad Topľou (+15), Orlov
(+14), Šambron (+14), Sačurov (+13),
Údol (+13), Michalovce (+12), Stropkov
(+11), Dlhé Klčovo (+10) a Svidník (+10).
Najviac výtlačkov časopisu tradične
smeruje do miest, ako sú Košice (259),
Prešov (176), Vranov nad Topľou (137),
Michalovce (135), Humenné (129) a Bardejov (111).
Po rozdelení farností Ďačov, Vranov
nad Topľou a Svidník sa zmenila aj
tabuľka farností s najvyšším odberom:
Michalovce-mesto (82), Bardejov-mesto
(75), Sabinov (72), Vranov nad Topľoumesto (62), Svidník-mesto (60), Ďačov
(58), Vojčice (55), Humenné-mesto (53),
Banské, Košice-mesto a Košice-Západ
(po 50).
Ak sa pozrieme na jednotlivé eparchie, Prešovská archieparchia zaznamenala nárast počtu odberateľov o 3,2%
(+108). Košická eparchia stratila 4,6%
(–88) a Bratislavská 5,4% (–14) odberateľov. Tradične aj naďalej najviac
odberateľov časopisu je práve v Prešovskej archieparchii (3 453; 61,9%), ktorá
je nasledovaná Košickou (1 842; 33%)
a Bratislavskou eparchiou (243; 4,4%).
Malé množstvo odberateľov sa nachádza aj za hranicami, najviac v Prahe.
Zostáva mi len veriť, že aj v priebehu
roku 2009 si Slovo nájde cestu k novým
odberateľom a naša rodina sa tak na
Božiu slávu rozrastie. Ďakujúc za vernosť, dary a modlitby vám žehná
prot. Juraj Gradoš, šéfredaktor.
slovo 4 – 5|2009

5

udalosti
n 7. svetové stretnutie rodín

bude v talianskom Miláne v roku
2012. Tak to ohlásil Svätý Otec 19.
januára počas videokonferencie
v Mexiku na tohtoročnom stretnutí rodín.
n 20. januára zomrel najstarší

kardinál Stéphanos II. Ghattas.
Emeritný koptský patriarcha Alexandrie odovzdal svoju dušu Bohu
v Káhire vo veku 89 rokov. Pápež
Benedikt XVI. v tejto súvislosti
zaslal sústrastný telegram tejto
patriarchálnej cirkvi.

n Pápež Benedikt XVI. by mal

v septembri navštíviť Českú republiku. Potvrdila to Konferencia
biskupov Česka. Konkrétny dátum
zatiaľ nezverejnili. Predpokladá sa,
že návšteva Svätého Otca v Česku
potrvá dva alebo tri dni.

n Biskupi USA poslali v januári

už druhý list novému prezidentovi Barackovi Obamovi.
Hlavnou témou boli etické otázky.
Predseda Konferencie katolíckych
biskupov USA otvoril v liste otázku
potratov. Barack Obama totiž
ešte počas prezidentskej kampane často hovoril o potrebe ich
znižovania.

n Vatikán sa stal súčasťou in-

ternetového sveta na portáli You
Tube (www.youtube.com/vatican).
Tlačové stredisko Svätej stolice
to 23. januára oznámilo v rámci
predstavenia Posolstva k 43.
svetovému dňu spoločenských
dorozumievacích prostriedkov.

n Novým patriarchom Ruskej

pravoslávnej cirkvi sa stal
metropolita Kiril. Po voľbe, ktorá
sa uskutočnila 27. januára, sa
patriarchom stal doterajší metropolita Smolenska a Kaliningradu
a predseda Úradu vonkajších
cirkevných vzťahov Moskovského
patriarchátu.

n Indická vláda ocenila gene-

rálnu predstavenú misionárok lásky. Sestra Nirmala Joshi
získala druhé najvyššie občianske
vyznamenanie známe ako Padma
Vibhushan.

n Pápež Benedikt XVI. sa 29. ja-

nuára stretol s ruskými biskupmi, ktorí boli na úradnej návšteve
ad limina vo Vatikáne. Svätý Otec
ich vyzval na posilnenie dialógu
s Pravoslávnou cirkvou.
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Slováci v Ríme majú nový kostol
Na sviatok Obrátenia sv. Pavla
25. januára sa po prvýkrát spoločenstvo viacerých Slovákov
žijúcich v Ríme stretlo na sv.
omši Slovenskej katolíckej misie
v Ríme na novom mieste. Je ním,
Kostol san Girolamo della Carita
na Via di Monserrato 62A, ktorý
v súčasnosti patrí do komplexu
knižnice Pápežskej univerzity
svätého Kríža. Tento vzácny
kostol, v ktorom takmer 33 rokov
žil a pôsobil veľký apoštol Ríma
sv. Filip Neri, ponúka Slovenskej
misii v Ríme nové pastoračné
možnosti. Svätú omšu celebroval o. Juraj Vittek, duchovný
správca misie. Prítomní boli aj
veľvyslanec SR pri Svätej stolici
Jozef Dravecký a veľvyslanec SR
v Talianskej republike Stanislav

Vallo s manželkami. Po sv. omši
pozdravil slovenské spoločenstvo misie v Ríme rektor kostola
don Oscar Maixé.
,
S  Kostolom Gesu e Maria
a spoločenstvom augustiánov,

kde sa doteraz spoločenstvo
misie stretávalo a kde je pochovaný augustinián slovenského
pôvodu Alojz Mária Chmeľ,
si misia i naďalej zachováva
priateľské vzťahy a kontakty.
Slovenské sväté omše v Kostole
,
san Girolamo della Carita budú
v nedeľu o 16.30 hod. Zvyčajne
sa tu stretáva niekoľko desiatok slovenských veriacich, medzi ktorými sú najmä študenti,
pútnici, ľudia prichádzajúci do
Ríma na stáže, pracovníci diplomatických služieb a tí, ktorí
v Ríme dlhodobejšie pracujú
alebo tu majú založenú rodinu.
Informácie o aktivitách misie
zabezpečuje elektronický servis
s adresou katolickamisiarim@
gmail.com.

Americkí gréckokatolíci bojujú o právo na život
22. januára sa vo Washingtone
uskutočnil už tradičný Pochod
pre život ako protest proti radikálnym zákonom umožňujúcim
interrupciu. V  predvečer tohto
dňa sa zišli tisíce katolíkov zo
všetkých kútov Spojených štátov amerických, aby spoločne
slávili sv. omšu, ktorú celebroval
kardinál Justin Rigali, arcibiskup
Philadelphie, za účasti stoviek
biskupov, kňazov, rehoľníkov
a seminaristov.
Vo svojej homílii sa obrátil predovšetkým na mladých ľudí,
ktorých bola nesmierna väčšina,
a položil dôležitú otázku: „Sme
pripravení povedať áno Božej
vôli? Sme pripravení postaviť sa
proti nespravodlivosti páchanej
proti životu a jeho hodnote?“ Povzbudil v nebojácnom odhodlaní
za život aj slovami Svätého Otca
Benedikta XVI., ktorý pri ostatnej
návšteve USA povedal: „Ak dáme
miesto v našom živote Kristovi,
neriskujeme vôbec nič, nič, absolútne nič z toho, čo robí život

slobodným, krásnym a úžasným.
Práve naopak! Iba v tomto priateľstve zakúsime krásu a pravé oslobodenie. Nebojte sa Krista! On nič
neberie, a všetko dáva!“ Program
pre týchto pútnikov pokračoval
celú noc v kaplnke baziliky vo
Washingtone. Modlitbou povečeria, ktorú viedol vladyka William
Skurla, prispeli aj gréckokatolíci
z eparchie Passaic. Nasledujúci

deň sa viac ako 200 000 prevažne mladých ľudí zúčastnilo na
protestnom pochode. Mnohí sa
modlili, spievali či kričali rôzne
heslá na zastavenie nezmyselného zabíjania ešte nenarodených
detí s nádejou, že jedného dňa
sa táto veľká nespravodlivosť
voči životu a človečenstvu ako
takému skončí.
Jaroslav Girovský

Benedikt XVI. zrušil exkomunikáciu biskupov
Pápež Benedikt XVI. 24. januára dekrétom Kongregácie
pre biskupov vyhovel žiadosti
štyroch biskupov Bratstva Pia X.
o zrušenie ich exkomunikácie.
Tí boli od roku 1988 v schizme

s Katolíckou cirkvou. Príčinou
bolo vysvätenie biskupov arcibiskupom Marcelom Lefebvrom bez
súhlasu pápeža. Keď tento krok
pápež Ján Pavol II. označil za akt
schizmy a exkomunikoval ich, ar-

cibiskup Lefebvre založil Bratstvo
Pia X. Medzi štyrmi biskupmi sú
Bernard Fellay, Bernard Tissier
de Mallerais, Richard Williamson
a Alfonso de Galarreta.

Traja biskupi sa v Prešove modlili za jednotu kresťanov
(Prešov, Andrea Čusová) V Prešove sa v nedeľu 25. januára skončil
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov stretnutím v Konkatedrále
sv. Mikuláša na tému Kresťanské
ohlasovanie nádeje v rozdelenom
svete. Zúčastnili sa na ňom traja

biskupi: gréckokatolícky arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ,
rímskokatolícky košický pomocný biskup Stanislav Stolárik a biskup Východného dištriktu ECAV
Slavomír Sabol. Prítomní boli aj
zástupcovia Cirkvi bratskej. Vlady-

ka Ján Babjak sa vyjadril, že nikto
nie je lepší alebo horší preto, že
je kresťan – katolík, evanjelik
alebo má iné vierovyznanie. Preto
by sme sa mali o to viac snažiť
o spoločné modlitby, spoluprácu
a vzájomné rešpektovanie sa.

Bratislavská eparchia oslávila prvé výročie svojho vzniku
(Bratislava, TK KBS) V piatok 30.
januára si Gréckokatolícka cirkev
na Slovensku pripomenula prvé
výročie svojho nového kánonického usporiadania.
Svätý Otec Benedikt XVI. zriadil
30. januára 2008, na sviatok Troch
svätých svätiteľov, novú gréckokatolícku eparchiu (diecézu) so
sídlom v Bratislave. Za prvého
bratislavského eparchu (diecézneho biskupa) vymenoval Mons.
Petra Rusnáka.
Oslavy prvého výročia vzniku
Bratislavskej eparchie sa konali
v sobotu 31. januára 2008 v Ka-

tedrále Povýšenia sv. Kríža v rámci
kňazského dňa. Program sa začal
archijerejskou sv. liturgiou, ktorú
slávil Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha, spolu s apoštolským nunciom Mons. Mariom
Giordanom a rímskokatolíckym
bratislavským arcibiskupom metropolitom Mons. Stanislavom
Zvolenským za účasti všetkých
kňazov eparchie. Na sv. liturgii
zaznel chórový spev v podaní
chrámového zboru Kyrilomethodeon. Po eucharistickom slávení
nasledovala prednáška Mons.
Stanislava Zvolenského na tému

Rok sv. Pavla a koncert speváckeho zboru Chrysostomos.
Pastorácia v Bratislavskej eparchii – nakoľko ide o diaspóru
– má svoj špecifický charakter
a vykonáva ju 16 kňazov, ktorí sú
prevažne mladšieho veku. Najmladší kňaz má 28 rokov (o. Ján
Kovaľ, Brezno), najstarší 94 rokov
(o. Ján Škoviera, na odpočinku
v Bratislave). Najstaršími farnosťami sú Šumiac a Telgárt (18. stor.),
Bratislava (1936); najmladšie
sú Trnava, Komárno, Prievidza
a Liptovský Mikuláš (zriadené
v r. 2008).

Zomrel o. Jozef Knežo, tit. kanonik, čestný predseda SSCM
O. Jozef Knežo sa narodil 17.
marca 1916 v Iňačovciach. Prvé
štyri roky gymnázia absolvoval
v Michalovciach, potom prestúpil do gymnázia v Užhorode. Po
maturite v roku 1938 vstúpil do
užhorodského seminára, v štúdiách pokračoval v Olomouci.
14. marca 1939 Čechy a Moravu
obsadili nacistické nemecké
vojská a Slováci a Rusíni museli
územie opustiť. Teologické štúdiá dokončil v Prešove. V  roku
1943 získal absolutórium. Od
1. septembra 1943 pôsobil ako
katechéta v Trebišove.
Keď sa začínala rozvíjať činnosť Jednoty sv. Cyrila a Metoda,
stal sa jej členom. 15. februára
1945 prijal v Užhorode sviatosť
manželstva s učiteľkou Viktóriou
Ivančovou. Zosobášil ich biskup
Teodor Romža. Boh im požehnal
tri deti: Xeňu, Jozefa a Miroslava.
25. februára 1945 prijal v Katedrále Povýšenia sv. Kríža v Užhorode
z rúk vladyku Teodora Romžu
sviatosť kňazstva. Ako novokňaz
dostal dispozíciu do novozriadenej farnosti Vysoká nad Uhom.
Pokojná a požehnaná pastorácia
sa však začala komplikovať akciou

P, ktorá smerovala k násilnej likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi.
Po sobore sa začalo pre gréckokatolíckych kňazov a ich rodiny
ťažké obdobie. Otec Knežo sa
po vyšetrovaní ocitol v internačnom tábore v Hlohovci, neskôr
v Podolínci.
Koncom roka 1951 bol z tábora
v Podolínci prepustený a nastúpil do vyhnanstva v Cvikove,
neskôr do Českej Kamenice, do
Bavlnárskych závodov Benar. Po
uvoľnení situácie v roku 1957
zmenil bydlisko a presťahoval sa
do Košíc. Zamestnal sa v stavebnom podniku, kde odpracoval
jedenásť rokov.
Po r. 1968 sa vrátil do pôvodnej
farnosti Vysoká nad Uhom, kde
pôsobil 30 rokov, kým neodišiel
do dôchodku. Takmer celé obdobie vykonával funkciu okresného
dekana Michalovského dekanátu.
Láskavým otcovským prístupom
si získal srdcia mladých kňazov
i veriacich zvereného dekanátu.
V  roku 2002 mu vtedajší gréckokatolícky ordinár Mons. Ján
Hirka udelil cirkevný titul titulárny
kanonik. Pri obnovení Spolku
sv. Cyrila a Metoda so sídlom

n Rozlúčka doterajšieho veľ-

vyslanca USA neobišla ani Prešov. 9. januára 2009 sa vladyka
Ján Babjak stretol v arcibiskupskej rezidencii s Jeho Excelenciou Vincentom Obsitnikom,
odchádzajúcim veľvyslancom
USA na Slovensku, a Jackom
Figelom z USA.

n Prof. Tadeusz Zasępa, rektor

Katolíckej univerzity v Ružomberku, navštívil Prešov. 11.
a 12. januára sa stretol v priestoroch rezidencie s prešovským
arcibiskupom.

n Maďarský gréckokatolícky

biskup Fülöp Kocsis navštívil
v sobotu 17. januára 2009 Prešov. V podvečerných hodinách
sa v arcibiskupskej rezidencii
stretol hajdúdorožský eparcha
s vladykom Jánom Babjakom SJ.

n V Kurimke majú veriaci

obnovený ikonostas. Jeho
posviacku v miestnom Chráme
Ochrany Presvätej Bohorodičky
vykonal 18. januára 2009 prešovský arcibiskup a metropolita
Ján Babjak SJ. Zároveň tu slávil
archijerejskú svätú liturgiu.

n Zamestnanci Gréckokatolíc-

v Michalovciach v roku 1991 sa
stal jeho prvým predsedom. Na
dôchodku žil v Košiciach, neskôr
v Stropkove. Tit. kanonik Jozef
Knežo usnul v Pánovi 29. januára
2009 v Bardejovskej Novej Vsi.
Jeho poslednou vôľou bolo odpočívať vo Vysokej nad Uhom.
Pohrebné obrady a archijerejskú svätú liturgiu slávil 1. februára
vladyka Ján Babjak SJ, prešovský
arcibiskup a metropolita, za účasti protosynkela košickej eparchie
Vladimíra Tomka, niekoľkých desiatok kňazov a prítomného ľudu.
Zosnulý očakáva svoje vzkriesenie vo Vysokej nad Uhom.
Blažený pokoj, večná mu pamiatka!
Michal Hospodár

kej diecéznej charity sa stretli
s prešovským arcibiskupom
a metropolitom Jánom Babjakom SJ v priateľskej atmosfére
21. januára 2009 v priestoroch
resocializačného strediska Domov nádeje. Po stretnutí vladyka
Ján slávil archijerejskú liturgiu
v Kaplnke Najsvätejšej Trojice
v Gréckokatolíckom kňazskom
seminári bl. biskupa P. P. Gojdiča
v Prešove.

n Apoštolský nuncius prijal

zástupcov reholí. Historicky
prvé stretnutie (po roku 1990)
zástupcov mužských a ženských
reholí pôsobiacich na území
Slovenska sa uskutočnilo 20.
januára. Zástupcovia reholí
oboznámili Mons. Maria Giordanu s vývojom zasväteného života po totalite, predstavili svoju
činnosť a informovali o plánoch
do budúcnosti.

n V Nitre budú nakrúcať

veľkofilm o sv. Cyrilovi a Metodovi. Primátor mesta Nitra
Jozef Dvonč prijal 21. januára
2009 v Nitre ordinára OS a OZ SR
Mons. Františka Rábeka, predseslovo 4 – 5|2009
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Gymnázium hostilo prešovských stolných tenistov
(Prešov, Jaroslav Dvorščák) Na
Cirkevnom gymnáziu bl. P. P. Gojdiča v Prešove sa 27. januára 2009
uskutočnil 5. ročník Memoriálu bl.

biskupa P. P. Gojdiča v stolnom
tenise zmiešaných družstiev.
Organizácie turnaja, na ktorom sa
zúčastnilo 10 družstiev z prešovSnímka: Bohuš Popik

du Rady KBS pre vedu, vzdelanie
a kultúru. V sprievode režiséra
a filmového producenta Jána
Opartyho ordinár oboznámil
primátora Dvonča s projektom
historického veľkofilmu o sv.
Cyrilovi a Metodovi, ktorý by sa
mal nakrúcať aj na území Nitry.
n Kardinál Ján Chryzostom

Korec oslávil 22. januára 85
rokov života. Katolícka univerzita v Ružomberku 21. januára pri
tejto príležitosti ocenila čestným
doktorátom jeho život a dielo.
Čestný titul doctor honoris
causa si kardinál Korec prevzal
počas slávnostného zasadnutia
Vedeckej rady KU v Kňazskom
seminári sv. Gorazda v Nitre.

n Novú policajnú Farnosť Ob-

n Vladyka Peter Rusnák vystú-

pil 28. januára 2009 v relácii
Lupa Rádia Lumen, kde zhodnotil prvý rok existencie Bratislavskej eparchie.

n Vladyka Milan Chautur CSsR

sa 28. januára 2009 zúčastnil na diskusii v relácii Sféry
dôverné na tému 6. svetové
stretnutie rodín v Mexiku. Do relácie boli pozvaní okrem vladyku
Milana aj ďalší účastníci stretnutia: ministerka práce, sociálnych
vecí a rodiny Viera Tomanová,
poslankyňa EP MUDr. Anna
Záborská a iní.

n Katolícke noviny oslavujú

160. výročie svojho vzniku.
Vtedy boli prvým katolíckym
periodikom a prvým časopisom
svojho druhu na Slovensku.

n Maltézsky rád bude spo-

lupracovať aj s Ozbrojenými
silami a ozbrojenými zbormi
SR. Ordinár OS a OZ SR Mons.
František Rábek prijal 29. januára
2009 predstaviteľov Zvrchovaného vojenského špitálskeho
rádu sv. Jána Jeruzalemského
z Rodosu a Malty pod vedením
veľvyslanca rádu v Slovenskej
republike Jeho Excelencie princa
Mariana Huga Windisch-Graetza.
Predmetom oficiálnej návštevy
bola informácia predstaviteľov
maltézskych rytierov o ich soci-
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V Trebišove oslavovali Deň učiteľov
(Trebišov, Klára Zorvanová) Pomaly sa už stalo tradíciou, že na
sviatok patrónov cirkevných škôl
a školských zariadení Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach, troch
svätiteľov Bazila Veľkého, Gregora
Teoóga a Jána Zlatoústeho, sa
stretli učitelia cirkevných škôl
a školských zariadení eparchie na
oslave Dňa učiteľov.
Tohtoročnú slávnosť v Trebišove
otvoril 29. januára ThDr. Michal
Hospodár prednáškou na tému
Výchova ako primárna formácia
ľudskosti. O. Michal v nej prítomným pedagógom načrtol chápanie človeka vo filozofii i v teológii.
Pripomenul dôležitosť výchovy,
ktorej cieľom je formovať človeka podľa vzoru, ktorý predkladá
kresťanská antropológia – človeka stvoreného na Boží obraz.
Počas slávnostnej archijerejskej
liturgie v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky a za účasti
deviatich duchovných správcov
cirkevných škôl sa vladyka Milan,
košický eparcha, prihovoril pedagógom a pozvaným hosťom.
Predstavil im vzor pre ich povolanie v osobách troch veľkňazov,
svätiteľov, ktorí boli odborne na
vysokej úrovni, ale predovšetkým
svojím životom a príkladom viedli
zverencov k pravým hodnotám.
V  reštaurácii Mladosť, ktorá
je súčasťou Cirkevnej strednej
odbornej školy sv. Jozafáta, spes-

trili program svojím vystúpením,
ktoré všetkých nielen povzbudilo, ale aj pobavilo, študenti
Cirkevného gymnázia sv. Jána
Krstiteľa v Trebišove. Po ňom
nasledovali príhovory pozvaných
hostí. Vladyka Milan sa podelil
so svojimi dojmami z celosvetového stretnutia rodín v Mexiku.

území Košickej gréckokatolíckej
eparchie.
V jej zriaďovateľskej pôsobnosti
formuje 3 554 detí a mladých ľudí
238 pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorí
pôsobia v 2 materských školách,
2 základných školách, 2 stredných
odborných školách, 1 gymnáziu,

Prednosta Krajského školského
úradu v Košiciach doc. PaedDr.
Jozef Vook, CSc., vyše sto prítomným pedagógom vyjadril
svoje poďakovanie za ich službu
na poli školstva. Povzbudivé
slová predniesol vo svojom príhovore i riaditeľ školského úradu
eparchie PaedDr. Peter Orenič.
Zhodnotil predchádzajúci rok
a poukázal na zmeny, ktoré nastali v oblasti cirkevného školstva na

1 škole v prírode, 1 centre voľného času a 1 základnej umeleckej
škole. Od 1. septembra 2009 má
začať svoju činnosť spojená materská škola so základnou školou
a centrum voľného času. Každej
škole daroval o. Michal Hospodár
spomienkové knihy a kalendáre
Spolku sv. Cyrila a Metoda.
Záver podujatia patril radostnej
atmosfére a vzájomnej výmene
skúseností.

Snímka: Michal Hospodár

rátenia sv. Pavla v Trnave erigoval ordinár OS a OZ SR Mons.
František Rábek 22. januára
2009. Za jej správcu vymenoval
kpt. ThDr. Stanislava Vargu.

ských stredných a základných škôl
a farností, sa ujal Mgr. Jozef Červeňák. Memoriál otvorila spoločnou
modlitbou riaditeľka gymnázia sr.
RNDr. Petra Sičáková. V kategórii
stredných škôl zvíťazilo zmiešané
družstvo zo SOŠ podnikania, na
druhom mieste sa umiestnilo
Gymnázium sv. Moniky a na
treťom mieste Gymnázium bl.
P. P. Gojdiča. V kategórii farností
a základných škôl sa na 1. mieste
umiestnilo družstvo z Farnosti
bl. P. P. Gojdiča Prešov-Sídlisko III,
na druhom CZŠ sv. Gorazda a na
treťom mieste družstvo z farnosti
jezuitov. Celkovým víťazom memoriálu sa stali mladí z Farnosti
bl. P. P. Gojdiča v Prešove na Sídlisku III.

Vyhlásenie zo 6. svetového stretnutia rodín v Mexiku
Keď Cirkev zvoláva celosvetové
tematické kongresy, nemyslí
iba na lokálne problémy, ale
na problémy týkajúce sa celej
Cirkvi a celého sveta. Ak Svätý
Otec Benedikt XVI. zvolil tému 6.
svetového stretnutia Rodina ako
vychovávateľka k hodnotám, je
to preto, že hodnoty v ponímaní
súčasného človeka sú nesprávne
chápané. Predraďujeme význam
materiálnych hodnôt pred duchovné a to znamená istú nevyváženosť osobnosti človeka, ktorý
vychádza z rodiny a vstupuje do

života ako neucelená osobnosť.
Preto treba čosi urobiť.
Prvá aktivita musí ísť v modlitbe
smerom k Bohu a k tej, ktorá je
Matkou Cirkvi. Na území každej
diecézy (eparchie) sa zaiste nachádza významná mariánska
svätyňa. Preto by mali kňazi
a veriaci využiť túto možnosť,
ako využila mexická cirkev pre
zjednocovanie rodín i národa
guadalupskú Pannu Máriu. Potom problematika rodiny sa má
stať v myslení súčasného človeka
dominantnou, nielen okrajovou

problematikou. A  tak všetky
aktivity zamerané na dobro rodiny, od prvej myšlienky na jej
založenie cez prípravu na manželstvo až po život a výchovu detí
v manželstve majú nadobudnúť
dôslednejší charakter. Tak, aby sa
rodina naozaj stala tým, čím má
skutočne byť, ako to povedal Boží
služobník Ján Pavol II.
Košice 22. januára 2009
vladyka Milan Chautur CSsR
predseda Rady pre rodinu KBS

Nahliadli do histórie i súčasných problémov
(Juskova Voľa, Slavomír Zahorjan)
V  Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej
Voli bol 29. januára otvorený

ďalší tematický víkend. Jeho
výnimočnosť spočívala nielen
v tom, že sa začal už vo štvrtok,
ale najmä v tom, že počas troch
nasledujúcich dní na stretnutie
zavítali dvaja vzácni hostia.

Prvým z nich bol o. ThDr. Peter
Borza, PhD., ktorý účastníkov
víkendu zasvätil do životov blahoslavených biskupov Pavla

Petra Gojdiča (patróna mládežníckeho centra) a Vasiľa Hopka.
Druhým vzácnym hosťom bol
MUDr. Miroslav Mikolášik, ktorý
je prezidentom občianskeho
združenia Donum Vitae a záro-

veň podpredsedom pracovnej
skupiny pre bioetiku v Európskom parlamente. Z povahy
jeho funkcie a práce vyplýva,
že prednáška sa niesla v duchu
najaktuálnejších tém oblasti bioetiky, akými sú napríklad výskum
embryonálnych kmeňových
buniek, eutanázia, klonovanie či
úcta k ľudskému životu od počatia až po prirodzenú smrť človeka.
Počas prednášky pána Mikolášika
sa rozprúdila intenzívna diskusia
na už spomenuté témy, ktorá deklarovala veľký záujem a tiež jasný
kresťanský postoj našej mládeže
k najhorúcejším témam dnešnej
spoločnosti. Pán Mikolášik porozprával o svojej práci v Európskom
parlamente a o fungovaní ostatných európskych inštitúcií.
Treba tiež zdôrazniť veľkú spokojnosť nášho vzácneho hosťa
a jeho radosť z toho, že naša
Gréckokatolícka cirkev má takéto
nádherné zariadenie.

V Helcmanovciach budovali jednotu medzi kresťanmi
(Helcmanovce, Juraj Manirný) Aj
vo farnosti Helcmanovce prežívali
18. – 25. januára Týždeň modlitieb
za jednotu kresťanov. V pondelok
19. januára medzi veriacich zavítal námestný farár Evanjelickej
cirkvi a. v. Mgr. Ján Sabanoš
a zúčastnil sa na sv. liturgii. Po nej
predniesol kázeň, ktorej nosnou
myšlienkou bolo slovo z proroka
Ezechiela: „...jedným sa stanú
v mojej ruke“ (Ezech 37, 19). Po
modlitbách za zjednotenie nasledovala krátka beseda a na záver

áronovské požehnanie. V stredu
spoluslúžil večernú sv. liturgiu
v chráme rímskokatolícky kňaz
z Jakloviec vdp. Gregor Škapura.
V kázni zdôraznil, že pri budovaní
jednoty je nevyhnutné kráčať
k Bohu konkrétne cez lásku voči
všetkým ľuďom. V sobotu večer
zavítal do farského spoločenstva predstaviteľ Pravoslávnej
cirkvi prot. prof. Milan Gerka,
ktorý pôsobí na Pravoslávnej
bohosloveckej fakulte v Prešove
a je duchovným správcom PCO

Závadka. Spolu so svojou rodinou sa zúčastnil na večierni, po
ktorej nasledovala kázeň. Okrem
iného hovoril aj o tradíciách
ekumenického hnutia vo svete
i u nás. V besede hovoril otvorene
o vzťahoch medzi našimi cirkvami, ako aj o potrebe odpustenia
a zmierenia. Zo svojej pôsobnosti
uviedol aj živý príklad toho, že
to je možné. Týždeň modlitieb za
jednotu kresťanov bol zakončený
v nedeľu 25. januára Molebenom
k sv. Jozafátovi, mučeníkovi.

álnych a humanitárnych aktivitách na Slovensku, ako aj záujem
o spoluprácu s Ordinariátom OS
a OZ SR a Ozbrojenými silami
a ozbrojenými zbormi SR.
n Vydavateľstvo Ikar prinieslo

na trh knihu Chrámy o drevených kostolíkoch na Slovensku
s fotografiami Karola Kállaya
a meditačným slovom Mariána
Gavendu. Publikáciu dopĺňajú
texty Miloša Dudáša, v ktorých
približuje architektúru drevených kostolíkov.

n V utorok 13. januára 2009

doobeda zasadala v Prešove
komisia pre Litmanovú. Po
obede nasledovalo zasadnutie
protopresbyterov Prešovskej
archieparchie.

n Noví vojenskí kapláni boli

pasovaní na poručíkov. V Akadémii ozbrojených síl gen. M. R.
Štefánika v Liptovskom Mikuláši
bol 23. januára slávnostne ukončený dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl. Medzi 27
vysokoškolákmi boli vymenovaní do hodnosti poručík OS SR aj
3 vojenskí kapláni Ordinariátu
OS a OZ SR, gréckokatolícki
kňazi por. Mgr. Ján Ostapčuk,
por. Mgr. Ivan Bojčuk a por. ThDr.
Slavko Ganaj.

n Arcibiskup Zvolenský sa

stretol so zástupcami katolíckych časopisov. V priestoroch
Konferencie biskupov Slovenska
v Bratislave 26. januára ocenil
predseda Rady pre spoločenské
komunikačné prostriedky KBS
Mons. Stanislav Zvolenský prácu
jednotlivých redakcií katolíckych
časopisov s celoslovenskou pôsobnosťou. Na stretnutí odznelo
viacero návrhov na vzájomnú
spoluprácu a synergiu.

n Novokňaz Michal Bučko

slávil primičnú svätú liturgiu
1. februára v rázovitej gréckokatolíckej obci Jakubany v Staroľubovnianskom protopresbyteráte. Miestny chrám zaplnil Boží
ľud v miestnych krojoch. Čaro
slávnosti umocňoval mohutný
spev veriacich, typický pre túto
obec. Novokňaz bol vymenovaný za kaplána v Poprade.
Ľubomír Petrík
(neoznačené správy sú
zo servisu TK KBS)
slovo 4 – 5|2009
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Patriarcha Gregor III.
J

eho Blaženosť Gregor III. Laham,
gréckokatolícky patriarcha Antiochie
a celého Východu, Alexandrie a Jeruzalema, navštívil 16. – 17. januára 2009
po tretí raz Slovensko. Na Slovensko pricestoval na pozvanie Rytierskeho rádu sv.
Lazára z Jeruzalema; slovenská provincia
tohto rádu mala 17. januára generálnu
kapitulu.
Patriarcha Gregor III. sa v sobotu 17.
januára zúčastnil na sv. liturgii v Katedrále Povýšenia sv. Kríža v Bratislave.
Archijerejskú sv. liturgiu za prítomnosti
patriarchu celebroval vladyka Peter Rusnák spolu s o. Markom Chryzostomom
Vadrnom CCG, kaplánom Rytierskeho
rádu sv. Lazára, o. Igorom Suchým, o.
Stanislavom Diheneščíkom a diakonom
Jánom Maturkaničom SDB.
V homílii Jeho Blaženosť Gregor III.
poukázal najprv na osobu sv. Antona
(ktorého sviatok pripadol na 17. januára),
prvého mnícha. Všetci sme povolaní byť
mníchmi. Grécke monachos totiž znamená jeden, jednotný. Všetci sme povolaní k tejto duchovnej jednote. Jednotu
pritom možno vnímať v troch aspektoch:
1. jednota sám so sebou, sám v sebe,
vnútorné zjednotenie (ujedinenije), 2.
jednota s Bohom, 3. jednota s blížnymi.
V tomto zmysle sme všetci povolaním byť
mníchmi, i keď nie všetci sme povolaní
žiť v monastieri. Jednota je darom, ktorý
úzko súvisí s pokojom. Pokoj je nevyhnutnou podmienkou pre prítomnosť kresťanov vo Svätej zemi a na Blízkom východe,
je podmienkou preto, aby tu kresťania
mohli vydávať svedectvo o Ježišovi Kristovi. Tento pokoj sa nedá vyrobiť ľudskými
snahami, je darom od Boha. Na túto
skutočnosť poukázal najmä v súvislosti
s vojnou v Gaze, ale i na iných miestach.
Patriarcha Gregor všetkých poprosil a povzbudil k modlitbe za dar jednoty a pokoja. Zdôraznil, že povolaním každého kresťana je vydávať svedectvo, ktoré nemá byť
slovné, ale má byť viditeľné zo života, ba
z tváre každého kresťana. Tak ako z tváre
sv. Antona žiarilo Božie svetlo, tak z tváre
každého z nás má žiariť Božia láska.
Hlava Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi
Gregor III. sa po liturgii krátko stretol
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na Slovensku

s vladykom Petrom, prítomnými kňazmi,
zástupcami rytierskeho rádu i niektorými
veriacimi v budove eparchiálneho úradu.
Jeho prítomnosť a hlboká múdrosť slov
oslovili azda všetkých prítomných.

Snímka: Ľubo Michalko

Andrej Škoviera

Patriarcha Gregor III. Laham sa narodil
v roku 1933 v dedinke Daraja neďaleko
Damasku v Sýrii, kde sa podľa tradície
svätému Pavlovi zjavil Kristus a povolal
ho do apoštolskej služby (Sk 9, 1 – 9). Pri
krste dostal meno Lufti. V roku 1949 zložil prvé sľuby a v roku 1954 večné sľuby
v Monastieri svätého Spasiteľa v Saide
(v južnom Libanone). V r. 1956 odišiel na
štúdiá na Pápežský východný inštitút do
Ríma, kde v r. 1961 získal doktorát. Za
kňaza bol vysvätený 15. februára 1959
v monastieri Grottaferrata pri Ríme, kde
žijú mnísi byzantského bradu.
Po návrate do Libanonu zastával funkciu rektora kňazského seminára, prednášal teológiu a liturgiku. V roku 1962
založil ekumenickú revue Al-Wahadat
(Jednota vo viere), prvý ekumenický časopis v arabčine. Vďaka jeho úsiliu sa v r.
1972 v Bejrúte konal spoločný liturgický
kongres Gréckokatolíckej a Gréckopravoslávnej cirkvi.
Od roku 1974 pôsobil ako patriarchálny
vikár v Jeruzaleme. Postaral sa o rekonštrukciu budovy patriarchátu a pútnic-

kého hotela, katedrálu vzkriesenia dal
vymaľovať freskami. Tu zriadil aj centrum
a knižnicu na štúdium východných cirkví.
9. septembra 1981 ho svätá synoda zvolila za arcibiskupa a 27. novembra prijal
chirotóniu z rúk patriarchu Maxima V.
a ďalších dvoch arcibiskupov.
Pod jeho vedením vyšli v arabčine 4
zväzky antologiona (časoslov + zborník)
a liturgikon. Toto dielo, ktoré uvádza
arabské bohoslužobné texty na celý cirkevný rok (čiastočne paralelne s gréckymi
textami), považuje patriarcha Gregor za
svoje životné dielo. Jeho horlivosť a vzťah
k byzantským katolíkom všade vo svete
sa prejavila aj tým, že v júni Jubilejného roku 2000 pozval na stretnutie do
Jeruzalema všetkých gréckokatolíckych
arcibiskupov z celého sveta, aby sa spoločne zaoberali problémami svojich cirkví.
Mnohí naši pútnici sa s ním stretli práve
v Jeruzaleme počas pútí do Svätej zeme.
Na antiochijský apoštolský stolec nastúpil po patriarchovi Maximovi V. Hakimovi,
ktorý sa v októbri 2000 vzdal svojho úradu pre vážne zdravotné ťažkosti. Synoda
biskupov zvolila vladyku Luftiho Lahama
za nového patriarchu 29. novembra 2000,
po voľbe si podľa dávnej tradície vybral
nové meno Gregorios (Gregor). Slávnostné
uvedenie do úradu sa uskutočnilo hneď
v ten istý deň.
Veľmi významné sú aktivity patriarchu
Gregora III. v rámci Roka sv. Pavla, iste aj
preto, že jedno z jeho sídiel je v Damasku,
meste, ktoré je úzko späté so sv. Pavlom.
Napokon treba spomenúť aj jeho aktivity
v medzináboženskom dialógu s islamom;
vďaka jeho úsiliu sa nedávno uskutočnilo
historické stretnutie najvyšších miestnych
predstaviteľov islamu a Gréckokatolíckej
cirkvi v Damasku.
Návšteva Jeho Blaženosti Gregora III.
vyvolala medzi bratislavskými gréckokatolíkmi veľký ohlas a vzbudila záujem
o spoznávanie a intenzívnejšie kontakty
medzi našou miestnou cirkvou a Melchitskou gréckokatolíckou cirkvou. Kiež Pán
dá, aby sa tieto kontakty zintenzívňovali
a prehlbovali pre dobro obidvoch cirkevných spoločenstiev. n

na 5 minút

Rozhovorom s doc. ThDr. Petrom Olekšákom, PhD., prorektorom pre vedu a rozvoj
Katolíckej univerzity v Ružomberku

Rožňava má

nového biskupa
Juraj Gradoš

V

šetci naši gréckokatolícki biskupi
v aktívnej službe spolu s užhorodským vladykom Milanom Šášikom
a rímskokatolíckymi biskupmi Slovenska
sa 28. januára 2008 zúčastnili na uve-

kardinál Péter Erdö a kňazi Rožňavskej
diecézy.
Svätá omša bola modlitbou vďaky
emeritného biskupa Mons. Eduarda Kojnoka. V homílii sa prítomným prihovoril
nový diecézny biskup Vladimír. V závere
slávnosti predniesol príhovor apoštolský
nuncius Mons. Mario Giordana a predseda KBS Mons. František Tondra.
Mons. Filo v homílii súhlasil so slovami sv. Augustína: „Pre vás som biskup,
s vami som kresťan. Tamto je meno
prijatého úradu, toto je milosť. Tamto je
nebezpečné a toto je spásne.“

Pán prorektor, médiá v súčasnej dobe
výrazne ovplyvňujú názory človeka.
Ako si zachovať vlastný názor alebo
ako odolať ich vplyvu?
Médiá neovplyvňujú takého človeka,
ktorý produkty médií ignoruje.
Ale v dnešnej dobe sa médiá ignorovať
nedajú. Stretávame sa s nimi na každom
kroku.
Pomôcť však môže mediálna výchova
v rodinách i v škole, ktorá naučí médiá
používať a nie nechať sa nimi deformovať.
Ale nie je to jednoduché.

Životopis Mons. Vladimíra Filu

Sú dnes tlačené médiá ešte mienkotvorné alebo ich úlohu prebrali rádio,
televízia, internet?
Obávam sa, že sa ich vplyv stále viac
zmenšuje v prospech silného vplyvu
televízie.

Snímky: TK KBS/ Peter Zimen

dení nového rožňavského diecézneho biskupa Mons. Vladimíra Fila, doterajšieho
biskupa koadjútora, do úradu. Slávnostná
svätá omša sa uskutočnila v Katedrále
Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Na
slávnosti sa zúčastnil apoštolský nuncius
na Slovensku Mons. Mario Giordana,
arcibiskupi a biskupi zo Slovenska, Maďarska a Ukrajiny, medzi nimi aj predseda
Rady európskych biskupských konferencií

Terajší rožňavský biskup sa narodil
15. januára 1940 v Gáni. Po štúdiách na
Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave pokračoval v štúdiu na Gregoriánskej univerzite
v Ríme. Kňazskú vysviacku prijal 25. júla
1962 v Bratislave. Pôsobil vo viacerých
farnostiach vtedajšej Trnavskej arcidiecézy. 17. marca 1990 bol pápežom Jánom
Pavlom II. vymenovaný za titulárneho
biskupa tukkského v Maurentánii a biskupskú vysviacku prijal 16. apríla 1990
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave.
23. novembra 2002 bol vymenovaný za
biskupa koadjútora pre Rožňavskú diecézu a 27. decembra 2008 za rožňavského
diecézneho biskupa. n
(z materiálov TK KBS a KBS)

Aká je budúcnosť novín a časopisov?
Budú o 20 rokov vychádzať tak ako
teraz?
Budú vychádzať, ale len tie silnejšie
a v nižších nákladoch. Dnešný a budúci
mediálny prijímateľ hľadá a bude hľadať
informácie na internete. Perspektívu
vidím v spravodajských internetových
portáloch.
Slovo si pripomína 40. výročie svojho
vzniku. Čo by mal obsahovať moderný
časopis? Ako by mal vyzerať?
Eparchiálny časopis by mal byť predĺženou rukou biskupa pri informovaní, ale aj
formovaní veriacich v eparchii. Súčasne
by mal byť akousi kronikou náboženského života.
Prajem vám, aby Slovo vždy bolo takým
časopisom.
Juraj Gradoš
slovo 4 – 5|2009
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slovo na tému

Prvý konflikt

Súčasná redakcia časopisu Slovo s vladykom Jánom.	Snímka: Martin Roman

Časopis Slovo si 14. februára 2009 pripomína 40. výročie
vydania prvého mimoriadneho čísla na pamiatku 1100.
výročia úmrtia sv. Konštantína-Cyrila.

Pohľad upretý
Juraj Gradoš

S

na Krista

kutky dávno minulé označujeme
slovami dejiny a história. Nie som
zbehlý v náuke o slovách, ale jedno
i druhé pomenovanie sa dá rozložiť na
viacero slov. Dejiny mi veľmi pripomínajú skladbu slov „dej iných“. Teda život
a skutky iných ľudí. Človek by naozaj
nemal písať svoje vlastné dejiny. Objektivita prichádza až s odstupom času, keď
ochladnú emócie. Anglické slovo history
(história) by sme mohli rozdeliť na hi-story, čiže vysoké alebo dôležité príbehy.
40 rokov je však krátky čas na písanie
dejín. Pokúsim sa aspoň načrtnúť niekoľko dôležitých momentov v dejinách tohto
časopisu.

Mimoriadne číslo

Niektorí z vás sú možno držiteľmi prvého vydania Slova. Hoci toto číslo vyšlo
vo februári 1969, bolo tvorené omnoho
skôr. Uzávierky boli v tom čase aj niekoľ-

12

slovo 4 – 5|2009

komesačné. Teda s prípravou vydania sa
muselo začať krátko po obnovení činnosti
našej cirkvi v auguste 1968. A muselo sa
to urobiť veľmi rýchlo, lebo po násilnom
obsadení Československa vojskami Varšavskej zmluvy sa začal proces normalizácie. Pražská jar sa skončila, začala sa
tuhá socialistická zima. To si málokedy
uvedomujeme.
Toto vydanie pripravili o. Michal Fedor
a Pavol Kušnír. Administráciu redakcie
viedol o. Ján Ďurkáň. Odvaha, ktorú
prejavili tvorcovia tohto vydania, bola jedinečná a plná viery. Samotné vydanie je
na svoju dobu spracované veľmi kvalitne.
Ťažko povedať, či všetci od počiatku rozmýšľali nad tým, že to nebude jednorazová akcia. Odpoveď veriacich, ich kladné
reakcie a chuť žiť s obrodenou Cirkvou
sa stali tým, čo odštartovalo pravidelné
vydávanie časopisu a zabránilo komunistickej vláde zničiť ho.

Časopis prvýkrát riadne vyšiel v júli
1969 ako dvojčíslo na júl a august.
Jeho zodpovedným redaktorom sa stal
prof. ThDr. Ladislav Hučko, otec terajšieho pražského vladyku. V roku 1969
bolo vydaných 6 riadnych čísel časopisu
s mesačnou periodicitou. Od 29. septembra 1969 dostal šéfredaktor spolupracovníka Dr. Emila Korbu, ktorý bol poverený
vedením redakčnej rady. Rok 1970 sa
začal s novými plánmi – Slovo sa stalo
dvojtýždenníkom. 16. apríla 1970 štátna
moc zasiahla proti časopisom Slovo
a Blahovistnik. Proti tomuto zásahu sa o.
Ladislav Hučko na protest 10. mája 1970
vzdal funkcie šéfredaktora. Slovenský
úrad pre tlač a informácie svojím rozhodnutím totiž znížil periodicitu časopisu
z dvojtýždenníka na mesačník. Podobný
osud vtedy postihol aj Blahovistnik.
Toto rozhodnutie malo svoje následky.
Aprílové číslo časopisu Slovo vyšlo ako
dvojčíslo 7 – 8, v máji však Slovo vyšlo
len raz pod číslom 9. Podstatnú časť
výnosu uverejnila redakcia aj v časopise,
aby ozrejmila pôvodcu tejto razantnej
zmeny.
Po odstúpení o. Ladislava Hučka viedol
časopis o. Emil Korba. Spočiatku to robil
ako vedúci redaktor, neskôr ako šéfredaktor.

Socialistické roky

Normalizácia priniesla svoje problémy
a ťažkosti. Napriek nim sa mladý časopis
ujal a stabilizoval. Charakteristickým
prvkom časopisu bola jedna zvláštnosť
– počas socialistického obdobia i krátko
po ňom (1970 – 1991) bola redakcia
časopisu často umiestnená v aktuálnom
bydlisku jeho šéfredaktora. Časopis sa
tak robil doma, v domácom prostredí.
Rok 1978 priniesol smutnú udalosť.
27. októbra ráno našli v rodnom dome
na Kacvinského ulici (v ktorom už nikto
nebýval) mŕtveho vtedajšieho šéfredaktora Emila Korbu. Zomrel pri telefonovaní.
Bol to posledný hovor so sestrou Alžbetou. Otec E. Korba bol v tom čase pod
drobnohľadom ŠtB, ktorá mu znepríjemňovala život. Aj tento stres a obavy istotne stáli za infarktom, ktorému podľahol.
Podobne ako predtým, aj teraz miesto
šéfredaktora získal spolupracovník
Dr. Emila Korbu a člen redakčnej rady o.
Štefan Papp. Toto vymenovanie sa udialo
hneď 8. novembra 1978, aby nebolo
ohrozené vydávanie časopisu. Po o. Š.
Pappovi nastúpil v roku 1984 na miesto
šéfredaktora o. František Dancák. Redakcia sa presunula z Košíc do Prešova a ne-

skôr do Kružlova v okrese Bardejov, kde
otec pôsobil ako správca farnosti. Otec
Dancák patril medzi prvých prispievateľov do časopisu a výrazne spolupracoval
s o. Emilom Korbom.

Revolúcia v časopise

Rok 1989 priniesol koniec jednej éry
a časopisu mohli narásť krídla slobody.
Ale každá minca má dve strany. Kým
Slovo bolo doteraz jediným gréckokatolíckym časopisom v slovenčine, po roku
1990 ich vzniklo (či skôr obnovilo sa)
niekoľko. Aj táto skutočnosť stála za
poklesom nákladu Slova. V januári 1992
prebral vedúce miesto v redakcii časopisu
po prvýkrát laik – Ing. Blažej Krasnovský. Podobne aj redakciu tvorili laici
pod vedením Antona Mesároša. Časopis
nabral nový dych. Zmenila sa periodicita – začal vychádzať dvakrát v mesiaci,
mal novú grafiku aj obsah. Rovnako sa
postupne zvyšovala jeho aktuálnosť. Redakcia sa presídlila do Prešova a časopis
i jeho príprava sa začínali profesionalizovať.
17. august 1999 priniesol druhýkrát
v dejinách Slova smutnú zvesť. Pri Zlatých Moravciach tragicky zahynul jeho
šéfredaktor. Táto smutná udalosť otvorila
všetky problémy, ktoré v Slove pretrvávali. Spolok sv. Vojtecha už nechcel časopis
Slovo vydávať – bolo pre neho podľa ich
slov výraznou finančnou záťažou. Na
podnet redakčnej rady sa dočasne vedenia Slova znova ujal o. František Dancák.
Zároveň sa pripravovalo odovzdanie
vydávania Slova zo Spolku sv. Vojtecha
Náboženskému vydavateľstvu Petra.
Táto zmena vydavateľa sa uskutočnila 1.
januára 2000.
Krátko nato, koncom apríla, odstúpil
o. F. Dancák z postu šéfredaktora Slova a na jeho miesto bol 2. mája 2000
vymenovaný o. Juraj Gradoš. Odvtedy
Slovo ešte dvakrát zmenilo vydavateľa,
a to v súvislosti s rozhodnutím vladyku
Jána Babjaka SJ o zrušení Náboženského vydavateľstva Petra. Dnes ho vydáva
Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove
a nezisková organizácia Petra.
Kruh sa uzatvoril. Na počiatku Slova
ho vydávalo Gréckokatolícke biskupstvo
v Prešove, dnes je to rovnako. Vtedy sa
Slovo kvôli prežitiu opieralo o záujem
svojich čitateľov. Dnes sa zmenil iba
nepriateľ – socialistický režim vystriedal
voľný ekonomický trh. Zostáva mi len
dúfať, že sa azda aj počet odberateľov
časopisu zvýši natoľko, aby bol porovnateľný s jeho začiatkami. A že Slovo bude
pre svojich čitateľov také pútavé a dôležité, ako bolo v časoch normalizácie. n

Prof. Ladislav Hučko bol prvým zodpovedným redaktorom
časopisu Slovo. Narodil sa 13. februára 1912 v Kojšove v kňazskej
rodine. Po maturite absolvoval v roku 1936 bohoslovecké štúdiá
v Prešove s vyznamenaním. Nasledovalo štúdium na Filozofickej
fakulte UK v Bratislave (história a taliansky jazyk). Po ukončení
štúdia vyučoval do 1. septembra 1950 v Prešove dejepis a zemepis.
Kňazskú vysviacku prijal 28. júla 1946 z rúk prešovského biskupa
Pavla Petra Gojdiča OSBM. V roku 1950 odmietol akciu P, a tak do
roku 1968 pracoval na rôznych miestach po celom Slovensku.
V roku 1968 dostal dekrét do farnosti Svidník s platnosťou od
15. septembra. Popri redakčnej práci vypomáhal v prešovskej farnosti. 2. februára 1975, na
sviatok Stretnutia Pána, náhle dotĺklo už skôr choré srdce o. Ladislava.
ThDr. Emil Korba sa narodil sa 1. mája 1930 v Bardejove. Na Štátnom gymnáziu v Bardejove študoval u PhDr. Svetoslava F. Veigla.
Následne pokračoval na Bohosloveckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, kde ho zastihol rok 1950. Prihlásil sa do Pražskej
arcidiecézy. 28. júna 1953 bol v Chráme sv. Víta pomocným pražským biskupom Mons. ThDr. Antonínom Eltschnerom vysvätený
za kňaza. Pôsobil ako odborný asistent na C-MBF a ako generálny
prefekt kňazského seminára. 27. mája 1966 v Litoměřiciach
promoval za doktora posvätnej teológie. 1. októbra 1969 bol
na vlastnú žiadosť uvoľnený z Pražskej arcidiecézy pre službu
v Prešovskom biskupstve, kde nastúpil ako správca farnosti Fulianka. Zároveň pomáhal
v časopise Slovo. 1. októbra 1970 bol vymenovaný za vedúceho redaktora časopisov Slovo
a Blahovistnik. 13. mája 1976 bol poverený aj funkciou šéfredaktora Katolíckych novín.
Napísal množstvo básní. Zomrel náhle a nečakane 27. októbra 1978 v Bardejove.
Štefan Papp sa narodil 11. marca 1917 v Berezovom. Kňazskú
vysviacku prijal 5. októbra 1941 v Užhorode. Pôsobil na území
vtedajšej mukačevskej eparchie. V rokoch 1952 až 1968 bol
mimo pastorácie. Naposledy spravoval Nižnú Rybnicu a Vyšné
Nemecké. V roku 1970 sa s podporou cirkevných orgánov snažil
vytvoriť pre našu cirkev vlastné účelové zariadenie, ale pre odpor
štátnych orgánov neúspešne. Po smrti ThDr. Emila Korbu sa ujal
práce šéfredaktora Slova a Blahovistnika a zastával ju až do roku
1984, keď bol z tejto činnosti uvoľnený na vlastnú žiadosť. Veľmi
ho zaujímala história našej cirkvi. Pripravil množstvo kníh hlavne
liturgického charakteru. Zomrel po krátkej a ťažkej chorobe
25. februára 1990 v Košiciach.
PaedDr. František Dancák, stavroforný protojerej, sa narodil
8. februára 1939 vo Varhaňovciach. Za kňaza bol ordinovaný
19. júla 1964 v Andrejovej. Po roku 1968 pôsobil ako správca farnosti v Hrabskom a Kružlove. Od 1. septembra 1984 pôsobil ako
šéfredaktor Slova a Blahovistnika až do konca roku 1991 a následne po tragickej smrti svojho nástupcu ako šéfredaktor Slova
od 11. septembra 1999 do 30. apríla 2000. V rokoch 1995 až 2006
bol odborným asistentom na GTF PU v Prešove, kde v roku 2003
získal titul PaedDr. Pôsobil aj ako člen Výboru SSV, predseda
redakčnej rady časopisu Slovo a cenzor cirkevných časopisov.
Od roku 2008 pôsobí ako vicekancelár Prešovskej kúrie. Je veľmi
činným autorom najmä v oblasti homiletickej literatúry.
Ing. Mgr. Blažej Krasnovský sa narodil 3. januára 1951 v Bunkovciach. Po štúdiu v Sobranciach pokračoval na Obchodnej
fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, neskôr na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte UPJŠ v Prešove. Pôsobil ako
vrcholový manažér vo viacerých spoločnostiach a vo Fonde
národného majetku. Od 1. januára 1992 pôsobil ako šéfredaktor
časopisu Slovo. Od roku 1998 bol podpredsedom KDH. Bol aj
vedúcim redaktorom časopisu Verbum a vydal niekoľko zbierok
básní. 17. augusta 1999 tragicky zahynul pri autonehode v katastri obce Tesárske Mlyňany.
Od 2. mája 2000 je šéfredaktorom časopisu Slovo protojerej Juraj Gradoš, ThLic.
slovo 4 – 5|2009
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rozhovor

Pán Anton Mesároš podniká
a pracuje v Consumer Finance
Holging a.s., dcérskej spoločnosti
VÚB. V rokoch 1992 – 1999 pôsobil
ako redaktor redakcie časopisu Slovo,
20 rokov viedol gréckokatolícky
mládežnícky zbor pri Katedrále sv.
Jána Krstiteľa v Prešove, 10 rokov bol
členom spevohry v DJZ v Prešove. Od
roku 2000 spolupracoval na vydávaní
časopisu Logos. Každoročne
sa spolupodieľa na organizácii
gospelového festivalu v Prešove
Gospelfest.

V teréne
N

i za stolom

ulté vydanie časopisu Slovo vyšlo
14. februára 1969. Prvé vydanie
Slova bolo naplnené veľkou vďakou za znovuzrodenie Gréckokatolíckej
cirkvi po období jej likvidácie.
Slovo prešlo ťažkým obdobím normalizácie. Pre gréckokatolíkov sa stalo
jediným zdrojom informácií o živote ich
miestnej i univerzálnej Cirkvi. Po nežnej
revolúcii a zmene spoločenských pomerov sa Slovo mohlo konečne zhlboka
nadýchnuť.
O fungovaní redakcie Slova v rokoch
1992 – 1999 sme sa porozprávali s jedným z redaktorov časopisu p. Antonom
Mesárošom.

n Ako si spomínate na svoje redaktorské časy?
Na redaktorské časy spomínam rád.
Stolička a písací stôl. Archív redakcie sa
zmestil do jednej škatule od banánov.
Sídlo redakcie bolo v budove farského
úradu. Pod vedením Blažeja Krasnovského sme Slovo začali vydávať dvakrát
v mesiaci ako dvojtýždenník. Bolo treba
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vymyslieť novú koncepciu. V začiatkoch pomohli aj dopisovatelia. Obdobie
po nežnej revolúcii bolo veľmi pestré
a zaujímavé. Farnosti prekvitali, všade sa
niečo dialo, opravovali sa farské budovy,
vznikali nové úrady, inštitúcie, zakladali
sa spevácke zbory.
Ako výkonný redaktor som bol často
v teréne a prinášal som reportáže. Okrem
toho som po večeroch písal vlastné články a postrehy zo života Cirkvi. Prinášali
sme aj aktuality zo svetového diania.

n Mali ste úžasnú príležitosť byť spolupracovníkom dnes už zosnulého šéfredaktora Blažeja Krasnovského. Čím vás
obohatila spolupráca s ním?
Blažej Krasnovský mal nepísaný titul
pred menom – veľmi dobrý človek. Veľký
dobrák, filozof, básnik, ekonóm. Myslím,
že som nemohol mať lepšieho učiteľa. Bol
nadčasový a vedel dopredu vidieť veci,
ktoré sme my ostatní ešte ani len netušili. Je pre mňa dodnes záhadou, ako dokázal skĺbiť všetky svoje aktivity – šéfredaktor, vydavateľ rôznych publikácií, riaditeľ

vtedy Slovenskej poisťovne v Košiciach,
básnik, člen rôznych inštitúcií a združení. Bol aj podpredsedom pre ekonomiku
KDH v Bratislave. Jediným jeho nedostatkom bolo to, že nemal nikdy čas. Veľmi
nám pomáhali aj externí spolupracovníci: Peter Vaník, Juraj Jurčišin, Alenka
Goriščáková-Milenkyová a ďalší.
n Redakčná práca sa pohybuje vo
viacerých rovinách: osobný kontakt
s ľuďmi, grafické spracovanie, písanie,
fotografovanie. Čo z toho vám bolo
najbližšie?
Redakčná práca je naozaj veľmi bohatá.
Počas svojho pôsobenia som stretol veľmi
veľa zaujímavých ľudí, pri návštevách
farnosti to boli mnohí kňazi, veriaci.
Takmer nejestvuje farnosť, ktorú by som
nebol navštívil. Takže tie reportáže boli
určite zaujímavé. Pri budovaní fotografického archívu som veľmi rád fotil.
Nevšedné spomienky mám na skvosty
Gréckokatolíckej cirkvi – drevené chrámy,
ktoré som aj opakovane niekoľkokrát
navštívil.

n Aké výzvy stáli pred vami, keď ste
v nastúpili na miesto redaktora časopisu
Slovo? S čím ste zápasili v redakcii v tých
časoch?
Pri príprave jednotlivých vydaní sme
vždy žili prítomnosťou, ktorá bola najdôležitejšia. Ale určitý priestor sme venovali
aj hrdinským svedectvám ľudí z čias
totality. Boli ťažkosti s financiami, s technickou prípravou, ktorá sa zdokonalila,
keď nastúpila éra počítačov a tlačiarenská
technika neuveriteľne pokročila.
n Máte aj nejaký úsmevný zážitok z re-

daktorských čias?
Dnes je to už úsmevná epizóda, vtedy to
bolo dosť vážne. Zamenili sa v tlači texty
pod fotografiami. Nebolo mi všetko jedno.
Neskôr sme sa na to pozerali s úsmevom,
veď nikdy to nebol zámer, resp. všetko
sme vždy robili s dobrým úmyslom. Ale
kto robí, robí aj chyby.
n Boli ste redaktorom v čase príprav na
Veľké jubileum 2000, ktoré prebiehali
od roku 1990. O čom sa vtedy najviac
písalo a ako ste toto obdobie očakávania prežívali?
Bolo to obdobie stavebného rozmachu.
Zakladali sa rôzne inštitúcie, vznikali
cirkevné školy, úrady a pod. Cirkev mala
plné ruky práce s legislatívou, s vrátením
pozemkov, budov. Ale predovšetkým sa
snažila o obnovu ľudských duší a zmenu
zmýšľania. Boli tu nové výzvy a potreby
doby, nové formy nebezpečenstiev. Mám
pocit, že aj dnes Cirkev málo využíva všetky moderné formy a možnosti
evanjelizácie. Cirkev v každom období
musí aktuálne a konkrétne reagovať
na výzvy, ktoré pred ňu predkladá svet.
Mám na mysli evanjelizáciu prostredníctvom hudobných projektov, keďže sám
som hudobník. Dnešná generácia veľmi
rozumie reči hudby. Cez rádiá, cez rôzne
spoločenské akcie, hudobné festivaly sa
dá veľmi jednoducho a krásne vojsť do
srdca každého človeka. A tento kanál by
mala Cirkev viac využiť. Cirkev sa nesmie
zatvoriť za múry chrámov a fár, to je
aktuálna výzva, cesta a pole, na ktorom
treba hospodáriť.
n Myslíte si, že aj v dnešnej premediali-

zovanej dobe je „reč slova“ ešte aktuálna?
Bez reči slova by sme nedokázali
rozpoznať ani seba samých. Aj napriek
najsilnejším médiám, ako sú televízia
a rozhlas, má klasické slovo vždy svoje
nezastupiteľné miesto. Myslím si, že takéto slovo je osobnejšie a vchádza hlbšie do
vnútra človeka.

n Čo vnímate ako pozitívne na Slove
teraz a čo vám tam chýba?
Slovo je v poriadku, je aktuálne so
všetkým, čo dnešný moderný kresťan potrebuje. Má vkusný dizajn. Samozrejme,
rezervy sú vždy, ale tie sú všade.
n Čo si myslíte o mediálnom trhu? Je
tu dostatočne široká škála kvalitných
časopisov? Má si z čoho dnes veriaci
človek vyberať?
Myslím, že áno. Mám pocit, že si
kresťania nevážia hodnotu týchto médií.
Ak rodina alebo jedinec zanedbávajú
kresťanské médiá, potom s jeho vierou
nie je všetko v poriadku. Predsa v rodine
je najdôležitejšie, aby sa členovia rodiny
navzájom stretávali, aby sa o seba zaujímali. Ak to tak nie je, potom sa izolujeme. A takáto izolácia vedie k nesprávnym
postupom života.
n Ste známy spevák, gitarista, textár,

dlhoročný vedúci mládežníckeho zboru, niekoľko rokov organizujete gospelový festival Fest, venujete sa viacerým
projektom. Ktorá z týchto oblastí je
vám najbližšia?
Všetko, čo robím, ma baví. Ale najviac
hudba. Momentálne opäť prepukla vo
mne potreba niečo povedať, a tak skladám niečo do šuflíka. Mám pripravený
výber doterajších skladieb na vydanie.
Pripravujem aj nové veci. Ďalšou láskou je Gospel fest, ktorý sa uskutočňuje
v Prešove. Je to podujatie, ktoré má svoju
tradíciu. Verím, že sa nám tento projekt
podarí udržať a mám túžbu a želanie,
aby Gospel fest nabral ešte väčšie obrátky. Všetko je ale závislé od financií.
Festival existuje aj vďaka podpore otcov
biskupov a niekoľkých firiem, ktoré nám
sponzorsky pomáhajú. Na tento účel o.
Peter Milenky založil občianske združenie
OFF ON.

n Máte množstvo aktivít, určite sa to
nedá bez podpory najbližších. Akú úlohu zohráva rodina vo vašom živote?
Rodina je pre mňa všetko. Bez rodiny
a podpory manželky Veroniky si neviem
predstaviť svoje aktivity. Rodina je základ
všetkého, cítia to najmä deti. Ako chlapec
som, bohužiaľ, nevyrastal v klasicky
usporiadanej rodine. Ale moja mama do
môjho vnútra dôkladne vštepila túžbu po
Bohu ako každodenný chlieb.
Ďakujem Bohu za svoju rodinu, za štyri
deti, ktoré ma vždy večer doma čakajú
a s ktorými sa delíme o to, čo sme zažili.
za rozhovor ďakuje Helena Krenická
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úvodník mimoriadneho čísla z roku 1969

Na počiatku...
Redakcia v roku 1969

N

aozaj je dôstojné a správne.
Vašou, svätí Cyril a Metod, i našou liturgickou rečou: „dostojno
i pravedno jest“ – velebiť a oslavovať
vás, svätí bratia zo Solúna. Práve nám
gréckokatolíkom prislúcha vzdávať vám
hold aj vďaku, aj synovskú úctu: našich
otcov ste Božej náuke vyučili, ich ste
pokrstili a s celým naším národom ste
aj nás úspešne zapojili do kultúrnej
atmosféry kresťanstva. Ste po duchu
aj po krvi naši. A my sme tými istými
bytostnými väzbami spätí s vami.
V našich cerkvách dodnes majestátne
znie: „V načale bje Slovo...“ Tvojou
rukou i tvojím písmom, Konštantín,
napísané prvé slovanské slová. Vaša
vernosť a prítulnosť nástupcovi Petra
nás v ťažkých rokoch obodrovala;
vášmu príhovoru vďačíme za milosť
vytrvania. Na ňu sa budeme spoliehať
aj v nadchádzajúcich, nemenej náročných dňoch.
Ty, náš apoštol, si poznal moc písaného slova. Jasne si si uvedomil, že
slová večnej pravdy treba ľudom kázať
zrozumiteľnou rečou. Chceme nasledovať tvoj príklad.
To je prvý bod nášho programu,
tvojho, svätý Cyril, odkazu. V tomto
roku na celom svete odznie množstvo chvál na tvoju adresu: bude sa
hovoriť o tvojej genialite pri tvorbe
slovanského písma, bude sa spomínať tvoja prezieravosť v kultúrnych
misiách. My sme svoju chválu zapísali
do našich duší a do našich životov.
Ako vzdialené echo v nich duní vaša
jediná ambícia – vašu katolícku vieru
a východný obrad chceme zachovať
a zveľadiť. A celou svojou bytosťou,
životom náboženským aj občianskym chceme dokázať, že vaša misia,
svätí Cyril a Metod, dokáže prerásť
aj dnešok. Obstojí. „Zlata a striebra
nemám...“ Nemáme, bratia zo Solúna, ani učenosť, ktorou by sme vašu
svetlú pamiatku prizdobili novými
poznatkami, nemáme ani bohatstvo,
ani možnosti vybudovať vám primeranejší pomník. Toto skromné dielko má
symbolizovať našu veľkú lásku k vám.
Dielko, ktoré venujeme slovanským
apoštolom Cyrilovi a Metodovi, a tiež
aj nasledujúce tlačové podujatia majú
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nás gréckokatolíkov na Slovensku navzájom spájať. Zjednocovať a zjednotiť.
Každého s každým. Na týchto stránkach
sa chceme povzbudzovať. Budeme sa poúčať. Budeme na nich vyslovovať svoje
túžby, formulovať svoje predsavzatia. Tu
budeme úprimne a otvorene diagnostikovať našu situáciu.
Bolesť, ktorá sa zahryzla do našich
kostí, nevieme ani pomenovať. Pociťujeme aj vonkajšie tlaky: ani v tých sa nedokážeme zorientovať. Uvedomujeme si, že

Edita Ambrušová: Konštantín – Filozof
(tempera na dreve, 1996)

doba je vážna; vážna je aj naša
situácia v nej; vážne sú naše úlohy;
veľká je naša zodpovednosť. Veľkými
a okrúhlymi slovami sa ťažkosti nezažehnávajú a priekopy nezahladzujú.
Sme na križovatkách. Na križovatkách ciest, dejín, kultúrnych i duchovných vplyvov, politických záujmov.
Keďže dravé prúdy strhávajú, lenivá
ľahostajnosť je zradou. Treba spočítať
naše sily. Treba čujne a odvážne nazrieť do našich sŕdc aj duší: či je v nich
dosť odvahy, dosť čistých úmyslov,
dosť ochoty prijať obetu, dosť pokory, dosť Kristovho ducha. Či svojím
životom môžeme v mene spolubratov,
sveta predstúpiť ako svedkovia pred
Boha, a či náš život je pre spolubratov,
pre svet svedectvom o Bohu?
Zastierať si nič nesmieme. Ani sebe,
ani jeden druhému. Cudnosť nie je
namieste. Ani pózy nie sú liečivé.
Nie je čas hrať sa na spasiteľov, na
záchrancov ani na tribúnov. Zmietame
sa v komplexoch: v našich vlastných
aj v odkukaných, v tých oprávnených
aj v naštylizovaných. Kto nás naučí
autenticite?
Nie nám sa má slúžiť, ale my
sme prišli slúžiť iným. Nie sme iba
ozdobná čipka na opliecku: musíme,
bezpodmienečne sa musíme naučiť
vlievať živému národnému organizmu
životodarné miazgy.
Nič nechceme zjednodušovať, ale
ani nič nebudeme tragizovať. Buďme
uznanliví voči iným, prísni voči sebe.
Naše neduhy nevyliečime vykrikovaním o cudzích nedostatkoch. Preto sa
budeme vyhýbať polemikám, siláckym
obranárskym postojom.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Na väčšiu slávu Božiu a na česť Panny
Márie! n

zo slova 1 – 2|1969

Slovo k Slovu...
Neznámy autor

P

rvé slovo Slova je obťažené úprimnou, hlbokou vďakou. Vďakou
predovšetkým. Bože náš, boli sme
nemí ako Zachariáš, pochybujúci otec
Jána Krstiteľa, a zmiloval si sa nad nami.
Ponúkaš nám dosku, na ktorú máme napísať tvoje meno a mená našich detí. Áno,
tento časopis, a predovšetkým on, má
formovať nové gréckokatolícke pokolenie.
Nazvali sme ho Slovom. Nie náhodou.
Slovo bolo na počiatku čohokoľvek (iskone bje Slovo). S týmto prvotným významom, s ním a v ňom, v mene a s menom
vteleného Slova, s dôverou v ukrižovaného Spasiteľa začíname. Nech prispieva na
jeho väčšiu slávu a na česť jeho presvätej
Matky Márie, ktorá je i našou Matkou.
Nech svojich čitateľov privádza na cestu
spásy.
Na počiatku slovanskej kultúrnosti
Konštantín napísal prvé slovanské slovo,
ktoré znelo „slovo“. Náš časopis vychádza
v roku celosvetových osláv 1100. výročia
úmrtia tohto duchovného génia Slovanstva. Či sa priamo nenúka, aby v názve
v skratke pripomínal obsah cyrilo-metodskej misie? Aj tento časopis nech bude
svedkom nášho príhlasu k odkazu dvoch
slávnych bratov zo Solúna.

asistovala našim krokom v nedávnej minulosti, nádejame sa na toho, do ktorého
sme investovali celú našu lásku. To je náš
program.
Predstavme si túto nešťastnú situáciu:
človek by nepoznal slovo. Nádoba jeho
srdca by bola uzavretá, akoby zakliata.
Nevedel by sa modliť ani spievať, ani tešiť
by sa nevedel, nevedel by sa vyžalovať
ani prosiť, nedokázal by sa jeden k druhému priblížiť. Každý jedinec by bol chladno
uzamknutý. My naším Slovom otvoriť sa
chceme: Bohu i jeden druhému. Bohu sa
v našom časopise žalovať budeme, tu mu
chceme vysloviť náš obdiv i lásku, i prosbu mu vypovedať. Jeden druhému chceme
vyjsť v ústrety. So Slovom sa chceme
obrátiť jeden na druhého.
Slovom, v našom Slove chceme viesť
dialóg. So všetkými ľuďmi dobrej vôle.
V ňom chceme vysloviť uznanie každej
hodnote bez ohľadu na pôvod.
Obraciame sa na vás, naši milí i verní,
i statoční veriaci, i k vám, naši priaznivci,
i ku všetkým ostatným, ktorých chceme
pojať do našej rozradostnenej lásky. Vaše
osudy, gréckokatolícki kňazi, sú skondenzovaným symbolom udalostí posledných
desaťročí. Boli ste uvedomelým prvkom.

Slovo, čo um aj srdce vaše posilní, Slovo, čo Boha poznávať
vás pripraví. Tak ako radosť nezasvitne bez svetla,
by oko celý Boží svet v ňom uzrelo,
bo všetko nie je krásne ani zreteľné, ...

Proglas (26)

V úvodoch sa obyčajne vypočítavajú ťažkosti, analyzuje sa situácia – a na nich sa
ako náplasť kladú predsavzatia, formulujú úlohy. A to všetko sa volá program.
My sa neopovažujeme vyratúvať všetky
naše bolesti. Sú mnohé, hlboké, bolestivé.
Veríme v pomoc Božiu, ktorá tak citeľne

Všetci sa vráťme k našim náboženským
zdrojom, ad fontes, ku kontemplácii,
k modlitbe, k Bohu, k milosti. K nádeji
sa vráťme spriahnutej s vierou a láskou.
Pred Bohom je jedinou platnou mincou
obeta. A tá sa nám dnes núka vrchovate.
Naučme sa byť pokorní.

Premnoho sa hrnie človeku na povedanke. O Bohu sa žiada hovoriť i o človekovi;
prinášať vieroučné i mravoučné materiály,
riešiť pastoračné otázky; prisvojovať si
myšlienky i celú náuku koncilu, oboznamovať s pokoncilovým cirkevným i teologickým hnutím; ochotne prijímať všetky
šľachetné snahy súčasného ľudstva;
v náročnej podobe nastoľovať a riešiť
špecificky našské témy: duchovný život,
otázky nášho obradu, liturgie, tradície,
histórie, poslania v Cirkvi, v národe, v rodine; obracať sa na ľud Boží, na mládež,
poskytnúť priestory pre kňazov... Otázky
nastolené na tomto mieste sa musia
rešpektovať pri formovaní štruktúry Slova
(rubriky, náplň).
Isteže, čas i trpezlivosť vyriešia mnoho. Nesmieme sa však hnať za lacnými
úspechmi, za rýchlymi výsledkami, za
tým, aby nás každý chválil. Nepomôžu
ani veľké slová, ani okrúhle gestá, ani
tvárenie sa, ani diplomacia, ani taktika.
Najmä nám však uškodí, ak budeme
sledovať mimonáboženské ciele. Pomôže
nám iba pokorná služba, pocit zodpovednosti. A veci nazývať svojimi menami.
Slovenské Slovo a rusínsko-ukrajinský
Blahovistnik majú zjednocovať všetkých
gréckokatolíkov a ich priaznivcov. Umožnia nám uvedomiť si, že sme mnohí, že
sme živí a máme chuť do života. Majú
zjednocovať ľudí, ich srdcia i duše, ich
slová i mienky, ich ciele i úlohy. Majú
iným ukazovať, čím sme.
Naša Cirkev prežila búrku; uvedomme si
však, že táto skutočnosť nesmie byť chápaná ako dišpenz, ako ospravedlnenie,
ako úľava z náročnosti. Práve naopak:
minulosť nás zaväzuje tak, ako nás zaväzuje budúcnosť.
V mene Božom a na jeho väčšiu slávu! n
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LEGENDA O KONŠTANTÍNOVI

B

oh milosrdný a dobrotivý nám
v každej dobe a čase neprestáva
preukazovať mnoho milostí najprv
cez patriarchov a otcov, prorokov a po
nich cez apoštolov a mučeníkov, spravodlivých mužov a učiteľov.
To urobil aj pre náš národ, keď nám
vzbudil tohto učiteľa. Jeho život ukazuje,
aký bol, aby ten, kto chce, stal sa mu
podobným.

Pamiatka a život blahoslaveného učiteľa nášho
Konštantína Filozofa, prvého vychovávateľa slovienskeho
národa.
Požehnaj, Otče!

Sen sedemročného Konštantína (Mikuláš Klimčák, ikona, 1981)

Konštantínovi rodičia

Múdry učiteľ
18
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Slovanov

V Solúne žil urodzený a bohatý muž.
Volal sa Lev. Mal hodnosť drungária pod
stratégom. Bol pravoverný, zachovával
všetky Božie prikázania ako voľakedy Jób.
So svojou manželkou splodil sedem detí,
z ktorých najmladším bol Konštantín.
Keď malo dieťa sedem rokov, videlo sen:
„Stratég zhromaždil všetky devy nášho
mesta a riekol mi: ,Vyber si z nich, ktorú
chceš, za družku a pomocnicu rovnú
sebe.‘ Pozrel som sa na všetky a videl
som jednu najkrajšiu, tvárou skvejúcu sa
a okrášlenú zlatými šperkami, perlami
a všetkou krásotou. Volala sa Sofia –
Múdrosť. Tú som si vybral.“
Keď to jeho rodičia počuli, povedali mu:
„Zachovaj, synu, prikázania svojho otca
a neopúšťaj naučenia svojej matky, lebo
prikázanie je svieca, a naučenie svetlo.
Povedz Múdrosti: ,Sestrou mi buď‘ –
a opatrnosť si učiň známou, lebo múdrosť
žiari viac ako slnce, a ak si ju privedieš,
aby ti bola družkou, mnohého zla sa ňou
zbavíš.“
Keď ho dali na učenie, vynikal nad
všetkými žiakmi veľmi bystrou pamäťou,
až sa všetci divili.
Jedného dňa vyšiel Konštantín s ostatnými deťmi boháčov do poľa a zobral aj
svojho krahulca. Ako ho pustil, Božím
riadením zadul vietor, vzal krahulca a odniesol ho. Chlapec upadol do smútku. Dva
dni nejedol.
Keď sa Konštantín zamyslel nad márnosťami doterajšieho života, kajal sa: „Či
taký je život, že v ňom namiesto radosti
prichádza žiaľ? Od tohto dňa sa pustím
inou cestou, ktorá je lepšia ako tamtá,
a svoje dni nebudem márniť v hluku
života.“
Vstupoval do mnohých rečí a veľkého
premýšľania, ale nemohol pochopiť hlbiny,
preto upadol do veľkého zármutku. Vtedy
stretol akéhosi cudzinca, ktorý bol veľmi
výrečný. Prosil ho, aby ho naučil rečníckemu umeniu, ale cudzinec odmietol.
Napriek tomu zotrvával v modlitbách,
aby dosiahol želanie svojho srdca. Boh
veľmi skoro vypĺňa vôľu tých, ktorí sa ho
boja. O Konštantínovej kráse, múdrosti
i usilovnom učení sa dopočul cisárov

Svätí Cyril a Metod bránia
starosloviensku liturgiu
v prítomnosti pápeža
Hadriána II. (freska
S. Nobiliho v Bazilike
sv. Klementa v Ríme,
1882 – 1886)

hospodár, ktorý sa nazýval logofet. Poslal
po neho, aby sa učil spolu s mladým
cisárom. Keď to chlapec počul, s radosťou
sa pustil na cestu.

Učenie v Carihrade

Keď prišiel do Carihradu, odovzdali ho
do rúk učiteľov. I naučil sa Homérovi
a geometrii, dialektike a všetkým filozofickým náukám, rétorike a aritmetike,
astronómii a muzike i všetkým ostatným
helénskym umeniam.
Viac však ako učenosť priťahovala jeho
tichá tvár. Hovoril len s tými, s ktorými
to bolo prospešnejšie, a vyhýbal sa tým,
ktorí sa odklonili od pravej cesty.
Keď logofet videl, aký je, dal mu moc
nad svojím domom a voľnosť vchádzať do
cisárovho paláca. Žil v čistote a čím viac
sa ľúbil Bohu, tým ľúbeznejším sa stával
pre všetkých.
Logofet mu preukazoval pocty a dával
mu mnoho zlata, ale on ho neprijímal.
Raz mu povedal: „Tvoja krása a múdrosť ma mocne pobáda, aby som ťa ľúbil.
Hľa, mám duchovnú dcéru, ktorú som
niesol ku krstu. Je krásna a bohatá i rodu
dobrého a veľkého. Ak chceš, dám ti ju za
ženu. Keď teraz od cisára dostaneš vysokú hodnosť a kniežatstvo, lepšie čakaj,
lebo čoskoro budeš i stratégom.“
Filozof na to: „Je to istotne veľký dar
pre tých, ktorí si ho žiadajú, ale pre mňa
niet nič lepšie, ako učenie, vďaka ktorému
budem hľadať česť a bohatstvá pradedov.“
Keď to logofet počul, prosil cisárovnú, aby ho nepúšťali zo svojej blízkosti
a podstrihli ho na kňazstvo a dali mu

službu, aby bol bibliotekárom u patriarchu v Chráme svätej múdrosti. Tak to aj
urobili.

Na hore Olymp

Keď s nimi krátko pobudol, vyšiel na
Úzke more a tajne sa skryl v kláštore.
Hľadali ho šesť mesiacov, a ledva ho našli.
Keď ho nemohli prinútiť k službe, uprosili
ho, aby prijal učiteľskú stolicu a učil filozofii tuzemcov i cudzincov. I prijal to.

Hádanie s Jannesom

Patriarcha Jannes vzbudil kacírstvo
a pobádal nepreukazovať pocty svätým
obrazom. Zvolali snem a usvedčili ho, že
neprávo hovorí, i zvrhli ho zo stolca. On
však riekol: „Násilím ma zvrhli, ale nepreškriepili ma, lebo nikto sa nemôže protiviť
mojim slovám.“
Cisár k nemu poslal Filozofa s odkazom:
„Ak môžeš tohto mládenca preškriepiť,
tak zasa dostaneš svoj stolec.“
Keď Jannes uzrel mladého Filozofa, povedal: „Vy nie ste dôstojní môjho podnožia. Ako sa ja budem s vami prieť?“
Filozof mu povedal: „Nedrž sa ľudských
zvykov, ale Božích prikázaní. Lebo ako
si i ty zo zeme a duše Bohom zostavený,
tak i my všetci. Pozeraj na zem, človeče,
nepýš sa!“
Filozof starca svojou múdrosťou zahanbil a starec umĺkol.

U Arabov

Po tomto Saracéni vzbudili rúhanie proti
jedinému božstvu Svätej Trojice. Filozof
mal vtedy 24 rokov. Cisár zvolal snem

a poslal k nim Filozofa spolu s jeho sekretárom Jurajom.
Cestou zažili rúhanie a vysmievanie
kresťanov. Pri obede u Saracénov sedeli
múdri a vzdelaní ľudia a skúšali ho. Keď
ho nemohli prekonať v reči, v svojej zlobe
mu dali vypiť jed, ale Boh ho ochránil
a zdravého ho zas prinavrátil do jeho
vlasti.

Konštantín sa zrieka učiteľskej
činnosti

Onedlho sa Konštantín usadil na tichom
mieste a všetko rozdal chudobným. Raz
vo svätý deň sa mu sluha ponosoval, že
je sviatok a ničoho nemajú do úst. On
mu povedal: „Ten, kto nasýtil voľakedy Izraelitov na púšti, i nám dá pokrm. Cestou
však zavolaj ešte aspoň 5 chudobných
mužov a čakaj na Božiu pomoc.“
A keď bola hodina obedu, priniesol muž
nošu všelijakého jedla a desať zlatníkov.
I vzdal Bohu chválu za všetky tieto veci.
Potom Filozof odišiel na Olymp k Metodovi, svojmu bratovi. Začal žiť a modliť sa
bez prestania k Bohu a rozprával sa len
s knihami.

Žiadosť Chazarov

Prišli poslovia k cisárovi od Chazarov
a hovorili, aby im poslal nejakého učeného muža, aby prijali vieru, ak sa mu
podarí prepriečiť Židov a Saracénov.
Vtedy vyhľadal cisár Filozofa a oznámil
mu: „Choď, Filozof, k tým ľuďom a urob
im reč, lebo nikto iný to tak dôstojne
nemôže vykonať.“
Filozof to prijal s radosťou.
slovo 4 – 5|2009
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V Chersone

Hneď sa aj vydal na cestu. Došiel do Chersonu. Tu sa naučil židovskej reči a knihám.
Preložil 8 častí gramatiky a tým dosiahol
väčšie vedomosti.
Žil tu aj istý Samaritán, ktorý k nemu
prichádzal a rozprával sa s ním. Priniesol
mu samaritánske knihy. Filozof si ich od
neho vyprosil, uzavrel sa v dome a oddal
sa modlitbe. Prijal osvietenie a začal čítať
knihy bez chyby. Keď to Samaritán uzrel,
zvolal: „V pravde tí, ktorí v Krista veria,
rýchlo Svätého Ducha a milosť prijímajú.“
A spolu so synom sa nechal hneď pokrstiť.
Konštantín tam našiel aj evanjelium
a žaltár písaný ruskými písmenami a našiel aj človeka hovoriaceho tou rečou. Keď
sa s ním rozprával, prijal silu reči a cez
prirovnávanie k svojej reči rozoznal písmená. A aj vďaka modlitbe čoskoro začal čítať
a vykladať. I mnohí sa mu divili a chválili
Boha.

Nájdenie ostatkov svätého Klementa

Keď sa Filozof dozvedel, že svätý Klement
leží ešte v mori, pomodlil sa a riekol: „Verím v Boha a dúfam v svätého Klementa,
že ho nájdem a vynesiem z mora.“
Spolu s arcibiskupom i všetkým duchovenstvom a pobožnými mužmi vstúpili
do korába a išli na miesto. Keď sa more
utíšilo, začali kopať a počas práce spievali.
Po chvíli sa zjavili sväté ostatky Klementa,
ktoré s veľkou úctou a slávou mešťanov
vniesli do mesta.

Stretnutie s Maďarmi

Keď sa Filozof vrátil na svoju cestu, prepadli ho Uhri, ktorí vyli ako vlci, a chceli ho
zabiť. On sa však nevydesil ani nezanechal
svoju modlitbu. Volal: „Kyrie eleison!“, lebo
už končil službu Božiu. Keď ho uzreli, z Božieho rozkazu skrotli a začali sa mu klaňať.
Potom si sadol do korábu a dal sa na cestu k Chazarom pod Kaukazskými horami.
U nich obhájil svoje učenie a vieru. Pokrstilo sa z nich takmer dvesto ľudí, ktorí
odvrhli pohanské mrzkosti a nezákonité
manželstvá.
I napísal kagan cisárovi list: „Poslal si
nám, vladyka, muža, ktorý nám ukázal, že
kresťanská viera je svätá slovom i skutkami. Presvedčili sme sa, že je to pravá viera,
prikázali sme krstiť s nádejou, že raz i my
k tomu dospejeme. Všetci sme priateľmi
tvojho cisárstva. Sme pripravení poslúžiť
ti, kdekoľvek to potrebuješ.“
A kagan túžil dať Filozofovi mnohé dary.
Ten ich však neprijal so slovami: „Daj mi
všetkých zajatých Grékov. To mi bude milšie ako všetky dary.“
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Rastislav víta byzantskú misiu (Mikuláš Klimčák, ikona, 1983)

U Chazarov

Vydali mu takmer dvesto zajatcov. Plný
radosti potom odišiel svojou cestou.
Na spiatočnej ceste prechádzali cez
bezvodné a pusté miesta. Našli v slatine
vodu, ale nemohli z nej piť, lebo bola
ako žlč. Keď sa rozišli všetci hľadať vodu,
povedal Konštantín svojmu bratovi Metodovi: „Nevydržím už, načri z vody, lebo
ten, kto kedysi premenil Izraelitom horkú
vodu na sladkú, aj nám dá útechu.“
Keď načreli, zistili, že voda je sladká
ako med a studená. Pili z nej a oslavovali Boha, ktorý takéto veci robí svojim
služobníkom.

Pokrstenie vo fulskej zemi

Vo fulskom národe uctievali veľký dub
zrastený s čerešňou, pod ktorým sa konali
obety. Nazývali ho Alexander.
Keď to Filozof počul, nedbal na námahy,
stal si uprostred nich a hovoril im, aby sa
mu neklaňali, ale oni sa báli, že nebude
dažďa.
No on ich svojimi sladkými slovami prehovoril, kázal im strom zoťať a spáliť ho.
Napokon sa mu ich starešina poklonil
a pobozkal evanjelium. Tak isto aj všetci
ostatní. Potom od Filozofa prijali biele
sviece a šli k stromu. Filozof vzal sekeru
a tridsaťtri razy udrel. Potom všetkým
kázal rúbať, vykoreniť ho a spáliť. A hneď
v tú noc prišiel od Pána dážď. S veľkou
radosťou potom chválili Boha.

Rastislavovo posolstvo

Bohom povzbudený Rastislav, moravské
knieža, sa poradil so svojimi kniežatami
a Moravanmi, a poslal posolstvo k cisá-

rovi Michalovi: „Keďže náš ľud odvrhol
pohanstvo a drží sa kresťanského zákona,
nemáme takého učiteľa, ktorý by nám
pravú kresťanskú vieru vysvetlil v našom jazyku. Pošli nám, vladyka, biskupa
a učiteľa, lebo od vás vychádza na všetky
strany vždy dobrý zákon.“
Cisár zhromaždil radu, povolal aj Konštantína Filozofa a riekol: „Viem, že si
ustatý, Filozof, ale treba ti tam ísť, lebo
toto nemôže nikto iný vykonať, len ty.“
Filozof odpovedal: „Aj keď som ustatý
a chorý, s radosťou tam pôjdem, ak majú
vo svojom jazyku písmená.“
Cisár odpovedal: „Môj ded, otec i mnohí
iní písmená nenašli.“
Filozof riekol: „Ktože môže na vodu reč
napísať a meno heretika si utŕžiť?“
Odpovedal mu opäť cisár: „Ak chceš, tak
môže to Boh dať tebe.“
Keď Filozof odišiel, podľa starej obyčaje
sa oddal modlitbe. Čoskoro sa mu zjavil
Boh. Vypočul modlitby svojich služobníkov a Filozof hneď zložil písmená, a začal
písať slová evanjelia: „Na počiatku bolo
Slovo a Slovo bolo u Boha, a Boh bol
Slovo“ (Ján 1,1).
Cisár sa zaradoval, so svojimi radcami
velebil Boha a poslal Konštantína k Rastislavovi s mnohými darmi.
Keď Konštantín prišiel na Moravu,
Rastislav ho prijal s veľkou cťou. Hneď
zhromaždil učeníkov, ktorých mal Konštantín vyučovať. Filozof čoskoro preložil
celý cirkevný poriadok, naučil ich raňajšej
službe Božej, hodinkám, nešporom, večernej službe a sviatostným obradom.
I otvorili sa, podľa slov prorokových, uši

hluchých, aby počuli slová písma, a jazyk
zajakavých jasným sa stal (Iz 34, 5; 32,
4). Boh sa zaradoval, a diabol zahanbil.

Odporcovia

Keď rástlo Božie učenie, prekliaty diabol
nestrpel toto dobro, ale vošiel do svojich
nádob a začal mnohých popudzovať
a našepkával im: „Boh sa týmto neoslavuje. Či by nebol mohol učiniť, aby aj títo
od začiatku slávili Boha tak, že by mali
svoje písmo? Ale len tri jazyky si vyvolil:
hebrejský, grécky a latinský, ktorými sa
patrí Bohu vzdávať slávu.“
Boli to latinskí duchovní, arcikňazi,
kňazi a učeníci. Boril sa s nimi ako Dávid,
porážal ich slovami Písma a nazval ich
trojjazyčníkmi. Ale nielen toto jediné hovorili, ale i iným bezbožnostiam učili.
Všetko toto sťa tŕnie posekal a spálil
ohňom slova.

U Koceľa

Po štyridsiatich mesiacoch na Morave sa
vybral do Ríma svätiť svojich učeníkov.
Cestou ho prijal Koceľ, panónske knieža,
ktorý si veľmi obľúbil slovienske knihy
a aby sa im naučil, zveril mu do učenia
päťdesiat učeníkov. S veľkou úctou ho
potom vyprevadil na cestu.
Ani od Rastislava, ani od Koceľa nezobral ani zlata, ani striebra, ani iné veci,
ale vyprosil si od oboch deväťsto zajatcov
a prepustil ich.

Obhajoba slovienskeho jazyka

Keď bol v Benátkach, zhromaždili sa
proti nemu biskupi a kňazi, i mnísi ako

Prenesenie pozostatkov
sv. Klementa. V procesii
vedľa pápeža Hadriána II.
je sv. Cyril so sv. Metodom.
Kópia fresky z 11. storočia
v Bazilike sv. Klementa
v Ríme
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havrani proti sokolovi, a vyzdvihli trojjazyčný blud hovoriac: „Človeče, povedz
nám, prečo si teraz zhotovil Slovanom
knihy a učíš ich? My poznáme len tri
jazyky, ktorými sa patrí v knihách osláviť
Boha: hebrejský, grécky a latinský.“
Odpovedal im Filozof: „Či neprichádza
dážď od Boha na všetkých rovnako? Alebo či slnce tak isto nesvieti na všetkých?
Či nedýchame na vzduchu všetci rovnako? A tak vy sa nehanbíte len tri jazyky
uznávať a prikazovať, aby všetky ostatné
národy a plemená boli slepé a hluché?
Povedzte mi, Boha robíte bezmocným, že
nemôže toto dať, alebo závistlivým, že nechce? My však poznáme mnoho národov,
ktoré majú knihy a Bohu slávu vzdávajú
každý svojím jazykom.“ Týmito a inými
slovami ich zahanbil.

Cesta do Ríma

Dozvedel sa o ňom rímsky pápež
a poslal po neho. Keď prišiel do Ríma,
sám Hadrián mu vyšiel oproti so všetkými mešťanmi, ktorí niesli sviece, lebo
Konštantín prinášal aj ostatky svätého
Klementa, mučeníka a rímskeho pápeža.
A Boh tu učinil slávne zázraky. Uzdravil
sa porazený človek, mnohí iní sa vyliečili
z rozličných neduhov a boli vyslobodení
zo zajatia. Pápež od neho prijal slovienske knihy, posvätil ich a položil v Chráme
svätej Márie, ktorá sa volá Fatné, a spievali nad nimi svätú liturgiu.
Potom pápež prikázal dvom biskupom,
Formosovi a Gondrikovi, vysvätiť slovienskych učeníkov. Keď boli vysvätení, hneď
spievali liturgiu v Chráme svätého apoštola Petra slovienskym jazykom a na druhý
deň spievali v Chráme svätej Petronily,
na tretí deň v Chráme svätého Andreja
a potom zas v Chráme sv. apoštola Pavla.
A Filozof spolu so svojimi učeníkmi neprestával vzdávať Bohu chválu.

Prijatie mena Cyril

I postihli ho mnohé trápenia a upadol
do choroby. Keď už dlhý čas trpel, uvidel
raz Božie zjavenie. Obliekol si ctihodné
rúcho a po celý deň sa z toho radoval
a hovoril: „Odteraz nie som ja ani cisárovi
sluhom, ani nikomu inému na zemi, ale
len Bohu Všemohúcemu. Nebol som a bol
som, i som na veky. Amen.“
Na ďalší deň sa obliekol v svätý mníšsky
obraz a pririekol si meno Cyril. A v tom
obraze ostal päťdesiat dní.

Konštantínova smrť

Keď sa priblížila hodina, aby prijal pokoj
a presídlil do večných príbytkov, pozdvihol ruky k Bohu a modlil sa: „Pane, Bože
môj, ktorý si utvoril všetky anjelské chóry
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Mozaika znázorňujúca
sv. Cyrila nad jeho
pôvodným hrobom pod
Bazilikou sv. Klementa
v Ríme, ktorú dali vyrobiť
bulharskí veriaci v roku
1929 na pamiatku 1060.
výročia jeho úmrtia.

a netelesné sily, rozpäl nebo a osnoval zem, a všetko jestvujúce z nebytia
v bytie priviedol, a ktorý vždy vypočúvaš
tých, ktorí plnia tvoju vôľu, teba sa boja
a zachovávajú tvoje prikázania, vypočuj moje modlitby. Zachovaj verné tvoje
stádo a zbav bezbožnej a pohanskej zloby
tých, ktorí sa proti tebe rúhajú, a zahub
trojjazyčný blud. Zveľaď svoju cirkev,
všetkých zoskup v jednote ducha a urob
výborným ľudom, rovnako zmýšľajúcim
o tvojej pravdivej viere a o pravom vyznávaní. Vdýchni do ich sŕdc slovo, lebo je
tvoj dar. Nás nehodných, zanietených pre
dobré skutky a činiacich, čo ti je milé, si
prijal na hlásanie evanjelia tvojho Krista.
Tých, ktorých si mi dal, ako tvojich tebe
odovzdávam. Riad‘ ich svojou silnou pravicou, a prikry ich krovom svojich krídel,
aby všetci slávili tvoje meno Otca i Syna
i Svätého Ducha. Amen.“
Potom všetkých pobozkal svätým bozkom.
A tak zosnul v Pánovi vo veku 42 rokov,
štrnásteho dňa mesiaca februára, druhej
indikcie, od stvorenia sveta v roku 6377.

Pohreb

Apoštolský prikázal všetkým Grékom,
ktorí boli v Ríme, i Rimanom, ktorí sa
zhromaždili so sviecami, aby nad ním
spievali a vystrojili mu sprievod ako
samému pápežovi.

A jeho brat Metod prosil Apoštolského:
„Mať nás zaprisahala, aby ten z nás, ktorý sa skôr pominie, bol prinesený bratom
do svojho vlastného kláštora a tam bol
pochovaný.“
Pápež teda prikázal vložiť ho do rakvy
a zaklincovať železnými klincami. Tak
ho držal sedem dní a pripravoval ho na
cestu.
Apoštolskému však riekli rímski biskupi:
„Keď ho Boh priviedol sem a tu prijal jeho
dušu, patrí sa, aby bol pochovaný tu.“
I riekol pápež: „Pre jeho svätosť a lásku
prestúpim rímsky obyčaj a pochovám ho
vo svojej hrobke v Chráme sv. Petra.“
Jeho brat však povedal: „Ak vám je milé,
nech potom radšej leží v Chráme svätého
Klementa.“
Tak teda urobili.
Potom sa zhromaždili biskupi so svojím
ľudom a položili ho s rakvou do hrobu po
pravej strane oltára v Chráme sv. Klementa. Na tom mieste sa potom začali diať
mnohé zázraky, vďaka ktorým Rimania
ešte väčšmi priľnuli k jeho svätosti.
Nad hrobom namaľovali jeho obraz
a začali nad ním svietiť deň i noc a chváliť Boha.
Lebo jemu patrí sláva, česť a klaňanie
na veky vekov. Amen. n
spracované podľa prekladu
Dr. Jána Stanislava

zo slova 1 – 2|1969

stalo sa v roku 1969
n 19. januára 1969 bol vo všetkých kos-

toloch Čiech a Moravy čítaný pastiersky
list biskupov a ordinárov. Vyhlásili v ňom
začatie Cyrilo-metodského jubilejného
roka. Tento pastiersky list sa pri všetkých
bohoslužbách čítal aj veriacim Slovenska
16. februára 1969.

Jozef Komora

R

az ráno prechádzal popri potoku
muž. Bol oblečený v bielom rúchu.
V rúchu z bieleho ľanového plátna, ktoré voňalo slnkom a zemou, odkiaľ
pochádzal.
Vravel proti všetkým zvyklostiam a názorom ľudí, ktorí ho počúvali. Bol to ako
hlas vetra, ktorý šumí, ale ktorý nikomu
nič nevraví.
„Kým nebudete dávať seba, nič nedostanete!“ vravel biely muž. A čítal príbehy,
o ktorých učení vraveli, že sú síce zaujímavé, ale nereálne a hlúpe.
Lebo ako možno hovoriť, že za úder sa
podáva ruka a za krivdu sa neodpláca?!
A ako možno vravieť, že muž, ktorý siaha
na môj život, je mojím bratom?! Alebo že
niet hraníc na tejto zemi, je len jeden dom
a jeden dvor, a všetky deti a všetci ľudia
sú bratia, že tých, čo vraždia a sú zavraždení porodila jedna mať, a brata musíme
milovať. Na tomto zákone vraj visí celý
vesmír: Slnko i Zem a všetky hviezdy
a osudy všetkých ľudí. Kto strieľa proti
sebe, koho zabije?
A pretože jeho reči boli silné a ich
účinok nekontrolovateľný, chceli siahnuť
i na jeho život. A keď ho začali zvliekať,
aby ho potupili, začalo sa stmievať. A keď
roztrhali jeho rúcho, nastala tma.
A pretože tma je maskou smrti a nič
v nej nehreje a nerastie, tí, čo ho počúvali, užasli, lebo tmu dávali do súvislosti
s bielym mužom.
A keď nenastával deň a pustli polia
a ľudia sa stávali rovnými vo svojej opustenosti a bezradnosti, akýsi bezvýznamný človek pozbieral zdrapy jeho rúcha,
doniesol ich na námestie, na ktorom biely
muž kázal a na ktorom smútil nekonečný
dav ľudí, a hľa, začalo svitať a rozodnie-

Novokňaz
prešovskej
archieparchie

n O. Ján Hirka, ordinár Gréckokatolíckej
vať sa. A uprostred námestia stál znova
biely muž, teplo sa usmieval a vravel:
„Aj tma je dobrá na to, aby poučila ľudí,
aké dobré je svetlo a aký dobrý je deň.“

diecézy v Prešove ad interim, prevzal 2.
apríla 1969 úrad ordinára.
n 11. mája 1969 otec biskup Dr. Vasiľ Hop-

ko vysvätil v Prešove za kňazov: Mikuláša
Cecka, Alexeja Janočka, Pavla Kompéra,
Jána Parnahaja, Vladimíra Poláčka, Juraja
Riníka, Michala Vasiľa a Otokara Zimu.
n 17. mája zomrel v 81. roku svojho

života pražský arcibiskup Dr. Josef Beran.
Kardinál Beran bol úprimným priateľom
gréckokatolíkov a osobným priateľom nebohého o. biskupa Gojdiča. Okrem toho
bol aj konsekrátorom nášho o. biskupa
Vasiľa. Pohrebné obrady sa uskutočnili
23. mája. Rakvu posvätil sám Svätý Otec
a zádušnú sv. omšu, na ktorej sa zúčastnil
aj náš o. ordinár J. Hirka, slúžil o. biskup
Tomášek.
n Na sviatok sv. Petra a Pavla sa zišlo

do Hrčeľa (okr. Trebišov) niekoľko tisíc
veriacich, aby boli svedkami posviacky
nového chrámu. Pri tejto príležitosti obec
navštívili o. ordinár Ján Hirka a o. vikár
Štefan Onderko.
n Na záver školského roka pripravili

Ilustračná snímka: www.jesusfilm.ca

A tí, čo bývajú pri potoku, vraveli, že
popri ňom prechádzal bosý muž v bielom
rúchu, jeho tvár bola ako kus bieleho
chleba a jeho oči ako oči detí.
A ryby, ktoré večne mlčia, ho hlasito
pozdravovali. A cesta voňala slnkom a ľanom ako zem, z ktorej pochádzal.

duchovní otcovia oboch obradov (o.
Oleár a o. Čech) pre trebišovskú mládež
trojdňovú duchovnú obnovu. Prednášky,
rozjímania a dialógy boli striedavo
v gréckokatolíckom a rímskokatolíckom
chráme. Potešiteľné je najmä to, že počas
duchovnej obnovy sa mnohí mladí ľudia
vyspovedali a pristupovali k spoločnému
sv. prijímaniu.
n Na levočskom odpuste 5. a 6. júla, ktorý

bol holdom pamiatke sv. vierozvesta,
privítali relikvie sv. Cyrila. Relikvie, ktoré
boli majetkom Spišskej diecézy, sú časťou
ramena sv. Cyrila. Gréckokatolícku sv.
liturgiu celebroval ordinár Ján Hirka.
n Otec Dr. Mikuláš Bobák posvätil zá-

Michal Bučko (26 r.)
Pochádza z Jakubian.
Vysviacka: 25. januára 2009 o 10.00 hod.
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa
v Prešove
Primície: 1. februára 2009 o 10.00 hod.
v Chráme sv. Petra a Pavla v Jakubanoch
Ustanovený za kaplána v Poprade.

kladný kameň pre gréckokatolícky chrám
v Matysovej (okr. Stará Ľubovňa). Do
základného kameňa vložili pamätný list.
n 31. júla (po 20 rokoch) sa uskutočnilo

prvé rozšírené konzistoriálne zasadnutie
za účasti skoro všetkých kňazov našej diecézy v katedrálnom chráme v Prešove. Zasadnutie otvoril najdôst. o. ordinár J. Hirslovo 4 – 5|2009
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zo slova 16|1970

ka, ktorý ho vyhlásil za pietne zasadnutie
zasvätené pamäti nebohého o. biskupa
Pavla Gojdiča OSBM. Otec ordinár spomenul tiež aj všetkých ostatných zosnulých
členov kapituly a kňazov. Prvýkrát privítal
na spoločnom zasadnutí aj kňazov, ktorí
prišli z Pravoslávnej cirkvi. Doteraz vyše
40 kňazov zložilo prísahu vernosti Gréckokatolíckej cirkvi a zaslúžili sa o obnovu
diecézy. Pre našich nových spolubratov to
bol nezabudnuteľný deň a mnohí z nich
boli dojatí k slzám. Po prečítaní zápisnice
z posledného zasadnutia spred 20 rokov,
v ktorom bol celý referát nebohého o.
biskupa Pavla, pred mikrofón predstúpil
o. biskup Vasiľ a podal referát za ostatné
roky. Otec Dr. Ujhelyi predniesol referát
o činnosti dočasného Biskupského úradu
v Košiciach. Otec ordinár prečítal referát
o činnosti obnoveného ordinariátu. Obrátil sa k prítomným kňazom s prosbou, aby
sa aktívne zapojili do riešenia naliehavých
problémov. Po referáte JUDr. J. Mínu,
Mons. Szabadoša, o. M. Potaša OSBM a o.
P. Kompéra sa zasadnutie skončilo modlitbou Bohorodicu i mater svita. Odpoludnia
členovia konzistória pokračovali v práci
a uskutočnili prijímacie pohovory s 25
uchádzačmi na teológiu. Pre nedostatok
času bola práca prerušená a odročená na
mesiac október.

O kresťanskej
J. A. Poracký

S

znášanlivosti

v. Pavol, apoštol národov, napísal
koloským veriacim známy list,
v ktorom ich nabáda k tomu, aby sa
obliekli ako vyvolení Boží, svätí a milovaní v srdečné milosrdenstvo, v dobrotu
a pokoru, v miernosť a trpezlivosť. Pritom
vyzdvihuje najmä znášanlivosť k blížnym, aby im odpúšťali, ako i Pán odpúšťa

nám, aby tak pokoj Kristov, ku ktorému
sme všetci povolaní, zavládol v nás! Sv.
Pavlovi veľmi záležalo na tom, aby kresťania boli spojení putom pravej lásky a aby
si navzájom odpúšťali. Mnohí z prvých
kresťanov boli horliví v Božích službách,
boli dobročinní k svojim spolubratom,
boli obetaví pre rôzne potreby kresťanskej

n Pred 25 rokmi sa stal gréckokatolícky

chrám v Sečovciach obeťou druhej svetovej vojny. Základný kameň nového chrámu posvätil 3. augusta za účasti mnohých
kňazov a niekoľko tisíc veriacich o. ordinár
Ján Hirka. Nový chrám bol zasvätený sv.
Cyrilovi a Metodovi.
n 22 predstaviteľov všetkých kresťan-

ských cirkví na Slovensku sa 8. augusta
obrátilo na svojich duchovných a veriacich so spoločnou výzvou.
n Do starodávneho pútnického miesta

gréckokatolíkov v Ľutine pri Sabinove sa
23. a 24. augusta 1969 zišlo vyše 30-tisíc
pútnikov. Na odpustovú slávnosť zavítal
aj o. biskup Dr. Vasiľ Hopko a o. ordinár
Ján Hirka.
n Odpust v Klokočove sa konal 31.

augusta, týždeň po odpuste v Ľutine.
Tisíce mariánskych ctiteľov aj z ďalekých
severozemplínskych obcí si prišlo uctiť
nebeskú Matku. Klokočovský odpust
spolu s ľutinským znamenal aj oficiálne
otvorenie mariánskeho roku pre Gréckokatolícku cirkev. Pre Klokočov to bolo o to
významnejšie, že na rok 1970 pripadlo
300. výročie podivuhodného slzenia obrazu Bohorodičky v Klokočove. Svätú liturgiu slúžil a slávnostnú kázeň predniesol
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Ikona znázorňujúca stretnutie dvoch bratov, sv. Petra
a sv. Andreja, nie je a nemôže byť iba ikonou ekumenizmu
medzi Katolíckou a Pravoslávnou cirkvou. Má sa stať
zdrojom inšpirácie pre nás, aby sme v tom druhom, hoci je
odlišný a možno niekedy ťažko pochopiteľný, vždy videli
brata, za ktorého zomrel Ježiš rovnako ako za mňa.
Snímka: patriarchateofconstantinople.com

o. ordinár Ján Hirka. Záverečný mariánsky
odkaz predniesol o. misionár redemptorista Michal Majovský. Pri odpuste mali
svoje bohoslužby aj maďarskí gréckokatolíci a slovenskí rímskokatolíci.
obce a dokázali priniesť veľké obety pre
svoju vieru a pre jej šírenie. Ale títo prví
kresťania, ktorých veľký apoštol miloval ako svoje dietky, boli tiež len ľuďmi,
ktorí mali svoje chyby a nedokonalosti.
V mnohom dokázali priniesť veľké obete,
ale nejednému z nich bolo ťažko obetovať
kus svojho „ja“ a ťažko bolo odpúšťať.
Mnoho ráz chýbala pokora, z ktorej mala
vyvierať úprimná láska a zvlášť srdečná
znášanlivosť. Tieto čnosti boli vtedajšiemu svetu málo známe a prví kresťania ich
tiež niekedy v praxi ťažko chápali. Občas
v praktickom živote dochádzalo k väčším či menším sporom, nastalo triedenie
duchov, osobné záujmy mali tu a tam
neblahý vplyv na celok, takže ten „pokoj
Kristov, ku ktorému boli povolaní“, nevládol vždy v plnej miere v ich srdciach.
Preto ich tak dôrazne napomína k pokore,
miernosti, odpúšťaniu a znášanlivosti.
Od tej doby, čo sv. apoštol Pavol napísal
koloským veriacim, uplynulo celých 19
storočí. Za týchto 19 storočí sa vo svete
i v Cirkvi svätej veľa zmenilo. Nastalo
neblahé rozdelenie a s ním akási súťaž,
nedôverčivosť i neznášanlivosť. Písať
o znášanlivosti dnes je veľmi ťažkou, ale
aj tou najnaliehavejšou úlohou!
Čo je vlastne znášanlivosť? Je to ohľaduplný zreteľ na mienku iného. Známkou
vzdelaného a najmä veriaceho človeka
je, aby druhého pre jeho mienku a presvedčenie nezosmiešňoval, nepodceňoval,
nevhodným spôsobom neodsudzoval ani
nepotupoval, ale aby bol k nemu zhovievavo znášanlivý. Poznáme znášanlivosť
osobnú a vecnú. Osoba chybujúceho
človeka si vyžaduje ohľaduplnosť a znášanlivosť, ale nie vecnú pravdu. Predpokladám, že táto veta je každému z nás
pochopiteľná. Bez znášanlivosti a tolerancie vôbec nemožno byť kresťanom.
Sama pravda nemôže tolerovať popri sebe
nepravdu. Tak ako v matematike „dva
krát dva je štyri“ ostane netolerantnou
pravdou voči mylnému názoru, že „dva
krát dva je päť“, alebo že pravý uhol má
40 stupňov.
Pravda, a najmä náboženská pravda,
musí byť nám nadovšetko! Syn Boží riekol: „Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí.“ I keď bol Spasiteľ mierny a znášanlivý
voči hriešnikom a ľuďom chybujúcim, ako
k Márii Magdaléne, k žene cudzoložnej
a mnohým iným, predsa proti nepravde,
pokrytectvu a falošnosti bol neústupné
prísny, ako napr. k farizejom. V tomto

zmysle použil zásadu: „Nepriniesol som
na zem pokoj, ale meč!“ Veľkodušnosťou
skutočne veriaceho človeka je teda snaha
pochopiť nositeľa omylu, snaha nadviazať
s ním dialóg a zistiť, či má snahu, dobrú
vôľu poznať pravdu. A to treba predpokladať, keď nie u všetkých, tak aspoň
u mnohých! Treba predpokladať, že nie
len my, ale aj iní ľudia túžia po poznaní
pravdy, po láske a dobre. Stále rozširovať
priepasti medzi ľuďmi najpríbuznejšími
a medzi ľuďmi dobrej vôle je najhroznejšou tragédiou dnešných čias!
Nešváry aj dnes zaujímajú veľké miesto
v mysliach ľudí. Málokto sa dokáže
opanovať. Vidíme to v našich farnostiach,
rodinách a vôbec v každodennom živote.
Maličkosti vedú k nedorozumeniam a za
slabosť sa považuje, keď niekto zostane
pokojný. Zabúdame, že ten, kto sa vie
ovládať, stojí vždy vyššie než tí, čo sa
sami ponižujú nešvármi a neznášanlivosťou. Pokora a tichosť vždy dávali náboženstvu pravú silu a náplň.
Nik z nás nepochybuje, že potrebujeme
a prajeme pokoj všetkým ľuďom dobrej vôle. Spravodlivý pokoj a mier pre
všetkých ľudí je najvzácnejším darom
Božím, preto je aj našou povinnosťou,
aby sme ho vytvárali v prvom rade medzi
sebou, a potom v našom najbližšom okolí.
Podstatou kresťanstva je láska, bez ktorej
nemožno hovoriť o čistom kresťanstve.
My kresťania musíme dnes celým životom, príkladom i slovom ukazovať svetu
okolo nás, čo je to byť dieťaťom Božím.
Dajme sa poučiť, že hlavné ťažisko činnosti svätej Cirkvi je vo vnútornom živote
jednotlivcov, kde sa modlitbou a zmiernymi obetami vykupuje milosť obrátenia
hriešnikov, Božie požehnanie, úspechy
v dennej práci a mier vo svete.
Buďme voči sebe prísni, voči iným
mierni a znášanliví, najmä k tým, čo sa
dopúšťajú pokleskov viac z náboženskej
nevedomosti, než zo zlomyseľnosti, lebo
láska upokojuje a príjemne rozširuje
srdce. Nenávisť ho mučivo tiesni a znepokojuje. Kto nenávidí druhých, ten mučí
a týra i sám seba!
Všetko, čo môže byť dobré a krásne pre
nás kresťanov, je spolunažívať v láske,
svornosti a znášanlivosti.
Nech naším heslom bude výrok sv. Augustína: „V hlavnom a podstatnom – jednota, v neistom, druhoradom – sloboda
a vo všetkom – láska.“ Nech nás spája! n

n 25. septembra vzdali veriaci v Košiciach

úctu prineseným pozostatkom sv. Cyrila.
Pri tejto príležitosti predviedla mládež
program o živote a diele sv. Cyrila, ktorý
zostavil o. T. Fedorenko.
n Prešovskí veriaci na čele s o. ordinárom

J. Hirkom 26. septembra slávnostne privítali v prešovskom katedrálnom chráme
pozostatky sv. Cyrila. Otec ordinár odslúžil
sv. liturgiu za asistencie prešovských
kňazov.
n Základný kameň chrámu kačanovských

katolíkov rímskeho i gréckeho obradu
(okr. Michalovce), zasvätenému sv. Cyrilovi a Metodovi, posvätil koncom septembra ordinár o. J. Hirka a košický sídelný
kanonik o. V. Jančáry.
n Prešovská katedrála bola v nedeľu

5. októbra svedkom veľkej odpustovej
slávnosti. Slávnostnú sv. omšu o 8.30 hod.
v latinskom obrade celebroval prešovský
vdp. o. T. Umstädter a o 10. hod. prešovský ordinár o. J. Hirka.
n 12. októbra posvätil vladyka Dr. Vasiľ

Hopko chrám v Novom Ruskove (okr.
Trebišov). Na arcipastierskej liturgii bolo
prítomných okolo 5 000 veriacich.
n Jeden z prvých gréckokatolíckych prie-

kopníkov ideálov sv. Alfonza na východnom Slovensku – o. Metod Trčka – by bol
v roku 1969 oslávil 65. výročie slávnych
sľubov. Zomrel v roku 1959. Jeho telesné
pozostatky boli prevezené z Leopoldova
a 17. októbra pietne pochované v Michalovciach, v meste jeho dlhoročného
pôsobenia.
n 19. októbra posvätil vladyka Dr. Vasiľ

Hopko základný kameň novej cerkvi
v Bačkove (okr. Trebišov). Prítomných
bolo asi 4 000 veriacich.
n 19. októbra posvätil vladyka Dr. Vasiľ

Hopko aj novovybudovaný chrám v Pakostove.
n 2. novembra bolo v historickej obci

Merník, na tzv. veľkom cintoríne pri
novom kríži, ktorý postavili príslušníci
všetkých vierovyznaní, bratské ekumenické stretnutie. Začalo sa panychídou
a pokračovalo veľmi úprimne ladenou
kázňou miestneho evanjelického duchovného. Uzavreli ho rímskokatolícki veriaci
ružencovou modlitbou a spevmi.
slovo 4 – 5|2009
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n Pápež Pavol VI. odslúžil tzv. pastiersku

omšu v uspôsobenej veľkej hale valcovne
v Hutnom závode v Taranto. Chcel tým
uctiť ľudí práce a žiadal väčšiu spoločenskú spravodlivosť voči nim.
n K doterajšiemu gréckokatolíckemu

arcibiskupstvu vo Philadelphii (USA), kde
je arcibiskupom otec Ambróz Senyšín, pribudlo ďalšie. Začiatkom apríla Svätý Otec
Pavol VI. rozdelil Pittsburskú gréckokatolícku diecézu na dve časti. Prvú časť so
sídlom v Munhalle povýšil na arcibiskupstvo. Prvým arcibiskupom sa stal doterajší
biskup o. Štefan Kočiško. Z druhej časti
Pittsburskej diecézy bola vytvorená nová
diecéza so sídlom v Parme. Na jej čelo sa
dostal novovymenovaný exarcha o. Emil
J. Mihalík, doterajší gréckokatolícky farár
v Rahway. Do tejto diecézy patrili mnohí
gréckokatolíci pochádzajúci z východného Slovenska.
n Na americkej pôde v obci Warend

v štáte Ohio vznikol prvý kláštor sestier
benediktínok východného – gréckokatolíckeho obradu. Slávnostný akt ustanovenia nového kláštora sa konal pod
vedením gréckokatolíckeho arcibiskupa
o. Štefana Kočiška. Za prvú predstavenú
zvolili matku Margitu Máriu Šimovú.
n Z vtedajšej katolíckej ročenky vyda-

nej v Londýne sa dozvedáme, že počet
katolíkov v Anglicku a vo Walese vzrástol
za predchádzajúci rok o 56 000. Zo 48
miliónov obyvateľov Veľkej Británie boli
4 143 000 katolíkmi. Pekný vzrast ukazoval aj počet žiakov katolíckych škôl. Za
predchádzajúci rok bolo v Anglicku 8 000
konvertitov.
n 1100. výročie smrti sv. Cyrila sa najviac

oslavovalo na tom mieste, kde zomrel,
kde je jeho hrob – v Ríme. Pri tejto príležitosti došlo z Československa do Ríma
okolo tisíc pútnikov so svojimi biskupmi.
Gréckokatolíkov z Československa zastupovali o. Dr. Štefan Ujhelyi a o. Dr. Miron
Podhájecký. Na audienciu, ktorá bola
určená iba Slovákom a Čechom, prišiel aj
československý veľvyslanec pri talianskej
vláde Dr. Vladimír Ludvík. Medzi darmi
Svätému Otcovi vzbudila pozornosť
zvlášť krásne vypracovaná pergamena
akad. maliara Mikuláša Klimčáka, ktorou
sa gréckokatolíci na Slovensku prihlásili
k Svätému Otcovi. Svätý Otec Pavol VI.
povedal, že chce „zvlášť pozdraviť skupinu gréckokatolíkov. Svojou prítomnosťou
dokazujú tú milú skutočnosť, že ich Cirkev
nielen žije a je vitálna, ale je aj verejne
priznaná a zorganizovaná. A toto je pre
nás veľkou útechou.“
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Večný zdroj

najčistejšej lásky
„...z
Emil Korba

ostáva navždy priateľom
tých, ktorých kedysi
prijal k svojmu stolu.
A ty? Ty ho znáš?“ Tak sa pýta Peter
svojej snúbenice Lucie v rovnomennej
poviedke R. Rollanda. A dievča odpovedá:
„Veľmi, veľmi málo. Nikdy mi o ňom nikto
nerozprával. Ale milujem ho, hoci ho
nepoznám. Lebo viem, že aj on miloval...“
Prostá ľudská láska mladých hrdinov

hodnotí spisovateľovým pohľadom
nadľudskú lásku toho, ktorý nielen „tiež
miloval“, ale miloval najviac a všetkých.
Citované úvodné otázky, i keď sú vzaté
z oblasti spisovateľskej fantázie, nestoja
mimo nášho života. Hoci svojím literárnym vznikom časovo spadajú do obdobia
prvej svetovej vojny (vtedy spomenutá
novela vznikla), nie sú nečasové pre našu
prítomnosť, ktorá sa iba rýchlym obchva-

tom jedného štvrťstoročia vzdialila od
konca druhej svetovej vojny.
Známe onoho „priateľa tých, ktorých
kedysi prijal k svojmu stolu“? Aj keď
súhlasne prisvedčíme, náš súhlas vyvolá
ďalšie otázky. Milujeme ho? Sme hodní
jeho najčistejšej lásky?
Nezabúdajme na pravdivosť známeho
Mussetovho výroku, že „lásku smú prijímať iba tí, ktorí ju vedia aj dať“. V akých
polohách sa odráža naša láska k nemu
a k všetkým tým, ktorých nám prikázal
milovať ako seba samých? Nezmenilo
sa niečo v štruktúre tohto najvyššieho
prikázania, keď okolo nás toľko iných
záväzkov sa zmenilo i v životnej praxi
samotnej Cirkvi? Nie! Tento príkaz zostal,
nezmenil sa, ako sa nezmenil a nemení
Kristus.
Kristus dnes je taký, aký bol včera a aký
bude zajtra. Nič neubudlo z jeho žiarivého betlehemského úsmevu ani z trpkej
golgotskej bolesti. V otvorených dejinách
dvoch tisícročí mohli by sme mu vypočítať veľké udalosti, rad križiackych vojen,
stavby nádherných katedrál, historicky
i umelecky vzácnych oltárov, sôch a obrazov, siahodlhé traktáty teologických spisov, kde všade sa obhajovala jeho pravda
a učenie. Obhajovala. Často iba obhajovala a často upevňovala spôsobom, ktorý
diktovala doba. Koľkokrát v tomto úsilí
nechýbalo vykoľajenie z podstaty práve
tohto najvyššieho príkazu!
Iste, je to radostný a uchvacujúci
pohľad na žiarivé pamätníky kresťanské-

Sympatia
Ján Kopec

T

ho stavebníctva, umenia a kultúry. Čas
týchto gigantických katedrálnych stavieb pominul a Kristus znova prichádza
k nám a znova žiada náš hold, našu úctu
a lásku. Po vyčerpaných možnostiach
prichádza na rad výstavba pomníka našej
oddanosti v prostej a skromnej forme
poctivého kresťanského života. Najviac
prístupná a najviac žiaduca.
V našej dobe padli a padajú putá nerovnosti, rozdielov i vzájomného ľudského vykorisťovania. Toto dnes necítiť
a nevidieť znamená byť nevnímavým,
necitlivým aj zaslepeným. Tým je Kristus
veľmi blízky dnešku, ale naše kresťanstvo
nie je blízke Kristovi. Nechceme pochopiť, že hľadaním a čakaním na Krista ho
sami odstraňujeme zo svojho vnútra, zo
svojich duši. V tom je ten nebezpečný odklon mnohých dnešných kresťanov, ktorý
nespočíva v tom, že chcú byť dnešnými,
ale, ako to výrazne povedal K. Rahner,
že chcú byť iba dnešnými a ničím iným.
V týchto polohách však tkvie aj naša obrodná úloha ako jediný prostriedok, ktorý
je kresťanstvu neodcudziteľný: žiť a nie
iba dýchať, ísť a nie iba čakať. Poznať
a nie hľadať. Milovať a nie iba hovoriť
o láske! Horizonty šťastných zajtrajškov
hraničia iba s dneškom a našou prácou.
Prídu na svet zajtra, ale rodia sa už dnes.
Kristus je našou nádejou na večnosti, ale
vierou v dnešku a medzitým niet iného
spojiva než láska, ktorej nás učil a ktorú
neprikázal iba hlásať, ale predovšetkým
zachovávať! n

cesta Sv. Otca Pavla VI. Sv. Otec navštívil
africký kontinent – Ugandu, kde v hlavnom meste Kampala vysvätil nový oltár
v pamätníku 22 ugandských mučeníkov.
n V Poľsku bolo v roku 1969 vysvätených

406 kňazov, z toho 256 diecéznych a 150
rehoľných.
n Chrám Božej múdrosti – podľa vzoru

chrámu vybudovaného v 11. storočí
Jaroslavom Múdrym v Kyjeve, bol 28. septembra posvätený na rímskej periférii za
prítomnosti Svätého Otca. Svätého Otca
privítal hlavný arcibiskup kardinál Slipyj
a 11 biskupov východného slovanského
obradu.
n Pod záštitou Kancelárie prezidenta

republiky bola v nedeľu 14. septembra
otvorená v Piečnikovej sieni Pražského
hradu výstava k svetovému kultúrnemu
výročiu: 1100 rokov od smrti zakladateľa
slovanskej vzdelanosti Konštantína Filozofa – sv. Cyrila. Slávnostnému otvoreniu
tejto výstavy predchádzal v ten istý deň
koncert duchovnej piesne, ktorý v Bazilike sv. Juraja na Pražskom hrade predviedol známy pražský súbor Byzantion. Tejto
významnej kultúrnej udalosti bola venovaná i duchovná pozornosť slávnostnou
archijerejskou bohoslužbou v pražskom
gréckokatolíckom Chráme sv. Klementa,
ktorú za hojnej účasti kňazstva i veriacich
slúžil vladyka Dr. Vasiľ Hopko.
n Ekumenický patriarchát v Carihrade

vyslovil prianie, aby veľkonočné sviatky
nesvätili v rovnakej dobe iba kresťania,
ale aj židia.

alebo láska?

o nie je celkom ľahké rozhodnúť.
Nie vždy sa k sebe navzájom hodíme. Jeden je príliš tlstý, iný zas
priveľmi chudý a ďalší je primalý. Jedna je
radovravná, druhá príliš pyšná, ďalšia je
netýkavka alebo príliš zvedavá, neodbytná atď.
Jednému nie sme sympatickí my, iný zas
nie je sympatický nám. Zdá sa, že vždy sa
hodnotíme navzájom protirečivo. A tu sa
treba konfrontovať so zásadou: „Ak len
svojich priateľov pozdravujete, myslíte si,
že konáte niečo zvláštne? Či to nerobia aj
pohania?“
Nik z nás nie je dokonalý, každý z nás
má svoje chyby a slabosti. Máme ich

n 2. augusta t. r. sa skončila 8. zahraničná

všetci. Má ich kňaz, ktorého toľkí kriticky
pozorujete, a máte ich aj vy. Čím lepšie
a viac sa navzájom poznávame, tým zreteľnejšie ich vidíme. Čím častejšie sa stretávame, tým viac sa o ne potkýname. Ani
naša dedina alebo mesto nie je dedinou,
alebo mestom svätcov a svätíc, a preto je
pochopiteľné, že sa medzi nami — tak ako
medzi apoštolmi — vyskytujú nezhody,
rozpory, napätia, zvady, ba i pády. Nemusí
to však byť nikdy tragické. A dobre je, že
to vieme a vieme aj, aké je z tohto stavu
východisko: ustavične sa musíme usilovať
opäť sa navzájom nájsť, pochopiť, odpustiť
si, vychádzať si v ústrety a pomáhať si
v porozumení a láske. n

n Metropolitu Nikodima z Leningradu

a štyroch profesorov duchovnej akadémie, ktorí konali púť po posvätných
miestach, prijal v osobitnej audiencii 15.
októbra aj Svätý Otec.
n Katolíci, pravoslávni a protestanti z Li-

banonu, Sýrie, Sudánu a Kuvajtu spoločne
pracovali na príprave arabského prekladu
Svätého písma.
n Katolícky biskup A. Gottardi z Tridentu

poslal 14 kandidátov teológie na mesiac
do známej protestantskej rehoľnej komunity v Taizé.
n Prof. Dr. J. R. Nelson, protestantský

teológ z Bostonu, známy priekopník
a odborník ekumenizmu, prednášal na
Gregoriánskej univerzite v Ríme. Bol to
v dejinách prvý prípad, čo protestantský
teológ prednášal na tejto vysokej katolíckej teologickej škole.
slovo 4 – 5|2009
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slovo v rodine

Rodičia sú pre dieťa prvou „ikonou“. Podľa slov a skutkov svojho otca
a matky si vytvára obraz o tom, aký je Boh.

Rodina odovzdáva cnosti
Kimberly Murínová

Ilustračná snímka: www.visitcardiff.com

N

a ľudské hodnoty

aša najstaršia dcéra absolvovala
nedávno zápis do školy. Nadšená
takmer prváčka to prežíva tak
intenzívne, že sme jej doma museli zriadiť
„malú triedu“ a v nej máme pravidelné vyučovacie hodiny. Ale ako každý
študent, aj ona počúva učivo, ktoré jej
takpovediac „preletí ponad hlavu“ – nerozumie mu. Vtedy sa jej snažíme pomôcť
priblížiť veci príkladom, príbehom alebo
jednoducho tým, že ju vložíme do situácie, v ktorej učivo zakúsi sama na sebe.
Aj Boh používa túto metódu so svojimi deťmi. Biblia nám často rozpráva,
že Boh je láska. On v sebe žije vnútorný
život lásky. Jeden Boh v troch osobách,
dokonale zjednotených. Počúvame o jeho
nesmiernej láske k človekovi, ako hovorí
ústami proroka: „Ty si môj ...si drahý
mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem.“(Iz
43, 1.4) Ale tieto pravdy je nám ťažko
„stráviť“, aj keď už sme ich počuli mnohokrát. Nedokážeme vidieť Boha, nedokážeme pochopiť Najsvätejšiu Trojicu a jej
život v láske. Väčšina z nás ho nepočuje
rozprávať tak, aby ho naše zmysly vnímali. V Ježišovi Kristovi sa „zviditeľnil“, ale
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znova ho poznávame len skrze modlitbu,
sviatosti, posvätné knihy alebo prostredníctvom svedkov, ktorým sa dal spoznať.
Všetko toto nás privádza do kontaktu
s ním, ale možno nie tak priamo a jasne,
ako by sme chceli. V tomto živote, slovami svätého apoštola Pavla, je naše poznanie nedokonalé: „...vidíme len nejasne,
akoby v zrkadle“(1 Kor 13, 12). Ako nás
teda Boh naučí o sebe, o tajomstve svojej
lásky, pre ktorú sme boli stvorení? Učí
nás prostredníctvom ľudskej rodiny.
Tak ako my rodičia učíme naše deti cez
príbehy a príklady, aj nebeský Otec učí
svoje deti tým, že ich vloží do rodiny, kde
má človek zakúsiť lásku. Dieťa je ovocím
lásky rodičov, ovocím ich vzájomného sebadarovania. Každý deň sa starajú o dieťa
ako o vzácneho a jedinečného jednotlivca
a tým mu ukazujú dve veci. Odkrývajú
mu pravdu o človekovi – to, že má neoceniteľnú dôstojnosť (je hoden lásky, je
milovaný), jeho obrovskú zodpovednosť
(že on sám má milovať) a zjavujú mu
pravdu o tom, kto je Boh.
Rodičia sú pre dieťa prvou „ikonou“.
Podľa slov a skutkov svojho otca a matky

si vytvára obraz o tom, aký je Boh. Keď je
príklad rodičov dobrý, keď je ich vzťah naplnený láskou a vernosťou, dieťa sa učí,
že Boh je dobrý, láskavý, verný. Keď sa
rodičia dieťaťu pravidelne venujú s dávkou nežnosti i disciplíny, keď mu venujú
svoj čas a „seba“, keď od neho očakávajú
, že bude dávať seba, že bude mať úlohu,
ktorú má splniť cez drobné povinnosti doma a v škole, potom sa učí, že je
niekým jedinečným, človekom, ktorý má
zohrať dôležitú úlohu. Zakúša „službu“
od svojich – tým sa aj ono učí „slúžiť“.
Je známa jedna udalosť zo života svätého Pia X., rímskeho pápeža. Po slávnosti, na ktorej bol ustanovený do služby
biskupa, si jeho matka prišla uctiť nového
biskupa – pobozkať jeho biskupský
prsteň. Potom sa na neho pozrela a povedala: „Tvoj prsteň je naozaj nádherný, ale
nemal by si ho dnes na ruke, keby som ja
najprv nenosila túto manželskú obrúčku.“ Vtedy sa biskup sklonil k matkinej
ruke a úctivo pobozkal jej obrúčku, znak
jej manželstva a materstva, z ktorého
vyrástlo jeho povolanie.
So zlým príkladom si dieťa do srdca
zapíše iné presvedčenie. Načim spomenúť
niekoľko príkladov.
Nebude mať dieťa problém uveriť v Božiu vernosť, dobrotu a lásku v prípade
rozvodu alebo v manželstve, kde vládne
nevľúdnosť či zloba? Nebude mať potom
problém správať sa k okolitému svetu so
zhovievavosťou a láskou?
V prípade, že sú rodičia často alebo na
dlhú dobu vzdialení (či už je to pre prácu
alebo koníčky), nenaučí sa dieťa vnímať
život tak, že je to len ustavičné zháňanie
sa za peniazmi, radovánkami, vecami?
Tomu, že on ako človek nie je hoden ich
lásky a času, ale že jeho hodnota závisí
od toho, aký je produktívny, atraktívny
alebo úspešný? Blahoslavená matka
Terézia zvykla hovoriť rodinám: „Láska
sa hláskuje slovom č-a-s.“ Povzbudzovala
rodičov, aby boli doma so svojimi deťmi

Oficiálne texty Jn 1, 43 – 51

Rodina, zrodená z intímneho spoločenstva a manželskej lásky,
založená na manželstve muža a ženy, je prvotným miestom medziosobných vzťahov, základom života osôb a prototypom každej
sociálnej organizácie. Táto kolíska života a lásky je vhodné miesto, kde
sa človek rodí a rastie, kde dostáva prvé poznatky o pravde a láske,
kde sa učí, čo znamená milovať a byť milovaný, a teda čo znamená
byť osobou. Rodina je prirodzenou komunitou, kde sa získavajú prvé
skúsenosti a prvé vedomosti o ľudskom sociálnom správaní, pretože
v nej sa objavuje nielen osobný vzťah medzi „ja“ a „ty“, ale robí sa aj
krok smerom k „my“. Vzájomná odovzdanosť muža a ženy, ktorí sú
spojení v manželstve, vytvára životné prostredie, v ktorom dieťa môže
rozvíjať svoje schopnosti, uvedomovať si svoju dôstojnosť a pripravovať sa na prijatie svojho jedinečného a neopakovateľného osudu.
V klíme prirodzenej náklonnosti, ktorá zjednocuje členov rodinného
spoločenstva, každá osoba musí byť uznávaná a každej osobe musí
byť daná zodpovednosť v rámci jej jedinečnosti.
Rodina človeka vychováva vo všetkých dimenziách k plnosti jeho
dôstojnosti. Je najvhodnejším prostredím na odovzdávanie kultúrnych, etických, sociálnych, duchovných a náboženských hodnôt, ktoré
sú podstatné pre rozvoj a blaho tak samotných členov rodiny, ako aj
celej spoločnosti. Je prvou školou sociálnych cností, ktoré potrebujú
všetky národy. Rodina pomáha rozvíjať niektoré základné cnosti, ktoré
sú nevyhnutné na formovanie slobodných, čestných a zodpovedných
občanov, ako je pravda, spravodlivosť, solidarita, pomoc slabšiemu,
tak často, ako sa len dá,
aby sa tešili zo spoločne
strávených chvíľ, aby sa
usmievali jeden na druhého a boli ochotní prijať
všetky kríže a zodpovednosť, ktoré život prináša.
Ako sa dieťa naučí hodnote života, potrebe byť
otvorený pre spoluprácu
s Bohom, ako sa naučí pomáhať a deliť sa s druhými,
keď rodičia nie sú otvorení
pre prijatie ďalšieho potomstva? To sú veci, s ktorými
pomáhajú práve súrodenci.
Toto je dôvod, prečo je rodina miestom,
kde sa hodnoty a cnosti utvárajú alebo ničia. Psychológovia tvrdia, že 70%
osobnosti dieťaťa sa formuje v prvých
troch rokoch života a 90% do dovŕšenia
desiateho roku života. To, čo dieťa zažije
doma, vo veľkej miere určuje, ako sa bude
správať k druhým po celý zvyšok svojho
života. Nikto nemôže dávať to, čo nemá.
Ak nepočítame zázraky, je takmer nemožné nahradiť alebo napraviť to, čo v mojej
rodine chýbalo alebo dokonca ubližovalo.
Takáto situácia nemá vplyv len na
jednotlivcov, ale na celé ľudstvo, pretože
rodina je „mikrokozmos“. Čo prijmem
doma, určuje, čo budem dávať svetu.
A tak sú jednotlivé rodiny stavebnými
bunkami spoločnosti. Ak sú nezdravé
a zranené, robia nezdravým a zraneným
aj tento svet.

láska k druhým, tolerancia atď.
Rodina je najlepšou školou na vytváranie spoločenských a bratských
vzťahov vzhľadom na súčasný individualistický trend. Vskutku láska,
ktorá je dušou rodiny vo všetkých jej rozmeroch, je možná, len ak
existuje úprimné odovzdanie sa druhým. Milovať znamená dávať
a prijímať to, čo sa nedá kúpiť ani predať, ale len slobodne a vzájomne
darovať. Vďaka láske je každý člen rodiny uznávaný, prijímaný a rešpektovaný vo svojej dôstojnosti. Z lásky sa rodia vzťahy prežívané
ako bezplatné dávanie sa, vzťahy nezištnosti a hlbokej solidarity. Ako
ukazuje skúsenosť, rodina každý deň vytvára sieť medziosobných vzťahov a vychováva k životu v spoločnosti v ovzduší úcty, spravodlivosti
a naozajstného dialógu.
Kresťanská rodina deťom umožňuje zistiť, že starí rodičia a starší
ľudia nie sú neužitoční, hoci nie sú produktívni, že nie sú na ťarchu,
hoci potrebujú nezištnú a neustálu starostlivosť svojich detí a vnukov,
keďže nové generácie učí, že okrem ekonomických a úžitkových hodnôt existujú aj iné dobrá: ľudské, kultúrne, morálne a sociálne, ktoré
sú dokonca ešte väčšie.
Rodina pomáha objavovať sociálnu hodnotu vlastnených dobier.
Stôl, pri ktorom sa všetci delia o spoločné jedlo, prispôsobené zdraviu a veku jednotlivých členov, je jednoduchým, ale veľmi účinným
príkladom, ako objavovať sociálny zmysel stvorených dobier. Dieťa
takto absorbuje kritériá a postoje, ktoré mu neskôr pomôžu žiť v širšej
rodine, ktorou je spoločnosť. n

Toto je dôvod, prečo
Cirkev, často osamelá
v dnešnej dobe, chce napomôcť rodine, povzbudiť
ju a viesť, obrániť. V tomto
duchu aj pápež Ján Pavol II.
pozýval: „Rodiny, staňte sa
tým, čím ste! Cirkev, spoločnosť, vás potrebuje, závisí
od vás, lebo aká je rodina,
taký je svet.“
Naozaj, aká je rodina,
taká je Cirkev!

Otázky „na telo“

Je moja rodina obrazom
toho, čo by som rád videl v našej spoločnosti? Aké malé veci by som mohol začať
robiť, aby som to zmenil?

Uvedomujem si, aká dôležitá je moja
úloha ako otca, matky? Uvedomujem
si to, že čas a námaha, ktorú venujem
svojim deťom, je budovaním Božieho kráľovstva? Počúvam hlasy, ktoré považujú
deti a ich výchovu za záťaž a propagujú
svetský a profesionálny život ako viac
produktívny?
Snažím sa s veľkou starostlivosťou
vybadať a podporovať osobné povolanie
svojich detí? Povzbudzujem a budujem
v nich otvorenosť pre zasvätený život?
Nesnažím sa vnútiť im svoje predstavy
o ich živote?
Modlím sa pravidelne v tejto dobe, ktorá
je taká náročná pre rodiny? Pamätám na
to, že Boží Syn žil v ľudskej rodine, pozná
ťažkosti, ktoré ju stretávajú, a chce mi
pomôcť čeliť im? n

Čo je v rodine najdôležitejšie?
úcta 10 %

neviem 1 %

tolerancia 8 %

pravdovravnosť 3 %
dieťa 3 %

láska 75 %
Vyjadrite sa aj vy na slovo.grkapo.sk.
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Nemám čas...
T

ak často vyletia tieto dve slová
z našich úst ako povzdychnutie,
výraz ľútosti alebo výhovorky.
Nemám čas splniť to, čo som sľúbil.
Nemám čas venovať sa svojim deťom.
Nemám čas na manželku a manželka
zas na mňa.
Deti nemajú čas napísať si úlohy a pripraviť sa do školy.
Nemajú čas cvičiť hru na klavíri.
Keď sú už odrastenejšie, nemajú čas pomôcť rodičom a prejaviť voči nim patričnú
pozornosť a úctu.
Nemám čas sa ani len spokojne najesť,
nemám čas na pokojné pracovné tempo
a svedomitú robotu, a tobôž nemám čas
sa realizovať ako celý človek. Celého ma
pohlcuje chvat života, zával starostí, výrobné tempo na pracovisku, ba dokonca
aj rytmus moderných beatov a skladieb,
ktorými si toto tempo mienim spomaliť,
a preto aj cestou na pracovisko v autobuse alebo električke si pridržiavam pri
uchu svoj nepostrádateľný tranzistoráčik.
A neuvedomujem si, že tým si na tempe
ešte viac pridávam. Ba nemám čas ani si
to uvedomiť.
Všetko ma to pohlcuje a mne nakoniec
nevychádza čas ani na spánok ako biologickú požiadavku pravidelnosti životného
rytmu. Lebo predsa až večer sa vlastne
začína čas môjho „spoločenského vyžitia
sa“ (k tomu slovu sa vrátime inokedy,
lebo si zaslúži našu pozornosť). Len vo
večerných hodinách sú programy v lokáloch, krčmičkách či iných zábavných
podnikoch. Len večer sa mi ušlo zájsť si
na jedno pivo, a nemôžem za to, že som
sa tam zdržal dosť dlho. Len večer prichádza do úvahy možnosť vidieť „nádherné“ scény v kine na širokom plátne, len
večer je možnosť sledovať pokračovanie
napínavého seriálu v televízii, zdanlivo
alebo naozaj hodnotnú inscenáciu opery,
operety, drámy či baletu v divadle.
A tak je to zo dňa na deň, z týždňa na
týždeň. Ba s pribúdaním rokov sa toto
tempo ešte zrýchľuje a ja sa stávam
obeťou tohto chvatu, začínam cítiť, že
nevládzem, mávam závraty a pokračuje
to až do úplného vyčerpania a chorobného zneurotizovania. Potom už prichádzajú do úvahy sedatíva — upokojujúce
prostriedky svetovej farmakológie, ktoré
si vymáham od svojho lekára pri ambu-
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lantnej návšteve, neskôr nervové
šoky a chorobnosť z narušenia
prirodzeného rytmu života...
To všetko preto, lebo nemáme čas...
A predsa – máme čas.
Každý máme čas, do ktorého
sa premieta náš život. Život
a čas máme všetci a každý
svoj. Jedinečný a neopakujúci sa. Dar taký vzácny
ako chlieb každodenný,
ale možno práve preto že
každodenný, stal sa nám
aj všedným, banálnym
a prestali sme si uvedomovať jeho hodnotu,
vážiť si ho a nakladať
s ním ako starostlivý
otec či mať, prípadne
ako s ním nakladali
náš otec a naša dobrá
mať... A v tom je koreň
zla celej veci. Stratili
sme zmysel pre hodnotu života a času, jeho
nezodpovedným
a bezvýberovým
napĺňaním si ho sami
znehodnocujeme. Treba sa vrátiť k sebe
samým. K zobudeniu sa a práci na sebe
samom, na rozvoji svojich schopností až
po vrcholne možnú mieru ľudskej plnosti.
Nielen skrášľovať svoju tvár a svoje
súčiastky odevu, prípadne dať si najnovší
módny účes alebo plastický strih v salónoch krásy a módy... Áno, nebyť zadubencom, neokrôchancom s neumytými
ušami a krkom, ale byť pánom svojho
času ako svojho najvzácnejšieho majetku. Každou minútou sa stráca, vyprcháva
časť tohto tvojho pokladu. A pretože je
vymedzený (predsa si nebudeme nahovárať, že ho máme neobmedzený), je aj konečný v mierach času tohto sveta a celý
sa nám minie. Ako má svoj začiatok,
iste bude mať aj koniec. A na tom konci
si bude treba dať otázku, ako som so
zvereným pokladom naložil. Veď každý
sám si volil alebo sa podvolil. Volil si svoj
spôsob života, svojich priateľov, svojho
životného druha, svoju životnú postať
a svoje postoje k skutočnostiam života vo
svete a v čase alebo rovnako sám sa podvoľoval tlakom, chvatu, zvodom a všetké-

Ilustračná snímka: www.treasureantique.com

Ján Kopec

mu, čo sa mu zdalo ako vhodná náplň
pre tú alebo onú chvíľku, pre ten alebo
onen deň. A každý sám je zodpovedný za
to, čo z jeho života a z jeho času nakoniec vzišlo.
Nuž, že by si predsa nemal čas na to
podstatné vo svojom živote?
Na pokojný, plný, zdravý a radostný
život?
Na život, v ktorom má všetko svoj čas?
Na poctivú prácu rovnako ako na uvoľňujúce rozptýlenie?
Na zdravý odpočinok a hygienu duše
i tela?
Na telesný i duševný rozvoj?
Naozaj, že by si nemal čas na svoj vzťah
k Darcovi života a času, na Boží život
v sebe a na skutočnosti, ktoré presahujú
rámec času?
Na skutok lásky k blížnemu?
Na radosť s radujúcimi sa a na plač
s plačúcimi?
Na činný život viery, nádeje a lásky?
Všetko to závisí odo mňa, od teba, od
nás. Pretože na to, čo pokladáme za dôležité, vždycky máme čas. n

na každý deň – 8. týždeň

PONDELOK 16. február

PIATOK 20. február

Mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci

Prepodobný Lev

Čítania: Lk 19, 29 – 40. 22, 7 – 39, zač. 96; 3 Jn 1, 1 – 15, zač. 76

Čítania: Jn 19, 25 – 37, zač. 61; Ef 5, 8b – 19, zač. 229

Prišiel deň nekvasených chlebov, keď bolo treba zabiť veľkonočného baránka. (Lk 22, 7)

Skúmajte, čo sa páči Pánovi. (Ef 5, 10)

Veľkonočný baránok bol iba predobrazom. Boh to však s tými
predobrazmi myslel vážne. Preto Ježiš zomiera práve vo chvíli, keď sa
prelievala krv veľkonočných baránkov.
V plnosti času poslal svojho jednorodeného Syna. Skončila sa reč
predobrazov. Boh prehovoril ústami svojho milovaného Syna. Berieme
jeho slová vážne? Či chceme radšej predobrazy?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka – s. 154 (191)

Apoštol Pavol sa chcel páčiť Pánovi. Píše o tom v mnohých listoch
a znamená to, že sa o to skutočne usiloval. My sa často chceme páčiť
najprv ľuďom, a potom možno aj Pánu Bohu.
Ako zistím, čo sa páči Pánovi? Čítaním Svätého písma a modlitbou. Nie
iba recitovanou modlitbou, ale modlitbou srdca. Duch Svätý nás bude
viesť, tak ako viedol aj sv. Pavla.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti Krížu. Zdržanlivosť od
mäsa – s. 159 (195)

SOBOTA 21. február
UTOROK 17. február
Veľkomučeník Teodor Tirón
Čítania: Lk 22, 39 – 42. 45 – 71. 23, 1, zač. 109; Júd 1, 1 – 10, zač. 77

Potom vyšiel von a ako zvyčajne šiel na Olivovú horu a učeníci išli za ním. (Lk 22, 39)
Ježiš chodil na Olivovú horu, aby sa tam modlil. Bolo to zrejme jeho
obľúbené miesto modlitby.
My kresťania sa často stretávame s nekresťanským postojom – modlia
sa iba baby. Vidno to v chrámoch. Mužov niet. Myslím si, že terajší otcovia sa neradi modlia, pretože ich starí otcovia nepovažovali modlitbu
za chlapskú záležitosť a podceňovali ju.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka – s. 155 (191)

STREDA 18. február
Rímsky pápež Lev
Čítania: Mt 26, 57 – 75, zač. 109; Rim 14, 6 – 9, zač. 113

Nik z nás totiž nežije pre seba ... (Rim 14, 7)
Spoločenstvo je cieľom nášho života. A to nie hocijaké spoločenstvo!
Žijeme pre rodinné spoločenstvo, pretože v nebi tvoria všetci rodinu.
Ak sa nestaneme otcami, matkami, bratmi a sestrami – teda ak nevytvárame spoločenstvo, ale žijeme iba sami pre seba, nedostaneme sa
do neba.
V pekle sú všetci tí, ktorí pozerali a žili iba pre seba.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti Spolutrpiacej – s. 156 (247)

ŠTVRTOK 19. február
Apoštol Archippos
Čítania: Lk 23, 1 – 34a. 44 – 56, zač. 110; Júd 1, 11 – 25, zač. 78

Tu celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi a začali
naňho žalovať. (Lk 23, 1 – 2a)
Deti zvykneme okríknuť: „Nepatrí sa žalovať!“
No keď vyrastieme, robíme to isté. Mnohí si to tak obľúbia, že sa žalovanie stane náplňou ich práce. Tvoria tzv. bulvár.
Najväčším žalobcom je satan. Sv. Ján píše, že bol zvrhnutý žalobca
našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom.
Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka – s. 157 (194)

Syropôstna sobota – spomienka na úctyhodných pôstnikov.
Prepodobný Timotej zo Symbolov
Čítania: Mt 6, 1 – 13, zač. 16; Rim 14, 19 – 26, zač. 115 (rad.); Mt 11,
27 – 30, zač. 43; Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213 (pôstnikom)

Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami
a žiadosťami. (Gal 5, 24)
Sv. apoštol Pavol nám dáva meter, ktorým môžeme zmerať náš vzťah
ku Kristovi. Je to vzťah k nášmu telu. Ak nekrotím svoje telo a nežijem
v sebazapieraní, nepatrím medzi tých, ktorí patria Kristovi. Možno to
znie tvrdo, ale nedá sa sedieť na dvoch stoličkách. Ak sa budem riadiť
podľa chúťok tela, nebudem citlivý na pôsobenie Svätého Ducha.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti zo Syropôstnej
soboty – s. 204 (196)

NEDEĽA 22. február
Syropôstna nedeľa. Mučeníci v Eugeniu
Čítania: Mt 6, 14 – 21, zač. 17; Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 112

...ale oblečte si Pána Ježiša Krista; a o telo sa nestarajte
podľa jeho žiadostí. (Rim 13, 14)
„Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli!“ Takto nádherne
spievame pri krste našich detí. Žiaľ, zdá sa mi, že väčšina rodičov, ktorí
dávajú krstiť svoje bábätká, vôbec netúžia „obliecť ich do Krista“ a ani
sami nie sú do neho oblečení. Veď toľkí sa po krste so svojimi deťmi
neukážu v chráme aj niekoľko rokov.
Ježiš je Slovo. A obliecť sa do neho znamená v prvom rade čítať ho. To
je prvá podmienka, o ktorej povedal sv. Hieronym: „Kto nepozná Písmo,
nepozná Krista.“ Ak ho nebudem poznať, nemôžem s ním vytvoriť
dôverný vzťah. Obliecť si Ježiša znamená byť si s ním blízky.
Máme oči a môžeme čítať Božie slovo každý deň. Máme uši a môžeme
počúvať jeho hlas na liturgiách, pri sviatosti zmierenia, pri spoločnej
modlitbe. Máme celý život na to, aby sme hľadali jeho tvár… A predsa
to nerobíme.
V pekle už ľudia Pána Boha počuť nemôžu, hoc ako by chceli. V pekle
ľudia nemôžu Boha ani vidieť, hoci ich táto túžba veľmi spaľuje. V pekle
by veľmi chceli aspoň na chvíľku hľadieť na Božiu tvár, no vedia, že
toho nie sú hodní. Prežívajú zúfalstvo a ich výčitky sú nekonečné.
Nechceli na zemi počúvať jeho slovo a teraz už nemôžu. Nehľadali
Pánovu tvár počas svojho pozemského života a teraz je už neskoro.
„Stačilo tak málo! No my sme sa viac starali o telá a ich žiadosti!“
Liturgia: Hlas 8. Evanjelium na utierni ôsme. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár ôsmeho hlasu. Ostatné menlivé časti zo
Syropôstnej nedele – s. 152, 206 (190, 198)
slovo 4 – 5|2009
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zo slova 11|1970

Ilustračná snímka: i362.photobucket.com

Čo nám najviac
Mikuláš Durkáň

H

erodes Veľký sa raz pýtal jedného
muža v kráľovskej spoločnosti:
„Kto si?“ Neznámy muž mu odpovedal: „Nevidíš môj odev? Som filozof!“
Nato dostal odpoveď od kráľa: „Odev
filozofa vidím, ale skutočného filozofa
nevidím!“
Všetci pokrstení majú na sebe nezničiteľné znamenie kresťana, majú „odev“,
ktorým je Kristus. Ale možno povedať, že
tomuto odevu zodpovedá ich život? Sme
ozaj nasledovníkmi Krista, po ktorom nosíme aj meno? Uvedomujeme si, že sme
dietkami Božími, zrodení v nesmiernej
láske Boha živého na Kalvárii? Uvedomujeme si, že sme dielom lásky Božej?
Uvedomujeme si, že Boh pre nás našiel
miesto vo svojom srdci v tôni kríža a poznamenal nás znamením lásky, v ktorej
sám seba dal za vzor?
Koreň zla a nedorozumení je takmer
vždy v nedostatku lásky. Ak má byť
ľudstvo zachránené, potrebuje ľudí, ktorí
by vedeli zasvätiť svoj život láske, pravda,
takej láske, ktorá nehľadá výhody pre
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chýba?

seba. „Milovať svojho brata znamená
volať ho tajomne a dôrazne, a prebudiť ho
jemu samému do sveta ľudí tým, že mu
dáš život, a to život lásky!“ (Quoist)
Máme odev kresťana, ale chýba nám
kresťanská láska! Sme názvom kresťania,
ale Kristus často nie je v nás. Vieme sa
modliť, ale bez lásky. Vieme pekne hovoriť, ale bez účinnej lásky! Slovami Krista
vyznávame, ale svojimi činmi ho popierame. Chýba nám pravá Kristova láska,
v mene ktorej sa rozširovala Kristova viera. Prvých kresťanov ani nepútali natoľko
prirodzené zázraky, ako pevné puto lásky!
Táto láska nám dnes chýba, aby sme pochopili jeden druhého, aby sme pomohli
jeden druhému niesť svoj kríž v zmysle
príkazu apoštola Pavla. „Kto sa nazdáva,
že môže žiť v dokonalej zhode s inými
a nemusí pritom zakúsiť nijakú mrzutosť
alebo nepríjemnosť, že mu nebudú odporovať a ho obťažovať, ten má veľmi málo
skúseností o skutočnom živote. Zabúda,
že nie sme čistí duchovia, lež viazaní
k hmote!“ (P. Gabriel) Liek proti týmto

samozrejmým ťažkostiam životným nám
podáva sv. Augustín slovami: „Nech sa
rozšíria priestory lásky!“ Toto nám chýba,
aby sme vedeli chápať sa navzájom, jeden
druhého porozumieť a jeden druhému
poslúžiť!
Zamyslime sa nad touto skutočnosťou
a urobme patričné opatrenia vo svojom
živote, aby láska Kristova ostávala vždy
medzi nami. Len v láske je naša sila,
len v láske je naša záchrana! „Kristus
nežiada od nás veľké činy, len oddanosť
a účinnú lásku,“ hovorí sv. Terezka. „Pravá horlivosť je výsledok pravej a účinnej
lásky,“ zdôrazňuje sv. Augustín.
Napokon sa odvolávam na myšlienky
a slová Ľ. Müllera, ktorý spomína mnohých kresťanov, katolíkov, aj duchovných,
ktorí opustili všetko pre Krista. Svoj
majetok rozdelili chudobným, seba pribili
na kríž denného kresťanského života,
obliekli na seba duchovné rúcho, stali
sa hlásateľmi Kristovho evanjelia. Stali
sa možno martýrmi rehoľnej disciplíny,
vzormi v zachovávaní všetkých predpisov a vynikli horlivosťou v duchovnom
a rehoľnom živote, ale čo im to všetko
pomohlo, keď sa stali apostatmi lásky!
Preto pri každom utrpení, pri každej
obeti a pri každej horlivej apoštolskej
i kresťanskej činnosti pripomínajme si
slová apoštola Pavla: „Čo by som hovoril
jazykmi ľudskými i anjelskými ... a čo by
som vydal svoje telo tak, aby som zhorel,
a nemal by som lásky, nič mi neosoží!“ (1
Kor 13, 1 – 3)
Človek naplnený láskou je pozorný,
jemnocitný, má súcit s inými, je srdečný, dobrotivý a prístupný, nie je však
sentimentálny a nie je príliš citlivý na
svoju osobu. Je veľkodušný. Jeho veľkodušnosť prehliada malichernosti, nepriazeň a odpor iných. Dokáže prekonať aj
odmietavý postoj druhých a je prívetivý aj
k tým, ktorí ho urážlivo posudzujú. Len
láska je dosť silná, aby prekonala nezhody a nepriateľstvo. Láska je nervovým
centrom vznešeného, nezištného, zrelého
a vyrovnaného človeka, ktorý je preniknutý láskou podobnou láske Kristovej.
Jeho starostlivosť sa rozpína na celý svet.
V modlitbe pamätá na veci, ktoré hýbu
svetom, na medzinárodné záležitosti, na
víťazstvo pravdy v každom odbore!
Kiež sa každý z nás dopracuje k takejto
osobnosti Kristovej lásky, ktorá robí prácu
ľahkou, obetu príjemnou a jednotlivca
i spoločnosť šťastnou. n

na každý deň – 9. týždeň

PONDELOK 23. február

PIATOK 27. február

Hieromučeník Polykarp

Prepodobný vyznávač Prokop Dekapolita

Čítania: Lk 21, 8 – 9. 25 – 27. 33 – 36, zač. 105; 1 Kor 3, 18 – 23, zač.
129

Čítania: na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Jn 15, 1 – 8, zač. 50; 1 Tim 2,
1 – 7, zač. 282; na VPD: Gn 2, 20 – 3, 20; Prís 3, 19 – 34

...všetko je vaše, ale vy ste Kristovi... (1 Kor 3, 22b – 23a)

Adam odpovedal: „Žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi
dala zo stromu a ja som jedol.“ (Gn 3, 12)

Zíde z oči, zíde z mysle. Ak prestaneme hľadieť na Božie veci, tým prestaneme o nich uvažovať, prestávame po nich túžiť.
Preto nás Pavol povzbudzuje, aby sme „hľadeli“ na neviditeľné, lebo
viditeľné je len do času, ale neviditeľné je naveky (2 Kor 4, 18).
Pôst nám môže pomôcť hľadieť na neviditeľné, aby sme uvideli, že
patríme Kristovi.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti za odpustenie hriechov. Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec. Prísny pôst – s. 164 (302)

Predajcovia mobilov dookola opakujú dôležitosť komunikácie. Mnohí
študujú masmediálnu komunikáciu a podobné odbory, ktoré taktiež
zdôrazňujú umenie komunikácie. V súčasnej kríze rodiny sa hovorí
o dôležitosti komunikácie medzi manželmi.
Na prvom hriechu však vidíme, že nestačilo, keď Adam komunikoval
iba s Evou. Mal komunikovať aj s Pánom Bohom.
Liturgia: Služba vopred posvätených darov. Zdržanlivosť od mäsa.

UTOROK 24. február

SOBOTA 28. február

1. a 2. nájdenie hlavy Jána Krstiteľa

Veľkomučeník Teodor Tirón. 1. a 2. nájdenie hlavy sv. Jána Krstiteľa (z 24.02.). Prepodobný vyznávač Bazil

Čítania: Mt 11, 2 – 15, zač. 40; 2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176 (Krstiteľovi);
Mt 6, 1 – 13, zač. 16; Rim 8, 14 – 21, zač. 97 (radové)

Ale ak sme deti, sme aj dedičia. (Rim 8, 17a)
Je veľmi pekné, ak si uvedomíme, že sme Božími deťmi a že Pána Boha
môžeme nazývať otcom. Je to však len polovička pravdy, preto sv. Pavol vysvetľuje: „Sme Božími deťmi a Kristovými spoludedičmi; pravda,
ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení.“
Aby som teda bol Božím dieťaťom a spoludedičom, musím sa naučiť
trpieť spolu s Ježišom.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti z Nájdenia hlavy
Jána Krstiteľa – s. 415 (301) Poznámka: Ak sa neslávi liturgia, polyjelejný sviatok Nájdenia hlavy Jána Krstiteľa sa prenáša na nedeľu 28. 02.

STREDA 25. február
Arcibiskup Taras

Čítania: Mk 2, 23 – 3, 5, zač. 10, Hebr 1, 1 – 12, zač. 303 (radové); Jn
15, 17 – 16, 2, zač. 52; 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 292 (Teodor)

...Božie slovo nie je spútané! (2 Tim 2, 9)
Keď Ján Pavol II. prišiel na svoju prvú návštevu do Poľska po svojom
zvolení za pápeža, „mocní“ sa triasli od strachu. Čoho sa báli pápežovi
nepriatelia?! Veď pápež neprišiel s vojskom.
Nemal armádu, no bol až príliš ozbrojený. Jeho zbraňou bolo Božie
slovo. Ono je také silné, že sa pred ním trasie celé peklo. Nikto nemôže
spútať silu Božieho slova.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár Predchodcovi a Teodorovi, Sláva: kondák Teodorovi, I teraz: Predchodcovi.
Ostatné Predchodcovi a Teodorovi – s. 415, 207 (301)

NEDEĽA 1. marec

Čítania: na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 11, 22 – 26, zač. 51; 2
Kor 4, 13 – 18, zač. 177; na VPD: Gn 1, 24 – 2, 3; Prís 2, 1 – 22

1. pôstna nedeľa – O úcte ikon. Prepodobná mučenica Eudokia

A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril,
muža a ženu ich stvoril. (Gn 1, 27)

Uvidíte otvorené neho a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka. (Jn 1, 51b)

Keď sa umelcovi podarí vložiť do diela všetky svoje pocity a jeho dielo
sa vydarí, tak ako si ho naplánoval, je šťastný. A čím je umelec profesionálnejší, tým je jeho dielo vzácnejšie.
Boh je umelcom všetkých umelcov. Keď stvoril človeka, vyjadril v ňom
sám seba – stvoril ho na svoj obraz. Videl, že je to dobré, a bol šťastný.
Sme nádherným dielom.

Tento citát súvisí s praotcom Jakubom, ktorému sa na úteku pred
Ezauom sníva sen o rebríku, po ktorom vystupovali a zostupovali anjeli. Vo sne Jakub dostáva aj veľké prisľúbenie: „Ja som Pán, Boh tvojho
otca Abraháma a Izáka. Zem, na ktorej odpočívaš, dám tebe a tvojmu
potomstvu. A potomstva tvojho bude ako prachu zeme a ty sa rozšíriš
na západ i na východ, na sever i na juh; v tebe a v tvojich potomkoch
budú požehnané všetky pokolenia zeme. Hľa, ja som s tebou a ... ja ťa
neopustím, kým nesplním, čo som ti prisľúbil.“
Slovami: „Uvidíte otvorené neho a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka!“ Ježiš povedal: „Ja som svätý. Ja som zasľúbenou zemou, ktorá oplýva mliekom a medom. Ba ja som viac. Som
chlebom z neba. Dám vám živú vodu. Vo mne budú požehnané všetky
pokolenia zeme. Ja vás neopustím a budem stále s vami.“ Tieto nevypovedané slová Ježiš zjavoval apoštolom postupne.
Kým je Ježiš pre teba? Uznávaš, že je svätý? Klaniaš sa mu? Túžiš po
ňom, ako praotcovia túžili po zasľúbenej zemi? Tešíš sa z toho, že ťa
neopustí? Veríš, že v ňom si požehnaný?

Liturgia: Služba vopred posvätených darov. Zdržanlivosť od mäsa.

ŠTVRTOK 26. február
Biskup Porfyrios
Čítania: Mt 7, 7 – 11, zač. 20b; Rim 15, 30 – 33, zač. 119

... aby ma zachránil pred neveriacimi v Judei. (Rim 15, 31a)
Nezlúčime tmu so svetlom. A nejde dokopy ani teplo a chlad. Ťažko
spolu vychádzajú horliví veriaci s neveriacimi. Horlivý Pavol sa musel
stretnúť s nenávisťou zo strany vlažných a neveriacich. Aj v jeho živote
Ježiš potvrdil slová: „Nepriniesol som pokoj, ale rozdelenie…“ Keď na
tieto slová zabudneme, satan nás začne obviňovať zo šírenia nepokoja.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti Krížu – s. 159 (195)

Čítania: Jn 1, 43 – 51, zač. 5; Hebr 11, 24 – 26. 32 – 12, 2a, zač. 329b

Liturgia: Hlas 1. Evanj. na utierni deviate. Predobr. antif. a blaženstvá. Ostatné menl. časti z 1. pôstnej nedele – s. 143, 208 (185, 199)
Marek Badida
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svedectvo

Až v hraničnej situácii sa ukazuje
viera človeka.
Podobne je to so stromami.
Až keď príde víchrica, ukáže sa,
ktoré boli pevne zakorenené
v zemi. Tie s plytkým koreňmi
sa veľmi rýchlo vyvrátia. No
chabé môžu obstáť, ak sú niečím
chránené alebo majú pri sebe
oporu.

Iba ja
Miroslav

V

a Boh

  tom čase som teoreticky
poznal, o čom je viera, kto
je Kristus. Uznával som jeho
moc, ale stále som sa domnieval, že
Boh koná akosi plošne, každý z nás
je kolieskom v jeho stroji, ktorý plní
svoju funkciu a ak ju náhodou neplní, jednoducho sa poláme a ide do
šrotu. Jednoducho princíp: jednotlivec sem, jednotlivec tam, ide predsa
o Cirkev ako takú, vieru ako takú.
Slová o tom, že pozná naše túžby,
súženia, prosby, starosti sa vzťahujú na všetkých a iba na prospech
všetkých. Keď som si to uvedomil,
prosil Boha:
„Pane, viem že si skutočný, že si
Boh, že si za mňa zomrel, aby som
i ja mohol mať večný život v tvojej
prítomnosti. Viem, že som hriešny
a ponúknuť ti nemám čo, okrem
svojej viery. Chcem ti povedať, že
verím všetkému, čo si urobil, a že ma
miluješ. Verím tvojmu Slovu, verím
v tvoju všemohúcnosť, lásku, milosť,
ospravedlnenie, spasiteľný čin na
Golgote. Chcem byť tvoj. Chcem,
aby si môj život ďalej riadil. Ak sa
rozhodneš, že už tu nemám čo robiť,
verím, že budem hneď pri tebe. Tak,
ako si bol ty poslušný svojmu Otcovi,
chcem byť poslušný i ja tebe. Nech sa
deje vôľa Božia.“
Trvalo to asi 10 minút. Po modlitbe
prichádzala vizita. Nemožné sa stáva
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Človek stále potrebuje pomoc druihých ľudí, no najmä Boha.
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skutočnosťou: hadice miznú, intravenózne podávané lieky sa menia na
tabletky. Ostalo iba povedať: „Ďakujem a verím, že si.“ Plakal som od
šťastia, od pocitu Božej prítomnosti.
Bola to chvíľa, keď som sa znova
narodil, keď na moje slová prišla odpoveď. Pochopí to len ten, kto niečo
podobné zažil. Volal som manželke.
Plakal som do telefónu pred ostatnými pacientmi. Celý svet mi bol
ukradnutý, nerozmýšľal som o tom,
kto si čo o mne pomyslí.
Bol som iba ja a Boh.
Keď som sa vrátil domov, Božie
slovo som priam hltal. A nielen to.
Začal som budovať knižnicu viery
a ľuďom hovoriť o Kristovi. Stratil
som väčšinu bývalých „priateľov“, no
na druhej strane sa mi rodina dala
do poriadku a našiel som nových
bratov a sestry. Dal som sa pokrstiť.
Dlho som si namýšľal, že sa
poznám. Po obrátení som sa uvidel v pravom obraze – zlý, hriešny,
podvodník a klamár, zlodej, skazený
človek s pokriveným charakterom. Aj
ja som si doteraz myslel niečo iné.
Božie slovo mi veľmi pomohlo. Pochopil som, že sám sa nikdy neočistím, nie je čím, nie je ako. Jedine Pán
Ježiš to môže urobiť. Chvála Pánovi
za všetko! n
(dokončenie
z predchádzajúceho čísla)

Ilustračná snímka: tpndoc.com

Rozkrútené kolesá

K

olesá sú dnes už samozrejmou a neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Nevieme si bez
nich predstaviť chod dopravy, jemných mechanizmov hodín, prístrojov, počítačov ani ťažkých strojov.
Vždy to tak nebolo. Kolesá majú svoj vývoj, svoju históriu. Prvé kolesá boli vyrábané z dosiek spojených
kolíkmi a zaisťovali sa koženými obručami. Keď sa
okolo r. 1500 pred Kristom začali používať namiesto
volov kone, prišli do módy ľahšie lúčovité kolesá.
K najstarším zachovaným archeologickým nálezom
patria hlinené modely kolies vozov a úlomky hrnčiarskeho kolesa zo 4. storočia pred Kristom.
Kolesá nachádzame už v Božom slove vo videniach
niektorých prorokov. Daniel videl Boha. Sedel na
tróne, ktorý bol plameňom ohňa, a jeho kolesá boli
blčiaci oheň (Dan 7, 9). Prorok Ezechiel mal videnie
Božieho voza so štyrmi kolesami (Ez 1, 15n). Jedno
koleso bolo uprostred druhého. Všetky kolesá boli
symbolom Božieho poriadku a riadenia, a zároveň
obrazom rýchlo sa striedajúcich udalostí a premien
na svete. Mali farbu morského kameňa, lebo aj more
bolo obrazom nestálosti. Pritom však išli tam, kam
im ukazoval Duch, a stáli zdanlivo vtedy, keď Boh
svoju moc zjavne nepreukazoval.
Rachotenie vozových kolies na iných miestach
Svätého písma predpovedalo rýchlo sa blížiacu vojnu a silného nepriateľa. Neskorší výraz koleso (hebr.
galgal) označuje väčšinou celý voz. Kaz 12, 6 hovorí
o kolese nad studňou, na ktorom bolo navinuté
lano s nádobou na čerpanie vody. Boli to rozmerné
kolesá, aké sú na východe používané dodnes. Koleso
bolo súčasťou lisu a hrnčiarskeho kruhu, v ktorých
môžeme vidieť aj symboliku drvenia hrubosti vnútra
a formovania našej osobnosti do vznešenej podoby
na obraz Ježiša Krista.
M. Kipikašová

na každý deň – 10. týždeň

PONDELOK 2. marec

PIATOK 6. marec

Hieromučeník Teodot

Štyridsiati dvaja mučeníci z Amoria

Čítania: Mt 18, 10 – 20, zač. 75; Rim 15, 1 – 7, zač. 116

Čítania: na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mt 5, 33 – 41, zač. 14; Rim
12, 6 – 14, zač. 110; na VPD: Gn 5, 33 – 6,8; Prís 6, 20 – 7,1

Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila? (Mt 18, 12)
Sv. Terezka od Ježiša – učiteľka Cirkvi raz povedala: „Čím si úbohejší,
tým viac ťa Ježiš bude milovať. Pôjde ťa hľadať ďaleko, ďaleko, keď
z času na čas zablúdiš.“
Ježiš hľadá mňa aj teba. A to je dobrá správa! Nuž priznajme si, že
sme bez neho úbohí a že už nevládzeme kráčať. Dovoľme mu, aby nás
zobral na svoje plecia ako dobrý pastier.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti za odpustenie hriechov – s. 164 (302)

UTOROK 3. marec
Mučeníci Eutropios, Kleonik a Bazilisk
Čítania: Mt 4, 25 – 5, 13, zač. 10; Gal 6, 2 – 10, zač. 214

Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon.
(Gal 6, 2)

Pri hľadaní Boha často rozmýšľame o tom, kde by sme ho mohli nájsť.
Možno by sme sa ho chceli dotknúť tak ako neveriaci Tomáš, ale vtom
si uvedomíme, že žijeme v inej dobe ako on. Nedarí sa nám nájsť ho
a zdá sa nám, že Boh je od nás veľmi ďaleko. Ale pravda je taká, že
k Bohu je tak ďaleko, ako je ďaleko k tvojmu bratovi a sestre. A tak
sa nebojme nastaviť svoje plecia na pomoc blížnemu, veď v ňom ho
nájdeme.

„Vyničím zo zemského povrchu ľudí, ktorých som stvoril...
lebo ľutujem, že som ich urobil.“ (Gn 6, 7)
Boh sa za dní Noema rozhodol, že zničí hriech tým, že ho utopí vo vode
– potopou. V čase Veľkého pôstu prežívame inú skutočnosť a tou je,
že sa Boh rozhodol zaplaviť ľudský hriech svojou nekonečnou láskou
v osobe svojho jediného syna Ježiša Krista. Stotník Longin, ktorý prebodol Ježišovi bok, je toho svedkom, veď sa stal svätým biskupom.
Liturgia: Služba vopred posvätených darov. Zdržanlivosť od mäsa.

SOBOTA 7. marec
Zádušná sobota. Hieromučeníci z Chersonu: Bazil a spol.
Čítania: Mk 1, 35 – 44, zač. 6; Hebr 3, 12 – 16, zač. 309 (rad.); Jn 5, 24
– 30, zač. 16; 1 Sol 4, 13 – 17, zač. 270 (zosnulým)

Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na
pusté miesto a tam sa modlil. (Mk 1, 35)
Modliť sa neznamená robiť niečo, ako to mnohí z nás často chápu.
Pomodlil som sa dnes ruženec, bol som na sv. liturgii, dokonca aj na tej
dlhej krížovej ceste. Boh bude som mnou spokojný. Ale ja sa ťa pýtam:
„Bol si dnes s Ježišom?“ Modliť sa znamená byť s Bohom. Aj Ježiš sa
utiahol na pusté miesto, aby tam bol so svojím Otcom, a nie aby si
splnil povinnosť voči Otcovi.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti za zosnulých. Panychída – s. 162 (308)

Liturgia: Každod. antifóny. Menl. časti Spolutrpiacej – s. 156 (247)

NEDEĽA 8. marec

STREDA 4. marec

2. pôstna nedeľa. Prepodobný vyznávač Teofylakt

Prepodobný Gerasim od Jordána

Čítania: Mk 2, 1 – 12, zač. 7; Hebr 1, 10 – 2, 3, zač. 304

Čítania: na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mt 5, 20 – 26, zač. 12; 2 Kor
6, 16b – 7, 1, zač. 182b; na VPD: Gn 4, 16 – 26; Prís 5, 15 – 6, 3a

„Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ (Mk 2, 5)

A Kain sa vzdialil od Pána... (Gn 4, 16a)
Kým žili Adam a Eva v raji, boli nesmrteľní. Neboli stvorení ako nesmrteľní, lež Božia prítomnosť v raji ich robila nesmrteľnými. To, že žili
v jeho blízkosti. Len čo sa rozhodli pre hriech – vzdialiť sa od Pána, všetko stratili. Tak ako aj Kain, tak ako aj ja a ty, keď sa vzdialime od Boha.
No neľakajme sa! Lebo vidieť túto pravdu vo svojom živote znamená
vlastne prvý krok späť k Bohu.
Liturgia: Služba vopred posvätených darov. Zdržanlivosť od mäsa.

ŠTVRTOK 5. marec
Mučeník Konón
Čítania: Mt 5, 27 – 32, zač. 13; 1 Kor 10, 5 – 12, zač. 144

Počuli ste, že bolo povedané: „Nescudzoložíš!“ (Mt 5, 27)
Asi si väčšina kresťanov zvykla na to, že postiť sa znamená nejesť mäso.
A tak si dáme v stredu či v piatok nejakú dobrú rybu, veď nakoniec ryby
sú zdravé. Zabudli sme na to, že postiť sa znamená byť fyzicky hladný,
aby si mohol mať skúsenosť, že vtedy tvoj hlad utíši modlitba, Božie
slovo a Eucharistia. A že pôst nie je iba od jedla, ale aj od pozerania sa
na hriech.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti Krížu – s. 159 (195)

Jedného dňa – bolo to na Vianoce – mal svätý Hieronym videnie.
Zjavil sa mu Ježiš a obrátil sa na neho: „Hieronym, dnes je deň môjho
narodenia. Daj mi nejaký darček!“ Hieronym odpovedal: „Pane, a čo
ti ja môžem dať? Aký dar ti môžem ponúknuť? Najväčší dar, ktorý ti
môžem dať, je preklad Biblie. Zober si ju, zober si prácu všetkých rokov
strávených prekladom. Ja som ochotný Bibliu aj spáliť, spáliť celé dielo,
čo som vykonal.“ Ale Ježiš odpovedal: „Ďakujem ti, Hieronym, za tvoju
veľkodušnosť, ale ja chcem od teba niečo úplne iné.“ „Čo ti teda môžem
dať, Pane? Ak chceš, darujem ti svoj život. Zober si môj zrak, môj sluch!
Zober si celý môj život, zober si čokoľvek, čo chceš! Som ochotný za
teba aj zomrieť.“ A Ježiš mu povedal: „Hieronym, ďakujem, ale všetko
to, čo mi chceš dať, patrí mne. V týchto daroch by si mi len vrátil to, čo
máš odo mňa. Chcem niečo, čo patrí iba tebe.“ A Hieronym odpovedal: „Nemám nič, čo by bolo iba moje. Čo ti môžem dať, čo patrí iba
mne?“ A Ježiš mu odpovedal: „Hieronym, daj mi svoje hriechy, iba tie
sú tvoje!“ To najdôležitejšie, z čoho nás prišiel Ježiš vyslobodiť, sú naše
hriechy. Spôsobujú v našom živote najväčšie trápenia a zranenia a sú
prekážkou na ceste do večnosti. Preto dnes Ježiš ako prvé hovorí: „Synu,
odpúšťajú sa ti hriechy.“ A potom, aby ľudia uverili, že má moc odpúšťať hriechy, hovorí: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď.“
Liturgia: Hlas 2. Evanjelium na utierni desiate. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár druhého hlasu. Sláva: kondák z 2. pôstnej
nedele, I teraz podľa predpisu. Prokimen z 2. pôstnej nedele. Aleluja
z hlasu, pričasten: Chváľte Pána – s. 144, 209 (186, 200)
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Aj keď mnohí Američania
(a nielen oni) si Baracka
Obamu spájajú s nádejou
na ekonomickú prosperitu
a rovnosť ľudí bez ohľadu na
farbu pleti, možno paradoxne
povedať, že nič nie je biele ani
čierne.

Čo neviete

o novom prezidentovi

Juraj GRADOŠ

A

merická politika (a aj európska)
sa zameriava na ekonomiku
a často o nej rozpráva. Preto
môžu voliči nadobudnúť dojem dôležitosti vplyvu ich rozhodnutia (koho
budú voliť) na ekonomický chod krajiny.
Pravda sa ukázala napríklad aj u nás.
Základné ekonomické nastavenia našej
spoločnosti, hlavné zákony, sa po zmene
orientácie vlády sprava doľava vôbec
nezmenili. Obama aj Bush majú rovnakú
vôľu pomôcť Amerike zvládnuť krízu,
ktorá tu vznikla a paralyzuje celý svet.
V čom sú odlišní? Ak si odmyslím
rôzne záujmové skupiny, ktoré za nimi
stoja, tak dôjdem k podstate rozdielu –
ľavica a pravica. A to hlavne v etických
otázkach. Napriek tomu, že Barack Obama sa hlási ku kresťanstvu, je to americké kresťanstvo. Američania si vytvorili
Boha na svoj obraz.
Pre Georga Busha to bol Boh, ktorý mu
dovoľuje začať vojnu, aj keď ju cirkevní
predstavitelia Katolíckej cirkvi jasne
odsudzovali. Pre Baracka Obamu je to
Boh, ktorý dáva slobodu človekovi robiť,
čo chce. Je to liberálny Boh. Tento jeho
postoj sa ukázal hneď po jeho zvolení
za amerického prezidenta. 22. januára
sa v Kongrese opäť predstavil zákon
slobody voľby, ktorý je klincom do rakvy
všetkým pro-life alternatívam. Americký
prezident v tento deň podporil „právo
ženy na slobodnú voľbu“. „Na 36. výročie (procesu) Roe verzus Wade si pripomíname, že toto rozhodnutie nielenže
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chráni ženské zdravie a reprodukčnú
slobodu, ale zastáva aj širší princíp: že
vláda by nemala zasahovať do našich
najsúkromnejších rodinných záležitostí,“
uviedol Obama v písomnom stanovisku.
Jeho postoje sa nezmenili. Ako poslanec
v senáte štátu Illinois Obama hlasoval
proti zákonu, ktorý by deťom zaručil
právo na život aspoň vtedy, keď náhodou
prežijú neskorý potrat.
Niet sa čomu čudovať. Podľa výskumov
väčšina Američanov zastáva v tejto veci
liberálny názor a uprednostňujú právo
ženy na slobodnú voľbu. Podľa údajov
Americkej konferencie katolíckych biskupov je len 11 % obyvateľov Spojených
štátov za absolútny zákaz potratov.
Kultúra smrti je v Amerike stále prítomná a možno povedať, že sa skôr rozvíja,
než by bola na ústupe. Napríklad trest
smrti za znásilnenie dieťaťa je podľa
Obamu v poriadku. „Myslím si, že trest
smrti by sa mal využívať za veľmi jasne
stanovených podmienok za tie najohavnejšie zločiny, pričom znásilnenie dieťaťa
takýmto zločinom je,“ vyhlásil počas
predvolebnej kampane v Chicagu.
Aj ľudia, ktorých si Barack Obama
vyberá, sú dôkazom toho, že na rečiach
o najliberálnejšom prezidentovi, akého si
Spojené štáty americké pamätajú, predsa
len niečo bude. Napríklad inauguračnú
modlitbu predniesol kontroverzný biskup
Episkopálnej cirkvi Gene Robinson, ktorý
otvorene praktizuje homosexualitu. Na
inaugurácii sa zas s Obamom modlil

konzervatívny evanjelikál Rick Warren,
ktorý je proti manželstvám homosexuálov.
Paradoxne s týmito postojmi a skutkami vyvstáva boj Baracka Obamu za
to, aby mohol po prezidentskej prísahe
spomenúť Boha. Táto spomienka nie je
súčasťou prísahy. Stáva sa však formalitou, ktorá má všetkým ukázať, že nový
prezident je veriaci človek. Slová „tak
mi Pán Boh pomáhaj“ však z jeho úst
vyznievajú smiešne, ba až ironicky.
Texaský biskup Rene Gracida sa jasne
vyjadril k americkým prezidentským
voľbám a povedal, že katolík nemôže
s čistým svedomím voliť Baracka Obamu,
ktorého aborčno-genocídne predstavy
a plány na prehĺbenie sodomizácie americkej spoločnosti sú morálne neprijateľné. Biskup sa tak pripojil k iným americkým biskupom, ktorí tak isto vyslovili
jasné nie pre kandidátov podporujúcich
vraždenie nenarodených detí.
Americkí voliči, aj tí kresťania, pre ktorých podľa prieskumov verejnej mienky
bola dôležitejšia cena benzínu ako právo
na život najnevinnejších, vybavili svojho
nového prezidenta veľkými väčšinami
v oboch komorách kongresu, takže teraz
sa Amerika viac ako inokedy môže stať
naozaj demokratickou krajinou. Demokratickou, lebo jej politika bude bez
hodnôt a bude sa prispôsobovať tomu,
čo chcú Američania. A Boh bude ticho
čakať, kým sa človek k nemu znova
obráti. n

Protest proti potratom 22. januára 2009	Snímka: archív J. Girovského

spoločnosť

na každý deň – 11. týždeň

PONDELOK 9. marec

PIATOK 13. marec

Štyridsiati mučeníci zo Sebastey

Prenesenie pozostatkov Nikefora, konšt. Patriarchu

Čítania: Mt 20, 1 –16, zač. 80; Hebr 12, 1 – 10, zač. 331 (mučeníkom)

Čítania: na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mt 6, 22 – 33, zač. 18; Ef 5,
1 – 8a, zač. 228; na VPD: Gn 8, 4 – 21; Prís 10, 31 – 11, 12

...zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytr
valo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upre
tými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery. (Hebr 12, 1 – 2)
Každý dobrý kresťan sa snaží bojovať s hriechom. Dávame si predsavzatia. Silou vôle sa snažíme premôcť zlozvyky. No naša skúsenosť
je taká, že skôr či neskôr sa ocitneme v tých istých a často aj v horších
hriechoch. Diabol chce, aby sme sa točili okolo hriechu, aby centrom
nášho života bolo to, či som už zhrešil, alebo ešte nie. Stredobodom
nášho života má byť Ježiš, nie hriech.

Keď zomrie bezbožný človek, zomiera aj nádej. (Prís 11, 7a)
Jedno príslovie hovorí: „Nik nedáva viac ako ten, kto dáva nádej.“ Jedinou a skutočnou nádejou je Boh, pretože táto nádej pramení z neporušiteľnosti a večnosti. Teda kto patrí Bohu, je sýtený nádejou na veky
a kto v neho neverí a nevkladá doň nádej, toho nádej sa končí smrťou.
Liturgia: Služba vopred posvätených darov. Zdržanlivosť od mäsa.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti mučeníkom – s. 365 (240 alebo 196)

SOBOTA 14. marec

UTOROK 10. marec

Čítania: Mk 2, 14 – 17, zač. 8; Hebr 10, 32 – 38a, zač. 325 (rad.); Jn 5,
24 – 30, zač. 16; 1 Sol 4, 13 – 17, zač. 270 (zosnulým)

Mučeník Kodrat a spol.
Čítania: Mt 10, 32 – 11, 1, zač. 38; Flp 2, 12 – 16, zač. 241

Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. (Mt 10, 35)
Mohli by sme si položiť otázku: „Azda sa mám hnevať na svoju svokru
či byť proti otcovi, alebo proti mame, aby som vyplnil toto Ježišovo
slovo?“ Určite nie! Určite Ježiš nechce, aby som sa teraz pohneval so
všetkými. Isté je, že keď uveríš Ježišovi, už nemôžeš súhlasiť s otcom,
keď hreší, alebo s mamou, ktorá ohovára. A to je ten Ježišov meč
rozdelenia.
Liturgia: Každod. antifóny. Menl. časti Spolutrpiacej – s. 156 (247)

STREDA 11. marec
Patriarcha Sofronios
Čítania: na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mt 7, 1 – 8, zač. 20a; Ef 4,
1 – 13, zač. 224; na VPD: Gn 7, 6 – 9; Prís 9, 12 – 18

I vošiel Noe a s ním aj jeho synovia, jeho žena a ženy jeho
synov pred zátopou vody do korábu. (Gn 7, 7)
Predstav si, že si na pustom ostrovčeku, ktorý je veľmi maličký. Pomaly
ho zatápa voda a ty sa nemáš ako dostať do bezpečia. Existuje iba
jediná loď, ktorá ťa môže zachrániť a ktorú tvoj Otec poslal pre teba.
Ostrovček je tvoj hriech a loď sa volá Ježiš. Otec chce, aby si na túto
loď nastúpil ako Noe so svojou rodinou, a nie aby si za ňou plával, lebo
skôr či neskôr by si sa utopil.
Liturgia: Služba vopred posvätených darov. Zdržanlivosť od mäsa.

ŠTVRTOK 12. marec
Prepodobný vyznávač Teofan Sigrianský
Čítania: Mt 7, 24 – 8, 4, zač. 24; Kol 3, 4 – 11, zač. 257

A keď sa zjaví Kristus, váš život, ... (Kol 3, 4)
Pre niekoho žiť (život) znamená zarábať peniaze či budovať si kariéru,
alebo vlastniť čím viac majetku. A to, že to tak vnímame, potvrdzujú aj
slová, ktoré vychádzajú z našich úst vtedy, keď vidíme nejakého boháča – „Ten sa má! To je život!“ Ale keď môj život nie je Ježiš, ak pre mňa
žiť neznamená Ježiš, tak potom čo bude, keď sa zjaví vo svojej sláve?

Zádušná sobota. Prepodobný Benedikt

Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými,
aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. (1

Sol 4, 13)

Niektorí ľudia hovoria: „Otče, kto vie, ako to tam v tej večnosti, na tom
Božom súde bude?!“ Drahý brat a sestra, vieme, ako to tam bude.
Vieme, čo nás čaká po smrti. Veď máme Božie slovo a tam Boh hovorí
jasne ústami sv. apoštola Pavla: „Nechcem, bratia, aby ste nevedeli,
ako je to so zosnulými....“ Tak veríš tomu alebo nie? A ak veríš, tak Božie
slovo aj ži, aby sa to dnešné raz vyplnilo aj na tebe!
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti za zosnulých. Panychída – s. 162 (308)

NEDEĽA 15. marec
3. pôstna nedeľa – Krížupoklonná. Mučeníci Agapios a spol.
Čítania: Mk 8, 34 – 9, 1, zač. 37; Hebr 4, 14 – 5, 6, zač. 311

Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši
by uškodil?! Lebo za čo vymení človek svoju dušu?! (Mk 8,
36 – 37)

Neviem, či si, drahý brat a sestra, niekedy uvažoval o tom, že sme veční.
Otázka je, kde budeme tráviť tú svoju večnosť. S Bohom alebo bez
neho? Večne blažení a šťastní alebo smutní a v utrpení na veky? Pre
jednu z týchto možností sa treba rozhodnúť už teraz na zemi. Rozhodnúť sa, či moja duša bude patriť Bohu, alebo jej uškodím, alebo, ako sa
na inom mieste Svätého písma hovorí, stratím svoju dušu.
Keď som bol na duchovných cvičeniach v Arse vo Francúzku, jeden
z prednášajúcich biskupov nám položil otázku: „Viete, čo znamená stratiť svoju dušu?“ Znamená to stratiť alebo nemať živý vzťah
s Bohom. Mám ho? Máš živý vzťah s Bohom alebo si stratil, či vymenil
svoju dušu za niečo iné? Ak sa tak stalo, rýchlo zavolaj na Pána, lebo
on čaká, aby znova obnovil spojenie s tebou, aby si naspäť získal svoju
dušu na veky pre neho.
Liturgia: Hlas 3. Evanjelium na utierni jedenáste. Predobrazujúce
antifóny a blaženstvá. Tropár tretieho hlasu a Krížu. Ostatné menlivé časti z 3. pôstnej nedele – s. 145, 211 (186, 201)
Slavomír Zahorjan
(v zátvorkách sú uvedené strany v modlitebníku Spasi dušu svoju)

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti Krížu – s. 159 (195)
slovo 4 – 5|2009
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príbehy apoštola pavla

Zrazený na
T

kolená

icho, mĺkve ticho prerušované iba
híkaním oslov a štrkotom kameňov. Všetci ľudia v tejto obyčajnej,
no predsa netradičnej karaváne boli
ticho. Horúci púštny vietor im do očí vial
drobný piesok, ktorý odlamoval z neďalekých pieskovcových balvanov alebo
dvíhal zo zeme v obrovských víroch.
Všetci už chceli vidieť Damask – úchvatné mesto v Sýrii.
Na čele karavány sa spolu s jej vodcom viezol na hnedom koni mladý muž.
Jeho pokoj ostro kontrastoval s tým, čo
prežíval pred niekoľkými mesiacmi. Vtedy
pochyboval. On, farizejov syn, pochyboval! Aké bláznovstvo zachvátilo jeho
dušu! Skoro uveril tomu Nazaretskému.
Ale teraz mal jasno.
Všetko sa zmenilo, keď počul toho
helénskeho Žida Štefana. Hovoril tak
poblúznene. A na konci napadol všetkých
v rade a označil ich za vrahov: „Vy tvrdošijní s neobrezaným srdcom a ušami,
vy vždy odporujete Duchu Svätému; vy
takisto ako vaši otcovia. Ktorého proroka neprenasledovali vaši otcovia? Oni
zabíjali tých, čo predpovedali príchod
Spravodlivého, a vy ste sa teraz stali jeho
zradcami a vrahmi; vy, čo ste prostredníctvom anjelov dostali zákon, no nezachovávali ste ho.“
To pobúrilo aj jeho. Ako sa môže niekto
odvážiť toto hovoriť o tých, ktorí chránia
tento ľud pred zánikom, pred smrťou?!
A nejde len o smrť takú, akú vnímame.
Veď oni udržujú tradície otcov, a tak chránia vieru detí.

A na dôvažok hovoril o tom, že Syn
človeka stojí po pravici Boha a je mu teda
rovný. Veď to je rúhanie najhrubšieho
zrna! Vtedy všetci, čo pochybovali, boli
presvedčení. Rozhodli sa zničiť túto zberbu, tento nádor na tele Izraela. Začalo
sa to v Jeruzaleme. A šírilo sa to po celej
Judei a Samárii. Všetci draho zaplatia za
to, že útočia na Boha. Boh je len jeden
a žiadny človek nemôže stáť po jeho
pravici.
On sám sa do toho zapojil a teraz ide
do Damasku, aby aj tam urobil poriadok
a skoncoval s tým bludom, ktorý rozvracia ich národ. Táto cesta bude zničená
– a on sa stane Božím mečom. Sám si to
vyžiadal od veľkňaza – a on mu požehnal. Ešte hodina a už tam budú. Aj vietor
ustal, no on neustane a hneď pôjde za
predstavenými synagóg a všetkých tých
rúhačov dovedie do Jeruzalema.
Nebo sa vyjasnilo. Zvírené oblaky
piesku, ktoré zakrývali slnko, padli na
zem a tú zaliali slnečné lúče. Šavol zdvihol oči k nebu a zrazu nevidel nič, iba
svetlo. Nevidel nebo ani zem, všetko bolo
plné svetla – nie chladného, ale predsa
nepálilo a bolo príjemné.
Stratil rovnováhu a padol na zem. Vtom
počul hlas, ktorý k nemu prehovoril: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“
„Kto si, Pane?“ spýtal sa.
„Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ.
Ale vstaň, chod‘ do mesta a povedia ti, čo
máš robiť.“
Mužovia, čo ho sprevádzali, stáli ako
ohromení, lebo počuli hlas, ale nikoho

Dopravná zápcha

A

  je to znova tu. Mestská hromadná
doprava sa pridáva k hromade už
čakajúcich vozidiel. Kôpka cestujúcich
v uzavretej škatuli sa po dlhšom státí
mierne rozvlní. Napätie hustne. Skúmavejšiemu pohľadu neunikne decentne
oblečený pán, ktorý neustále pozerá na
hodinky a nervózne šúcha rúčku vyblýskaného kufríka. Vyzývavá slečna (alebo
pani?) si kráti čas upravovaním svojho
aj tak bezchybného vonkajšieho výzoru.
Ktosi vzadu stále hlasnejšie dáva najavo

38

slovo 4 – 5|2009

svoju nespokojnosť s dopravnou situáciou v meste. Hromží na politikov i šoférov. No a skupinka mladých pubišov si ani
nevšimne, kedy sa autobus zastaví alebo
pohne. Čierne hudobné štople v ušiach
dobre izolujú. Malá dievčinka s modrými
očami hľadí cez okno. Drobnou rúčkou
si na zarosenom skle otvorila výhľad.
Pozerá sa a usmieva. Ktovie prečo.
Vynútené životné státia vždy dokonale
zhodnotia náš cieľ.
Dada Kolesárová

Vitráž v Katedrále sv. Pavla v Birminghame (Alabama, USA)	Snímka: Mary Dillard, yearofsaintpaul.files.wordpress.com

Jeremy

nevideli. Pozerali jeden na druhého a hľadali, s kým sa to Šavol rozpráva.
On vstal zo zeme, otvoril oči, ale nič nevidel. Rukami sa dotkol očí, akoby z nich
chcel dať dole masku, čo mu zabraňovala
vidieť, no neuspel. „Som slepý,“ vykríkol.
Všetci sa zľakli.
„Som slepý,“ zopakoval tichšie a padol
na kolená. Z jeho očí začali tiecť slzy.
Mýlil sa. Chcel byť Božím mečom, a bojoval proti Bohu. Chcel zachrániť národ,
a bojoval proti zachráneným. Koľko žien
ho prosilo, aby im nebral mužov! Koľko
žien ho prosilo za vlastné deti! Plakali,
a on bol tvrdý. Ešte aj ten Štefan. Hoci
do neho nehodil jediný kameň, ochotne
postrážil rúcha tým, čo to urobili. A on
sa za nich modlil: „Pane, nezapočítaj im
tento hriech.“ n

zo života svätých

Ako oheň

a vietor

V závere svojej prvej reči Ján Zlatoústy porovnáva apoštola Pavla
s Jozuem, Dávidom a Eliášom. Vrcholom všetkých porovnaní je
skutočnosť, že sa Zlatoústy nebojí postaviť Pavla vyššie od anjelov.
Takým spôsobom chce presvedčiť svojich poslucháčov o tom, že
človek je schopný veľkých vecí, ak chce, a preto sa snaží zapáliť
v ľuďoch aspoň iskierku horlivosti za Pána, ukazujúc Pavla ako príklad
hodný nasledovania.

P

atrilo by sa teraz predstaviť Jozueho (Nunovho syna) i Samuela, ako
aj ostatných prorokov, ale aby sme
príliš nenaťahovali reč, prejdime k tým
najdôležitejším, lebo ak sa (Pavol) ukáže
väčším od nich, potom ani o tých ostatných neostanú najmenšie pochybnosti.
Kto sú teda tí najdôležitejší?
Po tých, ktorých som spomenul vyššie,
kto iný, ak nie Dávid a potom Eliáš a Ján,
z ktorých jeden je predchodca prvého,
ďalší zasa predchodca druhého Pánovho
príchodu, a preto sa jeden nazýva menom
toho druhého. Čo vznešeného (nachádzame) u Dávida?
Pokoru a lásku k Bohu. Ale kto iný viac
alebo aspoň nie menej ako Pavlova duša
mal jedno i druhé?
Čo obdivuhodného (máme) u Eliáša?
Azda to, že zatvoril nebo, priviedol hlad
a stiahol (z neba) oheň? Nie. Ja si myslím,
že je to jeho horlivosť za Pána, ktorá bola
silnejšia než oheň. Ale ak sa pozrieš na
Pavlovu horlivosť, potom zistíš, že o toľko
prevyšuje Eliáša, o koľko Eliáš prevyšuje
ostatných prorokov. Veď čo možno prirovnať k slovám, ktoré vyslovil v horlivosti
za Pánovu slávu: „Radšej by som bol ja
zavrhnutý od Krista namiesto svojich bratov, mojich príbuzných podľa tela“? Preto
keď ho očakávali nebesia, vence a odmena, neponáhľal sa, otáľal a riekol: „Zostať
v tele je potrebnejšie pre vás.“ Ani jednu
z viditeľných vecí, ba ani z neviditeľných,
nepokladal za dostatočnú na vyjadrenie
jeho lásky a horlivosti, preto hľadal inú,
nejestvujúcu, aby vyjadril to, čo chcel
a túžil vyjadriť.
Ján jedol kobylky a divý med. Ale Pavol
žil uprostred sveta tak, ako tamten na
púšti, nejedol kobylky a divý med, ale
jeho stôl bol oveľa biednejší a pre horlivosť v ohlasovaní mu chýbala najnevyhnutnejšia strava. Že tamten preukázal
veľkú odvahu, keď karhal Herodesa?
Lenže Pavol zatváral ústa nie jednému,

dvom či trom, ale nespočetnému množstvu jemu podobných, či lepšie povedané,
omnoho zúrivejším než onen tyran.
Nakoniec nám ostáva porovnať Pavla
s anjelmi; opusťme preto zem a vystúpme
na nebeské výšiny. Nech nik nepovažuje
moju reč za opovážlivú. Ak Písmo nazýva
anjelom Jána a kňazov, čo je na tom divné, ak porovnáme s týmito silami toho,
ktorý ich prevyšuje? Čo veľké u nich nachádzame? To, že sa úplne a vo všetkom
podrobujú Bohu, o čom aj Dávid v údive
svedčí: „Udatní hrdinovia, čo počúvajú na
jeho slová a plnia jeho príkazy“? Naozaj,
nič sa tomu nevyrovná, hoci by boli aj
tisíckrát beztelesnými, lebo práve to ich
robí blaženými, že plnia (Božie) príkazy
a v ničom neodporujú. Ale aj na Pavlovi
možno vidieť, že toto všetko zachovával;
nielenže bol verný Božiemu slovu, ale
zachovával aj všetky prikázania, ba aj
viac než prikázania, čo aj sám vyjadril,
keď povedal: „Aká je teda moja odmena?
Že keď hlásam evanjelium, predkladám
ho zadarmo a nevyužívam svoje právo pri
evanjeliu.“ Čo vznešené hovorí ďalej prorok o anjeloch? „Vetry sú tvojimi poslami,
ohnivé plamene tvojimi služobníkmi.“
Lenže aj toto môžeme vidieť u Pavla,
lebo on sťa vietor i oheň obletel celý svet
a očisťoval zem. Že ešte nedosiahol nebo?
Práve to je obdivuhodné, že bol takým na
zemi a hoci bol zaodetý smrteľným telom,
vyrovnal sa beztelesným mocnostiam.
Koľko odsúdenia si zaslúžime za to, že
tu jediný človek skrýva v sebe všetky
čnosti a my sa neusilujeme nasledovať ho
ani v najmenšom? Myslime preto na to
a snažme sa zachrániť pred súdom, nasledujme jeho horlivosť, aby sme si zaslúžili
dosiahnuť tie isté blahá milosťou a láskou
nášho Pána Ježiša Krista, ktorému patrí
sláva a vláda teraz i vždycky i na veky
vekov. Amen. n
preložil a spracoval Marko Durlák

Svätý apoštol Onezim

V

  maloázijskom meste Kolosy býval
zámožný človek menom Filemon.
Hoci bol kresťanom, predsa vlastnil
otrokov, okrem iného aj Onezima. Ten
sa nejakým vážnym spôsobom previnil
proti svojmu pánovi, pravdepodobne mu
niečo ukradol, preto sa dal na útek. Tak sa
dostal do Ríma, kde sa zoznámil so svätým
Pavlom, ktorý bol vtedy vo väzení. Veľa ho
počúval, mnoho mu pomáhal a napokon
sa stal kresťanom.
Vtedy vznikol List svätého apoštola Pavla
Filemonovi, ktorý predstavuje súčasť Nového zákona. Apoštol Pavol prosí Filemona, aby Onezimovi odpustil a dobre s ním
zaobchádzal, ba jemne mu naznačuje, že
by sa potešil, keby daroval Onezimovi slobodu. Tento list dostal Filemon prostredníctvom samého Onezima. A naozaj:
Filemon nielenže Onezima nepotrestal, ale
daroval mu slobodu.
Onezim sa vrátil do Ríma a pomáhal
apoštolovi Pavlovi. Ten mu udelil biskupské svätenie a on potom chodil po
viacerých mestách, aby ohlasoval evanjelium. Napokon sa usadil v Efeze, kde sa
stal biskupom namiesto svätého Timoteja.
S Onezimom sa stretol a rozprával na
svojej ceste za mučeníctvom aj svätý Ignác
Bohonositeľ, čo sa môžeme dočítať v jeho
listoch.
Neskôr bol Onezim zatknutý, privedený do Ríma, vypočúvaný a odsúdený na
smrť. Najprv ho palicovali, potom ho sťali
mečom. Veľmi krásna je jeho odpoveď na
otázku, do akej spoločenskej skupiny patrí:
„Kedysi som bol otrokom istého muža,
teraz som verným otrokom nášho Vládcu,
Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.“
Marcel Gajdoš
slovo 4 – 5|2009
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zamyslenie nad ikonou
Vyhnanie z raja	Snímka: www.geocities.com

Vyhnanie
z raja
Jozef GAČA

O

  tom, čo spôsobuje hriech v človekovi, nám Boh hovorí už od
prvých ľudských chvíľ. Ikona
s pomenovaním Vyhnanie z raja to svojou kompozíciou verne zachytila. Aj ten
základný spomínaný problém s hriechom.
Vieme dobre, čo sa tam pri strome poznania dobra a zla stalo, aký dialóg sa tam
uskutočnil. Nad prvými stránkami Biblie
ste sa už isto neraz zamysleli. Stvorenie
sveta, stvorenie človeka a prvý hriech
sú témy, ktorými je človek mnohorakým
spôsobom oslovený. Poslednej z tém sa
venuje aj naša ikona.
Hadovo klamstvo spôsobilo nedôveru
a prvotnú neposlušnosť človeka. Začalo
sa to na prvý pohľad nevinnou otázkou.
Bola však plná úlisnosti. Rozvinula sa
krátka debata: had, človek, had, človek....
až napokon došlo k porušeniu Božieho
príkazu. Jedli z ovocia na pohľad chutného, krásneho, vábivého. Došlo k hriechu
a ten vyzliekol nahého človeka z Božej
pravdy a z bezstarostnosti. Človek začal
mať problém – som nahý! Je to náš
problém doteraz. Ťaháme na seba figové
listy. Ukrývame sa, lebo sme zhrešili.
Presne tak ako Adam a Eva nejdeme hneď
s pravdou von. Odvádzame pozornosť

na nepodstatné
skutočnosti.
Nahota nebola
pre Boha problémom. Boh nás
tak stvoril a povedal, že to bolo
dobré. Boh sa
rozpráva s Adamom i s Evou
o všetkých dôsledkoch ich nedôvery
a neposlušnosti.
Obracia sa aj
na toho, kto bol
prvým aktérom,
na hada, na
zlého ducha, ktorý
závidí človekovi
Božiu priazeň
i lásku a usiluje sa
ho oklamať, aby ju
neprijímal. Prví ľudia boli z raja vyhnaní. Prešli rajskou bránou von, ako na to
poukazuje ikona gestom anjela. Prarodičia so sklonenými hlavami neodchádzajú
z raja nahí, ale zaodetí nádejou a Božou
pomocou.
Cestu k stromu života začal strážiť che-

rubín s plamenným mečom až do času,
kým sa Božia blahozvesť z raja o záchrane človeka nenaplnila. Až dovtedy, kým
nám nebol daný kríž ako záchrana – kľúč
od rajskej brány, a svetlom vzkriesenia
bola cesta k stromu života – Ježišovi Kristovi – navždy osvetlená. n

KNIHA: Vasiľ
Kočemba – kňaz,
básnik, redaktor,
publicista

FILM: STEP UP 2 –
THE STREETS (O krok
vyššie 2 – Ulice)

HUDBA:
DISCIPLE – Southern
Hospitality

Ak máte radi hudbu
a tanec, tento film je pre
vás ako stvorený. Prináša
príbeh Andie, ktorá miluje
pouličný tanec. Ten jej však prináša iba problémy so zákonom a v rodine. Aby sa jej život
nezrútil, prihlási sa do prestížnej tanečnej
školy, kde sa zoznámi s najlepším tanečníkom
školy Chasom. Obaja však chcú dať tancu
novú podobu a cez súťaž pouličných tancov
ukázať okoliu prepojenie dvoch svetov – sveta
ulice a vyumelkovaného sveta. Tanec sa akoby stal mostom medzi neusporiadaným životom na ulici a zmysluplným životom v kruhu
rodiny, priateľov a milovaného človeka. Film
Step Up 2 ukazuje, ako dať životu správny
smer a zmysel, ako nestratiť priateľov a získať
pravú lásku. Film je kombináciou tanečného,
filmového a hudobného umenia.
Lukáš Petruš

Prinášame vám malú
chuťovku v podobe nového CD skupiny Disciple (Učeník) Southern
Hospitality (Južanská pohostinnosť – americká fráza na označenie lásky, akú prejavil
milosrdný Samaritán). Pre Slovákov je táto
skupina neznáma, no v USA patrí medzi
najpopulárnejšie gospelové skupiny. Treba
priznať, že hudobný štýl tejto rockovej skupiny je pre niektorých poslucháčov ťažko stráviteľný. Tvrdší zvuk gitár, nejaký ten výkrik...
No celkový výraz hudby a textov je enormne
energický, pričom by poslucháč najradšej
skákal a tešil sa z Božej lásky. A presne o tom
spieva skupina Disciple. Všetky texty piesní sú
napísané na základe Svätého písma, pričom
ich kompozícia spolu s hudobným stvárnením vytvárajú vynikajúci hudobný a duchovný zážitok.
Lukáš Petruš

František Dancák – Monika Tančáková

Takto nazvali autori
Vasiľ Kočemba
PaedDr. František Dancák a Monika Tančáková
publikáciu k 10. výročiu úmrtia gréckokatolíckeho kňaza, básnika Zamaguria,
redaktora a publicistu Mgr. Vasiľa Kočembu.
Nádherná a citovo ladená knižka je ilustrovaná čiernobielymi fotografiami z osobnej
pozostalosti V. Kočembu, ktorá sa zachovala
v rodine Kočembovcov, ako aj autorov publikácie. Vkusne pôsobí kolorovaná obálka.
Kniha je rozdelená na tri tematické okruhy.
Prvý je o živote V. Kočembu a jeho kňazstve,
druhý má spomienkový charakter a tretí obsahuje personálnu bibliografiu poézie a publicistiky a tri doteraz neuverejnené básne.
Publikácia je dôstojným holdom o. Vasiľovi
Kočembovi k 10. výročiu jeho úmrtia.
Andrej Kaputa
Kňaz, básnik, redaktor, publicista

40

slovo 4 – 5|2009

program
tv LUX – doma je doma

16.02. (pondelok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva P
08.30 Kráľovstvo bez hraníc (16) 09.00
Doma na dôchodku 10.00 Správy 10.20
Poltón hitparáda 10.45 Rehoľná abeceda 11.00 Luxáreň 11.30 Retro blok
12.00 Anjel Pána 12.30 Generálna
audiencia 13.55 Poézia 14.15 Ranná
káva 15.00 UPéCé live 16.00 Bioetika
(6) – Legalizácia eutanázie Å 16.30
Lumen 2000 17.00 Doma v rodine P
18.00 Octava dies 18.30 Starý zákon (7)
å 19.00 Po stopách evanjelia v Číne
– Kristova láska nepozná hranice...
(1) 19.30 Vlastná cesta 20.00 Správy
20.15 Návratka 20.25 Prehľad katolíckych periodík 20.30 U Pavla P 21.50
Rehoľná abeceda 22.00 Ranná káva
22.45 Doma v kultúre 23.45 Správy
17.02. (utorok) 07.00 Svätá omša P
07.30 Návratka 07.45 Ranná káva P
08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma
v rodine 10.00 Správy 10.20 U Pavla
11.40 Poézia 12.00 Anjel Pána 12.30
Taizé 13.30 Večerná univerzita 14.15
Ranná káva 15.05 Moja misia magazín – Madagaskar Å 16.00 Gospel
párty 17.00 Doma v Cirkvi P 18.00
Bioetka (6) – Legalizácia eutanázie Å
18.30 Kráľovstvo bez hraníc (12) 19.00
Katechéza 19.30 Octava dies 20.00
Správy P 20.15 Návratka 20.25 Prehľad
katolíckych periodík 20.30 Nielen
z chleba P 21.15 Tandem kvíz 22.00
Ranná káva 22.45 Doma na dôchodku
23.45 Správy
18.02. (streda) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P
08.30 Starý zákon (7) å 09.00 Doma
v Cirkvi 10.00 Správy 10.30 Generálna
audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.30
Nielen z chleba 13.15 Taizé 14.15
Ranná káva 15.00 U Pavla 16.20 Rehoľná abeceda 16.30 Centrum nápadov
17.00 Doma v zamestnaní P 18.00
Štúdio AHA! 18.30 Svätý František
(12) 19.00 Luxáreň 19.30 Octava dies
20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25
Poltón klub P 21.25 Prehľad katolíckych
periodík P 21.30 Po stopách evanjelia
v Číne – Kristova láska nepozná hranice... (1) 22.00 Ranná káva 22.45 Doma
v rodine 23.45 Správy
19.02. (štvrtok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P
08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma
v zamestnaní 10.00 Správy 10.20
Taizé 11.15 Vlastná cesta 11.40 Poézia 12.00 Anjel Pána 12.30 U Pavla
13.55 Rehoľná abeceda 14.10 Prehľad
katolíckych periodík 14.15 Ranná káva
15.00 Gospel párty 16.00 Retro blok
16.30 Po stopách evanjelia v Číne –
Kristova láska nepozná hranice... (1)
17.00 Doma v kultúre P 18.00 Lumen
2000 P 18.30 Starý zákon (7) å 19.00
Bioetika (6) – Legalizácia eutanázie Å
19.30 Katechéza 20.00 Správy 20.15
Návratka 20.25 Prehľad katolíckych
periodík 20.30 Chvály P 21.30 FILMiX P Å 22.00 Ranná káva 22.45
Doma v Cirkvi 23.45 Správy
20.02. (piatok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P
08.30 Svätý František (12) 09.00
Doma v kultúre 10.00 Správy 10.15
Po stopách evanjelia v Číne – Kristova
láska nepozná hranice... (1) 10.45
Nielen z chleba 11.30 Retro blok 12.00
Anjel Pána 12.30 Tandem kvíz 13.20
Taizé 14.15 Ranná káva 15.00 Generálna audiencia 16.30 Katechéza 17.00
Doma na dôchodku P 18.00 Poltón
magazín 18.30 Kráľovstvo bez hraníc
(16) 19.00 Štúdio AHA! 19.30 Bioetika
(7) – Paliatívna medicína P Å 20.00

Správy P 20.15 Návratka 20.25 Prehľad
katolíckych periodík 20.30 Moja misia
magazín – Madagaskar 21.30 Večerná
univerzita P 22.15 Ranná káva 23.00
Doma v zamestnaní
21.02. (sobota) 07.00 Kráľovstvo bez
hraníc (17) P 07.30 Starý zákon (8) P å
08.00 Klbko P 08.30 Poltón klub 09.30
Poltón magazín 10.00 Štúdio AHA! P
10.30 Gospel párty P 11.30 Bioetika
(7) – Paliatívna medicína Å 12.00
Anjel Pána 12.30 Gen. audiencia 13.50
Klbko 14.15 Več. univerzita 15.00
Katechéza 15.30 UPéCé live 16.30
Vlastná cesta 17.00 Lumen 2000 17.30
FILMiX Å 18.00 Poézia 18.15 Návratka
18.25 Prehľad kat. periodík 18.30 Sv.
František (12) 19.00 Luxáreň P 19.30
Octava dies 20.00 Správy 20.15 Reh.
abeceda 20.30 Po stopách evanjelia
v Číne – Kristova láska nepozná hranice...
(1) 21.00 Tandem kvíz P 21.45 Moja
misia mag. – Madagaskar Å 22.45
Chvály 23.45 Správy
22.02. (nedeľa) 07.00 Svätý František
(12) 07.30 Klbko 08.00 Gospel párty
09.00 Chvály 10.00 Svätá omša P
11.15 Nielen z chleba P 12.00 Anjel
Pána P 12.30 Poézia P 12.50 Starý
zákon (8) å 13.20 U Pavla 14.45
Tandem kvíz 15.30 Lumen 2000 16.00
Moja misia magazín – Madagaskar
17.00 Štúdio AHA! 17.30 Octava
dies P 18.00 Poltón magazín P 18.30
Kráľovstvo bez hraníc (17) 19.00 Katechéza P 19.30 Vlastná cesta 20.00
Správy 20.15 Rehoľná abeceda P 20.30
Po stopách evanjelia v Číne – „Žatva je
veľká, ale robotníkov málo“ (2) P 21.00
Luxáreň 21.30 Bioetika (7) – Paliatívna
medicína Å 22.00 Večerná univerzita
22.45 Poltón klub 23.45 Správy
23.02. (pondelok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva P
08.30 Kráľovstvo bez hraníc (17) 09.00
Doma na dôchodku 10.00 Správy 10.20
Poltón magazín 10.45 Rehoľná abeceda
11.00 Vlastná cesta 11.30 Lumen
2000 12.00 Anjel Pána 12.30 Gen. audiencia 13.55 Poézia 14.15 Ranná káva
15.00 Poltón klub 16.00 Bioetika (7)
– Paliatívna medicína Å 16.30 Retro
blok 17.00 Doma v rodine P 18.00
Octava dies 18.30 Starý zákon (8) å
19.00 Po stopách evanjelia v Číne –
„Žatva je veľká, ale robotníkov málo“
(2) 19.30 Luxáreň 20.00 Správy 20.20
Návratka 20.25 Prehľad katolíckych
periodík 20.30 U Nikodéma P 21.50
Rehoľná abeceda 22.00 Ranná káva
22.45 Doma v kultúre 23.45 Správy
24.02. (utorok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P
08.30 Klbko 09.00 Doma v rodine
10.00 Správy 10.20 U Nikodéma 11.40
Poézia 12.00 Anjel Pána 12.30 Chvály
13.30 Večerná univerzita 14.15 Ranná
káva 15.00 Moja misia magazín – Madagaskar 16.00 Gospel párty 17.00
Doma v Cirkvi P 18.00 Bioetika (7) –
Paliatívna metóda Å 18.30 Kráľovstvo
bez hraníc (17) 19.00 Katechéza 19.30
Octava dies 20.00 Správy P 20.15
Návratka 20.25 Prehľad katolíckych
periodík 20.30 Nielen z chleba P 21.15
Tandem kvíz 22.00 Ranná káva 22.45
Doma na dôchodku 23.45 Správy
25.02. (streda) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P
08.30 Starý zákon (8) å 09.00 Doma
v Cirkvi 10.00 Správy 10.30 Generálna
audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.30
Nielen z chleba 13.15 Chvály 14.15
Ranná káva 15.00 U Nikodéma 16.20
Rehoľná abeceda 16.30 Klbko 17.00

Doma v zamestnaní P 18.00 Štúdio
AHA! 18.30 Svätý František (12) 19.00
Vlastná cesta 19.30 Octava dies 20.00
Správy 20.15 Návratka 20.25 UPéCé
live P 21.25 Prehľad katolíckych periodík P 21.30 Po stopách evanjelia
v Číne – „Žatva je veľká, ale robotníkov
málo“ (2) 22.00 Ranná káva 22.45
Doma v rodine 23.45 Správy
26.02. (štvrtok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P
08.30 Klbko 09.00 Doma v zamestnaní
10.00 Správy 10.20 Chvály 11.15
Luxáreň 11.40 Poézia 12.00 Anjel Pána
12.30 U Nikodéma 13.55 Rehoľná abeceda 14.05 Prehľad katolíckych periodík
14.15 Ranná káva 15.00 Gospel párty
16.00 Lumen 2000 16.30 Po stopách
evanjelia v Číne – „Žatva je veľká, ale
robotníkov málo“ (2) 17.00 Doma
v kultúre P 18.00 Retro blok P 18.30
Starý zákon (8) å 19.00 Bioetika (7) –
Paliatívna metóda Å 19.30 Katechéza
20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25
Prehľad kat. periodík 20.30 Ruženec P
21.30 FILMiX Å 22.00 Ranná káva
22.45 Doma v Cirkvi 23.45 Správy
27.02. (piatok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P
08.30 Svätý František (12) 09.00
Doma v kultúre 10.00 Správy 10.15
Po stopách evanjelia v Číne – „Žatva je
veľká, ale robotníkov málo“ (2) 10.45
Nielen z chleba 11.30 Retro blok 12.00
Anjel Pána 12.30 Tandem kvíz 13.20
Chvály 14.15 Ranná káva 15.00 Generálna audiencia 16.30 Katechéza 17.00
Doma na dôchodku P 18.00 Poltón
magazín 18.30 Kráľovstvo bez hraníc
(17) 19.00 Štúdio AHA! 19.30 Bioetika
(7) – Bioetika a komunikácia P Å
20.00 Správy P 20.15 Návratka 20.25
Prehľad kat. periodík 20.30 Moja misia
magazín – Padre Alegría P 21.30 Škola
Pavlovho slova (6) P 22.10 Ranná káva
22.55 Doma v zamestnaní
28.02. (sobota) 07.00 Kráľovstvo bez
hraníc (18) P 07.30 Starý zákon (9) P
å 08.00 Centrum nápadov P 08.30
UPéCé live 09.30 Poltón magazín
10.00 Štúdio AHA! 10.30 Gospel
párty P 11.30 Bioetika (7) – Bioetika
a komunikácia Å 12.00 Anjel Pána
12.30 Generálna audiencia 13.50
Centrum nápadov 14.15 Škola Pavlovho
slova (6) 15.00 Katechéza 15.30 Poltón
klub 16.30 Luxáreň 17.00 Retro blok
17.30 FILMiX Å 18.00 Poézia 18.15
Návratka 18.25 Prehľad katolíckych
periodík 18.30 Svätý František (12)
19.00 Vlastná cesta P 19.30 Octava
dies 20.00 Správy 20.15 Rehoľná
abeceda 20.30 Po stopách evanjelia
v Číne – „Žatva je veľká, ale robotníkov
málo“ (2) 21.00 Tandem kvíz P 21.45
Moja misia magazín – Padre Alegría
22.45 Ruženec 23.45 Správy
01.03. (nedeľa) 07.00 Svätý František (13) P 07.30 Centrum nápadov
08.00 Gospel párty 09.00 Ruženec P
10.00 Svätá omša P 11.15 Nielen
z chleba 12.00 Anjel Pána P 12.30
Poézia P 12.50 Starý zákon (9) å
13.20 U Nikodéma 14.45 Tandem kvíz
15.35 Retro blok 16.00 Moja misia
magazín – Padre Alegría 17.00 Štúdio
AHA! 17.30 Octava dies P 18.00 Poltón
magazín 18.30 Kráľovstvo bez hraníc
(18) 19.00 Katechéza P 19.30 Luxáreň
20.00 Správy 20.15 Rehoľná abeceda P
20.30 Po stopách evanjelia v Číne –
„Žatva je veľká, ale robotníkov málo“
(2) 21.00 Vlastná cesta 21.30 Bioetika
(7) – Bioetika a komunikácia Å 22.00
Škola Pavlovho slova (6) 22.45 UPéCé
live 23.45 Správy

r á d i o lu 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
14.02. (sobota) 18.00 Emauzy –
gréckokatolícka svätá liturgia
zo Sečoviec 20.30 Sv. Valentín, patrón
zaľúbených – liturgista don Anton
Červeň a snúbenecký pár
15.02. (nedeľa) 11.00 Ľudový odev
na Slovensku – reportáž s etnografom
o ľudovom odeve na slovenských dedinách a vo folklórnych súboroch 13.00
Národná recitačná súťaž A slovo bolo
u Boha 15.00 Rodina Uljackovcov–
vyliečenie dcéry z ťažkej choroby 21.00
Tajomstvo času a tikania hodín
17.02. (utorok) 20.30 Praktická
teológia: Farnosť a laici. Hostia: o. Zdeno
Pupík, o. Ján Buc, Mário Tomášik
22.02. (nedeľa) 13.00 P. O. Hviezdoslav 21.00 Večer s Milanom Rúfusom.
Hostia: literárni vedci, žiaci básnika
a jeho priatelia
22.02. (nedeľa) 11.00 Majster
ľudového remesla – reportáž s ľudovým výrobcom 14.00 Ferko Urbánek:
Škriatok
24.02. (utorok) 20.30 Liturgická
teológia – don Anton Červeň
27.02. (piatok) 20.30 Zdravé oči –
starostlivosť o zrak
28.02. (sobota) 18.00 Emauzy –
gréckokatolícka svätá liturgia
z Prešova 20.30 Mesiac s pápežom
Benediktom XVI.
08.03. (nedeľa) 14.00 Vystúpiť na
horu (hra o premenení Pána)
14.03. (sobota) 18.00 Emauzy –
gréckokatolícka svätá liturgia
z Trebišova

slovenská televízia

DVOJKA
15.02. (nedeľa) 16.15 Slovo – príhovor evanjelickej farárky Mgr. Dariny
Ružekovej 16.20 Orientácie – náboženský magazín zo života veriacich
ECAV 22.55 Orientácie R 23.20 Slovo R
23.25 Poltón R
16.02. (pondelok) 13.35 Orientácie R

19.02. (štvrtok) 19.00 (Ne)celebrity
– Jozef Tóth – portrét zakladateľa
Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty
v Prešove Jozefa Tótha.
21.02. (sobota) 14.45 Poltón – magazín o gospelovej hudbe
22.02. (nedeľa) 16.50 Slovo – slovo
biskupa Jana Hradila 16.55 Orientácie
23.10 Orientácie R

slovenský rozhlas

Rádio Slovensko
Po – Pi 05.21 Zamyslenie na dnešný
deň; St 19.20 Ekuména – spravodajstvo zo sveta ekumény; Št 19.20 Rádio
Vatikán; Pi 02.45 Rádio Vatikán R;
So 02.45 Rádio Vatikán R; Ne 09.30
Kresťanská nedeľa; 21.05 Cesty R
15.02. (nedeľa) 09.30 Rímskokatolícka svätá omša z Kostola Sv. rodiny
v Bratislave-Petržalke 21.05 Cesty –
Náboženské spektrum
22.02. (nedeľa) 09.30 Evanjelické
služby Božie zo Slatiny nad Bebravou
21.05 Cesty – Nadácia Integra
01.03. (nedeľa) 21.05 Cesty – Svetový
deň modlitieb žien 2009
Rádio Regina – Bratislava
St 21.00 Cesty R; So 14.45 Z duše R
20.00 Cesty; Ne 07.55 Z duše (nedeľná
úvaha) 09.30 Kresťanská nedeľa 17.10
Frekvencia M

15.02. (nedeľa) 07.55 Z duše – Eva
Bachledová: Solúnsky brat
Rádio Regina Banská Bystrica
St 21.00 Cesty R; So 20.00 Cesty;
Ne 07.55 Z duše (nedeľná úvaha)
09.30 Kresťanská nedeľa 17.10 Frekvencia M
Rádio Regina Košice
St 21.00 Cesty R; Ne 07.00 Liturgia
(1. nedeľa v mesiaci – PC, 2. nedeľa
– GKC, 3. – 5. nedeľa – iný program)
09.30 Kresťanská nedeľa 17.10 Frekvencia M
08.03. (nedeľa) 07.00 Gréckokatolícka svätá liturgia z kňazského
seminára v Prešove
Rádio Devín
Ne 07.00 Musica sacra 13.00 Kresťanská hudba 15.30 Slovo pre veriacich
i neveriacich

slovo 4 – 5|2009

41

oznamy a inzercia
koinonia ján krstiteľ, realita prešov

Katolícke spoločenstvo v službe Novej evanjelizácie
vás pozýva na stretnutia, kde môžete osobne zakúsiť
skutočnosť Božieho slova: „Slepí vidia, chromí chodia,
malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium“.
Stretnutia podnikateľov a živnostníkov
26.02. 17.00 hod.
Prešov – Opál
26.03. 17.00 hod.
Prešov – Opál
Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
12.02. 17.00 hod.
Sabinov – múzeum
19.02. 17.00 hod.
Prešov – Opál
		
– večer chvál mladých
05.03. 17.00 hod.
Prešov – Opál
12.03. 17.00 hod.
Sabinov – múzeum
19.03. 17.00 hod.
Prešov – Opál
		
– večer chvál mladých
Svätá liturgia s modlitbou za uzdravenie
15.02. o 10.00 hod. Jakubany
27.02. o 17.00 hod. Svidník – gr.kat. chrám
Večery v Kaviarni Smajlík
Príjemné posedenie pri káve, čaji s prednáškou každú
stredu a štvrtok o 18.00 hod.
Bližšie informácie: 0905 382 260
www.koinonia-presov.sk, sek@koinonia-presov.sk
jubileá kňazov

Jozef Gduľa, titulárny arcidekan, výpomocný duchovný v Bardejove – 18. marec 1939 – 70 rokov života;
Miroslav Bartoš, farár v Poprade a protopresbyter
Popradského protopresbyterátu – 30. marec 1969 – 40
rokov života; Andrej Zehér, titulárny arcidekan, na
odpočinku – 30. marec 1954 – 55 rokov kňazstva
Dôstojným otcom úprimne blahoželáme
a zo srdca prajeme Mnohaja lita!
blahoželania

Náš duchovný otec dekan Michal Vasiľ zo Sačurova sa
1. februára 2009 dožil 50 rokov života.
Ďakujeme mu za všetko, čo robí pre spásu našich
duší a prajeme mu pevné zdravie, veľa Božích milostí
a požehnania, plnosť darov Svätého Ducha, ochranu
Presvätej Bohorodičky a ešte mnoho šťastných rokov.
veriaci zo Sačurova
3. februára sa dožil otec Kamil Dráb pekného životného jubilea. U dobrotivého Boha vám vyprosujeme
zdravie, veľa Božieho požehnania a úspechov v živote
viery aj vo vašej umeleckej práci.
Zo srdca prajú veriaci zo Starej Ľubovne.
Náš duchovný otec Rastislav Daňo oslávi 20. februára
krásnych 35 rokov života.
Drahý náš duchovný otec! Pri príležitosti vášho sviatku
vám úprimne blahoželáme a do ďalších rokov vyprosujeme hojnosť darov Svätého Ducha, veľa síl do vašej
pastoračnej služby, radosť a lásku v kruhu vlastnej
a farskej rodiny. Nech vám dá Boh dobré zdravie a nech
vás sprevádza ochrana Presvätej Bohorodičky.
Mnoho rokov!
veriaci filiálky Rakovčík
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Vicekancelár kúrie Prešovskej
gréckokatolíckej archieparchie
a člen Redakčnej rady časopisu
Slovo prot. František Dancák,
titulárny kanonik, 9. februára
2009 oslávil krásnych 70 rokov
života. Pri tejto príležitosti mu
vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania, veľa tvorivých síl a pevné zdravie.
Mnoho rokov, šťastných rokov!
Redakcia časopisu Slovo
a Gréckokatolícky arcibiskupský úrad v Prešove
sPOMÍNAME
9. marca 2009 uplynie desať rokov od zosnutia
gréckokatolíckeho kňaza Juraja Riníka. Ak ste ho
poznali, spolu s nami mu venujte tichú spomienku
a modlitbu.
manželka, dcéra a syn s rodinami
Blažený pokoj, večná pamiatka!
oznamy
Gréckokatolícke mládežnícke pastoračné
centrum (GMPC) v Prešove pozýva všetkých študentov i tých, ktorí chcú študovať v metropole
Šariša, zažiť skúsenosť, na ktorú sa len tak ľahko
nezabúda.
Od roku 2007 ponúkame v GMPC poradenské služby
v duchovnej aj v sociálnej oblasti, spoločné Študentské
stretká. Ich súčasťou sú hry a krúžky. Pravidelne sa tu
usporadúvajú stretnutia a besedy so zaujímavými
hosťami, katechézy o Božom slove. K rozvoju talentov
prispieva aj Študentský mládežnícky spevácky zbor,
ktorý účinkuje pri utorkových študentských sv. liturgiách. Pre náročnejších ponúkame projekciu filmov
s besedou. Vstup na všetky aktivity je bezplatný.
Pozývame vás aj na študentské sv. liturgie na vysokoškolskom internáte (17. novembra, 11. posch.) každý
pondelok o 19.30 hod.
Bližšie informácie o aktivitách GMPC nájdete na www.
gmpc.grkatpo.sk.
o. Peter Tirpák

Linka Valentín pôsobiaca pri Gréckokatolíckej cirkvi
v Košiciach-Starom meste a občianske združenie Rieky
pozývajú na 3-dňové stretnutie, ktoré je určené ľuďom,
ktorí prežívajú vo svojom živote homosexuálne cítenie,
ako aj ľuďom inak sexuálne cítiacim. Ak si sám, je ti
smutno a túžiš po prijatí, spoločenstve, láske a dobrých
medziľudských vzťahoch, ak hľadáš naplnenie svojho
života na správnej ceste smerom k Bohu, príď medzi
nás. Duchovná obnova sa uskutoční v apríli 2009 v okolí

mesta Banská Bystrica.
Bližšie informácie získaš na adrese: Linka Valentín,
Gréckokatolícka cirkev, P O. Box B-43, 040 01 Košice
Občianske združenie Rieky, Puškinova 1, 811 04 Bratislava, rieky@centrum.sk
Víkend nádeje – Triezvy život
V Dome Srdca Ježišovho (MSC Nitra, Lukov Dvor 2) sa
12. – 15. marca 2009 uskutoční Víkend nádeje – Triezvy
život pre závislých od alkoholu a iných drog.
Program je určený nielen pre závislých, ale aj pre tých,
ktorí chcú pomáhať. Cena: 50 eur (strava + ubytovanie;
platí sa vopred poštovou poukážkou na adresu: O.Z.
Triezvy život, Pereš 838, 951 17, Cabaj-Čápor)
Prihlášky: tel.: 037/ 78 88 702, mobil: 0908/136141
(Ing. Blisca)
Frank Vandegehuchte, MSC
Konferencia Vyber si život
Fórum života, o. z., a Áno pre život, n. o., vás pozývajú
na 11. ročník medzinárodnej konferencie Vyber si
život. Konferencia sa koná pod záštitou poslankyne
Európskeho parlamentu a predsedníčky FEMM Anny
Záborskej a primátora mesta Rajecké Teplice Petra
Dobeša. Konferencia sa uskutoční 27. – 28. marca 2009
vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach. Témou konferencie budú aktuálne spoločenské,
etické a medicínske aspekty antikoncepcie. Konferencia
je určená pre odborníkov aj verejnosť.
Prihlášky: apz@nextra.sk alebo 041/ 5494950.
Spresnené informácie sú k dispozícii na internetovej
stránke http://konferencia.forumzivota.sk.
TK KBS
inzercia

Ponúkam prácu živnostníkom – maliarom a natieračom – po celý rok 2009. Volať medzi 19. a 20. hod. na
035 / 659 31 39.
Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov, ikon a zlátenie predmetov,
pokrývanie striech a veží. Ponúkame zľavu, 100%
kvalitu a dlhoročnú záruku. Kontakty: 035 / 659 31 39,
0905 389 162, www.reart.szm.sk
CENNÍK inzercie

Občianska inzercia: Slovo (dátum) 15 centov a fotografia alebo rámček 2 eurá. 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.
Cenník firemnej inzercie nájdete na slovo.grkatpo.sk.

IKONOPISECKÁ DIELŇA
ARCHANJELA RAFAELA
IKONY KTORÉ POTEŠIA NIELEN OČI, ALE I DUŠU
LADISLAV NÉMETH
MARTINČEKOVÁ 10, 821 09 BRATISLAVA
WWW.IKONA.SK E-MAIL: DIELNA@IKONA.SK
TEL.: 0905 993 988
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„Nebeské kráľovstvo sa podobá...“ (Mt 13, 44)
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Legenda: AKOSŤ, ATÓM, CELA, CELIBÁT, CIEĽ, EFEZ, ELIÁŠ, ELIZEUS,
ENOCH, HOREB, CHARITA, CHRÁM, INRI, IZÁK, JERUZALEM, KONIEC,
KRÍŽ, KRST, KVALITA, KVAS, MAMONA, MILOSRDENSTVO, MISIE, NAZARET, NÁBOJ, NEBO, NINIVE, OBETA, OMŠA, OSTROVY, POKÁNIE,
POKORA, RYBÁR, SABAT, SMER, SMRŤ, SNEM, SVAL, TIARA, VLAK,
VLASŤ, ZRNO, ZVONICA, ŽIAK.

Tajničku osemsmerovky tvorí 39 nevyškrtaných písmen. Autor:
Marek Pataky.
Do prázdnych políčok vpíšte čísla 1 až 9 tak, aby každý
riadok, stĺpec i box obsahoval všetky čísla od 1 po 9.

Ježiš im veľa hovoril v podobenstvách

Ďalšie podobenstvo o Božom kráľovstve hovorí
o radosti človeka, ktorý našiel niečo veľmi dôležité.
Vieš, čo to bolo?
Úloha: Správne pospájaj čísla, aby si sa dozvedel,
čomu sa podobá Božie kráľovstvo. Obrázok si vyfarbi.
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n Čo má spoločne rýchlik s osobným vlakom?
Koľajnice.

Čínske ženské
meno

Kombinéza
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n Učiteľ: „Musím vám povedať, vážená pani, že váš
syn je veľmi slabý v zemepise!“
Matka: „To nič, pán učiteľ. My aj tak nikam necestujeme.“
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Slabý človek

Štyridsať
po rusky

4

n V škole:
„Jožko, videl si už ďatľa?“
„Áno, v telke.“
„A v lese ešte nie?“
„Nie, prosím, my telku do lesa nenosíme.“
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n Príde malý Ferko zo školy domov a hovorí:
„Dostal som tri päťky. “
„A z čoho? “
„Z ničoho nič! “

Domácke
ženské
meno

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 2: krížovka: (pozri Rim 5, 5); osemsmerovka: Boh
je skúsený bankár, ktorý hodnotí lásku viac podľa skutkov ako slov. Výherca z čísla 2: Juliana Tomková, Hraň. Zo správnych riešení vylosujeme
držiteľa knihy Drevené chrámy – Bardejov. Riešenia zasielajte na adresu:
SLOVO, P.O.Box 204, 080 01 Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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n Hovorí učiteľ na fyzike:
„Tak študenti, ako vidíte, nič nevidíte, ale prečo nič
nevidíte, to hneď uvidíte. “
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Pozvánka na slávenie 1. výročia
vyhlásenia Gréckokatolíckej metropolie
sui iuris v Prešove
Pred rokom, 30. januára 2008, Svätý Otec Benedikt XVI. povýšil
Gréckokatolícku cirkev na Slovensku na metropolitnú cirkev
sui iuris so sídlom v Prešove, Košický apoštolský exarchát na
Košickú eparchiu a zriadil Bratislavskú eparchiu. 17. februára
2008 sa uskutočnila v Mestskej hale v Prešove liturgická slávnosť
vyhlásenia Gréckokatolíckej metropolie sui iuris so sídlom
v Prešove a intronizácia prvého prešovského gréckokatolíckeho
arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ.
Tieto významné udalosti si pripomenieme slávnostnou
ďakovnou archijerejskou svätou liturgiou v sobotu
21. februára 2009 o 10.00 hod. v Katedrále sv. Jána
Krstiteľa v Prešove.
Srdečne vás pozývame na túto slávnosť, aby sme spoločne
vzdávali vďaky Bohu za tento nesmierne veľký dar Svätého
Otca Benedikta XVI. Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
Svoju účasť prisľúbil aj apoštolský nuncius na Slovensku
arcibiskup Mons. Mario Giordana a niekoľkí ďalší arcibiskupi
a biskupi.

Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli
ponúka tematické a športovo-turistické víkendy
Aj v roku 2009 pripravilo Centrum voľného času v Juskovej Voli sériu tematických a športovo-turistických víkendov pre deti a mládež. Všetkých srdečne
pozývame.
								
Viac informácií nájdete na www.gmcbarka.sk.
								
Kontakt:
								
Tel.: 057/ 4490290
								
E-mail: skolacentrum@centrum.sk
Február
13. 02. – 15. 02. Tematický víkend
– Závislosť a Božia pomoc –
Mgr. Peter Lipták
Marec
06. 03. – 08. 03. Tematický víkend
– Zmierenie – o. Mgr. Marek
Kolesár
13. 03. – 15. 03. Tematický víkend –
Eucharistia – o. Mgr. Jozef Popík
20. 03. – 22. 03. Tematický víkend –
Sv. apoštol Pavol – PhDr. ThDr.
Daniel Slivka, PhD.
27. 03. – 29. 03. Turistický víkend
Apríl
24. 04. – 26. 04. Tematický víkend
– Kresťanský pohľad na Božie
stvorenie – o. RNDr. Jozef Voskár

Máj
22. 05. – 24. 05. Tematický víkend –
Krst – o. Jozef Zorvan, ICLic.
29. 05. – 31. 05. Tematický víkend – Internet – môj priateľ alebo nepriateľ? – ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel
Paľa, PhD.
Jún
05. 06. – 07. 06. Turistický víkend
26. 06. – 28. 06. Tematický – Partnerské vzťahy – PaedDr. Ivan
Molčányi
Júl - August
Termíny stretnutia mládeže
v Juskovej Voli
20.07. – 24.07. 1. turnus: 9 – 11-roční
27.07. – 31.07. 2. turnus: 12 – 14-roční
03.08. – 07.08. 3. turnus: 15 – 17-roční
10.08. – 14.08. 4. turnus: starší

