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KEĎ ARCHA ZACHRAŇUJE
Rozhovor so Slavomírom Demeterom
o nežnom dotyku milosrdenstva
PRVÁ CIRKEV
Ako môže kresťan vytrvať v tomto svete?
Byť mystikom!

Ty aj ja ho potrebujeme
O Božom milosrdenstve

naše chrámy

Chrám sv. Cyrila a Metoda v Bajanoch
Marek Pejo

B

ajany sú filiálkou farnosti
Lekárovce v protopresbyteráte Sobrance v Košickej eparchii.
Obec leží vo východnej časti
Východoslovenskej nížiny pri
ľavom brehu rieky Uh neďaleko
ukrajinskej hranice. Prvá písomná správa o nej sa nachádza
v listine z roku 1361. Do polovice
20. storočia mala obec názov Ba-

jánháza, Bajánházy. V súčasnosti
v nej žije 116 gréckokatolíkov.
Stavba gréckokatolíckeho chrámu v Bajanoch sa začala v roku
1990 z iniciatívy rodiny Štefana
Mižička a veriacich obce. Projektovania nového chrámu, inšpirovaného chrámom v Lomnici pri
Vranove nad Topľou, sa zhostil
Ing. Ján Zajac. Základný kameň
bol posvätený v roku 1991 prešovským biskupom Mons. Jánom
Hirkom.

Nový chrám sa nachádza
uprostred dediny v prostredí
krásnej zelene a ihličnatých
stromov. Je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Súčasťou
modernej stavby je spoločenská
miestnosť, oddelená miestnosť
pre mamičky s deťmi a sociálne
zariadenie. Vnútorné drevené
zariadenie chrámu (na chóre,
v hlavnej lodi i vo svätyni) aj
samotný ikonostas sú z čerešne. Oltár, lavice, okná a dvere
vyrobili stolári pán Ferdinand
Horváth z Choňkoviec a pán
Andrej Šuka z Bracoviec. Ikonostas zhotovili bratia Kosťovci
z Baškoviec. Ikony na jednoradovom ikonostase so základnými ikonami sv. Mikuláša,
Presvätej Bohorodičky, Ježiša
Krista, sv. Cyrila a Metoda, postavenom podľa návrhu miestneho farára Marka Peja, písali
majstri z Ukrajiny. Na cárskych
dverách sú ikony evanjelistov.
Nad cárskymi dverami pokračuje
rad ikonami Poslednej večere

a Krista sediaceho na tróne. Ikonostas je prispôsobený tak, že
v budúcnosti možno pokračovať
v jeho rozšírení. Pred chrámom
je umiestnený kríž, ktorý dala
postaviť v roku 1991 rodina
Jána Meglesa. Do budúcnosti
sa plánuje výstavba oplotenia
za chrámom a zariadenie pre
spoločenskú miestnosť určenú
na stretávanie sa s mládežou.
Veriaci budovali chrám svojpomocne a za pomoci viacerých
dobrodincov, aj zo zahraničia.
Na stavbe sa svojou prácou,
ale aj finančnými príspevkami
zúčastňovali nielen gréckokatolíci, ale aj veriaci Reformovanej cirkvi a rímskokatolíci. Na
brigády prichádzali aj veriaci
z okolitých farností.
Posviacka chrámu, ktorú vykonal vladyka Milan Chautur,
vtedajší pomocný prešovský
biskup, sa uskutočnila 26. júla
1992. Posviacku ikonostasu
vykonal košický eparcha 12.
augusta 2001. n

Chrám Matky ustavičnej pomoci v Dargove
Jana Pristášová

O

bec Dargov sa nachádza
v prekrásnom prostredí
Slanského pohoria. Je poslednou dedinou Zemplína v Trebišovskom okrese, tvorí hranicu
s Abovom a je filiálkou farnosti
Bačkov v Sečovskom protopresbyteráte. Historický hraničný
kameň, tzv. Župný kameň, je
súčasťou hranice okresu Trebišov a Košice-okolie. V obci
žije takmer 600 obyvateľov,
z toho 255 gréckokatolíkov.
Prvá zmienka o Dargove sa
datuje od roku 1321. Obec bola
v druhej svetovej vojne počas
bojov o Dargovský priesmyk
takmer úplne zničená. Po vojne sa začala nanovo budovať.
Gréckokatolícki veriaci si postavili drevenú budovu, kde slávili
sväté liturgie. Túžili postaviť
nový chrám, ale rok 1950 na
dlhé roky pochoval ich plány.
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Zákaz činnosti Gréckokatolíckej cirkvi posunul realizáciu
výstavby chrámu až do r. 1989,
keď sa začalo s plánovaním
stavby. V januári 1990 sa otec
Miroslav Dancák, ktorý obsluhoval filiálku Dargov, pustil
s veriacimi do stavby nového
chrámu. Stavebné práce sa
začali koncom februára 1990
na cirkevnom pozemku vedľa
dočasného chrámu. Architektmi
chrámu boli Ing. arch. Miroslav
Čech a Ing. arch. Dušan Koniar.
Posviacku základného kameňa
vykonal 19. júla 1990 Mons.
Ján Hirka, prešovský biskup.
Práce na stavbe chrámu mohli
pokračovať za veľkej finančnej
pomoci domácich veriacich,
darcov, s pomocou zbierok po
farnostiach Prešovskej eparchie
a tiež s finančnou pomocou
pána Timka z Kanady. Ukončenie výstavby a odovzdanie do
užívania sa uskutočnilo v septembri 1992. Posviacku chrá-

mu, ktorý je zasvätený Matke
ustavičnej pomoci, vykonal 27.
septembra 1992 Mons. Milan
Chautur CSsR, vtedajší pomocný prešovský biskup. Jednoloďový biely chrám patrí medzi
dominanty dediny a je umiestnený v blízkosti hlavnej cesty.
Charakter sakrálnej stavby je
zaujímavý svojou stupňovitou

strechou, ktorá pripomína otvorenú knihu. Nad predsieňou je
22 m vysoká štvorhranná veža.
Vnútorný priestor dopĺňa drevený ikonostas so základným radom ikon, ktoré sú od Ing. Jána
Zajaca. V blízkej budúcnosti sa
plánuje vymaľovanie liturgického priestoru a vonkajšia oprava
okien. n

slovo na úvod

Ty aj ja ho potrebujeme
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Vstaňme
s Kristom!

Takmer všetci nám sľubujú, že keď
budeme dôverovať práve im, príde
šťastie. Ale šťastie často prichádza
len na krátky čas alebo neprichádza
vôbec.

Keď Archa zachraňuje

„Neľakajte sa! ...Vstal z mŕtvych. Niet ho tu.“(Mk
16, 6)
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Často sa stretávame so slovom
milosrdenstvo, aj keď pre niektorých má nádych starobylosti,
akoby tento pojem patril minulosti. No ak zažijeme nežný dotyk
milosrdenstva, vždy nám pribudnú sily. Aj pán Slavomír Demeter
na svojej lodi pre bezdomovcov
zakúša moc Božieho aj ľudského
milosrdenstva.

Prvá cirkev

Benedikt XVI. nedávno povedal, že
v dnešnom svete musí byť človek
mystikom, aby zostal kresťanom.
Mystikom sa človek stáva cez modlitbu a prijímanie svätých „mystérií“
– tajomstiev, čiže sviatostí.
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Aby sme mohli lepšie vniknúť do tajomstva
a radosti prekrásneho veľkonočného rána, mali
by sme sa pokúsiť vžiť do duševného rozpoloženia Márie Magdalény, Márie Jakubovej i Salome,
ktoré sa na úsvite prvého dňa v týždni vybrali
k hrobu Spasiteľa, aby ho pomazali voňavými
olejmi. Chceli ho vlastne ešte raz pomazať láskou
svojich sŕdc, ktoré horeli pre neho.
Spomeňme si na najmä na Máriu Magdalénu,
ktorá bola predtým hriešnicou a teraz, plná
nového života, za ktorý ďakovala Ježišovmu
milosrdenstvu, sa mu chcela ešte raz odvďačiť.
Ale aké bolo ich prekvapenie! Keď došli k hrobu,
kameň našli odvalený a v hrobe ich mladík
v bielom rúchu uisťuje: „Neľakajte sa! Hľadáte
Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal
z mŕtvych. Niet ho tu“(Mk 16, 6).
Tým, že Kristus vstal z mŕtvych, človeku daroval
Boží život, do ktorého človek musí vstať tak, že
zanechá svoj starý a hriešny život. Od začiatku
stvorenia Boh chcel, aby človek mal podiel na
jeho božskom živote. Preto stvoril človeka na svoj
obraz a vdýchol do neho „dych života“ (Gen 2,
7). Táto jednota medzi Bohom a človekom bola
ťažko narušená Adamovým hriechom a hriechmi
každého človeka sa táto priepasť ešte prehĺbila.
Celé tisícročia túžil Boh po človeku a človek nemohol nikde nájsť pokoj, kým sa nevrátil k svojmu
Stvoriteľovi. Božia túžba šla až tak ďaleko, že sa
uponížil a stal sa poslušným až na smrť na kríži.
Keď však vstal z mŕtvych, ľudskú podobu vyniesol
do neba, aby nám dal najavo, že medzera medzi
Bohom a človekom je už vyplnená vykupiteľským
dielom jeho milovaného Syna.
Toto je zmysel Kristovho zmŕtvychvstania. Nový
život pre človeka, nový život pre celé ľudské pokolenie. Zmŕtvychvstanie je najväčším zázrakom.
Kristus svojou smrťou dokázal, že bol opravdivým
človekom, a zmŕtvychvstaním, že je opravdivým
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Bohom. Človek sa však má pričiniť, aby Boží život
vzkrieseného Krista získal a zachoval si ho až do
stretnutia so svojím Stvoriteľom.
Ovocie života vzkrieseného Krista sa musí ukázať
na nás, musí byť zjavné z celého nášho počínania v súkromnom i verejnom živote. Tak, ako
to bolo viditeľné na tých, ktorým sa vzkriesený
Kristus zjavoval. Niekto možno bude namietať, že
Kristus sa zjavoval iba svojim najvernejším, že sa
nezjavil svojim odporcom a nepriateľom. Ba áno,
zjavil sa aj svojim nepriateľom – v hrdinskom
a nebojácnom živote sv. apoštolov a mučeníkov,
ktorí radšej položili svoje životy, než by potupili
svoje svedectvo o Kristovi. Svojím životom svedčili
o Kristovi tak, ako o ňom svedčili aj naši blažení
mučeníci: biskupi Pavel Peter Gojdič a Vasiľ Hopko
i rehoľný kňaz Metod Dominik Trčka. V nich
máme svoje vzory, ktoré nás nabádajú, aby
sme vyhodili starý kvas hriechu a boli naplnení
životom vzkrieseného Spasiteľa. Takto si zaistíme,
že ovocie veľkonočného rána prinesie aj nám
víťazstvo s Kristom, ktorý už viac neumiera, lebo
vstal, a aj my vstaneme s ním.

Mons. Ján Hirka
prešovský emeritný biskup
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slovo svätého otca

Kristovo vzkriesenie

v Pavlovom ohlasovaní

Aj 5. novembra 2008 sa Námestie
sv. Petra vo Vatikáne zaplnilo
tisíckami pútnikov, ktorí prišli
na generálnu audienciu pápeža
Benedikta XVI. V katechéze
Svätý Otec opäť pokračoval
v rozprávaní o sv. Pavlovi,
apoštolovi národov.

4

Drahí bratia a sestry!
„Ak nebol Kristus vzkriesený, potom
je márne naše hlásanie a márna je aj
vaša viera... a ešte stále ste vo svojich
hriechoch.“ (1 Kor 15, 14.17) Týmito
silnými slovami nám sv. Pavol dáva
na vedomie, aký rozhodujúci význam
pripisuje Ježišovmu zmŕtvychvstaniu.
Práve táto udalosť je totiž riešením
problému, ktorý nastolila dráma
kríža. Samotný kríž nemôže vysvetliť kresťanskú vieru, ba ostal by len

tragédiou, poukazujúcou na absurditu
bytia. Veľkonočné tajomstvo však spočíva
v tom, že tento Ukrižovaný „bol tretieho
dňa vzkriesený podľa Písem“ (1 Kor 15,
4) – ako to dosvedčuje prvokresťanská
tradícia. V tom je kľúč Pavlovho učenia:
všetko sa točí okolo tohto ťažiska. Celé
jeho učenie sa začína od a vždy ústi do
tajomstva toho, ktorého Otec vzkriesil
z mŕtvych. Vzkriesenie je základnou skutočnosťou (porov. 1 Kor 15, 12), na ktorej
môže Pavol budovať svoje ohlasovanie:
ten, ktorý bol ukrižovaný a ktorý
tak zjavil nesmiernu Božiu lásku
k človeku, vstal z mŕtvych a žije
uprostred nás.
Dôležité je pochopiť vzťah medzi
ohlasovaním vzkriesenia, ako ho
formuluje Pavol a ako ho chápali
prvé kresťanské spoločenstvá pred
Pavlom. Tu možno jasne vidieť
význam tradície, ktorá apoštola
predchádzala a ktorú s veľkým rešpektom a pozorne chcel odovzdávať
ďalej. Text o vzkriesení, ktorý sa
nachádza v kap. 15, 1 – 11 Prvého
listu Korinťanom, vhodne upozorňuje na súvislosť medzi „prijatím“
a „odovzdaním“. Svätý Pavol
prisudzuje veľký význam doslovnému formulovaniu tradície. V závere
spomínaného úryvku dodáva – „či
už ja, alebo oni takto hlásame“ (1
Kor 15, 11), čím poukazuje na jednotu ohlasovania, a to pre všetkých
veriacich i pre všetkých ohlasovateľov Kristovho vzkriesenia. Tradícia,
na ktorú sa nadväzuje, je zdrojom,
z ktorého treba čerpať. Originálnosť jeho učenia nie je však nikdy
na úkor vernosti tradícii. Pavlov
výklad je vždy podriadený učeniu
apoštolov. Všetka jeho argumentácia vychádza z tradície, v ktorej je
vyjadrená spoločná viera všetkých
cirkví, ktoré sú jedinou Cirkvou.
Tým sv. Pavol ponúka pre všetky
časy vzor, ako robiť teológiu a ako
kázať. Teológ, kazateľ nevytvára
nové predstavy o svete a o živote,
ale slúži odovzdávanej pravde, slúži reálnym skutočnostiam: Kristovi,

	Snímka: www.jimobermeyer.com
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listáreň
krížu, vzkrieseniu. Jeho úlohou je pomôcť
nám, aby sme za starodávnymi slovami
dokázali dnes pochopiť realitu „Boha
s nami“, teda realitu pravého života.
Tu je vhodné ujasniť si, že sv. Pavol sa
pri ohlasovaní zmŕtvychvstania nesnaží
predložiť nám organické učenie – nechce
napísať akúsi teologickú príručku. Touto
témou sa však zaoberá tak, že odpovedá na konkrétne pochybnosti a otázky,
ktoré mu predložili veriaci. Je to teda
príležitostná úvaha, ktorá je však plná
viery a žitej teológie. Nachádzame tam
to podstatné v koncentrovanej podobe:
boli sme „ospravedlnení“, teda urobení
spravodlivými, spasení Kristom, ktorý za
nás zomrel a vstal z mŕtvych. Vystupuje
tu do popredia najmä fakt zmŕtvychvstania, bez ktorého by bol kresťanský život
jednoducho absurdný. V to veľkonočné
ráno sa stalo niečo mimoriadne, nové
a zároveň veľmi konkrétne, pričom to
sprevádzali určité znamenia, ktoré videli
mnohí svedkovia.
Aj pre Pavla podobne ako pre ďalších autorov Nového zákona je vzkriesenie spojené so svedectvom tých, ktorí mali priamu
skúsenosť so Zmŕtvychvstalým. Ide o to
vidieť a cítiť nielen očami a zmyslami, ale
aj pomocou vnútorného svetla, ktoré nás
vedie k uznaniu toho, o čom vonkajšie
zmysly svedčia ako o objektívnom fakte.
Preto Pavol podobne ako štyri evanjeliá
kladie dôraz predovšetkým na tému zjavení, ktoré sú základnou podmienkou viery
vo Vzkrieseného, ktorý zanechal prázdny
hrob. Dôležité sú tieto dva fakty: hrob je
prázdny a Ježiš sa skutočne ukázal. Tým
sa zakladá reťaz tradície, ktorá prostredníctvom svedectva apoštolov a prvých
učeníkov postupuje k nasledujúcim generáciám a potom až k nám.
Prvým dôsledkom alebo prvým spôsobom, ako vyjadriť toto svedectvo,
je ohlasovať Kristovo vzkriesenie ako
syntézu evanjeliovej zvesti a ako vrcholný
bod spásnej cesty. To všetko Pavol robí pri
rozličných príležitostiach: možno si pozrieť listy i Skutky apoštolov, kde je vždy
zrejmé, že pre neho bolo podstatné byť
svedkom vzkriesenia. Chcel by som citovať len jeden text: keď bol Pavol väznený
v Jeruzaleme, ocitol sa ako obžalovaný
pred veľradou. Za týchto okolností, keď
bol v hre jeho život či smrť, sa odvoláva
na to, čo je zmyslom a obsahom celého
jeho ohlasovania: „Pre nádej a zmŕtvychvstanie ma súdia“ (Sk 23, 6). Ten istý
refrén Pavol ustavične opakuje vo svojich
listoch (porov. 1 Sol 1, 9; 4, 13 – 18; 5,
10), v ktorých sa tiež odvoláva na svoju
osobnú skúsenosť, na svoje stretnutie so
vzkrieseným Kristom (porov. Gal 1, 15 –

16; 1 Kor 9, 1).
Môžeme sa však pýtať: aký je najhlbší
zmysel udalosti Ježišovho vzkriesenia pre
sv. Pavla? Čo hovorí táto udalosť po dvoch
tisícročiach? Je tvrdenie, že „Kristus bol
vzkriesený“, aktuálne aj pre nás? Prečo je
vzkriesenie pre neho i pre nás v dnešnej
dobe takou rozhodujúcou témou?
Pavol slávnostne odpovedá na túto otázku v úvode Listu Rimanom, kde začína
s poukázaním na „Božie evanjelium...
o svojom Synovi, ktorý podľa tela pochádza z Dávidovho rodu a podľa Ducha
svätosti od vzkriesenia z mŕtvych je ustanovený v moci ako Boží Syn“ (Rim 1, 3 –
4). Pavol dobre vie a viackrát to opakuje,
že Ježiš bol vždy, už od okamihu svojho
vtelenia, Božím Synom. Novosť vzkriesenia spočíva v tom, že Ježiš, povýšený
z pokory svojej pozemskej existencie, je
ustanovený ako Boží Syn „s mocou“. Ježiš
pokorený až na smrť kríža môže teraz
povedať Jedenástim: „Daná mi je všetka
moc na nebi i na zemi.“ (Mt 28, 18) Uskutočnilo sa to, čo hovorí Žalm 2, 8: „Žiadaj
si odo mňa a dám ti do dedičstva národy a do vlastníctva celú zem.“ Preto sa
vzkriesením začína ohlasovanie Kristovho
evanjelia všetkým národom – začína sa
Kristovo kráľovstvo, to nové kráľovstvo,
ktoré nepozná inú moc ako moc pravdy
a lásky. Vzkriesenie teda definitívne odhaľuje autentickú totožnosť a mimoriadnosť
osoby Ukrižovaného. Jeho neporovnateľnú a najvyššiu dôstojnosť: Ježiš je Boh!
Pre sv. Pavla sa Ježišova skrytá totožnosť odhaľuje vo vzkriesení ešte viac ako
vo vtelení. Zatiaľ čo titul Kristus, čiže
Mesiáš, Pomazaný, má u sv. Pavla sklon
stať sa Ježišovým vlastným menom, titul
Pán označuje jeho osobný vzťah s veriacimi a titul Boží Syn má osvetľovať jeho
intímny vzťah s Bohom, vzťah, ktorý sa
naplno vyjavuje vo veľkonočnej udalosti.
Preto možno povedať, že Ježiš vstal z mŕtvych, aby sa stal Pánom mŕtvych i živých
(porov. Rim 14, 9; 2 Kor 5, 15) alebo
inými slovami naším Spasiteľom (porov.
Rim 4, 25).
Z tohto všetkého vyplývajú vážne
dôsledky pre náš život viery: sme povolaní, aby sme sa v hĺbke našej bytosti
podieľali na celej udalosti Kristovej smrti
a zmŕtvychvstania. Apoštol hovorí, že
„sme zomreli s Kristom“ a „veríme, že
s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus
vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť
nad ním už nepanuje“ (Rim 6, 8 – 9). To
znamená podieľať sa na Kristovom utrpení, ktoré predchádza plnému pripodobneniu sa mu vo vzkriesení, ku ktorému
smerujeme v nádeji. ... n
preložila Mária Spišiaková (krátené)
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Váš článok Čo
nám najviac
chýba od otca
Ďurkaňa ma
znepokojil.
... Chcem
poukázať na
nevhodné
40 roko
odvolanie
v od prv
ého vyd
sa na Ľ.
an
č
a
s
opisu Slo ia
Mullera,
vo
ktorý zbagatelizoval
vieru mnohých veriacich. Rehoľníkov,
hlásateľov Kristovho evanjelia označil za
nositeľov apostaty lásky.
Peter
Buď nám
, Slovo,
slovom
Slova,
ktoré telo
m raz sa
stalo.
Buď aj
svetlo
a uchova
j nádej,
ktorú ono
dalo.
Buď nám
štítom,
zvučným
zvonom
pokory
pred jeh
o trónom
,
k tomu
radcom
,
dobrým
bratom
v dvetisí
cdeviatom
.
Alexander

Romanov

Milý Peter,
mrzí ma, že ste si zle vyložili slová otca
Mikuláša Ďurkaňa. On sám bol rehoľníkom, členom Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristom.
Zároveň patril medzi tých, ktorí si počas
prenasledovania našej cirkvi naozaj veľa
vytrpeli. Preto sa nedajú vnímať jeho
slová ako urážka duchovných. Tu ide
o čosi viac, o čosi podstatnejšie. Sám
otec Mikuláš v závere odseku dáva do
pozornosti všetkým čitateľom slová
apoštola Pavla: „Čo by som hovoril jazykmi ľudskými i anjelskými ... a čo by som
vydal svoje telo tak, aby som zhorel,
a nemal by som lásky, nič mi neosoží!“
(1 Kor 13, 1 – 3)
Tým nehovorí o tom, že tí, čo opustili
všetko pre Krista, svoj majetok rozdelili
chudobným, seba pribili na kríž denného kresťanského života, obliekli na
seba duchovné rúcho a stali sa hlásateľmi Kristovho evanjelia, nie sú hodní
nasledovania. Dôležitejšia je však otázka
prečo. Ak to všetko človek robí z lásky
a pre lásku, potom z tohto jeho obetovania sa vzíde nový život nielen pre
neho. Ale človek môže toto všetko robiť
aj z iných pohnútok.
Často sa hovorí, že čo človek seje, to
bude aj žať. Ak sejem disciplínu, budem
žať disciplínu. Ak však sejem lásku, žnem
lásku. A Boh nie je Bohom disciplíny,
ale Bohom lásky. A v tejto láske sa dá
všetko.
Na záver zopakujem slová otca Ďurkaňa: „Kiež sa každý z nás dopracuje k takej
osobnosti Kristovej lásky, ktorá robí
prácu ľahkou, obetu príjemnou a jednotlivca i spoločnosť šťastnou“.
Juraj Gradoš
slovo 8|2009
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udalosti
n Medzinárodné stretnutie

univerzitných študentov,
ktoré organizuje Kongregácia pre
katolícku výchovu spolu s Pápežskou radou pre kultúru a Úradom
pre univerzitnú pastoráciu pri
Rímskom vikariáte sa začalo 11.
marca v Ríme v rámci jubilejného
Roka sv. Pavla. Mottom stretnutia
boli slová sv. Pavla na Aeropágu
v Aténach: „Čo teda uctievate, hoci
to nepoznáte, to vám ja zvestujem“.

n Vo Vatikáne predstavili knihu

o stretnutí novinára s Božím
slovom. Myslel som, že si iný – to je
názov knihy z pera Carla Di Cicca,
zástupcu riaditeľa vatikánskeho
denníka L´Osservatore Romano,
v ktorej odhaľuje svoju životnú
skúsenosť z roku 1968, úvahy
o Druhom vatikánskom koncile
a chce ponúknuť laickému svetu
víziu Božej lásky.

n 15. – 21. marca sa v Lyone

uskutočnilo trináste zhromaždenie predstaviteľov Konferencie európskych cirkví, ktorá
združuje zástupcov Anglikánskej,
Pravoslávnej a Protestantskej
cirkvi z celej Európy pod názvom
Povolaní k jednej nádeji v Kristovi.

n Veriaci Iraku si 13. marca

pripomenuli prvé výročie únosu
a smrti arcibiskupa Mons. Paula
Faraja Rahha z Mosulu, katolíckeho biskupa chaldejského
obradu, a ďalších irackých mučeníkov. Na spomienkovej slávnosti
sa zúčastnili aj niektorí moslimskí
predstavitelia, aby prejavili „solidaritu s kresťanskou komunitou“.

n Jubilejné oslavy kardiná-

la Jozefa Tomka sa konali aj
v Pápežskom slovenskom kolégiu
v Ríme. 85 rokov života a 60 rokov
kňazstva si oslávenec pripomenul 14. marca spolu s pozvanými
hosťami, ôsmimi kardinálmi a významnými štátnymi a cirkevnými
predstaviteľmi.

Najvyšší pastier povzbudzoval Afriku
Svätý Otec Benedikt XVI. od 17.
do 23. marca uskutočnil sedemdňovú cestu do Afriky, počas
ktorej navštívil Kamerun a od
20. marca Angolu. Počas svojej
cesty hovoril o Bohu a veľkých
hodnotách kresťanského života,
ponúkajúc na tomto území aj
príspevok k analýze a pochopeniu ekonomickej krízy. V tejto súvislosti Benedikt XVI. ubezpečil,
že bude vyzývať medzinárodné
spoločenstvo, aby bolo solidárne
s Afrikou.
Dopoludnia 17. marca sa pápež
stretol s prezidentom Kamerunu
Paulom Biyaou v Palais de l‘Unité a kamerunskými biskupmi
v Kostole Krista Kráľa a popoludní sa zúčastnil na modlitbe
vešpier v Bazilike Panny Márie,
Kráľovnej apoštolov. V  príhovore k biskupom zdôraznil, že
v Roku sv. Pavla je zvlášť vhodné

pripomenúť naliehavú potrebu
hlásať evanjelium všetkým. Pre
evanjelizáciu je potrebné hlboké
spoločenstvo.
Svätý Otec sa 19.marca v Yaoundé stretol so zástupcami
moslimskej komunity v Kamerune. Napriek všetkým ťažkostiam,
na ktoré pápež nezabúda, nazval
Afriku kontinentom nádeje. „Mal
som možnosť stretnúť sa s národmi, v ktorých sú zakotvené pevné
duchovné tradície, s národmi,
ktoré si želajú ďalej napredovať,”
spomenul Svätý Otec. Predsedal
svätej omši na štadióne Amadao
Ahidjo, popoludní sa stretol
s chorými v Centre kardinála Légera a s členy mimoriadnej rady
biskupskej synody pre Afriku.
20. marca ukončil návštevu Kamerunu a odletel do Angoly, kde
pokračovala jeho návšteva afrického kontinentu do pondelka

V Ríme prezentovali knihu
o kaplnke Redemptoris Mater slovenskej autorky
V  pondelok 23. marca bola na
Ambasáde SR pri Svätej stolici
predstavená kniha slovenskej
autorky žijúcej v blízkosti Ríma
Simony Sarah Lábadyovej, umeleckej historičky a teologičky,
I segreti dellla nuova Sistina del
Vaticano (Tajomstvá novej Sixtínskej kaplnky). Medzi pozvanými
hosťami nechýbali veľvyslanci
a zástupcovia Poľska, Rakúska,
Nemecka, Taiwanu a Srbska pri
Svätej stolici. Českú republiku
reprezentovali rímske Pápežské
kolégium Nepomucenum a pút-

nický dom Velehrad.
Podujatie týkajúce sa „kaplnky
Jána Pavla II.“ – Redemptoris
Mater otvoril veľvyslanec SR pri
Svätej stolici Jozef Dravecký,
nasledovali slová emeritného
predsedu Pápežskej rady pre
kultúru kardinála Paula Pouparda a riaditeľa Vatikánskych múzeí
profesora Antonia Paolucciho.
Kniha o kaplnke Redemptoris
Mater je prvou knihou týkajúcou
sa tohto miesta a vyznačuje sa
novým prístupom k sakrálnemu
umeniu, v ktorom sa prelínajú

n Svätý otec vyhlásil Rok

kňazov. Oznámil to 16. marca
2009 počas audiencie účastníkov
plenárneho zasadnutia Kongregácie pre klérus vo Vatikáne. Rok
vyhlásil pri príležitosti 150. výročia
úmrtia sv. Jána Máriu Vianneyia,
arského farára, od 19. júna 2009
do 19. júna 2010 na tému Vernosť
Kristova, vernosť kňaza. (TK ČBK)
Snímka: www.lipaonline.org
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23.marca. 20. marca popoludní
sa Svätý Otec stretol s predstaviteľmi verejného života v sídle
prezidenta republiky, potom
s biskupmi Angoly a republiky
Svätý Tomáš.
21.marca bola na programe
svätá omša v Kostole sv. Pavla
v angolskom hlavnom meste
Luande a popoludní sa potom
na štadióne Dos Coqueiros stretol
s mladými ľuďmi.
22. marca dopoludnia slávil
Benedikt XVI. v hlavnom meste
svätú omšu s biskupmi južnej
Afriky a neskôr sa stretol so zástupcami cirkevného hnutia na
podporu žien.
23. marca sa Svätý Otec rozlúčil
so zamestnancami Apoštolskej
nunciatúry v Luande a presunul sa na letisko, kde prebehla
záverečná ceremónia. (TK ČBK,
TK KBS)

teológia, spiritualita a umenie.
Kaplnka bola pred desiatimi rokmi obohatená mozaikami, ktoré znázorňujú západnú
a východnú spiritualitu. Ako
sa uvádza v knihe autorky Simony Sarah Lábadyovej, nová
kaplnka Redemptoris Mater predstavuje „dve časti pľúc“ Cirkvi
– východnú a západnú. Riaditeľ
Vatikánskych múzeí Paolucci
vyzdvihol podiel slovinského jezuitu Rupnika a ruského umelca
Kornukova pri realizácii diela, vychádzajúc z prvkov ikonografie.
Počas prezentácie knihy označil
ikonografiu kaplnky za dielo
troch mužov z východnej Európy,
bratov zastupujúcich pravoslávie
a slovanskú spiritualitu: kardinála
Tomáša Špidlíka, jezuitského
pátra, teológa a umelca Marka
Ivana Rupnika a pápeža Karola
Wojtylu.
Kaplnka, v ktorej sa nachádza
600 štvorcových metrov mozaiky, je situovaná tesne vedľa
pápežských apartmánov a dal
ju obnoviť pápež Ján Pavol II.
(Vatikánsky rozhlas)

Po kňazoch hosťovali na Spiši aj seminaristi
(Helcmanovce, Juraj Manirný)
Dve milé slávnosti prežívala farnosť v mesiaci marec. Prvou bolo
vysluhovanie sviatosti pomazania chorých, ktoré sa uskutočnilo
9. marca v rámci porady kňazov
Spišsko-gelnického protopresbyterátu. Prítomní kňazi spolu slúžili
aj sv. liturgiu. Sviatosť prijali všetci
tí, ktorí trpia chorobou alebo dovŕšili 60. rok života. Mnohým sa
na tvárach objavili aj slzy dojatia,
keď na ich čelách a rukách ostávali znaky pomazania a keď sa
prednášali modlitby za chorých.
Pôsobivé bolo vkladanie evanjeliára na každého z prítomných
sprevádzané modlitbou.
Druhým zážitkom bol program,
s ktorým zavítali medzi veriacich
farnosti na 3. pôstnu nedeľu
seminaristi z Prešova spolu so
svojimi predstavenými. Predniesli
audiovizuálne pásmo sprevádzané hovoreným slovom a vstupmi
spevu malého seminárskeho
zboru. Akadémia zaujala najmä

niektorými menej známymi udalosťami a faktami zo života blahoslaveného biskupa Pavla Gojdiča.

duchovný otec František Takáč.
V  homílii otec Šimko hovoril
o Ukrižovanom, ktorý na kríži roz-

trvalých diakonov Slovenska
v kňazskom seminári Teologickej
fakulty v Košiciach pod záštitou
Ing. Stanislava Kahanca, poslanca
NR SR, s názvom Trvalý diakonát
– pastorálno-teologické aspekty.
Zišlo sa na ňom 10 zo 17 trvalých diakonov Slovenska. Medzi
prítomnými diakonmi bol aj
zástupca Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku.

Rusínov Slovenska v spolupráci s Ústavom pamäti národa,
s finančnou pomocou Ministerstva kultúry SR (program Kultúra
národnostných menšín 2008)
vyrobilo dokumentárny film
Preosvjaščenyj.... Film scenáristky
a režisérky Ivany Lempeľovej je
venovaný pamiatke blahoslaveného gréckokatolíckeho biskupa
Vasiľa Hopka, ktorý sa svojou
činnosťou a odhodlanosťou
zaradil medzi tých, ktorí boli
ochotní obhájiť si svoju vieru až
do konca. (podľa www.rusin.sk)

n Univerzitné pastoračné cen-

Program pokračoval molebenom
k tomuto mučeníkovi, počas
ktorého si uctili jeho ostatky
bozkom na relikviár. Nasledovala
sv. liturgia, ktorú slúžili hostia:
otec Miroslav Šimko, vicerektor
kňazského seminára, otec Jozef
Paraska CSsR, špirituál, a miestny

prestrel svoje ruky, aby každého
prijal do svojho milujúceho náručia. Spevy našich seminaristov
počas akadémie, pri molebene a
počas sv. liturgie, ako aj pohľad
na nich zanechal v prítomných
hlboký dojem.

V Košiciach sa po prvýkrát stretli slovenskí diakoni
(Košice, Rudolf Hreňo) 11. – 13.
marca 2009 sa uskutočnila Medzinárodná vedecká konferencia
spojená s prvým stretnutím

n Združenie inteligencie

O kvalite tejto konferencie svedčí aj účasť hostí, ktorí vystúpili so
svojimi prednáškami. Prof. Viliam
Judák predstavil štatút o trvalom

diakonáte, ktorý sa bude predkladať Konferencii biskupov Slovenska, doc. Jaroslav Max Kašparů
z Českej republiky hovoril na
tému Detské choroby diakonátu
a pod. Osobitný pohľad na prácu
v ČR vniesol moderátor trvalých
diakonov v Ostravsko-opavskej
diecéze Aleš Ligocký a moderátor trvalých diakonov v Pražskej
arcidiecéze Štefan Fáber, ktorí

informovali o tom, že v ČR je
viac ako 200 trvalých diakonov.
Vedecká konferencia tak otvorila
problematiku budúcnosti trvalých diakonov na Slovensku.
Na záver druhého dňa rokovania, vo štvrtok večer, sa slávila
svätá omša v kostole kňazského
seminára, ktorú celebroval arcibiskup metropolita Mons. Alojz
Tkáč.
Účastníci konferencie prejavili
veľkú vďaku prof. Antonovi Konečnému, dekanovi Teologickej
fakulty v Košiciach, a Františkovi
Katriňákovi, rektorovi kňazského
seminára v Košiciach, za vytvorenie dôstojného a príjemného
prostredia na uskutočnenie konferencie.
Osobitná vďaka patrí aj Martinovi Kahancovi, ktorý niekoľko
mesiacov pripravoval a koordinoval túto medzinárodnú konferenciu.
V záverečný deň účastníci 1. celoslovenského stretnutia trvalých
diakonov zaslali KBS pozdravný
list.

trum dostane cenu mesta Košice. Rozhodol o tom pri svojom
rokovaní 10. marca 2009 mestský parlament. Medzi vybranými
tromi ocenenými kolektívmi sa
nachádza aj Univerzitné pastoračné centrum sv. košických
mučeníkov. Ocenenie je znakom, že mesto Košice pozitívne
vníma prítomnosť univerzitného
pastoračného centra v akademickom aj spoločenskom živote.
Slávnostné odovzdávanie cien
prebehne počas Dní mesta
Košice v máji.

n Mons. Rudolf Baláž oslá-

vil 19. výročie biskupskej
vysviacky. Duchovné spoločenstvo diecézy svojmu biskupovi zároveň vyjadrilo vďaku za
starostlivú a láskyplnú službu
pastiera a otca. Mons. Rudolf
Baláž prijal biskupské svätenie
z rúk kardinála Jozefa Tomka
v Banskej Bystrici na slávnosť sv.
Jozefa 19. marca 1990.

n Žiaci zo Šarišského Jastrabia

sa v piatok 20. marca zúčastnili na biblickej olympiáde, ktorú
organizoval Staroľubovniansky
dekanát vo farnosti Jakubany.
Školu reprezentovali v dvoch
kategóriách. V kategórii A sa
žiaci druhého ročníka umiestnili
na 1. mieste a v 1. kategórii sa
žiaci druhého stupňa umiestnili
na 3. mieste.
Alena Filičková

n Zástupcovia sekulárnych in-

štitútov na Slovensku sa stretli
v Košiciach. Na svojom pravidelnom stretnutí 21. marca 2009
sa pre svoj zasvätený život vo
svete nechali inšpirovať sv. Pavslovo 8|2009
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lom a konkrétnymi svedectvami
zo života sekulárne zasvätených.
V ďalšej časti sa zaoberali špecifickými problémami sekulárnych
inštitútov na Slovensku. Stretnutie vyvrcholilo spoločným
slávením svätej omše.
n Benedikt XVI. predĺžil

arcibiskupovi Tkáčovi mandát o jeden rok. Rozhodnutie
Svätého Otca oznámil apoštolský nuncius na Slovensku Mons.
Mario Giordana pri slávnostnej
svätej omši v sobotu 21. marca
v Košiciach.

n Fórum života zaslalo 25.

marca otvorený list poslancom NR SR. Občianske združenie tak urobilo pri príležitosti
Dňa počatého dieťaťa. Obracia
sa v ňom na zákonodarcov s výzvou, aby v rámci svojej kompetencie prispeli k zlepšeniu
situácie v oblasti informovanosti
žien a práva na život nenarodených detí.

n Fórum života pri príležitosti

Dňa počatého dieťaťa 25. marca pripravilo celoslovenskú
kampaň zameranú na šírenie
úcty ku každému nenarodenému dieťaťu. Počas týchto dní sa
na Slovensku uskutočnili rôzne
aktivity poukazujúce na potrebu
chrániť ľudský život od počatia.
Motto aktuálneho ročníka znelo:
Aj tvoj príbeh sa začal počatím.
Tento rok organizátori pripravili
ku kampani špeciálnu webovú
stránku www.25marec.sk.

n Konferencia Vyber si život

poukázala na riziká antikoncepcie. 27. – 28. marca sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnil 11.
ročník medzinárodnej konferencie Vyber si život. Konferencia sa
konala pod záštitou poslankyne
Európskeho parlamentu Anny
Záborskej a primátora mesta
Rajecké Teplice Petra Dobeša.
Konferenciu každoročne organizujú nezisková organizácia Áno
pre život a občianske združenie
Fórum života. Témou tohto
ročníka boli aktuálne spoločenské, etické a medicínske aspekty
antikoncepcie.

n V katedrále sa modlili kánon

Andreja Krétskeho. Skvost
medzi kajúcimi pobožnosťami
Veľkého pôstu – Veľký kajúci
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List biskupov Slovenska pápežovi Benediktovi XVI.
Biskupi Slovenska zídení za zasadnutí Konferencie biskupov
Slovenska na Donovaloch zaslali
pápežovi Benediktovi XVI. list
tohto znenia:
Drahý Svätý Otec,
prežívame spolu s Vami bolesť,
ktorú ste zažili najmä v uplynulých dňoch.
Prejav milosrdenstva z Vašej
strany voči exkomunikovaným

biskupom z Bratstva sv. Pia X.
viacerí nepochopili a obrátili sa
proti Vám, čo hlboko ranilo Vaše
dobrotivé srdce.
My biskupi Slovenska zhromaždení na 62. plenárnom zasadnutí
Konferencie biskupov Slovenska
Vám chceme vyjadriť svoju synovskú oddanosť a podporu. Oceňujeme Vaše pastierske a otcovské
gesto a modlíme sa za Vás.

Osobitne budeme na Vás myslieť na sviatok sv. Jozefa, v deň
Vašich narodenín a pri výročí
vyvolenia a prevzatia služby najvyššieho pastiera.
Nech Vás vzkriesený Kristus
posilňuje vo Vašej zodpovednej
službe Petrovho nástupcu.
Biskupi Slovenska
Donovaly 17. marca 2009

Formačný deň kňazov nasmeroval misiu k rodinám
(Košice, Michal Hospodár) V rámci trvalej formácie kňazov sa
v pondelok 23. marca uskutočnilo stretnutie kňazov Košickej
eparchie v priestoroch biskupskej
rezidencie. Program stretnutia sa
začal spoločnou modlitbou liturgie hodín. Vladyka Milan Chautur,
košický eparcha, v úvodnom príhovore načrtol eparchiálnu víziu
prípravy na 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú
Moravu. Za podstatný pri príprave označil projekt obnovy rodín
s názvom Naša misia k rodinám,
smerujúci postupne k zlepšeniu
pastorácie detí, mládeže, snúbencov až k životu celých rodín.
Súčasne informoval o príprave

niektorých významných aktivít
ako Family day a pod. Načrtnutá
obnova je pozvaním na spoločnú
modlitbu celých rodín k Bohorodičke, ktorú v eparchii symbolicky
predstavuje klokočovská ikona.
Vladyka Milan posvätil sto nových
ikon určených do každého bohoslužobného priestoru v Košickej
eparchii.
Prednáškou na tému farskej
pastorácie obohatil prítomných
pastorálny teológ Vladimír Šosták. Z prednášky vyplynulo, že
hodnoty evanjelia treba šíriť
trpezlivo, s postupným, cieleným
uvádzaním pokrstených k plnšiemu prežívaniu viery. O prebiehajúcej reforme školstva v súvis-

losti s vyučovaním náboženstva
informovali metodičky Milena
Malejčíková a Tatiana Cmoriaková. Praktické ukážky z katechézy
predviedol pastoračný kňaz Vladimír Varga. Na to nadväzovala
ukážka práce s biblickými obrazmi, ktorú prezentovala ctihodná
sestra Jana Geletková OSBM.
Formačné podujatie zamerané
na skvalitnenie školskej i farskej
katechézy ukázalo, že aj v súčasných podmienkach života farností treba hľadať inovačné metódy katechizácie. Len tak možno
očakávať prehĺbenie kresťanskej
identity našich veriacich.

Božie slovo ožilo na biblickej olympiáde v Prešove
(Prešov, Leontín Lizák) Pôstne
obdobie v tomto roku mohla
intenzívnejšie prežívať mládež na
prešovskom protoprebyterátnom

žiaci prehĺbili a oživili dôkladným
štúdiom vybraných častí Svätého
písma, ktorého znalosti prezentovali pri súťaži.

kole biblickej olympiády a biblickej súťaže, ktoré sa uskutočnilo
24. marca 2009 na Gymnáziu bl. P.
P. Gojdiča v Prešove. Svoju vieru si

V kategórii A (1. – 2. ročník ZŠ)
biblickej súťaže zvíťazilo družstvo
zo ZŠ Fulianka (Richard Rindoš,
Filip Krajňák a Kristína Kuzmiako-

vá), v kategórii B (3. – 4. ročník ZŠ)
zvíťazilo družstvo zo ZŠ Kúpeľná
v Prešove (Marek Pribula, Július
Pribula a Lukáš Zeleňák).
V biblickej olympiáde v 1. kategórii (5. – 9. ročník ZŠ) zvíťazilo
družstvo z Gymnázia sv. Mikuláša
v Prešove (Sára Capová, Mária
Marettová a Tobiáš Petrík) a v 2.
kategórii (stredné školy) sa víťazom stalo družstvo Gymnázia bl.
P. P. Gojdiča (Zuzana Andrejčáková, Michaela Gomoľáková a Michaela Zimovčáková). Výhercovia
postupujú do eparchiálneho kola
súťaže.
Vďaka patrí riaditeľke Gymnázia bl. P. P. Gojdiča sr. Petre Eve
Sičákovej SNPM za poskytnutie
priestorov a aktívnu pomoc pri
zabezpečovaní súťaže, ako aj
kňazom a katechétom, ktorí prijali úlohu porotcov v jednotlivých
kategóriách.

Teológovia sa dotkli boľavej historickej témy
(Prešov, Martina Poláková) Na
pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity
v Prešove sa 24. marca 2009
konala z iniciatívy doktorandov
fakulty ďalšia zaujímavá konferencia. Týkala sa zvlášť boľavej
témy a historickej etapy ľudstva – holokaustu. Konferencia
s názvom Holokaust včera a dnes
bola celoslovenskou študentskou
konferenciou, na ktorej sa zišli
študenti z rôznych fakúlt z celého Slovenska, aby diskutovali
a počúvali o tom, ako politické
systémy podporili zvrhlé správanie jediného politika a jeho
prívržencov a aký to malo dosah
na svetové dejiny, zvlášť dejiny
židovského národa.

Príspevky študentov a hostí sa
venovali historickej podobe holokaustu, života židov v mestách
na východe Slovenska, postoju
biskupa Gojdiča, ktorý intervenoval za židov v pastierskych
listoch, príčinám a dôsledkom

antisemitizmu v kresťanstve,
ale aj novodobým podobám
holokaustu v Kambodži, Rwande

spomínal a svedčil v mene troch
zachránených rodín, a gréckokatolícky kňaz Jozef Mašlej, ktorý

n 27. – 29. marca sa v priesto-

Otec Jozef Mašlej v rozhovore s rabínom Jossim Steinerom

či Srebrenici až
po interrupcie.
Konferencia
bola bohatá aj
na osobnosti,
ktoré prijali
pozvanie organizátorov.
Prítomným sa
prihovoril prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján
Babjak SJ, virtuálne pozdravy
a príhovory poslali eurokomisár
Ján Figeľ a europoslanec, člen
delegácie EÚ pre vzťahy s Izraelom MUDr. Miroslav Mikolášik.
Pozvanie prijal aj rabín košickej židovskej náboženskej obce, ktorý

hovoril o vnímaní holokaustu
z pohľadu záchrancu.
V závere konferencie odpovedal na otázky rabín Jossi Steiner.
Okrem iného povedal, že to bol
„ťažký deň pre mňa, aj keď doba
holokaustu tvorí môj život, ale
predovšetkým pre mladých,
ktorí sa o holokauste dozvedajú
iba z kníh, prípadne z médií.
Videli a počuli ste veľa zla, ale je
to výzva, aby ste sa postarali o to,
aby sa holokaust a podobné zlá
neopakovali“.
Všetci zúčastnení sa zhodli na
tom, že rozprava o tejto téme
musí pokračovať, aby revizionistické postoje o popieraní holokaustu nezatienili krutú pravdu.

Rehoľní formátori prehlbovali svoje poslanie
(Sečovce, Metod Lukačik) V piatok 27. marca 2009 sa uskutočnilo
5. stretnutie gréckokatolíckych
vyšších predstavených a formátorov i formátoriek v jednotlivých
rehoľných spoločenstvách. Stretnutie sa uskutočnilo v kláštore
sestier baziliánok v Sečovciach.
Vyšší predstavení sa už dva roky
pravidelne stretávajú s formátormi a formátorkami zo všetkých
gréckokatolíckych reholí pôsobiacich na Slovensku. Stretávajú sa,
aby skvalitnili rehoľnú formáciu
vo svojich spoločenstvách. Zároveň tieto stretnutia napomáhajú
lepšiemu spoznaniu sa a nadviazaniu bližšej spolupráce.

kánon sv. Andreja Krétskeho
– sa veriaci modlili 23. marca
v Katedrálnom chráme sv. Jána
Krstiteľa v Prešove v neskorých
večerných hodinách. Poďakovanie patrí otcovi kaplánovi Feníkovi, asistujúcim bohoslovcom
a rehoľným sestričkám, ktorí
viedli túto takmer štyri a pol
hodinovú pobožnosť.
S. G.

Hlavnou témou stretnutia bola
evanjeliová rada poslušnosti
a jej prehĺbenie cez vatikánsku
inštrukciu Služba autority a poslušnosť. V prednáške ju predstavil
otec Jozef Vojtila CSsR. Okrem
iného spomenul príklad Svätého
Otca Benedikta XVI, ktorý počas
inauguračnej sv. omše v homílii
povedal, že „mojím skutočným
vládnym programom, ak to môžem tak nazvať, je to, aby som
nekonal svoju vôľu, aby som nesledoval svoje predstavy, ale aby
som sa spolu s celou Cirkvou stal
počúvajúcim, aby som počúval
slovo Pánovej vôle a aby som
sa ním nechal viesť“. Po pred-

náške nasledovala živá diskusia
o aktuálnej situácii v reholiach
východného obradu Katolíckej
cirkvi. Popoludní nasledovala
práca v skupinách. Na záver sa
rehoľníci vzájomne informovali
o uskutočnených a plánovaných
podujatiach. Každá zasvätená
osoba nevyhnutne musí byť disponovaná pre pôsobenie Svätého Ducha a musí úprimne hľadať
vôľu Otca, lebo len tak vyplní
svoje povolanie. Aj toto stretnutie
gréckokatolíckych rehoľníkov
bolo poučením a povzbudením
na napĺňanie tohto cieľa.

roch Gréckokatolíckeho
mládežníckeho centra Bárka
v Juskovej Voli uskutočnil
turistický víkend Popradského
protopresbyterátu. Aký by to bol
turistický víkend bez pohybu
a hier. 70 mladých duší spájal
Boží Duch radosti a spoločenstva. Požehnané dva dni boli
výzvou začať búrať múr, ktorý
oddeľuje od prameňa pravého
Života. Aj tieto myšlienky zazneli v katechézach otca Marka
Novického a otca Marka Kaľatu.
Duchovnú ruku nad všetkým držal otec protopresbyter Miroslav
Bartoš.
Marek Kaľata

n Medzinárodná vedecká kon-

ferencia o pastoračnej starostlivosti na začiatku 21. storočia sa
uskutočnila na Gréckokatolíckej
teologickej fakulte Prešovskej
univerzity. Hlavnými organizátormi boli GTF PU v Prešove
a Pápežská teologická akadémia
v Krakove. Návštevníci konferencie a študenti si mohli vypočuť
podnetné príspevky na tému
pastorácie, o ktorej hovorili
významní odborníci, kňazi i laici.
Mimoriadnym prínosom bolo
vystúpenie Dr. Anne Vandenhoeckovej z Teologickej fakulty
v Leuvene v Belgicku. Hovorila
o efektívnej pastoračnej starostlivosti vo vzťahu kňaza a pacienta či kňaza a farníka.
O nemocničnej duchovnej
službe na Slovensku hovoril
biskup Mons. Štefan Sečka, PhD.,
a o katolíckej duchovnej službe
pre väzňov Bartolomej Juhás
SDB, ThLic. Nemenej zaujímavé
boli aj príspevky ďalších hostí.
Martina Poláková
(neoznačené správy sú
zo servisu TK KBS)
slovo 8|2009
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Od zosnutia blaženého hieromučeníka Metoda
Dominika Trčku CSsR uplynulo 50 rokov, ale jeho
slová a skutky ožívajú aj pred očami dnešného
človeka. Jeho život bol a bude pre mnohých
inšpiráciou na životnej ceste.

Dar spájajúci
dva národy
Metod Lukačik CSsR

V

  sobotu 21. marca 2009, pri príležitosti 50. výročia narodenín pre
nebo bl. Metoda Dominika Trčku
CSsR, sa v jeho rodisku vo Frýdlante nad
Ostravicí na Morave slávila gréckokatolícka svätá liturgia. Tu sa narodil, tu bol
pokrstený v miestnom Kostole sv. Bartolomeja, tu vyrastal a žil až do svojich
12 rokov, keď vstúpil do juvenátu redemptoristov. Archijerejskú sv. liturgiu slávil
vladyka Ján Eugen Kočiš, emeritný biskup
Pražského apoštolského exarchátu. V homílii sa prítomným prihovoril ostravskoopavský biskup Mons. František Lobkowicz. Na svätej liturgii sa zúčastnilo
mnoho veriacich a kňazov západného
i východného obradu. Na záver otec Jaro-
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slav Štelbaský CSsR, michalovský protoigumen redemptoristov, daroval miestnemu farárovi ikonu a medailu blaženého
hieromučeníka Metoda. Svojím spevom
sprevádzal celú sv. liturgiu gréckokatolícky spevácky zbor zo Starej Ľubovne. Túto
slávnosť v priamom prenose vysielala aj
televízia TV Noe.
V nedeľu 22. marca sa v kláštornom
chráme otcov redemptoristov v Michalovciach uskutočnila významná a nádherná liturgická slávnosť – spomienka
na mučenícke svedectvo bl. Metoda
Dominika Trčku CSsR. Zišli sa tu traja
gréckokatolícki hierarchovia, protopresbyteri, redemptoristi zo Slovenska, ale aj zo
zahraničia, rehoľné sestry, predstavitelia

mesta a veľký zástup veriacich. Celý deň
sa niesol vo vďakyvzdávaní za dar svedectva blaženého hieromučeníka Metoda,
prvého protoigumena gréckokatolíckych
redemptoristov.
Ráno sa slúžila nedeľná utiereň, po nej
bola Svätá liturgia Bazila Veľkého s myrovaním, nasledoval Moleben k bl. Metodovi a vyvrcholením slávnosti bola archijerejská sv. liturgia, ktorú slúžil prešovský
gréckokatolícky arcibiskup a metropolita
Ján spolu s košickým eparchom vladykom
Milanom a bratislavským eparchom vladykom Petrom. V homílii vladyka Milan
okrem iného poukázal na široké srdce bl.
Metoda, plné lásky a uviedol aj konkrétne
príbehy z jeho života – spomienky ešte

na 5 minút
žijúcich súčasníkov. Medzi pamätníkov bl.
Metoda patrí aj kardinál Jozef Tomko. Na
záver svätej liturgie sa prihovoril arcibiskup a metropolita Ján Babjak. Povzbudil
všetkých prítomných na ceste k nášmu
spoločnému cieľu, k nebu. Tam už bl. Metod vďaka svojmu svätému životu došiel
a na tejto ceste nás povzbudzuje a prihovára sa za nás. Na záver sv. liturgie boli
posvätené ikony blaženého Metoda: jedna
veľká ikona s výjavmi zo života hieromučeníka a ďalšie menšie ikony. Slávnosť sa
zakončila modlitbou pri relikviách blaženého hieromučeníka Metoda a myrovaním. Večer pokračoval duchovný program
premietaním historických fotiek zo života
bl. Metoda a nádhernou, redemptoristami
spievanou krížovou cestou.

Blahoslavený Metod Dominik Trčka
CSsR

Narodil sa 6. júla 1886 vo Frýdlante
nad Ostravicí na Morave ako siedme dieťa
v rodine Františky Šterbovej a Tomáša
Trčku. Navštevoval miestnu školu vo
Frýdlante, neskôr v Místku. Vstúpil do
rehole redemptoristov pražskej provincie, kde 25. augusta 1904 zložil rehoľné
sľuby a po ukončení štúdií prijal 17. júla
1910 kňazské svätenia. Najprv pôsobil v Čechách ako misionár. Potom dva
roky pôsobil medzi gréckokatolíkmi na
Ukrajine, kde si osvojil východný obrad
a v roku 1921 prišiel apoštolsky pracovať
na Slovensko. Najdlhšie pôsobil v Michalovciach, kde založil kláštor a vybudoval
nádherný chrám. Po násilnej barbarskej
noci z 13. na 14. apríla 1950, keď komunistická moc obsadila kláštory a rehoľníkov internovala v sústreďovacích táboroch, bol otec Metod, ktorý vtedy pôsobil
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
12.04. (nedeľa) 09.30 Kresťanská nedeľa – Rímskokatolícka sv.
omša z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici. 11.50
Urbi et orbi z Vatikánu
19.04. (nedeľa) 09.30 Kresťanská nedeľa – Rímskokatolícka sv.
omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave
26.04. (nedeľa) 09.30 Kresťanská nedeľa – Evanjelické služby
Božie z Liptovského Hrádku
Rádio Regina – Bratislava, Banská Bystrica, Košice
10.04. (piatok) 16.30 Sviatočné evanjelické pašiové služby Božie
na Veľký piatok z Kokavy nad Rimavicou
11.04. (sobota) 05.00 Pokánie a obrátenie 14.45 Z duše – Ivan
Šulík 19.00 Veľkonočná vigília z Katedrály sv. Františka Xaverského
v Banskej Bystrici
18.04. (sobota) 21.30 Cesty – Predstavujeme Ústav pre vzťahy
štátu a cirkví (P. Gabriš)
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

v Sabinove, internovaný do Podolínca,
odkiaľ ho viackrát vzali do vyšetrovacej
väzby, do povestného „leopoldovského
mlyna“. Štátny prokurátor ho na súdnom
pojednávaní 21. apríla 1952 obvinil zo
spolupráce s vladykom Gojdičom, z rozširovania ilegálnych protištátnych pastierskych listov, ako aj z toho, že posielal
cez svojich predstavených v Prahe tajné
informácie do Ríma. Tieto jeho skutky
boli kvalifikované ako velezrada a vyzvedačstvo, za čo bol odsúdený na 12
rokov väzenia. Otec Metod bol väznený
v Ilave a na Mírove, aby nakoniec v apríli
1958 skončil v Leopoldove. Na Vianoce
roku 1958 si otec Metod spieval vianočnú
koledu. Väzenský dozorca, ktorý ho počul,
ho dal eskortovať do korekcie. Betónová
cela s malým okienkom, so sprísneným
režimom, v ktorej dostával stravu len
každý druhý deň, mu podlomila zdravie.
Dostal zápal pľúc a vysoké horúčky. Jeho
Stvoriteľ a Pán si ho povolal k sebe 23.
marca 1959, v deň, keď sa pred 13. rokmi
stal prvým protoigumenom (viceprovinciálom) michalovskej viceprovincie. Lekár,
ktorý otca Metoda v Leopoldove ošetroval, vo svojom svedectve spomína, že keď
sa otcovi Metodovi ospravedlňoval, že
mu nemôže pomôcť, ten mu len odpovedal: „Na nikoho sa nehnevám a všetkým
odpúšťam!” Cirkev uznala mučenícke
svedectvo viery otca Metoda Dominika
Trčku, keď po zakončení diecéznej a rímskej fázy beatifikačného procesu bol 24.
apríla 2001 pápežom Jánom Pavlom II.
podpísaný dekrét o jeho mučeníctve. Za
blahoslaveného bol vyhlásený 4. novembra 2001 v Ríme. Jeho relikvie sa nachádzajú v chráme redemptoristov v Michalovciach. n
12.04. (nedeľa) 07.55 Z duše – Stanislav Zvolenský – Veľká noc
19.04. (nedeľa) 07.55 Z duše – T. Lenczová: Pamiatke Ch.
Lubichovej
26.04. (nedeľa) 07.55 Z duše – D. Dian: Porozumieť Písmu
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
10.04. (piatok) 07.00 Cesta do Jeruzalema – hudobno-slovné
pásmo Pavla Gabriša s básňami Ladislava Fričovského
11.04. (sobota) 07.00 Tajomstvo ticha Bielej soboty
12.04. (nedeľa) 07.00 Kristus vstal z mŕtvych – zázrak Veľkonočnej nedele
13.04. (pondelok) 07.00 Zvyky a tradície medzi kresťanmi na
Slovensku

Rozhovor s Mgr. Lukášom Petrušom,
interným doktorandom na GTF PU a vedúcim projektu konferencie venovanej téme
Holokaust včera a dnes
Patríte medzi organizátorov konferencie
o holokauste. Prečo
ste sa zamerali práve
na túto tému?
Samotná konferencia
sa konala pri príležitosti 67. výročia prvého
transportu židov zo
Slovenska. Táto konferencia mala povedať,
že holokaust nie je vecou minulosti, ale
je stále otvorenou ranou nielen našej
spoločnosti, ale celého sveta.
V čom vidíte hlavný prínos konferencie
pre dnešok?
Konferencia na tému Holokaust včera
a dnes bola študentskou konferenciu. Študenti tak mali možnosť priamo participovať na akademickom živote. Taktiež treba
pripomenúť, že dnes sa ešte môžeme stretávať s ľuďmi, ktorí prežili holokaust. No aj
tí sa pominú a po nich ostaneme my, ktorí
musíme podávať svedectvá ďalším generáciám, aby aj o 200 rokov ľudia povedali:
„Toto sa stalo a to sa už nesmie stať.“
Ktorý príspevok vás najviac zaujal
a čím?
Najviac ma oslovilo svedectvo pána
rabína Jossiho Steinera, ktorý bol prenasledovaný ako dieťa, a otca Jozefa Mašleja,
ktorý nás v zastúpení záchrancov prišiel
taktiež podporiť. Bolo zaujímavé počúvať
slová ľudí, ktorí si vážia život, pretože sami
pocítili, aká veľká ukrutnosť sa vie skrývať
v človeku. V neposlednom rade ma oslovili
všetky príspevky, keďže každý bol niečím
špecifický a mal svoju hodnotu.
V súvislosti s holokaustom sa spomínali
aj ďalšie genocídy svetových rozmerov.
Ktorú vnímate ako najrozsiahlejšiu
a aký má dosah na súčasnú spoločnosť?
Okrem Hitlerovho plánu vyvraždenia
židov sú hrozivé Stalinove čistky, genocída
v Kambodži, vo Rwande, v Srebrenici či
novodobé útoky na židov zo strany Iránu
a moslimského náboženstva. Samozrejme
nemôžem neotvoriť otázku interrupcií,
ktoré sa stávajú štátom podporovanými
genocídami. Práve my, ktorí si to uvedomujeme, máme o tom hovoriť, aby sme
nevytvárali spoločnosť smrti, ktorá je
postavená na násilí, ale spoločnosť života,
ktorej uholným kameňom je láska.
Dada Kolesárová
slovo 8|2009
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O našu dôveru sa dnes
uchádzajú noviny i televízie,
ľudia zo šoubiznisu aj
politici, hypermarkety
i samotné peniaze. Takmer
všetci nám sľubujú, že
keď budeme dôverovať
práve im, príde šťastie. Ale
šťastie často prichádza
len na krátky čas alebo
neprichádza vôbec.

Ty aj ja

ho potrebujeme

Ján Zajac

D

nes oveľa viac ako inokedy
predtým je dôležité zodpovedať si
životné otázky: Na ktorom mieste
v mojom živote je Boh? Ešte mu dôverujeme? Dôverujeme mu, keď počujeme
o prírodných katastrofách, o tragédiách
autobusov i lietadiel? Prichádza finančná
kríza. Dôverujeme Bohu? Keď nám skrachuje manželstvo, keď nami opovrhujú
deti či manželský partner – dôverujeme
Bohu? Vždy bolo veľmi dôležité to, ako sa
ľudia dokázali k takýmto ťažkým skutočnostiam života postaviť. Máme možnosť
voľby: neriešiteľnú osobnú životnú situáciu prijať alebo neprijať. Reptanie vedie
do slepej uličky. Dôsledkom je pýcha,
arogancia, tragédie...
Kto si uvedomí svoje zlyhanie a prijme
svoj životný kríž s pohľadom na umučeného Krista, začína znova žiť. Ak v dôvere
prijmeme Božiu vôľu, môžeme mať nádej,
že Pán, ktorý dopúšťa rôzne situácie, nám
dá silu ich prežiť a prekonať. Každý z nás
v tejto dôvere môže po osobnom zlyhaní
či zranení začať žiť nový život. Milosrdný
Boh nás v bolesti lieči a učí žiť. Každá
bolesť prijatá z lásky ku Kristovi má zmysel a má aj nekonečnú hodnotu – keď ju
v dôvere premeníme na obetu.
Stojí za to žiť, aj keď padneme, aj keď
každý deň začíname odznova. Aby sme
to dokázali, prichádza nám na pomoc
Boh so svojím posolstvom. Vyvolil si sv.
Faustínu Kowalskú (1905 – 1938). Práve
ona zvestovala svetu jeho nekonečné
milosrdenstvo. Na výslovnú žiadosť Pána
Ježiša si počas posledných štyroch rokov
svojho života písala denníček, do ktorého
zaznamenávala stretnutia svojej duše
s Bohom. Jej poslanie Cirkev uznala, keď
po dôslednej teologickej analýze jej zápiskov a mnohých zázrakoch na jej príhovor
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bola v roku 2000 pápežom Jánom Pavlom
II. svätorečená.

Obraz milosrdného Ježiša

Sestra Faustína si 22. februára 1931 do
denníčka zapísala: „Večer, keď som bola
v cele, uzrela som Pána Ježiša v bielom
rúchu. Jednu ruku mal pozdvihnutú na
žehnanie a druhou sa dotýkal odevu na
prsiach. Z poodhaleného rúcha na prsiach
vychádzali dva veľké lúče. Jeden červený
a druhý svetlý. Mlčky som hľadela na
Pána, moja duša bola preniknutá bázňou,
ale aj veľkou radosťou.“ Vtedy pochopila,
aké veľké je Božie milosrdenstvo. Začiatkom roku 1934 sa už začalo pracovať na
maľbe obrazu Zmŕtvychvstalého, ktorý
prináša ľuďom pokoj skrze odpustenie
hriechov, za cenu svojho umučenia a smrti na kríži.
V jednom zjavení Ježiš spresnil aj úlohu
obrazu v úcte k Božiemu milosrdenstvu: má byť „nástrojom“ na čerpanie
milostí z prameňov milosrdenstva. „Tie
dva lúče znamenajú krv a vodu – svetlý
lúč znamená vodu, ktorá ospravedlňuje
duše, červený lúč znamená krv, ktorá je
životom duší,“ hovoril Kristus sv. Faustíne. „Tieto dva lúče vyšli z hĺbky môjho
milosrdenstva vtedy, keď moje zomierajúce srdce bolo na kríži kopijou prerazené.
Tie lúče zakrývajú dušu pred hnevom
môjho Otca. Šťastný, kto bude žiť v ich
tieni, lebo spravodlivá Božia ruka ho
nezasiahne.“ V úcte k Božiemu milosrdenstvu je najpodstatnejšia dôvera, preto
sú na obraze slová: „Ježišu, dôverujem
Ti“, a postoj milosrdenstva k blížnym,
ktorý sa vyjadruje v skutkoch, slovách
a modlitbe. Postoj dôvery zaisťuje dôverujúcemu milosti z Božieho milosrdenstva:
„Dušiam, ktoré dôverujú môjmu milo-

srdenstvu, túžim udeliť nepochopiteľné
milosti. Nech sa (ľudia) priblížia k moru
milosrdenstva s veľkou dôverou. Hriešnici
dosiahnu ospravedlnenie a spravodliví
sa utvrdia v dobrom. Toho, kto dôveroval
v moje milosrdenstvo, naplním v hodine
smrti svojím pokojom.“
Začiatkom 20. storočia azda nebolo
domu, v ktorom by nebola ikona či obraz
Pána Ježiša a Bohorodičky. Obrazy boli na
dôstojnom mieste v hlavnej izbe domu.
Pri týchto obrazoch rodina prosila o pomoc a ochranu i ďakovala za všetko dobré
i zlé, čo prinášal život. Dnes sú obrazy
milosrdného Ježiša po celom svete, čo je
odrazom Kristovej túžby, ktorú odhalil
slovami: „Túžim, aby tento obraz bol uctievaný najprv vo vašej kaplnke, a potom
aj na celom svete. Cez ten obraz budem
udeľovať dušiam veľa milostí, preto nech
má k nemu prístup každá duša. Sľubujem, že duša, ktorá bude tento obraz
uctievať, nezahynie. Sľubujem jej tiež
víťazstvo nad nepriateľmi už tu na zemi,
a zvlášť v hodine smrti.“

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Táto nedeľa zaujíma v úcte k Božiemu
milosrdenstvu prvé miesto a má sa sláviť
v prvú nedeľu po Veľkej noci. Výber tejto
nedele a výslovné Ježišovo želanie, aby
kňazi v ten deň kázali o Božom milosrdenstve (zvlášť o tom, ktoré nám Boh
udeľuje skrze Krista), poukazuje na to, že
Ježiš vidí úzky vzťah medzi veľkonočným
tajomstvom nášho vykúpenia a týmto
sviatkom. Je určený na to, aby sme v ten
deň rozjímali o tajomstve vykúpenia ako
o najvyššom prejave Božieho milosrdenstva k nám. „Tvojou úlohou a povinnosťou je tu na zemi vyprosovať milosrdenstvo pre celý svet. Žiadna duša nebude

slovenská televízia

V súvislosti s Božím
milosrdenstvom zostane
nedeľa 30. novembra 2008 aj
pre Gréckokatolícky kňazský
seminár bl. biskupa Pavla
Petra Gojdiča v Prešove iste
mimoriadnym dňom. V tento
deň v aule seminára Mons.
Ján Babjak SJ, arcibiskup
a metropolita, slávnostne
posvätil obraz Božieho
milosrdenstva. Sestra
Clareta z Kongregácie Matky
Božieho milosrdenstva
predstavila posolstvo Božieho
milosrdenstva i význam
Nedele Božieho milosrdenstva.
Slávnosť vyvrcholila
svedectvom otca arcibiskupa
Mons. Jána Babjaka, ktorý
dnes povzbudzuje i každého
z nás: „Prvá nedeľa po Veľkej
noci vo východnom obrade
je Nedeľou sv. Tomáša. Viete,
čo to znamená? Poď a dotkni
sa ma! A vlož prst do môjho
boku. A nebuď neveriaci, ale
veriaci. Úžasné... Táto hlboká
spojitosť... Takmer všetci viete,
že v biskupskej kaplnke je
ikona Božieho milosrdenstva.
Každý večer končím Korunkou
k Božiemu milosrdenstvu.
Osobne môžem svedčiť,
že som zaľúbený do tejto
modlitby a nachádzam v nej
veľkú silu.“

ospravedlnená, kým sa s dôverou neobráti k môjmu milosrdenstvu,“ pripomínal
Ježiš svojej apoštolke. „Preto prvá nedeľa
po Veľkej noci má byť sviatkom milosrdenstva. V ten deň je otvorené vnútro
môjho milosrdenstva. Vylievam celé more
milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá
pristúpi k svätej spovedi a k svätému
prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie
vín a trestov.“
Od 30. apríla 2000, keď bola sr. Faustína Kowalská kanonizovaná, slávi tento
sviatok celá Katolícka cirkev. O dva roky
neskôr (17. augusta) v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove pri konsekrácii novej baziliky Ján Pavol II. povedal:

„V Božom milosrdenstve nájde svet pokoj
a človek šťastie! Túto úlohu zverujem
vám, drahí bratia a sestry, cirkvi v Krakove, v Poľsku a všetkým ctiteľom Božieho
milosrdenstva, ktorí sem budú prichádzať
z Poľska i z celého sveta. Buďte svedkami
milosrdenstva!”
Od roku 2004 Rádio Lumen organizuje
celoslovenskú púť do Sanktuária Božieho
milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch,
na ktorej sa zúčastňujú veriaci z celého
Slovenska. V tomto roku sa bude konať
v piatok 1. mája 2009. Milosrdný Ježiš
však čaká na všetkých, aj na tých, ktorí
tam nemôžu prísť.
(viac na www.milosrdenstvo.sk, www.
milosrdenstvo-obraz.sk) n

jednotka
08.04. (streda) 22.20 Biblia – Mojžiš 1/2 Å – dráma
09.04. (štvrtok) 13.20 Ježiš
Nazaretský 1/4 Å – dráma. Film o živote a smrti Ježiša
Krista od jeho narodenia cez
jeho detstvo, pokrstenie Jánom
Krstiteľom, zázraky, až po jeho
ukrižovanie a zmŕtvychvstanie... Najväčší z najväčších...
22.00 Biblia – Mojžiš 2/2 Å
– dráma
10.04. (piatok) 04.25 Turínske plátno – televízny dokument
12.50 Ježiš Nazaretský 2/4 Å – dráma 18.20 Evanjelium podľa
Matúša Å – filmové spracovanie života Ježiša Krista podľa Matúšovho
evanjelia 20.15 Klára a František (1) Å – historický film
– príbeh sv. Kláry a Františka
z Assisi 02.40 Evanjelium
podľa Matúša R Å
11.04. (sobota) 13.10 Ježiš
Nazaretský 3/4 Å – dráma 21.20 Klára a František
(2) Å – historický film príbeh sv. Kláry a Františka z Assisi
12.04. (nedeľa) 11.55 Veľkonočné požehnanie Urbi et orbi
– priamy prenos
veľkonočného
požehnania z Vatikánu 12.40 Ježiš
Nazaretský 4/4
Å – dráma

DVOJKA
09.04. (štvrtok) 11.40 Missa Liberorum in F – detská hudobná
omša Bernarda Hersteka v interpretácii speváckeho súboru Prešovčatá
12.05 Podoby vzkriesenia – o zmysle a poslaní Veľkej noci z pohľadu
židovskej a kresťanskej kultúry 20.00 Sviatočné slovo 20.05 Štvrtok
Veľkého týždňa – televízny dokument o slávení a posolstve Poslednej
večere 20.20 Viditeľné slovo – Večera Pánova – dokumentárny
film približuje zdôvodnenie sviatosti Večere Pánovej v ECAV
10.04. (piatok) 07.30 Bože môj, prečo si ma opustil – dokument
venovaný významnému sakrálnemu dielu z počiatkov umeleckej
tvorby sochára Tibora Bártfaya 09.40 Posolstvá z kríža – televízny
dokument o ukrižovaní Krista a o posolstve kríža 10.00 Pašiové služby
Božie – priamy prenos veľkopiatočných Pašiových služieb Božích
z evanjelického kostola v Lučenci. 11.35 Do tvojich rúk vkladám
svojho ducha – dokument o duchovnom význame a výtvarnom
stvárnení kalvárií a krížových ciest na Slovensku 12.00 O sile miesta
a modlitby – dokument o kresťanských hodnotách v nás na pozadí
diania v mariánskom pútnickom centre v Medžugorí 12.30 Pater mi
– pôstne spevy v podaní Slovenského speváckeho zboru ADOREMUS
13.35 S Bohom v Rusku – o našich misionároch a premenách v bývalom Sovietskom zväze očami dokumentaristu Tomáša Pašteku 20.00
Sviatočné slovo na Veľký piatok – príhovor generálneho biskupa
ECAV Miloša Klátika 20.05 Cesta do Compostely – o pútnikoch k hrobu sv. Jakuba 21.10 Krížová cesta z Kolosea – priamy prenos Krížovej
cesty z rímskeho Kolosea 23.00 Veľké ticho – obrazová meditácia
o mníšskom živote v kartuziánskom kláštore Grande Chartreuse
11.04. (sobota) 06.45 Sviatok sviatkov – dokument o obradoch
veľkonočného trojdnia medzi gréckokatolíkmi v Košickej eparchii 14.20
Symbolika trojdnia – symbolika litugických slávení veľkonočného
trojdnia 14.35 Poltón – gospelová hitparáda 17.05 Premohol
smrť – biblický a teologický výklad udalostí posledných Ježišových
dní å 17.40 Evanjelium o Márii – predstavenie rockovej opery
z Novej scény v Bratislave å
12.04. (nedeľa) 10.00 Tajomstvo vzkriesenia – televízny dokumentárny film o zmŕtvychvstaní Krista 10.30 Svätá omša – priamy
prenos 15.15 O svätej zemi – dokument o kresťanských tradíciách,
histórii a putovaní po Svätej zemi 15.40 Orientácie – náboženský
magazín zo života veriacich ECAV 20.00 Sviatočné slovo na
Veľkonočnú nedeľu – príhovor metropolitu a arcibiskupa Mons.
Stanislava Zvolenského 20.05 Nedeľná chvíľka poézie – Z knihy
žalmov – pásmo starozákonných žalmov å
18.04. (sobota) 15.20 Poltón – magazín o gospelovej hudbe
19.04. (nedeľa) 15.30 Sviatočné slovo na sviatok Božieho
milosrdenstva – príhovor biskupa Mons. Dominika Tótha 15.35
Orientácie – náboženský magazín z Košíc 23.10 Poltón
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rozhovor

Pán Slavomír Demeter má 41 rokov a je
otcom troch detí. Od r. 2004 pracuje
ako sociálny pracovník v útulku Archa
Gréckokatolíckej diecéznej charity
v Prešove.

Keď Archa

zachraňuje

Č

asto sa stretávame so slovom milosrdenstvo, aj keď pre niektorých
má nádych starobylosti, akoby tento pojem patril minulosti. No ak zažijeme
nežný dotyk milosrdenstva, vždy nám
pribudnú sily. Aj pán Slavomír Demeter
na svojej lodi pre bezdomovcov zakúša
moc Božieho aj ľudského milosrdenstva.
n Pracujete už viac rokov v gréckokato-

líckej charite. Stretávate sa s rozličnými
ľuďmi a ocitáte sa veľmi často v ťažkých,
niekedy aj neriešiteľných situáciách.
Ako vnímate svoju prácu a prečo ste
zakotvili práve tu?
Nemal som prácu, ale samozrejme,
toto nebol prvý dôvod. O prácu v charite
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som sa uchádzal už skôr. Predtým som
pracoval ako zootechnik. V takejto práci
chcete, aby všetci boli spokojní – aj tí
hore, aj to Božie stvorenie, o ktoré som
sa staral, tak som musel vedieť riešiť
najrozličnejšie situácie s ľuďmi, s ktorými
som pracoval. Možno viete, aká je situácia na družstvách a akí ľudia tam často
pracujú. Nie je to jednoduché, žiadna
práca s ľuďmi nie je jednoduchá. Keď som
nastúpil do Archy, môj nadriadený mi povedal, že niektorým trvá aspoň dva roky,
kým zapadnú do tohto prostredia. Mne to
trvalo oveľa menej. Zrejme mi pomohla aj
moja predchádzajúca práca. Ďalšia vec,
ktorá ma k tomu viedla, bola františkánska spiritualita – byť nápomocný tým

najchudobnejším (keďže som členom
Tretieho rádu sv. Františka, ktorému som
sa zaviazal už pred pár rokmi). Aj keď
niekedy je diskutabilné, kto je chudobný.
Niekedy sú títo ľudia slobodnejší ako
boháči.
n Čo je na tejto práci najťažšie?
Keď je vonku mínus 20 a nemôžem
prijať klienta. Po prvé to nedovolí pracovný poriadok, po druhé chránim seba,
ostatných klientov aj jeho, lebo keď niečo
vyparatí, dostane sa do problémov. To
sú štyri dôvody, pre ktoré ho nemôžem
prijať. Ale oproti tomu stojí to ľudské
v nás, čo hovorí niečo iné. V tej chvíli bojujem sám so sebou. Stalo sa mi, že som
klienta nemohol prijať do Archy. Poslal
som ho do Tesca alebo na stanicu, kde je
teplo. Neskôr som ho však našiel ležať za
budovou v snehu. Bol by zmrzol.
Ťažké sú aj situácie, keď napríklad
sanitka privezie opitého človeka, nemá
ho kde odviezť, lebo chýbajú záchytky.
Tu ho tiež nemôžeme prijať, lebo musí
byť v triezvom stave. A tak sme bezradní.

V súčasnosti sa to však už rieši. Tohto
roka by sme mali otvoriť tzv. podprahové
centrum práve pre takéto prípady.
n Určite sú aj situácie, ktoré sú pre vás
povzbudením.
Najviac povzbudzujúca je vždy spätná
väzba od klientov. Napríklad, keď som sa
v meste stretol s priateľom istej klientky,
ktorá k nám prišla vo veľmi zlom stave,
povedal mi, že ma chválila. To sú zlomky,
ktoré pomáhajú. Toto je na tejto práci to
pekné.
n V súvislosti so sviatkom Božieho
milosrdenstva sa natíska otázka, ako ho
preniesť do každodenného života. Ako
by malo vyzerať milosrdenstvo medzi
ľuďmi tu na Zemi?
Vnímam, že na tomto mieste je chorobný deficit lásky. Títo ľudia sú chorí na
nedostatok lásky. Mnohokrát sa ich život
podobá na príbeh o psíkovi, ktorého zavreli do miestnosti plnej zrkadiel. Pes vyceril zuby a zrazu vycerili zuby aj všetky
jeho obrazy. Našli ho mŕtveho, a pritom
stačilo len zavrtieť chvostíkom.
A čo sa týka milosrdenstva, ak aj robíš
dobré veci, a nie si v posväcujúcej milosti, ak nežiješ s Bohom, akoby si hral
tenis s raketou bez výpletu. Úžasný úder,
bol by si dal eso, všetko bolo perfektné:
rýchlosť, smer, ale nemáš výplet... Loptička sa neodrazí a neprinesie víťazstvo.
Bohužiaľ.

UTA – útulok Archa. Miesto, kde nachádzajú
útočisko tí, ktorí prišli o strechu nad hlavou. Pre
mnohých z nich je to jediné miesto, kde sa cítia
byť prijatí.

n Z Kristovho boku vychádzajú na
obraze Božieho milosrdenstva dva lúče.
Čo vychádza z vášho boku?
Veľmi sa mi páčia slová zo Svätého
písma: „Nech tak svieti vaše svetlo pred
ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky
a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 16). Vo svojej nedokonalosti by som chcel byť nástrojom pokoja
a nositeľom dobra.
n Kde čerpáte silu na svoju prácu a každodenné milosrdenstvo?
V Božej prítomnosti, vo sviatostiach.
Vtedy sa dá existovať aj s minimom, aj
so všetkými slabosťami, ktoré človek má.
Uvedomujem si, že som hriešny, ale je tu
niekto, o koho sa môžem oprieť a znova
vstať. Napadá mi pri tom príbeh, ktorý
je všetkým známy – o stopách v piesku.
Najprv tam boli dve a v istej chvíli iba
jedny stopy. Vtedy ma Boh nesie.
n Aký postoj má k tejto vašej práci vaša
rodina?
Akceptujú moju prácu, aj keď niekedy
vznikajú všelijaké situácie. Stáva sa, že
sa pri mne na ulici pristavia klienti a prihovoria sa alebo sa prihrnú ako veľká
voda a pokrikujú... Ale už si na to zvykli.
n Na istý čas ste z tejto práce odišli.
Prečo?
Priznám sa, že pre financie. Z príjmov v tomto zamestnaní je veľmi ťažké
v dnešnej dobe uživiť rodinu. Musel

som na 15 mesiacov prerušiť túto prácu,
aby som zabezpečil rodinu. Dal som si
však hranicu – maximálne 15 mesiacov
a dosť, lebo som presvedčený, že rodina
má byť spolu, aj keď so zaplátanými nohavicami. Ak by som si hranicu nestanovil, tak možno dodnes chodím za hranice
na turnusy.
n V médiách sa navonok oceňuje práca
s ľuďmi v takýchto ťažkých podmienkach. Je táto práca naozaj dostatočne
oceňovaná? Čo by ste privítali zo strany
celej našej spoločnosti?
Samozrejme, chýba nám lepšie hmotné
zabezpečenie. Hlavne pre zamestnancov.
Pracujeme v nepretržitej prevádzke vo
veľmi zložitých a náročných podmienkach.
A čo sa týka chudobných, niektorí ľudia
majú problém poskytnúť milodar na
ulici. Napadá mi jedna konkrétna vec.
Kedysi bolo bežné, že v chrámoch boli
pokladničky pre chudobných, v rímskokatolíckych kostoloch to bolo pri soche sv.
Antona Paduánskeho. Vyzbierané peniaze sa potom rozdelili medzi tých, ktorí to
najviac potrebovali. Ak by sa aspoň toto
rozbehlo a naplno fungovalo na celom
Slovensku, bol by to posun vpred.
Treba sa vžiť do situácie týchto ľudí.
Niektorí sa dostali na ulicu, ani nevedia
ako – prišli o prácu, bývanie, rodina sa
ich zriekla. Nie sú to ľudia, ktorí by sa
jednoducho zaradili do života spoločnosti. Stratili pracovné a nabrali bezdomovské návyky. Ale často je to aj o tom, že
nevedia, odkiaľ začať, že majú problém
dostať sa do zamestnania. Začínajú od
nuly. Každý by mal problém zvládnuť to.
n Ako by vám a ľuďom, o ktorých sa
staráte, mohli pomôcť ľudia, ktorí cítia
toto povolanie?
Veľmi ma raz oslovila jedna rehoľná
sestra, ktorá pôsobila v Afrike. Ukázala
nám, ako sa tam prinášajú obetné dary.
Obliekla si oblečenie, aké nosia v Afrike,
niesla hrozno. Začala tancovať a spustila: „A-ja-ja...!“ Toto by sme možno
potrebovali, chýba nám tu „misionár“.
Nemusel by to byť kňaz, ale niekto, kto
by tu bol denno-denne, rozprával sa
s týmito ľuďmi, mal na nich čas, pripravil
im nejaký spoločný program, vypočul ich.
Robil im jednoducho bútľavú vŕbu. Ten,
kto by nám chcel pomôcť, by si v prvom rade musel získať dôveru klientov
a dostať sa na ich rovinu. A dôvera sa
získava iba kontaktom s nimi. Vtedy by
možno dostala charita určitú celistvosť.
za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová
slovo 8|2009
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Benedikt XVI. nedávno povedal,
že v dnešnom svete musí byť
človek mystikom, aby zostal
kresťanom. Mystikom sa človek
stáva cez modlitbu a prijímanie
svätých „mystérií“
– tajomstiev, čiže
sviatostí. Lebo milosť
je riekou vody života,
neustále prúdiacou
od Božieho trónu,
z ktorého neustále
pijeme, a tak
rastieme
a prinášame ovocie.

Prvá

Ilustračná snímka: upload.wikimedia.org

Ako prijímame milosť?

cirkev

Kimberly Murínová

S

vätá Terézia z Avily mala videnie
ľudskej duše v stave posväcujúcej
milosti. Bol to veľkolepý krištáľový
hrad zložený z mnohých komnát. V jeho
strede prebýval Boh. Jeho prítomnosť
prežarovala a skrášľovala celý hrad. Za
jeho múrmi bolo všetko špinavé, temné,
plné hnusných príšer. Zrazu svetlo zhaslo. Hrad sa ponoril do hlbokej tmy, bolo
z neho cítiť odporný zápach a príšery sa

16

slovo 8|2009

s Bohom, v harmónii so sebou samým,
s druhými a s celým okolitým stvorenstvom (KKC 374). Adam a Eva požívali
milosť prvotnej svätosti, kým nespáchali
hriech, ktorý spôsobil, že „padli“ – stratili milosť. Odvtedy bolo ich jedinečné spoločenstvo s Bohom prerušené
a odvtedy človeka postihuje zatemnenie
rozumu, žiadostivosť, utrpenie a smrť,
vzťahy medzi ľuďmi navzájom i k ostatnému stvoreniu sú poznačené neustálym
napätím a nepriateľstvom. Každý človek
sa rodí so „smrťou duše“ (KKC 403) a je
podriadený určitej vláde diabla.
Ale Boh nás nenechal napospas smrti.
Hneď po páde ohlasuje svoj plán vykúpiť
nás z hriechu skrze Spasiteľa (porov.
Gn 3, 15). „Boží syn sa zjavil preto,
aby zmaril diablove skutky.“ (1 Jn 3, 8)
Skrze Kristovu smrť a vzkriesenie nám
Boh dáva nový život, a to nielen obyčajný ľudský život ako Adamovi a Eve
v raji, ale oveľa lepší. Skrze milosť Novej
zmluvy sa človek môže stať účastným na
Božej prirodzenosti, skutočným Božím
dieťaťom, ktoré má účasť na živote Najsvätejšej Trojice. Ak zotrváme a rastieme
v tejto milosti, máme účasť na Božom
kráľovstve už teraz, kým ešte putujeme
týmto svetom. Sme tak chránení a posilňovaní proti útokom nepriateľa – kniežaťa tohto sveta. Dokonca je nám daná
Božia sila na naplnenie každej úlohy
– môžeme chápať veci s Božou múdrosťou a pravdou, konať s jeho dobrotou
a čnosťami, milovať ako miluje on. Takto
sme postupne premieňaní na podobu
Boha – zbožštení – stávame sa svätí, ako
je on svätý, dokonalí, ako je on dokonalý
(porov. Mt 5, 48). Milosť je najväčším darom, aký Boh môže človeku dať – z jeho
diel to najväčšie.

začali hrnúť dnu. Svätá Terézia pochopila, že duša upadla do hriechu. Toto je
hrôzostrašný obraz, ale pomáha vykresliť
potrebu milosti a skutočnosť duchovného
života, ktorý nevidno.

Čo je milosť?

Katechizmus Katolíckej cirkvi ju opisuje
ako „stav svätosti a spravodlivosti“,
v ktorom človek jestvuje v priateľstve

Je viacero spôsobov – modlitba, čítanie
Svätého písma, skutky lásky, ale najmocnejšia a najefektívnejšia cesta je cez
sedem sviatostí, ktoré Kristus dal Cirkvi,
aby bola schopná sprostredkovať spásu všetkým budúcim generáciám. Ježiš
Kristus vylieva svoju milosť na svet cez
sviatosti. Premúdrosť Božia zariadila, že
sviatosti dokonale zodpovedajú fázam
prirodzeného ľudského života, aby sme
mohli prijímať Božiu milosť stále a v každej potrebe. Vo sviatostiach kresťanskej
iniciácie (krst, myropomazanie, Eucharistia) sa človek rodí do Božej rodiny, môže
rásť a byť sýtený telom a krvou Spasiteľa. Misijnými sviatosťami (manželstvo
a posvätné rády) je posilnený pre budovanie a starostlivosť o ľudskú spoločnosť
a Božie kráľovstvo. Cez sviatosti uzdra-

Oficiálne texty Sk 2, 36 – 47

Cirkev – Boží ľud, Kristovo mystické telo a chrám Svätého Ducha – je
znakom a univerzálnym nástrojom spásy v trojitej službe evanjelizácie,
slávenia a prežívania rozdávajúcej sa lásky. Vďaka evanjelizačnej
službe Cirkev ohlasuje dobrú zvesť o tom, že Boh „chce, aby boli všetci
ľudia spasení“ (1 Tim 2, 4), a preto poslal na svet svojho jediného
Syna. Prostredníctvom sviatostí iniciácie si Cirkev privteľuje nových
členov, posilňuje ich a živí; prostredníctvom sviatostí uzdravenia ich
lieči z hriechov a poskytuje im úľavu v chorobe; sviatosťami kňazstva a manželstva stará sa o seba samu a o spoločnosť. V prežívaní
rozdávajúcej sa lásky buduje bratstvo Božích detí a stáva sa kvasom
ľudskej spoločnosti.
Rodina je prvou skúsenosťou Cirkvi, ktorú človek prežíva, pretože
v nej má prvé a elementárne uvedenie do viery, prijíma prvé sviatosti
a má prvú skúsenosť s rozdávajúcou sa láskou.
A naozaj, len čo sa deti narodia, rodičia ich nesú na krst a zaväzujú
sa vychovávať ich tak, aby mohli prijať birmovanie a prvé sväté prijímanie, uvádzajúc ich takto do tajomstva Krista a Cirkvi. Keď už sú
schopné niečo chápať, učia ich prvé modlitby, spolu s nimi sa modlia
pred jedlom, používajú náboženské znaky a budujú s nimi prvé zá-

venia (zmierenie a pomazanie chorých)
sa človek očisťuje a povzbudzuje v boji
s hriechom a chorobou, dostáva silu do
boja s vlastnými slabosťami a pripravuje
sa na prechod do večnosti.
Paralela s prirodzeným životom človeka
nám dáva určitú vedomosť o tom, ako
často by sme mali prijímať jednotlivé
sviatosti. Napríklad Eucharistia je naším
„chlebom“ – pokrmom pre náš duchovný
život. To, čo jedlo spôsobuje v našom
tele – zdravie, silu, rast, sväté prijímanie
spôsobuje v našej duši. Preto ak potrebujeme tri i viac jedál denne, aby sme
zahnali hlad a smäd, prečo si myslíme,
že naša duša potrebuje menej? Stačí jesť
raz v týždni alebo, ako sa u nás stalo
zvykom, len párkrát v roku – na veľké
sviatky? Nie! Cirkev vážne odporúča veriacim prijímať stále, keď sú prítomní na
eucharistickom slávení, určite na sviatky,
ale aj každý deň, ak je to možné.
Spoveď ako druhý príklad. Je podobná
očiste alebo liečeniu, pretože naše duše,
podobne ako telá, sa zašpinia a utŕžia
modriny či odreniny každý deň. Preto majú stále potrebu očistiť sa, resp.

klady lásky k Panne Márii. Keď už sú schopné porozumieť viac, čítajú
s nimi Božie slovo a vysvetľujú im ho jednoduchým a prístupným
spôsobom. Sú im zvlášť blízki a účastní aj vo chvíľach, keď na seba berú
zodpovednosť za svoje osobné povolanie, ako je voľba manželstva,
kňazstva, rehoľného alebo celibátneho života vo svete. Od okamihu
narodenia im preukazujú nesmiernu nežnosť a stálu odovzdanosť,
predovšetkým keď sú choré alebo ak majú nejakú vývojovú chybu či
fyzické, alebo psychické postihnutie.
Zvlášť intenzívnou skúsenosťou Cirkvi v rodine je účasť rodičov
a detí na nedeľnej omši. Na nej spolu s inými rodinami a bratmi vo
viere počúvajú Božie slovo, modlia sa za potreby všetkých núdznych
a živia sa Kristom obetujúcim sa za nás. Viera rastie a rozvíja sa vďaka
týmto krásnym skúsenostiam, ktoré dávajú zmysel každodennému
životu a vzbudzujú v srdci pokoj.
V rodine sa prežívajú aj zvláštne skúsenosti Cirkvi v jej apoštolskej
dimenzii pri niektorých osobitných príležitostiach, ako je Deň detských
misií, Svetový deň misií, Kampaň proti hladu, pomoc rozvojovým
krajinám alebo krajinám postihnutým veľkými katastrofami, zemetraseniami, cyklónmi atď. n

uzdraviť. Každý všedný hriech poškvrňuje, zraňuje a oslabuje dušu, postupne znemožňuje Božie konanie v nás.
Smrteľný hriech udusí plameň Božieho
života v nás. Rovná sa duchovnej smrti.
Odišli sme z Božieho kráľovstva a teraz
prebývame v kráľovstve nepriateľa, kde je
len špina a ničivý rozklad. Niektorí svätí
mali schopnosť rozpoznať, kto bol v stave smrteľného hriechu, pretože mohli
fyzicky vidieť démonov sediacich ľuďom
na pleciach alebo cítili prenikavý zápach
v ich prítomnosti. Sviatosť zmierenia je
teda nevyhnutný kúpeľ, ktorý musíme
absolvovať často, aby sme si zachovali
čistotu a zdravie. Kedysi bola zvykom
týždenná spoveď, určite by sme ju nemali
zanedbať aspoň raz za mesiac.
Ale aj sviatosti, ktoré prijímame len
raz, sú ustanovené na to, aby sme ich
neustále aktivovali. V krste sa stávame
Božími deťmi a členmi Kristovej Cirkvi.
Myropomazanie dopĺňa túto milosť. Dáva
nám Svätého Ducha, aby sme ohlasovali
a bránili vieru slovom i skutkom. Ale
naša viera musí neustále rásť a prinášať
ovocie, až kým nedospejeme „k miere

Čo vnímate ako najdôležitejšie pre budovanie
vzťahu k Cirkvi u detí?
osobný záujem o človeka v Cirkvi 12%

účasť na sv. liturgiách 56%

mimoliturgické stretnutia v malých
spoločenstvách 10%
iné 8%
sviatosti 6 %
spoznávanie dejín Cirkvi 4 %
účasť na hodinách náboženstva 4%

Vyjadrite sa aj vy na slovo.grkapo.sk.

plného Kristovho veku“ (Ef 4, 13), inak
by sme boli ako dieťa, ktoré odmieta vyrásť, alebo ako vytrénovaný vojak, ktorý
odmieta ísť do boja. A potom v manželstve vzájomné „áno“ manželov je znova
vyrieknuté v každom skutku manželskej
lásky, aby sa ich zjednotenie neustále
zdokonaľovalo a aby mali milosť prijímať a vychovávať deti. No dnes sa často
stáva, že práve manželstvo je priestorom,
v ktorom odmietame Boha a jeho plán
pre náš život. Našim deťom dávame
príklad, že „hladovka“ je v duchovnom
živote normálna, takže žijú väčšinu roka
v stave hriechu a k sviatostiam pristupujú len zriedkavo.
Dávajme teda našim rodinám to najlepšie, nežime ani chvíľu bez Božej milosti.
Nasledujme príklad prvotných kresťanov
a svätých, ktorí sa zúčastňovali na učení
apoštolov, bratskom spoločenstve, lámaní
chleba a modlitbách deň čo deň (porov.
Sk 2, 42 – 46).

Otázky „na telo“

Viem, že nestačí veriť v Boha a byť
príjemným človekom, ale že potrebujem
Cirkev a sviatosti, aby som bol ako katolík spasený?
Uvedomujem si, že žiť v Božej milosti je
tá najdôležitejšia vec pre môj život i pre
moju rodinu a že hriech je najväčšou
tragédiou? Vediem svoje deti k prijímaniu
sviatostí? Modlím sa, aby sa navrátili
k prijímaniu sviatostí?
Prečo sa hanbím alebo bojím prijať
plán Boha, ktorý nás miluje tak, že dal
svojho jediného Syna, ale nebojíme sa žiť
v hriechu, podľa plánu diabla, ktorý sa
nás snaží zničiť? n
slovo 8|2009
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svedectvo

Otvor
Alena Šišmišová

J

nebeský kohútik

edného dňa nás v Čertižnom oslovil
náš duchovný otec Vladimír Sekera
a pozval nás na tematický víkend,
ktorý sa uskutočnil 13. – 15. marca
2009 v Juskovej Voli. A tak som sa

zamyslela a kládla som si otázku: „Načo
tam pôjdem?“ V duchu mi čosi vravelo:
„Neboj sa otvoriť nebeský kohútik!“
A bolo rozhodnuté.
Spolu s veriacimi našej farnosti, du-

Niekedy stačí jedno drobné rozhodnutie a človek
môže načerpať veľa nových síl do ďalšieho obdobia.
Je však dôležité rozhodnúť sa naozaj dobre.

Mládežnícke centrum v Juskovej Voli

Čistota stojí po boku svätosti

M

ôžeme povedať, že čistota sa dnes veľmi spoločensky cení. Veď skúste prísť na nejakú
spoločenskú akciu spotený, neoholený, s mastnými vlasmi... Mnohé kozmetické firmy
sa predháňajú, aby nám ponúkli svoje výrobky... Ako fantasticky sa má naše telo! Pozrime sa
však, v akej vážnosti má Božie slovo čistotu ducha.
Pôvodný biblický význam čistoty bol rituálny, označoval schopnosť alebo neschopnosť
účasti na bohoslužbe (Lv 22, 5 – 7). Nečistý nemohol obstáť pred svätosťou Boha (Dt 23, 14).
Rituálna čistota sa dosiahla presne stanoveným obradom omývania a očisťovania, ktorý
patril k náboženským povinnostiam. Okrem toho mal aj hygienický a etický význam.
V Novom zákone sa pojem čistoty prehlbuje a ešte viac posúva do oblasti morálnej
a duchovnej. Nepopiera význam rituálneho očisťovania na ceste k Bohu, ale odhaľuje jeho
pravý zmysel. Čistota sa spája so svätosťou. Je ako hodený bumerang. Kto nečisto žije, škodí
vlastnému telu, teda predovšetkým sám sebe. Kto žije čisto, stáva sa chrámom Svätého Ducha (1 Kor 6, 18 – 20), ktorý do jeho vnútra vlieva radosť, pokoj, zmysluplný požehnaný život
a ešte väčšiu túžbu po čistote.
V hlbšom duchovnom zmysle označuje čistota stav srdca plne oddaného Bohu. Čisté
srdce je ako pramenistá voda alebo zlato bez prímesí. Neslúži dvom pánom. Všetky postoje
a motívy, z ktorých vychádzajú jeho skutky, sú očistené od ľudského egoizmu a pokrytectva.
A takáto čistota otvára dvere Božej prítomnosti (Iz 35, 8; Mt 5, 8). „Blahoslavení sú tí, čo si
vypierajú rúcha: budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta.“
(Zjv 22, 14)
M. Kipikašová
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chovným otcom a jeho rodinou sme sa
„plavili“ do mládežníckeho centra Bárka
na tematický víkend o Eucharistii, ktorý
viedol otec Jozef Popik. Neprišli sme
sami. Ježiš nemá hranice, preto pozýva
bez rozdielu každého, lebo nás miluje
rovnako. Stretli sa tam veriaci z mesta
Medzilaborce a priľahlých obcí Borov,
Habura, Volica, ale aj z Hrabského,
Čaklova a Bardejova.
Mám obrovskú radosť z toho, že som
kresťankou, ale nie preto, že Boh robí
v mojom živote zázraky (obracia moju
rodinu a iné), ale preto, že mi dáva
odpoveď na otázky, ktoré som si kládla
celý život. Načo som tu? Kam idem
a aký je zmysel môjho života? Teraz to
už chápem. Viem, že ako kresťanka musím platiť veľkú cenu, lebo prísť do práce
načas a neklamať je ťažké, nebrať tam,
kde všetci berú, je ťažké, ale viem, že
nebyť kresťankou je oveľa ťažšie a človek zaplatí ešte väčšiu cenu.
Najviac ma oslovila skutočnosť, že
každá Eucharistia, ktorú prijímam
do svojho tela, je vstúpením do novej
zmluvy medzi mnou a Ježišom. Boh
„narezal svoju pravicu“ – svojho syna
Ježiša – a tým, že ho prijímam, miešam
jeho krv s mojou a stáva sa to, že s ním
vstupujem do zmluvy. ,,Kto je moje telo
a pije moju krv, má večný život.“ Inými
slovami, Ježiš hovorí, že ak vstúpime
s ním do zmluvy, budeme mať pokoj,
požehnanie, financie, rodinu, prácu...
Verím, že žiadne srdce, ktoré tam bolo
pozvané, neostalo prázdne, lebo Ježiš sa
dotkol každého.
Chcem poďakovať za všetkých veriacich v prvom rade otcovi arcibiskupovi
Jánovi Babjakovi za veľké úsilie vynaložené pri stavbe tohto centra, riaditeľovi
centra otcovi Erichovi Eštvanovi za milý
a otcovský prístup ku každému účastníkovi, otcovi Jozefovi Popikovi, otcovi
Jánovi Blažkovi a otcovi Vladimírovi
Sekerovi za naplňujúce prednášky, pani
Lipkošovej a celej kuchyni za perfektnú
stravu a chcem vzdávať Bohu chválu,
slávu a vďaku za dar, ktorý sme dostali
v osobe Ježiša Krista. n

na každý deň – 12. týždeň

PONDELOK 13. apríl

Čo tak vyskúšať si ich recept na dnešnú krízu?

Svetlý pondelok. Hieromučeník Artemón a spol.

Liturgia: Menlivé časti z Paschy. Prokimen a aleluja zo Svetlého
štvrtka – s. 227, 230 (223)

Čítania: Jn 1, 18 – 28, zač. 2; Sk 1, 12 – 17. 21 – 26, zač. 2

Treba teda..., aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho
zmŕtvychvstania. (Sk 1, 21a .22c)

PIATOK 17. apríl

Na rôzne miesta sa robí výber. Hráč do mužstva, manažér do
podniku, prezident na čelo štátu. Sú presné, neraz i prísne pravidlá
a kritériá. Ježiš má dodnes zvláštny spôsob výberu „svojich“. Apoštoli doplnili chýbajúce miesto tak, že rozhodli lósom. Aj pre teba
Boh „vymyslel službu“ byť jeho svedkom – živou reklamou. Berieš
to? Žiješ tým? Krstom si totiž tým vyvoleným.

Čítania: Jn 2, 12 – 22, zač. 7; Sk 3, 1 – 8, zač. 7

Liturgia: Menlivé časti z Paschy. Prokimen a aleluja zo Svetlého
pondelka. Prikázaný sviatok – s. 227, 230 (223, 226)

UTOROK 14. apríl
Svetlý utorok. Rímsky pápež Martin Vyznávač
Čítania: Lk 24, 12 – 35, zač. 113; Sk 2, 14 – 21, zač. 4

V tých dňoch vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom im povedal: ... (Sk 2, 14a)
Počúvať slová sa dnes nenosí. Neprehliadnuť čísla z reklamných
letákov, nezmeškať televízne noviny na viacerých programoch, byť
„v obraze“, čo je nové v politike, v športe, nevynechať seriál. Toto
formuje, či skôr deformuje ľudské myslenie. Máš pozorné uši na
Božie slovo? Na hlas Petra – pápeža a ďalších Božích spravodajcov
– biskupov, kňazov? Nastav sa na tieto slová, budeš vzývať Pánovo
meno a budeš spasený.
Liturgia: Menlivé časti z Paschy. Prokimen a aleluja zo Svetlého
utorka – s. 227, 230 (223, 226)

STREDA 15. apríl
Svetlá streda. Apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim
Čítania: Jn 1, 35 – 51, zač.4, Sk 2, 22 – 36, zač. 5

Tohto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami.

Svetlý piatok. Prepodobní Simeon z Perzie a Akakios

Denne... si pýtal almužnu. Peter povedal: „Pozri sa na nás!
V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!“ (Sk 3, 2b
– 6b)

Koľkých chudákov s nastrčenou rukou denne stretávaš... A koľkým
si povedal: „Pozri sa na mňa. Čo mám, to ti dám – v mene Ježiša
Krista vstaň a choď!“ Myslíš si, že moc uzdravovať dostal iba Peter?
Čo myslíš, aké bohatstvo si dostal pri prijatí myropomazania? Tak
na neboj dvíhať tých, ktorých ti Pán posiela do cesty, aby ukázal
svoju moc a tvoju vieru.
Liturgia: Menlivé časti z Paschy. Prokimen a aleluja zo Svetlého
piatka. Voľnica – s. 227, 230 (223)

SOBOTA 18. apríl
Svetlá sobota. Prepodobný Ján, učeník Gregora Dekapolitu
Čítania: Jn 3, 22 – 33, zač. 11; Sk 3, 11 – 16, zač. 8

Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, Boh našich otcov.
(Sk 3, 13a)

Aký je Boh môjho otca? Akého Boha cez tvoje slová, správanie spoznáva tvoj syn, dcéra, priateľ, kolega...? Ako skúmaš dejiny svojich
otcov? Sú to dejiny Abraháma, Izáka, Jakuba, Cyrila a Metoda,
Gorazda, Petra a Pavla, Vasiľa, Teodora, Metoda, Jána Pavla...Od
tvojho priznávania a vyznávania Boha závisí budúcnosť a vyznávanie i priznávanie sa tvojich potomkov k Bohu svojich predkov.
Liturgia: Menlivé časti z Paschy. Prokimen a aleluja zo Svetlej
soboty – s. 227, 230 (223)

NEDEĽA 19. apríl

(Sk 2, 32)

Tomášova nedeľa. Prepodobný Ján zo Starej Lavry

Táto doba trpí vážnou chorobou. Všíma si zlo, keď oň zakopnúť netreba – učí byť hluchým, slepým, ľahostajným tam, kde ide o veľa.
Nie je to aj moja vina? Ak som svedkom Ježišovho zmŕtvychvstania
(ak tohtoročná Pascha nebola iba folklórom), tak nemôžeš byť
tam, kde si – byť nejakou šedou myškou. Na konci sa bude účtovať
nielen z toho, čo ste urobili, ale i z toho, čo ste neurobili – ide o veľa.

Čítania: Jn 20, 19 – 31, zač. 65; Sk 5, 12 – 20, zač. 14

Liturgia: Menlivé časti z Paschy. Prokimen a aleluja zo Svetlej
stredy – s. 227, 230 (223)

ŠTVRTOK 16. apríl
Svetlý štvrtok. Panny a mučenice Agapa, Irena a Chionia
Čítania: Jn 3, 1 – 15, zač. 8; Sk 2, 38 – 43, zač. 6

Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov..., na lámaní
chleba a na modlitbách. (Sk 2, 42)
Prví kresťania boli kresťanmi na plný úväzok. Všetko ostatné ich
oveľa menej zamestnávalo a znepokojovalo. Na poli politiky, ekonomiky, kultúry, školstva, zdravotníctva... Výsledky boli ohromujúce. Ich školenia boli dobrovoľné, účasť nemuseli zapisovať, získavali
širokú rodinu, plne v pracovnom nasadení a v sviatočnej atmosfére.
Skvelá firma, ktorá za krátky čas prerazila všade – bezkonkurenčne.

Toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn,
a aby ste vierou mali život v jeho mene. (Jn 20, 31)
Čo všetko napísané som už za svojho života prečítal... K niektorým
napísaným dielam sa aj po rokoch vraciam rád. Slovenské rozprávky, dobrodružné romány, „mayovky“, duchovné samizdaty či
„pašované“ miniknižky z oných čias. Nielen názvy niektorých mám
hlboko v pamäti. Dnes je situácia iná. Priznávam, aj u mňa. Je veľmi
dôležité vyberať, triediť, kontrolovať sa, čo čítam. Ak totiž u nás ledva dýchajú kresťanské periodiká a prekvitá bulvárna tlač, televízne
programy, tak je to i pre mňa ďalšia oblasť – matéria – na dôkladné
spytovanie svedomia a sviatosť zmierenia. Mám v dennom „menu“
to, čo je napísané na utvrdenie viery, že Ježiš Kristus je Mesiáš, aby
som mal život v jeho mene? Všetky iné čítania totiž môžu urobiť
nebadane protislužbu – tak, aby si strácal vieru v Ježiša Krista a tým
strácal i naozajstný život. Duchovná rakovina, ktorá sa objaví až
na onom svete, bude mať nekonečné následky. A neveriaci Tomáš
možno bude na tom lepšie.
Liturgia: Prvá a druhá ant. z Paschy a tretia každodenná s nedeľným refrénom, nedeľný vchod. Tropár, Sláva, I teraz: kondák z Nedele o Tomášovi. Ostatné z Nedele o Tomášovi – s. 227, 233 (226)
slovo 8|2009
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Dokázali by ste zabiť, keby ste videli toto?	Snímka: cedarville.edu

spoločnosť

Slovenský národ mnohí označujú za
kresťanský, niektorí až za katolícky.
Odvolávajú sa na našu minulosť, na
našu zanietenosť za pápeža...

Koľko je na Slovensku
Juraj GRADOŠ

Ľ

ahká otázka, ešte ľahšia odpoveď.
Podľa ostatného sčítania ľudu
z roku 2001 žije na Slovensku
3 708 120 rímskokatolíkov a 219 831
gréckokatolíkov. Táto odpoveď je však
zavádzajúca.
Prečo? Je dôležité položiť si otázku, či
katolíci, ktorí sa v roku 2001 ku Katolíckej cirkvi ktoréhokoľvek obradu prihlásili,
sú naozaj katolíkmi. Často sa hovorí
o praktizujúcich a nepraktizujúcich veriacich. Toto rozdeľovanie je zavádzajúce. Aj
keď sa mnohé veci nedajú vidieť čiernobielo, s plnou vážnosťou možno povedať,
že buď niekto je, alebo nie je katolík bez
ohľadu na to, či bol, alebo nebol pokrstený. Mnohí sú pokrstení iba formálne, no
smerovanie ich života, ich životné ciele
a názory sú v ostrom kontraste s náukou
Katolíckej cirkvi.
Výpoveď o tomto zložitom celospoločenskom jave, ktorý nie je ohraničený
iba na Slovensko, priniesli dve nedávne
udalosti. Prvou menej mediálne známou,
no istotne nie utajovanou, bola otázka
v Rádiu Expres: Riadite sa všetkým, čo
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katolíkov?

žiada Cirkev? Drvivá väčšina hlasujúcich
na webe i odpovedajúcich v éteri mala
značné výhrady voči Cirkvi, a to až do
takej miery, že ju odmietala. A to táto
otázka nebola nasmerovaná len na Katolícku cirkev. Najviac rezonovali názory
typu „viera v Boha, ale bez Cirkvi“ a „ani
oni sami nerobia to, čo učia“.
Nemôžem povedať, že všetci katolíci na
Slovensku sú stopercentní svätci. Zďaleka to nemôžem povedať ani o sebe. Ale
ak chybou nejakého veriaceho či kňaza
ospravedlňujeme svoje vlastné odmietanie Cirkvi, nejde tu skôr o výhovorku? V dnešnej dobe, keď nie je problém
v okruhu zopár kilometrov nájsť viacero
katolíckych chrámov, hovoriť o neautentickosti všetkých pre jednu skúsenosť je
prejavom lenivosti. Ak niekto hľadá Boha
a pravdu a nenachádza ju v chráme vo
svojom bydlisku, čo mu dnes bráni ísť do
susednej dediny či na iné sídlisko v meste? Alebo sú naozaj všetci kňazi skorumpovaní? Všetci sú farizeji? V čom?
Mnohí chcú veriť v Boha, ale bez Cirkvi.
Čo však chápeme pod Cirkvou? Veriť

v Boha bez obradov? Veriť bez chrámu?
Veriť bez Svätého písma? Veriť bez prikázaní? Veriť bez Boha? Viera je vskutku
intímnou vecou, a predsa bez opory
spoločenstva veľmi krehkou záležitosťou. Ak prestaneme prijímať Boha, ktorý
je v Cirkvi, v akého Boha chceme veriť?
V Boha na náš obraz? Ale to už nie je
Boh.
Druhou udalosťou bolo prvé kolo prezidentských volieb. Nebudem sa vyjadrovať
ku kandidátom, ale poviem iba jedno jediné číslo – 101 573. To je počet ľudí, ktorí
volili ochranu života pred narodením.
A možno je to až piate Božie prikázanie,
ale vziať úmyselne život sa prieči našej
ľudskosti.
Ak niekto povie, že on volil ináč alebo
nevolil, lebo ..., tak iba potvrdzuje, že nad
Božie prikázanie, nie prikázanie Cirkvi,
ale nad prikázanie Boha dal niečo iné.
A tak bol nad Boha postavený blahobyt,
spoločenská potreba či lenivosť.
Naďalej však rezonuje naozaj ťažká
a vážna otázka: Koľko je na Slovensku
katolíkov? n

na každý deň – 13. týždeň

PONDELOK 20. apríl

PIATOK 24. apríl

Prepodobný Teodor Trichinas

Mučeník Sáva Stratilat

Čítania: Jn 2, 1 – 11, zač. 6; Sk 3, 19 – 26, zač. 9

Čítania: Jn 5, 30 – 6, 2, zač. 17; Sk 5, 1 – 11, zač. 13

Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. (Jn 2, 2)

... lampa, ktorá horí a svieti... (Jn 5, 35a)

Ježiš Kristus nemal problém ísť sa zabaviť. V správnom čase a na
správnom mieste. Svojou prítomnosťou neumenšil radosť veseliacich sa. Ba naopak. I keď si to skoro vôbec nevšimli. Aj v tomto
smere mám byť apoštolom. V správnom čase a na správnom mieste byť k dispozícii. Osobitými darmi, talentami zväčšovať radosť
a šťastie druhých. A bez vyhlásenia sa za celebritu.

Svetlo slávy a úspechu nám imponuje. Tento svet nás v tom len
utvrdzuje. Ale ak ktosi posvieti a odkryje skrývajúcu sa lož, faloš,
pretvárku, lenivosť, pohodlnosť – toto dráždi podobne ako Ježišovo
odhalenie. Pane, daj všetkým hlásateľom Slova odvahu, vernosť
pravde a svetlo Ducha. A všetkým pokoru prijať kritiku a odkrývanie slabostí.

Liturgia: Menlivé časti ako v Nedeľu o Tomášovi.

Liturgia: Menl. časti ako v Nedeľu o Tomášovi. Zdrž. od mäsa.

UTOROK 21. apríl

SOBOTA 25. apríl

Hieromučeník Január a spol.

Apoštol a evanjelista Marek

Čítania: Jn 3, 16 – 21, zač. 10; Sk 4, 1 – 10, zač. 10

Čítania: Jn 6, 14 – 27, zač. 19; Sk 5, 21 – 33, zač. 15 (radové); Mk
6, 7 – 13, zač. 23; 1 Pt 5, 6 – 14, zač. 63 (apoštol.)

Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa
skrze neho svet spasil. (Jn 3, 17)
Ktorý otec nie je hrdý na to, keď má dobrého syna? Vidí sa v ňom.
Spolu s mamou mu chcú „ustlať na ružiach“. A keď je jedináčik –
o to viac. Nebeský Otec sa zvláštne vidí vo svojom Jedinom... Posiela ho na zem na istú smrť. Čudná láska, a to iba kvôli nám. Keď Boh
obetoval toľko pre moju spásu, budem naďalej milovať tmu viac
ako svetlo? Nie, ja chcem ísť na svetlo a milovať Svetlo. Túto voľbu
ponúkaj svojim deťom.
Liturgia: Menlivé časti ako v Nedeľu o Tomášovi.

STREDA 22. apríl
Prepodobný Teodor Sykeónsky

Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete. (1 Pt 5, 9)
Niekedy sa mi zdá, že nikto na svete nemá také ťažkosti ako ja.
To len dovtedy, kým sa nevyberiem za hranice svojich problémov
a nakuknem do „kuchyne“ iných. Keď pozerám na trápenia iných,
otvára sa mi srdce na pochopenie ich života. Zrazu som vďačný
za tie moje. Boh neraz dovolí utrpenie, aby som nedriemal, ale
neúnavne hľadal jeho pomoc.
Liturgia: Prvá a druhá ant. z Paschy a tretia každodenná s nedeľným refrénom, nedeľný vchod. Tropár z Nedele o Tomášovi
a svätého, Sláva: kondák svätého, I teraz: z Nedele o Tomášovi.
Ostatné z Nedele o Tomášovi a svätému – s. 227, 233, 374 (226)

Čítania: Jn 5, 17 – 24, zač. 15; Sk 4, 13 – 22, zač. 11

NEDEĽA 26. apríl

Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal. (Jn 5,

O myronosičkách. Hieromučeník Bazil

23b)

Autorita je dnes tiež v kríze. Prečo? Kto udrie Božiu autoritu, vládu,
zotiera i seba. Kto si zatvára oči pred vtelením Božieho Syna a jeho
poslaním od Otca, ten je sirota – bez Brata i bez Otca. Kiežby sme si
všetci ctili Syna, nepopierali jeho božstvo svojím praktickým kresťanským životom. Iba tak nestratíme a nezneuctíme ani Otca.
Liturgia: Menlivé časti ako v Nedeľu o Tomášovi.

ŠTVRTOK 23. apríl
Veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj
Čítania: Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52; Sk 12, 1 – 11, zač. 29

Aby ste sa milovali navzájom. (Jn 15, 17b)
Dôležité veci sa podčiarkujú, prízvukujú. Príkaz vzájomnej lásky
je najdôležitejší pre prvých Ježišových učeníkov. Iba tak možno
obstáť a neskompromitovať sa v hlbokom poslaní kresťana – láske
bez podmienok až do krajnosti. Ako ťažko sa to napĺňa v praktickom živote. Veď moja žena má toľko chýb, moji veriaci nie sú
krotkými ovečkami, môj kňaz či biskup nie je podľa mojich predstáv! Hľadáme a nachádzame dôvody, prečo nemôžeme milovať.
Liturgia: Prvá a druhá antifóna z Paschy a tretia každodenná
s nedeľným refrénom, nedeľný vchod. Tropár z Nedele o Tomášovi a svätému, Sláva: kondák svätému, I teraz: z Nedele
o Tomášovi. Prokimen, aleluja a pričasten z Nedele o Tomášovi
a svätému – s. 227, 233, 373 (226, 290)

Čítania: Mk 15, 42 – 16, 8, zač. 69; Sk 6, 1 – 7, zač. 16

My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova. (Sk 6, 4)
O niektorých ľuďoch sa napíše: Celý život zasvätil tomuto dielu.
Inak povedané, nerobil to „na pol plynu“. Zodral si topánky, ukracoval sa na spánku, aby dosiahol cieľ. Obdivuhodné. Keď už apoštoli
nestíhali služby v Cirkvi, preniesli diel zodpovednosti na iných
a zverili im novú službu. Iba preto, aby sa neumenšilo to, k čomu
boli v prvom rade povolaní: celkom sa venovať modlitbe a službe
slovu. Niekedy sa mi zdá, že kňaz by mal byť doma v každom odbore – mal by byť ekonóm, staviteľ, právnik, daňovník, šofér, umelec,
učiteľ, psychológ. Možno svojou aktivitou v niektorom smere tomuto napomáhame i my kňazi.
A pritom to základné, pre čo si mám zodrať sily, je venovať sa
modlitbe a službe slova. K tomu však, aby sa to mohlo naplniť,
treba poznať svoje dary, talenty a nebáť sa ponúknuť službu druhým. Berieš na seba diel služby vo svojom spoločenstve? Alebo pri
požiadavke dáš odzbrojujúcu otázku: „Prečo ja?“ Aj od teba závisí
„profesionalita“ tvojho kňaza.
Liturgia: Hlas 2. Evanjelium na utierni tretie. Prvá a druhá
antifóna z Paschy a tretia každodenná s nedeľným refrénom,
nedeľný vchod. Tropár druhého hlasu a tropár Ctihodný Jozef
a z Nedele o myronosičkách. Sláva: kondák z Nedele o myronosičkách, I teraz: kondák Paschy. Ostatné z Nedele o myronosičkách – s. 227, 234 (227)
Ján Lemeš
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príbehy apoštola pavla

Koniec

pokojného života

L

en čo Šavol prišiel do Jeruzalema,
dozvedel sa, že pokoj sa skončil.
Kráľ Herodes zajal niektorých
príslušníkov Cirkvi a mučil ich. Jánovho
brata Jakuba zabil mečom. A keď videl, že
sa to Židom páči, rozkázal chytiť aj Petra.
Boli práve dni Nekvasených chlebov.
Keď sa ho zmocnil, uvrhol ho do väzenia

a dal ho strážiť štyrom strážam po
štyroch vojakoch. Po Veľkej noci ho
chcel predviesť ľudu. Petra však Pán
vyviedol z väzenia.
Keď Barnabáš a Šavol splnili
v Jeruzaleme svoju úlohu, vrátili sa
a vzali so sebou Jána, ktorý sa volá
Marek. V Antiochii nepobudli dlho.
Keď proroci miestnej komunity,
medzi ktorých patril aj Šavol, slúžili Pánovi a postili sa, povedal im
Svätý Duch: „Oddeľte mi Barnabáša
a Šavla na dielo, na ktoré som ich
povolal.“ Oni sa postili a modlili,
vložili na nich ruky a prepustili ich.
A oni, vyslaní Duchom Svätým, došli do Seleucie a odtiaľ sa
preplavili na Cyprus. Keď prišli do
Salaminy, hlásali Božie slovo v židovských synagógach. Mali so sebou aj Jána ako pomocníka. A keď
prešli celým ostrovom až do Pafu,
stretli istého čarodejníka, falošného
proroka, Žida menom Barjeza. Bol
u prokonzula Sergia Pavla, ktorý
bol rozumný muž. Ten si pozval
Barnabáša a Šavla, lebo chcel počuť
Božie slovo. Ale Elymas, čarodejník
– lebo tak sa prekladá jeho meno
–, im odporoval a usiloval sa odvrátiť
prokonzula od viery: „Vari budeš veriť
týmto Židom? Sú to zblúdenci odvrhnutí
vlastným národom.“
„Veď aj ty si Žid a aj teba tvoji zavrhli,“
povedal prokonzul.
„Ale ja mám moc, a teda sám vidíš, že
Boh je so mnou. Čo oni? Len hovoria
Sv. Barnabáš	Snímka: www.saintbarnabasaugusta.org

Jeremy

Svetlo

N

áš maličký sedí na vysokej stoličke
pri stole. Ešte sa mu iba rozväzuje
jazýček. Krúti sa, vrtí. Aby som ho trocha
zaujala, ukazujem mu veci v izbe a pýtam
sa: „Kde sú hodiny?“ Natiahne prštek
a ukáže: „Tam.“ Pokračujem: „A kde okno?“
Otočí sa k oknu: „Tam.“
„A kde visí kríž?“ Strapatá hlávka sa
otočí a ukáže za seba na stenu: „Tam.“
Rozmýšľam, čo by tak ešte mohol poznať,
aby to nebolo veľmi ťažké. Zrak mi padne
na lampu. Prižmúrim oči: „A kde máme
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svetlo?“ Chlapček tiež prižmúri oči, zakloní
hlavu a zapozerá sa na lampu. Vtom mu
čosi prebleskne v mysli. Prudko sa otočí za
seba a rázne vystrčí ukazovák smerom ku
krížu: „Tam!“ Dvihnem obočie a zamyslím
sa. Celkom ticho mu potom poviem: „Máš
pravdu, miláčik, aj tam je svetlo.“ Chlapček sa usmeje, veselo hompáľa oboma
nohami a v puse bojuje s ďalším kúskom
jabĺčka.
Dada Kolesárová

zvrátené reči, aby strhli mnohých do
svojho bludu a od pravého Boha, ktorému
slúžim.“
„Diablov syn,“ zvolal Šavol naplnený
Svätým Duchom a pozrel naňho, „plný
každého podvodu a každého klamstva,
nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti,
neprestaneš prevracať priame cesty
Pánove?! A teraz pozri, doľahne na teba
Pánova ruka: oslepneš a istý čas nebudeš
vidieť slnko.“
Elymas za zrazu zapotácal, padla naňho
mrákota a tma, tápal dookola a hľadal,
kto by mu podal ruku. Keď prokonzul
videl, čo sa stalo, žasol nad Pánovým
učením: „Elymas, toto slovo má moc,
ktorej sa tvoja nemôže rovnať. Na jediné
slovo si bol zrazený k zemi. Toto som ešte
nevidel.“
Vtedy sa prokonzul obrátil k Šavlovi:
„Hovor mi o svojom Bohu a o tom jeho
Mesiášovi.“
Šavol zvestoval evanjelium a prokonzul
nakoniec uveril a dal sa pokrstiť.
Z Pafu sa Šavol a jeho spoločníci
odplavili a prišli do Perge v Pamfýlii. Ján
od nich odišiel a vrátil sa do Jeruzalema.
Ostatní šli ďalej a z Perge došli do Antiochie v Pizídii. V sobotu vošli do synagógy
a sadli si. Po čítaní zo Zákona a Prorokov
im predstavení synagógy odkázali: „Bratia, ak máte nejaké povzbudivé slovo pre
ľud, hovorte!“
Tu Pavol vstal, rukou dal znamenie, aby
bolo ticho, a povedal: „Mužovia, Izraeliti
a vy všetci, čo sa bojíte Boha, počúvajte!
Boh tohto izraelského ľudu si vyvolil našich otcov a povýšil tento ľud, keď býval
v cudzine, v egyptskej krajine. Potom ho
z nej vyviedol zdvihnutým ramenom a asi
štyridsať rokov znášal ich správanie na
púšti.
A my vám zvestujeme, že prisľúbenie,
ktoré dostali naši otcovia, Boh splnil ich
deťom, keď nám vzkriesil Ježiša...“
Keď potom vychádzali, prosili ich, aby
im o tom rozprávali aj v nasledujúcu
sobotu. A keď sa zhromaždenie rozišlo,
mnoho Židov a nábožných prozelytov išlo
za Pavlom a Barnabášom. A oni s nimi
hovorili a povzbudzovali ich, aby vytrvali
v Božej milosti. n

zo života svätých
Časť mapy starovekého Konštantínopola	Snímka: www.beloit.edu

Silnejší

ako plameň

Keď sa hovorí o svätosti a o povolaní k nej, mnohí si predstavujú
vychudnutých askétov, ktorí bojujú s démonmi, uzdravujú chorých,
kriesia mŕtvych, dávajú poučenia zástupom ľudí, čo za nimi
prichádzajú, takmer nič nejedia a celý zvyšok svojho voľného času sa
modlia. Pri takejto predstave mnohí rezignujú so slovami: Svätosť nie je
pre mňa, ja som obyčajný smrteľník.
Nesmieme zabudnúť na to, že svätým sa možno stať aj bez toho, žeby
sme konali zázraky. A práve toto nám nádherným spôsobom ukazuje
Ján Zlatoústy v záverečnej časti svojej reči na oslavu apoštola Pavla.
Je pravdou, že Pavol konal zázraky a mal aj mystické stavy, keď bol
uchvátený až do tretieho neba, ale toto všetko pokladal za nič, lebo
hlavná a najdôležitejšia vec pre Pavla bola láska. „Veď keby som mal
aj dar proroctva a všemožné vedomosti, keby som rozprával ľudskými
i anjelskými jazykmi, bez lásky som ničím, iba cvendžiaci kov a zuniaci
cimbal.“
Ak je to teda láska, ktorá vyniesla Pavla na výšiny svätosti, potom nik
z nás nemá výhovorku, že svätosť nie je preňho. Zázraky nemôže robiť
každý, ale milovať môže každý. Práve vtedy, keď milujeme, stávame sa
najviac podobnými Bohu, lebo Boh je láska.

S

vätý Pavol často obetoval vlastný
život a keby mal nejaký majetok,
vôbec by ním nešetril. Tým, že ho
nemal, možno dokázať, že ním nešetril.
Nepovažuj tieto slová za záhadu, ale
vypočuj si, čo sám hovorí: „Veľmi rád
vynaložím všetko, ba aj seba samého vydám za vaše duše“ (2 Kor 12, 15). A v reči
k Efezanom zasa vraví: „Sami viete, že
tieto ruky vyslúžili všetko, čo som potreboval ja a títo tu so mnou“ (Sk 20, 34).
Vynikal v láske – tej hlavnej čnosti, a bol
silnejší než akýkoľvek plameň. Tak ako
železo vhodené do ohňa samo sa stáva
ohňom, aj on stravovaný ohňom lásky
stal sa stelesnenou láskou. Ako spoločný
otec celej zeme so všetkými zaobchádzal
ako rodič, ba čo viac, prevýšil všetkých rodičov starostlivosťou o telesné i duchovné
potreby a pre svojich milovaných neľutoval nič, ani slová, ani telo, ani dušu.
Preto nazýval lásku naplnením zákona,
zväzkom dokonalosti, matkou všetkých
dobier, počiatkom a koncom čností. Preto
povedal: „Cieľom prikázania je láska
vychádzajúca z čistého srdca a dobrého
svedomia“ (1 Tim 1, 5); ako aj: „Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš!

Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie
je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš
svojho blížneho ako seba samého!“ (Rim
13, 9)
Ak teda počiatok i koniec, ako aj všetky
dobrá spočívajú v láske, nasledujme v nej
Pavla, lebo práve vďaka nej bol tým, čím
bol. Nepoukazuj na mŕtvych, ktorých
vzkriesil, či na malomocných, ktorých
očistil. Boh od teba nič také nežiada. Nadobudni Pavlovu lásku a dosiahneš veniec
dokonalosti. Kto to hovorí? Ten, čo v sebe
živil túto lásku. Povýšil ju nad znamenia,
zázraky a mnohé iné veci. Pretože sa dal
ňou viesť, poznal jej ozajstnú silu. Vďaka
nej sa stal tým, čím bol, a nič mu tak nepridalo na dôstojnosti ako sila lásky. Preto
povedal: „Usilujte sa o vyššie dary milosti
a ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem.“
(1 Kor, 12, 31) Lásku nazval vznešenou
a ľúbeznou cestou. Aj my kráčajme touto
cestou, aby sme sa stretli s Pavlom, či skôr
s Pavlovým Pánom; a aby sme dosiahli
nevädnúce vence milosťou a láskavosťou
nášho Pána Ježiša Krista, ktorému patrí
sláva a vláda teraz i vždycky i na veky
vekov. Amen. n
preložil a spracoval Marko Durlák

Srdečne vás pozývame na Celoslovenské večeradlo
Mariánskeho hnutia, ktoré sa uskutoční 25. – 26. apríla v Seredi.
Bližšie informácie: 0904 738 048.

Prepodobný Teodor Trichinas

P

ochádzal z bohatej konštantínopolskej rodiny, ale zanechal rodičov,
majetok i slávu a odišiel na vzdialené
miesta, aby tam viedol život zasvätený
výlučne Bohu. Bol voči sebe mimoriadne
prísny: stál napríklad na modlitbách celé
noci, pričom nehľadel ani na chlad, ani
na mráz. Tí, ktorí ho videli, hovorili, že
jeho tvár vyzerala ako tvár mŕtvoly. Konal
zázraky nielen za svojho pozemského
života, ale aj po jeho skončení, keďže
z jeho tela vychádzalo voňavé myro, ktoré
mnohým vracalo zdravie.
Tento svätec dostal od ľudí prívlastok
Trichinas. Ide o grécke slovo, ktoré v preklade znamená „Vlasatý“ alebo „Vlasáč“.
Dôvod je jednoduchý – mal mimoriadne
dlhé vlasy, z ktorých si urobil jednoduchý
odev. Bol to jediný odev, ktorý nosil, a to
aj vtedy, keď bolo veľmi chladno.
Čo nás môže na tomto svätcovi inšpirovať? Určite nemôžeme konať presne
tak ako on, teda nemať nijaký záujem
ani o svoj zovňajšok, ani o svoj účes,
ani o svoje oblečenie. Dôvod je jasný:
na rozdiel od Teodora Trichina žijeme
medzi ľuďmi, s mnohými prichádzame do
kontaktu, a bolo by to voči nim neúctivé.
Predsa však môžeme prehodnotiť svoj
postoj k tomu, či nevenujeme svojmu
vzhľadu, svojmu oblečeniu a svojmu účesu viac času, ako je nevyhnutné. Jestvujú
dokonca ľudia, ktorí trávia pred zrkadlom
aj celé hodiny.
Teodor Trichinas predstavuje pre nás
výzvu, aby sme menej času a pozornosti
venovali tomu, čo je pominuteľné, a viac
času tomu, čo je nepominuteľné – svojej
duši a svojej spáse.
Marcel Gajdoš
slovo 8|2009
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zamyslenie nad ikonou

Zostúpenie do podsvetia

Jozef GAČA

D

nes plače vládca pekiel: Už je
koniec mojej moci! Pastier sa
dal ukrižovať, aby vzkriesil
Adama. Strácam všetkých, ktorým
som kraľoval. Donútil ma prepustiť
tých, ktorých som pohltil. Ukrižovaný
hroby otvoril a zosnulým vystúpiť
dovolil. Bezmocná je vláda smrti.
Sláva, Pane, tvojmu krížu i tvojmu
vzkrieseniu. (Veľká sobota, večiereň)

Ikona zmŕtvychvstania nepredstavuje Krista v okamihu, keď vychádza
z hrobu, ale keď sa hrob borí. Ježiš
nevychádza z hrobu ako ten, ktorý sa
vyslobodil zo smrti a ušiel preč. Nad
smrťou nezvíťazil sám pre seba ako
nejaký nadčlovek. Veľkosť Kristovho
vzkriesenia spočíva v tom, že on vstupuje do kráľovstva kniežaťa temnosti,
ktorý drží v otroctve Adama a jeho
potomstvo. Odvtedy, ako Kain utiekol,
človek sa utiekal k smrti. Uisťovalo ho
o tom staré podvedomé presvedčenie, že
ak sa chce ukryť pred Bohom, musí sa
ukryť v hrobe. Ikona skutočne predstavuje Krista, ktorý zostupuje do hrobu,
do podsvetia, dokorán otvára jeho veraje
a živý vstupuje do kráľovstva smrti. Teraz
už môžeme spievať: „Smrť, kde je tvoje

KNIHA:
PETER A LUCIA
Je možno zvláštne, že
sa tentoraz budeme venovať knihe, ktorá je už
širokej verejnosti veľmi
dobre známa. Svojím
príbehom a hlbokými myšlienkami má však
kniha Peter a Lucia od autora Romaina
Rollanda – nositeľa Nobelovej ceny za literatúru – stále čo povedať do dnešnej hektickej
doby tzv. voľnej lásky. Ponúka príbeh dvoch
mladých ľudí snažiacich sa v ťažkých časoch
prvej svetovej vojny rozvíjať svoju lásku.
Hlboké vnútorné monológy a opisy lásky,
do ktorých sa čitateľ ponára s ľahkosťou,
dávajú knihe osobitý ráz. Láska, ktorá mala
príležitosť existovať len 60 dní, sa rozdáva
v tých najkrajších slovách lásky muža k žene
a ženy k mužovi; bez sexu, bez výstredností,
len čistá nevinná láska, ktorej vojna nedovolila rozkvitnúť.
Lukáš Petruš
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víťazstvo?“(1 Kor 15, 55) Kráľovstvo
smrti bolo zničené, lebo prijalo živého.
Zostupuje pravé svetlo, ktoré osvecuje
„tých, čo sedia vo tme a v tôni smrti“
(Lk 1, 79). Kristus prichádza vo svojej žiare, vystiera ruku k mŕtvym, aby im zjavil,
že Boh nezabúda. Z toho, ako je Kristus
znázornený, nemožno hneď pochopiť, či

FILM:
SEVEN POUNDS –
Sedem životov
Ak si chcete pozrieť
film, ktorý sa vyznačuje
najvyššími kvalitami
kinematografie, určite si
nenechajte ujsť práve v kinách premietaný
film Sedem životov. Nemalou mierou potrápi
nielen váš rozum, ale aj oči. Tim Thomas
(Will Smith) je človek, ktorému sa v jednom
momente zrúti celý život. Prečo? To neprezradím. Stretáva siedmich ľudí, s ktorými v skutočnosti nemá nič spoločné. Prečo? Nájde
lásku, túži ju žiť, ale uteká pred ňou. Prečo?
To neprezradím. Celý film smeruje k jedinému
cieľu, ktorý diváka šokuje, prekvapí, rozplače.
Prečo? Neprezradím. Film bol nominovaný
na Oscara a jeho kvalita potvrdzuje rovnaké
zloženie tvorcov filmu ako pri skvelom filme
Šťastie na dosah: hlavná úloha – Will Smith,
réžia – Gabrielle Muccino.
Lukáš Petruš

zostupuje, alebo už vystupuje. Vystiera
ruky k Adamovi a Eve, ktorých nasledujú všetky generácie až po neho a vo
dvoch veľkých sprievodoch vychádzajú
zo zeme. Tak je zobrazená spása, ktorú
Pán uskutočnil. Kristus ako druhá
osoba Trojice sa stal človekom, aby ako
smrteľník mohol objaviť úkryt ľudstva,
ktoré sa uzavrelo samo do seba a je
neschopné lásky, teda večného života,
lebo jedine láska je večná. Človekovi chcel povedať, že Boh je Otec a že
človek môže vyjsť zo soľnej, neobývanej
a vyprahnutej zeme (Jer 17, 6) a vrátiť
sa domov. Tak sa začína návrat k Otcovi. Kristus berie Adama a Evu, aby im
vrátil dôstojnosť Božích synov, a tak
celé vykúpené ľudstvo spolu s Kristom
a v Kristovi sa vráti do srdca Trojice,
kde je pravé miesto človeka.
Ikona, na ktorú sa vnímavým okom
pozeráme, predstavuje aj dve sféry duchovného života. Kráľovstvo smrti, kde
sú neresti a zlé myšlienky, ktoré vedú
človeka, aby tomu kráľovstvu slúžil.
Sú znázornené v tieni, v prestrojení,
lebo keby sa javili ako neresti, nikoho by
nepritiahli. Druhá sféra je sféra Krista,
ktorý pôsobí presne opačným spôsobom.
On otvorene predstavuje čnosť, ktorú
človek získa, ak bude nasledovať duchovné myšlienky a v Ježišovej moci potláčať
egoizmus. n

HUDBA:
PLUMB – BLINK
Plumb je umelecké meno
americkej popovej speváčky Tiffany Lee. Aj keď
sa neradí medzi striktne gospelové a kresťanské speváčky, jej piesne sú často textovo
a hudobne vonkajším vyjadrením vnútorného prežívania vzťahu človeka s Bohom.
V roku 2007 vydala album Blink (Žmurknutie), ktorý sa oproti jej predchádzajúcim
sólovým albumom líšil najmä odklonom
od akustických zvukov a jednoduchosťou
melódií, pričom piesne navodzujú atmosféru
pokoja. Speváčka Plumb sa snažila ukončiť
svoju spevácku kariéru, no po liste, ktorý
dostala od dievčatka, ktoré bolo v detstve
sexuálne zneužívané, sa rozhodla ostať v hudobnom svete. Do textu piesne zakomponovala slová listu: „Čokoľvek urobíš, chcem,
aby si nikdy nezabudol na to, že si zmenil
niečí život.“
Lukáš Petruš

program
tv LUX – doma je doma

13.04. (pondelok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva P
08.30 Kráľovstvo bez hraníc (24) 09.00
Doma špeciál 10.00 Veľká noc s Bonifácom 11.00 Luxáreň 11.30 Retro blok
12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná P
12.35 Generálna audiencia 13.55
Poézia 14.15 Ranná káva 15.00 UPéCé
live 16.00 Osobnosti náboženského
života − Eduard Nécsey P 17.00 Doma
v rodine P 18.00 Muzikanti, ešte raz tú
našu P 19.30 Vlastná cesta 20.00 Don
Bosco (2) P 21.50 Rehoľná abeceda
22.00 Ranná káva 22.45 Doma v kultúre 23.45 Správy
14.04. (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 Raduj sa, nebies
Kráľovná 12.30 Taizé 13.30 Večerná
univerzita 14.15 Ranná káva 15.00
Moja misia – magazín 16.00 Gospel
párty 17.00 Doma v Cirkvi P 18.00
Osobnosti náb. života − Eduard Nécsey
18.30 Kráľovstvo bez hraníc (24) 19.00
Katechéza 19.30 Octava dies 20.00
Správy P 20.15 Návratka 20.25 Prehľad
kat. periodík 20.30 Nielen z chleba P
21.15 Tandem kvíz 22.00 Ranná káva
22.45 Doma špeciál 23.45 Správy
15.04. (streda) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P
08.30 Starý zákon (15) å 09.00 Doma
v Cirkvi 10.00 Správy 10.15 Poézia
10.30 Generálna audiencia P 12.00
Raduj sa, nebies Kráľovná 12.30 Nielen
z chleba 13.15 Taizé 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 (16) 19.00 Luxáreň 19.30 Octava dies 20.00 Správy
20.15 Návratka 20.25 Poltón klub P
21.25 Prehľad kat.periodík 21.30 Po
stopách evanjelia v Číne – Sme Boží ľud,
príbeh kmeňa Lolo 22.00 Ranná káva
22.45 Doma v rodine 23.45 Správy
16.04. (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 Taizé
11.15 Vlastná cesta 11.40 Poézia 12.00
Raduj sa, nebies Kráľovná 12.30 U Pavla
13.55 Rehoľná abeceda 14.05 Prehľad
katolíckych periodík 14.15 Ranná káva
15.00 Gospel párty 16.00 Retro blok
16.30 Po stopách evanjelia v Číne – Sme
Boží ľud, príbeh kmeňa Lolo 17.00
Doma v kultúre P 18.00 Lumen 2000 P
18.30 Starý zákon (15) 19.00 Osobnosti
náboženského života − Eduard Nécsey
19.30 Katechéza 20.00 Správy 20.15
Návratka 20.25 Prehľad katolíckych
periodík 20.30 Chvály P 21.30 FILMiX
Å 22.00 Ranná káva 22.45 Doma
v Cirkvi 23.45 Správy
17.04. (piatok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P
08.30 Svätý František (16) 09.00
Doma v kultúre 10.00 Správy 10.20 Po
stopách evanjelia v Číne – Sme Boží ľud,
príbeh kmeňa Lolo 10.45 Nielen z chleba 11.30 Lumen 2000 12.00 Raduj sa,
nebies Kráľovná 12.30 Tandem kvíz
13.15 Taizé 14.15 Ranná káva 15.00
Gen. audiencia 16.30 Katechéza 17.00
Doma na dôchodku P 18.00 Poltón magazín 18.30 Kráľovstvo bez hraníc (24)
19.00 Štúdio AHA! 19.30 Osobnosti
náboženského života − pápežský prelát
Mons. Viktor Trstenský P 20.00 Správy
P 20.15 Návratka 20.25 Prehľad kat.
periodík 20.30 Moja misia – magazín
21.30 Večerná univerzita P 22.20
Ranná káva 23.00 Doma v zamestnaní

18.04. (sobota) 07.00 Kráľovstvo bez
hraníc (25) P 07.30 Starý zákon (16) P
å 08.00 Klbko P 08.15 Mestečko
nádeje P 08.30 Poltón klub 09.30
Poltón magazín 10.00 Štúdio AHA! P
10.30 Gospel párty P 11.30 Osobnosti
náboženského života − pápežský prelát
Mons. Viktor Trstenský 12.00 Raduj
sa, nebies Kráľovná 12.30 Generálna
audiencia 13.50 Klbko 14.05 Mestečko nádeje 14.20 Večerná univerzita
15.10 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
(16) 19.00 Luxáreň P 19.30 Octava dies
20.00 Správy 20.15 Rehoľná abeceda
20.30 Po stopách evanjelia v Číne – Sme
Boží ľud, príbeh kmeňa Lolo 21.00 Tandem kvíz P 21.45 Moja misia – magazín
22.45 Chvály 23.45 Správy
19.04. (nedeľa) 07.00 Svätý František
(16) 07.30 Klbko 07.45 Mestečko
nádeje 09.00 Chvály 10.00 Svätá
omša P 11.15 Nielen z chleba 12.00
Raduj sa, nebies Kráľovná P 12.30
Poézia P 12.50 Starý zákon (16) å
13.20 U Pavla 14.40 Milosrdenstvo
ako poslanie P 15.00 Korunka Božieho
milosrdenstva P 16.00 Moja misia −
magazín 17.00 Štúdio AHA! 17.30
Octava dies 18.00 Poltón magazín
18.30 Kráľovstvo bez hraníc (25) 19.00
Katechéza P 19.30 Vlastná cesta 20.00
Správy 20.15 Rehoľná abeceda P 20.30
Po stopách evanjelia v Číne – Nesmierna
milosť, príbeh kmeňa Lolo P 21.00
Luxáreň 21.30 Osobnosti náboženského
života − pápežský prelát Mons. Viktor
Trstenský 22.00 Večerná univerzita
22.45 Poltón klub 23.45 Správy
20.04. (pondelok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva P
08.30 Kráľovstvo bez hraníc (25) 09.00
Doma na dôchodku 10.00 Správy 10.20
Poltón magazín 10.45 Rehoľná abeceda
11.00 Vlastná cesta 11.30 Lumen
2000 12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná
12.30 Generálna audiencia 13.55
Poézia 14.15 Ranná káva 15.00 Poltón
klub 16.00 Osobnosti náboženského
života − pápežský prelát Mons. Viktor
Trstenský 16.30 Retro blok 17.00 Doma
v rodine P 18.00 Octava dies 18.30
Starý zákon (16) å 19.00 Po stopách
evanjelia v Číne – Sme Boží ľud, príbeh
kmeňa Lolo 19.30 Luxáreň 20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25 Prehľad kat.
periodík 20.30 U Nikodéma P 21.50
Rehoľná abeceda 22.00 Ranná káva
22.45 Doma v kultúre 23.45 Správy
21.04. (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 Raduj sa, nebies Kráľovná 12.30
Chvály 13.30 Večerná univerzita 14.15
Ranná káva 15.00 Moja misia – magazín 16.00 Gospel párty 17.00 Doma
v Cirkvi P 18.00 Osobnosti náb. života −
Mons. Viktor Trstenský 18.30 Kráľovstvo
bez hraníc (25) 19.00 Katechéza 19.30
Octava dies 20.00 Správy P 20.15
Návratka 20.25 Prehľad kat. periodík
20.30 Nielen z chleba P 21.15 Tandem
kvíz 22.00 Ranná káva 22.45 Doma na
dôchodku 23.45 Správy
22.04. (streda) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P
08.30 Starý zákon (16) å 09.00
Doma v Cirkvi 10.00 Správy 10.30
Generálna audiencia P 12.00 Raduj sa,
nebies Kráľovná 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 (16)
19.00 Vlastná cesta 19.30 Octava dies
20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25
UPéCé live P 21.25 Prehľad katolíckych
periodík P 21.30 Po stopách evanjelia
v Číne – Nesmierna milosť, príbeh
kmeňa Lolo P 22.00 Ranná káva 22.45
Doma v rodine 23.45 Správy
23.04. (štvrtok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P
08.30 Klbko 08.45 Mestečko nádeje
09.00 Doma v zamestnaní 10.00 Správy 10.20 Chvály 11.15 Luxáreň 11.45
Poézia 12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná
12.30 U Nikodéma 13.55 Rehoľná abeceda 14.05 Prehľad kat. periodík 14.15
Ranná káva 15.00 Gospel párty 16.00
Lumen 2000 16.30 Po stopách evanjelia
v Číne – Nesmierna milosť, príbeh
kmeňa Lolo P 17.00 Doma v kultúre P
18.00 Retro blok P 18.30 Starý zákon
(16) å19.00 Osobnosti náboženského
života − pápežský prelát Mons. Viktor
Trstenský 19.30 Katechéza 20.00
Správy 20.15 Návratka 20.25 Prehľad
katolíckych periodík 20.30 Ruženec P
21.30 FILMiX Å 22.00 Ranná káva
22.45 Doma v Cirkvi 23.45 Správy
24.04. (piatok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P
08.30 Svätý František (16) 09.00 Doma
v kultúre 10.00 Správy 10.20 Po stopách evanjelia v Číne – Nesmierna milosť, príbeh kmeňa Lolo P 10.45 Nielen
z chleba 11.30 Retro blok 12.00 Raduj
sa, nebies Kráľovná 12.30 Tandem kvíz
13.15 Chvály 14.15 Ranná káva 15.00
Gen. audiencia 16.30 Katechéza 17.00
Doma na dôchodku P 18.00 Poltón magazín 18.30 Kráľovstvo bez hraníc (25)
19.00 Štúdio AHA! 19.30 Hviezda slovenského neba P 20.00 Správy P 20.15
Návratka 20.25 Prehľad kat. periodík
20.30 Moja misia – magazín P 21.30
Večerná univerzita P 22.10 Ranná káva
22.50 Doma v zamestnaní
25.04. (sobota) 07.00 Kráľovstvo bez
hraníc (26) P 07.30 Starý zákon (17) P
å 08.00 Centrum nápadov P 08.30
UPéCé live 09.30 Poltón magazín
10.00 Štúdio AHA! 10.30 Gospel párty P 11.30 Hviezda slovenského neba
12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná 12.30
Gen. audiencia 13.50 Centrum nápadov 14.20 Večerná univerzita 15.00
Katechéza 15.30 Poltón klub 16.30
Luxáreň 17.00 Retro blok 17.30 FILMiX
Å 18.00 Poézia 18.15 Návratka 18.25
Prehľad katolíckych periodík 18.30 Svätý František (16) 19.00 Vlastná cesta P
19.30 Octava dies 20.00 Správy 20.15
Rehoľná abeceda 20.30 Po stopách
evanjelia v Číne – Nesmierna milosť,
príbeh kmeňa Lolo 21.00 Tandem kvíz P
21.45 Moja misia – magazín 22.45
Ruženec 23.45 Správy
26.04. (nedeľa) 07.00 Svätý František
(15) P 07.30 Centrum nápadov 08.00
Gospel párty 09.00 Ruženec P 10.00
Svätá omša P 11.15 Nielen z chleba
12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná P
12.30 Poézia P 12.50 Starý zákon (17)
å 13.20 U Nikodéma 14.45 Tandem
kvíz 15.30 Retro blok 16.00 Moja misia
– magazín 17.00 Štúdio AHA! 17.30
Octava dies P 18.00 Poltón magazín P
18.30 Kráľovstvo bez hraníc (22) 19.00
Katechéza P 19.30 Luxáreň 20.00
Správy 20.15 Rehoľná abeceda P 20.30
Božie deti – Čiriklovo − táčik P 21.00
Vlastná cesta 21.30 Hviezda slovenského neba 22.00 Večerná univerzita
22.45 UPéCé live 23.45 Správy

rádio lumen

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
09.04. (štvrtok) 09.00 Missa Chrismatis – svätá omša z farského Kostola
Nanebovzatia Panny Márie v Banskej
Bystrici 12.10 The Passion – výber z pašií angl. skladateľa Adriana Snella 16.00
Pohľad do Veľkonočného trojdnia –
duchovná príprava s pátrom Michalom
Zamkovským 18.00 Emauzy – svätá
omša z Dómu sv. Alžbety v Košiciach

20.30 Nádej zrodená na Zelený štvrtok
– rozprávanie o Eucharistii a kňazstve
22.00 Jesus Christ Superstar – hudobný výber z rockovej opery
10.04. (piatok) 07.30 Liturgia hodín
s lamentáciami z Katedrály sv. Františka
Xaverského v Banskej Bystrici 09.00
Kalvárie a krížové cesty na Slovensku 10.00 Veľkopiatočné dopoludnie
12.00 Sviatočné zamyslenie 12.05
Hudba Veľkého piatku 13.00 Mystérium Veľkého piatku – kompozícia
z tvorby Karola Wojtylu 14.00 Krížová
cesta s Mons. Rudolfom Balážom 15.00
Obrady Veľkého piatku z Katedrály sv.
Františka Xaverského v Banskej Bystrici
16.30 Sviece a prameň 17.30 Dar mreží – svedectvo 20.30 Dar a otcovstvo
– hosť: don Anton Červeň
11.04. (sobota) 07.30 Liturgia hodín
s lamentáciami z jezuitského Kostola
Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave
09.00 Slová života – rozhovor s Mons.
Mariánom Chovancom 10.00 Ticho
Bielej soboty 10.30 Tajomstvo Božieho
hrobu 12.00 Sviatočné zamyslenie
12.05 The Passion Of The Christ – výber
soundtracku k filmu Umučenie Krista
13.00 Krása ticha – o nepočujúcich ľuďoch 14.00 Význam Božieho hrobu
a Bielej soboty u rímskokatolíkov
a gréckokatolíkov. Vzkriesenie v obidvoch cirkvách 16.00 Voda ako symbol
života 17.00 In Paradisum – hudobný
výber z rekviem 19.30 Veľkonočná
vigília z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku 22.00 Radosť zo Vzkriesenia –
prežívanie veľkonočnej radosti s pátrom
Róbertom Bezákom
12.04. (nedeľa) 00.02 Darček z rádia Proglas 06.00 Sviatočné Ranné
spojenie 08.30 Sviatočné Svetielko
10.00 Efetta, otvor sa! 11.00 Fujarôčka
moja – sviatočné pásmo veľkonočnej
poézie a ľudových piesní 12.00 Urbi
et orbi – požehnanie z Vatikánu 12.30
Ranokresťanské nápevy – spevy Veľkonočnej nedele 18.00 Emauzy – svätá
omša z jezuitského Kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave
13.04. (pondelok) 06.00 Veľkonočná Lumenáda 10.00 Veľkonočné
vydanie Kolotoča 11.00 Fujarôčka
moja – šibačka a obyčaje Veľkej noci
12.00 Modlitba Raduj sa, nebies
Kráľovná a zamyslenie prešovského arcibiskupa a metropolitu
Mons. Jána Babjaka 13.00 Hosť
na každý deň – Ľuba Šajdová 15.00
Prežívanie a slávenie veľkonočného
tajomstva v kresťanských cirkvách
16.00 Sviatočné vydanie TOP 15 18.00
Emauzy – svätá omša z Dómu sv.
Alžbety v Košiciach

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 20.05
Sedem posledných slov Ježiša Krista
na kríži – napísal ich Joseph Haydn na
objednávku pre katedrálu v Cádize ako
hudbu k veľkopiatkovému rozjímániu
o siedmych výrokoch Ukrižovaného, ako
ich uvádzajú evanjeliá 21.15 Krížová
cesta z Ríma – priamy prenos krížovej
cesty z Kolosea
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
13.04. (pondelok) 08.05 Abrahám
(4) – dokumentárny film o jednej

z najznámejších biblických postáv
Starého zákona 13.10 Biely medvedí
kráľ – Podarí sa zlej čarodejnici zmarit
svadbu princezny a princa alebo bude
jej kliatba zlomená? 20.25 12 podmienok k dedictvu – Jason sa domnieval,
že jeho dedictvom bude hromada
peňazí. Dostalo sa mu však obrovské
prekvapenie... Film USA, 2006.
14.04. (utorok) 15.10 Chiara Lubichová
18.04. (sobota) 20.05 Svätý František
Xaverský a misia jezuitov – dokument
o živote svätca
19.04. (nedeľa) 12.45 Krásy stvorenia – CELTIC; hudobné chvály – hudebno-poetický film
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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“.
Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
16.04. 17.00 hod.
Sabinov
23.04. 17.00 hod.
Prešov – Opál
		
– večer chvál mladých
Večery v kaviarni Smajlík
Príjemné posedenie pri káve, čaji s prednáškou každú
stredu a štvrtok o 18.00 hod.
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
spolok sv. cyrila a metoda

V apríli si okrúhle životné jubileum
pripomínajú títo naši členovia:
50 rokov: Juraj Baran zo Sačurova, Ing. Bernarda
Kovalčinová z Rozhanoviec, Helena Potocká z Rakovca
nad Ondavou
60 rokov: Jaroslav Kačur z Humenného, Juraj Perháč
z Košíc-Furče, František Sabol z Davidova, Mária Šalapová z Lesného
70 rokov: Helena Andrášková z Topole, Helena Capová
zo Sečoviec, Mária Džuganová z Vyšných Repáš, Mária
Halušková z Tichého Potoka, Mária Janočková z Nižného
Hrabovca, Anton Polák z Lesíčka
75 rokov: Michal Bodnár z Kysty, Alfonz Demeter
z Prešova, Ján Dzurjanin z Poše, Jozef Huber zo Sobraniec, MUDr. Ján Mydlo z Michaloviec, Anna Rapčová
z Nižného Hrabovca, Mária Tribíková zo Sobraniec
80 rokov: Anna Cifruľáková zo Suchého, Helena Dojčáková zo Zemplínskeho Hradišťa, Oľga Hogerová z Košíc,
Mária Chlebašková zo Zemplínskej Teplice, Pavol Kočiš zo
Sečovskej Polianky, Mária Kosťová z Baškoviec, Terézia
Siničáková z Košíc
85 rokov: Jozefína Kočerhová zo Strážskeho, Mikuláš
Lacko zo Žiliny, Mária Mirdová z Jasenova
90 rokov: Juraj Maheľ z Trhovíšť, Mária Nimčuková
z Vranova nad Topľou, Klára Simková z Košíc-Terasy
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích
milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!
Štedré srdcia
Členovia z Bratislavy: Justína Hospodárová 200 Sk,
Štefan Krajňák 100 Sk, Pavol Lunter a Andrej Škoviera
po 2 €; Jozef Balabas z Ľubice 100 Sk, Michal Kaňuch
z Vyšného Hrabovca 100 Sk; ; Členovia z Hriadok: Helena
Bajusová, Helena a Mária Buzinkaiové, Verona a Anna
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Dankové, Helena Farkašová, Kamila Hohošová, Mária
Jakabová, Mária Kocúrová, Jolana Miňovská, Alžbeta
Pejová, Mária Stašová, Mária Vincenčíková po 50 Sk; členovia z Milhostova: Jolana Kobulkaničová, Magdaléna
Malíková, Anna Savková, Mária Zahorská po 50 Sk
blahoželania
Vďaka ti, Bože, za kňaza, ktorý
tvoje slovo hlása. Duchovný otec
Martin Tkačin oslávil 12. apríla
2009 svoje 30. narodeniny.
Drahý náš otec Martin, v týchto
dňoch ďakujeme nebeskému Otcovi za dar života a dar kňazstva,
ktorý nám vo vás dal. Vyslovujeme vám veľké Pán Boh
zaplať za vašu obetavú a nezištnú prácu vo farnosti,
za vaše prekrásne kázne, ktoré prenikajú do našich
sŕdc, za rady, povzbudenie, modlitby, ktoré za nás
obetujete. Do ďalších rokov života vám vyprosujeme
hojné Božie požehnanie, veľa darov Svätého Ducha
a ochranu Presvätej Bohorodičky. Želáme tiež pevné
zdravie, veľa telesných a duševných síl, spokojnosť
v kruhu svojej farskej rodiny. Nech Pán žehná vaše kroky
na mnohaja i blahaja lita.
veriaci z Korejoviec

Drahý náš duchovný otec Pavol
Vaľko, pri príležitosti vašich
33. narodenín spolu ďakujeme
Bohu, že nám poslal dobrého
pastiera, ktorý pôsobí medzi
nami a je svojím životom, láskou,
skromnosťou príkladom pre nás
veriacich. Vyprosujeme hojnosť darov Svätého Ducha,
aby ste aj naďalej mohli plniť svoje poslanie na mnohaja i blahaja lita.
veriaci z Nižného Tvarožca
na slovo darovali

Ing. Juraj Mantič, Bratislava, 8,30 eur; Elena Mikitová, Košice, 6,80 eur; Jozef Mikula, Prešov, 6,30 eur;
Mária Múdra, Klenov, 5,64 eur; Ľubomír Porhinčák,
Bratislava, 20 eur; Michal Pristaš, Dargov, 18 eur;
Ján Regenda, Horňa, 29,90 eur; o. Mikuláš Sigeti,
Janova Lehota, 5 eur; Magda Suchy, Kanada, 11
eur; Arcinratstvo sv. ruženca, Malý Lipník, 16,60
eur; Spolok sv. ruženca, Dúbravka, 16,60 eur; Spolok sv. ruženca, Nižný Žipov, 16,60 eur; Spolok sv.
ruženca, Vysoká nad Uhom, 16,60 eur; Arcibratstvo
svätého ruženca, Bežovce, 16,60 eur; Spolok svätého
ruženca, Zemplínske Jastrabie, 33,20 eur; Margita
Škovranová, Drienica, 41,80 eur; Eva Tkáčová,
Dúbravka, 6,63 eur; Ján Smolnický, Sokoľ, 3,65 eur;

bohuznámy, Prešov, 3,65 eur; bohuznámy, Klenov,
40 eur; Jozef Ňachaj, Ruská Nová Ves, 5 eur; Iveta
Čekanová, Hanigovce, 5 eur; Anton Palenčár, Ruská
Nová Ves, 10 eur; Vincent Milenký, Ruská Nová
Ves, 10 eur; bohuznámy, Klenov, 20 eur; Spolok sv.
ruženca, Jastrabie n./Top., 25 eur.
Srdečne ďakujeme.
oznamy

Pozvánka na duchovné cvičenia
24. až 26. apríla 2009 sa v michalovskom kláštore
redemptoristov uskutočnia malé duchovné cvičenia na
tému Modlitba pod vedením redemptoristu Metoda Lukačika. Sú určené pre všetkých, ktorí túžia prehĺbiť svoj
duchovný život a chcú stráviť jeden víkend v modlitbe.
Začiatok duchovných cvičení je stanovený na piatok 24.
apríla o 17.00 hod., koniec je naplánovaný na nedeľu
26. apríla o 15.00 hod. Záujemcovia sa môžu nahlásiť
do 20. apríla 2009 prostredníctvom e-mailu vydavatelstvo@misionar.sk alebo na telefónnych číslach:
0904 738 128 (mobil), 056/68 81 981 (pevná linka).
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
Tepelná izolácia systémom fúkanej mi
nerálnej vlny MAGMARELAX vám prinesie
okamžitú výraznú úsporu energií a tepelnú pohodu.
Zatepľujeme trámové stropy, pultové strechy, steny
s dutinou a stropné konštrukcie. Technické posúdenie,
zameranie a optimálny návrh ZDARMA.
Kačeňák Rastislav, technicko-obchodný poradca
Pre čitateľov Slova ZĽAVA 5%. Mobil: 0915 042 522
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 inzercie

Občianska inzercia: Slovo (dátum) 15 centov a fotografia alebo rámček 2 eurá. Meno zvýrazňujeme
zadarmo, predložky nepočítame. Bližšie informácie:
051 – 7731 481
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu (od 40 rokov
života a od 20 rokov kňazstva) v normálnom rozsahu
je za dobrovoľný príspevok.
Cenník firemnej inzercie nájdete na slovo.grkatpo.sk.

IKONOPISECKÁ DIELŇA
ARCHANJELA RAFAELA
IKONY KTORÉ POTEŠIA NIELEN OČI, ALE I DUŠU
LADISLAV NÉMETH
MARTINČEKOVÁ 10, 821 09 BRATISLAVA
WWW.IKONA.SK E-MAIL: DIELNA@IKONA.SK
TEL.: 0905 993 988

	M	M	Ň	E	M	 K	U	L	 B	A	D	 Č	E	Ť	E	 B	O

„Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj
majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa
jeho schopností, a odcestoval.“ (Mt 25, 14 – 15) Čo robíš s talentami ty, keď ťa nikto
nevidí – v skrytosti? Na čo ich používaš? A na čo používaš tie, ktoré ti cvendžia vo
vrecku?
Úloha: Na obrázku sú rozličné mince. Nájdi tie, ktoré sú rovnaké.

	N	I	Í	T	I	C	E	T	T	A	V	I	O	S	O	V	O
	H	N	S	 Z	A	 J	Á	A	A	A	R	S	A	O	A	E	S
P	R	Á	I	N	 J	V	A	N	T	S	D	O	 K	M	D	M
K	V	I	A	E	A	Š	O	 B K	R	E	E	A	O	A	T
K	A	Ý	E	R	M	M	I	S	A	V	A	E	 J	D	N	C
B	R	N	 K	CH	A	I	E	T	A	 B	A	M	A	O	E	C
	I	O	M	D	M	I	L	V	N	N	 K	I	R	E	S	V	H
	CH	CH	L	I	E	 B	L	N	E	I	I	 B Č	T	N	V	R
	N	D	I	E	I	L	A	O	V	T	E	R	A	 K	E	T	O
	O	V	O	L	S	M	A	L	D	L	A	Ň	O	N	A	 P B
	V	O	 P	L	A	T	A	R	A	I	T	 P	H	 K	Á	S	Y
Z	R	A	 K P K	I	T	A	C	I	N	A	T	S	N	A
Legenda: ADAM, ADVENT, AKOSŤ, ANJEL, ATRAMENT, BABIČKA,
BANÁN, BARDEJOV, BLESK, BOLESTI, CESTA, DIAKON, DLAŇ, DVOR,
ENOCH, ETAPA, HNEV, HRIECH, HROBY, CHLIEB, IDOL, KALICH,
KANDELA, KMEŇ, KORINT, KRAVATA, KRST, MAMONA, MANNA,
MISIE, NAIM, OBEŤ, OPÁT, OVOS, PLAT, PLOD, SLOVO, SODOMA,
STANICA, TIARA, VEDA, VLAK, ZNAMENIE, ZRAK, ZVON
Tajničku tvorí 44 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:
Erz, Nastia,
Ahorn, Tuvu,
Nak

Doráňal

3. časť
tajničky

Ruda,
Orientálny
po nemecky
likér

Patriaci
Edovi

Autor:
V. Koma- Rímske číslo Rímsky
nický,
1500
krutovládca
Humenné

Vstupná časť
do domu

Rozmnožuj

Rítus

Značka
tyčiniek
Hrubý
povraz
Časť včelstva

Roztržka

Pohyb rastlín
Patriace
Ivanovi

Dokonca

Ťukať
Osobné
zámeno
Predpona
„správny“

Nikto

Rieka pri
Omsku
Chemická
značka zlata
Bodavý
hmyz

Korpus

2. časť
tajničky

Potápajme

Dravý vták

Vlastnou
rukou

Srdcovnica
4. časť
tajničky

Údajne
Majstrovstvá
Európy, skr.
Maďarské
mesto

Osina

Cestou,
z latiny
Európska inv.
banka

EČV Žiliny
Zákruty

Neodborník

Obsah

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 6: krížovka: (pozri Ef 5, 19b); osemsmerovka:
Túžbu po večnosti máme vpísanú až do kostí. Výherca: Miroslav Husák
z Vranova nad Topľou. 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 Inzeráty:
Vymením sekundové lepidlo za trojsekundové.
Zn: Nestíham lepiť.
Hľadám sponzora na vydanie publikácie Ako sa stať
milionárom.

Ateista

Mačkovitá
šelma

9

n Hádanky:
Ktoré bolo prvé prikázanie?
– Keď Eva prikázala Adamovi zjesť jablko.
Visí to na stene a plače. Čo je to?
– Stratený horolezec.
Kde nájdete šťastie, zdravie, lásku a bohatstvo na
jednom mieste?
– V slovníku.

Primát
z pralesa

Lapaji

Rozrývaj

Urobím
poriadok

Vietnamské
mesto
Dom. mužské meno

Nemecké
mesto

slovo

1. časť
tajničky

Ťažký kov

6

n Učiteľka: „Ako sa hovorí vtákom, ktorí na zimu
odlietajú do teplých krajín?“
Móricko: „Dovidenia, vtáčiky!“
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n Otec synovi: „Také vysvedčenie si zaslúži riadny
výprask!“
„Super, ocko! Viem, kde býva náš učiteľ.“
slovo 8|2009
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Zvonárska dielňa Albína IVÁKA

ponúka komplexné riešenia pre chrámy:
Automatizáciu chrámových zvonov
Používame najspoľahlivejšiu technológiu na zvonenie, ktorá spočíva v bezkontaktovom
snímaní polohy zvona s motorickým pohonom riadeným mikroprocesorovou jednotkou.
Osvedčená novinka! Pohon pomocou lineárneho motora, žiadne fyzické spojenie pohonu so
zvonom, chod zvonu je bez vibrácií, maximálne priblíženie k ručnému zvoneniu.
Prevádzame kompletnú rekonštrukciu pôvodného zavesenia a uchytenia zvonov, ako aj
elektrických pohonov. V roku 2008 sme elektrifikovali 75 zvonov.
Digitálne zvony spolu s hodinovým odbíjaním
Ojedinelé riešenie, pri ktorom odpadá finančne náročné použitie liatych zvonov alebo
nákladné rekonštrukcie zvonových zariadení. Systém obsahuje 4 zvony, hodinové odbíjanie,
denný automat, automat-pohreb, zvonkohry (napr. Tichá noc, Svadobný pochod).
Vežové hodiny
Ponúkame nový patentovaný vežový stroj pre Váš chrám riadený DCF signálom pre štyri
číselníky do priemeru troch metrov vyrobených laserovou technológiou za bezkonkurenčné
ceny spolu s hodinovým odbíjaním.
Odlievanie zvonov
Odlievame nové zvony do váhy 1000 kg a gongy na
hodinové odbíjanie. Konečný zvon má rýdzočistý presný
tón s vysokou povrchovou kvalitou vďaka 200 rokov starej
technológii.
Ozvučenie
Ponúkame dodanie a montáž prestížnej zvukovej aparatúry, kde zosilňovač obsahuje eliminátor spätnej väzby spolu
s 21 pásmovým grafickým ekvalizérom a parametrickým
korektorom v celom zvukovom pásme s reguláciou –20 až
0dB. Každý vstup má samostatné nastavenie citlivosti, basov, výšok, 100Hz filtra a phantómového napájania. Vďaka týmto parametrom je docielené najvernejšie ozvučenie chrámu.
Osvetlenie chrámov, ako aj kompletnú elektrifikáciu chrámu
Ponúkame a montujeme úsporné metal-halogenidové svietidlá, ktoré nahrádzajú klasické
halogénové 150, 300, 500, 1000 W reflektory s úsporou až 75% energie
Zváranie zvonov
Prevádzame zváranie prasknutých zvonov akejkoľvek veľkosti a hmotnosti.
Kúrenie do chrámu – tepelné žiariče, lavicové kúrenie

Ponúkame osvedčené kúrenie do chrámu tepelnými infražiaričmi nemeckej výroby, ktoré
neohrievajú vzduch, ale priestor pred nimi s okamžitým teplom zabraňujúcim tvorbe plesní
a baktérií. Taktiež ponúkame lavicové kúrenie.
Svetelná tabuľa
Komunikácia s veriacimi na prahu 21. storočia – slúži na
zobrazenie piesní, veršov, žalmov uložených na SD karte,
komunikácia tabule s obslužným zariadením je bezdrôtová. Rozmer svetelnej tabule 1100 mm x 1200 mm.
Patent
Od 13.07.2000 sme držitelia patentu na elektronický
regulátor zvonov, ktorý je zapísaný do registra podľa § 11
ods. 1 zákona č. 478/1992 Zb. ako úžitkový vzor č. 2675.
Osvedčenie a typová skúška
Ako jediná firma na Slovensku sme držitelia certifikátu vydaného Technickou inšpekciou
Banská Bystrica na elektrifikáciu, automatizáciu a výrobu vešiaka (konštrukcie) zvona do
váhy 6000 kg.
K vežovým hodinám ponúkame zdarma diaľkové ovládanie zvonov.
Samozrejmosťou je záruka 3 roky a 6 rokov na prevedené práce.
Elmont Albín IVÁK
Stredná Roveň 1267/10
Liptovské Sliače 034 84
http://www.ivakzvony.sk

Tel.: Ing. Patrik IVÁK 0905/518 786
Ing. Bystrík IVÁK 0905/941 321

GRÉCKOKATOLÍCKE ARCIBISKUPSTVO PREŠOV
PETRA, n. o.
vás pozývajú na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

SLOVO – vývoj a perspektívy,
ktorá sa uskutoční

15. – 16. APRÍLA 2009
v priestoroch auly A1 Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove.
Konferencia sa koná pri príležitosti 40. výročia vydávania
oficiálneho časopisu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
PROGRAM KONFERENCIE
15. APRÍL 2009 (STREDA)

08.30 Privítania
08.45	Odovzdanie ocenení a Ceny Emila Korbu
09.00 PaedDr. František Dancák
	Slovo v rokoch 1984 – 1991
09.15	Juraj Gradoš, ThLic.
Aktuálna situácia vo vydávaní časopisu Slovo
09.30	ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.
Perspektívy a výzvy časopisu Slovo
09.45 doc. ThDr. Peter Olekšák, PhD.
Potreba vzdelávania žurnalistov
10.00 Mons. Marián Gavenda, ThLic.
	Oficiálne periodiká Katolíckej cirkvi – situácia a výzvy
10.15 Prestávka
10.30	Juraj Drobný, ThLic.
	TV Lux – slovenská katolícka televízia
10.45 Mgr. Bernadeta Tokárová / Mgr. Kristián Bezák
Programy Redakcie duchovného života STV
11.00 doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.
	Rádio Lumen
11.15 PhDr. Radek Mezulánik, ThLic. (Česká republika)
Katolícke médiá v Českej republike
11.30 Myroslava Macová (Ukrajina)
História oficiálneho časopisu Mukačevskej eparchie
11.45	Ing. Vladimír Seman
Budúcnosť mediálneho priestoru v Gréckokatolíckej cirkvi
12.00 Diskusia
13.00	Obed
14.00 prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
	Liturgický život v Slove
14.15	ThDr. Ľubomír Petrík, PhD.
Publikačná činnosť gréckokatolíckych kňazov v časopise Slovo
14.30 doc. ThDr. Marek Petro, PhD.
	Vplyv komunistickej ideológie na časopis Slovo
14.45	ThDr. Michal Hospodár, PhD.
Kalendár Slova ako predchodca súčasného kalendára SSCM
15.00	ThDr. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
	Sociálne témy v časopise Slovo
15.15 Mgr. Lukáš Petruš / Mgr. Martina Poláková
	Tlačový zákon a jeho aplikácia v kresťanských periodikách
15.30 Diskusia
16.00 Záver

16. APRÍL 2009 (ŠTVRTOK)

WORKSHOPY (TVORIVÉ PRACOVNÉ DIELNE) 09.00 – 13.00
1. TV LUX ŠTÚDIO PREŠOV – Spoznávanie práce kresťanskej televízie priamo
v prostredí štúdia: technická a grafická práca, kulisy, osvetlenie, zvuk, kamerové skúšky
a možnosť sadnúť si pred kameru a okúsiť moderátorský „chlebíček“.
2. AKO SA VYRÁBA ČASOPIS – Zoznámenie sa s procesom výroby časopisov od
jeho elektronickej podoby v počítači cez grafickú tlač, fyzické spracovanie až po distri
búciu a koncového čitateľa.
3. ŽIVOT V RÁDIU – Stretnutie s prostredím, ktoré ostáva skryté za zvukom repro
duktorov: práca moderátorov a redaktorov, príprava na relácie, hudobná dramaturgia
a osobná skúsenosť pred mikrofónom.
INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV – UČASTNÍKOV WORKSHOPOV:
Workshopy budú prebiehať paralelne. Z dôvodov personálnych a priestorových kapa
cít je počet účastníkov workshopov obmedzený na 25. Prosíme vás o prihlasovanie do
jednotlivých workshopov do 09.04.2009 (štvrtok) na e-mail: palari@unipo.sk vo formáte:
Meno a priezvisko; Adresa; Kontaktné údaje (e-mail, mobil, farnosť); Názov workshopu;
Motivácia (prečo chcete pracovať vo vybranom workshope)
Po naplnení jednotlivých workshopov vás o ich ďalšej organizácii budeme informovať na
vašich kontaktných údajoch.

