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CLICK and play?
Je znalosť ovládania
počítača pre dieťa dôležitá
alebo ho oberá o veľa a škodí mu?

Mons. Cyril Vasiľ SJ

nový gréckokatolícky arcibiskup

Chrám sv. arch. Michala v Medzilaborciach-Vydrani
Ján Bočkaj

P

rešovský sobor v roku 1950
ovplyvnil existenciu celej Gréckokatolíckej cirkvi na
Slovensku. Mnohé chrámy sa
na istú dobu stali majetkom
Pravoslávnej cirkvi. Inak to
nebolo ani v prípade miestneho
chrámu. Až na sviatok sv. Cyrila
a Metoda v roku 1992 sa tu znova začali sláviť gréckokatolícke
bohoslužby.
Prebratý chrám však bol v zlom
stave. Z veľkej iniciatívy miestnych veriacich sa začalo pracovať na jeho oprave. Bolo treba
vytvoriť dôstojné podmienky na
liturgické slávenia. Z pôvodného ikonostasu zostala len železná konštrukcia. Jednou z priorít
bolo zhotovenie nových ikon.
Sväté obrazy, ktoré tvoria nový

ikonostas, sú namaľované ľudovým maliarom, dnes už zosnulým Andrejom Chochrunom zo
Sniny. Posviacka dokončeného
ikonostasu sa uskutočnila 25.
septembra 1995. Túto posviacku
vykonal terajší emeritný biskup
Mons. Ján Hirka.
Aj napriek tomu, že ikony boli
zhotovené na konci 20. storočia,
nepodobajú sa gréckym alebo
ruským ikonám. Skôr ich možno
prirovnať k ikonám, ktoré boli
zhotovené na našom území
v 18. alebo 19. storočí.
Ikony sú umiestnené v jednoduchej bielej konštrukcii
s tenkými stĺpmi mramorového
vzhľadu, ktorú dotvárajú zlaté
detaily. Základný rad tvoria
ikony Ježiša Krista, Presvätej
Bohorodičky, svätého Mikuláša
a archanjela Michala, ktorý je
patrónom chrámu. Nad nimi je

rad Pánových sviatkov a sviatkov Presvätej Bohorodičky. Nad
cárskymi dverami sa nachádza
ikona Poslednej večere. Tretí rad
tvoria sväté obrazy apoštolov,
v strede ktorých je ikona Krista
Pantokratora. Najvyšší rad tvoria postavy zo Starého zákona,
ktoré majú netradičný šesťuhol-

Chrám sv. Cyrila a Metoda v Kazimíre
Andrej Jurko

O

bec Kazimír sa nachádza
v Trebišovskom protopresbyteráte a je filiálnou obcou
farnosti Brezina. Prvá písomná

bohoslužby. Túžba mať vlastný
chrám sa mohla zrealizovať až
po roku 1989. V dedine stál
starý evanjelický kostolík z 19.
storočia, ktorý mal byť zbúraný.
Veriaci obce spolu s nebohým
otcom Alexejom Miroššayom

Hneď sa aj začalo s prestavbou.
K lodi chrámu sa pribudovala
zadná časť s priestorom pre veriacich, sakristia a veža chrámu,
v ktorej sú tri zvony. Na všetkých
prácach sa podieľali veriaci
z obce. Spolu s nimi prispievali
na opravu chrámu aj veriaci
z farností, kde sa konali zbierky.
Už na sviatky Narodenia Pána
Ježiša Krista v roku 1991 bola
slávená prvá sv. liturgia v tomto
chráme. Celková oprava chrámu
bola dokončená v nasledujúcom roku. Patrónmi chrámu
sú sv. apoštolom rovní Cyril
a Metod. 12. septembra 1992

níkový tvar. Na najvyššom bode
ikonostasu sa týči kríž, pri ktorom stojí Presvätá Bohorodička
a sv. apoštol Ján. Všetky ikony
sú zasadené do rámov zlatej
farby. Na cárskych dverách sú
umiestnené štyri ikony sv. evanjelistov s ich symbolmi. n

vladyka Milan Chautur, vtedajší novovymenovaný pomocný
prešovský biskup, ako prvý vo
svojej biskupskej službe posvätil
tento chrám.
Chrám je jednoloďový, svätyňu od lode oddeľuje ikonostas
s hlavným radom ikon a cárskymi dverami, na ktorých je
ikona Zvestovania. Autormi
ikonostasu sú p. Ján Horkai
a p. Martin Barnáš. Ikony sú napísané na plátne a ich autorom
je p. Dmitro Mikolaj. Postupne
by sa mali doplniť chýbajúce
ikony a realizovať vnútorné
vymaľovanie chrámu. n

mali ste prvé sväté prijímanie?

zmienka o obci je z roku 1270.
Leží na juhovýchodnom cípe
Východoslovenskej nížiny a jej
chotár susedí s Maďarskou republikou. Gréckokatolícki veriaci
z tejto dediny nemali svoj vlastný chrám, boli filiálkou farnosti
Lastovce, kam aj chodievali na
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kostol odkúpili s tým, že si ho
opravia. Chrám je umiestený
v hornej časti obce neďaleko rímskokatolíckeho kostola a obecného úradu a bol odkúpený
v roku 1991. Architektom, ktorý
vytvoril projekt opravy a rozšírenia chrámu, bol Ing. Baník.

Oznamujeme všetkým farským úradom, že redakcia sa
aj v tomto roku rozhodla zverejniť fotografie z prvých
svätých prijímaní z jednotlivých farností. Uprednostníme farnosti, z ktorých fotografie neboli uverejnené
v minulom ročníku. Prosíme duchovných správcov
(prípadne poverené osoby), aby kvalitné fotografie
v elektronickej podobe s dátumom konania a menom
autora fotografií zasielali na mejlovú adresu slovo@
grkatpo.sk alebo priniesli priamo do redakcie. Vopred
ďakujeme za spoluprácu.
redakcia

Snímka: Mária Žarnayová

naše chrámy

slovo na úvod

Zodpovednosť okorenená
radosťou
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Srdce Ježišovo,
Láska
nevýslovná...

Novým sekretárom Kongregácie pre
východné cirkvi sa stal doterajší rektor
Pápežského východného inštitútu
prof. ICDr. Cyril Vasiľ SJ. Prinášame
vám životné zastávky pátra Cyrila.

V službe gréckokatolíkom

14

Rozhovor s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ nielen o jeho menovaní,
ale aj o skúškach a radostiach,
ktoré mu život na jeho pestrej
ceste služby pre blaho gréckokatolíkov pripravil.

Click and play?

Náš život sa za ostatných 20 rokov
dramaticky zmenil. A to nehovorím
len o živote dospelých, ale aj o živote
detí. My dospelí často hovoríme s hrdosťou, že náš päťročný syn už vie na
počítači. Čo sa však za tým skrýva?

16

Keď sv. apoštol Pavol píše svoj hymnus na lásku,
hovorí o láske aj to, že je trpezlivá. Že všetko vie
zniesť a pretrpieť (1 Kor 13, 4; 7). Preto jediná
ozajstná dokonalosť je dokonalosť lásky. Podľa
evanjelia nie je dokonalejší ten, kto sa vzorne
správa, ale ten, kto väčšmi miluje. „Oheň lásky
očisťuje väčšmi ako oheň očistca.“ (sv. Terézia
z Lisieux)
Čím nedokonalejšia je osoba, ktorú niekto
miluje, tým trpezlivejšia musí byť jeho láska.
A koľko nedokonalostí, slabostí a hriechov
má človek! Už pri potope sveta čítame tieto
bolestné slová: „Keď Pán videl, že ľudská neresť
na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca
je ustavične naklonené na zlé, Pán oľutoval,
že stvoril človeka na zemi“ (Gn 6, 5 – 6). Ale
v Novom zákone u sv. Jána čítame: „Veď Boh
tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby
mal večný život“ (Jn 3, 16). To mohla urobiť len
Božia láska, ktorá dokázala tak trpezlivo milovať. Takejto milosrdnej lásky sa nám dostalo
v Ježišovi Kristovi.
O ňom prorok Izaiáš napísal: „Nalomenú trsť
nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí.“ (Iz 42, 3)
Nebeský Otec ho neposlal dorážať ranených,
hoci zem bola pokrytá nielen duševne ranenými, ale aj duševne mŕtvymi. Poslal ho zachraňovať choré a kriesiť mŕtve duše. A veru nedolomil
nalomené trstiny, hoci mu zasadili nejednu
ranu, a dohárajúce knôtiky nezahasil, hoci
nepríjemne čmudili. Veď ako ľahko to mohol
urobiť! Bola mu daná všetka moc na nebi i na
zemi (porov. Mt 28, 18). Jeho srdce je trpezlivé,
zhovievavé, nevýslovne milujúce.
V podobenstve o neplodnom figovníku hovorí, ako vie čakať na obrátenie hriešnika (porov.
Lk 13, 6 – 9). Pán čaká. Nevieme, koľko čakal na
ženu-hriešnicu, ale iste dlho, až sa dočkal a mohol o nej povedať: Veľa sa jej odpúšťa! (porov. Lk
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7, 36 – 50).
Dlhé roky čakal na Šavla. Koľko kresťanov
mal tento horlivý mladý farizej na svedomí!
Až ho konečne oslovil: „Šavol, Šavol, prečo ma
prenasleduješ?“ (Sk 9, 4) Potom sa sám dal dlhé
roky mučiť od Kristových nepriateľov a nakoniec aj umučiť za Krista.
A čo sv. Augustín? Sám sa priznáva, že od
detstva bol nedobrý. „Ďaleko od teba som
zašiel a blúdil, Bože môj,“ píše o sebe vo svojich
Vyznaniach (II., 10). Ale Spasiteľ trpezlivo čakal
na jeho obrátenie.
Kristova milosrdná láska je veľká. Povedal to
v nejednom podobenstve. Je ako dobrý pastier,
ktorý opúšťa deväťdesiatdeväť v košiari a hľadá
jednu stratenú ovečku. Je ako milosrdný otec,
ktorý dlho čaká na návrat svojho syna; beží mu
v ústrety a berie ho do svojho náručia. Je ako
milosrdný Samaritán, ktorý neobíde raneného,
ale sa ho ujme a lieči ho. Je taký milosrdný,
že zapojí všetko a všetkých, aby hriešnikom
umožnil návrat.
Obdivuhodná Božia láska! Byť si toho vedomí
je naše šťastie. Tak o nej spievame v bohoslužbách sviatku Božského Srdca: „Veľká je k nám
láska tvojho srdca, Ježišu. Nech ti je večná
sláva...“

prot. PaedDr. František Dancák
člen redakčnej rady
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slovo svätého otca

14. januára sa Svätý Otec
prihovoril pútnikom aj po
slovensky na generálnej
audiencii v Aule Pavla VI.
vo Vatikáne. V katechéze
pokračoval Benedikt XVI.
v rozprávaní o apoštolovi
Pavlovi. Zameral sa na jeho listy
Kolosanom a Efezanom.

Ikona Ježiša Krista – mandilion
Snímka: www.st-george-pharr-tx.org

S Kristom sa učíme
Drahí bratia a sestry,
medzi listami z Pavlovej zbierky listov
sú dva, a to Kolosanom a Efezanom, do
istej miery ako dvojičky. Jeden i druhý
používajú taký spôsob vyjadrovania, aký
nachádzame len v nich, a zistilo sa, že
viac ako tretina slov z Listu Kolosanom
sa nachádza aj v Liste Efezanom. V Liste
Kolosanom napríklad čítame výzvu „pod
vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné
piesne“ (Kol 3, 16) a v Liste Efezanom nachádzame rovnaké odporúčanie: „Hovorte
spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi
a oslavujte ho“ (Ef 5, 19). Mohli by sme
o týchto slovách meditovať takto: srdcom
i hlasom máme spievať žalmy a hymny
a pripájať sa tak k tradícii modlitby celej
Cirkvi Starého i Nového zákona. Tak sa
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rešpektovať Stvoriteľa
naučíme byť spojení navzájom i s Bohom.
Okrem toho sa v oboch listoch nachádza
takzvaný „kódex domácnosti“, ktorý
v ostatných Pavlových listoch chýba. Je
to séria odporúčaní, ktorými sa Pavol
obracia na manželov a manželky, rodičov
a deti, pánov a otrokov (porov. Kol 3, 18 –
4, 1 a Ef 5, 22 – 6, 9).
Ešte dôležitejšie je zistenie, že iba
v týchto dvoch listoch sa Ježišovi Kristovi
prisudzuje titul hlava – kefalé (gr.). Tento
titul sa používa v dvoch rovinách. V prvom zmysle sa Kristus chápe ako hlava
Cirkvi (porov. Kol 2, 18 – 19 a Ef 4, 15 –
16). To znamená dve veci. Predovšetkým,
že je vládcom, vodcom a čelným predstaviteľom, ktorý vedie kresťanské spoločenstvo ako jeho líder a Pán (porov. Kol
1, 18: „On je hlavou tela, Cirkvi“). Ďalší
zmysel je, že predstavuje hlavu, ktorá

oživuje a nervami ovláda všetky údy tela,
ktorému je nadradená (totiž podľa Kol
2, 19 sa treba držať „hlavy, z ktorej celé
telo“ je „vyživované a pospájané väzivami a spojivami“). Ježiš je teda nielen tým,
kto rozkazuje, ale aj tým, kto je s nami
organicky spojený a od koho pochádza
sila správne konať.
V oboch prípadoch sa Cirkev považuje
za podriadenú Kristovi, či už preto, že je
poslušná jeho najvyššiemu vedeniu – prikázaniam –, alebo tým, že prijíma všetky
životné toky, ktoré z neho vyvierajú. Jeho
prikázania nie sú totiž iba slovami, príkazmi, ale sú to životné sily, ktoré z neho
vychádzajú a pomáhajú nám.
Táto myšlienka je zvlášť rozvinutá v Liste Efezanom, kde sú dokonca cirkevné
služby odvodené nie od Ducha Svätého
(ako je to v 1 Kor 12), ale od vzkriese-

listáreň
ného Krista: to on „ustanovil niektorých
za apoštolov, niektorých za prorokov,
iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov“ (4, 11). „Z neho celé telo
pevne zviazané a pospájané všetkými
oživujúcimi spojivami... rastie a buduje
sa v láske.“ (4, 16) Kristus sa totiž úplne
sústreďuje na to, „aby si sám pripravil
Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani
vrásky, ani ničoho podobného, ale aby
bola svätá a nepoškvrnená“ (5, 27). Tým
je povedané, že silou, ktorá buduje, vedie
a usmerňuje Cirkev, je práve jeho láska.
Prvým významom je teda Kristus ako
hlava Cirkvi, a to či už ide o jej vedenie,
alebo, a to predovšetkým, ako jej inšpirácia a organická výživa jeho láskou.
V druhom zmysle sa potom Kristus považuje nielen za hlavu Cirkvi, ale za hlavu
všetkých nebeských mocností a celého
vesmíru. V Liste Kolosanom čítame, že
Boh „odzbrojil kniežatstvá a mocnosti,
verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi“ (2, 15). Podobne v Liste
Efezanom nájdeme napísané, že jeho
vzkriesením Boh povýšil Krista „nad
každé kniežatstvo, mocnosť, silu a panstvo a nad každé iné meno, ktoré možno
vysloviť nielen v tomto veku, ale aj v budúcom“ (1, 21).
Týmito slovami nám oba listy odovzdávajú veľmi pozitívny a plodný odkaz:
Kristus sa nemusí obávať žiadneho
potenciálneho konkurenta, pretože je
vyšší než akákoľvek forma moci, ktorá by
si zaumienila ponížiť človeka. ... Zdá sa
mi, že aj pre nás je dôležité, aby sme sa
naučili čeliť všetkým strachom, pretože
on prevyšuje každú vládu, je skutočným
Pánom sveta. Dokonca i celý vesmír je
mu podriadený a smeruje k nemu ako
k vlastnej hlave. Veľmi známe sú slová
z Listu Efezanom, kde sa hovorí o Božom
pláne „zjednotiť v Kristovi ako v hlave
všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi“ (1,
10). Podobne v Liste Kolosanom čítame,
že „v ňom bolo stvorené všetko na nebi
a na zemi, viditeľné i neviditeľné“ (1, 16)
a Boh „pre jeho krv na kríži priniesol
pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je
na nebi“ (1, 20). Teda nestojí na jednej
strane obrovský materiálny svet a na
druhej nepatrná realita dejín našej zeme,
ľudský svet – všetko je jedno v Kristovi.
On je hlava vesmíru. Aj vesmír stvoril
on a stvoril ho pre nás, ak sme s ním
spojení. ...
Existuje ešte jeden zvláštny pojem, ktorý
je pre tieto listy typický, a to je pojem
„tajomstva“. Raz sa hovorí o „tajomstve
vôle“ Boha (Ef 1, 9), inokedy o „Kristovom tajomstve“ (Ef 3, 4; Kol 4, 3) alebo
priamo o poznaní „Božieho tajomstva,

Krista, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania“ (Kol 2, 2 – 3).
Označuje sa tak nevyspytateľný Boží
plán s osudmi ľudí, národov i sveta.
Týmto výrazom nám oba listy hovoria,
že v Kristovi sa nachádza naplnenie
tohto tajomstva. Ak sme s Kristom, aj keď
rozumom nedokážeme všetko pochopiť,
vieme, že sme v jadre „tajomstva“ a na
ceste pravdy. Je to on vo svojej celistvosti
– nielen nejaký aspekt jeho osoby alebo
istý okamih jeho života –, kto v sebe
nesie plnosť nepreskúmateľného Božieho
plánu spásy. V ňom je stelesnené to, čo
sa nazýva „Božia mnohotvárna múdrosť“
(Ef 3, 10), pretože „v ňom telesne prebýva
celá plnosť božstva“ (Kol 2, 9). Odteraz
už nie je možné myslieť na Božiu láskavú
vôľu, na jeho vrcholné odovzdanie sa bez
toho, aby sme sa osobne stretli s Kristom, v ktorom je toto „tajomstvo“ vtelené
a možno ho priam hmatateľne vnímať.
To nás nasmerúva kontemplovať „Kristovo nevyspytateľné bohatstvo“ (Ef 3, 8),
ktoré prevyšuje každé ľudské chápanie.
Niežeby Boh nebol zanechal stopy o svojom prechode – veď sám Kristus je Božou
stopou, jeho najväčšou stopou. Uvedomujeme si však, „aká je šírka, dĺžka, výška
a hĺbka“ tohto tajomstva „presahujúceho
každé poznanie“ (Ef 3, 18, porov. 3,
19). Len s rozumovými kategóriami tu
nevystačíme. Keď uznáme, že mnohé veci
presahujú naše rozumové schopnosti,
treba sa nám pohrúžiť do pokornej a radostnej kontemplácie nielen mysľou, ale
aj srdcom. Napokon aj cirkevní otcovia
nám hovoria, že láska chápe viac ako
čistý rozum. ...
V Druhom liste Korinťanom porovnáva
apoštol Pavol kresťanské spoločenstvo
so snúbenicou a píše: „Veď horlím za vás
Božou horlivosťou. Zasnúbil som vás
jednému mužovi, aby som vás odovzdal
Kristovi ako čistú pannu“ (2 Kor 11, 2).
List Efezanom rozvíja tento obraz a spresňuje, že Cirkev je nielen snúbenicou, ale
skutočnou Kristovou nevestou. On si ju,
takpovediac, získal, a to za cenu vlastného života – „seba samého vydal za ňu“,
ako sa to píše v Liste Efezanom (5, 25).
Aký prejav lásky by mohol byť väčší ako
tento? ... A ak si uvedomíme, že Cirkev je
Kristovým telom a že Kristus seba samého vydal za ňu, naučíme sa žiť s Kristom
vo vzájomnej láske, v láske, ktorá nás
zjednocuje s Bohom a ktorá nám umožňuje vidieť v druhom Kristov obraz, obraz
samotného Krista. Prosme Pána, aby nám
pomohol správne rozjímať nad Svätým
písmom, nad jeho slovom a naučiť sa tak
skutočne správne žiť. n
TK KBS

Vážená redakcia!
Chcela by som sa spýtať, či môžem ísť na
sväté prijímanie, ak som v piatok jedla
mäso. Úplne som na to zabudla. Mám
15 rokov.
Zuzana

Milá Zuzana,
tak či onak jesť v piatok mäso nepatrí
medzi ťažké hriechy. A v tvojom prípade, keďže si to urobila neúmyselne, by
som to ani neklasifikoval ako hriech.
V svetskom práve nevedomosť neospravedlňuje. U Boha je to iné.
Navyše nie každý piatok je dňom
zdržanlivosti od mäsa. Existujú aj piatky
nazývané voľnice, keď je dovolené požívať mäsité pokrmy, na čo ľudia naozaj
zabúdajú. A okrem toho zdržanlivosť
od mäsa neviaže všetkých. Ako si sama
nepriamo podotkla, pôsty zaväzujú od
dovŕšenia 14. až do začatia 60. roku života. Navyše existujú skupiny ľudí, ktorí aj
v tomto období nie sú viazaní pôstnou
disciplínou. Ide hlavne o chorých a dojčiace matky. Na toto mnohí zabúdajú.
Pri mnohých chorobách, ako aj pri
dojčení detí je dôležitá denná mäsitá
potrava v tej či onej podobe. Ale aby sa
zmysel pôstu nestratil (lebo nespočíva
v nejedení mäsa), je dôležité trénovať
svoju schopnosť zriekania sa na iných
dobrotách, ktoré nám život ponúka,
napríklad televízia, počítače, internet,
sladkosti ... Vďaka tomu posilňujeme
svoju vôľu. Toto zriekanie je zároveň
akousi skúškou, či sme schopní zrieknuť
sa fyzického dobra, ak bude treba. Kedysi bolo mäso tým najlepším a najchutnejším, čo ľudia doma mali. Dnes je tých
kvalitných dobier viac.
Navyše piatky bývajú dňami rôznych
osláv. Je vysoká pravdepodobnosť,
že na oslavách nebudú chýbať mäsité
výrobky. Ak sa budeš niekedy chystať na takúto oslavu alebo ju budeš
organizovať, nezabudni zájsť za kňazom
a vypýtať si dišpenz. Ten ti môže dať pre
teba tvoj kňaz alebo pre všetkých na
oslave kňaz, v ktorého farnosti sa oslava
uskutočňuje. Ak však pripravíš takúto
oslavu s mäsitými pokrmami v piatok
bez dišpenzu, nielenže umožňuješ iným
hrešiť, ale aj sama týmto svojím skutkom
navádzaš druhých na hriech, čo je jeden
z tzv. cudzích hriechov.
otec Juraj
slovo 12|2009
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udalosti
n V Moskve sa stretli arcibiskup

Nový gréckokatolícky vladyka v Chorvátsku

n Na Festa dei popoli 2009

Svätý Otec Benedikt XVI. prijal 25.
mája 2009 abdikáciu Mons. Slavomíra Miklovša, gréckokatolíckeho vladyku v Chorvátsku, ktorý
počas rokov komunizmu prichádzal vysviacať na Slovensko
kňazov Prešovskej eparchie, a na
jeho miesto vymenoval Mons.
Nikolu Nina Kekiča, doterajšieho
rektora Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Záhrebe.
Mons. Nikola Nino Kekič sa narodil 18. januára 1943 v Starom
Grade. Od roku 1967 študoval na
Pápežskom inštitúte Urbanianum
v Ríme. Po zakončení štúdií bol
v roku 1970 vysvätený za kňaza.
Ako kňaz pôsobil v Mrzlom Poli.

Hilarion a apoštolský nuncius
Mennini. V Kláštore sv. Daniela 6.
mája predseda Moskovského patriarchátu pre zahraničné vzťahy,
hovoril s apoštolským nunciom
o vzťahoch medzi pravoslávnymi
a katolíkmi a budúcnosti katolíckeho a pravoslávneho teologického dialógu.

v Ríme sa 17. mája predstavilo aj
Slovensko. 18. ročník slávnosti
národov na tému Rím inými očami
sa organizoval pod patronátom
Úradu rímskeho vikariátu pre
migrantov.
n Na stretnutie na Hore blaho-

slavenstiev v Galilei 16. mája
prišlo až 7 500 mladých, aby sa
v modlitbe poďakovali za „púť
pokoja“ pápeža Benedikta XVI. vo
Svätej zemi. Hlavnými organizátormi stretnutia boli mladí zo spoločenstiev Neokatechumenálnej
cesty z celej Európy. Prítomný bol
aj zakladateľ hnutia Kiko Argüello
a páter Rino Rossi, ktorý žije už
dlhé roky v Galilei.

V  Užhorode sa 12. – 14. mája
2009 konalo stretnutie východných katolíckych biskupov Európy. Počas prednášok a diskusií
sa biskupi venovali téme kňazstva, ktorá bola zvolená aj podľa
vzoru vyhlásenia Roka kňazstva
pápežom Benediktom XVI..

predstaviteľov židovstva
a kresťanstva k Roku sv. Pavla
s názvom Pavol vo svojej židovskej
povahe sa konalo od 20. mája do
22. mája na Pápežskom biblickom
inštitúte v Ríme. Zámerom bolo
prehĺbiť vzťahy medzi kresťanstvom a židovstvom prostredníctvom príspevkov najväčších
židovských a kresťanských vedcov
v tejto oblasti. Po prvýkrát na
takomto stretnutí spolupracuje
židovská univerzita v Jeruzaleme
s katolíckou inštitúciou v súvislosti
s autorom Nového zákona.

n Pope2you – tak sa bude volať

nová vatikánska stránka, ktorú
spustili 21. mája a ktorá bude venovaná mladým – teda takzvanej
digitálnej generácii. Záštitu nad
touto aktivitou prevzala Pápežská
rada pre spoločenské dorozumievacie prostriedky. Tento mikroportál bol vytvorený pri príležitosti
43. svetového dňa spoločenských
dorozumievacích prostriedkov.
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n Medzinárodné stretnutie

cirkevného centra v Karlovciach.
V  roku 1977 sa vrátil do Ríma
študovať na Pápežský východný

inštitút cirkevné dejiny. V  roku
1984 bol vymenovaný za vicerektora kňazského seminára a v roku
1990 za rektora. Bol konzultorom
križevackého vladyku Slavomíra, členom kňazskej a liturgickej rady. Bol zodpovedným za
Žumberačký krijes, v ktorom
publikoval mnohé články z dejín
Križevackej eparchie. Od roku
1998 bol v Rádiu Mária hlavným
redaktorom duchovnej relácie
Z pokladu gréckokatolíkov a organizátorom všetkých TV prenosov
z Gréckokatolíckej cirkvi.
Novovymenovanému vladykovi Nikolovi mnohaja lita!
Radovan Andrejko

Stretnutie východných katolíckych biskupov Európy

n Vatikánske vydavateľstvo

vydalo špeciálnu známku
a pečať. Ich vydaním si 20. mája
pripomenulo Svetový deň kníh
a autorských práv.

V  roku 1972 bol vymenovaný
za správcu Gréckokatolíckeho

Prefekt Kongregácie pre
východné cirkvi J.E. kardinál
Leonardo Sandri prítomných
pozdravil a podporil listom.
V  ňom okrem iného vyslovil
radosť z toho, že kongregáciu na
stretnutí zastupoval jej novovymenovaný sekretár a arcibiskup
Cyril Vasiľ SJ, ktorý k problema-

tike stretnutia povedal: „Význam
vidím v asi dvoch rovinách.
Prvou je, že sa vytvára veľmi
dobré bratské spoločenstvo
biskupov, ktorí sa vzájomne
stretávajú, spoznávajú, vytvárajú medziľudské vzťahy, ktoré
sú predpokladom akýchkoľvek
iných formálnych vzťahov.
A  druhou rovinou je, že ide
o istú formu
trvalej formácie biskupov.
Na tieto stretnutia sa pozývajú odborníci
z rôznych oblastí, väčšinou
liturgie alebo práva. Alebo, ako
to bolo konkrétne na tomto
stretnutí, na Sväté písmo. Takto
si aj biskupi dopĺňajú alebo
rozširujú vedomosti v týchto
sférach...“
Pozvanie na stretnutie prijal
aj J.E. kardinál Péter Erdö, predseda Konferencie biskupov

Európy: „V  prvom rade dôležitosť takýchto stretnutí spočíva
v tom, a v tom vidím aj ja osobne
krásu, že sa rozoberajú teologické a pastoračné témy, ktoré
potom majú svoj dosah aj na
reálny život jednotlivých cirkví.
V  rámci Európskej biskupskej
konferencie sa môžu títo biskupi
o výsledky tohto teologického
zamýšľania, hľadania a reflexie
podeliť so všetkými ostatnými
biskupmi. A to aj konferenciami
či už východného, alebo latinského obradu.“
Na stretnutí sa zúčastnilo 40
európskych vladykov. Slovenskú
republiku zastupoval prešovský
arcibiskup a metropolita Ján
Babjak SJ, košický eparcha Milan Chautur CSsR a bratislavský
eparcha Peter Rusnák. Zaujímavosťou bola prítomnosť Ladislava Hučka, pražského exarchu,
a Milana Šášika, apoštolského
administrátora Mukačevskej
eparchie, keďže obaja sú pôvodom Slováci.
Andrea Čusová

Gréckokatolícka eparchia v Parme oslávi 40. výročie
Oslavy 40. výročia eparchie
Parma v USA sa uskutočnia 26.
júna – 28. júna 2009.
Program osláv sa začne v piatok 26. júna registráciou a svätou liturgiou s panachýdou. Nasledovať budú aktivity mladých
a záver bude patriť chválam.
Počas ďalších dvoch dní je pri-

pravených niekoľko prednášok,
ktoré sa budú venovať napr.
tajomstvu svätej spovede; taktiež formácia viery pre mužov,
ženy, manželské páry a mládež.
Nebude chýbať akatist, moleben, svätá liturgia, pomazanie
chorých a sviečková procesia.
Oslavy bude dotvárať aj taneč-

ná zábava, otvorenie Centra
byzantskej katolíckej kultúry
a múzea, zábavnej zóny pre deti,
predstavenie ľudových tradícií,
koncertné predstavenie zborov a slávnostný obed s otcom
biskupom.
Thomas Loya

Na obnove Linky Valentín hovorili o potrebe uzdravenia
(Prievidza, Pavol Petrík) 23. – 26.
apríla 2009 sa neďaleko Prievidze uskutočnila prvá tohtoročná
duchovná obnova inak sexuálne
cítiacich. Témou obnovy bolo
Uzdravenie.
Bola to príležitosť pre všetkých,
aby sa bližšie zamysleli nad
potrebou vnútorného uzdravenia pre život, ktorý spoznali
ako proces. Obnovu pripravil
a viedol brat Vitalij (za Linku Valentín), sväté liturgie slúžil otec
František Fedorišin. V programe
nechýbalo lectio divina, priestor
na spoločné zdieľanie, osobné

svedectvá ľudí, modlitbové
pásmo za vnútorné uzdravenie,
PhDr. Elena Ferancová a PhDr. J.
Falatková z Košíc (za Linku Valentín) mali prednášky o vnútornom uzdravení. Predseda
občianskeho združenia Pavol
Petrík priblížil zahraničné cirkevné organizácie, ktoré sa venujú
zraneniam vzťahov v sexuálnej
oblasti. Obohatením programu
bolo premietanie životopisného
filmu o svätej Márii Gorettiovej,
v ktorom dominuje práve odpustenie a uzdravenie. Poďakovanie patrí všetkým účastníkom,

organizátorom a rehoľným sestrám – sr. Josife OSBM z Prešova
a sr. Joachime CJ zo Zborova.
Gréckokatolícka cirkev v Košiciach-Starom Meste sa cez svoju
Linku Valentín už 10 rokov venuje aktívnej pastoračnej službe
určenej ľuďom s homosexuálnymi sklonmi. Na stretnutiach,
ktoré organizuje, sa stretávajú
ľudia z celého Slovenska, ktorí
sú prevažne kresťanmi a berú
vážne svoj vzťah k Bohu a nachádzajú tu veľkú oporu, posilu
a cestu ako východisko pre svoj
život.

Mladí cyklisti putovali zo Strážskeho do Klokočova
(Strážske, Michal Hospodár) Pre
vyše štyridsať mladých sa májová
fatimská sobota začala v Strážskom, odkiaľ sa na bicykloch presunuli do pútnického Klokočova.
Asi tridsiatku kilometrov hravo
zvládli aj mladší mládežníci. Po
oddychu sa započúvali do biblickej katechézy, v ktorej Róbert
Jáger na príklade neveriaceho
apoštola Tomáša predostrel poslucháčom drámu hľadania Boha,
ktorej sa nevyhne žiadny človek. Archijerejskú liturgiu slávil
vladyka Milan Chautur, košický

eparcha. V  kázni prirovnal boj
kresťana so športovým zápasom,
kde sú rozhodujúce tri faktory:
kondícia, taktika a poznanie sily
súpera. „Aj v živote viery potrebujeme kondíciu skrze modlitbu.
Taktiku duchovného zápasu nám
pripomína Cirkev tým, že pre každý vek odhaľuje zvláštne úskalia
a vystríha pred nimi.“ Ďalej sa
vladyka zameral na moderné
prostriedky digitálnej kultúry –
internet a mobil. „Na nich nie je
nič zlé, len človek neopatrným
užívaním týchto výdobytkov

môže nakaziť aj svoju dušu.“
Varoval mládež pred prílišným
zameraním sa na tieto technické
prostriedky.
Po sv. liturgii bol Moleben
k Bohorodičke so zasväcujúcou
modlitbou za rodiny. V  tradičných dialógoch odzneli informácie o pestrých pastoračných
podujatiach, ktoré budú v máji.
Záverečným bodom programu
bol koncert skupiny Agatangel
zo Slavkoviec.

Oázy sa na Slovensku konajú už tridsať rokov
(Lomná, Jana Víznerová) Počas
ďakovnej púte 8. – 9. mája sa
k nebeskému Otcovi s vďačnosťou za 30 rokov pôsobenia
oázového hnutia na Slovensku
obrátili bývalí aj súčasní oázisti.
Zišli sa na Orave, odkiaľ sa hnutie
rozšírilo aj do ďalších oblastí.

Na budovu hájovne za obcou
Lomná, v ktorej sa uskutočnila
prvá oáza, umiestnili počas ďakovnej pobožnosti v prvý deň
púte pamätnú tabuľu. Ďalšia pamätná tabuľa na prvú oázu bola
inštalovaná na chráme v Lomnej. Prvý deň púte sa tak niesol

v duchu spomienok účastníkov
prvých oáz.
„Boh nás má rád, aj keď sme nepodarení,“ povedal otec biskup
Štefan Sečka počas slávnostnej
svätej omše 9. mája v Zákamennom. „Pán má rôzne formy školy.
Táto cesta v Hnutí Svetlo – Život
je jednou z ciest, ktorá vedie
k Bohu. Dôležité je, aby dielo,
ktoré sa začalo z Božej milosti
v Božom služobníkovi Františkovi
Blachnickom, prinášalo ovocie
aj dnes,“ povzbudil prítomných
otec biskup.
Hnutie má centrum na Kalvárii
v Prešove, kde v spoločenstve
piatich mladých mužov žije
národný moderátor kňaz Peter
Komanický, vyčlenený z pastorácie na službu v hnutí. V lete bude
na službu v oáze a v Kruciáte
oslobodenia človeka uvoľnený
z pastorácie ďalší kňaz.

n eRko pripravilo kampaň
Vypni telku, zapni seba! Na
týždeň od 18. do 24. mája 2009
pripravilo Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí už deviaty
ročník kampane Vypni telku, zapni seba! Spoločným predsavzatím všetkých zúčastnených je
zanechať na sedem dní televíziu,
počítačové hry a zbytočný čas
pri internete. Hlavnou myšlienkou tejto výzvy bolo povzbudiť
deti i dospelých k aktívnemu
prežívaniu voľného času s heslom Mám čas!
n Katolícka cirkev v Slovenskej
republike v rokoch 1939 – 1945.
Tak znela téma vedeckej konferencie zorganizovanej 12. a 13.
mája 2009 Radou pre históriu pri
KBS v spolupráci s RKCMBF UK,
Teologickým inštitútom v Nitre,
na ktorej sa zúčastnili renomovaní slovenskí cirkevní historici.
n Spomienkové stretnutie pri
hrobe Janka Silana sa uskutočnilo pri príležitosti 25. výročia
úmrtia tohto kňaza a básnika
katolíckej moderny (vlastným
menom Ján Ďurka – 16. máj
1984) v nedeľu 17. mája 2009 po
sv. omši na cintoríne vo Važci.
n Katolícka univerzita predstavila zborník zo svetového
kongresu Rodina a médiá.
Stalo sa to v pondelok 18. mája
v spolupráci s Nadáciou Family
a Hope for Tomorrow v Bratislave
Dvojjazyčný slovensko-anglický zborník Rodina a médiá na
650 stranách prináša súhrnný
prehľad 55 príspevkov. Príspevky odzneli na kongrese, ktorý
sa uskutočnil 5. – 7. septembra
2008 na pôde Katolíckej univerzity. Zborník môže byť využívaný
ako základný didaktický materiál
v školách a na univerzitách, pri
formačných kurzoch mladých
párov či na seminároch so sociálnym podtónom.
n Slovenskí vojaci a policajti
sa zúčastnili na púti do Lúrd
vo Francúzsku. Delegácia Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej
republiky sa jej pod vedením
vojenského ordinára biskupa
Františka Rábeka zúčastnila 13.
– 19. mája. Lurdy navštívilo 180
príslušníkov Ozbrojených síl Sloslovo 12|2009
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venskej republiky a Policajného
zboru s rodinnými príslušníkmi,
spolu s nimi aj najbližší príbuzní
vojakov, ktorí zahynuli v troskách lietadla AN-24 pred štyrmi
rokmi v Maďarsku.
n Medzinárodná študentská
vedecká konferencia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave sa uskutočnila
18. mája 2009. Konferencia bola
súčasťou projektu spolupráce
s teologickými fakultami v Česku
a v Poľsku v oblasti študentskej
vedeckej a odbornej činnosti.
Na konferencii predstavili svoje
študentské práce najlepší účastníci fakultných a národných kôl
v troch kategóriách: kresťanská
filozofia, náuka o rodine a katolícka teológia. Tri najlepšie
v každej kategórii boli ocenené
a budú publikované v osobitnom zborníku.
n Kolégium Antona Neuwirtha
začalo nábor študentov pre
akademický rok 2009/10. Po
prvýkrát ponúkne Kolégium
v Ivanke pri Dunaji študentom
vysokých škôl deväťmesačný
študijno-formačný program
popri univerzite, ktorý je príležitosťou pre ich intelektuálny,
osobný a duchovný rozvoj. Kurzy praktickej filozofie, kresťanskej kultúry, kolokviá na rôzne
aktuálne témy a víkendové
komunikačné tréningy v skupine 20 študentov pod vedením
pedagógov zo zahraničných
a slovenských univerzít umožnia
študentom rozšíriť svoje znalosti
a naučia ich kriticky myslieť.
Kolégium reprezentuje na Slovensku ojedinelý model štúdia
v štýle pôvodných univerzít, kde
študenti a učitelia tvoria komunitu na ceste za poznaním.

Bratislavský eparcha zavítal do Brezna
(Brezno, Ján Kovaľ) V Nedeľu
o Samaritánke 10. mája 2009 navštívil vladyka Peter, bratislavský
eparcha, gréckokatolícku farnosť
v Brezne pri príležitosti prvej
odpustovej slávnosti. Farnosť je
zasvätená bl. biskupovi a mučeníkovi Vasiľovi Hopkovi. Pred sv.
liturgiou vladyka Peter požehnal
novú ikonu blahoslaveného
Vasiľa, v ktorej sú uložené jeho
ostatky. Archijerejskú sv. liturgiu
spolu s vladykom v chráme piaristov slávil domáci farár Ján Kovaľ,
kancelár biskupského úradu
Peter Sabol, protopresbyter Ján
Zavacký, otec Marián Sabol, farár
z Telgártu, a vdp. Mons. Jozef
Hrtús, dekan rímskokatolíckej
farnosti v Brezne.
Biskup Rusnák v homílii poukázal na stretnutie Krista so Samaritánkou a na dar živej vody, ktorú

Kristus ponúka. Boh každému
ponúka lásku, ktorá človeka nasýti
natoľko, že už nebude túžiť po ničom inom.„Najväčšia oslava Boha
je to, keď ho prijímam do svojho
života,“ dodal na záver vladyka.
Na odpustovej slávnosti sa
zišlo početné spoločenstvo veria-

Archieparchiálna odpustová slávnosť
blaženého Vasiľa Hopka v Prešove
(Prešov, Ľubomír Petrík) Tohto
roka sa archieparchiálna odpustová slávnosť bl. biskupa mučeníka Vasiľa Hopka po prvýkrát
uskutočnila pri jeho ostatkoch
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
v Prešove. Hlavným slúžiteľom
slávnostnej archijerejskej svätej
liturgie v nedeľu 10. mája bol
prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, ktorý pred
rokom v Hrabskom a v Ruských
Pekľanoch povedal, že sa na
sviatky našich blahoslavených
mučeníkov budeme stretávať pri
ich ostatkoch v prešovskej katedrále. Aj prví kresťania sa stretávali
na hroboch mučeníkov. Do ich
rodísk budeme prichádzať napr.

každých päť rokov.
Slávnostnú svätú liturgiu koncelebroval aj vladyka Ján Eugen
Kočiš z Prahy. V kázni sa zhromaždenému Božiemu ľudu prihovoril
prof. Peter Šturák, dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty
Prešovskej univerzity v Prešove.
Povedal, že Slovensko je síce
počtom obyvateľov a rozlohou
malá krajina, ale bohatstvom,
ktoré ponúka jej príroda, história, kultúra a duchovnosť, je
krajinou veľkou. „Od známej
cyrilo-metodskej doby sme čakali
viac ako tisíc rokov na svätých,
ktorí budú synmi a dcérami tejto
krajiny. V našich blahoslavených
nám Boh doprial veľké dary. Ako

n Tri spoločenstvá detí a mládeže sa stretli v Bárke 15. – 17.
mája 2009. Prvou a zároveň aj
najväčšou bolo 60 detí a mladých zo Svidníckeho protopresbyterátu. Pod vedením otca
Marka Pulščáka sa celý víkend
intenzívne zaoberali témou
Nenechaj si sfúknuť život.
Ďalšími dvoma skupinami boli
deti a mládež z farností Klenová a Prešov-Sekčov na čele so
svojimi duchovnými otcami Ľu-
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cich. Domácich gréckokatolíkov
z Brezna prišli povzbudiť i veriaci
z Telgártu, Šumiaca, Polomky
a z ďalších horehronských dedín.
Na záver liturgickej slávnosti bolo
myrovanie, po ktorom nasledovalo agapé a osobné stretnutie
veriacich s vladykom Petrom.

Tri spoločenstvá detí a mládeže na stretnutí v Bárke

si vážime tieto dary, ktoré Boh
doprial našej cirkvi?“ Vyzval veriacich čítať životopisy svätých
aj našich blahoslavených. Ako
ďalej zdôraznil, charakteristickou
črtou bl. Vasiľa bola jeho vytrvalosť v modlitbe a celá hĺbka jeho
osobnosti bola vyjadrená v jeho
biskupskom hesle Aby všetci jedno boli. V závere kázne vyzdvihol
jeho úctu k Eucharistii, ktorá bola
zdrojom jeho hlbokého osobného duchovného života, lebo
cez Eucharistiu môže byť človek
v najužšom zmysle slova zjednotený s Bohom a s ľuďmi.
Záver slávnosti patril modlitbe
pri ostatkoch bl. hieromučeníka
Vasiľa Hopka a slovám vladyku
Jána, ktorý pripomenul radostnú
skutočnosť, že aj vymenovanie
pátra prof. Cyrila Vasiľa SJ, gréckokatolíckeho kňaza zo Slovenska,
za titulárneho arcibiskupa a sekretára Kongregácie pre východné
cirkvi v Ríme, je ďalším znakom
toho, že Boh nám žehná a miluje
nás. Liturgickú slávnosť spevom
sprevádzal Katedrálny zbor sv.
Jána Krstiteľa pod vedením Valérie Hricovovej a bohoslovci
z prešovského gréckokatolíckeho
kňazského seminára.

Sekretár Svätej stolice navštívil Nitru a Bratislavu
(Nitra, Bratislava, TK KBS) 13.
mája 2009 navštívil sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi
Mons. Dominique Francois Joseph Mamberti v sprievode apoštolského nuncia na Slovensku
Mons. Maria Giordanu nitriansku
katedrálu a Diecézne múzeum
na Nitrianskom hrade. V priestoroch biskupskej rezidencie sa
stretol s J. Em. kardinálom Jánom
Chryzostomom Korcom, Mons.
Dominikom Hrušovským, Mons.
Viliamom Judákom, Mons. Ma-

riánom Chovancom, so zástupcami Ministerstva zahraničných
vecí SR, mesta Nitry a s ďalšími
hosťami.
Sekretára Svätej stolice prijal
14. mája 2009 predpoludním aj
prezident Slovenskej republiky
Ivan Gašparovič. Najvyšší štátny
predstaviteľ ocenil, že Svätá stolica ako jeden z prvých subjektov
medzinárodného práva uznala
nezávislosť samostatnej a demokratickej Slovenskej republiky
a nadviazala s ňou diplomatické

styky. Slovenský prezident so
sekretárom Svätej stolice hovorili aj na tému zmluvy Slovenskej
republiky s Vatikánom, ktorá má
podľa Mons. Mambertiho posilniť
bilaterálnu spoluprácu a pastoračnú starostlivosť. Prezident Ivan
Gašparovič vyjadril presvedčenie,
že Slovensko navštívi aj pápež
Benedikt XVI., ktorého pozval pri
príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestov svätého Cyrila
a svätého Metoda, ktoré oslávime
na Slovensku v roku 2013.

Bratislavský eparcha vysvätil nového diakona
(Bratislava, Stanislav Gábor) V sobotu 23. mája vladyka Peter
Rusnák vysvätil za diakona Martina Petra Pavúka z Kongregácie
misionárov Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho. Diakonská vysviacka
sa konala v bratislavskej Katedrále Povýšenia sv. Kríža za účasti
rodiny svätenca, viacerých kňazov a rehoľných sestier. Liturgiu
spevom obohatil chrámový zbor
Chryzostomos. Na úvod liturgického slávenia sa zhromaždeným
prihovoril protopresbyter Ľubomír Matejovič, farár gréckokatolíckej farnosti v Nitre.
Na záver liturgie sa v mene
rehole prihovoril P. Andreas Steiner MSC zo Salzburgu, nakoľko
rehoľná komunita misionárov
pôsobiacich na Slovensku patrí
pod rakúsku provinciu. P. Andreas sa poďakoval vladykovi za

veľkú udalosť vysviacky, za jeho
povzbudivé slová a vrelé prijatie,
nakoľko nový diakon bude prvým
kňazom východného obradu
v reholi. Na slávnosti sa zúčastnil
aj P. Josef Hegglin MSC, predstavený domu v Nitre, P. Michal

Huber, zodpovedný za formáciu
študentov, ako aj ostatní rehoľní
spolubratia. Nový diakon bude
vykonávať svoju diakonskú službu v gréckokatolíckej farnosti
v Nitre.

n Viac ako 62 000 eur bolo na
účte verejnej zbierky Tehlička
pre Sudán, ktorú organizovalo
občianske združenie SAVIO od
25. februára do 12. apríla 2009
ako 4. ročník celoslovenského
podujatia Tehlička pre...
n Začiatkom marca vycesto-

vali veriaci z Kežmarku, Ľubice
a Žakoviec s duchovnými
otcami do divadla v Prešove
na muzikál František z Assisi.
V rámci návštevy Prešova zavítali
aj do Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa
P. P. Gojdiča, navštívili Katedrálu
sv. Jána Krstiteľa a Arcibiskupský úrad, priestormi ktorého
ich sprevádzal otec arcibiskup
a metropolita Ján Babjak. Pri
zhliadnutí muzikálu František
z Assisi si na svoje prišli milovníci
dramatického umenia, hudby,
dokonalých kostýmov a dokonalého scénického zobrazenia.
Nad všetkým dominovala hĺbka
myšlienky, ktorou režisér a scenárista Martin Kákoš naplnil toto
veľkolepé dielo.
Beáta Jakubová

n Prešovskí študenti strávili

Katechetické úrady spustili pilotný projekt
(Prešov, Mária Majirská) V školskom roku 2008/09 Diecézne
katechetické úrady Prešovskej
archieparchie a Košickej eparchie
spustili pilotný ročník výchovného projektu Východní svätí pre
súčasnosť.
Ide o projekt zameraný na spoznávanie života východných
svätých a blahoslavených, ktorý
bude v každom školskom roku
zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného.
Súťažiaci, ktorí sa do projektu
zapoja, si naštudujú život a dielo
určeného svätca a zrealizujú
svoju prácu v jednej z uvedených

bomírom Karaffom a Martinom
Zlackým. 37 členov týchto dvoch
tímov absolvovalo neľahké putovanie s Izraelitmi po púšti.
Slavomír Zahorjan

techník: maľba, koláž, úvaha či
počítačová prezentácia. Zamerať
sa môžu na životopis, dielo či
posolstvo svätca.
V pilotnom ročníku bol svätcom
súťaže bl. biskup P. P. Gojdič.
Výsledky metropolitného kola:
1. kategória (1. – 2. roč. ZŠ): 1.
miesto: Viktória Siváková, farnosť
Vislanka; 2. miesto: Juraj Gans, ZŠ
s MŠ Helcmanovce; 3. miesto: Dušan Firment, farnosť Vislanka
2. kategória (3. – 4. roč. ZŠ): 1.
miesto: Alena Viktória Voroňáková, farnosť Stakčín; 2. miesto:
Ivana Pinčáková, ZŠ s MŠ Helcmanovce; 3. miesto: Juraj Voroňák,

farnosť Stakčín
3. kategória (5. – 6. roč. ZŠ):
1. miesto: Stanislava Gnapová,
ZŠ Jána Švermu Humenné; 2.
miesto: Štefan Bednárik, ZŠ Jána
Švermu Humenné; 3. miesto:
Michal Bušek, ZŠ Komenského
Stará Ľubovňa
4. kategória (7. – 9. roč. ZŠ): 1.
miesto: Patrícia Gojdičová a Mária
Vasiľová, ZŠ J. Švermu Humenné;
2. miesto: Stanka Jevičová, ZŠ
Laborecká Humenné
5. kategória (1. – 4. roč. gymnázií, SOŠ a SOU): 1. miesto: Zuzana
Andrejčáková, Gymnázium bl.
P. P. Gojdiča Prešov

víkend v Juskovej Voli. Členovia Gréckokatolíckeho mládežníckeho pastoračného centra
v Prešove pod vedením otca
Petra Tirpáka absolvovali 8. – 10.
mája duchovno-oddychový víkend v Centre mládeže v Juskovej Voli. 8. mája sa zúčastnili na
turistickom dni s vladykom Jánom Babjakom SJ. Po jeho skončení čakal na účastníkov víkend
plný zábavy, smiechu a duchovnej posily. V sobotu sa zúčastnili
na svätej liturgii v Chráme sv.
Cyrila a Metoda v Juskovej Voli.
Popoludní nasledoval program
Izba baví izbu. Vyvrcholením
sobotňajšieho dňa bolo nočné
hľadanie pokladu v lese – statí
z listov svätého apoštola Pavla.
Nedeľňajšou bodkou bola katechéza otca Petra Tirpáka.
Katka Kurilcová
(neoznačené správy sú
zo servisu TK KBS)
slovo 12|2009
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Slavomír Zahorjan, Michal Hospodár
Prešovská archieparchia

8. mája 2009 boli Slanské vrchy svedkami nezvyčajného turistického pochodu,
ktorý zorganizovali Komisia pre mládež
Prešovskej archieparcie a Gréckokatolícke
mládežnícke centrum GMC Bárka v Juskovej Voli.
1 200 účastníkov tohtoročného pochodu
spolu s najvzácnejším hosťom vladykom
Jánom Babjakom SJ, prešovským arcibiskupom a metropolitom, privítal v Herlianskom sedle predseda Komisie pre mládež
otec Slavomír Zahorjan a starosta obce
Banské Štefan Petruň.
Po príhovore vladyku Jána, v ktorom
okrem iného spomenul, že príroda je Boží
dar pre nás, aby nás Boh rozradostnil
a aby sme ho za to zvelebovali, sa všetci
účastníci rozdelili do dvoch veľkých skupín – deti a mládež. Veľká detská skupina
sa presunula autobusmi do Juskovej
Vole, kde v okolí GMC Bárka absolvovala
menší turistický okruh. Mládež, ktorá
ostala na mieste stretnutia, vytvorila
20 – 25-členné družstvá, ktoré si museli
vyrobiť jasličky z prírodného materiálu
ako nevyhnutný „štartovací lístok“. Kto
mal hotové jasle, mohol sa vydať na cestu
naprieč Slanskými vrchmi cez chránenú
prírodnú pamiatku Skaly pod Pariakovou
až do cieľa, ktorý bol v mládežníckom
centre v Juskovej Voli. Účastníci mali prejsť trasu dlhú asi 11 km. Počas pochodu
na jednotlivých stanoviskách riešili neľahké úlohy, aby získali indície potrebné
na vstup do cieľa. Heslom pochodu bolo
„Mária ťa volá – Poď moje dieťa“. V duchu tohto motta sa niesol celý spoločne
strávený deň. Od nebeskej Matky Márie
sa mladí učili čeliť neľahkým výzvam,
ale predovšetkým zobrať si z nej príklad
a povzbudenie do svojho ďalšieho života.
Indície, ktoré sa nazbierali po úspešnom
absolvovaní jednotlivých úloh, ukázali na
Ježiša a jeho večné kráľovstvo, ku ktorému všetkých sprevádza Božia Matka.
Keď symbolicky vstúpili cez „nebeskú
bránu“ do areálu GMC Bárka, čakal na
všetkých účastníkov obed, zábava a šport.
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Košická eparchia

Medzi rôzne prívlastky mesiaca máj
patrí aj ten, že máj je mesiac mladých.

Snímky: GMC Bárka

jarnou prírodou

Prešovský turistický deň v Juskovej Voli

Turistika

Osobitne dlhodobo to platí v Košickej
eparchii, kde sa už tradične vo voľných
májových dňoch konajú eparchiálne mládežnícke podujatia. V piatok 8. mája sa
uskutočnilo turistické stretnutie. Mladí,
ktorým je turistika vítaným prostriedkom relaxácie a spoločenstvo vzájomným obohatením, sa vydali na spoločnú
túru s vladykom Milanom Chauturom
a svojimi kňazmi. Začiatok túry bol
pri lurdskej jaskyni ružencovej Panny
Márie za obcou Cejkov, kde sa zišiel plný
areál účastníkov, ktorých podľa odhadov
mohlo byť až okolo sedemsto. Prítomní
kňazi sa zomkli okolo vladyku Milana,

Snímky: Peter Hospodár

na 5 minút

Čo bolo motívom vašej
cesty na Slovensko?
Účelom mojej návštevy
bolo v prvom rade odpovedať na pozvanie ministra zahraničných vecí SR
a stretnúť sa s miestnou
cirkvou, predovšetkým
s biskupmi.
O akých témach ste diskutovali s cirkevnými predstaviteľmi?
Išlo o stretnutie s biskupmi a pre mňa to
bolo veľmi dôležité, pretože s väčšinou
z nich som sa stretol po prvýkrát. Hovorili sme o situácii Cirkvi na Slovensku,
o medzinárodnej situácii, o živote Cirkvi
aj o apoštolskej ceste Svätého Otca do
Svätej zeme.

Turistický deň Košickej eparchie

Úťastníci tohtoročnej Púte mladých do Krakova

ktorý pred začiatkom túry pri jaskyni
prednášal prosby mariánskeho molebena, aby všetci cítili v srdci nebeskú
ochranu Panny Márie. Tohtoročná trasa
bola pre všetkých veľkou neznámou,
a tak inštrukcie otca Martina Matiho,
zodpovedného koordinátora túry, padali
na úrodnú pôdu. Po ich vypočutí už nič
nebránilo tomu, aby sa účastníci vydali na cestu. Mladšia skupina, vedená
otcom Gabrielom Kecskésom, mala pred
sebou štyri kilometre pohodovej jarnej
turistiky. Staršia skupina, vedená otcom
Barnabásom Kecskésom, sa vydala na
osem kilometrov dlhú pešiu púť cez les,
ale aj popri slnkom zaliatych viniciach či
obsiatych poliach. Spoločným cieľom túry
bola Hatfa, bývalý pioniersky tábor, dnes
nádejné mládežníckej centrum eparchie
spojené so školou v prírode. Počasie
bolo k účastníkom viac ako zhovievavé,
a preto sa bez väčších problémov skupiny
stretli v cieľovom areáli. Spolu s mládež-

Rozhovor so sekretárom Svätej stolice pre
vzťahy so štátmi Mons. D. F. J. Mambertim

níkmi prišli do cieľa aj ctihodné sestričky,
zaostalo len niekoľko starších žien, ktoré
sú každoročnými účastníčkami túry.
Po zotavení a občerstvení nasledovala
posviacka priestorov vynoveného centra,
ktorú vykonal vladyka Milan. Spoločnou
modlitbou vyprosoval pre centrum Božie
požehnanie a ochranu jeho nebeského
patróna sv. Lukáša. Súčasne povzbudil
kňazov i mládež, aby pri organizovaní
rôznych mládežníckych podujatí počítali
s týmto centrom a začali si nachádzať
k nemu osobný vzťah.
Športové aktivity striedané opekačkou
či oddychom tvorili náplň popoludňajšieho voľného programu. Nechýbal ani
futbal. Malé skupinky mladých si rýchlo
našli spoločnú reč a zábavu, takže nebola
žiadna nuda. Mierne unavení, ale šťastní
sa rozišli do svojich farností, aby zážitkom zo stretnutia obohatili aj svojich
kamarátov. n

Stretli ste sa aj so štátnymi predstaviteľmi našej krajiny. Čo bolo predmetom
rozhovorov?
Aj v tomto prípade sme sa so zástupcami
vlády, prezidentom, vicepremiérom a ministrom zahraničných vecí dotkli medzinárodných otázok a bilaterálnych vzťahov
medzi Svätou stolicou a Slovenskom.
Spomenuli ste aj zmluvy týkajúce sa
vzájomných vzťahov?
Prirodzene, že sme sa pri rokovaní nevyhli
istému druhu hodnotenia, ktoré sa týkalo
aplikácie zmlúv.
Okrem stretnutí ste mali možnosť navštíviť aj niektoré miesta historického
a kultúrneho významu. Aký dojem vo
vás zanechalo Slovensko?
Urobilo na mňa dojem, predovšetkým
Nitra a Bratislava. Mal som možnosť vidieť
dôležité miesta nielen slovenských, ale aj
európskych dejín, najmä z náboženského
aspektu. Bol som veľmi dojatý.
Je šanca, že by v blízkej budúcnosti
Svätý Otec zavítal na Slovensko?
Štátni predstavitelia, predovšetkým prezident republiky, zopakovali svoje pozvanie
pre Svätého Otca na návštevu v roku 2013.
Ale ako ste spomenuli aj cestu do Českej
republiky o niekoľko mesiacov – určite tu
budú i ďalšie návštevy na budúci rok a nie
je dôvod, prečo by Slovensko malo byť vynechané. Svätý Otec by bol veľmi potešený možnosťou prísť do tejto krajiny, ktorá
je dôležitým miestom najmä v súvislosti
s dedičstvom svätých Cyrila a Metoda, ale
zatiaľ je príliš skoro o tom hovoriť.
Dana Jacečková
slovo 12|2009
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slovo na tému

Novým sekretárom
Kongregácie pre východné
cirkvi sa stal doterajší rektor
Pápežského východného
inštitútu prof. ICDr. Cyril
Vasiľ SJ. Rozhodol o tom
vymenovaním Svätý Otec
Benedikt XVI., ktorý ho
zároveň povýšil do hodnosti
arcibiskupa titulárneho
sídla v Ptolemais v Líbyi.
Biskupskú vysviacku
prijme novovymenovaný
arcibiskup 14. júna 2009
v rímskej bazilike Santa
Maria Maggiore.

Hneď po páde totalitného režimu sa zapájal
do diania našej cirkvi na Slovensku a nechýbal
ani pri jednom jej veľkom okamihu. Na snímke
s Božím služobníkom Jánom Pavlom II. a vtedajším prešovským biskupom Jánom Hirkom.

Zodpovednosť
Michal Hospodár

Zastavenie prvé (slovenské)

okorenená radosťou

P. Cyril Vasiľ SJ sa narodil 10. apríla
1965 v Košiciach. Pochádza z rodiny gréckokatolíckeho kňaza a jeho starší brat
Michal je tiež gréckokatolíckym kňazom
protopresbyterom. Svoju mladosť prežíval
v obci Nižný Čaj a neskôr Zdoba, kde bol
jeho otec duchovným správcom farnosti.
Gymnázium vyštudoval v Košiciach na
Kováčskej ulici 28, kde úspešne maturoval. Po maturite počúvol volanie Ježiša
Krista k duchovnému stavu. Teologické
štúdiá absolvoval v rokoch 1982 – 1987
na CMBF v Bratislave. Na fakulte sa ešte
výraznejšie prejavili jeho osobné dary
a schopnosti. Ako znamenitý študent
s nadpriemerným intelektuálnym poten-
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ciálom udivoval aj svojich profesorov.
Navyše začínajúcou vedeckou literárnou
tvorivosťou patril k najvýkonnejším študentom fakulty. Vysvätený za kňaza bol
14. júna 1987 v Prešove rukopoložením
križevackého vladyku Slavomíra Miklovša, keďže v tom čase sme vlastného
biskupa nemali. Po primíciách v Zdobe
nastúpil ako duchovný správca do farnosti Podhoroď vo vtedajšom Michalovskom
dekanáte. Zdarne tu pôsobil len niekoľko mesiacov. Kristus Veľkňaz mal s ním
zjavne iné plány.

Zastavenie druhé (rímske I.)

V auguste 1987 so súhlasom vtedajšieho prešovského ordinára Jána Hirku

odišiel do Talianska a začal štúdium na
Právnickej fakulte Pápežského východného inštitútu v Ríme. V decembri roku
1989 dosiahol licenciát z kánonického
práva a začal študovať prípravný rok na
doktorát. V októbri 1990 však štúdium
prerušil a nastúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Janove. Po návrate do
Ríma v roku 1992 pokračoval v štúdiu
a v decembri 1994 získal doktorát z kánonického práva na Právnickej fakulte
Pápežského východného inštitútu v Ríme.
Stal sa z neho erudovaný kánonista so
širokým rozhľadom v právnych normách
východných katolíckych cirkví. V roku
1997 získal na Pápežskej Gregorovej
univerzite diplom z cirkevnej jurispruden-

Zastavenie tretie (ľudské)

Každý, kto sa už stretol s prof. Cyrilom
Vasiľom, môže potvrdiť, že za bohatým
výpočtom jeho akademických aktivít sa
skrýva predovšetkým normálny človek.
V jeho ľudskom prístupe k študentom,
kňazom či veriacim laikom niet ani tieňa
povyšovania alebo prázdnej pýchy. Tak
ako pred vyše dvadsiatimi rokmi, keď
nastupoval na teológiu do Bratislavy, je
to v prvom rade náš spolubrat Cyril, na
ktorého sa môžeme obrátiť s prosbou
o odbornú či inú pomoc a nevyjdeme naprázdno. Táto skúsenosť je cennejšia ako
vyššie uvedené vysoké funkcie a napĺňa
nás pocitom radostnej nádeje.
K jeho ľudskému profilu treba zaradiť aj
stále mladého ducha, prejavujúceho sa
v aktívnej účasti na hnutí skautov. Skauting spája prirodzené prvky s nadprirodzenými a využíva kombináciu hry, pohy-

Na odpustovej slávnosti v Poši s otcom a bratom

Snímky: archív o. M. Vasiľa st.

bu, manuálnej zručnosti, fyzickej
zdatnosti a formovania charakteru. V katolíckych združeniach
sa s tým spája aj náboženská
formácia vyjadrená svedectvom
viery a vernosti Cirkvi. Po vzore
pátra Ivana Žužeka SJ sa zapojil
do talianskeho združenia skautov, ktoré je súčasťou Federácie
skautingu Európy. Vďaka nemu
sa podarilo premostiť aj prvú
skupinu skautov z Litmanovej
s touto federáciou.

Zastavenie štvrté
(gréckokatolícke)

Hoci veľkú časť svojho plodného života prežil v zahraničí, na
svoju Gréckokatolícku cirkev na
Slovensku nezabudol. Viackrát
sprevádzal vysokých cirkevných hodnostárov z Ríma po
našich eparchiách (naposledy
v čase povýšenia našej cirkvi
na metropolitný stupeň). Od

Ako novokňaz s matkou

cie. V tom istom roku sa habilitoval na
Teologickej fakulte Palackého univerzity
v Olomouci.
V roku 2000 bol vymenovaný za dekana
Právnickej fakulty, v roku 2004 za vicerektora a v máji 2007 bol vymenovaný
za rektora celého pápežského inštitútu.
Súčasne pôsobí ako konzultor Kongregácie pre východné cirkvi, Kongregácie pre
náuku viery, Pápežskej rady pre pastoráciu presťahovalcov a cestujúcich a Pápežskej rady pre legislatívne texty. Úspešne
sa realizoval aj v pedagogickej činnosti.
Je profesorom na renomovanej Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme a na
Teologickej fakulte Trnavskej univerzity
v Bratislave. Aspoň čiastkové vymenovanie jeho vedeckej produkcie presahuje
možnosti tohto medailónu. Je autorom
početných kníh a článkov z oblasti cirkevného práva, cirkevnej histórie, spirituálnej
teológie atď. V neposlednom rade spolupracuje so slovenskou redakciou Vatikánskeho rozhlasu, kde pravidelne znejú jeho
zamyslenia na aktuálne témy cirkevného
života a východného obradu.

V deň tvojej biskupskej vysviacky, ktorá
pripadne práve na deň výročia prijatia
kňazstva, budeme na teba myslieť
a prosiť Všemohúceho, aby ťa zachoval
naďalej v plnej sile pre budovanie
Božieho kráľovstva.

hierarchami našej Gréckokatolíckej cirkvi
ho viažu veľmi úzke kontakty. S vladykom Jánom Babjakom je spojený v jednej
rehoľnej rodine. Cez rodné mesto Košice je
spojený s vladykom Milanom Chauturom
a svojou materskou eparchiou. A s vladykom Petrom Rusnákom je priamym spolužiakom z teologických štúdií v Bratislave.

Na mnohaja i blahaja lita, vladyko Cyril!

Zastavenie piate (rímske II.)

Na mnogaä i blagaä lºta,
vladyko Kirºll!

začiatku obnovenej existencie spolupracoval so Spolkom sv. Cyrila a Metoda pri
tvorbe podielových kníh a odhaľovaní
pamätných tabúľ. V spolkovom vydavateľstve Byzant Košice mu vyšli dve knihy
s názvom Prví slovanskí svätci a Gréckokatolíci – Dejiny – Osudy – Osobnosti.
Prednášal na vedeckých konferenciách
v Košiciach i Prešove, písal odborné
príspevky do gréckokatolíckej tlače,
vynášal na svetlo
významné postavy našej miestnej
cirkvi. V rámci
svojej kompetencie
pomáhal pri schvaľovaní slovenských
textov liturgických
kníh na príslušnej
kongregácii. V tejto
súvislosti nemožno
obísť skutočnosť,
že so súčasnými

Sú osobnosti, ktoré sa výraznými
písmenami zapísali do dejín miestnej
i svetovej Cirkvi. Boh ich posiela ako
prorokov v Starom zákone, aby tlmočili
jeho hlas. V čase skúšky, keď bola naša
Gréckokatolícka cirkev administratívne
zrušená, našiel sa v Ríme P. Michal Lacko
SJ, ktorý informoval svet o tejto neprávosti, bojoval za splnenie oprávnených nádejí
a takto naplnil svoje poslanie voči cirkvi
tu doma.
Dnes je situácia inakšia. Nebojujeme za
uznanie holej existencie ani nemáme vonkajších nepriateľov. Naopak, stali sme sa
vyhlásením metropolitného usporiadania
v rodine východných cirkví známejšími.
V tejto realite nás aj vymenovanie P. Cyrila
Vasiľa SJ do novej zodpovednej úlohy
napĺňa oprávnenou hrdosťou a nádejou.
Po biskupskej vysviacke bude najmladším
arcibiskupom v celej Katolíckej cirkvi.
Navyše, čaká ho neľahká služba v najvyššom dikastériu Svätej stolice pre dobro
všetkých východných cirkví. Preto na
záver prosíme čitateľov Slova o vrúcnu
modlitbu za novovymenovaného sekretára, aby múdro plnil svoje nové poslanie. n
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rozhovor

Pontifikát Benedikta XVI. priniesol veľké zmeny
v živote pátra Cyrila Vasiľa SJ. Pred dvoma rokmi
sa stal rektorom PIO a teraz bol vymenovaný za
tajomníka Kongregácie pre východné cirkvi a titulárneho arcibiskupa.

V službe

gréckokatolíkom

S

vätý Otec Benedikt XVI. vymenoval
7. mája 2009 doterajšieho rektora
Pápežského východného inštitútu
v Ríme prof. Cyrila Vasiľa SJ za titulárneho arcibiskupa a tajomníka Kongregácie
pre východné cirkvi.

n Otec Cyril, ostatné dva roky vášho
života ste strávili vo funkcii rektora
Pápežského východného inštitútu. Ako
hodnotíte toto obdobie vášho života?
Ako ste povedali, doteraz pôsobím ako
rektor Pápežského východného inštitútu.
Kým prvý rok v tejto službe bol o spoznávaní, tento je už o realizovaní tejto úlohy.
Mnohé myšlienky prešli do konkrétnych
plánov a zlepšení v rámci môjho akademického pôsobenia. Takisto som prežil
krásne chvíle so skautským hnutím nielen v Taliansku, ale i na Slovensku.
n Každé vymenovanie je najprv prerokované s kandidátom a až potom
verejne oznámené.
Na obed je zvykom, že Svätá stolica cez
tlačovú agentúru zverejní vymenovanie
nejakej osoby. Súhrou okolností v tento deň bola v čase obeda v Pápežskom
východnom inštitúte v Ríme slávnosť, na

14

slovo 12|2009

ktorej bol aj kardinál Leonardo Sandri,
prefekt Kongregácie pre východné cirkvi.
Išlo o začiatok konferencie venovanej
mestu Amalfy a začiatok tzv. amalfiánskych dní. Na tejto slávnosti sme prevzali
od biskupa tohto mesta časť relikvie sv.
Andreja, ktorá sa uchováva v ich katedrálnom chráme.
Na konci akcie – keďže už bolo po obede
a embargo na zverejnenie môjho vymenovania už neplatilo – kardinál Sandri
oznámil zhromaždenej akademickej obci,
že má pre nich ešte ďalšiu správu, a to
moje vymenovanie za tajomníka Kongregácie pre východné cirkvi.

n Ako prijali vaši spolupracovníci v Ríme
toto rozhodnutie Svätého Otca?
Veľmi pekne zatlieskali. Možno aj od radosti, že sa ma konečne zbavia (smiech).
Ale možno nie, možno naozaj z radosti. Dá sa nad tým zamyslieť aj takto:
Všetci sú smutní. Tí, čo ma majú radi, sú
smutní, lebo od nich odchádzam. A tí, čo
ma radi nemajú, sú smutní od zlosti. Ale
dúfam, že takí nie sú (smiech).
n Myslíte si, že sa toto vymenovanie
dotkne vášho pôsobenia v skautingu?

Budúcnosť ukáže, ako sa mi podarí
skĺbiť svoje povinnosti s pôsobením
v skautingu. Istotne nebudem môcť vykonávať niektoré formálne úlohy, ako napr.
pravidelného moderátora svojej skupiny,
ale to neznamená, že prestávam byť
duchovným asistentom svojich skautov.
Budem sa aj naďalej snažiť využiť voľný
čas týmto smerom. Nakoniec je to úplne
normálne, lebo toto je moja pastoračná
činnosť a moje vymenovanie nemôže byť
spojené len s istým úradom, ale má v sebe
niesť aj určité pokračovanie služby, ktorú
som robil doteraz.

n Vaše titulárne sídelné mesto je v Líbyi.
Mnohí sa začali o vás báť.
V počiatkoch kresťanstva bol úrad biskupa viazaný na každú väčšiu kresťanskú
obec a skoro každé mestečko alebo mesto
malo svojho biskupa. Mnohé z týchto
miest dnes zanikli alebo sa dostali do
oblastí, odkiaľ bolo kresťanstvo vytlačené.
Biskupi z takto opustených sídiel sa často
utiahli do väčších miest, kde pomáhali
miestnemu biskupovi v službe, no zachovali si aj naďalej titul svojho pôvodného
mesta. Tak sa historicky vyvinul úrad
titulárnych biskupov.
Ak je niekto vymenovaný za pomocného
biskupa alebo do služby v centrálnych
orgánoch Cirkvi, tak na pamiatku tejto
spätosti s kresťanskou komunitou je
mu pridelené jedno z týchto titulárnych
biskupstiev.
Mne bolo pridelené titulárne arcibiskupstvo Ptolemais vo východnej Líbyi. Toto
mesto patrilo medzi združenie piatich
miest Pentapolis v Cyréne, ktoré sa viaže

n Chceli ste navštíviť toto svoje titulárne
sídlo?
Ešte neviem, či to bude možné, ale chcel
by som. Minulý rok som sa snažil precestovať niektoré oblasti Blízkeho východu
– Libanon, Sýriu..., aby som tam navštívil
miesta spojené s kresťanskou východnou
tradíciou. Toto by bolo pokračovaním
týchto ciest.
n Mnohí vaše pôsobenie v Ríme spájajú
s pokračovaním úlohy sv. Cyrila, nášho
apoštola. Ako to vnímate vy?
Svätý Cyril prišiel do Ríma, utiahol sa
do kláštora a tu ako 42-ročný zomrel.
Keď som mal 40 rokov, čakal som, či
ho nebudem nasledovať aj v tomto. Ale
ako vidno, asi mám v sebe spojiť službu
Cyrila a Metoda, teda skĺbiť v sebe činnosť
dvoch bratov v jednom.
n V čom spočíva vaša nová úloha?
Kongregácie sú úrady Svätého stolca,
teda ak by sme mali nájsť nejaké prirovnanie, tak sú to akési ministerstvá.
Kongregácia pre východné cirkvi je druhá
najdôležitejšia kongregácia po Kongregácii pre náuku viery. Toto jej postavenie vyplýva z toho, že jej kompetencie sa viažu
na všetky katolícke východné biskupstvá
a plní úlohy všetkých ostatných kongregácií vo vzťahu k východným biskupom.
Má však isté teritoriálne kompetencie
aj nad veriacimi západného latinského
obradu. Vykonáva tak činnosti, ktoré vo
vzťahu k východnými cirkvám prináležia
Svätému Otcovi.
Na čele každej kongregácie stojí prefekt
a v jeho funkcii mu pomáha tajomník
kongregácie. Sú tam aj ďalší úradníci.
n Už dlhší čas pôsobíte v Ríme. Kde ste
viac doma?
V Ríme som polovicu svojho života.
Aj keď som svoj pastoračný život prežil
v Ríme, bol som neustále spojený so
Slovenskom, s jeho bolesťami i radosťami.
Som akýmsi obojživelníkom. No doma
som predsa len na Slovensku.

n Ale predsa, emigrovať nie je
jednoduché.
Kráľ Henrich V. sa v Shakespearovej hre pred bitkou modlil: „Pane
Bože, ak by množstvo mojich nepriateľov
malo zastrašiť mojich vojakov, tak im
odober schopnosť počítať.“ Podobne aj
mne Boh takto láskavo zatemnil rozum,
aby som si neuvedomoval všetky eventuálne ťažkosti alebo nemožnosti spojené
s touto cestou, aby ma doviedol tam, kam
chcel.
n V Ríme ste boli sám, odtrhnutý od
rodiny.
Prostredie našej rodiny je špecifické.
Spomínam si na otcovu kňazskú vysviacku 11. mája 1969 blaženým biskupom
Hopkom, keď sa zmenil život našej rodiny
a otec sa mohol po 19 rokoch čakania
dostať do pastorácie. Vo farnosti nebolo
kde bývať, tak sme s bratom Michalom
a matkou ostali doma v Nižnom Čaji. Tak
sme boli pod jej vedením, až kým otec
nebol preložený do Zdoby, kde sme už
bývali s ním na fare.
Mnohí mi hovoria, že až na bradu sa
veľmi podobám na matku – pitna mac
(úsmev). A každá matka má bližší vzťah
k najmladšiemu dieťaťu, zvlášť, keď jej
lekári odporúčali, aby si ho nechala zobrať, s čím nesúhlasila. Vďaka tomu som
dnes tu.
n Kedy ste po prvýkrát v sebe pocítili
povolanie ku kňazstvu?
Po prvýkrát sa to stalo po otcovej vysviacke, keď sa ma nejaká teta spýtala,
či aj ja budem kňazom ako ocko. Vtedy
som si uvedomil, že áno. Zistil som, že aj
ja by som chcel byť kňaz, no nechcel som

Snímky: archív o. M. Vasiľa st.

n Váš odchod do Ríma bol
dramatický.
Do Ríma som odišiel s tajným
požehnaním vtedajšieho prešovského ordinára Jána Hirku.
Moja úloha spočívala v štúdiu
s víziou, aby som raz mohol
pomáhať našej cirkvi. Vďaka
Božej prozreteľnosti všetko
prebiehalo hladko. Dalo by sa
povedať, že na každom blížiacom sa semafore naskakovala
zelená. Týkalo sa to ubytovania, štúdia, ale aj revolúcie
v roku 1989 a mojej následnej
amnestie a rehabilitácie, vďaka
ktorej som sa mohol vrátiť
domov. To sa týka aj môjho
vstupu do Spoločnosti Ježišovej a akademického pôsobenia
v Ríme i Bratislave.

Ako bohoslovec s otcom a bratom (vpravo)

k tradícii Šimona z Cyrény, ktorý pomáhal
niesť Ježišovi kríž. Niektorí archeológovia
dokonca hovoria, že práve toto mesto
bolo aj Šimonovým rodiskom. Potešilo
ma to. Dúfam, že ho budem nasledovať
a podobne ako on budem pomáhať niesť
Ježišovi kríž.
Toto mesto pôvodne patrilo do Alexandrijského patriarchátu, no dnes sú z neho
ruiny. Sú tam časti byzantskej baziliky.
Zatiaľ som si na internete zistil o tomto
meste len toto.

jej urobiť radosť, a tak som jej povedal, že
uvidím, keď budem veľký.

n Na záver, máte nejaké pekné príhody
z vášho doterajšieho pôsobenia?
n Jedna je odstrašujúca. Jeden zo študentov napísal seminárnu prácu, ktorá
bola kópiou mojej licenciátnej práce. Keď
som mu to vytkol, tak mi povedal: „Vy ste
na to prišli? Všetci mi hovorili, nech to
nerobím, lebo si to všimnete. Ale ja som
im neveril.“
Keď ma o siedmej večer náhle zavolali k štátnemu sekretárovi kardinálovi
Bertonemu, aby mi oznámili rozhodnutie
Svätého Otca vymenovať ma do úradu
tajomníka kongregácie, o čom som nevedel, tak som si spytoval svedomie, či som
nejakého študenta neoprávnene nevyhodil zo skúšky, alebo mu nedal zlú známku
a on sa na mňa sťažoval.
A čo sa týka môjho pôsobenia v skautingu, na jednej z mojich prvých veľkonočných pútí skupinka skautov z Toskánska
hrala na námestí Lamentácie Panny
Márie. Je to stredoveká spevohra od Jacoponiho da Todiho, autora Stabat Mater
Dolorosa. Keďže bolo pred voľbami, celé
námestie bolo oblepené plagátmi komunistickej strany. Keď začali hrať túto hru,
ľudia sa zbiehali k oknám a na schodiská
a hoci je Toskánsko silno odkresťančený
kraj, táto hra hraná v starej toskánčine
sa ich hlboko dotkla. Na záver nasledoval
búrlivý potlesk.
za rozhovor ďakuje a k menovaniu
srdečne blahoželá otec Juraj Gradoš
slovo 12|2009
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Radosť či závislosť

Ilustračná snímka: www.sxc.hu

Click

and play?

Náš život sa za ostatných 20
rokov dramaticky zmenil.
A to nehovorím len o živote
dospelých, ale aj o živote detí.
Život dnešných mladých ľudí
sa zďaleka nepodobá životu
mládeže spred 20 rokov. A nie je
to len o režime.

MUDr. Iveta Tokárová, Juraj Gradoš

D

ieťa dnes prichádza na svet rovnako ako v minulosti. Rozdielom
môže byť azda kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti počas
tehotenstva a pôrodu. Keďže boli zrušené
skoro všetky jasle, dieťa zostáva v blízkosti svojich najbližších, hlavne matky.
Dospelí sú však dnes veľmi zaneprázdnení, a tak je dieťa často samo a hľadá si
partnera na dialóg. Nachádza ho v televízii, počítači, elektronických hrách... A my
dospelí sme radi, lebo nás výchova dieťaťa
nezaťažuje a často hovoríme s hrdosťou,
že náš päťročný syn už vie na počítači. Čo
sa však za tým skrýva?
Všetkých nás v škôlke učili najskôr
kresliť, stavať si kocky, hrať sa s vláčikom, v pieskovisku stavať hrady... Je
to náhoda alebo dobrý zámer? Dieťa sa
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vďaka tomu učí používať ruku jemne
i so silou. Zvláda rôzne pohyby zápästia
a uvedomuje si svoje možnosti, ktoré
sa mu odkrývajú. Práca s rukou a fyzická námaha nie sú samoúčelné. Majú
významný vplyv na zdravý vývoj dieťaťa
a mladého človeka.
Dnes si ako rodičia musíme položiť
otázku: Dokáže počítač nahradiť alebo
dokonca zlepšiť tento vývoj dieťaťa?
Pozrime sa na to, čo sa deje v človekovi,
zvlášť v detskej psychike pri práci s počítačom. Zamerajme sa na tie „dobré“
a „výchovné“ programy pre deti, ako sú
logické hry, učenie sa jazykov pomocou
počítača, hľadanie pokladov či strategické hry. K čomu tam dochádza?
Počítač, teda skôr program, nabáda
dieťa, aby našlo správne riešenie. Jeho

označenie sa často deje stlačením klávesu na počítači. Dieťa sa rýchlo naučí,
ktoré to je, a prejde do ďalšieho kola. Ak
bolo treba nájsť riešenie za istý časový
limit, dieťa už nevníma otázku, ale inštinktívne stláča správny kláves. Vďaka
tomu sa stane víťazom.
Pocit víťazstva je pre každého, a zvlášť
pre dieťa, veľmi dôležitý. Pre tento pocit
neraz robíme rôzne veci, ktoré inak
nemajú zmysel. Prečo? Lebo zažívame
eufóriu – radosť a iné sprievodné prejavy, ktoré nás robia šťastnými. Každá hra
má hráča doviesť k víťazstvu. Aj hry pre
deti sú koncipované s rovnakou stratégiou. Ak by hru bolo možné vyhrať len
veľmi obtiažne, deti, ba dokonca aj my
dospelí by sme ju prestali jednoducho
hrať. Nebavila by nás. Na tejto mož-

nosti výhry stojí celý marketing predaja
hier. Ak dieťa pochopí, že hru zvládne
a naučí sa ju zvládať rýchlo, bude veľmi
túžiť po upgrade – po novej verzii, ktorá
je lepšia, rýchlejšia... A to znamená zisk
pre výrobcov a predajcov hier.
Lenže aj náš mozog je taký malý
počítač. Ak si zvykne, že stlačením
klávesu dosiahol úspech, začne fungovať podobne aj v bežnom živote. Bude
hľadať správny kláves, ktorý má stlačiť.
A vďaka hrám zažíva ľahký pocit víťazstva a úspechu. Cíti sa byť zdatným v tej
či onej oblasti, mocný, priebojný, inteligentný, múdry... Jednoducho sa cíti byť
tým, čím chce byť, alebo čím jeho rodičia
chcú, aby bol. Sú to silné emócie.
Ale realita života je iná. Dieťa sa s ňou
tak či onak stretne. Tu zistí, že sa nedá
nájsť správne tlačidlo. Zistí, že sa nedá
vrátiť späť a opakovať posledný krok.
Spozná, že na dosiahnutie žiadaného
úspechu, po ktorom bytostne túži, často
treba zaťať zuby, vyhrnúť si rukávy
a popasovať sa so životom. Je to však
tisícnásobne namáhavejšie než to, na
čo bolo doteraz zvyknuté. Navyše je to
zdĺhavý a nezáživný proces. Čo vtedy dieťa zažíva? Eufóriu z víťazstva?
Nie! Frustráciu. Zistí, že nie je schopné
v normálnom živote dosiahnuť úspech.
A hľadá cestu najmenšieho odporu, ako
znova zažívať stavy úspechu a víťazstva. Najrýchlejšia cesta, ako dosiahnuť
to, po čom dieťa túži, je vrátiť sa k hrám
a počítaču.
Takéto dieťa je však iné ako dieťa s normálnym vývinom. Prichádza
o možnosť naučiť sa trpezlivosti,
o schopnosť motivovať sa k činnosti...
Namiesto aktívneho prežívania detstva
ho prechádza pasívne, čo má následky
v absencii fantázie a snov. Práve tie sú
v detskom veku priam nevyhnutné.
Od týchto detí je často počuť výraz
„nudím sa“. Nie sú schopné nájsť si zábavu a rozptýlenie, kým v dosahu jeho
rúk nie sú ovládače od televízora, internet či playstation. V staršom veku sa
táto priepasť neustále zväčšuje a dieťa je
len s veľkou námahou schopné začleniť
sa do normálneho prežívania detstva.
Na vine je absencia mechanizmov, ktoré
dieťa získa postupným vývojom cez
činnosti ako kreslenie, hra s kockami,
skákanie na švihadle či gume, stavanie
hradov z piesku, či bunkrov v lese, hra
s guľkami, alebo neskôr hra na hudobnom nástroji, či športové činnosti.
Všetko má však svoj počiatok v základných činnostiach, ktorým sa dieťa má
venovať – kreslenie a práca rúk počas
hrania sa. Toto všetko je pre počítačové

Pozvánka do Krásneho Brodu
Archieparchialny odpust – Sošestvije Sv. Ducha 6. – 7. juna 2009
Subota 6. juna 2009 (Fatimska)
14.00 Perenesiňa Ikony
Presv. Bohorodicy
15.30	Moleben do Presv. Bohorodicy
16.00 Posvjačiňa vody
16.30
Večurňa z litijov
17.00	Ružanec
18.00 Služba Boža, Agape
20.00	Akafist ku Sv. Duchu
21.00 Povečerije, molitva Psalmiv

Nediľa 7. juna 2009
08.00 Utreňa
09.00	Moleben do Presv. Bohorodicy
10.00 Posvjacka Monastyrskej Cerkvi
10.30	Archijerejska Služba Boža,
mirovaňa, služit vladyka Ján
Babjak SJ, prešovský
archiepiskop a metropolita
Serdečno Vas pozyvame!

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

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

sú už dnes počítače. Sú. Je to civilizačný
dieťa neuveriteľná námaha.
trend, ktorý sa nedá zastaviť. Rodič je
Detskí psychiatri sa veľmi často stretávšak zodpovedný za svoje dieťa a smer
vajú s názorom rodičov, že dieťa sa cez
jeho vývoja.
programy a hry na počítači rýchlejšie
A žiaden učiteľ predsa netrvá na tom,
naučí cudzie jazyky, matematiku, skôr
aby dieťa donieslo domácu úlohu v eleksa mu rozvinie logické myslenie a pod.
tronickej podobe. Najprv by museli mať
Áno, toto všetko môže byť a často aj
všetci doma počítač s internetom. A vieje pravda. Ale nič viac. Navyše logické
te si predstaviť, ako prvák donesie úlohu
myslenie sa u detí vyvíja až po ôsmom
z písania? Nakreslí čiary v počítači?
roku života. Ak jeho vývoj posunieme
Položme si ruku na srdce. Toto nie je
na skoršie obdobie, často to má pre dieťa
trend detí. Toto je trend dospelých. Je
nezvratné následky. Tým, že prehádžepohodlnejšie vytlačiť úlohu na počítači,
me normálny vývoj, ako prvé z neho
ako sa s dieťaťom trápiť nad encyklopévypadnú emócie.
diami. A aj učiteľovi je to často pohodlDieťa bez normálneho emocionálneho
nejšie. Ale koľko sily ho stojí tváriť sa,
vývinu je náchylné na stratu komuže verí tomu, že to dieťa aj prečítalo?
nikačných schopností, emocionálnu
Na záver treba dodať, že ak tieto „doblabilitu, neschopnosť koncentrácie, neré“ programy a hry sú pre deti počas
urotizmus alebo aj „obyčajné“ tiky. A tu
ich vývoja škodlivé, o čo viac škody
sa začína aj cesta jeho závislosti. Prv je
napáchajú bojové či pretekárske hry. Tu
to počítač, neskôr hocičo, čo mu ľahkou
neobstojí veta, že „hrá len autíčka“. n
cestou dá možnosť prežiť eufóriu, teda
najčastejšie drogy.
Ak si niekto myslí,
Čo považujete za najvážnejší problém
že je to preto, že
vo vzťahu deti a počítač?
dnes je taká doba,
málo vlastnej duševnej aktivity
narušenie vzťahov v rodine 12%
tak si treba uvedopri získavaní poznatkov 23%
miť, že detská psychika má svoje pravi- ovplyvňovanie psychiky 15%
dlá. Ich nedodržanie
ľahké vytváranie
nikdy nie je bez
závislosti 42%
sedavý spôsob života, málo pohybu 8%
dôsledkov. A dobu si
predsa tvoríme sami.
Iní argumentujú, že
v škôlkach a školách
Vyjadrite sa aj vy na slovo.grkapo.sk.
slovo 12|2009
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svedectvo

Benjamin Berger

P

Boha

ochádzam z veriacej židovskej
rodiny. Mojim rodičom sa podarilo
utiecť do USA pred holokaustom.
Moja generácia si kládla veľa otázok.
Jedna z nich bola, kde bol Boh počas
holokaustu a prečo nezasiahol. Nemohol
som pochopiť, prečo Boh v našom čase
mlčí. Neskôr do môjho srdca vchádzalo
stále viac pochybností: „Skutočne Boh
existuje? Keď sa modlím, je tam niekto,
kto ma počúva?”

Keď som začal študovať na univerzite,
uvedomil som si, že by som mal urobiť rozhodnutie. Rozmýšľal som, že ak
budem žiť ako ortodoxný Žid bez viery,
bude to pokrytectvo. Rozhodol som sa, že
s judaizmom skončím.
Niekoľko rokov som žil v Dánsku. V srdci som stále nenachádzal pokoj. Jedného
dňa, bolo to v roku 1967, som si kúpil
noviny a začal som ich čítať. Zrazu som
si uvedomil, že už v nič neverím. Ľudia

Symbol moci a záväzku

P

rsteň, ktorý patrí historicky k najmladším šperkom, mal spočiatku praktickú funkciu
pečate.
Majetnejší orientálci nosili vyrezávané pečatné kamienky so svojím znakom alebo menom
v kapse na šnúrke okolo krku (Gn 38, 18) alebo pripevnené remienkom na prste, ktorý bol
neskôr nahradený zlatým drôtom stočeným do tvaru strmeňa. Tak postupne vznikol prsteň.
Nosil sa zvyčajne na pravej ruke a bol znakom zámožnosti, bohatstva, moci. Králi zvykli
symbolicky odovzdávať vládu svojim nástupcom tým, že im navliekli na prst svoj prsteň.
Prsteň neostal len symbolom moci či obyčajnou pečaťou, ale stal sa aj prejavom zväzku
a záväzku. Stredovekí maliari znázorňovali sv. Katarínu často spolu s Kristom navliekajúcim
jej prsteň ako symbol vzájomného spojenia v mučeníckej smrti. Prsteň sa používa aj na
vyjadrenie cirkevných hodností či príslušnosti k určitému bratstvu.
V Biblii sa prsteň spomína aj v súvislosti s prinavrátením strateného postavenia, hodnoty
a identity. Spomeňme si na otca z Ježišovho podobenstva, ktorý preukázal zľutovanie svojmu synovi, keď mu dáva prsteň (porov Lk 15, 22b), čím mu znova dáva nielen majetok, ale aj
stratenú dôstojnosť.
Zásnubný prsteň sa používa približne od 7. storočia n. l., dovtedy bolo zvykom darovať
neveste mincu. Dať niekomu prsteň na znak lásky znamená venovať seba samého. Tvar
kruhu (ktorý nemá počiatok a koniec) naznačuje túžbu po tom, aby tento zväzok trval
večne. Súčasne tak, ako spútava prst, poukazuje nám na puto, ktoré zo vzťahu sebadarovania vyplýva. „Týmto prsteňom si ťa zasväcujem podľa Zákona Mojžišovho a celého Izraela,“
hovorí ženích v synagóge, keď dáva svojej snúbenici prsteň. A takisto náš Boh, ktorý si nás
pre seba zasnúbil, nám dáva prsteň ako znova nájdeným deťom a chce, aby sme sa stali
jeho ozdobou, jeho pečatným prsteňom (porov. Ag 2, 23b).
M. Kipikašová
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Modlitba židov pri východe slnka

Počul som

Snímka: media.sacbee.com

Ale aj keď som žil veľmi svetsky,
stále vo mne bolo vedomie, že
som Žid. A tak som si povedal, že
idem zistiť, čo vlastne znamená byť
Židom. Je to náboženstvo alebo
sme nejaký zvláštny druh národa?
Prečo máme takú dlhú a ťažkú
históriu?

veria vo všetko možné, niektorí dokonca
veria v stromy, iní v kamene. Vtedy som
si povedal: „Ak mám v niečo veriť, chcem,
aby to bola pravda. Existuje absolútna
pravda?” A ako som tam sedel a rozmýšľal, zrazu som mal pocit, že v miestnosti
nie som sám. Nič som nevidel, ale cítil
som prítomnosť niekoho a dostal som
strach. Nebol som žiadnym mystikom ani
som nemal v živote takúto skúsenosť, no
vedel som, že je to skutočné. Bolo to niečo
veľmi čisté a priezračné, niečo z iného
sveta, niečo, čo Biblia nazýva svätou
prítomnosťou. Potom som začal vnímať
lásku. Pocit lásky bol stále silnejší. Bola
to láska, akú som v živote nezažil, láska,
akú na tomto svete nenájdete. Potom som
začul Boží hlas, čo ma úplne vyľakalo.
Prvá vec, ktorú mi Boh povedal, bola:
„Som Boh Abraháma, Izáka a Jakuba.
A som tvoj Boh. Tvoj život je predo mnou
ako otvorená kniha. Nič nie je skryté pred
mojím zrakom.” A potom mi Pán povedal, že ma miluje. Asi si viete predstaviť,
aká to bola skúsenosť pre človeka, ktorý
predtým nič také nezažil. Bolo to krásne
a šokujúce. A potom sa stalo niečo, čo ma
udivilo ešte viac. Počul som jedno slovo
a bolo to slovo Jošua, hebrejský výraz pre
meno Ježiš. Nikdy predtým som nečítal
Nový zákon a nepoznal som Ježiša. Bolo
to nad moje chápanie. Ale v tom okamihu
som vedel, že on je Mesiáš Izraela. Vedel
som, že je Bohom Izraela a vedel som, že
je to práve on, koho vo svojom živote potrebujem. V jedinom okamihu niečo úplne
zmenilo môj život. Už som viac nebol tým
istým človekom. n

na každý deň – 24. týždeň

PONDELOK 8. jún

PIATOK 12. jún

Prenesenie ostatkov veľkomučeníka Teodora Tyrona

Prepodobní Onufrios Veľký a Peter Athoský

Čítania: Mt 6, 31 – 34. 7, 9 – 11, zač. 19; Rim 2, 28 – 3, 18, zač. 83

Čítania: Mt 9, 14 – 17, zač. 31; Rim 5, 17 – 6, 2, zač. 90

... všetci sú pod hriechom, ako je napísané: „Nik nie je spravodlivý...“ (Rim 3, 9c – 10)

Skrze jedného, Ježiša Krista, budú v živote kraľovať tí, čo dostávajú hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti. (Rim 5, 17b)

Všimol som si, že v televízii je mnoho relácií, kde sa riešia rôzne nespravodlivosti, krivdy, kauzy... Ako ľahko sa dá pri nich upadnúť do toho,
aby som si myslel o sebe viac ako o druhom človeku. Stačí mi vidieť
jeho hriech a stratiť z očí ten svoj. Aj pre mňa je spása možná len a len
vďaka Božiemu milosrdenstvu!

Ak sa ti nedarí v duchovnom živote rásť, môže prísť znechutenie a pocit
bezmocnosti. „Stále padám do tých istých hriechov, stále som rovnaký.“
No príčinou tohto nezdaru a trápenia sa môže byť aj to, že to ty sám
chceš niečo so sebou robiť. Potrebujeme sa učiť spolupracovať s Božou
milosťou, s Ježišom Kristom. Rast môže prísť cez Ježiša Krista.

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

Liturgia: Prvá a druhá antifóna sviatku Najsv. Eucharistie, tretia každodenná s refrénom sviatku. Vchod každodenný s refrénom sviatku.
Ostatné zo sviatku. Namiesto Dostojno jesť sa spieva Zvelebuj a 9.
irmos z utierne sviatku. Zdržanlivosť od mäsa – s. 254 (241)

UTOROK 9. jún
Arcibiskup Cyril Alexandrijský
Čítania: Mt 7, 15 – 21, zač. 22; Rim 4, 4 – 12, zač. 86

Blahoslavení tí, ktorým sa odpustili neprávosti. (Rim 4, 7a)
Často počuť z úst ľudí: „Ako to, že mu to len tak prejde?“ Túžba po tom,
aby spravodlivosti bolo zadosťučinené, aby na všetkých zločincov raz
došlo. Ale ak máš ňou naplnené srdce, ako prijmeš to, keď im možno
raz bude odpustené? Budeš sa vedieť tešiť? Túto horkosť v srdci môžeš
mať preto, že tebe bolo málo odpúšťané. Skús sa otvoriť Božiemu
odpusteniu.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka – s. 155 (191)

STREDA 10. jún

SOBOTA 13. jún
Mučenica Akvilína
Čítania: Mt 7, 1 – 8, zač. 20; Rim 3, 19 – 26, zač. 84

Veď len zo zákona je poznanie hriechu. (Rim 3, 20c)
S topánkou sa dá pribiť klinec, slnečné okuliare sa dajú nosiť ako
čelenka do vlasov, ale ak by som si chcel vybrať smietku z oka klincom...
Aj zákon a prikázania sa dajú nesprávne použiť, ak si nimi hladkám
svedomie: „Nikoho som nezabil, nikoho som neokradol, na nikoho sa
nehnevám, som dobrý kresťan.“ No takéto použitie ma môže pripraviť
o večný život!
Liturgia: Menlivé časti ako 12. júna.

Hieromučeník Timotej
Čítania: Mt 7, 21 – 23, zač. 23; Rim 4, 13 – 25, zač. 87

Abrahám ani jeho potomstvo nedostali prisľúbenie, že budú
dedičmi sveta skrze zákon, ale skrze spravodlivosť z viery.
(Rim 4, 13)

Skús si predstaviť zločinca súdeného za vážne zločiny. A skús si
predstaviť sudcu, ktorý by na jeho súde povedal: „Je spravodlivý!“ Na
naše šťastie je to možné. Spomeň si na lotra na kríži. A teraz si skús
predstaviť seba na poslednom súde, kde bude o tebe všetko odhalené,
aj najtajnejšie úmysly. Pre vieru v ukrižovaného Ježiša to bude možné
aj u teba.
Liturgia: Každod. antifóny. Menlivé časti zo stredy – s. 156 (192)

ŠTVRTOK 11. jún
Sviatok Najsv. Eucharistie. Apoštoli Bartolomej a Barnabáš
Čítania: Jn 6, 48 – 54, zač. 23; 1 Kor 11, 23 – 32, zač. 149

Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba
a pije z kalicha. (1Kor 11, 28)
Vypočuť si vyznanie lásky je nádhernou vecou. Ale ak je láska neopätovaná, bolí. No boľavejšou je vtedy, keď odpoveďou na ňu je láska falošná, predstieraná, sebecká. Eucharistia je jedným nádherným vyznaním
Božej lásky, kde sa Boh odovzdáva celý. Preto potrebujem skúmať aj
ja svoju lásku. Ak ju budem spoznávať ako biednu, Božia láska (ak ju
prijmem) má moc ju pretvárať.
Liturgia: Antifóny a vchod sviatku. Menlivé časti sviatku. Namiesto
Dostojno jesť sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. Myrovanie – s. 254 (241) Po liturgii je slávnostný sprievod s Najsvätejšou
Eucharistiou okolo chrámu.

NEDEĽA 14. jún
2. nedeľa po Päťdesiatnici. Prorok Elizeus
Čítania: Mt 4, 18 – 23, zač. 9; Rim 2, 10 – 16, zač. 81b

I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“
Oni hneď zanechali siete a išli za ním. (Mt 4, 19 – 20)
Ak si niečo plánujeme v dnešnej uponáhľanej dobe, je niekedy ťažké
vsunúť tam čosi navyše, na čo niet toľko času. Alebo sa zruší niečo
menej dôležité. Boh nám však zveruje dôležitú úlohu. Je to povolanie,
ktoré platí pre celú Cirkev. Povolanie ohlasovania, ktoré je jej prirodzenosťou a nedá sa oddeliť. Ak človek prijal radostnú zvesť, spoznal
Božiu lásku, zažíva ju, prijal spásu, je to príliš veľká vec na to, aby bol
ticho, nerozprával o nej a nechal si ju len pre seba. A radosť z Božej
spásy ohlasovaním rastie. Podobne ako u apoštolov, o ktorých čítame
v Skutkov apoštolov. Dokonca aj vtedy, keď boli prenasledovaní, chválili a velebili Boha. Cirkev je však dnes plná pasívnych ľudí, bez radosti
z viery, plných starostí a bez Božieho pokoja v sebe. Koho s takým
životom získam pre Ježiša? Často preto, lebo aj nám je veľmi ťažko nechať sa evanjelizovať, nechať si ohlásiť radostnú zvesť a utvrdzovať sa
v nej. Jednoducho stať sa Ježišovým učeníkom. Lebo nemám čas, lebo
je mi nepríjemné rozprávať o svojich vnútorných veciach, lebo je to pre
tých „povolanejších“... Keď Ježiš oslovuje apoštolov, nevolá ich v čase
oddychu, cez prestávku alebo večer po práci. Presne táto odvaha nám
chýba – nechať všetko bokom, keď nás Ježiš volá, a zotrvať pri ňom.
Liturgia: Hlas 1. Evanjelium na utierni druhé. Predobr. antifóny
a blaženstvá. Vchod nedeľný. Tropár hlasu a sviatku Najsv. Eucharistie, Sláva: kondák hlasu, I teraz: kondák sviatku. Prokimen, aleluja
a pričasten z hlasu a sviatku. Namiesto Dostojno jesť sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku – s. 143, 254 (185, 241)
slovo 12|2009
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spoločnosť

Osemročného chlapca nútil na internáte
Špeciálnej základnej školy v Medzilaborciach
k orálnemu sexu 14-ročný žiak školy. Informovala
o tom televízia JOJ. Vyšetrovateľ už žiaka obvinil
zo zločinu sexuálneho násilia, za čo mu hrozí trojaž sedemročné väzenie.
Podľa matky chlapca z východoslovenskej obce
Sukov vraj niektorí starší spolužiaci od mladších
požadujú podobné praktiky, ako vidia na
internetových stránkach so sexuálnou tematikou.
Riaditeľ školy však tvrdil, že podobné stránky sú
v škole zablokované.

Keď

Pre deti je počítač veľkým pokušením

internet ubližuje

Snímka: www.kidwindows.com

Juraj GRADOŠ

T

oto je iba výsledok neobmedzeného prístupu detí k počítačom
a internetu. Menšie deti lákajú na
internete najmä hry, staršie hľadajú nových kamarátov a zaujímajú sa o webové stránky, na ktorých sú články o sexe
a pornografii. Vyplýva to z prieskumu
Výskumného ústavu detskej psychológie
a patopsychológie, ktorý robili v rámci projektu Zodpovedne.sk. Až 80,7 %
oslovených tretiakov, 89,4 % štvrtákov
a 78,9 % šiestakov v základných školách priznalo, že sa na internete venujú
hrám. Spomedzi ôsmakov to uviedlo
60,4 %.
„Čím sú deti staršie, tým sa zmenšuje
ich záujem o hry a svoju pozornosť obracajú na četovanie a zoznamovanie sa
s novými ľuďmi prostredníctvom virtuálnej siete,“ tvrdí psychologička Katarína
Trlicová zo Slovenského výboru Unicef.
Sex a porno na internete zaujíma 6,8 %
tretiakov, 3,5 % štvrtákov a 9,2 % šiestakov. „V ôsmom ročníku takmer štvrtina
detí, takmer výlučne chlapci, uviedla, že
na internete vyhľadáva informácie o sexe
a pornografii,“ dodala pre agentúru SITA
Trlicová. „S pornografiou a pedofíliou sa
stretlo takmer každé tretie dieťa,“ poznamenal riaditeľ projektu Zodpovedne.sk
Miroslav Drobný. Za nebezpečné považuje, že deti surfujúce na internete sa
stretávajú aj s protizákonným obsahom.
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„Každé desiate dieťa sa stretlo s informáciami, ktoré sú už trestným činom,“
dodal Drobný. Podľa prieskumu žiaci na
druhom stupni základných škôl majú
jednu z najobľúbenejších aktivít počas
voľného času surfovanie po internetových stránkach. U ôsmakov zistili, že si
volia hlavne četovanie, sťahovanie hudby
a filmov.
Na rozdiel od svojich mladších rovesníkov častejšie vyhľadávajú vedomosti
a informácie. „Pubertiaci sú ohrozenejší
negatívami internetu než menšie deti,“
apeluje psychologička Trlicová. Podľa nej
mladí ľudia počas puberty pociťujú rôzne
nejasnosti a slabosti vo svojom živote.
„Majú najväčšiu šancu dať sa namotať,“
podotkla Trlicová s tým, že ich ovplyvňujú rozvody rodičov, sklamania z prvých
lások, zmena školského prostredia či
neúspechy v škole.
Tínedžeri sú presvedčení, že dokážu
odhadnúť situáciu a cez internet sa
nezoznámia s rôznymi nebezpečnými
ľuďmi, napríklad zločincami a pedofilmi. Trlicová upozorňuje, že skoro každý
druhý ôsmak sa stretol so sexuálnymi
návrhmi prostredníctvom internetu alebo
mobilu. Za nebezpečné považuje, že deti
idú na stretnutie s neznámymi z internetu bez toho, aby o tom niekomu povedali
(31,5 % žiakov) a až 45,7 % žiakov ide na
takúto schôdzku samo.

Ďalším problémom sú rodičia, ktorí sa
nezaujímajú o to, čo ich deti robia na
internete. „Skôr ich zaujíma, že dieťa si
poškodzuje zrak, začalo priberať, ale tie
nebezpečenstvá, že deti môže niekto cez
internet mapovať, si nevšímajú,“ povedala pre agentúru SITA Trlicová. Podľa
nej je dôležitá prevencia. Rodičia by mali
dostávať informačné letáky, ktoré by ich
upozornili na možné riziká a viedli ich
k tomu, aby si prezerali, aké webové
stránky deti navštevujú. Prevencia by
mala byť orientovaná predovšetkým na
deti prvého stupňa, aby boli od útleho
veku pripravované na to, že internet má
aj svoje tienisté stránky.
Respondentmi prieskumu Slovenské
deti a riziká virtuálneho priestoru bolo
422 detí z deviatich škôl, ktoré navštevovali tretí, štvrtý, šiesty a ôsmy ročník základnej školy. Žiakov rozdelili do dvoch
skupín podľa toho, či pochádzali z mesta,
alebo vidieka. Z prieskumu vyplynulo, že
deti z mesta častejšie majú internet doma
na rozdiel od tých, ktoré žijú na vidieku
a využívajú internet najmä v škole. Podľa
výsledkov prieskumu žiaci si otvoria zakázané stránky väčšinou doma, pretože
v školách sú pod väčším dozorom učiteľov, majú obmedzený čas a na počítačoch
sú často inštalované filtrovacie alebo
blokovacie programy. n
spracované podľa internetu

na každý deň – 25. týždeň

PONDELOK 15. jún

PIATOK 19. jún

Prorok Amos
Čítania: Mt 9, 36 – 10, 8, zač. 34; Rim 7, 1 – 13, zač. 94

Sviatok Božského Srdca Ježišovho. Apoštol Júda, podľa tela
Pánov brat

Tak ste aj vy, bratia moji, zomreli zákonu skrze Kristovo
telo. (Rim 7, 4a)

Čítania: Jn 3, 13 – 17, zač. 9; Hebr 2, 11 – 18, zač. 306

Veď Boh tak miloval svet ... (Jn 3, 16a)

V rozprávkach sa často vykresľuje boj dobra a zla ako boj princa
s drakom, ktorého princ zabije. No boj s hriechom je o niečom inom –
o tvojej smrti. Ak pri pokání nebudeš vedieť zomierať hriechu, nebudeš
môcť patriť tomu, ktorý vstal z mŕtvych. Tvoja smrť v hriechu je tvoje
víťazstvo v Ježišovi Kristovi, ktorý dáva nový život v Duchu.

Po stretnutí s novými ľuďmi vieme skonštatovať, aký na nás urobili
dojem. A to môže byť začiatok nového vzťahu, priateľstva alebo naopak. To, ako spoznáme Boha, poznačí aj náš vzťah s ním. Tento vzťah
môže byť plný rešpektu, úcty, uznania i strachu z trestu. Boh však túži
po našej bezhraničnej dôvere a tú budeme mať len vtedy, ak budeme
poznať Boha ako nekonečnú lásku.

Liturgia: Prvá a druhá antifóna sviatku Najsv. Eucharistie, tretia
každodenná s refrénom sviatku. Vchod každodenný s refrénom
sviatku. Ostatné zo sviatku. Namiesto Dostojno jesť sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku – s. 254 (241)

Liturgia: Antifóny a vchod sviatku. Menlivé časti zo sviatku. Namiesto Dostojno jesť sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku.
Myrovanie. Voľnica – s. 257 (244)

UTOROK 16. jún

SOBOTA 20. jún

Biskup Tychón Divotvorca

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. Hieromučeník Metod
Patarský

Čítania: Mt 10, 9 – 15, zač. 35; Rim 7, 14 – 8, 2, zač. 95

Ja nešťastný človek! Kto ma vyslobodí z tohto tela smrti?
(Rim 7, 24)

Niekedy je ťažké strpieť nepokojného, nešťastného a nervózneho
človeka. No je aj „dobrý“ nepokoj, ktorý potrebuješ zažívať. A to je nepokoj, ktorý je z vnútorného boja, a ten by si mal zažívať. Boj, v ktorom
zápasíš so svojimi náklonnosťami v službe nebeskému Otcovi. Ak ho
máš v srdci, teš sa, lebo je pre teba znakom, že nie si duchovne mŕtvy.
Liturgia: Menlivé časti ako 15. júna.

STREDA 17. jún

Čítania: Jn 19, 25 – 27, zač. 61; Flp 2, 5 – 11, zač. 240 (Bohorodičke);
Mt 7, 24 – 8, 4, zač. 24; Rim 3, 28 – 4, 3, zač. 85 (radové)

Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval,
povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ (Jn 19, 26)
V Ježišovej dobe bola žena odkázaná na svojho muža, vdova na svojich synov. Mária sa ocitla v situácii bez muža a bez jediného syna. No
Ježiš ju nenechal bez starostlivosti. Zveruje ju najmilšiemu apoštolovi.
Matky si naozaj zaslúžia zvláštnu starostlivosť a pozornosť, a to nie len
pre ich bezmocnosť, ale aj pre ich veľké povolanie materstva.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti
Bohorodičke – s. 260 (247)

Mučeníci Manuel, Sabel a Izmael
Čítania: Mt 10, 16 – 22, zač. 36; Rim 8, 2 – 13, zač. 96

A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je
život a pokoj. (Rim 8, 6)
Každý veriaci vie odsúdiť život v hriechu: zlodejov, cudzoložníkov
klamárov, opilcov... Ak je niekto pohltený smútkom pre stratu zamestnania, chorobu, nejakú krízu, nikomu nenapadne vidieť to ako zlé. No
priveľký smútok z týchto vecí môže byť znakom toho, že žije pre telo, je
telesný. Boh chce však dať každému ten najvzácnejší poklad – svojho
Ducha.
Liturgia: Menlivé časti ako 15. júna.

ŠTVRTOK 18. jún
Mučeník Leontios. Zakončenie sviatku Najsv. Eucharistie
Čítania: Mt 10, 23 – 31, zač. 37; Rim 8, 22 – 27, zač. 98

Aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne
synovstvo, vykúpenie svojho tela. (Rim 8, 23b)
Po ťažkej chorobe je hlad a chuť do jedla znakom toho, že chorému je
lepšie. Ak žiješ v túžbe po odpustení, po milosti, po spáse, po nebeskom
Otcovi, žiješ pre nebo. A v tejto túžbe bude stále prichádzať Svätý Duch
na pomoc, aby ju roznecoval viac a viac. Chráň si takú túžbu, lebo
vtedy sa rozhojňuje Boží život.
Liturgia: Menlivé časti ako 15. júna.

NEDEĽA 21. jún
3. nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeník Julián Tarzský
Čítania: Mt 6, 22 – 33, zač. 18; Rim 5, 1 – 10, zač. 88

Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. (Mt
6, 32b)

Nebeský Otec tým, ktorí budú hľadať Božie kráľovstvo, sľubuje svoju
starostlivosť. Ponúka jednoduchú vec: chce byť Otcom svojich detí.
Kto by bol schopný odmietnuť takú veľkú vec? A predsa je to čosi, čo
je časté. Je nám ťažko byť Božími deťmi. Ľahšie je nám byť sirotami:
najprv byť zabezpečený, mať bývanie, mať zamestnanie, až potom
svadba. Najprv auto, zariadenú domácnosť, až potom dieťa. Vzdelanie
detí je vážnejšia vec než ich vzťah k nebeskému Otcovi. Aký dar kúpiť
krstňaťu je väčšou starosťou než modlitba za neho. A ak náhodou
o čosi prídem, to Boh je ten, kto mi to vzal.
Boh sa síce chce starať, ale my mu to nedovolíme a staráme sa sami.
Žijeme, akoby sme nemali Otca. Máme strach, že naša budúcnosť nebude potom podľa našich vlastných predstáv. Ale čo človek zaseje, to
bude aj žať. Preto sme plní starostí, uponáhľaní, vyčerpaní, nepokojní,
bez radosti, s mnohými chybnými životnými rozhodnutiami. A všetkému tomu dávame nálepku „hektická doba“. Ježiš však pripomína
Otcovu ponuku, ktorá stále trvá. Nechce byť naším dozorcom. Chce byť
naším Otcom so všetkým, čo k tomu patrí, ak mu to dovolíme a začneme mu dôverovať.
Liturgia: Hlas 2. Evanjelium na utierni tretie. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Ostatné z hlasu – s. 144 (186)
Pavol Chanáth ml.
slovo 12|2009
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príbehy apoštola pavla

Pavol

ako grécky filozof

Jeremy

Sv. Tekla a Timotej so sv. Pavlom pri písaní Listu Rimanom

Snímka: actapauli.files.wordpress.com

„Čo to chce tento
tlčhuba povedať?“
spýtal sa jeden
z nich.
„Zdá sa, že zvestuje cudzie božstvá,“
snažil sa nájsť odpoveď druhý. „Hovorí
tu o akomsi Ježišovi
a zmŕtvychvstaní.“
„Poďme na areopág, tam si ho
vypočujeme,“
navrhol ďalší a jeho
návrh sa stretol so
všeobecným súhlasom. Náhlivo sa
všetci presunuli na
areopág a vzali so
sebou Pavla.
„Hovor,“ vyzvali
ho. „Môžeme vedieť,
čo je to za nové
učenie, ktoré hlásaš?
Veď čosi divné nám
donášaš do uší.
Preto chceme vedieť,
čo to má byť.“
„Aténčania,“ oslovil ich Pavol stojac
uprostred areopágu,
„podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne nábožní. Lebo keď som sa prechádzal
a prezeral si vaše svätyne, našiel som
aj oltár s nápisom Neznámemu bohu.
Čo teda uctievate, hoci to nepoznáte, to
vám ja zvestujem. Boh, ktorý stvoril svet
a všetko, čo je v ňom, pretože je Pánom
neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukou ani sa mu neslúži ľudský-

K

ým Pavol čakal v Aténach na Timoteja a Sílasa, búril sa v duchu,
keď videl, že mesto je oddané
modlárstvu. Preto hovoril v synagóge so
Židmi a s nábožnými ľuďmi a každý deň
na námestí s tými, čo tam práve boli.
A niektorí epikurejskí a stoickí filozofi
s ním debatovali.

Malé rozjímania
Malé rozjímanie nad neumytým a.
Prší. Auto sa prediera mlákami
a bahnom. Na druhý deň sa zabalí do
špinavého kabáta, ktorý láka nezbedný
prst. Potajomky napíše na zadné sklo:
Umy ma!
Aj na moje srdce ktosi napísal jemným,
trocha nezbedným prstom: Umy ma!
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Malé rozjímanie nad vysávačom
Niekedy sa cítim ako vysávač. Prázdny
motor i prázdne vrecko duše čaká na
prísun „života“. A potom natiahnem
chápadlo. Vťahujem do seba všetko, čo mi
príde do cesty. Na konci zostáva otázka,
čo s tým.
Dada Kolesárová

mi rukami, akoby niečo potreboval, veď
on dáva všetkým život, dych a všetko
a z jedného urobil celé ľudské pokolenie,
aby obývalo celý povrch zeme; určil im
vymedzený čas a hranice ich bývania,
aby hľadali Boha, ak by ho dajako nahmatali a našli, hoci od nikoho z nás nie
je ďaleko. Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa
a sme, ako to aj niektorí z vašich básnikov povedali: ,Veď aj jeho pokolenie sme.‘
Keď sme teda Božím pokolením, nemáme
si myslieť, že božstvo sa podobá zlatu,
striebru alebo kameňu, výtvoru ľudského
umenia a dômyslu. Ale Boh prehliadol
časy nevedomosti a teraz zvestuje ľuďom,
aby všetci a všade robili pokánie, lebo
určil deň, keď bude spravodlivo súdiť
zemekruh skrze muža, ktorého na to
ustanovil a všetkým osvedčil tým, že ho
vzkriesil z mŕtvych.“
„Čože?“ pýtali sa niektorí z nich. Iní sa
začali posmievať. Dávali najavo, že to, čo
hovorí, je bájka.
„Vypočujeme ťa inokedy.“ A začali
odchádzať. Keď Pavol videl ich nezáujem,
odišiel spomedzi nich. No niektorí muži
sa k nemu pripojili a uverili. Medzi nimi
aj Dionýz Areopagita, žena menom Damaris a iní s nimi. Pavol nakoniec odišiel
z Atén a prišiel do Korintu. Tam našiel
Žida menom Akvila, rodom Ponťana,
ktorý nedávno prišiel z Itálie, i jeho manželku Priscillu, lebo Klaudius nariadil, že
všetci Židia musia opustiť Rím. Pripojil
sa k nim, a pretože mal to isté remeslo,
zostal u nich a pracoval; boli výrobcami
stanov. Každú sobotu hovoril v synagóge
a presviedčal Židov i Grékov.
Keď prišli z Macedónska Sílas a Timotej,
Pavol sa celkom venoval slovu a svedčil
Židom, že Ježiš je Mesiáš. Ale keď mu
protirečili a rúhali sa, otriasol si odev
a povedal im: „Vaša krv na vašu hlavu!
Ja som čistý. Odteraz pôjdem k pohanom.“
Odišiel odtiaľ a vošiel do domu istého
človeka, čo si ctil Boha. Volal sa Títus
Justus. Jeho dom bol spojený so synagógou. A predstavený synagógy Krispus
uveril Pánovi s celým svojím domom. Aj
mnohí Korinťania, ktorí počúvali, uverili
a dali sa pokrstiť. n

zo života svätých

Mocní

Snímka: www.annunciationbyzantine.org

s Kristom

N

Pavol, odhliadnuc od mnohých prekážok,
bol vo svojom ohlasovaní úspešný. Aby
sme si však nemysleli, že za tento úspech
vďačí svojim mimoriadnym schopnostiam, Ján Zlatoústy nám v tejto časti ukazuje, že v jeho živote bolo dosť toho, čo
svedčilo skôr v jeho neprospech. A predsa
– po celej zemi sa rozlieha jeho hlas.

ielen to je divné, že (Pavol) sám mal takú
silu, ale aj to, že väčšina jeho učeníkov
boli ľudia biedni, jednoduchí, nevzdelaní, poznali, čo je hlad, neurodzení. On sám
o tom vydáva svedectvo a nehanbí sa hovoriť
o ich biede, naopak, prosí o podporu pre nich:
„Zberám sa do Jeruzalema poslúžiť svätým“
(Rim15, 25), a tiež: „Nech si každý z vás v prvý
deň týždňa u seba odloží, čo môže, aby sa nerobili zbierky, keď prídem“ (1 Kor 16, 2). O tom, že
veľká časť z nich pozostávala z prostého ľudu,
hovorí v liste Korinťanom: „Len sa pozrite na
svoje povolanie, bratia, že tu niet veľa múdrych
podľa tela ani veľa mocných, ani veľa urodzených; ale čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, ba aj
to, čoho niet, aby zmaril to, čo je“ (1 Kor 1, 26
– 28). Odhliadnuc od toho, že bol prostý a neučený, či vedel aspoň presvedčivo hovoriť? Ani
to nie, veď sám to ukazuje, keď vraví: „Keď som
k vám prišiel, neprišiel som vám zvestovať Božie
tajomstvo vysokou rečou alebo múdrosťou. Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič
iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného. Moja
reč a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách“ (1 Kor 2, 1 – 2; 4).
Žeby bol príťažlivý obsah jeho kázania? Naopak,
počúvaj, čo hovorí: „Židia žiadajú znamenia
a Gréci hľadajú múdrosť, my však ohlasujeme
ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre
pohanov bláznovstvo“ (1 Kor 1, 22 – 23). Vykonával azda svoje dielo v bezpečí? Kdeže! Nikdy
si neodpočinul pre strach z nebezpečenstva: „Bol
som u vás slabý, bojazlivý a veľmi prestrašený“
(1 Kor 2, 3).
Nielen on sám, ale i jeho učeníci si vytrpeli
to isté. Píše: „Len sa rozpomeňte na prvé dni,
keď ste po osvietení prestáli veľký boj v utrpení.
Raz vás verejne hanobili a sužovali, inokedy
ste boli spoločníkmi tých, ktorých stihlo to isté.
Veď ste spolutrpeli s väzňami a s radosťou ste
znášali, keď vás olúpili o majetok.“ (Heb 10,
32 – 34) Podobne píše v liste Solúnčanom: „Vy,
bratia, ste od svojich súkmeňovcov vytrpeli to
isté, čo oni od Židov. Oni zabili Pána Ježiša aj
prorokov a nás prenasledovali. Bohu sa nepáčia

a všetkým ľuďom odporujú.“ (1 Sol 2, 14 – 15)
V liste Korinťanom zasa: „Ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista
rozmnožuje aj naša útecha.“ (2 Kor 1, 5) A Galaťanom píše: „Toľko ste zažili a nadarmo? Keby to
bolo len nadarmo!“ (Gal 3, 4)
Ak bol teda ohlasovateľ evanjelia jednoduchým
človekom, biedny a neurodzený, ak predmet jeho
kázania nebol ničím príťažlivý a spôsoboval skôr
pohoršenie, ak aj poslucháči boli biedni, slabí
a bezvýznamní, ak sa nebezpečenstvá objavovali
jedno za druhým, tak pre učiteľov, ako aj pre
učeníkov, a ak ten, ktorého ohlasovali, bol Ukrižovaný, čo mu vlastne dopomohlo k víťazstvu?
Či nie je zrejmé, že to musela byť nejaká božská
a nevýslovná sila? Možno to vidieť na základe
protikladov. Keď vidíme, že sa spojili protichodné
veci: bohatstvo a urodzený pôvod, slávna rodná
vlasť, sila rečníctva, istota a rozličné prospešné
veci, a predsa toto všetko by bolo v jednom okamihu zničené, kým protivníci by zvíťazili, povedz
mi, čo by bolo príčinou toho všetkého? Bolo by
to, akoby kráľ s vojskom, zbraňami a celým vojenským umením nedokázal premôcť barbarov.
Zrazu by sa objavil nejaký úbožiak, nahý a sám,
bez kopije a brnenia, ktorý by dokázal to, čo iní
nemohli dosiahnuť so zbraňami a vojenským
výstrojom.
Nebuď už nechápavý, ale denne o tom premýšľaj a skloň sa pred mocou Ukrižovaného. Keby
si videl, že niekto buduje hradby, kope rovy,
k múrom pristavuje stroje, kuje zbrane a zhromažďuje vojsko, vlastní veľké množstvo peňazí,
no popritom nie je schopný zajať čo i len jedno
mesto, kým iný vstupuje do boja s obnaženým
telom a holými rukami, prechádza nie jedným,
dvoma či dvadsiatimi mestami, ale po celej zemi
a zaujíma ich aj s ich obyvateľmi, odvážiš sa
ešte povedať, že je to dielo ľudskej sily? Tak aj
tu. Boh preto dopustil, že spolu s Kristom boli
ukrižovaní aj lotri, a ešte do jeho príchodu sa
objavili rôzni zvodcovia, aby sa porovnávacou
cestou odkryla vznešenosť pravdy aj tým najnecitlivejším. n
preložil a spracoval Marko Durlák

Prepodobný
Hieronym, stridonský
presbyter

N

arodil sa okolo roku
345 v mestečku Stridon
na území dnešného Slovinska a dostal jedno z najlepších vzdelaní, aké existovalo. V dvadsiatich rokoch
prijal krst a rozhodol sa pre
mníšstvo. Odcestoval na
Blízky východ a viedol tam
asketický život na rôznych
miestach, najmä v sýrskej
Antiochii, Konštantínopole,
Ríme, Egypte a Betleheme.
Veľa písal, pričom je známy
predovšetkým prekladom
Svätého písma do latinčiny.
Zomrel v roku 420.
Kondák tohto svätca nám
ukazuje, aký má byť náš
postoj k pôstom. Po cirkevnoslovansky sa začína takto:
„Nasladívsja, bohomúdre,
vozderžánija...“. Slovo vozderžánije znamená zdržanlivosť vo všetkom, hlavne
v jedení a pití, teda vlastne
pôst. Bohomúdryj znamená
obdarený Božou múdrosťou.
A nasladítisja znamená potešovať sa, ba dokonca vyžívať
sa. Začiatok jeho kondáku
by sme teda mohli preložiť
takto: „Ty, obdarený Božou
múdrosťou, obšťastňoval si
sa pôstmi“ alebo dokonca
„vyžíval si sa v pôstoch“.
Áno, mali by sme sa tak
veľa a tak prísne postiť, až
v tom nájdeme určité zaľúbenie. Isteže, nie zaľúbenie
v pocite hladu, lebo nie sme
masochisti, ale v blízkosti
k Bohu, ktorú pôst prináša.
Ak sa totiž spája s modlitbou
a dobročinnosťou, najlepšie nás približuje k Bohu.
Niektorí cirkevní otcovia
dokonca hovoria, že kresťan
sa má postiť takmer celý rok.
Askéza nemá byť pre nás
niečo hrôzostrašné, odpudzujúce a nepríjemné, ale
úplne samozrejmé. Osobitne
v tomto období, keď trvá
petro-pavlovský pôst.
Marcel Gajdoš
slovo 12|2009
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zamyslenie nad ikonou

Jozef Gača

Eucharistia

onkrétna podoba, hmatateľné
znaky, chlieb a víno. Jasná evanjeliová udalosť, a predsa tajomstvo,
pred ktorým sa už viac ako 2000 rokov
skláňa šija i koleno veriaceho človeka.
Tajomstvo sily, obety, trpezlivosti i chvály,
čo mení i premieňa mnohých ľudí, ich
životný beh vstupuje do každodenných
situácií, nielen sviatočných. Rozmýšľame
o tajomstve Eucharistie, o tom, že je také

výnimočné, a zároveň pre veriaceho človeka kresťana „obyčajná každodennosť“,
ba „samozrejmosť“. A pritom od nej závisí
život viery, ľudské vzťahy, pevnosť základov stavaného duchovného domu. Chlieb
náš každodenný, chlieb života.
Ustanovenie tohto pre nás životne dôležitého tajomstva bolo síce pri tej poslednej, tajomnej, „tajnej“ večeri Ježiša a jeho
učeníkov, ale Ježiš o tomto veľkom dare,
o tomto každodennom pokrme pre nás už
hovoril oveľa skôr pred mnohými svojimi
poslucháčmi. No mnohí to nepochopili,
neobjavili tajomstvo, šomrali a vraveli:
„Kto to môže počúvať?“ A odišli.
„Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť
jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je
moje telo a pije moju krv, má večný život
a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo
moje telo je pravý pokrm a moja krv je
pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju
krv, ostáva vo mne a ja v ňom.“ (Jn 6,
53 – 56)
Či je to večné svetlo lampy, či ikona
Poslednej večere, ako ju obyčajne vidíme
vo východných cerkvách nad cárskymi dverami, alebo zaprestolná veľká
ikonografická kompozícia rozdávania
Eucharistie apoštolom (ako ten istý Ježiš
z jednej i z druhej strany rozdáva Eucha-

KNIHA:
S. NILSSON – Krevní
smlouva. Rudá nit
vinoucí se Biblí

FILM:
Echelon Conspiracy
– Sprisahanie
Echelon

Aj keď som pôvodne po tejto
knihe siahla len z akejsi zotrvačnosti, bola som príjemne
prekvapená a sčasti aj zahanbená. Toľké roky
na každom kroku stretávam výraz zmluva vo
vzťahu k Biblii, a predsa som sa nikdy nezamyslela, o akú zmluvu konkrétne išlo, ako sa
uzatvárala a ako to všetko ovplyvnilo Ježišovo
vystúpenie, smrť i vzkriesenie. Autor knihy túto
medzeru hneď v prvých kapitolách vyplňuje,
keď sa venuje opisu spôsobu uzatvárania
zmluvy v dávnych národoch. Vedomie Žida, že
je osobne vo zmluvnom vzťahu so samotným
všemohúcim Bohom, je potom na stránkach
Starého zákona neprehliadnuteľné. Zároveň sa
pred čitateľom odkrýva pravý zmysel mnohých
Ježišových slov, keďže on je ten, kto uzavrel
v našom mene s Bohom zmluvu novú.
Valéria Juríčková

Echelon Conspiracy je
thriller, ktorý jemne načrtáva apokalyptické predstavy. Max Peterson je obyčajným počítačovým
technikom zaoberajúcim sa počítačovou
bezpečnosťou. Jeho pokojný život však naruší
nečakaný darček v podobe mobilného telefónu, na ktorý mu prichádzajú SMS s inštrukciami. Vďaka nim prežije haváriu lietadla, vyhrá 3
milióny eur atď. Všetko vyzerá ako sen, až kým
sa o jeho osobu nezačnú zaujímať CIA a FBI.
Od koho je vlastne mobil a ako je možné, že
predpovedá blízku budúcnosť? Treba priznať,
že tento film je komerčný a jeho dej sa nápadne
podobá filmu Eagle Eye, no poukazuje na akési
apokalyptické fungovanie sveta, ak človek
odovzdá všetku svoju dôveru do počítačov
a stratí dôveru v ľudské srdce a rozum.
Lukáš Petruš
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ristiu apoštolom), všetky hovoria práve
o tejto jasnej požiadavke, podmienke
a život dávajúcej tajomnej skutočnosti.
Chlieb a víno – Telo a Krv. Na zobrazení
vidíme iba jednu časť veľkej kompozície.
Pred telesným i duchovným zrakom je
Ježiš, ktorý dáva z čaše piť svoju krv
apoštolom. Na prvý pohľad sa zdá veľmi
jednoduchá, nič výnimočné neskrývajúca.
To, že to nie je iba obyčajné rozdávanie
vína z čaše, znázornil autor dôstojným
miernym úklonom prichádzajúcich
apoštolov. Tajomnosť chvíle aj tajomstvo
Eucharistie vyjadril zahalenými rukami s gestom túžby a prijatia. Apoštoli
predstavujú Cirkev, každého jej člena, aj
to, že nutne potrebuje Eucharistiu – Telo
a Krv Ježiša Krista. Ježiš neberie čašu iba
z nejakého stolíka, ale krásna prikrývka
hovorí o tom, že to je oltár. Zvýrazňuje to
baldachýn. V pozadí nie sú iba stavebné
dekorácie, ale ďalšia reč ikony. Hovorí
o tom, že základy i múry chrámu živého
Boha – človeka – budú veľké, krásne
a silné iba s Ježišom Kristom.
Vnímať to a poodhaliť závoj tajomstva
môžeme iba vo Svätom Duchu.
Jesť potrebujeme každý deň. Práve preto
použil Ježiš jednoduché spôsoby chleba
a vína, aby sa komplikovaný človek s jednoduchým Bohom čo najistejšie skontaktoval – cez pokrm a nápoj.
„Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je
Pán...“ (Ž 34, 9) n

HUDBA:
Decyfer Down –
Crash
Pred niekoľkým týždňami
vydala americká skupina
Decyfer Down svoje nové, v poradí druhé CD
Crash (Padnutie). Táto skupina prerazila nielen vo svete amerického rockového gospelu,
ale je čiastočne známa aj medzi nadšencami
gospelu na Slovensku. CD Crash nadviazalo
na megaúspešné prvé CD End of Grey (Koniec
pochmúrnosti). Nielenže ponúka melodickú
rockovú hudbu spojenú s chválou Boha,
ale samotné melódie sú akousi výpoveďou
krásy hudby o existencii Boha. Na CD Crash
sa strieda 10 energických piesní s rýchlymi
rockovými melódiami a pomalými skladbami
plnými vcítenia sa všetkých členov kapely do
ohlasovania Boha prostredníctvom rockovej
hudby. Pre tých, ktorí majú radi zvuk gitár,
a zároveň chvália Boha, je toto CD lahôdkou
v gospelovom svete.
Lukáš Petruš

program
tv LUX – doma je doma

08.06. (pondelok) 06.45 Prehľad
programov P 07.00 Svätá omša P 07.35
Návratka P 07.45 Ranná káva P 08.30
Rozprávanie mlynára Jána (4) 09.00
Doma na dôchodku – vys. z Prešova
10.00 Správy 10.20 Poltón magazín
10.45 Rehoľná abeceda 11.00 Luxáreň
11.30 Retro blok 12.00 Anjel Pána
12.30 Gen. audiencia 13.55 Poézia
14.15 Ranná káva 15.00 UPéCé live
16.00 Dejiny kresťanstva å 16.30 Lumen 2000 17.00 Doma v rodine P 18.00
Octava dies 18.30 Starý zákon (23) å
19.00 Rozorvaná hora 19.30 Vlastná
cesta 20.00 Správy 20.15 Návratka
20.25 Prehľad kat. periodík 20.30
U Pavla P 21.50 Rehoľná abeceda 22.00
Ranná káva 22.45 Doma v kultúre – vys.
z Banskej Bystrice 23.45 Správy
09.06. (utorok) 06.45 Prehľad programov P 07.00 Svätá omša P 07.35
Návratka 07.45 Ranná káva z Prešova
P 08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma
v rodine 10.00 Správy 10.20 U Pavla
11.40 Poézia 12.00 Anjel Pána 12.30
Taizé 13.30 Večerná univerzita 14.15
Ranná káva 15.00 Moja misia – magazín 16.00 Gospel párty 17.00 Doma
v Cirkvi P 18.00 Dejiny kresťanstva
18.30 Rozprávanie mlynára Jána (4)
19.00 Katechéza 19.30 Octava dies
20.00 Správy P 20.15 Návratka 20.25
Prehľad kat. periodík 20.30 Nielen
z chleba P 21.15 Tandem kvíz 22.00
Ranná káva 22.45 Doma na dôchodku –
vysielanie z Prešova 23.45 Správy
10.06. (streda) 06.45 Prehľad programov P 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Starý
zákon (23) å 09.00 Doma v Cirkvi
10.00 Správy 10.30 Gen. audiencia P
12.00 Anjel Pána 12.30 Nielen z chleba
13.15 Taizé 14.15 Ranná káva 15.00
U Pavla 16.20 Rehoľná abeceda 16.30
Centrum nápadov 17.00 Doma v zamestnaní P 18.00 Štúdio AHA! 18.30
Svätý František (20) 19.00 Luxáreň
19.30 Octava dies 20.00 Správy 20.15
Návratka 20.25 Poltón klub P 21.25
Prehľad kat. periodík P 21.30 Rozorvaná hora 22.00 Ranná káva 22.45 Doma
v rodine 23.45 Správy
11.06. (štvrtok) 06.45 Prehľad
programov P 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P
08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma
v zamestnaní 10.00 Správy 10.20
Taizé 11.15 Vlastná cesta 11.40 Poézia
12.00 Anjel Pána 12.30 U Pavla 13.55
Rehoľná abeceda 14.10 Prehľad katolíckych periodík 14.15 Ranná káva 15.00
Gospel párty 16.00 Retro blok 16.30
Rozorvaná hora 17.00 Doma v kultúre
– vysielanie z Prešova P 18.00 Ježišova
posmrtná šatka P 19.00 Slávnosť Najsv.
Kristovho tela a krvi P 22.00 Ranná káva
22.45 Doma v Cirkvi 23.45 Správy
12.06. (piatok) 06.45 Prehľad programov P 07.00 Svätá omša P 07.35
Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30
Svätý František (20) 09.00 Doma v kultúre – vysielanie z Prešova 10.00 Správy
10.15 Rozorvaná hora 10.45 Nielen
z chleba 11.30 Lumen 2000 12.00
Anjel Pána 12.30 Tandem kvíz 13.20
Taizé 14.15 Ranná káva 15.00 Generálna audiencia 16.30 Katechéza
17.00 Doma na dôchodku P 18.00
Poltón magazín P 18.30 Rozprávanie
mlynára Jána (4) 19.00 Štúdio AHA!
19.30 Cirkev a Rímske impérium P
20.00 Správy P 20.15 Návratka 20.25
Prehľad katolíckych periodík 20.30
Moja misia – magazín 21.30 Večerná
univerzita P 22.15 Ranná káva 23.00
Doma v zamestnaní

13.06. (sobota) 06.45 Prehľad programov P 07.00 Rozprávanie mlynára Jána
(5) P 07.30 Starý zákon (24) P å
08.00 Klbko (15) P 08.15 Mestečko
nádeje (8) P 08.30 Poltón klub 09.30
Poltón magazín 10.00 Štúdio AHA! P
10.30 Gospel párty P 11.30 Cirkev
a Rímske impérium 12.00 Anjel Pána
12.20 Gen. audiencia 13.50 Klbko (15)
14.15 Večerná univerzita 15.00 Katechéza 15.30 UPéCé live 16.30 Vlastná
cesta 17.00 Lumen 2000 17.30 FILMiX
å 18.00 Poézia 18.15 Návratka 18.25
Prehľad katolíckych periodík 18.30
Svätý František (20) 19.00 Luxáreň P
19.30 Octava dies 20.00 Správy 20.15
Rehoľná abeceda 20.30 Rozorvaná hora
21.00 Tandem kvíz P 21.45 Moja misia
– magazín 22.45 Ježišova posmrtná
šatka 23.45 Správy
14.06. (nedeľa) 06.45 Prehľad programov P 07.00 Svätý František (20)
07.30 Klbko (15) 07.45 Mestečko
nádeje (8) 08.00 Gospel párty 09.00
Ježišova posmrtná šatka 10.00 Svätá
omša P 11.15 Nielen z chleba 12.00
Anjel Pána P 12.20 Poézia P 12.40
Starý zákon (24) å 13.05 U Pavla
14.30 Exkluzívny rozhovor P 14.45
Biskupská vysviacka Cyrila Vasiľa
SJ P 18.00 Poltón magazín 18.30
Rozprávanie mlynára Jána (5) 19.00
Katechéza P 19.30 Vlastná cesta 20.00
Správy 20.15 Rehoľná abeceda P 20.30
Quo vadis – Iracký exodus P å 21.00
Luxáreň 21.30 Cirkev a Rímske impérium 22.00 Večerná univerzita 22.45
Poltón klub 23.45 Správy
15.06. (pondelok) 06.45 Prehľad
programov P 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva P
08.30 Rozprávanie mlynára Jána (5)
09.00 Doma na dôchodku 10.00 Správy
10.20 Poltón magazín 10.45 Rehoľná
abeceda 11.00 Vlastná cesta 11.30 Lumen 2000 12.00 Anjel Pána 12.20 Generálna audiencia 13.55 Poézia 14.15
Ranná káva 15.00 Poltón klub 16.00
Cirkev a Rímske impérium 16.30 Retro
blok 17.00 Doma v rodine P 18.00
Octava dies 18.30 Starý zákon (24) å
19.00 Quo vadis – Iracký exodus å
19.30 Luxáreň 20.00 Správy 20.20
Návratka 20.25 Prehľad katolíckych
periodík 20.30 U Nikodéma P 21.50
Rehoľná abeceda 22.00 Ranná káva
22.45 Doma v kultúre 23.45 Správy
16.06. (utorok) 06.45 Prehľad programov P 07.00 Svätá omša P 07.35
Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30
Klbko (15) 08.45 Mestečko nádeje (8)
09.00 Doma v rodine 10.00 Správy
10.20 U Nikodéma 11.40 Poézia
12.00 Anjel Pána 12.30 Ježišova posmrtná šatka 13.30 Večerná univerzita
14.15 Ranná káva 15.00 Moja misia
– magazín 16.00 Gospel párty 17.00
Doma v Cirkvi P 18.00 Cirkev a Rímske
impérium 18.30 Rozprávanie mlynára
Jána (5) 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
17.06. (streda) 06.45 Prehľad programov P 07.00 Svätá omša P 07.35
Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30
Starý zákon (24) å 09.00 Doma
v Cirkvi 10.00 Správy 10.30 Generálna
audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.30
Nielen z chleba 13.15 Ježišova posmrtná šatka 14.15 Ranná káva 15.00
U Nikodéma 16.20 Rehoľná abeceda
16.30 Klbko (15) 16.45 Mestečko
nádeje (8) 17.00 Doma v zamestnaní

– vysielanie z Banskej Bystrice P 18.00
Štúdio AHA! 18.30 Svätý František (20)
19.00 Vlastná cesta 19.30 Octava dies
20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25
UPéCé live P 21.25 Prehľad katolíckych
periodík P 21.30 Quo vadis – Iracký
exodus å 22.00 Ranná káva 22.45
Doma v rodine 23.45 Správy
18.06. (štvrtok) 06.45 Prehľad programov P 07.00 Svätá omša P 07.35
Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30
Klbko (15) 08.45 Mestečko nádeje (8)
09.00 Doma v zamestnaní – vysielanie
z Banskej Bystrice 10.00 Správy 10.20
Ježišova posmrtná šatka 11.15 Luxáreň
11.40 Poézia 12.00 Anjel Pána 12.30
U Nikodéma 13.55 Rehoľná abeceda
14.05 Prehľad katolíckych periodík
14.15 Ranná káva 15.00 Gospel párty
16.00 Lumen 2000 16.30 Quo vadis
– Iracký exodus å 17.00 Doma v kultúre P 18.00 Retro blok P 18.30 Starý
zákon (24) å 19.00 Cirkev a Rímske
impérium 19.30 Katechéza 20.00
Správy 20.15 Návratka 20.25 Prehľad
katolíckych periodík 20.30 Ruženec P
21.30 FILMiX å 22.00 Ranná káva
22.45 Doma v Cirkvi 23.45 Správy
19.06. (piatok) 06.45 Prehľad programov P 07.00 Svätá omša P 07.35
Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30
Svätý František (20 ) 09.00 Doma
v kultúre 10.00 Správy 10.15 Quo
vadis – Iracký exodus å 10.45 Nielen
z chleba 11.30 Retro blok 12.00 Anjel
Pána 12.30 Tandem kvíz 13.20 Ježišova
posmrtná šatka 14.15 Ranná káva
15.00 Gen. audiencia 16.30 Katechéza 17.00 Doma na dôchodku 18.00
Poltón magazín 18.30 Rozprávanie
mlynára Jána (5) 19.05 Štúdio AHA!
19.30 Cirkev v dobe rozpadu Rímskeho impéria P 20.00 Správy P 20.15
Návratka 20.25 Prehľad kat. periodík
20.30 Moja misia – magazín P 21.30
Večerná univerzita P 22.10 Ranná káva
22.55 Doma v zamestnaní – vysielanie
z Banskej Bystrice
20.06. (sobota) 06.45 Prehľad programov P 07.00 Rozprávanie mlynára Jána
(6) P 07.30 Starý zákon (25) P å
08.00 Centrum nápadov P 08.30 UPéCé
live 09.30 Poltón magazín 10.00 Štúdio
AHA! 10.30 Gospel párty P 11.30 Cirkev
v dobe rozpadu Rímskeho impéria
12.00 Anjel Pána 12.30 Gen. audiencia
13.50 Centrum nápadov 14.20 Večerná
univerzita 15.00 Katechéza 15.30
Poltón klub 16.30 Luxáreň 17.00 Retro
blok 17.30 FILMiX å 18.00 Poézia
18.15 Návratka 18.25 Prehľad kat.
periodík 19.00 Vlastná cesta P 19.30
Octava dies 20.00 Správy 20.15 Rehoľná abeceda 20.30 Quo vadis – Iracký
exodus å 21.00 Tandem kvíz P 21.45
Moja misia – magazín 22.45 Ruženec
23.45 Správy
21.06. (nedeľa) 06.45 Prehľad programov P 07.00 Svätý František (21) P
07.30 Centrum nápadov 08.00 Gospel
párty 09.00 Ruženec 10.00 Svätá
omša P 11.15 Nielen z chleba 12.00
Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.50
Starý zákon (25) å 13.20 U Nikodéma
14.45 Tandem kvíz 15.35 Retro blok
16.00 Moja misia – magazín 17.00
Štúdio AHA! 17.30 Octava dies P 18.00
Poltón magazín 18.30 Rozprávanie
mlynára Jána (6) 19.00 Katechéza P
19.30 Luxáreň 20.00 Správy 20.15
Rehoľná abeceda P 20.30 Obnova viery.
Ukrajina – životom pulzujúci seminár P
21.00 Vlastná cesta 21.30 Cirkev
v dobe rozpadu Rímskeho impéria
22.00 Večerná univerzita 22.45 UPéCé
live 23.45 Správy

r á d i o lu m e n

Pondelok – Piatok 00.00 Reprízy
relácií 03.30 Pod vankúš 05.00 Rádio
Vatikán (čes. a slov.) 05.30 Raňajší
hudobný blok 05.45 Ranné chvály
06.00 Lumenáda 08.30 Športecho
09.00 Lumenáda 11.00 Lumenfórum
12.00 Anjel Pána, zamyslenie 12.10
Hudobný aperitív 13.00 Lumenfórum
16.00 Hudobné relácie (Po – TOP
15, Ut – Vykopávky RL, St – Piesne
na želanie, Št – Gospelparáda, Pi –
Staré, ale dobré) 17.30 Infolumen I.
18.00 Emauzy 19.00 Svetielko 19.35
Modlitba posvätného ruženca 20.00
Infolumen II. 20.15 Rádio Vatikán
20.30 Hlavná večerná relácia (Po – Študentské šapitó; Ut – Duchovný obzor;
St – Lupa; Št – História a my; Pi – Úv
hovor) 22.00 Večerná hudobná relácia
(Po – Počúvaj srdcom, Ut – V modrom
tieni, St – Pohoda s klasikou, Št – 1.
v mesiaci – Hudobné návraty, 2.a 4
v mesiaci – Divadlo sveta (šansón), 3.
v mesiaci – Jazzový klub) 23.00 Čítanie
na pokrač. 23.30 Infolumen I. R
Sobota 00.00 Reprízy relácií 03.00
Pod vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes.
a slov.) 05.30 Raňajší hudobný blok
05.45 Ranné chvály 06.00 Ranné
spojenie 09.00 Hodinka vášho štýlu

10.00 Auto-moto klub 11.00 Kolotoč
12.00 Anjel Pána, zamyslenie 12.10
Sobotný aperitív na ľudovú nôtu 13.00
Zaostrené 14.00 Tip-Top 16.00 Piesne
na želanie 17.30 Infolumen I. 18.00
Emauzy 19.00 Ruženec pre Slovensko
20.00 Infolumen II. 20.15 Rádio Vatikán 20.30 Od ucha k duchu 23.00 Pod
vankúš 23.30 Infolumen I. R
Nedeľa 00.00 Reprízy relácií 03.30
Pod vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes.
a slov.) 05.30 Raňajší hudobný blok
05.45 Ranné chvály 06.00 Ranné
spojenie 08.30 Svetielko plus 10.00
Effeta, otvor sa! 11.00 Fujarôčka moja
12.00 Anjel Pána, zamyslenie 12.10
Hudobný aperitív 13.00 Literárna
kaviareň 14.00 Rozhlasová hra 15.00
Svetlo nádeje16.00 Piesne na želanie
17.30 Infolumen I. 18.00 Emauzy
19.00 Duchovné svetielko 19.40
Modlitba posvätného ruženca 20.00
Kresťanské noviny 20.15 Rádio Vatikán
20.30 Vešpery 21.00 Karmel 23.00
Zamyslenie R 23.10 Pod vankúš 23.30
Infolumen I. R
13.06. (sobota) 18.00 Emauzy –
gréckokatolícka svätá liturgia
z kláštora otcov redemptoristov v Michalovciach

t e l e v í z i a n o e (česká)

08.06. (pondelok) 17.20 Nowa
Huta – V roku 1947 sa komunistická
vláda vo Varšave rozhodla postaviť
nové mesto blízko Krakova. Mesto by
sa volalo Nowa Huta a bolo by prvým

mestom v komunistickom bloku bez
Boha. 22.00 Primičná homília P. Tomáša Špidlíka SJ
14.06. (nedeľa) 22.00 Primičná
homília P. Vojtecha Kodeta OCarm.

slovenská televízia

DVOJKA
06.06. (sobota) 10.30 Vysviacka
trnavského arcibiskupa – priamy
prenos vysviacky Róberta Bezáka za
nového trnavského arcibiskupa 15.40
Poltón – magazín o gospelovej hudbe
07.06. (nedeľa) 10.00 Svätá liturgia
na sviatok Zostúpenia Svätého Ducha
z Chrámu sv. prepodobného Serafína
Sarovského v Bardejove. Slúži Jeho
Vysokopreosvietenosť Ján, arcibiskup
prešovský a Slovenska. 17.50 Slovo
– slovo Ondreja Rišiaňa (ECAV) 17.55

Orientácie – náboženský magazín zo
života veriacich ECAV 23.25 Poltón
– náboženský magazín o gospelovej
hudbe
08.06. (pondelok) 13.30 Orientácie R
13.06. (sobota) 14.00 Poltón – magazín o gospelovej hudbe
14.06. (nedeľa) 10.30 Božie Telo
s procesiou – slávnosť Božieho Tela
z Primaciálneho námestia v Bratislave
17.50 Slovo 17.55 Orientácie – náboženský magazín 00.20 Slovo R

slovenský rozhlas

Rádio Slovensko
Po – Pi 05.21 Zamyslenie na dnešný
deň; St 19.20 Ekuména – spravodajstvo zo sveta ekumény; Št 19.20 Rádio
Vatikán; Pi 02.45 Rádio Vatikán R;
So 02.45 Rádio Vatikán R; Ne 09.30
Kresťanská nedeľa; 21.05 Cesty R
07.06. (nedeľa) 09.30 Kresťanská
nedeľa – rímskokatolícka sv. omša
z Kostola Svätej rodiny v BratislavePetržalke
14.06. (nedeľa) 09.30 Kresťanská
nedeľa – rímskokatolícka sv. omša
z Kostola Svätej rodiny v BratislavePetržalke
21.06. (nedeľa) 09.30 Kresťanská
nedeľa – rímskokatolícka sv. omša
z Kostola sv. Antona Paduánskeho
v Košiciach
Rádio Regina – Bratislava, Banská
Bystrica
St 21.00 Cesty R; So 14.45 Z duše R
(iba Bratislava) 20.00 Cesty; Ne 07.55
Z duše (nedeľná úvaha) 09.30 Kresťanská nedeľa 17.10 Frekvencia M
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
13.06. (sobota) 20.00 Cesty – Duchovné korene s praktickým využitím
14.06. (nedeľa) 07.55 Z duše – B.
Dolinský: Úcta k Písmu
20.06. (sobota) 20.00 Cesty – Deň
otcov
21.06. (nedeľa) 07.55 Z duše – E.
Bachletová: Otcovia v našich životoch
Rádio Regina Košice
St 21.00 Cesty R; Ne 07.00 Liturgia
(1. nedeľa v mesiaci – PC, 2. nedeľa
– GKC, 3. – 5. nedeľa – iný program)
09.30 Kresťanská nedeľa 17.10 Frekvencia M
Rádio Devín
Ne 07.00 Musica sacra 13.00 Kresťanská hudba 15.30 Slovo pre veriacich
i neveriacich
14.06. (nedeľa) 15.30 Slovo pre
veriacich i neveriacich: Medzi láskou
a bohatstvom
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oznamy a inzercia
spolok sv. cyrila a metoda

Články do nového kalendára 2010
Prosíme všetkých prispievateľov, aby svoje články do
nového Gréckokatolíckeho kalendára 2010 poslali
do konca júna na adresu spolku alebo mailom na
šéfredaktora otca ThDr. Michala Hospodára (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
11.06. 17.00 hod.
Sabinov – múzeum
28.06. 17.00 hod.
Prešov – Opál
		
– večer chvál mladých

Fedorkovej z Rudlova.
Modlitbu tichú šepkajú pery,
modlitbu skromnú, čo k nebu
mieri. S láskou i s bôľom v srdci
na ňu v modlitbách spomína
manžel Ján, dcéra Anna a syn
Ján s rodinami.
Daruj jej, Pane, blažený pokoj a večnú radosť v nebi.
inzercia
Tepelná izolácia systémom fúkanej mi
nerálnej vlny MAGMARELAX vám prinesie
okamžitú výraznú úsporu energií a tepelnú pohodu.
Zatepľujeme trámové stropy, pultové strechy, steny
s dutinou a stropné konštrukcie. Technické posúdenie,
zameranie a optimálny návrh ZDARMA.
Kačeňák Rastislav, technicko-obchodný poradca
Pre čitateľov Slova ZĽAVA 5%. Mobil: 0915 042 522

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

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

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

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

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
blahoželania

Náš duchovný otec Vasil Kormaník oslávil 20.mája
60 rokov života.
Drahý náš duchovný otec! Pri príležitosti vášho sviatku
vám úprimne blahoželáme a do ďalších rokov vyprosujeme hojnosť darov Svätého Ducha, veľa síl do vašej
pastoračnej služby, radosť a lásku v kruhu vlastnej
a farskej rodiny. Nech vám dá Boh dobré zdravie a nech
vás sprevádza ochrana Presvätej Bohorodičky.
To vám zo srdca prajú veriaci z Ľubovca,
Ruských Peklian a Janova.
Drahý náš duchovný otec Štefan Keruľ-Kmec, pri
príležitosti 15. výročia vašej kňazskej vysviacky, ktoré
si spolu s vami pripomenieme 19. júna 2009, vám
srdečne blahoželáme a úprimne ďakujeme za všetko
vaše úsilie, ktoré vynakladáte pri budovaní Božieho
kráľovstva. Nech vám Boh dá pevné zdravie, pokoj
a radosť do ďalších rokov kňazskej služby. Veľa Božích
milostí a ochranu Presvätej Bohorodičky vám aj vašej
rodinke vyprosujú veriaci z Kuzmíc a Slivníka.
Na mnohaja i blahaja lita!
sPOMÍNAME

12. júna 2009 si pri zádušnej svätej liturgii pripomenieme 1. výročie odchodu do večnosti našej drahej Júlie
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Predám ikonu, zlátené striebro, zirkóny,
z Grécka, 40x50cm.
Cena: 1000 €. Mobil:
0905 521 351
oznamy

Jezuitská pomoc trpiacim HIV/AIDS
v Afrike už štvrtý krát
Priama pomoc prostredníctvom Spoločnosti Ježišovej
smerujúca do Centra Nádeje Loyola v africkom štáte
Togo sa bude organizovať už štvrtý rok. V nedeľu 14.
júna 2009 o 19.30 sa v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa
v Bratislave uskutoční koncert Spev pre Afriku, ktorý
bude naživo vysielaný aj v rádiu Lumen. Na koncerte
bude účinkovať bratislavský zbor Chorus Salvatoris
a jeho hostia.
Koncert Spev pre Afriku je už štvrtým v poradí a jeho
silnou stránkou je adresnosť a priama podpora. Aj tento
rok budú vyzbierané peniaze smerovať do Centra Nádeje
Loyola v Lomé, v africkom štáte Togo. Centrum založili
a podporujú jezuiti (spoločnosť Ježišova); zapojenie
slovenských jezuitov je zárukou, že peniaze sa naozaj
dostanú tam, kam sú určené.

Peniaze z prvého koncertu Spev pre Afriku (138 tis.
Sk, 4 580 EUR) boli určené na dobudovanie Centra,
z druhého (200 tis. Sk, 6 638 EUR) na podporu nutričného projektu (výchova v oblasti výživy a distribúcia
nutričných balíčkov). Peniaze z tretieho ročníka (252
tis. Sk, 8 365 EUR) prispeli na ročný rozpočet centra
a na preventívne programy pre mladých. Tento rok
budú peniaze slúžiť ako príspevok na aktivity v oblasti
vzdelávania a prevencie, nákup liekov a potravín.
Príbeh ženy menom Kodesewa, ktorý spomína vo
svojom ďakovnom liste Paterne Mombé, riaditeľ Centra
Nádeje Loyola, dokumentuje tri hlavné problémy,
ktorým čelia ľudia s HIV a ktoré sa Centrum snaží riešiť:
nedostatočný prístup k starostlivosti a k liečbe, nedostatočný prístup k potravinám a nedostatok zdrojov pre
starostlivosť o chorých a ich deti (vzdelanie, výživa, lieky...). Kodesewa je asi 60-ročná žena, ktorej, keď vážne
ochorela, lekár po sérii testov predpísal liek, ktorý mala
brať denne. Kodesewa si ho bola schopná zabezpečiť
v lekárni na tri mesiace, kým neutratila všetky peniaze
čo mala, a nemohla si dovoliť ani liek, ani čokoľvek iné,
dokonca ani jedlo pre seba a svoju rodinu. Obrátila sa
s prosbou o pomoc na farnosť a tam ju nasmerovali na
Centrum Nádeje Loyola. Kodesewa je nakazená HIV.
Mnoho z nakazených nechce dary, ale malé pôžičky,
ktorými by pokryli svoje potreby, vrátane liekov a jedla.
Vzhľadom na finančné limity Centra Nádeje Loyola im
toto nie je vždy schopné poskytnúť efektívnu podporu.
Mesačný príspevok na jedlo pre rodinu postihnutú HIV/
AIDS stojí okolo 25 EUR, a Centrum by chcelo pomôcť 40
rodinám mesačne. Výdavky pre lieky a ostatnú lekársku
pomoc stoja približne 3 000 EUR za trimester. Centrum
by rado poskytlo pôžičku 200 EUR tridsiatim mužom
a ženám žijúcim s HIV/AIDS.
Koncert Spev pre Afriku bude naživo vysielať rádio
Lumen, takže si ho budú môcť vypočuť aj tí, ktorí sa na
ňom nemôžu zúčastniť. Spev pre Afriku nie je veľkolepým projektom, ale snaží sa aspoň malou kvapkou
prispieť konkrétnym ľuďom na riešenie ich problémov.
Prispieť na účel zbierky bude možné aj zaslaním
finančných prostriedkov na účet v Ľudovej banke číslo
4000910627/3100 (variabilný symbol 114).
CENNÍK inzercie
Občianska inzercia: Slovo (dátum) 15 centov a fotografia alebo rámček 2 eurá. Meno zvýrazňujeme
zadarmo, predložky nepočítame. Bližšie informácie:
051 – 7731 481
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu (od 40 rokov
života a od 20 rokov kňazstva) v normálnom rozsahu je
za dobrovoľný príspevok.
Cenník firemnej inzercie nájdete na slovo.grkatpo.sk.

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

relax

Ježiš im veľa hovoril v podobenstvách

	E	A	N	E	 J	E	V	 U B	O	D	 F	N	T	M	 U	N

Ovocné stromy rastú preto, aby dávali ovocie. Ním sa potom sýtia nielen rozličné druhy
zvierat, ale aj človek. Ježiš hovorí podobenstvo o neplodnom figovníku, ktorému pán ešte
dáva nejaký čas, aby mohol priniesť ovocie. Aj my sa podobáme na figovníky. Niekto ovocie
– lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrotu, vernosť, miernosť, zdržanlivosť –
prináša, niekto nie. Ako je to s tebou?

	A	D	 J	O	E	L	 U	O	T	 K	L	Š	 U	E	Á	E	Í

Úloha: Podľa čísel správne vyfarbi obrázok. Nájdeš na ňom
rozličné druhy ovocia. Legenda: 1 zelená; 2 hnedá; 3 žltá; 4
svetlozelená; 5 červená; 6 modrá

	V	M	 B U	L	A	Á	N	 I	A	 K	M	L	D	 U	Š	A

„Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel...“ (Lk 13, 6b)

	T	 Ó	R	A	N	 I	T	O	 U	O	N	L	V	N	A	N	 B

	A	N	 K B	N	T	R	Ú	A	O	T	E	O	R	H	 S Č
	A	T	D	A	O	O	R	 P G	M	R	A	 J	A	A	 I	T
	Í	T	M	E	CH	 S	L	T	Á	Š	R	O	A	 Z	R	T	 K
	M	 I	R	H	 Z	Á	L	R	T	A	R	A	 K	A	 B	L	A
K	O	R	 S	M	E	T	O	 Z Ž	O	 I	Á	M	A	 Z	Á
	M	V	CH	CH	Š	E	V	Á	 U	N	E	N	E	T	E	T	T
	E	 P	R	O	 S	O	N	M	A	T	A	N	O	 F	E	R	A
	Ň	 K	Á	E	T	Y	L	T	O	 B	A	M	E	R	 I K	A
	M	A	M	O	N	A	E	R	O	O	 S	O	H	C	 I	E	 Ľ
Legenda: ABRAHÁM, AGÁT, ACHÁT, ALBA, ALMUŽNA, AMERIKA,
ANDEZIT, ANJEL, ATRAMENT, BANÁN, BULA, CIEĽ, ČÍNA, DUŠA,
EFEZ, ENOCH, ETANOL, ETYL, GOLF, HNEV, HROM, CHOROBA,
CHRÁM, CHRÓM, JOEL, KABÁT, KAIN, KAPLÁN, KMEŇ, MAMONA,
NAZARET, NÁZOR, NEHA, OBJAV, OBUV, OFERA, OCHOTA, OLEJ,
OMŠA, OSOH, OZNAM, PROSO, RUŽENEC, SMOTANA, TÓRA,
UTOROK, VARIČ, VIETOR.
Tajničku osemsmerovky tvorí 44 nevyškrtaných písmen. Autor:

Do prázdnych políčok vpíšte čísla 1 až 9 tak, aby každý
riadok, stĺpec i box obsahoval všetky čísla od 1 po 9.

Marek Pataky.

Výroky apoštola Pavla
Pomôcky:
Iž, Asaa,
Arm, SSO
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n Malá ťava sa pýta mamy:
„Mami, a prečo máme také veľké hrby na chrbte?“
„Lebo tam si ukladáme zásoby vody, aby sme vydržali dlho v púšti.“
„A mami, načo máme také veľké mihalnice?“
„To aby nám nešiel piesok do očí, keď je piesočná
búrka.“
„A mami, načo máme také zvláštne chodidlá odspodu?
„No aby sme lepšie prechádzali po piesku a piesočných dunách.“
„A mami, načo nám je toto všetko v Bojniciach?“

Predložka

Chránili sa

Športové
družstvo

5

Americké
umelé
vlákno

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 10: krížovka: (pozri 1 Kor 15, 58); osemsmerovka:
Modli sa s Ježišom a Ježiš sa bude modliť s tebou. Výherca: Anna Lazoriková zo Svidníka. 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@
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n Zajac urobí megapárty v lese a pozve všetky
zvieratá. Prídu všetci, len stonožka chýba. Zábava
sa pomaly končí, keď sa stonožka vovalí dovnútra
a strašne nadáva:
„Všetko som zmeškala! Kto na dvere napísal: Dobre si
utrite nohy?!“
n Viete, prečo sa Janko Hraško nemôže kúpať?
Lebo by vyklíčil.
slovo 12|2009
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Zvonárska dielňa Albína IVÁKA

ponúka komplexné riešenia pre chrámy:
Automatizáciu chrámových zvonov
Používame najspoľahlivejšiu technológiu na zvonenie, ktorá spočíva v bezkontaktovom
snímaní polohy zvona s motorickým pohonom riadeným mikroprocesorovou jednotkou.
Osvedčená novinka! Pohon pomocou lineárneho motora, žiadne fyzické spojenie pohonu so
zvonom, chod zvonu je bez vibrácií, maximálne priblíženie k ručnému zvoneniu.
Prevádzame kompletnú rekonštrukciu pôvodného zavesenia a uchytenia zvonov, ako aj
elektrických pohonov. V roku 2008 sme elektrifikovali 75 zvonov.

Medzilaborce, Slovakia

www.glasslps.eu

Krištáľové Svietidlá
- Gass LPS - jediný výrobca krištáľových lustrov na Slovensku do Vašich
priestorov (vrátane kostolov, domovov nádeje, ale aj iných vrátane
domácností )

- Vyrábame a vrátane montáže dodávame lustre štandartných aj
atypických rozmerov.

- Zúročujeme 40-ročnú skúsenosť výroby krištáľových lustrov v
Medzilaborciach.
- Spracúvame a brúsime surovinu českého krištáľového skla BOHEMIA
CRYSTAL.
- Dokážeme lustre opraviť a vyčistiť
N24 065/02/1

a!

Vežové hodiny
Ponúkame nový patentovaný vežový stroj pre Váš chrám riadený DCF signálom pre štyri
číselníky do priemeru troch metrov vyrobených laserovou technológiou za bezkonkurenčné
ceny spolu s hodinovým odbíjaním.

ci

L14 903/37/1

Ak

Digitálne zvony spolu s hodinovým odbíjaním
Ojedinelé riešenie, pri ktorom odpadá finančne náročné použitie liatych zvonov alebo
nákladné rekonštrukcie zvonových zariadení. Systém obsahuje 4 zvony, hodinové odbíjanie,
denný automat, automat-pohreb, zvonkohry (napr. Tichá noc, Svadobný pochod).

®

Odlievanie zvonov
Odlievame nové zvony do váhy 1000 kg a gongy na
hodinové odbíjanie. Konečný zvon má rýdzočistý presný
tón s vysokou povrchovou kvalitou vďaka 200 rokov starej
technológii.
Ozvučenie
Ponúkame dodanie a montáž prestížnej zvukovej aparatúry, kde zosilňovač obsahuje eliminátor spätnej väzby spolu
s 21 pásmovým grafickým ekvalizérom a parametrickým
korektorom v celom zvukovom pásme s reguláciou –20 až
0dB. Každý vstup má samostatné nastavenie citlivosti, basov, výšok, 100Hz filtra a phantómového napájania. Vďaka týmto parametrom je docielené najvernejšie ozvučenie chrámu.
Osvetlenie chrámov, ako aj kompletnú elektrifikáciu chrámu
Ponúkame a montujeme úsporné metal-halogenidové svietidlá, ktoré nahrádzajú klasické
halogénové 150, 300, 500, 1000 W reflektory s úsporou až 75% energie
Zváranie zvonov
Prevádzame zváranie prasknutých zvonov akejkoľvek veľkosti a hmotnosti.
Kúrenie do chrámu – tepelné žiariče, lavicové kúrenie

L15 572/48/1-A, 3

Dobrianskeho 56
068 01 Medzilaborce
Slovakia
Office: Hviezdoslavova 4
066 01 Humenné, Slovakia

Tel.: +421 57 7886432, 7884950
Fax: +421 57 7884951
e-mail: glasslps@glasslps.eu

www.glasslps.eu

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

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

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 transfer 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

