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naši novokňazi
sladké ničnerobenie
Aké by to bolo super,
keby som nemusel pracovať?

Family day – Deň rodiny

po prvýkrát na Slovensku

naše chrámy

Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove
Dušan Seman

R

ok založenia gréckokatolíckej farnosti v Trebišove
nie je presne známy. Hovorí sa,
že na vyšnom konci Trebišova
boli dve cerkvi. Prvá bola vraj
drevená a pokrytá slamenou
strechou. Po nej bola postavená nová, väčšia z kameňa.
Bola však na mokrom mieste
a neslúžila svojmu účelu. 28.
augusta 1817, na sviatok Uspenia Presvätej Bohorodičky, sa
veriaci rozhodli položiť v strede
obce základný kameň novej
cerkvi. Chrám bol vysvätený 28.
augusta 1825, práve na tento
sviatok, ktorému bol zároveň
zasvätený.
V roku 1876 vypukol v Trebišove veľký požiar, ktorý zničil
ikonostas v tomto chráme.
Nahradil ho nový, na ktorom
rezbárske práce previedol rezbár Peter Kovalický a obrazy

namaľoval František Bergmans.
Dominantnou ikonou na ikonostase bolo Uspenie Presvätej
Bohorodičky. Spolu s ňou tam
boli umiestnené aj ikony Ježiša
Krista, Božej Matky a sv. Mikuláša. V ďalšom rade menších
ikon bola v centre Posledná večera a po jej obidvoch stranách
dvanásť hlavných cirkevných

sviatkov kresťanského roka.
Ikony dvanástich apoštolov,
prorokov a patriarchov, nad
nimi dominujúca Golgota s bolestnou Matkou a sv. Jánom
Krstiteľom dotvárali kompozíciu
celého ikonostasu.
Neskôr, pri oprave chrámu
v apríli 1949, bol pôvodný ikonostas zmodernizovaný a mno-

ho obrazov bolo odpredaných.
Obraz sv. Mikuláša sa dostal
do skladu a obraz Zosnutia bol
premiestnený do zadnej časti
svätyne, cárske dvere boli odstránené, zostal iba obraz Ježiša
Krista a Bohorodičky s Ježišom,
Posledná večera a šesť obrazov
sviatkov. Autorom ikonostasu
bol akademický sochár František Gibala. Práve v tomto roku
si pripomíname 60. výročie od
postavenia tohto ikonostasu.
V čase od 24. apríla do 20. decembra 2001 bol chrám zrekonštruovaný do dnešnej podoby
a bol postavený nový ikonostas.
Okrem pôvodných ikon bol doplnený o nové, ktoré ho skompletizovali. Bol posvätený 27.
februára 2002. Tento ikonostas
vyhotovila rezbárska spoločnosť
Martina Barnáša a maľby realizoval maliar Nikolaj Gmitro zo
Starej Ľubovne. n

Kaplnka sv. Cyrila a Metoda v Košiciach
Michal Hospodár

K

to nepozná situáciu po
vyhlásení Košického apoštolského exarchátu, možno ani
nevie, že v prvej budove jeho sídla na Dominikánskom námestí
13 v Košiciach je aj kaplnka. Ako
k nej prišlo? Exarchátny úrad
odkúpil v roku 1997 staršiu štýlovú budovu na administratívne
účely. Keďže sa po rekonštrukcii
do budovy nasťahoval aj vladyka
Milan Chautur, vtedajší košický
apoštolský exarcha, v rámci jej
skromných priestorov bola jedna
časť vyčlenená na budúcu kaplnku. Úlohy vymaľovať vyčlenený
priestor sa z poverenia vladyku
Milana zhostil mladý bratislavský ikonopisec Rastislav Bujna,
ktorému pomáhal otec Rastislav
Dvorový. Kaplnku ešte v tom
istom roku – 16. augusta 1999
posvätil vladyka Milan s vtedajším apoštolským nunciom
Mons. Luigim Dossenom a za
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patrocínium určil apoštolom
rovných sv. Cyrila a Metoda.
Zaujímavosťou kaplnky je, že
má nielen zakomponovaný
ikonostas, ale aj všetky steny
kaplnky sú posiate biblickými
výjavmi podľa liturgických pravidiel. Túto pestrú a zaujímavú
ikonopiseckú dekoráciu videlo
a obdivovalo mnoho ľudí, ktorí
navštívili biskupskú rezidenciu.
Samotná konštrukcia ikonostasu je drevená a striedma. Do
nej sú umiestnené štyri hlavné
ikony, nad ktorými je osem menších ikon sviatkov. Nad cárskymi
dverami je umiestnená ikona Poslednej večere. Diakonské dvere
nesú ikony diakonov a cárske
Zvestovania a štyroch evanjelistov. Nástenným maľbám dominuje Kristus na strope kaplnky
a Presvätá Bohorodička – Oranta
vo svätyni, vystupujúci z tmavomodrého pozadia. Okrem iných
nástenných malieb sa v kaplnke
nachádza aj zaujímavá ikona
Božieho archanjela Michala

na koni, ktorý zvíťazil nad démonom. Po dostavbe nového
sídla pre úrad biskupa v roku
2005 sa budova premenila na
kňazský dom. Kaplnka ostala

v nezmenenej podobe. Má súkromný charakter a v súčasnosti
slúži kňazom bývajúcim v tomto
dome ako priestor na duchovný
život. n

slovo na úvod

Dobrodružná cesta za
rodinným šťastím
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Dovolenka
s Bohom

Bratislava otvorila svoje srdce 16.
mája 2009 rodinám, ktoré svojou
prítomnosťou poukázali na nezastupiteľné poslanie rodiny v ľudskej
spoločnosti.

Pomazaní pre spoločenstvo

14

Svätý Otec 19. júna slávnostne
otvoril Rok kňazov práve v čase,
keď nielen na našom území
prebiehajú vysviacky nových
pastierov Cirkvi. O týchto dvoch
témach sme sa porozprávali
s otcom Markom Rozkošom,
rektorom kňazského seminára
v Prešove.

Sladké ničnerobenie

16

Končí sa nám školský rok a začínajú sa prázdniny a dovolenky. Pre mnohých z nás, o to skôr
ak máme deti , sú prázdniny akýmsi predelom
a časom oddychu pred novým začiatkom.
Ukončili sme jedno obdobie a pred nami je ďalšie. Možno by stálo za to zhodnotiť etapu nášho
života, ktorú práve končíme. Čo som získal, čo
sa zmenilo?
Všetci si pomaly zvykáme na euro ceny v obchodoch. Niektorí z nás sa tešia z nového života
vo svojej rodine. Možno sme si urobili radosť
kúpou nového auta, na ktoré nám prispel „štát“.
Viacerí z nás sú smutní, lebo všade spomínaná
kríza ich pripravila o zamestnanie. Alebo sa
trápim, čo bude ďalej, pretože lekár mi oznámil
vážnu chorobu. Či sme zažili viac radosti, alebo
smútku, isté je, že v živote každého z nás sa za
ostatné obdobie zmenilo mnoho vecí.
Skúsme sa však pozrieť aj na duchovný život.
Máme za sebou ďalší veľký pôst, radostne sme
spievali Christos voskrese a v očakávaní sme
prijali Svätého Ducha. Znova sme prežili najdôležitejšie udalosti našej spásy. Zmenilo sa však
niečo? Je v mojom živote vidieť nejakú zmenu?
Každý rok slávime ten istý kolobeh sviatkov
a možno sa nám to zdá trocha nudné. Tieto
sviatky však nemajú byť len nejakou spomienkou na udalosti zo života Ježiša Krista alebo
pravidelným výročím z histórie Cirkvi. Každý
sviatok má byť stretnutím, časom našej aktívnej
účasti. Veď žiadne stretnutie s milovanou osobou nemôže byť nudné, aj keby bolo identické
každý deň. Je to úžasná ponuka, aby sme

prijímali dary a milosti, ktoré sa nám v každom
slávení predkladajú.
Počas svätej liturgie, v jej závere, spievame:
„Videli sme pravé svetlo, prijali sme nebeského
Ducha, našli sme pravú vieru...“ Mnohí z nás
dokonca aj každodenne vyslovujú tieto slová.
Uvedomujeme si však, čo sme prijali, aká milosť
sa nám deň čo deň ponúka? Kristus prichádza
vždy osobne, on neposiela prostredníka ani
zástupcu. Prichádza, aby bol s nami, aby nám
ponúkol svoju radosť a život.
Počas týchto voľných dní, keď si intenzívnejšie
hľadáme čas na odpočinok, vyhraďme si čas aj
pre Krista. Ponúknime mu každý deň chvíľu zo
svojho času. Nechajme sa ním nájsť a počúvajme jeho slovo, ktoré vždy zaznieva výhradne pre
nás. Dovoľme mu, aby sa nás mohol dotknúť.
Aby sme v každej „historickej“ udalosti z jeho
života našli zmysel a jej vplyv na dnešok, na
život každého jedného z nás.

prot. Daniel Dzurovčin
podpredseda redakčnej rady

Určite ste si aspoň raz v živote cestou
do práce povedali: „Aké by to bolo
super, keby som nemusel pracovať!“
Zavalení stresom a povinnosťami
neraz túžime po voľnom čase a – ako
hovoria Taliani – „dolce far niente“, po
sladkom ničnerobení.
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slovo svätého otca

Aula Pavla VI. vo Vatikáne sa aj
28. januára zaplnila tisíckami
veriacich pútnikov, ktorí si
prišli vypočuť katechézu
Svätého Otca počas jeho
pravidelnej stredajšej
generálnej audiencie. Tentoraz
na ňu prišlo aj niekoľko
oficiálnych predstaviteľov
štátov. Okrem nich boli
na audiencii aj cirkusanti
z cirkusu Circo mediano, ktorí
sa Svätému Otcovi predstavili
krátkym žonglérskym
vystúpením.

Svätá Otec počas tohtoročného Veľkého pôstu
Snímka: www.sthelenabronxny.org

Listy apoštola Pavla
Drahí bratia a sestry!
Listy adresované týmto dvom pastierom majú v Novom zákone mimoriadne
miesto. Väčšina exegétov sa dnes domnieva, že tieto listy neboli napísané samotným sv. Pavlom, ale svoj pôvod majú
v „škole svätého Pavla“ a predstavujú
jeho odkaz pre novú generáciu: možno
obsahujú aj úryvok textu napísaný alebo
slová vyslovené samotným apoštolom.
Napríklad niektoré slová Druhého listu
Timotejovi sa javia byť také autentické,
že nemôžu pochádzať odinakiaľ, než zo
srdca a z úst apoštola.
Je isté, že situácia vnútri Cirkvi, ktorú
môžeme vnímať pri čítaní týchto dvoch
listov, je odlišná od situácie hlavných
rokov Pavlov života. On sám sa teraz v re-
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Timotejovi a Títovi

trospektíve definuje ako „hlásateľ, apoštol
a učiteľ“ pohanov vo viere a pravde (1
Tim 2, 7; 2 Tim 1, 11); predstavuje sa ako
ten, ktorý dosiahol milosrdenstvo, pretože
Ježiš Kristus – tak píše – na ňom ako na
prvom „ukázal všetku zhovievavosť ako
príklad pre tých, čo v neho uveria pre
večný život“ (1 Tim 1, 16). Je teda podstatné, že na Pavlovi, prenasledovateľovi
kresťanov, ktorý sa obrátil v prítomnosti
vzkrieseného Krista, sa ukazuje veľkodušnosť Pána a povzbudenie pre nás, aby
sme dôverovali a nebáli sa veriť v milosrdenstvo Pána, ktoré napriek našej malosti
dokáže urobiť veľké veci.
Mimo obdobia hlavných rokov Pavlovho
života sa nachádzajú aj kultúrne kontexty, ktoré sú tu predstavené. Naznačuje sa

tu objavenie celkom mylných a falošných
náuk (porov. 1 Tim 4, 1 – 2; 2 Tim 3, 1
– 5), ako napríklad takých, ktoré hlásali,
že manželstvo nie je dobré (porov. 1 Tim
4, 3a). Vidíme, ako veľmi súčasná je táto
obava, pretože aj dnes sa niekedy Sväté
písmo číta ako objekt historického skúmania, a nie ako slovo Ducha Svätého,
v ktorom môžeme počuť hlas samotného
Pána a spoznať jeho prítomnosť v dejinách. Mohli by sme povedať, že v tomto
stručnom výpočte chýb, ktorý nachádzame v daných troch listoch, vidno stopy
neskoršieho chybného učenia, ktoré je
známe pod pojmom gnosticizmus. (porov.
1 Tim 2, 5 – 6; 2 Tim 3, 6 – 8).
Celkovo je dobre vidno, že kresťanská
komunita sa vytvára vo veľmi jasných

16. marca 2009 počas audiencie pre členov Kongregácie
pre klérus, ktorí sa zišli na plenárnom zasadnutí, Svätý Otec
Benedikt XVI. s radosťou oznámil svoj úmysel „napomôcť úsilie
kňazov o duchovnú dokonalosť, od ktorej predovšetkým závisí
účinnosť ich služby“ tým, že vyhlási mimoriadny Rok kňazov,
ktorý sa začne na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
19. júna t. r. a bude trvať do 19. júna 2010. žonglérskym
vystúpením.

Začína sa Rok kňazov

P

ri tejto príležitosti Cláudio kardinál
Hummes, prefekt Kongregácie pre
klérus, zaslal kňazom list, v ktorom bližšie objasňuje význam vyhlásenia
Roka kňazov. Okrem iného sa v ňom píše:
„Ohlásenie Roka kňazov malo pozitívny
ohlas na celom svete, zvlášť zo strany
samotných kňazov. Všetci sa chceme
rozhodne, úprimne a oduševnene pričiniť
o to, aby sa slávil po celom svete – v diecézach, farnostiach, v každej miestnej
komunite – a aby sa zapojil aj náš katolícky ľud, ktorý bezpochyby miluje svojich
kňazov a chce ich vidieť šťastných,
svätých a radostných v ich každodennej
apoštolskej práci. Má to byť pozitívny
a do budúcnosti zameraný rok, v ktorom
chce Cirkev prostredníctvom masmédií
povedať predovšetkým kňazom, ale aj
všetkým kresťanom i svetskej spoločnosti, že je na kňazov hrdá, že ich miluje
a ctí si ich, obdivuje ich a s vďačnosťou
uznáva ich pastoračnú prácu a svedectvo života. Naozaj, kňazi sú dôležití
nielen kvôli tomu, čo robia, ale aj sami
osebe. Žiaľ, je pravda, že v súčasnosti sa
niektorí kňazi – ako sa ukázalo – dostali
do veľmi vážnych problémov a obvinení.
Je nevyhnutné, aby sa tieto záležitosti
vyšetrili, náležite odsúdili a potrestali.
Ide však o prípady, ktoré sa týkajú veľmi
malého percenta kléru. Prevažná väčšina
kňazov sú ľudia veľkej osobnej bezúhonnosti, ktorí sú oddaní svojej službe; sú to

Kňazi na duchovných cvičeniach s o. Ištvánikom

črtách, sledujúc identitu, ktorá je nielen
vzdialená od nesprávnych interpretácií,
ale predovšetkým potvrdzuje svoje zakotvenie v základných bodoch viery, ktorá je
tu synonymom „pravdy“ (1 Tim 2, 4.7; 4,
3; 6, 5; 2 Tim 2, 15.18.25; 3, 7.8; 4, 4; Tit
1, 1.14). Vo viere sa objavuje podstatná
pravda o tom, kto sme my, kto je Boh, ako
máme žiť. A táto pravda (pravda viery)
je v Cirkvi definovaná ako „stĺp a opora“
(1 Tim 3, 15). V každom prípade zostáva
otvorenou komunitou, ktorá sa modlí za
všetkých ľudí každého stavu a hodnosti,
aby dosiahli poznanie pravdy. Boh „chce,
aby boli všetci ľudia spasení a poznali
pravdu“, pretože „Kristus Ježiš vydal seba
samého ako výkupné za všetkých“ (1 Tim
2, 4 – 5). Teda zmysel pre univerzalitu,
aj keď komunity sú ešte malé, je v týchto
listoch silný a rozhodujúci. Okrem toho
táto kresťanská komunita „nikoho nepotupuje“ a „prejavuje všemožnú vľúdnosť
všetkým ľuďom“ (Tit 3, 2). Toto je prvá
dôležitá súčasť daných listov: univerzálnosť a viera ako pravda, ako kľúč na
čítanie Svätého písma, Starého zákona –
tak sa určuje jednota ohlasovania, Písma
a jednej živej viery otvorenej pre všetkých,
svedčiacej o láske Boha ku všetkým.
Napokon je dôležité všimnúť si, že
v týchto listoch Cirkev chápe seba samú
v termínoch veľmi ľudských, v prirovnaní
k domu a rodine. Predovšetkým v Prvom
liste Timotejovi (Tim 3, 2 – 7) nachádzame veľmi podrobné inštrukcie o biskupovi: musí byť „bez úhony, muž jednej ženy,
triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný,
schopný učiť; nie pijan ani bitkár, ale
skromný, nie neznášanlivý ani chamtivý;
musí dobre viesť svoj dom a deti držať
v poslušnosti a v celkovej mravnej čistote.
Veď kto nevie viesť svoj dom, ako sa bude
starať o Božiu Cirkev?! Nemá to byť novoobrátenec, aby nespyšnel a neprepadol
diablovmu odsúdeniu. Musí mať aj dobré
svedectvo od tých, čo sú mimo“. Treba si
všimnúť predovšetkým postoj k učeniu
(porov. aj 1 Tim 5, 17), ktorého ozvenu
nachádzame aj v ďalších pasážach (porov.
1 Tim 6, 2n; 2 Tim 3, 10; Tit 2, 1) a tiež
jednu zvláštnu osobnú danosť, ktorou
je „otcovstvo“. Biskup je v skutočnosti
považovaný za otca kresťanskej komunity (porov. tiež 1 Tim 3, 15). Napokon
myšlienka Cirkvi ako „Božieho domu“ nachádza svoje korene už v Starom zákone
(Nm 12,7), je znova formulovaná v Liste
Hebrejom 3, 2.6 a aj na iných miestach
čítame, že všetci kresťania už nie sú viac
cudzincami ani prišelcami, ale spoluobčanmi svätých a patria do Božej rodiny
(porov. Ef 2, 19). n
TK KBS

muži modlitby a pastoračnej lásky, ktorí
celú svoju existenciu vkladajú do naplnenia svojho povolania a poslania, často
s veľkými osobnými obetami, ale vždy
s opravdivou láskou k Ježišovi Kristovi,
k Cirkvi a k ľuďom, solidárni s chudobnými a trpiacimi. A práve preto je Cirkev
hrdá na svojich kňazov na celom svete.“
Povzbudzuje všetkých kňazov, aby to bolo
„obdobie intenzívneho prehlbovania kňazskej identity, teológie katolíckeho kňazstva
a mimoriadneho zmyslu pre povolanie a poslanie kňazov v Cirkvi a v spoločnosti“.
Svätý Otec počas svojho príhovoru 16.
marca povedal, že tento mimoriadny
rok má za cieľ „napomôcť úsilie kňazov
o duchovnú dokonalosť, od ktorej predovšetkým závisí účinnosť ich služby“, preto
aj kardinál vo svojom liste pozýva, aby to
bol „rok modlitby kňazov, s kňazmi a za
kňazov, rok obnovy spirituality kňazstva
a jednotlivých kňazov. Nech je to zároveň
rok, v ktorom sa preskúmajú konkrétne
podmienky a materiálne zdroje na živobytie našich kňazov, keďže v mnohých
častiach sveta často žijú v situáciách veľkej chudoby a strádania“. Ďalej spomenul
možnosti, ako konkrétne prehĺbiť vzťah
ku kňazstvu. Na záver dodal: „Boh bezpochyby požehná toto úsilie svojou veľkou
láskou a Panna Mária, Kráľovná kňazov,
sa bude zaiste modliť za každého z vás,
drahí kňazi.“
podľa TK KBS
slovo 13|2009
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udalosti
n Prvú reklamnú kampaň

spustí Vatikánsky rozhlas 6. júla.
Prvým klientom bude talianska
spoločnosť Enel, ktorá sa zaoberá
produkciou elektrickej energie.
n Kardinál Hummes zaslal list

kňazom. Pri príležitosti Roku
kňazov zaslal prefekt Kongregácie pre klerikov list kňazom.
Píše v ňom o roku, ktorý 19. júna
otvorí Benedikt XVI. pri príležitosti
150. výročia smrti sv. Jána Máriu
Vianneyho, farára z Arsu, ako
aj Svetového dňa modlitieb za
posvätenie kňazov.

Podmienky získania odpustkov v Roku kňazov
Apoštolská penitenciária vo
Vatikáne vydala dekrét, ktorým
stanovuje podmienky získania
odpustkov pre kňazov a veriacich počas Roka kňazov. Ten sa
bude v celej Cirkvi sláviť od 19.

n V najbližších rokoch príde

minimálne 50 miliónov ľudí
o prácu. Podľa správy OSN z 29.
mája takéto množstvo nezamestnaných pribudne v rokoch 2009
– 2010 v globálnej ekonomike vo
svete.

n Svätý Otec prijal 30. mája

na audiencii Václava Klausa,
prezidenta Českej republiky.
Počas rozhovoru sa pozastavili pri
situácii krajiny a otázkach vzťahov
so Svätou stolicou.

n Benedikt XVI. uskutoční 26.

– 28. septembra 2009 svoju 13.
zahraničnú apoštolskú cestu do
Českej republiky. Svätá stolica
vydala komuniké, v ktorom potvrdila apoštolskú cestu.

n Benedikt XVI. prijal 1. júna na

osobnej audiencii prezidenta
Ukrajiny Viktora Juščenka, ktorý
sa následne stretol s vatikánskym
štátnym sekretárom kardinálom
Tarcisiom Bertonem a so sekretárom pre vzťahy so štátmi Mons.
Dominiquem Mambertim.

n Počet katolíkov z celkovej po-

pulácie USA je 22 %. Vyplýva to
zo štatistiky každoročnej oficiálnej
katolíckej ročenky. Z takmer 300
miliónov obyvateľov USA je viac
ako 68 miliónov katolíkov. Počet
veriacich katolíckej viery tak v porovnaní s minulým rokom stúpol
o jeden milión.
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Vianneya, ktoré do Ríma privezie
biskup z Belley-Arsu.
Celé znenie dekrétu Urbis et orbis je k dispozícii na internetovej
stránke Konferencie biskupov
Slovenska www.kbs.sk.

Kardinál Tomáš Špidlík SJ sa uzdravuje
Kardinál Tomáš Špidlík, ktorý
sa 5. mája 2009 vážne zranil vo
svojom rímskom dome a bol
prevezený do nemocnice Gemelli, podstúpil 9. mája operáciu,
ktorá bola úspešná. Pacient sa
uzdravuje, môže čítať a študovať.
Českého jezuitu pravidelne navštevujú členovia Centra Aletti,

n Najvyšší súd v Kalifornii

schválil definíciu manželstva
ako „zväzku jedného muža
a jednej ženy“. Konferencia biskupov Spojených štátov amerických verejne vyzdvihla rozhodnutie o tom, že referendum o zákaze
manželstiev ľudí rovnakého
pohlavia z novembra 2008 platí.

júna 2009 do 19. júna 2010, začne sa slávnosťou Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho v deň modlitieb
za posvätenie kňazov, keď bude
pápež sláviť vešpery pred posvätnými relikviami sv. Jána Máriu

kde významný špecialista na
kresťanský východ býva a pracuje. Ostatná návšteva v nemocnici Gemelli priniesla najbližším
Špidlíkovým priateľom nádej,
že sa bezmála deväťdesiatročný
pacient bude môcť čoskoro vrátiť
domov.

Mons. Bukovský vydal knihu o vatikánskej diplomacii
V Ríme predstavili 4. júna publikáciu Mons. Jána Bukovského
SVD Cirkev mučeníctva, Cirkev diplomacie. Ide v podstate o preklad
jeho už vydanej autobiografie
Spomienky spoločníka, ktorá
vyšla v roku 2006. Ako sa dozvedáme z úvodného slova knihy,
ide o autobiografiu, v ktorej
„nazeráme do autorovho vnútorného sveta, ale aj za oponu
vatikánskej diplomacie v čase
útlaku Cirkvi v krajinách za železnou oponou“.
Na prezentácii sa zúčastnil aj
kardinál Achille Silvestrini, emeritný prefekt Kongregácie pre
východné cirkvi, ktorý prečítal
úryvky z knihy a zaspomínal si

na obdobie spoločných rokov
spolupráce. Knihu označil za
veľmi zaujímavú, lebo „napriek
tomu, že to nebolo zámerom
autora, ide o autobiografiu a dozvedáme sa z nej o problémoch
Cirkvi v Česku i na Slovensku
v čase totality, ktoré boli veľmi
podobné”.
Mons. Bukovský sa narodil
18. januára 1924 v Cerovej (okr.
Senica). Od roku 1939 študoval
v Misijnom dome Spoločnosti
Božieho slova v Nitre a v roku
1944 vstúpil k verbistom. Takmer
celý život pôsobil za hranicami
Slovenska, od roku 1968 pracoval
na Štátnom sekretariáte, v sekcii
pre východnú Európu. V  roku

1973 sa stal trvalým pracovníkom
Úradu pre mimoriadne cirkevné
záležitosti (ministerstvo zahraničných vecí) a postupne prebral
oddelenie pre ČSSR, Maďarsko,
Rumunsko, NDR, Bulharsko a Albánsko. Bol spolutvorcom tzv.
východnej politiky – nového
diplomatického prístupu Svätej
stolice k socialistickým krajinám.
18. augusta 1990 ho pápež Jána
Pavol II. vymenoval za pápežského nuncia v Rumunsku. Biskupskú vysviacku prijal 13. októbra
1990 v Ríme. 20. decembra 1994
bol ustanovený za pápežského
nuncia v Ruskej federácii. Od
roku 2000 je na dôchodku. Žije
v Techny v USA.

V Číne si uctili obete nepokojov
V Hongkongu sa aj tento rok
zišlo asi 150-tisíc ľudí, aby si spomienkou uctili obete masakry
spred 20 rokov, modlili sa za ne
a prosili za slobodu a demokraciu v Číne.
Počas tragických udalostí 4.
júna 1989 totiž podľa oficiálnych zdrojov zahynulo viac ako
240 ľudí, ktorí demonštrovali
proti komunistickému režimu
na Námestí nebeského pokoja
v Pekingu. Katolíci si obete uctili
v Parku slobody zapálením sviečok a modlitbami, ktoré trvali do
neskorých nočných hodín.
Dodajme, že účastníci stretnutia tiež vyjadrili nesúhlas so

súčasnou situáciou v krajine.
Organizátori verejne kritizovali
kroky vlády, ktorá odmieta ob-

jasniť spomínané udalosti z júna
1989 a namiesto toho sľubuje
ekonomický rozvoj.

Námestie nebeského pokoja	Snímka: upload.wikimedia.org

Zbor z Čemerného uspel na medzinárodnom festivale
(Vranov-Čemerné, -dm) V duchu
motta: Hudba je najstaršia ľudská
reč, ktorá zbližuje ľudí sa niesol 28.
medzinárodný festival cirkevnej
hudby Hájnowka 2009, ktorý sa
konal 20. – 24. mája v poľskom
meste Bialystok. Na festivale sa
rozozvučali zborové skladby
v prevedení speváckych zborov
z Ruska, Ukrajiny, Bieloruska,
Litvy, Estónska, Moldavska, Rumunska, Nemecka, Slovenska
a domáceho Poľska.
Silný zážitok poslucháčom
prinieslo aj vystúpenie Mieša-

ného chrámového
spevácke ho zboru bl.
P. P. Gojdiča
z Vranova
n a d To p ľou-Čemerného, ktorý
reprezentoval Slovenskú republiku. Medzinárodná odborná porota, ktorej
členom bol aj prof. Romuald
Twardowski, mu udelila druhé
miesto, čím ho zaradila medzi

najlepšie chrámové zbory.
Päť festivalových dní prinieslo
poslucháčom aj súťažiacim
neopakovateľné zážitky spojené so skvelými vystúpeniami
interpretov.

V Lekárovciach postavili Kaplnku
Matky ustavičnej pomoci
(Lekárovce, Marek Pejo) Vo štvrtok 21. mája 2009, na sviatok
Pánovho nanebovstúpenia, bola
v Lekárovciach veľká slávnosť.
Vladyka Milan Chautur, košický
eparcha, posvätil novopostavenú
kaplnku zasvätenú Matke ustavičnej pomoci pri gréckokatolíckom Chráme Narodenia Presvätej
Bohorodičky v Lekárovciach.

Počas homílie na svätej liturgii
vladyka Milan pripomenul, „aby
sme nezabúdali na nebo, ktoré
má byť cieľom nášho života“ a pomodlil sa pri ikone klokočovskej
Márie modlitbu za rodiny vo farnosti. Potom sa za spevu tropára
odobral posvätiť kaplnku a ikonu.
Kaplnka bola postavená na podnet miestneho farára otca Marka

Peja. Stavba sa začala v septembri
2008 a ukončila sa v máji 2009.
Ikonu Matky ustavičnej pomoci
napísal miestny maliar pán Milan
Mesaroš. Po posviacke nasledoval
Moleben k Presvätej Bohorodičke
a myrovanie. Po slávnosti sa vladyka Milan stretol s prvoprijímajúcimi deťmi, miestnym zborom
Máriine dietky a veriacimi.

Festival v Trebišove má svoju tradíciu
(Trebišov, Michal Hospodár)
Organizátori tohtoročného 15.
ročníka svätogorazdovského
ekumenického festivalu pripravili
pestrý trojdňový program, ktorý
sa začal v piatok 22. mája vernisážou výstavy ikon v Okresnom
osvetovom stredisku. Z dielne
majstrov Spolku ikonopiscov Slovenska vystavili reprezentatívnu
vzorku 30 ikon. Na cirkevnom
gymnáziu v Trebišove vladyka
Milan Chautur, košický eparcha,
otvoril výstavu grafických prác
študentov školy s cyrilo-metodskou tematikou. Touto aktivitou,

ako aj odborným výkladom Miroslava Holečka, študenti prispeli
k poznaniu kresťanskej histórie
nášho národa. Sv. Gorazd bol
dlhé roky v tieni misionárov zo
Solúna. Preto sa organizátori
rozhodli inšpirovať aj mládež
k odhaľovaniu veľkých postáv
našich dejín prostredníctvom
výtvarného umenia.
Novinkou ročníka bolo, že večerný program festivalu sa uskutočnil v Sečovciach. V miestnom
cyrilo-metodskom chráme vystúpili s hudobno-umeleckým
pásmom žiaci sečovskej cirkevnej

umeleckej školy pod vedením
Evy Ďubekovej a komorného
súboru Credo. Vrcholom dňa bola
sv. liturgia, ktorú slávil vladyka Milan Chautur. Na záver v mene organizátorov predseda Spolku sv.
Cyrila a Metoda Michal Hospodár
vyjadril nádej, že podujatie prinesie svoje ovocie najmä v radoch
mládeže. V  sobotu celebroval
v Trebišove slávnostnú sv. omšu
pomocný biskup Bernard Bober
a v nedeľu slávil protosynkel Vladimír Tomko božskú liturgiu, po
ktorej bol kultúrny program a záverečný ekumenický koncert.

Kňazský deň Prešovskej archieparchie
(Prešov, Ľubomír Petrík) Modlitbou tretieho času sa 26. mája
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
v Prešove začal kňazský deň Prešovskej archieparchie. Kňazi sa na
ňom zoznámili s aktuálnymi bioetickými problémami, o ktorých
ich vo svojej prednáške informoval MUDr. Miroslav Mikolášik. Po
diskusii na túto tému pokračoval
kňazský deň vystúpením prešov-

ského arcibiskupa a metropolitu
Jána Babjaka SJ, ktorý sa zameral
na končiaci sa Rok sv. Pavla a začínajúci sa Rok kňazov. Venoval
sa aj ďalším aktuálnym otázkam
kňazského pôsobenia a života
Prešovskej archieparchie. Nechýbali informácie o duchovnej
obnove našich farností pred posviackou obnovenej a rozšírenej
baziliky minor v Ľutine, ktorá

sa uskutoční 16. augusta 2009,
o pripravovanej púti gréckokatolíkov na biskupskú vysviacku
otca Cyrila Vasiľa SJ do Ríma,
ako aj o nových možnostiach
zefektívnenia spolupráce farských úradov Prešovskej archieparchie. Kňazské stretnutie bolo
zakončené Korunkou Božieho
milosrdenstva.

n Veriaci z Hažína nad Ciro-

chou putovali na horu Zvir.
V sobotu 16. mája veriaci oboch
obradov z farnosti a z filiálky Kamenica nad Cirochou navštívili
pútnické miesto v Litmanovej.
Pútnici mohli prijať sviatosť
pokánia a zakúpiť si náboženské
predmety. Potom sa stretli pri
eucharistickom stole, kde spolu
s otcom Rastislavom Bakom
slávili svätú liturgiu a zaspievali
Moleben k Presvätej Bohorodičke. Na spiatočnej ceste v obci
Litmanová a Milpoš vykonali
finančnú zbierku na dokončenie
farskej budovy.
Anna Ferjaková

n Viac ako 5 500 detí prežilo
týždeň bez televízie. 120 obcí
sa 18. – 24. mája 2009 zapojilo
do kampane Vypni telku, zapni
seba! Spolu s dobrovoľníkmi
vytvorili na rôznych miestach
Slovenska približne 500 aktivít,
ktoré smerovali k aktívnemu
využívaniu voľného času.
n Slovenskí rodáci a americkí
pamätníci sa dohodli na záchrane dedičstva J. Murgaša.
V Tajove sa 21. mája 2009 pri
príležitosti 80. výročia úmrtia
vedca, vynálezcu, umelca Jozefa
Murgaša uskutočnila spomienková slávnosť, ktorú zorganizovala obec Tajov v spolupráci
s miestnou farnosťou, Štátnou
vedeckou knižnicou v Banskej
Bystrici a ďalšími inštitúciami.
Záštitu nad podujatím prevzal
a osobne sa na ňom zúčastnil
predseda Banskobystrického
samosprávneho kraja doc. Milan
Murgaš a chargé d´affaires USA
na Slovensku Keith Eddins.
Na obnovení pamiatky osobnosti Jozefa Murgaša budú spolupracovať slovenské inštitúcie
s kruhom amerických Slovákov
vo Wilkes-Barre, kde tento katolícky kňaz pôsobil.
n V Bárke mladí obnovili svoje
krstné sľuby. 22. – 24. mája sa
v gréckokatolíckom mládežníckom centre v Juskovej Voli konal
ďalší tematický víkend, ktorý
sa niesol v znamení témy Krst.
Prednášajúcim bol otec Jozef
Zorvan, bardejovský protopresbyter. Na stretnutí sa zúčastnilo
65 mladých z Bardejova a Staroslovo 13|2009
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ľubovnianskeho protopresbyterátu. Vrcholom bola obnova
krstných sľubov a zmluva podpísaná každým, kto chcel uzavrieť
priateľstvo v láske a vernosti
Ježišovi a jeho slovu.
Slavomír Zahorjan
n Vojenský biskup požehnal
29. mája 2009 v Martine kríž
hrdinov z Iraku. Pamätník
v Kasárňach SNP v podobe kríža
je venovaný štyrom padlým
slovenským vojakom, príslušníkom ženijnej jednotky, ktorá
v rokoch 2003 –2007 pôsobila
v Iraku v rámci medzinárodnej
misie Iracká sloboda. Pamätník
zhotovili vojaci Ozbrojených síl
(OS) SR v rámci štvrtej rotácie
v máji 2005 v meste Al Hilláh
na pamiatku vojakov, ktorí sa
nevrátili z plnenia úloh mimo
územia Slovenskej republiky. Je
zhotovený z nábojníc a projektilov delostreleckých granátov.
n Internet – môj priateľ alebo
nepriateľ? To bol názov ďalšieho
tematického víkendu v GMC
Bárka 29. – 31. mája. Zúčastnilo
sa na ňom 59 mladých z protopresbyterátu Vranov-Čemerné
a z farností Kolonica a Kalná
Roztoka. Hosťom víkendu bol
doktorand Gréckokatolíckej
teologickej fakulty Mgr. Lukáš
Petruš, ktorý vo svojich prednáškach poukázal na vymoženosti dnešnej doby a na ich využitie v prospech dobra každého
človeka. Zároveň upozornil na
úskalia a nebezpečenstva, ktoré
internet môže priniesť a často
aj prináša. Súčasťou prednášky
bolo aj spracovanie návrhu
vlastnej webovej stránky.
Slavomír Zahorjan
n Katedrálny zbor navštívil
Čenstochovú. Členovia prešovského Gréckokatolíckeho
katedrálneho zboru sv. Jána Krstiteľa sa 30. – 31. mája na Jasnej
Gore sa poklonili svetoznámej
ikone Matky Božej Kráľovnej
Poľska zo 14. storočia. Spevom
sa zbor prezentoval pri dvoch sv.
liturgiách v kláštornej Kaplnke
Matky Božej, ktorú slúžil otec
Valér Čonka. Po ceste domov sa
zbor zastavil v Chráme Božieho
milosrdenstva v Krakove, kde
pri hrobe sv. Faustíny Kovalskej
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Biblická olympiáda, biblická súťaž a výtvarná biblická súťaž
(Prešov, Košice, Tatiana Cmoriaková, Peter Cap) Po protopresbyterských kolách, ktoré prebehli
v marci, sa uskutočnili eparchiálne kolá biblickej olympiády. Túto
súťaž cez katechetické úrady
organizuje Komisia pre katechizáciu a školstvo pri KBS v dvoch
kategóriách: 1. kategória (5. – 9.
roč. ZŠ) a 2. kategória (G, SOŠ
a SOU).
Súťažiaci si zmerali svoje sily
vo vedomostiach z kníh Tobiáš,
Judit, Ester a 1. Petrovho listu.
Víťazi reprezentovali Prešovskú
archieparchiu a Košickú eparchiu
v národnom kole.
Biblická súťaž (BS) pre žiakov 1.
stupňa ZŠ, ktorá je organizovaná
v rámci Gréckokatolíckej cirkvi,
sa niesla v znamení Matúšovho
evanjelia pre kategóriu B (3. a 4.
ročník ZŠ) a biblického učiva
predmetu NV/N pre kategóriu
A (1. a 2. ročník ZŠ). Víťazi postúpili do metropolitného kola.
Prešovská eparchia
22. apríla 2009 sa na Gymnáziu
bl. P. P. Gojdiča v Prešove stretli
najúspešnejší riešitelia protopresbyterských kôl BS a BO v Prešovskej archieparchii. Po skončení
súťaže víťazom umiestneným
na prvých troch miestach v sále
Arcibiskupského úradu v Prešove
odovzdal diplomy a ceny protosynkel Marcel Mojzeš. V  tomto
školskom roku sa do BS a BO
v Prešovskej archieparchii zapojilo 205 trojčlenných družstiev.
Vďaka patrí členom katechetickej
komisie za spoluprácu a riaditeľke
Gymnázia bl. P. P. Gojdiča sr. Petre
Sičákovej SSNPM za ústretovosť
a poskytnutie priestorov.
Výsledky biblickej súťaže
kategória A: 1. farnosť Fulianka;
2. farnosť Nižný Tvarožec; 3. farnosť Sačurov;
kategória B: 1. ZŠ Komenského,
Stará Ľubovňa; 2. farnosť Sečovská Polianka; 3. ZŠ Kúpeľná,
Prešov
Výsledky biblickej olympiády
1. kategória: 1. Gymnázium sv.
Mikuláša, Prešov; 2. ZŠ Komenského, St. Ľubovňa; 3. ZŠ Wolkerova, Bardejov;
2. kategória: 1. Gymnázium bl.
P.P. Gojdiča, Prešov; 2. Gymná-

zium J. Zlatoústeho, Humenné;
3. Gymnázium Konštantínova,
Stropkov
Košická eparchia
Z 37 trojčlenných družstiev
zúčastnených na protopresbyterských kolách sa víťazi stretli
22. apríla na eparchiálnom kole
v priestoroch Eparchiálneho
úradu v Košiciach pod dohľadom
poroty, ktorej predsedal biblista
ThBibLic. Róbert Jáger. 24. apríla
prebehla v priestoroch Eparchiálneho úradu v Košiciach biblická
súťaž. V každej kategórii súťažilo
6 družstiev, víťazi postúpili do

biskupa P. P. Gojdiča, Prešov;
2. kategória: 1. Gymnázium bl.
biskupa P. P. Gojdiča, Prešov; 5.
Cirkevné gymnázium sv. Jána
Krstiteľa, Trebišov
Metropolitné kolo BS
Uskutočnilo sa 28. – 29. mája
v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej
Voli. Účastníci zakúsili v prvý deň
pobytu trocha športu i modlitby.
Vo sv. liturgii vladyka Milan zdôraznil, aby sme slová Svätého
písma zachovávali vo svojom
srdci a nezabúdali na ne v každodennom živote a každodenných

Metropolitné kolo biblickej súťaže

metropolitného kola, kde reprezentovali Košickú eparchiu.
Výsledky biblickej olympiády
1. kategória: 1. ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov; 2. ZŠ T. J. Moussona,
Michalovce; 3. ZŠ Požiarnická,
Košice;
2. kategória: 1. Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Trebišov; 2.
Gymnázium Sobrance; 3. Osemročné gymnázium Sečovce
Výsledky biblickej súťaže
kategória A: 1. ZŠ Okružná, Michalovce; 2. ZŠ Gorkého, Trebišov;
3. ZŠ Obchodná, Sečovce;
kategória B: 1. ZŠ Okružná,
Michalovce; 2. ZŠ s MŠ Porúbka;
3. ZŠ Závadka
Celoslovenské kolo BO
Národné kolo BO prebehlo
12. – 13. mája pre 1. kategóriu
a 13. – 14. mája pre 2. kategóriu
na Donovaloch v zariadení KBS
Zornička. Prvý deň bol nesúťažný.
V deň samotnej súťaže si zmeralo
sily 10 súťažných družstiev z 10
diecéz v každej kategórii.
Umiestnenie gréckokatolíckych družstiev
1. kategória: 6. ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov; 7. Gymnázium bl.

situáciách. Večerný program sa
niesol v znamení zábavy.
Samotná súťaž v biblických vedomostiach sa konala nasledujúci deň. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie diplomov
sa uskutočnilo za účasti vladyku
Jána Babjaka SJ.
Výsledky metropolitného kola
kategória A: 1. farnosť Nižný
Tvarožec; 2. farnosť Fulianka; 3. ZŠ
Okružná, Michalovce; kategória B:
1. ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa; 2. ZŠ s MŠ Porúbka; 3. farnosť
Sečovská Polianka
Výtvarná biblická súťaž
Výtvarná biblická súťaž s názvom Biblia očami detí a mládeže bola sprievodnou súťažou
biblickej olympiády. Výtvarné
práce boli vystavené v súťažných priestoroch jednotlivých
postupových kôl BO a víťazné
boli ocenené diplomom a zaslané
do celoslovenského kola, ktoré
prebehlo v Spišskej Novej Vsi
pod vedením KPKC, n.o. Výsledky
eparchiálnych kôl sú vyvesené na
www.grkatpo.sk a www.grkatke.
sk. Výsledky celoslovenského kola
sú vyvesené na www.kpkc.sk.

Prešovskí kňazi sa zúčastnili na exercíciách
(Michalovce, František Barkóci)
26. – 29. mája sa 12 kňazov
Prešovskej archieparchie zúčastnilo na duchovných cvičeniach
v kláštore otcov redemptoristov

v Stropkove. Exercitátorom bol
otec Štefan Ištvaník CSsR. V tichu
a hĺbke srdca premeditovali prednášky o kňazskom živote a pastorácii, spasiteľovi Ježišovi Kristovi,

Presvätej Bohorodičke a o Svätom Duchu a jeho pôsobení,
o hriechu a pokušení. V programe
boli okrem nich zahrnuté liturgické slávenia a modlitby.

V Orlove posvätili novú farskú budovu
(Orlov, Irena Harčaríková) Nedeľa
Päťdesiatnice 31. mája bola vo
farnosti Orlov veľkou udalosťou
nielen pre veľký sviatok, ale aj
pre vzácnu návštevu. Farnosť
navštívil arcibiskup a metropolita
Mons. Ján Babjak SJ pri príležitosti
posviacky novej farskej budovy.
Fara sa začala stavať svojpomocne za pôsobenia otca Petra
Komanického na jeseň v roku
2007. Terajší správca farnosti otec
Peter Iľko ju za pomoci občanov
a sponzorov dokončil v máji
tohto roka.
Pred novou farskou budovou
vladyku privítal starosta obce pán
Peter Timočko, veriaci farnosti
a prizvaní hostia, medzi ktorými
nechýbali Peter Chudík, predseda
VÚC, Jozef Kandráč, poslanec

VÚC, Peter Sokol, prednosta okresu Stará Ľubovňa, a ďalší, ktorí
boli nápomocní tomuto dielu.
Po posviacke farskej budovy sa
prítomní odobrali v sprievode

do chrámu, kde bola archijerejská
svätá liturgia slávená vladykom
Jánom a prítomnými kňazmi.
Slávnosť bola zakončená poďakovaniami a mnoholitstvijem.

(Michalovce, Michal Hospodár)
V jednom z najväčších chrámov
Košickej eparchie, ktorý patrí
reholi redemptoristov východného obradu, sa v sobotu 30.
mája začal svätodušný odpust.
Pred večernou liturgiou otec
Pavol Tomko CSsR v prednáške
uvažoval o zmysle existencie
chrámu v živote veriaceho človeka. V jeseni totiž uplynie 75 rokov
od začatia výstavby Chrámu
Svätého Ducha. Svoje plodné
kňazské roky tu prežil aj bl. Metod
D. Trčka CSsR.
Archijerejskú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur, košický

eparcha, s mnohými kňazmi.
V  kázni protosynkel Vladimír
Tomko predstavil jeden z darov
Svätého Ducha – vernosť. Po sv.
liturgii nasledoval Akatist k Svätému Duchu.
V  nedeľu slávil odpustovú liturgiu vladyka Milan. Slávnosť
bola obohatená diakonskou
vysviackou troch eparchiálnych
kandidátov a kňazskou vysviackou redemptoristu Jozefa Troju.
Vladyka Milan v kázni pripomenul slabosť apoštolov pred
zoslaním Ducha a ich premenu
v deň Päťdesiatnice. Slávnosť sa
ukončila myrovaním.

Katedrálny zbor si pripomenul výročie Juraja Cimboru
(Prešov, Peter Krajňák st.) 7. júna
2009 si pripomenul prešovský
Katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa výročie nedožitých 90 rokov
Juraja Cimboru (06.06.1919 –
01.10.1989), hudobného skladateľa, zberateľa a upravovateľa
rusínskych a ukrajinských ľudových piesní, ale aj autora vyše

n STV po prvýkrát v histórii
vysielala svätú liturgiu z Bratislavskej gréckokatolíckej
eparchie. Pri príležitosti sviatku
Svätej Päťdesiatnice – Zostúpenia Svätého Ducha v nedeľu
31. mája odvysielala priamy
prenos z Katedrálneho chrámu
Povýšenia sv. Kríža v Bratislave.
Slúžil bratislavský eparcha Mons.
Peter Rusnák a liturgiu spevom
sprevádzal chrámový zbor gréckokatolíckej farnosti v Bratislave
Chrysostomos.
n Arcibiskup Ján Sokol odo-

V Michalovciach slávili Päťdesiatnicu

Snímka: Maroš Duprák

prosili o jej príhovor u Matky Božej pre seba, svoje rodiny, svoju
cirkev a Slovensko. V slovenskej
kaplnke sa skladbou Otče náš
poďakovali za dar vydareného
zájazdu.
Peter Krajňák st.

100 duchovných piesní. Počas sv.
liturgie, ktorú slúžil o. Ľubomír Petrík, zazneli v podaní katedrálneho
zboru pod vedením dirigentky
Valérie Hricovovej aj niektoré
skladby Juraja Cimboru, ktoré
zbor zaradil do svojho repertoára
a bude pokračovať v nácviku ním
upravenej sv. liturgie.

Juraj Cimbora v roku 1984 upravil pre spevácky zbor Božskú
liturgiu sv. Jána Zlatoústeho, ktorú
venoval katedrálnemu chrámu
a jeho spevokolu, s ktorým istý čas
spolupracoval a bol nápomocný
vtedajšiemu dirigentovi p. Gabrielovi Mirossayovi pri nácvikoch
zboru.

vzdal štafetu novému biskupovi. 31. mája sa arcibiskup
Sokol v Katedrále sv. Ján Krstiteľa v Trnave rozlúčil na ďakovnej
svätej omši s kňazmi a veriacimi
Trnavskej arcidiecézy, ktorým
sa poďakoval za všetky dobrodenia a pomoc počas 21 rokov
biskupskej služby. Svoje úradovanie ukončil 6. júna 2009, keď
bol jeho nástupca Róbert Bezák
vysvätený za biskupa.

n V Trnave sa 1. júna konala

konferencia o zmluvných vzťahoch medzi štátom a cirkvami.
Medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Clara pacta
– boni amici – Zmluvné vzťahy
medzi štátom a cirkvami usporiadal Ústav pre vzťahy štátu
a cirkví v Bratislave v spolupráci
s Ústavom pre právne otázky
náboženskej slobody Právnickej
fakulty Trnavskej univerzity.

n Rok Žofie Bosniakovej odštartovali oslavy 400. výročia
jej narodenia. V Tepličke nad
Váhom 2. júna oslavovali 400.
výročie narodenia grófky Žofie
Bosniakovej. Žilinský diecézny
biskup Mons. Tomáš Galis pri
tejto príležitosti celebroval
slávnostnú sv. omšu a vyhlásil
vo svojej diecéze Rok Žofie
Bosniakovej. Slovenská pošta
zasa vydala špeciálnu poštovú
známku s jej podobizňou.

(neoznačené správy sú
zo servisu TK KBS)
slovo 13|2009
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Dobrodružná cesta

za rodinným šťastím

Stanislav a Elena Gáborovci

„O

cko, máme diplomy,“ radostne na mňa vykríkli moji
synovia a hneď mi s nimi
zamávali pred očami. Boli to diplomy za
udatné zvládnutie dobrodružnej cesty
za rodinným šťastím, ktoré získali po
takmer dvojhodinovom zápolení v rôznych disciplínach ako napr. súdržnosť,
vytrvalosť, obeta, komunikácia atď.
Podobnú radosť mali pri lezení na lane
či skákaní v nafukovacom hrade. Kým
synátori zápolili, stihol som im kúpiť
tričká s logom podujatia (aby sme boli
in), ktorého autorkou je známa slovenská
ilustrátorka Iva Štrbová s veršami veľkého slovenského básnika Milana Rúfusa –
„Aby deti otcov mali, aby mali mamy“.
Toto všetko a všeličo iné sa odohrávalo
v rámci Dňa rodiny pred bratislavskou
Starou tržnicou v sobotu poobede 16.
mája 2009. Išlo o vôbec prvé takéto
podujatie na podporu prirodzenej rodiny,

10
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organizované ľuďmi z kresťanského
prostredia, ktorí prejavili svoj občiansky postoj, aby sa pozitívne zvýraznilo
postavenie rodiny v našej spoločnosti.
Hoci atrakcie a súťaže pre deti prebiehali
pred Starou tržnicou, hlavný program
sa odohrával na pódiu na Námestí SNP
v centre Bratislavy. V rámci podujatia sa
doobeda uskutočnilo aj ekumenické stretnutie na pôde Cirkvi bratskej a o 12.00
hod. bola sv. omša v Dóme sv. Martina,
ktorej predsedal Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita,
a na ktorej homíliu predniesol vladyka
Milan, predseda Rady pre rodinu KBS. Na
sv. omši bol prítomný aj vladyka Peter,
mnohí kňazi, ale predovšetkým rodiny
s deťmi.
Napriek tomu, že obloha v to sobotňajšie popoludnie bola zatiahnutá mrakmi
a sem-tam nás pokropil aj jemný jarný
dážď, rodiny s deťmi z Bratislavy i z ce-

lého Slovenska predsa prišli (bolo tam
okolo tritisíc ľudí), aby vyjadrili svoju
podporu rodine, založenej na trvalom
vzťahu medzi mužom a ženou. Osobne som zažil aj Family Day v Ríme
12. mája 2007, ktorý sprevádzal veľký
záujem médií a ktorý sa konal v oveľa
masovejšej miere, nakoľko súvisel s protestom proti presadeniu zákona či dokonca zmeny ústavy, pokiaľ ide o chápanie
rodiny, čím sa vlastne mali zrovnoprávniť
„zväzky de facto“, a teda aj zväzky toho
istého pohlavia.
Program na pódiu bol naozaj bohatý
a vystúpili v ňom mnohí hostia a umelci. Medzi nimi aj pani Anna Dyttertová,
viceprimátorka Bratislavy (hlavné mesto
Bratislava bolo spoluorganizátorom
podujatia), eurokomisár Ján Figeľ, riaditeľ
činohry SND Štefan Bučko s manželkou
Adrienou Bartošovou, majster slova
Daniel Hevier či olympijská medailistka

Prešovský turistický deň v Juskovej Voli	Snímky: TK KBS/ Peter Zimen

Bratislava otvorila svoje srdce 16. mája 2009 rodinám, ktoré svojou prítomnosťou
poukázali na nezastupiteľné poslanie rodiny v ľudskej spoločnosti.

na 5 minút
Zuzana Štefečeková. Family day prišli pozdraviť aj bratislavský arcibiskup
Mons. Stanislav Zvolenský a biskup
Západného dištriktu ECAV na Slovensku
Milan Krivda so svojou rodinou. Hlavný
program obohatili súrodenci Jendruchovci, Mária Podhradská s programom
pre deti, Adriena Bartošová, FestaBang
a Close Harmony Friends.
Na záver podujatia bolo prečítané
vyhlásenie, v ktorom sa o. i. zdôrazňovalo, že rodina tvorí dôležitú súčasť života
každého z nás. „V prostredí rodiny sa
delíme so svojimi radosťami, ale aj bolesťami a sme schopní prekonávať životné
prekážky. V rodine dozrievajú predstavy
mladého človeka o živote a formuje sa
základný rebríček hodnôt dôležitý pre
celý život. Rodina je školou ľudskosti,
v ktorej sa učíme vzájomnej láske, úcte
a službe slabším. Preto je rodina nenahraditeľná... Všetci sme členmi veľkej

svoje dobré dielo.
Práve tieto združenia pripravili aj sprievodný program, ktorý sa mojim deťom
z celého podujatia páčil najviac.
A ako prežila a hodnotí podujatie
hlavná koordinátora Dňa rodiny pani
Katka Hulmanová, predsedníčka Fóra
kresťanským inštitúcií (FKI), členka
Pápežskej rady pre laikov? „Úžasným
zážitkom bolo pre mňa to, ako sa naštartovali a nadchli desiatky dobrovoľníkov,
umelcov a odborníkov, ktorí sa zapojili
do prípravy alebo realizácie podujatia. Až
pár dní pred podujatím sme si uvedomili,
aký potenciál prebudil Deň rodiny. Vyše
stopäťdesiat ľudí všetkých vekových kategórií, každý na svojom mieste, prispelo
k celkovej atmosfére a k tomu, aby jednotlivé časti skladačky krásne zapadli do
seba. Veľká vďaka patrí najmä manželom
Juckovcom z Bratislavy, hovorcom Dňa
rodiny, ktorí sa s neobyčajným nadšením

Rozhovor s otcom Petrom Jakubom,
riaditeľom Centra pre rodinu Prešovskej
archieparchie a organizátorom stretnutia
prvoprijímajúcich detí
Prešovskej eparchie
Stretnutie prvoprijímajúcich detí sa už
v jednotlivých diecézach stalo pravidelnou
súčasťou pastoračných
aktivít. Kde sa uskutoční stretnutie detí
Prešovskej archieparchie v tomto roku?
Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude
tohto roka vo farnosti Jakubany v okrese
Stará Ľubovňa.
Kto je hlavným organizátorom podujatia?
Hlavným organizátorom je Komisia pre
rodinu Prešovskej eparchie.
Takáto hromadná akcia určite potrebuje aj podporu ďalších ľudí. Kto vám je
nápomocný pri jej príprave?
Samozrejme, každé dielo potrebuje spoločenstvo, spoluprácu. Na tomto podujatí
sa bude podieľať v prvom rade samotná
Komisia pre rodinu Prešovskej eparchie,
farnosť Jakubany, veriaci, mladí, divadielko z farnosti Vyšný Orlík, divadielko
v podaní bohoslovcov z kňazského seminára, animátori z mládežníckeho centra
v Juskovej Voli.
Aký program čaká na tých, ktorí sa
rozhodnú prísť na toto stretnutie? Na
čo sa môžu tešiť?
Všetkých, ktorí v sobotu 27. júna na
stretnutie prídu, čaká o 10. hod. archije-

ľudskej rodiny, ale každý z nás potrebuje
cítiť teplo tej svojej. Rodinu nemôže nič
nahradiť. Povedzme to všetkým.“
Dátum podujatia nebol zvolený náhodne. V roku 1993 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 15. máj za Medzinárodný
deň rodiny. OSN povzbudzuje vlády
a krajiny, aby pri príležitosti tohto dňa
venovali pozornosť téme rodina a realizovali pro-rodinné projekty.
Organizátormi celej akcie bolo takmer
štyridsať občianskych združení, ktoré
svojou činnosťou podporujú, posilňujú
a budujú rodiny alebo svojou intervenciou prispievajú k stabilite rodiny, k jej
funkčnosti a k možnosti prežiť život
v riadnej rodine aj deťom bez rodinného
zázemia. Mnohí pracujú v skrytosti a tento deň bol pre nich príležitosťou ukázať

a tvorivosťou pustili do prípravy podujatia, odviedli veľký kus práce a prispeli ku
krásnej atmosfére tohto dňa.“
Deti i ja s manželkou sme odchádzali
z Dňa rodiny spokojní a s vedomím, že
všetci spolu s Božou milosťou zvládneme
aj tú skutočnú „dobrodružnú cestu za
rodinným šťastím“, cez prekážky, ktoré
nám v každodennom živote naplánoval
Boh. Po ôsmich rokoch manželstva už
vieme, že to nie je ľahká cesta, no ako
sme za tie roky v našom kresťanskom
manželstve zakúsili, „dobrodružstvo
s Bohom“ sa vždy vyplatí.
Vďaka Bohu, že rodina, tak ako ju chcel
Boh, založená na manželskom zväzku
muža a ženy otvorených pre prijatie
detí má v našej spoločnosti stále svoje
miesto. n

rejská sv. liturgia s vladykom Jánom, po
jej skončení neformálna diskusia s otcom
arcibiskupom, predstavenie divadielok
Deti deťom, ukazovačky, obed v pastoračnom centre a po ňom bude nasledovať
malé prekvapenie.
Dada Kolesárová
slovo 13|2009
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Košická eparchia

Prešovská archieparchia

naši novokňazi
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Miloš Baran
Narodený: 8. august 1983 Trebišov
Vysviacka: 28. jún 2009 Prešov
Svätiteľ: vladyka Ján Babjak SJ
Primície: 4. júl 2009 Vojčice

Peter Demjanovič
Narodený: 31. október 1982 Prešov
Vysviacka: 28. jún 2009 Prešov
Svätiteľ: vladyka Ján Babjak SJ
Primície: 5. júl 2009 Prešov-Sekčov

Peter Halgaš
Narodený: 29. júl 1981 Snina
Vysviacka: 28. jún 2009 Prešov
Svätiteľ: vladyka Ján Babjak SJ
Primície: 4. júl 2009 Snina

Peter Hrib
Narodený: 22. apríl 1984 Svidník
Vysviacka: 28. jún 2009 Prešov
Svätiteľ: vladyka Ján Babjak SJ
Primície: 5. júl 2009 Varechovce

Jaroslav Kačmár
Narodený: 7. október 1983 Bardejov
Vysviacka: 28. jún 2009 Prešov
Svätiteľ: vladyka Ján Babjak SJ
Primície: 5. júl 2009 Malcov

Michal Kuruc
Narodený: 8. október 1983 Svidník
Vysviacka: 28. jún 2009 Prešov
Svätiteľ: vladyka Ján Babjak SJ
Primície: 12. júl 2009 Orlov

Tomáš Haburaj
Narodený: 21. október 1983 Snina
Vysviacka: 5. júl 2009 Sečovce
Svätiteľ: vladyka Milan Chautur CSsR
Primície: 12. júl 2009 Belá n. Cirochou

Ján Sabol
Narodený: 23. feb. 1982 Michalovce
Vysviacka: 5. júl 2009 Sečovce
Svätiteľ: vladyka Milan Chautur CSsR
Primície: 12. júl 2009 Zbehňov

Košická eparchia
Ján Čižmár
Narodený: 27. dec. 1982 Sobrance
Vysviacka: 5. júl 2009 Sečovce
Svätiteľ: vladyka Milan Chautur CSsR
Primície: 12. júl 2009 Horňa

slovo 13|2009

Ján Maturkanič SDB
Narodený: 18. január 1982
Vysviacka: 20. jún 2009 Humenné
Svätiteľ: vladyka Ján Babjak SJ
Primície: 21. jún 2009 Humenné

Peter Ondrej sdb
Narodený: 15. apríl 1980
Vysviacka: 20. jún 2009 Humenné
Svätiteľ: vladyka Ján Babjak SJ
Primície: 21. jún 2009 Renčišov

Michal Pavlišinovič
Narodený: 15. jún 1984 Vranov n. T.
Vysviacka: 28. jún 2009 Prešov
Svätiteľ: vladyka Ján Babjak SJ
Primície: 5. júl 2009 Sečovská Polianka

Slavomír Tarasovič
Narodený: 12. december 1983 Prešov
Vysviacka: 28. jún 2009 Prešov
Svätiteľ: vladyka Ján Babjak SJ
Primície: 5. júl 2009 Sabinov

Ján Vasiľ
Narodený: 20. apríl 1984 Vranov n. T.
Vysviacka: 28. jún 2009 Prešov
Svätiteľ: vladyka Ján Babjak SJ
Primície: 12. júl 2009 Zámutov

Jozef Troja CSsR
Narodený: 28. október 1981 Trebišov
Vysviacka: 31. máj 2009 Michalovce
Svätiteľ: vladyka Milan Chautur CSsR
Primície: 13. jún 2009 Kazimír

Bratislavská eparchia

Peter Lach
Narodený: 12. dec. 1980 Kežmarok
Vysviacka: 28. jún 2009 Prešov
Svätiteľ: vladyka Ján Babjak SJ
Primície: 4. júl 2009 Ľubica

Redakcia časopisu Slovo
v mene všetkých svojich čitateľov
čo najsrdečnejšie blahoželá prešovskému emeritnému biskupovi
Mons. Jánovi Hirkvi
k jeho kňazskému jubileu
a praje mu veľa Božieho
požehnania v jeho povolaní.
Bratislavská eparchia
Martin Peter Pavúk MSC
Narodený: 25. október 1977
Vysviacka: 19. jún 2009 Nitra
Svätiteľ: vladyka Peter Rusnák
Primície: 21. jún 2009 Proč

Živite ľudije na blaho svita
našomu jepiskopu mnohaja lita!
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rozhovor

PhDr. Marko Rozkoš, PhD., je rektorom
Gréckokatolíckeho kňazského
seminára blahoslaveného biskupa
Pavla Petra Gojdiča v Prešove od roku
2007. Kňazský seminár v Prešove ako
špecializované pracovisko je súčasťou
Prešovskej univerzity v Prešove.

Pomazaní

pre spoločenstvo

S

vätý Otec 19. júna slávnostne otvoril Rok kňazov práve v čase, keď
nielen na našom území prebiehajú
vysviacky nových pastierov Cirkvi. O týchto dvoch témach sme sa porozprávali
s otcom Markom Rozkošom, rektorom
kňazského seminára v Prešove.

n Práve v tomto čase sa vo všetkých
diecézach na Slovensku uskutočňujú
vysviacky seminaristov za kňazov. Ako
prebieha vysviacka kňaza?
Vysviacka kňaza je v Katolíckej cirkvi
sviatostným znakom – teda jednou zo
siedmich sviatostí. V prípade sviatosti
kňazstva je sviatostným znakom položenie rúk biskupa na hlavu svätenca spojené s modlitbou o dary Svätého Ducha
a Božie požehnanie. V širšom kontexte pri
kňazskej vysviacke ide o súbor znakov,
ktoré sviatostný znak zvýrazňujú.
Kňazská vysviacka sa začína predstavením kandidátov na svätenie spoločenstvu
Cirkvi a miestnemu biskupovi. Výrazom
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súhlasu prijatia ich kandidatúry je liturgický bozk pokoja, ktorým biskup svätencov pozdraví. Svoju túžbu po zjednotení
sa s Kristom vyjadrujú svätenci tým, že
obchádzajú prestol a bozkávajú jeho rohy
na znak duchovných zásnub s Kristom
a spoločenstvom Cirkvi. Po tomto obrade si kľaknú pred biskupa, aby slovami
prísahy vyjadrili svoju vernosť Bohu, Božiemu zjaveniu, biskupovi a spoločenstvu
Cirkvi. Odpoveďou biskupa je vykonanie
sviatostného znaku na svätencovi. Ten
kľačí pri prestole, ktorý nielen zobrazuje,
ale i spôsobuje tajomné zjednotenie sa
človeka s Kristom. Dôsledkom tohto zjednotenia je to, že človek – kňaz vystupuje
v Kristovom mene a Kristus cez jeho
osobu uskutočňuje zjednotenie sa s ľuďmi
a celým svetom.
Výrazom uvedomenia si veľkosti tejto
výsady práve vysväteným novokňazom je
jeho prostrácia – veľká poklona. Novokňaz si líha na zem na znak hlbokej pokory, vyznania úcty a odovzdanosti Bohu.

Zobrazením pravdy o vznešenej kňazskej
hodnosti je oblečenie do kňazských rúch,
ktoré spolu s liturgikonom – bohoslužobnou knihou prijíma z rúk biskupa.

n Čo predchádza kňazskej vysviacke?
Bezprostrednou prípravou sú duchovné
cvičenia. Je to čas strávený v modlitbe
a rozjímaní o Bohu, sebe a Božom volaní.
Kandidát na kňazstvo ich potrebuje silno
prežiť preto, aby čo najzodpovednejšie
mohol vyjadriť Bohu svoju dobrú vôľu
a ochotu prijať poslanie darovať svoj život
službe Bohu pre dobro sveta.
n Kandidát na prijatie sviatosti kňazstva
musí spĺňať isté požiadavky, aby mohol
byť vysvätený za kňaza. Ktoré sú tie
najdôležitejšie?
Každé povolanie vyžaduje isté predpoklady a kladie určité nároky na človeka,
ktoré sú pre jeho uskutočnenie nevyhnutné. Rovnako je to aj v prípade kňazského
povolania. Základným predpokladom je
človekom rozpoznané osobné Božie volanie na kňazskú misiu. Základnou požiadavkou je ochota odpovedať na toto Božie
volanie. Odpoveď má viacero foriem. Je
to napríklad živá skúsenosť viery a jasné
vnímanie povolania. Ten, kto chce byť
kňazom, má byť predovšetkým osobou,
ktorá stretla Pána vo viere a nechala sa
ním pritiahnuť natoľko, že pocítila volanie
nasledovať ho v apoštolskej službe. Ďalej
je to pozitívna skúsenosť angažovania
sa v Cirkvi, ktorá dozrievala v prostredí
spoločenstva Cirkvi. Má to byť osobnosť
dostatočne zdravá, s primeranými telesnými i duševnými schopnosťami. Tomu,

kto chce byť kňazom, nemá chýbať
apoštolské a misionárske zanietenie,
záujem o pastoráciu, úsilie o dobročinnosť voči núdznym a horlivosť za
evanjelizáciu. Formou odpovede na
Božie volanie je i dostatočná intelektuálna a kultúrna úroveň osobnosti
človeka. Takáto celková osobnostná
odpoveď človeka na Božie volanie si
vyžaduje náležitú prípravu – formáciu povolania, ktorá sa realizuje
v kňazskom seminári.

n Nie všetci seminaristi sú hneď po
skončení vysvätení. Aké sú na to
dôvody?
Rôzne. Ide o to pochopiť, že rozpoznávanie povolania a jeho následná formácia nie je akýmsi automatickým procesom, ktorý by sa dal
porovnať s nezvratným algoritmom
výroby nejakých mechanických
súčiastok alebo strojov. Ide o živého
človeka, ktorý má výsadu slobodnej
odpovede na Božie pozvanie. Nie
každý, kto nastúpi cestu formácie,
sa musí automaticky stať kňazom.
Ak v sebe kandidát na kňazstvo
rozpozná isté limity, ktoré nie je
schopný prekročiť, aby mohol splniť
náročné úlohy vo formácii všetkých
zložiek osobnosti, je primerané
a hodno úcty, ak sa rozhodne slúžiť
Bohu iným, vhodným spôsobom.
n Akým spôsobom sa posudzuje to,
že seminarista je pripravený prijať
kňazské svätenie?
V Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku trvá obdobie formácie kňazského povolania celých sedem rokov.
Formácia sa týka štyroch úrovní
ľudskej osoby. Cieľom ľudskej formácie je rozvinúť ľudskú osobu tak, aby
bola schopná primerane komunikovať so svetom. Duchovná formácia
má za cieľ upevniť a rozvinúť osobný
vzťah k Bohu ako k Otcovi, čo je
nevyhnutné na to, aby kňaz mohol
vydávať svedectvo o kráse a hodnote
tohto vzťahu. Intelektuálna formácia je potrebná k erudícii vo veciach
viery a mravov. Vzdelanie v týchto
disciplínach ponúka u nás Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej
univerzity v Prešove. Pastoračná
formácia vedie k tomu, aby bol kňaz
citlivý na potreby dnešného človeka
a vedel mu ponúknuť primeranú
pomoc. Každá z týchto úrovní formácie má svoje kritériá, podľa ktorých
cirkevná autorita posudzuje kvalitu
pripravenosti kandidáta.

n Ako si vy spomínate na prvý rok
svojho kňazského pôsobenia?
Ľudsky povedané, každý ozajstný
začiatok je ťažký. Ako každý novokňaz som aj ja prijal misiu, aby som
sa stal duchovným otcom v malom
spoločenstve cirkvi vo farnosti
Rafajovce. Bol to pre mňa nový,
predtým nepoznaný svet, noví ľudia,
s ktorými som mal rozvinúť nové
vzťahy. Vôbec som si to nevedel
predstaviť. Nezostalo mi nič iné, ako
pevne veriť, že to nie je moja misia,
ale Božia, ktorú chce Boh uskutočniť cezo mňa. Azda nikdy v živote
som nebol tak silno odkázaný na
Boha ako vtedy. A tak som začal vo
veľkej dôvere voči Bohu i ľuďom.
Moja prvá misia trvala iba jedenásť
mesiacov. Nikdy by som neveril, že
za taký krátky čas sa vytvorí taký
krásny vzťah v spoločenstve mojich
prvých veriacich. Navždy ostanú
v mojom srdci. Boh mi ich daroval
ako moju rodinu a ja som nesmierne
šťastný, že môj vstup do kňazstva
mi v mojej prvej farnosti priniesol
obrovské množstvo povzbudenia
a radosti z osobného i duchovného
naplnenia. Čerpám z neho dodnes.
n Ako vnímate to, že Svätý Otec
vyhlásil Rok kňazov?
Je to pre mňa dôkaz, že Boh
prostredníctvom pápeža poukazuje na podstatné požiadavky doby,
v ktorej žijeme. Všade okolo nás
dnes rastie hegemónia ľudského génia. Všetkých chce presvedčiť o tom,
že vyrieši všetky problémy sveta.
Preto je dôležité, aby sa zrak ľudí
upriamil na to, že kľúčom k otvoreniu tajomstva šťastného života
človeka na zemi je prijatie pomocnej
ruky, ktorú podáva Boh nie ako
neosobnú silu, ale cez zjednotenie sa s ním cez hodnotu i ovocie
kňazstva.
n Čo v súčasnej dobe kňazi a zvlášť
novokňazi najviac potrebujú?
Tak ako každý, aj kňaz potrebuje
cítiť, že je potrebný pre svet a že
jeho práca má zmysel. Kňazi dneška
potrebujú silno zažívať radosť z naplnenia sa láskou, ktorou Boh skrze
nich rozdáva svetu takú hodnotu,
akú svetu nedá nik iný.
Aby to mohli zažiť, potrebujú byť
kňazmi, ktorí Bohu dôverujú.

Poďte ku mne všetci, ktorí sa
namáhate... (Mt 11, 28 – 30)
Jana Juríčková
Hovoríš mi:
odpočiň si.
Zastav sa.
Zlož náklad.
Povedz stop
– zhonu
– ruchu
– hluku
– zmätku
...sebe.
Hovoríš mi:
odpočiň si.
Daj mi
– srdce
– myseľ
– radosť
– starosť
– slabosť
– úzkosť
– samotu
– všetko
...seba.
Hovoríš mi:
odpočiň si
– so mnou
– vo mne.
Hovoríš mi:
odpočiň si.
Len buď
– v mojom srdci
– v mojom duchu
– v mojej láske
– v mojom pokoji.

Hovoríš mi:
odpočiň si:
– ponesiem
– povzbudím
– poteším
– pohladím
– posilním
– pomôžem
– poradím.
Hovoríš mi:
odpočiň si
– na mojom ramene
– v mojom náručí.
Hovoríš mi:
odpočiň si:
– smej sa
– spi
– snívaj.
Hovoríš mi:
odpočiň si
– ako dieťa
– ako vták
– ako motýľ
– ako vodopád.
Hovoríš mi:
odpočiň si.
Poď ku mne.
Dám ti:
– dám ti z chleba
– dám ti z vína
– dám ti z tela
– dám ti z krvi.
Hovoríš mi:
odpočiň si:
...dám ti seba.

za rozhovor ďakuje
Dada Kolesárová
slovo 13|2009
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ste, je to lákavá predstava,
ale je naozaj príjemné nemať
prácu? V súčasnosti, keď je
téma nezamestnanosti na Slovensku každodennou realitou, je opak
pravdou. Mať prácu je nevyhnutným predpokladom zabezpečenia
svojho aj rodinného fungovania.
Navyše, nezamestnanosť postihuje
viacero oblastí života, mení osobnosť nezamestnaného, jeho sociálny
status, znižuje mu sebavedomie,
ovplyvňuje medziľudské vzťahy
a narúša rodinnú pohodu, negatívne vplýva na fyzické aj duševné
zdravie (depresie, psychosomatické
ochorenia). Nervozita, ktorá sprevádza tento stav, ovplyvňuje nielen
správanie nezamestnaného, ale aj
jeho rodinných príslušníkov. Konflikty na seba nenechajú dlho čakať.
Závisí od osobnosti človeka, miery
tolerancie zo strany rodiny a miery
aktivity zo strany nezamestnaného,
kam až nechajú zájsť situáciu vyplývajúcu zo straty zamestnania.

Stres

Sladké

Radomír Warošek
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Strata zamestnania patrí spolu
s rozvodom a úmrtím v rodine
k najväčším stresom, ktorým je
dnes človek vystavovaný. Keď

človeka prepustia z práce, podrazí
mu to nohy tak finančne, ako aj
emocionálne a sociálne. Rizikom
dlhodobej nezamestnanosti je, že sa
v nej človek dostáva do fázy adaptácie na štýl života nezamestnaného, pre ktorý je typická rezignácia,
strata nádeje, fatalizmus a pasivita.
Človek prestáva byť aktívny, lebo
sa domnieva, že jeho snaha nemá
zmysel a prestáva si veriť. Dlhodobá nezamestnanosť negatívnym
spôsobom ovplyvňuje sebavedomie,
znižuje sebaúctu a vedie k pocitom
menejcennosti. Nezamestnaný sa
môže cítiť bezmocne, lebo stráca
životnú perspektívu. Preto nie je výnimočné, ak v takýchto situáciách
siaha po alkohole, ktorý mu slúži
ako ventil nahromadených negatívnych emócií. Bohužiaľ, alkohol v takomto prípade nie je pomocníkom,
ale človek sa jeho konzumáciou
zamotá do závislosti, pre ktorú má
ešte menšiu šancu sa zamestnať.
Dlhodobá nezamestnanosť prináša
so sebou rozbitie časovej štruktúry
dňa. Viacerí z nich „zabíjajú“ čas
sledovaním televízie či ležaním
v posteli. Okrem straty pracovných
návykov nezamestnanosť spôsobuje
neefektívne využívanie voľného

ničnerobenie

Určite ste si aspoň raz v živote
cestou do práce povedali: „Aké by
to bolo super, keby som nemusel
pracovať!“ Zavalení stresom
a povinnosťami neraz túžime
po voľnom čase a – ako hovoria
Taliani – „dolce far niente“, po
sladkom ničnerobení.

času, ktorý sa pred nezamestnaným
zrazu otvára.

Rozčarovanie

Rozhodnutie ostať nejaký čas doma je
u človeka, ktorého prepustili napríklad
s odstupným, veľmi časté. Hoci strata
zamestnania je negatívnym šokom, neraz
je aj úľavou, možnosťou zbaviť sa nepríjemných povinností, ranného vstávania,
ale aj perspektívou novej budúcnosti. Títo
ľudia majú často pocit, že len čo si pár
týždňov oddýchnu, nejakú prácu si určite
nájdu. Po 3 – 4 mesiacoch oddychu a viery
v nájdenie si nového zamestnania často
prichádza trpké rozčarovanie. Človek má
predstavu, akú prácu by chcel robiť, ako
by mala byť platená. Ponuka je však iná,
než sú očakávania. Ak sa v období prvého
polroka človek nerealizuje, začne rezignovať.

Odporúčania

Ak si človek nenájde prácu podľa jeho
predstáv, je vhodné prijať aj prácu, ktorá
nezodpovedá kvalifikácii a chápať ju ako
dočasné riešenie – východisko k ďalšiemu
hľadaniu, nie ako konečný cieľ.
Problémom dlhodobej nezamestnanosti
je práve zmena rytmu života, prispôsobenie sa nezamestnanosti, neproduktívne
trávenie voľného času či pitie. Veľmi dôle-

mestnanému na ceste hľadania si nového
žité je taktiež zachovanie určitého stereozamestnania. Psychológ mu môže pomôcť
typu, napríklad ranné stávanie a nevylipri redukcii stresu, pri získavaní sebaistohovanie v posteli, aby v prípade nájdenia
ty, pri osvojovaní si sociálnych zručností,
si práce nebolo ťažké opäť si zvyknúť na
nový systém.
ako uspieť na konkurzoch (ako sa obliecť,
ako vystupovať, čo hovoriť a čo nie...), ako
Ak boli vzťahy v bývalej práci pre
sa ponúknuť na trhu práce, ako sa vyrovnezamestnaného uspokojivé, je dobré
nať s odmietnutím, ako využívať voľný čas
udržiavať kontakty s bývalými kolegaa naplánovať si denné aktivity a podobne.
mi a nestiahnuť sa do samoty, aby sa
Dnes sa už nedá spoliehať na to, že raz
nerozvinula sociálna izolácia, ktorá veľmi
získaná kvalifikácia bude stačiť na celý
negatívne vplýva na schopnosť človeka
život. Preto musí nezamestnaný človek
nájsť si novú prácu. Tiež je dobré rozvíjať
v sebe nájsť silu rekvalifikovať sa, prijať
svoje koníčky, aby sa človek udržiaval vo
fyzickej i duševnej kondícii. To mu pomôže myšlienku, že má na to, aby skúsil aj niečo iné a nebál sa ísť do neznámych sfér. n
v čase, keď bude oslovovať firmy s cieľom
zamestnať sa. Môže sa totiž stať (a stáva
Mgr. Radomír Warošek pôsobí ako psysa to často), že po odmietnutí rezignuje,
chológ na Referáte poradensko-psychololebo si myslí, že aj tak nemá nádej. Nie je
gických služieb v Prešove.
to pravda! Nerezignovať, ale veriť, že raz
to vyjde, je základným predpokladom
Čo na Slovensku najviac ovplyvňuje
úspešnosti.
možnosť zamestnať sa?
Ak sa ktokoľvek
dostane do situácie,
odbornosť 9%
ktorú zvláda s veľkými problémami,
známosti 83%
tvorivosť a originalita 4%
nie je hanbou, ak
vyhľadá pomoc.
Pomoc psychológa sa vek 4%
v súčasnosti stáva
štandardom a môže
veľmi pomôcť aj nezaVyjadrite sa aj vy na slovo.grkapo.sk.

Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli
ponúka tematické a športovo-turistické víkendy
Aj v roku 2009 pripravilo Centrum voľného času v Juskovej
Voli sériu tematických a športovo-turistických víkendov pre deti
a mládež. Všetkých srdečne pozývame.
Viac informácií nájdete na www.gmcbarka.sk.
Kontakt:
Tel.: 057/ 4490290
		
E-mail: skolacentrum@centrum.sk
Jún
05. 06. – 07. 06. Turistický víkend
26. 06. – 28. 06. Tematický – Partnerské vzťahy – o. PaedDr. Ivan
Molčányi
Júl - August
Termíny stretnutia mládeže v Juskovej Voli
20.07. – 24.07. 1. turnus: 9 – 11-roční
27.07. – 31.07. 2. turnus: 12 – 14-roční
03.08. – 07.08. 3. turnus: 15 – 17-roční
10.08. – 14.08. 4. turnus: starší
Miništrantský tábor
24.08. – 28.08. veková kategória 3. – 9. ročník základnej školy
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svedectvo

Počul som
Benjamin Berger

V
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Boha

edel som, že Boh niečo robí v mojom srdci. Bolo to, ako keď stretnete priateľa, ktorého ste veľmi dlho
nevideli a na ktorého ste dokonca zabudli. Po rokoch ho spoznáte a poviete mu:
„Á, to si ty! Pamätám si ťa!” Práve také to
bolo, keď som stretol Ježiša – veľmi osobné, ba viac než osobné. Povedal som si, že
také to bude, keď ho stretne môj národ.
O tejto svojej skúsenosti som začal hovoriť svojim priateľom. Mysleli si, že som
sa zbláznil. Zostal som sám s Pánom,
lebo som nemal žiadnych priateľov kresťanov. Začal som sa modliť a čítať Bibliu.
Keď som ju znova začal čítať, Svätý Duch
mi dával nové svetlo. Uvidel som veci,
ktoré som predtým nevidel. Začal som
vidieť proroctvá, ktoré hovorili o Mesiášovi. V Izaiášovi som čítal o Mesiášovi,
ktorý bude trpieť za naše hriechy. U iných
prorokov som zasa čítal proroctvá o jeho
narodení, v Jeremiášovi o novej zmluve,
ktorú Boh prisľúbil medzi domom Izraela
a domom Júdu. Pre nás židov je veľmi
dôležité nájsť Mesiáša v Starom zákone,
posilňuje to našu vieru. A práve to sa
stalo základom mojej viery.
V roku 1969 som išiel do Svätej zeme.
Mojím cieľom bolo navštíviť miesta, na
ktorých žil Ježiš, ale zároveň som šiel do
Izraela ako Žid. Bolo to po prvý raz, čo
som videl zjednotené staré mesto Jeruza-

Mesiánski židia v Kazachstane	Snímka: mjbiphotojournal.files.wordpress.com

Po svojej skúsenosti s Bohom som
si povedal, že musím zistiť, čo je
vlastne v Novom zákone napísané.
Podarilo sa mi ho zohnať. Zvláštne
pre mňa bolo, že to, čo som
v Novom zákone čítal, mi nebolo
cudzie. Okamžite som dokázal
pochopiť Ježiša i celý konflikt,
ktorý sa okolo neho udial.

lem. Mal som silný pocit, že prichádzame
do doby, keď sa Ježiš opäť vráti. Keď som
sa ocitol oproti Olivovej hore pri Zlatej
bráne, mal som ďalšiu skúsenosť, ktorá
zmenila môj život. V duchu som videl
kríž a na ňom Ježiša. Tam som zažil, že
zomrel za moje hriechy; že ak by som bol
aj jediný človek na svete, Ježiš by bol išiel
na kríž, aby zomrel za moje hriechy. Zažil
som skutočnosť, že prijal moje hriechy na
seba a že to urobil z obrovskej lásky. Po
tomto zážitku som si povedal, že už viac
nechcem hrešiť. Prosil som Pána, aby mi
ukázal moje hriechy. A Boh mi ich začal
pomaly ukazovať. Robil som pokánie
a pocítil som obrovskú radosť a slobodu,
pokoj.
Vrátil som sa do Európy a niekoľko mesiacov nato sa ku mne Pán znova priblížil
a pýtal sa ma, čo budem robiť ďalej. Najprv som nerozumel tomu, že Boh sa pýta,
čo chcem robiť so svojím životom. „Chceš
pokračovať a žiť život ako doteraz? Alebo
naberieš celkom iný smer?” Povedal som:
„Ak ťa nebudem nasledovať, som najväčší
blázon, aký kedy žil.” V ten istý deň som
išiel k jazeru. Mal som prsteň, ktorý som
mal veľmi rád. Bol znakom môjho života.
Dal som si ho dole, išiel som na jeden
z mostíkov, zdvihol som ho a povedal
som: „Tento prsteň je symbolom môjho
života.” Hodil som ho do vody a povedal

som: „Môj život patrí tebe, Pane, a nie
mne.”
Pán prehovoril k môjmu srdcu a povedal mi, že bude ešte veľa židov, ktorí
nájdu vieru podobným spôsobom ako ja,
pretože žijeme v posledných časoch a tí
poslední, ktorých Pán zavolá, sú prvými.
Vedel som, že sa musím vrátiť do USA,
aby som svojej rodine povedal, že som bol
povolaný Pánom Ježišom a že ho budem
nasledovať v zasvätenom živote. Bolo
mi jasné, že to bude pre nich ťažké, že to
pravdepodobne nepochopia.
A tak som v roku 1970 odišiel späť do
USA a rozprával som sa s otcom a mamou. Snažil som sa im vysvetliť, že som
sa nestal kresťanom, len verím, že Ježiš je
naším Mesiášom. Rodičia to však nechápali a veľmi žialili. Židia aj kresťania si
myslia, že keď žid uverí v Ježiša, musí
zanechať svoj národ, oddeliť sa a pridať
sa k inému národu.
Je veľmi povzbudzujúce vedieť, že náš
Boh dokončí to, čo začal. Židia slávia šabat. Šabat je oslavou ukončeného Božieho diela, svedectvom o tom, že to, čo Boh
začal v stvorenstve, dokončí.
Zmenil sa Boh?
Boh sa nezmenil a to, čo začal v Ježišovi Kristovi, dokončí. Boh nás vo svojej
vernosti nikdy neopustil. Ide s nami ďalej
a všetkých nás privedie k cieľu. n

na každý deň – 24. týždeň

PONDELOK 22. jún

PIATOK 26. jún

Hieromučeník Eusebios

Prepodobný Dávid zo Solúna

Čítania: Mt 11, 2 – 15, zač. 40; Rim 9, 18 – 33, zač. 102

Čítania: Mt 12, 1 – 8, zač. 44; Rim 11, 25 – 36, zač. 107

... kto v neho verí, nebude zahanbený. (Rim 9, 33b)

Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. (Rim 11, 36a)

Byť zahanbený nie je nič príjemné. Človek by sa najradšej niekam schoval. Pred ľuďmi sa to ešte dá, ale kam sa človek schová pred Bohom?
Darmo by sme hľadali, takého miesta niet. Stačí, ak uveríme jeho láske,
ak uveríme, že má riešenie na náš hriech. Pane, daj, aby som uveril
tvojej láske, ktorá pokryje nahotu mojich hriechov.

Ráno som vstal, najedol sa, idem do práce.. Veď je to samozrejmosť.
Určite? Koľko ľudí sa dnes už nezobudilo, nemalo čo jesť a sedia doma,
lebo ich nemá kto zamestnať? Veď všetko dobro, každý dokonalý dar je
z hora, od Otca svetiel. Dnešný deň a dobro v ňom nie je samozrejmosť,
ale milosť. Skúsme vidieť lásku Otca za „samozrejmosťami“ dnešného
dňa a nezabudnime za ne poďakovať.

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

UTOROK 23. jún
Mučenica Agripína
Čítania: Mt 11, 16 – 20, zač. 41; Rim 10, 11 – 11, 2a, zač. 104

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť
od mäsa – s. 159 (195)

SOBOTA 27. jún
Prepodobný Samson Pohostinný

Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesť. (Rim 10,

Čítania: Mt 8, 14 – 23, zač. 26; Rim 6, 11 – 17, zač. 92

15b)

Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu... (Rim 6, 11a)

Urobiť niekomu radosť, to by mala byť každodenná samozrejmosť nás
kresťanov. Ak sa narodí dieťa či zožneme úspech, radi sa s tým podelíme. Boh nám dáva zdroj radosti, a tým je jeho slovo. Priniesť slovo
živého Boha domov, do práce, do manželstva... Tam, kde sa prijíma
Božie slovo, zároveň sa počína nový život, život v Láske. Staňme sa
poslami dobrej zvesti.

Kto raz zomrie, už nemôže hrešiť. My sme zomreli v krste hriechu.
A predsa hrešíme, nie sme mŕtvi hriechu. Prečo? Lebo nie sme v láske.
Byť v láske znamená zomierať sebe samému, zomierať svojej pýche,
egoizmu... Ak zrno odumrie, prinesie veľkú úrodu (porov. Jn 12, 24). Čím
viac som mŕtvy hriechu, tým viac sa otváram večnému životu. Žime
Bohu v Kristovi Ježišovi!

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka – s. 155 (191)

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty – s. 160
(196)

STREDA 24. jún
Narodenie Jána Krstiteľa

NEDEĽA 28. jún

Čítania: Lk 1, 1 – 25. 57 – 68. 76. 80, zač. 1; Rim 13, 11b – 14, 4, zač.
112

4. nedeľa po Päťdesiatnici. Prenesenie pozostatkov nezišt. Kýra
a Jána

Zahoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla.

Čítania: Mt 8, 5 – 13, zač. 25; Rim 6, 18 – 23, zač. 93

(Rim 13, 12b)

Byť úspešný v škole, práci ,vo svojom okolí... Človek po tom túži. Veľmi
často sa použijú prostriedky, ktoré nie sú v súlade s láskou. Vtedy je
nám tento úspech nanič. Úspech sa stáva prehrou nášho života, lebo
hriech je už porazený. Boh nás volá, aby sme sa obliekli do svetla lásky,
do skutkov lásky. Jedine láska nám môže zaručiť úspech na veky.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva:
kondák svätému, I teraz: podľa predpisu, prokimen, aleluja a pričasten svätému. Namiesto Dostojno jesť sa spieva Zvelebuj a 9. irmos
z utierne sviatku. Myrovanie – s. 388 (291)

ŠTVRTOK 25. jún
Prepodobná mučenica Febrónia
Čítania: Mt 11, 27 – 13, zač. 43; Rim 11, 13 – 24, zač. 106

...bol si zaštepený na ich miesto. (Rim 11, 17b)
Každý extrém je zlý. Extrém „absolútnej slobody“ je to, keď sa „oslobodím“ od Boha. Vtedy pomaly, ale isto hynieme. Sme ako strom bez
koreňa. Vieme, že taký strom nemá šancu. Niet väčšej slobody ako tej,
ktorú môžem nájsť v Bohu a v jeho láske. Jedine láska ma dnes môže
spraviť slobodným. Jedine láska mi dáva šancu žiť a nezomrieť.

Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život
v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. (Rim 6, 23)
Každý z nás chce byť bohato a slušne ohodnotený za prácu, ktorú robí.
A je to správne. Tak, ako dostávame plácu za prácu tu na zemi, taktiež
sme aj duchovne ohodnocovaní. Každý náš čin je ohodnotený menou.
Menou hriechu je smrť. Kristovou menou je večný život, život s Bohom,
ktorý sa začína už dnes tu na zemi a pokračuje vo večnosti. Žijem už
dnes večný život? Musíme si uvedomiť, že o večnosti sa rozhoduje tu
a teraz. Práve svojimi skutkami, slovami, postojmi, svojou (ne)láskou
sa rozhodujeme za večnosť alebo proti nej. Kresťan nie je človek, ktorý
nehreší, ale človek, ktorý už nie je otrokom hriechu. Veď Kristus je naším
oslobodením. Treba urobiť len jedno – prijať ho do svojho života. Ani
inú možnosť nemáme, ak si uvedomíme, že koniec bez Krista je smrť.
Elias Vella hovorí: „Kto chce zvíťaziť nad hriechom, potrebuje bojovať
po boku toho, ktorý je víťaz nad hriechom, po boku Krista.“ Prijmime
výzvu sv. Pavla a odovzdajme svoje údy, srdcia, schopnosti na posvätenie Pánovi. Spojme svoj život s Kristom. On sám nám prisľúbil, že nám
vráti omnoho viac. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú...
(porov. Lk 6, 38)
Liturgia: Hlas tretí. Evanjelium na utierni štvrté. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár hlasu, Sláva: kondák hlasu, I teraz: podľa
predpisu, prokimen, aleluja a pričasten hlasu – s. 145 (186)

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka – s. 157
(194)
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spoločnosť

Súčasný školský systém poskytuje
dominantné postavenie štátnym
školám. Okrem nich sú do
siete škôl zaradené aj cirkevné
a súkromné školy s rovnocenným
postavením. Aké vzdelanie však
poskytujú?

Ktorá škola
Juraj GRADOŠ

N

Vyučovanie na CZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešove	Snímka: www.szssvbazpo.edu.sk

je najlepšia?

apriek zákonmi deklarovanej
rovnocennosti škôl sa vyskytujú
viaceré námietky najmä proti
cirkevným školám. Cirkvám sa vyčíta, že
všeobecne prístupnú ľudskú inštitúciu
chcú využívať na konfesijné účely. Cirkevné školy niektorí pokladajú za prežité
inštitúcie. V minulosti podľa nich splnili
svoju úlohu, ale dnes, keď občianska
spoločnosť prevzala starostlivosť o správu
školstva, stratili význam.
Hoci je táto myšlienka v spoločnosti
dosť zaužívaná, maturanti z cirkevných
stredných škôl dosiahli v takzvanej
externej maturite lepšie výsledky ako ich
rovesníci zo štátnych a súkromných škôl.
Štátom zadávané testy, takzvanú externú
maturitu, absolvovalo vyše 60-tisíc stredoškolákov v marci. Kolotoč maturitných
skúšok uzatvoria ústne odpovede študentov na vyžrebované otázky.
Maturanti z cirkevných škôl dosiahli
vyššiu úspešnosť v jednotných testoch zo
slovenčiny, matematiky a maďarčiny ako

ich kolegovia zo štátnych a súkromných
škôl. Najväčšie rozdiely medzi maturantmi boli v slovenčine; žiaci cirkevných škôl
urobili testy z rodného jazyka v priemere
na 70,2 percenta, ich rovesníci zo štátnych škôl na 62,9 percenta (súkromné
školy 52,5 %).
Najhoršie dopadli maturanti zo súkromných škôl, priemerná úspešnosť v testoch
bola 56,5 percenta. Najmenšie rozdiely
medzi maturantmi boli v cudzích jazykoch, kde bola podľa Mikolaja úroveň
porovnateľná. Napriek tomu dosiahli
maturanti z cirkevných škôl vo vyššej
vedomostnej úrovni pri anglickom jazyku
a v nižšej pri nemeckom jazyku najlepšie
výsledky.
Najlepšie výsledky dosiahli maturanti zo slovenčiny, priemerná úspešnosť
maturantov bola 62,9 percenta. Naopak,
najnižšiu priemernú úspešnosť zaznamenali stredoškoláci v matematike, a to 51,2
percenta.
Priemerná úspešnosť žiakov maďarskej

národnosti v testoch zo slovenčiny bola
55,9 percenta, v rodnom jazyku dosiahli
o čosi lepšie výsledky, a to 59,7 percenta.
Žiaci ukrajinskej národnosti urobili testy
v rodnom jazyku v priemere na 52,5
percenta.
Vo všetkých predmetoch externej časti
maturitnej skúšky sa potvrdzujú významné rozdiely medzi úspešnosťou žiakov
gymnázií a ostatných stredných škôl.
Gymnazisti sú vo všetkých predmetoch
úspešnejší. Podľa Mikolaja sa ukazuje,
že gymnáziá najlepšie pripravujú žiakov
na vysoké školy, stredné školy podľa
viacerých názorov zas pripravujú svojich
absolventov najmä na prax. Pri porovnaní
jednotlivých druhov gymnázií v predmetoch vyučovacie jazyky a matematika sú
výsledky žiakov, ktorí navštevujú 8-ročné
a 4-ročné gymnáziá porovnateľné.
Pri teste Monitor 9 sa pri skúmaní vedomostí deviatakov v základných školách
pred pár mesiacmi nepreukázali výraznejšie rozdiely. n

mali ste prvé sväté prijímanie?
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
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na každý deň – 25. týždeň

PONDELOK 29. jún
Apoštoli Peter a Pavol
Čítania: Mt 16, 13 – 19, zač. 67; 2 Kor 11, 21 – 12, 9, zač. 193

Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. (2 Kor 12, 9a)
Potreboval by som..., aby som to zvládol. Nie, stačí ti moja milosť! Boh
má odpoveď na každú otázku a riešenie na každý problém. Veľmi
často sa nám odpoveď alebo riešenie dostane do rúk, ale nie stále sme
schopní ich použiť. Pane, daj nám milosť, aby sme dokázali spolupracovať s tvojou milosťou.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti
zo sviatku. Namiesto Dostojno jesť sa spieva Zvelebuj a 9. irmos
z utierne sviatku. Myrovanie. Prikázaný sviatok – s. 390 (292)

UTOROK 30. jún
Zbor dvanástich apoštolov
Čítania: Mt 12, 14 – 16. 22 – 30, zač. 46; Rim 14, 9 – 18, zač. 114
(radové); Mk 3, 13 – 19, zač. 12; 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131 (zboru)

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo
sviatku Uloženia – s. 393 (254)

PIATOK 3. júl
Mučeník Hyacint
Čítania: Mt 13, 3b – 9, zač. 50; Rim 16, 1 – 16, zač. 120

Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. (Rim 16, 16a)
Pozdraviť sa je prejavom slušnosti. Pre kresťana by mal byť pozdrav
prejavom lásky. Ona je tá, ktorá zbúrala múr rozdelenia medzi mužom
a ženou, chudobným a bohatým, Židom a Grékom....Láska je tá, ktorá
spája, vytvára spoločenstvo a prináša život. Skúsme dať kus seba do
našich stretnutí. Matka Terézia povedala: „Ak práca nie je pretkaná
láskou, je zbytočná.“ To isté môžeme povedať aj o pozdrave.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť
od mäsa – s. 159 (195)

SOBOTA 4. júl
Arcibiskup Andrej Jeruzalemčan

Prečo teda súdiš svojho brata? (Rim 14, 10a)

Čítania: Mt 9, 9 – 13, zač. 30; Rim 8, 14 – 21, zač. 97

Nie raz sa stane, že skôr si všimneme chyby ako danosti nášho blížneho. Ale kto z nás je bez hriechu? Boh nám hovorí: nesúďte, aby ste
neboli súdení. Majme milosrdenstvo a trpezlivosť s blížnymi. Boh nás
neodsudzuje, ale nespočetnekrát nám dáva druhú šancu. Pane, daj,
aby som mal trpezlivosť so slabosťami blížneho.

...Boží dedičia a Kristovi spoludedičia... (Rim 8, 17b)

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár Petrovi
a Pavlovi a Zboru apoštolov, kondák Petrovi a Pavlovi, Sláva: kondák
Zboru apoštolov, I teraz: podľa predpisu, prokimen, aleluja a pričasten Zboru apoštolov – s. 390, 392 (293)

Človek sníva sen o slobode. Nik nechce otročiť niekomu, ale byť slobodným. Boh nám tento sen splnil. Skrze svojho Syna nás ustanovil za
Božie deti. Tým sme získali všetky výsady Božej rodiny. Viera v živého
Boha z nás urobila najbohatších ľudí na zemi. Chráňme sa otroctva
hriechu a robme všetko preto, aby sme mali účasť na slobode a sláve
Božích detí.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty – s. 160
(196)

STREDA 1. júl

NEDEĽA 5. júl

Nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián

5. nedeľa po Päťdesiatnici. Apoštolom rovní Cyril a Metod

Čítania: Mt 12, 38 – 45, zač. 48; Rim 15, 7 – 16, zač. 117

Čítania: Mt 8, 28 – 9, 1, zač. 28; Rim 10, 1 – 10, zač. 103 (nedele); Mt
5, 14 – 19, zač. 11; Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318 (sv.)

Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou... (Rim 15, 13a)
Raniero Cantalamessa hovorí: „Kristus začal novú radosť... Radosť,
ktorá nachádza v kríži svoj zdroj a nádej, že sa neskončí ani smrťou,
že bude večná.“ Jediná cesta, ktorá vedie k tejto radosti, je cesta viery
v Boha – Lásku. Len Boh nám zaručí, že táto radosť sa nikdy neskončí.
Ba môže sa začať už dnes, ak sa napojím na zdroj večnej radosti.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy – s. 156
(192)

ŠTVRTOK 2. júl
Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky v Blachernách
Čítania: Mt 12, 46 – 13, 3a, zač. 49; Rim 15, 17 – 29, zač. 118 (rad.);
Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54; Hebr 9, 1 – 7, zač. 320 (Bohor.)

Mám sa teda čím chváliť v Kristovi Ježišovi pred Bohom.
(Rim 15, 17)

Sv. Pavol si veľmi dáva pozor na to, čím sa chváli. Nikdy to nie sú slová
samochvály. Ale cez svedectvo, ktoré Boh koná v jeho apoštoláte,
chváli Boha svojím životom. Tým, že Boha oslávil vo svojom živote, Boh
oslávil jeho večnosťou. Čím sa chválim ja? Má moja chvála zárodok
večnosti?

Veď cieľom zákona je Kristus, aby spravodlivosť dosiahol
každý, kto verí. (Rim 10, 4)
Môžeme povedať, že denne si dávame cieľ, ktorý chceme dosiahnuť.
Aj v živote viery je cieľ – Kristus. Celý Starý zákon smeruje k nemu
ako k svojmu naplneniu. Aký cieľ má môj život? Má môj život vôbec
cieľ? Mal by mať, lebo sa stane motiváciou môjho snaženia sa. Božie
slovo nám veľmi jasne odhaľuje, o aký cieľ sa má kresťan snažiť. Je to
spravodlivosť. Cieľ je jasný, už ho len naplniť. Ako? Byť spravodlivý znamená byť bez hriechu. Kto z nás sa môže slobodne postaviť pred Boha
a povedať, že je spravodlivý? Jedine Boh nás môže urobiť spravodlivými. Jedine jeho láska nás môže obmyť od našich hriechov. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení (porov.
Mt 5, 6). Mám tento hlad a smäd vo svojom srdci? Túžim byť nezištne
ospravedlnený Božou láskou? Spravodlivosť je dar, ktorý môžem jedine
prijať. Nedá sa ničím dosiahnuť, len prijatím skrze vieru. Ak vo svojom
srdci uveríš, budeš spasený (porov. Rim 10, 9).
Liturgia: Hlas 4. Evanjelium na utierni piate. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár hlasu a svätým, kondák hlasu, Sláva: kondák
svätým, I teraz: podľa predpisu, ostatné z hlasu a svätým – s. 147,
395 (187, 293)
Ján Kovaľ
slovo 13|2009
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Pavol ide
Jeremy

R

do Jeruzalema

az v noci, keď
všetci spali, mal
Pavol videnie.
Pán k nemu prehovoril:
„Neboj sa, len hovor
a nemlč, veď som s tebou ja a nik nesiahne
na teba, aby ti ublížil,
lebo mám v tomto meste mnoho ľudu.“
Zostal tam teda rok
a šesť mesiacov a učil
u nich Božie slovo.
Židia však po čase
svorne povstali proti
Pavlovi, priviedli ho
pred súdnu stolicu
prokonzula Gallia
a hovorili:
„Tento navádza ľudí,
aby protizákonne uctievali Boha.“
Pavol sa chystal
otvoriť ústa na svoju
obranu, no Gallio povedal Židom:
„Židia, keby šlo o nejakú krivdu alebo
o podlý zločin, vypočul by som vás, ako
sa patrí. Ale keď sú to spory o slovo,
o mená a o váš zákon, to je vaša vec. Ja
v takýchto veciach nechcem byť sudcom.“
Vojaci ich vyhnali z budovy von. Kým
ich vyháňali, samotní Židia chytili
predstaveného synagógy Sostena a pred
súdnou stolicou ho zbili. A Gallio sa o to
vôbec nestaral.
Pavol sa rozhodol ísť do Jeruzalema,
a tak ponavštevoval mnohé cirkvi, čo
založil. V Efeze uzdravil veľké množstvo
chorých, v Troade vzkriesil mladíka Eutycha, ktorí zaspal počas jeho reči a spadol
z okna. V Jeruzaleme sa stretol s Jakubom
a so staršími. Nakoniec ho v chráme
zatkli.

„Mužovia, Izraeliti, pomáhajte! Toto je
ten človek, čo všetkých všade učí proti
ľudu, proti zákonu a proti tomuto miestu.
Ba ešte aj Grékov voviedol do chrámu
a poškvrnil toto sväté miesto.“
Celé mesto sa rozbúrilo a začal sa
zbiehať ľud. Chytili Pavla, vyvliekli ho
z chrámu a hneď zatvorili brány. Už ho
chceli zabiť, keď došlo veliteľovi kohorty
hlásenie, že sa celý Jeruzalem búri. On si
hneď vzal vojakov a stotníkov a zbehol
k nim. Keď uvideli veliteľa a vojakov, prestali Pavla biť. Tu veliteľ pristúpil k nemu,
vzal ho a rozkázal ho spútať dvoma
reťazami. Potom sa opýtal, kto je to a čo
vykonal. Ale v dave každý vykrikoval niečo iné. A keď sa v tom zmätku nemohol
dozvedieť nič isté, rozkázal ho odviesť do
pevnosti. Tak sa dostal Pavol pod ochranu

Dobehla som
Na zastávku to bol hodný kúsok.
Našťastie, zastávka stála v smere môjho
cestovania, takže svoje meškanie som ešte
mohla „dobehnúť“. Neraz sa stalo, že som
upotená a z posledných síl naskočila do
dverí preplneného autobusu, ktoré sa už
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zatvárali. No pri vystupovaní som bola
prvá. A to ma vždy potešilo. Veď aj Božie
slovo hovorí, že poslední budú prvými.
Celkom tak ako v mojom autobuse.
Dada Kolesárová

Sv. Pavol	Snímka: www.orthodox-icon.com

príbehy apoštola pavla

Rimanov. No Židia
neprestávali na neho
útočiť a kričali:
„Preč s takýmto
zo sveta, lebo nie je
hoden žiť!“
Pretože kričali,
odhadzovali šaty
a vyhadzovali prach
do vzduchu, veliteľ
rozkázal odviesť ho
do pevnosti a nariadil
bičovať ho a vypočúvať, aby sa dozvedel,
prečo naň tak kričia.
Ale keď mu uťahovali remene, Pavol
povedal stotníkovi, čo
tam stál:
„A smiete bičovať
rímskeho občana,
a ešte bez súdu?“
Keď to stotník počul,
išiel za veliteľom

a hlásil mu:
„Čo to chceš robiť, veď je to rímsky
občan.“
„Povedz mi, ty si Riman?“ spýtal sa
Pavla veliteľ.
„Áno.“
„Ja som toto občianstvo získal za veľkú
sumu,“ priznal sa veliteľ.
„A ja som sa v ňom narodil.“
Vtedy tí, čo ho mali vypočúvať, hneď od
neho odstúpili a aj veliteľ sa zľakol, keď
sa dozvedel, že je Riman a že ho sputnal.
Odvtedy Pavol stál nielen pred veľradou,
ale aj pred vladármi Félixom a Festom
i kráľom Agrippom.
Keď Festus súdil Pavla, spýtal sa ho:
„Chceš ísť do Jeruzalema a tam sa dať
súdiť predo mnou z týchto vecí?“
„Pred cisárovou súdnou stolicou stojím,
tu ma treba súdiť. Židom som ničím
neublížil; ako aj ty dobre vieš. Ak som sa
previnil a urobil niečo také, za čo si zasluhujem smrť, nezdráham sa umrieť; ale ak
nie je nič na tom, čo títo na mňa žalujú,
nik ma im nemôže vydať. Odvolávam sa
na cisára!“ povedal Pavol.
„Na cisára si sa odvolal, pôjdeš k cisárovi,“ rozhodol Festus. n

zo života svätých
Blachernská Bohorodička	Snímka: www.diomediarte.it

Moc

ohlasovania

Čím je tma väčšia, tým zreteľnejšie v nej vynikne svetlo. Čím väčšmi zúria mocní tohto sveta, tým viac sa prejavuje Božia moc prostredníctvom
maličkých. Nasledujúce riadky opisujú zlobu tých, ktorí neboli schopní
ani ochotní prijať evanjelium. Pavol, ako o tom svedčí Zlatoústy, bol ako
medzi dvoma mlynskými kameňmi, prenasledovaný zo strany židov i pohanov. A predsa ho nič nezlomilo.

Ž

iadna vec nedokázala zatieniť
Kristovu slávu – ani spoločenstvo so
zločincami v tom istom utrpení, ani
to, že žil v tom istom čase ako iní zvodcovia ľudu. Ak sa démoni báli kríža a nie sily
Ukrižovaného, potom tým, čo takto tvrdia,
zatvárajú ústa dvaja lotri. Ak budú tvrdiť,
že na to všetko priaznivo vplývali časové
okolnosti, vyvrátia to nasledovníci Teudasa
a Júdu, ktorí nás zvádzali v rovnakom čase
pomocou ešte väčších znamení, a predsa
ich zahubili. Ako som už povedal, Boh to
dopustil, aby v prehojnej miere ukázal svoje skutky. Preto dovolil, že sa pri prorokoch
objavili falošní proroci a popri apoštoloch
aj falošní apoštoli, aby si vedel, že nič
nemôže zatieniť jeho skutky.
Mám ti ukázať z druhej strany predivnú
a neobyčajnú silu ohlasovania? Chceš,
aby som ti ukázal, ako rástla a šírila sa
prostredníctvom samotných nepriateľov?
Tí, čo kedysi robili Pavlovi úklady, sami začali ohlasovať jeho učenie v Ríme. V snahe
podráždiť Nera, ktorý bol Pavlovým nepriateľom, oni sami začali kázať, aby sa vďaka
veľkému rozšíreniu učenia a pre množstvo
učeníkov hnev tyrana ešte viac rozpálil
a aby onen zver zúril ešte viac. Sám Pavol
o tom píše v Liste Filipanom: „Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje okolo
mňa, obrátilo sa skôr na osoh evanjeliu:
moje okovy sa stali známymi v Kristovi
v celom pretóriu a medzi všetkými ostatnými a mnohí z bratov v Pánovi, posmelení
mojimi okovami, oveľa odvážnejšie, bez
strachu hlásajú slovo. Pravda, niektorí
hlásajú Krista aj zo závisti a nevraživosti,
no niektorí aj z oddanosti; títo z lásky, lebo
vedia, že som tu na obranu evanjelia, tamtí
zasa ohlasujú Krista z nevraživosti, nie
úprimne, a myslia si, že spôsobia súženie
mojim okovám. Čo na tom?! Len nech sa
akýmkoľvek spôsobom, či už pod dajakou zámienkou, alebo úprimne zvestuje
Kristus.“ (1, 12 – 18) Vidíš, ako mnohí
ohlasovali zo závisti? A predsa pravda
víťazila aj vďaka nepriateľom.
Boli tu však aj ďalšie prekážky. Staro-

bylé zákony nielenže nepomáhali šíreniu
učenia, ale účinkovali práve opačne. Proti
kresťanom povstávala tak zloba, ako aj
nevedomosť osočovateľov. Hovorili totiž,
že kresťania majú za kráľa Krista. Nevedeli, že jeho kráľovstvo je nebeské, úžasné
a bez konca. Obviňovali kresťanov, že
vovádzajú do sveta tyraniu, a všetci ich
prenasledovali, každý samostatne, či už zo
spoločenských, alebo osobných motívov.
Zo spoločenských preto, lebo kresťania vraj
narúšajú poriadok v ríši a porušujú zákony; z osobných zasa preto, lebo kvôli nim
vraj dochádza v každom dome k rozdeleniu
a hnevu. Otec vystúpil proti synovi, syn sa
zasa zriekol otca, ženy odstúpili od mužov
a mužovia od žien, dcéry sa zriekli matiek,
príbuzní príbuzných, priatelia sa vzdali
svojich priateľov, čím vypukol rôznorodý
boj v mnohých formách. Vkrádal sa do
obydlí a rozdeľoval rodiny, vnášal zmätok
medzi predstaviteľov rady, znepokojoval
sudcov, keďže sa tu rúcali obyčaje otcov,
likvidovali sa sviatky a slúženie besom,
o čo sa starí zákonodarcovia starali väčšmi
než o čokoľvek iné.
Už len podozrenie z tyranie spôsobovalo,
že kresťania boli prenasledovaní. Nik nemôže povedať, že tak postupovali pohania
a že medzi židmi bol pokoj. Práve naopak,
tí druhí napádali kresťanov s oveľa väčšou
zlobou, lebo ich obviňovali z rozvracania
ríšskeho poriadku. O Štefanovi vraveli:
„Tento človek neprestáva hovoriť proti
svätému miestu a proti Zákonu“ (Sk 6, 13).
Ale vtedy, keď sa plameň dvíhal z každej
strany – z domov, z miest, z polí a púšte,
zo strany pohanov i židov, od predstavených i podriadených, od príbuzných, zo
zeme i mora, zo strany vladárov, keď všetci
povzbudzovali jeden druhého k zlobe
a útočili zúrivejšie než akákoľvek šelma,
práve vtedy blažený Pavol, ktorý sa ocitol
v takej hroznej peci, stál medzi vlkmi a dostával údery zo všetkých strán, nielenže
nebol odstránený, ale všetkých priviedol
k poznaniu pravdy. n
preložil a spracoval Marko Durlák

Uloženie rúcha Presvätej
Bohorodičky v Blachernách

Z

a cisára Leva I. Veľkého (457 – 474)
žili v Konštantínopole senátori
Galvénus a Kandidus, ktorí sa rozhodli
vykonať púť do Svätej zeme. Keď ta dorazili, navštívili Nazaret, aby videli dom,
v ktorom došlo k vteleniu Božieho
Syna. Keďže v Nazarete nenašli ubytovanie, pobrali sa do blízkej dedinky, kde
našli pani, ktorá bola ochotná poskytnúť im nocľah a občerstvenie.
Senátori si všimli, že stará pani má
v dome izbičku, kde svieti množstvo
lampád a z ktorej vychádza vôňa tymiánu. Pýtali sa jej, čo tam má, no ona mlčala. Keď na ňu naliehali, odpovedala
vyhýbavo, že podľa tradície jej predkov
ide o veľmi dôležité miesto. Oni sa však
neuspokojili a vypytovali sa ďalej. Vtedy
majiteľka domčeka prezradila senátorom tajomstvo, a to pod podmienkou,
že ho nikomu neprezradia: v miestnosti
je truhlica s rúchom Presvätej Bohorodičky, ktoré sa odovzdáva v jej rodine
z generácie na generáciu celé storočia.
Na druhý deň senátori odišli. Neskôr sa však vrátili pod zámienkou, že
potrebujú ubytovanie ešte na jednu
noc. Keď všetci domáci zaspali, vošli do
izbietky, truhlicu zobrali a rýchlo s ňou
odcestovali. Niekoľko rokov ju ukrývali u seba doma, potom ju odovzdali
patriarchovi Gennadiovi, ktorý ju uložil
v Blachernách (mestská časť Konštantínopola).
Tento sviatok môžeme okrem iného
vnímať ako výzvu zamyslieť sa nad
svojimi dejinami, nielen národnými či
cirkevnými, ale aj rodinnými a osobnými, a robiť pokánie za všetko nepekné,
čo sa v nich stalo.
Marcel Gajdoš
slovo 13|2009
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zamyslenie nad ikonou

Peter a Pavol

udské stretnutia majú svoj náboj,
rozprávajú nielen rečou slov, ale
hovoria aj gestami, postojom, mimikou tváre i časom stretnutia. Ikona, na
ktorú hľadia naše oči, má svoju hlbokú
myšlienku cez Božie slovo, evanjeliá,
skutky apoštolov i listy apoštolov. Bez
týchto duchovných informácií by bola
iba vyjadrením ľudskej náklonnosti či
priateľstva.
Peter a Pavol. Dve z kľúčových postáv
dejín našej spásy. Prvým spočinutím
našich očí na tejto ikone sa nám naozaj v mysli objaví priateľstvo. To by
však z posolstva ikony bolo málo. Duch
odkrýva hlbiny duše. Usmerňuje ľudské
konanie. Je prítomný i pri tomto stretnutí
Petra a Pavla. Petra, rybára, človeka, ktorý
mal svoje konkrétne životné napĺňanie
spolu s ďalšími rybármi na Genezaretskom mori. Muž znalý rybárskej problematiky a priameho srdca. Človek úprimne
túžiaci po Bohu so svojimi každodennými
starosťami, úspechmi i neúspechmi.
Najdôležitejšou udalosťou jeho života je
stretnutie s Ježišom a úprimná reakcia na
jeho životnú výzvu či povolanie. Laicky
môžeme túto udalosť nazvať „na hlbine“.
Slová otvárajúce srdce, množstvo rýb
v sieti za nepochopiteľnej situácie, ale

na Ježišovo slovo,
Ježišova prítomnosť
urobili z rybára
Šimona Kristovho
učeníka Petra. To
všetko nespôsobilo
v Petrovi mimoriadnu osobnostnú premenu, ale rozhodné
a jasné nasledovanie Ježiša Krista
počas celého života,
v ktorom sa objavili
i zlyhania, i pády,
i zrada, ale i vernosť, rozhodnosť
a úprimná ľútosť.
Pavol, človek
z vyšších vrstiev,
farizej z farizejov,
ako to aj sám o sebe povedal. Vzdelaný, horlivý v židovstve, prenasledovateľ
Cesty (kresťanov). Pri jednej veľmi známej
udalosti aj do jeho života vstupuje Ježiš.
Na ceste do Damasku. Ježišovou otázkou:
„Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“
sa začína Pavlova púť dejinami spásy, už
nie ako prenasledovateľa, ale ako horlivého ohlasovateľa Ježiša Krista, apoštola
národov, šíriteľa evanjelia pohanom.

Pavol pri svojom ohlasovaní postavil
Ježiša Krista do centra života viery a mimoriadne hlboko nás
učí o Svätom Duchu
a jeho prítomnosti
v nás, jeho konaní
v živote kresťana.
Tak ako Peter
povedal Ježišovi: „Ku
komu pôjdeme? Ty
máš slová večného
života“, tak Pavol
zasa o Duchu hovorí,
že Boží Duch prebýva
v nás (porov. Rim
8, 9; 1 Kor 3, 16)
a že Boh poslal „do
našich sŕdc Ducha
svojho Syna“ (Gal 4,
6). Ducha so svojím
„zákonom“, o ktorom
hovorí: „Zákon Ducha, ktorý dáva život
v Kristovi Ježišovi,
oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti... Lebo ste nedostali
ducha otroctva, aby ste sa museli zasa
báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho
synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče!“
(Rim 8, 2. 15). A pretože sme deti, môžeme Bohu povedať: „Otče“.
A o tomto hovorí svojou rečou aj táto
ikona. Stretli sa dve deti nebeského Otca,
zjednotené Ježišom Kristom vo Svätom
Duchu. n

KNIHA:
Michel Quoist–
Rozprávaj mi o láske

FILM:
Crossing Over
(Prechod)

HUDBA:
Jonah 33 – The
Heart of War

V dobe, keď je slovo láska
sprofanované a vzťahy povrchné, vraciam sa ku knihe,
ktorá vyšla pred niekoľkými
rokmi a od doby, keď som ju čítala, ju považujem za jednu z najlepších kníh na svete. Formátom útla, ale obsahom nabitá kniha z pera
jedného z najznámejších duchovných autorov
vo Francúzsku rozpráva o láske spôsobom, ktorý vás absolútne vtiahne do deja a vy každým
pórom nasávate z tej skutočnej lásky, ktorá sa
rodí na pozadí rozhovoru mudrca a mladého
muža. V úvode knihy autor o svojom cieli
„vrátiť láske poéziu, ukázať nekonečnú hĺbku
jej tajomstva“, hovorí ako o domýšľavosti. Nie
je to tak. Ak otvoríte svoje srdce i myseľ, bude
pre vás táto kniha síce veľkým sústom, ale
pochopíte, že láska je naozaj veľké a jediné
dobrodružstvo života.
Martina Poláková

Nový film s hercom Harrisonom Fordom je ukážkou kvalitného prepojenia
reality s malou dávkou
amerického patriotizmu, napätia, no hlavne
dramatickosti a vykreslenia ľudských osudov.
Asi takto by sme mohli charakterizovať nový
film Crossing Over (Prechod), ktorý vykresľuje
životnú situáciu šiestich rodín a jedného policajta migračného úradu. Zdanlivo neprepojené osudy rodín sa však stretávajú s tou istou
skutočnosťou – emigráciou. Židia, Číňania,
Afričania, Pakistanci... Ich život spája jedno
– zelená karta. Čo všetko sú ľudia ochotní
urobiť pre jej získanie alebo ako vyzerá život
migrantov pod drobnohľadom úradov, ako sa
rozplývajú rodiny, priateľstvá a túžby v honbe
za americkým snom vám ukáže veľmi príjemná
dráma a vynikajúci film Crossing Over.
Lukáš Petruš

Kniha proroka Jonáša
nemá 33 kapitol. Áno,
máte pravdu. No v Jon 3,3 sa píše o poslaní
Jonáša, ktoré mu dal Boh. To sa snaží napĺňať svojou hudbou a spevom skupina Jonah
33, ktorá hudbou ohlasuje Boha v rôznych
krajinách sveta. Ich ostatné CD The Heart of
War (Bojovné srdce) je klasickým prejavom
ich viery v Boha. Hudba je niekedy až trocha
zvláštna, no vždy príde časť, ktorá je nesmierne melodická. Vždy však uchvátia poslucháča
texty piesní, ktoré majú svojský charakter, ale
vždy smerujú k tomu istému cieľu – ohlasovať
neustálu prítomnosť Boha. Samotný názov
CD odzrkadľujú aj názvy piesní, ktoré majú
myšlienku; názvy piesní na CD sú zoradené
tak, že od prvej piesne s názvom Náboje sa
postupne prejde k piesni Umierať pre život.

Jozef Gača

Ľ
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Lukáš Petruš

program
tv LUX – doma je doma

22.06. (pondelok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva
z Prešova P 08.30 Rozprávanie mlynára
Jána (6) 09.00 Doma na dôchodku
10.00 Správy 10.20 Poltón magazín
10.45 Rehoľná abeceda 11.00 Luxáreň
11.30 Retro blok 12.00 Anjel Pána
12.30 Generálna audiencia 13.55 Poézia 14.15 Ranná káva 15.00 UPéCé live
16.00 Cirkev v dobe rozpadu Rímskeho
impéria 16.30 Lumen 2000 17.00
Doma v rodine P 18.00 Octava dies
18.30 Starý zákon (25)  19.00
Obnova viery – Ukrajina – životom
pulzujúci seminár 19.30 Vlastná cesta
20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25
Prehľad katolíckych periodík 20.30
U Pavla P 21.50 Rehoľná abeceda 22.00
Ranná káva 22.45 Doma v kultúre
23.45 Správy
23.06. (utorok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P
08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma
v rodine 10.00 Správy 10.20 U Pavla
11.40 Poézia 12.00 Anjel Pána 12.30
Ruženec 13.30 Večerná univerzita
14.15 Ranná káva z Prešova 15.00 Moja
misia – magazín 16.00 Gospel párty
17.00 Doma v Cirkvi P 18.00 Cirkev
v dobe rozpadu Rímskeho impéria
18.30 Rozprávanie mlynára Jána (6)
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
24.06. (streda) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva
z Prešova P 08.30 Starý zákon (25)
 09.00 Doma v Cirkvi 10.00 Správy
10.30 Generálna audiencia P 12.00
Anjel Pána 12.30 Nielen z chleba 13.15
Ruženec 14.15 Ranná káva 15.00
U Pavla 16.20 Rehoľná abeceda 16.30
Centrum nápadov 17.00 Doma v zamestnaní P 18.00 Štúdio AHA! 18.30
Svätý František (21) 19.00 Luxáreň
19.30 Octava dies 20.00 Správy 20.15
Návratka 20.25 Poltón klub P 21.25
Prehľad katolíckych periodík P 21.30
Obnova viery – Ukrajina – životom
pulzujúci seminár 22.00 Ranná káva
z Prešova 22.45 Doma v rodine 23.45
Správy
25.06. (štvrtok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P
08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma
v zamestnaní 10.00 Správy 10.20
Ruženec 11.15 Vlastná cesta 11.40
Poézia 12.00 Anjel Pána 12.30 U Pavla
13.55 Rehoľná abeceda 14.10 Prehľad
katolíckych periodík 14.15 Ranná
káva z Prešova 15.00 Gospel párty
16.00 Retro blok 16.30 Obnova viery
– Ukrajina – životom pulzujúci seminár
17.00 Doma v kultúre P 18.00 Lumen
2000 P 18.30 Starý zákon (25) 19.00
Cirkev v dobe rozpadu Rímskeho impéria
19.30 Katechéza 20.00 Správy 20.15
Návratka 20.25 Prehľad katolíckych pe12
riodík 20.30 Chvály P 21.30 FILMiX P l
22.00 Ranná káva 22.45 Doma v Cirkvi
23.45 Správy
26.06. (piatok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P
08.30 Svätý František (21) 09.00 Doma
v kultúre 10.00 Správy 10.15 Obnova
viery – Ukrajina – životom pulzujúci
seminár 10.45 Nielen z chleba 11.30
Lumen 2000 12.00 Anjel Pána 12.30
Tandem kvíz 13.20 Ruženec 14.15
Ranná káva 15.00 Generálna audiencia 16.30 Katechéza 17.00 Doma na
dôchodku z Banskej Bystrice P 18.00
Poltón magazín P 18.30 Rozprávanie

mlynára Jána (6) 19.00 Štúdio AHA!
19.30 Púť mládeže Muráň – Levoča P
20.00 Správy P 20.15 Návratka 20.25
Prehľad katolíckych periodík 20.30 Moja
misia – magazín 21.30 Škola Pavlovho
slova (10) P 22.15 Ranná káva z Prešova
23.00 Doma v zamestnaní
27.06. (sobota) 07.00 Rozprávanie
mlynára Jána (7) P 07.30 Starý zákon
(26) P  08.00 Klbko (16) P 08.15
Mestečko nádeje P 08.30 Poltón klub
09.30 Poltón magazín 10.00 Svätá
omša z Raslavíc P 11.30 Púť mládeže
Muráň – Levoča 12.00 Anjel Pána
12.20 Generálna audiencia 13.50 Klbko
(16) 14.15 Škola Pavlovho slova 15.00
Božie milosrdenstvo P 15.30 UPéCé
live 16.30 Vlastná cesta 17.00 Lumen
12 18.00 Poézia
2000 17.30 FILMiX l
18.15 Návratka 18.25 Prehľad katolíckych periodík 18.30 Svätý František
(21) 19.00 Luxáreň P 19.30 Octava dies
20.00 Správy 20.15 Rehoľná abeceda
20.30 Obnova viery – Ukrajina – životom pulzujúci seminár 21.00 Tandem
kvíz P 21.45 Moja misia – magazín
22.45 Chvály 23.45 Správy
28.06. (nedeľa) 07.00 Svätý František
(21) 07.30 Klbko (16) 07.45 Mestečko
nádeje 08.00 Gospel párty 09.00
Chvály 10.00 Svätá omša P 11.15
Nielen z chleba 12.00 Anjel Pána P
12.30 Poézia P 12.50 Starý zákon (26)
 13.20 U Pavla 14.45 Tandem kvíz
15.30 Lumen 2000 16.00 Moja misia
– magazín 17.00 Štúdio AHA! 17.30
Octava dies P 18.00 Vešpery P 19.00
Katechéza P 19.30 Vlastná cesta 20.00
Správy 20.15 Rehoľná abeceda P 20.30
Bolívia – väzenie P 21.00 Luxáreň
21.30 Púť mládeže Muráň – Levoča
22.00 Škola Pavlovho slova 22.45
Poltón klub 23.45 Správy
29.06. (pondelok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva P
08.30 Rozprávanie mlynára Jána (7)
09.30 Svätá omša z Vatikánu P 12.00
Anjel Pána P 12.20 Generálna audiencia
13.55 Poézia 14.15 Ranná káva 15.00
Poltón klub 16.00 Púť mládeže Muráň
– Levoča 16.30 Retro blok 17.00 Doma
v rodine z Banskej Bystrice P 18.00
Tanečné divadelné predstavenie OKO P
19.00 Bolívia – väzenie 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
30.06. (utorok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva
z Prešova P 08.30 Klbko (16) 08.45
Mestečko nádeje ( 9) 09.00 Doma
v rodine z Banskej Bystrice 10.00 Správy
10.20 U Nikodéma 11.40 Poézia 12.00
Anjel Pána 12.30 Chvály 13.30 Škola
Pavlovho slova 14.15 Ranná káva 15.00
Moja misia – magazín 16.00 Gospel
párty 17.00 Doma v Cirkvi z Prešova P
18.00 Púť mládeže Muráň – Levoča
18.30 Rozprávanie mlynára Jána (7)
19.00 Katechéza 19.30 Octava dies
20.00 Správy P 20.15 Návratka 20.25
Prehľad katolíckych periodík 20.30 Nielen z chleba 21.15 Tandem kvíz 22.05
Ranná káva 22.45 Doma na dôchodku
z Banskej Bystrice 23.45 Správy
01.07. (streda) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva
08.30 Starý zákon (24)  09.00 Doma
v Cirkvi z Prešova 10.00 Správy 10.30
Generálna audiencia P 12.00 Anjel Pána
12.30 Nielen z chleba 13.15 Chvály
14.15 Ranná káva z Prešova 15.00
U Nikodéma 16.20 Rehoľná abeceda

16.30 Klbko (16) 16.45 Mestečko nádeje (9) 17.00 Doma v zamestnaní 18.00
Štúdio AHA! 18.30 Svätý František (21)
19.00 Vlastná cesta 19.30 Octava dies
20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25
UPéCé live 21.25 Prehľad katolíckych
periodík P 21.30 Bolívia – väzenie
22.00 Ranná káva 22.45 Doma v rodine
z Banskej Bystrice 23.45 Správy
02.07. (štvrtok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva
08.30 Klbko (16) 08.45 Mestečko
nádeje (9) 09.00 Doma v zamestnaní
10.00 Správy 10.20 Chvály 11.15
Luxáreň 11.40 Poézia 12.00 Anjel
Pána 12.30 U Nikodéma 13.55 Rehoľná
abeceda 14.05 Prehľad katolíckych
periodík 14.15 Ranná káva 15.00
Gospel párty 16.00 Lumen 2000 16.30
Bolívia – väzenie 17.00 Doma v kultúre
z Prešova 18.00 Retro blok P 18.30
Starý zákon (26)  19.00 Púť mládeže
Muráň – Levoča 19.30 Katechéza 20.00
Správy 20.15 Návratka 20.25 Prehľad
katolíckych periodík 20.30 Taizé P
12 22.00 Ranná káva
21.30 FILMiX l
z Prešova 22.45 Doma v Cirkvi z Prešova
23.45 Správy
03.07. (piatok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva
08.30 Svätý František (21) 09.00
Doma v kultúre z Prešova 10.00 Správy
10.20 Bolívia – väzenie 11.00 Nielen
z chleba 11.40 Retro blok 12.00 Anjel
Pána 12.30 Tandem kvíz 13.20 Chvály
14.15 Ranná káva 15.00 Generálna
audiencia 16.30 Katechéza 17.00
Doma na dôchodku 18.00 Poltón magazín 18.30 Rozprávanie mlynára Jána
(7) 19.00 Štúdio AHA! 19.30 Kresťania
v spoločnosti 1 P 20.00 Cyrilo-metodské
dni v Terchovej P 20.20 Návratka 20.25
Prehľad katolíckych periodík 20.30
Moja misia – magazín P 21.30 Večerná
univerzita P 22.10 Ranná káva 22.55
Doma v zamestnaní
04.07. (sobota) 07.00 Rozprávanie
mlynára Jána (8) P 07.30 Starý zákon
(27) P  08.00 Centrum nápadov P
08.30 UPéCé live 09.30 Poltón magazín
10.00 Štúdio AHA! 10.30 Škola Pavlovho slova P 11.30 Kresťania v spoločnosti
12.00 Anjel Pána 12.30 Generálna audiencia 13.50 Centrum nápadov 14.15
Večerná univerzita 15.00 Katechéza
15.30 Poltón klub 16.30 Luxáreň 17.00
12 18.00
Retro blok 17.30 FILMiX l
Poézia 18.15 Návratka 18.25 Prehľad
katolíckych periodík 18.30 Svätý František (21) 19.00 Vlastná cesta 19.30
Octava dies 20.00 Cyrilo-metodské dni
v Terchovej 20.15 Rehoľná abeceda
20.30 Bolívia – väzenie 21.00 Tandem
kvíz 21.45 Moja misia – magazín 22.45
Taizé 23.45 Správy
05.07. (nedeľa) 07.00 Svätý František (22) P 07.30 Centrum nápadov
08.00 Škola Pavlovho slova 09.00
Taizé 10.00 Svätá omša zo sviatku sv.
Cyrila a Metoda P 12.00 Anjel Pána P
12.30 Poézia P 12.50 Starý zákon (27)
 13.20 U Nikodéma 14.45 Tandem
kvíz 15.30 Retro blok 16.00 Moja misia
– magazín 17.00 Štúdio AHA! 17.30
Octava dies P 18.00 Poltón magazín
18.30 Rozprávanie mlynára Jána (8)
19.00 Katechéza P 19.30 Luxáreň
20.00 Cyrilo-metodské dni v Terchovej
20.15 Rehoľná abeceda P 20.30 Som
tu doma P 21.00 Vlastná cesta 21.30
Kresťania v spoločnosti 22.00 Večerná
univerzita 22.45 UPéCé live 23.45
Cyrilo-metodské dni v Terchovej
Ranná káva / Publicistická relácia
nielen na ráno.

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
20.06. (sobota) 20.30 Od ucha k duchu – Mesiac s pápežom Benediktom
21.06. (nedeľa) 13.00 Literárna
kaviareň – Teodor Križka – Víťazoslav
Kubička: Šavol – Od libreta k opere
14.00 Rozhlasová hra – Márnotratný
syn (biblický príbeh) 15.00 Svetlo
nádeje – občianske združenie Slnečnica
Slovensko, mobilný hospic 21.00 Karmel – Ján Kalinčiak a Ladislav Hanus
23.06. (utorok) 20.30 Duchovný
obzor – Život a smrť sv. apoštola
Pavla; hosť: biblista František Trstenský
24.06. (streda) 22.00 Pohoda s klasikou – Oratórium sv. Pavol 2. Výber
z vokálno-inštrumentálneho diela
skladateľa 19.storočia F. MendelssohnaBartholdyho
26.06. (piatok) 20.30 ÚV hovor –
Voľnočasové aktivity detí
27.06. (sobota) 18.00 Emauzy –
gréckokatolícka svätá liturgia
z Prešova 20.30 Od ucha k duchu –
záver Roka sv. apoštola Pavla
28.06. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová
hra – Cézarov väzeň (zo života sv.
Pavla) 21.00 Karmel – listovanie
v misionárskych svedectvách
05.07. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová
hra – M. Kukučín: Veľkou lyžicou

slovenská televízia

DVOJKA
20.06. (sobota) 14.00 Poltón – magazín o gospelovej hudbe
21.06. (nedeľa) 16.30 Slovo – príhovor 16.35 Orientácie – náboženský
magazín z Košíc 23.35 Slovo R
22.06. (pondelok) 13.45 Orientácie –
náboženský magazín z Košíc R

27.06. (sobota) 14.00 Poltón – magazín o gospelovej hudbe
28.06. (nedeľa) 10.45 Katolícka
moderna – dokument o básnickej
tvorbe 16.55 Slovo 17.00 Orientácie
– náboženský magazín 23.35 Slovo
23.40 Poltón – magazín o gospelovej
hudbe 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
21.06. (nedeľa) 09.30 Kresťanská
nedeľa – rímskokatolícka sv. omša
z Kostola sv. Antona Paduánskeho
v Košiciach
28.06. (nedeľa) 09.30 Kresťanská
nedeľa – evanjelické služby Božie
zo Žiliny
05.07. (nedeľa) 09.30 Kresťanská
nedeľa – rímskokatolícka sv. omša
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
20.06. (sobota) 20.00 Cesty – Deň
otcov

21.06. (nedeľa) 07.55 Z duše – E.
Bachletová: Otcovia v našich životoch
27.06. (sobota) 20.00 Cesty – Náboženské spektrum (Š. Chrappa)
28.06. (nedeľa) 07.55 Z duše – Terézia Lenczová: Žiť s tajomstvom
04.07. (sobota) 20.00 Cesty (Košice)
05.07. (nedeľa) 07.55 Z duše – S.
Zvolenský: Úvaha na sviatok sv. Cyrila
a Metoda
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
05.07. (nedeľa) 15.30 Slovo pre
veriacich i neveriacich: Pravda vyslobodzuje. Hosť: ThDr. Ivan Tóth
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oznamy a inzercia
spolok sv. cyrila a metoda

Naši jubilanti
V júli si okrúhle životné jubileum pripomínajú títo naši
členovia:
50 rokov: Mgr. Vladimír Jurčenko z Michaloviec
60 rokov: Ján Bencuľak z Kusína, Anna Kmecová
z Hlinného, Ing. Ján Roman z Nového Ruskova
70 rokov: Anna Andrusová z Prešova, Ján Maťaš
z Breziny, Pavol Miňo zo Zemplínskej Teplice
75 rokov: Marta Hattalová z Bratislavy, Peter Havrila
zo Zbehňova, Pavlína Kovaľová z Petrikoviec, Helena
Medviďová zo Stročína, Anna Skupeková z Prakoviec
80 rokov: Mária Danková zo Sačurova, Michal Ferik
zo Zemplínskeho Hradišťa, Zuzana Chomová z Fijaša,
Ing. Jozef Mašlej zo Šarišských Sokoloviec
85 rokov: Anna Hašeková z Hlivíšť, Anna Hricová zo
Sačurova, Anna Obrazová z Nižného Žipova, Anna
Sotáková z Jastrabia n. T.
90 rokov: Zuzana Kičová z Kolbasova
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích
milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!
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
28.06. 17.00 hod.
Prešov – Opál
		
– večer chvál mladých
Stretnutie Ježiš uzdravuje
28.06. 9.30 hod.
Mestská hala v Prešove
		
– prednášky
		
– modlitby za uzdravenie
		
– sv. liturgia
Večery v kaviarni Smajlík
Príjemné posedenie pri káve, čaji s prednáškou každú
stredu a štvrtok o 18.00 hod.
Domy modlitby pre mladých v kaviarni Smajlík
Každý utorok a každú stredu o 17.00 hod.
Bližšie informácie: 0905 382 260
www.koinonia-presov.sk, sek@koinonia-presov.sk
blahoželáme
18. júna uplynulo 20 rokov od chvíle, keď Pán povolal
pracovať do svojej vinice nášho duchovného otca
a správcu novej gréckokatolíckej farnosti v Nižnom
Svidníku otca Petra Vansača.
Drahý náš duchovný otec,
pri tejto príležitosti vám k vášmu jubileu srdečne
blahoželáme a ďakujeme za úsilie a obetavosť, ktorú
vynakladáte pri hlásaní Božieho slova. Sme vám hlboko
vďační za povzbudivé kázne, slávenie svätej Eucharistie,
adorácie, za prístup milujúceho otca k nám i mladým
našej farnosti. Tiež vám ďakujeme za príkladnú starostlivosť o Boží chrám a jeho zveľaďovanie od začiatku
vášho pôsobenia v našej farnosti. Je naším úprimným
želaním, aby ste nás aj naďalej viedli ako dobrý pastier
na ceste k spáse.
Do ďalších rokov v kňazskom aj osobnom živote vám
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vyprosujeme hojnosť Božích milostí, darov Svätého Ducha a ochranu Panny Márie – patrónky nášho chrámu.
Nech krédo, ktoré ste si ako novokňaz zvolili: „Milujem
ťa Pane, moja sila, Pane, opora moja, útočisko moje,
osloboditeľ môj“, je pre vás aj naďalej každodenným
hlbokým povzbudením.
Milovaný otče, želáme vám Božie požehnanie, pokoj
a dobré zdravie na mnohaja i blahaja lita.
veriaci farnosti Nižný Svidník
jubileá kňazov

Jozef Mašlej, titulárny kanonik, výpomocný duchovný
vo farnosti Sabinov – 3. júl 1929 – 80 rokov života;
Miroslav Mihalčo, duchovný správca nemocnice
v Michalovciach – 5. júl 1969 – 40 rokov života; Miroslav Pazourek, prepožičaný do Brnianskej diecézy
– 11. júl 1934 – 75 rokov života; František Dancák,
titulárny kanonik, vicekancelár kúrie Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie – 19. júl 1964 – 45 rokov
kňazstva; Alexej Janočko, titulárny arcidekan, na
odpočinku – 28. júl 1929 – 80 rokov života; Mons.
Ján Hirka, prešovský emeritný biskup – 31. júl
1949 – 60 rokov kňazstva
Srdečne blahoželáme a prajeme Mnohaja lita!
sPOMÍNAME

22. apríla 2009 nás vo veku 60
rokov opustil náš drahý manžel,
ocko, kurátor a člen Spolku sv.
Cyrila a Metoda Štefan Sabol
z Úbreže. Tí, čo ste ho poznali
a mali radi, venujte mu tichú
spomienku a modlitbu. Úprimné poďakovanie za svätú liturgiu a pohrebné obrady
vyslovujeme otcovi Marekovi Brodymu a otcovi Vojtechovi Biačkovi. Za prejavy sústrasti a kvetinové dary
ďakujeme všetkým príbuzným, známym, spolupracovníkom a spoluobčanom, ktorí nám pomohli sprevádzať
ho na jeho poslednej ceste. Pán Boh zaplať!
Večná mu pamiatka!
manželka Helena a syn Štefan
oznamy

Letný tábor pre mladých Oprav môj dom!
Mladí, ktorí dovŕšili 15 rokov života, sú pozvaní na letný
tábor pri stredovekom františkánskom kláštore v termíne od 13. do 19. júla 2009 v Kremnici. Na spoločný
týždeň prehĺbenia vzťahu s Bohom, s novými priateľmi,
s piesňou i prácou podľa vzoru svätého Františka z Assisi
pozýva mladých bratov a sestry organizačný tím Gifry.
Účastníci tohtoročného letného tábora františkánskej
mládeže Gifra budú prácou prispievať k oprave fran-

tiškánskeho kláštora a kostola podľa slov, ktorými sa
prihovoril Ukrižovaný sv. Františkovi z Assisi:„Oprav môj
dom!“ Účastnícky poplatok na osobu je 30,- €, súrodenci so zľavou. Prihlásiť sa možno do 30. júna 2009.
Gifra, Františkánske nám. 1, 080 01 Prešov, gifra@
frantiskani.sk, www.gifra.frantiskani.sk, TK KBS
Letný jazykovo-kresťanský tábor
Spoločenstvo Anem English v spolupráci so ZKSM
pozýva mladých ľudí od 16 rokov na letný jazykovokresťanský tábor ANEM English Renew 2009 v termíne
od 18. – 25. júla 2009. Tábor sa bude konať v ŠvP Dobrá
Voda. Cena: 130 €. Bližšie info a prihlášky: www.anem.
sk, elen.brezovska@gmail.com, 0902 420 162 (po
16.30 hod.)
Popoludnie s Bibliou
Slovenská biblická spoločnosť v Banskej Bystrici
Vás pri príležitosti ukončenia Roku apoštola Pavla,
sviatku Cyrila a Metoda a Dňa otcov srdečne pozýva
na Popoludnie s Bibliou, ktoré sa uskutoční v nedeľu
21. júna 2009 od 15.00 do 19.00 hod. na Námestí
SNP v Banskej Bystrici. Súčasťou programu sú čítanie
z Biblie, hry s deťmi a pre deti, predaj kníh a produktov
spoločnosti, rozdávanie Biblií i predstavenie Slovenskej
biblickej spoločnosti, jej práce a produktov. Privítame aj
všetkých tých, ktorí majú odvahu zapojiť sa do týchto
aktivít ako lektor (prečítanie textu listov apoštola Pavla
v trvaní cca 5 minút), animátor či ako dobrovoľník.
Prihlášku a podrobnejšie informácie nájdete na našej
stránke www.bible.sk.
PaedDr. Tatiana Kamenská
inzercia

Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov, ikon a zlátenie predmetov,
pokrývanie striech a veží. Ponúkame zľavu, 100%
kvalitu a dlhoročnú záruku. Kontakty: 035 / 659 31 39,
0905 389 162, www.reart.szm.sk
Práce vo výškach, maľovanie a nátery striech a fasád
kostolov, fár a kláštorov, zrezávanie stromov. Tel.fax.:
056 / 64 32 778. Mobil: 0905 467 937. Mail: zakmichalovce@stonline.sk
CENNÍK inzercie

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

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

	S	 B	L	L	 B	O	O	 I	L	A	 T	S	E	C	R	E	H
K	Á	 Z I	A	O	R	L	A	A	N	 I	L	H	N	 I K
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Legenda: ADAM, ADVENT, AGÁT, ANJEL, BELETRIA, BIEDA, BLUD,
BOLESŤ, BRATISLAVA, BUSTA, CENTRUM, CESTA, CMAR, DLAŽBA,
EFEZ, ENOCH, ETÁN, EZAU, FARÁR, FILM, GEOGRAFIA, HLINA,
HROM, CHLIEB, CHRÁM, IHLA, IZÁK, IZRAEL, KABÁT, KAMENÁR,
KOLIBA, KVET, LIEK, LIST, LORETO, ODEV, OKULIARE, OPÁT, OSADA,
OSUD, PILÁT, RADCA, ROSA, RUŽA, RYŽA, SKALA, VIERA, VIETOR,
VÍNO, VRED, ZELER, ŽALM, ŽATVA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 23 nevyškrtaných písmen. Autor:
Marek Pataky.

Robotník
pracujúci Rádiolokátor,
skr.
v akorde

Produkt
včiel

Výzva

slovo

Pár koketných žien

2. časť
tajničky

Biblická
vonná živica

Ochorenie
kĺbov
Jedovatá
bylina

Okúzli ma

Poťukával
Strom,
po rusky

Príbuzný

Modifikácia
Posúch

Podanie
lopty do hry

slovo

Meno
Romančíka
Odmotaj

Nemecký
člen
4. časť
tajničky

Biblický
moreplavec
Pádová
otázka
Svetová
strana

Spojka
Pôvodca
diela
Parafínový
radikál

Buničina
Solmizačná
slabika

Hokejová
klub
Oáza,
po česky

Ír, po česky

Šarlota, Ukazovacie
po domácky zámeno

Výtvor

Slon

Rybárska
sieť

Maškrta,
knižne
Kde

Pán
v Anglicku

Majstrovstvá
Európy

Abvolt,
skratka

1. časť
tajničky
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Elastické
vlákno
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3
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6
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6
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n Mravec uteká po pralese, ďaleko za ním si vykračuje slon. Vzdialenosť, dosť veľká, sa stále skracuje.
Mravec sa rozčúli a rozkričí sa na slona: „To sa ti kráča,
keď som ti vyšliapal cestu!“

Predmet
skúmania

Hlina okolo
koreňov

Autor:
V. Komanický,
Humenné

Odbor
technického
rozvoja

Obidva

Kreslo

Rímske
číslo 4

F	O	 P	Á	 T	E	A	O	A	M

	D	CH	D	 U	L	 B F	S	Á	 T	R	M	E	 T	Á	N	C

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

Hudobná
skladba

I	E	C	R

I	E	D	O	R	 T	A	 U I	R	N	L	H	 F B	R	A

Výroky apoštola Pavla
Pomôcky:
Alkyl, Aloa, It

T T	E	V	 K	O	R	 U Ž	A	H

Ľ	E	 B	R	 Z	A	Á	D	Í	M	A	O	Á	A	 Ž	Y	R

Úloha: Nájdi správnu časť, ktorá na ikone chýba.

Toto je záver podobenstva o mýtnikovi a farizejovi. Aké je tvoje srdce, keď stojíš pred
tvárou Boha alebo pred tvárou iných ľudí? Povyšuje sa alebo ponižuje? Čo tvoje ústa
a srdce hovoria Bohu v modlitbe? Od toho totiž závisí, či ťa Boh povýši z tvojho stavu,
v ktorom sa teraz nachádzaš.

Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. (Lk 18,
14)

Ježiš im veľa hovoril v podobenstvách

relax

Osobné
zámeno
Ono,
po anglicky

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 11: krížovka: (pozri 1 Kor 16, 14); osemsmerovka:
Bez Krista sa stráca orientácia. Výherca: Jolana Korytárová z Lastoviec. Zo
správnych riešení vylosujeme držiteľa knihy Drevené chrámy – Bardejov,
ktorú venovala predajňa PETRA v Prešove. Riešenia zasielajte na adresu:
SLOVO, P.O.Box 204, 080 01 Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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n Nastúpi babka do autobusu a pýta sa šoféra:
„Nechcete oriešky?“
„Áno, ďakujem.“
Na druhý deň to isté a šofér hovorí:
„Dajte si aj vy!“
„Ja nemôžem, ja už nemám zuby.“
Na tretí deň:
„Synček, nechceš oriešky?“
Šofér sa už celý zvedavý pýta:
„Babka, a odkiaľ máte tie oriešky?“
„Z Tofiffe.
n Tri netopiere visia na strome. Zrazu sa jeden z nich
postaví a druhý sa pýta tretieho:
„Čo sa mu stalo?“
„Neviem, asi odpadol.“
slovo 13|2009
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Zalužice

Davidov
Snímka: Pavol Džačovský

Snímka: Petra Gajdošová

Snímka: Jozef Uhlár

Snímka: Danka Kurilcová

Prešov-Sekčov
Cernina

Prešov-Sídlisko III
Prešov-mesto

Snímka: Miroslava Záhorská

Snímka: Radka Bajužiková

Prvé sväté prijímanie v našich farnostiach

Červená Voda

Vysoká nad Uhom

