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Keď sa viera spája s kultúrou
Rozhovor o činnosti a poslaní
Spolku sv. Cyrila a Metoda

Biskupská chirotónia
vladyku Cyrila Vasiľa SJ v Ríme
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naše chrámy

Chrám sv. Cyrila a Metoda v Seniakovciach
Drahomíra Kolesárová, Rastislav Bruzda

O

bec Seniakovce leží v Košickej kotline, v doline
rieky Torysa. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza
z roku 1378. Seniakovce patria
do Prešovského protopresbyterátu a sú filiálkou farnosti
Varhaňovce.
V obci sa pôvodne nachádzal
gréckokatolícky chrám zo 17.
storočia, ktorý však bol v roku
1954 zbúraný. Bol oveľa väčší
a priestrannejší ako terajší
chrám a bol zasvätený sv. Krížu.
Pre potreby gréckokatolíckych
veriacich sa po uvoľnení situácie začal v roku 1968 stavať
nový chrám. Ale po invázii
sovietskych vojsk boli práce

zastavené, stavba bola Cirkvi
odobratá a mala slúžiť ako
dom smútku. V roku 1990 bola
stavba znova vrátená do vlastníctva Gréckokatolíckej cirkvi
a vďaka zbierkam vo farnosti

a aktivite otca Jána Smolnického, ktorý v tom čase spravoval
filiálku Seniakovce, bol interiér
chrámu vybavený najnutnejším
zariadením.
Chrám je zasvätený sv. Cyrilovi

a Metodovi a nachádza sa na
rovine vedľa cesty v zastavanej
časti obce. Jednoloďový chrám
bez chóru a zádveria má obdĺžnikový pôdorys. Interiér
tvorí jednoduché zariadenie.
V chráme nie je ikonostas, na
sedenie sa používajú stoličky.
Vo svätyni sa nachádza drevený
oltár s dreveným bohostánkom,
v apside priestoru dominuje veľkorozmerný obraz vierozvestov
sv. Cyrila a Metoda. Chrám má
zvonicu štvorcového pôdorysu
so stupňovitým zakončením
veže.
Posviacku obnoveného chrámu vykonal 21. októbra 1990
prof. Vojtech Boháč, vtedajší
generálny vikár a správca farnosti Košice. n

Kaplnka sv. Cyrila a Metoda v Košiciach
Michal Hospodár

V

   jeseni 2005 bola posvätená budova novej definitívnej rezidencie na Dominikánskom námestí 2/A. Podľa vopred
určeného zámeru súčasťou jej
vnútornej výbavy je aj priestor
na kaplnku. Spočiatku tento
priestor nemal štatút kaplnky
a slúžil len na modlitbové
stretnutia pracovníkov kúrie.
Na Veľký štvrtok 5. apríla 2007
bola do priestoru kaplnky slávnostne prenesená Eucharistia.
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Bol to krok k tomu, aby o dva
roky mohla byť výzdoba interiéru dokončená a kaplnka
posvätená. Stalo sa tak na Veľký
štvrtok 2009, keď apoštolský
nuncius v Slovenskej republike
Mons. Mario Giordana spolu
s vladykom Milanom, košickým
eparchom, posvätil hotovú
kaplnku.
Autormi písaných ikon podľa
ruskej školy sú majstri z Ukrajiny Volodymyr Svidersky a Stepana Juzefiv z Ľvova. Z priestorových dôvodov tvoria ikonostas
iba dve veľké ikony Krista a Bo-

horodičky. Na cárskych dverách,
ktoré ešte čakajú na svoju
konečnú podobu, sú štyri malé
ikony evanjelistov. Jednoduchú
drevenú konštrukciu ikonostasu vyhotovili domáci majstri
z Baškoviec.
Na stenách kaplnky vo svätyni
sú na jednej strane zobrazení
blahoslavení biskupi Pavel Peter
Gojdič a Teodor Romža a na
druhej strane veľkí svätí otcovia
východnej Cirkvi. V hornej časti
je typická ikona modliacej sa
Bohorodičky – Oranta. V lodi sa
po obidvoch stranách nachádza
séria ikon, ktoré sa tematicky

viažu k cyrilo-metodskej evanjelizácii našich slovanských predkov. K nim ešte majú pribudnúť
hlavní patróni kaplnky a celej
eparchie svätí Cyril a Metod.
Zaujímavosťou kaplnky je
vstupný presklený portál s motívom biblického podobenstva
o poslednom súde.
Kaplnka sv. Cyrila a Metoda
v súčasnosti slúži na každodennú modlitbu pracovníkov
Eparchiálnej kúrie Košickej
eparchie a na príležitostné liturgické slávenia. n

slovo na úvod

V objatí Boha a rímskej Cirkvi 10

V Ježišovom
tíme

Udalosť biskupskej chirotónie P. Cyrila
Vasiľa SJ sa zapísala zlatými písmenami do novodobých dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a východných katolíckych cirkví vôbec.
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V súčasnej dobe kultúra postáva
na okraji života našej spoločnosti. Napriek tomu sú medzi nami
ľudia, ktorí to nevzdávajú. S jedným z nich, otcom Michalom
Hospodárom, sme sa porozprávali o činnosti a poslaní Spolku
sv. Cyrila a Metoda.

Odpustenie
– jeden z kľúčových pojmov
zdravej rodiny

16

Začiatok letných prázdnin. Júl. Prirodzene
pripomína odpočinok a s ním aj športy. Jedným
zo základných princípov zápolení je tímová
práca. Nikdy žiaden úspech nie je výsledkom
snaženia sa len jednotlivca. V plávaní, lyžovaní,
v behu – všade za jednotlivcom stoja tímy manažérov, trénerov, zdravotníkov... Vzájomne sú
ľudia prepojení, lebo v súdržnosti a spolupráci je
ukrytý úspech.
Júl však pripomína aj veľkých bratov sv.
Cyrila a Metoda, ktorí rovnako vo vzájomnej
súdržnosti, jednote a spolupráci vykonali dielo,
z ktorého dodnes žijeme. Ani oni neboli sami.
Ale okrem ľudskej pomoci, ktorej sa im istotne
dostalo zo strany pozývajúceho kniežaťa Rastislava a jeho dvora, mali vo svojom tíme ešte
niekoho. Vykupiteľa a záchrancu Ježiša Krista.
Ba čo viac, oni boli súčasťou Ježišovho tímu.
Bolí tí, čo ho dôverne poznali. Tí, čo s ním trávili
čas v tichu a modlitbe, v načúvaní jeho slova.
A zvládli to aj napriek všetkým ťažkostiam. Aj
zoči-voči ľudskej zlobe a neprajnosti obstáli
ako hrdinovia viery, kresťanskej vzdelanosti
a kultúry. Z ich spoločného zápolenia dodnes
čerpáme.
Cyrilo-metodské dedičstvo však nie je muzeálna záležitosť. Nie je to „suvenír“ minulosti,
ktorý starostlivo chránime, zamknutý kdesi
v trezore, a z času načas ho vytiahneme, aby ho
všetci obdivovali. Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda je stále živé. Jeho súčasťou je aj príklad,

ktorý nám zanechali. Súdržnosť, spolupráca,
zjednocovanie sa. V prvom rade zjednocovanie
sa s Kristom. Byť členom Ježišovho tímu. Lebo
človek môže zlyhať a aj zlyháva. Ale Ježiš nie.
Intímne priateľstvo s Kristom rodí aj plodnú
spoluprácu človeka s človekom.
Výzvy, ktoré nám prináša dnešná doba, nie
sú o nič jednoduchšie ako výzvy doby sv. Cyrila
a Metoda. Rozpadajúca sa rodina, ohrozené
deti a ich zdravý vývoj a dospievanie. Nebezpečenstvo straty orientácie dnešnej spoločnosti, strata zmyslu pre ozajstnú humánnosť,
solidaritu, absolutizovanie výkonu a finančnej
úspešnosti... Mohli by sme pokračovať donekonečna s vymenovávaním problémov a výziev.
Ale naša sila je v jednote. V jednote s Kristom
a medzi sebou. Kiež by sa sv. Cyril a Metod stali
našimi vzormi v zápolení každodenného života.

vladyka Milan Chautur CSsR
košický eparcha

Mariánske duchovné cvičenia pre laikov

Zaiste netreba špeciálne poukazovať
na fakt, že dnešná doba je okrem
rôznych iných kríz typická aj krízou
rodiny, a tak viac ako kedykoľvek
predtým vyvstáva dnes otázka, ako
a čo musíme urobiť, aby sme túto
krízu zastavili.

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

Aula Pavla VI. vo Vatikáne sa
v stredu 4. februára zaplnila
pútnikmi z celého sveta, ktorí
si prišli vypočuť katechézu
Benedikta XVI. počas generálnej
audiencie. Svätý Otec v nej
ukončil rozprávanie o apoštolovi
národov – sv. Pavlovi, konkrétne
sa zameral na koniec jeho
pozemského života a jeho
dedičstvo, ktoré nám zanechal.

Svätý Otec Benedikt XVI. počas udeľovania
prvého svätého prijímania
Snímka: pope2008.typepad.com

Odkaz sv. Pavla
Drahí bratia a sestry,
séria našich katechéz o sv. Pavlovi
dospela k svojmu záveru: dnes budeme
hovoriť o konci jeho pozemského života. Stará kresťanská tradícia jednohlasne dosvedčuje, že Pavol zomrel mučeníckou smrťou tu v Ríme. Novozákonné
spisy nám o tom nič nehovoria. Skutky
apoštolov zakončujú svoje rozprávanie
opisom podmienok, za akých bol apoštol
väznený, hoci mohol prijímať všetkých,
ktorí za ním prichádzali (porov. Sk 28,
30 – 31). Iba v Druhom liste Timotejovi
nachádzame tieto jeho slová predtuchy:
„Lebo ja mám vyliať svoju krv na obetu,
nastáva čas môjho odchodu“ (2 Tim 4,
6; porov. Flp 2, 17). Sú tu použité dva
obrazy, kultový obraz obety, ktorý použil
už v Liste Filipanom, kde interpretoval
mučeníctvo ako súčasť Kristovej obety, a námornícky výraz pre rozvinutie
plachiet pri vyplávaní: dva obrazy, ktoré
spoločne nenápadne poukazujú na smrť,
a to krutú.
Prvé výslovné svedectvo o konci sv.
Pavla pochádza z polovice deväťdesiatych
rokov 1. storočia, čo bolo len necelé tri
desaťročia po jeho smrti. Konkrétne ide
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o list, ktorý píše rímska cirkev so svojím
biskupom Klementom I. cirkvi v Korinte.
List vyzýva k tomu, aby mali pred očami
príklad apoštolov, a hneď potom, ako
sa spomína Petrovo umučenie, čítame:
„Žiarlivosti a svár donútili Pavla k tomu,
aby nám ukázal, že si zaslúži odmenu
za trpezlivosť. Sedem ráz bol uväznený,
poslaný do vyhnanstva, kameňovaný,
bol ohlasovateľom Krista na východe i na
západe a za jeho vieru sa mu dostalo
veľkej slávy. Ohlasoval spravodlivosť po
celom svete a po tom, ako došiel až na
samé hranice západu, podstúpil pred vladármi mučeníctvo. Takto odišiel z tohto
sveta a odobral sa na sväté miesto, čím
dal príklad veľkej trpezlivosti“ (1 Klem 5,
2). Trpezlivosť, o ktorej sa tu hovorí, je
výrazom jeho spoluúčasti na Kristovom
utrpení, jeho veľkodušnosti a vytrvalosti,
s akou prijal dlhú cestu utrpenia, takže

mohol o sebe povedať: „Ja nosím na svojom tele Ježišove znaky“ (Gal 6, 17).
V texte sv. Klementa sme počuli, že Pavol prišiel až na „samé hranice západu“.
Diskutuje sa o tom, či to poukazuje na
cestu do Španielska, ktorú Pavol podnikol. Nedá sa to tvrdiť s istotou, no je pravda, že Pavol vo svojom Liste Rimanom
vyjadruje svoj zámer ísť do Španielska
(porov. Rim 15, 24).
Veľmi zaujímavé je, že v Klementovom
liste sa za sebou spomínajú mená Petra
a Pavla, hoci ich poradie je obrátené vo
svedectve Eusébia Cézarejského zo 4. storočia, ktorý v súvislosti s cisárom Nerom
píše: „Počas jeho panovania bol Pavol
v Ríme sťatý a Peter tam bol ukrižovaný.
Potvrdzuje to aj nápis s menami Petra
a Pavla, ktorý je až dodnes zachovaný na
ich hroboch v tomto meste“ (Hist. eccl. 2,
25, 5). Eusébius potom pokračuje a pri-

rok kŇazov
náša staršie svedectvo rímskeho kňaza
menom Gaius zo začiatku 2. storočia:
„Môžem ti ukázať víťazné znamenia
apoštolov. Ak pôjdeš smerom do Vatikánu
alebo po Ostijskej ceste, nájdeš víťazné
znamenia tých, ktorí založili túto cirkev“
(tamže 2, 25, 6 – 7). Víťaznými znameniami myslí náhrobné pomníky a ide
o hroby Petra a Pavla, ktoré ešte aj dnes
po dvoch tisícročiach ctíme na tých istých
miestach: či už tu vo Vatikáne, pokiaľ ide
o sv. Petra, alebo v Bazilike sv. Pavla za
hradbami na Ostijskej ceste, pokiaľ ide
o apoštola národov.
O mučeníctve sv. Pavla sa po prvý raz
hovorí v Skutkoch Pavla napísaných koncom 2. storočia. Podávajú správu o tom,
že ho Nero odsúdil na smrť sťatím, ktoré
nasledovalo onedlho (porov. 9, 5). Dátum
smrti sa však líši už v antických prameňoch, ktoré ho kladú medzi prenasledovanie, ktoré rozpútal Nero po požiari Ríma
v júli roku 64, a posledný rok jeho vlády,
teda rok 68 (porov. Hieronym: De viris ill.
5, 8). Nasledujúca tradícia obsahuje dve
ďalšie podrobnosti.
Jedna, legendárnejšia, uvádza, že k Pavlovej mučeníckej smrti došlo pri Acquae
Salviae na Via Laurentina, pričom jeho
odťatá hlava trikrát nadskočila a zakaždým spôsobila vytrysknutie vody, a preto
sa toto miesto až dodnes nazýva Tre
Fontane (Skutky Petra a Pavla od Pseudo
Marcella z 5. storočia).
Druhý detail, ktorý sa zhoduje so
starobylým svedectvom už spomínaného
kňaza Gaia, hovorí nielen to, že Pavlov
pohreb sa uskutočnil „za hradbami mesta... na druhom míľniku na Ostijskej ceste“, ale spresňuje, že to bolo „na usadlosti
Luciny“, kresťanky a rímskej šľachtičnej
(Umučenie Pavla od Pseudo Abdiáša zo
6. storočia). Cisár Konštantín tam vo 4.
storočí dal postaviť prvý chrám, ktorý
na prelome 4. a 5. storočia veľkolepo
rozšírili cisári Valentinián II., Teodosius
a Arcadius. Po požiari v roku 1800 tu bola
vybudovaná terajšia Bazilika sv. Pavla za
hradbami.
V každom prípade postava sv. Pavla
svojím významom veľmi presahuje jeho
pozemský život i smrť. Zanechal po sebe
skutočne mimoriadne duchovné dedičstvo. Aj on sám sa ako pravý Ježišov
učeník stal znamením, ktorému odporujú.
Kým takzvaní ebioniti – židovsko-kresťanský prúd – ho považovali za odpadlíka od
Mojžišovho zákona, už Skutky apoštolov
ukazujú na veľkú úctu voči apoštolovi
Pavlovi. Nebudem sa teraz zaoberať apokryfnou literatúrou, ako sú Skutky Pavla
a Tekly a zbierka listov medzi apoštolom
Pavlom a filozofom Senecom. Dôležité

je poznamenať, že Pavlove listy sa veľmi
skoro dostali do liturgie, kde sa štruktúra prorok – apoštol – evanjelium stáva
určujúcou formou pre bohoslužbu slova.
Vďaka tejto „prítomnosti“ v liturgii Cirkvi
sa apoštolovo myslenie čoskoro stalo
duchovným pokrmom veriacich všetkých
čias.
Je zrejmé, že cirkevní otcovia a po nich
aj všetci teológovia čerpali z listov a zo
spirituality sv. Pavla. Po celé stáročia
až dodnes tak ostáva pravým učiteľom
a apoštolom národov.
Prvý patristický komentár, ktorý sa zachoval o jednom zo spisov Nového zákona, pochádza od veľkého alexandrijského
teológa Origena, ktorý komentuje práve
Pavlov List Rimanom. Tento komentár sa,
žiaľ, zachoval len sčasti. Svätý Ján Zlatoústy okrem toho, že komentoval Pavlove
listy, napísal o ňom sedem pamätihodných panegyrík (chválospevov). Svätý Augustín vďačí Pavlovi za rozhodujúci krok
pri svojej konverzii a vracal sa k nemu
po celý svoj život. Z tohto ustavičného
dialógu s apoštolom sa rozvíjala veľká
katolícka, ale aj protestantská teológia
všetkých čias. Svätý Tomáš Akvinský nám
zanechal krásny komentár k Pavlovým
listom, ktorý predstavuje najzrelší plod
stredovekej exegézy.
Nakoniec by som chcel krátko poukázať na rôzne náboženské hnutia, ktoré
vznikli v modernej dobe v rámci Katolíckej cirkvi a ktoré sa odvolávajú na meno
sv. Pavla. Tak napríklad v 16. storočí to
bola Kongregácia sv. Pavla, tzv. barnabiti,
v 19. storočí zasa Misionári sv. Pavla alebo paulisti a v 20. storočí mnohotvárna
Rodina paulínov založená blahoslaveným
Giacomom Alberionem, nehovoriac o sekulárnom inštitúte Spoločnosť sv. Pavla.
V podstatných črtách teda postava tohto
apoštola a výnimočne plodného a hlbokého kresťanského mysliteľa naďalej žiari
pred nami a všetci môžeme mať prospech
z bližšieho oboznámenia sa s ním. V jednej zo svojich chválorečí (panegyrík) sv.
Ján Zlatoústy použil originálne porovnanie Pavla a Noeho, keď sa vyjadril: „Pavol
nespájal dohromady latky, aby postavil
archu. Namiesto toho, aby spájal drevené dosky, skladal listy, a tak zachránil
pred vlnobitím nie dvoch, troch či piatich
členov vlastnej rodiny, ale celú obývanú
časť zeme, ktorá bola na pokraji skazy“
(Paneg. 1, 5). Práve to sv. Pavol stále
môže robiť. Čerpať z neho, a to tak z jeho
apoštolského príkladu, ako aj z jeho náuky, bude potom podnetom, ak nie zárukou
upevnenia kresťanskej identity každého
z nás a omladenia celej Cirkvi. n
preložila Mária Spišiaková

V Prešove otvorili Rok kňazov
V piatok 19. júna, na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, sa začal Rok kňazov aj
v Prešovskej archieparchii. Už dopoludnia
slávil prešovský arcibiskup a metropolita
Ján Babjak SJ v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove archijerejskú svätú liturgiu,
v závere ktorej povedal: „Vidno, že Svätý
Otec Benedikt XVI. má srdce aj myseľ na
pulze doby. Tým, že vyhlásil Rok kňazov, je
veľmi aktuálny, pretože sa treba modliť za
kňazov, aby boli horliví vo svojej službe.“
Pripomenul, že tento mimoriadny rok sa
týka aj bohoslovcov, lebo sa pripravujú na
kňazskú službu.
Samotný Rok kňazov v Prešovskej
archieparchii sa začal o 20.00 hod., keď sa
v centrách protopresbyterátov zišli kňazi
a veriaci jednotlivých protopresbyterátov
na dvojhodinovom nočnom bdení. Tak to
bolo aj v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove, kde sa stretli vladyka Ján Babjak SJ,
kňazi a veriaci Prešovského protopresbyterátu, ako aj bohoslovci z prešovského seminára, aby v takomto bratskom spoločenstve otvorili Rok kňazov. Bdenie sa začalo
večierňou, v ktorej zaznela katechéza otca
Štefana Paločka o kňazstve. Do hĺbky v nej
vysvetlil podstatu kresťanského, a teda aj
kňazského života. „Samotnou podstatou
kresťanského života je, že sa človek vzdá
svojho života, ktorý získal po Adamovi.
Tento život musí zomrieť, aby som mohol
dostať do daru Kristov život. Kňaz musí byť
človek, ktorý bude mať účasť na Kristovom
živote“ – povedal. Iba to je podstatné, či
budeme Kristovými ústami a jeho rukami,
aby mohol cez nás pôsobiť. „Nie je podstatné, či budeme vidieť ovocie svojej práce, alebo nie, či budeme žať my, alebo iní
po nás,“ zaznelo ďalej v katechéze. Ani to
nie je podstatné, či budeme mať priaznivé,
alebo nepriaznivé podmienky na konanie
dobra, lebo Ježiš nás pozýva konať dobro
bez ohľadu na okolnosti nášho života. Otec
Štefan vyzval laických veriacich modliť sa
za kňazov, „aby sme mali odvahu sa takto
dávať k dispozícii Kristovi“ a viesť k nemu
Boží ľud ako presbyteri, ako starší.
Nakoniec vladyka slávil Eucharistickú
pobožnosť s požehnaním s Najsvätejšou
Eucharistiou. Otec arcibiskup na záver bdenia kňazom povedal: „Tento rok je rokom
veľkej Božej milosti. Je to náš rok. Bratia
kňazi, využime tento čas! Buďme otvorení
tým milostiam, ktoré nám Boh ponúka.“
Ľubomír Petrík
slovo 14|2009
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udalosti

V Mikulčiciach znova znela cirkevnoslovanščina

n Svätý Otec Benedikt XVI.

vymenoval 17. júna nového
fínskeho biskupa pre diecézu
Helsinki. Stal sa ním otec Teemu
Sippo z Kongregácie dehoniánov.
Ide o historickú udalosť, keďže od
posledne vymenovaného biskupa
uplynulo už 500 rokov.

V sobotu 13. júna 2009 o 10.30
hod. slávil vladyka Peter archije-

rejskú sv. liturgiu v slovanskom
hradisku v Mikulčiacich na Mo-

n Seminár Viera a vesmír sa

ženská sieť proti obchodovaniu
s ľuďmi sa konal od 15. do 18. júna
v Ríme neďaleko Inštitútu bratov
kresťanských škôl. Organizovala
ho Medzinárodná únia generálnych predstavených a Medzinárodná organizácia pre migráciu.

n Stretnutie predstaviteľov sve-

tových náboženstiev prebiehalo
v polovici júna v Ríme. Na stretnutí
sa hovorilo o problémoch Afriky,
ekonomickej kríze, problémoch
s nedostatkom pitnej vody,
potravín, nedostatočnej lekárskej
starostlivosti, vzdelávania, pokoja
a bezpečnosti. (VR)

n Svätý Otec 13. júna vymeno-

val nového pápežského ceremoniára Mons. Marca Agostiniho.

n Stretnutie európskych bisku-

pov sa začalo 7. júna v Záhrebe.
Prítomní hovorili o ekonomickej
kríze a sociálnych otázkach, ako
aj o aktivitách a podpore Cirkvi
v tomto smere. Na stretnutí sa
zúčastnilo 34 účastníkov z 21
biskupských konferencií. (VR)

n Prvého blahoslaveného

Madagaskaru Rafaela Rafiringa
z Rádu školských bratov blahorečili 7. júna v hlavnom meste Antananarivo. Slávnosti predsedal prefekt
Kongregácie pre kauzy svätých
arcibiskup Angelo Amato. (VR)

n Dokumentárny film Matteo

Ricci, jezuita v kráľovstve draka režiséra Gjona Kolndrekaja
predstavili 18. júna vo Vatikáne. Na
príprave filmu sa spolupodieľali
televízne spoločnosti Vatikánu,
Talianska, Číny a Taiwanu.

n V Brazílii v polovici júna

zavraždili 31-ročného kňaza
Gisleyho Azeveda Gomena, ktorý
sa venoval pastorácii mládeže.
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Svetový deň boja proti detskej práci
„Dajme šancu deťom: odstráňme
detskú prácu“ – taká bola hlavná
téma Svetového dňa boja proti
detskej práci, počas ktorého
sme si 12. júna pripomenuli
aj 10. výročie vzniku dohovoru Medzinárodnej organizácie
práce o zákaze a o okamžitých

opatreniach na odstránenie
najhorších foriem detskej práce
či vykorisťovania.
Viac ako 100 miliónov detí
pracuje v poľnohospodárstve
vo vidieckych oblastiach, kde
majú limitovaný prístup do škôl
a rovnako aj dostupnosť učite-

ľov a vzdelávacích pomôcok.
Rozhodujúcim faktorom toho,
či sa dieťaťu dostane vzdelanie,
je aj pohlavie. V Latinskej Amerike predstavujú až 90 percent
všetkých pracovníčok v domácnosti maloleté dievčatá. (VR)

Vladyka Ján Babjak SJ navštívil Rím
Počas svojej návštevy Ríma pri
príležitosti biskupskej vysviacky
otca Cyrila Vasiľa SJ sa vladyka
Ján Babjak SJ v sobotu 13. júna
dopoludnia v budove generálnej kúrie jezuitov stretol s generálnym predstaveným Spoločnosti Ježišovej pátrom Adolfom
Nicolasom. V  ten istý deň navštívil aj kardinála Jozefa Tomka
a následne aj Kongregáciu pre
východné cirkvi, kde sa stretol
s jej prefektom kardinálom Leonardom Sandrim, ako aj s novým
sekretárom kongregácie otcom
Cyrilom Vasiľom SJ v jeho novom úrade. Nasledovala krátka
návšteva Slovenskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu, kde vladyka
Ján poskytol rozhovor. V nedeľu
14. júna predpoludním navštívil
kardinála Tomáša Špidlíka, ktorý sa zotavuje po úraze. O  to
milšia bola účasť otca kardinála
na popoludňajšej liturgickej
slávnosti spojenej s biskupskou
vysviackou prof. Cyrila Vasiľa SJ
v bazilike Santa Maria Maggiore.
Táto slávnosť mala neopakovateľnú atmosféru. Ešte nikdy sme

neboli svedkami toho, aby kňaz
pochádzajúci z Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku bol Svätým

prehliadnuteľná aj pri samotnej
biskupskej chirotónii vladyku
Cyrila, titulárneho arcibiskupa

Otcom vymenovaný do takého
dôležitého úradu v Rímskej kúrii,
ktorý veľmi viditeľne prezentuje
univerzálnosť Cirkvi. Tá bola ne-

a sekretára Kongregácie pre
východné cirkvi.
Ľubomír Petrík

Dvaja Slováci v službách Rímskeho stolca	Snímka: Ľuboš Rojka

n Kongres pod názvom Nábo-

Snímka: František Synek

konal 24. júna vo Vatikáne pri
príležitosti osláv Medzinárodného
roka astronómie. Organizovala ho
Pápežská rada pre kultúru.

rave ku cti sv. Cyrila a Metoda.
Liturgiu v cirkevnoslovanskom
jazyku sprevádzal svojím spevom
chrámový zbor Kyrilomethodeon
z Bratislavy pod vedením Mgr. art
Adriána Kokoša. S vladykom koncelebrovali gréckokatolícki kňazi:
brniansko-olomoucký dekan
mitrát Jozef Blaščák, otec Adolf
Pleskáč z Brna, otec Peter Sabol
a otec Igor Suchý z Bratislavy.
Niekoľko desiatok veriacich si
po sv. liturgii mohlo pozrieť dokumentárny film o histórii tohto
ranostredovekého centra Veľkej
Moravy.
Stanislav Gábor

V Prešove rokovala Rada hierarchov
(Prešov, Ľubomír Petrík) Na svojom treťom riadnom zasadnutí sa
v piatok 5. júna stretla v Prešove
Rada hierarchov Gréckokatolíckej
metropolitnej cirkvi sui iuris na
Slovensku. Na rokovaní sa zúčastnili všetci traja gréckokatolícki
sídelní biskupi – prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak
SJ, košický eparcha Milan Chautur
CSsR a bratislavský eparcha Peter Rusnák. Emeritný prešovský
biskup Ján Hirka zo zdravotných
dôvodov ospravedlnil svoju neúčasť a ubezpečil spolubratov
v biskupskej službe, že s nimi
bude duchovne spojený.
Rokovanie začali biskupi v arcibiskupskej kaplnke modlitbou
Akatistu k Svätému Duchu. Počas
pracovnej časti sa okrem iného

zaoberali jedným z bodov zo
Stretnutia gréckokatolíckych biskupov Európy, ktoré sa uskutočnilo v máji tohto roka v Užhorode
na Ukrajine. Ide o slávenie iniciačných sviatostí v spojení so svätou
liturgiou a slávenie sviatosti manželstva so svätou liturgiou. Návrhy prof. Petra Galadzu z Kanady,
ktoré prezentoval v Užhorode,
sú akceptovateľné aj na našom
území. Konkrétne pokyny pre
kňazov v tejto záležitosti pripraví
Gréckokatolícka metropolitná liturgická komisia. Ďalej sa otcovia
biskupi vyjadrili k otázke prijímania Eucharistie u detí. Ide o veľmi
aktuálnu skutočnosť, ktorú ešte
budú ďalej riešiť. Venovali sa aj
iným liturgickým a pastoračným
otázkam. Oboznámili sa tiež

n Policajná škola v Košiciach

s výzvou Environmentálnej subkomisie KBS k zodpovednému
prístupu k odpadom a prihlásili
sa k iniciatíve za čistotu prostredia
vo farnostiach. Zaoberali sa aj
aktuálnymi udalosťami Gréckokatolíckej cirkvi vo svete, konkrétne
biskupskou vysviackou nového
sekretára Kongregácie pre východné cirkvi Mons. Cyrila Vasiľa
SJ v Ríme a otázkami spojenými
s púťou gréckokatolíckych veriacich na túto slávnosť do Ríma,
ako aj plánovanou biskupskou
vysviackou nového gréckokatolíckeho križevackého biskupa
v Chorvátsku Mons. Nikolu Nina
Kekiča.
Radu hierarchov zakončili Eucharistickou pobožnosťou v arcibiskupskej kaplnke.

Misionári zavítali po 75 rokoch do Nižnej Rybnice
(Nižná Rybnica, Peter Horváth)
Sväté misie vo farnosti Nižná
Rybnica sa uskutočnili 16. – 24.
mája 2009. Farnosť sa na tento
požehnaný čas pripravovala
celý rok. Na pozvanie miestneho kňaza prišli dvaja misionári
z Kongregácie najsvätejšieho
Vykupiteľa (redemptoristi): otec
Mikuláš Tressa CSsR zo Stropkova a otec Metod Lukačik CSsR
z Michaloviec.
Po vstupnej misijnej kázni
v sobotu nasledovalo osem celkov, ktoré na seba nadväzovali.
Prvé štyri dni ohlasovali otcovia
misionári štyri evanjelizačné
pravdy: Boh je láska, Hriech, Obrátenie srdca a Ježiš – Pán môjho
života. Ďalšie štyri dni odzneli
kázne na témy Presvätá Bohorodička, Eucharistia, Smrť človeka
a Prostriedky zotrvania v dobrom.
Počas prvých dní svätých misií
– v nedeľu a v pondelok – do
farnosti zavítal aj evanjelizač-

ný tím mladých ľudí zo Starej
Ľubovne.
Súčasťou svätých misií boli
misijné kázne pre všetky stavy:
deti, mládež, mužov a ženy.
Vyvrcholením boli misijné generálne spovede. Približne 100 ľudí
sa počas sv. misií vyspovedalo
a mnohí chorí prijali sviatosť
pomazania chorých. Veľmi silným momentom počas misií
bola Novéna k Matke ustavičnej
pomoci s čítaním prosieb a poďakovaní a Eucharistická pobožnosť s odprosovaním za hriechy
vo farnosti. Na svätých misiách
sa v hojnom počte zúčastňovali
aj veriaci z filiálnej obce Blatné
Remety. Zvláštnosťou tejto filiálky je to, že ju tvoria prevažne
veriaci rómskej národnosti. Bolo
to veľké svedectvo zmierenia,
keďže v jednom chráme sa
stretli Rómovia aj Nerómovia
a úprimne prijímali Božie slovo
do svojich sŕdc.

Na záver svätých misií sa slávnostne posvätil misijný kríž,
ktorý sa niesol počas krížovej
cesty cez obec. Bol umiestnený
na vonkajšej stene chrámu.
Obec Nižná Rybnica leží v Košickom kraji v okrese Sobrance.
Najskôr bol v nej postavený drevený chrám, neskôr murovaný,
zasvätený Ochrane Panny Márie
– Pokrovu, ktorý už 100 rokov
slúži gréckokatolíckym veriacim.
Pri príležitosti stého výročia,
počas posviacky zrekonštruovaného chrámu 5. októbra 2008
vyhlásil vladyka Milan v tejto farnosti jubilejný rok, ktorý potrvá
do 5. októbra 2009.
Otcovia redemptoristi zavítali
do tejto farnosti po 75 rokoch.
V roku 1934 tu prišli traja otcovia
redemptoristi – otec Musil, otec
Kliment a otec Zakopal. Boli
to prvé sväté misie pre Nižnú
Rybnicu a Sobrance.

Pod Šarišským hradom sprevádzali
eucharistického Krista
(Šarišské Michaľany, František Fedor) Malé spoločenstvo gréckokatolíckych veriacich v Šarišských
Michaľanoch na malom priestore
s láskou v srdci sprevádzalo eucharistického Ježiša v sprievode

po areáli kaplnky a obecného
úradu 11. júna, v deň sviatku
Slávnostnej poklony prečistým
tajomstvám Tela a Krvi nášho
Pána Ježiša Krista. Pri sv. liturgii
si pripomenuli, že Eucharistia je

zhrnutím a súhrnom našej viery.
Sv. Irenej napísal: „Naše presvedčenie viery je v súlade s Eucharistiou a Eucharistia zasa potvrdzuje
naše presvedčenie.“

má vlastnú kaplnku. Akt
požehnania kaplnky v priestoroch Strednej odbornej školy
Policajného zboru v Košiciach
vykonal ordinár OS a OZ SR
Mons. František Rábek 4. júna
2009 počas sv. omše, ktorú
celebroval spolu s policajným
vikárom pplk. Mons. Františkom Bartošom a miestnym
policajným školským kaplánom
kpt. Mgr. Marcelom Gáborom
za účasti vedenia, študentov
i zamestnancov školy. Po blahorečení zosnulého pápeža Jána
Pavla II. bude kaplnka zasvätená
práve tomuto charizmatickému
pápežovi.

n Na Celoslovenskej rade
ZKSM hovorili o odovzdávaní
vodcovstva ďalším generáciám. 5. – 7. júna 2009 sa na nej
zúčastnilo takmer päťdesiat členov, prevažne vedúcich jednotlivých oblastných centier z celého
Slovenska. Predseda združenia
Ján Buc vo svojom úvodnom
príhovore vyzdvihol dôležitosť
partnerstva a spolupráce, ako aj
potrebu odovzdávania vodcovstva ďalším generáciám. Na
stretnutí bolo schválené nové
oblastné centrum OC Orava,
ktorého vedúcou sa stala Marta
Porubská. V tomto roku združenie plánuje uskutočniť viacero
podujatí pre mladých ľudí, o ktorých informovali ich jednotliví
usporiadatelia.
n V Bratislave sa stretáva
komunita na svätých omšiach
v anglickom jazyku. Fórum
kresťanských inštitúcií a Rada
pre laické apoštolské hnutia KBS
usporiadali 7. júna v Bratislave
stretnutie s katolíckou komunitou, ktorá sa stretáva pravidelne pri slávení svätej omše
v anglickom jazyku o 11.00 hod.
v Kostole sv. Ladislava v Bratislave. Táto komunita vytvorila
spoločenstvo, ktoré sa stretáva
pri slávení Eucharistie, uvádzaní
detí do sviatostného života, na
výletoch a spoločných podujatiach. Spoločné čítanie Svätého
písma v anglickom jazyku, na
ktoré prichádzajú aj Slováci, je
stálicou štvrtkových večerov
o 19. hodine v centre Quo Vadis.
slovo 14|2009
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n Rádio Lumen spustilo pre-

vádzku nového rozhlasového
štúdia. Nezisková organizácia
Pre Lumen otvorila 8. júna 2009
v budove Cirkevného gymnázia
sv. Františka z Assisi v Bratislave
nové rozhlasové štúdio na nahrávanie a vysielanie programov
určených najmä pre vysielanie
kresťanskej rozhlasovej stanice.
Nové štúdio je pomenované po
kňazovi, vynálezcovi a priekopníkovi bezdrôtovej telekomunikácie Jozefovi Murgašovi, ktorý
ako prvý na svete uskutočnil
prenos hovoreného slova, čím si
získal uznanie celého sveta.

n V Žiline zasadala Rada KBS
pre rodinu. Na základe posolstva 6. svetového stretnutia
rodín v Mexiku bola hlavnou
témou stretnutia, ktoré sa
uskutočnilo 10. júna 2009, Dieťa,
hodnota života – dar a úloha.
Členovia Rady pre rodinu sa
ďalej zaoberali realizáciou
pilotných kurzov prípravy na
manželstvo v diecézach v rámci
realizácie Pastoračného plánu
KBS. Hodnotili Deň rodiny, prijali
konkrétne podnety z konferencií
a seminárov o rodine a predniesli aktuálne informácie a konkrétne ponuky aktivít pre rodiny.

Stropkovčania zavítali do centra mladých v Juskovej Voli
(Juskova Voľa, Martin Klimkovský)
5. – 7. júna 2009 sa päťdesiat detí
a mladých Stropkovského dekanátu zúčastnilo na turistickom
víkende v Gréckokatolíckom
mládežníckom centre Bárka
v Juskovej Voli. Ten bol tematicky
zameraný na tretiu božskú osobu
– Svätého Ducha.
Po úvodnej svätej liturgii sa vo
večernom programe účastníci
vzájomne zoznámili a predstavili
svoje farnosti. V sobotu sa pre nepriaznivé počasie plánovaná túra
do prírody neuskutočnila, preto
organizátori ponúkli alternatívny
program vytvorený z hier, súťaží,
tancov a katechézy o sebaprijatí.
Popoludní nasledovali športové disciplíny na ihrisku v areáli
centra. Medzi účastníkov zavítal

aj stropkovský protopresbyter
otec Štefan Vansáč. Mladí mu pri
tomto stretnutí odovzdali vlastnoručne vyrobený erb Stropkovského dekanátu. Sobotný večer

Centrum voľného času prezentovalo krúžkovú činnosť
(Juskova Voľa, Slavomír Zahorjan)
V sobotu 6. júna 2009 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre
Bárka konala prezentácia krúžkovej činnosti Centra voľného času
v Juskovej Voli. Jednotlivé krúžky,

ktoré pracujú vo farnostiach, sa
zišli, aby predviedli svoju celoročnú prácu na poli pastorácie
s deťmi a mládežou.
Po príchode účastníkov, ktorých
bolo dovedna dvesto, program

n Najobávanejšia väznica

na Slovensku v Ilave sa 10.
júna 2009 dočkala požehnania
obnovenej väzenskej kaplnky
a zriadenia väzenskej farnosti.
V tento deň ešte pred samotnou
slávnosťou uskutočnil ordinár
OS a OZ SR Mons. Rábek vizitáciu duchovnej správy Ústavu
na výkon väzby a výkon trestu
odňatia slobody v Ilave. Stretol
sa s vedením ústavu a navštívil
aj jednotlivé oddiely výkonu
trestu. Počas slávnosti požehnal
obnovenú väzenskú kaplnku
a oltár, ktorú si na tento účel
upravili samotní odsúdení.

n Ordinariát OS a OZ SR má
svoju katedrálu – Kostol sv.
Šebastiána v Krasňanoch. Bratislavský arcibiskup metropolita
Mons. Stanislav Zvolenský 13.
júna 2009 za účasti generálneho
vikára Mons. Jána Formánka,
kňazov Bratislavského dekanátu
a širokej verejnosti slávnostne
posvätil nový chrám v Bratislave-
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patril programu Farnosť baví
farnosť. Víkendové stretnutie sa
ukončilo nedeľnou sv. liturgiou
a spoločným obedom.

tohtoročnej prezentácie krúžkov svojím príhovorom otvoril
riaditeľ CVČ otec Erich Eštvan.
Po úvodnom privítaní všetkých
hostí odovzdal otec Erich slovo
moderátorke celého podujatia
Beáte Baranovej.
Prezentáciu odštartovali krúžky
z farnosti Banské, ktoré svojou
scénkou sprítomnili zázrak v Káne
Galilejskej, kde Ježiš premenil
vodu na víno. Po tejto scénke vystúpili členovia krúžkov v programe popretkávanom spevom,
tancom a scénkami, divadielkami
či evanjelizačnými dynamikami.
Nechýbal ani hudobný hosť – gospelová kapela Other face.
Na stretnutí sa zúčastnili aj
divadelníci DES Jano a rómska
divadelná skupina -Dik.

Uplynulo šesťdesiat rokov od štátnej Katolíckej akcie
Úsilie mocných tohto sveta zničiť
Cirkev a vymazať vieru je staré
ako kresťanstvo samo. Preto je
dôležité pripomínať si, že naša
viera je vzácnym darom, za ktorý
sa prinášalo a prináša veľa obetí.
V  20. storočí sa k slovu dostali
ideológie, ktoré chceli kresťanom
tento dar vziať. Využívali sa pritom najrôznejšie metódy.
Z podnetu komunistického vedenia bola v Prahe 10. júna 1949
založená štátna Katolícka akcia.

Politicky sa zneužil ušľachtilý
názov, aby sa vyvolalo ľudové
hnutie konformné s režimom, no
bez biskupov, ba proti nim a proti
pápežovi. Katolíci boli vystavení
skúške svojej viery – súhlasiť
a zaprieť alebo nesúhlasiť a podstúpiť prenasledovanie. Biskupi
mohli svojich veriacich upozorniť
na nebezpečenstvo iba tajne
rozšíreným pastierskym listom,
v ktorom napísali: „... tu nejde už
o dohodu medzi Cirkvou a štá-

tom, ale ide o podriadenie Rímskokatolíckej cirkvi takej ideológii, ktorá je protikresťanská, ktorá
hlása nahradenie náboženstva
materializmom a osobuje si pre
štát práva i vo veciach svedomia,
viery a mravov, čo žiadny kresťan
nemôže uznať.“
Tento list prečítala väčšina kňazov počas bohoslužieb, a to aj
napriek hrozbám a teroru. Veriacim osud ich kňazov nebol
ľahostajný. Chceli zabrániť ich

Subdiakonát a diakonát v Prešove
(Prešov, Ľubomír Petrík) „Eucharistia je pre život a nie pre smrť!“
Aj tieto slová zazneli v homílii
prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ počas
archijerejskej svätej liturgie spojenej s diakonskou vysviackou
v prešovskej Katedrále sv. Jána
Krstiteľa na Sviatok Najsvätejšej
Eucharistie 11. júna 2009. Diakonát prijali desiati subdiakoni Prešovskej archieparchie. Kňazskú
vysviacku príjmu 28. júna v tejto
katedrále. V homílii ďalej zaznelo,
že Eucharistia je dielom Božej lásky. „Nech bude Eucharistia denne vašou silou, aby ste stále viac
a viac mohli odzrkadľovať Božiu
dobrotu vo svojom živote,“ povedal vladyka všetkým veriacim, ale
predovšetkým svätencom. Diakonské svätenie má svoje miesto

pred prositeľnou ekténiou, ktorú
spievali novovysvätení diakoni.
V záverečnom poďakovaní jedného z nich bola zreteľná ich
vďačnosť Bohu a Cirkvi za to, že
sa týmto svätením dostali do ešte
bližšieho vzťahu s tajomstvom
Eucharistie, pri slávení ktorej
budú mať špecifickú účasť ako
diakoni. Otec arcibiskup ich v závere slávnosti pozval, aby stále
čerpali z prameňa života, ktorým
je Eucharistia.
V  stredu 10. júna v Kaplnke
Najsvätejšej Trojice v Gréckokatolíckom kňazskom seminári
bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča
v Prešove prijali šiesti bohoslovci
Prešovskej archieparchie z piateho ročníka z rúk vladyku Jána
Babjaka subdiakonát. V homílii
sa im prihovoril kancelár Gréc-

kokatolíckeho arcibiskupského
úradu v Prešove Ľubomír Petrík.
Vychádzajúc zo slov evanjelia:
„Nie každý, kto mi hovorí: ,Pane,
Pane‘, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu
môjho Otca, ktorý je na nebesiach“, hovoril o poslušnosti.
„Poslušnosť je úzko spojená s počúvaním Božieho slova. Znamená
podriadiť sa Slovu, ktoré sa stalo
telom, a priznať jeho skutočnú
moc nad človekom. Pravý učeník
Ježiša Krista vie, že iba poslušnosť
vedie k životu, kým neposlušnosť
plodí smrť. Úkon poslušnosti je
podobný Abrahámovej viere. On
proti nádeji v nádeji uveril. Teda
nad svoje predstavy, projekty
a plány povýšil Boží plán a Božiu
vôľu, ktorej sa bezpodmienečne
podriadil.“

V Telgárte upozornili na dôsledky okultizmu
(Telgárt, Marián Sabol) Stretnutie
s názvom Okultizmus a jeho dôsledky, ktoré sa konalo 5. – 7. júna
2009, zorganizovali vo farnosti
Telgárt v Bratislavskej eparchii.
Pozvanie organizátorov prijalo
vyše 30 mladých ľudí z rôznych
kútov Bratislavskej eparchie, ale
aj z východnej časti Slovenska
a domáci veriaci. Prednášajúcim
bol exorcista Prešovskej archieparchie otec ICLic. PaedDr. Jozef
Maretta, ktorý počas niekoľkých
prednášok pútavým spôsobom
podal dôležité informácie o tejto
oblasti a súčasne prítomných
obohatil o mnohé svoje skúsenosti z praxe. V dnešnej dobe sa
veriaci človek stretáva s mnohými
okultnými praktikami, ktoré nevie
posúdiť a dať na ich pôsobenie
jednoznačnú odpoveď sebe ani
iným. Aj z tohto dôvodu po každej prednáške nasledovala voľná
diskusia, počas ktorej účastníci
využili možnosť pýtať sa na témy

spojené so symbolmi, okultnými
predmetmi, ale najmä praktikami
nezlučiteľnými s kresťanstvom.
Počas víkendu bol plánovaný
výstup na Kráľovu hoľu, ktorý sa

zbierku zvoncov u pána Gigaca.
Akcia sa zrealizovala s podporou Združenia kresťanských
spoločenstiev mládeže (ZKSM),
ktoré zastupovala regionálna

pre nepriazeň počasia skrátil na
dvojhodinovú túru. Vo voľnom
čase účastníci navštívili chrám
v Šumiaci a prezreli si bohatú

koordinátorka oblastných centier
Ing. Jaroslava Kmecová a oblastný vedúci OC Kéfas otec Igor
Cingeľ z Trenčína.

zaisteniu a začali ich strážiť na
farách. Ak sa pokúsili priblížiť
predstavitelia skompromitovanej
moci, ľudia ich vyhnali. Slovenské
dediny sa búrili. Takéto otvorené
vzbury prepukli v 60 slovenských
obciach a zúčastnilo sa na nich asi
25 000 občanov. Zasiahli aj dve

mestá – Čadcu a Levoču. Štátna
Katolícka akcia skrachovala, na
Slovensku sa vôbec neujala.
Režim musel ustúpiť. Dozvuky
boli tvrdé. Násilné zákroky bezpečnosti si vyžiadali množstvo
ranených. Bolo odsúdených vyše
500 ľudí.

Udalosti spred 60 rokov sú
mementom. Vážime si, že kresťania sa odhodlane postavili za
svoju napádanú vieru, za Cirkev
a kňazov, že boli ochotní za svoje
presvedčenie znášať prenasledovanie, ba aj väznenie.
Rada pre históriu pri KBS

Krasňanoch.
Konsekrácia Chrámu sv. Šebastiána sa uskutočnila aj za prítomnosti ordinára OS a OZ SR Mons.
Františka Rábeka, jeho väzenského vikára Mons. Bartolomeja
Juhása a kancelára ThDr. Tibora
Ujlackého, keďže tento chrám
sa rozhodol bratislavský arcibiskup darovať do užívania ako
katedrálny práve vojenskému
ordinariátu.
n V Afganistane vymenili vo-

jenských kaplánov. Slovenskí
vojaci sa z misie ISAF v Afganistane po pravidelnej rotácii vrátili
14. júna 2009 do vlasti. Medzi
nimi aj vojenský kaplán Ordinariátu OS a OZ SR npor. Mgr. Peter
Dzijak. Po jeho deväťmesačnom
pôsobení prevzal 10. júna 2009
štafetu duchovnej služby Ordinariátu OS a OZ SR v tejto bojovej misii mjr. Dr. Jozef Michalov,
doterajší kaplán 2. mechanizovanej brigády Pozemných síl SR
v Prešove.

n Maltézski rytieri spolupracujú s Ordinariátom OS a OZ
SR. Veľvyslanec Zvrchovaného
rádu maltézskych rytierov na
Slovensku J. Ex. Hugo Mariano
prinz Windisch-Graetz spolu s prezidentom Maltézskej
pomoci v Slovenskej republike
prof. Albertom Bocchichiom
odovzdali 19. júna 2009 v nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne dar v podobe
zdravotníckeho prístroja – defibrilátora pre potreby interného
oddelenia uvedeného ústavu.
Dar je prejavom spolupráce
Ordinariátu OS a OZ SR so Zvrchovaným rádom maltézskych
rytierov, ale aj pozornosti, ktorú
Katolícka cirkev a jej inštitúcie
venujú odsúdeným a nemocným aj na Slovensku.
n Kardinál Jozef Tomko prijal
ocenenie za celoživotné pedagogicko-vedecké dielo, zviditeľnenie Slovenska, jeho dávnej
kresťanskej kultúry a vzdelanosti
vo svete – Veľkú medailu sv.
Gorazda, ktoré mu v priestoroch
Ministerstva školstva SR udelil
a odovzdal 4. júna 2009 minister
školstva SR Ján Mikolaj.

(neoznačené správy sú
zo servisu TK KBS)
slovo 14|2009
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Biskupská chirotónia pátra Cyrila Vasiľa SJ v Ríme a jeho vymenovanie za sekretára Kongregácie
pre východné cirkvi je istotne ďalším z množstva dobrodení, ktorými Boh žehná našu cirkev.

V objatí Boha
Michal Hospodár, Ľubomír Petrík

U

dalosť biskupskej chirotónie P. Cyrila Vasiľa SJ sa zapísala zlatými
písmenami do novodobých dejín
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
a východných katolíckych cirkví vôbec.
Presne na deň dvadsiateho druhého
výročia prijatia kňazstva, 14. júna
2009, sa po druhýkrát tajomne vyliala
božestvennaja blahodať na vyvoleného,
aby z neho urobila kňaza v plnosti, teda
biskupa, nástupcu apoštolov. Miestom
slávenia tejto udalosti bola starobylá
pápežská Bazilika Panny Márie Väčšej,
ktorá sa od čias solúnskych bratov stala
svedkom nejednej významnej udalosti
pre našu miestnu cirkev.

Všetky cesty vedú do Ríma

Na sviatok Najsvätejšej Eucharistie sa
vybrala prvá skupina veriacich z Košíc na
autobusovú púť do Večného mesta. Ďalší
autobus vychádzal z Prešova a samostatne cestovali aj veriaci z Nižného Čaju
a okolitých obcí. Niektorí pútnici cestovali aj autami alebo letecky.
Na druhý deň ráno sme už stáli pred
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a rímskej Cirkvi

Bazilikou sv. Pavla v Ríme, aby sme
v končiacom sa milostivom Roku sv.
Pavla získali ponúkané milosti. Majestátna socha sv. Pavla pred bazilikou akoby
jemne pozývala pútnikov k zamysleniu
sa nad krásou a hĺbkou kresťanského
náboženstva. Z úcty k tomuto géniovi
kresťanstva sme navštívili aj opátstvo Tre
fontane, kde Pavol položil svoj život za
Krista.
Na druhý deň ráno nás spojilo slávenie
svätej liturgie v Bazilike sv. Petra. Svätú
liturgiu s prítomnými kňazmi celebroval
v podzemnej mariánskej kaplnke baziliky
vladyka Milan, košický eparcha. V kázni
prepojil videnie pamätihodností Ríma
fyzickými očami s tajomným videním
eucharistického Krista vo viere. Historicko-umelecký výklad impozantnej Svätopeterskej baziliky pohotovo podal študent
Daniel Černý. V ten deň sme ešte stihli
navštíviť Baziliku sv. Jána v Lateráne,
Baziliku sv. Klementa, Koloseum, Chrám
sv. Kozmu a Damiána, Rímske fórum
atď. Večný Rím je plný pamiatok, ktoré
môžeme obdivovať.

Jednota a univerzálnosť Cirkvi

Nedeľa – vrcholný bod púte. Z rozličných kútov mesta i okolia prichádzame dopoludnia na Námestie sv. Petra
a vystavení páliacemu slnku čakáme na
modlitbu Anjel Pána. Jasne tu vidíme, ba
priam preciťujeme univerzálnosť Katolíckej cirkvi, prorocky opísanú sv. Jánom
v Apokalypse: „...hľa, veľký zástup,
ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých
národov, kmeňov, plemien a jazykov“
(Zjv 7, 9). Podčiarkujem – univerzálnosť,
nie uniformita. Svätý Otec Benedikt XVI.
sa na pravé poludnie prihovára z balkóna
a povzbudzuje nás do budovania eucharistickej duchovnosti. Po modlitbe Anjel
Pána pozdravuje jednotlivé skupiny pútnikov. Nám zo Slovenska adresuje slová:
„Bratia a sestry, spolu s vami chcem ďakovať Bohu za nového gréckokatolíckeho
arcibiskupa, vášho rodáka, ktorého som
vymenoval za sekretára Kongregácie pre
východné cirkvi a ktorý dnes popoludní
prijme biskupskú vysviacku v pápežskej
bazilike Santa Maria Maggiore. Podporujte ho svojimi modlitbami. Prajem vám

Prešovský turistický deň v Juskovej Voli	Snímka: Ľuboš Rojka SJ

chirotónia vladyku cyrila vasiľa

na 5 minút
požehnaný pobyt v Ríme. S láskou vás
žehnám. Slava Isusu Christu.“ Počúvajúc
tieto slová v symbolickom srdci Cirkvi
zavládla i v našom srdci neopísateľná
radosť a nadšenie. Myslíme pritom aj
na cirkev na Slovensku, ktorá v dnešný
deň dáva zo svojich radov otca Cyrila do
služby všeobecnej Cirkvi. Takto prebieha
výmena duchovných darov až do skončenia sveta.

Biskupská chirotónia

V bazilike Santa Maria Maggiore prebiehajú posledné úpravy pred slávnosťou.
Životopis novovymenovaného archieparchu číta rehoľný spolubrat Milan Lach SJ.
Dozvedáme sa z neho, že biskupské heslo
otca Cyrila tvorí výzva Parati semper
(Stále pripravený) z 1. Petrovho listu,
preverená skautskou skúsenosťou. So
záujmom počúvame vysvetlenie biskupského erbu. V hornej modrej polovici štítu
je zlaté slnko ako symbol príslušnosti
k Spoločnosti Ježišovej. V jeho strede sa
nachádza červený byzantský kríž a v rohoch modrého poľa znaky IC XC NI KA.
Dolnú polovicu tvorí bielo-čierna skautská vlajka s troma ľaliami ako spomienkou na rodné mesto Košice.
Začína sa archijerejská svätá liturgia.
Po predstavení kandidáta nasleduje
zloženie vyznania viery. Pri biskupskej
chirotónii sa skladá všeobecné, trojičné
a kristologické vierovyznanie. Potom
trojnásobné zasnúbenie s prestolom
pod vedením biskupov spolusvätiteľov –
vladyku Jána z Prešova a vladyku Milana
z Košíc. A nakoniec rukopoloženie hlavného svätiteľa – emeritného križevského
vladyku Slavomira Miklovša spojeného
s ostatnými biskupmi a konsekračná
modlitba: Božestvennaja blahodať... Na
slávnosti sú prítomní kardináli Leonardo
Sandri, Bernard Law, Jozef Tomko a Tomáš Špidlík. Nového biskupa pozdravujú
a do biskupského kolégia prijímajú
tridsiati biskupi. A modlitbou ho sprevádza vyše 200 prítomných kňazov rôznych
katolíckych obradov. Rehoľníci, študenti,
skauti a Boží ľud, ktorý tvorí aj viac ako
tristo pútnikov zo Slovenska, dotvárajú
pestrý kolorit tohto spoločenstva. Všetci
spoločne spievajú Axios. Ďalší nevšedný
zážitok jednoty a katolicity.
V slávnostnej kázni kardinál Leonardo
Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi, privítal vladyku Cyrila v novej
úlohe sekretára kongregácie a vyznačil
jeho úlohy.
Bazilikou sa ozývajú chorály byzantskej liturgie, ktoré spievajú bohoslovci
z Prešova a zbor Chrysostomos z Bratislavy. Slávnosť kulminuje vo chvíli

eucharistickej hostiny, keď sa nás dotýka
v premenenej matérii chleba a vína živá
osoba – Ježiš Kristus. Dielo spásy človeka
je zavŕšené. Začína sa ďakovanie. Bohu
za jeho lásku k nám. Cirkvi za nového
biskupa. Prítomnému otcovi a mamke
v nebi za výchovu. Všetkým za všetko...

Primičná archijerejská svätá liturgia

Historické udalosti Gréckokatolíckej
cirkvi v Ríme pokračovali aj v pondelok
15. júna. V Chráme sv. Antona Veľkého
v Pápežskom kolégiu Russicum slávil
vladyka Cyril svoju primičnú archijerejskú svätú liturgiu. Koncelebrovali metropoliti Ján Babjak SJ z Prešova a Basil
Schott z Pittsburghu, ako aj košický
eparcha Milan Chautur CSsR, Milan Šášik
z Užhorodu, Dimitrios Salachas z Grécka
a viac ako tridsať kňazov. Chrám zaplnili
pútnici zo Slovenska. Spevom liturgickú slávnosť sprevádzali gréckokatolícki
bohoslovci zo Zboru sv. Romana Sladkopevca z Prešova. Hlavným slúžiteľom bol
vladyka Cyril, ktorý zároveň predniesol
svoju prvú homíliu v službe arcibiskupa.
Začal ju tým, že keby prišiel niekto, kto
nepozná byzantské obrady, možno by sa
pýtal, či to nie je niečo zastarané, archaické... Žezlá, prstene, koruny na hlavy...
Vysvetlil však, že všetky obrady a symboly v byzantskej liturgii, ako aj biskupské
insígnie pripomínajú dlhý reťazec odovzdávania viery. Každý z nás je jedným
ohnivkom tejto reťaze, ktorá siaha veľmi
hlboko do histórie. Máme starý a dlhý
rodokmeň. Zacitoval z proklamovaného
evanjelia: „Priblížilo sa nebeské kráľovstvo”. A povedal: „Tu je podstata týchto
symbolov.” Spomenul hroby svätých
apoštolov Petra a Pavla v Ríme, svätých
Cyrila a Metoda, takých blízkych obzvlášť
nám Slovanom, ale aj našich blahoslavených biskupov mučeníkov. Ako uviedol
ďalej: „Deti sú zvedavé na fotografie
svojich predkov, lebo im to dáva pocit
istoty a určitej identity. Aj návšteva Ríma
je zalistovaním v albume našej viery. Takáto púť môže obohatiť našu vieru. Tu sú
naše korene, tu znovuobjavujeme našu
identitu. Ale podstatou nie sú baziliky,
krásne rúcha, obrady, ale Kristus. Sme
vďační tým, ktorí nám odovzdali vieru,“
pokračoval vladyka Cyril a doplnil, že
každý z nás je povolaný spevniť túto
reťaz viery.
Aj my sme vďační Bohu za vladyku
Cyrila, ktorý je pevným ohnivkom tejto
reťaze viery a zaiste ním bude aj vo svojej
novej službe.
Pane, žehnaj vysokoosvietenému vladykovi Cyrilovi naďalej tak, ako si mu
žehnal doteraz. Je celý tvoj. n

Rozhovor s vladykom Milanom Šášikom
CM, apoštolským administrátorom Mukačevskej eparchie, o stretnutí hierarchov
východných katolíckych cirkví Európy
Ako hodnotíte toto
stretnutie a prečo
padla voľba práve na
Užhorod?
Osobne som veľmi
spokojný, lebo sme tu
hovorili o kňazstve.
A keďže sa to spojilo
s Rokom kňazov, ktorý
vyhlásil Svätý Otec, bola
to akoby jeho inaugurácia, jeho začiatok. Som
veľmi spokojný s bratstvom a kolegialitou
vladykov, ktorí prišli v doteraz najväčšom
počte. Je to dielo, ktoré sa pomaly rozbieha, lebo mnoho našich východných cirkví
prešlo dlhým obdobím prenasledovania.
A hoci sme už s Božou pomocou vyšli
z katakomb, v mentalite zostalo ešte veľa
izolácie. Takéto stretnutia nám umožňujú vzájomne spoznávať realitu jeden
druhého.
A prečo padla voľba na Užhorod? Ja som
pred dvoma rokmi vyslovil pozvanie
k nám. A bolo prijaté.
Ako vnímali toto stretnutie veriaci?
Stretnutie toľkých biskupov východných
cirkví bolo pre našich ľudí príjemným
a pozitívnym prekvapením. Zvlášť v Mukačeve prítomnosť tisícok ľudí vyvolala
na tvárach mnohých veriacich, kňazov
i biskupov slzy dojatia. Mne samému na
konci liturgie, keď som vykonával prepustenie, stiahlo hrdlo a nemohol som
vysloviť ani meno blaženého Teodora,
mukačevského biskupa. Keď si uvedomím,
čím sme prešli, a že dnes, po 41 rokoch
strašného utrpenia, máme tisíce veriacich,
140 bohoslovcov, že máme toľko mladých
kňazov, že je mládež, že sú nové rodiny –
to je Boží zázrak.
V Mukačeve ste vysvätili aj diakona pre
Bielorusko. Prečo?
Jeho ordinár chcel, aby bol vysvätený
práve pri príležitosti stretnutia hierarchov
východných cirkví Európy. Nebol to prvý
svätenec pre Bielorusko, ktorému som
udeľoval sviatosti. Bolo naozaj pekné, že
ekténie a modlitby zvučali aj v bieloruskom jazyku. Takže ono sa to tak všetko
preplietalo – gréčtina, albánčina, sýrčina,
arabčina, aramejčina, arabčina a samozrejme ukrajinčina, staroslovienčina,
maďarčina a rumunčina (to sú štyri jazyky
našej eparchie). Boli to modlitby, ktoré nás
nerozdeľovali, ale zjednocovali.
Andrea Čusová
slovo 14|2009
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Homília kardinála Leonarda
Sandriho, prefekta Kongregácie
pre východné cirkvi, pri
príležitosti biskupskej chirotónie
J. E. Mons. Cyrila Vasiľa SJ,
titulárneho arcibiskupa
ptolemaiského v Líbyi, sekretára
kongregácie

Drahý arcibiskup Cyril Vasiľ,
spolubratia v biskupskej a kňazskej
službe, ctené autority,
bratia a sestry v Pánovi!
Najsvätejšia Panna Mária, Salus Populi
Romani, je nám osobitne blízko v tejto
pápežskej bazilike, ktorá je na chválu
jej Božieho materstva. Vzdávajme preto
Bohu vďaky slovami jej chválospevu:
Magnificat, anima mea, Dominum!
Božia láska v Ježišovi Kristovi sa stará,
aby svätá Cirkev mala nových pastierov,
ktorí ju navigujú smerom k Božiemu
kráľovstvu. Magnifikat oslavuje Pána
a živí našu nádej, šíriac v našich srdciach
istotu, že veľké vody nikdy nebudú môcť
uhasiť lásku, nezalejú ju ani rieky, ani
vetry nikdy neuhasia jej blčiace plamene.
V apside nad týmto oltárom je výjav, ako

Bozk pokoja s otcom a bratom, kde mu otec
odovzdal biskupský prsteň s relikviami
	Snímka: Dávid Vasiľ

vzkriesený Pán a apoštoli stoja okolo
svätej Panny v tajomstve jej zosnutia
a oslávenia. Ale svätá Matka dnes chce,
aby sme opätovne prežívali predovšetkým
skúsenosť jeruzalemského večeradla, kde
Kristus zanechal v testamente seba samého a ustanovil Eucharistiu a kňazstvo,
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Primičná archijerejská svätá liturgia	Snímka: Dávid Vasiľ

a potom daroval oheň Turíc pre evanjeliové poslanie. Mária nás vždy zvoláva
do apoštolského zhromaždenia. Z tohto
svojho chrámu nás vedie k Petrovi, ktorý
spolu s Pavlom spečatil lásku prijatú od
Krista mučeníctvom. Mária nám pomáha
čoraz viac si uvedomovať, že sme Cirkvou, ktorú vedú vikári jej Syna ustanovení za pastierov. Východ tu vidí vyvýšenú
svoju spiritualitu a svoju vernosť rímskej
Cirkvi, ktorá predsedá v univerzálnej
láske. Na toto miesto prichádzajú patriarchovia východných katolíckych cirkví ako
pútnici, aby tak potvrdili spoločenstvo
s rímskym biskupom. Dnes tu s radosťou
predstavujeme nášho brata, aby ho moc
Svätého Ducha urobila znamením Otca
a Kristovho vyslanca a aby ho ustanovila
za pastiera svojho stáda.
V spoločenstve s Máriou a apoštolmi
vám vysvätení pastieri pred chvíľou
udelili biskupskú chirotóniu a predniesli
konsekračnú modlitbu. Biskup Miklovš a ostatní svätitelia vykonali v osobe
samého Krista posvätné úkony v súlade
s nepretržitou apoštolskou tradíciou,
ktorá je v Katolíckej cirkvi živá. Stali ste
sa účastným na najvyššom Kristovom
kňazstve, na vrcholnom stupni posvätného rádu.
Sme šťastní, že vás tu môžeme sprevádzať a obdivovať veľké Božie diela. Spolu
s latinskou Cirkvou prežívame eucharistickú atmosféru, ktorá sa začala sviatkom
Božieho Tela: Svätý Otec Benedikt XVI.
minulý štvrtok predsedal Eucharistii
v Bazilike sv. Jána v Lateráne a viedol procesiu s Najsvätejšou sviatosťou
oltárnou až k tejto bazilike, aby znovu
odovzdal Kristovo Telo a Krv do Máriinho
materinského objatia. Vzdávajme vďaky

tomu, ktorý sa v panenskom lone stal
človekom z Ducha Svätého a tešme sa,
pretože si zvolil dočasný príbytok pod
sladkým srdcom Matky a trvalý vo svätej
Cirkvi. Ako biskup budete v plnosti správcom božských tajomstiev: medzi nimi
sa nachádza Eucharistia ako culmen et
fons. Nech sa za vás prihovára Panna
Mária, aby vám Pán udelil eucharistický zápal sv. Ignáca Antiochijského. Keď
písal Rimanom, vyjadril sa takto: „Prúdi
vo mne živá voda a vraví: poď k Otcovi!
Chcem požívať Boží chlieb, ktorým je telo
Ježiša Krista z rodu Dávidovho. Chcem piť
jeho krv, ktorá nikdy nepodľahne skaze“
(porov. 6,1 – 9,3).
Drahý brat,
rímsky biskup vás svojou apoštolskou
autoritou povolal do biskupskej služby
a teraz je to sám Kristus, ktorý vás konsekruje a posiela. Viditeľné puto s pápežom sa stane oveľa bližším, pretože každý
biskup je veľmi úzko sviatostne spojený
s Kristom. Vďaka tomuto spojeniu sa
matka Cirkev stáva naplno aj nevestou.
Kresťanská láska sa bude rozlievať ako
spásonosná vlna smerom k bratom a sestrám v Kristovi a k celej ľudskej rodine.
Petrov nástupca vás uvádza do biskupského zboru a zostáva po vašom boku,
aby vás ako brat posilňoval vo vyznávaní
viery. Ty si Kristus! Pane, ku komu by
sme išli? Iba ty máš slová večného života! Toto krédo, ohlasované a prežívané vo
vernosti Božiemu slovu, predstavuje prvú
biskupskú zodpovednosť pred svetom
a pre život sveta. A sollicitudo omnium
ecclesiarum, o ktorom hovorí apoštol
Pavol, sa stane poslaním, o ktoré sa máte
deliť s apoštolským kolégiom a s jeho
hlavou. Ide o nevyhnutnú námahu, ale aj

o nespočítateľný zisk. Táto namáha bude
ako jarmo, ktoré je však ľahké vďaka
začleneniu do biskupského zboru na čele
s rímskym biskupom. Pán Ježiš, ktorý
je kameňom uholným, nám zanechal
viditeľnú skalu a prisľúbil: „Super hanc
petram edificabo Ecclesiam meam“.
Pápež vás dokonca povolal, aby ste
vykonávali svoje poslanie priamo v Rímskej kúrii, ktorá mu pomáha v Petrovej
službe pre dobro univerzálnej Cirkvi.
Akoby milosť v milosti vás chcela pre
službu východných katolíckych cirkví,
jednej z ktorých ste synom. Tak sa môžete
obrátiť na tých, ktorí prišli z byzantskej
cirkvi zo Slovenska, osobitne z Košíc
a z Prešova, ukážuc sa ako brat, ktorý sa
stal otcom z vôle nášho Pána, v radostnej
skúsenosti otcovstva a bratstva, ktoré
majú svoj základ v Božej milosti.
Drahý arcibiskup Cyril,
Sväté písmo, ktoré bolo pred chvíľou
ohlasované, zachytáva váš život, aby ho
predstavilo Pánovi. Sväté evanjelium opisuje tajomstvo nasledovania Krista: zdá
sa, že ľudské bratstvo je pripravené prijať
milosť Božieho povolania, ale potom
treba opustiť loď a otca pre bratstvo a otcovstvo podľa Krista. Dnes vás obklopujú
najbližší príbuzní, otec a brat: aj oni boli
zasiahnutí tajomstvom povolania a dobre
vedia, že opustiť všetko pre Krista znamená vždy spoznať tajomstvo, pričom sa

v cirkevnom práve. Zákon Cirkvi, ktorý
dobre poznáte, zostane dobrým orientačným bodom v biskupskej službe pre
východné katolícke cirkvi, aby mohli „rásť
a prekvitať“ pre dobro celej Cirkvi i pre
rast jednoty kresťanov. Kristovi učeníci
iba spoločne budú môcť pripraviť deň, keď
Boh bude súdiť tajomstvá ľudí prostredníctvom Ježiša Krista.

Bozk pokoja so spolubratom zo seminára a teraz
aj v biskupskej službe Mons. Petrom Rusnákom,
bratislavským eparchom
	Snímka: Ľuboš Rojka SJ

získava stonásobne viac práve v bratstve
a otcovstve. Episkopát je v službe rozhodnutia Boha Otca, ktorý chce z ľudstva
vytvoriť navždy svoju rodinu. Zdá sa, že
List sv. Pavla Rimanom poukazuje na to
hľadanie pravdy, ktorému ste sa priúčali
od múdrych učiteľov, počínajúc svojimi
rodičmi a pokračujúc kňazmi a mnohými
ďalšími. Vaša farnosť a vaša eparchia;
potom kňazská formácia s mnohými
ťažkosťami, následne vstup do Spoločnosti Ježišovej a Pápežského východného
inštitútu, ktorý vás prijal ako učeníka na
Fakultu východného kánonického práva,
kde ste sa neskôr stali učiteľom a rektorom. „Sláva, česť a pokoj čakajú každého,
kto koná dobro,“ hovorí sv. Pavol. „Veď
Boh nikomu nenadŕža.“ Boh Ježiša Krista
je naším zákonom. Vaša Excelencia veľa
skúmala pravdu, ktorá je zachytená

Zdieľam s vami vďačnosť Bohu a bratom. Pozdravujem vašu rodinu so spomienkou na drahú mamu, ktorá sa v nebi
zúčastňuje na našej nesmiernej radosti.
Znovu opakujem srdečné „vitajte“ v našej
kongregácii, ktoré so mnou bezpochyby
zdieľajú aj pastieri a veriaci milovaných
východných cirkví. Sv. Peter, od ktorého
ste si vzali biskupské heslo Parati semper (Vždy pripravený), nech vás posilňuje, aby ste vedeli pohotovo zdôvodniť
svoju vieru. Ale vždy pripravení chceme
byť všetci spolu s vami pri chválení Pána
– ako v hodine pokoja, tak aj v hodine
obety a skúšky. Nech je pre vás, dobrého
jezuitu, Kristovo srdce v Roku kňazov,
ktorý onedlho otvorí pápež, ešte väčšmi
útočiskom, potešením a nádejou. Buďte
blčiacim plameňom lásky. Aby všetci videli, že my sme uverili v Božiu lásku v Ježišovi Kristovi. Aby verili s nami a mali tak
život. Nech sa radujú v Duchu Svätom.
Magnificat, anima mea, Dominum.
Amen! n
Preklad: Ľudovít Malík

Kongregácia pre východné cirkvi
Kto už navštívil Večné mesto, určite
pozná veľkolepú ulicu Via della Conciliazione, ktorá vedie ku kolonáde. Tá obopína
Námestie sv. Petra pred Bazilikou sv. Petra.
Kongregácia pre východné cirkvi sa nachádza práve na tejto ulici, pri pohľade na
baziliku na pravej strane, v tesnej blízkosti
kolonády.
Kongregácia vznikla zo sekcie Pro
Negotiis Ritus Orientalis, ktorú pápež Pius
IX. vytvoril pri Kongregácii pre šírenie viery
apoštolskou konštitúciou Romani Pontifices.
Pápež Benedikt XV. túto sekciu osamostatnil 1. mája 1917 motupropriom Dei Providentis pod menom Posvätná kongregácia
pre východnú cirkev. Pápež Pavol VI. jej dal
15. augusta 1967 apoštolskou konštitúciou
Regimini Ecclesiae meno Kongregácia pre
východné cirkvi. Táto zmena bola spôsobená Druhým vatikánskym koncilom a zmenou vnímania východných cirkví nie ako
jednej východnej cirkvi.
Čo je teda úlohou tejto kongregácie?
Z pápežovho poverenia podporovať spojenie s východnými katolíckymi cirkvami,

podporovať ich rast, práva a udržať liturgické, disciplinárne a duchovné dedičstvo
rôznych východných cirkví živé a celistvé.
Jej kompetencia bola pápežom Piom XI.
motupropriom Sancta Dei Ecclesia z 25.
marca 1938 viditeľne rozšírená. Neskôr
pápeži Pavol VI. (Regimini Ecclesiae Universae) a Ján Pavol II. (Pastor Bonus) spresnili
úlohy úradu, ktorý podľa právnych noriem
v súvislosti s eparchiami, biskupmi, klérom,
rehoľníkmi a veriacimi východných rítov má
tie isté právomoci ako kongregácie, ktoré
sú kompetentné pre klérus, rehoľníkov
a veriacich západnej cirkvi.
Kongregáciu vedie kardinál prefekt
s podporou sekretára, 27 kardinálov,
jedného arcibiskupa a 4 biskupov, ktorí sú
vymenovaní pápežom. Členovia kongregácie, ktorí vyplývajú z práva, sú patriarchovia
a vyšší arcibiskupi východných cirkví, ako aj
prezident Pápežskej rady pre napomáhanie
jednoty kresťanov. V súvislosti s tým je zaujímavé aj rozšírenie tejto skupiny o hlavy
metropolitných cirkví sui iuris , čo sa dotklo
aj našej cirkvi, keď za člena kongregácie

bol vymenovaný aj náš vladyka Ján Babjak
ako hlava metropolitnej cirkvi sui iuris na
Slovensku.
Činnosť kardinálov a členov kongregácie
spočíva v riešení najdôležitejších otázok
pri riadnych a plenárnych stretnutiach.
Ostatné otázky ostávajú v kompetencii
kardinála prefekta Leonarda Sandriho, sekretára kongregácie vladyku Cyrila Vasiľa SJ,
podsekretára Mons. Krzysztofa Nitkiewicza
(medzitým bol vymenovaný za biskupa do
poľskej diecézy) a v spolupráci s úradníkmi
a konzultormi.
Z pohľadu rôznych oblastí kompetencií
je úrad podporovaný kolégiom 50 konzultorov, ktorí vypracuvávajú špeciálne
posudky k určitým otázkam. Kongregácia
koordinuje aj činnosť expertných komisií:
1. Zvláštnej komisie pre liturgiu;
2. Zvláštnej komisie pre štúdiá kresťanského východu;
3. Komisie pre vzdelávanie kléru a rehoľníkov.
Martin Chudík
slovo 14|2009
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rozhovor

Keď sa viera
V

spája s kultúrou

    súčasnej dobe kultúra postáva
na okraji života našej spoločnosti.
Stále viac ju vytláča tvrdý racionalizmus. Tieto tendencie prenikajú aj do
života veriacich. Napriek tomu sú medzi
nami ľudia, ktorí to nevzdávajú. S jedným
z nich, otcom Michalom Hospodárom, sme
sa porozprávali o činnosti a poslaní Spolku sv. Cyrila a Metoda, ktorý sa usiluje
o rozvoj cyrilo-metodskej tradície v Gréckokatolíckej cirkvi a o novú evanjelizáciu
v duchu byzantsko-slovanskej spirituality.

n Kedy vznikol Spolok sv. Cyrila a Metoda, s akým zámerom a prečo nesie názov
podľa mien slovanských vierozvestcov?
Spolok sv. Cyrila a Metoda má svojho
predchodcu v Jednote sv. Cyrila a Metoda,
ktorá vznikla 4. mája 1941 v Michalovciach. V tom čase išlo najmä o prebudenie
gréckokatolíckej inteligencie a veriacich
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slovenskej národnosti v duchu cyrilometodskej tradície. Preto aj patrónmi
spolku sa stali slovanskí apoštoli sv. Cyril
a Metod. V roku 1950 bola činnosť Jednoty násilne ukončená a plody jej práce
zničené. Až po nastolení demokracie sa
iniciatívna skupina rozhodla obnoviť túto
inštitúciu. Po schvaľovacom procese sa 2.
marca 1991 v Michalovciach uskutočnilo
ustanovujúce valné zhromaždenie Spolku
sv. Cyrila a Metoda.

n Kto bol iniciátorom myšlienky založiť
spolok takéhoto charakteru?
Pri zrode myšlienky založiť vlastný gréckokatolícky národno-kultúrny spolok stál
mladý kňaz Ján Murín spolu s právnikmi
Jozefom Pichonským a Jánom Dankom.
Táto myšlienka postupne nadobúdala
reálnu podobu a priťahovala aj ďalších
nadšencov. Medzi nich patrili michalov-

ský dekan Ján Fedorko, prof. Mikuláš
Čollák, Eugen Siničák a iní. Za prvého
predsedu Jednoty bol zvolený otec Jozef
Zorvan z Klembarku (dnešný Klenov).

n Akým historickým vývojom musel prejsť, kým nadobudol dnešnú podobu?
Prvotné nadšenie výboru Jednoty za
pozdvihnutie gréckokatolíckych veriacich
na Zemplíne prinieslo konkrétne výsledky. Jednota mala vlastnú tlačiareň, kde
sa vyrábali spolkové kalendáre, podielové
knihy, formačná náboženská literatúra
a spolkový časopis. Vplyvom Jednoty sa
začala tradícia cyrilo-metodských odpustov v Michalovciach a v Trebišove.
Veľkou pohromou tých čias boli frontové
udalosti, ktoré načas prerušili sľubne sa
rozvíjajúcu prácu Jednoty. Ďalšie plány
zmaril režim, ktorý sa dostal k moci po
februári 1948.

n Čo je v súčasnosti hlavnou úlohou
a poslaním spolku?
V súčasnosti sa obnovený spolok podieľa na zachovaní a rozvoji cyrilo-metodskej
tradície v Gréckokatolíckej cirkvi. Je akoby
druhou vlnou, ktorá sa snaží podporiť úsilie kňazov o novú evanjelizáciu
v duchu byzantsko-slovanskej spirituality.
Robí to predovšetkým vydavateľskou činnosťou, ale aj organizovaním odborných
seminárov, odhaľovaním pamätných tabúľ
a osvetou vo farnostiach. Pri tom spolok
spolupracuje s podobnými inštitúciami,
ako je Spolok sv. Vojtecha, Cyrilo-metodská spoločnosť, Matica slovenská a pod.
n Kde má spolok v súčasnosti svoje
sídlo?
Sídlom spolku boli a sú Michalovce.
V starej fare má spolok jednu kanceláriu.
V Košiciach má zas kanceláriu spolkové
vydavateľstvo Byzant.
n Koľko členov tvorí spolok, akým spôsobom, kde a kedy sa stretávajú?
Členská základňa spolku sa dlhodobo
pohybuje pod číslom 4 000. Väčšinou
však ide o členov, ktorí sa prihlásili
pri obnovení spolku a teraz už starnú
a vymierajú. Nových členov sa nám darí
získať len konkrétnym oslovením na
stretnutiach pri rozličných slávnostiach
a výročiach. Takéto stretnutia spojené
s informáciami o spolkovej činnosti a jej
význame spolu s liturgiou sú najlepším
prostriedkom na šírenie mena spolku.
Situácia, keď bola činnosť Cirkvi obmedzená, a preto bol o ponúkané tlačové
produkty alebo členstvo v spolku masový
záujem, je za nami.
n Členmi spolku sú aj viaceré osobnosti.
Lepšia situácia je pri zakladajúcich členoch, ktorých počet je vyše 110 a stále sa
rozširuje. Medzi nimi sú aj vladykovia Ján
a Milan, nitriansky biskup Viliam Judák,
ale aj majstri poetického slova Mikuláš
Kasarda, Mons. Jozef Tóth a ďalší. Je to
znak, že existencia spolku má zmysel.
n Aké konkrétne aktivity sprevádzajú
život spolku?
Popri tradičných vydavateľských aktivitách sa nám v ostatnom čase podarilo využívať grantové prostriedky na záchranu
a propagáciu vzácnych fresiek v chráme
v Lesnom a taktiež zreštaurovanie časti
starých liturgických kníh. Veľmi ma teší
prvé vydanie antológie duchovnej poézie
pod názvom Kvet pre dušu. V predvečer
sviatku sv. Cyrila a Metoda odhalíme už
druhú pamätnú tabuľu Jánovi Murínovi,
tentoraz v rodných Sečovciach.

n Neoddeliteľnou súčasťou činnosti
spolku je vydávanie knižného kalendára. Čo je jeho obsahom a s kým spolupracujete pri jeho príprave?
Knižný kalendár ponúkame širšej čitateľskej verejnosti a tomu prispôsobujeme
aj jeho obsah. Snažíme sa v kalendári
zachytiť významné udalosti zo života našej miestnej cirkvi. Prinášame aj formačné
články z rôznych teologických oblastí
a vo forme medailónov predstavujeme

Metodov návrat
(Mikuláš Kasarda)

Už iba ďakuje
na schodoch kláštorných
za dary turičné svit
Cyrilových očí,
že Pán mu dožičil
blahozvesť rozsievať
i na Moravu vkročiť.
Už iba Metod sám
sa k brázde vracia z Ríma,
už kráča Metod sám
k moravským oráčinám,
na Veľkú Moravu,
na cestu tŕnistú,
na cestu boľavú.
Lež nie je trstinou,
čo vo vetre sa kláti.
Veď iba Metod vie,
len arcibiskup vie,
aká je vďaka sveta:
Za lásku väznicu,
za svetlo temnicu
mu pripravili kati.
Po jeho stopách raz
skoro po tisícročí
zas bude kráčať kňaz
a veľký biskup svätý.
významné osobnosti. Neoddeliteľnou súčasťou kalendára je aj budenie lásky k cyrilo-metodskej tradícii. O obsahovú náplň
kalendára sa starám ja ako zodpovedný
redaktor už pätnásť rokov. Samozrejme,
v redakčnej kuchyni mám spolupracovníkov z členov spolkového výboru.

n Každoročne vydávate podielové knihy. Aký význam má ich vydávanie?

Možno by presnejšie odpovedali sami čitatelia. Podielové knihy sú súčasťou stálej
vydavateľskej produkcie spolku. Je to náš
knižný pozdrav pre všetkých členov, ktorý
im má pomôcť poznávať a upevňovať
svoju identitu kresťana, zvlášť gréckokatolíka. V súčasnosti, keď prevládajú
elektronické médiá a čitateľské spektrum
je vekovo rozvetvené, sa nie vždy darí
tento zámer napĺňať.

n Ako vy vnímate potrebu takýchto
spolkov, zvlášť Spolku sv. Cyrila a Metoda na Slovensku?
Potreba existencie spolkov vychádza
z potrieb Cirkvi, v ktorej spolky pracujú.
Preto v dejinách evidujeme vznik Spolku
sv. Vojtecha pre cirkev latinského obradu,
Tranoscia pre evanjelikov atď. Spolok sv.
Cyrila a Metoda vznikol z túžob a obiet
veriacich, ktorým nie je ľahostajná
situácia v Gréckokatolíckej cirkvi. Jednou
z úloh nášho spolku je prezentovať život
miestnej cirkvi pred svetom.
n Máte do budúcnosti nejaké plány,
ktoré by ste chceli uskutočniť?
Radšej sa cítim v spolkovej práci realistom a veľké plány si nerobím.
n Čo vás osobne podnietilo vstúpiť do
spolku, neskôr prijať predsednícku stoličku a pracovať aj na tomto poli?
Podnietil ma záujem o knihy, duchovnú
poéziu a cyrilo-metodskú tradíciu. Skrze
už nebohého priateľa Pavla Kušníra som
bol ako michalovský kaplán od prvých
stretnutí prítomný na spolkovom živote
a mohol som sa ako kňaz viac realizovať.
Neskôr ma navrhli za predsedu, potom
som sa stal redaktorom spolkovej tlače
a zástupcom vydavateľstva Byzant. Takto
spojený so životom spolku som zažil nejednu peknú chvíľu či vydarené podujatie.
Doteraz ma to baví, hoci mám okrem
spolku aj iné úlohy.
n Ako vidíte vzdialenejšiu budúcnosť
spolku? Myslíte si, že môže zachytiť aj
mladšie generácie?
Budúcnosť spolku závisí predovšetkým
od toho, ako dokážeme v ľuďoch vzbudiť záujem o duchovné hodnoty, ktoré
nikdy nedevalvujú. Ak na to v synergickej
spolupráci nevyužijeme všetky možnosti,
teda aj činnosť spolku, stratíme všetci.
Naopak, ak podľa vzoru našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda dokážeme prepojiť
vieru s kultúrou, budeme potrebovať nie
jeden, ale viac takýchto spolkov.
za rozhovor ďakuje
Dada Kolesárová
slovo 14|2009
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slovo v rodine

Zaiste netreba špeciálne poukazovať na fakt, že dnešná doba je okrem
rôznych iných kríz typická aj krízou rodiny, a tak viac ako kedykoľvek predtým
vyvstáva dnes otázka, ako a čo musíme urobiť, aby sme túto krízu zastavili.

Odpustenie

František SOCHOVIČ

Č

– jeden z kľúčových pojmov
zdravej rodiny

o môžeme urobiť, aby dnešné
rodiny boli znova miestom, kde
budú vyrastať ľudia, ktorí budú
zrieť k plnohodnotnému životu a ktorí si
neskôr založia nové zdravé rodiny? Čo
urobí záhradník, ak chce, aby jeho úroda
bola čo najväčšia a najkvalitnejšia? Zaiste
nestačí, aby sadil či sial. Musí sadiť a siať
do dobre pripravenej zeme a aj po zasiatí
musí prihnojiť, poliať či ošetriť, čo vzišlo.
Skrátka musí pripraviť čo najlepšie podmienky pre vzrast svojej sadenice.
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Rovnako aj naše rodiny musia byť viac
než len občianskou inštitúciou. Boh sa
rozhodol vymyslieť rodinu ako jedinečnú
formu ľudského spolunažívania, ktorá
by bola vhodným prostredím pre zdravý
vývoj človeka. A tak na začiatku akejkoľvek krízy stojí kríza rodiny, lebo tá ma
formovať zdravé ľudstvo.
Možno v tejto časti článku očakávame
ponuku nejakých prevratných spôsobov
a receptov, ako si poradiť s krízou rodiny.
Netreba však vymýšľať nič nové. Stačí

len vrátiť sa k pôvodnej Božej predstave
o rodine. „Preto muž opustí svojho otca
i svoju matku a prilipne k svojej manželke
a budú jedným telom.“ (Gn 2, 24) „Ploďte
a množte sa a naplňte zem!“(Gn 1, 28)
Niet teda inej cesty, ako prekonať krízu,
než oprášiť tie niekoľko tisícročí staré
princípy obsiahnuté v Božom slove, od
ktorých nás diabol rafinovane odviedol.
Nepochybne medzi prvými princípmi,
ktoré môžu ozdraviť vzťahy v rodinách, je
kľúčový princíp kresťanstva – odpustenie.

Odpustenie a kresťanstvo

Kresťanstvo je náboženstvom založeným na odpustení hriechov, ktoré bolo
prostredníctvom obety Ježiša Krista na
kríži ponúknuté všetkým, ktorí ho chcú
prijať, teda si uvedomujú svoju hriešnosť
a potrebu odpustenia.
Božie odpustenie znamená vymazanie
dlhu, ktorý voči nemu človek má. Boh
dal do sveta, ktorý stvoril, určité pravidlá. Každé nedodržanie týchto pravidiel
je v prvom rade na škodu človeku. Má
však vplyv aj na iných ľudí a je priestupkom voči Bohu, ktorý je zákonodarcom.
Každé porušenie zákona znamená dlh
voči Bohu. Keďže takto vzniknutú dlžobu
človek nemá možnosť splatiť, jediným
spôsobom, ako dôjsť k zmiereniu, je
odpustenie zo strany Boha. „Lebo mzdou
hriechu je smrť, ale Boží dar je večný
život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“ (Rim 6, 23) A tak vstupuje na scénu
Ježiš. Prišiel na tento svet zmieriť človeka
s Bohom tým, že svojou smrťou splatil
jeho dlžobu, a tak mu získal vymazanie všetkých hriechov a oslobodenie od
večnej smrti. Preto si ešte pred smrťou
privlastňuje právo odpúšťať hriechy. Bol
to práve Ježiš, kto priniesol požiadavku
odpustiť blížnym – teda aj nepriateľom
ako podmienku toho, aby človek mohol
prijať odpustenie od Boha. Túto nutnosť
vykresľuje v podobenstve o márnotratnom
synovi a v podobenstve o nemilosrdnom
sluhovi. Je to evidentné aj z modlitby
Pána: „ ...odpusť nám naše viny, ako i my
odpúšťame svojim vinníkom“ (Mt 6, 12).
A tak odpustenie je podmienené dvoma
skutkami:
1. uznaním vlastnej hriešnosti, ľútosťou
a prosbou o odpustenie
2. odpustenie Božie nemôže očakávať
ten, kto nechce odpustiť druhým.
Božie milosrdenstvo je bez hraníc a každý, kto sa ocitne v pozícii previnilca a spĺňa spomínané podmienky, môže s Božím
odpustením rátať, nech by bol aj vrah.
Odpustenie je však nenahraditeľne dôležité aj v ľudských vzťahoch.

Nie je všetko odpustenie,
čo tak vyzerá

Existuje niekoľko postojov, ktoré sú
často nesprávne chápané ako odpustenie.
Je dôležité ich rozpoznať, nakoľko neprinášajú také uzdravenie ako odpustenie,
hoci môžu s odpustením v istom zmysle
súvisieť.
S odpustením sa často zamieňa pojem
zmierenie. Zjednodušene možno povedať,
že zmierenie je nadstavbou odpustenia
a môže, ale nemusí nasledovať po odpustení. Zámena odpustenia so zmierením

súvisí s tým, že človek vníma odpustenie
ako citovú záležitosť, a ono je v skutočnosti záležitosťou rozhodnutia. Preto
často počujeme vyjadrenia o ťažkosti
alebo nemožnosti odpustiť, no väčšinou
sa pritom myslí na ťažkosť predstaviť si,
že by narušený vzťah mohol vyzerať ako
predtým. Nikto od nás nežiada, aby sme
si s človekom, ktorý nám ublížil, skočili
do náručia. To je skutočne ťažké. Žiada
sa však rozhodnutie milovať nepriateľov,
teda tých, čo nám ubližujú. A to sa dá aj
s rozbúrenými citmi. Ako hovorí sv. Ján
Zlatoústy: „Na odpustenie netreba nijakej
námahy, ba práve na udržanie hnevu
treba mnoho námahy. Keď chceš odpustiť, nemusíš sa plaviť cez more, nemusíš
ďaleko cestovať, ani cez veľké vrchy ísť,
ani peniaze nemusíš dávať, ani svoje telo
nebezpečenstvu vystaviť, ale stačí len
chcieť.“
Ďalším pojmom, ktorý sa zamieňa s odpustením, je prepáčenie. Prepáčenie sa od
odpustenia odlišuje najmä závažnosťou
udalosti, ktorej sa týka. Prepáčiť môžeme,
ak nám niekto stúpil na nohu alebo mešká na schôdzku. Prepáčiť znamená prehliadnuť priestupok, ktorý nemá závažné
negatívne následky. Absurdne by znelo,
keby niekto napríklad povedal: „Prepáčim
ti, že si mi vyvraždil rodinu.“
Iným javom, ktorý pripomína odpustenie, je ospravedlnenie. Ospravedlnenie je
však opakom odpustenia, lebo akceptuje,
že vinník mal dôvod na to, aby vykonal
nejaký skutok. Napríklad študent môže
povedať: „Ospravedlňte ma, že som sa
nezúčastnil na vyučovaní, lebo som bol
chorý.“ Učiteľ ho nepochváli, že vymeškal
vyučovanie, ale ospravedlní jeho neúčasť.
Absurditou by bolo, keby muž prišiel
domov a povedal manželke: „Ospravedlni
ma, že som nedoniesol výplatu, ale mal
som chuť sa opiť a celú som ju prepil.“
Odpustenie nie je ani zabudnutím. Zabudnutie môže nasledovať po odpustení,
ale nemôže ho predchádzať. Zabudnúť
môžeme až po tom, čo sme odpustili, vtedy získavame slobodu. Môžem zabudnúť,
pretože som bol uzdravený a bol som
uzdravený, pretože som odpustil. Dôkazom odpustenia teda nie je zabudnutie,
ale uzdravenie pretrvávajúcich vnútorných zranení z minulosti. Práve uzdravenie ako následok ozajstného vôľového
odpustenia môže dať človeku silu správať
sa k človeku, ktorý mu ublížil, tak, akoby
na to zabudol, hoci v skutočnosti si to
pamätá.
Odpustenie nie je ani ignorovanie,
zatvorenie očí nad tým, čo sa stalo. Odpustenie nie je predstieraním, že je všetko
v poriadku, keď vnútri cítime, že to tak

nie je. To je iba utlmenie alebo oddialenie
konfliktu, popieranie problému. Odpustenie však nevyhnutne potrebuje, aby bola
jasne pomenovaná a uznaná krivda. Príliš
ľahké „odpúšťanie“ môže viesť k tolerovaniu a opakovaniu zla namiesto jeho
riešenia.
Snaha ignorovať krivdu zvyčajne vedie
k hromadeniu napätia, ktoré skôr či
neskôr „vybuchne“, väčšinou v okamihu,
keď to ani jedna stránka nebude čakať.
Výsledkom je vyťahovanie starých prehreškov, ktoré boli ignorované.
Ani prijatie iného človeka nie je odpustením. Prijatie sa týka vlastností človeka,
pričom odpustenie sa týka konkrétnych
skutkov. Odpúšťame ľuďom konkrétne
krivdy, ktorých sa dopustili voči nám
alebo našim blízkym. Napríklad: Naučil
som sa pracovať s kolegom, hoci viem,
že kradne. Prijal som ho teda takého,
aký je – ako zlodeja. Ale keď zistím, že
ukradol niečo mne, zrazu nestačí, že som
ho predtým prijal takého, aký je. Teraz si
potrebujem vybudovať voči nemu postoj
odpustenia a odpustiť mu skutok, ktorým
sa voči mne previnil.
Skutočné odpustenie nemôže viesť
k postoju povýšenectva a nadradenosti.
Ak niekto tvrdí, že odpustil, ale neustále
starú krivdu spomína, pravdepodobne
neodpustil. Zvlášť ak krivdu opakovane
spomína pred človekom, ktorý mu ublížil.
Odpustiť totiž znamená dať slobodu.
Vzdať sa negatívnych myšlienok a rečí
o vinníkovi. Ak teda naozaj neodpustím,
spútavam nielen svojho vinníka, ale aj ja
ostávam spútaný svojou minulosťou, prežitými krivdami. Táto moja nesloboda sa
prejaví napríklad tak, že nemôžem toho
človeka vidieť, neznášam, keď ho niekto
spomenie, nechcem ísť tam, kde ho môžem stretnúť a pod. Naopak odpustenie
mi dovoľuje pripustiť si traumu, nechať
ju prebolieť, spracovať ju v rovine pocitov
a slobodne sa rozhodnúť milovať.

Aby nám lepšie trávilo
alebo koniec krízy

Z tohto zamyslenia sa nad kresťanským
princípom odpustenia jasne vnímame,
že nás diabol v mnohom oklamal. Cítime
však, že sa stačí vrátiť k podstatnému
prvku všetkých zdravých vzťahov a spustí
sa reťaz uzdravenia, obnova rodiny a pri
všetkej skromnosti aj obnova ľudstva,
ktoré tak bude môcť využívať čas na iné
veci než riešenie kríz. Ako povedal kardinál O´Connell: „Odpustite hneď: ušetríte
vzácny čas a bude vám lepšie tráviť.“
Nech teda slnko nezapadá nad našim
hnevom (porov. Ef 4, 26). n
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svedectvo

Keď vyschnú
Valika

S

Mesiánski židia v Kazachstane

Ilustračná snímka: image24.webshots.com

„Ako veľmi mi je ľúto, že
tomu chlapcovi nemôžem
pomôcť! Keby som mala
viac peňazí, prispela by som
mu. Škoda, že ich nemám,“
smutne si povzdychla Oľga.

(finančné) studne

táli sme na jednom z kyjevských
chodníkov, rozprávali sa a čakali,
kým sa zídu aj ostatní. Keď tu okolo
nás prešiel Igor. Pozdravil nás s neskrývanou radosťou a utekal do miestnosti
naladiť gitaru.
Igor pochádza z rodiny alkoholikov.
Doma sú všetci nezamestnaní, ba ako neplatičom im už vypli aj elektrinu. Igor sa
vyučil a potom rozdával v metre reklamné
letáky či krátkodobo pracoval pre nejaké
firmy. Ale v ostatnej dobe sa toho veľa
zmenilo. Spoznal Krista a zveril mu svoj
život. Čoskoro si našiel aj užšie spoločenstvo v Cirkvi a jedna rodina z tohto spoločenstva sa ho ujala. Najprv to boli len
gitarové skúšky. Tie občas pokračovali pri
spoločnom stole alebo ho vzali so sebou
na jeden z ich rodinných výletov. Igor si
čoskoro našiel prácu vo firme, ktorá robí
špeciálne stropy do kúpeľní a chodieb. Bol

šikovný a zákaziek bolo čoraz viac. Trápilo ho však bývanie. Rodičia bývajú asi
60 km od Kyjeva a každodenné dochádzanie z preľudneného veľkomesta na dedinu
ho často unavilo viac ako pracovné šichty.
Modlil sa. A modlili sa aj ostatní. O niekoľko dní na to sa mu v jednom z bytov,
v ktorom robil strop, prihovorila majiteľka
a ponúkla mu podnájom. Nie veľmi lacný,
ale dalo sa. Keď som raz odchádzala z Kyjeva, doniesla som mojej známej zvyšné
potraviny, ktoré sme nepoužili. „Dám ich
Igorovi, čo myslíš?“ spýtala sa ma pohotovo. Takéto darčeky dostával častejšie.
Ako mi sám svedčil, bolo tak vždy, keď
mu došli vlastné peniaze a zákazky neprichádzali. Vždy dostal nielen to, čo potreboval, ale často aj čosi navyše (napríklad
aj nabíjačku na mobil, mesačný lístok na
dopravu alebo mu niekto zaplatil všetky
poplatky, aby si spravil vodičák).

„Keby som mala viac peňazí, prispela by som mu,“ smutne si povzdychla
v jedno jesenné ráno Oľga. Stála som pri
nej a rozmýšľala. Možno je občas dobre,
že nemám dosť peňazí. Je jednoduché
čosi kúpiť, zaplatiť alebo darovať časť
z nadbytku. Čo by sa však stalo, keby
som začala dávať zo svojho súkromia?
Polovicu porcie z obeda, keď som nerátala
s návštevou, ale ona sa nečakane ocitla
v našom dome? Ale hlavne, čo keby sme
sa seriózne a so všetkou vážnosťou za
týchto ľudí v našom okolí začali modliť?
Ak nemám peniaze ja, Boh môže vzbudiť
ochotu deliť sa u tých, ktorí ich majú. Pre
ľudské ego je ponižujúce nemôcť reagovať
na núdzu a „len“ sa za tieto problémy
modliť. Ale ak neviem oceniť hodnotu
modlitby, aká je potom hodnota mojich
hmotných darov? n

Trpký pôžitok

A

lkoholizmus patrí medzi najzávažnejší spoločenský problém.
Dá sa povedať, že ľudí, ktorí problematicky konzumujú alkoholické nápoje, je na Slovensku desaťtisíce. Alkoholizmus na seba
nabaľuje celý rad negatívnych javov, ako sú konflikty s najbližšími
a v práci, kriminalita, rozvodovosť, nehodovosť, sekundárne chronické aj smrteľné ochorenia.
V Sir 31, 35 sa píše, že víno je od počiatku stvorené na obveselenie,
ale nie na opilstvo. Pavol nabáda Timoteja, aby pre svoj žalúdok
a časté choroby užíval aj trocha vína (1 Tim 5, 21). Len mierne požitý
nápoj je zdravý pre dušu i pre telo. Mnoho požitého vína spôsobuje
podráždenosť, hnev a mnohé iné škodlivé postoje. Trpkosťou pre
dušu je, keď sa pije mnoho vína. Opilstvom podráždená myseľ vedie
nemúdreho k úrazu, zbavuje ho sily a spôsobuje mu rany (porov. Sir
31, 36 – 40). Božie slovo upozorňuje: „Nepozeraj ty na víno, jak skvie
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sa nachovo, ako sa blýska v pohári! Kĺže sa (dolu hrdlom) lahodne,
lež naposledok štipne ako had a kúsne ako zmija. Oči ti budú vidieť
veci čudesné a tvoje srdce bude myslieť na pochabosti. Budeš sťa
(ten, čo) na šírave mora spí, ako námorník, čo spí v koši na sťažni.
,Nabili ma, (a) nebolelo ma, natĺkli ma, (a) nič som necítil. – Kedy sa
zobudím? Pôjdem ho hľadať zas.’“ (Prís 23, 31 – 35) Aby sa predišlo
opitosti, bolo víno miešané s vodou. Pri hostinách bolo zvykom mať
správcov, ktorí dohliadali na správny pomer vína a vody.
Na mnohých miestach v Biblii sa ozýva zvolanie „beda“ a sv. Pavol
hovorí, že opilci nevojdú do Božieho kráľovstva. A na inom mieste
vyzýva kresťanov k bdelosti a triezvosti: „A neopíjajte sa vínom, veď
v ňom je samopaš, ale buďte naplnení Duchom“ (Ef 5, 18).
M. Kipikašová

na každý deň – 28. týždeň

PONDELOK 6. júl

PIATOK 10. júl

Prepodobný Siseós Veľký

Prepodobný Anton Pečersko–kyjevský

Čítania: Mt 13, 10 – 23, zač. 51; Rim 16, 17 – 24, zač. 121

Čítania: Mt 13, 44 –54a, zač. 55; 1 Kor 4, 5 – 8, zač. 130b (radové); Lk
6, 17 – 23a, zač. 24; Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213 (prepod.)

Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá,
tomu sa vezme aj to, čo má. (Mt 13, 12)
Tieto vety ma môžu svojím spôsobom napĺňať určitou nedôverou
v Božiu spravodlivosť. Zvlášť, keď ich vnímam iba materiálne. Ale toto
Ježišovo slovo ma chce utvrdiť v niečom inom. Hovorí mi, že ja „mám“.
Mám jeho život, jeho požehnanie a jeho milosť. A je len na mne, či ich
budem mať viac, alebo menej...
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka – s. 154
(191)

UTOROK 7. júl

Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo
má, a kúpi ju. (Mt 13, 45)
Nájsť cennú perlu vždy vyžaduje veľkú obetu. Čo je pre mňa v mojom
živote tou vzácnou perlou? Zdravie? Manželstvo? Rodina? Práca?
Úspory? Azda by som mal odpovedať – Ježiš. Ale nemôžem vždy pravdivo a jednoznačne odpovedať, že je to tak. Lebo hľadať cennú perlu
vyžaduje vždy veľkú obetu. A keď Ježiš je tou najcennejšou perlou, tak
to ma musí stáť všetko.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému. Zdržanlivosť od mäsa – s. 188 (195)

Prepodobní Tomáš z Maley a Akakios
Čítania: Mt 13, 24 – 30, zač. 52; 1 Kor 1, 1 – 9, zač. 122

Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel. (Mt 13, 25)
Kedy je pre mňa nepriateľ najnebezpečnejší? Určite vtedy, keď neočakávam jeho útok, vtedy, keď spím. V duchovnom boji nejde o telesný
spánok, ale o duchovný. Ten je pre mňa veľmi nebezpečný a ten chce
privodiť do môjho života nepriateľ. Aby som bol so sebou spokojný, aby
som sa nezaujímal o dobro druhého, ale len o svoje, prípadne svojej
rodiny... Takto ma chce uspať, a potom je preňho ľahké zasiať do môjho
života kúkoľ.

SOBOTA 11. júl
Mučenica Eufémia
Čítania: Mt 9, 18 – 26, zač. 32; Rim 9, 1 – 5, zač. 100

„Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem.“ (Mt 9, 21)
„Dotknem sa ho a ozdraviem.“ S takouto vierou zmýšľala táto chorá
žena. Stačí sa mi ho dotknúť... Takto by som mal zmýšľať aj ja. Ale
nie dotknúť sa formálne, ako to často robím v modlitbe či v prijímaní
Božieho Slova alebo Eucharistie. Ale dotknúť sa s takouto živou vierou.
Takto sa ťa chcem dnes dotknúť, Pane.

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

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

STREDA 8. júl

NEDEĽA 12. júl

Veľkomučeník Prokop

6. nedeľa po Päťdesiatnici. Mučeníci Proklos a Hilarios

Čítania: Mt 13, 31 – 36a, zač. 53; 1 Kor 2, 9 – 3, 8, zač. 127

Čítania: Mt 9, 1 – 8, zač. 29; Rim 12, 6 – 14, zač. 110

Ono (horčičné zrno) je síce najmenšie zo všetkých semien,
ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho
strom... (Mt 13, 32)

Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku.
Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Dúfaj, synu,
odpúšťajú sa ti hriechy.“ (Mt 9, 2b)

Veľké veci väčšinou vznikajú z malých. Tak je to aj s nebeským kráľovstvom. Vzniká z mojich každodenných povinností a z môjho postoja
voči nim. Ak ich robím s láskou a obetou, tak vzniká nebeské kráľovstvo
už v mojom každodennom živote. Ale podobne môže vzniknúť aj peklo.
Takže je to na mne, ako sa dnes rozhodnem.

Ak by sme urobili akýsi prieskum o tom, o čom sa najviac hovorí v homíliách v kresťanských chrámoch, myslím si, že by na prvom mieste
boli povzbudenia k viere a k láske. Tieto Ježišove slová ma povzbudzujú
k tej tretej Božskej čnosti, ktorou je nádej: „Dúfaj, synu...“ Nádej v mojom
živote je tak dôležitá, ako viera a láska. V tomto Božom slove počujem
a vidím, ako nádej veľmi súvisí aj s láskou, aj s vierou. Priatelia priniesli
svojho ochrnutého priateľa aj s láskou, aj s vierou. A Ježiš ich priateľa
povzbudzuje k nádeji v uzdravenie duše.
Aj ja sa chcem učiť prichádzať k Ježišovi s láskou a vierou, aby som tak
vytvoril príležitosť na uzdravenie duše. Tak ako láska a viera nie je v mojom živote stále rovnaká, tak ani nádej. Buď rastú alebo sa umenšujú.
A to, či je ich viac alebo menej, záleží od využívania prostriedkov, ktoré
mi tu Boh prostredníctvom Cirkvi ponúka. Modlitba, pôst, almužna,
čítanie Božieho slova, sviatostný život a Eucharistia sú prostriedky,
ktoré podporujú rast Božských čností v mojom živote.
„Nikto nedáva viac ako ten, čo dáva nádej,“ povedal L. N. Tolstoj. Maximum nádeje mi dáva Ježiš Kristus preto, aby som ju dával okolo seba.
Ochrnutý dostal od Ježiša novú nádej k uzdraveniu. A v tejto chvíli ju
dáva aj mne.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy – s. 156 (192)

ŠTVRTOK 9. júl
Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup
Čítania: Mt zač. 54. (13, 36b – 43); 1 Kor zač. 129. (3, 18 – 23)

Kto má uši, nech počúva! (Mt 13, 43)
Mám uši. Ale či cez ne aj počujem? A keď počujem, či aj počúvam. Lebo
v tom je veľký rozdiel: počuť a počúvnuť. Počúvam veľakrát o tom, ako
žil Ježiš, k čomu ma pozýva a ako mám žiť ja. Ale veľakrát to ostáva iba
pri počúvaní. Je ťažké počúvať a počúvnuť srdcom. Ale som v Ježišovej
škole. A ako v každej škole, ak chcem byť dobrým žiakom – učeníkom,
musím počúvať srdcom.
Liturgia: Každod. antifóny. Menlivé časti zo štvrtka – s. 157 (194)

Liturgia: Hlas 5. Evanjelium na utierni šieste. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Ostatné menlivé časti z hlasu – s. 148 (187)
slovo 14|2009
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chirotónia vladyku cyrila vasiľa

Záverečný príhovor vladyku
Cyrila Vasiľa SJ odznel najprv
v slovenčine a neskôr aj
v taliančine s osobitným
zameraním na zhromaždených
skautov.

Na záver svojej biskupskej vysviacky
sa chcem prihovoriť všetkým vám, ktorí
ste neľutovali námahu dlhej púte, čas
i náklady a prišli ste ma svojou modlitbou podporiť a sprevádzať na novej ceste,
ktorá mi bola určená. Svoju biskupskú
službu začínam na symbolickom mieste,
v bazilike Santa Maria Maggiore. Tu pápež Hadrián II položil na oltár slovanské
liturgické knihy, čím schválil liturgický
jazyk našich predkov. Tu spievali prvýkrát
našu liturgiu synovia nášho národa,
ktorí prijali svätenia v Ríme. Niekoľko
desiatok metrov od tohto chrámu zakončil svoje pozemské putovanie svätý Cyril
a po jeho smrti pápež vysvätil svätého
Metoda za arcibiskupa a ustanovil ho za
pápežského legáta, vzal ho teda priamo
do svojich služieb.
Dnes po viac ako 11. storočiach opäť
zaznela v tejto bazilike byzantsko-slovanská liturgia a z pápežovho poverenia tu
bol vysvätený nový arcibiskup, váš rodák.
Tieto historické súvislosti, ktorých som sa
stal súčasťou, nevyhnutne napĺňajú srdce
radosťou, ale aj vedomím zodpovednosti,
ktorá je o to väčšia, že v rámci biskupskej
služby mi bola určená úloha pracovať
v Kongregácii pre východné cirkvi, teda
v tom úrade Svätej stolice, ktorý je vyjadrením starostlivosti rímskeho veľkňaza
o všetky východné cirkvi.
„S bázňou a chvením pracujte na svojej
spáse,“ hovorí sv. apoštol Pavol (Fil 2,
12). Tento príkaz je daný každému kresťanovi, ale o to viac si ho uvedomujem dnes
pri biskupskej vysviacke, vo chvíli, keď
sa za sugestívnym sviatostným obradom
vynárajú nové horizonty a perspektívy
duchovnej i praktickej každodennej zodpovednosti. O to viac ma teší a posilňuje
vaša prítomnosť, pocit spolupatričnosti
a prísľub vašich modlitieb.
V tejto chvíli so srdcom naplneným
vďačnosťou chcem vzdať vďaky predovšetkým dobrotivému Bohu, ktorý ma
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v celom mojom živote napĺňa radosťou,
pocitom toho, že som prijal vo svätom
krste ten dar synovstva, v duchu ktorého
môžem volať Abba – Otče. Po spomienke
na nebeského Otca a na dar duchovného
a sviatostného života patrí moja vďačnosť
tým, ktorým vďačím za fyzický život –
mojej mame, ktorá sa z dnešnej slávnosti
už teší v nebi, a môjmu otcovi, s ktorým
v tento deň môžem stáť pri tom istom
oltári. Drahý otec, dnes tu slúžite liturgiu
s dvomi synmi, ktorí vo vás videli vzor
pre svoje kňazstvo – tým starším, ktorý je
tu aj so svojou početnou rodinou, a mladším, ktorého rodina ja trocha iná, oveľa
početnejšia a širšia a zahŕňa spolubratov
zo Spoločnosti Ježišovej, kňazov našej
slovenskej Gréckokatolíckej cirkvi i iných
cirkví a obradov, skautov, kolegov profesorov i študentov, reprezentantov iných
východných cirkví a množstvo ďalších,
pretože „každý, kto pre Kristovo meno
opustí domy alebo bratov a sestry, alebo
otca a matku, alebo deti, alebo polia,
dostane stonásobne viac“ (Mt 18, 29).
Pocity vďačnosti sa spájajú s pripomienkou aj so záväzkom. V mojom prípade
som tak chcel urobiť aj cez môj biskupský
erb, do ktorého som vložil niektoré motívy spájajúce túto pripomienku i záväzok
voči všetkým tým duchovným i ľudským

realitám, ktorým som vo svojom živote vďačný. Počnúc zdola sú to tri ľalie,
ktoré som prevzal z erbu mesta Košice,
metropoly východu, v ktorej som sa
narodil, kde som študoval a do eparchie
ktorej svojím pôvodom patrím. Tieto
tri ľalie, ktoré mi budú stále pripomínať
rodný kraj, môj rodný Nižný Čaj, farnosti
Zdoba i Bohdanoce, moju širšiu rodinu,
príbuzných a známych na Slovensku
a našu miestnu gréckokatolícku cirkev, sa
nachádzajú v čierno-bielom poli prevzatom zo zástavy federácie skautingu
Európy, v ktorom vykonávam duchovnú
službu už 17 rokov. V hornom modrom
poli erbu, pripomínajúcom svojou farbou
našu nebeskú Matku Pannu Máriu, je
umiestnené slnko s 32 lúčmi, prevzaté
z erbu Spoločnosti Ježišovej, do ktorej
patrím už 19 rokov a v rámci ktorej som
s Božou pomocou realizoval svoju túžbu
po rehoľnom živote. Na tomto slnku sa
vyníma znak kríža, v štylizovanej podobe
používanej na byzantských liturgických
rúchach – znak kríža na slnku v konštantínovskej legende sa spája s dôverou vo
víťazstvo – en touto nika – v tomto znamení zvíťazíš – a je len potvrdením môjho
životného presvedčenia, že jedine v Kristovom kríži sa nachádza spása a konečné
víťazstvo pre každého z nás. n

	Snímka: Ľuboš Rojka SJ

Drahí otcovia, spolubratia, pútnici zo
Slovenska, bratia a sestry!

na každý deň – 29. týždeň

PONDELOK 13. júl

PIATOK 17. júl

Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi

Hieromučeník bl. Pavel Peter Gojdič

Čítania: Mt 13, 54 – 58, zač. 56; 1 Kor 5, 9 – 6, 11, zač. 134

Čítania: Mt 15, 29 – 31, zač. 63; 1 Kor 7, 35 – 8,7, zač. 139 (radové);
Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52; Hebr 13, 7 – 16, zač. 334 (blahosl.)

A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov. (Mt 13, 58)
Čítam aj počúvam o Ježišových zázrakoch. Niekedy si pomyslím: „Keby
som bol toho Ježišovho zázraku svedkom, pomohlo by to mojej viere.“
Nepomohlo. Lebo viera je podmienkou zázraku. Keď Ježiš videl ich
vieru, vtedy robil zázraky. Keď ju nevidel, neurobil ich veľa. A Ježiš je ten
istý aj dnes. Verím tomu? Verím, že aj dnes môže Ježiš robiť zázraky?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka – s. 154
(191)

UTOROK 14. júl

Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré mali so sebou chromých, slepých, mrzákov, nemých a mnohých iných. Kládli
mu ich k nohám a on ich uzdravoval. (Mt 15, 30)
Mám svoje problémy, starosti, choroby, kríže... Tak ako každý človek na
tejto zemi. Tak ako tí v evanjeliu. Prichádzali alebo nechali sa priviesť
k Ježišovi, k jeho nohám. A on zmenil ich život. Je to aj moja cesta.
Prichádzať alebo niekedy sa aj nechať priviesť k Ježišovi, k jeho nohám.
Len tam môžem zakúsiť zmenu svojho života.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti hieromučeníkovi. Zdržanlivosť od mäsa – s. 398

Apoštol Akvila
Čítania: Mt 14, 1 – 13, zač. 57; 1 Kor 6, 20b. 7, 12, zač. 136

...lebo mu (Herodesovi) Ján hovoril: „Nesmieš s ňou žiť!“ (Mt

14, 4)

Rozmýšľam, čoho sa diabol tak veľmi bojí? Desí sa pravdy. Lebo on je
opak pravdy. Je luhár a otec lži. Klamstvo je jeho nástroj. A vždy, keď sa
bojím pravdy, keď pred ňou utekám, keď sa pred ňou maskujem, mám
bližšie k nemu a stávam sa jeho otrokom. Preto len Pravda a život v nej
a s ňou ma môže oslobodiť.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka – s. 155 (191)

STREDA 15. júl
Apoštolom rovný Vladimír
Čítania: Mt 14, 35 – 15, 11, zač. 60; 1 Kor 7, 12b – 24, zač. 137 (radové); Jn 10, 1 – 9, zač. 35b; Gal 1, 11 – 19, zač. 200 (svätému)

Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo
mňa. (Mt 15, 8)
Ako mi je táto Ježišova veta blízka. Modlím sa – uctievam Boha, ale
mnohokrát iba perami. Hovorím „buď vôľa tvoja“ a chcem, aby bola
vôľa moja. Aby Boh plnil moje plány a moje predstavy o rodine, o manželstve, o deťoch, o kňazovi, o farnosti, o zdraví, o „šťastnom“ živote...
Modliť sa srdcom znamená vstúpiť do vôle Otca. Potom bude moje
srdce blízko neho.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti apoštolovi – s. 183 (192)

ŠTVRTOK 16. júl
Hieromučeník Aténogénes a jeho desiati učeníci
Čítania: Mt 15, 12 – 21, zač. 61; 1 Kor 7, 24 – 35, zač. 138

On (Ježiš) odvetil: „Ešte ani vy nechápete?“ (Mt 15, 16)
Môj život s Bohom je o jeho poznávaní. On sa mi nechce skrývať, ale
chce sa dávať poznávať. Rast môjho poznania je závislý od miery času,
ktorý mu venujem. Apoštoli mnohé Ježišove slová nechápali, ale čím
viac času s ním trávili, tým ho viac poznali. A to je výzva aj pre mňa:
rásť v poznávaní Boha – mať poňho viac času.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka – s. 157
(194)

SOBOTA 18. júl
Prepodobní Andrej – Svorad a Beňadik
Čítania: Mt 10, 37 – 11, 1, zač. 39; Rim 12, 1 – 3, zač. 108

Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. (Mt
10, 38)

Toľkokrát už som počul a čítal túto vetu. A dnes znova. Prečo, Pane?
Určite preto, lebo mám ešte stále ďaleko od jej naplnenia. A preto ma
dnes znova pozývaš k podstate môjho vykúpenia a mojej spásy. Len cez
kríž. Niet inej cesty. Keby bola, určite by si si ju vybral. Takže idem, Pane.
Liturgia: Každod. antifóny. Menlivé časti zo soboty – s. 160 (196)

NEDEĽA 19. júl
7. nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodobná matka Makrína, sestra
Bazila Veľkého
Čítania: Mt 9, 27 – 35, zač. 33; Rim 15, 1 – 7, zač. 116 (radové); Jn 17,
1 – 13, zač. 56; Hebr 13, 7 – 16, zač. 334 (sv. otcov)

Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali: „Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“ Keď potom vošiel do
domu, slepci prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: „Veríte, že to
môžem urobiť?“ Oni mu odpovedali: „Áno, Pane.“ (Mt 9, 27 – 28)
Sú v mojom živote situácie, ktoré nedokážem vyriešiť sám a v ktorých
sa musím spoľahnúť na pomoc iných. V týchto situáciách moja dôvera
k mojim pomocníkom vždy závisí od ich dôveryhodnosti. Takúto
pomoc druhého potrebovali aj slepci z evanjeliového úryvku, ktorí
prosili Ježiša o pomoc. Veľmi dôležitými v tomto dialógu bola Ježišova
otázka: „Veríte, že to môžem urobiť?“ Ale aj ich odpoveď: „Áno, Pane.“
V tomto krátkom dialógu je opísaný celý môj vzťah k Bohu. V tomto
vzťahu nemôžem začínať prosbou o zázraky tela alebo iné zázraky,
ale o zázrak vlastnej dôvery k Bohu. Lebo ak niekomu bezvýhradne
dôverujem, som s ním vždy a stále v bezpečí.
Títo slepci mali túto bezvýhradnú dôveru. Ježiš vedel, že mu ju nevyjadrujú iba slovami, ale dôverujú mu celým svojím srdcom. A to je
výzva pre mňa. On ma nikdy nesklame, ak mu budem dôverovať. Preto
mu chcem v tejto chvíli skúsiť odpovedať nielen svojimi ústami, ale aj
svojím srdcom: „Áno, Pane. Verím, že to môžeš urobiť.“
Liturgia: Hlas 6. Evanj. na utierni siedme. Predobr. antif. a blaženstvá. Tropár hlasu a otcom, kondák hlasu, Sláva kondák otcom, I teraz podľa predpisu. Ostatné nedele a otcom – s. 149, 396 (188, 295)
Vladimír Varga
slovo 14|2009

21

Pavlova posledná cesta
Jeremy

P

rešlo niekoľko mesiacov, kým Pavol
a ďalší väzni pod vedením stotníka
Júliusa nastúpili na adramytijskú
loď, ktorá sa mala plaviť okolo pobrežia
Ázie. Pavol nebol sám. Okrem iných bol
s ním aj Macedónčan Axistarchus zo Solúna. Július zaobchádzal s Pavlom ľudsky
a dovolil mu v Sidone zájsť k priateľom
a postarať sa o seba.
Loď preplávala popod Cyprus a došla do
Myry v Lýcii. Tam stotník našiel alexandrijskú loď, čo sa plavila do Itálie, a preložil väzňov na ňu. Mnoho dní sa len
pomaly plavili a ledva sa dostali naproti
Knidu, lebo im prekážal vietor. Preplavili
sa popod Krétu popri Salmone, ťažko ju
oboplávali a došli na isté miesto, ktoré sa
volá Dobrý prístav, neďaleko mesta Lazea.
„Muži, vidím, že plavba začína byť nebezpečná a ohrozuje nielen náklad a loď,
ale aj naše životy,“ povedal Pavol.
„Čo to tento tára,“ ozval sa kormidelník.
„Si vari námorník?“
„Nie, nie som,“ odpovedal Pavol.
„Tak pôjdeme ďalej do prístavu Feniky,“
rozhodol stotník Július.
Ale Pavol mal pravdu. Lode sa zmocnil
búrlivý vietor, ktorý volajú euroakvilo.
Keď sa už viac dní neukázalo ani slnko,
ani hviezdy a búrka stále zúrila, všetci
strácali nádej na záchranu.
„Muži, mali ste ma poslúchnuť a nehýbať sa z Kréty,“ povedal hladným
námorníkom Pavol. „Boli by ste si ušetrili
toto nebezpečenstvo a škodu. A teraz
vám radím, aby ste mali pokojnú myseľ,
lebo nik z vás nepríde o život, iba o loď.
Tejto noci zastal pri mne anjel toho Boha,
ktorému patrím a slúžim, a povedal:
,Neboj sa, Pavol! Musíš stáť pred cisárom
a Boh ti daroval všetkých, čo sa s tebou
plavia.’ Preto, muži, majte pokojnú myseľ.

a pobyt v Ríme
Verím Bohu, že bude
tak, ako mi povedal.
Máme však naraziť
na nejaký ostrov.“
Tak sa aj stalo.
Ostrov, na pobreží
ktorého stroskotala
loď, sa volal Malta. Domorodci boli
k stroskotancom
neobyčajne ľudskí.
Rozložili vatru
a všetkých prijali,
lebo sa blížil dážď
a bolo zima.
Po troch mesiacoch
znova vyplávali
na alexandrijskej
lodi, čo zimovala
na ostrove a mala
v znaku blížence,
a po niekoľkých
dňoch prišli do
Ríma. O Pavlovi sa
dopočuli tamojší
bratia a prišli im
naproti až po Appiovo Fórum a k Trom
Tabernám. Keď ich
Pavol zazrel, vzdával
Bohu vďaky a nadobudol úfnosť.
V Ríme Pavol býval oddelene len
s vojakom, čo ho strážil. O tri dni zvolal
popredných Židov. Keď sa zišli, povedal im: „Bratia, ja som nič neurobil ani
proti ľudu, ani proti otcovským zvykom,
a predsa ma v Jeruzaleme uväznili a vydali do rúk Rimanov. Oni ma vypočuli
a chceli ma prepustiť, lebo som neurobil
nič, za čo by som si zasluhoval smrť. Ale
Židia boli proti tomu a bol som donútený
odvolať sa na cisára; ale niežeby som

Život
Sadám si k stolu. Škrtnem zápalkou.
Zľahka sa dotknem knôtu. Pomaly, ale
predsa preberie plameň a horí. V tom
mojom šere a tichu je to niečo vzrušujúce.
Akoby tá sviečka mala sama v sebe život.
Pohľad i srdce mám pripútané. Svetlo
vibruje celým telom. Rozohrieva ho. Naj-
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prv sa rozsvieti, a potom topí a rozlieva.
Preteká. A čím viac z nej ubúda (tak ako
z človeka), čím viac je pri zemi, tým väčšia
časť je prežiarená tou zlatou záplavou.
Už iba knôt. Predsa horí. A potom zhasne.
Ako raz môj život.
Dada Kolesárová

chcel niečo žalovať na svoj národ. Pre toto
som sa chcel stretnúť a hovoriť s vami.
Lebo pre nádej Izraela som sputnaný
touto reťazou.“
„My sme nedostali ani list o tebe z Judey, ani neprišiel nik z bratov a neohlásil,
ani nehovoril o tebe nič zlé,“ povedali
mu. „Ale radi by sme od teba počuli, ako
zmýšľaš, lebo je nám známe o tejto sekte,
že jej všade odporujú.“
Pavol potom zostal celé dva roky vo
svojom najatom byte a prijímal všetkých,
čo k nemu prichádzali. Ohlasoval Božie
kráľovstvo a učil o Pánu Ježišovi Kristovi
so všetkou odvahou a bez prekážky. Niektorí hovoria, že bol až v Španielsku.
Nakoniec, keď za cisára Nera vypuklo
veľké prenasledovanie kresťanov, Pavol
bol v Ríme znova zatknutý a ako rímsky
občan aj sťatý mečom v ten istý deň, keď
zomrel apoštol Peter. Jeho hrob sa nachádza v Bazilike sv. Pavla za hradbami. n

Grécka ikona sv. Pavla z ostrova Cyprus	Snímka: www.savingantiquities.org

príbehy apoštola pavla

zo života svätých
Sv. Anton Pečerský	Snímka: www.russiatoday.com

Priprav si dušu!

Rímska ríša bola veľká a mocná. Celý život v onej dobe bol neoddeliteľný
od pohanského náboženstva. Zdalo sa, že tak ríša, ako aj pohanský kult
sú nepremožiteľné. Ale v dobe sv. Jána Zlatoústeho to už nebola pravda.
Pohanské chrámy zívali prázdnotou, obety sa nekonali – aj keď v spôsobe
života ostalo ešte mnoho pohanských prvkov – a kresťanstvo zažiarilo
v plnej sile. Toto všetko Ján Zlatoústy pripisuje sile Pavlovho ohlasovania
a jeho veľkej horlivosti. Zároveň nás pozýva túto horlivosť nasledovať.

K

eď horí vatra, tŕnie sa pomaličky
spaľuje, ustupuje, mizne v plameni a zanecháva čisté nivy. Presne
tak to bolo aj vtedy, keď prehovoril Pavlov jazyk a všetko objímal silnejšie než
oheň. Ustúpilo a zmizlo všetko – slúženie
démonom, sviatky i oslavy, obyčaje otcov
i narušenie zákona, šialenstvo národov
i vyhrážky mocnárov, úklady od svojich
i prefíkanosť falošných apoštolov. Inými
slovami, tak ako sa pri východe slnka
stráca mrak a divé zvieratá sa skrývajú vstupujúc do svojich skrýš, zbojníci
utekajú a vrahovia sa skrývajú do jaskýň,
morskí piráti sa vzďaľujú a vykrádači hrobov unikajú, cudzoložníci, zlodeji a lupiči
v strachu, že budú odhalení na svetle,
odchádzajú ďaleko a skrývajú sa. Všetko
sa stáva jasným a svetlým, zem i more,
lebo nebeské lúče ožarujú všetko: moria,
hory, krajiny i mestá. Presne tak to bolo
vtedy, keď sa objavilo ohlasovanie, ktoré
Pavol zasieval všade. Poblúdenie zmizlo
a zavládla pravda. Smrad a dym, cimbaly
a tympany, opilstvo a obžerstvo, smilstvo
a cudzoložstvo i všetko ostatné, čo sa
konalo v pohanských svätyniach a o čom je
hanba aj hovoriť, zanikalo a vytrácalo sa,
ako sa vosk roztápa v ohni alebo tak, ako
je slama strávená plameňom. Svetlý plameň pravdy vystupoval jasne a vysoko až
do samého neba. Pozdvihli ho tak vysoko
tí, čo sa mu protivili a čo mu usilovne odporovali. Žiadne nebezpečenstvo nemohlo
udržať jeho šírenie, žiadna sila zastaraných
zvykov ani moc otcovských obyčají, neúnosnosť starých predpisov, ani nič z toho,
čo už bolo povedané. Aby si sa presvedčil
o dôležitosti toho, skús pohroziť pohanom
– nevravím nebezpečenstvom, smrťou či
hladom – iba malou stratou majetku, a uvidíš, že sa v jednej chvíli zmenia. Lenže naši
nie sú takí. Vtedy, keď ich všetkých trýznili,
zabíjali a perzekvovali rozličnými formami
prenasledovania, sa stávali ešte silnejšími.
Ale načo tu hovoriť o súčasných pohanoch, nízkych a naničhodných. Všimni
si tých, ktorí boli kedysi významní a pre-

slávili sa vo filozofii: Platóna, Pytagora,
Anaxagora a mnohých ďalších. Tu spoznáš
silu ohlasovaného evanjelia. Potom, čo bol
Sokrates otrávený, ostatní ušli do Megary v obave, že aj oni zahynú tak isto. Iní
opustili vlasť, vzdali sa slobody a nezískali
na svoju stranu nikoho okrem jednej ženy.
Platón zanechal svoju politiku, ktorú napísal, a s tým i zomrel. Nič im vtedy neprekážalo, nehrozilo im žiadne nebezpečenstvo,
neboli nevzdelaní, práve naopak, vynikali
v rečníctve, boli bohatí a žili v slávnej
krajine, a predsa nedokázali nič urobiť.
Pre bludné učenie je charakteristické, že sa
vytráca, aj keď ho nikto neprenasleduje.
Ale pravde je vlastné to, že vynikne, hoci aj
mnohí povstanú proti nej. Svedčí o tom samotná skutočnosť: netreba tu slov ani reči,
lebo zovšadiaľ sa ozýva celý svet – mestá,
dediny, zem, more, kraje osídlené i pusté
aj vrcholky hôr. Pán ani púšť nenechal
bez účasti na svojich dobrodeniach, ale aj
ju naplnil dobrami, ktoré nám potom, čo
zostúpil z neba, priniesol skrze Pavlove
ústa, vďaka milosti, ktorú mu daroval. Jeho
horlivosť si zaslúžila tento dar a milosť
v ňom zažiarila v hojnej miere.
Boh takto vyznamenal náš rod. Jedného
človeka urobil pôvodcom toľkých veľkolepých diel, preto ho začnime aj my nasledovať, napodobňovať a snažme sa mu priblížiť. Nech to nik nepovažuje za nemožné.
Veľakrát som už povedal, že mal také isté
telo ako my, prijímal taký istý pokrm a mal
takú istú dušu. Mal však obrovskú vôľu
a plamennú horlivosť. To ho urobilo takým.
Preto nech nik neochabuje a nech sa
nevzdáva. Ak si pripravíš svoju dušu, nič
nezabráni tomu, aby si aj ty prijal takú istú
milosť, lebo Boh nehľadí na osobu. Ten,
čo stvoril Pavla, stvoril aj teba. Je tak jeho,
ako aj tvojím Vládcom. Sľúbme mu, že sa
chceme očistiť, aby sa aj nám dostalo veľkej
milosti a mohli sme prijať rovnaké dobrá
milosťou a dobrotivosťou nášho Pána,
Ježiša Krista, ktorému patrí sláva a vláda
na veky vekov. Amen. n
preložil a spracoval Marko Durlák

Prepodobný
Anton Pečersko-kyjevský    

A

nton pochádzal krajiny, ktorej sa
hovorilo Svätá Rus, čiže z Kyjevskej
Rusi, zo štátu, ktorý kedysi zahŕňal územie dnešnej Ukrajiny, čiastočne Ruska,
Bieloruska a Litvy. Žil tam na prelome 10. a 11. storočia, teda v období
panovania svätého apoštolom rovného
veľkého kniežaťa Vladimíra, ktorý Svätú
Rus pokresťančil. Bol tu však jeden
veľký problém: na Svätej Rusi jestvovali monastiere, aj dobré a prísne, ale
výlučne grécke. Ľudia týmto mníchom
nerozumeli, a teda u nich nemohli
získavať rady do duchovného života.
Práve vtedy svätý Anton, vedený
Božím Duchom, odišiel najprv do Konštantínopola, hlavného mesta Rímskej
ríše, a potom priamo na Svätú horu
Atos. Tam žil takým prísnym životom,
že vzbudzoval obdiv aj samotných
atoských mníchov. Dostal preto takzvanú veľkú schimu, čiže anjelský stav,
najvyšší stupeň mníšskeho zasvätenia.
Takto zdokonalený odišiel z poverenia
atoských mníchov naspäť do svojej
vlasti.
Čoskoro sa okolo neho zhromaždili
nasledovníci a založil domáci monastier – Kyjevsko-pečerskú lavru.
Najprv vznikali takzvané vzdialené
jaskyne prepodobného Antona. Neskôr
sa Anton trocha vzdialil, aby znova získal samotu. Keďže sa však okolo neho
zhromažďovali ďalší učeníci, vznikli
takzvané blízke jaskyne prepodobného
Antona. Kyjevsko-pečerská lavra existuje dodnes a predstavuje akoby srdce
celej tamojšej cirkvi, kam prichádzajú
ľudia zblízka i zďaleka, aby načerpali
duchovnú silu a dostali dobré rady do
svojich životov.
Marcel Gajdoš
slovo 14|2009
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zamyslenie nad ikonou

Pavel Peter Gojdič

Jozef Gača

N

edávno minulá doba a spoločenský systém boli časom i príležitosťou, keď mnohí kresťania
vydali krvavé svedectvo viery v Ježiša
Krista. Boli to mučeníci. Niektorí z nich
boli postavení na oltár, daní veriacim ako
vzory hodné nasledovania. Aj spoločenstvu našej Gréckokatolíckej cirkvi dal Pán
takýchto svedkov viery – našich blažených mučeníkov biskupov Pavla a Vasiľa
a rehoľného kňaza Metoda.
Naše skúmavé oko teraz hľadí na ikonu,
ktorú necharakterizujú dávne storočia, starobylosť, lebo je to ikona nášho
blaženého mučeníka Pavla, prešovského
biskupa. Dostali sme ho od Pána ako orodovníka a pomocníka v našich potrebách.
4. novembra 2001 ho pápež Ján Pavol II.
vyhlásil v Ríme za blahoslaveného. Pri
pohľade na ikonu nevidíme žiadne znaky
umučenia. Svedčí o tom iba signifikácia
„svjaščennomučenik“. Ale predsa. Farba
jeho rúcha je tmavobordová ako farba
krvi. Biely biskupský omofor znázorňuje
mnohých ľudí, ktorých ako stratené ovečky zachránil. To, že bol členom Rádu sv.
Bazila Veľkého, vyjadril ikonopisec bielym
kolárikom okolo krku, ako to aj teraz
členovia rádu nosia. Veľký kríž v pravej
ruke, kríž na prsiach, kríže na omofore

i mnoho krížikov na biskupskom rúchu predstavujú jednu
prorockú udalosť z jeho života.
Po biskupskej vysviacke navštívil Baziliku sv. Petra v Ríme,
kde sa pomodlil pri hrobe sv.
apoštola. 27. marca 1927 boli
spolu s biskupom Nyáradym
prijatí na osobnej audiencii
pápežom Piom XI. Pápež daroval otcovi biskupovi zlatý kríž
so slovami: „Tento kríž je iba
slabým symbolom tých veľkých
krížov, ktoré na teba zošle Pán
Boh, môj synu, v tvojej biskupskej službe“.
Pozlátený relikviár vsadený v strede
náprsného kríža hovorí, že to bol „biskup
zlatého srdca“.
Môžeme sa pýtať, prečo je mučeníctvo takým mocným svedectvom viery.
Už židovské spoločenstvo malo svojich
mučeníkov, najmä v období Machabejcov.
V kresťanskej Cirkvi však mučeníctvo
nadobúda celkom nový zmysel. Odhaľuje
ho sám Ježiš. Mučeníctvo je plným nasledovaním Krista, dokonalou účasťou na
jeho svedectve a diele spásy: „Sluha nie je
väčší nad svojho pána, keď mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás!“ (Jn

15, 20) Svojim trom dôverníkom Petrovi,
Jakubovi a Jánovi Ježiš oznamuje, že ho
budú nasledovať v umučení a všetkým
zjavuje, že iba to zrno, ktoré v zemi
odumrelo, prinesie veľa plodov. (Jn 12,
24) A tak nielen mučeníctvo v prvokresťanských dobách, ale aj v terajšej dobe
spôsobuje rozšírenie i plodný život Cirkvi.
Nech nás do vydávania svedectva viery,
k akému nás Ježiš vyzýva, povzbudí aj
biskupské heslo nášho blaženého vladyku
Pavla: „Boh je láska, milujme ho!“
Blažený otec a mučeník Pavol, pros
Boha za nás! n

KNIHA:
Ján Pavol II. –
Môj milovaný
predchodca

FILM:
Pošli to ďalej
(Pay It Forward)

HUDBA:
SKILLET
– Comatose

Z filmov o vytrvalých učiteľoch, pre ktorých je ich práca povolaním i poslaním
zároveň a ktorí vďaka tomu
zmenia triedu hulvátov, by sa dala vytvoriť
celkom zaujímavá séria. V prípade tohto filmu
však ide viac o malého chlapca Trevora. Ten
zoberie vážne domácu úlohu na tému Ako
zmeniť svet a vymyslí projekt pyramídovej hry.
Pomôže trom ľuďom a za odmenu žiada, aby
„to poslali ďalej“, teda pomohli každý ďalším
trom. Nakoľko sa mu podarilo zmeniť svet,
sa nedozvieme nikdy. Ale o tom, ako zmenil
svoje najbližšie okolie, sa dozviete po prezretí
filmu. V „príbehu o tom, že život bolí“ sa stretla
známa oscarová trojica hercov Helen Huntová,
Kevin Spacey a Haley Joel Osment. Autorkou
rovnomenného knižného príbehu je Catherine
Ryan Hydeová (Ikar 2002).
Valéria Juríčková

Pred tým, než sa na svete
objaví nové CD americkej
rockovo-gospelovej skupiny Skillet, si uvedieme ich ostatné CD Comatose (Bez vedomia),
ktoré urobilo revolúciu vo svete gospelu.
Skupina Skillet vyhrala v roku 2008 s týmto
CD cenu Emmy za najlepšie nábožensky
orientované CD, pričom ich pieseň Rebirthing
(Znovuzrodenie) obsadila prvé miesto vo
všetkých amerických kresťanských hitparádach. CD ponúka prvotriednu rockovú hudbu
spojenú s vynikajúcim a neopakovateľným
hlasom speváka Johna Coopera. Skupina sa
snaží týmto CD podať skutočnú nefalšovanú
osobnú vieru v Boha, ktorá je podľa textov
piesní jedinou posilou v živote ľudí. Rytmické
a pomalé piesne obsahujú slová, ktorá vravia,
že v každej situácii je Boh a on je lepší „ako
akákoľvek droga“.
Lukáš Petruš

Táto útla kniha s veľkým
obsahom je, dá sa povedať,
raritou. Predovšetkým preto, že v dejinách sa nástupca na stolci pastiera
Cirkvi nevyjadroval k svojmu predchodcovi tak
často s takým výrazným obdivom a láskou. Je
zrejmé, že Ján Pavol II. je vzorom nielen veriacej
verejnosti, mnohých hľadajúcich, ale aj svojho
nástupcu – súčasného pápeža Benedikta XVI.
Tento pápež vo svojej výpovedi vníma Jána
Pavla II. cez jeho človečenstvo, filozofiu, encykliky i jeho smrť. Jednou z najsilnejších výpovedí je
názov jednej z posledných častí tejto knižočky:
„Chcel som dýchať vzduch jeho vlasti“, čím
súčasný pápež popisuje vzťah ku Krakovu,
kam smeruje svoje kroky na začiatku druhého
roka svojho pontifikátu. Kniha je jedinečnou
spomienkou na veľkého pápeža.
Martina Poláková
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program
tv LUX – doma je doma

06.07. (pondelok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva
08.30 Rozprávanie mlynára Jána (8)
09.00 Doma na dôchodku 10.00 Cyrilometodské dni v Terchovej 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 Kresťania v spoločnosti (1)
16.30 Lumen 2000 17.00 Doma v rodine 18.00 Octava dies 18.30 Starý zákon
(27)  19.00 Som tu doma 19.30
Vlastná cesta 20.00 Cyrilo-metodské
dni v Terchovej 20.20 Návratka 20.30
U Pavla 21.50 Rehoľná abeceda 22.00
Ranná káva 22.45 Doma v kultúre
z Prešova 23.45 Cyrilo-metodské dni
v Terchovej
07.07. (utorok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva
08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma
v rodine 10.00 Cyrilo-metodské dni
v Terchovej 10.20 U Pavla 11.40 Poézia
12.00 Anjel Pána 12.30 Taizé 13.30
Večerná univerzita 14.15 Ranná káva
15.00 Moja misia – magazín 16.00
Škola Pavlovho slova (1) 17.00 Doma
v Cirkvi 18.00 Kresťania v spoločnosti
(1) 18.30 Rozprávanie mlynára Jána
(8) 19.00 Katechéza 19.30 Octava dies
20.00 Správy P 20.15 Návratka 20.30
Nielen z chleba P 21.15 Tandem kvíz
22.00 Ranná káva 22.45 Doma na
dôchodku 23.45 Správy
08.07. (streda) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva
08.30 Starý zákon (27)  09.00 Doma
v Cirkvi 10.00 Správy 10.30 Generálna
audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.30
Nielen z chleba 13.15 Taizé 14.15 Ranná káva 15.00 U Pavla 16.20 Rehoľná
abeceda 16.30 Centrum nápadov 17.00
Doma v zamestnaní 18.00 Štúdio AHA!
18.30 Svätý František (22) 19.00 Luxáreň 19.30 Octava dies 20.00 Správy
20.20 Návratka 20.30 Poltón klub P
21.30 Som tu doma 22.00 Ranná káva
22.45 Doma v rodine 23.45 Správy
09.07. (štvrtok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva
08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma
v zamestnaní 10.00 Správy 10.20
Taizé 11.15 Vlastná cesta 11.40 Poézia 12.00 Anjel Pána 12.30 U Pavla
13.55 Rehoľná abeceda 14.10 Prehľad
katolíckych periodík 14.15 Ranná káva
15.00 Škola Pavlovho slova (1) 16.00
Retro blok 16.30 Som tu doma 17.00
Doma v kultúre 18.00 Lumen 2000
P 18.30 Starý zákon (27)  19.00
Kresťania v spoločnosti (1) 19.30 Katechéza 20.00 Správy 20.15 Návratka
20.25 Prehľad katolíckych periodík
12
20.30 Chvály P 21.30 FILMiX P l
22.00 Ranná káva 22.45 Doma v Cirkvi
23.45 Správy
10.07. (piatok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva
08.30 Svätý František (22) 09.00 Doma
v kultúre 10.00 Správy 10.15 Som tu
doma 10.45 Nielen z chleba 11.30
Lumen 2000 12.00 Anjel Pána 12.30
Tandem kvíz 13.20 Taizé 14.15 Ranná
káva 15.00 Generálna audiencia 16.30
Katechéza 17.00 Doma na dôchodku
18.00 Poltón magazín 18.30 Rozprávanie mlynára Jána (8) 19.00 Štúdio
AHA! 19.30 Kresťania v spoločnosti (2) P
20.00 Reštaurovanie piety P 20.15
Návratka 20.30 Moja misia – magazín P
21.30 Večerná univerzita P 22.15 Ranná káva 23.00 Doma v zamestnaní
11.07. (sobota) 07.00 Rozprávanie
mlynára Jána (9) P 07.30 Starý zákon

(28) P  08.00 Klbko (7) P 08.15
Mestečko nádeje P 08.30 Poltón klub
09.30 Poltón magazín 10.00 Štúdio
AHA! P 10.30 Škola Pavlovho slova (2)
P 11.30 Kresťania v spoločnosti 12.00
Anjel Pána 12.20 Generálna audiencia
13.50 Klbko (7) 14.15 Večerná univerzita 15.30 UPéCé live 16.30 Vlastná
cesta 17.00 Lumen 2000 17.30 FILMiX
12 18.00 Poézia 18.15 Návratka 18.30
l
Svätý František (22) 19.00 Luxáreň P
19.30 Octava dies 20.00 Reštaurovanie
piety 20.15 Rehoľná abeceda 20.30
Som tu doma 21.00 Tandem kvíz P
21.45 Moja misia – magazín 22.45
Chvály 23.45 Správy
12.07. (nedeľa) 07.00 Svätý František
(22) 07.30 Klbko (7) 07.45 Mestečko
nádeje 08.00 Škola Pavlovho slova
(2) 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 (28)  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 Poltón
magazín 18.30 Rozprávanie mlynára
Jána (9) 19.00 Katechéza 19.30 Vlastná
cesta 20.00 Reštaurovanie piety 20.15
Rehoľná abeceda P 20.30 Katedrálny
chrám P 21.00 Luxáreň 21.30 Kresťania v spoločnosti (2) 22.00 Večerná
univerzita 22.45 Poltón klub 23.45
Reštaurovanie piety
13.07. (pondelok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva
08.30 Rozprávanie mlynára Jána (9)
09.00 Doma na dôchodku10.00 Reštaurovanie piety 10.20 Poltón magazín
10.45 Rehoľná abeceda 11.00 Vlastná
cesta 11.30 Lumen 2000 12.00 Anjel
Pána 12.30 Generálna audiencia 13.55
Poézia 14.15 Ranná káva 15.00 Poltón
klub 16.00 Kresťania v spoločnosti (2)
16.30 Retro blok 17.00 Doma v rodine
18.00 Octava dies 18.30 Starý zákon
(28)  19.00 Katedrálny chrám 19.30
Luxáreň 20.00 Reštaurovanie piety
20.20 Návratka 20.30 U Nikodéma
21.50 Rehoľná abeceda 22.00 Ranná
káva 22.45 Doma v kultúre 23.45
Reštaurovanie piety
14.07. (utorok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva
08.30 Klbko (7) 08.45 Mestečko nádeje
09.00 Doma v rodine 10.00 Reštaurovanie piety 10.20 U Nikodéma 11.40
Poézia 12.00 Anjel Pána 12.30 Chvály
13.30 Večerná univerzita 14.15 Ranná
káva 15.00 Moja misia – magazín
16.00 Škola Pavlovho slova (2) 17.00
Doma v Cirkvi 18.00 Kresťania v spoločnosti (2) 18.30 Rozprávanie mlynára
Jána (9) 19.00 Katechéza 19.30 Octava
dies 20.00 Správy P 20.15 Návratka
20.30 Nielen z chleba P 21.15 Tandem
kvíz 22.00 Ranná káva 22.45 Doma na
dôchodku 23.45 Správy
15.07. (streda) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva
08.30 Starý zákon (28)  09.00
Doma v Cirkvi 10.00 Správy 10.15
Poézia 10.30 XXL P 11.30 Kamenné
pastorále P 12.00 Anjel Pána 12.30
Nielen z chleba 13.15 Chvály 14.15
Ranná káva 15.00 U Nikodéma 16.20
Rehoľná abeceda 16.30 Klbko (7)
16.45 Mestečko nádeje 17.00 Doma
v zamestnaní 18.00 Štúdio AHA! 18.30
Svätý František (22) 19.00 Vlastná cesta
19.30 Octava dies 20.00 Správy 20.15
Návratka 20.25 UPéCé live P 21.30
Katedrálny chrám 22.00 Ranná káva
22.45 Doma v rodine 23.45 Správy
16.07. (štvrtok) 07.00 Svätá omša P

07.35 Návratka 07.45 Ranná káva
08.30 Klbko (7) 08.45 Mestečko nádeje 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
14.15 Ranná káva 15.00 Škola Pavlovho slova (2) 16.00 Lumen 2000 16.30
Katedrálny chrám 17.00 Doma v kultúre
18.00 Retro blok P 18.30 Starý zákon
(28)  19.00 Kresťania v spoločnosti
(2) 19.30 Katechéza 20.00 Správy
20.15 Návratka 20.30 Ruženec P 21.30
12 22.00 Ranná káva 22.45
FILMiX P l
Doma v Cirkvi 23.45 Správy
17.07. (piatok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva
08.30 Svätý František (22) 09.00
Doma v kultúre 10.00 Správy 10.15
Katedrálny chrám 10.45 Nielen z chleba
11.30 Retro blok 12.00 Anjel Pána
12.30 Tandem kvíz 13.20 Chvály 14.15
Ranná káva 15.00 XXL 16.00 Kamenné
pastorále 16.30 Katechéza 17.00 Doma
na dôchodku 18.00 Poltón magazín
18.30 Rozprávanie mlynára Jána (9)
19.00 Štúdio AHA! 19.30 Kresťania
v spoločnosti (3) P 20.00 Zlodeji detí P
12 20.20 Návratka 20.30 Moja misia
l
12 21.30 Večerná univer– magazín P l
zita P 22.10 Ranná káva 22.55 Doma
v zamestnaní
18.07. (sobota) 07.00 Rozprávanie
mlynára Jána (10) P 07.30 Starý zákon
(29) P  08.00 Centrum nápadov P
08.30 UPéCé live 09.30 Poltón magazín
10.00 Štúdio AHA! P 10.30 Škola
Pavlovho slova (3) P 11.30 Kresťania
v spoločnosti (3) 12.00 Anjel Pána
12.30 XXL 13.20 Kamenné pastorále
13.50 Centrum nápadov 14.15 Večerná
univerzita 15.00 Katechéza 15.30 Poltón
klub 16.30 Luxáreň 17.00 Retro blok
12 18.00 Poézia 18.15
17.30 FILMiX l
Návratka 18.30 Svätý František (22)
19.00 Vlastná cesta P 19.30 Octava
12 20.15 Redies 20.00 Zlodeji detí l
hoľná abeceda 20.30 Katedrálny chrám
21.00 Tandem kvíz P 21.45 Moja
12 22.45 Ruženec
misia – magazín l
23.45 Správy
19.07. (nedeľa) 07.00 Svätý František
(23) P 07.30 Centrum nápadov 08.00
Škola Pavlovho slova (3) 09.00 Ruženec
10.00 Svätá omša z Trnavy P 11.15
Nielen z chleba 12.00 Anjel Pána P
12.30 Poézia P 12.50 Starý zákon (29)
 13.20 U Nikodéma 14.45 Tandem
kvíz 15.35 Retro blok 16.00 Moja misia
12 17.00 Štúdio AHA! 17.30
– magazín l
Octava dies P 18.00 Poltón magazín
18.30 Rozprávanie mlynára Jána (10)
19.00 Katechéza P 19.30 Luxáreň
12 20.15 Rehoľná
20.00 Zlodeji detí l
abeceda P 20.30 Rozsievač lásky –
páter Jozef Porubčan P 21.00 Vlastná
cesta 21.30 Kresťania v spoločnosti (3)
22.00 Večerná univerzita 22.45 UPéCé
12
live 23.45 Zlodeji detí l
Doma je doma / Popoludňajšia
publicistika s rozličným tematickým
zameraním. V pondelok Doma
v rodine, v utorok Doma v zamestnaní,
v stredu Doma v Cirkvi, vo štvrtok
Doma v kultúre a v piatok Doma na
dôchodku. Príjemné rozhovory so
zaujímavými hosťami... Ako doma.
Svätá omša / Pre tých, ktorým
zdravotný stav neumožňuje osobne sa
zúčastniť na svätej omši, prinášame
liturgické prenosy.
Starý zákon / Animované príbehy zo
Starého zákona ľahko pochopiteľné
i pre malých divákov.

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
04.07. (sobota) 17.00 Levoča – prenos svätej omše
05.07. (nedeľa) 06.00 – priamy
prenos Ranného spojenia z Levoče;
10.00 – priamy prenos slávnostnej
svätej omše z Levoče
11.07. (sobota) 18.00 Emauzy –
gréckokatolícka svätá liturgia
z Košíc 20.30 Rok kňazov
19.07. (nedeľa) 10.30 – priamy
prenos zo slávnostnej svätej omše
z Arcidiecéznej púte v Gaboltove

slovenská televízia

jednotka
05.07. (nedeľa) 10.00 Svätá omša na
sviatok sv. Cyrila a Metoda z Nitry
06.07. (pondelok) 03.30 Mosty-Gesharim 2005 – hudobný program spája
ľudí rôzneho vierovyznania
DVOJKA
04.07. (sobota) 14.15 Poltón – magazín o gospelovej hudbe
05.07. (nedeľa) 11.50 Hrady a povesti – Povesť o Cyrilovi a Metodovi 13.15
Orientácie 13.35 Cyrilometodské dni

v Terchovej 19.20 Sviatočné slovo
– Prihovor Mons. Jána Babjaka,
arcibiskupa a metropolitu, k sviatku sv.
Cyrila a Metoda 23.30 Poltón R
06.07. (pondelok) 14.15 Žijúce
kamene – Zajordánsko. V šľapajach
Mojžiša a prvých kresťanov 
11.07. (sobota) 13.55 Poltón
12.07. (nedeľa) 09.45 Cesta do Compostely – O dnešných pútnikoch k hrobu sv. Jakuba 12.45 Orientácie – náb.
magazín z Košíc 19.10 Malé biblické
príbehy/ Svadba v Kane Galilejskej

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
05.07. (nedeľa) 09.30 Kresťanská
nedeľa – rímskokatolícka sv. omša
z Kostola Sv. rodiny v Bratislave-Petržalke
12.07. (nedeľa) 09.30 Kresťanská
nedeľa – Rímskokatolícka sv. omša
z Kostola Sv. rodiny v Bratislave-Petržalke
19.07. (nedeľa) 09.30 Kresťanská
nedeľa – Rímskokatolícka sv. omša
z Kostola sv. Antona Paduánskeho
v Košiciach
Rádio Regina – Bratislava, Banská
Bystrica
St 21.00 Cesty R; So 14.45 Z duše R
(iba Bratislava) 20.00 Cesty; Ne 07.55
Z duše (nedeľná úvaha) 09.30 Kresťanská nedeľa 17.10 Frekvencia M
04.07. (sobota) 20.00 Cesty (Košice)
05.07. (nedeľa) 07.55 Z duše – S.
Zvolenský – Úvaha na sviatok sv. Cyrila
a Metoda

11.07. (sobota) 20.00 Cesty – Tranoscius 2009 (P. Gabriš)
12.07. (nedeľa) 07.55 Z duše – Daniel Šovc: Otázky
18.07. (sobota) 20.00 Cesty – Náboženské spektrum (N. Lúčanská)
19.07. (nedeľa) 07.55 Z duše – Daniela Hroncová: Voda
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
19.07. (nedeľa) 15.30 Slovo pre

veriacich i neveriacich – Život
v Kristovi. Výklady pripravil Miroslav
Jäger, farár vo Vrbovom
slovo 14|2009
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oznamy a inzercia
spolok sv. cyrila a metoda

Oznamy
Prosíme všetky farské úrady, ktoré ešte neodviedli členské príspevky za rok 2009
za svojich farníkov, aby tak urobili čím skôr. Členské príspevky treba odviesť na
známy účet spolku v Ľudovej banke, a. s. V opačnom prípade budeme nútení
neplatičov vyzvať verejne.
V predvečer sviatku sv. Cyrila a Metoda 4. júla o 17. 30 h plánujeme odhaliť pamätnú
tabuľu priekopníkovi cyrilo-metodského hnutia na Zemplíne ThDr. Jánovi Murínovi
na jeho rodnom dome v Sečovciach. Srdečne pozývame všetkých našich členov
a priaznivcov na toto podujatie.
výbor spolku
blahoželáme

V týchto dňoch si náš duchovný otec Maroš Rinik pripomína
10.výročie kňazskej vysviacky a zároveň oslavuje svoje 33.
narodeniny. Ďakujeme nebeskému Otcovi, že nám dal
takého obetavého kňaza. Patrí mu vďaka za úsilie, námahu
a obetavosť, ktorú vynakladá na šírenie Božieho slova, za
homílie, ktoré sú poučné a dávajú silu do každodenného
života. Úprimné poďakovanie patrí za príkladnú starostlivosť
o Boží chrám, jeho opravu a zveľaďovanie. Drahý duchovný otče, do ďalších rokov
vám v kňazskom aj osobnom živote vyprosujeme hojnosť Božích milostí, darov
Svätého Ducha a ochranu Božej Matky. Želáme vám i celej vašej rodine Božie
požehnanie, pokoj, dobré zdravie na mnohaja i blahaja lita.
vďační veriaci z farnosti Zemplínska Teplica
Poďakovanie

Ďakujeme nebeskému Otcovi za nášho duchovného otca
Antona Uhrina, ktorý sa príkladne stará o naše hriešne
duše. V každom čase a každej chvíli je pripravený utešiť naše
bolesti, žiale a trápenia na duši i v srdci. Ďakujeme mu za
duchovnú útechu nášmu otcovi Vasiľovi Kerlíkovi v posledných dňoch jeho života. U nebeského Otca vyprosujeme
vám i vašej rodine hojnosť Božích milostí.
vďačná rodina Kerlíkovcov, Benedikovcov a Lukačejdovcov

Zvonárska dielňa Albína IVÁKA

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

sPOMÍNAME

Kúrenie do chrámu – tepelné žiariče, lavicové kúrenie

3. júna 2009 dotĺklo vo veku 88 rokov milované a milujúce srdce nášho otca, dedka a pradedka Vasiľa Kerlíka
z Čukaloviec. S krížom bolesti a utrpenia prešiel cestu
do večného života. Za jeho starostlivosť a lásku mu patrí
veľká úcta a vďaka. Zároveň vyslovujem vďaku všetkým
zúčastneným na jeho poslednej ceste životom. S láskou
v srdci na neho v modlitbách spomínajú deti Ladislav, Ján,
Ľubica a Miroslav s rodinami.
Blaženyj pokoj i vičnaja mu pamjať!

Ponúkame osvedčené kúrenie do chrámu tepelnými infražiaričmi nemeckej výroby, ktoré
neohrievajú vzduch, ale priestor pred nimi s okamžitým teplom zabraňujúcim tvorbe plesní
a baktérií. Taktiež ponúkame lavicové kúrenie.

inzercia

Tepelná izolácia systémom fúkanej minerálnej vlny MAGMARELAX vám prinesie okamžitú výraznú úsporu energií a tepelnú pohodu. Zatepľujeme
trámové stropy, pultové strechy, steny s dutinou a stropné konštrukcie. Technické
posúdenie, zameranie a optimálny návrh ZDARMA.
Kačeňák Rastislav, technicko-obchodný poradca
Pre čitateľov Slova ZĽAVA 5%. Mobil: 0915 042 522
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
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Svetelná tabuľa
Komunikácia s veriacimi na prahu 21. storočia – slúži na
zobrazenie piesní, veršov, žalmov uložených na SD karte,
komunikácia tabule s obslužným zariadením je bezdrôtová. Rozmer svetelnej tabule 1100 mm x 1200 mm.
Patent
Od 13.07.2000 sme držitelia patentu na elektronický
regulátor zvonov, ktorý je zapísaný do registra podľa § 11
ods. 1 zákona č. 478/1992 Zb. ako úžitkový vzor č. 2675.
Osvedčenie a typová skúška
Ako jediná firma na Slovensku sme držitelia certifikátu vydaného Technickou inšpekciou
Banská Bystrica na elektrifikáciu, automatizáciu a výrobu vešiaka (konštrukcie) zvona do
váhy 6000 kg.
K vežovým hodinám ponúkame zdarma diaľkové ovládanie zvonov.
Samozrejmosťou je záruka 3 roky a 6 rokov na prevedené práce.
Elmont Albín IVÁK
Stredná Roveň 1267/10
Liptovské Sliače 034 84
http://www.ivakzvony.sk

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

relax

Ježiš im veľa hovoril v podobenstvách

	C	L	 B	A	 Č	A	Á	H	N	E	V	S	A	Š	 U	D	 K

Ale kto ich (Ježišove slová) počúva, a neuskutočňuje, podobá sa človekovi, ktorý si postavil
dom na zemi bez základu. Keď naň narazila voda, hneď sa zrútil a z domu zostalo veľké
rumovisko (Lk 6, 49).

	A	E	 K I	L	 B	Y	O	Z	E	H	 B U	CH	R	 Ó	M
B J	L	A	H	M	E	A	R	 I	O	 T	A	R	 Ó T	Ú
	Ž	A	 B	O	N	A	 U	S	N	S	 Č	N	R	C	 I	E	 Ľ

Ježiš hovorí podobenstvo o dvoch staviteľoch všetkým, ktorí počúvajú Božie slovo.
Tých, ktorí ho aj uskutočňujú, nazýva múdrymi. Všetkých, ktorí ostali iba pri počúvaní,
a nepreniesli Božie slovo do svojho života, prirovnáva k hlúpemu staviteľovi. Počúvanie bez
konania je stavba postavená na piesku.

B	D	R	A	 K G	C	Ž	O	 I	A	A	E	D	E	N	 P
	O	E	 B	D	R	A	L	O	N	M	Ž	N	Ž	V	Ž	 T	S
B	E	A	A	E	N	 J
B	R	 F	L	 J

Úloha: Postav dom na pevnom základe. Jednotlivé skupiny tehličiek poukladaj tak, aby vytvorili
jeden celok v štvorcovej sieti.

I	L	A	 I	A	L	O	Á	 I	O

J	V	A	 Č	N	A	A	L	R	 P T	S

	H	O	 K	E	E	E	O	R	A	A	 K	D	A	O	Z	A	 T
	L	CH	L	D	 F	L	 B	V	S	Y	N	M	 T	A	 B	Y	R
	A	O	R	E	 U	S	 U T	A	N	A	S	R	 U	Ž	A	O
	S	 T	Z	Á	S	L	V	 J	R	 K	E	 B	E	 I	L	CH	V
	Á	A	 T Ó	M	 Ť B	S	A	C	O	M	 T	Á	 G	A	E
Legenda: AGÁT, ALELUJA, ALMANACH, ALMUŽNA, ANGLIČAN,
ANJEL, ATÓM, BAČA, BALIČ, BARDEJOV, BLUD, BOLESŤ, CELOK,
CENINA, CESTOPIS, CIEĽ, DUŠA, EDEN, EFEZ, ENTITA, EZAU, GRAF,
HLAS, HNEV, HOREB, HRAD, HYMNA, CHLIEB, CHRÁM, CHRÓM,
KAMARÁT, MISIE, OBRAZ, OBUV, OCHOTA, OLEJ, OSOBA, OSTROV,
OTEC, RASA, RUŽA, RYBA, SNEM, SUTANA, TÓRA, VINIČ, VLAKY,
ZRNO, ŽALOBA, ŽIAK, ŽOLD.

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

Tajničku osemsmerovky tvorí 34 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.

Výroky apoštola Pavla
Pomôcky:
Ibo, Menáda,
Daina

Hutník

2. časť
tajničky

Citoslovce
prekvapenia

slovo

Určite

Americký
veľhad

Keď

slovo

1. časť
tajničky

Rímske
číslo 106

Britská rozhl.
spoločnosť
Liečivá
rastlina

Len
České mesto

Chemická
značka céru

Japonská
rieka
Chlapi

Film
s Madonou

Skutočnosť
Dáva rady

Pretože

Sťa

Trhnutie
Bujná
nymfa
Had z Knihy
džungle

Štefan,
po domácky
Sumerský
boh nebies

Hlas vrany

Kôrovec

Pukla

Otočenie

Loptová hra
Chemická
značka
merícia

Otec

Maškara

Egyptský
boh slnka

Fosfid nióbu,
vzorec
Litovská
pieseň

Apoštol

3. časť
tajničky

8

3

3

8

4

3

2

1

7
6
9

1

7
5

4

7
9

5

7

3

5

8
9
1

9

n „Pán kolega, kde ste boli na dovolenke?“
„V Španielsku, v San Juane.“
„Ale nehovorí sa Juan, ale Chuan. J sa číta ako ch.
A kedy ste tam boli?“
„Koncom chúna a začiatkom chúla.“

Umelý jazyk

Bager

slovo

Tmár

2

Mravouka

n „Móricko, prečo si včera nebol v škole?“
„Lebo ste hovorili, že kto nebude mať domácu úlohu,
tak nech sa tu ani neukazuje.“

Rezaním
poraní
Okrem
Portlanský
slinok
Jednotka
hlasitosti

4. časť
Autor:
tajničky
V. Komanický,
Duša
Humenné u Egypťanov

n Pýta sa pacient v nemocnici zdravotnej sestry:
„Je vaša práca zamestnaním, povolaním či priamo
poslaním?“
„Samozrejme, že poslaním.“
„A čo keby som vás teda poslal po štyri klobásy
a jedno pivo?“

V

Časť nohy

Prúd

Starogermán

Čistiaci
prášok

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 12: krížovka: (pozri Rim 13, 7); osemsmerovka:
Mám len jednu dušu, ak túto stratím, stratil som všetko. Výherca: Mária
Stašová z Hriadok. Zo správnych riešení vylosujeme držiteľa knihy Drevené chrámy – Bardejov, ktorú venovala predajňa PETRA v Prešove. Riešenia
zasielajte na adresu: SLOVO, P.O.Box 204, 080 01 Prešov alebo slovo1@
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n V polčase futbalového zápasu vojde do kabíny
rozhlasového reportéra tréner domáceho mužstva.
„Počúvajte,“ prihovára sa reportérovi, „nemohli by
ste komentovať trocha pomalšie? Moji chlapci už
nevládzu tak rýchlo behať!“
slovo 14|2009
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Prvé sväté prijímanie v našich farnostiach
Okružná

Vyšné Nemecké

Záhor
Snímka: Erik Mojsej

Snímka: Petra Gajdošová

Snímka: Milan Jančišin

Košice-Terasa

Údol
Snímka: Norbert Čerevka

Lomné

Rafajovce
Snímka: Dušan Fedor

Porostov

