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Viem kam a viem s kým
Rozhovor s Róbertom Jágrom
nielen o našom vzkriesení
POSLUŠNÝ až na smrť
Ako vníma utrpenie Sväté písmo?

Pravda,
ktorá oslobodzuje

naše chrámy

Chrám sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Belej
Ján Hromo

M

esto Spišská Belá sa nachádza v podtatranskom
regióne a patrí do farnosti
Ihľany v Popradskom protopresbyteráte. V Spišskej Belej žije
oficiálne 75 gréckokatolíkov,
ktorí sú zväčša prisťahovaní
z okolitých dedín ako Osturňa
či Ihľany.
Nebohý správca farnosti Ihľany kanonik Sergej Kovč videl
potrebu vlastného chrámu pre
týchto veriacich, ktorí dosiaľ
navštevovali rímskokatolícky
chrám a bohoslužby. Myšlienka
sa dala na papier a v roku 1996
sa položili základy chrámu, ktorého hlavným projektantom je
Ing. arch. František Jesenko.
Chrám je umiestnený v priamej
väzbe na mestské centrum, od
ktorého je oddelený miestnym
regulovaným potokom. Objekt
je umiestnený tak, že hlavný

vstup do chrámu je z pešej komunikácie spájajúcej centrum
mesta s priľahlou rodinnou zá-

stavbou. Z vyvýšeného pohľadu
tvorí ozajstnú dominantu centra
mesta. Chrám je orientovaný

v smere východ – západ súbežne s miestnou komunikáciou.
Výška chrámu je 10 m. Strecha
na chráme s centrálnou kupolou
a samostatne stojacou vežou
má zvláštny oblúkový charakter a krytina je modrej farby.
Fasáda chrámu je svetložltá
s tmavšími odtieňmi žltej farby,
zvýrazňujúcej pre chrám typické
oblúky. Je to jednoloďová stavba
dimenzovaná na 295 veriacich.
K obdĺžniku hlavnej lode sa pripája polkruhová svätyňa.
Vzhľadom na blízkosť potoka je objekt postavený na
pilótach. Stavba sa financovala
zo zbierok, z darov veriacich
a z príspevkov zo zahraničných
nadácií. Chrám v súčasnosti
ešte nie je dokončený, ale 26.
decembra 2006 vladyka Ján
Babjak otvoril tento liturgický
priestor na slávenie Eucharistie.
V priebehu tohto roka sa plánuje dostavba chrámu, úprava
terénu a posviacka. n

Chrám sv. veľkomučeníka Juraja v Kráľovskom Chlmci
Attila Vakles

K

ráľovský Chlmec je centrálnym mestom regiónu Medzibodrodia a Použia z pohľadu
štátnej správy, ale aj z pohľadu
Gréckokatolíckej cirkvi. Žije
tu obyvateľstvo s prevažne
maďarskou národnosťou. Od
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1. septembra 2007 je sídlom
Chlmecko-kapušianskeho protopresbyterátu a je najväčšou
farnosťou protopresbyterátu pre
maďarské farnosti. Farnosť prešla mnohými ťažkosťami, kým
sa dostala do takej úctyhodnej
pozície. Gréckokatolícka farnosť
v Kráľovskom Chlmci sa začala
organizovať až po roku 1989.

V ostatných rokoch sa do Kráľovského Chlmca presťahovalo
mnoho gréckokatolíckych veriacich z okolitých obcí, a tak už
pri sčítaní obyvateľstva v roku
1991 dosiahol počet obyvateľov
1000 a má stále narastajúcis
trend. Prvých 10 rokov sa toto
spoločenstvo stretávalo v budove, ktorá predtým slúžila ako
robotnícka nocľaháreň. Neskôr
bola budova asanovaná. V tejto
núdzovej situácii bola farnosť
nútená hľadať vhodný objekt.
V r. 1996 bola zakúpená historická meštianska budova, ktorá
bola charakterom a stavebným
slohom vhodná na vytvorenie
väčšej kaplnky na slúženie
liturgických obradov. Plánom
bolo po získaní potrebných finančných prostriedkov celkovo
zrekonštruovať objekt a vytvoriť
tak potrebné gréckokatolícke
centrum, ktoré by zahŕňalo
chrám, spoločenské miestnosti
pre katecheticko-pastoračné

centrum, sociálne zariadenia
a obytné priestory pre duchovných. Rekonštrukcia s rozpočtom 12 mil. Sk sa začala na jar
v roku 2003 aj vďaka pomoci,
ktorú poskytla Biskupská konferencia Maďarskej republiky,
a podpore ÚV SR, ÚV MR a našich veriacich.
Rekonštrukcia sa začala
v chrámovej časti, ktorá zaberá
60% objektu. Vzhľad budovy sa
musel zachovať, lebo ide o historickú budovu. Chrám, ktorého
patrónom je svätý Juraj, 17.
októbra 2004 posvätil Mons.
Milan Chautur, košický eparcha.
Pred veriacimi je ešte druhá etapa rekonštrukcie – vytvorenie
pastoračno-katechetického centra z časti budovy, ktorá je ešte
v pôvodnom stave. Projektové
práce spoločne s vyhľadávaním
finančného zabezpečenia stavebných prác už prebiehajú. n
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Poslušný až na smrť
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Svedectvo
bez hlasu

Prítomnosť utrpenia v živote človeka
vníma Biblia veľmi vážne. V biblickej
tradícii je však viditeľný zásadný posun v chápaní utrpenia. Ak v Starom
zákone je utrpenie považované za prekliatie a pohoršenie, v Novom zákone
často naopak – za požehnanie.

Viem kam a viem s kým

„Hovorím vám: Ak budú oni mlčať, budú kričať
kamene.“ (Lk19, 40)
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Tajomstvá sú neoddeliteľne prítomné
v našom živote viery. Niektoré sme
pozvaní odhaliť už teraz a niektoré
nám Pán odhalí, až keď budeme
stáť pred jeho tvárou. Do tajomstva
vzkriesenia sme sa zahĺbili v rozhovore s biblistom Róbertom Jágrom,
ThBibLic.

Pravda, ktorá oslobodzuje

„Mama, toto platilo, keď si ty bola
mladá. Dnes je všetko inak, dnes
môžem bývať so svojím chlapcom.“
Do tejto vety môžete vsunúť akúkoľvek činnosť: drogy, antikoncepciu...
Celkom jasne to vystihuje, čo si mladí
myslia o morálke – je to „moje rozhodnutie“, čo je dobré a čo zlé „pre mňa“.

16

Týždeň pred Nedeľou Paschy, pri slávnostnom
vstupe do Jeruzalema hovorí Ježiš tieto slová farizejom a zákonníkom. Určite si vieme živo predstaviť obraz slávnostného vstupu do Jeruzalema. Ježiš vchádza na osliatku do mesta, ktoré je pýchou
izraelského národa. Jeruzalemčania, chudobní
a jednoduchí ľudia, sa zbiehajú zo svojich polí,
aby videli Ježiša Nazaretského. V rukách nesú
olivové ratolesti, zobliekajú svoje plášte, kladú ich
na cestu a volajú: „Hosanna! Požehnaný, ktorý
prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!“ Vládne
všeobecná eufória, veď do mesta prichádza ten,
ktorý vzkriesil Lazára a koná zázraky, aké ešte
nikto iný pred ním nekonal. Zdá sa, že Izraeliti naozaj spoznali pravdu a prijali toho, ktorého poslal
Otec, aby vládol nad celým ľudským pokolením.
Len o niekoľko dní neskôr však bude iný dav kričať
uprostred mesta niečo celkom iné: „Ukrižuj ho!“
Čo sa stalo? Kde teda vznikol ten veľký rozpor
medzi „hosanna“ a „ukrižuj ho“? Vieme, že zástup
ľudí, ktorý volal Ježišovi na slávu, nebol ten istý
ako ten, ktorý na Pilátovom dvore vyriekol nad
Božím Synom rozsudok smrti. Pri bránach Jeruzalema to boli izraelské deti a chudobní roľníci, nie
farizeji a zákonníci.
Najvážnejšou a najťažšou úlohou v živote
kresťana je vydávať svedectvo Božej lásky skrze
svoj vlastný život. Ku Kristovi ako k skutočnému
zdroju lásky a šťastia vedie len jediná cesta.
Tá, ktorú si zvolili Jeruzalemčania, ktorí všetko
zanechali a s radosťou v srdci vyznávali, kto je ich
skutočným kráľom. Lenže chybou je ostávať iba
pri vlastnej skúsenosti. Pretože vidíme aj obraz
Veľkého piatka, keď na Pilátovom dvore nebolo
tých, ktorí by volali: „Pán a vládca Izraela!“ Azda
sa báli a nemali odvahu.
Novodobí Ježišovi učeníci sú v podobnej situácii.
Svet ich neprijíma, považuje ich za čudákov,
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ktorých hlas a názor treba umlčať. Je povinnosťou kresťana, ktorý zažije osobnú skúsenosť
s Bohom ako s kráľom svojho života, aby si túto
skúsenosť nenechal len pre seba, ale aby sa s ňou
podelil a bol tak príkladom, ktorý priťahuje.
Všetci, obzvlášť my mladí, sme povolaní k tomu,
aby sme intenzívnejšie vydávali takéto svedectvo.
Práve svojou mladosťou, osobnou skúsenosťou
a zanietením oslovujú mladí ľudia mnohých, a to
nielen svojich rovesníkov. Tí, ktorí hľadajú tú svoju
správnu cestu, po ktorej budú kráčať životom, sú
povzbudzovaní k tomu, aby sa skutočne rozhodli
kráčať za Ježišom. A tak nemajme strach vydávať
svedectvo a z plného hrdla, skrze svoj život
vyznávať pravdu o Bohu, ktorú sme z jeho milosti
spoznali. Jedine osobné svedectvo a spoločenstvo
prežiarené skúsenosťou s milujúcim Bohom je príkladom a magnetom pre životy tých, ktorí váhajú
medzi „hosanna“ a „ukrižuj“.
Veď ak budeme mlčať my, bude víťaziť nenávisť
a zloba. Tieto slová sú dnes vo svetle Nedele Paschy adresované nám, aby sme si boli vzájomne
povzbudením pre život vo viere v Ježiša Krista.

Mikuláš Jančuš
bohoslovec, člen redakčnej rady
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slovo svätého otca

Kristov kríž

je stredobodom Pavlovho učenia

Svätý Otec 29. októbra 2008
počas generálnej audiencie na
Námestí sv. Petra vo Vatikáne
opäť hovoril po slovensky,
aby pozdravil aj slovenských
pútnikov. Tí boli medzi tisíckami
veriacich z celého sveta, ktorí sa
zišli, aby si vypočuli katechézu
Benedikta XVI.

Drahí bratia a sestry,
v osobnej skúsenosti sv. Pavla je jedna
skutočnosť nepochybná: zatiaľ čo na
začiatku bol prenasledovateľom a proti
kresťanom používal násilie, od okamihu
svojho obrátenia na ceste do Damasku
prešiel na stranu ukrižovaného Krista,
ktorý sa stal pre neho zmyslom života
a dôvodom jeho ohlasovania. Jeho život
bol úplne oddaný dušiam, rozhodne nebol
pokojný ani ušetrený od rôznych nástrah
a ťažkostí. Pri svojom stretnutí s Ježišom
si Pavol uvedomil centrálny význam kríža.
Pochopil, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych
za všetkých, i za neho samého. Obe tieto
veci boli dôležité: univerzálnosť (Ježiš skutočne zomrel za všetkých) i subjektívnosť
(zomrel takisto aj za mňa). Na kríži sa
teda ukázala Božia, slobodne sa darujúca
a milosrdná láska. Túto lásku okúsil Pavol
predovšetkým sám na sebe (porov. Gal
2, 20), a tak sa z hriešnika stal veriacim,
z prenasledovateľa apoštolom. Deň po dni
vo svojom novom živote zakúšal, že spása
je „milosťou“, že všetko má svoj pôvod
v Ježišovej smrti a nie v jeho vlastných
zásluhách, ktoré koniec koncov ani nemal.
„Evanjelium milosti“ sa tak pre neho stalo
jediným spôsobom, ako pochopiť kríž,
kritériom nielen jeho nového života, ale aj
odpoveďou pre tých, ktorí s ním diskutovali. Medzi nich patrili predovšetkým Židia, ktorí svoju nádej vkladali do skutkov
a od nich čakali spásu. Boli to tiež Gréci,
ktorí stavali proti krížu ľudskú múdrosť.
Boli to napokon aj skupiny heretikov, ktoré si vytvorili vlastnú predstavu o kresťanstve vyhovujúcu ich spôsobu života.
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	Snímka: www.washingtontimes.com

U sv. Pavla má kríž v ľudských dejinách
prioritné miesto, predstavuje ústredný bod
jeho teológie, pretože kríž znamená spásu
ako milosť darovanú každému stvoreniu.
Téma Kristovho kríža sa stáva podstatným

a prvoradým prvkom apoštolovho ohlasovania. Apoštol to vyjadruje tak pôsobivo,
že je dobré vypočuť si jeho vlastné slová:
„Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre
tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo

listáreň
sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou
mocou... zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich
bláznovstvom ohlasovania. Lebo aj Židia
žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, my však ohlasujeme ukrižovaného
Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov
bláznovstvo“ (1 Kor 1, 18. 21 – 23).
Prvé kresťanské spoločenstvá, ku ktorým
sa Pavol obracia, veľmi dobre vedeli, že
Ježiš vstal z mŕtvych a žije. Apoštol chcel
pripomenúť nielen Korinťanom a Galaťanom, ale všetkým nám, že Zmŕtvychvstalý
je stále ten, ktorý bol ukrižovaný. „Pohoršenie“ a „bláznovstvo“ kríža, spočívajú
práve v tom, že tam, kde všetko vyzerá
ako neúspech, bolesť, porážka, práve tam
je všetka moc bezhraničnej Božej lásky,
lebo kríž je vyjadrením lásky a láska je
skutočnou silou, ktorá sa odhaľuje práve
v tejto zdanlivej slabosti. Pre Židov je kríž
skandalon, teda pasca alebo kameň úrazu: zdá sa, že je kameňom úrazu pre vieru
zbožného Izraelitu, ktorý sotva nájde niečo podobné v posvätných spisoch. Pavol
tu, zdá sa, s nemalou odvahou hovorí, že
v hre je mnoho: pre Židov kríž protirečí
samotnej podstate Boha, ktorý sa zjavoval
pomocou zázračných znamení. Teda prijať
Kristov kríž značí urobiť veľké obrátenie
v spôsobe svojho prístupu k Bohu. Ak sa
pre Židov dôvod odmietania kríža nachádza v Zjavení, teda vo vernosti Bohu
otcov, pre Grékov, teda pre pohanov, je
kritériom odmietnutia kríža rozum. Pre
nich je kríž skutočne moría, bláznovstvo,
doslova nevedomosť, pokrm bez soli; je
teda viac než len omylom, je urážkou
zdravého rozumu.
Sám Pavol mal viackrát trpkú skúsenosť
s odmietnutím kresťanského ohlasovania,
ktoré bolo posúdené ako „nevedomosť“,
ako niečo nepodstatné, ba dokonca nehodné toho, aby sa o ňom uvažovalo na
úrovni racionálnej logiky. Pre tých, ktorí
ako Gréci videli dokonalosť v duchu, v čistom myslení, bolo neprijateľné už len to,
aby sa Boh stal človekom, aby sa ponoril
do všetkých obmedzení priestoru a času.
A už celkom nepredstaviteľné bolo uveriť,
že by Boh mohol skončiť na kríži! Vidíme,
že táto grécka logika je aj logikou bežnou
pre našu dobu. „Vypočujeme ťa o tom
inokedy,“ (Sk 17, 32) povedali opovržlivo
Aténčania Pavlovi, keď ho počuli hovoriť
o vzkriesení z mŕtvych. Za dokonalosť totiž považovali oslobodenie sa od tela, ktoré chápali ako väzenie. Ako potom nemali
považovať za bláznovstvo znova si vziať
telo? Zdalo sa, že v antickej kultúre nebol
priestor na posolstvo o vtelenom Bohu.
Celý príbeh „Ježiša z Nazareta“ sa zdal ako
úplné bláznovstvo a jeho najcharakteristickejším symbolom bol zaiste kríž.

Prečo však sv. Pavol práve túto reč o kríži
urobil základným bodom svojho kázania?
Odpoveď nie je ťažká: kríž zjavuje „Božiu
moc“ (porov. 1 Kor 1, 24), ktorá je iná ako
ľudská moc – odhaľuje totiž Božiu lásku:
„Čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako
ľudia, a čo je u Boha slabé, je silnejšie
ako ľudia“ (tamže v. 25). Mnoho storočí
po Pavlovi vidíme, že v dejinách zvíťazil
kríž a nie múdrosť, ktorá krížu protirečí.
Ukrižovaný je múdrosťou, lebo pravdivo
ukazuje, kto je Boh, ukazuje moc lásky,
ktorá vystupuje až na kríž, aby spasila
človeka. Boh využíva spôsoby a nástroje,
ktoré sa nám na prvý pohľad zdajú iba
slabosťou. Ukrižovaný však na jednej
strane odhaľuje ľudskú slabosť a na
druhej skutočnú Božiu moc, jeho slobodne darovanú lásku: práve táto úplná
nezištnosť lásky je pravou múdrosťou. To
napokon Pavol okúsil i na svojom tele,
ako o tom svedčí v rôznych pasážach,
kde píše o svojej duchovnej ceste, a ktoré
sa stali orientačnými bodmi pre každého Ježišovho učeníka: „On mi povedal:
,Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale
prejavuje v slabosti‘“ (2 Kor 12, 9); a ešte:
„Čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby
zahanbil silných“ (1 Kor 1, 27). Apoštol
sa do takej miery stotožňuje s Kristom, že
aj uprostred toľkých skúšok žije vo viere
v Božieho Syna, ktorý ho miloval a seba
samého vydal za jeho hriechy i za hriechy
všetkých (porov. Gal 1, 4; 2, 20).
Sv. Pavol nám ponúka obdivuhodnú syntézu teológie kríža vo svojom Druhom liste Korinťanom (5, 14 – 21), kde je všetko
zhrnuté v dvoch základných tvrdeniach:
na jednej strane Kristus, ktorého Boh za
nás urobil hriechom (v. 21) a ktorý zomrel
za všetkých (v. 14); na druhej strane Boh,
ktorý nás zmieril so sebou, nepočítajúc
nám naše hriechy (v. 18 – 20). A vďaka
tejto „službe zmierenia“ je už každé otroctvo vykúpené (porov. 1 Kor 6, 20; 7, 23).
Z toho je zrejmé, aké je toto všetko
dôležité pre náš život. Aj my máme vstúpiť
do tejto „služby zmierenia“, ktorá však
vždy predpokladá zrieknuť sa vlastnej
nadradenosti a zvoliť si bláznovstvo lásky.
Sv. Pavol sa vzdal vlastného života, úplne
sa obetujúc pre službu zmierenia, pre kríž,
ktorý je spásou pre všetkých. A toto musíme dokázať urobiť aj my: musíme nájsť
našu silu práve v pokore lásky a našu
múdrosť v slabosti zrieknutia sa, aby sme
tak vstúpili do Božej sily. Všetci máme
svoj život formovať podľa tejto pravej
múdrosti: nežiť sami pre seba, ale žiť vo
viere v toho Boha, o ktorom všetci môžeme povedať: Miloval ma a seba samého
dal za mňa. n
preložila Mária Spišiaková (krátené)
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niektorí z vás
sa nám ozvali
do redakcie
ohľadom
rozhovoru
s michalovským pravoslávnym
biskupom
Máme pred
sebou ešte
veľký kus
Ro
cesty
Jurajom.
pravoslávnzhovor s michalovs
ym vladyk
ký
om Jurajo m
M
an
želstvo a ro
Vyjadrili
m
dina v prav
de o člov
Týždeň
Kto je človeku
ste nespoek?
modli
kojnosť
za jedno tieb
tu kresť
s uveanov
rejnením
tohto rozhovoru i s jeho
obsahom.
Možno ste si už všimli, že v čase
Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa
snažíme jedno číslo časopisu venovať
práve otázke ekumenizmu. Ale rozprávať o ekumenizme nestačí – treba
ho žiť. Lepšie povedané – treba žiť
Krista, milujúceho a odpúšťajúceho aj
v bolestivej agónii smrti. Naša cirkev
bola počas stáročí cirkvou prostého
ľudu. Nikdy sa k nej nehlásili mocní
tohto sveta a v snahe si ju podmaniť
sme boli svedkami násilnej latinizácie
(pričlenenia k Rímskokatolíckej cirkvi),
reformácie (k protestantským cirkvám)
či pravoslavizácie. Mnohé dediny, ktoré
boli pred stáročiami, ale i desiatkami
rokov gréckokatolícke, dnes vyznávajú
iný obrad či inú vieru.
Napriek tomu, že sa mocní snažili
našu cirkev ukrižovať s Kristom, máme
aj skúsenosť vzkriesenia spolu s naším
Pánom. Každá bolesť a každý úder
nás zocelil a posunul vpred k Bohu. Je
načase, aby sa naša skúsenosť s Ježišom
dostala na vyššiu úroveň – aby sme
dokázali odpúšťať z kríža, aby sme dokázali milovať nepriateľov a dobre robiť
tým, čo nás nenávidia.
A práve ponechanie rozhovoru v takom znení, v akom si výslovne napriek
mojim žiadostiam želal vladyka Juraj,
bolo pre mňa síce bolestivé, no jediné
správne rozhodnutie. Pre mnohých
pravoslávnych nie sme mostom medzi
Východom a Západom, ale múrom,
ktorý Východ a Západ rozdeľuje. Otázka
našej identity je naozaj dôležitá. No jej
odpoveď ešte viac. Ak našou jasnou
a žitou odpoveďou nebude to, že patríme Kristovi v radosti i v bolesti, potom
utrpenie desiatok generácií našich
predkov bolo pre nás márne.
Juraj Gradoš
slovo 7|2009
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udalosti
n Ekumenická iniciatíva

Gothenburgský postup spojila
na prelome februára a marca
kresťanské cirkvi v snahe podporovať dialóg medzi kľúčovými
osobami zainteresovanými do
obchodu so zbraňami Organizácia
vznikla v 90. rokoch v Štokholme
vďaka laikovi Petrovi Brunemu,
ktorý sa obával nárastu obchodu
so zbraňami. S organizáciou spolupracuje Katolícka cirkev, ale aj
Protestantská a Pravoslávna cirkev.

n Otec Daniel Porubec zaŕšil

štúdium na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. Tento kňaz
Košickej eparchie 2. marca 2009
svojou záverečnou verejnou obhajobou ukončil dizertačnú prácu
pod názvom Meno a jeho teologický, antropologický a duchovný
význam u Pavla Florenského.

n Významní experti v oblasti

kresťansko-židovského dialógu
sa zišli 4. až 6. marca v Krakove,
v blízkosti niekdajšieho koncentračného tábora Osvienčim, na
medzinárodnej konferencii. (TK
ČBK)

nSvätá stolica a Rakúsko podpí-

sali 5. marca vo Viedni spoločnú
dodatočnú dohodu upravujúcu
vzájomné majetkové vzťahy.
Pôvodná dohoda bola podpísaná
23. júna 1960.

n V liste z 10. marca 2009 sa

pápež Benedikt XVI. obrátil
k biskupom celého sveta, aby
objasnil situáciu okolo zrušenia
exkomunikácie štyroch biskupov.
V liste Svätý Otec odpovedá na
otázky okolo tohto zmierlivého
kroku, aby „prispel k upokojeniu
situácie v Cirkvi“. V súvislosti s tým
predseda Svetového židovského
kongresu Ronald S. Lauder zdôraznil, že židovská komunita chce
napredovať v medzináboženskom
dialógu a v spolupráci s Katolíckou
cirkvou rozvíjať vzájomné porozumenie a rešpekt.

n Prvé výročie smrti Chiary

Lubichovej, zakladateľky hnutia
Fokoláre, si veriaci pripomenuli 14.
marca slávnostnou svätou omšou.
V nedeľu 15. marca po vešperách
v Chráme Panaghia v Istanbule
predniesol Jeho Svätosť Bartolomej I., ekumenický patriarcha
z Konštantínopolu, spomienkový
príhovor.
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Vladyka Ján Babjak SJ sa stal novým členom
Kongregácie pre východné cirkvi
Svätý Otec Benedikt XVI. vymenoval v sobotu 7. marca štyroch
nových členov Kongregácie pre
východné cirkvi v Ríme, medzi
nimi aj prešovského arcibiskupa
a metropolitu Jána Babjaka SJ.
Jedným z konzultorov tejto
kongregácie je rektor Pápežského východného inštitútu v Ríme
prof. Cyril Vasiľ SJ. K tomuto významnému vymenovaniu nám
podal bližšie informácie:„Kongregácia pre východné cirkvi vznikla
1. mája 1917 a vykonáva svoju
kompetenciu nad všetkými veriacimi východných katolíckych
cirkví na celom svete, pričom má
aj teritoriálnu kompetenciu nad
všetkými katolíckymi veriacimi,
teda aj príslušníkmi latinskej
Cirkvi v Egypte a na Sinajskom
polostrove, v Eritrei a Etiópii,
Bulharsku, Cypre, Grécku, Iráne,
Iraku, Libanone, Palestíne, Sýrii,
Jordánsku a Turecku.“

Ďalej dodal, že okrem kardinálov vymenovaných Svätým
Otcom (celkovo 14) sú zo svojho
úradu členmi kongregácie aj
patriarchovia a vrchní arcibiskupi
východných katolíckych cirkví,
spolu je to ďalších 10 členov
zastupujúcich východné cirkvi.
„Skutočnosť, že spolu s Mons.
Jánom Babjakom, metropolitom
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, boli za členov vymenovaní aj
ďalší dvaja arcibiskupi predsedajúci metropolitným cirkvám sui
iuris znamená, že v súčasnosti
sú členmi tejto kongregácie
všetky hlavy východných katolíckych cirkví, ktoré sú aspoň na
metropolitnom stupni zriadenia,
teda spolu už trinásti východní
hierarchovia. Všetci členovia
kongregácie sa zúčastňujú na jej
plenárnom zhromaždení, ktoré
sa koná podľa možností aspoň
raz za rok. Prejednávajú sa na

ňom dôležité otázky týkajúce sa
východných cirkví,“ pokračoval
otec rektor.
Po zmene štatútov Biskupskej synody, ktorou sa rozšírila
účasť z úradu aj na metropolitov
predsedajúcich východným
cirkvám sui iuris, možno toto
vymenovanie chápať ako ďalší
ústretový signál Svätej stolice,
ktorým chce viacej zaangažovať
hlavy východných katolíckych
cirkví do účasti v kolektívnych
orgánoch reprezentujúcich celú
Katolícku cirkev.
Ďalšími novými členmi sú od
soboty aj jeruzalemský patriarcha Fouad Twal, metropolita
Addis Abeby Basil Berhaneyesus Demerew Souraphiel, ako
aj gréckokatolícky metropolita z Pittsburghu Basil Myron
Schott.
Ľubomír Petrík

Univská lavra – miesto, kde sa nebo dotýka zeme
Dlho sme čakali, ale nakoniec
sme sa dočkali vytúženého dňa
odchodu na duchovné cvičenia
do Univskej lavry na Ukrajinu.
Bola nedeľa 22. februára 2009,
keď animátori Prešovskej archieparchie vyrazili v ústrety novej
skúsenosti s Bohom. Na mieste
účastníkov privítal exercitátor
studita Jonáš Maxim. Ubytovali
sa v exercičnom dome, ktorý je
súčasťou nádherného studitské-

ho monastiera nachádzajúceho
sa za malou dedinkou Unevo.
Na druhý deň skoro ráno sa
presunuli do „srdca“ monastiera
– chrámu, v ktorom iba za svetla
malých plamienkov lampád
osvetľujúcich tváre Krista a Bohorodičky a nádherného spevu
bratov sa všetci ponorili do hlbokého pokoja Božej prítomnosti.
Po utierni a sv. liturgii sa začali
duchovné cvičenia. Prednášky

o. Jonáša na tému Kto má byť
stredobodom môjho života, Modlitba a Život v Božej prítomnosti
striedala účasť na spoločných
modlitbách v chráme.
Počas duchovných cvičení nechýbala ani exkurzia s výkladom
po okolí monastiera, výstup na
Černeču horu, ako aj návšteva
cintorína, kde odpočívajú otcovia
a bratia studiti.
V posledný deň navštívili pútnické miesto a zároveň ďalší
z monastierov otcov studitov na
Pidkameni, kde strávili celý deň
v modlitbe, odhaľovaní a obdive Božích zázrakov ukrytých na
tomto mieste.
Na druhý deň ráno sa ešte
pred odchodom domov pomodlili pred ikonou Presvätej
Bohorodičky. Potom otec Jonáš
všetkých požehnal a povedal:
„Na tomto mieste vás vždy bude
čakať kúsok vášho srdca, ktorý tu
zanechávate preto, lebo ste sa tu
skutočne modlili – rozprávali sa
s Bohom.“
Slavomír Zahorjan

Vladyka Babjak dostal štatút Neokatechumenátnej cesty
(Prešov, Ľubomír Petrík) Národní
katechisti Neokatechumenátnej
cesty pre Slovensko vo štvrtok
26. februára oficiálne odovzdali prešovskému arcibiskupovi
a metropolitovi Jánovi Babjakovi
SJ Štatút Neokatechumenátnej
cesty, ktorý bol Svätým Otcom
Benediktom XVI. definitívne
schválený na sviatok Zoslania
Svätého Ducha 11. mája 2008. Ide
o publikáciu, v ktorej je slovenský preklad Štatútu pre potreby
Cirkvi na Slovensku.
V Prešovskej archieparchii pôsobí 11 neokatechumenátnych spoločenstiev v šiestich farnostiach.
Najstaršie z týchto spoločenstiev
je od roku 1988 v Prešove. Vladyka Ján poďakoval katechistom za
evanjelizačné dielo a nadšenie,
s ktorým ho uskutočňujú v tejto
miestnej cirkvi, ako aj po celom
svete.

Štatút existoval najprv päť rokov

ad experimentum. Jeho schvále-

ním Cirkev oficiálne právne uznala Neokatechumenátnu cestu ako
univerzálne dedičstvo Cirkvi, ako
jej pravú charizmu. Je to nástroj
uvedenia dospelých do kresťanského života zrodený vďaka
Druhému vatikánskemu koncilu.
Zároveň je jednou z foriem novej
evanjelizácie. Plodí ovocie, podľa
ktorej ju možno poznať: obnova
farností cez malé spoločenstvá,
osoby katechistov itinerantov
a rodín na misii, formácia presbyterov pre novú evanjelizáciu vo
viac ako sedemdesiatich diecéznych seminároch Redemptoris
Mater vo svete, nová skúsenosť
misií ad gentes v Európe, Ázii
a Amerike, otvorenosť pre život
v rodinách a mnohé ďalšie.
Katechisti vladyku informovali
aj o stretnutí Svätého Otca Be-

nedikta XVI. so spoločenstvami
pôsobiacimi vo viac ako 100
farnostiach, s ktorými sa pápež
stretol začiatkom januára v Bazilike sv. Petra v Ríme pri príležitosti 40. výročia vzniku prvého
spoločenstva vo Večnom meste.
V súčasnosti je v Ríme viac ako
500 neokatechumenátnych spoločenstiev.
Neokatechumenátna cesta
začala pôsobiť v roku 1964 v Palomeras Altas v Madride vďaka aktivite Francisca Arqüella a Carmen
Hernándezovej, ktorí na žiadosť
chudobných, medzi ktorými
žili, začali ohlasovať evanjelium.
Postupom času sa táto kerygma
skonkretizovala do katechetického zhrnutia založeného na
trojnožke Božie slovo – liturgia –
spoločenstvo, s konečným zámerom priviesť osoby k bratskému
spolužitiu a zrelej viere.

Fatimská sobota o prežívaní pôstu
(Michalovce, Michal Hospodár)
Marcová fatimská sobota, na
ktorej sa veriaci Košickej eparchie
stretli 7. marca v Michalovciach,
bola tematicky zameraná na prežívanie pôstneho obdobia. „Pôst
je časom sebareflexie, kde sa mi
otvárajú oči,“ uviedol v prednáške
biblista Róbert Jáger. Na pozadí
biblických citátov vysvetlil pravý
zmysel pôstu ako roztrhnutia
srdca a nápravy vlastného života.
Len takto komplexne chápaný
a uskutočňovaný pôst vedie
k osobnej slobode a príprave na
oslavu Paschy.
Vladyka Milan Chautur, košický
eparcha, v kázni poukázal na
Bohorodičku, ktorá nemusela
smútiť nad stratou Boha, a predsa
sa postila. Tým nám dala príklad
toho, že pôst je silná zbraň voči
pokušeniam.

V závere slávnosti vladyka Milan posvätil niekoľko desiatok
nových ikon presvätej Bohorodičky z Klokočova. Tieto ikony
spolu s modlitbou za rodiny
budú umiestnené v chrámoch
Košickej eparchie, aby sa pri nich
osobitne stretávali celé rodiny na
modlitbách. V záverečnom prího-

vore vladyka predznačil program
duchovnej prípravy na 1150.
výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, spočívajúci
predovšetkým v komplexnej obnove rodinného života. Konečnú
bodku za duchovnou slávnosťou
dali tradičné vzájomné dialógy na
pôstnu tému.

V Banskom radostne vstúpili do pôstneho času
(Banské, B. Baranová) Pred začatím Veľkého pôstu sa 22. februára
vo farnosti Banské rozlúčili kresťanským karnevalom s časom
zábav a fašiangov. Sála domu
kultúry, kde sa karneval konal, sa
na celé nedeľňajšie popoludnie
zmenila na krajinu rozprávok.

Deti sa na chvíľu stali známymi
postavičkami svojich obľúbených
príbehov. Všetky masky boli zaujímavé a najkrajšie aj odmenené.
Deti sa vyšantili pri skvelej hudbe,
zabavili sa na programe, ktorý
mali v réžii členky mládežníckeho
zboru. Ratolesti prišli povzbudiť aj

rodičia a starí rodičia, ale aj ďalší
farníci. Akcia by sa nemohla uskutočniť bez ochoty a veľkého srdca
všetkých, ktorí pomáhali. Medzi
nich patrí starosta obce, členky
modlitbových spoločenstiev matiek, mládežníckeho zboru a tiež
farský úrad.

n Páter Rajmund Ondruš zo

Spoločnosti Ježišovej oslávil
15. marca 80 rokov života.
Pôsobil ako vedúci slovenského
vysielania Vatikánskeho rozhlasu a neskôr v slovenskej jezuitskej provincii v Kanade – vo
vydavateľstve Dobrá kniha.
Po návrate na Slovensko po
zmene politických pomerov
pôsobil ako sócius provinciála,
potom ako redaktor, spisovateľ
a prekladateľ. V súčasnosti žije
v komunite SJ v Trnave.

n Banskobystrický diecézny

biskup Rudolf Baláž prijal
pani Ivetu Radičovú na jej
žiadosť 26. februára 2009
v priestoroch biskupského
úradu. Témou rozhovoru bola
homília biskupa Baláža z 20.
februára 2009, v ktorej sa zameral na morálne zásady podľa
učenia Katolíckej cirkvi. Prezidentskú kandidátku ubezpečil,
že vo svojej homílii nespomenul žiadne meno slovenského
politika, a preto sa dištancuje
od konštrukcií niektorých novinárov. Počas stretnutia zdôraznil dôležitosť ochrany ľudského
života od počatia po prirodzenú
smrť. Poslankyňa Iveta Radičová
po spoločnom stretnutí potvrdila, že medzi ňou a biskupom
Balážom nie je žiadny spor.

n Ordinariát oslávil 6. výročie

vzniku. Slávnosť sa uskutočnila
v hlavnom chráme Ordinariátu
ozbrojených síl a ozbrojených
zborov SR – v Kostole sv. Jána
z Mathy v Bratislave 3. marca
2009 pri príležitosti vzniku
špecifickej inštitúcie zabezpečujúcej duchovnú službu
katolíckym veriacim v Ozbrojených silách SR, Policajnom
zbore, Zbore väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície,
Hasičského a záchranného
zboru, Horskej záchrannej služby, Colnej správy a Slovenskej
informačnej služby.

n Mons. Alojz Tkáč jubiluje.

Košický arcibiskup metropolita Mons. Alojz Tkáč oslávil
jubilejných 75 rokov života. Narodil sa 2. marca 1934
v Ohradzanoch. Po maturite
v Humennom študoval na
Filozofickej fakulte UK v Braslovo 7|2009

7

tislave a po dvoch rokoch
pokračoval v štúdiu na CMBF
v Bratislave. Kňazskú vysviacku
prijal z rúk biskupa Ambróza
Lazíka 25. júna 1961. Za biskupa
bol vysvätený 17. marca 1990
v Košiciach. 31. marca 1995
bol vymenovaný za košického
arcibiskupa metropolitu. 2. júla
toho istého roka mu pápež Ján
Pavol II. odovzdal pálium.
n Novým šéfredaktorom Ka-

tolíckych novín sa od 1. marca
2009 stal nitriansky kňaz
ThDr. Ivan Šulík, PhD. Vo funkcii ho potvrdil Výbor Spolku sv.
Vojtecha, ktorý je vydavateľom
Katolíckych novín a do úradu 5.
marca uviedol bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský a trnavský pomocný biskup
Mons. Ján Orosch v sprievode
riaditeľa Spolku sv. Vojtecha
Mons. Vendelína Plevu.

n Bratislavský arcibiskup

metropolita Stanislav Zvolenský bol v nedeľu 1. marca
2009 ocenený titulom Čestný
občan mesta Trnava na slávnostnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva v Trnave.

n Kresťanským voličom

poradí internetová stránka.
Občianske združenie Fórum
kresťanských inštitúcií pripravilo
pre veriacich voličov stránku
www.volim.sk. Ide o snahu
poskytnúť veriacim dostatok
odborných a informačných
materiálov, ale aj rôznych
názorov a stanovísk k témam,
ako sú zodpovednosť kresťana
za veci verejné a politická etika.
Keďže je rok troch volieb, našou
ambíciou je nielen motivovať
ľudí k voľbám, ale aj pomôcť im
zorientovať sa, akých kandidátov si majú vyberať. Kľúčové
dokumenty uverejnené na
stránke sú Kresťan v demokracii
od autora Bernharda Sutora,
ktorý bol preložený a uverejnený s láskavým zvolením Katholische Sozialwissenschaftliche
Zentralstelle Mönchengladbach
(www.ksz.de) a Volebný sprievodca, ktorý je zostavený podľa
textov z americkej stránky
www.caaction.com.

n Banskobystrické biskup-

stvo zverejnilo 13. marca

8

slovo 7|2009

V Prešove zasadala Rada hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi
(Prešov, Ľubomír Petrík) Na druhom riadnom zasadnutí Rady
hierarchov Gréckokatolíckej
metropolitnej cirkvi sui iuris na
Slovensku sa v piatok 27. februára
stretli v Prešove traja gréckokatolícki biskupi – prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ,
košický eparcha Milan Chautur
CSsR a bratislavský eparcha Peter Rusnák. Emeritný biskup Ján
Hirka sa zo zdravotných dôvodov
ospravedlnil.
Biskupi po zapracovaní posledných úprav schválili spoločný
štatút Gréckokatolíckej metropolitnej liturgickej komisie. Venovali sa jej pôsobeniu a rozhodli
o niektorých otázkach, ktorým by
sa mala venovať. Ide napríklad
o otázku pôstnej disciplíny.
„So záujmom sme si vypočuli
informáciu vladyku Milana o 6.
svetovom stretnutí rodín v Mexiku, ktoré sa konalo v januári na
tému Rodina ako vychovávateľka
k hodnotám,“ povedal vladyka Ján
a doplnil, že„v tejto súvislosti sme
opätovne potvrdili ako prioritu
pastorácie aj v Gréckokatolíckej
cirkvi práve mládež a rodinu.
Informoval som vladyku Milana

a Petra o archieparchiálnych formačných centrách – pre mladých
v Juskovej Voli a pre rodinu na
Sigorde, ktoré už pôsobia.“
Vladyka Milan dodal: „V Mexiku
sa rozprávalo o tom, že človek sa
dnes venuje natoľko získavaniu
materiálnych dobier, že často
zanedbáva duchovné. Často sa
potom ľudia ocitnú v situácii, že
sa im rozvracia rodina.“
Členovia rady hovorili o ťažkostiach, s ktorými sa rodina dnes
stretáva, ale aj o mnohých pozitívnych príkladoch rodinného
života. Každý z biskupov sa vo
svojej eparchii rodinám konkrétne venuje, kňazi vo farnostiach
poznajú mnohé duchovné, ale
aj hmotné potreby rodín. Cirkev
sa im podľa svojich možností
snaží pomáhať, konštatovali
vladykovia.
Rada hierarchov sa zaoberala aj
prípravami na 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, ktoré budeme sláviť
v roku 2013. K tomuto roku smeruje aj Pastoračný plán Katolíckej
cirkvi na Slovensku 2007 – 2013.
Všetci sa stotožnili s návrhom
vladyku Petra usporiadať na toto

jubileum spoločnú púť gréckokatolíkov buď na Velehrad, alebo
na Devín. Na programe rokovania
bola aj otázka kánonického uznania Gréckokatolíckej teologickej
fakulty Prešovskej univerzity
v Prešove Kongregáciou pre katolícku výchovu v Ríme. Treba na
to splniť niekoľko podmienok,
z ktorých niektoré už spĺňame,
napríklad počet stabilných pedagógov na plný úväzok.
Historicky prvé riadne zasadnutie Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
sa uskutočnilo 1. októbra 2008
v Prešove. Jej vznik vyplynul
z metropolitného usporiadania
tejto cirkvi v roku 2008. Metropolitovi vo výkone jeho moci
pomáha práve Rada hierarchov,
ktorá je zákonodarným zborom.
Uskutočňuje sa na nej jeden z najdôležitejších znakov a symbolov
východnej cirkevnej identity –
princíp synodality. Okrem noriem
spoločného a partikulárneho
práva sa riadi aj štatútom, ktorý
schválila Svätá stolica.
Termín nasledujúceho riadneho
zasadnutia Rady hierarchov bol
dohodnutý na 5. júna 2009.

Bratislavský eparcha zavítal medzi študentov KU
(Ružomberok, Jakub Chochula)
Tradičná pondelková mládežnícka svätá omša pre študentov
Katolíckej univerzity v Ružomberku v rybárpoľskom Kostole Svätej
rodiny sa 9. marca stala výnimočnou. Svojou prítomnosťou poctil
veriacich gréckokatolícky biskup

Mons. Peter Rusnák. Za spevu
bohoslovcov z gréckokatolíckeho
kňazského seminára v Prešove
celebroval bratislavský eparcha
Liturgiu sv. Jána Zlatoústeho.
Ako uviedol biskup, „je veľmi
dôležité, aby sa človek najprv prispôsobil duchovne, aby sa potom

zmenil telesne. Začína to tým, že
musí meniť srdce, a to sa mení
Božím slovom“. Keď človek počúva Božie slovo, môže sa s ním
konfrontovať. Niekedy sa však
stáva, že ho počúva prirýchlo, je
s ním veľmi rýchlo hotový a pýcha
ho pritom dvíha do výšin.

Televízia LUX otvára novú pobočku a zmodernizované štúdio
(Prešov, TK KBS) Televízia LUX
otvorila v nedeľu 15. marca novovybudovanú pobočku v Prešove
a o dva dni skôr nové multifunkčné štúdio v zmodernizovaných
priestoroch v Banskej Bystrici.
Prešovská pobočka bude pravidelne prinášať živé vysielanie
publicistických relácií Doma je
doma a Ranná káva, zabezpečovať prenosy nedeľných bohoslužieb z prešovskej Konkatedrály
sv. Mikuláša, prinášať regionálne
spravodajstvo a iné. Z nového
štúdia prvýkrát úspešne vysielala

3. marca 2009. Hosťami prvej,
naživo vysielanej relácie Doma je
doma boli prešovský arcibiskup
Mons. Ján Babjak, košický pomocný biskup Mons. Stanislav
Stolárik a Marián Peciar SDB,
direktor domu saleziánskej komunity v Bardejove. Pobočka sídli
v budove Katolíckeho kruhu na
Jarkovej 77. Pobočka v Banskej
Bystrici začala vysielať už krátko
po vzniku televízie LUX 4. mája
2008. Ťažiskovou náplňou pobočky naďalej ostáva zabezpečenie
dabingu dokumentov, detských

projektov a titulkovanie zahraničných hudobných videoklipov
pre bratislavskú centrálu. Od 13.
marca sa tak bude diať zo zmodernizovaného a priestrannejšieho štúdia v Diecéznom centre
Jána Pavla II.
Medzi prvými hosťami prešovského štúdia boli aj predstavitelia
časopisu Slovo.
Televízia má 3 pobočky – v Trnave, Banskej Bystrici a Prešove.
V súčasnosti môže televíziu LUX
sledovať viac ako 2,3 milióna
potenciálnych divákov.

(TK KBS) Kardinál Jozef Tomko
oslávil 11. marca životné jubileum
– 85 rokov. Narodil sa 11. marca
1924 v Udavskom (okres Humenné). Študoval na Rímskokatolíckej
cyrilometodskej bohosloveckej
fakulte Slovenskej univerzity
v Bratislave, v Pápežskom kolégiu
sv. Jána Nepomuckého dostal
ďalšiu kňazskú formáciu a študoval na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme. Sviatosť kňazstva
prijal 12. marca 1949 v Ríme.
Po roku 1948 sa nemohol vrátiť
na Slovensko. V  roku 1958 mu
pápež Ján XXIII. udelil titul pápežského komorníka. Na Vianoce
1959 bol signatárom iniciatívy
na vybudovanie Slovenského
ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme,
strediska náboženského a kultúrneho života Slovákov v zahraničí.
Pápež Ján Pavol II. ho 12. júla 1979
vymenoval za titulárneho arcibiskupa a generálneho tajomníka

Synody biskupov (patrila k najdôležitejším a najnáročnejším
funkciám v pokoncilovej Cirkvi).
Biskupskú vysviacku prijal 15.
septembra 1979 v Ríme, v historickej Sixtínskej kaplnke. Obrad
vykonal sám pápež ako priateľské
gesto voči novému biskupovi aj
ako prejav úcty a obdivu k trpiacej Cirkvi na Slovensku.
Za proprefekta Kongregácie
pre evanjelizáciu národov ho
pápež Ján Pavol II. vymenoval
24. apríla 1985 a 25. mája 1985 sa
stal členom kardinálskeho zboru,
prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov a kancelárom
Pápežskej Urbanovej univerzity.
Na Slovensku sa objavil v roku
1989 na vysviacke nového spišského biskupa. Jeho vystúpenie
na zasadnutí pléna Slovenskej
národnej rady 21. apríla 1991
bolo historickou udalosťou. Slovenská verejnosť mala po prvý

Snímka: Mária Žarnayová

Kardinál Jozef Tomko jubiluje

raz možnosť vidieť slovenského
kardinála v jeho dôstojnosti,
veľkosti a starostlivosti o osud
národa.
V tomto roku si kardinál Tomko
okrem okrúhleho jubilea – 85
rokov života pripomína aj 60.
výročie kňazstva a 30 rokov od
svojej biskupskej vysviacky.

Mladí zakúsili zmierenie v Bárke
(Juskova Voľa, Erich Eštvan) Ďalšie
víkendové stretnutie GMC Bárka
v Juskovej Voli sa uskutočnilo 6. –
8. marca v znamení témy Zmierenie. Tentoraz bol prednášajúcim
hosťom pre 82 zúčastnených
mladých otec Marek Kolesár z Farnosti blahoslaveného P. P. Gojdiča
na Sídlisku III v Prešove. Vo svojich
príhovoroch ohlasoval potrebu
aj krásu zmierenia. Uviedol, že
keď sa dvaja ľudia pohádajú,
k vzájomnému zmiereniu veľmi
často potrebujú prostredníka.
Tým najväčším a najveľkorysejším prostredníkom v najhlbšom

zmysle slova je Boží Syn – Ježiš
Kristus. Víkendový čas sa tak pre

mnohých stal časom návratu
márnotratných synov k Otcovi.

Chrám v Potokoch potrebuje akútnu pomoc
(Stročín, Mikuláš Tatár) V obci
Potoky sa nachádza národná kultprna pamiatka – gréckokatolícky
drevený Chrám sv. Paraskievy
postavený v roku 1773.
Podľa historických záznamov
mal byť v roku 1915 zbúraný. Našli
sa však schopné ruky a bol znova
opravený. V rokoch 1956 – 1957
bola úplne prepadnutá stredná
veža nad priestorom lode a babinca (predsiene). Spomínaná
oprava sa týkala iba opravy spadnutej veže a strešnej krytiny – šin-

dľa. Dodnes sú v chráme stopy po
črepinách z druhej svetovej vojny
na vchodových dverách a na severnej strane lode chrámu.
Podľa ostatného sčítania ľudu
v obci Potoky žije 90 obyvateľov.
Je teda zrejmé, že z vlastných
prostriedkov sa tento vzácny
skvost sakrálnej ľudovej architektúry nedá opravovať. Vďaka pani
Elene Kohutíkovej a nadácii VÚB
bol poskytnutý grant 82 984 € (2
500 000 Sk), vďaka ktorému sa 2.
februára 2009 začali záchranné

rekonštrukčné práce. Celkový
rozpočet na spomínanú rekonštrukciu dreveného chrámu je
však 182 566 € (5 500 000 Sk).
Dĺžka rekonštrukcie závisí od
finančných prostriedkov. Ak by
sa ich podarilo získať, práce by
mohli byť ukončené už tohto
roka. Zostáva dúfať, že sa tento
chrám v Potokoch s pomocou
tútorov a finančných prostriedkov získaných cez rôzne projekty
a žiadosti podarí zachovať aj pre
ďalšie generácie.

novú verziu svojej internetovej stránky. Nová webová
stránka je zverejnená po trinástich mesiacoch od historickej
územnej reorganizácie diecézy.
Adresa stránky je pôvodná:
www.bbdieceza.sk.
n Okolo dvesto veriacich

prijalo sviatosť pomazania
chorých na konci Liturgie
vopred posvätených darov,
ktorú 13. marca slávil vladyka
Milan Chautur, košický eparcha,
vo farnosti Košice-Terasa. Šiesti
kňazi posväteným olivovým
olejom pomazali čelá a ruky
prítomných veriacich a spolu
s modlitbou im vyslúžili sviatostné tajomstvo na uzdravenie
alebo odhodlané znášanie
svojich telesných ťažkostí.
Sviatosť prijal aj jeden z najstarších kňazov Košickej eparchie
Gabriel Németh.
Michal Hospodár

n Vladyka Peter Rusnák

navštívil gréckokatolíkov
v Piešťanoch. Na Krížupoklonnú nedeľu 15. marca 2009
sa bratislavský eparcha Peter
Rusnák stretol s veriacimi pri
slávení sv. liturgie v Piešťanoch.
Povzbudil ich k autentickému
prežívaniu svojho kresťanstva
„našou východnou formou“.
Bola to prvá návšteva vladyku
Petra v Piešťanoch od jeho
vymenovania za bratislavského
eparchu. Piešťany sú filiálkou
gréckokatolíckej farnosti Trnava
a sv. liturgie sa slávia v Kaplnke
Božského Srdca Ježišovho (pri
kúpeľnom moste) vždy tretiu
nedeľu v mesiaci o 15.30 hod.
		
Ján Burda SJ

n Bratislavský eparcha Mons.

Peter Rusnák vystúpil v TV
LUX. V utorok 24. februára 2009
o 17.00 hod. bol spolu so žilinským biskupom Mons. Tomášom Galisom hosťom v televíznej relácii Doma v Cirkvi, ktorá
sa vysielala v priamom prenose.
Témou relácie bolo prvé výročie
reorganizácie Rímskokatolíckej
a Gréckokatolíckej cirkvi na
Slovensku.
			
-sg(neoznačené správy sú
zo servisu TK KBS)
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Nie je ľahké byť v postavení
človeka, ktorý svojím telom
spája dva brehy rieky. Do
tejto pozície často vstupujú
aj východné katolícke
cirkvi. O otázkach, ktoré si
v dnešnej dobe vyžadujú
odpovede, aby tieto cirkvi
nestratili nič zo svojej
podstaty, sa hovorilo aj na
medzinárodnom sympóziu
o východných katolíckych
cirkvách v Gamingu.

Východní,
a zároveň katolícki
Andrej Škoviera

V

  rakúskom mestečku Gaming
sa 4. – 6. marca 2009 uskutočnilo medzinárodné sympózium
s názvom Poslanie východných katolíckych cirkví v rámci univerzálnej
Cirkvi a v modernom svete s podtitulom
Založené na skúsenosti východných
katolíckych cirkví byzantského obradu
v strednej a východnej Európe. Organizátormi sympózia boli Medzinárodný teologický inštitút pre štúdium manželstva
a rodiny v Gamingu, Inštitút pre výskum
dejín a teológie kresťanského Východu pri
Katolíckej teologickej fakulte Viedenskej
univerzity a Ukrajinská katolícka univerzita vo Ľvove. Sympózium sa konalo pod
záštitou a vďaka pomoci kardinála Christopha Schönborna, viedenského arcibis-
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kupa, ktorý je aj ordinárom pre katolíkov
byzantského obradu v Rakúsku, a zároveň veľkým kancelárom Medzinárodného
teologického inštitútu v Gamingu. Spolu
s ním prevzal záštitu nad podujatím
kardinál Ľubomír Huzar, väčší arcibiskup
kyjevský a haličský, hlava Ukrajinskej
katolíckej cirkvi. Na sympóziu sa zúčastnilo 19 biskupov (z toho 16 gréckokatolíckych), kňazi a laickí teológovia byzantského i latinského obradu. Celkový počet
účastníkov okolo 150 (z toho asi 15 zo
Slovenska) z 20 krajín hovorí o význame
a dosahu podujatia.
Sympózium sa začalo v stredu podvečer
svätou liturgiou vopred posvätených darov a spoločnou večerou. Vo štvrtok ráno
predniesol kardinál Christoph Schönborn

úvodný referát, v ktorom načrtol obsah
a cieľ sympózia. Zdôraznil, že všetky
cirkvi sui iuris majú jedno spoločné
poslanie – šíriť Kristovo evanjelium.
Zároveň ale každá cirkev sui iuris má aj
špecifické poslanie. V prípade gréckokatolíkov je to aj poslanie uchovať si hĺbku
svojej vlastnej duchovnosti, teológie a liturgie. Vďaka intenzívnejším kontaktom
gréckokatolíckych cirkví so západným
svetom v súčasnom procese globalizácie
môžu gréckokatolíci pomôcť západným
kresťanom nanovo objaviť zmysel pre
tajomstvo. Práve v liturgii, ale i v teológii Západ v ostatných desaťročiach trpí
splytčením; duchovná skúsenosť a život
gréckokatolíckych cirkví by mohli pomôcť
túto krízu prekonať. Kardinál Ch. Schön-

na 5 minút

born takisto vyzdvihol, že v byzantskej
antropológii je vždy v centre Kristus, čím
sa chráni pred rizikom skĺznuť do sociálneho vnímania založeného na nejakých
čisto humanistických princípoch. Pripomenul tiež, že každá obnova v Cirkvi
vychádzala z návratu ku koreňom, inšpirácie u cirkevných otcov (napr. filokalické
hnutie). Celý štvrtok bol vyhradený historicky, teologicky a kánonicky zameraným
referátom renomovaných odborníkov
(prof. Ernst Ch. Suttner, prof. Cezare
Alzati, prof. Cyril Vasiľ, prof. Oleh Turij, Dr. Jurij Avvakumov). Poukázali na
dejinný vývoj gréckokatolíckych cirkví,
problémy a dôvody ich latinizácie a istej
krízy identity, ekumenické perspektívy,
otázky ich kánonického statusu a aktuálne pastoračné pôsobenie v západnom
prostredí.
Vo štvrtok pred obedom bola archijerejská Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, ktorej
predsedal prešovský arcibiskup a metropolita vladyka Ján Babjak SJ. Zborovým
spevom liturgiu okrášlil gréckokatolícky
chrámový zbor Chrysostomos z Bratislavy. Pri sv. liturgii zneli spevy v slovenskom, cirkevnoslovanskom, rumunskom,

anglickom, nemeckom, gréckom, latinskom a ukrajinskom jazyku. Štvrtkový
program sympózia zavŕšila spoločná
modlitba Akatistu k Bohorodičke v anglickom jazyku.
V piatok doobeda nasledovalo pastoračne zamerané fórum biskupov, kde
každý z prítomných biskupov prezentoval históriu, aktuálny stav, ako aj víziu
napĺňania poslania svojej cirkvi sui iuris.
Situáciu v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku predstavil vladyka Milan Chautur,
košický eparcha. O špecifikách života
katolíkov byzantského obradu v prostredí
so silnou prevahou latinského obradu
hovoril bratislavský biskup vladyka Peter
Rusnák. V temer všetkých referátoch
rezonovala potreba verne zachovávať
východnú tradíciu v jej úplnosti, a zároveň spoločenstvo s Katolíckou cirkvou.
Toto dvojité poslanie gréckokatolíckych
cirkví – byť plne východnými a zároveň
katolíckymi – môže byť veľkým prínosom
aj pri hľadaní jednoty najmä s pravoslávnymi cirkvami. Rezonovala aj potreba
lepšieho vzájomného poznania a hlbšej
spolupráce medzi jednotlivými východnými katolíckymi cirkvami. Mnohé referáty
sa dotýkali aj problému zriadenia cirkevných štruktúr pre gréckokatolíkov, ktorí
sa sťahujú z politických a ekonomických
dôvodov na Západ. Intenzívne sa diskutovalo aj o charizme ženatých kňazov
a o diskriminácii niektorých východných
cirkví, ktorým je často upierané právo
mať ženatých kňazov (v USA, Austrálii,
Západnej Európe).
Prísľubom pre posilňovanie dobrých
vzťahov jednotlivých cirkví sui iuris
bola aj spontánna túžba azda všetkých
účastníkov pokračovať pravidelne
v podobných stretnutiach a viac spolu komunikovať. Účastníci sympózia
pripravili na záver komuniké, v ktorom
okrem iného rímskemu pápežovi Benediktovi XVI. navrhli, aby témou najbližšej
synody biskupov bola otázka východných katolíckych cirkví, ich poslania
a právneho postavenia v rámci Katolíckej
cirkvi. Účastníkov sympózia pozdravil
listom aj kardinál Leonardo Sandri,
prefekt Kongregácie pre východné cirkvi,
ktorý okrem iného vyzdvihol stretnutie
ako jeden z prostriedkov uplatňovania
synodality, takej dôležitej pre východné
cirkvi. Sympózium sa zakončilo spoločnou modlitbou šiesteho času (hodinky)
a spoločným obedom.
Kiež požehnaný čas strávený v priestoroch bývalého kartuziánskeho kláštora
prinesie čo najhojnejšie ovocie pre rast
všetkých katolíckych cirkví byzantského
obradu! n

Rozhovor s otcom Slavomírom Zahorjanom, predsedom Komisie pre mládež
Prešovskej archieparchie
Veľkonočnej nedeli predchádza
Kvetná nedeľa.
V Katolíckej
cirkvi sa v tento
deň stretávajú
mladí so svojimi
pastiermi. Kedy
sa tieto stretnutia
začali a aký je ich
cieľ?
Priekopníkom týchto stretnutí bol Ján
Pavol II. Pre neho boli mladí prioritou. Na
konci roku 1984 pozval mladých na Kvetnú nedeľu do Ríma. Na tomto stretnutí sa
zúčastnilo 300-tisíc mladých ľudí. V roku
1985 ich opätovne zvolal do Večného
mesta. Prítomní boli aj Slováci žijúci
v zahraničí. Vtedy bohoslovec Ján Bernadič zo Švajčiarska predniesol pred Jánom
Pavlom II. svedectvo aj za mladých zo
Slovenska, ktorí nemohli prísť pre totalitný
systém. Tieto dve udalosti inšpirovali Jána
Pavla II. k založeniu tradície stretnutí mládeže na eparchiálnych úrovniach formou
stretnutí s miestnymi biskupmi. Cieľom
je, aby sa mladí ľudia spoločne stretávali,
prehlbovali svoju vieru a stali sa svedkami
evanjelia pre tento svet.
Ako to bude vyzerať tento rok? Kedy
a kde sa uskutoční tohtoročné stretnutie mladých Prešovskej archieparchie
a čo zaujímavé ste pre nich pripravili?
Okrem prisľúbenej prítomnosti vladyku
Jána Babjaka budú mať mladí možnosť
zhliadnuť predstavenie Expedícia Pavol,
vypočuť si slovo otca Milana Zálehu CSsR,
zúčastniť sa na odovzdávaní certifikátov
animátorom, na eucharistickej pobožnosti
a multimediálnej prezentácii GMC Bárka
Juskova Voľa. Celé stretnutie bude sprevádzať gospelová skupina Bazilea.
Spolupracujete pri príprave stretnutí aj
so zodpovednými z ostatných gréckokatolíckych eparchií?
Myslím si, že máme dosť široký tím pracujúci v Komisii pre mládež, ktorý má už dosť
skúseností s touto prácou. Nechcem tým
povedať, že by prípadná spolupráca bola
zbytočná, ale každý pozná vývoj stretnutí vo svojej eparchii najlepšie, a preto
môže flexibilnejšie reagovať na prípadné
potreby. Spolupráca existuje na úrovni
zasadnutí Sekcie pre mládež pri KBS, na
ktorej sa zodpovední z celého Slovenska
radia a delia o skúsenosti.
Dada Kolesárová
slovo 7|2009
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slovo na tému

Poslušný
Mária Kardis

až na smrť

„Preto aj my, obklopení takým
oblakom svedkov, zhoďme
všetku príťaž a hriech, ktorý nás
opantáva, a vytrvalo bežme v
závode, ktorý máme pred sebou,
s očami upretými na Ježiša,
pôvodcu a zavŕšiteľa viery.
On namiesto radosti, ktorá sa
mu núkala, vzal na seba kríž,
pohrdol potupou a sedí po pravici
Božieho trónu. Myslite na toho,
ktorý zniesol také protirečenie
hriešnikov, aby ste neochabovali
a neklesali na duchu.“ (Hebr 12,
1 – 3)

A

ko je možné, že apoštol Pavol
prejavuje radosť zo súženia, ktoré
prežíva: „...a prekypujem radosťou pri všetkom našom súžení“ (2 Kor
7, 4)? Už v starozákonnej tradícii trpiaci
proroci a mudrci postupne vstupujú do
tajomstva utrpenia. Odhaľujú jeho silu,
ktorá očisťuje, vychováva, zjavuje Božie
zámery, má zástupnú a spásonosnú
hodnotu (Jer 9,6). Toto všetko vyvrcholilo
v osobe Ježiša Krista. Jeho poslaním bolo

12
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premôcť smrť skrze
svoju smrť na kríži
a zmŕtvychvstanie.
Boh Otec uskutočnil
vykúpenie človeka
z otroctva hriechu
skrze utrpenie vlastného Syna – Ježiša Krista.

Vykúpenie spod kliatby

Kríž je najdôležitejším symbolom kresťanstva. Novozákonní autori
poukazujú na ukrižovanie Krista nielen ako na historický fakt. Vidia v tejto
udalosti teologickú hĺbku opierajúcu sa
o výroky Starého zákona. Jedným z týchto
textov je citát z Knihy Deuteronómium
(21, 23), ktorý Pavol využil v Liste
Galaťanom (3, 13): „Kristus nás vykúpil
spod kliatby zákona tým, že sa za nás
stal kliatbou, lebo je napísané: ,Prekliaty
je každý, kto visí na dreve.‘“ Pavol svoje
učenie o ospravedlnení z viery na príklade Abraháma argumentuje tým, že každý,
kto sa spolieha na skutky zákona, je pod
kliatbou, pretože žiaden človek nie je
schopný dodržať všetky predpisy zákona.
Zákon robí z človeka nevoľníka, preto je

pod kliatbou.
A práve z tohto
otroctva zákona
nás Kristus oslobodil a tí, ktorí
v neho uveria,
majú účasť na
prisľúbeniach, ktoré boli
dané Abrahámovi, a dostávajú prisľúbeného Ducha
(Gal 3, 14).

Najvyššia potupa

Kristus prijíma vykupiteľskú smrť, ktorú
mu predurčil Boh Otec – smrť na kríži.
Bola najvyšším stupňom poníženia: „...
ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom,
a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný
za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži“ (Flp
2, 7 – 8).
Túto myšlienku nachádzame aj v Liste
Hebrejom, ktorý hovorí o potupe kríža.
Kristus dobrovoľne prijíma túto najvyššiu
potupu, zrieka sa svojej rovnosti s Bohom a slávy, ktorá mu ako Bohu patrila.
V úplnej pokore zjavil svoju najreálnejšiu

Zaprestolný kríž v gréckokatolíckom chráme vo Svite	Snímka: Juraj Gradoš

Prítomnosť utrpenia v živote
človeka vníma Biblia veľmi
vážne. V biblickej tradícii
je však viditeľný zásadný
posun v chápaní utrpenia.
Ak v Starom zákone je
utrpenie považované za
prekliatie a pohoršenie,
v Novom zákone často
naopak – za požehnanie.

ľudskú kondíciu bez ukazovania svojho
božského majestátu. Text Listu Filipanom
zdôrazňuje postupné etapy tohto poníženia. Spomedzi všetkých podmienok
ľudskej existencie Kristus prijíma najnižšie a ponižujúce postavenie – zomiera na
dreve kríža.
Prvokresťanské formuly viery, ktoré sa
týkajú smrti, zmŕtvychvstania a druhého
príchodu Krista, sú jednými z najstarších
svedectiev kresťanskej viery. Pavol, ako aj
iní novozákonní autori tak často uvádzajú výpoveď: „Boh ho vzkriesil z mŕtvych“,
že s určitosťou ju môžeme považovať za
formulu viery. Pavlovo ohlasovanie je
založené práve na učení o smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista.
Pavol rozjíma o smrti Ježiša Krista
v rôznych kontextoch. Dokazuje to, že
existovala nejaká skoršia schéma, ktorá
hovorí o smrti Ježiša ako o „umieraní za“.
Boli to krátke formuly, ktoré vyjadrovali
pravdu o Ježišovej smrti ako obeti. Už
pred Pavlom bola smrť Ježiša vysvetľovaná ako „vydanie, odovzdanie sa“ (napr. 1
Sol 5, 10).
Najobšírnejšie je Ježišova cesta opísaná
v Pavlovom hymne, ktorý Pavol vkomponoval do Listu Filipanom (Flp 2, 6 – 11).
Tento hymnus je výnimočný. Hlavnou
témou je idea, že Boh sa stal človekom.
Existencia sluhu je chápaná ako úplné
pozbavenie sa slobody inými silami, ako
úplné odovzdanie sa do rúk ľudí.
Práve vďaka Ježišovej pasche už život
kresťana nie je ohraničený dodržiavaním
morálnych a rituálnych predpisov Zákona. Pavol zdôrazňuje, že najdôležitejšie
v živote človeka je „byť s Pánom“, pretože
kto žije v Kristovi, bude ho môcť nasledovať. Trvá na slobode kresťana. Tvrdí, že
všetko patrí kresťanovi, ale kresťan patrí
Kristovi a Kristus patrí Bohu. Dovolené
je všetko, čo pripomína konečné smerovanie. Ježišovo priateľstvo s hriešnikmi
a chudobnými apoštol Pavol realizuje taktiež v nových podmienkach. Učí o ospravedlnení zadarmo pre všetkých. Zdôrazňuje všeobecnosť (univerzalizmus) spásy
v Ježišovi Kristovi, ktorá nezávisí od
zásluh človeka. Človek nemusí pochádzať
z vyvoleného národa, aby mohol dostať
dar milosti viery v Ježiša Krista, Spasiteľa. Ideály, typické pre Božie kráľovstvo
v učení Ježiša, sú realizované cez Ježišovu
smrť na kríži. Od počiatku bola v prvotnej
Cirkvi chápaná ako zástupná obeta, ktorá
ustanovila Novú zmluvu a nový Boží Ľud.

Sláva kríža

Aj v samotných evanjeliách je opis umučenia a smrti Ježiša Krista podaný veľmi

stručne. Z toho vyplýva, že proces, utrpenie a smrť sa vysvetľuje na základe viery.
Ježišova smrť znamená oveľa viac ako
len smutný koniec významnej osobnosti,
je centrálnou udalosťou spásy, v ktorej
sa realizuje a napĺňa Boží plán spásy. Vo
všetkých evanjeliových opisoch stojí v popredí božská dôstojnosť Ježiša, pretože
cesta kríža je cestou slávy. Opisy nemajú
viesť k súcitu s trpiacim, ale k viere, že
tento trpiaci Kristus plní Božiu vôľu.
Z tohto dôvodu sa evanjelisti vyhýbajú
podrobnému popisu ukrižovania. Evanjelisti Matúš a Marek vidia Ježišovu smrť
ako posledný súd nad svetom. Evanjelista
Lukáš zasa predstavuje Ježišovu smrť
ako nespravodlivé mučeníctvo Spravodlivého, ktorý zomiera v súlade s Božou
vôľou a z jeho smrti vychádza odpustenie
a obrátenie. Svojou smrťou otvára Božie
kráľovstvo pre všetkých. Evanjelista Ján
interpretuje Ježišovu smrť ako oslávenie
a naplnenie Krista, ukazuje Krista ako
kráľa, ktorý zomiera víťazne: „Je dokonané“ (Jn 19, 28n). Na kríži sa zjavuje jeho
sláva a povýšenie.
Jasne vidíme, že teológia kríža, ktorá
zdôrazňuje spásonosnú silu kríža, má
centrálne miesto vo všetkých novozákonných tradíciách. Židovská pascha (exo-

dus) je najväčším prejavom spásy Boha
v Starom zákone. Smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista je najväčším skutkom
lásky Novej zmluvy – Novou Paschou. Je
exodom (prechodom) z otroctva hriechu
do slobody vo viere v zmŕtvychvstalého
Krista. Vďaka krstu a Eucharistii máme
už tu na zemi účasť na tomto Ježišovom
spásnom pôsobení. Toto predstavuje kresťanskú nádej.
Je zjavné, že tak Pavol vo svojich listoch,
ako aj prvotná Cirkev svoje ohlasovanie
sústreďujú na kríž a zmŕtvychvstanie
Krista, pričom zdôrazňujú ovocie spásonosnej smrti Ježiša – ospravedlnenie,
zmierenie, nové stvorenie, synovstvo,
život v Duchu. V tejto súvislosti Pavol
poukazuje aj na požehnanie, ktoré plynie
z Kristovho kríža a prejavuje sa v spravodlivosti, pokoji, radosti, slobode, živote
a nádeji. Ježišova smrť definitívne sprítomnila kraľovanie Boha a otvorila ľudom
prístup do všetkých darov Boha. Ježiš ako
zmŕtvychvstalý Pán má základný význam
v Pavlových listoch. Kríž a zmŕtvychvstanie sú najdôležitejšou silou, ktorá pobáda
kresťana k novému životu, je prameňom
Kristovho Ducha a umožňuje tento nový
život v Kristovi a v Duchu. n

Pred 60 rokmi sa začala príprava na likvidáciu našej cirkvi

V

   roku 1948 bol v bývalom Československu nastolený totalitný komunistický režim. Komunisti postupne ovládli všetky sféry spoločnosti, vytvorili v krajine monopol moci a zlikvidovali všetky demokratické inštitúcie. Väčšie problémy s presadením moci boli na Slovensku.
Slovensko malo silné katolícke korene. Voľby v roku 1946 na Slovensku priniesli komunistom
jednoznačnú porážku. Veľký vplyv na ľudí u nás mala Cirkev. Komunisti rýchlo pochopili, že ak
túto inštitúciu nedostanú pod kontrolu, môžu mať na Slovensku problémy.
V apríli 1949 predsedníctvo ÚV KSČ schválilo novú líniu cirkevnej politiky. Bola namierená proti
Cirkvi, ktorá mala byť vytlačená z verejného života. Z tohto dôvodu bol zriadený z Povereníctva
školstva vied a umení v roku 1949 Slovenský úrad pre veci cirkevné. Jeho hlavnou úlohou bola
kontrola Cirkvi, cirkevnej hierarchie, cirkevného majetku, biskupských úradov. Vnútorná organizácia úradu bola prispôsobená aktuálnym potrebám.
Úrad zasahoval do mnohých cirkevných oblastí, ako bolo napr. prijatie bohoslovcov na štúdiá,
organizácia rehoľného života, redukovanie vyučovania náboženstva v školách, prekladanie
duchovných, nadväzovanie kontaktov s duchovnými a sondáž, kto by bol ochotný spolupracovať s úradom. Prvým predsedom úradu bol Dr. Gustáv Husák, potom ho nahradil Ladislav
Holdoš. Činnosť úradu bola zrušená v roku 1956, činnosť úradu prešla na Povereníctvo školstva
a kultúry. Cieľom tohto úradu pre veci cirkevné bolo ochromiť náboženský život na Slovensku,
získať si duchovných pre svoje ciele a vytvoriť Cirkev, ktorá by bola absolútne poslušná režimu.
Proces podmanenia si cirkví bolo treba najprv právne potvrdiť. Na to mali slúžiť tzv. cirkevné zákony, vydané v roku 1949. Napriek tomu, že Evanjelická cirkev robila menšie problémy,
návrhy v Národnom zhromaždení prešli a stali sa zákonmi. Už pri schvaľovaní týchto zákonov
sa s Gréckokatolíckou cirkvou nepočítalo.
Formy kontroly mali rôzny charakter: do cirkevných inštitúcií boli dosadení štátni zamestnanci, na biskupské úrady boli dosadení zmocnenci, bez ich povolenia sa nesmelo nič vykonať. Postupne oni rozhodovali úplne o všetkom a kňazi, ktorí neboli ochotní akceptovať ich
prítomnosť, to mali nesmierne ťažké. Cirkevnými zákonmi sa zmenilo postavenie Cirkvi, stratila
totiž autonómiu a bola podriadená štátu, kňazi sa stali štátnymi zamestnancami. Tieto zákony
platili až do pádu režimu v roku 1989.
Peter Kollár
slovo 7|2009

13

rozhovor

Protojerej Róbert Jáger, ThBibLic. je
osobným tajomníkom vladyku Milana
Chautura, košického eparchu. Študoval
na ITI v Gamingu, PU Gregoriana v Ríme
a PBI v Jeruzaleme. V súčasnosti pôsobí
ako odborný asistent na viacerých
vysokých školách a v organizáciách
zaoberajúcich sa biblickou tématikou.

Predstava nového Jeruzalema
v novom svete je zaujímavá pre
mnohých umelcov. Náš svet má
obľúbený tvar – guľu. Všetko sa
vo vesmíre snaží dostať k tomuto
ideálnemu tvaru. Je zaujímavé,
že v byzantskej tradícií nie je
ideálnym tvarom guľa ale kocka.
Snímka: Nové nebo a nová zem
od Pata Marvenka Smitha.
Snímka: www.the7thtrumpet.org

Viem kam
T

a viem s kým

ajomstvá sú neoddeliteľne prítomné v našom živote viery. Niektoré
sme pozvaní odhaliť už teraz
a niektoré nám Pán odhalí, až keď budeme stáť pred jeho tvárou. Do tajomstva
vzkriesenia sme sa zahĺbili v rozhovore
s biblistom Róbertom Jágrom, ThBibLic.

n Moja úvodná otázka je prostá: Je
vzkriesenie naozaj stredobodom evanjelia?

14
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Či je vzkriesenie stredobodom evanjelia,
je jasné z jednoduchého faktu. Pozrime sa
na najstaršie časti evanjelií a zistíme, že
rozprávanie o posledných hodinách Ježiša
sa „točí“ okolo odsúdenia, smrti a vzkriesenia. Rovnako v Pavlových listoch
najstaršia časť – tzv. kerygma prvotnej
komunity je ohlasovanie smrti a vzkriesenia Krista. Takže odpoveď na otázku je
jednoznačne áno. Vzkriesenie a smrť za
hriešnikov je ústrednou témou evanjelií

a celého ohlasovania prvých učeníkov.
Veľmi zjednodušene by sme mohli povedať, že elita tej doby si chcela vyskúšať
pravdivosť Ježišovho života práve tým,
že ho odsúdila za bohorúhanie – robí sa
rovným Bohu – a chcú vidieť, či ho Boh
zachráni. Zostúp z kríža! Toto je výzva
na dokázanie vlastnej identity. A zdá sa,
že Boh mlčí, ale pravda sa ukáže na tretí
deň. Boh Otec vzkriesi Ježiša a potvrdí:
Toto je môj milovaný Syn, jeho počúvajte.
n Čo si má veriaci človek predstaviť pod
pojmom vzkriesenie?
Asi najjednoduchší obraz sa nám ponúka u proroka Ezechiela vo videní suchých
kostí. Prorok vidí, ako sa na Božie slovo,
Božiu výzvu kosti spájajú, obaľujú sa
svalmi, mäsom... Takže vzkriesenie je na
prvom mieste obnovenie reality ľudského
života. To, čím som bol, sa stane nanovo
realitou. Kosti sa skladajú, obaľuje ich
väzivo, mäso. Takže obnovenie reality:
človeka z mäsa a kostí. Ale toto telo bude
mať novú kvalitu. Ježiš po vzkriesení prechádza cez dvere, ale Tomáš sa ho môže

dotknúť. Pri Genezaretskom jazere Ježiš
nielenže hovorí, kde majú hodiť sieť do
vody, ale na prekvapenie svojich učeníkov
im pripraví pahrebu, upečie rybu a prinesie chlieb. Takže vzkriesené telo je fyzické,
ale novej kvality. V tomto tele možno
vidieť Božiu tvár, Boha samotného. Stačí
si spomenúť na zástupy opísané v Zjavení
Jána, ktoré vidia Baránka – Krista. Nedá
sa to dokonale opísať ani vyjadriť, ani
pochopiť, lebo je to tajomstvo. Môžeme
sa k nemu blížiť, z diaľky ho opisovať,
ale dokonale ho pochopíme až v tej chvíli.
Pavol hovorí, že oko nevidelo, ucho nepočulo a do ľudského srdca nevošlo, čo Boh
pripravil tým, čo ho milujú.
n Budeme vzkriesení všetci bez ohľadu
na našu spásu?
Áno, vzkriesení budeme všetci bez
ohľadu na to, čo nás potom čaká. Stačí si
pozorne prečítať Ježišov opis posledného
sudu. Budú tam všetci. A všetci sami uvidia – hovoria teológovia – vlastný život,
vlastné skutky a v pravde vynesú rozsudok nad sebou alebo vyjavia charakter
vlastného života.
n V Svätom písme však nachádzame

konkrétne zmienky o inom vzkriesení –
akomsi vrátení sa do tohto života.
Vzkriesenie Jairovej dcéry, naimského
mládenca či Lazára je vzkriesením, ktoré
je skôr znamením. Znamením, ktoré upozorňuje, že Ježiš nie je len učiteľ, mudrc,
liečiteľ, konateľ zázrakov. Ježiš je čosi
viac. Znamenia ukazujú za seba, kdesi do
transcendentna, na samotného Boha. Je
tu ktosi, kto má priamy kontakt s Bohom, kto je Bohom samým. Boh prebýva
medzi nami. Samozrejme, že všetci títo
ľudia neskôr zomreli. O Lazárovi nás učí
tradícia Cirkvi, že pôsobil kdesi v južnom
Francúzsku, v dnešnom Lyone. Čo je však
zaujímavé, je fakt, že títo ľudia svoju
druhú smrť vnímali úplne ináč – ako prechod, teda s radosťou a dôverou. V tomto
sú nám na povzbudenie.
n Teda Kristovo vzkriesenie je naozaj
iné?
Jednoznačne. Kristovo vzkriesenie nie
je navrátenie do pozemského života, ide
o vstup do Božej prítomnosti mimo tohto
vnímateľného sveta. Lazár a ostatní boli
vrátení do tohto sveta. Ježiš ako človek
vzkriesením vstúpil do nebeskej sféry,
ktorú si musíme predstaviť ako stav a nie
ako miesto. A zároveň je prítomný na
tejto zemi. Čiže zjednodušene: vzkriesenie nám umožní byť naraz tu i tam. Je to
tajomstvo. To, čo hovorím, sú len intuície,
ale reálne intuície potvrdené Písmom.

n Kto vlastne vzkriesil Ježiša Krista?
Ježiša ako pravého človeka vzkriesil Boh
Otec, ale samozrejme nemožno oddeliť Trojicu vo svojom konaní. Tam, kde
pôsobí Otec, je prítomný aj Duch, aj Syn.
Ide o naše ľudské vyjadrovanie a zjednodušovanie, lebo ináč to nedokážeme
pomenovať. Stačí teda povedať, že koná
Otec. Je to znova tajomstvo. Nie je príliš
múdre chcieť to presne potvrdiť, opísať.
Je osožnejšie pripomínať si slová: Ježiš
vzkriesi aj mňa.
Takto vstúpime do tajomstva a zážitok
je neopísateľný a neopakovateľný. Čiže
namiesto špekulácií ponúka modlitbu,
rozjímavú modlitbu opakovania tejto vety.
A nechajte sa prekvapiť. Stojí to za to!
n Zjavenie apoštola Jána dosť podrobne
opisuje apokalypsu, teda koniec tohto
sveta. Ak teda budú vzkriesené nielen
naše duše, ale i telá, dá sa potom očakávať nový materiálny svet? Čomu bude
podobný?
Apokalypsa neopisuje vo vlastnom
zmysle slova koniec sveta. Je to zjednodušujúce, ale dobre, nebudem zachádzať
do podrobností. O konci sa hovorí, že
bude vzkriesené telo i duša. Čo je na tom
zvláštne? Človek je telo a duša. Boh ho
takto stvoril a takto ho aj zachraňuje –
toto je biblická viera, toto je biblická skúsenosť a presvedčenie. Bude materiálny
svet? No čosi bude, ale s novou kvalitou.
Áno, nový Jeruzalem zostupuje z neba.
Ale kam? No predsa na starý materiálny
Jeruzalem a pretvorí ho. Čítajte pozorne.
Z biblických textov sa zdá, že starý svet
bude premenený. Stále hovoríme o tajomstve, o ktorom čo-to tušíme, ale nevieme
všetko. Musíme byť objektívni a hovoriť
iba to, čo vieme. Veľa vecí zostáva nepoznaných. Je mi ľúto, ak niekto chcel vedieť
viac a podrobnejšie, ale Božie slovo nám
nedovoľuje veľa špekulovať a ja by som sa
nerád púšťal do filozofovania, ktoré presahuje kompetencie človeka, hoci kňaza
a biblistu. Kto chce povedať viac, klame
seba i iných a stavia sa na miesto Boha.
A toto sme tu už raz mali. (smiech)
n Otázka vzkriesenia je častou otázkou
pri stretnutí so svedkami Jehovovými.
V čom je ich náuka v tomto bode scestná?
Je mi ich ľúto, lebo sa nechávajú klamať,
namiesto toho, aby čítali Písmo. Ježiš na
mnohých miestach hovorí o vzkriesení:
jedna žena a sedem manželov, po vzkriesení sa nebudú ženiť a vydávať, Lazár,
reč o Eucharistii, Syn človeka vzkriesi
v posledný deň všetkých, nový Jeruzalem, Pavlova reč o tom, že sme úbohí,

ak len v tomto živote dúfame v Boha...
Slovom, vzkriesenie bude, telo bude iné,
kvalitatívne lepšie, aj svet bude iný, lepší,
kvalitatívne na vyššej úrovni. Nebudeme
obmedzení fyzikálnymi zákonitosťami,
ktoré dnes vnímame, ale je to podstatne
iný svet, než o ktorom hovoria svedkovia Jehovovi. Niekedy sa mi zdá, že sa
stavajú na miesto Boha, akoby oni všetko
dopredu vedeli... Ale my predsa všetko
nevieme.
n Na záver osobná otázka: Tešíte sa na
svoje vzkriesenie?
Ešte som o tom neuvažoval. Skôr mi
chodí mysľou, že ho uvidím – Ježiša
takého, aký bol tu na zemi, a takého, aký
je vo svojej sláve. Skôr by som povedal, že sa teším na svoju smrť. Nie som
masochista. Smrť je prechod a čím som
starší, tým viac si uvedomujem a zažívam realitu tohto života. Som len pútnik
a raz odídem. Viem kam, viem s kým.
Jednej veci sa však obávam: seba samého
a svojej hlúposti. Len aby som nejako prekĺzol a mohol byť hoci aj posledný medzi
tými, čo budú prijatí do jeho kráľovstva.
„Lepší je jeden deň na prahu domu môjho
Pána, než tisíce v stánkoch hriešnikov,“
hovorí žalmista. V podstate áno, teším sa
na vzkriesenie, ale zamestnáva ma viac
otázka, aby som odchádzal ako normálny, zrelý, autentický človek, ktorý si váži
ľudí, ich talenty, ktorý si je vedomý ich
slabostí a neodsudzuje. Od tohto ideálu
mám ďaleko, takže predpokladám, že tu
ešte hodnú chvíľu pobudnem a budem
sa učiť byť človekom, aby som mohol byť
Ježišovým učeníkom. No a potom to príde
a ja odídem. Jedna z mojich skvelých
učiteliek v rakúskom Gamingu, americká
benediktínka sestra Gertrúda (učila nás
patristiku) hovorievala, že sa teší svojmu
životu. Nikam sa nechce vracať, nechce
byť mladšia a teší sa každému dňu. A teší
sa na prechod do reálneho života. Vtedy
som jej úplne nerozumel. Dnes áno. Teším
sa životu – tomu, čím som – aj keď mnohí
ma odsudzujú a myslia si, že sa ma
zbavili (smiech) – nebudem im prekážať, nemusia sa obávať. Slovom, život je
o čomsi inom a ja sa teším na stretnutie
s ním, na vlastný odchod a bojím sa iba
seba samého a svojej hlúposti. No ale Pán
je milosrdný a niečo už so mnou urobí.
Všetkým čitateľom a čitateľkám Slova
prajem do nadchádzajúcich sviatkov
Paschy hlboké poznanie Kristovej prítomnosti, jeho zachraňujúcej lásky a istoty, že
nie sme sami.
za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš
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„Mama, toto platilo, keď si ty bola mladá. Dnes je všetko inak, dnes môžem bývať so svojím
chlapcom.“ Do tejto vety môžete vsunúť akúkoľvek činnosť: drogy, antikoncepciu... Celkom
jasne to vystihuje, čo si mladí myslia o morálke – je to „moje rozhodnutie“, čo je dobré a čo
zlé „pre mňa“. Časy sa zmenili, tak prečo sa Cirkev stále drží starodávnej morálky? Kedy už
konečne dobehne vyspelý svet?

Pravda,
Kimberly Murínová

V

ktorá oslobodzuje

   matematike či fyzike, je nám
jasné, že niektoré veci sú pravdivé:
1+1 sú 2 a voda vrie pri 100°C.
Tieto fakty sa nemenia. Ale veríme, že
morálne otázky sú vecou názoru – môjho
osobného alebo toho, čo politická väčšina
odhlasuje v zákonoch.
Ale morálka je takisto veda, založená
na pravde o osobe, o jej prirodzenosti,
ktorá je určená a nemení sa. Každá vec
má svoju prirodzenosť, vpísanú
do seba tvorcom. Každá vec
koná v súlade so zákonmi
svojej prirodzenosti, aby
dosiahla svoj cieľ a dobro. Napríklad žaluď má
prirodzenosť semena.
Jeho „zákon“ požaduje
slnko, vzduch a vodu,
aby mohol rásť. Auto
má prirodzenosť mechanizmu, potrebuje
palivo, batériu a pravidelné nastavovanie.
Prirodzenosť týchto
vecí je objektívna –
naozaj existuje a nie
je závislá od toho, čo si
ja subjektívne myslím
alebo chcem. Takže zo
žaluďa stále vyrastie dub
a nie jabloň a auto stále
pôjde po zemi a nevyletí
do vesmíru, aj keby som
si to želal. A aby veci fungovali
správne, musím konať v súlade so
zákonmi ich prirodzenosti. Nemôžem polievať žaluď kávou a tankovať piesok do auta a očakávať, že
vyrastie, resp. bude fungovať.
To isté platí o osobe. Mám prirodzenosť a tá je určená. Má v sebe
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vpísané zákony – morálne normy. Tie
sú akoby „návodom na použitie“, ktorý
nám dal náš Stvoriteľ, aby sme vedeli,
ako žiť, alebo ako opraviť, keď je niečo
v nás pokazené a aby sme sa v konečnom
dôsledku stali šťastnými a dobrými ľuďmi.
Zvyčajne neprotestujeme, keď má nový
výrobok návod na použitie ani neignorujeme rady výrobcu, iba ak na svoje
vlastné riziko. Takisto by sme mali prijímať Božie prikázania: s vďačnosťou
a dôverou. Mali by sme sa nimi
riadiť z celého srdca.
Ak budem poslúchať
jeho rady,

budem „fungovať“ správne a nájdem „život i šťastie“, ak pôjdem proti nim, ublížim si alebo sa dokonca zničím (porov. Dt
30, 15). To vysvetľuje, prečo správanie,
ktoré sa stalo „spoločensky prijateľným“,
má na človeka škodlivé následky. Lekárske a psychologické štúdie potvrdzujú,
že ľudia, ktorí majú sexuálne vzťahy
mimo manželstva, podstupujú potrat,
praktizujú homosexualitu, znášajú väčšie
riziko zdravotných problémov, upadajú
do depresie, páchajú samovraždu. Zmeny
v politike alebo kultúre nikdy nemôžu
zmeniť zákony ľudskej prirodzenosti, lebo
tá sa nemení. Preto bolo vyvraždenie
miliónov ľudí za Hitlera zlom, aj
keď bolo vo vtedajšom Nemecku
„legálne“. Preto je antikoncepcia
hriechom, aj keď ju používa
väčšina populácie.
Takže Boh učí pravdu o človeku a o tom, čo je dobré a čo
zlé jasným spôsobom – skrze
Sväté písmo, Tradíciu a skrze Cirkev, predovšetkým
jej Učiteľský úrad, ktorý
tvoria pápež a biskupi
s ním zjednotení.
Kristus chcel zabezpečiť svojím
učeníkom vedenie,
aby aj po jeho
odchode zostali na správnej
ceste. Preto
dal „kľúče
od kráľovstva“
Petrovi,
prvému
pápežovi,
na ktorom

	Ilustračná snímka: www.biblestoriesblog.com

Oficiálne texty Ef 6, 1 – 17

Dnešný človek je čoraz viac presvedčený, že dôstojnosť a poslanie
ľudskej osoby si vyžadujú, aby vedený svetlom rozumu objavoval
hodnoty vpísané do svojej prirodzenosti, neustále ich rozvíjal a uskutočňoval vo svojom živote, dosahujúc stále väčší pokrok. Preto vo
svojich úsudkoch o morálnych hodnotách, to znamená o tom, čo je
dobré a čo je zlé, teda čo má urobiť a čoho sa má zdržať, sa nemôže
riadiť svojou osobnou ľubovôľou. Človek v najväčšej hĺbke svojho
svedomia objavuje prítomnosť zákona, ktorý si nenariaďuje sám
a ktorý musí rešpektovať. Tento zákon do jeho srdca vpísal Boh, aby
sa vďaka nemu stal dokonalým ako osoba, a na základe tohto zákona
ho Boh bude aj osobne súdiť.
Preto neexistuje iné skutočné povýšenie ľudskej dôstojnosti, iba
rešpektovaním podstatného poriadku založeného na prirodzenosti
človeka. Samozrejme, zmenili sa a budú sa meniť mnohé konkrétne
podmienky a potreby ľudského života. Každá evolúcia zvykov a spôsobov života sa však musí udržiavať v hraniciach, ktoré kladú nemenné
princípy vyplývajúce zo základných vzťahov ľudského života; z prvkov
a vzťahov, ktoré presahujú dejinné udalosti.
Tieto základné princípy sú poznateľné rozumom a sú obsiahnuté
v božskom, večnom, objektívnom a univerzálnom zákone, ktorým Boh
usporadúva, riadi a ovláda svet i cesty ľudského spoločenstva podľa
plánu svojej múdrosti a lásky. Boh dovoľuje človekovi mať účasť na
tomto zákone, aby mohol stále viac poznávať nemeniteľnú pravdu.
Okrem toho Kristus založil Cirkev ako stĺp a oporu pravdy a dal jej
stálu pomoc Ducha Svätého, aby neomylne zachovávala pravdy
morálneho poriadku a autenticky vykladala nielen zjavený zákon, ale
aj morálne princípy, ktoré vyvierajú zo samotnej ľudskej prirodzenosti
a ktoré vplývajú na rozvoj a zdokonaľovanie človeka.
Dnes mnohí tvrdia, že norma jednotlivých ľudských skutkov sa
nenachádza ani v ľudskej prirodzenosti, ani v zjavenom zákone,
ale že jediným absolútnym a nemenným zákonom je úcta k ľudskej
dôstojnosti. Ba filozofický a mravný relativizmus dokonca popiera,

postavil svoju Cirkev, a sľúbil, že „brány
pekelné ju nepremôžu“ (Mt 16, 17 – 19).
Tento dar voláme neomylnosť – zvláštna
Božia milosť daná Petrovi a každému jeho
nástupcovi, aby nikdy nepochybil, keď
formálne učí vo veciach viery a mravov.
To neznamená, že pápež je bezhriešny
alebo že všetko, čo hovorí, je správne,
pretože jeho neomylnosť sa nevzťahuje na
všetky oblasti poznania, vedu, históriu...
Ježišov prísľub znamená, že pápež sa
nepomýli nikdy, keď učí o veciach podstatných pre našu spásu – keď formálne
vyhlasuje, v čo musíme veriť (viera) a čo

že existuje nejaká objektívna pravda ohľadne etického bytia alebo
konania. Každý vraj má svoju pravdu, keďže každý veci a správanie
interpretuje podľa vlastného rozumu a svedomia. Spolužitie nás
núti prijať pravdu spoločnú pre všetkých kvôli konsenzu, ktorý nám
umožňuje žiť v mieri. Toto je základ zákonov, ktoré vychádzajú z demokratických parlamentov. Cirkev by sa k tomu nemala vyjadrovať;
ak to urobí, vnikne na územie, ktoré jej nepatrí, nebezpečne ohrozujúc
demokratický poriadok.
Z týchto premís vyplývajú škodlivé závery pre osobu, rodinu a spoločnosť. Takto sa ospravedlňuje potrat ako právo ženy, úmysel legalizovať
eutanáziu, kontrola pôrodnosti, čoraz voľnejšie zákony o rozvode,
mimomanželských vzťahoch atď.
Kresťanská rodina má pred sebou obrovskú výzvu pravdivo a primerane formovať morálne svedomie detí, úzkostlivo rešpektujúc ich
dôstojnosť a slobodu, aby v nich bolo vytvorené správne svedomie
vzhľadom na veľké otázky ľudského života: adoráciu a úctu k Bohu
Stvoriteľovi a Spasiteľovi, lásku k rodičom, úctu k životu, vlastnému
telu i telu iných, úctu k materiálnym dobrám a k blížnemu, bratstvo
všetkých ľudí, celosvetové využívanie stvorených dobier, nediskriminovanie pre náboženské, sociálne i ekonomické dôvody atď. Pevné
body tejto náuky sú príkazmi Desatora a blahoslavenstiev.
Rodičia dnes svoje deti musia vychovávať s dôverou a odvahou pri
rešpektovaní týchto základných hodnôt, počnúc tou najzákladnejšou:
existenciou pravdy a nevyhnutnosťou jej hľadania a nasledovania
kvôli realizácii seba ako človeka. Ďalšími kľúčovými hodnotami dnes
sú láska k spravodlivosti, ako aj jasná a citlivá sexuálna výchova vedúca k osobnému ceneniu si tela a prekonávajúca mentalitu a prax,
ktorá by druhého chcela zredukovať na objekt egoistickej rozkoše.
Základnou podmienkou tejto výchovy je vypestovať v deťoch lásku
k Cirkvi a spolucítenie s ňou, konkrétnejšie k pápežovi, biskupom
a kňazom; aby v nich videli starostlivosť dobrej matky, ktorá ich miluje
a túži im pomáhať žiť v tomto svete dobre a dôstojne, ako aj tešiť sa
z kontemplácie Boha v sláve.n

praktizovať (mravy), aby sme dosiahli
nebo. Preto si môžeme byť istí, že keď nasledujeme rímskeho pápeža, poslúchame
učenie Cirkvi, určite konáme veci správne
a dobré.
Takže to najlepšie, čo v rodinách môžeme robiť – my, ktorí sa chceme stať dobrými a nájsť šťastie – je počúvať Cirkev,
zistiť, čo učí a prečo to učí. Potom môžeme láskavo, ale rázne učiť naše deti tieto
pravdy v rozhovoroch a cez náš osobný
príklad a postoje. Ján Pavol II. povedal,
že ešte nikdy v histórii nebolo badať také
zlyhanie v odovzdávaní náboženských

Čo vnímate ako najťažšiu vec
pri výchove detí?
naučiť odpúšťať 4%
mať úctu
k autoritám 4%
vcítiť sa do
prežívania
a potrieb iných 7%

odovzdať vieru 56 %
vybudovať v deťoch
zdravé svedomie 24 %

zdravý postoj k sexualite 4 %
Vyjadrite sa aj vy na slovo.grkapo.sk.

a morálnych hodnôt. Nemôžeme sa
spoliehať na štát ani na kultúru, ktorá
veľmi rýchlo kolabuje. Potrebujeme naše
deti formovať v pravde v našich domovoch a viesť ich do Cirkvi, kde môžu počuť
Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život.
Pamätajme, že Cirkev nie je diktátor,
ale naša milujúca matka, zjavujúca vôľu
nášho Otca. Ona nestanovuje pravidlá –
dáva ich Boh. Ona ich nemôže zmeniť,
pretože nemôže zmeniť ľudskú prirodzenosť a nemôže umenšiť ani „zriediť“
Božiu pravdu, ktorá jediná nás oslobodí.

Otázky „na telo“

Ako zmýšľam o Bohu – ako o milujúcom
Otcovi, ktorý mi dáva rady, aby mi pomohol nájsť šťastie, alebo ako o policajtovi,
ktorý vyrába umelé pravidlá, aby môj
život urobil ťažkým a neznesiteľným?
Viem o tom, že Katolícka cirkev je pravá
Cirkev založená Kristom, ktorá jediná zaručene autenticky vysvetľuje Božie slovo?
Snažím sa naučiť a pochopiť učenie
Cirkvi? Pomáham v tom mojim deťom
a vediem ich k tomu, aby dôverovali autorite Cirkvi? n
slovo 7|2009
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svedectvo

Božie slovo preniká naozaj všade, aj tam, kde
by sme to možno nikdy nečakali. Preniká do
sŕdc ľudí bez ohľadu na farbu pleti.

K Bohu
Igor

M

cez slzy

ám 31 rokov a som Róm. Máme
s manželkou tri deti. V našom
manželstve sme žili bez Boha,
až prišla do farnosti výzva pre manželov,
ktorí nežijú v sviatostnom manželstve,
aby si dali do poriadku svoje manželstvo. Rozhodli sme sa, že začneme
chodiť na náuky spoločne. Začali sme
postupne spoznávať Krista, jeho učenie
a jeho slovo.
Náš syn navštevuje školu pre zrakovo
postihnuté deti. Keď som ho raz čakal
pred školou, začal som si čítať Božie
slovo, aby som si skrátil čas. Prečítal
som desať kapitol z Matúšovho evanjelia
a začal som veľmi plakať.
Neplakal som preto, že mám postihnutého syna, ani preto, že sme mali vážny
finančný problém, ale preto, že Ježiš
Kristus je Syn živého Boha!
Vtedy Boh ku mne mocne prehovoril,
dotkol sa môjho srdca a zmenil môj život, moje manželstvo, vzťah k manželke,
k deťom, k blížnym. Znova som sa zamiloval do svojej manželky, Boh obnovil
našu prvotnú lásku.
Zanechal som všetky zlé veci, ktoré
som robil a ktoré mi ponúkal tento svet.
Rozhodol som sa stať dobrým a príkladným otcom pre svoje deti. Učil som ich,
na čom majú postaviť svoje životy. Mali
sme vážne finančné problémy, ale keď
sme odovzdali Ježišovi svoje životy, Boh
sa nám s manželkou postaral o prácu.
Keďže sme mali jedno vážne postihnuté
dieťa, báli sme sa mať ďalšie. Lekári nám
to ani neodporúčali a tvrdili, že keby sme
sa rozhodli mať ďalšie dieťa, určite bude
na 50% postihnuté. Ale keď sme spoznali
živého Boha, jeho pravdu, začali sme
sa modliť za ďalšie dieťa a všetko sme
zverili do Božích rúk.
Teraz máme krásnu dcérku, ktorá je len
vďaka Bohu úplne zdravá.
Ďakujem Bohu za všetko, čo robí pre
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mňa a pre moju
rodinu. Veľmi som
potešil aj mojich
rodičov, ktorí ma
najlepšie poznajú.
Vedia, kým som, a nesmierne sa tešia, že som
zanechal starý spôsob života.
Teraz môžem svedčiť o tom, že
Boh je skutočne živý!
Aj ty môžeš prísť k Bohu, ak chceš
a otvoríš mu svoje srdce. Boh príde
do tvojho srdca a uvidíš jeho slávne
skutky. Boh môže zmeniť tvoj život,
tvoj postoj k ľuďom, k tvojej rodine
a k tvojim blízkym, ktorých začneš milovať. Amen. n

Ilustračná snímka: biblicism.files.wordpress.com

Pes – znak nečistoty

D

nes, keď je pes pre mnohých domácim miláčikom, spoločníkom a pomocou, možno len
ťažko pochopiť opovrhnutie a odpor, s akým Starý zákon píše o psoch. Biblia popisuje
psa ako polodivoké zviera, ktoré sa potuluje po uliciach, okolo obydlí a mestských hradieb ako
nepríjemný príživník živiaci sa odpadkami, mŕtvolami a preliatou krvou, združujúci sa do svorky.
A tak niet divu, že bol pokladaný za kultovo nečisté zviera. Nepokladal sa za nečisté zviera preto,
že likvidoval odpadky. Nečistý bol už svojou podstatou a predstavoval potencionálneho nosiča
nákazy, takže nebolo možné dotknúť sa ho bez toho, aby sa človek nebol poškvrnil.
Zdomácnený pes slúžil človeku ako strážca domu aj stáda. Psy sa v rôznych krajinách prijímali
rôzne, najmä v Egypte, kde ich používali pri love a tešili sa úcte. Pes (šteňa) sa vyskytuje v novozákonnom príbehu o sýrofenickej žene, kde sa zrejme spomína skrotený pes, ktorý smel byť
v dome.
Byť nazvaný psom, mŕtvym psom, psou hlavou bolo pokladané za výraz najhlbšieho opovrhnutia, sebaponíženia a za nadávku (napr. 2 Sam 16, 9). Byť zožratý psom alebo vtákmi na poli
bolo znamením obzvlášť ťažkého Božieho súdu.
Svätý Peter (2 Pt 2, 22) prirovnáva kresťana, ktorý po poznaní Pána znova upadol do bludu
a hriechu, k psovi, ktorý sa vrátil k svojmu vývratku. Pes predstavuje ľudí nečistého života,
kultových prostitútov, modloslužobníkov, nepriateľov, pohanov a votrelcov, ktorí narúšajú pokoj
v Cirkvi. Psami sú tiež falošní vodcovia ľudu, ktorí ako nemé psy nevarujú a nebdejú, na druhej
strane sú však hltaví a nenásytní.
Ako doklad úbohosti človeka spomína Lk 16, 21 psov, ktorí lízali vredy žobráka, ktorý sa nemohol ani brániť dotyku nečistého zvieraťa, takže sa zdalo, že už úplne prepadol Božiemu súdu. Iní
vykladači v tom vidia protiklad súcitu nemej tváre a bezcitnosti boháča.
M. Kipikašová

na každý deň – 12. týždeň

PONDELOK 30. marec

PIATOK 3. apríl

Prepodobný Ján

Prepodobný vyznávač Nikita

Čítania: Lk 11, 34 – 41, zač. 60; Kol 3, 12 – 16, zač. 258

Čítania: na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mt 4, 1 – 11, zač. 7; Ef 2,
4 – 10, zač. 220; na VPD: Gen 49, 33 – 50, 26; Prís 31, 8 – 31

Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! (Kol 3, 12c)
Istá pani mi raz povedala: „Svet je postavený na odpustení, inak by
sme sa všetci pozabíjali!“ Je to životná múdrosť, v ktorej je ukrytá
veľká pravda. Radi a ľahko prijímame odpustenie pri svätej spovedi,
ale ťažko a dlho odpúšťame svojim blížnym. Učiť sa odpustiť blížnemu je celoživotná úloha. Zvládnem ju jedine s tichým a pokorným
srdcom.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti za odpustenie
hriechov – s. 164 (303)

Nezachová sa teraz Jozef nepriateľsky voči nám a neodplatí
nám všetko to zlé, čo sme mu vykonali? (Gen 50, 15)
Odmala v sebe nosíme túžbu po spravodlivosti. Ak mi niekto
prejaví dobro, chcem vrátiť dobro. Ak mi niekto ublíži, bránim sa
a chcem sa pomstiť. Oko za oko, zub za zub. Ale ako sa dá zastaviť
zlo vo svete? Ježiš Kristus nás učí, aby sme neoplácali zlým za zlé.
Zlo sa dá zastaviť jedine dobrom, hriech zmizne v ľútosti a odpustení, tma je vytlačená svetlom.
Liturgia: Liturgia vopred posvätených darov. Zdrž. od mäsa.

UTOROK 31. marec
Prepodobný Hypatios

SOBOTA 4. apríl

Čítania: Mk 8, 30 – 34, zač. 36; 1 Sol 5, 14 – 23, zač. 273

Vzkriesenie spravodlivého Lazára. Prepodobní Jozef Hymnograf a Juraj z Maley

Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe! (1 Sol 5, 22)

Čítania: Jn 11, 1 – 45, zač. 39; Hebr 12, 28 – 13, 8, zač. 33b

Na ceste k spáse ma neustále pokúšajú tri veci: moje vlastné hriechy, hriechy sveta a zlý duch. Preto veriaci kresťan je človek, ktorý
denne bojuje o svoju dušu, vieru a spásu.
Pane Ježišu, pomôž mi, aby som vedome nikdy nerobil kompromisy
so zlom v akejkoľvek podobe. Večný život v nebeskom kráľovstve
má pre mňa najvyššiu cenu.

Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako
hostí anjelov, a ani o tom nevedeli. (Hebr 13, 2)

Liturgia: Každ. antifóny. Menlivé časti Spolutrpiacej – s. 156 (192)

STREDA 1. apríl
Prepodobná Mária Egyptská
Čítania: na Liturgii sv. Jána Zlat.: Lk 12, 16 – 21, zač. 66; Ef 4, 7 – 13,
zač. 224b; na VPD: Gen 43, 26 – 31; 45, 1 – 16; Prís 21, 23 – 22, 4

A takto nie vy ste ma sem poslali, lež Boh. (Gen 45, 8a)
Denne sa trápime nad mnohými vecami. Rozmýšľame, čo bude
zajtra, o týždeň, o rok... Pohania sa boja osudu a hviezd, lebo
nemajú istotu v budúcnosti. Pri narodení Krista sa mudrcom zjavila
hviezda, ktorá ich priviedla až k jasličkám. Všetko stvorenie sa poklonilo Novonarodenému. Preto pevne verím, že Boh je nad mojím
životom a už pri stvorení sveta mi pripravil cestu spásy. Je na mne,
aby som sa nechal viesť jeho vôľou.
Liturgia: Liturgia vopred posvätených darov. Zdrž. od mäsa.

ŠTVRTOK 2. apríl
Prepodobný Títus Divotvorca
Čítania: Lk 18, 18 – 27, zač. 91; Gal 4, 4 – 7, zač. 209

A tak už nie si otrok, ale syn; a keď syn, tak skrze Boha aj
dedič. (Gal 4, 7)
Vo svojom živote mám dve veci isté: to, že raz zomriem, a skutočnosť, že pri krste si ma Boh adoptoval. Som dedičnom úžasného
„podniku“, ktorý sa volá Nebeské kráľovstvo. Čo je moja úloha?
Správať sa a žiť ako zodpovedný dedič, ktorý nechce prísť o svoje
dedičstvo. Bože Otče, ďakujem ti, že ma miluješ a pamätáš na mňa
slabého a hriešneho. Chcem byť naveky tvoj.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti Krížu – s. 159 (195)

Kedy som naposledy niekoho pohostil? Kedy som naposledy
nakŕmil hladného a napojil smädného? Veď chladnička a komora
je plná potravín, ktoré aj tak naraz nezjem. Mám sa s čím podeliť.
Snaž sa nepremárniť ani jednu príležitosť na dobrý skutok. Boh ti
to stonásobne vráti. Možno aj ty raz prijmeš anjelov, ktorí ti neskôr
pomôžu pred Božím súdom.
Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá. Menlivé časti z Lazárovej soboty. Namiesto Svjatyj Bože sa spieva Jelícy vo Christa.
Namiesto Dostojno jesť irmos z utierne sviatku – s. 215 (203)

NEDEĽA 5. apríl
Kvetná nedeľa. Mučeníci Teodul, Agatopod a spol.
Čítania: Jn 12, 1 – 18, zač. 41; Flp 4, 4 – 9, zač. 247

„Neboj sa, dcéra sionská. Hľa, tvoj kráľ prichádza, sediaci
na mláďati oslice.“ (Jn 12, 15)
Čo predchádzalo návšteve amerického a ruského prezidenta na
Slovensku? Vysoké finančné náklady na zabezpečenie ochranky,
ubytovania, prepravy, stravovania, pohodlia. A ako dnes prichádza
Ježiš? Sediaci na osliatku! Boží Syn sa prispôsobil našej prirodzenosti. Prichádza so svojou ponukou lásky a večného života. Ochrankou
mu je trpezlivosť a najmocnejšou zbraňou milosrdenstvo. Každý
môže k nemu pristúpiť a zveriť mu radosti aj starosti svojho života.
Každý sľub, každú vetu, ktorú povedal, potvrdil životom a skutkom.
Každého svojho voliča pozná po mene, vie, kde býva a akú má rodinu. Ani raz mi neklamal, neponížil ma a neignoroval. Tak prečo mu
neverím? Prečo ho v hriechoch zapieram? Prečo som dnes schopný
kričať: „Hosanna!“ a o niekoľko dní: „Ukrižuj!“?
Bože Otče, som ti vďačný, že svetu ponúkaš svojho Syna, ktorý je
mocnejší ako všetky zbrane a peniaze sveta, a zároveň je tak blízko
každému človeku. Ježišu, chcem byť tvoj! Ježišu, Synu Dávidov,
zmiluj sa nado mnou hriešnym!
Liturgia: Antifóny sviatku. Tropár Lazárovej soboty, Sláva: tropár
Kvetnej nedele, I teraz: kondak Kvetnej nedele. Ostatné z Kvetnej nedele. Namiesto Dostojno jesť sa spieva Zvelebuj a 9. irmos
z utierne sviatku. Myrovanie. Požehnanie ratolestí – s. 217 (204)
slovo 7|2009
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Akú hodnotu má ľudské zdravie? Kde
je hranica, po ktorú človek pri snahe
naplniť to najčastejšie želanie zdravia
pre druhých i seba vie zájsť?

Zbytočná

zelená pre vraždenie

Juraj GRADOŠ

S

vet si pomaly zvyká na novú
americkú administratívu a nového
prezidenta USA. Barack Obama
začal napĺňať svoje volebné prísľuby a nie
každý to víta. Zvlášť kresťania, ktorí sú
proti potratom (Barack Obama sa hlási
ku kresťanstvu a je za potraty) s nevôľou
prijali jeho nedávne rozhodnutie, ktorým
zrušil vyše 8 rokov trvajúce obmedzenie
výskumu embryonálnych kmeňových
buniek z dielne jeho predchodcu Georgea
Busha z roku 2001. Jeho rozhodnutie
však nezostalo bez ohlasu, konzervatívne
a cirkevné prúdy ho ostro skritizovali.
Kmeňové bunky by v budúcnosti mohli
pomôcť pri liečení viacerých chorôb. „Ak
vláda do toho nebude investovať, premešká svoju príležitosť. Sľubné možnosti
ostanú neobjavené,“ povedal v Bielom
dome. „Nemôžem jednoznačne zaručiť, že
objavíme možnosti liečby, ktoré hľadáme.
Toto nemôže sľúbiť žiadny prezident.
Ale môžem sľúbiť, že ich budeme hľadať
aktívne, zodpovedne a s naliehavosťou,
aká je potrebná na to, aby sme sa do tejto
oblasti vedy vrátili,“ vyhlásil Obama.
Kmeňové možno transformovať do
stoviek typov buniek, ktoré následne dokážu nahradiť poškodené alebo odumreté
bunky v tele a zabezpečiť rast tkanív.
Vďaka tomu ich vedci považujú za možné
riešenie pri liečbe mozgových ochorení,
rakoviny alebo iných vážnych ochorení.
Kmeňové bunky z kostnej drene dokonca
môžu opätovne „naštartovať“ imunitný
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systém a mohli by tak pomôcť ľuďom
trpiacim leukémiou a osobám so zriedkavými chorobami postihujúcimi imunitu.
Rôzne názory sú na použitie buniek
získaných z ľudských embryí.
A práve tu je etický a morálny problém.
Väčšina kmeňových buniek sa získava
touto cestou – vraždou nenarodeného
dieťaťa asi 5 dní po jeho splodení. Pri
týchto pokusoch je počatá ľudská bytosť
degradovaná na materiál na rôzne experimenty a procedúry. Takáto manipulácia
je v rozpore s hodnotou ľudského života,
s osobnou dôstojnosťou ľudskej bytosti,
jej celistvosťou a totožnosťou. Ospravedlňovať to akousi menšou hodnotou nenarodeného človeka je rovnakým postojom,
ktorý viedol Adolfa Hitlera k pokusom na
ľuďoch nižšej kategórie. Je nemysliteľné,
aby v solídnej spoločnosti uznávajúcej
morálku založenú na kresťanských hodnotách bol zvolený podobný postup, ako
použil tento demagóg nacizmu.
Navyše, aj samotný prezident USA
uznáva, že nemôže „jednoznačne zaručiť,
že objavíme možnosti liečby, ktoré hľadáme“. Vraždenie nenarodených detí tak
môže byť absolútne nezmyselné.
Druhým paradoxom je, že toto rozhodnutie prišlo krátko na to, čo britskí vedci
oznámili, že objavili bezpečnejší spôsob
získavania embryonálnych kmeňových
buniek. Ich objav by si na získavanie
buniek už ďalej nevyžadoval eticky kontroverzné ľudské embryá – celý proces by

spočíval v transformácii obyčajných kožných buniek. Ide o vôbec prvú premenu
kožných buniek na pluripotentné kmeňové bunky bez použitia vírusov v celom
laboratórnom procese.
Tento objav je zlomový. Doteraz vedci
dokázali v súlade s etickými a morálnymi
hodnotami získavať iba kmeňové bunky, z ktorých môžu vzniknúť síce rôzne
bunky, ale len rovnakého kmeňa, napr.
z kmeňových buniek krvi môžu vzniknúť
červené krvinky, biele krvinky, krvné doštičky. Dnes je tu možnosť získať kmeňové
bunky, z ktorých môže vzniknúť ktorýkoľvek typ bunky organizmu bez vraždy
dieťaťa, čo sa doteraz nedalo.
Tieto „dospelé“ kmeňové bunky (alebo
kmeňové bunky z už vyformovaného
organizmu) sa nachádzajú napr. v pupočnej šnúre a v placente pri pôrode, ako
aj v tele každého človeka, napr. v kostnej
dreni, mozgu, koži a sú pripravené zabezpečiť obnovu zničených alebo opotrebovaných tkanív v organizme. Vznikajú tak, že
po tom, ako sa embryonálne bunky začnú
„špecializovať“, nezanikajú, ale naďalej
ostávajú v tele. Najznámejšími dospelými
kmeňovými bunkami sú bunky nachádzajúce sa v kostnej dreni, ale aj dospelé
kmeňové bunky z pupočníkovej krvi.
Na Slovensku je výskum zárodočných
kmeňových buniek zakázaný pod hrozbou trestu práve pre jeho možné zneužitie
na klonovanie ľudí a získavanie buniek
z nenarodených detí. n

Dokázali by ste zabiť, keby ste videli toto?	Snímka: cedarville.edu

spoločnosť

na každý deň – 13. týždeň

PONDELOK 6. apríl

PIATOK 10. apríl

Veľký pondelok. Arcibiskup Eutychios. Arcibiskup Metod,
učiteľ Slovanov
Čítania: Ex 1, 1 – 20; Jób 1, 1 – 12; Mt 24, 3 – 35, zač. 98

Veľký piatok. Mučeníci Terencius, Pompojus a spol.
Čítania na veľkej večierni: Ex 33, 1 – 23; Jób 42, 12 – 17; Iz 52,
13 – 54, 1; 1 Kor 1, 18 – 2, 2, zač. 125; Mt 27, 1 – 38; Lk 23, 39 –
43; Mt 27, 39 – 54; Jn 19, 31 – 37; Mt 27, 55 – 61, zač. 110

A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne
láska. (Mt 24, 12)
Koľko zla vidíme denne okolo seba? Koľko neprávostí a hriechu
volá priamo do neba? Kde je spravodlivosť a kde je Boh so svojimi
anjelmi? V tebe! Láska zakrýva množstvo hriechov. Snaž sa žiť
sväto, odpúšťaj, miluj Boha a blížneho, modli sa a ver jedine Bohu.
Začni meniť svet od seba a uvidíš zázraky pred vlastnými očami.
Božie kráľovstvo je medzi nami.
Liturgia: Liturgia vopred posvätených darov.

UTOROK 7. apríl
Veľký utorok. Prepodobný Juraj
Čítania: Ex 2, 5 – 10; Jób 1, 13 – 22; Mt 24, 36 – 51; 25, 1 – 46; 26,
1 – 2; zač. 102

Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (Mt 24, 37)
Myslíte si, že ľudia v Noemových časoch boli iní ako dnes? Nie.
Niektorí boli dobrí, iní zákerní, leniví, ohovárační, nemravní... Prirodzenosť človeka sa mení veľmi ťažko. Ak mi teraz záleží na Bohu
a jeho prikázaniach, bude mi aj po smrti. Ak mi je Boh ľahostajný
alebo ho nenávidím, budem v tom pokračovať aj po smrti. Strom
spadne vždy na tú stranu, na ktorú bol naklonený počas života.
Liturgia: Liturgia vopred posvätených darov.

STREDA 8. apríl
Veľká streda. Apoštoli Herodión a spol.
Čítania: Ex 2, 11 – 22; Jób 2, 1 – 10; Mt 26, 6 – 16, zač. 108

Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať toto evanjelium, bude
sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila. (Mk 14, 9b)
Často sa snažíme robiť dobré skutky tak, aby nás ľudia nevideli
a nechválili. Ale občas nám napadne pochybnosť, či to Boh vidí.
Práve dnešné evanjelium je pre nás povzbudením, že každý dobrý
skutok ostáva v Božej pamäti. A Božia pamäť je večná. Každý
dobrý skutok je ohlasovaný v nebeskom kráľovstve. Preto mi Boh
dal blížneho, aby som mal denne možnosť vykonať to, čo sa uloží
na moje konto v najsilnejšej banke.
Liturgia: Liturgia vopred posvätených darov. Zdrž. od mäsa.

ŠTVRTOK 9. apríl
Veľký štvrtok. Mučeník Eupsychios
Čítania: Ex 19, 10 – 19; Jób 38, 1 – 23; 42, 1 – 5; Iz 50, 4 – 11; 1
Kor 11, 23 – 32, zač. 149; Mt 26, 1 – 20, zač. 107; Jn 13, 3 – 17,
zač. 44; Mt 26, 21 – 39, zač. 108; Lk 22, 43 – 44, zač. 109; Mt 26,
40 – 75; 27, 1 – 2, zač. 108

A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich,
zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. (1 Kor 11, 26)
Denne sa staráme o svoje telo: umývame ho, obliekame, kŕmime...
Nezabúdajme ani na svoju dušu. Svoju nesmrteľnú dušu dokáže
nasýtiť iba ten, kto je nesmrteľný. Môžem sa modliť k svojmu Bohu
a prijímať ho v Eucharistii. Čo viac si ešte môžem žiadať? Ďakujem
ti, Pane Ježišu Kriste, za tvoju nekonečnú lásku a prosím ťa o dar
večného hladu po tebe.
Liturgia: Menlivé časti z Veľkého štvrtka – s. 222 (207)

... hovorili: „On bol naozaj Boží Syn.“ (Mt 27, 54b)
Kto bol na Golgote a pozeral sa na Ukrižovaného? Presvätá Bohorodička, apoštol Ján, niekoľko žien, rímski vojaci, Jeruzalemčania...
Evanjelista Lukáš píše: „Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha
hovoriac: ,Tento človek bol naozaj spravodlivý.’ A celé zástupy tých,
čo sa zišli na toto divadlo a videli, čo sa deje, bili sa do pŕs a vracali
sa domov.“ (Lk 23, 47 – 48) Pochopili, že takto mohol umrieť len Boží
Syn. Naplno uvideli vlastnú nehodnosť, zlobu a hriech. A takisto
aj ja odchádzam od Božieho hrobu, bijem sa do pŕs a oplakávam
vlastné hriechy: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu!“
Liturgia: Veľká večiereň s uložením pláštenice. Prikázaný sviatok. Prísny pôst.

SOBOTA 11. apríl
Veľká sobota. Hieromučeník Antipas
Čítania: Rim 6, 3b – 11, zač. 91; Mt 28, 1 – 20, zač. 115

Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera,
smrť nad ním už nepanuje. (Rim 6, 9)
Odkiaľ vieme, že Ježiš vstal z mŕtvych? Neexistuje nijaká fotografia ani videozáznam. Viem to z radostnej zvesti, ktorú som počul.
Istý kňaz napísal: „Keď srdce nechce vidieť kríž, oči nie sú schopné
spoznať Vzkrieseného.“ A tak neprekáža, že som nevidel na vlastné
oči vzkriesenie Krista, lebo moje srdce ho stretlo v modlitbe, pri
svätej spovedi, v blížnom, v manželke a deťoch. Okúsil som Ježiša
žijúceho v Cirkvi. Preto ma ani smrť nemôže odlúčiť od Božej lásky.
Liturgia: Menlivé časti z Veľkej soboty – s. 224 (209)

NEDEĽA 12. apríl
Pascha. Prepodobný vyznávač Bazil
Čítania: Jn 1, 1 – 17, zač. 1; Sk 1, 1 – 8, zač. 1

A my sme uvideli jeho slávu... (Jn 1, 14a)
Sv. Ján Zlatoústy píše: „Každý, kto je zbožný a bohabojný, nech sa
osvieži a teší z tejto krásnej a skvelej slávnosti. Kto je verný služobník, nech vojde s plesaním do radosti svojho Pána. Kto sa pôstom
unavil, nech teraz prijme odmenu. Všetci majte účasť na hostine
viery, prijmite všetci dobroty. Nikto nech sa neponosuje na nedostatok, lebo prišlo spoločné kráľovstvo. Nikto nech sa nezarmucuje
nad previneniami, lebo z hrobu zažiarilo odpustenie. Nech sa nikto
nebojí smrti, lebo Spasiteľova smrť nás oslobodila. Zničil ju ten,
ktorého zajala. On zostúpil do predpeklia a peklu odňal korisť.
A peklo sa zarmútilo, keď skúsilo jeho telo. Prorok Izaiáš to videl
a zvolal: ,Peklo bolo plné trpkosti, keď sa tam dole s tebou stretlo.‘
Bolo plné trpkosti, lebo bolo odstavené, bolo plné trpkosti, lebo
bolo porazené, bolo plné trpkosti, lebo bolo potupené a zosadené,
bolo plné trpkosti, lebo bolo spútané. Prijalo telo a pripadlo Bohu.
Prijalo zem a zrazilo sa s nebom. Prijalo to, čo videlo, a padlo do
toho, čo nevidelo. Smrť, kde je tvoj osteň? Peklo, kde je tvoje víťazstvo? Kristus vstal z mŕtvych a ty si porazené.“
Liturgia: Menlivé časti z Paschy. Namiesto Svjatyj Bože sa spieva
Jelícy vo Christa. Namiesto Dostojno jesť sa spieva Ánhel vopijáše a Svitisja. Namiesto Blahoslovén hrjadýj, Viďíchom svit, Da
ispólňatsja, Búdi imja a Sláva, I nyňi v prepustení sa spieva tropár
Christos voskrese – s. 227 (223)
Štefan Ančočik
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príbehy apoštola pavla

Zdesenie
Jeremy

P

a nádej

omaly rozrastajúca sa kresťanská
komunita v Jeruzaleme žila v neustálom napätí. Nádej, ktorú získali skrze Ježiša Krista, ich ako židov, čo ho
prijali za Mesiáša, posilňovala. Napriek
tomu chýry ostatných dní boli desivé.
„Počula si? Šavol sa vrátil,“ povedala
potichu predavačka na trhu so zeleninou
svojej susede.
„Áno. A vraj sa všemožne vypytuje na
apoštolov.“
„Že si nedá pokoj. Koľko žien už rozplakal a koľko detí ostalo bez domova, keď
dal pozatýkať ich rodičov. A teraz rozpráva s našimi otvorene, že mal zjavenie a že
aj on je pokrstený.“
„Dúfam, že mu na to nik nenaletí. Ak
by sme prišli o Jakuba alebo Petra, bolo
by zle.“
Ich rozhovor prerušil zákazník.
Večer na dvere hostinca, kde sa Šavol
ubytoval, niekto zaklopal.
„Ďalej,“ zaznel Šavlov hlas.
Škripot dvier ohlásil hosťa.
„Poď za mnou,“ povedal Barnabáš.
Šavol bez reptania pokorne vstal, obul si
sandále, prehodil cez seba plášť a vzal si
palicu. Barnabáš ho viedol tmavými uličkami k miestu, kde sa schádzali Dvanásti.
Na dverách sa ozvalo znamenie. Vrátnik
podišiel a spýtal sa: „Odkiaľ a kam?“
„Z Nazareta do Jeruzalema,“ zaznela
odpoveď. Heslo už neraz poskytlo drahocenné sekundy na záchranu apoštolov.
Dvere sa otvorili. Cestou po schodoch
hore na terasu Šavol rozmýšľal, čo im
povie a ako ho príjmu. Vtedy ich zbadal.
Sedeli s očami upretými na prichádzajúcich. Vrava utíchla.
„Priviedol som ho,“ povedal Barnabáš.
„Vraj si sa stal kresťanom. Prepáč, že

Dvaja

D

o čakárne vstúpila očarujúca žena.
Všetci stíchli. Niesla sa za ňou príjemná vôňa (neviem, či Chanel, alebo Christian Dior), ktorá prenikla celú miestnosť.
Spolu s ňou sa na lavičku usadilo aj čosi
upokojujúce. Po chvíli sa znova odchýlili
dvere. Postaršiemu mužovi v ošúchaných
šatách sa na zarastenej tvári s vyhasnu-
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sme nedôverčiví, ale
ty sám vieš
prečo. Hovor,
povedz
nám, ako
sa to stalo,“
vyzval Šavla
Jakub, Pánov
brat.
Vtedy Šavol
otvoril ústa
a porozprával im, ako
na ceste videl Pána a že
s ním hovoril
a ako smelo
si v Damasku počínal
v Ježišovom
mene.
Kresťania si
vydýchli. Pre
Dvanásť apoštolov	Snímka: orthosoky.files.wordpress.com
všetkých to
bola ďalšia
ný, ale naradovaný Šavol. „Čo ťa privádza
ukážka moci Ježiša Krista, keď takéhodo Tarzu?“
to veľkého nepriateľa, ktorého sa báli,
„Ty!“ odpovedal mu krátko.
zmenil na priateľa a čo viac – na kresťaŠavlovo prekvapenie vystriedalo ďalšie.
na. Šavol žil s nimi v Jeruzaleme a smelo
Dozvedel sa, že pohania v Antiochii prijali
si počínal v Pánovom mene. Keďže bol
Krista. Keď Barnabáš všetko rozpovedal,
vzdelaný a ovládal aj gréčtinu, rád sa
zahľadel sa na Šavla a spýtal sa ho: „Pôjrozprával a prel aj s helénistami a oni ho
deš tam so mnou?“
chceli zabiť. Keď sa to dozvedeli bratia,
„S tebou, brat môj, aj na koniec sveta,“
zaviedli ho do Cézarey a poslali do rodné- odpovedal Šavol.
ho Tarzu. Tam sa ujal svojho remesla.
Vybrali sa na cestu. Len čo došli do
Prešlo pár mesiacov. V jedno krásne poAntiochie, horlivo začali učiť zástupy. Tu
obedie sa v dverách jeho príbytku objavil
učeníkov prvý raz nazvali kresťanmi. Keď
Barnabáš so slovami:
sa chýlil koniec prvého roka ich pôso„Šavol, nech ťa žehná Pán.“
benia, prišli do Antiochie proroci z Jeru„Aj teba, Barnabáš,“ povedal prekvapezalema. Jeden z nich, menom Agabus,
vstal a z vnuknutia Ducha oznámil, že
bude veľký hlad po celom svete. A aj bol
za Klaudia. Preto sa učeníci rozhodli, že
tými očami zjavil úškľabok. Prešiel rovno
každý podľa svojich možností pomôže
k dverám ordinácie a prudko zabúchal.
bratom, čo bývajú v Judei. Aj to urobili
Keď sestrička otvorila, vtlačil sa dovnútra
a poslali zbierku starším po Barnabášovi
a zaplesol za sebou dvere. Pre smrad,
a Šavlovi.
ktorý zanechal, ešte veľmi dlho nebolo
Pred Šavlom bola znova cesta do Jerucítiť žiadnu vôňu.
zalema. Spomínal si na tú prvú i na tú
Dada Kolesárová ostatnú. Jeho myseľ plná otázok sa znova
pýtala: „Aký Jeruzalem ma dnes čaká?“ n

zo života svätých
Vzkriesenie Lazára	Snímka: onlinechapel.goarch.org

Muž,

ktorý hlasno kričal

Nebolo jednoduché zmeniť spôsob života tých, ktorí boli po celé roky
formovaní pohanskou kultúrou. Pavol musel počítať s tým, že sa
z pohanov stanú kresťania, nie však anjeli. Bude ich treba napomínať
a naprávať. Sv. Ján Zlatoústy predstavuje Pavla ako vynikajúceho
pedagóga i starostlivého otca, ktorý nepodceňuje ani telesné potreby
svojich detí, keďže v tomto sa kresťania v ničom nelíšia od nekresťanov.

P

avol bol najsúcitnejší zo všetkých
tak k svojim, ako aj k cudzím. Počúvaj, čo vraví Timotejovi: „Pánov
služobník sa nemá vadiť, ale má byť ku
každému prívetivý, schopný učiť a byť
trpezlivý. Tých, čo odporujú, má mierne
karhať; možno im raz Boh dá kajúcnosť,
aby poznali pravdu a vymanili sa z osídel
diabla, ktorý ich drží v zajatí svojej vôle“
(2 Tim 2, 24 – 26).
Chceš vidieť, ako sa rozprával s tými,
čo sa dopustili hriechu? Vypočuj si, čo
hovorí v liste Korinťanom: „Bojím sa, aby
som vás, až prídem, nenašiel azda takých,
akých nechcem, a vy aby ste nenašli mňa,
akého nechcete. Aby azda neboli sváry,
žiarlivosť, hnevy, rozbroje, utŕhania,
klebety, vystavovanie, nepokoje. Aby ma
zasa, až prídem, môj Boh u vás nepokoril,
aby som nemusel žialiť nad mnohými
z tých, čo predtým zhrešili a nerobili pokánie za nečistotu, smilstvo a necudnosť,
ktorých sa dopustili.“ (2 Kor 12, 20 – 21)
V Liste Galaťanom zasa vraví: „Deti moje,
znovu vás v bolestiach rodím, kým vo vás
nebude stvárnený Kristus.“ (Gal 4, 19)
Počúvaj, ako prosí za zablúdenca:
„Zahrňte ho láskou“ (2 Kor 2, 8). A keď
ho musel vylúčiť, robil to s hojnými
slzami: „Písal som vám vo veľkom súžení
a úzkosti srdca, cez mnoho sĺz, nie aby ste
sa zarmútili, ale aby ste vedeli, ako veľmi
vás milujem“ (2 Kor 2, 4). Aj toto vraví:
„Pre Židov som sa stal akoby Židom. Pre
tých, čo sú pod zákonom, bol som akoby
pod zákonom. Pre slabých som sa stal
slabým, pre všetkých som sa stal všetkým,
aby som zachránil aspoň niektorých.“ (1
Kor 9, 20 – 22) Na inom mieste zasa dodáva: „Aby sme každého človeka priviedli
k dokonalosti v Kristovi.“ (Kol 1, 28)
Vidíš túto dušu, čo prevyšuje celý svet?
Chcel, aby bol dokonalý každý človek
a z jeho strany sa mu to aj podarilo. Veď
naozaj, akoby sám rodil celý svet, znepokojoval sa, namáhal, usiloval sa všetkých
priviesť do kráľovstva, uzdravoval, presviedčal, sľuboval, modlil sa, prosil, naháňal strach démonom, vyháňal tých, čo

spôsobovali rozvrat, svojou prítomnosťou,
listami, slovami i skutkami, cez učeníkov
a aj sám osobne dvíhal padajúcich, tých,
čo stáli, posilňoval, zavrhnutých navracal,
zranených liečil, ľahostajných napomínal,
hlasno kričal proti nepriateľom a s hrôzou
hľadel na protivníkov.
Sťa nejaký veliteľ vojska či znamenitý
lekár bol nositeľom zbrane i štítu, ochrancom a pomocníkom, sám bol všetkým pre
vojsko; a to nielen pokiaľ išlo o duchovné
potreby, lež aj pri telesných preukazoval
veľkú starostlivosť a záujem. O istej žene
píše velému národu: „Odporúčam vám
našu sestru Fébu, služobníčku cirkvi
v Kenchrách. Prijmite ju v Pánovi, ako sa
patrí na svätých, a pomáhajte jej vo všetkom, čo bude od vás potrebovať“ (Rim 16,
2). A tiež: „Poznáte Stefanasov dom..., aby
ste sa aj vy podriaďovali takýmto...Vážte
si takýchto.“ (1 Kor 16, 15.18) Podobne aj
Elizeus neprejavil žene, ktorá ho prijala,
iba duchovnú pomoc, ale usiloval sa ju
odmeniť aj materiálnym dobrom. Preto
vravel: „Mám hovoriť v tvojom záujme
s kráľom alebo vojenským veliteľom?“ (2
Kr 4, 13) Čo je na tom zvláštne, že Pavol
využíval príhovor v listoch a keď niekoho
pozýval k sebe, nepovažoval za nedôstojné postarať sa o núdzneho na svojich
cestách a napísať o tom aj v listoch?
Tak v liste Títovi píše: „Zenasa, znalca
zákona, a Apolla starostlivo vystroj na
cestu, aby im nič nechýbalo.“ (Tít 3, 13)
Ak dával nariadenia a usilovne sa staral
o potreby, o to viac by si tak počínal vtedy,
keby videl, že na nich číha nebezpečenstvo. Všimni si, ako sa v Liste Filemonovi
stará o Onezima, ako múdro a horlivo
o ňom píše. Ak už kvôli jednému otrokovi,
čo utiekol a obral svojho pána o mnoho,
neváhal napísať celý list, predstav si, aký
len musel byť vo vzťahu k iným!
Iba jednu vec pokladal za hanebnú –
zanedbávať čokoľvek, čo je potrebné na
spásu. Využíval na to všetky prostriedky.
Na spásu iných neľutoval nič, ani slová,
ani majetok, ani telo. n
preložil a spracoval Marko Durlák

Svätý a spravodlivý Lazár

J

eho pamiatku konáme dvakrát ročne.
Raz samostatne v Sobotu svätého
a spravodlivého Lazára, ktorou je sobota
po skončení Štyridsiatnice, teda sobota
pred Kvetnou nedeľou, druhý raz spolu
s ďalšími mužmi 4. januára, keďže Lazár
patrí medzi sedemdesiatich svätých apoštolov. Veľa dôležitých faktov o jeho živote
sa dozvedáme zo Svätého písma, menovite z 11. a 12. kapitoly Jánovho evanjelia,
mnoho ďalších z posvätnej Tradície.
Lazár pochádzal z Betánie blízko Jeruzalema a mal sestry, ktoré sa volali Mária
a Marta. Musel predstavovať mimoriadne
silnú a súčasne nábožnú osobnosť, lebo
Ježiš ho mal veľmi rád.
Keď Lazár predčasne zomrel, Ježiš ho
nechal ležať štyri dni v hrobe. Potom
prišiel do Betánie, dal odvaliť kameň
a Lazára vzkriesil z mŕtvych. Pod vplyvom
uvedenej udalosti mnohí uverili v Ježiša ako očakávaného Krista a následne
prichystali Ježišovi veľkolepý vstup do
Jeruzalema, ktorý predstavuje centrálnu
udalosť Kvetnej nedele.
Židia pre túto „reklamu“ na Ježiša
znenávideli Lazára a chceli ho zabiť. Po
ukameňovaní svätého Štefana ho vyhnali
z Judey a násilne posadili na malú loďku
bez vesiel. Loďka však pristála na ostrove
Cyprus. Tu Lazár ohlasoval evanjelium
a tu bol napokon vysvätený za biskupa.
Po tridsiatich rokoch zomrel v pokoji
a kresťania uložili jeho ostatky do truhlice
s nápisom: Lazár, ktorý bol vzkriesený na
štvrtý deň, Kristov priateľ.
Jeho ostatky sa opätovne našli za vlády
cisára Leva Múdreho v 9. storočí a boli
slávnostne prenesené do Konštantínopola.
Marcel Gajdoš
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zamyslenie nad ikonou

Jozef GAČA

I

Hosanna!

ba niekoľko riadkov v evanjeliu nás
informuje o tejto krásnej udalosti –
Ježišom vstupe do Jeruzalema pred
Paschou. Naše oči hľadia na ikonu, ktorá
nás istým spôsobom vťahuje práve cez
náš pohľad do prebiehajúceho deja. Sme
pri Betfage a Betánii na úpätí Olivovej
hory i pred bránami Jeruzalema. Na konkrétnom mieste medzi Ježišovými učeníkmi a ostatnými ľuďmi, ktorí tam boli.
Bolo ich veľa, čo znázorňuje aj ikona. Veď
to bola – v modernom jazyku povedané – frekventovaná cesta, ktorou denne
prichádzali do Jeruzalema jednotlivci,
skupiny i celé karavány.
Kompozícia ikony vťahuje človeka aj do
toho veľkého nadšenia, ovácií, oslavy. Veď
prichádzajú z Betánie, z miesta úžasného zázraku, ktorý Ježiš pred ich očami
urobil. Na vlastné oči videli vyjsť mŕtveho
človeka z hrobu. Na Ježišovo slovo. Za tie
tri roky, čo Ježiš chodil po Judei, Galilei
i ostatných okolitých krajoch, učil, prihováral sa, uzdravoval, karhal aj vyzýval na
pokánie, to bolo skutočne znamenie a potvrdenie pravosti Ježišových slov a skutkov. Nastal čas, keď treba dať hlasne najavo, kto prichádza do Jeruzalema. Mesiáš,
kráľ Izraela, prisľúbený, prorokmi hlásaný
i túžobne očakávaný Dávidov potomok,

osloboditeľ, vykupiteľ! Všetci tí,
ktorí v Ježišovi videli Mesiáša a boli
o tom presvedčení, kričali: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza
v mene Pánovom, kráľ Izraela!“
V ten deň sa naplnilo Zachariášovo
proroctvo: „Neboj sa, dcéra sionská. Hľa, tvoj kráľ prichádza sediaci
na mláďati oslice.“
Je veľavravné, že Ježiš prichádza
na osliatku a nie na koni. Na koňoch prechádzali krajinou i Jeruzalemom uzurpátori, hrubá vojenská
moc a sila. Teraz vstupuje kráľ
pokoja, ktorého kráľovstvo nie je
z tohto sveta. Vstupuje s kráľovskými poctami. Ľudia mávajú ratolesťami zo stromov, hádžu mu ich pod
nohy. Aj na ikone je znázornené, ako deti
prestierajú na zem plášte a zo stromov
odlamujú vetvičky. V sprievode boli aj
farizeji. Nepáčilo sa im, že Ježiša oslavujú
a vítajú ako kráľa a požehnaného. Ježiš
im však odpovedá krátko a jasne, že aj
nehybná nemá príroda sa ozve, ak bude
treba. Ikonopisec to vyjadril komunikatívnym pohybom ruky človeka, ktorý je hneď
vedľa Ježiša.
Kristus vstupuje do Jeruzalema s pokojom. Aj prorok Izaiáš dávno predtým

KNIHA:
MAX KAŠPARŮ:
Zápisník potulného
kazateľa

FILM:
POKOJ V DUŠI

Stomatológ, všeobecný
lekár, teológ, pedagóg,
vyštudoval etiku a psychiatriu, je premonštrátskym diakonom
a vysokoškolským učiteľom, navyše je
manželom a otcom. Vzdelanie i skúsenosti
dodávajú jeho dielam ten správny „šmrnc“
a upozorňujú mimoriadnym spôsobom na
podstatu. Zápisník potulného kazateľa je
jeho sedemnástou publikáciou, ktorá je „polotovarová“ – obsahuje text Písma, variáciu
autora a prosbu. Vyúsťuje teda do modlitby.
Nechýba v nej povestná invencia a nápaditosť bez použitia fráz a kresťanských klišé.
Ide o „malé kostolné puzzle“, ako čítame na
obale tejto knihy. Záver a cieľ je na čitateľovi.
Skalný fanúšik tohto autora si opäť príde na
svoje a obohatí svoju dušu.
Martina Poláková

24

slovo 7|2009

Pokoj v duši nenájdeme
bez Boha, rodiny, priateľov (tých skutočných)
a vlastnej identity. To
všetko chýba hlavnému
hrdinovi nového slovenského filmu režiséra
Vlada Balka. Film je realistický, až naturalistický, pravdivý v mnohých ohľadoch –
v korupcii, podvodoch i úskokoch priateľov.
Reálny v ťažkostiach, s ktorými sa stretáva
človek, ktorý sa vracia z väzenia a snaží sa
zaradiť do života. Produkcia výrazne film
podržala. Tvorcovia použili vo filme skvelých
hercov z celého Slovenska i spoza hraníc
a vytvorili naoko skutočný príbeh človeka
dnešnej doby. Použili pritom skvelé zábery
prírody a dobrú hudbu, ale vzali hlavnej
postave nádej. To je to podstatné, čo možno
filmu vytknúť v spojení s nudným vývojom
deja.
Martina Poláková

povedal, že prináša dokonalý pokoj. Možno si to všimnúť aj na ikone. Ježiš žehná
a v druhej ruke drží zvitok. Slovo vstupuje do brán Jeruzalema, do mesta pokoja.
Ale Jeruzalem nespoznal, nespozoroval,
nezbadal čas svojho navštívenia.
Takto s pokojom chce Ježiš vstúpiť i do
nášho vnútra, do nášho života. Spoznávaš priateľa Ježiša i v hluku veľkomesta,
v každodennom zhone, v zábave i v práci? Aj v týchto najhlučnejších situáciách
sa ti prihovára, je pri tebe, vstupuje do
tvojej prítomnosti. n

HUDBA:
FIREFLIGHT –
Unbreakable
Dnes si predstavíme síce
nie najnovšie, ale stále
vynikajúce CD americkej rock-gospelovej
skupiny Fireflight (Let ohňa). Táto pre Slovákov menej známa gospelová skupina vydala
v minulom roku svoje druhé CD s názvom
Unbreakable (Nezlomný), ktorým skupina
svojich fanúšikov vôbec nesklamala. Piesne
sú určené na počúvanie. Sú vhodné najmä
pre tých, ktorí hľadajú Boha a lásku v súčasnom svete. Zvuková, hudobná, hlasová
a textová kvalita je na vysokej úrovni.
Celkový výraz piesní podčiarkuje výrazný
a zaujímavý hlas speváčky. Treba poznamenať aj to, že piesne sú prepracované, pričom
sa speváčka snaží pracovať nielen s melódiu,
ale aj s jej veľkým speváckym rozsahovým
potenciálom.
Lukáš Petruš

program
tv LUX – doma je doma

30.03. (pondelok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva P
08.30 Kráľovstvo bez hraníc (18) 09.00
Doma na dôchodku 10.00 Správy
10.20 Poltón magazín 10.45 Rehoľná
abeceda 11.00 Luxáreň 11.30 Retro
blok 12.00 Anjel Pána 12.30 Bioetika.
Potrat dnes Å 13.00 Bioetika. Umelé
oplodnenie Å 13.30 Zlodeji detí
13.55 Poézia 14.15 Ranná káva 15.00
UPéCé live 16.00 Osobnosti náboženského života – Žijú medzi nami 16.30
Lumen 2000 17.00 Doma v rodine P
18.00 Octava dies 18.30 Starý zákon
(13) å19.00 Po stopách evanjelia
v Číne – Boh v Tibete – Výhonky viniča
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
31.03. (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
Ruženec 13.30 Škola Pavlovho slova
7 14.20 Ranná káva 15.00 Moja misia
– Pútnici a cudzinci 16.00 Gospel párty
17.00 Doma v Cirkvi P 18.00 Osobnosti
náboženského života – Žijú medzi nami
18.30 Kráľovstvo bez hraníc (18) 19.00
Katechéza 19.30 Octava dies 20.00
Správy P 20.15 Návratka 20.20 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
01.04. (streda) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P
08.30 Starý zákon (13) å 09.00 Doma
v Cirkvi 10.00 Správy P 10.30 Generálna audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.30
Nielen z chleba 13.15 Ruženec 14.15
Ranná káva 15.00 U Pavla 16.20 Rehoľná abeceda 16.30 Centrum nápadov P
17.00 Doma v zamestnaní P 18.00
Štúdio AHA! 18.30 Svätý František
(15) 19.00 Luxáreň 19.25 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 – Boh v Tibete – Výhonky viniča
22.10 Ranná káva 22.50 Doma v rodine
23.45 Správy
02.04. (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
Ruženec 11.15 Vlastná cesta 11.40
Poézia 12.00 Anjel Pána 12.30 U Pavla
13.55 Rehoľná abeceda 14.05 Prehľad
katolíckych periodík 14.15 Ranná káva
15.00 Večerná univerzita P 16.00 Retro
blok 16.30 Po stopách evanjelia v Číne –
Boh v Tibete – Výhonky viniča P 17.00
Doma v kultúre P 18.00 Svätá omša P
19.30 Katechéza 20.00 Správy 20.15
Návratka 20.25 Prehľad katolíckych
periodík 20.30 25 rokov pontifikátu
Jána Pavla II. P 21.30 FILMiX P Å
22.00 Ranná káva 22.45 Doma v Cirkvi
23.45 Správy
03.04. (piatok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P
08.30 Svätý František (15) 09.00
Doma v kultúre 10.00 Správy 10.15
Po stopách evanjelia v Číne – Boh
v Tibete – Výhonky viniča 11.00 Nielen
z chleba 11.40 Lumen 2000 12.05
Anjel Pána 12.30 Tandem kvíz 13.15
Ruženec 14.15 Ranná káva 15.00
Generálna audiencia 16.30 Katechéza
17.00 Doma na dôchodku P 18.00
Poltón magazín 18.30 Krížová cesta P
19.30 Budete mi svedkami P 20.00

Správy P 20.15 Návratka 20.25 Prehľad
katolíckych periodík 20.30 Moja misia
– Pútnici a cudzinci 21.30 Večerná
univerzita P 22.00 Ranná káva 23.00
Doma v zamestnaní
04.04. (sobota) 07.00 Kráľovstvo
bez hraníc (23) P 07.30 Starý zákon (14) P å 08.00 Klbko P 08.15
Mestečko nádeje 08.30 Poltón klub
09.30 Poltón magazín 10.00 Štúdio
AHA! P 10.30 Gospel párty P 11.30
Budete mi svedkami 12.00 Anjel Pána
12.30 Generálna audiencia 13.50 Klbko
14.05 Mestečko nádeje 14.15 Večerná
univerzita 15.00 Katechéza 15.30
UPéCé live 16.30 Vlastná cesta P 17.00
Lumen 2000 17.30 FILMiX Å 18.00
Poézia 18.15 Návratka 18.25 Prehľad
katolíckych periodík 18.30 Svätý František 19.00 Luxáreň P 19.30 Octava dies
20.00 Správy 20.15 Rehoľná abeceda
20.30 Po stopách evanjelia v Číne – Boh
v Tibete – Výhonky viniča 21.00 25
rokov pontifikátu Jána Pavla II. 21.45
Moja misia – Pútnici a cudzinci 22.45
Chvály 23.45 Správy
05.04. (nedeľa) 07.00 Svätý František
07.30 Klbko 07.45 Mestečko nádeje
08.00 Gospel párty 09.30 Svätá omša
– Kvetná (nedeľa) P 12.00 Anjel Pána P
12.30 Poézia P 12.50 Starý zákon
(14) å 13.20 U Pavla 14.45 25 rokov
pontifikátu Jána Pavla II. 15.30 Lumen
2000 16.00 Krížová cesta 17.00 Štúdio
AHA! 17.30 Octava dies P 18.00 Poltón
magazín 18.30 Kráľovstvo bez hraníc
(23) 19.00 Katechéza P 19.30 Vlastná
cesta 20.00 Správy 20.15 Rehoľná
abeceda P 20.30 Po stopách evanjelia
v Číne – Panda P 21.00 Luxáreň 21.30
Budete mi svedkami 22.00 Večerná
univerzita 22.45 Poltón klub 23.45
Správy
06.04. (pondelok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva P
08.30 Kráľovstvo bez hraníc (19) 09.00
Doma na dôchodku 10.00 Správy P
10.20 Poltón magazín 10.45 Rehoľná
abeceda 11.00 Vlastná cesta 11.30
Lumen 2000 12.00 Anjel Pána 12.30
Generálna audiencia 13.55 Poézia
14.15 Ranná káva 15.00 Poltón klub
16.00 Budete mi svedkami 16.30
Retro blok 17.00 Doma v rodine P
18.00 Octava dies 18.30 Starý zákon
(14) å 19.00 Po stopách evanjelia
v Číne – Panda 19.40 Luxáreň 20.05
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
07.04. (utorok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P
08.30 Klbko 08.45 Mestečko nádeje
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 – Pútnici a cudzinci 16.00
Gospel párty 17.00 Doma v Cirkvi P
18.00 Budete mi svedkami 18.30 Kráľovstvo bez hraníc (19) 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 25 rokov pontifikátu Jána Pavla
II. 22.05 Ranná káva 22.45 Doma na
dôchodku 23.45 Správy
08.04. (streda) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P
08.30 Starý zákon (14) 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 16.45
Mestečko nádeje 17.00 Doma v zamestnaní P 18.00 Štúdio AHA! 18.30
Svätý František (14) 19.00 Vlastná
cesta 19.30 Octava dies 20.00 Správy
20.15 Návratka 20.25 UPéCé live 21.25
Prehľad katolíckych periodík P 21.30 Po
stopách evanjelia v Číne – Boh v Tibete –
Panda 22.00 Ranná káva 22.45 Doma
v rodine 23.45 Správy
09.04. (štvrtok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P
08.30 Posledná večera P 09.00 Klbko
09.15 Mestečko nádeje 09.30 Svätá
omša P 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
16.30 Posledná večera 16.30 Doma
v kultúre P 17.30 Svätá omša P 19.00
Getsemani 19.30 Katechéza 20.00
Správy 20.15 Návratka 20.25 Prehľad
katolíckych periodík 20.30 Taizé P
21.30 FILMiX Å 22.00 Ranná káva
22.45 Doma v Cirkvi 23.45 Správy
10.04. (piatok) 07.00 Getsemani
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P
08.30 Ježišov súd P 09.00 Doma
v kultúre 10.00 Správy 10.15 Turínske
plátno P 11.30 Ježiš zomiera na kríži P
12.00 Anjel Pána 12.30 Odvrátená
tvár da Vinciho kódu P 13.20 Chvály
14.15 Ranná káva 15.00 Umučenie
Pána – Pašie podľa sv. Matúša P 15.30
Katechéza 16.00 Doma špeciál P 17.00
Obrady Veľkého piatku P 18.30 Ježišov
súd 19.00 Ježiš zomiera na kríži 19.30
Umučenie Pána – Pašie podľa sv. Matúša 20.00 Správy P 20.15 Tvár Krista
v umení (1) P 21.15 Krížová cesta P
23.00 Odvrátená tvár da Vinciho kódu
11.04. (sobota) 07.00 Ježiš zomiera
na kríži 07.30 Starý zákon (15) å
08.00 Centrum nápadov P 08.30 Noc
Baránkova P 09.00 Prechod cez Červené more P 09.30 Odvrátená tvár da
Vinciho kódu 10.30 Tvár Krista v umení
(1) 11.30 Umučenie Pána – Pašie podľa
sv. Matúša 12.00 Anjel Pána 12.30
Generálna audiencia 13.50 Centrum
nápadov 14.15 Večerná univerzita P
15.00 Katechéza 15.30 Turínske plátno
16.30 Luxáreň 17.00 Doma špeciál
18.00 Poézia 18.15 Návratka 18.25
Prehľad katolíckych periodík 18.30
Kráľovstvo bez hraníc. Vzkriesenie P
19.00 Vlastná cesta P 19.30 Octava
dies 20.00 Správy 20.15 Vzkriesenie P
21.00 Vigília vzkriesenia P
12.04. (nedeľa) 07.00 Svätý František
(16) P 07.30 Centrum nápadov 08.00
Kráľovstvo bez hraníc. Vzkriesenie
08.30 Taizé 09.30 Vzkriesenie 10.00
Svätá omša P 12.00 Urbi et orbi P 12.30
Poézia P 12.50 Starý zákon (15) å
13.20 U Nikodéma 14.45 Tandem
kvíz P 15.30 Veľká noc s Bonifácom P
16.30 Moja misia – Čo slová nepovedia P 17.30 Octava dies P 18.00 Poltón
hitparáda P 18.30 Kráľovstvo bez
hraníc. Vzkriesenie 19.00 Katechéza P
19.30 Luxáreň 20.00 Don Bosco, 1.
časť P 21.50 Vlastná cesta 22.20 Tvár
Krista v umení 2 P 23.20 Večerná
univerzita
U Nikodéma / Moderátor Jožko
Kováčik a jeho hostia rozoberajú spoločenské problémy v diskusnej relácii
nazvanej podľa biblickej postavy
Nikodéma, ktorý sa v túžbe po poznaní
v noci vybral za Ježišom.
U Pavla / Diskusná relácia s moderátorom Radom Pavlíkom aj na politické
témy.

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
28.03. (sobota) 18.00 Emauzy –
gréckokatolícka sv. liturgia z Prešova 20.30 Od ucha k duchu – Mesiac
s pápežom Benediktom XVI.
29.03. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová
hra – Obeť spovedného tajomstva,
3. časť – Spravodlivosť 15.00 Svetlo
nádeje – Môj život s umelcom – rozprávanie pani Vilmy Makovickej 21.00
Karmel – Katolíci na Islande
31.03. (utorok) 20.30 Duchovný obzor – Liturgická teológia – Pôst a Veľká
Noc, hosť: don Anton Červeň

t e l e v í z i a n o e (česká)

10.04. (piatok) 17.00 Obrady Umučenia Pána z Baziliky sv. Petra
12.04. (nedeľa) 09.30 Svätá omša

z Vatikánu 17.00 Otec Pio – animovaný
príbeh 21.05 Svetlo Kristovo – Veľká
noc v Taizé 21.50 Život za život – film
o živote Maximililána Máriu Kolbeho

slovenská televízia

DVOJKA
28.03. (sobota) 14.55 Poltón – magazín o gospelovej hudbe
29.03. (nedeľa) 11.00 Duchovný
portrét – televízny dokument o generálnom biskupovi ECAV na Slovensku
Pavlovi Uhorskaiovi 15.45 Slovo 15.50
Orientácie – náboženský magazín zo
života veriacich ECAV
30.03. (pondelok) 12.50 Orientácie R

02.05 Moja misia – Madagaskar – misionár na Pangalane
31.03. (utorok) 01.55 Moja misia –
Cesta z pralesa (Ekvádor)
04.04. (sobota) 15.15 Poltón – magazín o gospelovej hudbe
05.04. (nedeľa) 09.30 Kvetná nedeľa
z Vatikánu 13.55 Sviatočné slovo na
Kvetnú nedeľu – príhovor ThDr. Jozefa
Haľka 14.00 Orientácie

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
29.03. (nedeľa) 09.30 Kresťanská
nedeľa – bohoslužby Bratskej jednoty
baptistov z Košíc 21.05 Cesty – Náboženské spektrum (N. Lúčanská)
05.04. (nedeľa) 09.30 Kresťanská
nedeľa – rímskokatolícka sv. omša
z Kostola Sv. rodiny v Bratislave-Petržalke 21.05 Cesty – Náboženské spektrum
(Š. Chrappa)
12.04. (nedeľa) 09.30 Kresťanská
nedeľa – rímskokatolícka sv. omša
z Katedrály sv. Františka Xaverského
v Banskej Bystrici 11.50 Urbi et orbi
– priamy prenos z Vatikánu 21.05
Cesty – Náboženské spektrum (N.
Lúčanská)
Rádio Regina – Bratislava, Banská
Bystrica
St 21.00 Cesty R; So 14.45 Z duše R
(iba Bratislava) 20.00 Cesty; Ne 07.55

Z duše (nedeľná úvaha) 09.30 Kresťanská nedeľa 17.10 Frekvencia M
29.03. (nedeľa) 07.55 Z duše – M.
Moravčík: K Smrtnej nedeli
11.04. (sobota) 14.45 Z duše – špeciálne veľkonočné vydanie
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
10.04. (štvrtok) 16.30 Sviatočné
evanjelické pašiové bohoslužby na
Veľký piatok z Kokavy nad Rimavicou
21.45 Veľkonočná úvaha
11.04. (sobota) 05.00 Pokánie
a obrátenie – repríza publicistickej
relácie o pokání, odpustení a rôznych
pohľadoch na ne 19.00 Veľkonočná
vigília z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
Rádio Devín
Ne 07.00 Musica sacra 13.00 Kresťanská hudba 15.30 Slovo pre veriacich
i neveriacich
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Internetový obchod
gréckych liturgických
predmetov

www.liturg.com
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
26.03. 17.00 hod.
Prešov – kaviareň Smajlík
Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
27.03. 17.00 hod.
Bardejov-Vinbarg
02.04. 17.00 hod.
Prešov – Opál
16.04. 17.00 hod.
Sabinov
23.04. 17.00 hod.
Prešov – Opál
		
– večer chvál mladých
Svätá liturgia s modlitbou za uzdravenie
03.04. 18.00 hod.
Svidník
Večery v kaviarni Smajlík
Príjemné posedenie pri káve, čaji s prednáškou každú
stredu a štvrtok o 18.00 hod.

30. marca 2009 sa dožíva 40 rokov života
protopresbyter Popradského protopresbyterátu Miroslav Bartoš.
Drahý duchovný otče, k vášmu krásnemu výročiu vám úprimne blahoželáme
a vyprosujeme u Boha na mocný príhovor
našich svjaščenno-mučeníkov, ku ktorým sa pravidelne
modlievame, pevné zdravie
a veľa Božích milostí. Aby ste
i naďalej šírili okolo seba lásku,
trpezlivosť a optimizmus, ktoré
sú veľmi potrebné i pri stavbe
nášho chrámu. Taktiež vám ďakujeme za vašu neúnavnú prácu
pri stavbe duchovného chrámu s našou mládežou,
ktorú veľmi milujete. S láskou členovia farskej rady,
mládež a všetci veriaci vašej farnosti.
Na mnohaja i blahaja lita!
5. apríla 2009 sa naša mamka
Helena Božiková z Brusnice
dožíva 50-tych narodenín. Týmto
jej chceme popriať hojnosť Božích milostí, dobré zdravie, veľa
šťastia, lásky a ochranu Presvätej
Bohorodičky.
Zo srdca praje manžel Ján a vďačné deti.

Domy modlitby pre mladých v kaviarni Smajlík
Každú stredu a štvrtok o 17.00 hod.
Bližšie informácie: 0905 382 260
www.koinonia-presov.sk, sek@koinonia-presov.sk

Požehnaných 60 rokov života oslávi 10. apríla 2009
dlhoročný kurátor, otec a dedko Pavol Kollár zo
Zámutova. Pri tejto príležitosti mu blahoželá manželka
Helena, syn Martin s rodinou a dcéry Alenka a Zdenka.
Ďakujeme vám za starostlivosť, vyprosujeme pevné
zdravie, veľa Božích milostí a ochranu Presvätej Bohorodičky na mnohaja i blahaja lita.

spolok sv. cyrila a metoda

oznamy

Štedré srdcia
Juraj a Júlia Obrazovci z Košíc-Nad jazerom po 100 Skľ
Členovia z Drienice: Anna Birčáková, Helena Čarnická,
Helena a Oľga Fechové, farnosť Drienica, Peter Javorský,
Margita Olejárová, Mária Polomčáková, Vincent Sedlák,
Anna Staneková, Elena a Margita Škovranové a Anna
Šurinová po 50 Sk; Členovia z Vojčíc: Mária Kopečková
200 Sk, Radoslav Černák, Mária Ferenčíková, farnosť
Vojčice, Anna Kolodyová, Anna Kuzmová, p. Stašová,
p. Šefčík, Anna Tomčíková po 100 Sk, Mária Hvastová
80 Sk, Mária Ivanová, Mária Kandráková a Anna Olšakovská po 50 Sk, Júlia Konfederáková 20 Sk

Púť do Prahy a na Svatú horu Příbram
GKFÚ Bardejov-Vinbarg vás pozýva na duchovnú púť
do Prahy a na Svatú horu Příbram 30. apríla – 3. mája
pri príležitosti odpustovej slávnosti v Chráme Pražského
Jezuliatka. Cena: 60 eur. Kontakt: GKFÚ Vinbarg (o. Ľ.
Novák): 054 474 6859, 0907 353 021

jubileá kňazov

Michal Moskaľ, titulárny kanonik, na odpočinku
v Michalovciach – 22. marca 1934 – 75 rokov života.
Srdečne blahoželáme a zo srdca prajeme Mnohaja lita!
blahoželania

Životného jubilea – 40 rokov sa 30. marca 2009 dožíva
otec Miroslav Bartoš.
Drahý otec Miroslav, k vášmu životnému jubileu vám
želáme všetko najlepšie, veľa síl pri budovaní Božieho
kráľovstva, pevné zdravie, pokoj a radosť pre vás i vašu
milú rodinku. Ďakujeme za to, čo v nás zanechalo vaše
duchovné pôsobenie v Snine a z čoho doteraz čerpáme.
Mnohaja lita, blahaja lita!
veriaci zo Sniny
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Konferencia Ochrana života v Trnave
Desiaty ročník konferencie s medzinárodnou účasťou
Ochrana života s názvom Dôstojnosť človeka od
počatia sa bude konať 25. a 26. septembra 2009 v budove Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej
univerzity v Trnave. Informácie budú uverejnené na
webovej stránke Trnavskej univerzity (Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce). Kontaktná adresa: bchmelik@
truni.sk. (TK KBS)

Duchovná obnova pre manželské páry žijúce
v nesviatostnom manželstve
Spoločnosť Ježišova organizuje v sobotu 4. apríla
o 15.00 hod. duchovnú obnovu pre manželské páry,
ktoré žijú v nesviatostnom manželstve. Uskutoční
sa v aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity na
Kostolnej ulici č. 1 v Bratislave. (TK KBS)
VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov v súlade
s ustanovením § 4, ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
týchto škôl, ktorých je zriaďovateľom:
1. Cirkevná základná škola sv. Juraja; Sovietskych
hrdinov 819/111; 089 01 Svidník
2. Cirkevná základná škola bl. Vasiľa Hopka (1.
– 4. roč.); 083 01 Drienica č. 97
3. Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho; Lesná 28;
066 01 Humenné
Kompletné oznámenie o vyhlásení výberového
konania spolu s povinnými kvalifikačnými predpokladmi, inými kritériami a požiadavkami v súvislosti
s výberovým konaním bude zverejnené v chrámoch
Prešovskej archieparchie a na internetovej stránke
Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov (http://
www.grkatpo.sk/)
Písomné žiadosti spolu s požadovanými dokladmi
v zalepenej obálke s označením VÝBEROVÉ KONANIE
– RIADITEĽ – GAŠÚ treba poslať doporučenou poštou
do 16.04.2009 na adresu:
Gréckokatolícky arcibiskupský školský úrad; Hlavná 1;
P. O. BOX 135; 081 35 Prešov
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke. Termín výberového konania bude prihláseným
uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady,
oznámený písomne.
GAŠÚ
inzercia
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

Práce vo výškach, maľovanie a nátery striech a fasád
kostolov, fár a kláštorov, zrezávanie stromov. Tel.fax.:
056 / 64 32 778. Mobil: 0905 467 937. Mail: zakmichalovce@stonline.sk
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

Pozor na nepriateľa! Prichádza potajomky, často v noci, a rozsýpa semená – sváry,
hádky, závisť, lakomstvo, smilstvo... A semená kúkoľa nebadane rastú. Zo začiatku sa
veľmi podobajú na zrno. Keď vyrastú, majú dokonca celkom pekné a milé kvety. Kúkoľ
však nenasycuje. Navyše zaberá pôdu, výživu a vlahu, ktorú malo dostať obilie. (Mt 13,
24)
Úloha: Nájdi všetky kvietky kúkoľa.

	Y	V	 B	R	A	T	E	 J	O	E	L	 Ľ Z	A	L	 P K
	O	T	S	V	O	 Ť	O	D	Á	 B	U	R	Š	A	R	A	 F
	C	E	E	 F	E	 Z	S	A	 B	N	N	A	 B Ť	R	 Ó	M
	E	I	R	V	U	I	N	A	E	O	 P	O	O	E	S	A	T
	C	D	E	E	 K J Ľ	A	L	V	L	A	V	E	D	O	V
	E	N	 Ľ Ľ	E	 K	D	O	M	 Z	S	E	T	A	C	I	 K
	H	L	A	L	 B	A	Á	I	A	Y	S	S	S	O	V	A	 K
	Y	I	 K	A	R	T	L	O	V	T	R	O	Ú	T	L	 J	V
Ž	E	N	H	C	O	S	O	CH	N	E	R	V	V	I	E	O
	R	Á	 P	M	S	N	M	Á	T	A	D	 B	Á	E	 P	T	A
	N	E	A	T	I	O	L	Á	S	 K	A	V	O	S	 Ť	A	Š
K	R	I	E	D	A	 G	L	I	E	T	A	D	L	O	 P	U
	V	H	Y	M	N	A	N	A	A	D	E	I	 B	O	 Ť	A	D
Legenda: AGÁT, ALBA, ANJEL, ÁBEL, BANÁN, BIEDA, BOLESTI, BRAT,
CIEĽ, CIEVA, CMAR, DEKAN, DOMOV, DUŠA, EFEZ, ETAPA, FARA,
HNEV, HRAD, HYMNA, JOEL, JOZUE, KOSŤ KRIEDA, KVETY, LÁSKAVOSŤ, LIETADLO, MIER, MILOSTI, NAIM, NERV, OBETA, OBNOVA,
OCOT, ODEV, OSADA, OZNAMY, PLAZ, SEVER, SOVA, SPEV, TÓRA,
VESLO, VLAK, ZLOBA, ZRNO, ZVON, ŽIAĽ
Tajničku osemsmerovky tvorí 54 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

relax

Výroky apoštola Pavla
Pomôcky:
BND, Kert

Bystrý zrak

Útulok pre
karavány

Autor:
V. Komanický,
Humenné

Vrecovitý
obal

Rímske číslo Ohlásim sa
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n Podriadený: „Šéfe, ak sa vám nepáči, ako pracujem,
tak dajte výpoveď. “
n Viete, aký je maximálne preplnený autobus?
Keď aj vodič musí stáť.

Ošípaná

Jesenný
záhradný
kvet

Srdcovnica

n Manželka s manželom nakupuje kancelárske
potreby. Manžel ešte potrebuje strúhadlo na ceruzky.
Po chvíli nájde strúhadlo s motorčekom, napájané na
baterky.
Nadšene volá na manželku:
„Pozri drahá, našiel som strúhadlo na baterky!“
Manželka naňho chvíľu pozerá a pýta sa:
„A načo ti budú zastrúhané baterky?“

Ženské meno

Marocká
rieka

Mne patriaci
Kartársky
výraz

slovo Telef. textová
správa

Obyvateľ
Saska

slovo
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textilných
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Ultraviolet,
skr.

Kód
angličtiny

1. časť
tajničky

Osobné
zámeno

Slovan,
zastarale

Kód Ukrajiny

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 4: krížovka: (pozri Rim 3, 16a); osemsmerovka:
Modli sa s Ježišom a Ježiš sa bude modliť s tebou. Výherca z čísla 4:
Peter Fedor, Sabinov. 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 Príde Fero k holičovi a chce oholiť nahladko hlavne
okolo pier. Holič mu vloží do úst guľôčku a pracuje.
Po skončení práce je Fero veľmi spokojný a pýta sa
holiča:
„Čo by sa stalo, keby som náhodou guľôčku prehltol?“
„No čo asi,“ odvetí holič, „priniesli by ste mi ju na
druhý deň, tak ako to robia všetci ostatní.“
slovo 7|2009
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Nezisková organizácia PETRA vám ponúka

2008

ZOSTALI VERNÍ
Osudy gréckokatolíckych kňazov
I. zväzok

Schematizmus obsahuje údaje o každej
gréckokatolíckej farnosti a kňazovi
na Slovensku a je obohatený o farebné
fotografie z povýšenia našej cirkvi.
Cena je 28,50 eur.
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ISBN 978-80-8099-032-9

Drevené gréckokatolícke chrámy na východnom Slovensku Humenné, okolie a iné

ISBN 978-80-8099-022-0

Edícia Drevené gréckokatolícke chrámy
na východnom Slovensku
obsahuje tieto diely:

SCHEMATIZMUS
PREŠOVSKEJ GRÉCKOKATOLÍCKEJ METROPOLIE

JÁN BABJAK SJ
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Osudy gréckokatolíckych kňazov

ZOSTALI VERNÍ

JÁN BABJAK SJ

I. zväzok

I. zväzok obsahuje doplnené
a zosumarizované vydanie prvých
štyroch dielov Zostali verní.
Strán 640, formát 17x23,5 cm, cena 16 eur.
Pri hromadných objednávkach (nad 5 ks)
cez farské úrady poštovné nehradíte.

SCHEMATIZMUS
PREŠOVSKEJ
GRÉCKOKATOLÍCKEJ
METROPOLIE
2008

Knihy obsahujú odborný
popis a množstvo plnofarebných fotografií.
Cena každého dielu je 9 eur + poštovné.
Drevené
gréckokatolícke chrámy
na východnom
Slovensku
Humenné, okolie a iné

Knihy zasielame na dobierku alebo za úhradu vopred.
Knihy si môžete zakúpiť aj v našej predajni
na Hlavnej 1 v Prešove.
Viac informácii na tel. čísle 051 / 756 26 26.

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

