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Peter Malcovský

Obec Valkovce, ktorá sa 
nachádza vo Svidníckom 

protopresbyteráte, sa spomína 
od roku 1382 a v súčasnosti je 

filiálkou farnosti Štefurov. Leží 
v južnej časti Nízkych Beskýd 
v doline Valkovského poto-
ka. V obci sa nachádza chrám 
z roku 1750 zasvätený svätému 
evanjelistovi Lukášovi.

Keďže v chráme nebol iko-
nostas, ktorý je súčasťou chrá-
mov východného obradu, odde-
ľuje svätyňu od priestoru lode, 

pomáha vytvárať liturgický 
priestor a môžeme z neho vní-
mať samotného Boha, veriaci 
sa spolu so svojím duchovným 
otcom začiatkom roku 2005 
rozhodli pre jeho realizáciu.

Samotná konštrukcia je zhoto-

vená z dreva červeného smreka, 
ktorý je povrchovo upravený iba 
lakovaním, čím vyniká samotná 
krása dreva. Zvláštnosťou sú 
ozdobne frézované točené stĺpy. 
V rovnakom štýle je zhotovený 
aj bohostánok, oltár a sedes, 
ktoré vytvárajú spolu s iko-
nostasom jeden celok. Autorom 
konštrukcie je pán Štefan Oslo-

vič z Milpoša.
Ikonostas pozostáva z hlavné-

ho radu – štyroch hlavných ikon, 
nad ktorými je rad svätých apoš-
tolov. Nad cárskymi dverami 
je umiestnená ikona Poslednej 
večere a nad ňou veľká ikona 
Krista Pantokratora. Vrchol 
ikonostasu tvorí trojramenný 
drevený kríž. Ozdobným prvkom 
ikonostasu je ornamentálna 
rezba, ktorá zvlášť vyniká na 
cárskych dverách. Do tejto rezby 
sú osadené štyri kruhové ikony 
evanjelistov. Na diakonských 
dverách sú ikony archanjelov. 
Autorom všetkých ikon je pán 
Rudolf Meščan z Bardejova 

a rezieb pán Vladimír Tomko 
z Prešova.

Napriek tomu, že v obci žije 
iba 210 veriacich, bol ikonostas 
spolu s opravou interiéru chrá-
mu realizovaný z väčšej časti 
zo zbierok miestnych veriacich 
a z majetku farnosti.

Prípravné práce sa začali 
v apríli 2005. Ikonostas bol 
dokončený koncom roku 2006. 
Posviacku ikonostasu spolu 
s novým oltárom, bohostán-
kom a obnoveným interiérom 
chrámu vykonal 22. apríla 2007 
terajší arcibiskup a metropolita 
vladyka Ján Babjak SJ. n

Milan ToMáš

Obec Kysta leží v juhozápad-
nej časti Východoslovenskej 

nížiny. Prvá písomná zmienka 
pochádza z roku 1272. Obec 
patrila viacerým zemepánom, 
cirkevným i svetským korpo-
ráciám. Cirkevný život Kysty 
reprezentuje gréckokatolícky, 
rímskokatolícky a reformovaný 
kostol. K 31. decembru 2006 žilo 
v obci 389 ľudí, z toho 143 gréc-
kokatolíkov, no počet obyvateľov 
v súčasnosti klesá.

Obec Kysta je filiálnou obcou 
farnosti Novosad v Trebišov-
skom protopresbyteráte. V roku 
1968 bol na miestnom cintoríne 
postavený kostol, v ktorom mali 
každú druhú nedeľu bohoslužby 

aj gréckokatolíci. V roku 1989 sa 
rozhodli veriaci spolu s otcom 
Michalom Onderkom postaviť 
nový chrám. 29. júla 1990 bol 
posvätený základný kameň. 
Stavba rástla veľmi rýchlo vďaka 

obetavosti veriacich, ktorí za 
necelý rok dokázali vybudovať 
krásne dielo.

Slávnostnú posviacku nového 
chrámu vykonal 23. júna 1991 
vtedajší prešovský sídelný bis-

kup Mons. Ján Hirka. Chrám je 
zasvätený svätým slovanským 
apoštolom Cyrilovi a Metodovi.

Interiér chrámu bol v roku 
1993 doplnený o chrámové 
lavice, ktoré posvätil pomocný 
prešovský biskup Mons. Milan 
Chautur CSsR, a nový zvon 
z dielne LITAX Košice z roku 
1994, ktorý takisto posvätil po-
mocný prešovský biskup Mons. 
Milan Chautur CSsR.

Nový ikonostas bol postavený 
v roku 2001. Drevenú konštruk-
ciu ikonostasu vyhotovil p. Šte-
fan Ščerba z Čeľoviec a ikony 
napísala Mgr. Angelika Nedo-
roščíková-Birošová z Prešova. 
Posviacku ikonostasu vykonal 
29. júla 2001 vladyka Milan, 
vtedajší košický apoštolský 
exarcha. n

Chrám sv. Cyrila a Metoda v Kyste
naše chrámy

Chrám sv. evanjelistu Lukáša vo Valkovciach

Oznam pre prispievateľOv
Ďakujeme všetkým prispievateľom do rubriky Naše 
chrámy, a zároveň prosíme kňazov, ktorí majú vo 
svojich farnostiach chrámy, kaplnky (ktoré slúžia ako 
liturgické priestory) alebo ikonostasy zhotovené a vy-
budované po roku 1989, aby nám zaslali svoje články 
do tejto rubriky. Bližšie informácie môžete dostať v pra-
covných dňoch na telefónnom čísle: 051 – 77 31 481 
(redakcia časopisu Slovo).
Veríme, že takto spoločne budeme môcť prispieť 
k lepšej informovanosti širokej verejnosti o vynalože-
nom úsilí veriacich a duchovných správcov v týchto 
farnostiach.

redakcia
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Jedným z priestorov, v ktorom sa dnešný svet 
pohybuje, je mediálny priestor. Zasahuje do profe-
sionálnych i osobných vzťahov. Médiá ponúkajú 
šablóny a vzory správania, konania i  myslenia. 
Tí, ktorí sa nechali vtiahnuť do takéhoto priestoru, 
sa cítia uvedomelo a in či online. Tí ostatní krútia 
hlavou nad nezmyselnosťou a gýčovosťou medi-
álnych obrazov. Stále sa však nič nedeje. Kritika je 
bez vonkajšej mohúcnosti niečo konkrétne urobiť. 
Mediálne nezmysly plynú ďalej a vplývajú na nás 
ľahko, tichučko a priam bezbolestne. Vkrádajú sa 
do nášho hodnotového systému a vytvárajú nám 
v ňom zmätok.
Ako je to možné?
Veď predsa máme odborníkov na mediálny 
priestor, hovoríme o mediálnej výchove, ale svet 
televízie, počítačov, filmov či novín stále viac 
pohlcuje najbezbrannejších. Naše deti.
Deti musia mať vzor. Ak ho nemajú, hľadajú 
ho. Deti musia mať motiváciu a inšpiráciu. Ak 
ju nemajú, nudia sa. Deti potrebujú spoločnosť, 
spoločenstvo. Ak ho nemajú, hľadajú ho. Nuž 
a v ostatnej dobe tieto potreby napĺňajú mé-
diá, a dokonca to robia pôsobivo, vynaliezavo 
a s príslušným psychologickým prehľadom. Vzory, 
inšpirácia, spoločnosť.
Skúsme nájsť odpoveď na otázku, prečo je to tak.
Koľkokrát sme skutočnými vzormi pre svoje deti 
či okolie? Koľkokrát sme tento mesiac, týždeň, 
deň motivovali či inšpirovali svoje dieťa a okolie? 
Koľkokrát sme boli spoločníkmi našim deťom? 
Nepovedali sme po návrate z práce, že nemáme 
čas, že musíme ešte to či ono dokončiť, urobiť? 
Nekončila sa naša komunikácia s nimi odporúča-
ním:  „Zapni si telku alebo počítač.“ Neboli sme po-
čas víkendu natoľko unavení a otrávení prácou, že 
sme nedokázali nafúkať dieťaťu koleso na bicykli, 
vziať loptu či ruksak a odísť do prírody? Nechceli 
sme počas voľných dní opäť len pokoj na prácu? 
Takéto otázky by sme si mohli klásť donekonečna 
a na každú z nich by sme zrejme odpovedali áno.
Čím ďalej tým viac sa zaoberáme neblahým vply-

vom médií na deti, no neuvedomujeme si závažný 
moment. My neponúkame našim deťom nijakú 
alternatívu. My médiá potrebujeme, aby boli 
alternatívou za nás samých. Aby boli alternatívou 
rodinných, partnerských i priateľských vzťahov. Ba 
často považujeme médiá za náhradu vo výchove. 
Hypnoticky si sadáme k televízorom, prežívame 
osudy iných a náš život, život našich detí nám 
uniká pomedzi prsty. Nevieme byť bez hluku médií 
a bulváru sami so sebou a s tými, ktorých ľúbime. 
Alebo sme ľúbili?! Využime nastávajúce júnové dni 
na lásku ako alternatívu. Vyhraďme si v dnešnej 
kozmicky rýchlej dobe čas na svoje deti. Viac času, 
ako nám patrí, totiž nedostaneme, preto si ho 
musíme nájsť. Musíme sa rozhodnúť, či chceme 
investovať čas do života našich detí, alebo ich 
nechať cestovať vo virtuálnom čase plnom imagi-
nárnych a vymyslených postáv a dejov. Využime 
teda priestor, ktorý nám ponúka náš Stvoriteľ, 
prosme ho o čas na vlastné životy, objavujme 
stratené hodnoty a ukazujme ich našim deťom.

ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.
člen redakčnej rady
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Matka ochotná stále pomôcť

Azda najrozšírenejšia ikona vo svete 
je ikona Matky ustavičnej pomoci. 
Prijala ju aj západná cirkev. „Urobte 
ten obraz známym na celom svete!“ 
Takto podľa tradície zveril v roku 1866 
pápež Pius IX. ikonu Matky ustavičnej 
pomoci redemptoristom.  

12

Život plný zázrakov

Otec Michal Vasiľ st., bývalý 
správca farnosti Zdoba-Sady nad 
Torysou, otec novovymenova-
ného sekretára Kongregácie pre 
východné cirkvi, ktorý nedávno 
oslávil 40. výročie svojho kňaz-
stva, patril medzi prvých verejne 
vysvätených gréckokatolíckych 
kňazov po roku 1950.

14 

Na misijnom území

Keď počujeme slovo misionár, pred-
stavíme si sv. Pavla alebo Františka 
Xaverského. Pápež Ján Pavol II. však 
povedal: „Dnešný svet je jedno veľké 
misijné územie, aj v krajinách s dlho-
dobou kresťanskou tradíciou potrebu-
jú byť ľudia re-evanjelizovaní.“ 

16



Drahí bratia a sestry!
Dnes sa budeme zamýšľať nad jedným 
z dôležitých aspektov myslenia sv. Pavla. 
Týka sa kultu, ktorý sú kresťania povinní 
zachovávať. V minulosti sa s obľubou 
hovorilo o akejsi antikultovej tendencii 
tohto apoštola, o „spiritualizácii“ myšlien-
ky kultu. Dnes lepšie pochopíme, že Pavol 
vidí v Kristovom kríži historický obrat, 
ktorý mení a radikálne obnovuje realitu 
kultu. Táto nová predstava kultu sa obja-
vuje predovšetkým v troch textoch z Listu 
Rimanom.

V Rim 3, 25 Pavol po tom, ako píše 
o „vykúpení v Kristovi Ježišovi“, pokračuje 
pre nás tajomnou formuláciou, keď hovo-
rí, že Boh ho „ustanovil ako prostriedok 
zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom 
viery“. Svätý Pavol týmto pre nás dosť 
zvláštnym výrazom – „prostriedok zmie-
renia“ – odkazuje na takzvanú zľutovnicu 
starovekého chrámu alebo na pokrývku 

archy zmluvy, ktorá bola považovaná za 
miesto kontaktu Boha s človekom, miesto 
tajomnej Božej prítomnosti vo svete ľudí. 
Táto zľutovnica sa počas Dňa zmierenia – 
Jom Kippur – kropila krvou obetovaných 
zvierat – krvou, ktorá symbolicky prenies-
la hriechy uplynulého roka do kontaktu 
s Bohom, a tak ich vrhla do priepasti 
Božej dobroty, kde boli akoby pohltené Bo-
žou silou, prekonané a odpustené. A život 
sa začal odznova.

Svätý Pavol naráža na tento rituál 
a hovorí, že tento rituál bol výrazom 
túžby vrhnúť všetky naše viny do priepasti 
Božieho milosrdenstva, a tak ich nechať 
zmiznúť. Prostredníctvom krvi zvierat sa 
to však nedá dosiahnuť. Bol potrebný reál-
nejší kontakt ľudskej viny s Božou láskou. 
K tomuto kontaktu došlo na Kristovom 
kríži. Kristus, pravý Boží Syn, ktorý sa 
stal pravým človekom, vzal na seba celý 
náš hriech. On sám je miestom, kde sa 

ľudská bieda stretáva s Božím milosrden-
stvom. V jeho srdci sa smutná masa zla 
spáchaného ľudstvom roztápa a život sa 
obnovuje. ...

Druhý text sa nachádza v prvom verši 
dvanástej kapitoly Listu Rimanom: 
„Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás 
prosím, aby ste svoje telá prinášali ako 
živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju 
duchovnú bohoslužbu.“ V týchto slovách 
sa objavuje zdanlivý paradox: obeta si 
spravidla vyžaduje smrť obetovaného, Pa-
vol tu však hovorí o obete v súvislosti so 
životom kresťana. Výraz „prinášajte svoje 
telá“ nadobúda kultový nádych, ktorý 
znamená „obetovať, ponúknuť“ a pred-
stavuje koncepciu obety. Výzva „prinášať 
telá“ podobne ako v Rim 6, 13 „oddajte 
sa“ sa týka celej osoby. Výslovný odkaz na 
fyzický rozmer kresťana je tiež vo výzve 
„Oslavujte teda Boha vo svojom tele“ (1 
Kor 6, 20). Ide totiž o potrebu oslavovať 

SloVo SVäTého oTCA

Ježiš Kristus a pochybujúci Peter na vlnách Galilejského mora snímka: image02.webshots.com

Pápež Benedikt XvI. sa 7. januára 2009 v aule Pavla vI. vo vatikáne stretol s veriacimi, ktorí si prišli 
vypočuť katechézu počas generálnej audiencie. svätý otec v nej v úvode prítomným zaželal všetko 
dobré v novom roku.

Pavlova náuka    
o kresťanskom kulte
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Vážená redakcia,
čo to znamená, keď je kňaz suspendo-
vaný?

Jozef

Milý Jozef,
kňazská vysviacka patrí k tým sviatos-
tiam, ktoré poznačia človeka na celý 
život. nemyslím tým iba emocionálne, 
ale zvláštnou pečaťou podobne, ako 
je to pri krste. ak sme už raz pokrstení, 
sme Božie deti a len od nás závisí, či 
otec v nás môže nájsť zaľúbenie.
ak však veriaci a pokrstený kresťan 
prekročí niektorý z vážnych zákazov, 
dostáva sa do stavu exkomunikácie – 
teda je vyňatý zo spoločenstva cirkvi aj 
z prisľúbení, ktoré plynú pre večný život.
Podobne je to pri suspendácii kňaza. 
aj vtedy dochádza k odňatiu privilégií, 
ktoré sú s kňazskou vysviackou priamo 
spojené. Takýto kňaz je laicizovaný, stá-
va sa veriacim laikom – kresťanom. Teda 
nie je vylúčený z cirkvi. nesmie však 
pod vážnymi trestami naďalej vykonávať 
tú činnosť, ktorá mu bola suspendáciou 
odňatá. Ide hlavne o slávenie eucha-
ristie a ostatných sviatostí s výnimkou 
sviatosti krstu, nakoľko v prípade núdze 
podľa nášho východného cirkevného 
práva môže katechumena pokrstiť 
každý veriaci kresťan – teda nemusí to 
byť kňaz (v takomto prípade sa potom 
pri pochybnostiach v chráme slávnostne 
udeľuje podmienečný krst).
suspendáciu môže vykonať iba biskup, 
pod právomoc ktorého kňaz patrí. Zväč-
ša tak robí, keď sa kňaz previní vo vážnej 
veci voči cirkvi, vlastnému kňazstvu 
či cirkevnému právu. suspendácia je 
posledným krokom, a nie je trvalá. Pred-
chádzajú jej upozornenia a neraz aj zá-
kaz kňazskej činnosti na istý čas. ak však 
ani počas tohto obdobia kňaz v sebe 
nenájde ducha cirkvi a bude tvrdohlavo 
zotrvávať vo svojich postojoch proti 
nej, dôjde k suspendácii. v niektorých 
vážnych prípadoch dochádza aj priamo 
k exkomunikácii.
ak sa suspendovaný kňaz nachádza 
v situácii, keď je jediným, kto môže 
pomôcť, hlavne čo sa týka sviatosti 
zmierenia, v prípade nebezpečenstva 
smrti kajúcnika tak môže a má vyslúžiť 
túto sviatosť.

otec Juraj

Boha v najkonkrétnejšej každodennej 
existencii, a to viditeľnými a vnímateľnými 
vzťahmi.

Takéto konanie Pavol kvalifikuje ako 
„živú, svätú, Bohu milú obetu“. A prá-
ve tu sa stretávame s výrazom „obeta“. 
V bežnom ponímaní je tento termín súčas-
ťou posvätného kontextu a znamená pod-
rezanie zvieraťa, ktorého istá časť môže 
byť spálená na počesť bohov a ďalšia časť 
skonzumovaná na hostine tými, čo obetu 
uskutočnili. Pavol ho však aplikuje na ži-
vot kresťana a takúto obetu charakterizuje 
pomocou troch prívlastkov.

Prvý – „živá“ – vyjadruje jej vitalitu. 
Druhý – „svätá“ – pripomína Pavlovu ideu 
svätosti, ktorá nesúvisí s miestom či pred-
metom, ale so samotnou osobou kresťana. 
Tretí prívlastok – „Bohu milá“ – zrejme 
odkazuje na častý biblický výraz používa-
ný pre obetu – „príjemnej vône“ (porov. Lv 
1, 13. 17; 23, 18; 26, 31; atď.).

Hneď potom Pavol definuje tento nový 
spôsob života ako „duchovnú bohosluž-
bu“. Pavol neprestajne predpokladá, že 
sme „jeden v Kristovi Ježišovi“ (Gal 3, 
28), že v Kristovu smrť sme boli pokrstení 
(porov. Rim 6, 3) a teraz žijeme s Kristom, 
skrze Krista a v Kristovi. V tejto jednote 
– a iba v nej – sa môžeme v ňom a s ním 
stať „živou obetou“, a tak konať „pravú 
bohoslužbu“. Obetované zvieratá mali 
zastupovať človeka, jeho sebadarovanie. 
To však nemohli. Ježiš Kristus svojím 
sebadarovaním sa Otcovi a nám nie je 
nejakou náhradou, ale skutočne v sebe 
prináša ľudskú bytosť, naše viny a našu 
túžbu; skutočne nás reprezentuje, prijíma 
nás do seba. V spoločenstve s Kristom 
uskutočnenom vo viere a sviatostiach 
sa napriek všetkým našim nedostatkom 
stávame živou obetou: uskutočňuje sa 

„pravý kult“.
Nakoniec ešte pár slov o treťom texte 

z Listu Rimanom, ktorý sa týka novej 
bohoslužby. Svätý Pavol v 15. kapitole ho-
vorí: „Milosť, ktorú som dostal od Boha, 
aby som bol služobníkom Krista Ježiša 
medzi pohanmi a konal posvätnú službu 
Božiemu evanjeliu, aby sa pohania stali 
príjemnou obetou, posvätenou v Duchu 
Svätom.“ (15, 15 n) Chcel by som zdôraz-
niť len dva aspekty tohto obdivuhodného 
textu, ktoré sa týkajú jednotnej terminoló-
gie Pavlových listov.

Predovšetkým sv. Pavol interpretuje svoje 
misijné pôsobenie medzi národmi sveta 
ako kňazskú činnosť s cieľom budovať 
univerzálnu Cirkev. Ohlasovanie evanjelia 
s úmyslom zjednotiť národy v spoločen-
stve zmŕtvychvstalého Krista je „kňazská“ 
činnosť. Apoštol evanjelia je pravým 
kňazom a robí to, čo je jadrom kňazstva – 
pripravuje pravú obetu.

A druhý aspekt: možno povedať, že 
cieľom misijného pôsobenia je kozmická 
liturgia, spočívajúca v tom, že sa náro-
dy zjednotené v Kristovi, teda celý svet, 
stanú Božou slávou, „príjemnou obetou, 
posvätenou v Duchu Svätom“. V tejto 
Pavlovej predstave kultu sa objavuje 
dynamický aspekt, aspekt nádeje: Kristovo 
sebadarovanie má za následok tendenciu 
pritiahnuť všetkých do spoločenstva jeho 
tela, čiže zjednotiť svet. Iba v spoločenstve 
s Kristom, príkladným Človekom, ktorý 
je s Bohom jedno, sa svet stáva takým, 
aký si ho všetci želáme: zrkadlom Božej 
lásky. Tento dynamizmus je v Eucharistii 
stále prítomný, tento dynamizmus musí 
inšpirovať a formovať náš život. Vďaka za 
vašu trpezlivosť. n

preložila Mária Spišiaková (krátené)

lIsTáreň

eparchiálna odpustová slávnosť na sviatok Zoslania Sv. Ducha
30 05 31 05 200930. 05. – 31. 05. 2009 

SOBOTA - 30. 05. 2009

13:00 Stretnutie detí a mládeže 

NEDEĽA - 31. 05. 2009

7:00 Sv. liturgia (cirkevnoslov.)
(hry, scénky, erko-tance, 
súťaže, ukazovačky...)

15:45    Sprievod k prameňu
16:00 Posvätenie vody v prameni

7:00    Sv. liturgia (cirkevnoslov.)

8:30    Rímskokat. sv. omša

9 15 S ž16:00 Posvätenie vody v prameni 
Moleben k Presvätej   
Bohorodičke

17:30    Veľká večiereň s litijou

9:15    Sv. ruženec

9:45    Akatist ku Sv. Duchu

18:30    Sv. liturgia (malé agapé)
Panychída za zosnulými   

20:00    Koncert skupiny Peter  
Milenky Band (katechéza)

10:30  Slávnostná sv. liturgia    
Myrovanie

Milenky Band (katechéza)
22:00    Eucharistická pobožnosť

VŠETKÝCH SRDEČNE POZÝVAME!VŠETKÝCH SRDEČNE POZÝVAME!
POČAS CELEJ ODPUSTOVEJ SLÁVNOSTI MOŽNOSŤ PRISTÚPIŤ KU SVIATOSTI ZMIERENIA

Bližšie informácie: Gr. kat FÚ, Rafajovce 3, 057/44 99 335 5 slovo   11|2009



n Anna Záborská prijala oce-
nenie občianskeho združenia 
FAMILIENNETZWERK. slovenskej 
europoslankyni a českému vice-
premiérovi Petrovi nečasovi bola 
9. mája v erfurte odovzdaná cena 
matejcek-Preis. Záborská dostala 
cenu za neúnavné nasadenie v eu-
rópskom parlamente za slobodu 
svedomia, podporu prirodzených 
rodín, medzigeneračnú solidaritu 
a uznanie matiek a otcov. 
Pri odovzdávaní ceny v budo-
ve starej opery v erfurte sa jej 
dostalo standing ovation od 350 
účastníkov.

n Pápežský biblický inštitút 
oslavoval sté výročie svojho 
vzniku. 7. mája sa pri tejto príle-
žitosti uskutočnila veľká slávnosť 
v Aule Magna Pápežskej Gregoro-
vej univerzity v ríme.

n Skutočné tváre a tváre virtu-
álne – vzťahy kráčajúce z ulice 
k Facebooku – tak znela téma 
stretnutia, ktoré sa konalo 6. mája 
v najvyššom inštitúte v ríme. 
Jezuitský páter antonio spadaro, 
redaktor talianskeho katolíckeho 
časopisu Civiltá Cattolica, hovoril 
o prínose, ale aj o rizikách feno-
ménu internetového portálu 
Facebook.

n Komunita Taizé 1. mája 
zavítala do mesta Vilnius v litve, 
ktoré bolo tento rok vyhlásené 
za európske mesto kultúry. Ide 
o prvé stretnutie v krajine bývalé-
ho sovietskeho zväzu.

n V Taliansku 28. apríla vyšla 
nová kniha Benedikta XVI. 
Chvála svedomia. Kniha je zhrnu-
tím prejavov a prednášok z rokov 
1991 – 2000, v ktorých sa pozasta-
vuje pri témach svedomia, pravdy 
a viery.

n Svätá zem. Cesta, kde je 
mladá viera je názov novej knihy 
novinára Giorgia Bernardelliho 
o svätej zemi. Knihu predstavili 29. 
apríla vo vatikáne za prítomnosti 
prefekta Kongregácie pre východ-
né cirkvi kardinála leonarda 
sandriho.

n Svätý Otec prijal 27. apríla na 
osobnej audiencii Alexandra 
Lukašenka, bieloruského prezi-
denta, nazývaného západnými 
médiami „posledným komunistic-
kým diktátorom európy“.

udalosTI

Svätý Otec vymenoval 7. mája 
2009 do hodnosti arcibiskupa 
P. Cyrila Vasiľa SJ. Nový sekre-
tár Kongregácie pre východné 
cirkvi a titulárny arcibiskup 
v Tolemaide v Líbyi P. Cyril Vasiľ 
SJ prijme biskupskú vysviacku 
14. júna 2009 v bazilike Santa 
Maria Maggiore v Ríme.

Životopis
arcibiskup cyril vasiľ sJ sa na-

rodil 10. apríla 1965 v Košiciach. 
Pochádza z rodiny gréckokato-
líckeho kňaza. Po absolvovaní 
gymnázia v Košiciach absolvoval 
v rokoch 1982 – 1987 základné 
teologické štúdiá na rK cmBF 
v Bratislave. Kňazskú vysviacku 
pre službu v Prešovskej grécko-
katolíckej eparchii prijal 14. júna 
1987 v Prešove z rúk križevac-
kého biskupa mons. slavomíra 
miklovša.

v auguste 1987 mons. vasiľ emi-
groval do Talianska. v roku 1989 
dosiahol licenciát na Právnickej 
fakulte Pápežského východného 

inštitútu v ríme. v októbri 1990 
štúdium prerušil a nastúpil do 
noviciátu spoločnosti Ježišovej 

v talianskom Janove. Po návrate 
do ríma v roku 1992 pokračo-
val v štúdiu a v decembri 1994 
dosiahol doktorát z kánonické-
ho práva na Právnickej fakulte 
východného inštitútu v ríme. 
v roku 1997 sa habilitoval na 
Teologickej fakulte Palackého 
univerzity v olomouci. v roku 

1995 začal vyučovať cirkevné 
právo na Teologickom inštitúte 
sv. alojza v Bratislave. v roku 1997 
získal na Pápežskej Gregorovej 
univerzite diplom z cirkevnej 
jurisprudencie.

v roku 2000 bol mons. vasiľ vy-
menovaný za dekana Fakulty vý-
chodného cirkevného práva na 
Pápežskom východnom inštitúte 
v ríme a v tom istom roku bol vy-
menovaný za konzultora Kongre-
gácie pre východné cirkvi, v roku 
2002 za konzultora Kongregácie 
pre náuku viery a v roku 2003 
za konzultora Pápežskej rady 
o duchovnú starostlivosť pre pre-
sťahovalcov a cestujúcich. v roku 
2007 sa stal rektorom Pápežské-
ho východného inštitútu v ríme. 
v súčasnosti je profesorom na 
Pápežskej Gregorovej univerzite 
v ríme a na Teologickej fakulte 
Trnavskej univerzity v Bratisla-
ve. Je autorom početných kníh 
a článkov a dlhoročným spolu-
pracovníkom slovenskej redakcie 
vatikánskeho rozhlasu.

Gréckokatolíci majú nového arcibiskupa

Benedikt XVI. navštívil Jordánsko a Izrael
svätý otec odletel 8. mája na 12. 
apoštolskú cestu do ammánu – 
hlavného mesta Jordánska, kde 
ho privítal apoštolský nuncius 
v Jordánsku arcibiskup Fran-
cis assisi chulikat a jordánsky 
kráľ abdallah II. s manželkou. 
v programe pokračoval náv-
števou centra pre postihnutých 
regina Pacis. 

svätý otec 9. mája posvätil 
základný kameň univerzity 
latinského patriarchátu v ma-
dabe, kde sa stretol s latinským 
patriarchom Jeruzalema mons. 
Fouadom Twalom. v programe 
svätého otca bolo aj stretnutie 
s moslimskými náboženskými 
predstaviteľmi, diplomatickým 
zborom a rektormi jordánskych 

univerzít, ktorým sa Benedikt 
XvI. prihovoril vo vonkajších 
priestoroch mešity al-hussein 
Bin-Talal v ammáne. Benedikt 
XvI. navštívil na hore nebo sta-
rovekú baziliku zasvätenú moj-
žišovi, ktorá bola postavená v 4. 
storočí. svätý otec sa tam stretol 
s generálnym ministrom rádu 
menších bratov konventuálov 
– minoritov Josém rodríguezom 
carballom. Posledným bodom 
programu bola modlitba vešpier 
v grécko-melchitskej katedrále 
v ammáne spolu s kňazmi, re-
hoľníkmi, seminaristami a pred-
staviteľmi rozličných cirkevných 
hnutí.

10. mája celebroval slávnostnú 
svätú omšu na medzinárodnom 

štadióne v ammáne. Popoludní 
mal na programe návštevu Be-
tánie za Jordánom. Tu posvätil 
základné kamene pre kostoly 
latinského a grécko-melchitské-
ho obradu.

Prvým bodom programu svä-
tého otca v pondelok 11. mája 
bola súkromná sv. omša v ka-
plnke nunciatúry v ammáne. Po 
rozlúčkovej slávnosti odletel do 
hlavného mesta Izraela Tel avi-
vu. odtiaľ sa presunul do Jeruza-
lema, kde sa stretol s izraelským 
prezidentom, navštívil pamätník 
holokaustu yad vashem a stretol 
sa s predstaviteľmi rozličných 
náboženstiev vo svätej zemi.

Študenti putovali na Zakarpatskú Ukrajinu
23. – 25. apríla sa študenti Peda-
gogickej a sociálnej akadémie 
v Prešove a ukrajinského gym-
názia v Prešove zúčastnili na 
spoločnej púti na Zakarpatskú 
ukrajinu, počas ktorej navštívili 

zámok a skanzen rusínskej kul-
túry v užhorode a mesto Ťačiv. 
o ubytovanie pútnikov sa posta-
ral otec Peter Krenický. okrem 
prehliadky mesta zavítali aj do 
obce usť-Čorna, kde navštívili 

miestne sestry služobnice a cir-
kevný domov dôchodcov. Pri 
spiatočnej ceste sa ešte zastavili 
na zámku v mukačeve.

rudolf hreňo
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29. apríla 2009 v nedožitom 78. 
roku života a 34. roku kňazstva 
zomrel gréckokatolícky kňaz šte-
fan Baník, titulárny arcidekan.

otec štefan Baník sa narodil 2. 
júla 1931 v Košiciach. v rokoch 
1946 – 1950 študoval vo fran-
tiškánskom kláštore v Trnave 
a v malackách ako klerik. matu-
roval v roku 1951 na gymnáziu 
v Prešove. v tom istom roku sa 
prihlásil na rímskokatolícku bo-
hosloveckú fakultu v Prahe, kde 
študoval do roku 1953. v tomto 
roku bol povolaný na základnú 
vojenskú službu. Po jej ukončení 
pracoval vo viacerých zamestna-
niach. sviatosť manželstva prijal 9. 
apríla 1960 s Teréziou leščinskou. 
v manželstve sa im narodila dcéra 
viera. v roku 1969 externe ukončil 
bohoslovecké štúdiá na rímsko-
katolíckej bohosloveckej fakulte 
v Bratislave. Kňazskú vysviacku 
prijal z rúk blahoslaveného bisku-
pa mučeníka Thdr. vasiľa hopka 
8. júna 1975 v Prešove. v rokoch 
1972 – 1990 pôsobil ako účtovník 
na Gréckokatolíckom ordinari-
áte a neskôr Biskupskom úrade 

v Prešove, v rokoch 1975 – 1984 
bol zároveň správcom farnosti 
v okružnej, v rokoch 1984 – 1990 
správcom farnosti Ľubovec. od 
roku 1990 do roku 1994 pôsobil 
ako správca farnosti miklušovce 
a od roku 1994 do roku 1998 bol 
asistentom na Gréckokatolíckej 
bohosloveckej fakulte Prešov-
skej univerzity v Prešove, kde 
prednášal cirkevnú slovančinu 
a nový zákon. od roku 1998 žil 
na odpočinku v Prešove.

Príležitostne vypomáhal slá-
vením svätých liturgií v zdra-
votníckych zariadeniach. Bol 
osobným priateľom otca emila 
Korbu. veľmi propagoval jeho 
básne. vo svojom voľnom čase 
sa venoval histórii, predovšetkým 
štúdiu dejín Prešova. výsledkom 
štúdia je jeho podstatná účasť 
na diele Sprievodca po sakrálnych 
pamiatkach a cirkevnom živote 
Prešova, v ktorej v spolupráci s iný-
mi odborníkmi spracoval kultúrne 
dedičstvo mesta Prešov v oblasti 
dejín, architektúry a umenia. Kni-
ha je cenným prínosom pre ďalšie 
generácie. otec štefan bol veľkým 

pedantom, obetavým, snaživým 
a pokojamilovným kňazom.

Zádušnej svätej liturgii a poh-
rebným obradom 5. mája 2009 
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove predsedal prešovský 
arcibiskup a metropolita Ján 
Babjak sJ. otec štefan Baník bol 
pochovaný na mestskom cintorí-
ne v Prešove.

v homílii vladyka Ján okrem 
iného povedal: „otec štefan v deň 
smrti ráno slávil svätú liturgiu, 
potom ešte zotrval v dlhom 
rozhovore so svojou dcérou. do 
poslednej chvíle bol teda pri 
oltári a v službe.“

večná mu pamiatka!
marcel mojzeš, Ľubomír Petrík

n Kňazi a laici sa 25.apríla 
2009 stretli v Malackách. na 
podujatí s názvom Výzvy, úlohy 
a priority pastoračného plánu 
Katolíckej cirkvi na Slovensku 
na roky 2007 – 2013 spoločne 
hľadali spôsoby realizácie pas-
toračného plánu vo farnostiach. 
Podujatiu predsedal bratislavský 
eparcha mons. Peter rusnák, 
predseda sociálnej subkomisie 
Teologickej komisie KBs. vo 
svojom úvodnom príhovore po-
ukázal na rastúcu snahu štátov 
riešiť sociálnu nerovnováhu vo 
svete. nerovnováha, súvislosť 
medzi globalizáciou a chudo-
bou, na ktorú trpí dnešný svet, 
má korene v srdciach ľudí.
v prvej časti programu odzneli 
prednášky, ktorých nosnou 
témou bol pastoračný plán Kato-
líckej cirkvi na slovensku na roky 
2007 – 2013 a snaha preniesť 
jeho realizáciu do každoden-
ného života so zameraním na 
prioritné cieľové skupiny.
Zážitok z podujatia umocnila 
pobožnosť akatistu k Presvätej 
Bohorodičke, ktorú sa účastníci 
stretnutia spolu s otcom bisku-
pom Petrom rusnákom mod-
lili vo františkánskom kostole 
v malackách.

n Mladí putovali do Sanktu-
ária Božieho milosrdenstva 
v Krakove. centrum voľného 
času v Juskovej voli zorganizova-
lo 1. mája 2009 púť do Krakova 
pre 27 animátorov Prešovskej 
archieparchie a veriacich z  Jus-
kovej voli a okolitých farností.

n Bohoslovci sa stretli na 
celoslovenskom podujatí 
v Košiciach. v piatok 1. mája sa 
už tradične konalo stretnutie 
seminaristov z celého slovenska. 
doteraz boli miestom stretnutia 
mariánske pútnické miesta. no-
vou tradíciou je zoznamovanie 
sa s našimi katedrálami. Prvou 
sa stala Katedrála sv. alžbety 
v Košiciach. v nej sa stretlo viac 
ako 200 bohoslovcov na slávení 
eucharistie, ktorej predsedal 
mons. alojz Tkáč, košický arcibis-
kup metropolita. 
Popoludnie strávili bohoslovci 
vzájomným spoznávaním sa 
počas prechádzky historickým 
centrom Košíc. Záverečným bo-

Zomrel otec Štefan Baník, titulárny arcidekan

Mládežnícke zbory sa stretli v Michalovciach
(michalovce, Karol Knap) mesiac 
máj v Košickej eparchii svojimi 
aktivitami už tradične patrí 
mladým. okrem pravidelných 
celoeparchiálnych akcií k nim 
prispel aj náš protopresbyte-
rát pravidelnou prehliadkou 
mládežníckych zborov. 3. mája 
sa uskutočnil už  4. ročník pre-
hliadky detských a mládež-
níckych speváckych zborov 
protopresbyterátu michalovce. 
na prehliadke sa zúčastnilo 9 
speváckych zborov a skupín 
z celého protopresbyterátu, 
aby spoločne oslavovali Boha,  
navzájom sa povzbudili k tejto 
oslave a vytvorili tak jedno veľké 
spoločenstvo. nešlo o súťažné 
vystúpenie, cieľom podujatia 
bolo ukázať, že je naozaj možné 
na rôznych úrovniach spevom 
oslavovať Boha a nebáť sa vytvo-
riť hoci aj menšie spoločenstvo. 
na tejto prehliadke vystúpil 
detský spevácky zbor Plamienok 
z michaloviec, mládežnícky spe-
vácky zbor anjelské srdce z dúb-

ravky, Jesus girls z Klokočova, 
detský spevácky zbor hlas do 
tmy z Poruby pod vihorlatom, 
mládežnícky spevácky zbor 

z Trnavy pri laborci, mládež-
nícky spevácky zbor Theotokos 
z michaloviec, detský spevácky 
zbor Zvončeky z Jovsy, skupina 
archeus z Poruby pod vihor-
latom, mládežnícky spevácky 
zbor agatangel zo slavkoviec. 
nadšenie mladých, ale aj záu-
jem veriacich o toto podujatie 
každým rokom narastá. svedčí 
o tom aj miesto uskutočnenia, 

ktoré sa muselo premiestniť 
z priestorov chrámu, kde sa 
konali prvé ročníky, do väčších 
priestorov mestského kultúrne-

ho strediska v michalovciach. 
v závere prehliadky sa otec 
protopresbyter František Puci 
poďakoval všetkým účinkujú-
cim za ich obetu a lásku, ktorou 
vytvárajú tieto spoločenstvá 
a vyslovil nádej, že o rok sa zno-
va v tomto veľkonočnom čase 
stretnú a znova budú takýmito 
svedkami vzkrieseného Krista.
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dom programu boli slávnostné 
vešpery.

n Televízia Lux oslávila prvé 
výročie. vysielať začala v ponde-
lok 4. mája 2008. slávnostnú svä-
tú omšu z Kostola Panny márie 
Pomocnice kresťanov v Brati-
slave celebroval bratislavský 
arcibiskup stanislav Zvolenský, 
predseda rady pre spoločen-
ské komunikačné prostriedky 
Konferencie biskupov slovenska. 
spolu s inými kňazmi pri svätej 
omši koncelebroval aj brati-
slavský eparcha vladyka Peter 
rusnák.

n Vladyka Milan Chautur 
zavítal medzi košických vyso-
koškolákov. Košický eparcha 
prijal pozvanie študentov a 5. 
mája 2009 navštívil Internátne 
spoločenstvo sv. anjelov stráž-
cov na medickej ulici v Košiciach 
ako jedno z desiatich základných 
spoločenstiev univerzitného 
pastoračného centra v Košiciach.

n V Prešove sa stretli sloven-
skí, rakúski a poľskí biblisti. na 
biblických dňoch, ktoré organi-
zovala Gréckokatolícka teologic-
ká fakulta Pu v Prešove, sa 5. – 6. 
mája stretli biblisti zo slovenska, 
rakúska a Poľska, aby spolu 
diskutovali o svätom písme. 
Po predchádzajúcom ročníku 
zameranom na starozákonné 
biblické texty sa tento ročník ve-
noval výlučne sv. Pavlovi. v rám-
ci programu prebehli zaujímavé 
diskusie, do ktorých sa zapájali aj 
študenti. doc. Jozef leščinský vo 
svojom príspevku pripomenul, 
že kým budeme len organizovať 
konferencie a nebudeme Písmo 
aj žiť v našich životoch, nebudú 
osožné a nebudú spĺňať svoje 
poslanie. v tradícii biblických dní 
budú v Prešove pokračovať aj 
v budúcom akademickom roku.

andrea Čusová

n Vyše 290 mladých ľudí sa 
stretlo na 41. púti radosti vo 
Vysokej nad Uhom. stretnutie 
sa uskutočnilo 8. – 10. mája 
2009. Počas víkendu mali mladí 
možnosť medzi sebou privítať 
sochu vzácneho svätca – sv. Pav-
la. Práve s ním sú prežívané už 
vyše roka púte radosti, ktorých 

(TK KBs) v ostatnom čase zapla-
vujú schránky domácností na 
slovensku listy, ktoré sa usilujú 
apelovať na súcit ľudí a žiadajú 
o finančnú pomoc pre deti v af-
rike. Ich odosielateľmi sú rozlič-
né organizácie, niektoré z nich 
vzbudzujú dojem príslušnosti ku 
Katolíckej cirkvi a vyzývajú na za-
sielanie finančných prostriedkov, 
niekedy aj s uvedením presnej 
sumy, na ich účet. domnievame 
sa, že spôsob, akým sú listy napí-
sané, hraničí s formami psychic-
kého nátlaku a vydierania. my 

zástupcovia organizácií pôsobia-
cich v oblasti misijnej a rozvojovej 
pomoci na slovensku sa dištan-
cujeme od takéhoto spôsobu 
komunikácie. sme toho názoru, 
že ťaživá situácia v afrike si ne-
pochybne vyžaduje aj finančnú 
pomoc obyvateľov slovenska. 
úprimne nás teší, že obyvatelia 
slovenska často napriek vlast-
nej zložitej finančnej situácii sú 
schopní a ochotní pomáhať tým, 
ktorí zápasia s každodenným pre-
žitím. Zároveň si však dovoľujeme 
vyzvať darcov, aby zodpovedne 

zvážili a preverili skutočnosti, 
prostredníctvom akej organizácie 
sa pomoc realizuje a kam organi-
zácie poukážu peniaze, ktoré im 
darcovia darujú. domnievame sa, 
že poskytovanie darov by malo 
byť určené iba organizáciám, 
ktoré transparentne informujú 
o tom, ako finančné dary pou-
žívajú na pomoc tým, ktorí túto 
pomoc potrebujú. dovoľujeme 
si upozorniť, že nikto nemá právo 
darcov nútiť do akejkoľvek pod-
pory ani určovať výšku ich daru.

Katolícke misijné a rozvojové organizácie upozorňujú

2. mája 2009 zomrel v nedožitom 
84. roku života a 40. roku kňazstva 
gréckokatolícky kňaz doc. Thdr. 
mons. vladimír Poláček, titulárny 
kanonik a čestný dekan Grécko-
katolíckej bohosloveckej fakulty 
v Prešove. Zádušnej svätej liturgii 
a pohrebným obradom vo štvrtok 
7. mája 2009 vo farskom Kostole 
sv. Jána a Pavla v místku v Českej 
republike predsedal bratislavský 
eparcha Peter rusnák. Telo zosnu-
lého bolo pochované do kňazské-
ho hrobu vo sviadnove.

mons. vladimír Poláček sa na-
rodil 26. septembra 1925 v Plzni. 
Pokrstený bol z vlastného rozhod-
nutia v dospelosti 4. apríla 1943 
v chráme sv. Klementa v Prahe 
v gréckokatolíckom obrade.

na kňazstvo sa začal pripravovať 
v Gréckokatolíckom kňazskom se-
minári v Prešove. Po troch rokoch 
(1948) ho blahoslavený prešov-
ský biskup mučeník Pavel Peter 
Gojdič osBm poslal na štúdiá na 
bohosloveckú fakultu v olomou-
ci. Tam prežil i deň likvidácie Gréc-
kokatolíckej cirkvi 28. apríla 1950. 
na rozdiel od kolegov v Prešove, 
ktorí boli internovaní, jeho tieto 
sankcie nepostihli. Tzv. akcia P sa 
v olomouci neuskutočnila takým 
drastickým spôsobom, i keď dô-
sledky likvidácie platili i pre české 
kraje. vďaka tejto situácii mohol 
dokončiť 5. ročník teológie a 30. 
júna 1950 uzavrieť absolutóriom. 
Boli to 2 týždne pred likvidáciou 
olomouckej fakulty. súčasne bol 
predvolaný krajským cirkevným 
tajomníkom v olomouci s odpo-
rúčaním na vstup do Pravoslávnej 

cirkvi s možnosťou kňazského 
svätenia. Teológ vladimír Poláček 
túto ponuku radikálne odmietol. 
Krajský cirkevný tajomník ho viac 
nepresviedčal a odporučil mu, 
aby si čo najskôr našiel civilné za-
mestnanie. Pôsobil vo viacerých 
civilných zamestnaniach a sú-
časne pokračoval v postgraduál-
nom štúdiu na rímskokatolíckej 
bohosloveckej fakulte v Prahe. 
v rokoch 1951 – 1954 zložil podľa 
vtedajšieho študijného poriadku 
tri postgraduálne štátne skúš-
ky z biblistiky, histórie – práva 
a z morálky – pastorálky. 4. štátna 
licenciátna skúška mu už na zásah 
štátnej moci nebola umožnená.

sviatostné manželstvo uzavrel 
29. apríla 1969 s Kvĕtoslavou, rod. 
šlapetovou. Za kňaza Gréckokato-
líckej cirkvi bol vysvätený 11. mája 
1969 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove blahoslaveným bisku-
pom mučeníkom Thdr. vasiľom 
hopkom.  mal byť vymenovaný za 
farára pre gréckokatolíkov na se-
vernej morave. severomoravská 
farnosť však nikdy nebola ustano-
vená. v dôsledku tzv. normalizácie 
boli povolené iba farnosti v Prahe 
a Brne, neskôr len v Prahe. so 
súhlasom prešovského ordinára 
pôsobil otec vladimír ako biri-
tualista na rôznych miestach vo 
farnostiach latinského obradu 
v Čechách a na morave (razová, 
horní Benešov, rychaltice, Čížkov 
u slavic, cetechovice, Bystřice 
p. h., Čeladná, ostrava- hosťálko-
vice, Borová, domaslavice).

3. novembra 1990 bola v Pre-
šove otvorená Gréckokatolícka 

bohoslovecká fakulta, ktorá bola 
začlenená do univerzity Pavla 
Jozefa šafárika v Košiciach. Za 
dekana tejto fakulty bol vymeno-
vaný otec Thdr. vladimír Poláček. 
v tejto funkcii pôsobil až do 21. 
marca 1995. v rokoch 1991 – 1995 
bol súdnym vikárom Prešovskej 
eparchie. Zároveň do roku 2000 
prednášal morálnu teológiu na 
cyrilometodějskej teologickej fa-
kulte v olomouci. v októbri 1998 
bol vymenovaný za titulárneho 
kanonika Prešovskej diecézy. Bol 
aj sudcom Interdiecézneho súdu 
v olomouci. Po odchode do dô-
chodku veľmi účinne vypomáhal 
v duchovnej správe vo Farnosti sv. 
Jána a Pavla v místku.

medzi jeho záujmy okrem cir-
kevného práva, v ktorom sa 
habilitoval v odbore dejín štátu 
a práva, patrila zoológia, psycho-
lógia zvierat, praktické použitie 
a výcvik.

Jeho krédom bolo: „Iustitia est 
constans et perpetua voluntas ius 
suum cuique tribuendi.“ spravod-
livosť je pevná a stála vôľa dať 
každému, čo mu patrí.

večná mu pamiatka!
IsPB

Zomrel otec Mons. Vladimír Poláček, titulárny kanonik
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ústrednou témou sú myšlienky 
z Pavlovho hymnu na lásku.

n V Čerhove vybudovali novú 
sakristiu. v sobotu 9. mája 
navštívil obec vladyka milan 
chautur, košický eparcha, aby 
posvätil novú sakristiu a zapre-
stolnú ikonu. sakristiu veriaci 
postavili svojpomocne v prie-
behu niekoľkých mesiacov. 
Zaprestolná ikona s námetom 
zosnutia Presvätej Bohorodičky 
je dielom rastislava róku z veľ-
kej Tŕne. Po posviacke vladyka 
slávil sv. liturgiu.
na konci slávnosti miestny farár 
Peter Bombár vyjadril vďaku 
veriacim za všestrannú pomoc 
pri dokončení diela. na vladyku 
a jeho spolupracovníkov čakal 
pripravený koč, na ktorom sa 
previezli na miesto občerstvenia. 
Touto dnes už zriedkavou atrak-
ciou spolu s úvodným privíta-
ním chlebom a soľou v krojoch 
veriaci vyjadrili lásku k svojmu 
biskupovi a zvyklostiam svojich 
predkov.

michal hospodár

n Koledníci putovali so sv. 
Pavlom. v sobotu 9. mája sa viac 
ako 3 500 detí v rajeckej lesnej 
a okolo 1 500 detí v levoči stre-
tlo na 8. misijnej púti detí, ktorú 
organizovalo erko – hnutie 
kresťanských spoločenstiev detí.
Tohtoročnú púť sprevádza-
la téma Putovanie sv. Pavla. 
vyvrcholením misijnej púte 
bola slávnostná svätá omša, 
ktorú v levoči celebroval spišský 
diecézny biskup František Ton-
dra a v rajeckej lesnej žilinský 
diecézny biskup Tomáš Galis.

(neoznačené správy sú  
zo servisu TK KBS)

 poZVáNkA

22. – 24. mája 2009 sa uskutoční 15. 
Gorazdov ekumenický festival sakrál-
nych skladieb s medzinárodnou účas-
ťou, ktorý sa koná v rámci 20. svä-
togorazdovských dní na Slovensku 
a Dekády sv. Gorazda na Slovensku 
2005 – 2015. Záštitu nad podujatím 
prevzal prezident SR Ivan Gašparo-
vič. Jednotlivé body programu sa 
uskutočnia v Trebišove, Sečovciach 
a Vojčiciach. Bližšie informácie: reg.
osvet.stred.tv@stonline.sk. 

ROS Trebišov

Nová publikácia  
Model financovania Katolíckej cirkvi na Slovensku
(Bratislava, TK KBs) ústav pre 
vzťahy štátu a cirkví usporiadal 
5. mája v Bratislave odbornú 
prednášku, v rámci ktorej Thdr. 
martin šabo, Phd., predstavil 
model financovania Katolíckej 
cirkvi na slovensku. Prednáška 
bola spojená s prezentáciou 
rovnomennej knihy a zborníka 
prednášok Vzťahy štátu a cirkví 
na začiatku 21. storočia, ktorý je 
výstupom z medzinárodnej kon-

ferencie o súčasných otázkach 
a trendoch tejto problematiky 
v európe. Konala sa v novembri 
2007 v hlavnom meste sloven-
ska a v zborníku sú uverejnené 
príspevky účastníkov z 24 krajín, 
okrem európskych aj z usa a Ja-
ponska.

autor v aktuálnej publikácii po-
rovnáva štátno-cirkevné vzťahy, 
cirkevné politiky štátov, konfe-
sijné právo a modely ekonomic-

kého zabezpečenia cirkví v iných 
krajinách. Ponúka pohľad na 
riešenie danej problematiky vo 
vybraných krajinách euro-atlan-
tického priestoru, nachádza roz-
diely a paralely. dotýka sa mode-
lov, ktoré sú už rokmi odskúšané 
v tradičných demokraciách, a svoj 
pohľad zameriava aj na hľadania 
v štátoch, ktoré prežívajú druhú 
dekádu novonadobudnutej de-
mokracie po rokoch neslobody.

(litmanová, Ľubomír Petrík) Pút-
nici na hore Zvir v litmanovej 
mali v prvú májovú nedeľu 3. 
mája veľa dôvodov na radosť. 
archijerejskú svätú liturgiu slávil 
prešovský arcibiskup a metro-
polita Ján Babjak sJ a homíliu 
predniesol rektor Katolíckej uni-
verzity v ružomberku prof. Tade-
usz Zasępa, ktorý pútnickému 
miestu z vďačnosti za uzdravenie 
daroval vzácny, viac ako storočný 
kalich. dostal ho pred rokmi ako 
dar k primičnej svätej liturgii od 
svojho principála, ktorý ju dostal 
ešte k svojim primíciám.

vladyka Ján zároveň predstavil 
pútnikom duchovného správcu 
pútnického miesta otca Ing. Thdr. 
vasiľa Kindju, Phd., ktorého do 
tejto služby ustanovil k 1. aprílu 
2009. Bude pútnikom každý deň 
k dispozícii. na hore sa vďaka 
tomu začali každý deň o 14.00 
hod. sláviť sväté liturgie a o 15.00 
hod. Korunka k Božiemu milosr-
denstvu. Zároveň je k dispozícii 
každodenné slávnostné uctenie 
ikony Presvätej Bohorodičky 
a jej zakrytie, ako aj modlitba 
ruženca. so životom a aktivitami 

pútnického miesta sa môžete 
zoznámiť na novej internetovej 
stránke www.horazvir.sk. Farnosť 
litmanová má naďalej svojho 
správcu farnosti, ktorým je otec 
mgr. rastislav Janičko. otec arci-
biskup potešil pútnikov aj tým, že 
ich informoval o ďalších prácach 
pri úprave areálu na hore.

novoustanovený duchovný 
správca v súvislosti so vzácnym 
darom povedal: „otec profesor 
Zasępa k nám na prednášky často 
prichádzal so škatuľou chutných 
krowiek. aj teraz prišiel ako šted-
rý človek s darom – vzácnym 
kalichom.“

Profesor Tadeusz Zasępa v ho-
mílii ponúkol hlboký pohľad 
na vzťah Panny márie k Bohu, 
k Ježišovi Kristovi a k cirkvi. ona 
najdokonalejšie z ľudí poznala 
a milovala Boha, Ježiša Krista 
a cirkev. „Bohu nedávala pod-
mienky, ale bola mu k dispozícii 
pre jeho plán spásy. najdokona-
lejšie z ľudí poznala a milovala 
Ježiša Krista od počatia až po kríž. 
najlepšie z ľudí poznala a milo-
vala cirkev, a to ako modliace 
sa spoločenstvo. Bola prítomná 

vo večeradle a modlila sa spolu 
s apoštolmi. hlas cirkvi zaznie-
va aj v sociálnych a politických 
otázkach, predovšetkým vtedy, 
keď nikto iný nechce hovoriť 
v mene utláčaných, trpiacich 
a prenasledovaných. ale vždy 
je to modliace sa spoločenstvo.“ 
v závere otec rektor zdôraznil, že 
aj naším poslaním je spoznávať 
a milovať Boha a toho, ktoré-
ho poslal – Ježiša Krista, ako aj 
Kristovu cirkev a s ňou a v nej sa 
predovšetkým modliť. „myslím 
si, že práve v čase krízy je to 
veľmi potrebné a aktuálne. na 
tejto ceste poznania a lásky nás 
posilňuje Pán Ježiš svojím telom 
a krvou,“ dodal rektor Katolíckej 
univerzity.

liturgickú slávnosť nádherným 
spevom sprevádzal spevácky 
Zbor bl. metoda dominika Trčku 
zo starej Ľubovne. viac ako 3 000 
modliacich sa pútnikov zakúsilo 
blízkosť Presvätej Bohorodičky 
podobne ako kedysi apoštoli vo 
večeradle. obdarovaní mnohými 
milosťami a opálení horúcim 
jarným slnkom sa s radosťou 
rozchádzali domov.

Pútnici zakúsili štedrosť na hore Zvir v Litmanovej

Srdečne vás pozývame  
na Archieparchiálne večera-
dlo Mariánskeho kňazského 
hnutia.
Večeradlo sa uskutoční  
v sobotu 20. júna 2009 
v Chráme bl. biskupa  
P. P. Gojdiča na Sídlisku III 
v Prešove.

Pozvánka na Archieparchiálne večeradlo
spoločný program pre kňazov a laikov:
09.00 hod. moleben k Presvätej Bohorodičke
09.20 hod. Prednáška
09.40 hod. ruženec
10.30 hod. svätá liturgia (slovenská)
eucharistická poklona
Tak ako Presvätá Bohorodička spolu s prvými apoštolmi zotrvávali na 
modlitbách vo večeradle a prijali svätého ducha, aj dnes nás chce 
Panna mária zhromaždiť a priviesť cez večeradlo k novým Turícam.

-jd
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Boli tri hodiny ráno, keď som sa 
s troma svojimi deťmi dostavil za 
Novú scénu Divadla Jonáša Zábor-

ského v Prešove, odkiaľ sme odchádzali 
na púť Rádia Lumen do Krakova. Dve 
deti ostali doma s manželkou. Stál tam 
už ďalší kňaz s dcérou a o chvíľu prišiel 
ďalší, tiež s dcérkou. Na to prišiel auto-
bus, v ktorom už boli niektorí ďalší kňazi, 
laickí veriaci a niekoľko seminaristov. 
A začala sa naša púť.

Po minulé roky som sledoval púť Rádia 
Lumen k Božiemu milosrdenstvu v pria-
mom prenose v rádiu, ale vždy som si 
s nadšením hovoril, že nabudúce už 
pôjdem. Konečne to vyšlo.

Trocha sme si zdriemli, trocha sa po-
modlili a zajedli z toho, čo nám nabalili 
naše manželky. A ako vzorní otcovia sme 

sa snažili nezabúdať na svoje deti. Pýtali 
sme sa ich, či im niečo nechýba, či sa im 
dobre sedí. A sledovali sme pútavý film 
Svedectvo, v ktorom kardinál Stanislav 
Dziwisz, krakovský arcibiskup a metro-
polita, rozpráva o Božom služobníkovi 
Jánovi Pavlovi II. Práve on v Cirkvi za-
viedol sviatok Božieho milosrdenstva na 
Tomášovu nedeľu.

O pár hodín sme už videli vysokánsku 
vežu Baziliky Božieho milosrdenstva 
v Krakove. Ukazoval sa nádherný deň. 
Slnko pálilo stále viac. Najprv sme si 
obhliadli celý areál svätyne, poukazovali 
ho deťom a usadili ich na lúke medzi 
ostatných pútnikov, ktorých sa zo Slo-
venska zišli tisíce. My sme sa odobrali do 
sakristie pripraviť sa na slávnostnú svätú 
omšu. Len gréckokatolíckych kňazov sa 

tam zišlo viac ako tridsať. Prišli s pútnik-
mi z našich farností na dvanástich auto-
busoch a niektorí docestovali aj autami. 
Všetkých pútnikov z celého Slovenska 
bolo približne 20 000.

Hlavným celebrantom slávnostnej svätej 
omše na priestranstve pri bazilike bol vla-
dyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup 
a metropolita, ktorý v úvode liturgickej 
slávnosti povedal: „Každý jeden z nás, 
ktorí veríme v Boha, môžeme načierať 
z Božieho milosrdenstva toľko, koľko 
vládzeme. Pred Pánom Bohom aj pred 
ľuďmi obstojíme len na základe Božieho 
milosrdenstva.“

Homíliu predniesol spišský biskup 
a predseda KBS Mons. František Tondra, 
ktorý zdôraznil, že celé Sväté písmo je 
plné myšlienok o Božom milosrdenstve, 
pretože Boh je láska. „Boh stvoril človeka 
z lásky, stvoril ho na svoj obraz a človeka 
neprestal milovať, aj keď poblúdil a bol 
neverný. Boh nás vždy miluje a čaká 
na naše rozhodnutie, aby sme sa znova 
vrátili k nemu.“ 

Koncelebrovali aj pomocný košický bis-
kup Mons. Stanislav Stolárik a pomocný 
krakovský biskup a rektor Baziliky Božie-
ho milosrdenstva Mons. Ján Zajac.

Horúce jarné slnko akoby nám chcelo 
pripomenúť teplo Božej lásky, ktorú má 
Boh ku každému z nás. Popoludňajší 
program patril krásnemu spevu Anny 
Servickej a potom sme sa v bazilike 
modlili časť Akatistu k Ježišovi Kristo-
vi. Nádherným spevom ho sprevádzali 
gréckokatolícki bohoslovci z prešovského 
kňazského seminára. Mal som tú milosť, 
že som tejto modlitbe ako kňaz predse-
dal. Bol to pre mňa veľmi silný duchovný 
zážitok, lebo na tomto mieste ma hlboko 
oslovili slová akatistu: „Mocný vojvodca 
a Pane, premožiteľ pekla, zachránený 

V tebe je bohatstvo 
milosrdenstva    

alebo S tebou mnĕ baví svĕt
Ľubomír PETRík

1. mája sa konala 5. rozhlasová púť Rádia Lumen k Božiemu milosrdenstvu do Krakova,  
ktorá bola jarným poslom ohlasujúcim Vzkrieseného.

svätá omša na tohtoročnej púti rádia lumen do Krakova snímka: TK KBs/ štefan sajgalik
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rozhovor s p. Evou Horňákovou, členkou 
organizačného tímu divadelného festivalu 
Rybka

Čo je to Rybka a prečo 
práve Rybka? 
Rybka je kresťanský 
divadelný festival pre 
deti a mládež. dlho sme 
s vedúcou voc erka 
v stropkove slávkou 
Paľovou hľadali názov, až 
sme sa dohodli na Rybke. 
Je to kresťanský symbol 
a jasne vyjadruje to, že 
hráme pre Ježiša. 
Festival je súťažnou 
prehliadkou. súťaží sa 
v dvoch kategóriách (mladší – do 12, starší 
– nad 12 rokov). Po tvorivých dielňach na-
sledujú vystúpenia jednotlivých súborov 
pre verejnosť.

Kedy vznikla myšlienka usporadúvať na 
východe takýto festival? 
Začalo sa to tvorivými dielňami v roku 
2005. Bol to vlastne nultý ročník, na kto-
rom boli odohrané 3 predstavenia. v tom-
to roku je to teda 4. ročník, takže máme za 
sebou už päť rokov festivalu.

Kto je hlavným organizátorom festiva-
lu? 
hlavným organizátorom je farnosť vo 
vyšnom orlíku v spolupráci s erkom. už 
druhý rok spolupracujeme s cirkevnou 
základnou umeleckou školou sv. Jána 
Bosca v Bardejove.

Z čoho pozostáva práca riaditeľky 
festivalu? 
najprv treba nájsť vhodný dátum, s tým 
súvisí aj podávanie projektov, vďaka kto-
rým môžeme festival organizovať. do tejto 
podpory sa zapája ministerstvo školstva 
a pred dvoma rokmi aj fond neFo. Potom 
oslovíme ľudí, ktorí chcú nacvičiť divadlo 
(aspoň 3 – 4 mesiace pred usporiadaním 
festivalu) a členov poroty. Podmienkou 
účasti je zachovanie kresťanskej témy, 
ktorá však nemusí byť prvoplánová. Tri 
týždne pred samotným podujatím nav-
števujeme spolu s p. vladimírom špure-
kom jednotlivé nahlásené súbory v ich 
domácom prostredí a vyberáme tie, ktoré 
sa zúčastnia na prehliadke. okrem toho 
musíme zabezpečiť materiál a pomôcky 
na tvorivé dielne, podáva sa guľáš, pečú 
koláče, zdobí sa sála. vyberá sa motto fes-
tivalu, zabezpečuje technika – osvetlenie, 
ozvučenie. v neposlednom rade si vždy 
zabezpečujeme aj modlitbovú stráž.

dada Kolesárová

na 5 mInúT

od večnej smrti spievam ti pieseň chvály 
ja, tvoje stvorenie a tvoj sluha. A keď-
že tvoje milosrdenstvo je nevýslovné: 
osloboď ma od všetkých bied, keď volám: 
Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou“ 
(kondák 1). A v treťom ikose: „Pozval si 
mýtnikov a hriešnikov a neveriacich, veď 
v tebe, Ježišu, je bohatstvo milosrdenstva. 
Neprehliadni teraz ani mňa, ktorý som 
ako oni, ale prijmi sťa drahocenný olej 
túto pieseň.“ A rovnako ďalšie texty tejto 
modlitby vo mne umocňovali istotu, že 
Božie milosrdenstvo je nekonečné. Opäť 
som si uvedomil, akého prorockého ducha 
mal Ján Pavol II. Vedel, že tento svet dnes 
potrebuje veľmi zreteľne počuť radostnú 
zvesť evanjelia, zvesť o bezhraničnej Bo-
žej láske, z ktorej Boh nikoho nevylučuje. 
Moje vnútro naplnila nesmierna radosť, 
že spiritualita a liturgické bohatstvo by-
zantského východu boli a sú vždy naplne-
né Božím milosrdenstvom, Kristom, ktorý 
je čelovikoľubec – milujúci človeka. Ján 
Pavol II. na základe mystických zážitkov 
a zvláštneho daru kontemplatívnej mod-
litby sv. sestry Faustíny Kovalskej aktuali-
zoval túto pravdu Božieho milosrdenstva 
pre dnešok. Sám na generálnej audiencii, 
deň po jej blahorečení, povedal: „Blaho-
slavená sestra Faustína, ďakujem ti, že si 
pripomenula svetu toto veľké tajomstvo 
Božieho milosrdenstva. To ,vzrušujúce ta-
jomstvo‘. Nevysloviteľné tajomstvo Otca, 
ktoré dnes tak veľmi potrebuje človek 
a celý svet.“

Po akatiste o 15. hodine sme sa už 
vhĺbili do Korunky Božieho milosrden-
stva. Mnohí pútnici navštívili aj kaplnku 
s milostivým obrazom milosrdného Ježiša 
a hrobom svätej sestry Faustíny.

V závere púte sme si nenechali ujsť 

možnosť krátko sa pomodliť v slovenskej 
kaplnke v suteréne baziliky. Hneď vedľa je 
aj maďarská a ukrajinská kaplnka. V tej 
maďarskej nás zaujala a milo prekvapila 
veľká mozaika s ikonografickými vyob-
razeniami svätých od sv. Štefana, uhor-
ského kráľa, až po novodobých svätcov, 
medzi ktorými nechýbajú ani blahoslave-
ní gréckokatolícki biskupi mučeníci Pavel 
Peter Gojdič OSBM a Teodor Romža.

Keď sme ešte chvíľu vychutnávali 
príjemnú atmosféru púte a teplo jarného 
slnka a vysvetľovali deťom, čo znamená 
to a čo predstavuje tamto, ktorýsi z kňa-
zov povedal na margo toho, že na púť 
prišli otcovia s deťmi, že mu to tak trocha 
pripomína známu komédiu S tebou mně 
baví svět, v ktorej sa traja otcovia vybrali 
na výlet so svojimi deťmi. A to sme sa už 
schuti zasmiali. Ale prišla mi na myseľ aj 
vážna myšlienka na milosrdného nebes-
kého Otca, ktorému tak veľmi záleží na 
nás, na jeho deťoch. On z lásky k nám po-
slal svojho Syna. A každý Kristov učeník 
môže s radosťou povedať: S tebou, Ježišu, 
je tak dobre, s tebou mně baví svět.

Cestou naspäť sme dopozerali film 
Svedectvo. Nejde len o svedectvo dlhoroč-
ného osobného pápežovho tajomníka, ale 
aj o svedectvo samotného Jána Pavla II., 
svedectvo o Božej láske k človeku. Potom 
sme sa pomodlili a kochali pohľadom na 
Vysoké Tatry z poľskej strany. O program 
v autobuse sa postarali bohoslovci, ktorí 
zaspievali azda všetko, čo vedia. A my 
s nimi.

Bol to krásne a hodnotne prežitý deň. 
A keď mi to potvrdili aj deti, opäť som mal 
dôvod ďakovať Bohu za jeho milosrden-
stvo. n

úťastníci tohtoročnej Púte mladých do Krakova 
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slovo na Tému

Azda najrozšírenejšia ikona vo 
svete je ikona Matky ustavičnej 
pomoci. Prijala ju aj západná cir-

kev. „Urobte ten obraz známym na celom 
svete!“ Takto podľa tradície zveril v roku 

1866 pápež Pius IX. ikonu Matky usta-
vičnej pomoci redemptoristom. Od tejto 
chvíle boli tisíce kópií obrazu rozposie-
lané do celého sveta. Táto ikona je však 
naozajstnou východnou ikonou.

história
Ikona Matky ustavičnej pomoci pochá-

dza z gréckeho ostrova Kréta v Egejskom 
mori. Kresťanstvo sa na ostrove začalo 
rozvíjať už v 1. storočí. Spomína ho aj 

 „Ikona je okno, cez ktoré 
vidíme nebo.“ Mnohí 
ikonu chápu iba ako čosi 
stacionárne, nemenné. 
Vnímajú ju ako istý 
druh fotografie. Medzi 
fotografiou a ikonou je 
však priepastný rozdiel. 
Kým fotografia vyvoláva 
spomienky na minulosť, 
ikona je oknom nielen 
do minulosti, ale aj do 
prítomnosti a budúcnosti.

 

Matka ochotná
stále pomôcť

Juraj GRaDoš

Ilustračná snímka: www.olphbishop.com
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apoštol Pavol. O rozmach kresťanstva na 
Kréte sa pričinil jeho žiak a adresát jedné-
ho z jeho listov – Títus.

V 8. storočí už mala Kréta niekoľko bis-
kupstiev. Ale 143-ročná arabská nadvláda 
zmietla z ostrova všetky stopy kresťan-
stva. Krátko pred koncom prvého tisíc-
ročia sa na Kréte začal znova objavovať 
kresťanský život. O dve storočia neskôr 
už ostrov patril Benátkam. Vďaka stykom 
s kultúrnou západnou Európou sa do Eu-
rópy dostávalo množstvo ikon miestnych 
ikonopiscov. Najobľúbenejšou ikonou na 
Kréte bola v tom čase ikona Matky Božej 
Bolestnej. Dodnes sa z nej zachovalo vyše 
sto originálov. Sedem z nich je podobných 
ikone Matky ustavičnej pomoci. Autorstvo 
sa pripisuje Andrejovi Ricovi z Gandie, 
ktorý žil v rokoch 1421 – 1495. Podľa 
niektorých je však o pol tisícročia staršia 
a jej pôvod treba hľadať v Konštantíno-
pole.

Ikona bola uctievaná na Kréte dlhé 
obdobie. Ale tak ako neraz v minulosti, aj 
tu sa našli „horliví veriaci“, ktorí ikonu 
z krétskeho kláštora mníchov baziliánov 
ukradli a preniesli do Ríma. Vďaka tomu 
ju zachránili pred tureckým rabovaním.

Ikonu Matky ustavičnej pomoci ukradol 
istý taliansky kupec a ukryl ju medzi 
tovar na lodi. Istého dňa sa strhla búrka 
a všetkým na lodi hrozilo nebezpečenstvo. 
Námorníci aj pasažieri sa začali modliť 
k Matke Božej. Napriek pochybnostiam 
sa more utíšilo a všetci boli zachránení. 
Uznali to ako znak zvláštnej ochrany 
Matky ustavičnej pomoci, ktorej ikonu 
viezli so sebou. Po roku cesty sa námor-
níci doplavili k rímskemu pobrežiu. Do 
mesta vošli nesúc zázračnú ikonu. Kupec 
najprv nechal ikonu vo svojom dome. 
Nemyslel na to, že by ju mal darovať 
niektorému z chrámov. Po istom čase 
ochorel a jeho zdravotný stav sa zo dňa 
na deň zhoršoval. Na konci života sa so 
slzami v očiach priznal, že ikonu ukradol, 
a prosil, aby ju po jeho smrti darovali 
niektorému z chrámov. Toto vyznanie 
vypočul priateľ, ktorý zložil patričný sľub 
splnenia poslednej vôle umierajúceho. 

Udalosti však neprebiehali tak hladko. 
Žena kupca, očarená krásou ikony, sa 
rozhodla, že si ju nechá. Uložila si ju do 
svojej spálne a závistlivo strážila, aby jej 
ju nikto nevzal. Ale napriek tomu mala 
z času na čas výčitky svedomia a sama 
Matka Božia ju napomínala vo sne: „Ak 
nedáš obraz do niektorého z chrámov, 
zomrieš.“ Žena bola tvrdohlavá a ne-
chcela ani počuť o tom, že by mala ikonu 
stratiť, aj napriek tomu, že dostala tvrdé 
upozornenie. Aj Riman, strážca kupcovho 
tajomstva, dostal náležité poučenie. Nič 

sa však nedialo. „Niekoľkokrát si odoprel 
moju prosbu, aby bola ikona odovzda-
ná. Si neposlušný. Treba, aby ťa vyniesli 
z tvojho domu. Potom iní nájdu hodné 
miesto pre mňa.“ Po niekoľkých dňoch 
sa konal pohreb človeka, ktorý zložil 
slávnostne sľub, že odovzdá ikonu niekto-
rému z chrámov.

Žena kupca nechcela ani naďalej 
ustúpiť. Nepresvedčila ju ani strata 
dvoch životov. Znova sa jej zopakoval 
sen, Matka Božia sa domáhala splnenia 
svojej vôle. Poslúžila si dieťaťom, šesťroč-
nou dcérkou tejto Rimanky. Istého dňa 
dievčina, ktorá bola sama v izbe, v ktorej 
sa nachádzala ikona, zbadala, ako sa nad 
ňou skláňa akási pekná pani a hovorí: 
„Choď a povedz svojej matke: ,Matka 

ustavičnej pomoci vás upozorňuje. Pre-
tože nechcete ikonu darovať, zomriete.‘“ 
Dieťa sa poponáhľalo k matke a všetko jej 
porozprávalo. Ale matka zostala naďalej 
tvrdohlavá a nič ju nemohlo zmeniť. Keď 
sa večer cítila chorá, pochopila svoju chy-
bu. Darovala ikonu Chrámu sv. Matúša. 
Tu ju začali ľudia verejne uctievať ako 
Matku ustavičnej pomoci alebo Madonu 
sv. Matúša. 

Za čias cisára Napoleona bol chrám 
zničený. Pápež Pius VI. bol na rozkaz 
Napoleona vyvezený do Francúzska 
a Rím dobyli Napoleonove vojská. Veliteľ 
dobyvateľov generál Barthire prikázal 
zničiť štyridsať chrámov. Ikonu Matky 
ustavičnej pomoci umiestnili do kláštor-
nej kaplnky, v ktorej sa mnísi zhromažďo-
vali pri modlitbe. Neskôr, keď si redempto-
risti postavili na mieste starého Chrámu 
sv. Matúša kláštor a Chrám sv. Alfonza, 
preniesli ju so súhlasom Svätého Otca 
a augustiánov, ktorí ju predtým spravo-
vali, do novopostaveného chrámu, kde ju 
v krátkej dobe korunovali.

opis ikony
Ikona je namaľovaná na doske tempero-

vou technikou. Doska je pravdepodobne 

cédrová. Je asi pol metra vysoká. Na 
zlatom podklade vyniká postava Panny 
Márie, ktorá drží v náručí – na ľavej ruke 
– Dieťatko. Tvár Panny Márie ukazuje 
východný typ ženskej krásy.

Na ikone sú aj dvaja archanjeli, ktorí 
držia nástroje umučenia. Na pravej strane 
drží archanjel Gabriel v rukách zakrytých 
plášťom kríž a klince. Na ľavej strane 
v podobnom postoji drží archanjel Michal 
nádobu, do ktorej je vložená kopija. Na-
značujú, že tu ide akoby o druhé zves-
tovanie. Ukazujú božskému Dieťaťu, čo 
ho čaká, až vyrastie, a oznamujú svätej 
Panne: „Budeš Matkou bolestnou.“ Dieťa, 
ktoré akoby len pred chvíľou odvrátilo 
tvár od kopije a špongie, vidí prichádzať 
archanjela Gabriela s krížom. Z ľudského 
strachu pred víziou budúceho utrpenia 
Ježiš hľadá pomoc u svojej Matky. Privinie 
sa k nej a stíska palec jej ruky, pričom sa 
mu uvoľňuje sandálik na pravej nohe. 
Matka pozerá pred seba na všetkých ľudí, 
ktorí idú za Ježišom a nesú svoj kríž. 
Z preduchovnenej a dôstojnej tváre Mado-
ny možno vyčítať hlbokú účasť na živote 
svojho Syna.

Texty v súlade s postupom východných 
cirkví popisujú postavy, ktoré sa na ikone 
nachádzajú.

symbolika zobrazenia
Ikona typologicky zapadá medzi zo-

brazenia Hodigitrie – tej, ktorá ukazuje 
cestu. Matka Božia ukazuje na Syna 
a hovorí: „On je Vykupiteľ človeka.“

Jej veľké oči neustále hľadia na nás, ako 
prežívame svoje starosti. Ústa sú malé, 
pretože v tichu rozjíma. Spodný červený 
odev je symbolom panenskej čistoty. Uka-
zuje nám jej ľudskú prirodzenosť. Tma-
vomodrý plášť ju označuje ako matku. 
Tento plášť zahaľujúci celú postavu ženy 
bol oblečením palestínskych žien. Tým 
je jasne povedané, že Mária je Matkou aj 
Pannou.

Ruky Ježiša Krista, ktoré sa pevne držia 
jej pravej dlane, hovoria, že jej boli dané 
všetky milosti. Jej ľavá ruka drží dieťa 
a každému hovorí: „Som matkou.“ Tieto 
slová sú útechou pre každého veriaceho, 
ktorý sa k nej utieka.

Padajúci Ježišov sandál visí na malom 
remienku. Symbolizuje človeka, ktorého 
s Ježišom a vlastnou spásou spája iba 
úzky remienok jeho osobného vzťahu 
s Máriou ako matkou.

Je zaujímavé, že iba Ježiš je na ikone 
zobrazený ako celá postava, anjeli i Mat-
ka sú znázornení čiastočne. Je to zrejmý 
dôkaz toho, že najdôležitejší je vždy Ježiš. 

Matka ustavičnej pomoci, Matka Cirkvi – 
pros Boha za nás hriešnych! n

Ó, Mária ustavičnej pomoci, ty si 
rozdávateľka milostí, ktoré Boh nám 
biednym udeľuje, a preto ťa učinil 
Boh tak mocnou, tak bohatou, tak 
dobrotivou, aby si nám vždy pomáhala 
v našich potrebách. Ty si orodovnicou 
najbiednejších hriešnikov, ktorí sa k tebe 
utiekajú. 

Ó Kráľovna moja, vypros mi odpustenie 
hriechov, lásku k Pánu Ježišovi, 
zotrvanie v dobrom až do konca 
a milosť, aby som sa vždy utiekal k tebe, 
Matka ustavičnej pomoci. Amen. 
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Otec Michal Vasiľ st., bývalý 
správca farnosti Zdoba-Sady nad 
Torysou, otec novovymenované-

ho sekretára Kongregácie pre východné 
cirkvi, nedávno oslávil 40. výročie svojho 
kňazstva.

n Otec, vaša cesta ku kňazstvu nebola 
jednoduchá.

Vstúpil som do seminára krátko po 
vojne a v osudnom roku 1950 som bol 
tretiakom. Bol som v skupine posledných 
siedmich bohoslovcov, ktorí zostali v se-
minári. Už začiatkom apríla bolo zrejmé, 
čo sa chystá, preto mnohí bohoslovci 
seminár postupne opúšťali. Nás už ale 
nechceli pustiť. Spolubrat Janko Dunda 
sa však poznal s profesorom, ktorý nás 
tam strážil. Raz, keď profesor šiel na obed 
a zveril stráženie Jankovi, ten nám pomo-
hol dostať sa zo seminára von. Išli sme 
na stanicu a vlakom domov. Lenže našim 

strážcom to nebolo jedno a vybrali sa za 
nami. Našťastie sme už boli vo vlaku, 
ktorý odchádzal smerom na Vranov nad 
Topľou.

Janko nás vopred informoval aj o tom, 
čo sa bude diať, pretože ho vzali na stret-
nutie v Ružbachoch, kde sa všetko orga-
nizovalo. Aj takto sa ho snažili zlomiť.

n Mali ste potom pokoj?
Asi mesiac áno. Snažili sme sa zamest-

nať a podarilo sa nám to. Ja som robil 
v záhradníckom podniku v Podčičve a môj 
priateľ, terajší vladyka Eugen Kočiš, v pe-
kárňach vo Vranove nad Topľou. Potom  
začali zberať bývalých bohoslovcov do 
väzenia v Prešove. Prišli aj po mňa, ale 
mal som šťastie, že jeden zo žandárov 
sa prisťahoval k nám do Vechca, a tak 
som mohol oznámiť rodičom, aby mi na 
stanicu do Vranova doniesli potrebné 
osobné veci.

Vo väzení sa nás snažili presvedčiť na 
pravoslávie, no keď sa im to nepodarilo, 
tak nás raz  ráno o štvrtej zobudili a od-
viezli autobusom preč. Za nami v aute 
viezli starého a veľmi chorého otca Tinka. 
Znova som mal šťastie, lebo v autobuse si 
ku mne prisadol jeden zo žandárov, ktoré-
ho mama pochádzala z Vechca, a tak som 
mohol poslať domov správu, kde budem 
uväznený.

n Podarilo sa vám to?
Nebolo treba. Na jednej zatáčke pred 

Novákmi sme sa nešťastne zrazili s au-
tom s nadrozmerným nákladom, ktorý 
rozbil všetky okná na strane, kde som 
sedel. Ja som bol až vzadu, ale aj tak mi 
úlomky skla zranili lakeť. Nastala panika. 
Starší spolubratia mi pomohli, aby som 
neomdlel. Mňa a ďalších dvoch vážnej-
šie zranených odviezli spolu s jedným 
žandárom do nemocnice. Odtiaľ som dal 

roZhovor

 Život plný 
Božích zázrakov

Otec Michal Vasiľ st., titulárny kanonik, 
sa narodil vo Vechci. Ordinovaný bol 
11. mája 1969 v Prešove. Pôsobil ako 
administrátor farností Vernár a Zdoba-
Sady nad Torysou. Od roku 1997 je na 
odpočinku v Nižnom Čaji, pričom stále 
vypomáha v svojej bývalej farnosti 
Zdoba.
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domov vedieť, že ideme do Hlohovca. 
Z Hlohovca som nastúpil do povestných 
PTP v Čechách a na Morave, kde som robil 
všetko od elektroinštalácií až po prácu 
v bani. Aj tam mi mnohí pomohli a pre-
radili ma na prácu, ktorú som fyzicky 
zvládal.

n Nakoniec ste sa predsa len stali kňa-
zom.

No nebola to jednoduchá cesta. Po pre-
pustení z PTP som robil v Chemkostave 
a neskôr v učtárni v Drevone. Otec Kočiš 
ma napojil na skupinu v Brne, kde som 
dokončil štúdium teológie a v roku 1967 
som bol tajne vysvätený za diakona. 
V roku 1968 som dostal avízo, že sa mám 
pripraviť na kňazskú vysviacku. No ja 
som už vtedy tušil, že sa veľa vecí zmení, 
tak som chcel počkať. V októbri sme mali 
byť vysvätení vladykom Vasiľom Hopkom 
v Oseku.

Na stanici sme sa však dozvedeli, že 
nemáme nikam ísť, lebo pravdepodobne 
budeme ordinovaní verejne. A tak som sa 
dostal do skupiny tých ôsmich kňazov, 
ktorí boli prvýkrát po roku 1950 verejne 
ordinovaní. Najprv som vypomáhal, kde 
bolo treba, a neskôr som dostal dekrét do 
Vernára.

Vtedy sa mi podarilo ešte ako zamest-
nancovi Drevony počas cesty na juho-
slovanský ostrov Krk dostať do Ríma. 
Všetci boli prekvapení, keď som sa večer 
pred odchodom vrátil. Mysleli si, že som 
emigroval.

Už dlhšie predtým som si písal s pátrom 
Michalom Lackom. Ten mi v Ríme zaria-
dil ubytovanie a odporučil aj program 
návštevy pamiatok. Pôvodne som tam 
mal byť len jeden deň, no práve on ma 
presvedčil, aby som zostal dlhšie.

Z Ríma som doviezol nielen nábožen-
skú literatúru, ale aj bohoslužobné rúcho 
a kalich s diskosom pre Vernár. Colníci 
nás však nekontrolovali, lebo si mysleli, 
že sa vraciame z dovolenky v Juhoslávii. 
Tak sa mi podarilo prejsť cez hranice 
v pokoji.

n Vtedy ste už mali dvoch synov. Dnes 
sú obaja v službe Cirkvi. Aká bola ich 
cesta?

Starší syn Michal mal už od mala jasné 
smerovanie – chcel byť kňazom. Raz, keď 
sme boli v Bratislave, som ho aj odfotil 
pred tabuľou kňazského seminára. Nebolo 
to ľahké, ale podarilo sa mu to.

Mladší Cyril mal však inú cestu. Už 
ako malé dieťa bol výnimočne nadaný. 
Ako päťročný sa sám naučil čítať, písať 
a počítať. Učiteľka ho preradila hneď do 
druhého ročníka, lebo ho nemohla nič 

viac naučiť. Aj na strednú školu išiel o rok 
skôr, pretože mal čisté jednotky. Chodil na 
rôzne súťaže, kde bol veľmi často úspeš-
ný.

Mal krásny prednes. Dokonca vystupo-
val aj vo filme a v celoštátnej vedomost-
nej súťaži v televízii, kde síce nevyhral, 
no od víťazstva ho delil iba lós. Počas štú-
dia na strednej škole začal čítať životopisy 
svätých. Nakoniec sa aj on rozhodol pre 
kňazstvo. Zo začiatku ho nechceli pustiť, 
lebo bol veľmi nadaný. Nakoniec však 
všetko dobre dopadlo a on nastúpil do 
bratislavského seminára k svojmu bratovi 
Michalovi.

n Ich cesty sa však krátko na to rozišli.
Michal po absolvovaní seminára pôsobil 

ako správca farnosti v Lekárovciach, 
neskôr v Poši a teraz v Sačurove. Cyril 
však chcel ísť ďalej študovať do Ríma, no 
štátne orgány mu to nechceli dovoliť. Na-
koniec sme mu v roku 1987 s manželkou 
vybavili cestu do Juhoslávie, odkiaľ emi-
groval. Bolo práve po odpuste, keď nám 
zavolal, že je v Taliansku. Vedeli sme, že 
ho tak skoro neuvidíme, no tešili sme sa 
z toho, že ide vlastnou cestou.

Božie cesty sú však zaujímavé. O rok 
sme sa dostali na Vianoce do Ríma, 
a potom prišiel rok 1989. Pred Vianocami 
k nám prišli redemptoristi, ktorí študo-
vali v Ríme a doniesli Cyrilovu tašku 
s odkazom, že on tam zostal. Bol to však 
kanadský žartík, lebo Cyril sa skrýval za 

rohom. Najprv sme sa zľakli, ale naše 
slzy sa zmenili na slzy radosti, že sme si 
mohli po dlhšom čase objať syna.

n  Ale on mal inú cestu. Zastavoval sa 
doma často?

Ako sa len dalo. Stále si našiel čas, aby 
prišiel aspoň na pár hodín domov, keď 
išiel okolo. A každý týždeň sme si telefo-
novali. O to sa vždy postarala manželka. 
Lenže aj keď bol doma, stále mu niekto 
volal a prosil ho o pomoc alebo ho pozý-
val k sebe.

n  Ako ste prijali jeho vymenovanie za 
arcibiskupa a sekretára Kongregácie pre 
východné cirkvi?

S radosťou i bolesťou. Nechcel som tomu 
uveriť, kým mi to on sám krátko na to 
nepotvrdil. Aj pre neho to bolo prekva-
penie. Na jednej strane som sa tešil, na 
druhej cítim, akoby som po manželke, 
ktorá ma nedávno opustila, strácal aj 
syna. Neviem, či sa mu podarí prichádzať 
domov tak často ako doteraz. A toho sa 
bojím. Ponúkol mi miesto pri sebe v Ríme. 
Aj starší syn ma volal k sebe. No starý 
strom už ťažko presádzať.

Zostáva mi len modliť sa a veriť, že Boh 
bude všetko riadiť tak, ako to robil dote-
raz v mojom živote i v živote mojich detí.

za rozhovor ďakuje a k výročiu srdečne 
blahoželá otec Juraj Gradoš

rodinná fotografia spred 10 – 15 rokov snímka: archív o. vasiľa

Biskupská vysviacka vladyku Cyrila Vasiľa SJ sa uskutoční v nedeľu 14. júna 
2009 o 14.30 hod. v Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme.

Pri tejto príležitosti sa koná v dňoch 12. – 16. júna aj Púť gréckokatolíkov do Ríma, 
počas ktorej môžete navštíviť aj sakrálne pamiatky Večného mesta.

Cena 176 eur (5.203 Sk).  
V cene nie je: Komplexné cestovné poistenie max. 7 € (210 Sk) na osobu (podľa počtu 
osôb), vstupy do pamiatok, cestovné na metro, možnosť dokúpenia večere.

Viac informácií: BYZANT, Hlavná 3, 080 01 Prešov, mail: info@cabyzant.sk, tel.: 051/756 26 68
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Dodnes môžu návštevníci Ríma 
vidieť v jezuitskom Chráme di 
Gesu v sklenom relikviári ruku 

Františka Xaverského, ktorá pokrstila 
mnoho duší. To je misionár. A misia je 
miesto kdesi ďaleko. Pápež Ján Pavol II. 
však povedal: „Dnešný svet je jedno veľké 

misijné územie, aj v krajinách s dlhodo-
bou kresťanskou tradíciou potrebujú byť 
ľudia re-evanjelizovaní.“ Odvolával sa 
na Druhý vatikánsky koncil a ustavične 
pripomínal kresťanom ich povinnosť 
evanjelizovať.

Dôvod pre evanjelizáciu je jednoduchý 

a vznešený: večná láska Najsvätejšej 
Trojice, ktorá túži, aby boli všetci ľudia 
spasení. Preto prišiel Ježiš Kristus na 
svet – zachrániť ho svojou smrťou 
a vzkriesením, aby duše mohli vstúpiť 
do spoločenstva s Bohom a mať podiel 
na jeho večnom živote a láske. V Kristo-
vi je spása, Ježiš je jediný „prostredník“ 
(porov. 1 Tim 2, 5) medzi Bohom a ľuď-
mi. „V nikom inom niet spásy, lebo niet 
pod nebom iného mena, daného ľuďom, 
v ktorom by sme mali byť spasení.“ (Sk 
4, 12)

Aby Kristus pokračoval vo svojom spa-
siteľnom poslaní, založil Cirkev, jeho ta-
jomné telo, a dal jej príkaz: „Choďte teda, 
učte všetky národy a krstite ich v mene 
Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte 
ich zachovávať všetko, čo som vám 
prikázal!“ (Mt 28, 19) Ako on bol Otcom 
poslaný, teraz posiela nás do každej 
doby a ku všetkým národom (porov. Jn 
20, 21). Je teda len jedna misia – zjedno-
tiť všetko v Bohu, v jeho láske – a všetci, 
ktorí patria Ježišovi Kristovi a nosia jeho 
meno, majú na nej podiel.

Cez svätý krst a myropomazanie sme 
si obliekli Krista a jeho poslanie na 
tomto svete. Spôsob, akým naplníme 
toto poslanie, záleží na našom osobnom 
povolaní. Napríklad kňazi musia denne 
ohlasovať evanjelium svojmu ľudu, mi-
sionári cestujú, aby hlásali Božie slovo, 
laici však majú iné poslanie. Ich „spôsob 
apoštolovania“ spočíva práve v tom, 
že sa zapájajú do svetských záležitostí, 
a tak robia Cirkev a Boha prítomným 
a aktívnym všade, kde sú: v rodine, 
v práci, v ekonomike, v politike... Vaša 
misia je jedinečná. Nikto nemôže zastať 
vaše miesto a dotknúť sa ľudí, s ktorými 
sa stretávate vy. Vaša misia je aj veľmi 
účinná. Kňaz dostane možno hodinu ich 
času v nedeľu, ale vy žijete so svojimi 
deťmi, susedmi, kolegami každý deň. Mô-
žete priniesť evanjelium aj tam, kam sa 
cez kázanie z ambóna len ťažko dostane. 
Tak to vlastne fungovalo v prvotnej Cirkvi 
– nemali chrámy, jednoducho žili a delili 
sa o svoju vieru vo svojich domovoch 
a rodinách (napr. Priscila a Akvila).

Ale ako sa stať misionárom tu a teraz? 
Musíme veriť a ohlasovať alebo – lepšie 
povedané – svedčiť životom i slovom. Je 
známe zo života sv. Františka z Assisi, 
ako prízvukoval svojim bratom: „Usta-
vične ohlasujte evanjelium, a keď treba, 
použite aj slová.“ To podčiarkuje fakt, že 
najdôležitejšie svedectvo, ktoré vydáva-
me, je bez slov. Svet musí vidieť a spo-
znať, že žijeme inak – naše myšlienky, 
slová a skutky musia neustále ukazovať 
Božiu lásku, spásu, ktorú máme v Kristo-

SloVo V RodINE

Keď počujeme slovo 
misionár, predstavíme si 
sv. Pavla alebo Františka 

Xaverského – človeka, ktorý 
cestoval do ďalekých krajín, 
obrátil a priviedol do Cirkvi 

viac ako stotisíc pohanov. 

kimberly MuRíNová

Na misijnom
území

otec a dcéra Ilustračná snímka: www.sxc.hu

16 slovo   11|2009



vi, a praktizovať vieru Cirkvi.
Z obdobia koncentračných táborov sú 

známe krásne príbehy vojakov, ktorí sa 
obrátili, keď videli vieru a život väzňov. 
V jednom z nich bil krutý strážca istú 
ženu. Keď už padla na zem, vykríkla: „Pre 
Ježiša Krista ti odpúšťam.“ Strážca ju po-
tom priviedol z bezvedomia a celé dni ju 
ošetroval, len aby sa jej mohol opýtať, kto 
je ten Ježiš. „Lebo keď mi dokážeš odpus-
tiť pre neho, potom musí byť výnimočný. 
Ja ho chcem spoznať.“ Časom prijal krst 
a stal sa priateľom a pomocníkom kres-
ťanov vo väzení. Preto, ako raz povedal 
biskup Oskar Romero, „dávaj pozor na to, 
čo hovoríš a čo robíš, lebo môžeš byť pre 
mnohých jediné evanjelium, ktoré budú 
kedy čítať“.

Toto sa však ľahšie hovorí, ako žije. Vo 
svete, v ktorom je stále ťažšie a zložitejšie 
žiť vieru (proticirkevné zákony, politické 

tlaky, materializmus a individualizmus), 
často vyžaduje hrdinskú silu zostať ver-
ným a ďalej milovať a slúžiť. Len Kristus 
mocou Svätého Ducha nám k tomu môže 
dať silu a milosť. Preto máme byť nepre-
stajne evanjelizovaní, formovaní vo viere 
(skrze Sväté písmo a učenie Cirkvi) a ne-
ustálym obracaním sa k Bohu prostred-
níctvom modlitby a prijímaním sviatostí. 
Musíme poznať Ježiša Krista, dovoliť mu 
prebývať v nás, až kým nebudeme môcť 
povedať so sv. Pavlom: „Už nežijem ja, ale 
vo mne žije Kristus“ (Gal 2, 21). Lebo nik 
nemôže dať to, čo nemá. Ak nemám túž-
bu po spoločenstve s Bohom, nezapálim 
ňou druhých, ak nepoznám Krista, ťažko 
ho predstavím iným.

Keď raz človek spozná Krista a žije 
v spoločenstve s ním, naplní ho taká 
radosť, láska a pokoj, že bude nemožné 
nepodeliť sa, ako aj apoštoli svedčili: „Ne-

môžeme nehovoriť o tom, čo sme videli 
a počuli“ (Sk 4, 20). Najprv v našich do-
movoch budeme viesť naše deti k Ježišovi, 
katechizovať ich vo viere Cirkvi. Potom sa 
naša misia pomaly rozrastie, budeme rásť 
v láske a poznaní Boha v spoločenstve 
veriacich našej farnosti, budeme povzbu-
dzovať našich známych, susedov, kolegov 
v práci, ktorí neveria alebo už nežijú svo-
ju vieru, aby spoznali Boha znova alebo 
po prvý raz.

Ján Pavol II. povedal, že Kristus sa poze-
rá na každého z nás a hovorí: „Posielam 
teba.“ Kiež všetci odpovieme s prorokom 
Izaiášom: „Hľa tu som, pošli mňa!“ (Iz 
6, 8)

otázky „na telo“
Viem, že som povolaný byť „misioná-

rom“, nech mám akékoľvek povolanie 
a miesto v živote?

Viem o tom, že „moja misia“ je nenahra-
diteľná, že Kristus ma potrebuje, aby sa 
dal poznať ľuďom v mojom živote a dal 
im svoju spásu? Čo ešte môžem urobiť, 
aby som sa podelil o jeho lásku a pravdu 
s ľuďmi v mojom okolí?

Poznám Krista, učenie Cirkvi dostatočne 
na to, aby som sa oň mohol deliť s iný-
mi? Ak nie, možno je čas modliť sa, čítať 
Bibliu a siahnuť po knihe, ktorá mi v tom 
pomôže, alebo objednať Slovo pre tých, 
s ktorými sa chcem a mám o svoju vieru 
podeliť. n

Čo považujete za najdôležitejšie  
pre službu misionára?  

vyjadrite sa aj vy na slovo.grkapo.sk.

záujem o ľudí  10%

poznať prostredie  
a zžiť sa s ním  5%

poznať sám seba  5%

oficiálne texty Sk 18, 23 – 28
„Budúca evanjelizácia z veľkej časti závisí od domácej cirkvi.“ (prího-

vor Jána Pavla II. pred 3. generálnym zhromaždením biskupov Latin-
skej Ameriky v roku 1979). Ba ešte viac, rodina je srdcom novej evan-
jelizácie (pozri príhovor Jána Pavla II. k biskupom Afriky povereným 
rodinnou pastoráciou, 1992). História Cirkvi to od svojich počiatkov 
potvrdzuje. Typickým príkladom je svätý Augustín, ktorý sa obrátil 
vďaka Božej milosti vyprosenej mnohými slzami jeho matky svätej 
Moniky. Rodina uskutočňuje „svoje poslanie ohlasovať evanjelium 
predovšetkým výchovou detí“ (Evangelium vitae, 92).

Evanjelizačné poslanie rodiny vychádza z krstu a novú formu do-
stáva sviatostnou milosťou manželstva.

Evanjelizačná úloha kresťanskej rodiny je obzvlášť potrebná 
a naliehavá na miestach, kde sa protináboženská legislatíva usiluje 
znemožniť výchovu vo viere, respektíve tam, kde narástla neviera 
alebo sekularizmus prenikol do takej miery, že znemožňuje naozajstnú 
náboženskú prax. Táto situácia je predovšetkým v komunistických 
a bývalých komunistických krajinách, a v krajinách takzvaného pr-
vého sveta. Domáca cirkev je jediným prostredím, kde deti a mládež 
môžu dostať autentickú katechézu o najzákladnejších pravdách.

Rodina má špecifický spôsob evanjelizácie, a to nie prostredníctvom 
veľkolepých prednášok alebo teoretických lekcií, ale prostredníctvom 
každodennej lásky, jednoduchosti, praktizovania a denného svedec-
tva. Touto pedagogikou odovzdáva najdôležitejšie hodnoty evanjelia. 
Touto metódou viera preniká ako pri osmóze, nevnímateľným, ale 
skutočným spôsobom, ktorý rodinu dokonca mení na prvý a najlepší 
seminár povolaní na kňazstvo, zasvätený život a celibát vo svete.

Služba manželov a kresťanských rodičov evanjeliu je vo svojej 
podstate cirkevnou službou. To znamená, že je zakorenená v jedi-
nom poslaní Cirkvi a je od neho odvodená, a tak je orientovaná na 
budovanie Kristovho tela. Preto služba evanjelizácie rodiny musí byť 
spätá so službami evanjelizácie a katechézy diecézy a farnosti a musí 
s nimi zodpovedne harmonizovať.

Cirkevný charakter si vyžaduje, aby evanjelizačné poslanie kresťan-
skej rodiny obsahovalo misionársku a katolícku dimenziu v plnom 
súlade s univerzálnym Kristovým príkazom: „Choďte do celého sveta 
a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“ (Mk 16, 15). Preto niektorí 
rodičia sa môžu cítiť byť volaní, aby Kristovo evanjelium priniesli „až 
po samý kraj zeme“ (Sk 1, 8), ako sa to udialo v prvých kresťanských 
spoločenstvách. V každom prípade v samotnom rodinnom prostredí 
sa musí uskutočňovať misionárska činnosť v ohlasovaní evanjelia 
neveriacim a vzdialeným príbuzným alebo rodinám, ktoré nežijú 
v manželskej zhode.

Kresťanská rodina sa stáva evanjelizačným spoločenstvom do tej 
miery, do akej sama prijíma evanjelium a dozrieva vo viere. „Okrem 
toho rodina sa má stať práve tak ako Cirkev prostredím, v ktorom 
sa evanjelium uplatňuje a z ktorého vyžaruje. Preto v rodine, ktorá 
si je vedomá tejto úlohy, všetky jej zložky a rysy ohlasujú evanjelium 
a súčasne sú evanjelizované. Rodičia nielenže učia svoje deti evanje-
lium, ale aj na nich môžu zo strany detí pôsobiť vplyvy života podľa 
evanjelia. Takáto rodina sa stáva hlásateľkou evanjelia aj v mnohých 
iných rodinách a v celom svojom životnom prostredí...“ (Evangelii 
nuntiandi, 71) n

 žiť to, čo ohlasuje  80%
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svedecTvo

Žijeme v dobe obrazu, keď ľudia chcú 
bez množstva slov prijať hlboký 
obsah. Tak sa vlastne rozvíja svet 

reklám. Dnešný ubehaný a starosťami 
unavený človek hľadá upokojenie pre 
dušu. Potrebuje posolstvo, ktoré ho 
pozdvihne z banality života. Rôznymi 
obrazmi a reklamami sýtený človek po-
trebuje obraz, ktorý mu otvára nebo, iný 
svet. Medzi inými mu to vo veľkej miere 
umožňuje ikona Matky ustavičnej pomo-
ci. Ona je tu živým znamením materskej 
lásky Boha, ktorý sa o nás stará a pomá-
ha nám.

 „Vyrastala som v učiteľskej rodine na 
Orave,“ hovorí žena v strednom veku. 
„Do kostola sme veľmi nechodili. Ja som 
si však obľúbila rehoľné sestry, ktoré 
pôsobili v našej dedine. Často som k nim 
chodievala a raz som povedala: ,Prečo si 
tu nedáte krajší obraz Panny Márie, tento 
sa mi veľmi nepáči.‘ Sestrička mi pove-
dala: ,Vieš, to je mamka, ktorá ustavične 
pomáha. Vezmi si túto knižočku a často 
sa k nej modli.‘ Ja som sa naozaj modlila 
denne litánie k Matke ustavičnej pomoci. 
Detstvo prešlo, išla som na strednú školu, 
potom na vysokú a na litánie i na Boha 

som pozabudla. Vydala som sa, ale vieru 
sme nepraktizovali. Prišli tri deti aj určité 
výzvy od Boha, ale nič.

Pred dvoma rokmi sme išli celá rodi-
na autom a mali sme haváriu. Auto sa 
dvakrát prevrátilo a spadlo do priekopy, 
ale nikomu z nás sa nič nestalo. Keď sme 
však leteli vo vzduchu, odrazu som mala 
pred očami veľký obraz Matky ustavičnej 
pomoci. Tie detské modlitby zabrali a ona 
nás vtedy zachránila. Odvtedy chodím 
pravidelne do kostola a modlím sa.“

„Už od malička mám vštepenú zvláštnu 
úctu k Matke ustavičnej pomoci. Často 
som sa k nej aj ako dievča modlila,“ 
hovorí iná žena. „V manželstve sme mali 
veľkú krízu a ja som sa zaplietla do hrieš-
neho vzťahu, ktorý som nevedela ukončiť. 
Jednej noci som mala sen a videla som 
veľký obraz Matky ustavičnej pomoci, 
z ktorého sa Mária na mňa pozerala. Keď 
som sa ráno zobudila, myslela som si, že 
zošaliem, takú som mala bolesť v duši. 
Hneď ráno som sa vybrala do mesta a vy-
konala som si dobrú spoveď. V tej chvíli 
sa môj hriešny vzťah skončil a ja som sa 
zmenila k lepšiemu.“

„V prvú januárovú nedeľu v roku 1997 
sme išli s manželom do Litmanovej. Bola 
fujavica, ale podarilo sa nám tam do-
stať. Išla som tam s nádejou a prosbou 
v srdci, určite aj manžel, ale o tom, kto 
tam ide s akým zámerom, sme nehovorili. 
O mesiac totiž staršia dcéra čakala prvý 
prírastok do rodiny. Všetci sme sa tešili. 
Chlapček sa narodil 1. februára zdravý. 
Dlho sme sa však z jeho zdravia netešili. 
Päť hodín po pôrode dostalo dieťa pete-
chie (krvné výrony). Lekári boli nútení 
vymeniť mu vyše 90 % krvi, neskoršie mu 
ešte 2 – 3-krát dodávali krv. Veľkú nádej 
na prežitie mu nedávali, vraj záleží na 
tom, ako prijme krv darcu. Deti s takouto 
chorobou väčšinou zomierajú. Bol to pre 
nás doslova šok.

Manžel mi nadával, že sa toľko mod-
lím, a práve nám sa to stalo. Povedala 
som mu, že sa netreba rúhať, ale viac 
sa modliť. A tak večer čo večer sme sa 
spoločne modlili pri zapálenej hromničnej 
svieci a soške Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie. V noci som nemohla spávať 
a vtedy som sa modlila ruženec a litánie 
k Matke ustavičnej pomoci. Skrz Pannu 
Máriu som prosila jej Syna, aby uzdravil 
naše vnúča, ale nech sa stane jeho vôľa. 
Neviem ani opísať, ako trpela naša dcéra, 
keď sa v nemocnici nemohla k dieťaťu 
priblížiť, len ukradomky naň pozrieť. Po 
necelých dvoch dňoch bolo dieťa v po-
jazdnom inkubátore prevezené do inej 
nemocnice, kde mali lepšie vybavenie, ale 
ani tam nám veľkú nádej nedávali. Lekári 
ani presne nevedeli, o aký druh choroby 
ide. K prvotným problémom sa pridru-
žovali ďalšie komplikácie – infekcia, zlé 
dýchanie, krvácanie do žalúdka. Nádej 
na prežitie bola minimálna. Dieťa bolo 
pokrstené v inkubátore, my sme tam ani 
nemohli byť, lebo v tom čase bola chríp-
ková epidémia. S dcérou to bolo veľmi 
zlé, báli sme sa, že ochorie. Po týždni ju 
pustili domov, no dieťa ostalo aj naďalej 
v nemocnici. Týždeň trápenia, neistoty 
bol za nami. Práve bola prvá februárová 
nedeľa, všetci ešte spali, keď som vstala 
a s ťažkým, uboleným srdcom odcestovala 
do Litmanovej. Nemusela som predkla-
dať svoj zármutok, Panna Mária o ňom 
vedela. Pri lavičke zjavenia som ju znova 
prosila o uzdravenie. Už vtedy som tajne 
cítila a dúfala, že dieťa bude žiť.

Teraz má náš vnúčik rok. Je zdravý, bys-
trý, niekedy až priveľmi živý. Chodiť začal 
ako 10 a pol mesačný.

Ešte keď bol v nemocnici, mojej sestre (je 
zdravotná sestra) povedali, že aj keď bude 
žiť, nemusí, ale môže byť duševne po-
stihnutý. Teraz nevidíme nijaké známky 
choroby a potvrdili to aj lekári.“ n

Keď Matka
pomáha

Pokrm pre všetkých

Chlieb bol na Blízkom východe jednou z najdôležitejších potravín už od najstarších 
dôb (Gn 18, 6). Pečenie chleba a mletie obilia bolo úlohou žien. Na výrobu chleba 

sa používali rôzne druhy múk. Jemná pšeničná sa používala väčšinou na posvätné obety (Lv 
2, 1) a na zhotovovanie koláčov.

Niekedy sa miešalo niekoľko druhov obilia dokopy a – ako ukazuje Ez 4, 9 – pridávala sa 
napríklad aj šošovica a fazuľová múka. Na cesty si Izraeliti brávali sucháre.

Pri výrobe chleba sa múka zmiešala s vodou alebo s mliekom, posolila sa a miesila vo 
zvláštnom korýtku rukami (v Egypte aj nohami). Potom sa pridával kvas – trocha starého 
skvaseného cesta. Ak bolo málo času na prípravu, robil sa nekvasený chlieb. Kvas sa nesmel 
používať pri zápalných obetách a počas sviatku Pesach. Pieklo sa na ohni, rozpálených ka-
meňoch, na panvici alebo v peci. Kvasený chlieb mal podobu plochých guľatých bochníkov, 
nekvasený tvorili tenké placky.

Od najstarších dôb sa slovo chlieb používa aj všeobecne pre potraviny. Pretože išlo o hlav-
ný zdroj obživy, používal sa výraz opora chleba (Lv 26, 26).

Ľudia zodpovední za výrobu chleba zastávali funkciu vysokých štátnych úradníkov. 
Pomerne skoro sa chlieb začal používať ako posvätný pokrm (Gn 14, 18) a súčasť niektorých 
obetí. Mal zvláštne miesto vo svätyni ako predkladaný chlieb. Neskôr bola daná prednosť 
manne ako nebeskému chlebu. Aj Kristus o sebe hovoril ako o Božom chlebe a chlebe života, 
ktorý účinnosťou prevyšuje mannu, pretože dáva večný život (Jn 6, 51). Zvolil si práve chlieb, 
ktorý sa pri každej svätej liturgii premieňa na jeho telo.

 M. Kipikašová
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PONDELOK 25. máj
3. nájdenie hlavy Jána Krstiteľa

Čítania: Jn 14, 27b – 15, 7, zač. 49; sk 21, 8 – 14, zač. 45 (rad.); mt 11, 
2 – 15, zač. 40; 2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176 (Jánovi)

Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom 
tele zjavil aj Ježišov život. (2 Kor 4, 10)

Vydať sa na smrť? Trpieť? Nebuď blázon – hovorí svet. Ži, užívaj si. Pre 
toto v nás účinkuje smrť: v manželských vzťahoch, rodinách, na pra-
covisku... Ak naozaj veríme, že ten, kto vzkriesil Ježiša, vzkriesi aj nás, 
potom máme život. Môžeme sa radovať, že smrť nad nami nemá moc, 
lebo je v nás život.

Liturgia: Prvá a druhá antifóna sviatku nanebovst., tretia každ. 
s refrénom sviatku. vchod každ. s refrénom sviatku. Tropár sviatku 
a svätému (zo Sťatia), Sláva: kondák svätému, I teraz: kondák sviat-
ku, ostatné zo sviatku a svätému. namiesto Dostojno jesť sa spieva 
Zvelebuj a 9. irmos – s. 243, 415 (231, 301) 
 
UTOROK 26. máj
Apoštol Karpos

Čítania: Jn 16, 2b – 13a, zač. 53; sk 21, 26 – 32, zač. 46

...on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy... (Jn 16, 13a)

Keď sa podriadime Svätému Duchu, spoznáme Otcovu lásku, vyliatu 
na nás v Ježišovi Kristovi. Očakávajme, že sa po čase zmeníme. 
Stáva sa ti, že keď sa dostaneš do nepríjemnej situácie, reaguješ 
s nepochopiteľným pokojom? Prichytíš sa pri tom, ako prejavuješ súcit 
niekomu, koho máš problém prijať? Začína sa tvoja premena! 
Neboj sa tráviť čas so Svätým Duchom. Dovoľ mu, aby sa s tebou delil 
o to, čo je v Božom srdci a mysli. To nie je iba teória a nebolo to vyhra-
dené iba pre veľkých svätcov.

Liturgia: Prvá a druhá antifóna sviatku nanebovst., tretia každ. s ref-
rénom sviatku. vchod každ. s refrénom sviatku. ostatné zo sviatku. 
namiesto Dostojno jesť sa spieva Zvelebuj a 9. irmos – s. 243 (231) 
 
STREDA 27. máj
Hieromučeník Terapont

Čítania: Jn 16, 15 – 23, zač. 54; sk 23, 1 – 11, zač. 47

A vašu radosť vám nik nevezme. V ten deň sa ma už nebu-
dete na nič opytovať. (Jn 16, 22b – 23a)

Radosť, akú ponúka Boh, priam srší z človeka. Je neprehliadnuteľná 
hlavne v situáciách, keď je dôvod na smútok, reptanie, nenávisť, 
myšlienky na pomstu či sebaľútosť. Je hlboko oslovujúce, ak stretneme 
človeka, ktorý sa nevypytuje Boha prečo, za čo a prečo práve teraz? 

Liturgia: menlivé časti ako 26.mája. 
 
ŠTVRTOK 28. máj
Prepodobný Nikita

Čítania: Jn 16, 23 – 33a, zač. 55; sk 25, 13 – 19, zač. 48

Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. ... (Jn 16, 24)

Prosil si v Kristovom mene už viac ráz, no nadarmo? Je to možné. Na 
inom mieste Ježiš dodáva aj vysvetlenie: dostane ten, kto „ostáva“ 
v ňom – v jeho vôli. Môže sa stať, že budeš prosiť o čosi, čo sa nezhoduje 
s Božím zámerom, dokonca to bude škodlivé... Čo by sa stalo, keby ťa 
vypočul? Škodil by ti. Pred každou prosbou sa s ním dohodni: „Otče, 
prosím ťa o to v Ježišovom mene, ak to považuješ za vhodné.“

Liturgia: menlivé časti ako 26.mája.

PIATOK 29. máj
Zakončenie sviatku Nanebovstúpenia Pána. Prepodobná mu-
čenica Teodózia

Čítania: Jn 17, 18 – 26, zač. 57; sk 27, 1 – 44, zač. 50

No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo 
uveria vo mňa... (Jn 17, 20 – 21a)

V čase, keď žil Ježiš na zemi, meno znamenalo viac než dnes. Vyjadro-
valo vnútro človeka – jeho charakter, osobnosť... Keď sa Ježiš modlil 
k Otcovi, aby nás zachoval vo svojom mene, neprosil o abstraktnú silu, 
ktorá by nás mala ochrániť. Prosil Otca, aby nás zachoval v sebe. Prosil, 
aby nás ochraňoval Stvoriteľ vesmíru. Akí sme požehnaní! Nie je tu nik, 
komu by sme mohli dôverovať viac.

Liturgia: menlivé časti ako 26.mája. Zdržanlivosť od mäsa. 
 
SOBOTA 30. máj
Zádušná sobota. Prepodobný Izák

Čítania: Jn 21, 15 – 25, zač. 67; sk 28, 1 – 31, zač. 51 (radové); Jn 5, 
24 – 30, zač. 16; 1 sol 4, 13 – 17, zač. 270 (zosnulým)

Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, 
aby ste sa nezarmucovali ako ostatní... (1 sol 4, 13)

Čo sa stane so zosnulými? Otázka, ktorá zamestnáva Solúnčanov. Pa-
vol ich upokojuje: opäť bude nastolené spoločenstvo živých aj mŕtvych 
navzájom a s Kristom. To je kresťanská viera. Ako využiť tento čas do 
konečného stretnutia? Čakanie a čas sú háklivé témy najmä pre náš 
západný industrializovaný svet. Čas sú peniaze a je ho málo. Kto z nás 
nestojí v časovej tiesni? 
No náš životný čas je v skutočnosti Bohom darovaný čas.

Liturgia: Každ. antifóny. Tretia antifóna a vchod s refrénom za zo-
snulých. ostatné zosnulým. namiesto Dostojno jesť sa spieva Spasi 
upovajuščich na ťa. Panychída – s. 162, 138 (308, 375) 
 
NEDEĽA 31. máj
Nedeľa Svätej Päťdesiatnice – Zoslanie Svätého Ducha. Apoštol 
Hermas

Čítania: Jn 7, 37 – 52; 8, 12, zač. 27; sk 2, 1 – 11, zač. 3

Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne 
a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy 
živej vody. (Jn 7, 37b – 38)

V Písme je množstvo obrazov. Znázorňujú to, čo sa dá len ťažko opísať 
slovami. Obrazy zo sveta prírody pomáhajú pochopiť Božie duchovné 
pravdy. Z týchto veršov evanjelistu je zjavné, že Ježiš chcel, aby poslu-
cháči pochopili, kto je Svätý Duch a čo chce urobiť v ich živote. Použil 
obraz rieky živej vody. Ježiš túto prekvapujúcu zvesť ohlásil vo výročný 
Sviatok stánkov – jeden z významných židovských sviatkov. Slávenie 
spojené so spevom a tancom trvalo celý týždeň. Vtedy sa všetok ľud 
zhromaždil v Jeruzaleme, aby sa poďakoval Pánovi za úrodu a prosil 
o spásu, ktorú mal priniesť prisľúbený Mesiáš. Celý týždeň panovala 
veselá nálada. Vrcholila v posledný deň, keď sa pri hlavnom zhromaž-
dení sedemkrát obchádzal oltár, nesúc vodu z rybníka Siloe. Chrámový 
zbor spieval a ľud vzdával Pánovi vďaky a chvály. Po skončení procesie 
vlial jeden z kňazov do jednej misy vodu a do druhej víno. Potom obsah 
týchto dvoch mís spoločne vyliali na oltár. Ježiš svojím prísľubom živej 
vody v posledný deň sviatkov ľudu hovoril, že on je živá voda, ktorú hľa-
dajú. On bol prisľúbený Mesiáš. Práve uprostred nich sa naplnilo všetko, 
čo oslavovali a o čo celý týždeň prosili. Prišiel Mesiáš, ich spása.

Liturgia: menl. časti zo sviatku. nam. Svätý Bože sa spieva Jelícy vo Chris-
ta. namiesto Dostojno jesť sa spieva Zvelebuj a 9. irmos – s. 248 (235)

na Každý deň – 22. Týždeň
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Svätý Otec Benedikt XVI. vyhlásil ve-
čer pred dňom odletu, že odchádza 
na Blízky východ ako posol mieru. 

Jordánska pobočka panarabskej radikál-
nej organizácie Moslimské bratstvo ho 
však vo štvrtok vyzvala, aby sa v Jordán-
sku ani neukazoval, kým sa neosprave-
dlní za svoj výrok zo septembra 2006, 
ktorým urazil moslimov.

Benedikt XVI. vtedy v prejave na 
univerzite v Regensburgu citoval slová 
stredovekého kresťanského byzantského 
cisára Manuela II. Paleologa zo 14. storo-
čia, že prorok Mohamed „priniesol svetu 
iba zlo a neľudskosť“.

Po tlaku zo strany arabského sveta 
pápež najskôr vyhlásil, že hlboko ľutuje 
reakcie, ktoré jeho prejav vyvolal. Na 
kritiku, že sa tak vlastne vôbec neospra-
vedlnil, neskôr zareagoval vyhlásením, 
že v Regensburgu len citoval cudzie slová 
a že nejde o jeho osobný názor.  

V jordánskom Ammáne vyjadril Svätý 
Otec „hlbokú úctu“ moslimom a ocenil 
jordánskeho kráľa Abdalláha II. za to, čo 
robí „pre lepšie pochopenie hodnôt, ktoré 
sú súčasťou učenia islamu“. Ten sa podľa 
národného denníka Addustour vyjadril: 
„Musíme položiť základy pre nový medzi-
národný dialóg, ktorý by prijal osobitosti 
našej náboženskej identity.“

Princ Ghází ibn Muhammad vyjadril 
poďakovanie, keď Benedikta sprevádzal 

počas prehliadky najväčšej mešity jor-
dánskeho hlavného mesta Ammán. Išlo 
o druhú pápežovu návštevu posvätného 
moslimského miesta od jeho nástupu na 
Apoštolský stolec v roku 2005. Hovorca 
Vatikánu Federico Lombardi informoval, 
že najvyšší pontifex sa počas návštevy 
mešity nemodlil, ale úctu prejavil krát-
kym zastavením s „chvíľou rozjímania“. 
Po vstupe do mešity ho nepožiadali, aby 
si vyzul topánky, čo je zvyk moslimov.

Druhou krajinou, ktorú Svätý Otec 
navštívil, je Izrael. Mnohí to vnímali ako 
najchúlostivejšiu časť jeho osemdňového 
turné po Blízkom východe. Vzťahy medzi 
Vatikánom a židovským štátom sú napä-
té odvtedy, ako pápež zrušil exkomuniká-
ciu britského biskupa, ktorého obviňujú 
z popierania holokaustu.

Pápež Benedikt XVI. sa hneď počas pr-
vého dňa návštevy Izraela jasne vyslovil 
proti popieraniu a zľahčovaniu holokaus-
tu. Ako vyhlásil, na mená obetí a ich 
utrpenie by sa nemalo nikdy zabudnúť. 
Pápež na návšteve pamätníka holokaustu 
Jad Vašem v Jeruzeleme zároveň vyjadril 
hlbokú sústrasť Katolíckej cirkvi s obeťa-
mi holokaustu. „Kým tu mlčky stojíme, 
ozvena ich výkriku stále znie v našich 
srdciach. Je to výkrik proti každému 
nespravodlivému a násilnému činu. Je 
to odsúdenie prelievania nevinnej krvi,“ 
povedal Benedikt XVI.

V Betleheme na rokovaniach s palestín-
skym premiérom Mahmúdom Abbásom 
vyzval Svätý Otec na vytvorenie nezá-
vislého palestínskeho štátu, kritizoval 
„židovský múr“ rozdeľujúci mesto a vy-
zval na ukončenie blokády Gazy. Napriek 
tomu podľa hnutia Hamas nie je v Pales-
tíne vítaný.

„Výroky o Mohamedovi mu neuškodia, 
ale vlády, ktoré pozdravia a pohostinne 
uvítajú pápeža, spôsobia viac škody ako 
pápežove vyhlásenia,“ uviedol na adresu 
Benedikta XVI. Júnis al-Astál, jeden z po-
slancov za hnutie Hamas. Podľa neho je 
Benedikt XVI. „najviac pro-sionistickým 
pápežom v dejinách Katolíckej cirkvi“.

V tomto kontexte naozaj paradoxne pô-
sobia slová Benedikta XVI.: „Našiel som 
svoje miesto v dlhom rade kresťanských 
pútnikov na toto územie. Prišiel som, 
tak ako mnohí predo mnou, aby som sa 
modlil na svätých miestach predovšetkým 
za mier – mier tu v Svätej zemi a mier 
v šírom svete.“

Na záver možno vyjadriť len ľútosť 
a údiv nad tým, že napriek naozaj veľkej 
túžbe a snahe Svätého Otca a celej Cirkvi 
o zmierenie a pokoj vo Svätej zemi sa 
stále nájdu takí, ktorí tieto jeho slová 
neprijímajú. Tu mi prichádzajú na um 
slová samotného Ježiša, ktorý povedal: 
„Veď z plnosti srdca hovoria ústa“ (Mt 12, 
34b). n

 

Meč
alebo zmierenie?

Juraj GRaDoš

májova návšteva svätého otca vo svätej zemi snímky: inernet

sPoloČnosŤ

Katolícka cirkev sa stala 
v ostatnom čase značne 
medializovanou. Prv 
to boli udalosti okolo 
zrušenia suspendácie 
lefévristických biskupov, 
teraz je to cesta Svätého 
Otca na Blízky východ.
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PONDELOK 1. jún
Pondelok Svätého Ducha. Najsvätejšia Trojica. Mučeník Justín 
Filozof a spol.

Čítania: mt 18, 10 – 20, zač. 75; ef 5, 8b – 19, zač. 229 (svätému du-
chu); mt 28, 18 – 20, zač. 116b; 2 Kor 13, 11 – 13, zač. 197b (Trojici)

Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. (mt 28, 18b)

Ježiš má naozaj všetku moc na nebi i na zemi. Ak máme neochvej-
nú vieru v tieto slová, nič nás nemôže zastrašiť ani zlomiť. V každej 
životnej situácii, skúške, utrpení, kríži sme si neochvejne istí, že Boh má 
v rukách všetku moc, že nestratil kontrolu ani v najbanálnejšej veci a je 
s každým človekom až do skončenia sveta tak, ako to prisľúbil.

Liturgia: Prvá a druhá antifóna sviatku Zoslania svätého ducha, 
tretia každ. s refrénom sviatku. vchod zo sviatku. Tropár sviatku 
a Trojice, Sláva: kondák Trojice, I teraz: kondák sviatku, ostatné sviat-
ku a Trojice. namiesto Dostojno jesť sa spieva Zvelebuj a 9. irmos. 
myrovanie – s. 248, 251 (235, 238) 
 
UTOROK 2. jún
Patriarcha Nikefor Vyznávač

Čítania: mt 4, 25 – 5, 13, zač. 10; rim 1, 1 – 7. 13 – 17, zač. 79

Lebo ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mo-
cou na spásu každému, kto verí. (rim 1, 16)

Ľudské chápanie i diablova lesť podsúvajú myšlienky o akejsi spravod-
livosti získanej snažením sa – konaním dobrých skutkov. No evan-
jelium hovorí: „Spravodlivý bude žiť z viery“, lebo si je vedomý toho, 
že bez Boha nemôže urobiť nič dobré. Zakúsil, že je schopný spáchať 
akýkoľvek hriech. Zostáva v pokore, že nemá nič, čo by Bohu predložil. 
Potrebuje len jeho milosť.

Liturgia: Prvá a druhá antifóna sviatku Zoslania svätého ducha, 
tretia každ. s refrénom sviatku. vchod každ. s refrénom sviatku. 
ostatné menlivé časti zo sviatku. namiesto Dostojno jesť sa spieva 
Zvelebuj a 9. irmos – s. 248 (235) 
 
STREDA 3. jún
Mučeník Lucilián a spol.

Čítania: mt 5, 20 – 26, zač. 12; rim 1, 18 – 27, zač. 80

Veď to, čo je v ňom neviditeľné ... možno od stvorenia sveta 
rozumom poznávať zo stvorených vecí... (rim 1, 20)

Ako je možné, že prejde celý deň bez toho, aby sme si uvedomili Božiu 
prítomnosť? Celé stvorenie ohlasuje jeho slávu a majestát. Chyba je 
na našej strane. Nevenujeme pozornosť stvoreniu, ktoré nám pomáha 
jasnejšie vnímať Boha. Kráčame životom s „tunelovou“ perspektívou 
a s očami upretými iba na svoj cieľ. Nesmieme dovoliť, aby sme boli 
natoľko zaneprázdnení, že si prestaneme všímať krásu. 
Kedy si si naposledy sadol na breh rieky a žasol nad Božím dielom?

Liturgia: menlivé časti ako 2. júna. 
 
ŠTVRTOK 4. jún
Patriarcha Metrofanés

Čítania: mt 5, 27 – 32, zač. 13; rim 1, 28 – 2, 9, zač. 81

Veď aj ty, čo súdiš, robíš to isté. (rim 2, 1b)

Psychológovia už dávno pomenovali správanie, ktoré Pavol opisuje na 
tomto mieste. Ide o tzv. projekciu – obranný mechanizmus, keď sa po-
kúšame ignorovať vlastné nedostatky. Vlastné chyby projektujeme na 
iných ľudí. Ak niekoho dlhodobo považuješ za chamtivého, je možné, 

že sám s tým máš problém. Ale v jednom sa svätý Pavol a psychológo-
via rozchádzajú. Pavlovi išlo viac o to, aby sa Cirkev dívala na Boha, 
než na vlastné myšlienky. Snažil sa naučiť veriacich, že nikto nie je dosť 
dobrý, aby posudzoval iných, pretože každý nesie vinu.

Liturgia: menlivé časti ako 2. júna. 
 
PIATOK 5. jún
Hieromučeník Dorotej

Čítania: mt 5, 33 – 41, zač. 14; rim 2, 14 – 29, zač. 82

A keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo 
zákon požaduje, ... (rim 2, 14)

Každý človek dostal od Boha schopnosť rozlišovať medzi dobrým 
a zlým – hodnotiť svoje konanie a riadiť seba samého. Túto schopnosť 
voláme svedomie. Hlas svedomia je najdôležitejší Boží zákon, podľa 
ktorého má človek žiť, rozhodovať sa a konať. No Božie prikázania sa 
stávajú smernicami nášho života až vtedy, keď sú obsahom svedomia. 
Svedomie je najtajnejším jadrom človeka, svätyňou, kde zostáva sám 
s Bohom, ktorého hlas sa mu ozýva vnútri.

Liturgia: menlivé časti ako 2. júna. voľnica. 
 
SOBOTA 6. jún
Zakončenie sviatku Päťdesiatnice. Prep. Bessarión Divotvorca

Čítania: mt 5, 42 – 48, zač. 15; rim 1, 7b – 12, zač. 79b

...a prosím, či by sa mi raz predsa len nepodarilo prísť 
k vám, ak to bude Božia vôľa. (rim 1, 10b)

Starí ľudia často vravia: „Ak Boh dá...“ Ja túžim po tom, aby sa plnila 
moja vôľa. Iba ja viem, čo je pre môj život najlepšie, iba ja viem, ako 
má vyzerať môj manžel, ako sa majú správať moje deti, čo má poža-
dovať môj šéf. Rozmýšľame, ako čo najlepšie vybabrať s druhými a so 
životom. A Boh? On bude ten, kto bude plniť moju vôľu. A potom sú 
naše životy také, aké sú. Niečo sme si vymysleli, naplánovali... Keď to 
nevychádza, zodpovedný je Boh.

Liturgia: menlivé časti ako 2. júna. 
 
NEDEĽA 7. jún
Nedeľa Všetkých svätých. Hieromučeník Teodot Ankyrský

Čítania: mt 10, 32 – 33. 37 – 38; 19, 27 – 30, zač. 38; hebr 11, 33 – 
12, 2a, zač. 330

A títo všetci, hoci sa vo viere osvedčili, nedosiahli prisľúbe-
nie, ... (hebr 11, 39 – 40)

Uvažuj o týchto úžasných mužoch a ženách Starého zákona! Kto z nás 
by dúfal, že dá taký chrabrý príklad v ťažkej dobe, aký dali oni? A pred-
sa, nech sa akokoľvek Bohu páčili, nedosiahli plnosť jeho prisľúbenia. 
Prísľub sa splnil na nás! Ako je to možné? Mali silnú vieru, kým my sme 
krehkí a náchylní zlyhať. Čo máme, čo im chýbalo? Všetci sme dostali 
niečo, pre čo títo starovekí veriaci žili a za čo umierali: prítomnosť Boha 
vo svojom vnútri. Uvedom si, aký úžasný dar si dostal vo sviatosti krstu. 
Môže byť jednoduché idealizovať obrovskú vieru našich predkov, ktorí 
kráčali s Bohom. To, čo vykonali, bolo skutočne hrdinské. Ale uvedom 
si aj to, o koľko viac môžeš urobiť ty. Máš Svätého Ducha, ktorý utvoril 
vesmír a ktorý neustále zjavuje a napĺňa Otcov plán spásy. 

Liturgia: hlas 8. evanjelium na utierni prvé. Predobr. antifóny 
a blaženstvá. Tropár hlasu a svätým. Sláva, I teraz: kondák svätým, 
prokimen hlasu a svätým, aleluja svätým a pričasten hlasu a svätým 
– s. 253 (190, 240)

Peter cap

na Každý deň – 23. Týždeň
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Keď Pavol spolu so spoločníkmi 
prešiel cez Amfipolis a Apolóniu, 
prišiel do Solúna, kde bola židov-

ská synagóga. Podľa svojho zvyku vošiel 
do nej a tri soboty tam hovoril o Písmach. 
Odkrýval a potvrdzoval, že Mesiáš musel 
trpieť a vstať z mŕtvych.

„Týmto Mesiášom je Ježiš, 
ktorého vám zvestujem,“ pove-
dal im.

Niektorí z nich uverili a pri-
pojili sa k Pavlovi a Sílasovi, 
aj veľké množstvo nábožných 
Grékov a nemálo vznešených 
žien. Ale žiarliví Židia si najali 
niekoľko zlých mužov z ulice, 
vyvolali rozruch a rozbúrili 
mesto. Zastali pri Jasonovom 
dome a chceli ich vyviesť pred 
ľud.

„Jason, vydaj nám tých Naza-
rejských,“ kričali.

„Nie sú tu,“ povedal Jason 
s odvahou, no i strachom 
o svoju rodinu.

„Klameš, vieme, že bývajú 
u teba!“

„Áno, prichýlil som ich, ale 
už odišli,“ odpovedal.

„Neveríme, otvor, ak nekla-
meš.“

Dvere domu sa otvorili. 
Skupina rozzúrených mužov 
vtrhla do Jasonovho domu a keď nenašli 
Pavla a jeho spoločníkov, odvliekli Jasona 
a niektorých bratov k predstaveným 
mesta.

„Tí, čo rozbúrili celý svet, prišli aj sem, 

a Jason ich prijal. A títo všetci robia proti 
cisárovým nariadeniam, lebo tvrdia, že je 
iný kráľ, Ježiš,“ kričali.

„Utíšte sa,“ povedal starosta. Keď sa mu 
podarilo pobúrený ľud utíšiť, spýtal sa: 
„Ktorý z vás je Jason?“

„Ja!“ povedal Jason a vystúpil dopredu.
„Je pravda, čo títo proti tebe svedčia?“
„Neviem, či Pavol pobúril celý svet, ale 

prijal som pútnikov, ako mi káže moja 
viera. Kto z vás by odvrhol unaveného 

pútnika, keď prosí o nocľah? Pavol učí 
o láske, nie o vzbure a nenávisti. Preto 
neverím, že by poburoval ľud,“ odpovedal 
Jason.

„A kto je ten Ježiš?“ spýtal sa starosta.
„Ježiš je záchrancom nášho národa, no 

naši predstavitelia v Jeruza-
leme pre neho žiadali smrť. 
Nakoniec bol aj ukrižovaný 
na kríži a zomrel.“

„Je to pravda?“ spýtal sa 
starosta žalobcov.

„Áno, ale oni tvrdia, že ten 
Ježiš žije a že je kráľom.“

„A žije?“ spýtal sa starosta.
Vtedy žalujúci Židia zavá-

hali. Pochopili, že sa dostali 
do vlastnej pasce.

„Nie, jasné, že nie,“ nako-
niec vyriekli.

„Tak ak ste mi tu privied-
li človeka, pretože prijal 
pútnikov, čo hovoria o láske 
a akomsi mŕtvom kráľovi, tak 
ma zbytočne oberáte o čas.“

„Ale...“
„Ale nič,“ vstúpil im do reči 

starosta. „Jason, môžeš mi 
prisahať, že to, čo hovoríš, 
je pravda a že si nechcel 
vzburu?“

„Áno,“ odpovedal Jason.
„Pusťte ich,“ rozkázal 

starosta. „A vy,“ otočil sa k žalobcom, 
„ešte raz ma oberiete o môj čas, tak sami 
budete súdení za urážku cisára.“

Bratia hneď v noci vypravili Pavla 
a Sílasa do Berey. Keď ta prišli, vošli do 
židovskej synagógy. A tí boli šľachet-
nejší ako tamtí v Solúne. Oni prijímali 
slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň 
skúmali Písma, či je to naozaj tak. A tak 
mnohí z nich uverili, aj nemálo gréckych 
žien z vyšších vrstiev i mužov. Ale keď 
sa solúnski Židia dozvedeli, že Pavol aj 
v Berei hlása Božie slovo, išli aj ta zne-
pokojovať a búriť zástupy. Tu bratia hneď 
vypravili Pavla, aby šiel až k moru. Sílas 
a Timotej zostali tam. Tí, čo odprevádzali 
Pavla, zaviedli ho až do Atén. Tam dostali 
príkaz pre Sílasa a Timoteja, aby čím skôr 
prišli za ním, a vrátili sa. n
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Malé rozjímanie o pere
Každý deň ho beriem do ruky. Prirástlo 

k mojej dlani. Usmieva sa i plače nad kriv-
kami, ktoré kdesi z hĺbky hovoria o svete 
mojej duše.

Malé rozjímanie pri tlačiarni
Zasa nefunguje! Bože, už iba ty môžeš 

pohnúť s týmto starým rárohom! Vypovie 
službu vtedy, keď to človek najmenej čaká 
a potrebuje. Alebo to bude inak? Práve 

teraz chceš dať  rozkvitnúť ďalšej ruži 
trpezlivosti v mojich záhradách?

Malé rozjímanie v posteli
Milujem vôňu postele a dobrého odpo-

činku. Konečne si natiahnem ustaté nohy, 
vystriem chrbát a zavriem oči. Odpočívam 
a ona ma nesie, keď spím.

Ako môj Boh.

Dada Kolesárová

Malé rozjímania

PríBehy aPošTola Pavla

Založenie cirkví
v Grécku

Jeremy
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Odkiaľ bola, povedzte mi, tak veľká sila? 
Možno mi povieš, že Ježiš bol mágom. 
Ale či len on sám bol mágom? Veď ste 

sami počuli, že Peržania i Indovia mali množ-
stvo mágov, a stále ich majú. Ale ani len ich 
meno sa nikde nespomína. Vravíš, že aj zvodca 
a čarodejník z Tyany sa preslávil? (pozn. Apollo-
nios z Tyany, mág, divotvorca a neopytagorejský 
filozof, predstaviteľ náboženského synkretizmu 
za čias impéria. Mesto Tyana, dnes Kilis Hisar, 
sa nachádza v Kapadócii.) Kde a kedy? Iba v ma-
ličkej časti sveta, a to na krátky čas. Veľmi rýchlo 
sa vytratil a zahynul, pričom nezanechal po sebe 
ani cirkev, ani národ, ani nič podobné. 

Načo však rozprávam o mágoch a čarodejní-
koch, ktorých už niet? Prečo spustli svätyne 
bohov v Dodone a Klarose, všetky tie odporné 
veštecké miesta mlčia a zamkli svoje ústa? Prečo 
sa tak trasú démoni nielen pred Ukrižovaným, 
ale aj pred kosťami tých, čo zaňho zomreli? 
Prečo sa dávajú na útek, sotva počujú o kríži? 
Zdalo by sa, že sa budú vysmievať. Veď či je kríž 
niečím slávnym a veľkolepým? Naopak, je to ná-
stroj hanby a potupy, nástroj smrti pre zločinca, 
smrti, ktorá bola najpotupnejšia, u Židov preklí-
naná a u pohanov potupovaná. Prečo sa teda dé-
moni boja kríža? Či nie kvôli sile Ukrižovaného? 
Keby sa totiž báli iba kríža ako takého, bolo by 
to nedôstojné bohov, veď mnohí už pred Ježišom 
i po ňom boli ukrižovaní, a dvaja dokonca spolu 
s ním. Ak niekto začne vzývať meno jedného 
či druhého spomedzi ukrižovaných zločincov, 
vari démon utečie? Nie, ba ešte sa vysmeje. Ale 
keď spomenieš meno Ježiša Nazaretského, vtedy 
utekajú ako pred ohňom.

Čo mi na to povieš? Odkiaľ je v ňom taká sila? 
Pretože bol luhárom? Lenže jeho prikázania 
hovoria niečo iné. A okrem toho luhárov tu už 
bolo dosť. Či preto, že bol mágom? Jeho učenie 

tomu nenasvedčuje. Veď aj mágov tu už bolo 
veľké množstvo. Bol azda mudrcom? Ani mudrci 
tu nechýbali. Kto a kedy mal takú moc? Nikto 
a nikdy, a to ani v najmenšej miere. Tu možno 
vidieť, že nie preto, žeby bol mágom či klamá-
rom, ale preto, že on takých naprával božskou 
a nepremožiteľnou silou. Preto sám všetko 
premohol a do tohto výrobcu stanov (Pavla) 
vdýchol silu, o ktorej svedčia jeho skutky. Človek 
na trhu, ktorý sa venoval garbiarskemu remeslu, 
preukázal takú silu, že za necelých tridsať rokov 
priviedol k poznaniu pravdy Rimanov, Peržanov, 
Indov, Skýtov i Etiópčanov, Sarmatov, Parťanov, 
Médov i Saracénov, a vôbec celý ľudský rod.

Povedz mi, ako je možné, že jednoduchý človek 
žijúci v dielni s dlátom v ruke začal odrazu 
filozofovať, ba ešte to naučil aj iných – národy, 
mestá a krajiny, hoci sám neovládal rečnícke 
umenie, ba práve naopak, bol v tomto maxi-
málne neskúsený. Počúvaj, ako sám bez pocitu 
hanby hovorí: „Ak som aj vo vyjadrovaní neob-
ratný, v poznaní nie“ (2 Kor 4, 11). Nevlastnil 
bohatstvo, sám sa o tom vyslovil: „Až do tejto 
hodiny sme hladní, smädní a nahí, bijú nás po 
tvári“ (1 Kor 4, 11). Ale načo tu hovoriť o bohat-
stve, keď často nemal ani len najnutnejší pokrm 
a nemal sa čím zaodieť? To, že nebol slávnym 
ani vo svojom remesle, dokazuje jeho učeník 
hovoriac: „Pretože mal to isté remeslo, zostal 
u nich (Priscilu a Akvily), boli výrobcami stanov“ 
(Sk 18, 3). Nepochádzal zo slávneho rodu – ináč 
by sa nevenoval takému remeslu – ani zo sláv-
nej krajiny či národa. A predsa len čo sa zjavil 
na verejnosti, rozbúril hladinu medzi nepriateľ-
mi, poprevracal všetko a sťa oheň, čo sa dotkol 
chrastia a slamy, ničil všetky diela démonov 
a všetko premieňal, na čo sám chcel. n

preložil a spracoval Marko Durlák

Ako je možné, že slávne pohanské 
chrámy zívajú prázdnotou a sochy 
pohanských bohov sa váľajú v prachu? 
Ako je možné, že slávne mená význam-
ných osobností zapadli prachom? Prečo 
rozličné filozofické smery stratili priaz-
nivcov, kým jednoduché slová o Ukrižo-
vanom a Vzkriesenom si získavajú davy? 
Prečo ústa rečníkov zmĺkli ako nemé 
ryby, kým hlas jednoduchých a nevzdelaných sa rozlieha po celej zemi? Kto spôsobil 
tento prevrat? Túto rečnícku otázku si v nasledujúcej časti kladie aj Ján Zlatoústy 
a hneď na ňu aj odpovedá. Spôsobila to sila Ježišovho mena, ktorá sa vo veľkej miere 
prejavila predovšetkým u apoštola Pavla.

Svätý apoštol 
Karpos, jeden 
zo sedemdesiatich     

Prívlastok „jeden zo se-
demdesiatich“ pouka-

zuje na skutočnosť, že patril 
do zboru tých apoštolov, 
ktorým sa hovorí „menší“ (na 
rozdiel od dvanástich „veľ-
kých“). Bol to nasledovník 
a služobník svätého Pavla. 
okrem iného doručoval jeho 
listy na miesta určenia. Po 
dlhšom čase, keď sa osved-
čil, bol vysvätený za biskupa 
mesta Berea v Trákii (Balkán-
sky polostrov), ktoré jeho 
učiteľ navštívil v rámci svojej 
druhej misijnej cesty (sk 17, 
10 – 15).

Karpos však neohlasoval 
evanjelium iba v okolí zvere-
ného mesta, ale aj na stredo-
zemskom ostrove Kréta. Tam 
sa stretol so svätým dioný-
zom areopagitom (liturgická 
pamiatka 3. októbra), po-
predným kresťanom z atén, 
ktorého tiež priviedol k viere 
svätý Pavol (sk 17, 34). Tento 
muž sa vo svojich spisoch 
vyjadruje o Karpovi veľmi 
pochvalne: „Bol veľký svojimi 
čnosťami a vyznačoval sa ta-
kou vysokou čistotou mysle, 
že bol schopný nazerať na 
Boha.“

Keď raz Karpos prosil o Boží 
trest pre dvoch mužov, ktorí 
spôsobovali veľa ťažkostí 
kresťanstvu, dostal zvláštne 
videnie. Zbadal Krista, ako 
týmto dvom ľuďom podáva 
pomocnú ruku a hovorí: 
„ešte raz muč mňa, lebo pre 
záchranu ľudí som pripra-
vený ešte raz trpieť a byť 
ukrižovaný.“

Keďže bol Karpos pri svo-
jom ohlasovaní Krista v Berei 
veľmi úspešný, popudil proti 
sebe nemálo židov, ktorí ho 
napokon s veľkou krutosťou 
zabili. nábožní ľudia uložili 
jeho pozostatky v tom istom 
meste. Ich prostredníc-
tvom mnohí prijali od Boha 
uzdravenia a veľa ďalších 
dobrodení.

marcel Gajdoš

Zo žIvoTa sväTých

Ako je to
možné?
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V   biblických zjaveniach je veľmi 
obmedzený viditeľný prvok, lebo 
slúži len na to, aby upozornil na 

prítomnosť Boha, ktorý hovorí. Jeho slovo 
obsahuje posolstvo. Takýmto zjavením 
je aj Päťdesiatnica – vyliatie Svätého 
Ducha (Sk 2, 1n). Čítame, že z neba bolo 
počuť hukot, silný vietor, zjavili sa ohnivé 
jazyky. A Božie slovo? Tentoraz zazne-
lo z úst apoštolov. Zúčastňujeme sa na 
zrode Cirkvi a odteraz bude Boh hovoriť 
k ľuďom prostredníctvom nej.

Pre ikonopisca je ťažké zobraziť vietor. 
Oheň nad apoštolmi sa ľahšie znázorňuje. 
Veľkí východní majstri ikony sa však skôr 
sústredili na to podstatné – zrod Cirkvi. 
Na viacerých ikonách a aj na tej, na ktorú 
sa pozeráme, prekvapivo chýba postava 
Bohorodičky. Skôr ju tam nájdeme v pr-
vých storočiach alebo až po 16. storočí. 
Jedným z dôvodov môže byť aj symbolika 
koncilu, snemu. Apoštoli tvoria polkruh 
a takýmto spôsobom sa na ikonách 
znázorňujú ekumenické snemy, koncily. 
Uprostred nich vidíme prázdny, no osvet-
lený priestor. Je to trón pripravený na 
druhý príchod Pána, ktorého teraz nemož-
no vidieť, ale ktorý je stále prítomný ako 
hlava svojho mystického tela. Východné 
cirkvi si v liturgii pripomínajú prvé veľké 

koncily ako slávnosti Svätého Ducha. 
Preto apoštoli na ikone nehovoria, ale 
mlčia. Počúvajú Božie slovo, ktoré však 
neočakávajú zvonku, ale z vnútorné-
ho osvietenia. Vo svojom vonkajšom 
postoji sa podobajú na duchovných 
mužov, ktorí sa modlia modlitbu srdca.

Na tejto ikone nie je podčiarknutý 
aspekt Cirkvi ako Božieho ľudu (ktorý 
na iných podobných ikonách predsta-
vuje Bohorodička), ale nachádza tu 
miesto kozmický okamih všeobecného 
posvätenia prostredníctvom apošto-
lov a ich nástupcov. Pod ich nohami je 
jaskyňa v tvare väzenia, kde sa nachá-
dza záhadná postava. Ide o Kozmos. Má 
výzor kráľa, lebo predstavuje národy, 
ktoré podliehali byzantskému cisárovi. 
Je to zároveň aj zosobnenie stvoreného 
vesmíru. Motívom sa stal text sv. Pavla: 
„Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa 
zjavia Boží synovia. Lebo stvorenie bolo 
podrobené márnosti – nie z vlastnej vôle, 
ale z vôle toho, ktorý ho podrobil a dal 
mu nádej, že aj samo stvorenie bude 
vyslobodené z otroctva skazy, aby malo 
účasť na slobode a sláve Božích detí“(Rim 
8, 19 – 21).

Od chvíle, keď bola Cirkev zahrnutá do 
procesu spásy sveta, niet spásy mimo nej. 

Päťdesiatnica je vyliatím Svätého Ducha, 
lebo nestačilo, že Kristus prijal ľudskú 
prirodzenosť, ale bolo treba, aby sa aj ľud-
ská prirodzenosť stala Kristovým telom. 
A toto robí Svätý Duch. V Cirkvi je všetko 
jedno v Kristovi. Každý sa zúčastňuje na 
tomto božskom živote, ale zachováva 
si svoju individualitu, svoju tvár. Zbor 
apoštolov na ikone nie je kolektívom, ale 
spoločenstvom. Preto každý z apoštolov 
má iný odev, ale všetci sú ikonou Krista. 
V tom zmysle je to takto aj s nami. Nie 
sme kolektívom, ale spoločenstvom a kaž-
dý individuálne sme sa vyliatím Svätého 
Ducha stali ikonou Krista Ježiša.

(spracované podľa knihy kardinála 
Tomáša Špidlíka a Marka Ivana Rupnika 
Viera vo svetle ikon) n

KNIHA:  
Július KrempasKý – 
Veda Verzus Viera

Pre mnohých ľudí ostávajú 
otázky o stvorení sveta a jeho 
usporiadaní stále zastre-
té rúškom nepochopenia 
alebo nevedomosti. Kniha Veda verzus viera 
známeho profesora fyziky a kresťana pána 
Júliusa Krempaského ponúka jednoduchý, 
prehľadný a zrozumiteľný spôsob vysvetlenia, 
ako je to so stvorením zeme, pričom poukazuje 
na prepojenosť viery a vedeckých poznatkov. 
Touto knihou dosahuje u čitateľov pochopenie 
problému našej existencie, evolúcie a vesmíru. 
Za hlavný cieľ si kniha stanovuje zdôrazniť, že 
vedecké poznatky vôbec nevylučujú to, čo vraví 
Biblia o stvorení a existencii sveta, a rovnako ani 
Biblia nepopiera vedecké poznatky. Jej veľkým 
pozitívom je zrozumiteľnosť a jednoduchosť, 
čím je pochopiteľná aj pre obyčajného veria-
ceho človeka.

Lukáš Petruš

FILM: 
slumdog 
millionaire – 
milionár z chatrče

Ak si chcete vychutnať sku-
točnú filmovú lahôdku, 
určite si nenechajte ujsť 
film Milionár z chatrče. Tento film vykresľuje 
zaujímavý príbeh Jamala Malika, indického 
chlapca bez vzdelania, ktorý pochádza z naj-
chudobnejších vrstiev. Jeho životná cesta od 
detských čias až po súčasnosť je veľmi nápa-
dito vsadená do prebiehajúcej súťaže Milionár, 
ktorá môže Jamala urobiť nesmierne bohatým. 
Ako je možné, že obyčajný nevzdelaný chlapec, 
ktorý pracuje ako roznášač čaju, vyhrá v tejto 
súťaži viac než ktokoľvek na svete pred ním? 
Podvádza alebo ho život naučil viac, než by sa 
naučil v škole? Film poukazuje nielen na zmysel 
zdanlivých náhod, ale aj na silu čistej lásky. 
Kvalitu filmu potvrdzuje aj osem získaných 
Oskarov vo všetkých hlavných kategóriách.

Lukáš Petruš

HUDBA:  
p.o.d. – When 
angels and 
serpents dance

Skupina P.O.D. je u hu-
dobných nadšencov známym zoskupením. 
Ich názov je skratkou anglického Payable on 
Death (Splatené smrťou). Skupina je uzná-
vaná nielen medzi kresťanmi, ale aj vo svete 
komercie, keďže predstavuje alternatívnu for-
mu kresťanskej hudby. Niektoré ich piesne boli 
použité ako single k hollywoodskym filmom 
ako Superman alebo Matrix. Ich najnovší al-
bum When Angels and Serpents Dance (Keď 
anjeli a hadi tancujú) je výrazom ich veľkej 
hudobnej kreativity. CD ponúka rôznorodé 
piesne od pokojných akustických gitarových 
až po tvrdšie rockové piesne, pričom zachá-
dza aj do latinskoamerických rytmov. Texty sú 
motivované Starým zákonom a  obsahujú aj 
hebrejské zvraty. Vrelo odporúčam!

Lukáš Petruš

Jozef GaČa

ZamyslenIe nad IKonou

Päťdesiatnica
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 25.05. (pondelok)  07.00 Svätá omša P 
07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva P 
08.30 Rozprávanie mlynára Jána (2) 
09.00 Doma na dôchodku 10.00 Správy 
10.20 Poltón magazín 10.46 Rehoľná 
abeceda 11.00 Luxáreň 11.30 Retro 
blok 12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná 
12.30 Generálna audiencia 13.55 
Poézia 14.15 Ranná káva 15.00 UPéCé 
live 16.00 Dejiny kresťanstva 16.30 
Lumen 2000 17.00 Doma v rodine P 
18.00 Octava dies 18.30 Starý zákon 
(21) å 19.30 Vlastná cesta 20.00 
Správy 20.15 Návratka 20.25 Prehľad 
katolíckych periodík 20.30 U Pavla P 
21.50 Rehoľná abeceda 22.00 Ranná 
káva 22.45 Doma v kultúre 23.45 
Správy
 26.05. (utorok)  07.00 Svätá omša P 
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva 
z Prešova P 08.30 Centrum nápadov 
09.00 Doma v rodine 10.40 U Pavla 
11.40 Poézia 12.00 Raduj sa, nebies 
Kráľovná 12.30 Ruženec 13.30 Večerná 
univerzita 14.15 Ranná káva 15.00 
Moja misia – magazín 16.00 Gospel 
párty 17.00 Doma v Cirkvi z Banskej 
Bystrice P 18.00 Dejiny kresťanstva 
18.30 Rozprávanie mlynára Jána (2) 
19.00 Katechéza 19.30 Octava dies 
20.00 Správy P 20.15 Návratka 20.25 
Prehľad katolíckych periodík 20.30 
Nielen z chleba P 21.15 Tandem kvíz 
22.00 Ranná káva 22.45 Doma na 
dôchodku 23.45 Správy
 27.05. (streda)  07.00 Svätá omša P 
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 
08.30 Starý zákon (21) 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 Ruženec 14.15 Ranná 
káva z Prešova 15.00 U Pavla 16.20 
Rehoľná abeceda 17.00 Doma v za-
mestnaní P 18.00 Štúdio AHA! 18.30 
Svätý František (19) 19.00 Luxáreň 
19.30 Octava dies 20.00 Správy 20.15 
Návratka 20.30 Poltón klub P 21.25 
Prehľad katolíckych periodík P 21.30 
Každý deň je nedeľa 22.00 Ranná káva 
22.45 Doma v rodine 23.45 Správy
 28.05. (štvrtok)  07.00 Svätá omša P 
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 
08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma 
v zamestnaní 10.00 Správy 10.20 
Ruženec 11.15 Vlastná cesta 11.41 
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 Každý deň je 
nedeľa 17.00 Doma v kultúre P 18.00 
Lumen 2000 P 18.30 Starý zákon (21) 
å 19.00 Dejiny kresťanstva 19.30 Ka-
techéza 20.00 Správy 20.15 Návratka 
20.25 Prehľad katolíckych periodík 
20.30 Chvály P 21.30 FILMiX P å 
22.00 Ranná káva z Prešova 22.45 
Doma v Cirkvi 23.45 Správy
 29.05. (piatok)  07.00 Svätá omša P 
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 
08.30 Svätý František (19) 09.00 Doma 
v kultúre 10.00 Správy 10.20 Každý deň 
je nedeľa 10.45 Nielen z chleba 11.30 
Lumen 2000 12.00 Raduj sa, nebies 
Kráľovná 12.30 Tandem kvíz 13.15 
Ruženec 14.15 Ranná káva 15.00 
Generálna audiencia 16.30 Katechéza 
17.00 Doma na dôchodku P 18.00 
Festival Lumen 2009 P 20.00 Správy 
– počas prestávky P 20.15 Festival 
Lumen 2009 P
 30.05. (sobota)  07.00 Rozprávanie 
mlynára Jána (3) P 07.30 Starý zákon 
(22) P å 08.00 Klbko (14) P 08.15 

Mestečko nádeje (7) P 09.30 Poltón 
magazín 10.00 Štúdio AHA! P 10.30 
Gospel párty P 11.30 Dejiny kresťan-
stva P 12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná 
12.30 Generálna audiencia 12.20 Klbko 
(14) 12.35 Mestečko nádeje (7) 14.20 
Škola Pavlovho slova (9) P 15.00 Kate-
chéza 15.30 FILMiX å 18.00 Festival 
Lumen 2009 P
 31.05. (nedeľa)  07.00 Svätý František 
(19) 07.30 Klbko (14) 07.45 Mestečko 
nádeje (7) 08.00 Gospel párty 09.00 
Rozprávanie mlynára Jána (3) 09.30 
Svätá omša z Vatikánu P 12.00 Raduj 
sa, nebies Kráľovná P 12.30 Poézia P 
12.50 Starý zákon (22) å  13.20 
U Pavla 14.45 Tandem kvíz P 15.30 
Lumen 2000 16.00 Moja misia – ma-
gazín 17.00 Štúdio AHA! 17.30 Octava 
dies P 18.00 Poltón magazín P 18.30 
Rozprávanie mlynára Jána (3) 19.00 
Katechéza P 19.30 Vlastná cesta 20.00 
Správy 20.15 Rehoľná abeceda P 20.30 
Iskierka nádeje – Rok po tsunami P 
21.00 Luxáreň P 21.30 Dejiny kres-
ťanstva 22.00 Škola Pavlovho slova (9) 
22.50 Poltón klub 23.45 Správy
 01.06. (pondelok)  07.00 Svätá omša P 
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 
08.30 Rozprávanie mlynára Jána (3) 
09.00 Doma na dôchodku 10.00 
Správy 10.20 Poltón magazín 11.00 
Vlastná cesta 11.30 Lumen 2000 12.00 
Anjel Pána z Luxu 12.30 Generálna 
audiencia 13.55 Poézia 14.15 Ranná 
káva 15.00 Poltón klub 16.00 Dejiny 
kresťanstva 16.30 Retro blok 17.00 
Doma v rodine P 18.00 Octava dies 
18.30 Starý zákon (22) å  19.00 
Iskierka nádeje – Rok po tsunami 19.30 
Luxáreň 20.00 Správy 20.15 Návratka 
20.25 Prehľad katolíckych periodík 
20.30 U Nikodéma P 21.50 Rehoľná 
abeceda 22.00 Ranná káva 22.45 
Doma v kultúre 23.45 Správy
 02.06. (utorok)  07.00 Svätá omša P 
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 
08.30 Klbko (14) 08.45 Mestečko 
nádeje (7) 09.00 Doma v rodine 10.00 
Správy 10.20 U Nikodéma 11.40 Poézia 
12.00 Anjel Pána z Luxu 12.30 Chvály 
13.30 Škola Pavlovho slova (9) 14.15 
Ranná káva 15.00 Moja misia – ma-
gazín 16.00 Gospel párty 17.00 Doma 
v Cirkvi P 18.00 Dejiny kresťanstva 
18.30 Rozprávanie mlynára Jána (3) 
19.00 Katechéza 19.30 Octava dies 
20.00 Správy P 20.15 Návratka 20.25 
Prehľad katolíckych periodík 20.30 
Nielen z chleba P 21.15 Tandem kvíz 
22.00 Ranná káva 22.45 Doma na 
dôchodku 23.45 Správy
 03.06. (streda)  07.00 Svätá omša P 
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 
08.30 Starý zákon (22) å 09.00 Doma 
v Cirkvi 10.00 Správy 10.30 Generálna 
audiencia P 12.00 Anjel Pána z Luxu 
12.30 Nielen z chleba 13.15 Chvály 
14.15 Ranná káva 15.00 U Nikodéma 
16.20 Rehoľná abeceda 16.30 Klb-
ko (14) 16.45 Mestečko nádeje (7) 
17.00 Doma v zamestnaní P 18.00 
Štúdio AHA! 18.30 Svätý František (19) 
19.00 Vlastná cesta 19.30 Octava dies 
20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25 
UPéCé live 21.25 Prehľad katolíckych 
periodík P 21.30 Iskierka nádeje – Rok 
po tsunami 22.00 Ranná káva 22.45 
Doma v rodine 23.45 Správy
 04.06. (štvrtok)  07.00 Svätá omša P 
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 
08.30 Klbko (14) 08.45 Mestečko 
nádeje (7) 09.00 Doma v zamestnaní 
10.00 Správy 10.20 Chvály 11.15 
Luxáreň 11.41 Poézia 12.00 Anjel 

Pána z Luxu 12.30 U Nikodéma 13.55 
Rehoľná abeceda 14.05 Prehľad katolíc-
kych periodík 14.15 Ranná káva 15.00 
Gospel párty 16.00 Lumen 2000 16.30 
Iskierka nádeje – Rok po tsunami 17.00 
Doma v kultúre z Banskej Bystrice P 
18.00 Retro blok P 18.30 Starý zákon 
(22) å  19.00 Dejiny kresťanstva 
19.30 Katechéza 20.00 Správy 20.15 
Návratka 20.30 Taizé P 21.30 FILMiX 
å 22.00 Ranná káva 22.45 Doma 
v Cirkvi 23.45 Správy
 05.06. (piatok)  07.00 Svätá omša P 
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 
08.30 Svätý František (19) 09.00 Doma 
v kultúre z Banskej Bystrice 10.00 Sprá-
vy 10.20 Iskierka nádeje – Rok po tsu-
nami 10.46 Nielen z chleba 11.30 Retro 
blok 12.00 Anjel Pána z Luxu 12.30 
Tandem kvíz 13.15 Chvály 14.15 Ranná 
káva 15.00 Generálna audiencia 16.30 
Katechéza 17.00 Doma na dôchodku 
z Prešova 18.00 Poltón magazín 18.30 
Rozprávanie mlynára Jána (3) 19.05 
Štúdio AHA! 19.30 Dejiny kresťanstva P 
20.00 Správy P 20.15 Návratka 20.30 
Moja misia – magazín P 21.30 Večerná 
univerzita P 22.15 Ranná káva 23.00 
Doma v zamestnaní
 06.06. (sobota)  07.00 Rozprávanie 
mlynára Jána (4) P 07.30 Starý zákon 
(23) P å 08.00 Centrum nápadov P 
08.30 UPéCé live 09.30 Poltón magazín 
10.00 Exkluzívny rozhovor P 10.30 
Svätá omša spojená s arcibiskupskou 
vysviackou P 13.50 Centrum nápa-
dov 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 19.00 
Vlastná cesta P 19.30 Octava dies 
20.00 Správy 20.15 Rehoľná abeceda 
20.30 Iskierka nádeje – Rok po tsunami 
21.00 Tandem kvíz P 21.45 Moja misia 
– magazín 22.45 Taizé 23.45 Správy
 07.06. (nedeľa)  07.00 Svätý Fran-
tišek (20) P 07.30 Centrum nápadov 
08.00 Gospel párty 09.00 Taizé 10.00 
Svätá omša z Prešova P 11.15 Nielen 
z chleba 12.00 Anjel Pána P 12.30 
Poézia P 12.50 Starý zákon (23) 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 Rozprávanie mlynára Jána (4) 
19.00 Katechéza P 19.30 Luxáreň 
20.00 Správy 20.15 Rehoľná abeceda P 
20.30 Rozorvaná hora P 21.00 Vlastná 
cesta 21.30 Dejiny kresťanstva 22.00 
Večerná univerzita 22.45 UPéCé live 
23.45 Správy
Stretko / Diskusné posedenie skupin-
ky mladých ľudí, ktorí cez vzájomné 
rozhovory každý týždeň hľadajú cestu 
stále plnšieho nasledovania Boha. 
Taizé / Prenosy modlitieb, ktoré 
podľa vzoru francúzskej komunity 
Taizé organizuje slovenská skupina 
nadšencov.
Tandem kvíz / Súťažno-zábavná 
relácia s moderátorom Michalom 
Drobným. Svoje vedomosti môžete 
otestovať spolu so súťažiacimi, ktorí 
hrajú o zaujímavé ceny. 
UPeCe live / Moderátor Pavol Danko 
je medzi mladými ako ryba vo vode. 
Univerzitné pastoračné centrum je 
príjemným prostredím presiaknutým 
mladosťou, radosťou a vzťahmi. 
Vlastná cesta / Moderátor Janko 
Páleník sa s rehoľníkmi a rehoľníčkami 
rozpráva o ich ceste k zasvätenému 
životu. 

ProGram

 t v  L U X  –  d o m a  j e  d o m a
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 – Štu-
dentské 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 Vati-
kán 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
 23.05. (sobota)  18.00 Emauzy – 
gréckokatolícka svätá liturgia

Rádio Slovensko
PO – PI 05.21 Zamyslenie na dnešný 
deň; ST 19.20 Ekuména – spravodaj-
stvo 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
 24.05. (nedeľa)  09.30 Kresťanská 
nedeľa – evanjelické služby Božie 
z Krajného
 31.05. (nedeľa)  09.30 Kresťanská 
nedeľa – rímskokatolícka sv. omša 
z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-
Petržalke
 07.06. (nedeľa)  09.30 Kresťanská 
nedeľa – rímskokatolícka sv. omša 
z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-
Petržalke
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 Kresťan-
ská nedeľa 17.10 Frekvencia M

 23.05. (sobota)  20.00 Cesty – Láska, 
zmysel života
 24.05. (nedeľa)  07.55 Z duše – Tibor 
Jančík: Zdanlivé prázdno
 30.05. (sobota)  20.00 Cesty – Nábo-
ženské spektrum (Š. Chrappa)
 31.05. (nedeľa)  07.55 Z duše – Miloš 
Klátik: Svätodušné sviatky
 06.06. (sobota)  20.00 Cesty – Ná-
boženské spektrum (pripravuje štúdio 
Košice)
 07.06. (nedeľa)  07.55 Z duše – D. 
Dian: Trojica – jednota a láska
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 Frek-
vencia M
Rádio Devín
NE 07.00 Musica sacra 13.00 Kresťan-
ská hudba 15.30 Slovo pre veriacich 
i neveriacich

JEDnOTKA
 25.05. (pondelok)  01.30 Moja misia 
– Útek do Albánska (Albánsko)
 26.05. (utorok)  01.30 Moja misia – 
Rašaj (Nemecko)
 27.05. (streda)  02.05 Moja misia – 
Cena človeka (Taliansko)
 28.05. (štvrtok)  01.15 Moja misia – 
Podnikateľ s dušami (Slovensko)

DVOJKA
 23.05. (sobota)  15.20 Poltón – ma-
gazín o gospelovej hudbe
 24.05. (nedeľa)  16.30 Slovo 16.35 
Orientácie – náboženský magazín 
z Košíc 23.15 Poltón – magazín o go-
spelovej hudbe
25.05. (pondelok)  13.20 Orientácie 
– náboženský magazín z Košíc

 r á d i o  L U m e n

 s L o v e n s k á  t e L e v í z i a

 s L o v e n s k ý  r o z h L a s

 duChoVNé CVIČENIA

Srdečne vás pozývame na modlitbové duchovné cvičenia, ktorých 
cieľom je cez modlitbu ruženca a úctu k Presvätej Bohorodičke prehĺbiť 
oslavu Pána Ježiša prítomného v Najsvätejšej Eucharistii a  vyprosiť si 
na príhovor Panny Márie nové zoslanie Svätého Ducha.
Termín: 23. – 26. júl 2009
Miesto konania: Gréckokatolícky kňazský seminár bl. P. P. Gojdiča, 
Sládkovičova 23, Prešov. Poplatok za stravu a ubytovanie: 35 €. Bližšie 
informácie a prihlášky dostanete na tel. čísle 0904 738 048 (VPS). Teší-
me sa na spoločenstvo s vami a prosíme o modlitbu za požehnanie.

-jd

25 slovo   11|2009



 Spolok SV. CyRIlA A mETodA

naši jubilanti
V júni si okrúhle životné jubileum pripomínajú títo naši 
členovia:
50 rokov: Stanislav Sapara z Vranova nad Topľou, Mária 
Senková zo Stakčína
60 rokov: Marta Berilová z Lesného, Darina Bučková 
zo Sečoviec, Dušan Cina z Vranova nad Topľou, Andrej 
Feďo z Humenného, Margita Krajňáková z Abranoviec, 
Ján Litvák zo Strážskeho, Ján Obešter z Humenného-Pod 
Sokolejom, Anna Popiková z Vole, Mária Šimková zo 
Sečoviec, Miroslav Torma z Ložína
70 rokov: Anna Gubová z Čeloviec, Agnesa Luksajová 
z Hažína nad Cirochou, Marianna Piptová z Košíc-Terasy, 
Anna Slivková z Vranova nad Topľou
75 rokov: Mária Niemašiková z Chmeľovej
80 rokov: Helena Čabalová z Brusnice, Zuzana Dojčáko-
vá z Nového Ruskova, Jozef Repko z Humenného
85 rokov: prof. PhDr. Ján Komorovský, CSc., z Trenčína, 
Júlia Papáčová z Kráľoviec, Mária Stašová zo Zemplín-
skeho Jastrabia, Ing. Ján Uhrín z Bratislavy
90 rokov: Anna Zozuľáková z Čertižného
95 rokov: otec Ján Škoviera z Bratislavy

Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích 
milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!

Kalendár 2010
Prosíme všetkých prispievateľov, aby svoje príspevky do 
kalendára poslali do konca júna na adresu spolku alebo 
šéfredaktorovi otcovi Michalovi Hospodárovi (o.michal.
hospodar@mail.t-com.sk).

  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
04.06. 17.00 hod.  Prešov – Opál 
11.06. 17.00 hod.  Sabinov – múzeum
28.06. 17.00 hod.  Prešov – Opál
  – večer chvál mladých

Svätá liturgia s modlitbou za uzdravenie
05.06. 18.00 hod.  Svidník
08.06. 17.00 hod.  Bardejov-Vinbarg
15.06. 18.00 hod.  Humenné-Dubník

Turíce s Komunitou Ján Krstiteľ
31.05. 9.30 hod. Mestská hala v Prešove
  – prednášky
  – modlitby za uzdravenie
  – sv. liturgia

Stretnutie Ježiš uzdravuje
28.06. 9.30 hod. Mestská hala v Prešove
  – prednášky
  – modlitby za uzdravenie
  – sv. liturgia

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
Každý utorok a každú stredu o 17.00 hod.

Bližšie informácie: 0905 382 260
www.koinonia-presov.sk, sek@koinonia-presov.sk 

 JubIlEá kňAZoV

Jozef Voskár, duchovný správca Arcidiecéznej charity 
v Prešove – 3. jún 1979 – 30 rokov kňazstva; Peter 
Geletka, výpomocný duchovný vo farnosti Žakovce – 4. 
jún 1964 – 45 rokov života; Ján Čuchráč CSsR, správca 
chrámu v Starej Ľubovni – 8. jún 1984 – 25 rokov kňaz-
stva; prof. Vojtech Boháč st., vedúci Katedry systema-
tickej teológie GTF PU v Prešove – 9. jún 1974 – 35 rokov 
kňazstva; Pavol Chanáth st., správca farnosti Snakov 
– 9. jún 1974 – 35 rokov kňazstva; Anton Mojžiš, 
archivár Arcibiskupského úradu v Prešove – 9. jún 1974 
– 35 rokov kňazstva; Ivan Saraka, titulárny dekan, na 
odpočinku – 9. jún 1974 – 35 rokov kňazstva; Gabriel 
Székely, riaditeľ Gréckokatolíckeho arcibiskupského 
školského úradu v Prešove – 9. jún 1974 – 35 rokov 
kňazstva; Milan Tomáš, farár v Novosade – 9. jún 1974 
– 35 rokov kňazstva; Štefan Ósz, farár v Čičarovciach 
– 10. jún 1979 – 30 rokov kňazstva; Vladimír Dráb, 
farár v Remeninách – 17. jún 1984 – 25 rokov kňazstva; 
Ján Hrustič, titulárny kanonik, na odpočinku – 17. jún 
1924 – 85 rokov života; Milan Mojžiš, farár v Rakovci 
nad Ondavou – 17. jún 1984 – 25 rokov kňazstva; 
Peter Orenič, riaditeľ Eparchiálneho školského úradu 
v Košiciach – 17. jún 1989 – 20 rokov kňazstva; Jaro-
slav Štefanko, protopresbyter Spišskonovoveského 
protopresbyterátu a farár v Spišskej Novej Vsi – 17. jún 
1989 – 20 rokov kňazstva; Ján Závacký, protopresbyter 
Banskobystrického protopresbyterátu a farár vo farnosti 
Šumiac – 17. jún 1984 – 25 rokov kňazstva; Miroslav 
Gavala, správca farnosti v Čičave – 18. jún 1989 – 20 
rokov kňazstva; Milan Kuzmiak, farár vo Fulianke – 18. 
jún 1989 – 20 rokov kňazstva; Peter Vansač, farár vo 
Svidníku-Záhradnej – 18. jún 1989 – 20 rokov kňazstva; 
Michal Zorvan, farár v Ďačove – 18. jún 1989 – 20 
rokov kňazstva; Ján Škoviera, na odpočinku – 22. jún 
1914 – 95 rokov života; Ján Ducár, riaditeľ DKÚ, farár 
v Košickom Klečenove – 25.jún 1969 – 40 rokov života; 
Andrej Dujčák, titulárny kanonik, na odpočinku – 28. 
jún 1959 – 50 rokov kňazstva

Srdečne blahoželáme a prajeme Mnohaja lita!

 blAhožElANIA

Krásnych 45 rokov oslávi 31. mája náš láskavý duchovný 
otec Daniel Šarišský. Pri tejto príležitosti vám, drahý 
duchovný otče, ďakujeme za vašu obetavú a horlivú 
prácu v Cirkvi, za neúnavnú a náročnú prácu pri stavbe 
duchovného chrámu, za pomoc, rady a modlitby. Do 
ďalších rokov vám vyprosujeme hojné Božie požehna-

nie, pevné zdravie, veľa darov Svätého Ducha a ochranu 
Presvätej Bohorodičky pri napĺňaní vášho krásneho 
povolania. Nech vám dobrotivý Boh žehná. Na mnohaja 
i blahaja lita!

veriaci z farnosti Brehy v Snine

Drahý náš duchovný otec Kamil Fech, prijmite od nás 
veriacich z Ortuťovej blahoželanie k vašim 30. narode-
ninám, ktoré oslávite 5. júna 2009.
Úprimne vám ďakujeme za obetavú prácu pri zve-
ľaďovaní nášho chrámu, za Božie slovo v kázňach, 
ktoré zasievate do našich sŕdc, za modlitby, ktoré za nás 
obetujete, za každodenné povzbudenia.
Prajeme a vyprosujeme vám i vašej rodine hojnosť 
Božích milostí a ochranu našej nebeskej Matky na 
mnohaja i blahaja lita.

vaši veriaci z farnosti Ortuťová

K farnosti Ľubovec patria filiálky Janov a Ruské Pekľany 
– rodisko bl. biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča. 
Jeho ctiteľom je aj otec Vasil Kormaník, ktorý pôsobí 
v tejto farnosti. Ceníme si jeho každodenné homílie, 
ktoré sú poučné a dávajú silu do každodenného života. 
Je príkladom zbožnosti, trpezlivosti, pokoja a lásky.
K životnému jubileu, ktoré slávi v týchto dňoch, mu 
vyprosujeme od Všemohúceho veľa Božích milostí, 
ochranu Presvätej Bohorodičky, veľa trpezlivosti a lásky 
v jeho službe v Pánovej vinici.

vďační veriaci farnosti Ľubovec,  
filiálok Ruské Pekľany a Janov

20. mája 2009 oslávil okrúhle životné jubileum – 60 
rokov duchovný otec Vasil Kormaník.
Otec. Čo znamená slovo otec pre mňa? Otec plný lásky, 
pokory, pokoja, rozvahy a porozumenia. Práve ja mô-
žem ďakovať Bohu, že mám otca, ktorého zdobia tieto 
a mnohé ďalšie vlastnosti.
Milý ocko, v deň tvojich 60-tych narodenín sa ti chcem 
z celého srdca poďakovať za všetko, čo som od teba 
v živote dostala, za to, akým si bol a akým dodnes si 
otcom a popriať ti do ďalších rokov pevné zdravie, 
požehnanie a veľa milostí od dobrotivého Boha. Je 
pravdou, že si v živote prekonal veľa prekážok, ťažkostí 
a trpkosti, ale vážim si na tebe, že si sa nikdy nevzdal, 
stále si kráčal ďalej so vztýčenou hlavou a entuziazmom. 
Tvoja chuť pracovať a láska k práci v Kristovej vinici ma 
stále udivovala a udivuje.
Som hrdá na to, že si môj otec a ďakujem Bohu, že mi 
dovolil byť tvojou dcérou. Otec – najlepší, akého som 
mohla mať, láskavý, šľachetný, dobrosrdečný, vážený 
človek, milovaný otec!

S láskou
dcéra Olinka s rod.

oZnamy a InZercIa

IKONOPISECKÁ DIELŇA 
ARCHANJELA RAFAELA

LADISLAV NÉMETH
MARTINČEKOVÁ 10, 821 09 BRATISLAVA
WWW.IKONA.SK E-MAIL: DIELNA@IKONA.SK

TEL.: 0905 993 988

IKONY KTORÉ POTEŠIA NIELEN OČI, ALE I DUŠU
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výroky apoštola Pavla

Pomôcky: 
Ee, Uda , 

Sireso, Oris
Rímske číslo 

1501 Sústružník Úkazy Číselná 
lotéria

Okresný 
výbor, skr. slovo Pálenka Listnatý 

strom Súkal Živočišný 
organizmus

Nepekne
Funkcia

Šupina

4. časť 
tajničky

Mužské  
meno Odlial

slovo
Farba  

na vajcia
Miesto 

zatratenia
2. časť 

tajničky Neťažil

Valley, skr.
Ruské ženské 

meno 3 . časť 
tajničky Mládza

Končatina

Školský 
výbor, skr.

Francúzske 
mužské 
meno

Chem. zn. 
molybdénu
Solmizačná 

slabika

Holandská 
rieka

Ruská rieka Cesta 
vzduchom

Priesmyk, 
skr.

Ghandské 
mesto

Bolestne
Úlet  

z komína

Odpočívaj

Napomínal si
Rímske 
číslo 4

Kočovník

Plúž Protichemic-
ká rota

Reparácia

Vzťahujúci  
sa na osu

Autor:
 V. Koma-

nický, 
Humenné

Predložka
Veje

Rímsky 
peniazEurópsky 

pohár, skr.

1. časť 
tajničky Osamelá

Jarný mesiac Talianske 
mesto

n mladý komár hovorí matke:
„mami, chcem ísť dnes do opery. Pusť ma!“
„v žiadnom prípade.“
„ale ja chcem! Ináč ujdem z domu!“
„no dobre, ty nešťastník. len si, prosím ťa, dávaj 
pozor pri potlesku!“

n malé dievčatko chytí lienku a pýta sa jej:
„lienka, lienka, aké bude zajtra počasie?“
lienka sa pozrie na dievčatko a povie jej:
„Počúvaj ma, malá, čo som ti ja meteorologická 
stanica?“
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legenda: aBrahám, adePT, aGenda, anÓda, aTÓm, auTor, 
áBel, áron, BaBIČKa, BaČa, Banán, BolesTI, celIBáT, cesTa, 
ČIsTIČ, ČloveK, deKan, dIaKon, eFeZ, elIáš, eTaPa, eTán, 
eZau, FaraÓn, Farár, Fauna, FIlmy, Guma, hlas, charIZma, 
chrám, IKona, IZáK, Joel, KňaZ, Kríž, lásKa, lIeK, meTyl, 
naZareT, oPáT, orech, oXId, PašIe, soBoTa, TelurId, TresT, 
úToK, ZaČIaToČníK

Tajničku osemsmerovky tvorí 27 nevyškrtaných písmen. autor: 
marek Pataky.
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SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 9: krížovka: (pozri  2 Kor 3, 3); osemsmerovka: Boh 
od nás nechce výkon, ale srdce. VýHERCA: marta Balabasová z Ľubice. Zo 
správnych riešení vylosujeme držiteľa knihy Drevené chrámy – Bardejov, 
ktorú venovala predajňa pETRA v prešove. riešenia zasielajte na adresu: 
slovo, P.o.Box 204, 080 01 Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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 INZERCIA

Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, reštaurovanie oltárov, 
ikonostasov, ikon a zlátenie predmetov, pokrývanie striech a veží. 
Ponúkame zľavu, 100% kvalitu a dlhoročnú záruku. Kontakty: 035 / 
659 31 39, 0905 389 162, www.reart.szm.sk

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

4 5 6
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Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli
ponúka tematické a športovo-turistické víkendy

Aj v roku 2009 pripravilo Centrum voľného času v Juskovej 
Voli sériu tematických a športovo-turistických víkendov pre deti 
a mládež. Všetkých srdečne pozývame.

Viac informácií nájdete na www.gmcbarka.sk.
Kontakt:  Tel.: 057/ 4490290
  E-mail: skolacentrum@centrum.sk

Máj
22. 05. – 24. 05. Tematický víkend – Krst – o. Jozef Zorvan, ICLic.
29. 05. – 31. 05. Tematický víkend – Internet – môj priateľ alebo 
nepriateľ? – ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.

Jún
05. 06. – 07. 06. Turistický víkend
26. 06. – 28. 06. Tematický – Partnerské vzťahy – o. PaedDr. Ivan 
Molčányi

Júl - August
Termíny stretnutia mládeže v Juskovej Voli
20.07. – 24.07. 1. turnus: 9 – 11-roční
27.07. – 31.07. 2. turnus: 12 – 14-roční
03.08. – 07.08. 3. turnus: 15 – 17-roční
10.08. – 14.08. 4. turnus: starší

Miništrantský tábor
24.08. –  28.08. veková kategória 3. – 9. ročník základnej školy

PÚŤ GRÉCKOKATOLÍKOV DO RÍMA
pri príležitosti biskupskej vysviacky 

o. Cyrila Vasiľa SJ
v nedeľu 14. júna 2009 o 14.30 hod.

v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme

PROGRAM PÚTE

1. deň – 12.06.2009 (piatok) 
Odchod zo Slovenska v popoludňajších 
hodinách. 

2. deň – 13.06.2009 (sobota)
Príchod do Ríma, ubytovanie a nocľah 
v Ríme (Fraterna Domus, Via Sacrofanese 
25, ROMA).

3. deň – 14.06.2009 (nedeľa) 
Po raňajkách prehliadka Ríma. Účasť na 
vysviacke o. Cyrila Vasiľa. Nocľah v Ríme.

4. deň – 15.06.2009 (pondelok)
Po raňajkách prehliadka Ríma. Večer trans-
fer na Slovensko.

5. deň – 16.06.2008 (utorok) 
Predpokladaný príchod vo večerných hodinách.

CENA:  176,- € (5.203,- Sk) 
(2x ubytovanie s raňajkami, cestovné, sprievodca)

V cene nie je: Komplexné cestovné poistenie max. 7 euro (210 Sk) na osobu 
(podľa počtu osôb), Vstupy do pamiatok, Cestovné na metro, Možnosť 
dokúpenia večere

Cestovná agentúra BYZANT
Hlavná 3, 080 01 Prešov
mail: info@cabyzant.sk

tel.: 051/756 26 68


