
Človeka poznáš po reči
O dôležitosti správnej komunikácie

slovo
časopis gréckokatolíckej cirkvi · 42. ročník · číslo 7 · 28.03.2010



Začiatok osídlenia dedinky 
Podproč, ktorá je filiálnou 

obcou farnosti Oľšavica od 
17. storočia, sa traduje až do 
14. storočia, keď šľachtici zo 
Žehry viedli spor ohľadom 
desiatkov. Z uvedeného teda 
vyplýva, že osada Podproč 
bola v tomto období pomerne 
rozvinutá. Chrám bol západné-
ho obradu, aj keď v uvedenom 
období možno sledovať v okolí 
s centrom v Spišskej Kapitule 
biritualizmus. O Podproči 
možno povedať, že v dôsledku 
rozsiahlej výmeny obyvateľstva 
sa sformovala gréckokatolícka 
farnosť.

Najprv bol v 17. storočí vybu-
dovaný drevený chrám zasväte-
ný sv. archanjelovi Michalovi, 
ktorý zachvátil rozsiahly po-
žiar. V roku 1801 bol postavený 
nový murovaný chrám zasväte-

ný úcte k Narodeniu Presvätej 
Bohorodičky. Následne bol 
v roku 1882 chrám znova po-
svätený a patrocínium konsek-
rovaného chrámu zaujali sv. 
Cyril a Metod.

V dôsledku vysťahovania sa 
ľudí z obce za prácou a lepší-
mi životnými podmienkami 
chrám chradol a bol mnoho-
krát napadnutý a zneuctený.

V rokoch 2007 – 2009 
vznikla z iniciatívy pána Mi-
rossaya a vladyku Jána Babjaka 
SJ, prešovského arcibiskupa 
a metropolitu, myšlienka zre-
konštruovať tento chrám a dať 
mu podobu, aká mu právom 
patrí. Chrám prešiel úplnou 
rekonštrukciou zvonka aj 
zvnútra. Vymenila sa strecha, 
vnútorné aj vonkajšie omietky, 
dlažba, inštalovali sa nové okná 
a dvere, lavice a oltár so žert-

veníkom. Tieto práce vykonali 
veriaci z obce Oľšavica a rodáci 
z Podproča bez nároku na 
odmenu.

Chrám bol posvätený 
vladykom Jánom Babjakom 
SJ, prešovským arcibisku-

pom metropolitom, za účasti 
mnohých kňazov a takmer 600 
veriacich na sviatok Ochrany 
Presvätej Bohorodičky 1. ok-
tóbra 2009. n

Marek Novický

Chrám svätého Cyrila a Metoda v Podproči
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Filiálna obec Vechec patrí do 
protopresbyterátu a farnosti 

Vranov nad Topľou-Čemerné. 
Vyše sto rokov od zriadenia fili-
álky (1822) veriaci gréckokatolí-
ci, ktorých je dnes 289, nemali 
vlastný chrám, preto prichádza-
li na bohoslužby do farského 
chrámu a tam prijímali všetky 
sviatosti. V roku 1929 sa rozhod-

li, že postavia vlastný chrám. To 
sa im aj v krátkom čase podarilo 
a už o tri roky nato bol zasvä-
tený Božskému Srdcu Spasiteľa 
a vysvätený dnes už blahosla-
veným biskupom mučeníkom 
P. P. Gojdičom OSBM za účasti 
farára J. Dobranského. Pre po-
treby veriacich bol chrám ešte 
niekoľkokrát prestavaný. V roku 

1948 bol predĺžený a bola pri-
stavaná sakristia.

Ďalšími úpravami prešiel 
chrám v rokoch 1974 a 1995, keď 
bol nanovo zrekonštruovaný 
a obnovený. Naposledy v roku 
2005 prešla veža kompletnou 
rekonštrukciou do cibuľového 
tvaru pokrytou meďou. O rok 
sa veriaci tešili z návštevy pre-
šovského eparchu Ján Babjaka 
SJ, ktorého vítali protopresby-
ter M. Kučera a starosta obce 
M. Čandík za účasti veriacich 
oboch obradov. Otec biskup 
posvätil obnovený exteriér 
a v interiéri oltár, bohostánok, 
ale hlavne nový ikonostas. Ten 
sa dovtedy v chráme nenachá-
dzal.

Konštrukcia ikonostasu je 
zhotovená z dubového dreva, 
na ozdobné ornamenty bolo 
zvolené mäkké lipové drevo. 
Celá precízna práca pochádza 
z miestnej stolárskej dielne 
majstra Petra Sciranku. Auto-
rom ikon je sečovský výtvarník 

Peter Vereščák. Ikonostas je 
dvojradový s krížom na vrchole. 
V základom rade sú umiestne-
né ikony Krista, Bohorodičky, 
sv. Mikuláša a úplne vpravo 
sa nachádza ikona sv. Jána 
Krstiteľa, patróna Prešovskej 
arcieparchie. Horný rad tvoria 
štyri ikony apoštolov, ktorí sú 
usporiadaní v trojiciach, v stre-
de nad cárskymi dvermi je výjav 
Poslednej večere. Súčasťou 
ikonostasu sú cárske dvere, na 
ktorých sú ikony štyroch evan-
jelistov, a dvoje diakonských 
dverí, kde sú umiestnené ikony 
archanjelov Michala a Gabri-
ela. Východný štýl ikonostasu 
podčiarkujú bohaté rezbárske 
reliéfy, ktoré umocňujú estetic-
ký dojem z interiéru chrámu.

Zásluhu na realizácii veľkých 
zmien v takom rekordnom 
čase má farská rada a poctivá 
zaangažovanosť miestnych 
veriacich. n

Vojtech Lakomý

Ikonostas v Chráme Najsvätejšieho Srdca  
Ježišovho vo Vechci
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Sv. František z Assisi často rozjímal o več-
nosti a v modlitbách prosil o vnuknutie, čo 
má robiť, aby bol spasený. Raz, keď sa vrúc-
ne modlil, počul z kríža hlas: „Pripomínaj si 
často umučenie Ježiša Krista, uč sa z neho 
a nebudeš zatratený“.

Vstupujeme do veľkonočného obdobia, 
ktoré od Kvetnej nedele cez Veľký týž-
deň – týždeň utrpenia a smrti Ježiša Krista 
vrcholí Nedeľou Vzkriesenia. Teda bez 
utrpenia a smrti nášho Spasiteľa by nebolo 
ani  vzkriesenia. Dobrý kresťan si vo Veľkom 
týždni pripomína všetko, čo za neho Kristus 
obetoval, a mal by si z toho vziať poučene 
pre svoj pozemský život. Veď aj apoštoli sa 
pri hlásaní evanjelia s bázňou zmieňovali 
o Kristovom umučení. Sv. Pavol Korinťanom 
hovorí: „Rozhodol som sa, že nechcem me-
dzi vami vidieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to 
ukrižovaného.“ (1 Kor 2, 2) Galaťanom zasa 
hovorí: „Ale ja sa nechcem chváliť ničím 
iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, 
cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre 
svet.“ (Gal 6, 14) Niektorých svätých Kristus 
odmeňuje svojimi vlastnými ranami. Spo-
meňme si na sv. Františka z Assisi, sv. Ka-
tarínu Emmerichovú, sv. Pátra Pia a iných. 
Táto milosť nosiť Kristove rany na svojom 
tele nie ja daná každému. No my môžeme 
a máme ich nosiť na svojej duši, a to tak, 
že budeme s Kristom prežívať všetky chvíle 
Veľkého týždňa aj počas obradov, ktoré nám 
dáva naša Cirkev. V škole Ukrižovaného sa 
naučme znášať aj svoje vlastné kríže.

Je dobré, aby sme si pripomenuli Kristove 
slová: „ Kto chce ísť za mnou, nech zaprie 
sám seba, vezme každý deň svoj kríž a na-
sleduje ma“ (Lk 9, 23). Z dennej skúsenosti 
vieme, ako neochotne kráčame po tejto 
Kristovej ceste. On nás však výslovne vyzý-
va, aby sme ho nasledovali s každodenným 
krížom na pleciach. Lebo najdôležitejšou 
hodinou pre človeka nie je len hodina, 
v ktorej radostne oslavuje svoje víťazstvo, 

ale aj hodina, v ktorej o víťazstvo namáhavo 
zápasí. Božský Spasiteľ vedel o tom aj vtedy, 
keď sa nad Jeruzalemom niesla ozvena 
nadšeného prevolávania na slávu: „Hosan-
na! Požehnaný, ktorý prichádza v mene 
Pánovom, kráľ Izraela!“ (Jn 12, 13). Aj keď po 
uliciach bolo ešte plno čerstvých palmových 
ratolestí, vyriekol: „Nadišla hodina, aby bol 
Syn človeka  oslávený. Veru, veru, hovorím 
vám. Ak pšeničné zrno nepadne do zeme 
a neodumrie, ostane samo. Ale ak odum-
rie, prinesie veľkú úrodu.“ (Jn 12, 23 – 24). 
Teda Kristus nepovažuje za hodinu slávy 
triumfálny vstup do Jeruzalema. On vie, 
že ľudská chvála a sláva je nestála a že jeho 
najdôležitejšia hodina sa ešte len približuje. 
Bude to hodina jeho ukrižovania a smrti na 
Golgote, kde padne ako zrno do úrodnej 
pôdy, aby priniesol bohatú úrodu slávneho 
zmŕtvychvstania.

V tomto zmysle píše sv. Pavol o Kristovi 
Filipanom: „Uponížil sa, stal sa poslušným 
až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho 
Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, 
ktoré je nad každé iné meno, aby sa na 
meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na 
zemi i v podsvetí...“ (Flp 2, 8 – 9). Z týchto 
slov by sme mali pochopiť, že Ježišova smrť 
a Ježišov kríž nás nemá napĺňať hrôzou, ale 
pokojom a nádejou. S hlbokou vďačnosťou 
za víťazstvo nad smrťou, ktoré nám daroval 
náš Spasiteľ na kríži, pobozkajme svätý Kríž 
a vrúcne ďakujme slovami: „Tvojmu Krížu 
klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriese-
nie oslavujeme“.

Nech vzkriesený Spasiteľ prinesie radosť 
a pokoj do každého dňa vášho života.

Žehná

Mons. Ján Hirka
prešovský emeritný biskup
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n Manifestácia za tradičnú rodi-
nu sa uskutočnila 20. februára 
v Lisabone. Občania prejavili 
nespokojnosť so zákonom, ktorý 
umožňuje manželstvo medzi osoba-
mi rovnakého pohlavia.

n 4. svetová konferencia za 
zrušenie trestu smrti sa konala 
v Ženeve od 24. do 26. februára. 
Medzi organizáciami zúčastňujúci-
mi sa na podujatí nechýbalo zastú-
penie Komunity sv. Egídia, ktorá sa 
dlhodobo angažuje v spomenutej 
oblasti.

n Stretnutie národných riadite-
ľov v oblasti pastoračnej starost-
livosti o Rómov sa uskutočnilo 
vo Vatikáne 2. – 4. marca. Medzi 
diskutovanými témami boli špe-
cifiká pastorácie Rómov na úrovni 
diecéz a farností, prínos cirkevného 
spoločenstva k spoločenskej integ-
rácii rómskeho etnika.

n Ocenenie ekumenickému 
patriarchovi Bartolomejovi I. za 
ochranu stvorenia – Cenu kardi-
nála Pouparda odovzdala 3. marca 
nadácia nesúca meno emeritného 
predsedu Pápežskej rady pre kultúru 
a Pápežskej rady pre dialóg s nábo-
ženstvami. Ekumenický patriarcha 
už 15 rokov organizuje vedecko-te-
ologické sympóziá na tému Nábo-
ženstvo, veda a životné prostredie na 
piatich kontinentoch sveta.

n Seminár Islam, kresťanstvo 
a Európa sa konal v Bruseli 4. 
marca. Organizovala ho Komisia 
biskupských konferencií krajín 
Európskej únie (COMECE), Nadácia 
Konrada Adenauera a Evanjelická 
cirkev v Nemecku.

n Zasadnutie Spoločného výboru 
Rady európskych biskupských 
konferencií a Konferencie eu-
rópskych cirkví sa začalo 7. marca 
v Istanbule a venovalo sa otázke 
migrácie. Stretnutie sa konalo na 
pozvanie ekumenického patriarchu 
Bartolomeja I.

n Anglikánsky biskup sa chce 
stať katolíkom. Konzervatívny 
anglikánsky biskup David Robarts 
z Austrálie chce aj so svojimi prí-
vržencami prestúpiť do Katolíckej 
cirkvi. Dôvodom obrátenia je ne-
spokojnosť s postojom anglikánske-
ho spoločenstva k homosexualite 
a vysviacke žien. (kath.net/KNA)
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Cirkev vo Francúzsku hovorí nie spovedi cez telefón
Hovorca Konferencie biskupov 
Francúzska Mons. Bernard 
Podvin varuje veriacich pred 
iniciatívou s názvom V spojení 
s Pánom – spoveď cez telefón. 
Vo vyhlásení z 18. februára 

Mons. Podvin uviedol, že „tento 
projekt v žiadnom prípade Kato-
lícka cirkev vo Francúzsku ne-
podporuje“. Hoci zdôraznil, že 
je dôležité venovať čas starším 
a zdravotne postihnutým ľu-

ďom, ktorí žijú osamelo, dodal, 
že „je neprípustné vnášať zmä-
tok do oblasti spovede“, ktorá 
má pre „katolíckeho veriaceho 
sviatostný zmysel, vyžadujúci 
skutočnú prítomnosť kňaza“.

Indickí biskupi prijali ospravedlnenie  
za rúhavé vyobrazenie Krista
Konferencia biskupov Indie 
počas zasadnutia, ktoré sa 
konalo od 24. februára do 
3. marca, prijala uznesenie, 
týkajúce sa problému blasfémie: 
„Sme hlboko dotknutí rúhavým 
vyobrazením Krista v školských 
učebniciach a na plagátoch,“ 
píšu indickí biskupi a pokra-
čujú: „Cítime sa zarmútení 
a potupení týmto bezbožným 
skutkom. Podporujeme právne 
kroky zo strany vlád štátov 
Meghalaya a Pandžáb voči 
zodpovedným. Apelujeme na 
centrálnu vládu, aby podpo-
rovala, chránila a obhajovala 

rešpektovanie náboženských 
symbolov všetkých komunít 
veriacich v celej Indii.“ Biskupi 
vyjadrili uspokojenie nad stiah-
nutím textov z indických škôl 
a súdnym konaním začatým zo 
strany jednotlivých štátov proti 
vydavateľovi a proti skupinám, 
ktoré vytlačili a rozšírili plagáty 
s potupnými vyobrazeniami.

Biskupi prijali verejné ospra-
vedlnenie, ktoré rozoslalo vy-
davateľstvo Skyline Publication 
(tvrdiac, že išlo o „nepozornosť 
a ľudský omyl“ v priebehu 
zalamovania textu), a dúfajú, 
že podobné incidenty sa viac 

nestanú v žiadnej publikácii, 
ktorá bude v krajine šírená. 
K informácii, že štát Megha-
laya uvažuje o prijatí zákona 
proti blasfémii, indická Cirkev 
otvorene vyjadrila pochybnosť 
o jeho potrebe. Argumentuje 
faktom, že v indickom Trest-
nom zákone už existuje článok 
o trestoch pre tých, ktorí „ura-
zia náboženské cítenie ľudí“. 
Okrem toho, tento typ zákona 
by podľa názoru biskupov vy-
tváral priestor na manipuláciu 
zo strany fundamentalistických 
skupín podobne, ako sa to deje 
v Pakistane.

Predstavili nové dôkazy o pravosti Turínskeho plátna
Veľká výzva pre všetkých, 
vedcov i veriacich – reč je o Tu-
rínskom plátne, ktoré stále pre-

kvapuje verejnosť a ktoré bude 
pre pútnikov od 10. apríla do 23. 
mája vystavené v Turíne. Naj-
známejší a najskúmanejší sveto-
vý historický nález vzbudzuje 
ešte pred vystavením obrovský 

záujem. Jeho vedeckému skú-
maniu venoval veľkú časť svojho 
života taliansky prof. Pierluigi 

Baima Bollone. Práve on viedol 
výskum, ktorý vďaka analý-
ze na nitiach ľanu potvrdil 
stopy ľudskej krvi, ktorá bola 
uchovaná v nezmenenom stave 
pravdepodobne vďaka prítom-

nosti konzervujúcich látok ako 
aloa a myrha. Bol to rovnako 
profesor Bollone, kto predsta-
vil nové, zatiaľ nezverejnené 
zistenia chemicko-fyzikálnej 
analýzy. Prinášajú nové dôkazy 
svedčiace v prospech pravosti 
plátna, na ktorom by malo byť 
odtlačené telo ukrižovaného Je-
žiša Krista. Ide o analýzu ľanu, 
podľa ktorej sa plátno nejaví 
ako porušené ani pri hypote-
tickej 200-stupňovej teplote, 
potrebnej pri ustálení trojroz-
merného obrazu. Zistenia tak 
vyvracajú výsledky uhlíkovej 
rádiometrickej skúšky z roku 
1988, ktorá poprela historický 
pôvod plátna, a teda aj jeho 
pravosť. Ako dodal prof. Bollo-
ne, štúdiá nehľadali skutočnú 
pravdu o vyobrazení na plátne, 
ktoré definoval Ján Pavol II. ako 
„výrečnú a zároveň tichú tvár 
rubáša“ svedčiacu o „krehkosti 
rozumu pri chápaní príbehu 
muža, ktorého obraz je vtlačený 
na plátne, aby tak navždy zostal 
pred očami celého sveta“.
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n V nedeľu 7. februára sa vo far-
nosti Telgárt uskutočnil štvrtý 
tematický karneval. Tohtoročný 
bol postavený na citáte z listu sv. 
apoštola Petra: „Podľa toho, kto 
aký dar dostal, slúžte si navzájom“. 
A tak sa na fare zjavili ľudia rôznych 
povolaní: zdravotné i rehoľné 
sestry, kominár, lekár, archeológ, 
sudca, kuchár i sám pápež. Vyhral 
kozmonaut – Dominika, ktorá si 
nakoniec odniesla prvú cenu v tom-
bole – tortu. (Zuzana Sabolová)

n Aj vo farnosti Jovsa sa nedeľa 
7. februára niesla v znamení 
karnevalových masiek. Karneval 
pre malých aj veľkých sa uskutočnil 
v Dome kultúry OÚ. Nechýbalo 
slovo otca Michala Šandora, kul-
túrny program, občerstvenie, tanec 
a tombola od štedrých sponzorov. 
Nedeľa 14. februára sa zasa niesla vo 
valentínskom duchu. V programe, 
ktorý nacvičila Mgr. Ľ. Čornejová, 
vystúpil cirkevný zbor Zvonče-
ky, nasledovalo duchovné slovo otca 
Michala, scénky a tance. Cieľom 
stretnutí bolo budovať jednotu 
farského spoločenstva a podporiť 
záujmy a kreativitu mládeže. (A. 
Šandorová)

n 12. – 14. februára sa v GMC 
Bárka v Juskovej Voli uskutočnil 
tematický víkend Život v Kristo-
vi. Kurz je nadstavbou Kurzu Filip. 
Víkend bol v réžii evanjelizačného 
tímu Petra Liptáka. Zúčastnilo sa 
na ňom 78 mladých z Prešovskej 
archieparchie. (Slavomír Zahorjan)

n Vo farnosti Banské sa už po 
druhýkrát konal kresťanský kar-
neval. 14. februára tam nechýbala 
skvelá hudba, štedrá tombola a su-
per masky. Organizátorkami boli 
dievčatá z mládežníckeho zboru 
Belcanto angeles. Najkrajšie masky 
boli odmenené. (Angela Baranová)

n 19. februára sa vo farnosti 
Becherov uskutočnil hokejový 
miniturnaj. Ľadová plocha je už 
druhý rok vytvorená vo farskej 
záhrade. Sily si zmerali tri trojčlen-
né mužstvá. Víťaz prijal putovnú 
ikonu Zjavenia Pána. (Panti)

n 21. februára podvečer zaví-
tal do GMC Bárka v Juskovej 
Voli vzácny hosť – apoštolský 
nuncius Mons. Mario Giorda-
na. V sprievode vladyku Jána Bab-
jaka SJ si prezrel priestory centra 
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Nad marcovou fatimskou sobo-
tou v Chráme Svätého Ducha 
v Michalovciach mal patronát 
Sobranecký protopresbyterát. 
Modlitbu posvätného ruženca 
viedla mládež z Koromle. Po 
nej bola liturgická modlitba 
tretieho času. Následne si prí-
tomní vypočuli tematickú pred-
nášku otca Ľuboslava Petrička, 
v ktorej načrtol problematiku 

spolužitia kňaza s veriacimi vo 
farnosti.

Archijerejskú božskú liturgiu 
slávil vladyka Milan Chautur, 
košický eparcha, spolu s proto-
synkelom Vladimírom Tom-
kom, protoigumenom Jarosla-
vom Štelbaským CSsR a desiat-
kami kňazov. V kázni vladyka 
Milan predostrel veriacim 
Máriu ako vzor tichej meditácie 

tajomstiev Ježišovho života.
V závere bol ešte tradičný 

mariánsky moleben so zasväte-
ním rodín a dialógy v kontexte 
prebiehajúceho Roka kňazov. 
Vladyka Milan v nich objasnil 
fenomén kňazskej suspendá-
cie a správny postoj k nemu. 
Modlitba Anjel Pána ukončila 
toto plodné stretnutie. (Michal 
Hospodár)

Veriaci sa stretli na fatimskej sobote v Michalovciach

V piatok 5. marca sa veria-
ci stretli v Chráme sv. Petra 
a Pavla v Košiciach-Terase na 
veľkopôstnej liturgii spojenej 
s udeľovaním tajomstva poma-
zania chorých. Košický eparcha 
vladyka Milan Chautur slávil 
Liturgiu vopred posvätených 
darov a venoval prítomným 
povzbudivé slovo v kázni. V nej 

charakterizoval význam prija-
tého utrpenia ako prostriedku 
priblíženia sa k Bohu. Naopak, 
„kto neprijme svoje utrpenie vo 
viere, často Boha celkom stráca“. 
V závere šiesti kňazi mazaním 
olejom a modlitbou udeľovali 
znak „vyliatia“ sviatostnej mi-
losti asi pre dvesto jej prijíma-
teľov. Uzdravujúca bohoslužba 

priniesla košickým veriacim 
posilnenie do každodenných 
zápasov o vernosť Kristovi aj 
v stave staroby, choroby, ba aj 
neznámej hodiny smrti. Za túto 
možnosť poďakoval miestny fa-
rár a protopresbyter Jozef Miňo. 
(Michal Hospodár)

Pomazanie chorých je žiadané

Už druhýkrát mali animátori 
Prešovskej archieparchie mož-
nosť stráviť čas jarných prázd-
nin od 15. do 18. februára na du-
chovných cvičeniach v prostredí 
Svätouspenskej univskej lavry. 
Animátori sa zúčastňovali na 
všetkých bohoslužbách za 
prítomnosti studitov. Duchovné 
cvičenia, ktoré sa konali na za-
čiatku Veľkého pôstu, pripravil 
otec Peter Gerbery, studita zo 
Slovenska. V katechézach na-
zrel do tajomstva Veľkého pôstu 
a priblížil viaceré starozákonné 
postavy. (Beáta Baranová)

Animátori prázdninovali v Unive

Slávnosť Katedry sv. Petra v Ľutine
V sobotu 20. februára sa 
v Bazilike Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky v Ľutine usku-
točnila slávnosť pri príležitosti 
sviatku Katedry sv. Petra. 
Duchovný program sa niesol 
v znamení Roka kňazov. Čítali 
sa životopisy kňazov prenasle-
dovaných počas komunizmu, 
bola predstavená história 
pútnického miesta Ľutina 
a slávnosť vyvrcholila archi-
jerejskou svätou liturgiou, 
ktorú celebroval Mons. Ján 
Babjak SJ, prešovský arcibiskup 

a metropolita. Na slávnosti sa 
zúčastnilo 62 kňazov a vyše 200 
veriacich. Slávnostnú homíliu 
predniesol RNDr. Jozef Voskár, 
ktorý zdôraznil tri nepostrá-
dateľné činnosti v živote kňaza 
– modlitbu, pôst a almužnu. 
Poukázal na prameň kňazskej 
horlivosti, ktorý tkvie v kňaz-
ských modlitbách konaných 
v skrytosti. Na záver slávnosti sa 
prihovoril prešovský arcibiskup 
a metropolita Mons. J. Babjak 
SJ a predstavil plán duchov-
ného a materiálneho rozvoja 

pútnického miesta v Ľutine. 
Každoročné púte do Ľutiny pri 
príležitosti fatimských sobôt, 
sviatkov baziliky, a najmä hlav-
nej púte v auguste obohatí tento 
rok aj stavovská púť matiek. 
Ďalej budú pokračovať práce na 
bazilike a jej okolí, kde vyrastie 
sviečková kaplnka a Kaplnka sv. 
Mikuláša. Ozdobou okolia bude 
skanzen modelov drevených 
chrámov Prešovskej archie-
parchie. Slávnosť ukončil spev 
pápežskej hymny a myrovanie. 
(Peter Borza)
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a v priateľskom rozhovore s otcom 
Slavomírom Zahorjanom a otcom 
Erichom Eštvanom sa zaujímal 
o aktivity centra na poli pastorácie 
mládeže v Prešovskej archieparchii. 
(Slavomír Zahorjan)

n Ďalšie stretnutie Archieparchi-
álnej animátorskej školy v GMC 
Bárka v Juskovej Voli sa uskutoč-
nilo v posledný februárový víkend. 
Zúčastnilo sa na ňom 22 animáto-
rov. Nosnou témou boli sviatosti. 
Program viedol otec Štefan Paločko. 
(Mária Kravčáková)

n 28. februára odletel na Haiti 
generálny sekretár Slovenskej ka-
tolíckej charity, ktorý sa v hlavnom 
meste postihnutom zemetrasením 
pripojí k humanitárnej misii Caritas 
Internationalis.

n Mons. Róbert Bezák, arci-
biskup Trnavskej arcidiecézy, 
oslávil 1. marca 50-ročné životné 
jubileum. Pri tejto príležitosti sa 9. 
marca v priestoroch ABÚ v Trnave 
na pozvanie arcibiskupa uskutočnilo 
stretnutie biskupov, na ktorom sa 
zúčastnil apoštolský nuncius na 
Slovensku Mons. Mario Giordana, 
12 biskupov, členov Konferencie 
biskupov Slovenska, a emeritní 
biskupi. Ku gratulantom sa pripája aj 
redakcia časopisu Slovo.

n Prvá tohtoročná redakčná rada 
časopisu Slovo sa uskutočnila 
v stredu 3. marca. V arcibiskupskej 
rezidencii sa zišli členovia redakčnej 
rady, pracovníci redakcie a prizvaní 
hostia. Na stretnutí sa zúčastnil aj 
vladyka Mons. Ján Babjak SJ. (Dada 
Kolesárová)

n 3. marca prijal vladyka Ján 
Babjak v arcibiskupskej rezi-
dencii rektora Collegia Orientale 
z Eichstättu Paula Schmidta. (ISPA)

n 9. marca vladyka Ján Babjak 
SJ navštívil v maďarskom meste 
Szikszó titulárneho kanonika otca 
Nikefora Petraševiča pri príležitosti 
jeho životného jubilea – 95. narode-
nín a v Trebišove kňaza – dôchodcu 
otca Vasiľa Fejdu. (ISPA)

n Svetový deň modlitieb v Pre-
šove sa v tomto roku uskutočnil 
v Chráme bl. P. P. Gojdiča vo farnosti 
Prešov-Sídlisko III v nedeľu 7. marca. 
Organizačne sa na príprave ekume-
nických modlitieb za krajinu Kame-
run podieľali zástupkyne Gréckoka-
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Za účasti apoštolského nuncia  
rokovala v Prešove Rada hierarchov
Po prvýkrát za účasti arcibis-
kupa Mons. Maria Giordanu, 
apoštolského nuncia na Sloven-
sku, sa v pondelok 22. februára 
stretla na Gréckokatolíckom 
arcibiskupskom a metropolit-
nom úrade v Prešove na svojom 
5. riadnom zasadnutí Rada 
hierarchov Gréckokatolíckej 
metropolitnej cirkvi sui iuris na 
Slovensku.

Najprv zaznel príhovor apoš-
tolského nuncia členom Rady 
hierarchov vladykom Jánovi 
Babjakovi SJ, Milanovi Chautu-
rovi CSsR a Petrovi Rusnákovi. 
Vyznal sa v ňom zo svojho ob-
divu ku Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku.

V ďalšom programe zasadnu-
tia sa otcovia biskupi venovali 
návrhu znenia Základného 
dokumentu Gréckokatolíckej 
metropolie sui iuris na Sloven-
sku. Ustanovili spoločnú met-
ropolitnú komisiu cirkevných 
právnikov, ktorá sa ním bude 
podrobne zaoberať. Zároveň 
sa bude venovať redigovaniu 
slovenského prekladu Kódexu 
kánonov východných cirkví 
a jeho príprave na vydanie.

Členovia Rady hierarchov 
ocenili štedrosť a obetavosť 
veriacich, ktorí aj napriek 
kríze preukázali pri zbierke pre 
zemetrasením postihnuté Haiti 
skutočnú kresťanskú lásku. 
V Gréckokatolíckej metropolii 
na Slovensku sa na tento účel 
vyzbieralo vyše 68 000 eur (teda 
vyše 2 050 000 Sk).

Vladyka Ján predstavil projekt 
stavby chrámu s kapacitou 126 
miest na sedenie, s možnosťou 
priestorov aj pre pastoračné 
centrum alebo farský byt. Ide 
o kanadský spôsob stavby z dre-
va. Po finančnej stránke je veľmi 
vhodný v tomto čase krízy.

Vladyka Milan informoval 
o príprave Family Day (Dňa 
rodiny), ktorý sa v tomto roku 
v rámci celého Slovenska 
uskutoční na eparchiálnej či 
diecéznej úrovni. Pre Košickú 
eparchiu sa bude konať v sobo-
tu 8. mája 2010 v Košiciach a pre 

Prešovskú archieparchiu v ne-
deľu 16. mája 2010 v Prešove.

Rada hierarchov sa zaoberala 
aj návrhmi, ktoré jej zaslal Spo-
lok sv. Jána Krstiteľa (Obščestvo 
sv. Joana Krestiteľa), záleži-
tosťami pastoračného ročníka 
gréckokatolíckych seminaristov, 
ako aj Metropolitnou púťou 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slo-
vensku do Sanktuária Božieho 
milosrdenstva v Krakove, ktorá 
sa uskutoční v sobotu 15. mája 
2010. (Ľubomír Petrík)

Príhovor apoštolského nun-
cia Mons. Maria Giordanu na 
Rade hierarchov

Drahí spolubratia v biskup-
skej službe, predovšetkým 
sa vám chcem poďakovať za 
pozvanie na toto stretnutie 
Rady hierarchov. Prijímam ho 
veľmi rád a som si istý, že mi 
ešte viac rozšíri obzory, čo sa 
týka života vašej Cirkvi, ktorá 
je taká bohatá svojou tradíciou 
a svojimi odvážnymi plánmi do 
budúcnosti.

Na tomto prvom mojom 
stretnutí s radou by som sa rád 
s vami podelil o svoje dojmy, 
ktoré mám od chvíle, čo som 
prišiel do kontaktu s vašou cirk-
vou. Pred svojím príchodom na 
Slovensko som vedel iba to, že 
Gréckokatolícka cirkev existuje. 
V krajinách, v ktorých som do-
teraz vykonával svoju služby pre 
Svätú stolicu, nebola prítomná 
takým spôsobom ako u vás.

To, že existuje, a to, akú má 
podobu, som prakticky objavil 
až na Slovensku a som rád, že 
som prišiel práve vo chvíli, keď 
bola povýšená na metropolitnú 
cirkev sui iuris s Prešovskou 
archieparchiou a eparchiami 
Košice a Bratislava.

Keď si uvedomíme, že v mi-
nulosti táto úctyhodná Cirkev 
bola takmer zničená, a keď si 
predstavíme, čo všetko museli 
vytrpieť jej veriaci, neostáva 
nám nič iné, len ďakovať Bohu 
za jej opätovné vzkriesenie a za 
dnešnú vitalitu. Toto všetko je 
ovocím viery, ktorú nikto ne-

dokázal vymazať zo sŕdc vašich 
biskupov, kňazov ani obyčaj-
ných ľudí.

Po mojom príchode na Slo-
vensko, vďaka vašim pozvaniam 
na rôzne slávnosti, som mohol 
mať s touto cirkvou aj osobný 
kontakt. Som vám za to veľmi 
vďačný a môžem vás uistiť, že to 
bolo pre mňa veľmi obohacujúce 
tak duchovne, ako aj kultúrne – 
najmä spoločné slávenia božskej 
liturgie a stretnutia s ľuďmi.

Gréckokatolícku cirkev na Slo-
vensku teda vnímam ako veľmi 
živú. To je prvá vec, ktorú som si 
po svojom príchode uvedomil. 
Keď hovorím živá, nemám na 
mysli iba jej vonkajšiu stránku. 
Skôr živá vnútorne, plná úprim-
nej viery, ktorá má svoj základ 
v utrpení minulých generácií 
a v obetovaní života mnohých 
osôb ako znamenie ich vernosti.

Ale je pekné vidieť aj to, ako 
sa tá viera potom prejavuje 
navonok, napríklad pri liturgic-
kých sláveniach, kde vonkajšie 
znaky vyjadrujú to, čo je vnútri 
človeka. Ďalším takým pre mňa 
zaujímavým vonkajším znakom 
boli ikony, najmä tie, ktoré 
nachádzame na ikonostasoch, 
a ktoré sú akoby živým kate-
chizmom kresťanského Zjave-
nia a Tradície pre tých, ktorí sa 
na ne dívajú s vierou.

Všetko toto tvorí jedno veľké 
dedičstvo viery a kultúry, ktoré 
si generácie odovzdávali, a to 
neraz aj za cenu veľkých obetí.

Dôležité je tiež spomenúť, 
že úprimne prežívaná viera sa 
tu premieta aj do každoden-
ného života a premieňa ho, 
udržiava tie hodnoty, ktoré 
dávajú ľudskému životu zmysel. 
Spomeniem iba niektoré, ktoré 
ma tu najviac oslovili – je to 
najmä zmysel pre rodinu, ďalej 
snaha rodičov dať svojim deťom 
zdravú náboženskú i spoločen-
skú výchovu, ochrana života 
a ľudskej dôstojnosti.

Drahí spolubratia, aspoň 
takto v krátkosti som sa chcel 
s vami na tomto stretnutí pode-
liť o svoje dojmy zo stretnutia 
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tolíckej a Rímskokatolíckej cirkvi, 
Evanjelickej cirkvi a. v., Cirkvi 
bratskej a Bratskej jednoty baptis-
tov. Samotným modlitbám a zbier-
ke predchádzala prezentácia krajiny 
Kamerun. (Dada Kolesárová)

n Kardinálovi Jozefovi Tomkovi 
udelili čestné občianstvo mesta 
Bratislava. Emeritný prefekt Kon-
gregácie pre evanjelizáciu národov 
prevzal listinu o udelení čestného 
občianstva za mimoriadny prínos 
a zásluhy v oblasti boja za slobodu, 
rozvoj demokracie a pomoc pri 
zapájaní Slovenska do Európy 10. 
marca z rúk primátora hlavného 
mesta Slovenskej republiky Brati-
slava Andreja Ďurkovského.

n Poslankyňa Anna Zábor-
ská bola 11. marca zvolená za 
predsedníčku medziparlament-
nej pracovnej skupiny pre Rodinu 
a ochranu detstva. Jej mandát 
potrvá 5 rokov. Aj keď rodinná 
politika je výsostnou kompetenciou 
členských štátov, skupina bude mať 
v agende politiky EÚ, ktoré s rodin-
nou súvisia.

n Televízia LUX upozorňuje 
divákov a káblových operátorov, 
že dochádza k zmene družice, 
prostredníctvom ktorej TV LUX 
šíri svoje vysielanie. Súčasný príjem 
stanice TV LUX na družici Thor 3 
bude možný do 28. marca 2010. Od 
28. januára 2010 je signál TV LUX 
šírený prostredníctvom družice 
Thor 6. Ak chcú abonenti naďalej 
sledovať TV LUX, treba zmeniť 
parametre príjmu satelitu. Od 28. 
marca 2010 už bude príjem stanice 
TV LUX možný len prostredníc-
tvom satelitu Thor 6.

 oznamy

Stretnutie juvenistov
Viceprovincia gréckokatolíckych redempto-
ristov so sídlom v Michalovciach organizuje 
stretnutie svojich bývalých juvenistov. Prosíme 
bývalých juvenistov, ktorí boli v juvenáte 
redemptoristov v Michalovciach, aby sa nám 
ozvali. Veríme, že bude pre všetkých veľkým 
potešením stretnúť sa po dlhých rokoch 
a pospomínať na spoločne prežité chvíle. 
Stretnutie sa uskutoční v sobotu 29. mája 
2010 v michalovskom kláštore. Pripravujeme 
pre vás celodenný program. Informácie 
a pozvánku s programom pošleme na vami 
nahlásenú adresu.
Kontakty: 0911812061; 0908 952 073; 
056 64 336 74; e-mail: vprovincial@misionar.sk
Adresa: Viceprovincialát redemptoristov, 
Masarykova 35, 071 01 Michalovce.
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s vašou miestnou cirkvou. Ste 
dedičmi veľkého bohatstva 
viery, ktorý treba zachovať, 
pestovať a odovzdať ďalším 
generáciám. Svojou modlitbou 
vás chcem podporiť v tomto 
vašom úsilí, ktoré je na jednej 
strane namáhavé, ale na strane 

druhej prinášajúce radosť, lebo 
človek vidí, že Cirkev, hoci už 
raz odsúdená na zánik, nikdy 
nebola taká živá ako dnes, a že 
sa tiež s dôverou díva do svojej 
budúcnosti. Tvrdá skúsenosť 
vašej minulosti nás všetkých 
učí, že nikdy nesmieme strácať 

odvahu vo chvíľach skúšok. 
Všetky sa totiž dajú prekonať. 
Aj vy teda napredujte s dôverou.

Presvätá Bohorodička, Matka 
Božia, nech vás sprevádza na 
vašej ceste svojou materinskou 
ochranou.

Ďakujem.

28. februára si pripomenul 
svoje kňazské šesťdesiatiny otec 
Andrej Gyurkovics, titulárny 
dekan na odpočinku. V sprie-
vode vladyku Milana Chautura, 
košického eparchu, pristúpil 
k Pánovmu prestolu, aby ďako-
val Bohu za krásne roky, hlavne 
za roky prenasledovania, v kto-
rých sa neraz stretol s Božou 
prozreteľnosťou. Vladyka Milan 
vo svojej kázni zdôraznil cenu 
ľudského a kňazského života. 
Prof. L. Obbágy z Nyíregyházy 
vo svojom pozdrave tento svia-
točný deň prirovnával k Božie-
mu kráľovstvu, lebo všetci sme 

pozvaní, aby sme slávili nášho 
Pána tak v každodennom živo-
te, ako aj pri prestole.

7. marca privítali jubilanta 
veriaci vo Veľkých Slemenciach, 
kde slúžil sv. liturgiu s celou 
dedinou ako starý kňaz, ktorý 
33 rokov nosil v srdci radosti 
a starosti svojich bývalých 
veriacich.

Na slávnosti sa zúčastnili 
aj rektor gréckeho Pápežské-
ho kolégia sv. Atanáza v Ríme 
archimandrita Manuel Nin, 
protopresbyter Attila Vekles, 
rímskokatolícki dekani 
Bertalan Gábor a Lorenzo 

Pasztor s ostatnými kňazmi 
protopresbyterátu. Celé okolie 
berie otca Andreja za svojho 
vlastného duchovného otca, 
lebo sa stal jedným z tých, ktorý 
nielen pozná ťažkosti človeka, 
ale dáva aj elixír: Ježiša Krista, 
jedinú pravdu, jedinú cestu, 
jediný život.

Otec Andrej sa narodil 9. 
októbra 1924 v kňazskej rodine 
v Čome. Ako jedného z posled-
ných ho vysvätil za kňaza 19. 
februára 1950 neverejne v bis-
kupskej kaplnke vladyka Pavel 
Gojdič. (Michal Hospodár)

Andrej Gyurkovics – v požehnanom kňazstve

V nedeľu 28. februára zavítal 
vladyka Peter, bratislavský 
eparcha, medzi gréckokatolí-
kov do Liptovského Mikuláša. 
Po prvýkrát slávil sv. liturgiu 
v novozriadených priestoroch, 
ktoré sa nachádzajú na hlav-
nom námestí, v rodnom dome 
Janka Kráľa, kde veriaci spolu 
s miestnym správcom farnosti 
zariadili vlastnú kaplnku a ešte 
pred sviatkami Narodenia 
Ježiša Krista v nej začali sláviť 
sv. liturgie. Počas Liturgie sv. 
Bazila Veľkého prijal malý kate-
chumen Teodor Lach iniciačné 
sviatosti – krst, myropomazanie 
a Eucharistiu. Krst sa slávil 
prvokresťanským spôsobom – 

ponorením. Spolu s vladykom 
Petrom slávili sv. liturgiu aj 
miestny rímskokatolícky dekan 
otec Vladislav Saniga, kancelár 
a tajomník vladyku otec Peter 

Sabol, otec Milan Lach SJ, otec 
Juraj Baran a miestny správ-
ca farnosti otec Peter Lach. 
(Lea Lachová, snímka: Michal 
Medrický a Ján Timko)

Vladyka Peter opäť medzi svojimi gréckokatolíkmi  
v Liptovskom Mikuláši

Prvý marcový víkend v Starej 
Ľubovni patril stretnutiu do-
spelých začínajúcich básnikov 
a prozaikov z celého Slovenska. 
Známa literárna súťaž Poetic-
ká Ľubovňa, pri ktorej zrode 
stáli poetka a prozaička Monika 
Tančáková a básnik Zamaguria 

otec Vasiľ Kočemba nezostala 
iba regionálnou súťažou. Porota 
v tomto 18. ročníku posúdi-
la 345 súťažných prác od 85 
autorov a pridelila prvé miesto 
za poéziu Jane Piknovej zo 
Starej Ľubovne, za prózu Lenke 
Suchej z Košíc. Absolútnou 

víťazkou sa stala Marika Smoro-
ňová z Novej Ľubovne.

Na organizácii súťaže sa kaž-
doročne podieľajú Prešovský 
samosprávny kraj, Ľubovnian-
ske osvetové stredisko, Mesto 
Stará Ľubovňa a KDH v Starej 
Ľubovni. (Monika Tančáková)

Poetická Ľubovňa – vyhodnotenie
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Iniciátorom myšlienky 
vytvoriť v chráme na 
stenách netradičnú moza-

ikovú výzdobu bol otec Jaro-
slav Štefanko, prvý farár tejto 
mladej farnosti a protopresbyter 
Spišskonovoveského protopres-
byterátu. O svojom zámere 
povedal: „V chráme sme mali len 
vysoké biele steny a boli pre mňa 
výzvou. V Božej prozreteľnosti 
je všetko. Treba veľa chodiť, roz-
mýšľať a modliť sa. Všade, kde 
som sa v ostatnej dobe pohy-
boval, som narážal na mozaiky. 
Bol som v Sacra Coeur v Paríži. 
V Lurdoch, Fatime či priamo vo 
Vatikáne  som obdivoval moza-
iky   pátra Rupnika. Myšlienka 
mať mozaiku v našom chráme 
ma veľmi uchvátila. Len ako tu 
„dotiahnuť“ pátra Rupnika? Bol 
to problém. Opäť zasiahla Božia 

prozreteľnosť a môj spolužiak 
zo seminára otec Kamil Dráb 
CSsR bol jej riešením. Na Spiši je 
sakrálna gotika veľmi dominant-
ná a cítil som potrebu hľadať 
alternatívu, ktorá by rovnako 
pozdvihovala a obohacovala ľud-
ského ducha. Človek, ktorý vstú-
pi do chrámu, veľmi intenzívne 
vníma živý vzťah medzi Bohom 
a človekom i človekom a Bohom. 
Je fascinujúce sledovať, ako v dy-
namike  jednotlivých výjavov, 
ale aj mozaiky ako celku tichí 
pozorovatelia objavujú nové 
inšpirujúce myšlienky.  Trebárs 
ekumenický rozmer objavili 
nemeckí evanjelici.“

Talianske inšpirácie
S myšlienkou modernej 

mozaiky prišiel páter Ivan 
Marko Rupnik, slovinský jezuita 

a umelec žijúci v Ríme. Spojil 
prírodný materiál (kameň) 
s klasickou byzantskou mozai-
kou. Táto myšlienka inšpirovala 
otca Kamila Drába, ktorý sa 
venuje ikonopiseckej tvorbe. 
Predprípravou bolo dvojročné 

štúdium a priama spolupráca 
s majstrom Rupnikom. Počas 
toho obdobia sa zúčastnil na 
mnohých realizáciách mozaík.

Mozaiková výzdoba v Spišskej 
Novej Vsi sa inšpiruje tvorbou 
Marka Rupnika, ale je to prvé 
rozsahovo také veľké samostat-
né dielo otca Kamila. O tom, 
ako ho posunula práca na tomto 
diele, sa vyjadril: „Počas štúdia 
a prác v Taliansku som za dielo 
neniesol zodpovednosť. Toto 
bolo moje prvé dielo tohto 
druhu, kde zodpovednosť bola 
na mojich pleciach. Rím – to 
boli interiéry latinského obradu 
a toto bol východný chrám. 
Vzhľadom na to sa moja práca 
posunula smerom do ikony.“

V nástenných mozaikách na 
ploche asi 500 m2 sa spája prí-
rodný materiál s klasickou mo-
zaikou, kde sa striedajú plochy 
vytvárané z farebného skla (tzv. 
talianskeho smaltu), pozlátenej 
vypálenej keramiky, bridlice, 
travertínov či žuly. „V oblasti 
materiálu som využil skúsenos-
ti z Talianska, rozhliadal som 
sa po možnostiach, ktoré boli 
na Slovensku. Dostal som sa 
k relatívne širokému sortimen-
tu kameňov, keďže dnes už to 
nie je taký problém – funguje 
import. Farebné sklá – smalty 
a mozaikové zlato sme doviezli 
priamo z Talianska,“ upresňuje 
otec Kamil.

Kamenná krása

Interiér Chrámu Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi dostal v mi-
nulom roku novú podobu. Po dvojročnom úsilí sa zavŕšilo dielo otca 
Kamila Drába, ktoré svojou vysokou umeleckou a výpovednou hodno-
tou od samotného začiatku priťahuje pohľady veriacich i zvedavých 
návštevníkov chrámu.
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Duchovný rozmer
Prvá ikona nad chórom zachytáva 

stvorenie človeka a jeho vyhnanie z raja. 
Na túto scénu sa napájajú dve veľké 
ruky tvoriace Božie náručie. V nich je 
umiestnená scéna ukrižovania, no je 
tam dostatok miesta pre všetkých, ktorí 
chcú zakúsiť Božiu lásku. Toto vytvára 
posolstvo celej mozaiky pre dnešného 
človeka. Z Božej ruky vychádza staro-
zákonný zvitok s protoevanjeliom: „ 
Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou 
a ženou...“  Toto prvé mesiášske proroc-
tvo naznačuje, že v plnosti časov sa vtelí 
Boží syn. Na druhej strane sa nachádza 
mozaika Podobenstva o márnotratnom 
synovi. V životných etapách sa človek 
vždy pripodobňuje jednej z troch postáv. 
Raz sa ocitá v úlohe márnotratného syna, 
ktorého láka svetácky život, potom je ako 
starší brat, ktorý je uvedomelý, ale s urči-
tou maskou pokrytectva či farizejstva na 
tvári, alebo v postave milosrdného otca, 
ktorý všetky veci prehodnocuje pred 
tvárou večnosti.

Ikony v netypickej svätyni približujú 
ďalšie dve významné udalosti dejín spásy 
– narodenie Ježiša Krista a vzkriesenie. 
Dynamické línie pozadia aj nezaintereso-
vaného diváka vťahujú do udalostí spásy 
a zároveň posúvajú smerom nahor.

Do tohto priestoru zapadá aj netradič-
ný ikonostas s mosadznou konštrukciou  
a ikonami ukrajinských  ikonopiscov, 
ktorý bol navrhnutý tak, aby citlivo 
zadosťučinil liturgickým predpisom, ale 
nevyrušoval „prozápadne“ orientova-
ného dnešného človeka hermetickým 
predelením svätyne s chrámovou loďou. 
Je charakteristický svojou vzdušnosťou, 
vďaka ktorej má veriaci ľud aj vizuálny 
kontakt s kňazom.

Puzzle z kameňa, skla a zlata
Práce boli rozdelené na tri etapy. 

Okrem autora sa na diele podieľal tím 
dvadsiatich ľudí, ktorí figúry vytvorené 
v ateliéri skladali ako puzzle v chráme. 
Ostatné časti sa dotvárali priamo na 
mieste. Práce postupovali počas bežné-
ho chodu chrámu. Ešte v prípravných 
prácach čelili technickému problému, 
keďže pôvodná omietka nebola stavaná 
na takú záťaž. Jej priľnavosť k podkladu 
bola slabá, preto ju bolo treba dodatočne 
spevniť.

V súvislosti s novým riešením interié-
ru však bolo treba urobiť aj úpravy osvet-
lenia stien. Tento druh mozaiky musí byť 
nasvietený kolmo alebo len prirodzeným 
svetlom.

Aj keď v čase spustenia prác nema-
la samotná farnosť dostatok financií, 
postupne sa podarilo získať podporu 
veriacich i mesta, ale vzhľadom na 
náročnosť celého diela je jeho dofinan-
covanie rozložené na dohodnuté časové 
obdobie.

A ako vníma autor svoje dielo s od-
stupom času? „Je to ojedinelé a prvé 
dielo svojho druhu na Slovensku. Prvý 
moment bol jeden veľký výdych nad 
tým, že sa dielo podarilo. Tvorbu spre-
vádza istý druh napätia – ako ho príjmu 
ľudia. Dnes som veľmi povzbudený tým, 
ako to vnímajú, pretože som sa trocha 
obával toho, ako prijmú (podľa môjho 
názoru konzervatívnejší) Slováci toto 
moderné dielo,“ dodáva otec Kamil, 
ktorý už pracuje na mozaikách biskupov 
mučeníkov V. Hopka a P. P. Gojdiča, ktorí 
nájdu svoje miesto v kompozícii mozaiky 
krstu Krista v Jordáne pre Chrám Božej 
múdrosti vo Svidníku. n

Dada Kolesárová

O autorovi a diele sa viac dozviete na 
www.centroarte.sk  a o živote farnosti na 
www.grkatsnv.sk.

Rozhovor s Han-
kou Servickou, 
speváčkou rusín-
skych a šarišských 
ľudových a du-
chovných piesní, 
ktorá sa zúčastnila 
na tohtoročnej 
súťaži Eurovision 
Song Contest 2010. 
Speváčka Kris-
tína Peláková zo Svidníka a jej pieseň 
Horehronie bude reprezentovať Slovensko 
v nórskom Osle. Spolu s ňou sa podieľa na 
mimoriadnom úspechu piesne aj Prešov-
čanka Hanka Servická.

Na adresu autorského kolektívu sa vy-
jadrujete veľmi pozitívne. Ako vnímate 
vašu spoluprácu na tomto diele, ktoré 
nás bude zastupovať na medzinárod-
nom speváckom poli? 
Pred odchodom na národné finále sme sa 
snažili zachovať pokoj. Autor textu piesne 
Horehronie Kamil Peteraj nám vždy pripo-
mína, aby sme sa držali pri zemi. Sme tu tak 
trocha ekumenické spoločenstvo. Kristína je 
pravoslávna, ja som gréckokatolíčka, Martin 
Kavulič, autor hudby, je rímskokatolík a pán 
Kamil Peteraj je evanjelik. Pred nahrávaním 
piesne na začiatku súťaže sme sa v štúdiu 
pomodlili zaspievaním skladby Magnifícat. 
Asi to pomohlo. Kristína dostala do vienka 
dar mať s touto piesňou úspech.

V piesni Horehronie vyznieva veľmi 
emotívne váš modlitbový „anjelský“ 
part. 
Slová, ktoré tam zaznievajú, v preklade zna-
čia: „Aleluja, osláv sa tvoje sväté meno, Pane 
môj...“ Niektorí ma v tomto obraze nazvali 
Duch lesa, iní Anjelská pani.

Prečo ste sa rozhodli vložiť do piesne 
práve takýto motív? 
Boh je stvoriteľom všetkého krásneho 
na tomto svete, prírody, lesov a hôr, riek, 
stromov a kvetov. A stvoril aj naše krás-
ne Horehronie. Za to patrí chvála nášmu 
Stvoriteľovi, ktorú chcem svojím vstupom 
odovzdať všetkým, ktorí pieseň počúvajú, 
ale aj prosiť o jeho pomoc. 
Mnohí, ktorí súťaž sledovali, sa vyjadrili, že 
toto je pieseň, ktorú Slovensko potrebovalo. 
Svojou melodickosťou, textom, oslavou 
prírody, tlmočením vlastenectva k tomuto 
kúsku slovenskej zeme, akým je Horehro-
nie, ale aj sympatickým prejavom interpre-
tky. Motív piesne osloví na prvé počutie. 
Veríme, že aj európske publikum v Osle.

Peter Krajňák st.
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Pred časom sme mali 
možnosť spolu s vlady-
kom Cyrilom Vasiľom 

navštíviť Indiu, lepšie povedané, 
jeden z jej 25 štátov, štát Kerala, 
čo v preklade znamená kokos. 
Cieľom cesty bolo lepšie spoznať 
dve miestne východné katolíc-
ke cirkvi, a to syromalabarskú 
a syromalankarskú. Tá prvá je 
po Ukrajinskej gréckokatolíckej 
cirkvi najpočetnejšou východ-
nou katolíckou cirkvou vo svete. 
Štát Kerala je jedným z 35 štátov 
Indie a nachádza sa na jej juho-
západnom pobreží. Je to nád-
herná krajina plná kokosových 
paliem, banánovníkov a ďalších 
tropických rastlín. Oficiálnym 
jazykom je jazyk malayalam. 
Z 30 miliónov obyvateľov je 56 
percent hinduistov, 24 percent 
moslimov a 19 percent kresťa-
nov, z ktorých drvivú väčšinu 
tvoria práve syromalabari. 
V krajine vládnu komunisti, 
preto v nej neexistuje prakticky 
žiadna priemyselná výroba, roz-
víja sa len poľnohospodárstvo so 
slabou infraštruktúrou. 

Z histórie
Keď Pán Ježiš poslal po svo-
jom zmŕtvychvstaní svojich 
apoštolov a učeníkov hlásať 

evanjelium do celého vtedajšie-
ho sveta, svätý apoštol Tomáš 
(podľa Svätého písma s príme-
ním Dvojča), ktorého poznáme 
ako neveriaceho Tomáša, podľa 
starobylej kresťanskej tradície 
prišiel ohlásiť Kristovo evanje-
lium okrem Perzie v roku 52 aj 
do Indie, do prístavu Kodun-
gallur v Kerale, ktorý už dnes 
neexistuje. Dávno predtým 
existovalo z Kodungalluru ná-
morné obchodné spojenie cez 
Perzský záliv s gréckym svetom, 
odkiaľ sa z Indie dovážalo hlav-
ne čierne korenie, slonovina 
a perly. Svedectvo o Tomášovej 
prítomnosti v Indii predkladá 
apokryfné evanjelium Skutky 
svätého Tomáša, ale aj cirkevní 
otcovia ako svätý Ján Zlatoústy 
či Efrém Sýrsky. Apoštol Tomáš 
v Kerale podľa tradície založil 
sedem kresťanských spoločen-
stiev z obrátených hinduistov 
a po čase aj sám položil život za 
Krista mučeníckou smrťou na 
vrchu v Mylapore, kde bol aj po-
chovaný (v dnešnom susednom 
indickom štáte Karnataka). Od 
prvotných čias až podnes k jeho 
hrobu putuje množstvo kresťa-
nov, ale aj hinduistov či mosli-
mov. Jeho relikvie z Indie boli 
najprv v 3. storočí prenesené do 

Edessy v Sýrii, v 8. storočí pred 
moslimami na grécky ostrov 
Chios a neskôr odtiaľ križiakmi 
do talianskeho mesta Cortona 
v Toskánsku.

V roku 345 posilnila toto 
miestne prvokresťanské 
spoločenstvo v Kerale skupina 
chaldejských kresťanov, ktorá 
sem prišla na čele s Tomášom 
Kananejským z Perzie, kde sa 
v 4. storočí začalo prenasledo-
vanie kresťanov.

Syromalabarská cirkev
Syromalabari od týchto čias až 
do 16. storočia, kým neprišli do 
Indie Portugalci, mali právne 
cirkevné spojenie s chaldejskou 
cirkvou, odkiaľ posielali bis-
kupov, ktorí im svätili kňazov. 
Na čele syromalabarskej cirkvi 
bol archidiakon, ktorý bol pre 
veriacich miestnou občianskou, 
ale aj cirkevnou autoritou. 
Po príchode Portugalcov sa 
v roku 1599 uskutočnila synoda 
v Diampere, ktorej predsedal 
latinský portugalský arcibiskup 
Menezes. Táto synoda nariadila 
prerušenie kontaktov s chaldej-
ským patriarchom a portugal-
ský kráľ vymenoval latinských 
biskupov pre syromalabarov. 
Prvým takýmto latinským 

biskupom sa v roku 1601 stal 
biskup Ros. Všeobecná vzbura 
v roku 1653 známa pod názvom 
Koonan Cross Oath rozdelila 
kresťanov svätého Tomáša na 
sýrskych katolíkov a sýrskych 
pravoslávnych, nazývaných 
jakobiti. Bola to reakcia na 
polatinčovanie syromalabarov 
zo strany arcibiskupa Garziu. 
Syromalabari boli spravovaní 
latinskými biskupmi až do roku 
1887, keď boli zriadené syro-
malabarské eparchie v mestách 
Trichur a Kottayam a boli vyme-
novaní noví biskupi z radov 
syromalabarov.

Momentálne je syromala-
barská cirkev na území štátu 
Kerala vyšším arcibiskupstvom 
so sídlom v Ernakule a jej 
hlavou je vyšší arcibiskup 
kardinál Varkey Vithayathil. Do 
tohto vyššieho arcibiskupstva 
patria štyri arcibiskupstvá a 11 
eparchií vnútri štátu Kerala a 11 
ďalších eparchií mimo Keraly, 
to znamená v ďalších častiach 
Indie a v Spojených štátoch. 

Spolu majú 3 milióny 674-tisíc 
veriacich, 7 252 kňazov, okolo 
23-tisíc rehoľných sestier a 5-ti-
síc rehoľníkov. Ich liturgia je 
odvodená z Antiochie, z výcho-
dosýrskej tradície, rovnako ako 
je to v chaldejskej cirkvi.

Syromalankarská cirkev
Táto cirkev má až do vzbury 
v roku 1653 rovnaké dejiny ako 
syromalabarská cirkev. Vtedy 
sa vytvorila sýrsko-antiochijská 
pravoslávna cirkev v Indii. Na 
začiatku 20. storočia boli snahy 

Kresťania 
svätého Tomáša
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niektorých jej biskupov o opä-
tovné zjednotenie s Katolíckou 
cirkvou, ktoré bolo zavŕšené 
tým, že dvaja sýrsko-pravosláv-
ni biskupi Mar Ivanios spolu 
s Mar Theophilom a s jedným 
kňazom, diakonom a laikom 
zložili vyznanie viery pred 
rímskokatolíckym biskupom 
Benzigerom z diecézy v Quilone 
a 20 septembra 1930 vstúpili do 
jednoty s Katolíckou cirkvou. 
Syromalankarská cirkev je od 
roku 2007 vyšším arcibiskup-
stvom v meste Trivandrum na 
čele s vyšším arcibiskupom 
Mar Bazilom Klemisom. Do 
vyššieho arcibiskupstva patria 
štyri eparchie v Kerale a dve 
mimo Keraly. Je v nich okolo pol 
milióna veriacich.

Syromalabarská a syromalan-
karská cirkev sú veľmi živými 
cirkvami. Farské spoločenstvá 
sú výborne zorganizované 
v takzvanom systéme jogam, 
kde celý život farského spolo-
čenstva je riadený radou laikov, 
nazvime ich kurátorov, ktorí si 
vyberajú po porade s biskupom 
kňaza do svojej farnosti a kom-
pletne sa starajú o materiálne 
zabezpečenie farnosti a farskej 
budovy. Stále vznikajú nové far-
nosti v Kerale, ale aj tam, kam 
ľudia idú za prácou. Videli sme 
plné chrámy veriacich, hlavne 
detí. V nedeľu majú vo farnos-
tiach zvlášť božskú liturgiu pre 
deti a hneď po nej majú rozde-
lení po triedach katechizmus. 

Pri každom chráme stojí budo-
va, kde sa vyučuje katechizmus 
od prvej po desiatu triedu. Vo 
farskej pastorácii sú ako pomoc 
kňazom prítomné rehoľné 
sestry z rôznych rehoľných 
kongregácií. Tie spravujú cir-
kevné základné a stredné školy, 
nemocnice, materské školy, 
sirotince, domovy dôchodcov 
a hospice. V niektorých sme 
mali možnosť byť a vidieť ich 
svedectvo života pomoci cho-
rým na AIDS či rakovinu, o kto-
rých sa už v rodinách nechceli 
starať. Syromalankarská cirkev 
spravuje malé kňazské seminá-
re, odkiaľ predstavení vyberajú 
chlapcov do veľkých seminárov, 

z ktorých tri sú spoločné a dva 
eparchiálne, pričom do toho 
nepočítame ďalšie rehoľné 
kňazské semináre. Počuť bu-
rácajúci spev 300 seminaristov 
bolo naozaj povzbudzujúce. 
Svojím príhovorom z neba sa 
za nich modlia svätá Alfonza, 
rehoľná sestra klariska zo sy-
romalabarskej cirkvi, pri ktorej 
hrobe sme videli veľmi veľa 
pútnikov, blahoslavený Kyriakos 
či blahoslavené rehoľné sestry 
Mária Terézia a Eufrázia.

Horlivosť apoštola Tomáša 
je v týchto cirkvách zachovaná 
až dodnes, keďže aj dnes robia 
misie aj mimo svojho územia (či 
už do ostatných štátov v In-

dii, v Afrike, ale aj v krajinách 
Perzského zálivu). Mnohí kňazi 
a rehoľné sestry z týchto cirkví 
pôsobia ako misionári Rímsko-
katolíckej cirkvi.

Na záver možno povedať, že 
syromalabarská a syromalan-
karská cirkev v indickej Kerale 
môže byť svojou vitalitou inšpi-
rujúcou aj pre našu cirkev na 
Slovensku pre svoj misijný zápal 
medzi veriacimi či neveriacimi 
doma a v zahraničí. n

Milan Lach
snímka (25. výročie kon-

sekrácie Jeho svätosti Cyrila 
Mar Baselios Malancharuvi-

la, hlavy syromalankarskej 
cirkvi): www.vatican.va
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www.gmcbarka.sk

Dnes vám predstavíme a priblížime Gréc-
kokatolícke mládežnícke centrum Bárka 
v Juskovej Voli a jeho internetovú doménu 
www.gmcbarka.sk.
Bárka je pastoračné centrum pre mládež 
a animátorov Prešovskej archieparchie. Jeho 
zameraniu a poslaniu plne zodpovedá aj di-
zajn a forma prevedenia webových stránok. 
Všetky aktuálne informácie sú prezentované 
na bočnej lište. Návštevník, ktorý hľadá 
len základné informácie o zariadení, má 
k dispozícii lištu na hornom okraji obrazov-
ky. Tam nájdete okrem nich aj informácie 

o kontaktoch, linkách súvisiacich s pastorá-
ciou mládeže a fórum návštevníkov.
Na bočnej lište sú ponúknuté zaujímavé 
záložky, ktoré mapujú činnosť centra a in-
formujú o aktuálne pripravovaných akciách. 

Medzi ne patria Aktuálne akcie, Fotogaléria 
alebo Cenník ponúkaných služieb.
Za výnimočne dobrú a užitočnú môžeme 
považovať rubriku Animátor, ktorá je prak-
tickou pomôckou pre farských animátorov, 
ktorí sa venujú práci s deťmi a mládežou. 
V nej môžeme nájsť mnoho vypracovaných 
námetov na stretnutia a sedenia, katechézy 
či tvorivé dielne.
Túto webovú stránku sa naozaj oplatí navští-
viť. Je vhodná nielen pre kňazov či animá-
torov. Presvedčte sa sami a možno na nej 
nájdete aj to, čo ste ani nehľadali a príjemne 
vás to prekvapí.

Mikuláš Jančuš

WEBOVÉ StRÁnKY

Kvetný víkendKvetný víkend
26. - 28. marca 201026. - 28. marca 2010

s vladykom Milanom

"Učiteľ, 
čo dobré 

             
      mám robiť,

             
          aby som 

             
         m

al 

             
večný 

     život?"
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Drahí bratia a sestry!
Keď svätý František navštívil 
Svätú zem, zasial tam semeno, 
ktoré prinieslo hojné plody: 
jeho duchovní synovia totiž 
spravili z miest, na ktorých 
žil Ježiš, prednostné pole 
svojho misijného poslania. 
... Po návrate do Talianska 
zveril František vedenie rádu 
svojmu vikárovi bratovi Piet-
rovi Cattanimu a pápež zveril 
rehoľu, ktorá mala čoraz viac 
prívržencov, pod protektorát 
kardinála Ugolina, budúceho 
pápeža Gregora IX. Pokiaľ 
ide o jej zakladateľa, úplne 
sa venoval kázaniu, ktoré 
malo veľký úspech, a zostavil 
regulu, ktorú potom pápež 
schválil.

V roku 1224 v pustovni na 
vrchu v La Verne František 
uvidel Ukrižovaného v podobe 
serafína a od tohto stretnutia 
s ním nadobudol stigmy. Stal 
sa tak jedno s ukrižovaným 
Kristom – tento dar totiž 
vyjadroval jeho vnútorné 
stotožnenie sa s Pánom.

Františkova smrť – jeho 
prechod – nastala 3. októbra 
1226 v Porciunkule. Zomrel 
vystretý na holej zemi po tom, 
ako požehnal svojich duchov-
ných synov. O dva roky neskôr 
ho pápež Gregor IX. zapísal 
do zoznamu svätých. One-
dlho sa v Assisi týčila na jeho 
počesť veľká bazilika, podnes 
cieľ mnohých pútnikov, ktorí 
si tam môžu uctiť svätcov 
hrob a potešiť sa pohľadom 
na Giottove fresky veľkolepo 
zobrazujúce Františkov život.

O sv. Františkovi sa hovori-
lo, že je alter Christus. Sku-
točne bol živou ikonou Krista. 
Nazývali ho aj Ježišovým bra-
tom. Vlastne to bol jeho ideál: 
byť ako Ježiš, kontemplovať 
evanjeliového Krista, intenzív-
ne ho milovať, napodobňovať 
jeho čnosti. Zvlášť si želal, aby 
mala zásadný význam vnútor-
ná i vonkajšia chudoba, a to 
vštepoval aj svojim duchov-

ným synom. Prvé blahosla-
venstvo reči na vrchu – bla-
hoslavení chudobní v duchu, 
lebo ich je nebeské kráľov-
stvo (Mt 5, 3) – našlo 
v živote a slovách sv. 
Františka žiarivú 
realizáciu. Skutoč-
ne, drahí priatelia, 
svätci sú najlepšími 
interpretmi Biblie. 
Vo svojom živote 
stelesňujú Božie 
slovo a robia ho tak 
nesmierne príťaž-
livým, že k nám 
skutočne hovorí. 

Svedectvo Fran-
tiška, ktorý miloval 
chudobu, aby 
mohol nasledovať 
Krista s úplnou 
oddanosťou a slo-
bodou, je pre nás aj 
naďalej pozvaním, 
aby sme pestovali 
vnútornú chudobu 
a rástli tak v dôvere 
k Bohu, osvojac si 
striedmy štýl života 
a odstup od materi-
álnych dobier.

U Františka sa 
láska ku Kristovi 
prejavovala osobitne v adorácii 
Najsvätejšej oltárnej sviatosti. 
Vo františkánskych prame-
ňoch čítame také dojemné slo-
vá, ako sú tieto: „Celé ľudstvo 
sa chveje, celý vesmír sa trasie 
a nebo jasá, keď je na oltári 
v rukách kňaza Kristus, Syn 
živého Boha. Ó, podivuhodná 
milosť! Ó, pokorná vzneše-
nosť, keď sa Pán vesmíru, 
Boh a Boží Syn tak pokoril, že 
sa pre našu spásu skryl pod 
obyčajným spôsobom chleba“ 
(František z Assisi, Scritti, 
Editrici Francescane, Padova 
2002, 401). ...

František ustavične pre-
javoval veľkú úctu kňazom 
a odporúčal ich vždy rešpek-
tovať, dokonca aj v prípade, ak 
by toho osobne neboli hodní. 
Ako dôvod tejto hlbokej úcty 

uvádzal skutočnosť, že prijali 
dar konsekrovať Eucharistiu.

Drahí bratia v kňazskej 
službe, nikdy nezabudnime 
na túto jeho náuku: svätosť 
Eucharistie si vyžaduje, aby 
sme boli čistí, aby sme žili 
dôsledne podľa tajomstva, 
ktoré slávime.

Z lásky ku Kristovi sa rodí 
láska k ľuďom a tiež ku 
všetkým Božím stvoreniam. 
Hľa, ďalšia charakteristická 
črta Františkovej spirituality: 
zmysel pre univerzálne brat-
stvo a láska k stvorenstvu, kto-
ré ho inšpirovali k slávnemu 
Hymnu na stvorenstvo. Ide tu 
o veľmi aktuálne posolstvo. 
... František nám pripomína, 
že v stvorenstve sa prejavuje 
múdrosť a dobrota Stvoriteľa. 
Prírodu považuje za určitý 

jazyk, ktorým Boh s nami ho-
vorí a cez ktorý sa realita stáva 
transparentnou a my môžeme 

hovoriť o Bohu a s Bohom.
Drahí priatelia, 

František bol 
veľkým svätcom 
a radostným 
človekom. Jeho 
jednoduchosť, 
pokora, viera, 
láska ku Kristovi 
i jeho dobrota ku 
každému člove-
ku mu dodávali 
radosť v každej 
situácii. Skutočne, 
medzi svätosťou 
a radosťou je 
intímny a ne-
rozlučný vzťah. 
Istý francúzsky 
spisovateľ povedal, 
že na svete je len 
jeden smútok – že 
nie sme svätí, teda 
že nie sme blízko 
Boha. Ak hľadíme 
na svedectvo sv. 
Františka, pocho-
píme, že tajomstvo 
opravdivého šťas-
tia je práve v tomto 
– stať sa svätými, 

byť blízkymi Bohu!
Nech nám Panna Mária, 

Františkom nežne milovaná, 
vyprosí tento dar. Zverujeme 
sa jej slovami samotného 
„chudáčika“ z Assisi: „Svätá 
Panna Mária, medzi ženami 
na svete neexistuje žiadna po-
dobná tebe, dcéra a služobnica 
najvyššieho Kráľa a nebeského 
Otca, Matka nášho najsvätej-
šieho Pána Ježiša Krista, ne-
vesta Ducha Svätého, oroduj 
za nás... u svojho najsvätej-
šieho milovaného Syna, Pána 
a Učiteľa“ (František z Assisi, 
Scritti, 163). n

preložila Mária Spišiaková 
krátené a upravené redakciou

snímka (Giotto di Bondone: 
Stigmatizácia sv. Františka): 

www.lib-art.com

12  | slovo svätého otca

Velikán svätosti 2
slovo   07 | 2010



Kampaň možno podporiť 
nosením bielej stužky na 
odeve, najmä v týždni, 

v ktorom je 25. marec. Biela 
stužka je symbolom rešpekto-
vania práva na život od počatia. 
Kto nosí bielu stužku, vyjadruje 
sa za ochranu každého počatého 
dieťaťa!

Aj tvoj príbeh sa začal počatím 
– tak znie motto tohtoročnej 
kampane ku Dňu počatého 
dieťaťa. Každý z nás prežíva 
svoj vlastný, jedinečný životný 
príbeh. Umožnime ho prežiť 

každému počatému dieťaťu! 
Táto najstaršia pro-life kampaň 
na Slovensku upozornila spo-
ločnosť na rôzne témy. V roku 
2007 to bolo smutné 50. výročie 
legalizácie umelých potratov na 
Slovensku a jej otrasné dôsledky. 
Rok 2008 bol spojený s projek-
tom Zachráňme životy na po-
moc tehotným ženám v núdzi. 
Minulý rok chceli organizátori 
intenzívnejšie osloviť mladých 
ľudí a vzbudiť v nich pocit zod-
povednosti za počaté deti a situ-
áciu v spoločnosti. Vzhľadom na 

túto cieľovú skupinu sa rozhodli 
prezentovať posolstvo kampane 
formou komiksu, ktorá je blízka 
mladým ľuďom. 

Tento rok majú organizátori 
v pláne rozšíriť medzi mladou 
generáciou povedomie o poradni 
Alexis. Viac užitočných informá-
cií sa každý záujemca môže do-
zvedieť na stránke www.25ma-
rec.sk. Samotná kampaň  bude 
trvať od 22. do 28. marca 2010.

Na stránke www.forumzivota.
sk si môžete nájsť ďalšie infor-
mácie týkajúce sa úcty k životu 

a života dieťaťa. Pre ženy a diev-
čatá v situácii nechceného teho-
tenstva je tu linka 0800 120 024. 
A ak chcete pomôcť, no nemô-
žete si zobrať domov cudzie 
dieťa, je pre vás určený program 
Zachráňme životy. Je to darcov-
ský systém určený na záchranu 
nenarodeného dieťaťa a pomoc 
jeho matke v núdzi formou 
finančnej výpomoci. Jadrom sys-
tému je stránka www.zachran-
mezivoty.sk. Systém funguje už 
tretí rok. n

Juraj Gradoš 
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V druhej polovici marca sa uskutoční už 10. ročník kampane na pod-
poru úcty k životu od počatia 25. marec – Deň počatého dieťaťa. Je to 
pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií zdru-
žených vo Fóre života, ktorou chcú šíriť úctu ku každému počatému, 
ešte nenarodenému dieťaťu. Okolo 25. marca sa uskutočňujú rôzne 
aktivity poukazujúce na potrebu chrániť ľudský život od počatia.

Deň počatého dieťaťa
slovo   07 | 2010



Otec Jonáš (Jozef Maxim) je od roku 1998 gréckokatolíc-
kym kňazom. Po vysviacke študoval tri roky v Ríme, ďalšie 
tri roky pôsobil ako špirituál v Kňazskom seminári bl. 
Pavla Petra Gojdiča v Prešove. S požehnaním vladyku Jána 
Babjaka SJ je už šiesty rok hieromonachom Svätouspenskej 
univskej lavry, ktorá sa nachádza na Ukrajine, asi 40 km 
od Ľvova. Od jesene 2004 prešiel formáciou a v roku 2008 
prijal malú schimu (obrad prijatia stavu mnícha).

Častejšie ako v minulosti 
máme možnosť počuť o stu-
ditoch. Ale nie každý vie, kto 
sú studiti. Mohli by ste nám 
ich predstaviť?

Studiti sú mnísi Gréckokato-
líckej cirkvi na Ukrajine, ktorí 
sa snažia žiť dávnym mníšskym 
spôsobom života, ktorý bol zave-
dený v Kyjevsko-pečerskej lavre 
v 11. storočí. Tento spôsob života 
viedli mnísi v Studione v Kon-
štantínopole. Žiaľ, vplyvom 
mnohých historických okolností 
tento spôsob života na západnej 
Ukrajine vymizol. Gréckoka-
tolícky ukrajinský metropolita 
Andrej Šeptický koncom 19. 
storočia túžil obnoviť dávny 
spôsob života mníchov. Vtedy 
na dvoch rôznych miestach na 
Ukrajine vznikli nezávisle od 
seba dve skupiny mladých chlap-
cov, ktorých do vtedajších reholí 
neprijali, lebo boli chudobní. 
Oni sa chceli modliť, pracovať 
a žiť ako mnísi. Metropolita si 
ich všimol, začal sa im venovať, 
starať sa o nich a viesť ich.

Ako boli formovaní?
Bolo to zložité, ale začiatkom 

20. storočia Andrej Šeptický 
presunul tieto dve komuni-
ty neďaleko Ľvova na svoje 
pozemky. Metropolita Šeptický 

bol veľký patrista, a keďže sa vy-
znal v svätootcovskej literatúre, 
pokúsil sa so svojím bratom 
Klimentom napísať a načrtnúť 
spôsob života, ktorý by zodpo-
vedal túžbe týchto chlapcov. Za 
vzor si zobrali spôsob života, 
ktorým žili mnísi v Studione. 
Nasledovali tri dôležité kroky. 
Najprv prišiel na svet takzvaný 
Sknilivský typikon (podľa mies-
ta, kde bola prvá komunita). 
Potom sa vytvorili konštitúcie. 
Až koncom 30-tych rokov 20. 
storočia bol dokončený a neskôr 
Rímom potvrdený súčasný typi-
kon, podľa ktorého sa žije aj vo 
Svätouspenskej univskej lavre.

V čom sa mníšsky spôsob 
života líši od rehoľného?

Vo východnej cirkvi boli 
mníchmi tí, ktorí odchádzali zo 
sveta a zasväcovali život Bohu. 
Nebolo to spojené so špeciálnou 
činnosťou, charizmou. Bola to 
jednoducho potreba duše zriek-
nuť sa tohto sveta, jeho zmýšľa-
nia a hriechu, a žiť radikálnejšie 
Kristovo evanjelium.

Najhlavnejšia podstata 
mníšstva je zrieknutie sa tohto 
sveta a snaha naučiť sa naplno 
oslavovať Boha modlitbou, prá-
cou a formou spoločného života 
vydávať o tom svedectvo.

Prioritou nie je kňazská 
činnosť. Kňazi sú potrební iba 
natoľko, nakoľko ich potrebuje 
komunita, preto máme väčší 
počet bratov. Univská komu-
nita má približne 30 členov na 
rôznych stupňoch (začiatočníci, 
rjasofori, schimníci), z toho iba 
6 kňazov. Kňaz sa má starať 
o duchovnú potrebu komunity. 
Bratia sú rovnocenní s kňazmi.

V komunite máme napríklad 
brata, ktorý má 70 rokov. Má 
vzdelanie, ale nie je kňazom. 
Žije v zatvore – nevychádza 
medzi ľudí. Dostal od Boha dar 
duchovného otcovstva. Bratia 
a kňazi komunity k nemu majú 
prístup v sobotu a v nedele zase 
ľudia zo sveta, z rôznych sfér 
spoločnosti, ktorým je k dispozí-
cii v ich duchovných potrebách.

Kedy vo vás dozrelo rozhod-
nutie odísť k studitom?

S túžbou som bojoval už dáv-
no. Vznikla ešte pred vstupom 
do seminára. Na gymnáziu ma 
spolužiak pozval na stretnutie 
s rehoľníkmi – saleziánmi. Vtedy 
všetko prebiehalo za zatvore-
nými dverami. Myslel som si, 
že na to stretnutie príde človek, 
ktorý bude oblečený v habite ako 
mních. Prišiel kňaz v kravate, 
ktorý tam slúžil omšu. Namiesto 

čaše mal obyčajný pohárik. 
Samozrejme, vtedy sa to inak 
nedalo. Tu som začal vnímať, že 
Boh ma do čohosi volá. Vnímal 
som, že chcem žiť zasvätený spô-
sob života, ale nevedel som ako. 
Išiel som do seminára a hľadal 
odpoveď. Nechal som otvorenú 
aj praktickú časť tým, že som sa 
neoženil, lebo som v hĺbke duše 
veril, že Boh chce zrealizovať 
túto moju túžbu. Na konci pia-
teho ročníka som už mal jasno 
v tom, že nechcem byť rehoľní-
kom. Chcel som žiť tradičným 
mníšskym spôsobom života. 
Mal som navštíviť benediktínov 
v Prahe, ale nevyšlo to. Boh asi 
chcel, aby som nezmenil obrad 
a ostal tak vo svojej materskej 
cirkvi. V tom čase sa veľa hovori-
lo o východných otcoch a o vý-
chodnej špiritualite. Chcel som 
bližšie spoznať Bazila Veľkého, 
Jána Zlatoústeho... V seminári 
som o tom počul len tak v zlom-
koch, a to mi nestačilo. Veľmi 
mi pomohlo, že ma poslali na 
štúdiá do Ríma. Tam som veľa 
čítal o mníšskom spôsobe života 
a mal spolužiaka mnícha. Veľa 
sme sa rozprávali, ale nemal som 
ešte odvahu urobiť rozhodnutie. 
Boh mi potom pomohol. Stretol 
som sa s vladykom Hlibom, tiež 
mníchom studitom z Ukrajiny, 

Túžba našla 
miesto
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ktorý v Prešove dával duchovné 
cvičenia. Dal mi jasné ukazo-
vatele, ktoré sú znakom pre 
mníšsky život. Na konci tretieho 
roka pôsobenia v Ríme som cez 
Vianoce odišiel na istý čas do 
Univa. Tu som nadobudol hlbo-
ké presvedčenie o tom, že toto je 
miesto, kam ma Boh volá. Moje 
predstavy a túžby zrazu našli 
miesto, kde sa môžu zrealizovať. 
Práve cez svoju jednoduchosť, 
otvorenosť a normálnosť života.

Posledná skúška toho, či toto 
je cesta od Boha, bolo stretnutie 
s vladykom Jánom. Obával som 
sa, či ma pustí zo seminára. 
Zdôveril som sa mu so svojou 
túžbou a on na to povedal, že 
hoci aj zajtra. To bol pre mňa 
znak Božieho požehnania.

Kde teraz momentálne 
pôsobíte?

Som mníchom Svätouspen-
skej univskej lavry, studitského 
spôsobu života. Päť rokov 
som bol v Unive, teraz som na 
nejaký čas v Lužkach. Je to skýt 
– pustovňa v Karpatoch.

Ako s odstupom času vníma-
te svoje prvé kroky v mo-
nastieri?

Prvé tri mesiace boli veľmi 
ťažké. Bol som naučený na určitý 
spôsob života, na určitý štan-
dard. Materiálne podmienky 
boli neporovnateľné s tými u nás 
doma. Aj vnútorné boje boli veľ-
mi silné. Zakusoval som smrť – 
odumierali vo mne mnohé veci. 
S odstupom času to vnímam ako 
veľmi potrebné obdobie môjho 
priblíženia sa k Bohu. Navonok 
sa nič zvláštne neudialo, ale vo 
mne sa odohrali veľké zlomy.

Čo vás najviac priťahuje na 
tomto spôsobe života?

Spoločné liturgické pravidlo 
v modlitbe a potom určite spo-
ločný život. Aj samotný Univ. 
Má hlbokú mníšsku tradíciu. 
Už samotné prebývanie tam je 
veľmi milostivé. A aj keď som 
odišiel z typického kňazstva, 
cítim ešte väčšiu realizáciu 
svojho kňazstva. Prichádza tam 
veľa ľudí, ktorí sa chcú rozprá-
vať, spovedať... Tiež sa mi veľmi 

páči komunita. Vnímam, že je 
pre mňa veľmi potrebná

Ako vyzerá bežný deň mnícha 
studitu?

Náš mníšsky život má tri fázy: 
modlitba, práca a odpočinok. 
Ráno sa vstáva okolo piatej. 
O šiestej je utiereň v cerkvi, po 
utierni prvý čas, potom liturgia, 
ktorá sa končí okolo pol devia-
tej, potom sú raňajky a voľno. 
O desiatej hodine sa začína pra-
covný deň. Bratia sa rozchádza-
jú po svojich záväzkoch, ktoré 
majú a ktoré plnia v rôznych 
sférach. Typ práce nezávisí od 
akejsi spoločnej charizmy, ale 
od jednotlivca. Každý má dar na 
niečo iné, čím môže oslavovať 
Boha. Sú bratia, ktorí píšu iko-
ny, iní sa starajú o hospodárstvo 
alebo majú na starosti pútnikov, 
dokonca máme brata, ktorý 
urobil niekoľko dokumentár-
nych filmov. Kňazi spovedajú, 
kážu Božie slovo a keď je potre-
ba, zúčastňujú sa na spoločných 
prácach tak ako ostatní.

Oficiálne sa práca začína 
o desiatej, ale nie vždy je to tak, 
niekto začína už hneď po litur-
gii. O pol druhej je tretí a šiesty 
čas v chráme, potom spoločný 
obed, samozrejme v tichu, počas 
ktorého sa čítajú úryvky zo 
svätootcovskej literatúry, znova 
voľný čas a od tretej do šiestej 
znova práca. V lete je o 18.30 
a v zime o 18.00 deviaty čas, ve-
čiereň a povečerie. Potom je spo-
ločná večera, no a voľný priestor 
približne do desiatej, niekto aj 
dlhšie. To závisí od toho, kto sa 
ako cíti, kto ako ide spať. V noci 
o jednej bola polnočnica, teraz je 
presunutá na 22.00 hodinu.

Existuje možnosť navštíviť 
kláštor v Unive na dlhšiu 
dobu a zdieľať spoločný život 
s mníchmi?

Aj to je špecifickosť mníš-
stva. Mnísi nechodili medzi 
ľudí, ale ľudia prichádzali do 
monastiera, ktorý bol ako oáza. 
Tu mali možnosť prísť tí, ktorí 
boli smädní, obťažení životom. 
V tejto tradícii pokračuje aj 
univský monastier. Pri kláštore 
je ubytovňa – rekolekcijny dom, 

kde môže naraz bývať 45 až 50 
ľudí. Majú možnosť byť s nami 
na modlitbe, keďže chrám je 
otvorený počas všetkých boho-
služieb. Ak sú to individuálne 
návštevy, tak ich vťahujeme aj do 
pracovného procesu. Teda môžu 
v čomsi pomôcť. Návštevníci 
majú možnosť kohosi osloviť, 
porozprávať sa s tými, ktorí žijú 
v monastieri. Môžu prísť na deň, 
týždeň, dokonca na pol roka. 
Mali sme všelijaké prípady.

Viedol som mnohé duchovné 
cvičenia pre rôzne skupiny ľudí. 
Po rozhovoroch som vnímal, 
skôr ako slovo (prednáška) im 
pomohla prítomnosť na mod-
litbe. Modlitba nie je chvíľková, 
ale trvá naozaj niekoľko hodín. 
Aj atmosféra v monastieri je 
úplne iná. Ľudia majú v modlit-
be veľký zdroj ich vnútornej ob-
novy, majú možnosť byť doslova 
v „duchovnej sprche“ – človek 
sa môže obmyť a byť tak viac 
vnímavý na to, čo Boh hovorí 
v jeho srdci. Vidím to ako veľmi 
dôležitú súčasť duchovných 
cvičení. Vnímam, že možno 
až 70 percent ich úspešnosti 
tvorí práve prítomnosť na našej 
spoločnej modlitbe.

Chodia tam aj Slováci?
Áno, chodia. Sestričky, kňazi. 

Teraz už aj ľudia z farností, mla-
dí z Juskovej Vole a iní.

Existuje reálna šanca, že 
by mohli byť studiti aj na 
Slovensku?

Mníchov, ktorí žijú týmto 
spôsobom života, je na Ukrajine 
okolo 80 a sú to väčšinou Ukra-
jinci. Je veľmi ťažké ísť kamsi za 
hranice. Niežeby bol problém 
z ich strany, ale prioritou je byť 
na Ukrajine a s Božou pomocou 
rásť. Viem, že bol záujem otvo-
riť monastier na Zakarpatí, ale 
nemohlo sa to zrealizovať, lebo 
zo Zakarpatia nie sú povolania. 
Aj na Slovensku to tak vidím. 
V perspektíve je šanca reálna, 
ale spojená s podmienkou, že zo 
Slovenska musia prísť Bohom 
nadchnutí ľudia žiť takýmto 
spôsobom života.

Za rozhovor ďakuje  
Dada Kolesárová.
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Cena  
Fra Angelica
Ceny Fra Angelica udeľuje 
Rada pre vedu, vzdelanie 
a kultúru pri KBS od roku 
2003. Blahoslavený Fra 
Angelico, taliansky maliar 
a dominikánsky kňaz, 
vlastným menom Giovanni 
z Fiesole (1387 – 1455), ako 
jeden z najvýznamnejších 
maliarov florentskej skorej 
renesancie sa stal patró-
nom umelcov. Cena, ktorú 
odovzdáva ordinár OS 
a OZ SR Mons. František 
Rábek, predseda Rady pre 
vedu, vzdelanie a kultú-
ru pri KBS, je prejavom 
uznania Katolíckej cirkvi 
zástupcom umeleckej obce, 
ktorí presadzujú vo svojej 
tvorbe kresťanské myšlien-
ky a hodnoty. Ocenenie 
sa udeľuje na sviatok Fra 
Angelica 17. februára. Túto 
cenu už dostali aj známy 
lekár, spisovateľ a prekla-
dateľ MUDr. Pavel Strauss 
(in memoriam) a vedecký 
pracovník prof. Daniel Ško-
viera. Za rok 2009 bol touto 
cenou ocenený aj grécko-
katolícky kňaz, niekdajší 
politický väzeň, renomova-
ný básnik a mysliteľ Mons. 
Jozef Tóth.

Bl. Fra Angelico sa preslá-
vil najmä obrazom Koruno-
vanie Panny Márie. Vyslúžil 
si ním pomenovanie Frater 
Giovanni Angelico, čiže An-
jelský brat Ján a je pocho-
vaný v Chráme Santa Maria 
Sopra Minerva v Ríme.

Juraj Gradoš
snímka:  archív Michala  

Zdraveckého

KultúRa
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Aj v prírode poznáme cystu 
– bunku, ktorá sa uzavrie 
pred svetom. Jej život 

sa stenčí na živorenie zo zásob, 
ktoré dosiaľ získala. Teraz lepšie 
pochopíme, prečo to v našom 
živote vyzerá tak biedne, ako 
veľmi je porušená komunikácia 
– vzťahy medzi ľuďmi! K plno-
hodnotnému životu totiž nestačí 
len prijímať potravu, potrebuje-
me lásku zo vzťahov.

Komunikovať znamená vy-
mie ňať si informácie. Širšie by 
sme mohli povedať, že je to aká-
koľvek relácia s okolím; prijíma-
nie potravy, dýchanie, vzťahy... 
Komunikácia vedie k poznaniu 
a „poznať“ biblicky znamená „by-
tostne sa zblížiť“. Slovom komu-
nia Poliaci označujú Eucha ristiu 
i jej prijatie. Zmysel nášho života 
– Božie kráľovstvo medzi nami 
– sú vzťahy plné lásky – Lásky.

Dávajte si pozor na to, čo 
počúvate
Isté dievča, krasokorčuliarka, 
bolo veľmi šikovné, ale vždy 
mu o vlások unikali stupne 
víťazov. Raz na tréningu tréner 
poznamenal, že ona prvá nikdy 
nebude, lebo je tučná. To slovo 
sa vrylo do srdca dievčiny až do 
takej miery, že začala krutú dié-
tu. Dopracovala sa až k tomu, 
že jedla len pol jablka denne. 

Ťažká porucha – mentálna ano-
rexia ju zbavila nielen úspechu 
v športe, ale aj zdravého života 
a urobila z nej invalida. Na 
počiatku bolo zlé slovo.

Ako pozitívne a blahodarne 
slovo pôsobí, tiež poznáme. 
Spomínam si, ako silno motivač-
ne na mňa zapôsobila pochvala 
učiteľa. Ja, bývalý chuligán, 
som sa celý rok svedomito učil. 
Aké divy urobí slovo útechy, 
uznania, pochopenia a lásky. 
A akú úžasnú moc má Božie 
slovo! Uzdravenia, obrátenia, 
vzkriesenia a mnohé znamenia 
zakúšame v našich životoch.

Je len málo vzťahov nepo-
značených horkosťou, zlobou, 
hriechom. Neustále komuni-
kujeme s okolím, preto musíme 
byť veľmi obozretní, opatrní 
ako hady, aby sme prijímali to, 
čo prospieva životu. Sv. Anton 
Pustovník radí, že najdôležitejší 
zo všetkých darov je dar rozo-
znávania duchov. Pri kontakte 
s dobrými ľuďmi, deťmi, a naj-
mä pri modlitbe sme na pokoji, 
lebo prijímame dobro. No pri 
stretnutí so zlom je nutné mať 
na pomoci Kristov kríž. Pohľad 
viery naň nás vylieči z mnohých 
jedov, ktoré nasávame z okolia. 
Chráňme si preto dobro rodin-
ného krbu. Nech jedy, zloby 
a horkosti nepatria do našich 
manželských rozhovorov. Ak sa 
náhodou v hádke stane, že vy-
letí zlé slovo, čo najskôr sa treba 
ospravedlniť. Preventívne však 
treba mrhať milými slovami, 
povzbudením a vedieť uznať 
kvality partnera. Ako často 
vidíme, že sa sladké slová medzi 
milujúcimi zamenia o pár 
rokov na hrubé urážky! Kde 
je tá horúco sľubovaná láska 
a vernosť pred oltárom?! Preto 
si spomeň, odkiaľ si padol, rob 
pokánie, konaj (miluj) ako 
prv. Ak nie... (Zj 2, 4n).

Ako je rozprávanie alebo komunikácia medzi ľuďmi dôležitá, budem 
demonštrovať na drsnej skúsenosti. Istý stredoveký vladár chcel zis-
tiť, akou rečou sa rozprávalo v raji. Naivne predpokladal, že ak deti 
nebudeme učiť žiadnu reč, začnú hovoriť rajským jazykom. Na tento 
pokus si vybral dve novorodeniatka a izoloval ich od sveta. Deti mali 
všetko potrebné na život, ale preto, aby nepočuli ani slovko žiadne-
ho jazyka, boli čo najmenej kontaktované so svetom. Tie úbohé deti 
čoskoro zahynuli.

Človeka poznáš 
podľa reči
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Šumy
Pri komunikácii pôsobia aj ruši-
vé faktory. Dobrovoľné i nedob-
rovoľné. Na stretnutí snúbencov 
sme si urobili takúto aktivitu: 
jeden z páru hovoril o sebe, ten 
druhý ho mal pozorne počúvať 
a potom o tom zreferovať. Boli 
to ľudia zaľúbení a okolnosťami 
silne motivovaní zapamätať si čo 
najviac. Snúbencom sa podarilo 
verne zopakovať 80% počutého. 
Koľko percent vnímame pri bež-
nej komunikácii popri sledovaní 
televízie, čítaní novín, popri 
vnímaní na „pol ucha“? Sú šumy 
nedobrovoľné: zlý signál pri 
telefonovaní, hluk, vyrušovanie 
inými, nutnosť robiť nejakú prá-
cu, strata listu na pošte. A akoby 
toho nebolo dosť, čo nám ruší 
obohacujúci rozhovor, sú tu aj 
šumy dobrovoľné, zavinené na-
šou vinou: pozeranie televízie či 
iná činnosť, neochota počúvať, 
sústredenie sa na svoje myšlien-
ky a plány...

Pri stretnutí dvoch sa musí 
vypnúť všetko (TV, rádio, prá-
ca...) a zapnúť srdce. Sadnúť si 
bližšie k sebe a nezabúdať poze-
rať si vzájomne do očí. A neza-
budni, že keď chceš vnímať 
iného, musíš vypnúť seba.

Čas a dĺžka
 Jedna štatistika z Nemecka ho-
vorí, že otcovia sa venujú svojim 

deťom 5 minút denne, matky 30 
minút. Samozrejme, že sa rodi-
na navzájom nepozná a problé-
my narastajú. A rodič sa potom 
čuduje, že dcéra otehotnie alebo 
syn má dvojku zo správania, 
či začne brať drogy. Treba mať 
čas na spoločné stretnutie. 
Samozrejme, že to nemôžu byť 
hodiny denne, ale iste je reálne 
rozprávať sa niekoľko večerov 
do týždňa, a to bez TV či rádia. 
Raz do týždňa, v nedeľu, možno 
byť dlho spolu. Nezabúdajme 
na stretnutie manželov medzi 
štyrmi očami minimálne raz 
do týždňa.

Atmosféra rozhovoru
Na rozhovor potrebujeme aj 
vhodný priestor; pokojné prostre-
die. Nemôže sa konať v čase, keď 
je jeden z partnerov unavený, 
chorý či pod časovým stresom.

Konštruktívna hádka
Sme rozdielni a je úplne normál-
ne, ak prichádzame do kon-
fliktov. Keď ku kňazovi prídu 
snúbenci a tvrdia, že sa ešte 
nikdy nepohádali, nepovažuje to 
kňaz za dobrý znak. O konflik-
toch sa dočítame aj vo Svätom 
písme a konflikty sú aj v dobrom 
manželstve. Treba len dbať na 
radu sv. Pavla: „Nech slnko neza-
padá nad vaším hnevom“. Nech 
konflikty netrvajú dlho. Dlhotr-

vajúce napätia totiž vážne na-
rušujú vzťah. Prvotný výbuch 
hnevu je dobré múdro krotiť, 
aby nedošlo k nekontrolovaným 
výbuchom a hrubým urážkam. 
Potom však treba vzájomné 
nezhody riešiť, lebo tie nerie-
šené sú ako časovaná bomba.

Pred odborníkom sa stretli 
manželia tesne pred rozvodom. 
Neustále sa hádali. On ich 
viedol k tomu, aby sa neob-
viňovali a neútočili jeden na 
druhého, ale hovorili o svojich 
pocitoch. Žena povedala, že sa 
cíti nemilovaná, veď za celé tie 
roky jej nepriniesol ani jeden 
kvet. Tu sa muž buchne do čela 
a rozhorčený zvolá, že on pre 
ňu postavil celý dom. Manželia 
sa dali dohromady. Dovtedy 
nechápali, že každý má iné pre-
žívanie. Jedno indiánske príslo-
vie hovorí, že ak chceš niekoho 
pochopiť, musíš istý čas nosiť 
jeho mokasíny – hľadieť na svet 
jeho očami. Je veľmi dôležité 
hovoriť partnerovi o svojich 
pocitoch a prežívaniach, dať 
mu možnosť nazrieť do svojho 
srdca, a tak vytvoriť priestor 
na vzájomné porozumenie. Vy-
hýbajme sa útokom na partnera 
a vetám typu: „Ty ma nechápeš! 
Si hrubý! Si ako tvoja matka! 
Si grobian!“ Z počiatočného 
nedorozumenia takto vzniká 
otvorený boj. Používajme vety 

typu: „Vnímam, že na mňa 
nemáš čas… Cítim sa unavený 
a potrebujem si oddýchnuť… 
Cítim, akoby si ma nemal rád…“

Modlitba
Istý starší kňaz, ktorý za roky 
duchovnej služby zosobášil 
mnoho párov, vydal svedectvo. 
Ani jeden z tých párov, ktorí sa 
spoločne modlili, sa nerozvie-
dol. Čo Boh spojil...

Kontakt a harmónia s Bohom 
vždy vedie k zblíženiu sa ľudí 
navzájom.

Čo v kríze
A čo robiť, keď je to doma už 
veľmi zlé? Vtedy ten Bohom 
omilostený musí vnášať 
uzdravenie do vzťahu. Man-
želia sú ako spojené nádoby. 
Tak ako hriech jedného otravuje 
toho druhého, aj Božie uzdrave-
nie pôsobí na duchovne choré-
ho partnera. Viackrát som ako 
kňaz videl, že takýto duchovný 
boj jedného z manželov bol ko-
runovaný víťazstvom. Zakončím 
svätou skúsenosťou jednej ženy. 
„Všetko ma trápilo: manžel, 
deti i svokrovci. No začala som 
u seba; začala som viesť hlbší 
duchovný život a všetci okolo 
mňa sa začali meniť.“ n

Ľuboš Kohút 
ilustračná snímka: sxc.hu
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Jednou z najčastejších brán, ktoré 
otvárajú náš život pre pôsobenie diabla, 

je okultizmus. Keďže táto tematika je 
obšírna, budem sa jej venovať aj v ďalších 
číslach.

Okultizmus (occultus lat.) znamená 
čosi, čo je skryté alebo tajné, tajomné. Je 
to sústava náuk a praktík, založených na 
viere v skryté sily pôsobiace v prírode a vo 
svete vôbec. Všetko, čo pramení v okul-
tizme, nemá v princípe nič spoločné 
s dobrom ako takým.

Je to oblasť, v ktorej je diabol prítomný 
zvláštnym spôsobom. V okultizme diabol 
ponúka poznanie a moc z akéhokoľvek 
iného zdroja, ako je Boh. Keď sa o takéto 
poznanie alebo moc usilujeme, otvárame 
sa pôsobeniu zlých duchov, pričom si 

často neuvedomujeme, čo vlastne robíme. 
Väčšina ľudí, ktorí sa niekedy stretli 
s okultizmom, si neuvedomujú, že by 
robili niečo zlé.

Niektorí hľadajú poznanie a majú sklon 
k zvedavosti. Napr. rodičia túžia zistiť, 
či ich syn, ktorý spáchal samovraždu, 
je po smrti šťastný. Netúžia sa spojiť so 
satanom, ale so svojím synom. Ale tým, že 
túžia po zakázanom poznaní, sami seba 
vystavujú démonickému pôsobeniu. Zlí 
duchovia prevezmú kontrolu nad špiritis-
tickou seansou a spoja príťažlivé útržky 
pravdy s jednou alebo dvoma veľkými 
klamstvami.

Iní ľudia sa usilujú o moc. Vydajú sa 
za vyznávačom vúdú alebo za veštcom, 
aby čarami spôsobili, že sa do nich niekto 

zamiluje, alebo aby zoslali kliatbu na 
niekoho, kto ich nenávidí.

Tým, že ľudia hľadajú zakázané pozna-
nie a moc, vstupujú na diablovo územie. 
Tieto okultné praktiky Sväté písmo jasne 
odsudzuje. V Knihe Deuteronómium (18, 
10 – 12) sa píše: „Nech niet medzi vami 
nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo 
dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo 
kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor 
na sny a na znamenia; nech niet čarodej-
níkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil 
duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal 
mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa 
ošklivia Pánovi...“

Damián Saraka

VaROVaniE

Tretia vstupná brána 
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O   kom je tento prí-
beh?

O mne.
Ja som ten oslík.

Ježiš potrebuje prísť do Jeru-
zalema a bolo prorokované, že 
má prísť na oslíkovi. Učeníci 
ho nájdu, odviažu a privádzajú 
k Ježišovi. On naň vysadne 
a prichádza do Jeruzalema, 
kde všetci kričia: „Požehnaný 
kráľ, ktorý prichádza v mene 
Pánovom!“ Oslík je v „pozitív-
nom šoku“ a povie si: „Som síce 
osol, ale nevedel som, že som 
až taký známy. Nevedel som, 
že ma pozná toľko ľudí, ktorí 
si ma vážia ako kráľa. Hm, 
budem asi vzácny osol. To sa 

mi veľmi páči.“ Hosanna však 
nepatrilo oslíkovi, ale tomu, 
koho niesol. No oslík tomu vô-
bec nerozumel, lebo bol malý 
a obyčajný.

Ja som ten oslík.
Kiež by som vždy pamätal 

na to, že keď budú v mojom 
živote kričať: „Hosanna!“, že 
to nepatrí mne, ale tomu, 
koho nosím na svojom chrbte. 
Tomu, ktorý jediný je hoden 
slávy. Nikdy nesmiem zabud-
núť na to, že jemu patrí sláva. 
Kedykoľvek mi ľudia tlieskajú, 
je to kvôli Kristovi. Čím viac 
rastiem ja, tým je Krista menej. 
Je pravdou, že na jednej strane 
si oslík musí dávať pozor na 
pýchu, no na druhej strane ho 

Pán potrebuje.
Pán ma potrebuje.
Potrebuje môj chrbát, aby 

mohol prísť k ďalším. Uvedom 
si, čo to znamená. Ak mal ten 
oslík nejaké špecifikum, tak to 
bolo to, že na ňom ešte nikdy 
nikto nesedel. Ježiš nepoužíva 
„ojazdené modely“. Koľko vecí 
už na mne sedelo? Aké množ-
stvo zla už bolo na mne? Čo 
s tým? Spoveď. A preto „v Kris-
tovom mene prosíme: zmierte 
sa s Bohom!“ (2 Kor 5, 20b).

Chcem sa nechať zmieriť 
s tebou, Pane, lebo ty ma očis-
tíš, akoby som ešte nikdy ne-
zhrešil. Urobíš zo mňa „panen-
ský model“ pre svoju jazdu, ale 
iba vtedy, ak ti to dovolím. Ten 

oslík bol priviazaný. Veľakrát 
som pripútaný aj ja. K strachu, 
k tomuto svetu, k alkoholu, 
sexu, drogám, počítaču, televí-
zii... Odviaž ma, Pane! Dávam 
sa ti. Chcem sa nechať priviesť 
k tebe, aby som ti mohol slúžiť. 
Aby som mohol slúžiť tvojej 
i svojej Cirkvi ako gitarista, ani-
mátor, bohoslovec, miništrant, 
kantor... Ako človek. Aby som 
ťa mohol priniesť všade, kam 
pôjdem. Nie som zbytočný – ty 
ma potrebuješ.

A tak, Pane, vysadni na môj 
chrbát... n

Vladimír Sekera-Mikluš

„Choďte do dediny, čo je pred vami. Len čo do nej vojdete, nájdete 
priviazané osliatko, na ktorom nikdy nijaký človek nesedel. Odviažte 
ho a priveďte! A keby sa vás niekto opýtal: ,Prečo ho odväzujete?‘, 
poviete: ,Pán ho potrebuje.‘“ (Lk 19, 30 – 31)

Nechaj Ježiša vysadnúť 
na svoj chrbát!

Animátor je človek, ktorý má rád 
mladých ľudí a dôveruje im. Je citlivý 
a vnímavý na potreby druhých. Zdro-
jom jeho lásky je láska ku Kristovi. Byť 
dobrým animátorom sa nemeria tým, 
koľko viem, ale tým, aký som a ako 
žijem.

Animátor dokáže:
milovať Krista,• 
mať rád mladých ľudí,• 
mať v sebe misionársky nepokoj,• 
byť rád v spoločenstve mladých ľudí,• 
nevystupovať nikdy v mene vlastnej • 

osoby,
nikdy sa neunaviť, i keď niekedy • 

treba „zaviazať šnúrku na topánkach“,
venovať mladým ľuďom voľný čas • 

(nikdy to nie je stratený čas),
poznať členov vlastnej skupiny me-• 

nom a priezviskom,
byť zdrojom radosti,• 
nehanbiť sa,• 
mať chuť sa zdokonaľovať,• 
nebyť prítomný pasívne.• 

Ak je animátor dospelý, očakáva sa od 
neho ďaleko viac než od mladého člo-
veka. Predpokladá sa, že tento animátor 
má: 

skúsenosť zo života spoločenstva,• 
na ceste s Kristom výrazne postúpil,• 
má pre mladých ľudí určité charizmy • 

a má ich rád,
má na mladých ľudí čas.• 

Animátor 2 
anima šKOla

KUPÓN SMAJLÍK Prešov

Hurbanistov 3

Káva 1+1 zadarmo

Internet a WIFI 

zadarmo
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Rada by som vydala 
svedectvo o tom, ako 
ma Pán viedol prostred-

níctvom kňazov.
Veľakrát sa útočilo a zle 

rozprávalo o kňazoch. A mno-
hokrát to ani nemusela byť 
pravda. Dnes sa chcem poďa-
kovať Bohu za všetky milosti, 
ktoré mne a celej mojej rodine 
udelil cez kňazov.

Ako malé dievča som často 
trávila letné prázdniny pri 
babke v Hermanovciach. Tu 
som chodievala so sesterni-
cami na sv. omše, ktoré slúžil 
prof. Hlaváč. Nikdy nezabud-
nem na jeho lásku, s akou nás 
deti miloval a učil milovať Pána 
Boha. Keď sme sa presťahovali 
do Prešova, začala som chodiť 
na faru, ktorú spravoval otec 
Bumbera. Pomáhala som pre-
pisovať piesne pre mládežnícky 
zbor. Tam som spoznala otca 

Štefana Javorské-
ho, ktorý pomáhal 
s prístavbou fary. 
Za komunizmu bol 
prenasledovaný, 
lebo sa aktívne 
venoval mládeži. 
Snažil sa nás viesť, 
aby sme žili čisto. Aj 
vďaka nemu a jeho 
modlitbám sme sa 
spolu s mojím nastávajúcim 
pripravovali na manželstvo 
podľa jeho slov. Spájala nás 
modlitba a nie telesné doty-
ky. Dnes v tom vidím veľké 
požehnanie pre celú našu 
rodinu. Som vďačná aj za otca 
Bumberu a otca Halušku, ktorý 
ma duchovne viedli a povzbu-
dzovali v skúškach k modlitbe. 
Keď sme nemali vlastný byt, 
Pán splnil prisľúbenie, aby 
sme hľadali Božie kráľovstvo 
a všetko ostatné dostaneme 

navyše. A dostali sme byt. Ešte 
pred sobášom pomohol istý 
kňaz môjmu snúbencovi splatiť 
dlh za školu, ktorú vyštudoval. 
Aj v manželstve sa o nás stará. 
Keď sme boli vo finančnej 
núdzi, pomohla nám jedna 
dobrá kňazská rodina. Pán mi 
poslal svojho služobníka aj 
do nemocnice, keď som bola 
v ohrození života. Tou najväč-
šou osobnosťou v mojom živote 
bol a vždy ostane bl. biskup 
P. P. Gojdič. Po dlhoročnej 

materskej som už chcela 
pracovať vo svojom odbo-
re. Často som prosila pri 
jeho hrobe v katedrálnom 
chráme, aby mi vyprosil 
dobrú prácu v dobrom 
kolektíve. Bol to pre mňa 
zázrak, lebo ma vypočul. 
Dostala som prácu. Až 
neskôr som si uvedomila, 
že pracujem v cirkevnom 

gymnáziu, ktoré nesie jeho 
meno. Keď sme mali v našom 
manželstve duchovnú skúšku 
a náš syn sa vzdialil od Pána, 
modlili sme sa za neho a zasvä-
tili sme ho Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie. Jeho obrá-
tenie vyvrcholilo aj prostred-
níctvom kňaza na duchovných 
cvičeniach, ktoré usporiadalo 
gymnázium. Ďakujem za 
všetkých týchto kňazov. n

Mária
ilustračná snímka: archív

Ďakujem

V tento deň sa budete zmierovať a očisťovať

Jom kipur – Deň zmierenia, nazýva-
ný tiež Šabat všetkých šabatov, patrí 

k najdôležitejším biblickým pôstnym 
dňom. Slávi sa 10. dňa židovského 
mesiaca tišri (čiastočne sa kryje so sep-
tembrom). Tohto roka sa bude sláviť 18. 
septembra.

„Tento zákon bude pre vás večne platný: 
V desiaty deň siedmeho mesiaca sa budete 
postiť a nebudete konať nijakú prácu, ani 
domorodec, ani cudzinec, ktorý sa u vás 
zdržuje. Lebo v tento deň sa budete zmie-
rovať a očisťovať; očistíte sa od všetkých 
svojich hriechov pred Pánom. Bude to pre 
vás deň úplného odpočinku a budete sa 
postiť. To je večné ustanovenie.“ (Lv 16, 
29 – 31)

Sviatku predchádza desať dní pokánia, 
ktoré sa začínajú sviatkom Nového roka 
(Roš ha šana), počas ktorých je človek po-
zvaný k pokoreniu sa. V tento deň po celej 
krajine zaznievajú trúby, ktorých hlas má 
pomôcť otvoriť duše hriešnikom a obrátiť 
ich smerom k Stvoriteľovi, a zvolávať židov 
do spoločného zhromaždenia.

Židia na Jom kipur zvyknú dodnes 
dodržiavať prísny pôst od západu slnka do 
zotmenia nasledujúceho dňa. Zdržiavajú 
sa jedla aj nápojov (ak to zdravotný stav 
dovoľuje), manželského styku, používania 
kozmetických potrieb, nosenia koženej 
obuvi (známky prepychu), šperkov a umý-
vania tela (pre radosť). Všetko má totiž byť 
zamerané na pokánie a materiálne veci 
majú byť redukované na minimum. Podľa 
židovského zákona sa však všetky nábo-
ženské predpisy rušia, ak je ohrozený život 
človeka.

Na Jom kipur je zvykom nosiť biele rúcho 
(kitel), ktorý raz bude oblečený ako poh-
rebné rúcho pripomínajúce: „Nezabúdaj na 
smrť!“ a nabádajúce, aby všetky sľuby boli 
„čisté ako sneh“.

Ťažisko sviatku spočíva v kajúcich mod-
litbách a vo vyznávaní hriechov, ktoré sa 
opakuje niekoľkokrát za deň. V modlitbách 
vyznávajú hriechy, ktorých sa dopustili „zo 
zatvrdnutosti srdca, z nevedomosti, neu-
váženými rečami, z nemravnosti, verejne 
alebo v ústraní, z donútenia i svojvôle...“ 

Zároveň otvorene uznávajú: „Zhrešili sme, 
previnili sme sa, dopustili sme sa never-
nosti..... Ty však si spravodlivý vo všetkom, 
čo na nás prišlo, lebo ty si konal pravdivo, 
ale my bezbožne... A tak buď vôľa tvoja, 
Pane, ...odpusť nám všetky naše hriechy.“  
Vo svojom okolí vyhľadávajú priateľov 
aj nepriateľov. Snažia sa ich odprosiť za 
všetko, čím sa proti nim previnili v minu-
lom roku. O tomto zmierení hovorí isté 
židovské právne ponaučenie (mišna): „Jom 
kipur prináša odpustenie len za tie prie-
stupky, ktoré sú medzi človekom a Bohom. 
Za previnenia, ktoré sú medzi človekom 
a človekom, prinesie Jom kipur odpustenie 
len vtedy, keď sa človek najskôr zmieri so 
svojím bratom.“ 

Bežne sa židia pozdravujú pozdravom 
„Šalom“ (Pokoj tebe), na sviatky si pra-
jú „Chag sameach“ (Veselý sviatok), ale 
počas sviatku Jom kipur sa zdravia „Gmar 
chatima tova“, čo vyjadruje prianie, „nech 
si zapísaný do knihy života“.

 
Marica Kipikašová
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Malý Lukáško sa narodil 
predčasne. Možno aj 
preto chodili odma-

lička okolo neho všetci ako po 
špičkách a rozmaznávali ho. 
Chlapec sa naučil chodiť, roz-
právať... Keď mal štyri roky, roz-
hodli sa rodičia Michal a Jana, 
že je konečne čas na škôlku. 
Prvý deň sa prišli iba pozrieť – 
nalákať ho. Podarilo sa. Množ-
stvo nových hračiek chlapcovi 
učarovalo. Nasledovalo zopár 
dní, keď spolu s mamou strávil 
celé predpoludnie v škôlke. Hral 
sa s hračkami a zapájal sa aj do 
hier v kolektíve. Očkom však 
stále poškuľoval po mame.

Jeho mamu však štyri roky 
takejto mravčej starostlivosti 
o dieťa poriadne unavili. Tešila 
sa na zmenu, na prácu, kolek-
tív. Dokonca sa pristihla pri 
myšlienkach, že sa teší na čas 
bez Lukáška. Nadišiel čas, aby 
sa Lukáško osamostatnil. Prvý 
deň, keď chlapca chcela nechať 
v škôlke samého, nevyšiel dob-
re. Už o desiatej si poň musela 
prísť. A potom? Začal plakať 
a vzpierať sa. Mamy sa držal ako 
kliešť.

Rodičia sa poradili a rozhodli, 
že sa vzdajú škôlky a do opatro-
vania „zapriahnu“ starú mamu. 
Chlapec ju poznal, nemali by 
byť problémy. Na prvý pohľad 
to fungovalo. Ale malý chlapec 
aj v tejto opatere potreboval 
aspoň počuť mamin hlas. A tak 
babkin účet za telefón razom 
prerástol sto eur.

Prišli Vianoce a vianočná 
spoveď. Jana na ňu chodila len 
dvakrát do roka – na Vianoce 
a Veľkú noc. Keď sa konečne 
dostala do spovednice, vy-
menovala všetky svoje známe 
prehrešky. Nezabudla dodať aj 
ten najčerstvejší: „Pristihla som 
sa, že mi robilo radosť zbaviť 
sa dieťaťa.“ Kňaz prv nechápal. 
Vysvetlila mu to. Jeho odpoveď 
ju prekvapila: „To je normálne, 
je to v poriadku.“ Nechápala. 
Čože? Je normálne nechcieť 
dať milovanému dieťaťu všetku 
svoju lásku? No v spovednici 
nemohla byť dlhšie. Čo si tamtí 
vonku pomyslia? A tak vyšla 
bez poriadneho vysvetlenia.

Nedalo jej to však pokoj 
a nahlodávalo to jej po-
cit bezhraničnej lásky voči 
malému Lukáškovi. Chlapec 
rástol. S veľkými ťažkosťami 
sa podarilo dať ho do škôlky 
aspoň na predškolskú prípravu 
– aj to s ročným oneskorením. 
Lukáško však bojoval, ako 
vládal. A tak mal v škôlke ako 
jediné dieťa vlastný mobilný 
telefón. A aj starká sa musela po 
chlapca zastaviť hneď, ako to 
bolo možné. Dieťa však nijako 
nenapredovalo v samostatnosti. 
Šnúrky? Obliekanie? Upratova-
nie? To všetko boli pre neho iba 
práce, ktoré mali urobiť ostatní.

Prišiel čas na školu. Lukáš 
mal sedem rokov, ale nedoká-
zal sedieť v lavici a jednostaj 
vyrušoval. Často telefonoval 
s mamou aj počas hodiny. Uči-
teľku to nahnevalo a mobil mu 
vzala. Začal revať a vrieskať tak, 
že sa mu podarilo prerušiť vyu-

čovanie na celej chodbe. „Príďte 
si po dieťa,“ znel jednoduchý 
odkaz učiteľky jeho matke. Jana 
prerušila prácu a vzala si zvyšok 
dňa voľno. Nevedela, čo má 
robiť. Učiteľka jej hovorila, že 
chlapec je rozmaznaný. Vrátiť sa 
do škôlky už nemohol.

Večer si Jana spomenula na 
kňaza, ktorý jej pred dvomi 
rokmi povedal, že je normálne 
oddýchnuť si. Zdvihla sa a šla 
na liturgiu. Manžel zostal 
s Lukáškom sám. Keď sa obrady 

skončili, zašla za kňazom 
a chcela sa porozprávať. Vyhovel 
jej. Domov sa vrátila až neskoro 
v noci. Obaja jej chlapi už spali. 
Lukáško sníval, že ráno zostane 
doma. Prebudenie bolo však 
tvrdé. Išiel zasa do školy. No 
tentoraz bez mobilu, hračiek 
a na desiatu mal jablko a na-
tretý chlieb. Žiadne sladkosti. 
Doteraz milovaná mama sa 
stala jeho najväčším nepriate-
ľom. Čo mu to urobila? Ona ho 
nemá rada!

Prešiel mesiac a všetko sa 
zmenilo. Nie, nebolo všetko 
perfektné, ale smer života ich 
rodiny sa zmenil. Chlapec už 
vydržal v škole aj počas dru-
žiny. Učiteľka bola na neho 
tvrdá a nekompromisná. Doma 
zistil, že už nie je stredobodom 
pozornosti. A tak ustúpil a začal 
sa učiť. Aj šnúrky si už vedel 
zaviazať. Ísť s rozviazanými ho 
nebavilo – stačilo zopárkrát 
spadnúť, keď sa rozbehol. Zistil, 
že obliecť sa je lepšie, než ísť 
v chladnom jesennom vetre 
naľahko.

Jana musela vystáť jeho 
trucovanie a odmietanie. 
Musela vystáť odsudzovanie 
ľudí z jej okolia, keď jej vytýkali 
týranie dieťaťa a nedostatočnú 
starostlivosť. Ale bola rada. 
Ďakovala Bohu za tie hodiny 
večer v chráme. Hodiny, počas 
ktorých spoznala, že pravá láska 
necháva dieťa slobodné. Hodi-
ny, keď spolu s kňazom kľačala 
v prázdnom chráme pred oltá-
rom, modlila sa a plakala. Bol to 
čas jej obrátenia. Čas, keď Boh 
cez ňu vstúpil do jej rodiny a za-
čal naprávať škody, čo popáchali 
bez neho. n

Jeremy
ilustračná snímka: sxc.hu

20  |  príbeh

Po finálovom zápase Kanada 
– USA na Zimnej olympiáde 
vo Vancouveri bol hrdinom 
zápasu Sidney Crosby, ktorý 
v predĺžení strelil víťazný gól 
Kanady a zabezpečil domá-
cim zlatú medailu. Po zápase 
sa ho reportéri pýtali, aké sú 

jeho najčerstvejšie dojmy. 
Crosby odpovedal: „Strelil 
som gól, ktorý si zapamätá 
celý svet!“
Aké góly strieľame my?
Bude si ich pamätať večnosť?

Helena Krenická

Finálový zápas

Tvrdá zmena
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Moji známi svorne 
tvrdili, že áno (ja 
si to myslím tiež). 

Minule sme si hovorili, že pr-
vým hmatateľnejším dôkazom 
jeho prítomnosti bol stánok 
stretnutia. Ale Dávid túžil po 
stabilnom mieste uctievania, 
čo sa uskutočnilo postavením 
prvého chrámu Šalamúnom. 
V jeho centre bola svätyňa 
svätých, omnoho nádhernejšia 
ako tá v stánku. To, čo robi-
lo toto miesto svätým, bola 
Božia sláva, ktorá spočívala 
nad archou zmluvy, v ktorej 
boli uložené tabule zákona, 
manna a Áronova palica z man-
dľovníka. Všetko, čo čítame 
v Pentateuchu o systéme obiet 
a bohoslužby, sa v tomto prvom 
chráme aj uskutočňovalo. 
Jeremiáš v tom čase usvedčoval 
ľud z prílišného spoliehania sa 
na chrám a na prítomnosť archy 
v ňom. Ľudia sa spoliehali na 

to, že kým chrám stojí a môžu 
prinášať obety za hriech, Boh 
je s nimi spokojný. Ostávali vo 
svojom starom spôsobe života, 
ktorý nechceli zmeniť. A tak 
„dostali, o čo si koledovali“. Keď 
už bola ich arogancia nezne-
siteľná, boli vydaní do zajatia 
a chrám zničený. Po čase kráľ 
Kýros dovolil židom vrátiť sa do 
Jeruzalema a chrám obnoviť. 
Písmo hovorí, že ľud pri stavbe 
plakal, lebo si pamätal na slávu 
prvého chrámu. Ten, čo stavali, 
sa mu nemohol vyrovnať. Nešlo 
len o architektúru, ale chýbala 
podstatná vec – archa zmluvy. 
Historické svedectvá o tom, čo 
do svätyne svätých v druhom 
chráme dali, sú rôzne. Na-
priek tomu Písmo hovorí, že 
sláva tohto druhého chrámu 
mala byť väčšia, ako bola sláva 
prvého – práve doňho vstúpil 
Ježiš Kristus. V ňom ohlasoval 
evanjelium a jeho opona sa roz-

trhla po tom, čo dokonal dielo 
spásy na kríži. Práve v tomto 
chráme bez archy a bez úplné-
ho rituálneho systému mal ľud 
pochopiť, že pravé uctievanie 
sa deje v srdci človeka. Písmo 
hovorí aj o treťom chráme, 
ktorý bude v posledných dňoch 
obnovený a do ktorého zasadne 
falošný prorok (2 Sol 1, 4). Nie 
je dôvod Písmu neveriť. Ale pre 
nás je podstatné niečo iné. Po 
prvom chráme kráľa Šalamúna, 
v ktorom viditeľným spôsobom 
prebývala Pánova sláva, a po 
druhom chráme, do ktorého 
vstúpil Mesiáš, je tu nový 
chrám Svätého Ducha – každý, 
kto svoj život odovzdal Bohu. 
Je pre nás naozaj lepšie, že Ježiš 
odišiel k Otcovi a poslal nám 
Svätého Ducha. Keby bol Ježiš 
ostal, bolo by všetko obmedze-
né na jedno miesto. Ale Svätý 
Duch prebýva v nás a naše telá 
sú živými chrámami živého 

Boha. Všetko, čo potrebujeme, 
máme vo svojom srdci.

Jeden z výrazov pre svätyňu 
je miškan (príbytok). Boh chce 
mať v človeku príbytok, ktorý 
vlastní, kde je doma. Ale chceš 
aj ty bývať s ním? Počas prvého 
chrámu sa ľud spoliehal na 
obetný systém v chráme a nebol 
ochotný odvrátiť sa od hriechu 
a podriadiť svoj život Bohu. 
Viac bol sústredený na chrám 
ako na zmenu srdca. Dnešné 
sviatosti sú neraz pre ľudí 
rovnakou falošnou „poistkou“, 
ktorá umlčí všetko snaženie 
Božieho Ducha (veď pôjdem 
k sviatostiam, ktoré to vyriešia 
– zaznie neraz).

Vďaka tomu, že prišiel Svätý 
Duch, Boh kráča s nami, býva 
v nás a naozaj nikto nás od 
neho nemôže odlúčiť. Nie je 
také miesto, kam by s nami ne-
šiel. Nie je také stretnutie, pri 
ktorom by nebol. Dovoľ Bohu, 
aby bol u teba „doma“, aby 
mohol zariadiť tvoj život podľa 
jeho predstáv ako jeho „maji-
teľ“. Ak bude v tvojom osob-
nom živote oslávený a vyvýšený 
Boh, potom liturgická oslava vo 
fyzickom kamennom chráme 
bude prirodzeným vyvrchole-
ním tejto súkromnej oslavy. n

Valéria Juríčková

Pred časom som „provokovala“ známych otázkou, či je naozaj lep-
šie, že Ježiš odišiel k Otcovi. Veď keby ostal, boli by vyriešené otázky 
ohľadne denominácií, mohli by sme sa ho spýtať na správny výklad 
Biblie, rozriešil by politické konflikty, mohli by sme k nemu prísť a ne-
chať sa uzdraviť, kriesil by mŕtvych... A okrem toho, v dobe moder-
ných technológií by sme mu určite našli kopu fantastického uplatne-
nia. Ale on si jednoducho odišiel, poslal nám Svätého Ducha, o ktorom 
si takmer každá denominácia myslí svoje a ešte nám aj povedal, že je 
to pre nás lepšie. Naozaj je?

Za tento svätý chrám 2

Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi

V    bulharskom Monastieri svätého Jura-
ja na Atose žil mních Gabriel so svojím 

duchovným synom, ktorý sa volal rovnako. 
Starec v sobotu večer chodieval do chrámu 
na celonočné bdenie. Odišiel aj v jeden deň 
v roku 982 a povedal svojmu duchovnému 
synovi, aby sa modlil, koľko bude vládať.

O polnoci sa k učeníkovi pripojil nezná-
my mních. Ráno sa dostali k utierni. Keď 
došli na miesto, kde sa spieva: „Čestnejšia si 
ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia 
ako cherubíni, bez porušenia si porodila 
Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebí-

me ťa“, neznámy mních začal túto modlitbu 
znova, a to vetou: „Dôstojné je velebiť teba, 
Bohorodička, vždy blažená a nepoškvrnená 
Matka nášho Boha“. Mních Gabriel sa pre-
kvapil, lebo niečo také ešte nikdy nepočul 
a poprosil neznámeho, aby to zapísal. Ne-
známy mních to zapísal na kamennú dosku 
a prikázal: „Nech odteraz všetci pravoverní 
kresťania spievajú tak, ako som to napísal.“ 
A v tej chvíli zmizol mladíkovi spred očí. Išlo 
totiž o archanjela Gabriela.

Konštantínopolský patriarcha Sisinnios 
II. (996 – 998) si túto kamennú dosku 

vypýtal, všetko preskúmal a okružným 
listom prikázal spievať pieseň Bohorodičke 
práve takto. Následne bola ikona, pred 
ktorou došlo k tejto udalosti, prenesená do 
atoského chrámu mesta Kareja.

Máme teda modlitbu, kde autorom prvej 
časti je archanjel Gabriel, autorom druhej 
svätý Kozma Jeruzalemčan. Mimochodom, 
spomenutému mužovi Panna Mária pove-
dala v zjavení, že práve tento hymnus sa jej 
páči zo všetkých najviac.

Marcel Gajdoš
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PONDELOK 29. marec
Veľký pondelok. Prepodobný Marek
Čítania: Ex 1, 1 – 20; Jób 1, 1 – 12; Mt 24, 3 – 
35, zač. 98
Dajte si pozor, aby ste sa neplašili. (Mt 
24, 6b)
Slovenské príslovie hovorí: Práca chvatná, 
málo platná. Kresťan je povolaný robiť 
všetko s rozvahou. Aj v duchovnom živote 
je dôležité neľakať sa, neplašiť sa, aj keď sa 
mi niečo nedarí. Skôr sa upokojiť a v po-
koji srdca prosiť Pána o svetlo do môjho 
strachu. Vtedy bude pre mňa aj koniec sveta 
radostný a budem v ňom vidieť šťastné 
stretnutie s Ježišom.
Liturgia: Liturgia vopred posvätených darov

UTOROK 30. marec
Veľký utorok. Prepo-
dobný Ján Klimak
Čítania: Mt 24, 36 – 51; 
25, 1 – 46; 26, 1 – 2, zač. 102
V tomto všetkom Jób ne-
zhrešil a nevyriekol proti 
Bohu nič neprístojné. 
(Jób 13, 22)
Koľkokrát pre maličkosti 
vieme znevážiť svojho 
Boha, ako často to počuť 
aj v médiách! Hľa, aká 
tragédia sa stala Jóbovi. 
Vari nežialil, vari necítil 
bolesť? Mal však srdce tak 
blízko Boha, že aj tieto 
udalosti vnímal ako svoj rast. Dúfal totiž, 
že Boh kriesi aj mŕtvych – ja len musím 
zostať pevný vo viere, len vtedy nezhreším, 
ak skutočne dôverujem Bohu.
Liturgia: Liturgia vopred posvätených darov

STREDA 31. marec
Veľká streda. Prepodobný Hyppatios
Čítania: Mt 26, 6 – 16, zač. 108
Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať 
toto evanjelium, bude sa na jej pamiatku 
hovoriť aj o tom, čo urobila. (Mt 26, 13)
Prečo sa ohlasuje skutok tejto ženy? Vari 
preto, že čosi drahocenné venovala Ježišovi? 
Nie. Ona vo svojom nešťastí, keď nevedela 
ako riešiť svoju úbohú situáciu, urobila sku-
točne veľké gesto. Možno v ľudských očiach 
mrhanie. V Božích očiach, v očiach srdca, 
gesto veľké, lebo urobila to, čo jej hovorilo 
srdce, nie to, čo kázal rozum. Preto je veľká.
Liturgia: Liturgia vopred posvätených 
darov. Zdržanlivosť od mäsa.

ŠTVRTOK 1. apríl
Veľký štvrtok. Prepodobná Mária 
Egyptská
Čítania: Mt 26, 1 – 20, zač. 107; Jn 13, 3 – 
17, zač. 44; Mt 26, 21 – 39, zač. 108; Lk 22, 
43 – 44, zač. 109; Mt 26, 40 – 75; 27, 1 – 2, 
zač. 108
... začal umývať učeníkom nohy. (Jn 13, 
5b)
Umývať nohy nie je nič príjemné. No Ježiš 
ma k tomu vedie. Prečo? Aby ma ponížil 
alebo ukázal moju úbohosť? Nie. Aby uká-
zal moju veľkosť. Len človek s veľkým srd-
com dokáže umývať nohy (svätým), utierať 
ich rany a bolesti. Skúsme byť služobníkmi 
bratom tak, že o ich chybách nebudeme ho-
voriť, ale skôr ich ukrývať, utierať a umývať. 
Len takto budeme rásť.

Liturgia: Liturgia sv. Bazi-
la Veľkého. Menlivé časti 
z Veľkého štvrtka. (HS: 
222, PZ: 187, SDS: 207)

PIATOK 2. apríl
Veľký piatok. Prepo-
dobný Títus Divotvorca
Čítania: Ex 33, 1 – 23; Jób 
42, 12 – 17; Iz 52, 13 – 54, 
1; 1 Kor 1, 18 – 2, 2, zač. 
125; Mt 27, 1 – 38; Lk 23, 
39 – 43; Mt 27, 39 – 54; Jn 
19, 31 – 37; Mt 27, 55 – 61, 
zač. 110
Bože môj, prečo si ma 
opustil? (Mt 27, 46c)

Opúšťa Boh svojich služobníkov, necháva 
ich zvoli hriešnikom? Zanechal Otec Syna? 
Určite nie, a dokázal to, keď ho preslávil 
nielen jeho smrťou, ale aj vzkriesením. 
Môže sa zdať, že ma Otec nepočúva, keď 
k nemu volám, že je ďaleko, no práve vtedy 
je blízko, len tým piatkom smrti musím 
prejsť, aby zomrelo to, čo je staré, a žilo to, 
čo je v Kristovi nové.
Liturgia: Kráľovské hodinky. Veľká 
večiereň s uložením plaščenice do hrobu. 
Prikázaný sviatok. Zdržanlivosť od mäsa 
a mlieka. Prísny pôst.

SOBOTA 3. apríl
Veľká sobota. Prepodobný vyznávač 
Nikita
Čítania: Mt 28, 1 – 20, zač. 115
... vstal, ako povedal. (Mt 28, 6b)
Dáte mi za pravdu, že tento deň je akýsi 
tajomne tichý. Keď Boh hovoril k Mojžišovi, 

bolo počuť poľnicu, hromy burácali, no 
tu je ticho. Kdeže je Boh? V tichu môjho 
osobného hrobu, keď vidím ležať seba ako 
nemohúceho, iba vtedy nájdem a pochopím, 
ako veľmi potrebujem Krista. Iba v ňom 
nájdem život. A stretnúť ho môžem v tichu 
modlitby.
Liturgia: Liturgia sv. Bazila Veľkého. Men-
livé časti z Veľkej soboty. (HS: 224, PZ: 189, 
SDS: 209)

NEDEĽA 4. apríl
NEDEľA PASCHy. SVETLé KRISTO-
VO VZKRIESENIE. Prepodobní Jozef 
Hymnograf a Juraj z Maley
Čítania: Sk 1, 1 – 8, zač. 1; Jn 1, 1 – 17, zač. 1
Na počiatku bolo Slovo. (Jn 1, 1a)
Často sa môžeme stretnúť s otázkou: „Ako 
by to bolo, keby Adam nezhrešil, keby neboli 
jedli ovocie, boli by sme všetci v raji? Ako 
by to bolo?“, ba počuť aj: „Škoda, že zhrešil, 
bolo by nám lepšie“. Odpoveď je tak blízko 
pri nás, a tak ľahko ju prehliadame. Od-
poveď je v dnešnom sviatku Paschy. Dnes 
je totiž počiatok nového sveta, brat a ses-
tra, dnes Boh predstavuje nového Adama 
a vovádza ho späť do raja, nebude tu sám 
a nebude chodiť smutný, s ním vchádza-
me do tohto raja všetci, ktorí sme krstom 
naštepení do jeho života. Zanechajme preto 
všetko staré a radostne vstúpme s Ježišom 
do nového života, do nového sveta, do nové-
ho Jeruzalema. Teda už niet otázky, ako by 
to bolo, pretože každý z nás môže zakú-
šať skúsenosť raja, každý z nás tu môže 
prebývať v úplnej blízkosti Boha, môže 
sa s ním rozprávať, prechádzať, láskať sa 
s ním bez strachu, že zomrie. Môžeme ho 
s istotou nazývať svojím Otcom, pretože 
sme s a v ňom znova narodili. Všetko odte-
raz je postavené len na mojom rozhodnutí, 
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či chcem, alebo nechcem tento život žiť. 
Z Božej strany je vykonané všetko, záleží len 
na mne. 
Tu je naša spása a naša radosť. Už nemu-
síme čakať na iný život, nemusíme zmierať 
strachom nad otázkou, ako to bude, či 
budem spasený. My môžeme tento život 
zažívať už teraz, pretože Kristus vstal 
z mŕtvych.
Liturgia: Menlivé časti z Paschy. Namiesto 
Svätý Bože sa spieva Ktorí ste v Krista. Na-
miesto Dôstojné je sa spieva Anjel zvestoval 
a Osvieť sa. Namiesto Požehnaný, ktorý 
prichádza, Videli sme, Nech sa naplnia, 
Nech je požehnané a Sláva, I teraz, v pre-
pustení sa spieva tropár Kristus slávne vstal 
z mŕtvych. (HS: 227, PZ: 192, SDS: 223)

PONDELOK 5. apríl
Svetlý pondelok. Mučeníci Teodul, 
Agatopod a spol.
Čítania: Sk 1, 12 – 17. 21 – 26, zač. 2; Jn 1, 
18 – 28, zač. 2
Boha nikto nikdy nevidel. (Jn 1, 18a)
Ako to? Veď Mojžiš sa s ním zhováral, 
Adam prechádzal. Videli ho predsa. No 
poznať Boha neznamená len ho vidieť – aj 
démon videl Boha, a pácha zlo. Ja som 
povolaný žiť tak blízko neho, aby sa moje 
srdce stalo jeho srdcom. Pred Ježišovým 
príchodom ho nikto nikdy nepoznal v do-
konalosti. Len v Ježišovi skutočne uvidím 
Božiu tvár, a to zmení môj život.
Liturgia: Menlivé časti z Paschy. Prokimen 
a Aleluja zo Svetlého pondelka. Prikázaný 
sviatok. (HS: 227, 230, PZ: 192, 195, SDS: 
223, 226)

UTOROK 6. apríl
Svetlý utorok. Arcibiskup Eutychios. 
Arcibiskup Metod, učiteľ Slovanov
Čítania: Sk 1, 14 – 21, zač. 4; Lk 24, 12 – 35, 
zač. 113
... vrátil sa domov a čudoval sa. (Lk 24, 
12 c)
Z dovoleniek si zvykneme prinášať spomien-
ky, fotky, suveníry. Dlho na to krásne, čo 
sme zažili, spomíname. Peter mal zážitok 
zo vzkriesenia a aj doma o tom uvažuje – 
rozjíma, čuduje sa. Čudujem sa, rozjímam 
nad svojimi zážitkami s Pánom? Je pre mňa 
liturgia stretnutím alebo len čímsi, čo pre-
jde bez stopy, ktorá by zmenila môj život?
Liturgia: Menlivé časti z Paschy. Prokimen 
a Aleluja zo Svetlého utorka. (HS: 227, 230, 
PZ: 192, 196, SDS: 223, 226)

STREDA 7. apríl
Svetlá streda. Prepodobný Juraj
Čítania: Sk 2, 22 – 36, zač. 5; Jn 1, 35 – 51, 
zač.4
Hľa, Boží Baránok! (Jn 1, 36b)
Tak málo stačilo, aby Jánovi učeníci uverili. 
Táto krátka veta, no taká silná svedectvom, 
že Andrej zostáva od tej chvíle len s Ježišom. 
Nemusíš vydávať veľké svedectvá, nemu-
síš kriesiť mŕtvych, ale tvoj jednoduchý 
a zodpovedný život možno privedie k Bohu 
mnohých. Aj malé svedectvá sú pre dnešnú 
dobu dôležité.
Liturgia: Menlivé časti z Paschy. Prokimen 
a Aleluja zo Svetlej stredy. (HS: 227, 230, 
PZ: 192, 197, SDS: 223)

ŠTVRTOK 8. apríl
Svetlý štvrtok. Apoštoli Herodión 
a spol.
Čítania: Sk 2, 38 – 43, zač. 6; Jn 3, 1 – 15, 
zač. 8
Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoš-
tolov. (Sk 2, 42a)
Dnes je často počuť o tom, ako ľudia 
opúšťajú chrámy, spoločenstvá. Ako málo 
túžime počúvať Božie slovo. Hľa, kresťa-
nia boli vytrvalí; a aj sú? Pán nám dáva 
zvláštnu možnosť, kde ho môžeme stretnúť 
zvláštnym spôsobom. Eucharistiu. Tu sa 
môžeme vytrvalo zúčastňovať na učení 
apoštolov a nedať sa oklamať tvrdením, že 
Eucharistia je nepodstatná.
Liturgia: Menlivé časti z Paschy. Prokimen 
a Aleluja zo Svetlého štvrtka. (HS: 227, 230, 
PZ: 192, 197, SDS: 223)

PIATOK 9. apríl
Svetlý piatok. Mučeník Eupsychios
Čítania: Sk 3, 1 – 8, zač. 7; Jn 2, 12 – 22, 
zač. 7
Odneste to odtiaľto. (Jn 2, 16b)
S čím všetkým ja prichádzam do chrámu? 
Spievame: „Odložme svetské starosti“, no 
za nič na svete sa ich nechceme vzdať, 
často ani počas modlitby. Skúsme zo svojho 
srdca v čase stretnutia s Bohom vyniesť 
všetko nepotrebné, nepodstatné, nesúvi-
siace s Pánom. Nechajme to predo dvermi 
nášho srdca, aby bolo skutočným miestom 
modlitby.
Liturgia: Menlivé časti z Paschy. Prokimen 
a Aleluja zo Svetlého piatka. Voľnica. (HS: 
227, 230, PZ: 192, 198, SDS: 223)

SOBOTA 10. apríl
Svetlá sobota. Mučeníci Terencius, 
Pompejus a spol.
Čítania: Sk 3, 11 – 16, zač. 8; Jn 3, 22 – 33, 
zač. 11 
Človek si nemôže prisvojiť nič, ak mu to 
nebolo dané z neba. (Jn 3, 27)
Hľa, aká pokora Jána. V tom čase mal väčší 
úspech, poznalo ho viac ľudí ako Ježiša. Ak 
by bol zo sveta, nedovolil by nikomu, aby ho 
obral o slávu, no Ján v pokore ukazuje na 
Ježiša. To preto, aby som si aj ja uvedomil, 
že celý môj život má byť ukazovaním na 
Ježiša, na nikoho a nič iné.
Liturgia: Menlivé časti z Paschy. Prokimen 
a Aleluja zo Svetlej soboty. (HS: 227, 230, 
PZ: 192, 198, SDS: 223)

NEDEĽA 11. apríl
Druhá nedeľa po Pasche – Tomášova. 
Nedeľa Božieho milosrdenstva. Hiero-
mučeník Antipas
Čítania: Sk 5, 12 – 20, zač. 14; Jn 20, 19 – 31, 
zač. 65
Pán môj a Boh môj. (Jn 20, 28b)
Každomu dňu večur pride – toto rusínske 
príslovie sa veľmi hodí k dnešnému dňu 
i k samotnému apoštolovi Tomášovi. Mož-
no si nemyslel, že jeho viera je taká mizivá, 
aj on patril k apoštolom, aj on azda hovoril 
Ježišovi, že ho nikdy neopustí. No tu má 
skúsenosť so sebou samým – jeho viera nie 
je žiadna. Prišiel večer jeho predstave o sebe 
samom a o jeho viere. A na čo sa zmohol? 
„Pán môj a Boh môj!“ Toto vyznanie, také 
typické pre dnešnú nedeľu, je jedným z naj-
krajších vyznaní, ktoré máme od človeka 
k jeho Bohu. Veď Tomášovi svedčia o vzkrie-
sení tí, ktorí ho reálne videli, hovoria o ňom 
ženy i muži – myronosičky i apoštoli. No 
apoštol Tomáš stojí pevne vo svojom pre-
svedčení: „Ak neuvidím, neuverím!“ 
Možno sa aj ty pýtaš na rôzne veci, možno 
ti mnohé pravdy – aj z Biblie – nejdú do 
hlavy a nerozumieš im. Neboj sa pýtať, 
neboj sa povedať: „Ak mi to nevysvetlíte, 
neuverím!“ Pretože Pán chce zachrániť 
všetkých, aj pochybujúcich – všetkých. Teda 
dnešná nedeľa je hlavne o pokore, že nedo-
kážem síce veriť niečomu, čomu neverím, 
ale v každom prípade túžim stáť na strane 
Boha, a preto sa pýtam tých, ktorí mi to 
môžu objasniť, alebo aj samotného Pána, 
aby osvietil môj rozum.
Liturgia: Prvá a druhá antifóna Paschy 
a tretia každodenná s nedeľným refrénom. 
Menlivé časti z Nedele o Tomášovi. (HS: 
227, 233, PZ: 199, SDS: 226)

Michal Bučko
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Od obdobia Konštantína 
Veľkého, a najmä od 4. 
stor., keď sa jasnejšie 

a zreteľnejšie začalo rozvíjať 
učenie o osobe Ježiša Krista, 
symbolické obrazy začínajú 
ustupovať historickej pravde 
a cirkevnému podaniu. A tak 
ikona v dôsledku vtelenia 
upúšťa od hmotných a živo-
číšnych symbolov a prechádza 
k zobrazovaniu ľudskej podoby 
ako najvznešenejšieho Božieho 
stvorenia. Táto viditeľná zmena 
sa udiala na Piato-šiestom 
trulanskom všeobecnom sneme 
v Konštantínopole v r. 692, 
ktorý vo svojom 82. kánone 
zakazuje zobrazovanie staro-

zákonných symbolov, akými 
sú baránok a ryba ako symboly 
Krista, a zdôrazňuje, že musia 
byť nahradené ľudskou tvárou 
Krista, ktorý sa vtelil. Text 
spomínaného kánonu je nasle-
dovný: „Na niektorých zobraze-
niach sa nachádza baránok, na 
ktorého prstom poukazuje Kris-
tov predchodca Ján Krstiteľ ako 
na pravého Baránka Krista, kto-
rý sa vtelil. Uctievajúc staré zo-
brazenia a scény ako znamenia 
a predobrazy pravdy tradované 
v Cirkvi my uprednostňujeme 
milosť a pravdu prijímajúc ju 
ako uskutočnenie zákona. A tak 
preto, aby aj v zobrazeniach, 
a to pred zrakmi všetkých bolo 

predstavené to, čo bolo usku-
točnené, odteraz nariaďujeme 
na ikonách namiesto starozá-
konného baránka zobrazovať 
ľudskú podobu Baránka – 
Krista Boha nášho, ktorý na 
seba prijal hriechy sveta, aby 
sme takto videli veľkosť pokory 
Boha Slova a pripomenuli si 
jeho pozemský život, utrpenie 
a spasiteľnú smrť, z ktorej vzišlo 
vykúpenie sveta.“ 

Z tohto obdobia pochádza 
aj list vtedajšieho konštantíno-
polského patriarchu Germana 
adresovaný ikonoboreckému 
biskupovi Tomášovi, v ktorom 
patriarcha píše: „Zobrazenie 
obrazu Pána na ikonách v jeho 

ľudskej podobe slúži na zahan-
benie heretikov, ktorí veria, že 
Kristus sa vtelil len iluzórne 
a nie skutočne.“

Symboly prvokresťanské-
ho umenia sa neprihovárali 
každému, kto sa na ne díval, 
ale iba tým, ktorí boli zasvätení 
do tajomného jazyka symbolov 
a ktorí dokázali zobrazenie pre-
čítať. Táto reč symbolov sa pre-
niesla aj do písania ikon, ktoré 
poznáme a ktoré sú predmetom 
bádania. Niektoré symboly sú 
pozmenené a nahradené inými, 
ktoré sú typickým vyjadrovacím 
jazykom ikony.

Najstaršie známe ikony: 
Kristus Pantokrator, Presvätá 
Bohorodička a sv. Peter pochá-
dzajú z predikonoboreckého 
obdobia, t.j. zo 6. stor. z Mo-
nastiera sv. Kataríny na Sinaji, 
ktorý bol založený cisárom 
Justiniánom Veľkým (527 – 565) 
a stal sa dôležitým kultúrnym 
a náboženským centrom. n

Milan Gábor

KNIHA:  
Láska hodná dávania

Zdá sa nám ťažké 
milovať? Len s ťažkos-
ťami odpúšťame ľuďom 
navôkol? Trpezlivosť 
sa stáva ohrozeným 
druhom? Láskavosť 
zabudnutou cnosťou? 
Ak áno, možno sme 
zabudli na jeden krok. Byť milovaní. Môže 
človek milovať, keď sám nie je milovaný? 
Môže čosi dávať, keď sám nič nemá?
Boh ma miluje. Osobne. Vrúcne. Vášnivo. 
Iní mi tiež sľúbili lásku, no zväčša ma skla-
mali. Boh mi ju sľúbil a sľub dodržal. Miluje 
ma láskou, ktorá nikdy nesklame. A jeho 
láska – ak jej dovolím – ma môže naplniť 
láskou hodnou dávania.
Autora svetových bestsellerov Maxa Lucada 
na Slovensko prináša vydavateľstvo Kum-
ran.sk.

FILM: Lovely Bones  
(Pevné puto)

Film Pevné puto má 
zaujímavý dej prepletený 
mysterióznymi prvkami, 
z ktorých sa nakoniec 
vykľuje zaujímavý filmový 
kúsok. Susie je 14-ročné 
dievča, ktoré je znásil-
nené a zavraždené. Vrah 
jej telo schoval do trezoru v pivnici svojho 
domu. Rodičia jej telo nikdy nenašli a nikdy 
sa nevysporiadali s veľkou stratou, ktorá 
postihla ich rodinu. Divák očakáva zaujíma-
vý napínavý thriller o pátraní po vrahovi, ale 
film naberá úplne iné obrátky. Susie je po 
svojej smrti na ceste do neba. Počas tohto 
putovania hľadí na svet, na svojich rodičov, 
na svojho vraha a vidí, ako jej minulé túžby 
a sny prežívajú iní. No stále chce byť pri svo-
jich blízkych, a preto sa snaží pomôcť svojej 
rodine v prekonávaní ťažkých chvíľ.

Lukáš Petruš

HUDBA: Casting Crowns – 
Until the Whole World Hears

Skupina Castin Crowns 
(Liatinové koruny) patrí 
medzi najpoprednejšie 
svetové gospelové sku-
piny, ktorých hudobný 
štýl odborníci označujú 
ako tzv. soft rock (jemný rock). Je držiteľkou 
ocenenia Grammy a dnes nám ponúka svoj 
najnovší štúdiový album Until the Whole 
World Hears (Kým celý svet nebude počuť). 
Je čerstvou novinkou, ktorá ma príjemne 
prekvapila. Predchádzajúce CD zneli trocha 
nezáživne. Nové CD však oplýva väčšou 
muzikálnosťou, hravosťou, rytmickosťou a je 
omnoho dynamickejšie ako predchádzajú-
ce CD. Texty sú však nepochybne kvalitne 
prepracované bez používania typických 
chválových fráz, čo dotvára originálnosť 
tohto CD, ktoré je príjemným hudobným 
dielkom súčasnej gospelovej scény.

Lukáš Petruš

Symbolická ikonografia 3
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 koinonia 
 sv. jána krstiteľa

Katolícke spoločenstvo v službe Novej 
evanjelizácie vás pozýva na stretnutia, 
kde môžete osobne zakúsiť skutočnosť 
Božieho slova: „Slepí vidia, chromí cho-
dia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, 
mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása 
evanjelium“.
Večer chvál  
s modlitbou za uzdravenie
08.04. 17.00 hod. Prešov – Opál
22.04. 17.30 hod. Sečovská Polianka
Liturgia 
s modlitbou za uzdravenie
26.03. 18.00 hod. Svidník
Večer chvál mladých
29.04. Prešov – Opál o 17.00hod
Dom modlitby pre mladých
Prešov – piatok o 18.00 hod. – kaviareň 
Smajlík (Jožko Lukáč – jozef.ghost@
gmail.com)
Vinné – streda o 17.00 hod. (Peter Kotora 
– pietrovinne@azet.sk)
Čemerné – utorok o 18.00 hod. (Andrea  
Chanathová – andreachanathova@
gmail.com)

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

koinonia.presov@orangemail.sk, 
sek@koinonia-presov.sk

 blahoželáme

Náš duchovný otec Jozef Novický oslávil 
6. marca krásnych 36 rokov a 19. marca 
meniny.
Drahý náš duchovný otec,
k obidvom vašim sviatkom vám úprimne 
blahoželáme a do ďalších rokov vyprosu-
jeme hojnosť darov Svätého Ducha, veľa 
síl do vašej pastoračnej služby, radosť 
a lásku v kruhu vlastnej aj farskej rodiny.
Nech vám dá Boh pevné zdravie a nech 
vás sprevádza ochrana Presvätej Boho-
rodičky.

Mnoho rokov! 
veriaci zo Sečovskej Polianky

23. marca oslávil okrúhle  jubileum – 30 
rokov života náš duchovný otec Peter 
Calko. Drahý otče, vy ako náš duchovný 
pastier najlepšie viete, aké je ťažké 
v dnešnom svete nájsť zblúdenú ovečku 
a prinavrátiť ju do stáda. Ale pastier sa 
nezdáva a robí všetko preto, aby ju našiel. 
Vy ste tým pastierom, ktorého nám poslal 
Boh, a za to mu ďakujeme.
„Zachovaj, Bože, bez poškvrnenia jeho 
pomazané ruky, ktoré sa denne dotýkajú 
tvojho najsvätejšieho Tela. Zachovaj bez 
poškvrnenia jeho ústa, ktoré sú denne 
zvlažované tvojou predrahou Krvou. Daj 
mu moc premieňať srdcia, ako premieňa 
chlieb a víno.“

Vyprosujú veriaci z Becherova.

1.apríla 2010 sa náš drahý oslávenec 
Ing. Ján Michančo dožíva 78 rokov. Pri 
tejto príležitosti ti zo srdca vyprosujeme 
u nášho nebeského Otca veľa Božích 
milostí a plnosť darov Svätého Ducha na 

ceste k svätosti, ktorá jediná dáva záruku 
večného života v nebeskom kráľovstve.

za celú rodinu manželka Oľga

6. apríla 2010 sa dožíva krásneho život-
ného jubilea – 75 rokov titulárny kanonik 
Andrej Kerešťan, ktorý i v súčasnosti ak-
tívne pomáha v pastorácii v Popradskom 
protopresbyteráte. 

Drahý otec Andrej, my veriaci popradskej 
farnosti vám vyprosujeme u nášho Boha 
veľa milostí, pevné zdravie a ochranu 
Presvätej Bohorodičky. 

Na mnohaja i blahaja lita!

Milý náš duchovný 
otec Pavol Med-
viď, pri príležitosti 
vášho okrúhleho 
jubilea vám srdeč-
ne blahoželáme. 
Štyridsať rokov 
života človeka je 
čas bohatý na radosti i smútok, úspechy, 
námahu i hľadanie. Časť z toho patrí aj 
nám, vašim farníkom z košickej farnosti 
na Sídlisku Nad jazerom.
Do nášho provizórneho chrámu zasväte-
ného Presvätej Bohorodičke Ochrankyni 
ste prišli v roku 2004.Vynaložili ste veľké 
úsilie, aby ste zveľadili interiér nášho 
chrámu, postarali ste sa o novú krstiteľ-
nicu, doplnili ste liturgické vybavenie tak, 
aby sme čo najlepšie mohli prežívať svätú 
božskú liturgiu.
Vaša úcta a láska k nášmu obradu, 
k cirkevnému spevu, k našim nádher-
ným a často nedoceneným tradíciám je 
obdivuhodná. Udržať bohatstvo našej 
východnej spirituality znamená stále ho 
objavovať a odovzdávať ďalším generá-
ciám v jeho originálnej podobe. Kiež vás 
v tom i naďalej posilňuje Svätý Duch!
Apoštol Pavol, váš patrón, nás vyzýva, aby 
sme ho nasledovali, lebo naša odmena 
bude večná. Sme krehkí, slabí ľudia, často 
padáme a blúdime. Potrebujeme kňaza, 
ktorý nám ukazuje smer, otcovsky a s lás-
kou nás napomína.
Veď kto iný by mal rozdávať lásku, ak nie 
predovšetkým naši duchovní otcovia. 
Kresťanstvo predsa v sebe nerozlučne 
spája lásku k Bohu s láskou k blížnemu.
Kiež vás Pán žehná, Presvätá Bohorodička 
posilňuje, sv. apoštol Pavol ochraňuje 
a pomáha vám i nám, aby sme spoločne 
rástli vo viere.

Mnohaja, blahaja lita!
s vďakou a úctou vaši farníci

Vďaka ti, Bože, za kňaza, ktorý tvoje 
slovo hlása.
Drahý náš duchovný otec Vladimír 
Sekera-Mikluš, pri príležitosti vašich 
Bohom požehnaných 32. narodeninám 
chceme poďakovať Pánovi, že nám 
poslal dobrého pastiera, ktorý je pre 
nás všetkých príkladom a povzbudením. 

Ďakujeme za ohlasovanie Božieho slova, 
ktoré zasievate do našich sŕdc, za rady 
a modlitby, ktoré za nás obetujete.
Vyprosujeme pre vás u nebeského Otca 
pevné zdravie, hojnosť darov Svätého 
Ducha, aby ste aj naďalej mohli plniť svoje 
poslanie na mnohaja i blahaja lita.

biblická škola a veriaci  
z farnosti Čertižné

Drahý náš du-
chovný otec Ma-
rek Hreňo, 29. 
marca oslavujete 
krásne životné ju-
bileum – 30 rokov 
života. Ďakujeme 
nebeskému Otco-
vi, že nám vo vás poslal dobrého pastiera. 
Hoci medzi nami pôsobíte iba krátky 
čas, svojím životom, láskou, dobrotou, 
skromnosťou a obetavosťou ste pre nás 
veľkým príkladom. Chceme sa vám po-
ďakovať za prácu vo farnosti, za prekrásne 
kázne, ktoré prenikajú do srdca každého 
človeka. Svojím ľudským prístupom ste si 
získali našu priazeň a vďačnosť. Do ďalších 
rokov vám do vašej ťažkej, ale krásnej 
práce úprimne vyprosujeme zdravie, 
silu Svätého Ducha, vytrvalosť a rodinnú 
pohodu na mnohaja i blahaja lita.
vaši veriaci z farnosti Hlivištia, Baškovce 

a Horňa

 oznamy

Výberové konanie
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 
ako zriaďovateľ Cirkevnej základnej školy 
s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča 
v Prešove vypísalo výberové konanie na 
miesto riaditeľa školy.
Kompletné informácie budú zverejnené 
v chrámoch Prešovského protopresby-
terátu a na internetovej stránke Grécko-
katolíckeho arcibiskupstva Prešov www.
grkatpo.sk.

ISPA

Pozvánka na celoslovenske večeradlo
Pozývame vás na celoslovenské večera-
dlo Mariánskeho kňazského hnutia, 
ktoré sa uskutoční 24. – 26. apríla 2010 
v Kostole sv. Františka vo Vranove nad 
Topľou (na Lúčnej).
Program pre laikov
24.04.2010 (So) 08.30 registrácia účast-
níkov; 09.30 radostný ruženec; 10.15 1. 
prednáška; 11.30 adorácia; 12.15 obed, 
voľno 14.30 bolestný ruženec;15.15 2. 
prednáška, meditácia; 16.00 rozhovory 
v diecéznych skupinách; 17.45 slávnostný 
ruženec; 18.30 svätá omša; 19.30 sviečko-
vý sprievod, požehnanie
25.04.2010 (Ne) 07.30 ranné chvály; 
08.00 diskusia, svedectvá; 10.15 ruženec 
svetla; 11.00 svätá omša; 12.00 adorácia, 
záverečné požehnanie; 12.30 obed  
Program pre kňazov
25.04.2010 (Ne) 06.00 prezentácia kňa-
zov; 17.00 vešpery, slávnostný ruženec; 
18.00 večera, fraternita; 19.45 prednáška, 
pracovná diskusia; 21.00 kompletórium, 
nočný odpočinok
26.04.2010 (Po) 07.15 ranné chvály; 

08.00 raňajky, fraternita; 10.00 radostný 
ruženec; 11.00 koncelebrovaná svätá 
omša; 12.00 obed, záver
Cena: obed: 3,50 eur; nocľah: 8,50 eur pre 
laikov. Nocľah a obedy si treba objednať 
poštovou  poukážkou do 15. apríla na 
adrese: Magdaléna Balberčáková, Lúčna 
818/ 25, 093 01, Vranov n/T.
Informácie  na  t.č . :0574423969, 
0902668315, farský úrad: 0574464370 
alebo 0904738048 (VPS).
Zjednoťme sa v modlitbách v Roku kňazov 
aj touto účasťou.

-jd

 inzercia

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

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

Výroba zvonov 
osvedčenou zvo-
nárskou techno-
lógiou, oprava 
poškodených zvo-
nov, elektrifikácia. 
Kontakt: Michal 
Trvalec, Zvonex 

Žarnovica, mob. 0905 233 451, tel.045/681 
2143, www.vyrobazvonov.sk

 cenník inzercie
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 tv lux – doma je doma

 29.03. (pondelok)  07.00 Svätá omša P 07.30 
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka P 07.45 
Pri káve P 08.30 Svätý František (9) 09.00 Doma na 
dôchodku 10.00 Spravodajský súhrn 10.20 Z pra-
meňa P 10.30 Ženský kláštor Sucevita 11.00 Poltón 
klub 12.00 Anjel Pána 12.30 Generálna audiencia 
13.55 Kniha 14.15 Pri káve 15.00 Stretnutia s Je-
žišom (Jn 4, 5 – 42) 15.45 Kvapka v oceáne 16.15 
Svätý František (9) 17.00 Doma v rodine P 18.00 
Zádušná sv. omša k 5. výročiu úmrtia Jána Pavla II. P 
18.30 Rozprávočka P 19.35 Poézia 20.00 Správy P 
20.10 Aktuálne s kardinálom Tomkom P 20.20 Ná-
vratka 20.30 U Pavla P 22.00 Pri káve 22.45 Doma 
v kultúre 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 30.03. (utorok)  07.00 Svätá omša P 07.30 Každý 
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve P 
08.30 Kráľovstvo bez hraníc (22) 09.00 Doma 
v rodine 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 
Mikrodokument P 10.30 U Pavla 12.00 Anjel Pána 
12.35 Orientácie 13.05 Božie deti P 13.45 Octava 
dies 14.10 Mikrodokument P 14.15 Pri káve 15.00 
Osobnosti náb. života 15.30 Poltón 16.00 Kráľovstvo 
bez hraníc (22) 16.30 Mestečko nádeje 17.00 
Doma v Cirkvi P 18.00 Kvapka v oceáne 18.30 
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie 
kalváriami 19.00 Večerná univ. 20.00 Správy P 
20.10 Putovanie kalváriami 20.20 Návratka 20.30 
Medzi nebom a zemou P 21.15 Diabol – Záhady 
kresťanstva Û 22.00 Pri káve 22.45 Doma na 
dôchodku 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 31.03. (streda)  07.00 Svätá omša P 07.30 Každý 
deň so svätými P 07.31 Návratka 07.45 Pri káve P 
08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma v Cirkvi 10.00 
Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 
10.30 Gen. audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.35 
Vlastná cesta 13.05 Aktuálne s kard. Tomkom 
13.20 Saleziánsky magazín 13.50 Poézia 14.15 
Pri káve 15.00 Gospel párty 16.00 Kniha 16.20 
Centrum nápadov 17.00 Doma v histórii P 18.00 
Ženský kláštor Sucevita 18.30 Rozprávočka P 18.40 
Ichtis 18.55 Z prameňa 19.05 Putovanie kalváriami 
19.10 Diabol – Záhady kresťanstva Û 20.00 Sprá-
vy P 20.10 Rehoľná abeceda 20.20 Návratka 20.30 
Sabat Mater P 21.25 Prehľad kat. periodík P 21.30 
Božie deti 22.00 Pri káve 22.45 Doma v rodine 
23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 01.04. (štvrtok)  07.00 Kráľovstvo bez hraníc P 
07.30 Každý deň so svätými P 07.35 Návratka 
07.45 Pri káve P 08.30 Svätý František (9) 08.55 
Prehľad kat. periodík 09.00 Kráľovstvo bez hraníc P 
09.30 Liturgia svätenia olejov v Bazilike sv. 
Petra v Ríme P 11.30 Božie deti 12.00 Anjel Pána 
12.35 Večerná univ. 13.15 Luxáreň 13.40 Vlastná 
cesta 14.15 Pri káve 15.00 U Pavla 16.25 Svätý 
František (9) 17.00 Kráľovstvo bez hraníc 17.30 
Liturgia na pamiatku Zeleného štvrtka z La-
teránskej baziliky P 19.40 Poézia 20.00 Správy P 
20.10 Putovanie kalváriami 20.15 Mikrodokument 
20.20 Návratka 20.30 Poltón P 21.00 Orientácie 
21.40 FILMiX Å 22.05 Pri káve 22.45 Doma 
v Cirkvi 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 02.04. (piatok) 07.00 Kráľovstvo bez hraníc – 
Getsemani P 07.30 Každý deň so svätými P 07.35 
Návratka 07.45 Pri káve P 08.30 Centrum nápadov 
09.00 Doma špeciál 10.00 Správy 10.15 Adoremus. 
Pater Mi P 10.30 Kvapka v oceáne 11.00 Katechéza 
11.30 Ženský kláštor Sucevita 12.00 Anjel Pána 
12.35 Diabol – Záhady kresťanstva Û 13.20 Osob-
nosti náboženského života – Žijú medzi nami 13.45 
Poézia 14.05 Mikrodokument 14.15 Pri káve 15.00 
Božie milosrdenstvo P 15.20 Centrum nápadov 
16.00 Krížová cesta P 16.30 Bez strachu P 17.00 
Obrady Veľkého piatku z Baziliky sv. Petra P 

19.30 Umučenie Pána – Pašie podľa sv. Matúša P 
20.00 Správy P 20.10 Ježišova posmrtná šatka P 
21.00 Krížová cesta z rímskeho Kolosea P 
22.00 Pri káve (PO) 22.15 Večerná univerzita P 
22.55 Doma špeciál 23.50 Správy
 03.04. (sobota)  07.00 Kráľovstvo bez hraníc 
(23) – Ježiš zomiera na kríži P 07.30 Každý deň so 
svätými P 07.31 Mestečko nádeje P 07.45 Svätý 
František (10) P 08.15 Klbko P 08.40 Správy 08.50 
Putovanie kalváriami 08.55 Mikrodokument 09.00 
UPéCé live 10.00 Štúdio AHA! 10.30 Ježišova po-
smrtná šatka 11.30 Umučenie Pána – Pašie podľa 
sv. Matúša 12.00 Anjel Pána 12.25 Prehľad kat. 
periodík 12.30 Sabat Mater P 13.30 Medzi nebom 
a zemou 14.15 Moja misia – magazín Å 15.15 
Návratka 15.30 Večerná univerzita 16.15 Rehoľná 
abeceda 16.30 Ichtis 17.00 Kvapka v oceáne 17.30 
FILMiX Å 18.00 Luxáreň P 18.30 Rozprávočka P 
18.40 Klbko 19.00 Orientácie P 19.35 Katechéza 
20.00 Spravodajský súhrn P 20.15 Prehľad kat. 
periodík 20.25 Mikrodokument 20.30 Vzkriese-
nie P 21.00 Obrady vzkriesenia v Bazilike sv. 
Petra P 23.45 Spravodajský súhrn
 04.04. (nedeľa)  07.00 Kráľovstvo bez hraníc 
(24) – Vzkriesenie P 07.30 Každý deň so svätými P 
07.31 Svätý František (10) 08.00 Ichtis – antivírus 
pre deti P 08.20 Kugler P 09.00 Katechéza 09.30 
Luxáreň 10.00 Svätá omša z Vatikánu P 11.45 
Adoremus. Surrexit Christus 12.00 Urbi et orbi P 
12.45 Štúdio AHA! 13.15 Klbko 13.30 Nebojte sa! P 
15.30 Veľká noc s Bonifácom P 16.30 Moja misia – 
magazín Å 17.30 Octava dies P 18.00 Saleziánsky 
magazín 18.30 Rozprávočka P 18.40 Katechéza P 
19.10 Vlastná cesta 19.40 Putovanie kalváriami 
19.50 Návratka 20.00 Spravodajský súhrn 20.15 
V dobrom aj zlom P 21.45 UPéCé live 22.45 Gospel 
párty 23.45 Spravodajský súhrn
 05.04. (pondelok)  07.00 Svätá omša P 07.30 Každý 
deň so svätými P 07.35 Návratka P 07.45 Pri káve P 
08.30 Svätý František (10) 09.00 Doma v histórii 
10.00 Spravodajský súhrn 10.20 Z prameňa P 10.30 
Bened. kláštor Einsiedeln vo Švajčiarsku P 11.00 Zro-
denie slobody P 12.00 Veľkonočné posolstvo 12.30 
Gen. audiencia 13.55 Kniha 14.15 Pri káve 15.00 
Medzi nebom a zemou 15.45 Z Ruska s láskou, 
otec Erich Fink P 16.15 Svätý František (10) 17.00 
Doma v rodine P 18.00 Storočie reforiem P 18.30 
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie 
kalváriami P 19.00 Octava dies 19.35 Poézia 20.00 
Správy P 20.10 Môj názor P 20.20 Návratka 20.30 
Na vrchol P 22.00 Pri káve 22.45 Doma v Cirkvi 
23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 06.04. (utorok)  07.00 Svätá omša P 07.30 Každý 
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve P 
08.30 Kráľovstvo bez hraníc (24) – Vzkriesenie 
09.00 Doma v rodine 10.00 Správy 10.15 Z pra-
meňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 U Nikodéma 
12.00 Veľkonočné posolstvo 12.35 Orientácie 
13.05 Storočie reforiem 13.35 Octava dies 14.05 
Mikrodokument P 14.15 Pri káve 15.00 Vzkriesenie 
15.30 Poltón 16.00 Kráľovstvo bez hraníc (24) 16.30 
Mestečko nádeje 17.00 Doma v Cirkvi P 18.00 
Z Ruska s láskou, otec Erich Fink 18.30 Rozprávočka P 
18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami 19.00 
Večerná univ. P 19.40 Reh. abeceda 20.00 Správy P 
20.10 Putovanie kalváriami 20.15 Mikrodokument 
20.20 Návratka 20.30 Medzi nebom a zemou P 
21.15 Kugler 22.00 Pri káve 22.45 Doma v histórii 
23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 07.04. (streda)  07.00 Svätá omša P 07.30 Každý 
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve P 
08.30 Mestečko nádeje 09.00 Doma v Cirkvi 10.00 
Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 
10.30 Generálna audiencia P 12.00 Veľkonočné 

posolstvo 12.35 Vlastná cesta 13.05 Môj názor 
13.20 Saleziánsky magazín 13.50 Poézia 14.15 
Pri káve 15.00 Gospel párty 16.00 Kniha 16.20 
Klbko 17.00 Doma v histórii (BB) P 18.00 Bene-
diktínsky kláštor Einsiedeln vo Švajčiarsku 18.30 
Rozprávočka P 18.40 Ichtis 18.55 Z prameňa 19.05 
Putovanie kalváriami 19.10 Kugler 20.00 Správy P 
20.10 Rehoľná abeceda P 20.20 Návratka 20.30 
Čaviareň live P 21.25 Prehľad katolíckych periodík P 
21.30 Storočie reforiem 22.00 Pri káve 22.45 Doma 
v rodine 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 08.04. (štvrtok)  07.00 Svätá omša P 07.30 Každý 
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve P 
08.30 Svätý František (10) 08.55 Prehľad katolíc-
kych periodík 09.00 Doma v histórii (BB) 10.00 
Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 
10.30 Moja misia – magazín Å 11.30 Storočie 
reforiem 12.00 Veľkonočné posolstvo 12.35 
Večerná univerzita 13.15 Luxáreň 13.40 Vlastná 
cesta 14.15 Pri káve 15.00 U Nikodéma 16.25 
Svätý František (10) 17.00 Doma v kultúre P 18.00 
Vzkriesenie 18.30 Rozprávočka P 18.40 Mikrodo-
kument 18.50 Putovanie kalváriami 19.00 Medzi 
nebom a zemou 19.40 Poézia 20.00 Správy P 
20.10 Putovanie kalváriami 20.15 Mikrodokument 
20.20 Návratka 20.30 Saleziánsky magazín 21.00 
Orientácie 21.30 FILMiX Å 22.05 Pri káve 22.45 
Doma v Cirkvi 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 09.04. (piatok)  07.00 Svätá omša P 07.30 Každý 
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve P 
08.30 Klbko 09.00 Doma v kultúre 10.00 Správy 
10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 
Z Ruska s láskou, otec Erich Fink 11.00 Katechéza 
11.30 Benediktínsky kláštor Einsiedeln vo Švaj-
čiarsku 12.00 Veľkonočné posolstvo 12.35 Kugler 
13.20 Vzkriesenie 13.45 Poézia 14.05 Mikrodoku-
ment 14.15 Pri káve 15.00 Božie milosrdenstvo P 
15.20 Zrodenie slobody 16.20 Mestečko nádeje 
16.40 Rehoľná abeceda 17.00 Doma na dôchod-
ku P 18.00 Kniha 18.25 Mikrodokument 18.30 
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa P 18.55 Putovanie 
kalváriami 19.00 Octava dies 19.30 Volanie Pána P 
20.00 Správy P 20.10 Môj názor 20.15 Návratka 
20.30 Moja misia – magazín P Å 21.30 Štúdio 
AHA! 22.00 Pri káve 22.45 Doma v histórii (BB) 
23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 10.04. (sobota)  07.00 Kráľovstvo bez hraníc (25) P 
07.30 Každý deň so svätými P 07.31 Svätý František 
(11) P 08.00 Centrum nápadov P 08.40 Správy 
08.50 Putovanie kalváriami 08.55 Mikrodokument 
09.00 Čaviareň live 10.00 Štúdio AHA! P 10.30 
Gospel párty P 11.30 Poltón 12.00 Veľkonočné 
posolstvo 12.25 Prehľad katolíckych periodík 
12.30 Mariánska sobota P 13.30 Medzi nebom 
a zemou 14.15 Moja misia – magazín Å 15.15 
Návratka 15.30 Večerná univerzita 16.15 Rehoľná 
abeceda 16.30 Ichtis 17.00 Z Ruska s láskou, otec 
Erich Fink 17.30 FILMiX Å 18.00 Luxáreň 18.30 
Rozprávočka P 18.40 Klbko 19.00 Orientácie 19.30 
Katechéza 20.00 Spravodajský súhrn P 20.15 
Prehľad katolíckych periodík 20.25 Mikrodokument 
20.30 Tandem kvíz P 21.10 Kláštory P 21.45 
Vlastná cesta 22.15 Volanie Pána 22.45 Zrodenie 
slobody 23.45 Spravodajský súhrn
 11.04. (nedeľa)  07.00 Kráľovstvo bez hraníc (25) 
07.30 Každý deň so svätými P 07.31 Svätý František 
(11) 08.00 Ichtis – antivírus pre deti P 08.20 Tan-
dem kvíz 09.00 Katechéza 09.35 Luxáreň 10.00 
Svätá omša P 11.30 Kláštory 12.00 Raduj sa, nebies 
Kráľovná P 12.30 Poézia P 12.50 U Nikodéma 
14.15 Štúdio AHA! 14.45 Mestečko nádeje 15.00 
Kráľovstvo bez hraníc (25) 15.30 Svätý František 
(9) 16.00 Ichtis 16.20 Moja misia – magazín Å 
17.15 Milosrdenstvo ako poslanie P 17.30 Octava 

dies P 18.00 Poltón 18.30 Rozprávočka P 18.40 
Katechéza P 19.10 Vlastná cesta P 19.40 Putovanie 
kalváriami 19.50 Návratka 20.00 Spravodajský 
súhrn 20.15 Môj názor 20.30 Z Ruska s láskou, otec 
Erich Fink P 21.00 Večerná univ. P 21.55 Čaviareň 
live 22.55 Gospel párty 23.45 Spravod. súhrn

 stv – jednotka
 28.03. (nedeľa)  09.30 Kvetná nedeľa z Vatiká-
nu – svätá omša z Námestia sv. Petra vo Vatikáne 
za účasti pápeža Benedikta XVI.
 02.04. (piatok)  12.20 Odkaz Jána Pavla II. Slo-
vensku – spomienkový dokument å 17.30 Svätá 
Bakhita (1) – životop. film Û 20.15 Lekár zázrakov 
(1) – životop. film 22.00 Lekár zázrakov (2)
 03.04. (sobota)  05.50 Svätá Bakhita (1) Û R 
17.30 Svätá Bakhita (2) – životopisný príbeh Û
 04.04. (nedeľa)  05.30 Svätá Bakhita (2) Û R 
11.55 Veľkonočné Urbi et orbi – veľkonočné 
požehnanie Svätého Otca Benedikta XVI.

 stv – dvojka
 27.03. (sobota)  13.40 Rekonštrukcia severnej veže 
Dómu sv. Mikuláša v Trnave 13.50 Rekonštrukcia 
južnej veže Dómu sv. Mikuláša v Trnave 14.10 
Poltón 18.35 Sviečková manifestácia – pohľad na 
udalosť z 25. marca 1988
 28.03. (nedeľa)  14.55 Orientácie 15.25 Sviatočné 
slovo – sviatočný príhovor biskupa Mons. Viliama 
Judáka 00.10 Sviatočné slovo R 00.45 Poltón R
 29.03. (pondelok)  13.15 Orientácie R
 01.04. (štvrtok)  14.55 Sféry dôverné R 18.05 
Symbolika trojdia 19.25 Sviatočné slovo – prího-
vor vladyku Petra Rusnáka k Veľkému štvrtku  
20.10 Židia – dejiny jedného národa
 02.04. (piatok)  08.25 Veľká noc v Európe 08.55 
Bože môj, prečo si ma opustil 09.10 Posolstvá 
z kríža 09.30 Pašiové služby Božie na Veľký piatok 
z Košíc 11.05 Veľký piatok – príhovor gen. biskupa 
ECAV Mgr. Miloša Klátika 11.10 Veľkonočné evanje-
lium – zamyslenie 11.35 Kríž – cesta spásy – medi-
tácia o krížovej ceste 12.00 O sile miesta a modlitby 
– dokument o kresť. hodnotách na pozadí diania 
v Medžugorí 12.30 Pašie podľa sv. Matúša 15.35 
Majster Pavol z Levoče 18.25 Kardinál J. Tomko 
o utrpení – rozprávanie o dramatických udalostiach 
spred 2000 rokov a ich posolstvo pre súčasnosť 
18.45 Svedectvá prenasledovaných pre vieru – 
autentické príbehy a svedectvá å 19.15 Piaristický 
kostol Najsv. Trojice v Prievidzi 19.50 Chvíľka poézie: 
Svetloslav Veigl: Svetlo kríža 19.55 Cesta do Com-
postely – o dnešných pútnikoch k hrobu sv. Jakuba 
20.50 Listy z väzenia – spomienky kardinála Jána 
Chryzostoma Korca na prežívanie veľkonočných 
sviatkov vo väzení å 21.00 Pater mi – pôstne 
spevy 21.15 Krížová cesta z Kolosea v Ríme 
na Veľký piatok za účasti Benedikta XVI. 23.05 
Turínske plátno 23.30 J. Haydn: Sedem posledných 
slov Ježiša Krista na kríži – záznam oratória
 03.04. (sobota)  10.30 Miesto pre modlitbu – 
o novej sakrálnej architektúre 15.45 Poltón 16.10 
Religiozita stredovekého človeka (dok.) 18.55 
Sviatok sviatkov – dokument o obradoch 
veľkonočného trojdnia medzi gréckokatolíkmi 
v Košickej eparchii 20.20 Ivetka a hora – dokum. 
film o spirituálnej skúsenosti Ivetky, jednej z dvojice 
vizionárok z Litmanovej Å 23.35 Gregoriánsky 
chorál – obnovenie tradície na Slovensku
 04.04. (nedeľa)  08.15 Veľkonočná pascha 
v Jakubanoch – svätenie veľkonočných pokrmov 
v Jakubanoch na Spiši a panychída za mŕtvych na 
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Pomôcky: 
Ilkal, Mže, 
Ea, Adonai

Abakus Vypestoval Opalok Fáza Mesiaca Starorímsky 
peniaz

Indické 
mesto

Autor: 
Vladimír 

Komanický
Česká rieka Značka 

kozmetiky Lovenie rýb slovo 2. časť 
tajničky Meno Čudru

Boh  
v Starom 
zákone

Kaz
Decimeter,  

skratka
Mužské meno

3. časť 
tajničky

Asýrsky boh

Vlastník žid. 
majetku

Patriaci apovi
Kdeže Peniaze,  

o ktoré sa hrá

Modrý Citoslovce

Kriak
Oxid barnatý, 

vzorec Lesný rok

Mys Uviedla do 
pohybu

slovo
Podstavec Majster  

na stavbe

Kanál Vlna 
na vlasoch

Spojil  
tkaním

Hukot
Skorá Agát,  

po česky
Hovoril som

Ukazovacie 
zámeno

Ozdoba  
jeleňa Jedlo

Preber sa 
k životu

Odd. zabezp. 
pohybu, skr.

Farba  
na vajcia

Uťalo Jednako

Diplom. 
technik, skr.

Jodid drasel-
ný, vzorec

1.časť  
tajničky

Portlandský 
slinok Kód Ukrajiny Námorný 

lupič
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 ch ž y o B t o h r e v k t p t d z

 r l r e t s i c l č o o a Ó e e o

 Ó e i e č a a i i k c r r k t l č

 m k n e B e t h Á e t a a o e a e

 n Á t e B a s z Ľ k a n c j o e l

 n r y B Á r i Ť o s n o v a a é o

legenda: Bača, BanÁn, Blud, Bolesti, Busta, celok, 
cieĽ, citadela, cnosŤ, čelo, česŤ, dejepis, dekan, 
elita, etapa, etÁn, hluk, hnis, hraB, hrad, chlieB, 
chrÓm, ihla, izÁk, joel, keks, laByrint, lekÁr, oBed, 
oBsah, oBuv, oceĽ, ocot, octan, odvaha, ohrev, 
olej, osnova, ovocie, pokora, raja, rodičia, ryBÁri, 
sĽuB, soBota, sonda, sudca, tÓra, ulica, železo, 
žiaĽ, život, žreB. 

tajničku osemsmerovky tvorí 26 nevyškrtaných písmen.  
autor: marek pataky.

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 04: krížovka: (pozri 1 pt 2, 9); osem-
smerovka: kňaz je láskou ježišovho srdca. VýhERcA: vierka 
vasiľová zo zámutova; zo správnych riešení vylosujeme 
držiteľa knihy Rok slova od spolku sv. cyrila a metoda. 
riešenia zasielajte na adresu: slovo, p.o.Box 204, 080 01 
prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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Veľkonočný pondelok 10.00 Tajomstvo vzkriesenia  
(dok.) 10.30 Veľkonočná sv. omša z Dómu svätej 
Alžbety v Košiciach 12.30 Podoby vzkriesenia – 
o zmysle a poslaní Veľkej noci z pohľadu židovskej 
a kresťanskej kultúry 14.30 Ivetka a hora Å R 
15.55 Orientácie 20.00 Veľká noc – príhovor Jeho 
Eminencie Mons. Jozefa kardinála Tomka
 08.04. (štvrtok)  14.55 Sféry dôverné – Veda 
z pohľadu kresťana R 
 10.04. (sobota)  14.45 Poltón
 11.04. (nedeľa)  10.00 Slávnostná sv. liturgia 
z pravoslávneho chrámu 13.55 Orientácie 14.25 
Slovo k sviatku Božieho milosrdenstva – Daniel 
Dian  00.30 Slovo R 01.05 Poltón R  

 rádio lumen
 08.04. (štvrtok)  20.30 História a my – Život 
a prínos blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča, 
hosť: prof. Peter Šturák

 rádio slovensko
 Streda  19.20 Ekuména vo svete
 Štvrtok  19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
 Nedeľa  21.05 Cesty

 rádio slovensko a regina
 04.04. (nedeľa)  09.30 Rímskokatolícka svätá 
omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke 
11.50 Urbi et orbi – Pozdrav pápeža Mestu 
a svetu, priamy prenos z Vatikánu
 11.04. (nedeľa)  09.30 Rímskokatolícka svätá 
omša z Katedrály sv. Františka Xaverského (BB)

 rádio regina (ke)
 11.03. (nedeľa)  07.00 Gréckokatolícka svätá 
liturgia z Chrámu Uspenia Presvätej Bo-
horodičky v Radvani n/L (slúži: otec Vladimír 
Lapihuska, správca farnosti)
 20.04. (utorok)  20.00 Duchovné slovo (rusínsky; 
otec Peter Pavol Haľko OSBM, Krásny Brod)
 24.04. (sobota)  19.00 Duchovné slovo R

 rádio regina (ba, bb, ke)
 Streda  21.00 Cesty R
 Sobota  21.00 Viera v živote
 Nedeľa  17.10 Frekvencia M
 02.04.  (piatok)  16.25 Z duše – M. Klátik, gen. bis-
kup ECAV 16.30 Sviatočné evanjelické pašiové 
bohoslužby na Veľký piatok zo Slovenskej Vsi 20.30 
Prežil som svojho syna
 03.04. (sobota)  20.00 Veľkonočná vigília z Kostola 
Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke

 rádio regina (ba, bb)
 Nedeľa  07.55 Z duše 14.45 Z duše R
 04.04. (nedeľa)  07.55 Z duše – Mons. S. Zvolen-
ský, arcibiskup Bratislavskej arcidiecézy
 11.04. (nedeľa)  07.55 Z duše – Mons. J. For-
mánek

 rádio devín
 Nedeľa  08.00 Na počiatku bolo 10.00 Slovo pre 
veriacich i neveriacich
 02.04. (piatok)  08.00 Podoby Veľkého piatka

 Zmena programu vyhradená.
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 gr.kat.  mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

26. – 28.03.2010 – Kvetný víkend
09. – 11.04. 2010 – Tematický víkend: Chodíme spo-
lu. Čo buduje a čo ničí náš vzťah? (Vedie otec Ivan 
Molčányi.)
16. – 18.04.2010 – Tematický víkend: Vyslobodenie 
a vnútorné uzdravenie v Kristovi (Modlitba oslo-
bodenia a vnútorného uzdravenia. Témy: Ježiš Kristus 
– zvrchovaný víťaz; Pokánie a zrieknutie sa hriechov 
okultizmu; Odpustenie; Zlomenie prekliatí, Otvorenie sa 
Svätému Duchu a požehnaniu.)
01.05.2010 – Celoarchieparchiálny turistický deň

 Škola v prírode sv. lukáŠa
Viničky-Hatfa, filokalia.c@stonline.sk, 0903216197

 centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435 

Modlitebná SMS linka: 0904738649

12. – 15.04.2010 – Kurz Kazateľ (Kurz vedie otec Anton 
Pariľák. Tento kurz ponúka všetkým, ktorí akýmkoľvek spô-
sobom ohlasujú Ježiša Krista, možnosť hlbšie sa ponoriť do 
Božieho slova a odhaliť jeho bohatstvo, moc a účinnosť.)
16. – 18.04.2010 – Kurz Rút (Kurz vedie otec Jozef 
Maretta a Evanjelizačná škola sv. Mikuláša.)
30.04. – 02.05.2010 – Kurz prípravy na manželstvo 
(Pripravuje Rada pre rodinu Košickej eparchie, kontakt: 
otec Peter Labanič: 0911 711 264. Registrácia: www.
domanzelstva.sk) 
07.05. – 08.05.2010 – Biblický seminár o Liste Hebre-
jom (kontakt: Valéria Juríčková: 0908 854 310)
14.05. – 16.05.2010 – Kurz Rút (Registrácia účastníkov 
je možná až po naplnení kurzu v apríli.)
27.05. – 30.05.2010 – Duchovné cvičenia pre kňazov 
s manželkami (Exercitátor: P. Vojtěch Kodet O. Carm, ThD.)
18.06. – 20.06.2010 – Kurz Samuel (Kurz vedie otec 
Jozef Maretta a Evanjelizačná škola sv. Mikuláša.)

 gr.kat.  mládež. pastor. centrum
Prešov – Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,  

gmpc.grkatpo.sk, Kaviareň: 0915558500

PONDELOK: 15.30 Dramatický krúžok 18.00 Študentský 
zbor

UTOROK: 18.00 Stretnutia pri čaji (párny týžd.) 20.00  
Projekcia filmov a beseda (nepárny týžd.)

STREDA: 16.30 Mám problém – čo ďalej? (poradenstvo) 
18.00 Katedrálny zbor 18.30 Študentské modlitby chvál 
v Kaplnke Božej múdrosti na GTF

ŠTVRTOK: 14.30 Študentské stretko 16.00 Škola do man-
želstva 18.00 Dom modlitby pre mladých

30.03.2010 (o 18.00) – Gifted Hands – The Ben Carson 
Story (Nadané ruky – Príbeh Bena Carsona) – Príbeh 
obyčajného človeka s neobyčajným nadaním.

13.04.2010 (o 18.00) – The Box (Škatuľa) – Mysteriózny 
film, v ktorom sa môžeme vidieť všetci. Je o každom 
z nás, aj keď sa to na prvý pohľad nezdá...

20.04.2010 (o 18.00) – The Road (Cesta) – Ďalší apo-
kalyptický film, ktorý je však o niečom inom. Ako sa 
budeme správať, ak nadíde koniec sveta?

 pastoraČné centrum rómov
Čičava, www.avamenca.sk, 0915951081

Nedeľná liturgia pre Rómov – Dom kultúry (KDV) pri kláš-
tore paulínov vo Vranove nad Topľou (vždy o 10. hod.)

14.04.2010 – Biblická škola – DK Čičava (od 17. do 21. 
hod.)
Víkendové formačné školy pre chlapcov a dievčatá, 
víkendové umelecké kluby (presnejšie informácie 
telefonicky)
Pravidelné formačné stretnutia v rómskych osadách 
– dospelí, skauti, dievčatá... (presnejšie informácie 
telefonicky)

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad
Námestie sv.Egídia 62/30
058 01  POPRAD
Číslo účtu:    267 30 562 / 0200
Kontakt:   poprad@grkatpo.sk;  052 / 788 47 61

Pomôžte nám 
dokončiť farský chrám v Poprade

 

Už tri desaťročia čakajú Popradčania na svoj vlastný chrám. Táto farnosť spolu s Tat-
rancami sústreďuje 2 400 gréckokatolíkov. Stavba farského chrámu sa začala pripra-
vovať už v roku 1991, no stavať sa začalo až v roku 1998. Dodnes stavba nie je dokonče-
ná pre nedostatok finančných prostriedkov.
Okrem samotného liturgického priestoru – chrámu – pre 180 ľudí budova zahŕňa 
pastoračné centrum, ktoré bude slúžiť aj iným farnostiam. 

Drahí čitatelia časopisu Slovo,

pred šiestimi rokmi sme vás po prvýkrát oslovili s prosbou o podporu nášho diela. 
Vaša odpoveď, ktorú ste prejavili štedrými darmi vo výške viac ako 18 000 eur a cez 
modlitby, bola úžasná.
Teraz prichádza čas, keď sa slová liturgickej spomienky na darcov, dobrodincov a za-
kladateľov nášho svätého chrámu, začnú vyslovovať už pri svätých liturgiách, ktoré 
budeme sláviť v našom novootvorenom chráme. Bude to pre nás po tridsiatich rokoch 
čas veľkého vďakyvzdania Bohu i každému, kto nám v tom pomohol. Stojíme na 
prahu naplnenia našej túžby. 
Veľa sa urobilo, ale ešte je dosť toho, čo potrebujeme dokončiť. Chrám a pastoračné 
centrum budeme musieť doplniť interiérovými dverami,  lavicami a ostatným potreb-
ným zariadením. Zvonku treba dokončiť zateplenie a fasádu. Veríme, že aj finančne 
náročné dokončovanie zvládneme s pomocou Božou a s ochotným srdcom našich 
dobrodincov, teda aj vás.
Vopred ďakujeme každému, kto nám svojou pomocou skrze modlitbu a finančný dar 
pomôže dokončiť tento Boží dom

otec Miroslav Bartoš a veriaci farnosti Poprad

„Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda,  
ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“ (Lk 9, 58) 


