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Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky
na sídlisku Pod Papierňou v Bardejove
K

aplnka zasvätená Zosnutiu
Presvätej Bohorodičky sa
nachádza v komplexe budovy
Materskej školy a jasieľ na sídlisku Pod Papierňou v Bardejove. Duchovná správa kaplnky
spadá do územia farnosti
Bardejov-mesto.
Sväté liturgie sa tu začali
slúžiť na jar v roku 2006, keď
boli nevyhovujúce provizórne
priestory v základnej škole
vymenené za lepšie práve
v materskej škole. Postupne
boli priestory prebudovávané
z kapacitných dôvodov aj pre
potreby slúženia sv. liturgií.
Finančné zabezpečenie prestavby si na seba zobrali veriaci
farnosti a obyvatelia sídliska.
Aj svojpomocné práce uľahčili financovanie. Lavice do
novej kaplnky boli podarované
farnosťou Humenné-mesto.
Oltár bol zabezpečený z far-

nosti Hrabské. V súčasnosti
sa v kaplnke slúžia štyri sväté
liturgie v týždni a vždy vo sviatky. Priestor kaplnky je obdĺžnikového tvaru, nečlení sa a má
kapacitu 100 až 120 miest na
sedenie.
Interiér je presvetlený oknami, ktoré lemujú jednu bočnú
stenu. V kaplnke sa nenachádza ikonostas, jej výzdoba je
riešená v byzantskom štýle.
V oltárnej časti sa nachádza
oltár a na boku žertveník. Za
oltárom sa nachádzajú dve
ikony. Ústrednou je ikona
Poslednej večere situovanej do
chrámu so slovami premenia.
Napravo od tejto ikony sa nachádza ikona Usnutia Presvätej
Bohorodičky, ktorej je kaplnka
zasvätená. Nad žertevníkom
sa nachádza ikona Najsvätejšej
Trojice zobrazujúca troch anjelov, ktorých prijal Abrahám

ako svojich hostí na púšti. Pre
architektonické riešenie budovy nemožno centrálne riešiť
priestor pre veriacich.
Keďže priestory kaplnky
kapacitne nepostačujú a veriaci farnosti by privítali, keby
mohli sv. liturgie slúžiť vo svo-

jom vlastnom chráme, plány
do budúcnosti sú jednoznačné
– vybudovať nový chrám, ktorý
by mal stáť v areáli škôlky. Stavebné práce sa začnú už v jari
tohto roka. n
Jozef Zorvan
Snímka: M. Jančuš

Ikonostas v Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Zemplínskej Teplici

G

réckokatolícka farnosť
Zemplínska Teplica sa
nachádza pod južným svahom
Slanských vrchov v oblasti
Bogota. Patrí do Sečovského
protopresbyterátu. Chrám
Narodenia Presvätej Bohorodičky bol postavený koncom 18.

storočia a je najvyšším bodom
v obci.
Ozdobou chrámu je nový
ikonostas. Hlavným iniciátorom stavby ikonostasu bol otec
Maroš Riník, ktorý túto farnosť
spravoval do 1. augusta 2009.
So stavbou ikonostasu sa začalo

v roku 2007 a bol posvätený vladykom Milanom Chauturom,
košickým biskupom, 29. augusta 2009. Autormi ikonostasu
sú ikonopisec Peter Vereščák,
pozlacovač Jozef Takáč, obidvaja zo Sečoviec, a drevorezbár
Vladimír Smuda z Rajeckých
Teplíc. Ikonostas má šírku necelých 8 metrov a výšku takmer 4
metre. Konštrukcia je urobená
z dubového dreva, pričom sa
zachovala prirodzená farba dreva. Ikonostas má tri rady ikon.
Hlavný rad tvoria ikony Pána
Ježiša Krista, Bohorodičky, sv.
Mikuláša a Narodenia Presvätej
Bohorodičky. Dominantnou
ikonou horného radu je Posledná večera. Naľavo od nej sú
ikony Narodenia Pána a Pánovho krstu v Jordáne. Napravo sú
ikony Pánovho zmŕtvychvstania
a Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Nad ikonou Poslednej
večere je ikona Ukrižovania

Pána Ježiša Krista. Cárske dvere
vypĺňa ikona Zvestovania Presvätej Bohorodičke. Diakonské
dvere sú vyplnené ikonami sv.
archanjela Michala a sv. archanjela Gabriela. Spodný rad, kde
boli naplánované starozákonné
výjavy, tvorili do posviacky ikonostasu zlaté kríže na červenom
pozadí. 5. marca 2010 sa doplnil
spodný rad o ikony Noemovej
archy a Prechodu cez Červené
more. V blízkej budúcnosti by
podľa finančných možností
chceli kompletne dokončiť
ikonostas doplnením spodného
radu i ikony Obetovania Izáka
a Mojžiša s tabuľami Desatora.
Ikonostas v Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky
v Zemplínskej Teplici bol financovaný z darov veriacich a má
hodnotu okolo 16 500 eur. n
Juraj Tomáš
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Myslím, teda som
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Život dnešného človeka možno charakterizovať viacerými designátmi. Je rýchly,
akčný, plný stresu, napätých vzťahov...
Jednu z charakteristík, ktorá patrí do tejto
kategórie, by sme mohli nazvať informačná
revolúcia. Z každej strany sa na nás denne
valí obrovské množstvo informácií, názorov,
postojov, hodnotení, ktoré ani nemáme čas
spracovať. A nielen to. V tejto spleti nám
nezriedka uniknú aj podstatné súvislosti
medzi jednotlivými informáciami, dôsledkom čoho je rezignácia na poznávaný svet,
vyjadrená slovami: „Ja už ničomu nerozumiem“.
Je to nelichotivý stav pre človeka, ktorý
je na druhej strane nútený vydávať o poznanom svete vlastný rezultát, vyjadrený vo
forme vlastného, konkrétneho postoja ku
skutočnosti.
Otázkou je, akým spôsobom rozmotať
spleť informácií tak, aby som sa dostal k poznaniu reality a vedel k nej zaujať pravdivý
postoj.
Jednu z ciest ukázal jeden z francúzskych
mysliteľov, ktorý žil na prelome 16. a 17.
storočia a zamýšľajúc sa nad podobným
problémom hľadal spôsob, ako nájsť istotu
pravdy o svete v mnohých nezriedka až protichodných názoroch. Podarilo sa mu nájsť
svojskú metódu, ktorú nazval metodická
pochybnosť. Jej výsledok je dodnes všeobecne známy v latinskom prevedení ako cogito
ergo sum (myslím, teda som). Rozhodol sa
totiž, že spochybní všetko, o čom sa dozvie.
Urobil tak v nádeji, že v pochybovaní dôjde
k bodu, ktorý sa už spochybniť nedá, čo
ostane nespochybniteľné. Aj to našiel. Keď
spochybnil všetko, ostalo mu už iba vlastné
myslenie. To však už nemohol spochybniť,
lebo by poprel vlastnú existenciu. Podľa
neho bolo základom pravdy myslenie.
Dnes vieme, že táto metóda Reného
Descarta sa používa v matematike, kde sa
myslenie opiera o nemenné zákony. Ale
vieme i to, že oprieť myslenie o neisté a nie

vždy overené informácie môže viesť k nesprávnym záverom.
Napriek tomu je určite správnejšie
vyjadriť pochybnosť a pátrať po pravde,
ako nekriticky prijímať všetko, čo sa k nám
dostane. Človek, ktorý prestane rozmýšľať
o tom, čo vidí či počuje, sa môže ľahko stať
obeťou nepravdy verejnej mienky a nakupovať nie preto, že potrebuje, ale preto, že
nakupujú iní; cestovať nie preto, že chce,
ale že to robia iní; obliekať sa nie tak, ako by
sám chcel, ale tak, ako sa obliekajú iní, a tak
by sme mohli pokračovať aj v iných oblastiach života: modliť sa nie preto, že to tak
chce, ale že to robia iní; postiť sa nie preto,
že chce, ale že to robia aj iní...
Metóda kritického myslenia vychádzajúca
z pochybností má určite miesto v našom
živote. Už len treba nájsť istotu, o ktorú
môžeme naše myslenie oprieť.
Z evanjelií poznáme jedného človeka,
apoštola, ktorý našiel istotu pre svoje kritické myslenie. Bolo to krátko po Kristovom
zmŕtvychvstaní. I on bol zaplavený informáciami, ktoré sa mu zdali nelogické, nepravdivé, nemožné. Všetci jeho priatelia mu vraveli, že Ježiš vstal z mŕtvych. On však chcel
mať istotu, nestačili mu iba informácie. Aj
ju našiel. Nie však vo vlastnom myslení ako
Descartes, ale vo vzťahu Ježiša k nemu. Tak
ako Ježiš pred svojím umučením utvrdzoval
učeníkov v tom, že mu môžu dôverovať a vo
všetkom sa s istotou môžu o neho oprieť,
rovnako to Ježiš ukázal aj po svojom vzkriesení učeníkovi Tomášovi.
Nie je teda pravda, že neexistuje východisko z bludiska množstva informácií. Stačí,
ak ich budeme prijímať kriticky a vždy ich
porovnáme s tým, čo hovorí Ježiš Kristus.
On je istotou, o ktorú naisto môžeme oprieť
svoje myslenie.

PhDr. Marko Rozkoš, PhD.
rektor kňazského seminára

4 | SPRAVODAJSTVO
n Stretnutia Medzinárodného
židovského výboru pre medzináboženské otázky a predstaviteľov
vatikánskych dikastérií sa konali
16. a 17. marca vo Vatikáne. Počas
dvojdňových stretnutí sa hovorilo aj
o otázkach ako tajné archívy, proces
blahorečenie pápeža Pia XII., boj
s antisemitizmom či úsilie o dialóg
v duchu Druhého vatikánskeho
koncilu.
n Poštovú známku pri príležitosti
vystavenia Turínskeho plátna
predstavili 22. marca v Turíne. Vystavenie je plánované od 10. apríla do 23.
mája. Známka v hodnote 60 centov
je reprodukciou maľby od Gerolama
della Rovereho z roku 1620 a znázorňuje hrob Krista a troch anjelov.
n 10. medzinárodné fórum
mládeže na tému Učiť sa milovať
sa konalo 24. – 28. marca v Rocca di
Papa neďaleko Ríma. Jeho organizátorom bola Pápežská rada pre laikov
a cieľom upozorniť na rozmer lásky
v rôznych dimenziách povolania,
životnej voľby a sexuality.
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Mons. Milan Šášik bol vymenovaný
za biskupa Mukačevskej eparchie
17. marca povýšil Svätý Otec
Mons. Milana Šášika C.M.,
doterajšieho titulárneho
biskupa Bonónie a apoštolského administrátora ad nutum
Sanctae Sedis Mukačevskej
eparchie byzantského obradu,
na eparchiálneho biskupa.
Mons. Milan Šášik sa narodil
17. septembra 1952 v Lehote. Po
ukončení základnej a strednej
školy bol v rokoch 1971 – 1976
poslucháčom Rímskokatolíckej
cyrilo-metodskej bohosloveckej
fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave. 31. júla 1971 vstúpil
do misijnej Kongregácie otcov
lazaristov a 27. septembra 1973
prijal večné sľuby. Za kňaza
bol vysvätený 6. júna 1976.
V ďalších rokoch vykonával

dušpastiersku činnosť, spočiatku ako kaplán, neskôr ako
správca farnosti. S povolením
Svätej stolice
slúžil v dvoch
obradoch –
byzantskom
i latinskom. Od
roku 1990 do
roku 1992 študoval v Pápežskom
teologickom
inštitúte Teresianum v Ríme.
Od 5. októbra
1992 do 7. júla 1998 pracoval
na Apoštolskej nunciatúre na
Ukrajine. Potom bol jeden rok
riaditeľom noviciátu v Kongregácii otcov lazaristov na
Slovensku. V roku 2000 sa stal

farárom v Perečine na Ukrajine
a v roku 2002 bol vymenovaný
za apoštolského administrátora

ad nutum Sanctae Sedis Mukačevskej eparchie byzantského
obradu. Biskupskú vysviacku
prijal z rúk pápeža Jána Pavla II.
v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne
6. januára 2003.

V Ríme sa konalo stretnutie na tému ľudskej lásky a rodiny

n Pražský apoštolský exarchát
vydal zborník príspevkov od
vedeckých pracovníkov, ktorý má
zastrešujúci názov Význam cyrilometodějství pro integraci slovanských
národů do evropských struktur. Publikácia je nepredajná a distribuuje sa
za dobrovoľný príspevok. (Praž. ex.)

Communio Nuptialis alebo Východ a západ v dialógu o ľudskej
láske a rodine – to bola téma
dvojdňového stretnutia, ktoré
sa konalo v polovici marca na
Pápežskom inštitúte Jána Pavla
II. pre manželstvo a rodinu.
Na medzinárodnom stretnu-

n Európa komisia pre demokraciu vyzvala Turecko na uznanie
statusu Ekumenického patriarchátu Konštantínopola a jeho historickú úlohu, ktorá bola ustanovená
od 6. storočia. Komisia potvrdzuje,
že titul „ekumenický”, vzťahujúci sa
na patriarchát Konštantínopola, je
univerzálne uznávaný v celom svete
a v tomto zmysle vyjadruje nesúhlas
s bojkotom zo strany Turecka.

OSN schválila rezolúciu
proti diskriminácii náboženských menšín

n Svätá stolica ustanovila komisiu
pre skúmanie zjavení v Medžugorí. Pod vedením kardinála Camilla
Ruiniho v nej budú pôsobiť aj odborníci, ktorí dikastériu predložia
výsledky svojho skúmania a práce.
n V Ríme bude zriadený Slovenský historický ústav, ktorého
zriadenie odobrili poslanci Národnej
rady. Ústav sa bude zaoberať vedeckým výskumom, vydavateľskou činnosťou, bude odborne spolupracovať
s vedeckými inštitúciami.

Rada OSN pre ľudské práva na
svojom zasadnutí 25. marca
schválila rezolúciu, ktorá odsudzuje nactiutŕhačstvo a diskrimináciu náboženských menšín.
Dokument navrhnutý Pakistanom v mene Organizácie islam-

tí sa zúčastnili zástupcovia
katolíkov, pravoslávnych a tiež
príslušníkov cirkví byzantských
tradícií, ktorí sa snažili poukázať na rozličné aspekty danej
témy, ktorou sa, ako sa uviedlo v komuniké zo 16. marca,
zaoberá nielen teológia, ale

skej konferencie zdôrazňuje,
že „rešpektovanie kultúrnych,
etnických, náboženských a jazykových rozdielov je základom
pre celkový mier a porozumenie
medzi národmi”. Dokument
konštatuje s hlbokým znepoko-

ktorá je aj dôležitou otázkou pre
samotnú budúcnosť viery.
Stretnutie bolo zaujímavé aj
tým, že ponúklo viaceré pohľady odlišných cirkevných tradícií.
Na stretnutí boli zástupcovia
z Ruska, Rumunska či Kanady.

jením zintenzívnenie podnecovania náboženskej nenávisti.
Zvlášť pribudli prípady diskriminácie „moslimských menšín
po tragických udalostiach z 11.
septembra 2001“.

Jeruzalemský patriarcha vymenoval prvých dvoch Iračanov
za členov Rádu Božieho hrobu
„Modlime sa za Irak, za jeho
obyvateľov a ich náboženstvá.
Modlime sa za mier a bezpečnosť v Iraku a na celom Blízkom
východe,“ povedal latinský
patriarcha Jeruzalema Fouad
Twal pri príležitosti vymenovania rytierov Božieho hrobu –
Akrama Faraja Hermeza Karima
a jeho manželku Bernadettu,

ktorí sa stali prvými irackými
členmi rádu.
Obrad, ktorý bol vysielaný v priamom televíznom
prenose, sa konal 14. marca
v Ammáne. Dvaja noví členovia Rádu Božieho hrobu
vyjadrili úctu irackému
a jordánskemu ľudu, ako
i želanie pokoja a prosperity

pre celý Blízky východ. Po
obrade sa s jeruzalemským
patriarchom Fouadom
Twalom telefonicky spojil
chaldejský patriarcha Bagdadu kardinál Emmanuel III.
Delly, ktorý vyjadril poďakovanie za toto vymenovanie,
považované za uznanie pre
celú Chaldejskú cirkev.
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Účelové centrá sa predstavili na pôde GTF PU
19. a 26. februára sa na pôde
Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove uskutočnili pod
vedením katedry aplikovanej
edukológie prednášky, ktorých
cieľom bolo priblížiť prácu
pastoračných centier Gréckokatolíckej metropolie.
19. februára sa ako prvé
predstavili centrá, ktorých
pôsobenie je zamerané na prácu
s deťmi a mládežou. Centrum
voľného času a Gréckokatolícke mládežnícke centrum
Bárka v Juskovej Voli predstavil
jeho riaditeľ otec Erich Eštvan
a Dominika Komišaková, ktorá
priblížila prácu animátorskej
školy. Riaditeľ centra v úvode
priblížil vznik, rekonštrukčné
práce, súčasný stav a kapacitu
centra, a informoval o možných využitiach aktivít, ktoré

centrum ponúka.
V ďalšom bloku bolo predstavené Gréckokatolícke mládežnícke pastoračné centrum
v Prešove, ktorého pôsobenie
priblížil otec Peter Tirpák. Účelom zariadenia je centralizácia
stredoškolskej a vysokoškolskej
mládeže. Prezentácia jasne naznačila rôzne možnosti trávenia
ich voľného času.
26. februára boli prezentované centrá, ktorých úlohou je
venovať sa konkrétnej skupine
ľudí. Centrum pre rodinu na
Sigorde predstavil riaditeľ
otec Peter Jakub. Informoval
o vzniku účelového zariadenia
a o možnostiach jeho využitia
prostredníctvom kurzov a aktivít, ktorých cieľom je formovať
manželstvá a rodiny v duchu
evanjelia a morálnych zásad. Na

prezentácii centra sa zúčastnili
aj otec František Sochovič a otec
Ľuboš Kohút, ktorí predstavili
technicko-materiálne zabezpečenie centra a jeho praktické
fungovanie počas jednotlivých
kurzov. Posledným predstaveným centrom bolo Pastoračné
centrum Rómov v Čičave, ktoré
je miestom, kde evanjelium
a jeho zásady prenikajú do
rómskych komunít. Súčasťou
prezentácie riaditeľa centra otca
Martina Mekela boli ukážky
dosiahnutých výsledkov (divadlo DIK, gospelová skupina F6,
skautský oddiel a iné) a vízie
budúcej práce s týmto etnikom.
Zaujímavá bola aj informácia
o priebehu rozširovania centra
pre Rómov, na ktorom sa podieľajú samotní Rómovia. (Peter
Tirpák)

V Trebišove spustili projekt Notebook pre každého žiaka
Piatok 5. marca sa na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa
v Trebišove niesol v slávnostnej
atmosfére oficiálneho začiatku
realizácie projektu Notebook
pre každého žiaka, ktorý je
v pilotnej fáze zameraný na
študentov 1. ročníka. Trebišovské cirkevné gymnázium sa tak
stalo iba druhou strednou školou a prvým gymnáziom na Slovensku, kde vyučovací proces
prechádza zásadnou zmenou –
od jeho klasickej formy výkladu
k úplnej elektronizácii.

Úvodnú časť celodenného
programu tvoril odborný seminár, ktorý viedol Roman Baranovič, programový manažér
iniciatívy Partneri vo vzdelávaní
spoločnosti Microsoft. Hlavný
bod programu tvorilo slávnostné odovzdávanie notebookov
študentom 1.A triedy. Okrem
pozvaného hosťa sa na ňom
zúčastnila aj riaditeľka školy
a zároveň iniciátorka projektu
Jana Partilová.
Žiak vďaka kompletnej
internetizácii školy a voľnému

Dvaja pod jednou strechou
5. – 7. marca sa pre obrovský
záujem v GMC Bárka v Juskovej
Voli súbežne konali dva Kurzy
Filip. Jeden kurz prebiehal pod
vedením tímu Petra Liptáka
z Košíc a druhý pod vedením
otca Jozefa Marettu a Evanjelizačnej školy sv. Mikuláša. Na
obidvoch kurzoch sa zúčastnilo
92 účastníkov. Obidva tímy sa aj
v čase osobného voľna stretávali
na modlitbách, spolu chválili
Boha, prosili ho o vyliatie Svätého Ducha, o hojné duchovné
ovocie a požehnanie pre všetkých
účastníkov. (Slavomír Zahorjan)

wifi pripojeniu získava možnosť
už na hodine pracovať nielen
s edukačným softvérom, ale aj
s neobmedzeným množstvom
prameňov. Jednou z mnohých
možností, ktoré sa týmto
projektom stanú skutočnosťou,
bude aj aktívne zapojenie sa
neprítomných žiakov do vyučovacieho procesu. V súčasnej
dobe predstavuje táto aktivita
výnimočný pokus svojho druhu
na Slovensku. (Marek Čižmár)

n 9. marca 2010 v Žiline zasadala
Rada KBS pre mládež a univerzity. Zasadnutie sa začalo privítaním
niektorých nových členov rady,
nakoľko rokom 2010 sa začalo nové
trojročné vymenúvacie obdobie
členov rady.
Rada hodnotila realizáciu a výsledky minuloročných aktivít, napríklad Týždeň Cirkvi pre mládež,
Enter the Godzone tour, Akadem
2009, ako i priebeh animátorských
škôl v jednotlivých diecézach.
n Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) ďakuje za zbierku,
ktorú organizovala 31. januára Konferencia biskupov Slovenska (KBS)
vo všetkých farnostiach Slovenska.
K 11. marcu dosiahla podpora univerzitnej knižnice KU zo zbierky
KBS sumu 406 022 eur.
n 11. marca otvorili Nocľaháreň
Effeta a Nízkoprahové denné
centrum v zariadení Gréckokatolíckej charity Pod Táborom v Prešove. Na slávnostnom otvorení sa
okrem zamestnancov a klientov
charity zúčastnil aj Mons. Ján
Babjak SJ, prešovský arcibiskup
a metropolita, a pán Pavel Hagyari,
primátor mesta Prešov. Vladyka
Ján vo svojom príhovore ocenil
prácu zamestnancov zariadenia,
ktorí služby klientom poskytujú za
mzdu, ktorá je na hranici existenčného minima. (Andrea Čusová)
n V rámci pracovného pobytu
v Prešove navštívil 12. marca poslanec Národnej rady SR László
A. Nagy, člen parlamentného
Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny a bývalý podpredseda NR SR, prešovský Katedrálny
chrám sv. Jána Krstiteľa. So záujmom si prezrel interiér katedrály,
osobitne sarkofágy bl. mučeníkov
biskupov Pavla Petra Gojdiča,
Vasiľa Hopku a Turínske plátno.
Osobitný záujem prejavil známy
politik maďarskej národnostnej
menšiny na Slovensku o návštevu
hrobu rusínskeho buditeľa Alexandra Duchnoviča v krypte katedrálneho chrámu, ktorého pamiatke
vzdal hold v sprievode zástupcov
Rusínskej obrody na Slovensku.
(Peter Krajňák st.)
n 18. marca si emeritný biskup
Mons. Eduard Kojnok pripomenul 20. výročie biskupskej vy-
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sviacky. Za otca biskupa sa modlili
aj seminaristi v Kňazskom seminári
biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej
Kapitule.
Mons. Eduard Kojnok, emeritný
biskup, bol za biskupa konsekrovaný 18. marca 1990 v Rožňave J. Em.
Jozefom kardinálom Tomkom. 27.
decembra 2008 prijal pápež Benedikt XVI. Kojnokovo zrieknutie sa
úradu z postu diecézneho biskupa
z dôvodu veku.
n Stretnutie zástupcov Rady
KBS pre mládež a univerzity
so zástupcami mládežníckych
organizácií a združení sa uskutočnilo 19. marca 2010 v priestoroch
sekretariátu Konferencie biskupov
Slovenska. Jednotlivé organizácie
a združenia hodnotili svoju činnosť
a aktivity, predstavili aktuálne zameranie svojej činnosti, ako i konkrétne projekty a akcie pripravované pre
mládež v roku 2010. Na stretnutí
boli zastúpené organizácie eRko,
Laura, Sávio, ZKSM, Domka a Združenie mariánskej mládeže.
n V znamení písania ikon sa
niesol prvý jarný víkend. V Gréckokatolíckom mládežníckom centre
Bárka v Juskovej Voli sa od 19. do 21.
marca dvanásť záujemcov pod vedením Petra Komišaka hlbšie oboznámilo s pôvodom, históriou a technikou písania ikony. V praktickej časti
si sami vyskúšali, ako sa takéto dielo
rodí. Keďže tento víkend nestačil
na to, aby obsiahol takúto širokú
problematiku, rozhodlo sa vedenie
centra usporiadať 22. – 29. augusta
2010 viacdňový ikonopisecký kurz.
Viac informácií pre záujemcov
o kurz nájdete v ponuke akcií na
www.gmcbarka.sk. (Erich Eštvan)
n Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický biskup, oslávil 20
rokov biskupskej vysviacky.
Spoločenstvo Banskobystrickej
diecézy v Banskej Bystrici výročie
oslávilo 21. marca 2010 v prítomnosti
apoštolského nuncia na Slovensku
Mons. Maria Giordana, Mons. Jána
Babjaka, prešovského arcibiskupa
metropolitu, Mons. Milana Chautura, košického eparchu, Mons. Petra
Rusnáka, bratislavského eparchu,
a ďalších hostí. Mons. Ján Babjak sa
prihovoril v mene prítomných gréckokatolíckych biskupov. Za východnú metropoliu biskupovi Balážovi
odovzdal dar – ikonu Bohorodičky.
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Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska
k zákonu o sociálnych službách
Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách je likvidačný pre
diecézne charity a ostatných
neverejných poskytovateľov
sociálnych služieb. Diskriminuje občanov, ktorí potrebujú
sociálnu službu. Neumožňuje
občanovi slobodný výber
poskytovateľa sociálnej služby.
Namiesto poskytnutia služby
ich administratívne zaraďuje do
poradovníkov, kým u neverejných poskytovateľov sú voľné
lôžka.
Tento zákon zaviedol nerovnaké postavenie pre verejných
a neverejných poskytovateľov
sociálnych služieb. Neverej-

ní poskytovatelia sociálnych
služieb, medzi ktorých patria
aj charity, sú diskriminovaní
a vyše ročná prax to len potvrdzuje.
Zákon je v rozpore so sociálnou náukou Cirkvi, najmä
s princípmi solidarity, subsidiarity a spoločného dobra. Je aj
v rozpore s antidiskriminačným
zákonom a s Európskou sociálnou chartou.
Likvidácia neverejných sociálnych služieb prináša veľa utrpenia tým, ktorí si to nezapríčinili.
Zvýši sa aj nezamestnanosť.
Sociálne služby, ktoré poskytujú
diecézne charity a iní neverejní

poskytovatelia, sú z hľadiska
vynaložených verejných zdrojov
lacnejšie ako služby verejných
poskytovateľov.
Preto vyzývame vládu SR,
zákonodarný zbor, samosprávne orgány vyšších územných
celkov, miest a obcí, aby v čo
najkratšom čase prijali potrebné
opatrenia a zamedzili likvidácii
neverejných poskytovateľov
sociálnych služieb. Žiadame
prijatie takých legislatívnych
zmien, ktoré umožnia slobodný
výber občanom a zrovnoprávnia
verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.
Donovaly 16. marca 2010

Pravoslávny arcibiskup ocenil vladyku Jána Babajaka SJ
Pri príležitosti dvadsiatich
rokov samostatnosti Pravoslávneho kňazského seminára
v Prešove jeho rektor protojerej
Emil Jarkovský za prítomnosti
pravoslávneho arcibiskupa prešovského a Slovenska vladyku
Jána udelil 11. marca prešovskému gréckokatolíckemu
arcibiskupovi a metropolitovi
Jánovi Babjakovi SJ pamätnú
medailu a pamätný list. Ocenil

tak prínos vladyku Jána Babjaka
pri budovaní vzťahov medzi
Gréckokatolíckou a Pravoslávnou cirkvou v Prešove. Zároveň
pamätným listom a pamätnou
medailou ocenil aj rektora Prešovskej univerzity prof. Reného
Matloviča. Medzi účastníkmi
milého stretnutia bol aj rektor
Gréckokatolíckeho kňazského
seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove otec Marko

Rozkoš.
Stretnutie, ktoré nadviazalo
na viaceré iné ekumenické
aktivity, ako je napr. Koncert
zborových duchovných piesní,
ktorý každoročne organizuje
pravoslávny kňazský seminár,
zároveň znova potvrdilo, že tieto dve cirkvi vedú obojstranný
dialóg pre dobro Božieho ľudu.
(Ľubomír Petrík)

GTF PU v Prešove zorganizovala vedeckú
konferenciu Semper fidelis
„Zachovaj poriadok a poriadok
zachová teba“ – týmito slovami
otvoril Mons. Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup a metropolita, 11. marca na Gréckokatolíckej teologickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove
vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Semper fidelis. Konferenciu zorganizovala
Katedra systematickej teológie
GTF PU v Prešove v spolupráci
so Slovenskou spoločnosťou kánonického práva a konala sa pri
príležitosti 20. výročia promulgácie Kódexu kánonov východných cirkví (CCEO). Úspešný
priebeh konferencie zaželal
aj dekan fakulty prof. Peter
Šturák. Po privítaní všetkých
hostí predstavil otec Franti-

šek Čitbaj, hlavný organizátor
konferencie, svoju monografiu
z oblasti katolíckej kánonickej
ekleziológie. Na obohacujúcej konferencii sa zúčastnili
prednášatelia zo Slovenska i zo
zahraničia: dr hab. Leszek Adamowicz, mimoriadny profesor
Katolíckej univerzity v Lubline,
Monika Menke z Univerzity
Palackého v Olomouci, Piotr
Kroczek z Pápežskej univerzity
Jána Pavla II. v Krakove, Martin
Kahanec z Teologickej fakulty
v Košiciach KU v Ružomberku,
Zuzana Petkáčová, notárka
Metropolitného súdu Košickej
arcidiecézy, Jurij Popovič, súdny
vikár Metropolitného tribunálu Prešovskej metropolie,
prof. Vojtech Boháč, Andrej

Slodička, František Čitbaj
a Monika Slodičková z GTF PU
v Prešove.
Povzbudením pre účastníkov
konferencie boli pozdravné
slová rektora Prešovskej univerzity prof. Reného Matloviča
a rektora Katolíckej univerzity
v Ružomberku prof. Tadeusza
Zasępu, ktoré tlmočil prof. Peter Šturák, dekan GTF PU.
V priebehu konferencie odznela
zaujímavá diskusia, v ktorej jednoznačne zaujal profesor práva
z Katolíckej univerzity v Lubline
Leszek Adamowicz.
Pravdepodobne v apríli tohto
roka vyjde z vedeckej konferencie Semper fidelis aj zborník príspevkov. (Monika Slodičková)
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Ženy vo Vysokej nad Uhom sa modlili za Kamerun
Tretia pôstna nedeľa 7. marca 2010 sa vo farnosti Vysoká
nad Uhom niesla aj v duchu
ekumenizmu. Už po siedmykrát
sa ženy všetkých troch obradov
pôsobiacich v tejto obci spolu
so svojimi duchovnými modlili
za republiku Kamerun. Tento
rok boli hostiteľmi evanjelickí
veriaci.
V úvode stretnutia sa prítomným prihovoril Dávid Vargaeštok, kazateľ Reformovanej

kresťanskej cirkvi. Pozornosť
všetkých prítomných upriamil
na neustále vzdávanie vďaky
Bohu za každý moment v živote. Miestny gréckokatolícky
farár otec Radoslav Záhorský
svojimi slovami vyzval veriacich k vytrvalosti vo viere aj
v ťažkých životných situáciách.
Kaplán Rímskokatolíckej cirkvi
dp. Martin Brečka upozornil na
lákadlá dnešnej doby, ktoré sa
nám nenápadne vtierajú do ži-

votov, napr. veštice, horoskopy...
Prítomných prišiel pozdraviť aj
tunajší vicerektor Domu Anky
Kolesárovej dp. Marek Uličný,
ktorý spoločenstvo modliacich
sa žien a mužov nazval priateľmi podľa vzoru Krista a jeho
učeníkov. Hojná účasť veriacich
na tomto modlitbovom stretnutí potvrdila a upevnila spoločne
budovaný cieľ jednoty, lásky
a vzájomnej tolerancie v tejto
farnosti. (Miroslava Záhorská)

Pútnikov na hore Zvir neodradilo ani sneženie
Prvá marcová nedeľa (7. marca)
na hore Zvir pri Litmanovej
prekvapila takmer 1 000 pútnikov mrazivým počasím, vetrom
a výdatným snežením. Hlavným celebrantom sv. liturgie
bol otec Vasil Kindja, duchov-

ný správca miesta. V homílii
opakovane vyzýval prítomných
k modlitbe za kňazov. Zdôraznil
nevyhnutnosť Božieho Ducha,
jedine skrze ktorého môžu byť
pastieri v plnosti služby Kristovi
i Božiemu ľudu. Na sv. liturgii

koncelebrovali aj otec Rastislav Janičko, správca farnosti
Litmanová, a otec Miroslav
Čajka CSsR zo Stropkova. Slávnosť bola ukončená modlitbou
ruženca Božieho milosrdenstva.
(Ján Dubníček)

Zbor sv. Jakuba vystúpil v Zámutove
V utorok 9. marca sa v Chráme
Ochrany Presvätej Bohorodičky v Zámutove uskutočnil
pôstny program kňazov Zboru
sv. Jakuba. Hneď na úvod otec
Marcel Gecej predstavil členov
zboru. Pokojnú atmosféru,
ktorú vytvorili nádherným
spevom cirkevnoslovanských
piesní, doplnil o duchovné slovo
otec Rastislav Baka. Upozornil
na to, že každý v živote niečo
hľadá. Ale to, čo by sme mali
všetci skutočne hľadať, je láska,
pravda a cesta, ktorou je Ježiš
Kristus. V závere sa prihovoril
aj miestny správca farnosti otec

Slavomír Palfi, ktorý poďakoval prítomným kňazom za ich
ochotu prísť. Po jeho príhovore
všetci otcovia udelili veriacim

požehnanie a pokračovali stretnutím spolu so svojimi rodinami na fare. (Pavol Vasiľ)

Biblická súťaž a Biblická olympiáda
v protopresbyteráte Prešov
18. marca sa v priestoroch
Kňazského seminára bl. P.P.
Gojdiča v Prešove uskutočnil
ďalší ročník Biblickej olympiády
a súťaže za účasti 21 družstiev
z rôznych škôl Prešovského
protopresbyteriátu.
Súťaž za prítomnosti riaditeľa
Diecézneho katechetického
úradu otca Petra Capa otvoril
vedúci oblastného katechetického strediska otec Leontín
Lizák.

Súťažilo sa v štyroch vekových kategóriách. V A kategórii
(1. a 2. roč. ZŠ) súťažilo iba
jediné družstvo zo ZŠ v Sedliciach. V B kategórii (3. a 4. roč.
ZŠ) sa na 1. mieste umiestnilo
družstvo ZŠ v Sedliciach, na 2.
mieste ZŠ Kúpeľná z Prešova
a na 3. mieste ZŠ Okružná. V 1.
kategórii (5. – 9. roč. ZŠ) sa na 1.
mieste umiestnilo Gymnázium
sv. Mikuláša v Prešove, na 2.
mieste CZŠ sv. Mikuláša v Pre-

šove a na 3. mieste ZŠ Kúpeľná
z Prešova.
V 2. kategórii (stredné školy)
sa na 1. mieste umiestnilo Gymnázium P. P. Gojdiča v Prešove,
na 2. mieste SPŠ Strojnícka
v Prešove a na 3. mieste SCZŠ sv.
Bazila Veľkého v Prešove.
Víťazi jednotlivých kategórií
postupujú na eparchiálne kolo
BO a BS. (Leontín Lizák)

n Slávenie sviatku Zvestovania
Bohorodičke 25. marca bolo
v košickej katedrále spojené
s udeľovaním nižších svätení.
Vladyka Milan Chautur, košický
eparcha, úkonom podstrihnutia
vlasov prijal do duchovného stavu
Stanislava Činčára a Jaroslava
Girovského, ktorých následne
ustanovil za čtecov. Ďalším dvom
kandidátom Arpádovi Perhácsovi a Rastislavovi Vargovi udelil
posledný stupeň nižších svätení –
subdiakonát. Archijerejskú liturgiu
celebroval vladyka Milan spolu
s rektorom kňazského seminára
Markom Rozkošom a ďalšími
kňazmi. Na slávnosti sa zúčastnili
aj seminaristi z Prešova. (Michal
Hospodár)
n 25. marca sa aj na Slovensku
slávil Deň počatého dieťaťa.
Tento rok mimovládne organizácie
združené vo Fóre života iniciovali
10. ročník pod mottom Aj tvoj
príbeh sa začal počatím. Vyvrcholením kampane, ktorú bolo možné
celý týždeň podporiť nosením
bielej stužky na odeve, bola medzinárodná konferencia Vyber si
život, ktorá sa uskutočnila od 26.
– 27. marca v Rajeckých Tepliciach.
Jej hlavnou témou bola Žena a jej
slobodná voľba.
Fórum života tento rok na podporu
svojej verejnoprospešnej kampane
pripravilo aj billboardy umiestnené
po celom Slovensku, na ktorých je
uvedený slogan. V deň osláv boli
viaceré billboardy znehodnotené
a prelepené nápisom Rozhodni sa
sama. Fórum života to považuje
za vandalizmus, ktorý nepatrí do
kultúrnej spoločnosti a verejnej
diskusie o dôležitých etických
otázkach, akou je aj otázka práva
na život.
oznam
23. – 25. apríla 2010 sa v michalovskom
kláštore redemptoristov uskutočnia duchovné cvičenia pre mužov i ženy na tému
Pane, nauč nás modliť sa pod vedením otca
Metoda Lukačika CSsR.
Pôjde predovšetkým o čas osobnej modlitby, stíšenia, sebareflexie a hľadania Božej
vôle pre vlastný život. Duchovné cvičenia
sa začnú v piatok o 17. hod. a skončia sa
v nedeľu o 15. hod. Všetci záujemcovia
sa môžu nahlásiť do 20. apríla 2010 na
e-mailovej adrese metodcssr@yahoo.com
alebo na tel. čísle 0904738128.
-ml
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Kvetný víkend

Motto: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“
(Mk 10, 17)
Prešovská archieparchia
V čase od 26. – 28. marca slávili mladí z Prešovskej archieparchie Kvetný víkend. Už od
piatka sa v Gréckokatolíckom
centre mládeže Bárka v Juskovej
Voli modlilo a zabávalo 136 mladých spolu s českými priateľmi
z Komunity Chemin Neuf, ktorí
ich duchovne sprevádzali počas
celého víkendu. Skrze nich Boh
účastníkov zaviedol na hlbinu,
kde meditovali nad úryvkom
z Markovho evanjelia. Mladí
účastníci nechceli odísť do svojich domovov smutní tak ako
mladík, preto odovzdali svoje

životy Bohu. Radosť, ktorú im
Ježiš daroval ako potvrdenie prijatia ich rozhodnutia, účastníci
naplno prejavili v sobotu večer
spolu s hudobnými hosťami,
ktorými boli Peter Milenky &
band a skupina Other face.
V nedeľu na obed sa účastníci
presunuli do Prešova, kde spolu
s ostatnými mladými Prešovskej
archieparchie (vyše 800 mladých ľudí) a vladykom Jánom
Babjakom SJ vytvorili nádherné
spoločenstvo.
O program, v úvode ktorého
sa prítomným prihovoril otec
arcibiskup Ján, sa postarali ani-

mátori, mladí z pastoračného
centra pre Rómov v Čičave s ich
hudobnou skupinou F6 a dramatickým zoskupením DIK.
Celé popoludnie bolo popretkávané modlitbami, spevom,
workshopmi, prezentáciami
a živou diskusiou. Stretnutie
vyvrcholilo sériou osobných
svedectiev o obrátení a stretnutí
sa so živým Bohom. Napokon
ho zavŕšilo archijerejské požehnanie vladyku Jána a individuálne požehnania, ktoré udeľovali
prítomní kňazi všetkým tým,
ktorí sa rozhodli odovzdať svoje
životy Bohu. n
Erich Eštvan
Slavomír Zahorjan
Košická eparchia
Spoločne prežitá radosť
z viery prilákala mladých z Košickej eparchie do Trebišova,
aby tu strávili kvetný víkend.
Prednášky o komunikácii
v rodine, o hľadaní zmyslu
života striedali modlitby, aby si
mladí ľudia uvedomili potrebu
oslavovať Boha za všetky jeho
dary. Večerný program vyplnilo

premietanie filmu o sv. Augustínovi, ktorý prežil búrlivú mladosť, ale pomocou Božej milosti
sa stal svätým. V sobotu zavítal
medzi mladých vladyka Milan
Chautur, košický eparcha,
ktorý spolu s mladými slávil
v miestnom chráme sv. liturgiu
a zotrval s nimi v priateľskom
dialógu.
Na Kvetnú nedeľu archijerejskú sv. liturgiu slávil vladyka
Milan spolu s otcom Martinom
Matim a ďalšími kňazmi pôsobiacimi v pastorácii mládeže.
V homílii vladyka vychádzal
z evanjeliovej udalosti vstupu
Ježiša do Jeruzalema, ktorému najmä mladí prevolávali
Hosana. „Títo mladí vedeli, čo
majú robiť. Ale my na to často
zabúdame a pre pozemské skutočnosti strácame večný cieľ.
Preto je toľko nešťastných ľudí,
lebo nehľadajú zmysel života
v Bohu,“ uviedol vladyka a apeloval na prítomných, aby nikdy
nezabúdali na oslavu svojho
Stvoriteľa a Pána. Na záver
vladyka posvätil bahniatka ako
symboly Kvetnej nedele.
Po občerstvení sa spoločenstvo rozrástlo o ďalších
mladých, ktorí veľkú sálu
kultúrneho strediska zaplnili
do posledného miesta. Vladyka
Milan predniesol posolstvo
Svätého Otca Benedikta XVI.
na 25. stretnutie s mladými.
V bohatom programe, ktorý
moderoval otec Marek Jeník
a Ľubica Lešková, vystúpili
mládežnícke skupiny z farností Čeľovce, Košice, Zalužice,
Jovsa, Poruba pod Vihorlatom,
Trnava pri Laborci a Cirkevnej
školy v Košiciach. Na pódiu
sa striedal spev, dramatizácia
evanjeliových príbehov i umelecký tanec. Nakoniec najmenší
odovzdali vladykovi Milanovi
vlastnoručne vyrobený dar –
symbolickú detskú bibliu. n
Michal Hospodár
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Bratislavská eparchia
Pre rozľahlosť a excentrickosť Bratislavskej eparchie sa konalo stretnutie
mladých na dvoch miestach: v Lazarovu
sobotu v Bratislave a na Kvetnú nedeľu
v Šumiaci.
K podujatiu Bratislavskej arcidiecézy
VIKVETFEST v UPC v Mlynskej doline sa
pripojila aj Bratislavská eparchia. V rámci
podujatia slúžil vladyka Peter Rusnák,
bratislavský eparcha, o 12.00 hod. archijerejskú sv. liturgiu. V rámci programu
sa mladí pomodlili aj Akatist k Presvätej
Bohorodičke. Vladyka sa potom o 16.00
hod. spolu s Mons. Stanislavom Zvolenským, bratislavským arcibiskupom
a metropolitom, zúčastnil na diskusii
s biskupmi, aby odpovedal na zvedavé
otázky mladých.
V nedeľu o 10.00 hod. sa začala vo
farskom chráme v Šumiaci archijerejská
sv. liturgia. Vladyka Peter vo svojej kázni
načrtol predstavu Mesiáša, ktorú v sebe
nosili Izraeliti. Bola to predstava Mesiáša
na spôsob politika či vojenského stratéga,
ktorý obnoví zašlú slávu Dávidovho kráľovstvo a bude zárukou jeho nezávislosti.

Prišiel však Mesiáš, ktorý tieto predstavy
nenaplnil, a tak ho zavrhli. Otázkou
je, aká je predstava Mesiáša v osobnom
živote každého kresťana v týchto časoch.
Po sv. liturgii bolo požehnanie bahniatok, mnoholitsvije a myrovanie.
Popoludní program pokračoval
stretnutím vladyku s deťmi a mládežou
v chráme. Po krátkom úvodnom slove
miestneho duchovného vystúpila mládež
z Telgártu s krížovou cestou, ktorá bola
pri jednotlivých zastaveniach sprevádzaná vstupmi detí na spôsob živých súsoší.
Nasledovalo dramatické pásmo šumiackych detí s názvom Ježiš – svetlo sveta
doplnené o piesne. Po ňom bola liturgia
slova. Po prečítaní evanjelia o bohatom
mladíkovi nasledovala katechéza vladyku Petra. Po nej vladyka pozval k deti
k pravidelnej modlitbe, aby spoznávali
svoje životné povolanie. Hovoril, že v tejto dobe musia kresťania vytvárať medzi
sebou puto spolupatričnosti a týka sa
to aj detí. Po katechéze nasledovala
pôsobivá pantomíma telgártskej mládeže
s hudobným sprievodom na tému Ježiš –
vodca životom. V nej predostreli myšlienku o tom,
ako na súčasného človeka útočí
mnoho nástrah
a návnad. Tie
ho napokon
zotročia a „pritlačia k zemi“.
Boh v Ježišovi
Kristovi však
ponúka istotu
svojho vodcovstva.
Po oficiálnom
programe sa
účastníci presunuli do školskej
jedálne na malé
občerstvenie.
Povzbudením
pre všetkých
bolo aj to, že
vladyka Peter
v tento sviatočný deň precestoval 600 km
kvôli tomu, aby
bol s mladými
a priniesol im
slovo života. n
František
Takáč

na 5 minút
Rozhovor
s doc. PhDr. Zdeňkom Vojtíškom,
ThD., odborným
asistentom na
Husitskej teologickej fakulte
Karlovej univerzity
v Prahe, religionistom zaoberajúcim
sa predovšetkým
štúdiom kultov, siekt a nových náboženských hnutí.
Prečo je dobré hovoriť o religiozite ako
takej?
Patrilo by sa začať obvyklou odpoveďou,
že náboženstvo zohráva i v našej západnej
spoločnosti stále väčšiu úlohu. Tá stúpa
v súvislosti s rozšírením náboženskej plurality (napr. islamu). Stretávame sa s príslušníkmi duchovných tradícií, ktoré sme
pred sto rokmi nepoznali a ani nevedeli,
že existujú. O tom teda treba hovoriť, aby
súžitie príslušníkov rôznych tradícií bolo
čo najlepšie. Ale myslím si, že kresťania by
mali hovoriť o religiozite a chápať, že ich
tzv. neveriaci priatelia duchovne žijú, všeličo prijímajú a z niečoho sa sýti ich spiritualita. Môžu mať niekde hlboko židovskokresťanské Desatoro a na to majú nabalené
nejaké predstavy o kozmickej energii alebo
čokoľvek ďalšie. Pre kresťanov je dôležité tento život v nich rozpoznať, hovoriť
o ňom s určitým ocenením a prípadne aj
takéhoto človeka viesť takým spôsobom,
aby tento svoj nereflektovaný duchovný
život nejakým spôsobom kultivoval a aby
bol ochotný na tomto základe počúvať
evanjelium.
Kresťania robia chybu v tom, že si náboženstvo predstavujú ako inštitúciu. Delia
svet na tých, čo chodia do kostola, a na
tých, čo nechodia. Mali by oveľa viac premýšľať o vnútornej, neinštitučnej religiozite, mali by ísť do debaty o tejto religiozite
a mali by sa pokúšať religiozitu svojich
blížnych nejakým spôsobom kultivovať.
Ohrozila táto práca vaše presvedčenie?
Nezdá sa mi, aj keď to nemôžem objektívne
posúdiť, že by práca s ľuďmi iných duchovných tradícií nejako ohrozila moje kresťanstvo. Naopak. Cítim sa byť „viac“ kresťanom
a azda tej zvesti rozumiem lepšie, než som
rozumel pred desiatimi rokmi. Styk s ľuďmi
z iných duchovných tradícií ma inšpiruje. Niekedy to pôsobí aj ako zrkadlo. Keď
vidím, čím sa sýtia, tým viac rozpoznávam
konštitutívne prvky kresťanskej tradície.
Andrea Čusová
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v piesňach často plače, túži po
niečom nedosiahnuteľnom.

Rómska duša
Je v niečom iná ako tá nerómska? A aká vlastne je? Bolo by veľmi
jednoduché hovoriť, že Rómovia sú takí alebo onakí, dobrí, alebo
zlí. Bol by to iba jeden z pohľadov na Rómov.

D

omnienka je jeden z prvých krokov k poznaniu a ak zostaneme iba
pri domnienke, tak sa potom
budeme aj na toho človeka tak
pozerať. Na to, akým človek je,
vplýva predovšetkým prostredie, v ktorom žije, a teda aj jeho
rodina. Preto aké je prostredie,
taká je aj duša človeka. Tak je
to aj u Rómov. Z toho dôvodu
nemôžeme zovšeobecňovať, ale
pristupovať ku každému človeku individuálne. Je niečo iné,
ak rozprávame o Rómoch, ktorí
žijú v osadách, alebo o Rómoch
začlenených medzi majoritou,
či v nejakom spoločenskom
postavení.
Rodina
Pri otázke, aká je najväčšia
životná hodnota, sa u Rómov
nestretneme s inou odpoveďou
ako rodina. Mať rodinu a byť
v rodine je pre Rómov bytostne
dôležité. V rómskej rodine je
veľmi silne zakorenená úcta

k starším. Svedčí o tom fakt, že
napr. v penziónoch nenájdete
žiadneho Róma. A nie je to
otázka financií. Pre deti a ich
rodičov je rodina natoľko
dôležitá, že napr. deti nepôjdu
študovať do iného mesta. Pretože to by znamenalo oddelenie
sa od rodiny a pretrhnutie pút.
Je to predovšetkým vplyvom
rómskej matky na deti a jej
až nezdravou láskou, ktorou
ich k sebe pripútava. Tým im
vlastne bráni prejaviť svoje
schopnosti. Ak je však matka
stotožnená s odchodom dieťaťa z domu, dieťa vo vzdelaní
podporuje. Je to teda aj o príležitosti a šanci prejaviť sa. Keďže
Nerómovia nepoznajú pravidlá
rómskej rodiny a jej zvyky, potom to vytvára aj určitú a často
nie veľmi pozitívnu mienku
o Rómoch. Je to teda o neznalosti a možno aj nezáujme zo
strany Nerómov. Múr predsudkov, ktorý je medzi Rómami
a Nerómami, dosahuje značnú

výšku, ale nie takú, ktorá by sa
nedala preskočiť. Na to je však
potrebná ochota z oboch strán,
spolu strávený čas, ochota spoznať sa a prijať aj rozdiely a iné
zvyklosti, ktoré medzi nami
sú. Nemôžeš totiž o niekom
povedať, že ho nenávidíš alebo,
že ho miluješ, ak ho nepoznáš.
Môžeš to povedať až vtedy, ak
toho človeka spoznáš.
Hudba
Ak by sme si mysleli, že jedným
z prejavov rómskej duše je
hudba, tak by sme neboli
ďaleko od pravdy. To však neznamená, že všetci Rómovia sú
vynikajúci hudobníci. Tak ako
neplatí o všetkých černochoch,
že sú vynikajúci športovci. No
vráťme sa k hudbe. Ak by sme
sa započúvali do textov piesní,
sú v nich určité témy, ktoré vyjadrujú stav duše, napr. rodina,
láska, žiaľ, smrť. Rómovia do
hudby vkladajú nielen príbeh,
ale aj svoje srdce. Rómske srdce

Viera
Ak by sme chceli nájsť neveriaceho človeka – ateistu, ťažko by
sme pochodili medzi Rómami.
Viera je niečo, čo reprezentuje
rómsku dušu tak ako hudba.
Viera Rómov nie je komplikovaná, popretkávaná teologickými
pojmami, je skôr jednoduchá.
Rómovia vieru žijú a prežívajú.
Pre Rómov je charakteristické
otvorenie sa pre duchovno. Tak
ako sú otvorení pre Boha, tak sa
otvárajú aj poverám a rôznym
pohanským praktikám. Navyše
zistenie, že ich niekto miluje
tak, že za nich položil svoj život,
v spoločnosti, ktorá ich odmieta
a podceňuje, je pre nich veľmi
silným zážitkom a neváhajú
nasledovať Pána.
Viera je silne prežívaná a žitá.
Nenájdete príbytok, ktorý by
nebol zdobený obrazom Ježiša
Krista alebo Presvätej Bohorodičky. Modlitba je častou
spoločníčkou, ktorá sprevádza
život Rómov. Dokonca môžem
spomenúť moju osobnú skúsenosť z jednej osady na východe
Slovenska. Správca kostola –
Róm – mal na predných stenách
svojho domu namaľovaného
ukrižovaného Krista v nadživotnej veľkosti.
No nie je našou úlohou vytvárať predstavu o viere, ktorú
majú Rómovia.
Tak ako sa píše v liste Ef
2, 14: „Veď on je náš pokoj!
On z oboch urobil jedno a vo
svojom tele zbúral medzi nimi
múr rozdelenia, nepriateľstvo...“
, nehľadajme to, čo nás rozdeľuje, ale to, čo nás spája. Veď
tak ako muž a žena sú rozdielni,
a predsa sú stvorení, aby tvorili
jednotu, tak je aj Kristus, ktorý
nás zjednocuje. Veď on nehľadí
na postavenie či národnosť, ale
na srdce. n
Rasťo a Andrea Zubajovci
Pastoračné centrum Rómov
v Čičave
Pastoračné centrum Rómov
bolo zriadené v roku 2005 pre-
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šovským arcibiskupom Mons.
Jánom Babjakom SJ. Činnosť
centra zastrešuje občianske
združenie Horúci tím. Práca
sa začala stretnutiami s dvoma
malými skupinkami – asi 15
mužov a chlapcov. Na stretávanie v osade v Hlinnom stačila
prerobená garáž. Väčšina z nich
sú dnes služobníci, ktorí sa
venujú ďalším Rómom.
Aktivity sa postupne rozšírili
na viaceré osady. Základ tvoria
pravidelné stretávania rôznych
formačných skupiniek (asi 30)
priamo v rómskych osadách.
V roku 2006 sa začala prvá
formačná škola (radcovská
škola) vo forme víkendových
stretnutí. V súčasnosti bežia tri
takéto formačné školy, ktorých
zámerom je z radu Rómov
vyformovať lídrov, ktorí budú
vo svojich komunitách spolupracovať na rozvoji duchovného, kultúrneho i spoločenského
života. Chlapci, ktorí prešli
touto formáciou, tvoria napr.
základ kapely F6, ktorá v súčasnosti ako jediná rómska kapela
v rámci svojho žánru účinkuje
na celoslovenských podujatiach.
Aktivity centra sú najmä
víkendového charakteru (okrem
aktivít pre obyvateľov Čičavy),
aby mladí či dospelí mohli
vyjsť z prostredia osady a stráviť
čas v podnetnom prostredí,
aby mohli zažiť tú najväčšiu –
Božiu lásku, aby boli skrze ňu

vnútorne uzdravení. Vyučujeme
ich, aby rozumeli jej princípom
a rozmanitosti a vytvárame
priestor, aby ju mohli odovzdávať.
Spoločnými podujatiami pre
deti, mladých i dospelých sú
pravidelné nedeľné bohoslužby.
V novembri 2007 sa pastorácia
z garáže v Hlinnom presunula
do bývalého Domu kultúry
vo Vranove nad Topľou. Dnes
je i tento priestor primalý.
Bohoslužby trvajú niečo vyše
dvoch hodín, sú otvorené pre
kohokoľvek a pozostávajú zo
spoločných modlitieb a sv. liturgie. Od roku 2009 sa konajú
bohoslužby pravidelne i v gréckokatolíckom chráme v Soli
a v Dome kultúry v Hlinnom.
Najväčším podujatím, ktoré
sa organizuje (v tomto roku
v Čičave), je rómsky gospelový
festival FESTROM. Pravidelne naň prichádza okolo 800
divákov. Tento ekumenický
festival je putovný a účinkujú
na ňom nielen Rómovia. Je to
priestor na prezentáciu kvalitnej modernej rómskej tvorby
a na zjednotenie sa v modlitbe
za ľudí, ktorí nepoznajú alebo
odmietajú Božiu lásku.
Podujatie sprevádza dvojdňová konferencia určená ľuďom,
ktorí slúžia v rómskych komunitách alebo sa na túto službu
pripravujú. Tohto roka jej témou bude Umenie – prostriedok

formovania budúcej rómskej
inteligencie.
Okrem toho sa rozvíja aj divadlo. DIK je skupina mladých
ľudí, ktorí v minulom roku
vytvorili a nacvičili muzikál
s tematikou rómskej svadby
s názvom Džaha Tuha. Okrem
toho sa mladí hudobníci i divadelníci starajú o mladší dorast,
pre ktorý pripravujú umelecké
kluby. Výtvarníci prezentovali
svoje diela výstavou v miestnych
základných školách, v priestoroch Mestského domu kultúry
vo Vranove. Mladí Rómovia realizujú raz do mesiaca otvorené
stretnutie Mladí mladým, ktoré
je ich samostatnou aktivitou
i programovo, i realizačne.
Cez prácu s mládežou sa
otvorila cesta k dospelým, ktorý
sa každý týždeň stretávajú na
formačných stretnutiach. Organizovali sme pre nich duchovné
kurzy (Filip a Jozue).
Od septembra 2010 by sa
malo v rámci centra zriadiť aj
Súkromné centrum voľného
času, ktoré bude zastrešovať
činnosť s mládežou, a v budúcnosti aj internát pre rómske
deti. Zodpovední za centrum sú
vďační za spoluprácu obciam
Čičava a Hlinné, rímskokatolíckym a gréckokatolíckych
farským úradom v Rudlove,
Vranove nad Topľou, Čaklove
a Čičave, programu národnostných menšín MK SR, Úradu

vlády SR, Nadácii detí Slovenska, IUVENTE, Kontu Orange,
o. z. Divé maky a iným. No bez
dobrovoľníkov z radov Rómov aj Nerómov, ktorí strávili
stovky hodín v službe iným, by
tieto prostriedky neboli využili
efektívne.
Práce je stále dosť!
Nie je možno docenená, ale
o to príťažlivejšia a naplňujúca.
Očakávame spoluprácu s ďalšími ľuďmi, ktorí sa neboja popasovať sa so svojimi predsudkami, s predsudkami spoločnosti,
a najmä sa neboja vytrvať, kým
neuvidia výsledky. Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu.
Av amenca! Poď to zažiť
s nami! n
Martin Mekel, riaditeľ Pastoračného centra Rómov v Čičave
Medzinárodný deň Rómov
Rómska komunita od roku
1990 oslavuje 8. apríl ako
Medzinárodný deň Rómov.
Tento dátum určili účastníci 4.
kongresu Internacional Romani
Union (IRU) vo Varšave ako
svoj pamätný deň na počesť
prvého celosvetového stretnutia
Rómov, ktoré sa konalo 8. až
12. apríla 1971 v Orpingtone pri
Londýne. Slovenská republika si
Medzinárodný deň Rómov pripomína už 19 rokov. (SITA) n

WEBOVÉ STRÁNKY

www.horazvir.sk
Slava Isusu Christu! Takto nás hneď
v úvode vítajú tvorcovia oficiálnej webovej
stránky www.horazvir.sk venovanej pútnickému miestu Litmanová. Táto internetová
doména je radená do zoznamu oficiálnych
webových stránok Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku.
Stránka je svojím obsahom zaujímavá
nielen pre tých, ktorí ešte o hore Zvir nikdy
nepočuli, ale aj pre tých, ktorí ju už navštívili a chceli by sa tam znova vrátiť.
Jednoduchá grafická úprava stránky je
určená nenáročným užívateľom internetu. Táto stránka však nepotrebuje zaujať
vzhľadom, lebo určite chytí za srdce svojím

obsahom. Všetky záložky sa nachádzajú
v ľavej časti stránky, čo uľahčuje orientáciu a pohodlný prechod medzi odkazmi.
Záložka História ponúka návštevníkom
stručný úvod do dejín obce Litmanová

a samotnej hory. Fotogaléria je pravidelne
doplňovaná o nové snímky. Najaktuálnejšie
informácie a prehľad života pútnického
miesta prinášajú Litmanovské zvesti, ktoré
si možno prezerať aj vo formáte pdf. Jednou zo zaujímavých rubrík sú Svedectvá.
Dúfam, že budú ešte pribúdať, aby boli na
duchovnú posilu všetkým pútnikom.
Aj keď táto webová stránka je ešte len
rozbiehajúcim sa projektom, ktorý sa pomaly dostáva do povedomia širšej skupiny
užívateľov internetu, zaiste sa onedlho aj
vďaka svojej pravidelnej aktualizácii stane
známym pre všetkých veriacich nielen
Gréckokatolíckej cirkvi.
Mikuláš Jančuš
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Svätý Dominik

Drahí bratia a sestry!

minule som hovoril o žiarivej
postave svätého Františka
z Assisi; dnes by som vám
chcel porozprávať o inom
svätcovi, ktorý v tom istom
období dôležitým spôsobom prispel k obnove Cirkvi
daných čias. Ide o svätého
Dominika, zakladateľa Rádu
kazateľov, ktorí sú známi ako
bratia dominikáni. ...
Dominik sa narodil v Caleruege v Španielsku okolo roku
1170. Pochádzal zo šľachtickej rodiny starého Kastílska
a podporovaný svojím strýkom
kňazom prešiel formáciou
istej slávnej školy v Palencii.
Od počiatku vynikal v štúdiu
Svätého písma a v láske k chu-

dobným – až do
tej miery, že predal
svoje knihy, ktoré
v tých časoch predstavovali majetok
veľkej hodnoty, aby
z utŕžených peňazí
pomohol obetiam
biedy. ...
Diego, biskup
z Osmy, opravdivý
a starostlivý pastier,
si čoskoro všimol
duchovné kvality
Dominika a rozhodol sa vziať ho za
svojho spolupracovníka. Spoločne cestovali na
sever Európy, kde
plnili diplomatické
poslania, ktoré
im zveril kastílsky
kráľ. Na cestách si
Dominik uvedomil
dve veľké výzvy,
ktoré stáli pred
Cirkvou tých čias:
existenciu národov,
ktoré ešte neboli
evanjelizované –
najmä na severných
hraniciach európskeho kontinentu
– a náboženský
rozkol, ktorý
oslaboval kresťanský život na
juhu Francúzska, kde činnosť
niektorých heretických skupín
spôsobovala nepokoje a vzďaľovanie sa od právd viery. Misionárska činnosť u tých, ktorí
ešte nepoznali svetlo evanjelia
a dielo novej evanjelizácie
kresťanských spoločenstiev, sa
tak stali apoštolskými cieľmi,
ktoré sa Dominik rozhodol
nasledovať. ...
Tento veľký svätec nám pripomína, že v srdci Cirkvi musí
vždy horieť misijný oheň,
ktorý nás neustále povzbudzuje uskutočňovať prvotné
ohlasovanie evanjelia a tam,
kde je to nutné, robiť aj novú
evanjelizáciu. Práve Kristus
je tým vzácnym darom, ktorý

ľudia všetkých čias a všetkých
miest na zemi majú právo poznať a milovať. Je potešiteľné
vidieť aj v Cirkvi dnešných dní
mnohých pastierov a laických
veriacich, členov starých
rehoľných rádov i nových
cirkevných hnutí, ktorí žijú
svoj život s týmto najvyšším
ideálom – ohlasovať a vydávať
svedectvo o evanjeliu!
K Dominikovi Guzmánovi
sa neskôr pripojili mnohí ďalší, ktorých priťahovali rovnaké
túžby. Takto postupne – od prvého založenia v Tolose – vznikol Rád kazateľov. Dominik
v plnej poslušnosti pápežom
tej doby – Inoncentovi III.
a Honóriovi III. – použil
staroveké rehoľné predpisy
svätého Augustína a prispôsobil ich potrebám apoštolského
života, ktoré vyžadovali, aby
sa on i jeho bratia premiestňovali z jednej oblasti do druhej
a potom sa mohli vrátiť do
svojich kláštorov, miest štúdia,
modlitby a spoločného života.
Osobitným spôsobom Dominik zdôrazňoval dve hodnoty,
ktoré pokladal za celkom
nevyhnutné pre evanjelizačnú
misiu – spoločný život v chudobe a štúdium.
Dominik a jeho bratia
kazatelia sa prezentovali ako
žobráci, teda bez veľkých
majetkov a pozemkov, o ktoré
by sa bolo treba starať. ...
Tento systém sa zrodil práve
preto, že dominikáni ako
hlásatelia Božej pravdy museli
byť vzorom toho, čo hovorili.
Pravda študovaná a zdieľaná
v láske s bratmi je najhlbším
základom radosti. Blahoslavený Giordano zo Saska
hovorí o svätom Dominikovi:
„Prijímal každého človeka do
veľkého náručia lásky, a keďže
všetkých miloval, všetci milovali jeho. Za zákon si zvolil
tešiť sa s tešiacimi a plakať
s plačúcimi.“
Na druhom mieste Dominik – a to bolo odvážne gesto

– chcel, aby jeho nasledovníci získali dobrú teologickú
formáciu: neváhal ich preto
posielať na univerzity svojich
čias, aj keď mnohí cirkevní
pastieri sa na tieto kultúrne inštitúcie pozerali skôr
s nedôverou. Pravidlá Rádu
kazateľov prikladajú veľkú
dôležitosť štúdiu ako príprave
na apoštolát. Dominik chcel,
aby sa mu jeho bratia venovali
naplno, s náležitou snaživosťou a zbožnosťou; malo to byť
štúdium založené na duchu
každého teologického poznania, teda na Svätom písme, berúc do úvahy otázky kladené
rozumom. Kultúrny rozvoj
núti všetkých, ktorí sa na
rozličných úrovniach venujú
službe slova, aby boli náležite
pripravení. Pripomínam preto
každému, pastierom i laikom,
aby rozvíjali túto „kultúrnu
dimenziu“ viery, aby krása
kresťanskej pravdy mohla byť
lepšie chápaná a viera skutočne posilňovaná, udržiavaná
a aj chránená. ...
Keď Dominik v roku 1221
v Bologni, v meste, ktoré si
ho zvolilo za patróna, zomrel,
jeho dielo už dosahovalo
veľké úspechy. Rád kazateľov
sa s podporou Svätej stolice
rozšíril do mnohých krajín
Európy a stal sa požehnaním
pre celú Cirkev. Dominik bol
vyhlásený za svätého v roku
1234 ...
Drahí bratia a sestry, nech
nás všetkých povzbudí život
svätého Dominika Guzmána
k tomu, aby sme boli horliví
v modlitbách, odvážni v prežívaní viery a hlboko zamilovaní
do Ježiša Krista. Na jeho príhovor prosme Boha, aby vždy
obohacoval Cirkev skutočnými hlásateľmi evanjelia. n
TK KBS
upravil: Juraj Gradoš
snímka (Vitráž v chráme Madonna della Guardia di Tortona): upload.wikimedia.org
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Hodina Zeme
Projekt Hodina Zeme každému z nás poskytuje príležitosť vyjadriť svoj názor a ukázať
svetu, že nám záleží na klimatických zmenách.
Ide o jednu večernú hodinu v poslednú marcovú sobotu, keď by sme mali vypnúť všetky
elektrické spotrebiče, ktoré nepotrebujeme,
zvlášť svetlá.

E

kologická iniciatíva Hodina Zeme, ktorej cieľom je
vyburcovať ľudí do boja
proti globálnemu otepľovaniu,
sa začala po prvýkrát v Sydney
v roku 2007, keď 2,2 milióna
domov a podnikov vyplo svetlá
a elektrospotrebiče na jednu
hodinu. Organizátorom projektu je najväčšia svetová ochranárska organizácia – Svetový
fond na ochranu prírody (World
Wildlife Fund). Po štyroch
rokoch sa tieto počty zniekoľkonásobili. Minulý rok sa do akcie
zapojilo 88 krajín, tento rok to
je viac než 110.
Tohto roka sa do akcie zapojili aj Košice a Prešov. Došlo tak
k vypnutiu verejného osvetlenia
na Moldavskej ceste v lokalite
Červený rak, v Nižných Kapustníkoch, v lokalite Alejová
a nasvietenie budov na Hlavnej

ulici. Aj keď oficiálne stránky
hnutia Slovensko medzi zúčastnenými krajinami neuvádzajú,
o slovenských účastníkov informujú českí organizátori akcie,
podľa ktorých sa zo Slovenska
na Hodine Zeme zúčastnila
napríklad aj Rimavská Sobota
vypnutím osvetlenia Župného
domu či Múzeum Bojnice vypnutím osvetlenia zámku.
Význam tohto projektu nie je
v ušetrení elektrickej energie.
Na významné ušetrenie jedna
hodina nestačí. Ale je to signál,
určitý symbol toho, čo môžeme
robiť každý deň. Hodina Zeme
umožňuje každému snívať
o tom, čo sa dá uskutočniť.
Navyše tu nejde len o hodinu bez elektrickej energie,
ale o nočnú hodinu bez svetla.
Svetelný smog je tiež veľkým
súvisiacim problémom dnešnej

industrializovanej spoločnosti.
Pri tomto probléme dochádza
k rozptylu svetla z pouličného
osvetlenia, štadiónov, parkovísk, v menšej miere aj z budov.
Svetlo mieriace k oblohe sa odráža od častíc v atmosfére a šíri
sa ďaleko za miesto vzniku. Prejavuje sa to viditeľne jasnejšou
oblohou nad väčším zdrojom,
a to aj vo väčšej vzdialenosti.
Je to aj nový prvok zasahujúci
do života ľudí. Tisíce rokov bola
v noci tma. Spánok je veľmi
ovplyvňovaný hormónom
melatonín, ktorý sa vylučuje iba
v tme. Už slabé osvetlenie spôsobuje viditeľné zníženie jeho
hladiny. Aj to spôsobuje problémy so spánkom v modernej
dobe. Navyše melatonín bojuje
aj proti rakovine, arteroskleróze
a ďalším chorobám. Aj preto sa
svetelné znečistenie dáva do sú-

vislosti s čoraz väčším výskytom
civilizačných chorôb.
Je úžasné, že jednoduchým
vypnutím svetiel dokážeme
ukázať, že osud tejto planéty
je pre nás naozaj dôležitý. Je to
jednoduchý krok, ktorý prospeje nielen našej planéte, nášmu
zdraviu či peňaženke, ale aj
našej schopnosti starať sa o svet
okolo seba, nebyť uzavretý, ale
otvorený. A tak tento malý krok
môže pre nás a aj pre náš duchovný rozvoj znamenať viac,
než si vieme predstaviť. A hoci
sa tohtoročný marec už skončil,
každý z nás si môže urobiť svoju
vlastnú Hodinu Zeme a večer
doma vypnúť svetlá, televízor
a pri jednoduchom plameni
sviečky prečítať svojim deťom
rozprávku alebo jeden z úžasných príbehov v Biblii. n
Juraj Gradoš

listáreň
Slava Isusu Christu!
Chcela by som reagovať na článok zo Slova
č. 3: Potrebujeme kňazov? Pri čítaní tohto
článku mi napadol príbeh, ktorý mi rozprávala moja mama:
Istý človek v jednej dedine nemal rád
svojho kňaza. Nikto nevie, či sa s ním
nepohodol, alebo mu nebol sympatický, jednoducho sa však rozhodol, že namiesto do
kostola bude v nedeľu chodiť na hríby. Raz
stretol v lese starčeka, ktorý sa ho opýtal,
čo tam robí. On mu povedal, že chodí na
hríby, pretože nemá v láske svojho kňaza.
Keď to starček počul, povedal mužovi, aby
ho nasledoval. Prišli k studničke, z ktorej
vyvierala čistá voda. Keď sa pozrel obďaleč,

videl, že voda preteká cez papuľu mŕtvej
líšky, a aj napriek tomu ostáva priezračná
a čistá. „Vidíš,“ hovorí starček, „pamätaj, že
aj kňaz je len človek, má svoje chyby. Ale cez
jeho ústa preteká Božie slovo, ako preteká
číra voda cez papuľu mŕtvej líšky.“
Viac k tomu asi netreba dodávať. Mám
rada tento príbeh a často si naňho spomeniem nielen v súvislosti s kňazmi, pretože
každý robí chyby.
Anička
Milá čitateľka
naozaj často zabúdame, že sme len nádoby,
ako hovorí apoštol Pavol. Jedni také, iné
onaké. Dôležité je však to, čo sa v nádobe
skrýva. U každého kresťana by tam mal

byť Boh. On je jediný, kým stojí za to sa
naplniť. Je to prameň vody prúdiacej do
večného života. Je oheň lásky, ktorý však
nespaľuje a neničí (podobne ako sa zjavil
v horiacom kríku Mojžišovi). Toto by sme
si mali všetci uvedomiť, teda najmä my
kňazi. Ak chceme viesť veriacich, nie ich
hnať pred sebou, musíme mať vieru v Boha
a musíme žiť jeho prítomnosťou. No ako
mi raz jeden spolubrat povedal, keď kážeme – lámeme Božie slovo na homílii, tak
to nerobíme len pre ľudí pred sebou, ale
i pre samého seba. Lebo nie my, ale Boh cez
nás rozpráva Božiemu ľudu, teda aj nám
samým.
otec Juraj
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Príležitosť pre
rómske srdce
Vyrastal v klasickej rómskej rodine, ale rodičia
podporovali svoje deti zo všetkých síl a kládli im
na srdce vzdelanie. V Jubilejnom roku 2000 začal
študovať na GTF PU v Prešove, pretože prvotnou túžbou Mgr. Rastislava Zubaja bolo stať sa
kňazom. S odstupom času si našiel svoje miesto
v Cirkvi ako laik. Aj vďaka svojmu vzdelaniu dnes
môže tento mladý, 28-ročný muž s plným nasadením a dostatočne odborne podkutý pomáhať
v rómskych komunitách.

Aké je vaše terajšie zamestnanie?
Pracujem na Regionálnom
odbore verejného zdravotníctva
vo Vranove. Mám na starosti
rómske osady a komunity vo
vranovskom regióne v rámci
programu Podpora zdravia.
Prečo ste sa rozhodli ísť na
teológiu, dokonca ste zvažovali kňazstvo?
Mám brata, ktorý je o päť
rokov starší. Keď sa pripravoval na prvé sväté prijímanie,
učil som sa spolu s ním. Keď
v chráme kňaz skúšal, tiež som
odpovedal a prekrikoval som
brata. Kňaz sa ma opýtal, koľko
mám rokov a čím chcem byť.
Odpovedal som, že kňazom
alebo lekárom. Už vtedy som
vnímal kňazstvo.
Ako sa začala vaša spolupráca s otcom Martinom Mekelom v Pastoračnom centre
pre Rómov v Čičave?
Vo štvrtom ročníku cez
prázdniny som cestoval domov
a v autobuse ma oslovila mamina kamarátka z práce, že vo
farnosti majú kňaza, ktorý sa

venuje rómskej mládeži a deťom. Ozval som sa mu a on ma
pozval na sv. liturgiu a modlitby. Opravil som si defekt na
bicykli a šiel do Hlinného. Tam
som pocítil, že toto je moje
miesto. Znova som sa mohol
zaľúbiť do rómskej mentality.
Počas prázdnin som začal
chodiť k otcovi Martinovi
Mekelovi a v rámci skautingu
pracovať s Rómami. Po ukončení štúdia som nastúpil do
„pastoračného ročníka“ a býval
takmer dva roky s otcom Martinom, jeho rodinou a vtedy
ešte bohoslovcom Igorom
Čikošom. Spolu s nami býval
aj rómsky chlapec z Varhaňoviec, kde predtým otec Martin
pôsobil.
Má práca, ktorú robíte vo
Vranove, súvis s prácou
v centre?
Práca, ktorú momentálne vykonávam, úzko súvisí s prácou
v pastoračnom centre, pretože
aj v nej pracujem s Rómami.
Keď idem do osád v rámci
verejného zdravotníctva, už ma
mnohí poznajú a vlastne len
dopĺňam prácu centra. Od roku

2005 pracujeme s deťmi,
mládežou, pripravujeme rôzne
kurzy, rôzne predmanželské
prípravy.
Tu v Čičave máme skautské
centrum a v osade ďalších šesť
družín. Okrem toho máme
ďalšie družiny v Bystrom, Hlinnom, Soli, Čaklove, Jastrabom.
Robia to všetko skauti – Rómovia. Sú to stredoškoláci a raz
do týždňa majú stretnutie so
svojou družinou.

už tretí rok. V rámci skautingu
vznikli rôzne umelecké kluby.
Aj členovia kapely F6 sú skauti
– tretiaci, radcovia. Sami už
majú počas týždňa stretnutia
s menšími deťmi. Vzniklo aj
Divadlo inšpirované Kristom –
DIK. Tohto roka vznikli ďalšie
umelecké kluby, kapely a beží
aj program Mladí mladým, kde
mladí Rómovia organizujú raz
mesačne zaujímavé popoludnia.

Prečo práve skauting?
Musím povedať, že skauting
je zatiaľ to najlepšie, s čím som
sa stretol. Je to formácia, pri
ktorej človek využije všetky
svoje schopnosti a skúsenosti
tak ako nikde inde.
Vo Vranove na fare máme
rómske aj nerómske deti.
V osadách sú to však väčšinou
Rómovia. Je ich okolo 180.

Kto vedie tieto kluby?
Samotní radcovia. My to
s otcom Martinom a otcom
Igorom v pastoračnom centre
zastrešujeme. Umelecké kluby
tohto roka vedie môj spolužiak Tomáš Končár, ktorý je aj
umeleckým rezbárom. Počas
radcovskej školy máme blokové
stretnutia, tvorivé dielne a večer
chvály. Pastoračné centrum
sa využíva aj počas školských
prázdnin. Je tu 70 – 80 detí.
Organizujeme rôzne tábory
a hry. Teraz centrum priebežne
rekonštruujeme.
V budúcnosti tu plánujeme
vytvoriť internát, keďže sa tu
schádza stredoškolská mládež,

Čomu sa ešte okrem skautingu venujete?
Pastoračné centrum využívame počas víkendových stretnutí. Všetci skauti aj skautky majú
rôzne formačné školy. Napríklad radcovská škola tu beží
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alebo by to mohlo slúžiť ako
ubytovací priestor pre vysokoškolákov, ktorí by tu chodili
v rámci štúdia sociálnej práce
alebo misiológie na prax.
Počas týždňa tu v tomto školskom roku funguje doučovanie,
kde prichádzajú deti z osady,
ktoré doučuje manželka otca
Igora Martinka, matematiku
doučuje otec Čikoš a tiež tu
dochádza angličtinárka.
Ako pracujete s dospelými?
Raz do týždňa máme stretká
v osadách. V stredu prichádzajú na biblickú školu, ale okrem
toho ešte raz v týždni majú
stretko so svojím vedúcim.
Stretnutia vedieme s otcom
Martinom, otcom Igorom, ich
manželkami a ďalšími, ktorí
prešli formáciou. Robíme aj
kurzy, napr. Kurz Filip. Počas týždňa máva otec Martin
prípravy pre snúbencov alebo
manželov. Veľa rómskych dvojíc
žije ako druh a družka. Takéto
zväzky dávame do poriadku.
Minulý rok sme mali tri páry,
ktoré prijali sviatosť manželstva, tohto roka ich bolo už 17.
Prešli kompletnou manželskou
prípravou. Pre mňa to bola veľmi pekná skúsenosť. Videl som,
ako sa rómske manželky tešia,
keď vidia svojich manželov,
ako po 30 rokoch berú do rúk
Sväté písmo a ako zodpovedne
k tomu pristupujú.
Organizujeme aj festival
Festrom. V rámci neho sa stretnú ľudia, ktorí pracujú s Rómami. Festivalu, ktorý má ekumenický ráz, predchádza konferencia o pastorácii Rómov.
Mali sme obdobie, keď sme
v nedeľu po sv. liturgii rozložili
aparatúru a pripravili klasickú
evanjelizáciu v osade. Zišlo sa
tam aj 1 500 ľudí. Ľudia hovorili
svedectvá, povzbudzovali. Toto
je dôležitá úloha – vyjsť z cerkvi
a ísť k ľuďom, potom ich
vyučovať a pripravovať na vstup
do chrámu. Rómovia sa necítili
v chráme vítaní, preto tam
ani nechodili. Keď sme s nimi
začali pracovať a cítili prijatie,
boli ochotní vycestovať z domu
a prísť do Vranova na liturgiu aj

10 – 15 km. Ľudia, ktorí nemajú
prácu, dali peniaze na benzín.
Čím sú Rómovia iní a čo vás
na nich fascinuje?
Srdce. Rómske srdce. To je to.
Keď som učil náboženstvo, tak
som nemal šťastie na Rómov,
stále som učil Nerómov. Ale stále som chcel učiť rómske deti.
V tomto roku učím štvrtákov
v Čičave zdravotnú výchovu.
To sú také zlaté decká. Vidím
v nich šancu, talent, dar...
Vidím v nich lekárov, učiteľov,
šoférov, výborných pekárov. Sú
to jednoducho krásni ľudia.
To, že sa ich Boh dotkol, ich
posúva aj v rebríčku spoločenského uplatnenia?
Ak Boh sa dotkne ich vnútra
... Robil som a robím v treťom
sektore a vidím, že sa vynaložilo
nemalé množstvo financií na
rôzne projekty pre Rómov. Ak
by som ich mohol lepšie využiť,
založil by som pastoračné centrá pri osadách.
Minulo sa veľmi veľa peňazí,
ale nikam to neviedlo. Zostali
fotografie, nejaké príbehy ľudí,
ale spĺňali len krátkodobý cieľ.
Ale vidím, že za málo peňazí
(v pastoračnom centre fungujeme všetci dobrovoľnícky) sa tu
urobilo veľa.
Učil som v strednej škole
starších skautov – Rómov
a videl som, že boli osobnosťami, aj keď boli prváci. Nemali
komplex menejcennosti, nebáli
sa povedať svoj názor, nebáli
sa priznať, dobre sa mi s nimi
pracovalo a vedel som, že aj
nerómski chlapci ich „brali“.
Ako vašu prácu vnímajú ľudia zo štátnych inštitúcií?
Pozvali sme učiteľov aj riaditeľov škôl, aby videli, čo v pastoračnom centre robíme. V Hlinnom sme usporiadali festival,
na ktorý bol pozvaný primátor
a riaditeľ úradu práce. Riaditeľ
UPSVaR povedal: „Tak toto bola
pre mňa facka. Doteraz som to
nevidel. Sedím v úrade a stále
počúvam len sťažnosti. A toto,
čo som tu videl, je to dlhodobá
práca a je to opak toho, čo som

doteraz počul. Toto je naozaj
pozitívna vec.“ Hovorili, že sme
zmenili pohľad na Rómov. Boh
si otvoril dvere, ktoré nikto
nemôže zatvoriť. Aj v osadách,
kde pracujeme, boli zo začiatku
ľudia aj starostovia skeptickí.
Ale keď vidia zmenu, otvárajú
sa dvere.
Čo laik Róm očakáva od
Cirkvi?
Laik Róm očakáva od Cirkvi,
že bude s Rómami pracovať, že
im ponúkne príležitosť, dá im
službu a viac zodpovednosti.
Viacerí urobia viac ako jeden.
U nás to funguje vďaka tomu,
že poverujeme ľudí službou.
Väčšia starosť je na predstavenom, ale veľkú časť pastorácie
robia práve laici.
Celá naša práca stojí na
štyroch pilieroch. Prvý je vybudovať tím ľudí, aby samotní
Rómovia dokázali viesť ľudí.
Druhý pilier stojí na kvalite
ľudí, nie na kvantite. Všetci
nemusia študovať teológiu,
ale mali by prejsť formáciou.
Tretí pilier je evanjelizácia. Vyšli
sme vonku z cerkvi, rozprávali
sme sa s nimi a vtiahli ich do
liturgie, do života v Cirkvi.
Štvrtým pilierom je vytiahnuť
ľudí z prirodzeného prostredia.
Prichádzajú do pastoračného centra, sú tu cez víkend
a zažívajú niečo, čo predtým
nezažili, nevideli. Napr. chlapci
nikdy nejedli rybaciu nátierku,
ale za ten čas, čo tu chodili, sa
naučili variť, robiť nákupy...
Pre nás to bolo bežné, pre nich
nie. Napríklad aj to, aby rómsky
chlapec zametal alebo umýval
riad. V pastoračnom centre to
normálne je. A je to zámer, aby
sa naučili to, čo doma nevidia.
Aká túžba sa ešte skrýva vo
vašom srdci?
Mojou túžbou je urobiť kurz
pre mužov Rómov. Aby boli
mužmi, akých chce mať Boh.
Lebo postavenie muža a ženy
v rómskej rodine je iné ako
v nerómskej.
Za rozhovor ďakuje
Dada Kolesárová.

kultúra

Kalendárium
Rok kresťanskej kultúry na
Slovensku má svoje logo
a znelku. Autorom loga je
akad. sochár Michal Zdravecký, znelku skomponoval
hudobný skladateľ Pavol
Krška.
Za inštitucionálneho garanta Roka kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku bolo
určené Národné osvetové
centrum (NOC). Kontaktnou osobou pre RKK 2010 je
PaedDr. Miroslav Holečko,
kurátor pre kresťanské
tradície NOC.
Informácie o Roku
kresťanskej kultúry 2010 na
Slovensku, jeho logo a znelka sú uverejnené na stránke
Národného osvetového
centra na adrese http://
www.nocka.sk. Prvým
významným prameňom
o predmetnom projekte je
kalendárium zatiaľ pripravovaných aktivít RKK 2010.
Kalendárium je otvorené
pre zverejnenie ďalších aktivít, ktoré budú realizovať
ustanovizne či jednotlivci.
Informácie o ďalších aktivitách na doplnenie kalendária môžu ich realizátori zasielať e-mailom na adresu:
miroslav.holecko@nocka.
sk. Organizátori vyjadrujú
nádej, že sa Rok kresťanskej
kultúry 2010 na Slovensku
stretne so širokým záujmom a podporou rôznych
subjektov aj verejnosti.
Zdroj: www.nocka.sk

16 | slovo v rodine

slovo 08 | 2010

Odpoveď
na volanie
Človek túži žiť dobre, ale potrebuje pomoc pri hľadaní.
Osobná viera v Boha nemôže zostať bez rozhodujúceho vplyvu na životný štýl veriaceho človeka. Dnes sa mnohým zdá, že viera obmedzuje slobodu životného štýlu. Sami možno vnímame náročnosť niektorých prikázaní, a tak ich radšej odsúvame a ani ich nechceme poznať.
Prečo vlastne Boh zasahuje do nášho života?

„T

úžba naplniť zmysel života je vlastná
každému ľudskému
rozhodovaniu alebo konaniu,
je to skryté hľadanie a vnútorný
popud, ktorý uvádza do pohybu
slobodu.“ (Ján Pavol II., Veritatis Splendor)
Obyčajne človek nasadí všetky sily, aby naplnil túžbu nájsť
zmysel vlastného života. Často
však zažijeme veľké sklamanie.
Zisťujeme, že naše reálne
schopnosti sú nedostatočné pre naplnenie takej veľkej

úlohy. Ľahko sa pomýlime,
necháme sa oklamať.
Boh ponúka človekovi pomoc
Boží zákon – prvá forma
Božej ponuky. Ak je Boh láska
(porov. 1 Jn 1, 8), ak láske záleží
na milovanej osobe a ak nás
Boh tak veľmi miluje (porov. Jn
3, 16), hovorí k nám iba preto,
aby sme nezostali sklamaní
v životnom omyle. Môžeme byť
presvedčení, že to, čo robíme
pre seba, je tá najlepšia cesta
k šťastiu, ale po čase zistíme,
že sa od skutočného šťastia

nepozorovane vzďaľujeme. Sme
presvedčení, že to, čo robíme
pre milovanú osobu, je najlepším prejavom lásky, ale po čase
zistíme, že to viedlo k nečakanej bolesti. A Boh nechce, aby
sme trpeli. Chce, aby sme boli
šťastní, plní života. Preto nám
ponúka nové poznanie – Boží
zákon. Boží zákon ukazuje smer. Izraeliti nevnímali
Desatoro ako obmedzenie.
Naopak. Oni tak silno zakúsili,
že ich Boh zachránil, že nemali
najmenšiu pochybnosť uveriť,
že to bude pre ich dobro.

Vo Svätom písme nachádzame mnoho formulácií Božieho
zákona. Desatoro je ich jadrom
a súhrnom. Často sú tieto
prikázania vo forme ľudských
výrazových prostriedkov. Boží
zákon, ktorý nachádzame vo
Svätom písme, nie je preto
plným a dokonalým vyjadrením
Božej vôle a pravdy o plnosti
nášho života. Boh nás preto
pozýva aj k nášmu osobnému hľadaniu. Ak v Desatore
nájdeme jednoduchý príkaz:
Nezabiješ! alebo Nezosmilníš!,
je to iba vymedzenie hraničnej čiary, za ktorou už náš
život a naše konanie prestáva
mať zmysel. Nezabiješ však
oveľa viac pozýva k rozvíjaniu a posilňovaniu hodnoty
života. Zabíjať totiž môžeme aj
našou tvrdosťou, pohoršením,
zanedbávaním starostlivosti
o zdravie... Nezosmilníš zas pozýva k rozvíjaniu a posilňovaniu
hodnoty vzájomného vzťahu.
Vzťah môžeme ničiť aj neúctou,
zneužívaním, povrchnosťou,
nevernosťou...
Preto je každý jeden príkaz
Desatora pozvaním k osobnému hľadaniu, v ktorom nám
pomáha samotné Božie slovo,
učenie Cirkvi, skúsenosť iných
ľudí aj naša vlastná.
Svedomie – druhá forma
Božej ponuky. Všetky situácie
života nemožno vtesnať do
napísaných pravidiel. Preto vo
svojom vnútri človek objavuje
ešte jeden nástroj pomoci –
svedomie – „hlas, ktorý nás
neprestajne vyzýva, aby
sme milovali a konali dobro
a vyhýbali sa zlu“(Katechizmus Katolíckej cirkvi,1776).
Svedomie je ako najtajnejšie
jadro človeka, kde zostáva sám
s Bohom. Nie je to len akýsi
pocit. Je to Božie usmernenie, ktoré vstupuje do úzkej
spolupráce s naším rozumným
uvažovaním. Správne formované svedomie sa stáva pre nás
záväznou normou pre rozhodovanie v každej situácii.
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Človek odpovedá svojím
konaním na pozvanie
k plnosti života
Hriech ako negatívna odpoveď. Boží zákon, ktorý nachádzame v Zjavení, nie je teda
obmedzením našej slobody. Je
pre ňu pomocou a usmernením.
Plnosť nášho života nespočíva
iba v dosiahnutí slobody. Neboli
sme stvorení pre slobodu, ale
so slobodou pre lásku. Sloboda
je iba nevyhnutnou podmienkou, aby sme mohli naplno
milovať. Človek je však schopný
aj odmietnuť skutočnú lásku.
Takéto uzavretie sa láske biblické Zjavenie i kresťanská tradícia
volá hriech. Je konaním proti
opravdivej láske voči Bohu,
blížnemu aj proti sebe samému. Prináša bolesť a množí zlo.
Zraňuje vzťahy a narúša ľudskú
solidaritu.
Obrátenie a nasledovanie
ako pozitívna odpoveď. Boh
k nám prichádza preto, aby
nás zachránil od tejto ničivej
sily zla, pred ktorým mnohokrát stojíme úplne bezmocní,
oklamaní a zranení. Celé dejiny
spásy sú svedectvom o tejto
sile zla a biedy človeka. Celými
dejinami spásy však preniká
aj svetlo nádeje prameniace
z vedomia, že človek je schopný
napojiť sa na nový prameň sily.
Sme schopní odvrátiť sa od zla
a obrátiť sa k dobru.

Čo je dobro?
Nemôžeme sa vyhnúť tejto
otázke, ak nechceme stratiť
zmysel nášho života, a zároveň
je jasné, že na ňu nemôžeme
dať zjednodušenú odpoveď.
Pomôcť by nám mohla evanjeliová udalosť o mladíkovi, ktorý
sa nepýta ani tak na to, aké zákony treba zachovávať, ako skôr
na to, akým spôsobom naplniť
zmysel života. Otázka, s ktorou
sa obracia na Ježiša, vychádza
z hĺbky srdca. Ak sa pýta Ježiša,
zrejme to nerobí preto, že by
nepoznal odpoveď obsiahnutú
v zákone. Pravdepodobnejšie
je, že príťažlivosť Ježišovej osoby v ňom vyvolala nové otázky
o mravnom dobre. Naozaj
vidí nevyhnutnosť stretnúť sa
s tým, ktorý svoju kazateľskú
činnosť začal novým zásadným
povzbudením: „Naplnil sa čas
a priblížilo sa Božie kráľovstvo.
Kajajte sa a verte evanjeliu!“
Kajajte sa (z gréckeho metanoia) znamená zmenu zmýšľania. Bohu od počiatku záleží na
tom, aby bolo človekovi dobre.
Preto je stvorenie zavŕšené až
v stretnutí dvoch ľudských bytostí – Adama a Evy. Tak človek
od počiatku vníma seba samého ako obdarované bytie. Boh
mu daruje svet i iného človeka,
pre ktorého sa i on sám môže
stať darom a zdieľať sa s ním.
Práve preto je schopný aj sám
sa stať darom. Do tejto situácie

však vstupuje hlas, ktorý vnáša
pochybnosť o skutočnosti
Božieho daru: „Naozaj povedal
Boh: ,Nesmiete jesť z nijakého
rajského stromu!?’“ ... Pochybnosť o tom, či nám Boh chce
dať plnosť šťastia, vnáša do nás
i pochybnosť o nás samých. Ak
nie som obdarované bytie, už
nevidím zmysel svojho života
v sebadarovaní. Ak si začnem
myslieť, že si iba vlastnou šikovnosťou dokážem zabezpečiť
šťastie, začínam pochybovať aj
o druhom človekovi, či mi nebude stáť v ceste pri tomto úsilí.
Následky tejto pochybnosti sú
hrozivé. Už nedokážeme stáť
pred druhým človekom bez
strachu!
A ani pred Bohom.
A tu spočíva zmysel výzvy
k obráteniu, k zmene zmýšľania. Obrátiť sa znamená uveriť, že Boh ma nechce pripraviť
o šťastie, ale priviesť k plnosti
života. A zároveň si priznať,
že tam nie som schopný prísť
iba vlastnými silami. Evanjelium – dobrá zvesť Ježiša Krista
spočíva v trvalom ubezpečení,
že sme milovaní a že Boh chce
pre nás všetko dobro. Vrcholom
tohto evanjelia je dôkaz vytrvalosti lásky, ktorá ide až na
smrť aj vtedy, keď jej ten druhý
prestane veriť. Ježiš prijíma
utrpenie preto, aby nám dokázal, že zlobu, nedôveru, závisť
a každé iné zlo možno prekonať

vytrvalosťou v láske – ak je
ochotná ísť až na smrť. „Nik
nemá väčšiu lásku ako ten, kto
dáva život za svojich priateľov.“
(Jn 15, 13)
Ježiš nám dal vrcholný
dôkaz toho, že Boh je pôvodcom života a že láska dokáže
premôcť i smrť a priviesť
k novému životu. Takúto lásku
nemožno vtesnať do prikázaní.
Preto mladík tuší, že mu ešte
čosi chýba aj vtedy, ak plní od
mladosti všetky Božie príkazy.
A preto mu Ježiš nemôže dať
inú odpoveď o dokonalosti
života ako: „...choď, predaj, čo
máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom
príď a nasleduj ma!“ (Mt 19, 21)
Niet inej cesty k plnosti
a kráse života, ako je cesta
sebadarovania, ktorá plodí
trvalý, verný a plodný vzťah
lásky. Taký, aký je medzi Otcom
a Synom. Taký, aký je medzi
Ježišom a každým človekom,
ktorý naplno uverí v jeho lásku.
Vzťah lásky sa stáva novým
prikázaním pre všetkých, ktorí
naozaj zmenia svoje zmýšľanie
a uveria evanjeliu.
„Toto je moje prikázanie:
Aby ste sa milovali navzájom,
ako som ja miloval vás.“ (Jn 15,
12)“ n
Peter Jakub
ilustračná snímka: sxc.hu

varovanie

Satanizmus

O

kultizmus sa vo všeobecnosti delí na
tri oblasti: satanizmus, okultizmus a špiritizmus.
Satanizmus je priame uctievanie satana
– padlého anjela. Satanista uctieva diabla,
hoci diabol je len stvorenou bytosťou.
Vzdáva mu poctu, ktorá patrí jedine Bohu
Exisuje niekoľko skupín satanistov.
Jedni túžia po moci. Uctievajú diabla,
pretože chcú za každú cenu dosiahnuť
úspech v politike alebo v pracovnej
kariére. Sú to často veľmi vážení ľudia,
ktorí sa v tajnosti zúčastňujú na rituáloch
zvelebujúcich diabla.
Ďalšou skupinou sú ľudia, ktorí ho
uctievajú kvôli bohatstvu. Medzi satanis-

tami preto nájdeme veľa podnikavcov. Satanizmus je často zviazaný s prostitúciou,
pašovaním drog a slobodomurárstvom, čo
je veľmi výnosné.
Inú skupinu tvoria mladí ľudia, ktorí
túžia po dobrodružstve, po niečom
tajomnom. Keďže satanistické rituály sú
späté so sexuálnymi orgiami, je to pre
nich veľmi príťažlivé.
Posledná skupina satanistov uctieva
diabla kvôli popularite. Mnohé rockové,
metalové, ale aj popové skupiny a speváci
často vo svojich piesňach (verejne alebo
skryto) uctievajú diabla, samovraždy,
prostitúciu, drogy, kriminalitu alebo iné
deštruktívne javy.

Satanisti nie sú ateisti. Veria v Boha,
ale proti nemu bojujú. Riadia sa satanskou Bibliou, ktorá zahŕňa opak právd
ponúknutých v Božom slove – prikázanie
nenávidieť, zabíjať, cudzoložiť..., prosby
k satanovi a ďalšie rituály. Počas svojich
rituálov niekedy obetujú ľudí (najmä
malé deti), prípadne zvieratá. Rituály
uskutočňujú hlavne v piatok a v nedeľu ako protiklad tomu, že piatok je pre
kresťanov dňom spasenia a nedeľa dňom
vzkriesenia Pána, a pri splne, pretože
Mesiac je „kráľom temnoty“. Ich symbolika teda obsahuje Mesiac a používajú aj
symbolické číslo šelmy 666.
Damián Saraka
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Neboj sa! Bojuj! Zvíťazíš!
Ako dobre sa spieva: „Kristus vstal z mŕtvych!“ Pri utierni vzkriesenia prežívame zvláštne napätie, slávu Božieho víťazstva, sme nadšení. Ježiš to dokázal!

P

o návrate domov rýchlo
vhupneme do našej
farebnej reality ... Prečo
farebnej? Nuž pri našich bojoch sa veru kadejako vyfarbíme. A ak vôbec nejaké víťazstvá máme, o našich zápasoch
by sme vedeli rozprávať dlhé
príbehy.
Pozrime sa, čo nám k tejto
téme hovoria hrdinovia biblických veršov:
Boh chcel Noema zachrániť,
keď príde potopa,
no stavať koráb kvôli posmievačom nebola fajn robota.
Abrahám, muž viery, s Božím
prísľubom opustil svoju
krajinu,
dvadsaťpäť rokov mal iba nádej
na svoju budúcu rodinu.
Keď už mužnel jeho syn
Izák,
mal ho obetovať na hore
Morja.
Mojžiš mal nádherné stretnutie s Bohom v horiacom

kríku,
bál sa však faraóna a izraelského ľudu, najmä ich kriku.
Jozue mocne zvíťazil pri
Jerichu,
pri ďalších bojoch zažil
i paniku.
Za pár minút skolil Dávid
Goliáša,
nenávisť kráľa Šaula musel
roky znášať.
Radosťou bola Mária naplnená
pri slovách Gabriela,
pletkám a domýšľavosti ľudí
však zabrániť nevedela.
Peter slávne vyhlásil, že Ježiš je
Mesiáš,
iné to bolo pri otázke: „Ty ho
nepoznáš?“
Na Turíce oheň Ducha naplnil
učeníkov.
Vo väzeniach pre Krista sedeli
aj niekoľko rokov.
Biblia ponúka mnohé podobné svedectvá o Božích mužoch a ženách. Napriek tomu,
že v živote nemali „na ružiach

ustlané“ (možno skôr na ich
tŕňoch), nevzdali to, neprestali
dôverovať Bohu, neprestali
bojovať. A zvíťazili!
Posledná kniha Nového
zákona viackrát zdôrazňuje:
„...tomu, kto zvíťazí...“ Áno,
Ježiš zvíťazil. Teraz si na rade
ty! Vieš, že víťazstvo nad sebou
samým, nad životnými okolnosťami, nad tvojím hriechom
existuje. Kristus vstal z mŕtvych! Nebojuješ sám a pre malé
prehry predsa nevzdáš boj.

Boží ľudia aj v minulosti
zažili krátke chvíle Božieho
mocného navštívenia, za ktorými nasledovali dlhé roky tvrdej
práce, bojov a námahy pre
Božie kráľovstvo. Som si však
istý, že dnes by každý z nich
povedal: „Nebolo to ľahké, ale
nikdy by som nemenil!“
Verím, že mnohí, povzbudzovaní aj ich životnými
príbehmi, povieme na konci
svojho života to isté! n
Martin Mekel
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Človek môže dať druhým len to, čo má
sám.
Animátor – človek viery. Má osobný
vzťah s Ježišom a je jeho učeníkom. Je
človekom modlitby, žije z Božieho slova
a sviatostí, má duchovné vedenie. Je zosobnením lásky, milosrdenstva, dobroty,
prežíva radosť zo svojej viery a z Krista.
Animátor sa učí od Krista láske k druhým, pozná tajomstvo utrpenia a verí
v dobro človeka. Necháva sa viesť Svätým
Duchom a ak takto žije, nemá problém
strhávať mladých ľudí za Kristom.
Animátor – človek na ceste. Sám
prežíva svoj život ako proces zrenia. Uvedomuje si, že keď prestane mať čas na
Krista, bude ohrozený a ochabne. Vie, že

je dôležité rozdávať sa, ale zároveň si vie
nájsť čas pre seba a svoj osobný rast. Vie,
kde má čerpať, a vie, že by mal patriť do
spoločenstva, v ktorom rastie. Vzdeláva
sa vo viere a v skúsenosti viesť spoločenstvo. Taktiež dbá o svoje profesijné
vzdelanie a učí sa relaxovať.
Animátor – človek Cirkvi. Žije
v spoločenstve Cirkvi. Nejedná vo svojom
mene, ale v mene Cirkvi. Animátor svoju
činnosť a povolanie nevykonáva pre
seba, pre svoju popularitu, ale pozvaný
Cirkvou k službe mladým privádza mladých ľudí za Kristom. Spolu s Cirkvou
a v Cirkvi prežíva svoj rozmer povolania
a necháva sa ňou viesť.
Dominika Komišaková
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Káva

SYMFÓNIA KRÍŽA
Veľká noc 2010
Michal Franko

Na Golgote ponad oblúk stáročí,
kamkoľvek človek srdcom i nohou vkročí,
tam na kríž svoje popritúľa oči
a s bôľom na dvoch drevách Ježiša zočí.

N

iekedy stačí drobnosť,
ale v nezvyčajnej a nečakanej chvíli nás môže
prekvapiť natoľko, že pohne
našou mysľou i srdcom. Takéto
situácie nás prinútia zastaviť sa,
a práve pre svoju zriedkavosť sa
hlboko vryjú do pamäti.

V smrteľných kŕčoch doznieva symfónia kríža.
Čím by bola Golgota bez smrti Ježiša?
A čím by bol svet bez vzkrieseného Krista?
A čím Judáš a peňazí moc striebristá?
Dnes zo sŕdc zaznieva pieseň chvál:
Kristus Ježiš slávne z mŕtvych vstal.
Nádherne krásny pozdrav svetom sa nesie:
Christos voskrese! Voistinu voskrese!
Vo Veľkej noci má žriedlo ten peknokrásny hit.
Z Kristovho vzkriesenia z kríža žiari jasný svit.
Zovšadiaľ, z chrámov i z tých valalských katedrál
svetu tomuto pokoj prináša Kristus Kráľ!
Nuž radujme a veseľme sa.
Kristus s krížom víťazne plesá.
Z jeho vzkriesenia vždy prýšti opojná slasť
pre Slovensko milované, pre drahú vlasť.
Ó, Kriste vzkriesený! Buď stále s nami.
Tu pod Vihorlatom i pod Tatrami.
Chráň a žehnaj naše rodiny, mestá i dediny.
O to ťa vrúcne prosíme, Boh Jednojediný.
A nech i naša Veľká noc so symfóniou kríža
Je bohatšia na lásku a pokoj Krista Ježiša!

Včera sa moji dvaja synovia
vrátili z Bratislavy, kde si chcel
jeden z nich kúpiť síce ojazdené, ale aspoň dúfali, že dobré
auto. Vychválený stav vozidla
na internete nezodpovedal
skutočnosti, a tiež sa zdalo, že
auto nepredáva jeho skutočný
majiteľ. Tých ľudí s autom sa
potom nevedeli zbaviť, vždy
chceli niečo došteľovať, aby
išlo, až to dopadlo tak, že moji
synovia zmeškali posledný
rýchlik na východ.
Staničná čakáreň je v noci
zamknutá. Premočená obuv,
čiastočne aj hlad, únava... Až
si mladší zo synov šiel zapáliť
pred staničnú budovu. Bolo
mu vraj tak zima, že sa triasol

a ani sa mu nedarilo zapáliť si
cigaretu. Vtom k nemu podišiel
ošumelo vyzerajúci muž – bezdomovec a podával mu čerstvú,
teplú kávu z automatu. „Zohrej
sa,“ povedal a odišiel. Iste do
automatu vhodil peniaze,
ktoré vyžobral alebo získal
z predaja časopisu Nota bene.
Premýšľam a nespomínam si,
kedy som kúpila bezdomovcovi kávu, aby sa zohrial nielen
teplým nápojom, ale aj záujmom o ľudskú bytosť. Niekto
mne neznámy urobil úžasný
skutok, na ktorý budeme stále
spomínať. Srdce človeka naozaj
nesmieme posudzovať podľa
zovňajšku. Zážitok môjho syna
o tom podáva svedectvo.
P.S.: Nasledujúci deň si synovia kúpili auto v autobazáre.
Viac sa ale u nás hovorí o káve
od bezdomovca ako o novom
aute. n
Monika Tančáková

slovo o biblii

Dnes ako otroci, zajtra slobodní ľudia

P

esach (pascha) je prvý z troch biblických pútnických sviatkov. Jeho obsah
vymedzujú štyri mená:
- Sviatok prekročenia – pripomienka, že
Boh „prekročil, zachoval“ domy Izraelitov,
ušetril ich a zachránil pred anjelom smrti
(Ex 12, 12 – 14): „Keď uvidím krv, prejdem
popri vás (pasachti) a nezastihne vás nijaký
zhubný úder, keď budem biť Egypt.“
- Sviatok macesov – pripomienka urýchleného opustenia Egypta, keď „ani cesto
nestačilo vykysnúť“ (porov. Ex 12, 27).
- Sviatok jari – poukazuje na roľnícky
aspekt sviatku, v tento čas dozrieva v Izraeli
prvá úroda jačmeňa a pastiersky aspekt –
obeta prvorodeného baránka (porov. Ex 12,
3. 43). Baránkova krv ochránila Izraelitov
od záhuby.
- Sviatok slobody – znamenie oslobodenia z egyptského otroctva a získanie
(nielen náboženskej) slobody. Z pohľadu
Izraelitov sa štúdiom a dodržiavaním

zákona Biblie, a teda Božej múdrosti človek
dotýka nekonečna a pripútava k Bohu. To
je chvíľa, keď Boh môže vstúpiť do života
človeka a oslobodiť ho.
Pesach (prechod) znamená nielen fyzický exodus z Egypta, ale tiež náš neustály
duchovný prechod, oslobodenie z otroctva hriechu. Sviatok vystihuje myšlienku
totálnej zmeny.
Oslava Pesachu u židov má podobu
účasti na symbolickom jedle – večeri, ktorá
sa nazýva Seder. Obradné jedlo, ktoré sa
podáva počas Sederu, pozostáva z viacerých chodov a je sprevádzané modlitbami, piesňami a komentármi. Každý chod
pripomína jeden aspekt vyslobodenia. Na
stole nemá chýbať:
- vajíčko – symbolizuje smútok nad
zničením chrámu,
- chren a horké bylinky – pripomínajú
horkosť otročenia, ale tiež rozptýlenia,

umývajú sa v slanej vode na pripomienku
sĺz otrokov a slanej vody Červeného mora
(Nm 9, 11),
- ovocná kaša – zmes vína, pasty z datlí,
orechov, jabĺk a hrušiek, symbolizuje hnedú hlinu, z ktorej otroci vyrábali tehly,
- kuracia alebo barania kosť – zastupuje
obetovaného baránka na sviatok Pesach,
- maces (nekvasený chlieb) – pripomína
rýchly odchod z Egypta, keď neostával čas
na kysnutie chleba. Preto židia počas sviatku nekonzumujú nič kysnuté (Ex 13, 3 – 8).
- víno – symbol sviatočnej radosti a slobody. Každý pohár vína má svoje zvláštne
meno (porov. Ex 6, 6 – 8).
Pri večeri číta hlava rodiny deťom príbeh
z bohato ilustrovanej knižky, tzv. hagady,
ktorého cieľom je preniesť udalosti dávneho vyslobodenia z Egypta do súčasnosti,
aby sa každý cítil tak, ako keby osobne
vyšiel z otroctva.
Marica Kipikašová

20 | príbeh

I

van vstáva z nemocničnej
postele. Husto sneží. Je
polovica januára. Týždeň sa
mu zdá ako mesiac. Ustarostený
čaká na vizitu. Chce už byť vo
firme. Tu napriek notebooku
nespraví veľa. Musí riadiť firmu,
predísť stratám. Dotiahnuť
rozbehnuté projekty. Do izby
vstúpi primár s lekármi.
„Ako sa dnes máte, pán
Ivan?“ pýta sa familiárne.
„Chcel by som ísť domov.“
„Len si oddýchnite, chvíľku
to potrvá. Nemyslite na prácu.
A ten počítač...“ potmehúdsky
pokýval prstom. Ivan to nekomentoval, veď po infarkte sa
stabilizoval. Prečo tie výhrady?!
Na vedľajšej posteli leží príjemný sedemdesiatnik. Nenachádzajú spoločnú reč. Po vizite
pocítil Ivan slabosť, ani nevypol
počítač.
„Čo vám je? Ste bledý.“
Sused rýchlo zavolal lekára,
ktorý konštatoval slabý infarkt.
Ivan sa trápil. Prudké bolesti
vyžarujúce v ľavej oblasti hrudníka mu nedovolili zaoberať
sa firmou. Sused bol ochotný
poslúžiť, aj keď sám potreboval starostlivosť. Vychádzal
z neho zvláštny pokoj. Zdal sa
jednoduchý, ľudský a prístupný.
Začali sa baviť o svojich chorobách. Zistil, že starší pán má na
stolíku náboženské knihy.
„Čo čítate?“ ozval sa raz.
„Písmo sväté, Nový zákon.“
„Určite to je nejaký sektár,“
pomyslel si. „Ale nepresviedča
ma. Možno je kňaz. Už len to
mi chýbalo. Iste príde s nahováraním na vieru. Poprosím
sestričku, nech ma preložia,“
uvažoval. Odkedy podniká, niet
času na Cirkev, nie žeby neveril
v Boha. Na veľké sviatky ide do
chrámu. Kvôli svokrovcom aj na
spoveď. Ale tento kňaz je iný.
Ten jeho pokoj a radosť! A má
jasný názor na spoločenské
dianie vo svete.
Raz večer kňaz zaspomínal
na normalizáciu. „Odobrali
mi štátny súhlas, lebo som sa
venoval mladým. Išiel som
potom do výroby. Šoféroval
autobus. Aj tam som hovoril
o Bohu. Ďakujem Bohu za tento
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Prečo?

čas, lebo tým, čo milujú Boha,
všetko slúži na dobré.“
„Nikdy som nebol tak blízko
kňaza ako teraz,“ začal sa nesmelo zverovať Ivan, „povedzte,
prečo sa mi toto stalo? Raz večer
som manželke nedvíhal mobil.
Vedela, že som vo firme, tak sa
šla pozrieť. Našla ma v bezvedomí. Privolaný lekár konštatoval
rozsiahly infarkt. Práve, keď sa
mi darilo. Prosperoval som. Len
moje školopovinné dvojičky ma
takmer nevideli. Bol to večný
kolobeh. Služobné cesty a termíny. Bezsenné noci. Rozhovory s manželkou sa obmedzili na
minimum. Prišli prvé symptómy. Ale ja som mal plnú hlavu
nových projektov. Stratil som
vnútorný pokoj. Okrem práce
som nemyslel na nič. Ani cez
víkendy. Chrám a rodina by mi
len zabrali vzácny čas. A teraz
ten infarkt...“
„Možno sa vám tak Boh chcel
prihovoriť,“ zareagoval kňaz.
„Viete, koľko nových pobočiek sa rysuje? Pomohli
by mnohým. A ja tu plytvám
časom!“

Kňaz po chvíli so súcitom
v hlase začal čítať z Biblie
príbeh o Zachejovi. Ivan priam
onemel. „Áno, som bohatý,
priznávam, možno kdesi v hĺbke srdca hľadám Boha, ale...“
Odmlčal sa, hľadal odpoveď.
Na kňazovom stolíku zbadal
drevený krížik.
„Áno,“ prerušil mlčanie kňaz,
„ukrižovaný Ježiš prišiel práve
kvôli vám, zomrel a vstal z mŕtvych, aby vás zachránil. Dnes
aj vám hovorí: ,Zostup rýchlo
zo stromu svojej sebestačnosti,
lebo sa chcem zastaviť v tvojom

dome.‛“
„Ale načo? Veď ja to zvládam.
Mám všetko, čo si zažiadam, až
na …,“ zamyslel sa, „zdravie, srdiečko, ale lekári sa postarajú.“
„Človek je však stvorený pre
viac ako blahobyt, má dušu.
Kým srdce nespočinie v Bohu,
nebude spokojné. Ježiš chce
prísť do vášho domu ako rodinný priateľ.“
„Veľmi ťažko chápem tieto
veci, manželka chodí s deťmi do
chrámu, občas zájdem aj ja. Ba
raz do roka chodím aj na spoveď. Ale to, o čom hovoríte, si
žiada veľa zmien, mať s Bohom
rodinný vzťah...“
Vtom sa otvorili dvere a vstúpila manželka s deťmi. Ivan sa
ihneď začal zaujímať o firmu, či
sú už dotiahnuté veci, ktoré jej
dal na starosť. „Nestíhala som,
v škole boli problémy s chlapcami.“ Naznačila mu, aby sa šetril.
„Ocko, chýbaš nám,“ ozvali sa
dvojičky.
„Už čoskoro, čoskoro,“ sľuboval.
„Viete, že máte veľké bohatstvo?“ spýtal sa po návšteve
kňaz.
„Viem, firma aj filiálky už čosi
znamenajú.“
„Nie, nie! Máte milujúcu
manželku, pekných chlapcov,
ktorí vás potrebujú... váš čas,
blízkosť, otcovskú lásku. Aj Boh
si zaslúži váš čas.“
Ivan si vzdychol. „To, čo vravíte, je príliš krásne, ale neviem,
či reálne. Za zváženie to však
stojí.“ n
Ján Karas
ilustračná snímka: sxc.hu

Zabuchnuté dvere
Mamička sa vracia z nákupu s malým synom. Vyloží
Miška a rýchlo vyberá ťažké
tašky z kočíka. Ale chlapček
je šikovnejší. Vbehne do bytu
a plesk! Zabuchne dvere. Na
sekundu sa v bytovke rozhostí
mŕtvolné ticho. Obleje ju
studený pot a v panike hľadá
riešenie. Viac než strach
o malého ju ženie predsta-

va, čo urobí. Prihovárať sa
malému, aby sa nebál, alebo
riešiť zatvorené dvere? Náhradné kľúče! Spomenie si na
suseda. Našťastie je doma. Pohroma je zažehnaná. Malý sa
spokojne hrá na zemi, vôbec
si neuvedomuje, čo spôsobil.
Čo viac si mohla priať?
Helena Krenická

katechéza | 21
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Za tých, čo vstupujú ...
s nábožnosťou 1
Téme nábožnosti som sa pôvodne chcela vyhnúť. Ale potom som si
spomenula na českého básnika V. Nezvala. Ten povedal, že slová sa
častým používaním ošúchajú a stratia svoj prvotný lesk. Hviezdy na
nebi a dvere na dome vyzerajú obyčajne. Ale „postavte hviezdy na stôl
a dvere vedľa mora, a zažiaria vo svojej prvotnej kráse“. Ale možno je
načase obnoviť lesk a krásu tohto slova a zbaviť ho šedosti.

V

     istom filme zaznelo:
„Boli sme zrejme príliš
nábožní“. Z gramatického hľadiska môžeme vytvoriť
slová „nábožnejší, najnábožnejší“. Ale bez gramatiky je jasné,
že človek buď nábožný je, alebo
nie je. Existuje výlučne zbožnosť skutočná, všetko ostatné
sú jej karikatúry.
V časopise Nahlas (7/2009)
ma upútal článok o bubline,
do ktorej sa dostanú kresťania,
ak si začnú vyberať všetko
s prívlastkom kresťanský – čítajú výlučne kresťanské časopisy,
pozerajú kresťanské filmy, počúvajú kresťanské piesne, deti
chodia do kresťanských škôl...
Článok upozorňoval na fakt, že
sa tak stráca poslanie kresťanov
zasiahnuť svet a získavať ho
pre Krista, byť soľou a svetlom.
Ale napadlo mi aj iné hľadisko.
Pohybujem sa v profánnom
prostredí. Nespomínam si, že

by som zažila výsmech pre to,
že neklamem, nepodvádzam,
robím prácu zodpovedne alebo
odmietnem niečo nemorálne.
Som bez problémov rešpektovaná, ak sa v čase pôstu
vzdám oslavy. Ak by som to
však začala preháňať s prejavmi
tzv. zbožnosti (napr. oblepila
kanceláriu ikonami a tvárila sa
pohoršene pri náznaku niečoho
„neduchovného“), určite by som
rešpektovaná nebola.
Zamestnávateľ je rád, ak nepodvádzate. On aj kolegovia sú
radi, ak sa dá spoľahnúť na vás
aj na kvalitu vašej práce. Cítia
sa pri vás dobre, ak sú prijatí
a môžu sa správať slobodne.
A že to môžu robiť, vedia zo
skúsenosti, lebo neroznášate
klebety. Ak v praxi žijete to,
že odsúdiť treba hriech, nie
hriešnika, a že ten, proti komu
bojujeme, je diabol, nie ľudia,
budú si vás vážiť a nebudete

riešiť klasickú dilemu, „ako sa
oddeliť od sveta a zároveň byť
soľou svetu“. Naše tzv. radikálne
oddelenie sa je často výhovorkou, ktorá má zakryť deficity
vlastnej viery. Je jednoduchšie
sa odčleniť, ako ísť s kožou
na trh a nechať preveriť svoje
kresťanstvo. Ak je zbožnosť
pravá, svet ju rešpektovať bude
(občas ironicky, s poznámkami, ale v hĺbke srdca ju ocení).
Karikatúry zbožnosti neobstoja.
Tým myslím nielen prehnané prejavy nábožnosti, ale aj
absenciu pravdivosti a dôslednosti nasledovania Krista. Ani
toto neobstojí. Keď raz veriaca
kolegyňa rozprávala príhodu
s budhistickými mníchmi,
zaznelo: „Povedala som im,
nech sa za mňa pomodlia
k Budhovi“. Nezmohli sme sa na
slovo. O chvíľu za mnou prišla
iná kolegyňa (nepraktizujúca)
s otázkou: „Povedz, vidím to tak

len ja? Veď s tým sa nezahráva!
Je predsa len jeden Boh a to by
mala vedieť!“ Iná (ateistka) to
komentovala podobne: „Ja toho
veľa o náboženstve neviem,
ale mala by si vybrať a nie brať
kúsok z toho a kúsok z toho“.
Hoci by sa zdalo, že kresťania sú chápavejší, nie vždy je
to tak. Keď som raz na otázku
veriacej kamarátky, čo som
robila, keď som vstala tak skoro,
odpovedala, že som bola na
liturgii, zaznelo ironické: „Ty si
dajaká zbožná“. Skúste sa snažiť
milovať, ponúkať iniciatívne
pomoc, robiť ľuďom radosť...
a kresťania vám budú neraz
stanovovať diagnózy o vnútorných zraneniach, o kupovaní
si lásky ... Skutočná zbožnosť
bude „karikatúrami“ neraz
prenasledovaná kvôli zrkadlu,
ktoré nastavuje. Skutočná
zbožnosť, teda život v Božej
blízkosti, prináša slobodu a nákazlivú radosť, ktorá je plodom
spokojnosti v Bohu (porov.
1 Tim 6, 6). Toto je možné len
vtedy, ak ľúbiš Ježiša celým srdcom a myslíš to vážne. To chce
odvahu – nielen pred svetom,
ale často aj pred kresťanmi. Za
tých, ktorí prichádzajú k Bohu
s touto nábožnosťou, sa v jekténii prihovárame, lebo takýto
život požehnanie prináša, ale ho
aj veľmi potrebuje. n
Valéria Juríčková

zo života svätých

Prepodobný Marek, aretúzsky biskup, Cyril, diakon, a ďalší

P

repodobný Marek v súlade s nariadením
svätého cisára Konštantína Veľkého
(306 – 337) zničil pohanskú svätyňu. Keď
však na cisársky trón nastúpil Julián Odpadlík (361 – 363), veľký nepriateľ kresťanov, pohania sa rozhodli svätému Markovi pomstiť.
Staručký biskup sa najprv vzdialil z mesta,
ale keď zistil, že jeho prenasledovatelia kvôli
tomu spôsobujú trápenia iným ľuďom,
dobrovoľne sa vydal do rúk svojich nepriateľov. Za posmeškov bol vedený cez celé mesto
na mučenie. Tam mu trhali vlasy, bodali mu

telo, vláčili ho po zemi, zatláčali ho do blata,
rezali ho nožmi. Vo svojej túžbe pomstiť sa
vymýšľali stále nové a nové spôsoby mučenia. Vo zveráku mu drvili nohy a odrezali
mu uši, až ho napokon natreli medom
a tukom, a počas horúceho poludnia ho zavesili ako korisť pre včely. Napriek všetkému
staručký biskup ani jediným slovom neprejavil bolesť. Keď obyvatelia mesta videli
svätcovu nezničiteľnú pevnosť, prepustili ho
na slobodu. Neskôr sa mnohí pod vplyvom
jeho slov obrátili ku Kristovi. O utrpeniach

svätého Marka píše aj svätý Gregor Teológ
vo svojom Prvom slove o Juliánovi.
V rovnakom období zomrelo mučeníckou
smrťou aj mnoho ďalších kresťanov, medzi
nimi svätý diakon Cyril, ktorému pohania vo
svojej zúrivosti rozsekli telo a hrýzli ho ako
divoké zvieratá. Prepodobný Marek, aretúzsky biskup, je pekným príkladom toho,
ako môžu byť slová kresťana účinné, ak sa
zakladajú na skutočnej oddanosti Bohu a sú
podložené skutkami.
Marcel Gajdoš

22 | na každý deň

slovo 08 | 2010

Pane Ježišu, daj sa nám spoznať v tých
chvíľach.

PONDELOK 12. apríl

ŠTVRTOK 15. apríl

Prepodobný vyznávač Bazil

Apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim

Čítania: Sk 3, 19 – 26, zač. 9; Jn 2, 1 – 11,
zač. 6

Čítania: Sk 4, 23 – 31, zač. 12; Jn 5, 24 – 30,
zač.16

Liturgia: Menlivé časti ako 12. apríla.

Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi
jeho matka: „Nemajú vína.“ (Jn 2, 3)

Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva
moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal,
má večný život a nepôjde na súd, ale
prešiel zo smrti do života. (Jn 5, 24)

NEDEĽA 18. apríl

Mária. Táto vnímavá žena nezostáva
ľahostajná voči problému svojich hostiteľov. Obracia sa s prosbou o pomoc na
svojho Syna a dôveruje mu. K tejto dôvere
povzbudzuje aj ostatných. Ježiš nakoniec
naozaj na jej prosbu zasahuje. Boží Syn
svojej matke nič neodmietne. Akí sú šťastní
tí manželia, za ktorých sa prihovára Božia
Matka! Kto jej dôveruje, toho neopustí. Kto
jej zverí manželstvo, nestroskotá.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti z Nedele o Tomášovi. Namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel
zvestoval a Osvieť sa. (HS: 233; PZ: 199;
SDS: 226)

Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí, že podmienkou na dosiahnutie večného života
je počúvanie jeho slova. Iste tým nemyslí
len vypočutie si Božieho slova v nedeľu
v chráme. Božie slovo má byť každodenným
pokrmom a ako sa píše v žalme – svetlom
pre naše nohy. Sväté písmo je list lásky,
ktorý nám posiela Boh. Aj keby sa nám na
prvý pohľad zdalo, že na počúvaní slova
nie je nič ťažké, opak je pravdou. Prosme
Svätého Ducha, aby nám vysvetľoval Sväté
písmo a vkladal jeho slová do našich sŕdc.
Liturgia: Menlivé časti ako 12.apríla.

UTOROK 13. apríl

PIATOK 16. apríl

Hieromučeník Artemón a spol.

Panny a mučenice Agapa, Irena a Chionia

Čítania: Sk 4, 1 – 10, zač. 10; Jn 3, 16 – 21,
zač. 10

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného Syna, aby nezahynul nik,
kto v neho verí, ale aby mal večný život.

(Jn 3, 16)

Pre jediné a vytúžené dieťa sú rodičia
ochotní urobiť čokoľvek. Chcú ochrániť
to, čo je pre nich najcennejšie. Boh Otec
urobil opak. To najcennejšie, čo mal, svojho
jednorodeného Syna, z lásky obetoval za
teba. Nemôže ťa však prinútiť, aby si sa
k jeho smrti priznal. Prijmi spásu, ktorú ti
ponúka. Má cenu smrti Božieho Syna.
Liturgia: Menlivé časti ako 12. apríla.

STREDA 14. apríl
Rímsky pápež Martin Vyznávač
Čítania: Sk 4, 13 – 22, zač. 11; Jn 5, 17 – 24,
zač. 15

Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali
zabiť ho, lebo nielenže porušoval sobotu, ale aj Boha nazýval svojím Otcom
a robil sa rovným Bohu. (Jn 5, 18)
Nazvať Boha svojím Otcom bolo v Ježišovej
dobe neslýchané. Bola to nehoráznosť, ktorá Židov poburovala. Priznávať sa k Bohu
ako k nášmu Otcovi je aj dnes pre mnohých
niečo neprijateľné a možno aj poburujúce.
Ale pre nás, Božie deti, je to obrovská istota, o ktorú sa môžeme stále oprieť.
Liturgia: Menlivé časti ako 12.apríla.

Čítania: Sk 5, 1 – 11, zač. 13; Jn 5, 30 – 6, 2,
zač. 17

Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem. A môj súd je spravodlivý... (Jn 5, 30)
Byť súdený určite nie je nič príjemné,
zvlášť, keď všetko svedčí proti nám. Naše
hriechy a žalobca na nás neprestajne žalujú. Keby sme sa spoliehali na svoju vlastnú
spravodlivosť, pohltil by nás strach. Ježiš je
však naším zástancom. Tým, ktorý nechce
smrť hriešnika, ale aby sa obrátil. Skrze
jeho smrť sme ospravedlnení zo svojich
hriechov.

Tretia nedeľa po Pasche – o myronosičkách. Prepodobný Ján
Čítania: Sk 6, 1 – 7, zač. 16; Mk 15, 42 – 16,
8, zač. 69

On sa im prihovoril: „Neľakajte sa!
Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol
ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu.
Hľa, miesto, kde ho uložili.“ (Mk 16, 6)
Milujúce ženy, verné učeníčky, ktoré zostali
pod krížom, idú pomazať mŕtve telo. Je
skoré ráno. Iste nespali celú noc, lebo sú
rozrušené a čakajú na chvíľu, keď budú
môcť naposledy poslúžiť svojmu Učiteľovi.
Tu zažijú niečo neočakávané. Do ich bolesti
a beznádeje zaznievajú anjelove slová:
„Vstal z mŕtvych“. Ich milovaný Ježiš už nie
je v hrobe. Jeho smrťou sa nič nekončí, práve naopak, toto je nový začiatok. Rozum
ešte nechápe, no srdce tuší... Týmto sa
potvrdzuje všetko, čo hlásal. Jeho vzkriesenie ich uisťuje, že Ježiš je naozaj Božím
Synom. Pochopenie zmŕtvychvstania je
základom našej viery. Je také kľúčové, že
apoštoli sú predovšetkým svedkom jeho
zmŕtvychvstania. To, že Ježiš žije, napĺňa
radosťou aj nás a dáva zmysel našej viere.
V ňom máme všetko. Bez neho je náš život
prázdny. Pascha nám pripomína, že cez
sviatosť krstu sme sa zrodili pre nadprirodzený život a súčasne je istotou nášho
vzkriesenia.
Liturgia: Hlas 2. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Menlivé časti z Nedele o myronosičkách. (HS: 224; PZ: 200; SDS: 227)

Liturgia: Menlivé časti ako 12. apríla.
Zdržanlivosť od mäsa.

PONDELOK 19. apríl

SOBOTA 17. apríl

Čítania: Sk 6, 8 – 15; 7, 1 – 5a; 47 – 60, zač.
17; Jn 4, 46b – 54, zač. 13

Prepodobní Simeon z Perzie a Akkakios
Čítania: Sk 5, 21 – 33, zač. 15; Jn 6, 14 – 27,
zač. 19

Ale on im povedal: „To som ja, nebojte
sa!“ (Jn 6, 20)
Pane, ako často chceme počuť to, čo si povedal svojim učeníkom: „To som ja, nebojte
sa!“ Zvlášť vtedy, keď cítime, ako silno sa
o nás opiera vietor dnešného sveta. Vietor
a búrka nepokoja, nelásky, pokrytectva,
sebectva... To sú chvíle, keď pociťujeme
neistotu.

Prepodobný Ján zo Starej Lavry

Ježiš mu povedal: „Choď, tvoj syn žije!“
On uveril Ježišovmu slovu a šiel. (Jn 4,
50)

Charles de Foucauld hovorí, že Ježiš je
majster nemožností. Ten, kto mu dôveruje,
môže zažiť jeho majstrovstvo nemožností
v rovnakej miere, ako ho zažil kráľovský
úradník. Uveril Ježišovmu slovu skôr, než
by sa mohol presvedčiť, že jeho syn je naozaj zdravý. Po vyslovení prosby zostávajme
aj my v pokojnom očakávaní. On o všetkom
vie... Jeho vôľa je naše šťastie.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
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ženstvá. Menlivé časti z Nedele o myronosičkách (HS: 224; PZ: 200; SDS: 227)

ľach, keď stretneme takéhoto človeka.

UTOROK 20. apríl

NEDEĽA 25. apríl

Liturgia: Menlivé časti ako 19. apríla.

Prepodobný Teodor Trichinas

Štvrtá nedeľa po Pasche – o uzdravení ochrnutého. Apoštol a evanjelista
Marek

Čítania: Sk 8, 5 – 17, zač. 18; Jn 6, 27 – 33,
zač. 20

Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpi
z neba a dáva svetu život. (Jn 6, 33)
Keď prijímame Krista pod spôsobom
chleba, prijímame a dostávame pomoc do
života. Ale aj my sa máme stať chlebom,
pokrmom a pomocou do života pre iných.
Keď prijmeš Ježiša, nenechávaj si ho pre
seba, nes ho všetkým, ktorí sú okolo teba.
Tento chlieb nás musí premieňať. Tento chlieb nám dáva život. Eucharistická
hostina je najkrajšia hodina dňa – tak ju aj
prežívaj!

Čítania: Sk 9, 32 – 42, zač. 23; Jn 5, 1 – 15,
zač. 14; 1 Pt 5, 6 – 14, zač. 63; Mk 6, 7 – 13,
zač. 23 (apoštol.)

Pane, nemám človeka, čo by ma spustil
do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa
ta sám dostanem, iný ma predíde. (Jn

5, 7)

PIATOK 23. apríl

Liturgia: Menlivé časti ako 19. apríla.

Veľkomučeník, triumfátor a divotvorca
Juraj

STREDA 21. apríl

Čítania: Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Jn 15, 17 – 16,
2, zač. 52

Hieromučeník Január a spol. Svätý
mučeník Teodor z Pergy
Čítania: Sk 8, 18 – 25, zač. 19; Jn 6, 35 – 39,
zač. 21

Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne.
A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem. (Jn 6, 37)
Pre svoje hriechy máme strach priblížiť sa
opäť k Ježišovi. Bojíme sa, že urobí to, čo
my ľudia, ak nás niekto sklame. Že nám vyhodí na oči všetky naše chyby. Sv. Augustín
však hovorí, že k nemu máme utekať práve
vtedy, keď od neho najviac chceme utiecť.
Opakujme si Ježišovo uistenie, kedykoľvek
máme strach priblížiť sa k nemu. On čaká
aj na tvoj príchod, aby ťa zahrnul svojím
milosrdenstvom.
Liturgia: Menlivé časti ako 19. apríla.

ŠTVRTOK 22. apríl
Prepodobný Teodor Sykeónsky
Čítania: Sk 8, 26 – 39, zač. 20; Jn 6, 40 –
44, zač. 22

Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba. (Jn

6, 41b)

Bez chleba si nevieme predstaviť svoj život.
Kdesi som čítal, že existuje na celom svete
asi 5 až 10-tisíc druhov chleba. Ježiš Kristus
ti ponúka úplne iný chlieb – svoje telo. Keď
o tomto chlebe Ježiš rozprával, Židia na
neho šomrali, učeníci nechápali a niektorí
ho dokonca pre tieto tvrdé slová opustili.
Pane, otvor nám oči a srdce pre tvoj chlieb.
Liturgia: Menlivé časti ako 19. apríla.

Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa
nenávidel prv ako vás. (Jn 15, 18)
Všetci túžime po tom, aby sme boli obľúbení. Tešíme sa z obdivu a z toho, keď
nemáme s nikým konflikty. Problém vzniká,
ak po tom túžime za každú cenu. Ježiš
nám však v dnešnom evanjeliu hovorí, že
ak budeme jeho svedkami, často zakúsime
nenávisť a prenasledovanie. Vtedy môžeme
nájsť skutočnú útechu vo vedomí, že on bol
nenávidený prv ako my.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár Paschy a Jurajovi, Sláva:
kondák Jurajovi, I teraz: kondák Paschy,
ostatné z Paschy a Jurajovi. Prepustenie
s krížom. Voľnica (HS: 228, 373; PZ: 194,
352; SDS: 225, 290)

SOBOTA 24. apríl
Mučeník Sáva Stratilat
Čítania: Sk 9, 19b – 31, zač. 22; Jn 4, 46b –
54, zač. 13

Tu sa ho ujal Barnabáš, zaviedol ho
k apoštolom a porozprával im, ako na
ceste videl Pána a že s ním hovoril a ako
smelo si v Damasku počínal v Ježišovom
mene. (Sk 9, 27)
Aké dôležité je byť v dnešnej dobe takým
Barnabášom, akého spoznal sv. apoštol
Pavol. Barnabáš bol ten, ktorý sa ujal sv.
apoštola Pavla po jeho obrátení. Božie
slovo nás dennodenne vyzýva k tomu, aby
sme si všímali a ujímali sa tých, ktorým už
nikto neverí, ktorí sú už dávno odpísaní.
Pane, daj nám vnímavosť a lásku vo chví-

Niekedy si myslíme, že na to, aby sme
mohli pomáhať iným, potrebujeme špeciálne schopnosti, prostriedky a veľa času.
Podobné výhovorky mohli mať aj súčasníci
ochrnutého človeka, ktorý ležal pri betsatskom rybníku. Elias Vella rozpráva o tom,
ako zažil, že sa stačí dať Bohu k dispozícii
a Boh bude konať. „Po sv. liturgii som sa
ponáhľal do exercičného domu na prednášku, keď prišla za mnou jedna žena so
svojou 14-ročnou dcérou. Povedala mi:
,Prosím vás, pomodlite sa za moju dcéru.‘
Bol som dosť nervózny, lebo som vedel,
že už aj tak meškám. A tak som povedal
žene: ,Ľutujem, ale nemám čas. Skutočne
sa veľmi ponáhľam, lebo onedlho začínam
prednášku.‘ Ale žena veľmi naliehala a to
ma ešte viac znervózňovalo. Aby som sa
jej zbavil, položil som svoju ruku na hlavu
dievčaťa a povedal som veľmi krátku modlitbu – môžem vás uistiť, že v nej nebola ani
viera, ani láska – a odišiel som. Na druhý
deň som znova zbadal túto ženu na seminári. Nebola účastníčkou seminára, ale
keď som ju zbadal, znova som znervóznel.
Povedal som si: ,Táto žena ma prenasleduje
všade, kam sa pohnem.’ Ale prišla len preto,
aby sa poďakovala Bohu a chválila ho za
kompletné uzdravenie svojej dcéry. Dcéra
sa uzdravila z choroby, ktorej príčinu lekári
nemohli objaviť a nedokázali ju ani liečiť.
Pri tej príležitosti Pán uzdravil skôr mňa
ako dievčatko. Veľmi veľa som sa naučil
z tej krátkej modlitby bez viery a lásky. Pán
mi vtedy povedal: ,Ja uzdravujem. Nepotrebujem čas. Potrebujem len to, aby si mi bol
k dispozícii.’“
Liturgia: Hlas 3. Evanjelium na utierni
štvrté. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár tretieho hlasu a Markovi,
Sláva: kondák Markovi, I teraz: kondák
z Nedele o ochrnutom. Ostatné z Nedele
o ochrnutom. Prepustenie s krížom. (HS:
236, 374; PZ: 203, 353; SDS: 228, 194-ap.)
Pavol Bačik
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Druhy ikon
Č
o sa týka tematiky,
môžeme ikony rozdeliť
do dvoch základných
kategórií:
1. ikony osôb a skupín,
2. ikony udalostí.
Spomedzi osôb je to najprv
Ježiš Kristus, Presvätá Bohorodička, Ján Krstiteľ a iní
svätí. Medzi nich zaraďujeme
archanjelov a anjelov, apoštolov,
patriarchov, prorokov, biskupov,
diakonov, mučeníkov, mníchov
a sväté ženy. Medzi skupinové
ikony môžeme zaradiť ikony
niekoľkých svätých určitého
druhu alebo uctievaných na
jednom mieste, všetkých svä-

tých niektorého národa, alebo
monastiera.
Medzi udalosťami vyniká
dvanásť liturgických sviatkov, ikony udalostí Nového
zákona, ktoré tvoria ročný
liturgický kruh, hlavné etapy
Božieho pôsobenia a postupného uskutočňovania nášho
spasenia. Patrí k nim šesť ikon
Pánových sviatkov: Narodenie
Pána (25.12.), Zjavenie Pána –
udalosť pokrstenia Ježiša Krista,
evanjelium o príchode mudrcov
čítané v tento deň v západnej
cirkvi sa v byzantskej liturgii
číta počas vianočného obdobia
(06. 01.), Stretnutie Pána, na

Západe Hromnice (02. 02.),
Vchod do Jeruzalema, Nanebovstúpenie a Premenenie
(06. 08.); štyri ikony sviatkov
Presvätej Bohorodičky: Narodenie Presvätej Bohorodičky
(08. 09.), Uvedenie Presvätej
Bohorodičky do chrámu
(21. 11.), Zvestovanie (25. 03.)
a Zosnutie Presvätej Bohorodičky – Uspenie, na Západe
Nanebovzatie Panny Márie (15.
08.); a dve ikony ekleziologických sviatkov: Päťdesiatnica
a Povýšenie sv. Kríža (14. 09.).
Okrem týchto hlavných
sviatkov nemôžeme zabudnúť
na ikonu sviatku nad všetky
sviatky, ktorým je Pascha. Táto
udalosť sa zobrazuje dvoma
spôsobmi, a to najčastejšie
Zostúpením Krista do pred-

peklia – Hádesu alebo zriedkavejšie aj zobrazením žien
myronosičiek pri Kristovom
hrobe. K udalostiam sa pridávajú aj ikony menej významných
sviatkov, rôzne scény zo Starého
i Nového zákona a taktiež
ikona Ukrižovania Ježiša Krista,
Snímanie z kríža a Uloženie do
hrobu či Vzkriesenie Lazára (ako predpoveď Pánovho
vzkriesenia). Priraďujeme tu aj
zázraky rôznych svätých, napr.
archanjela Michala či biskupa
Mikuláša, Posledný súd, Najsvätejšiu Trojicu, ikony Bohorodičky, Uloženie rúch Božej Matky
a mnohé iné.
Každá z uvedených ikon
ktoréhokoľvek typu má nápis
s označením zobrazenej osoby
či danej udalosti, ktorý objasňuje obsah každého výjavu.
Jednotlivé slová, a to buď
v cirkevnoslovanskom, alebo
gréckom jazyku sú v prípade
udalostí umiestnené v hornej
časti ikony, prípadne okolo postavy, identifikujúc jednotlivých
svätcov. V ostatných rokoch sa
objavujú niektoré ikony, ktorých popis je uvedený v jazyku
krajiny, v ktorej vznikli. n
Milan Gábor

KNIHA:
Mamina, ocino, požehnáš ma?

FILM: Couples Retreat
(Problémy v raji)

HUDBA: Peter Milenky Band
– Vplyv

(Odp. cena: 6,90 eur)
Cez nevinné kýchnutie
malej Anny a zvyčajnú
odpoveď jej otca „Na
zdravie“ nás Neal Lozano (autor knihy Vyslobodení) vedie k odkrytiu
veľkej pravdy o požehnaní. Na svojej ceste si otec s dcérkou čítajú
príbeh z Ježišovho detstva, keď Ježiš ako
malý chlapec prežíval radosť z požehnania
vždy, keď požiadal svoju mamu, aby mu
porozprávala príbeh o jeho narodení.
Cez nežné príbehy Anny a Ježiša vedie
kniha Mamina, ocino, požehnáš ma?
rodičov jednoduchým, no zároveň nádherným procesom učenia sa, ako hovoriť slová
požehnania do sŕdc svojich ratolestí. A deti
v sebe odhalia túžbu po takýchto slovách
lásky a nádeje, a naučia sa o ne požiadať.

Komédia Problémy v raji
je príjemným a vtipným
filmovým vyjadrením
života manželov. Štyri
manželské páry sa v domnienke, že si príjemne
oddýchnu na exotickom
ostrove, vyberú na dovolenku. Jej súčasťou má byť utuženie ich
manželských vzťahov. Z celej dovolenky sa
však vykľuje nedobrovoľné absolvovanie
manželskej terapie, o ktorej si každý z nich
myslel, že ju nepotrebuje. Opak je však
pravdou. Problémy odhalia až zamyslenia
sa nad sebou a situácie, v ktorých sa ukazuje skutočná tvár partnera. Po dlhých rokoch
manželstva každý pár zisťuje, že vždy bolo
iba „ja“ a nie „my“. Veľkým plusom tohto filmu je vtipné podanie manželských situácií
a múdre vyriešenie všetkých problémov.
Lukáš Petruš

A je to tu. Nové CD našej
domovskej gospelovej
skupiny Peter Milenky
Band, ktorú netreba
bližšie predstavovať.
Nielen medzi mladými
Gréckokatolíckej cirkvi veľmi populárna
skupina vsadila na najcennejší zdroj svojich
piesní – Sväté písmo. Texty a nálady melódií odrážajú názvy piesní, ktoré v sebe
nesú mená biblických postáv. V piesňach
vidno muzikálny posun zoskupenia, aj keď
mastering zvuku a hudobná dramaturgia má
malé nedostatky, ktoré sa však pri vnímaní
príjemnej hudby strácajú. Treba zdôrazniť,
že toto hudobné dielo je svetlom na našej
gospelovej scéne a je trocha mimo tradičného vnímania slovenskej gospelovej hudby, čo
je výhodou celej skupiny a jeho nového CD,
ktoré vám vrelo odporúčam.
Lukáš Petruš
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spolok
sv. cyrila a metoda
Darcovia na SSCM
Členovia Spolku z farnosti Hanušovce n.
Topľou – 15 eur; bohuznáma, Sobrance
– 10 eur; Anna Baková, Valaliky – 7 eur;
bohuznáma, Choňkovce – 5 eur; Igor
Cingeľ, Maľcov – 5 eur; Margita Gajdošová, Košice – 4 eurá; Michal Kaňuk,
Vyšný Hrabovec – 2 eurá; Mária Volfová,
Žiar n. Hronom – 2 eurá; Mária Baľová,
Košice – 0,50 eur
Naši jubilanti – apríl
50 rokov: Viera Antošová, Svidník; Mária
Nemcová, Drienov; RNDr. Anna Šipulová,
Košice-Terasa
60 rokov: Eva Bajužiková, Dúbravka;
Helena Bubáková, Svidník; Eva Danková,
Kysta; Ladislav Ivan, Nacina Ves; Helena
Katonová, Sečovce; Karol Maturkanič,
Humenné; Anton Panoňko, Voľa; Mária
Petyová, Kazimír; Juraj Sabo, Michalovce;
Terézia Šalapová, Lesné; Zuzana Šterdasová, Košice-Terasa
70 rokov: Anna Andrejcová, KošiceTerasa; Juraj Andrejko, Sačurov; Margita
Figurová, Sobrance; Anna Chripáková,
Volica; Helena Kaščáková, Vavrinec;
Andrej Košláb, Zempl. Jastrabie; Juraj
Mikula, Sečovce; Terézia Mlejová, Vranov
n. T.; Mária Onofrejová, Trnkov; Mária Sedláková, Svit; Anna Šoganičová, Davidov;
Mária Štefanková, Nový Ruskov; Mária
Štenková, Vysoká n. U.; Alžbeta Záhorská,
Vranov n. T.; Juraj Zimovčák, Prešov
75 rokov: Paulína Bačíková, Davidov
80 rokov: Mária Fedáková, Sačurov;
František Fedor, Šarišské Michaľany;
Anna Glotová, Radvaň n. Lab.; Justína
Kostinková, Čertižné; Eugen Maščenik,
Hatalov; Ján Matej, Sobrance; Mgr. Michal
Smoliga, Sečovce
85 rokov: Mária Garančovská, Vranov
n. T.; Pavol Krupčinský, Hudcovce; Anna
Štefanová, Novosad
90 rokov: Anna Pancuráková, Varhaňovce
koinonia
sv. jána krstiteľa
Katolícke spoločenstvo v službe Novej
evanjelizácie vás pozýva na stretnutia, kde
môžete osobne zakúsiť skutočnosť Božieho
slova: „Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú
a chudobným sa hlása evanjelium“.
10.04. Agapito
Večer chvál
s modlitbou za uzdravenie
22.04. 17.30 hod. Sečovská Polianka
25.04. 09.30 hod. Koinonia
Mestská hala Prešov
26.04. 17.00 hod. Aggeo
Kaviareň Smajlík
Večer chvál s modlitbami
za rozličné úmysly
15.04. 19.00 hod. Humenné-Dubník
Večer chvál mladých
29.04. Prešov – Opál o 17.00 hod

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
jubileá kňazov
František Fedor, tit. arcidekan, výpomocný duchovný v Sabinove – 2. apríl
– 80 rokov života; Andrej Kereštan, tit.
kanonik, výpomocný duchovný v Poprade
– 6. apríl – 75 rokov života; Ing. Ján Tkáč,
tit. kanonik, zástupca ekonóma ABÚ
v Prešove – 15. apríl – 65 rokov života;
Juraj Zimovčák, výpomocný duchovný
v Prešove – 25. apríl – 70 rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!
blahoželáme
2. apríla sa náš
výpomocný duchovný otec František Fedor dožil
80 rokov života.
Ďakujeme nebeskému Otcovi za
pastiera, ktorý sa
nám svojou láskou a obetavosťou rozdáva.
Vo svojich modlitbách vám vyprosujeme
Božie požehnanie.
Mnohaja i blahaja lita!
veriaci zo Šarišských Michalian
7. apríla sa dožil
44 rokov náš duchovný otec Peter Fedor.
Milý otec, Kristove slová Petrovi:
„Zatiahni na hlbinu!“ ste si vzali za
vlastné. Pri vašom ponáraní sa do hlbín
Božieho tajomstva nezabúdate na svojich
veriacich, ktorých ťaháte za Kristom.
Chceme sa vám poďakovať a do ďalších
rokov popriať, aby ste mali stále vieru
dávajúcu pevnosť v nasledovaní Krista,
lásku, ktorá ťahá k nemu, a nádej, ktorá
dáva životu zmysel.
Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci z Kežmarku a Ľubice
poďakovanie
Boh človeka stvoril,
by ho verne ľúbil.
Žiaden pyšný, žiaden zlý,
neprijal radosť zo služby.
Keď si Pán Michala Mihuca zavolal,
50 rokov ho svojím hlasom oslavoval.
Deň čo deň slúži Bohu i nám,
Mnoho liet nech mu udelí dobrý Pán.
Týmito slovami by vyššie menovanému
Michalovi chceli touto cestou vyjadriť slová vďaky jeho najbližší za 50. rokov kantorskej služby v chráme vo Vojčiciach.

Náš duchovný otec Jozef Harvilko nie
je človek silných rečí, ale činov. Vodu káže
a vodu aj pije. Nemá rád chválu, preto
ho nebudeme chváliť, to ponecháme
nášmu nebeskému Otcovi. Aspoň malé
poďakovanie však prijmite aj od nás,
otče, za prácu pri obnove chrámu a fary
a za duchovnú prácu, ktorú robíte v našej
farnosti.
My laici si neuvedomujeme vážnosť, náročnosť a v konečnom dôsledku účinnosť
duchovnej práce a modlitby duchovných.
Vy to veľmi dobre viete, rovnako ako vaša
manželka Miriam, ktorá je vám veľkou
oporou a spolu s vami prežíva všetky úskalia a starosti tohto náročného poslania.
Ďakujeme vám!
veriaci farnosti Habura
oznamy
Duchovné cvičenia
Kruciaty oslobodenia človeka
30. apríla až 2. mája 2010 sa uskutočnia Jarné duchovné cvičenia Kruciaty
oslobodenia človeka (KOČ), ktoré budú
vo farnosti Smižany – rekolekčný dom
otcov palotínov.
Téma duchovných cvičení je Slobodní a tí,
ktorí oslobodzujú. Pozvaní sú členovia,
kandidáti, sympatizanti KOČ a tí, ktorí
majú záujem spoznať charizmu tohto
diela. Na tieto duchovné cvičenia sa
možno prihlasovať na tel. č. 0907 919 271
(Marián Kočiš), 0914 23 02 71 (Margita
Kočišová) alebo 053 / 44 34 311.
Prihlášky: Najneskôr do 15. apríla 2010.
Informácie: www.kruciata.sk.
Jozef Heske
Púť do Prahy
Gréckokatolícke spoločenstvo v Žakovciach vám ponúka 2. púť do Chrámu
Pražského Jezuliatka 29. apríla až 2.
mája 2010.
Program:
1. deň: zraz o 17.30 – nočná cesta do
Prahy
2. deň: Příbram – Svatá hora, Vyšehrad
3. deň: Púť po chrámoch Prahy, večerný
sprievod s Jezuliatkom
4. deň: Slávnosť korunovácie Jezuliatka,
Kutná Hora, Kostnice
Trasa: Bardejov, Prešov, Poprad, Žilina
Cena: 60 eur (doprava, 2 x nocľah, možnosť obeda a večere)
Prihlášky: otec Ľubomír Novák, GKFÚ
Žakovce 87
Tel. číslo: 0907 353 021
Výberové konanie na miesto
riaditeľa školy
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov,
zriaďovateľ Cirkevnej základnej školy
s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča
v Prešove, vypísal výberové konanie na
miesto riaditeľa školy.
Kompletné oznámenie o vyhlásení výberového konania spolu s povinnými
kvalifikačnými predpokladmi, inými
kritériami a požiadavkami v súvislosti
s výberovým konaním bude zverejnené
v chrámoch Prešovského protopresbyte-

rátu a na internetovej stránke Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove www.
grkatpo.sk.
Prihlášku do výberového konania spolu
s požadovanými dokladmi v zalepenej
obálke s označením VÝBEROVÉ KONANIE + názov školy treba poslať doporučenou poštou do 15. apríla 2010 na
adresu: Gréckokatolícky arcibiskupský
školský úrad, Hlavná 1, P. O. BOX 135,
081 35 Prešov.
Rozhodujúcim je dátum podania na
poštovej pečiatke. Miesto a termín výberového konania bude prihláseným
uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované
predpoklady, oznámený písomne.
ISPA
inzercia
Maľovanie interiérov chrámov, obnova
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov,
ikon a zlátenie predmetov, pokrývanie
striech a veží. Ponúkame zľavu, 100%
kvalitu a dlhoročnú záruku. Kontakty:
035 / 659 31 39, 0905 389 162, www.
reart.szm.sk
Práce vo výškach, maľovanie a nátery
striech a fasád kostolov, fár a kláštorov, zrezávanie stromov. Tel.fax.: 056 /
64 32 778. Mobil: 0905 467 937. Mail:
zakmichalovce@stonline.sk
Výroba zvonov
osvedčenou zvonárskou technológiou, oprava
poškodených zvonov, elektrifikácia.
Kontakt: Michal
Trvalec, Zvonex
Žarnovica, mob. 0905 233 451, tel.045/681
2143, www.vyrobazvonov.sk
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26 | program
tv lux – doma je doma
12.04. (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 (11) 09.00 Doma
na dôchodku 10.00 Spravodajský súhrn 10.20
Z prameňa P 10.30 Premonštráti z Wiltenu 11.00
Zrodenie slobody 12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná
12.30 Generálna audiencia 13.55 Kniha 14.15 Pri
káve 15.00 Medzi nebom a zemou 15.45 Z Ruska
s láskou, otec Erich Fink 16.15 Svätý František (11)
17.00 Doma v rodine P 18.00 Storočie reforiem P
18.30 Rozprávočka – Ako slimák Maťo našiel
škriatka Klinčeka 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 U Pavla P 22.00 Pri káve 22.45 Doma v kultúre (PO) 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
13.04. (utorok) 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve
(PO) P 08.30 Kráľovstvo bez hraníc (25) 09.00
Doma v rodine 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P
10.25 Mikrodokument P 10.30 U Pavla 12.00
Raduj sa, nebies Kráľovná 12.35 Orientácie
13.15 Storočie reforiem 13.45 Octava dies 14.10
Mikrodokument P 14.15 Pri káve 15.00 Volanie
Pána 15.30 Poltón 16.00 Kráľovstvo bez hraníc
(25) 16.30 Mestečko nádeje 17.00 Doma v Cirkvi P
18.00 Z Ruska s láskou, otec Erich Fink 18.30
Rozprávočka – Ako Maťo s Klinčekom zachránili
les P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami
19.00 Večerná univerzita 20.00 Správy P 20.10
Putovanie kalváriami 20.20 Návratka 20.30
Stretnutia s Ježišom – Ježiš a Mária Magdaléna
(Jn 20,11 – 18) P 21.15 Tandem kvíz 22.00 Pri
káve 22.45 Doma na dôchodku 23.45 Správy
23.55 Z prameňa
14.04. (streda) 07.00 Svätá omša P 07.30
Každý deň so svätými P 07.31 Návratka 07.45
Pri káve (BB) 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 Raduj sa, nebies Kráľovná 12.35 Vlastná
cesta 13.05 Môj názor 13.20 Saleziánsky magazín
13.50 Poézia 14.15 Pri káve (PO) 15.00 Gospel
párty 16.00 Kniha 16.20 Centrum nápadov 17.00
Doma v histórii P 18.00 Premonštráti z Wiltenu
18.30 Rozprávočka – Ako sa Maťo s Klinčekom
opaľovali P 18.40 Ichtis 18.55 Z prameňa 19.05
Putovanie kalváriami 19.10 Tandem kvíz 20.00
Správy P 20.10 Rehoľná abeceda 20.20 Návratka
20.30 Poltón klub P 21.25 Prehľad kat. periodík P
21.30 Storočie reforiem 22.00 Pri káve 22.45
Doma v rodine 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
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15.04. (štvrtok) 07.00 Svätá omša P 07.30
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45
Pri káve (PO) P 08.30 Svätý František (11) 08.55
Prehľad katolíckych periodík 09.00 Doma v histórii
10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 Moja misia – magazín Å
11.30 Storočie reforiem 12.00 Raduj sa, nebies
Kráľovná 12.35 Večerná univerzita 13.15 Luxáreň
13.40 Vlastná cesta 14.15 Pri káve (BB) 15.00
U Pavla 16.25 Svätý František (11) 17.00 Doma
v kultúre P 18.00 Volanie Pána 18.30 Rozprávočka
– Ako Maťo s Klinčekom nespoznali blchu P 18.40
Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami 19.00
Stretnutia s Ježišom – Ježiš a Mária Magdaléna
(Jn 20,11 – 18) 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 (PO) 22.45 Doma
v Cirkvi 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
16.04. (piatok) 07.00 Svätá omša P 07.30
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45
Pri káve P 08.30 Centrum nápadov 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 Premonštráti
z Wiltenu 12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná 12.35
Tandem kvíz 13.20 Volanie Pána 13.45 Poézia
14.05 Mikrodokument 14.15 Pri káve (PO) 15.00
Božie milosrdenstvo P 15.20 Poltón klub 16.20
Centrum nápadov 17.00 Doma na dôchodku
(BB) P 18.00 Kniha P 18.25 Mikrodokument
18.30 Rozprávočka – Ako Maťo s Klinčekom
našli poklad P 18.40 Z prameňa 18.55 Putovanie
kalváriami 19.00 Octava dies 19.30 Dobrý muž zo
Saratova P 20.00 Správy P 20.10 Môj názor 20.15
Návratka 20.30 Moja misia – magazín Å 21.30
Štúdio AHA! 22.00 Pri káve (BB) 22.45 Doma
v histórii 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
17.04. (sobota) 07.00 Kráľovstvo bez hraníc
(26) P 07.30 Každý deň so svätými P 07.31
Mestečko nádeje P 07.45 Svätý František (12) P
08.15 Klbko P 08.40 Správy 08.50 Putovanie
kalváriami 08.55 Mikrodokument 09.00 Čaviareň
live 10.00 Štúdio AHA! 10.30 Gospel párty 11.30
Poltón 12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná 12.25
Prehľad katolíckych periodík 12.30 Mariánska
sobota P 13.30 Stretnutia s Ježišom – Ježiš a Mária
Magdaléna (Jn 20, 11 – 18) 14.15 Moja misia
– magazín Å 15.15 Návratka 15.30 Večerná
univerzita 16.15 Rehoľná abeceda 16.30 Ichtis –
antivírus pre deti 16.50 Privítanie Svätého Otca na
letisku v Luge P 18.00 Luxáreň P 18.30 Rozprávočka – Ako Maťo s Klinčekom vrátili vajíčko P 18.40
Klbko 19.00 Orientácie P 19.35 Svätý Otec navštívi

n Chlapík u lekára:
„Pán doktor, ja som stolár a nemôžem pracovať...“
„A čo vám je?“
„Nedoviezli mi dosky.“
n Moderné diagnostické a liečebné počítačové stredisko:
„Váš mozog bude optimalizovaný na vyšší výkon.“
„Optimalizujem!“
„Chyba. Mozog nebol nájdený.“
n Policajt beží k rybníku a kričí:
„Pripravte si peniaze na pokutu, v rybníku je zákaz kúpania!“
Nad hladinou sa objaví hlava a vykríkne:
„Ja sa nekúpem, ale topím!“
„Tak prepáčte, to nie je zakázané,“ povie policajt a poberie sa preč.
n Viete, ako policajt sadí zemiaky?
Postaví sa do stredu poľa a povie: „V mene zákona rozíďte sa!“

Jaskyňu sv. Pavla v Rabate P 21.00 Tandem kvíz P
21.40 Benediktíni v Španielsku P 22.05 Vlastná
cesta 22.30 Dobrý muž zo Saratova 23.00 Poltón
klub 23.55 Spravodajský súhrn P
18.04. (nedeľa) 07.00 Kráľovstvo bez hraníc
(26) 07.30 Každý deň so svätými P 07.31 Svätý
František (12) 08.00 Ichtis – antivírus pre deti P
08.20 Tandem kvíz 09.00 Katechéza 09.45 Svätá
omša v meste Floriana P 12.40 Raduj sa, nebies
Kráľovná P 12.50 U Pavla 14.15 Štúdio AHA!
14.45 Klbko 15.00 Kráľovstvo bez hraníc (26)
15.30 Svätý František (12) 16.00 Ichtis – antivírus
pre deti 16.30 Octava dies P 17.00 Stretnutie
Svätého Otca s mladými v hlavnom mesta La
Valletta P 19.15 Katechéza P 19.45 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 univerzita P
21.45 Čaviareň live 22.45 Gospel párty 23.45
Spravodajský súhrn
19.04. (pondelok) 07.00 Svätá omša P 07.30
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka P 07.45
Pri káve (PO) P 08.30 Svätý František (12) 09.00
Doma na dôchodku (BB) 10.00 Spravodajský súhrn
10.20 Z prameňa P 10.30 Benediktíni v Španielsku
11.00 Poltón klub 12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná
12.30 Generálna audiencia 13.55 Kniha 14.15 Pri
káve 15.00 Stretnutia s Ježišom – Ježiš a Mária
Magdaléna (Jn 20, 11 – 18) 15.45 Z Ruska s láskou,
otec Erich Fink 16.15 Svätý František (12) 17.00
Doma v rodine P 18.00 Storočie reforiem P 18.30
Rozprávočka – Vták Gabo. Ako prišiel vták Gabo
na svet 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
U Nikodéma P 22.00 Pri káve (PO) 22.45 Doma
v kultúre 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
20.04. (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 (26) 09.00
Doma v rodine 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P
10.25 Mikrodokument P 10.30 U Nikodéma 12.00
Raduj sa, nebies Kráľovná 12.35 Orientácie 13.05
Storočie reforiem 13.45 Octava dies 14.10 Mikrodokument P 14.15 Pri káve (PO) 15.00 Dobrý
muž zo Saratova 15.30 Poltón 16.00 Kráľovstvo
bez hraníc (26) 16.30 Mestečko nádeje 17.00
Doma v Cirkvi (PO) P 18.00 Z Ruska s láskou, otec
Erich Fink 18.30 Rozprávočka – Vták Gabo a vlak P
18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami
19.00 Večerná univerzita 19.40 Rehoľná abeceda
20.00 Správy P 20.10 Putovanie kalváriami 20.15
Mikrodokument 20.20 Návratka 20.30 Medzi
nebom a zemou P 21.15 Tandem kvíz 22.00 Pri
káve 22.45 Doma na dôchodku (BB) 23.45 Správy
23.55 Z prameňa
21.04. (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
(PO) 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25
Mikrodokument P 10.30 Generálna audiencia P
12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná 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 Benediktíni v Španielsku 18.30
Rozprávočka – Vták Gabo sa fotografuje P 18.40
Ichtis – antivírus pre deti 18.55 Z prameňa 19.05
Putovanie kalváriami 19.10 Tandem kvíz 20.00
Správy P 20.10 Rehoľná abeceda P 20.20 Návratka
20.30 UPéCé live P 21.25 Prehľad katolíckych
periodík P 21.30 Storočie reforiem 22.00 Pri káve
(PO) 22.45 Doma v rodine 23.45 Správy 23.55
Z prameňa

22.04. (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 (12) 08.55 Prehľad katolíckych 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 Raduj sa,
nebies Kráľovná 12.35 Večerná univerzita 13.15
Luxáreň 13.40 Vlastná cesta 14.15 Pri káve 15.00
U Nikodéma 16.25 Svätý František (12) 17.00
Doma v kultúre P 18.00 Dobrý muž zo Saratova
18.30 Rozprávočka – Vták Gabo a dvere P 18.40
Mikrodokument 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 21.40 FILMiX P Å
22.05 Pri káve 22.45 Doma v Cirkvi (PO) 23.45
Správy 23.55 Z prameňa
23.04. (piatok) 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve
(BB) 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 Benediktíni v Španielsku
12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná 12.35 Tandem
kvíz 13.20 Dobrý muž zo Saratova 13.45 Poézia
14.05 Mikrodokument 14.15 Pri káve 15.00
Božie milosrdenstvo P 15.20 Poltón klub 16.20
Mestečko nádeje 16.40 Rehoľná abeceda 17.00
Doma na dôchodku P 18.00 Kniha 18.25 Mikrodokument 18.30 Rozprávočka – Vták Gabo
a telefón P 18.40 Z prameňa P 18.55 Putovanie
kalváriami 19.00 Octava dies 19.30 Argentína
– Dobrý pastier Mons. Jorge Gottau 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
24.04. (sobota) 07.00 Starý zákon (1) P 07.30
Každý deň so svätými P 07.31 Svätý František
(13) P 08.00 Centrum nápadov P 08.40 Správy
08.50 Putovanie kalváriami 08.55 Mikrodokument 09.00 UPéCé live 10.00 Štúdio AHA! P
10.30 Gospel párty P 11.30 Poltón 12.00 Raduj
sa, nebies Kráľovná 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 – antivírus
pre deti 17.00 Z Ruska s láskou, otec Erich
Fink 17.30 FILMiX Å 18.00 Luxáreň 18.30
Rozprávočka – Vták Gabo ako hračka P 18.40
Klbko 19.00 Orientácie 19.25 Katechéza 20.00
Spravodajský súhrn P 20.15 Prehľad katolíckych
periodík 20.25 Mikrodokument 20.30 Tandem
kvíz P 21.10 Dominikáni vo Francúzsku P 22.00
Vlastná cesta 22.30 Argentína – Dobrý pastier
Mons. Jorge Gottau 23.00 Poltón klub 23.55
Spravodajský súhrn
25.04. (nedeľa) 07.00 Starý zákon (1) 07.30
Každý deň so svätými P 07.31 Svätý František (13)
08.00 Ichtis – antivírus pre deti P 08.20 Tandem
kvíz 09.00 Katechéza 09.30 Luxáreň 10.00 Svätá
omša P 11.30 Dominikáni vo Francúzsku 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 Starý zákon (1) 15.30 Svätý František (13) 16.00 Ichtis – antivírus pre deti 16.30
Moja misia – magazín Å 17.30 Octava dies P
18.00 Poltón 18.30 Rozprávočka – Ako vták Gabo
našiel sladký poklad 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
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21.00 Večerná univerzita P 21.55 UPéCé live
22.55 Gospel párty 23.45 Spravodajský súhrn

stv – dvojka
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
12.04. (pondelok) 12.50 Orientácie
17.04. (sobota) 14.40 Poltón
18.04. (nedeľa) 10.30 Maliar páter Teodor –
dokumentárny film o talentovanom maliarovi
Tekelovi, kňazovi, ktorý na vlastnej koži pocítil
krutosť bývalého komunistického režimu 11.00
Spomienková sv. omša – priamy prenos bohoslužby pri príležitosti 60. výročia tzv. Akcie K – násilnej
likvidácie mužských kláštorov komunistami v bývalom Československu z Kostola sv. Vincenta de
Paul v Bratislave-Prievoze. Celebruje Mons. Róbert
Bezák, trnavský arcibiskup 12.35 Orientácie 13.00
Slovo 23.05 Slovo R

rádio lumen
10.04. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z košickej katedrály
24.11. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z prešovskej katedrály

rádio slovensko
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 21.05 Cesty
rádio slovensko a regina
11.04. (nedeľa) 09.30 Rímskokatolícka svätá
omša z Katedrály sv. Františka Xaverského (BB)
18.04. (nedeľa) 09.30 Rímskokatolícka svätá
omša z Kostola sv. Antona Paduánskeho
25.04. (nedeľa) 09.30 Evanjelické služby Božie
z Drienčan (Teplý vrch)
rádio regina (KE)
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

Pomôcky:
Chol, Eem,
Meca,
Arzt, Er

Patriaci
otcovi

Obruby
obrazov

Opäť

Autor:
Toho
Vladimír
mesiaca, skr. Komanický

Ľudia
prísnych
mravov

Správna
jednotka

Holandská
rieka

Zmysel roka

rádio devín
Nedeľa 08.00 Na počiatku bolo 10.00 Slovo pre
veriacich i neveriacich
Zmena programu vyhradená.

Kazeinové
vlákno

4. časť
tajničky

Člen
Ježišovho
rodokmeňa

Pán u Španielov
Španielska
rieka
Chemická zn.
striebra

Omotaj
Obyvatelia
N. Zélandu

5. časť
tajničky

Centimeter,
značka

3. časť
tajničky

Izidor,
po domácky

Namáčací
prostriedok

slovo

slovo

Tam

1. časť
tajničky

Kričala
2. časť
tajničky

Staršia
zn. žiletiek

Odvedenec

Vierozvestca

Von
Druhá
záležitosť
Nočný motýľ,
mora

Bodavý hmyz
Tlapa
Rímske
číslo 49

Srieň
Juhoafrická
rieka

Existuje
Tiež

Niečo
stuhnuté

Plúž

Tyčová oceľ

Ťukáme

Oznámila
úradom

Švajčiarska
rieka

B B	M	O	R	H	O	S	A	V	K	Ž	A	R	 Ó	T	I

	S	R	T	D	T	O	K	U	A	 Á	R	I	K	 Í	S	 Á	E

25.04. (nedeľa) 07.55 Z duše – Zuzana Antalová,

EČV Košíc

Kiloliter, skr.

	E	A	S	S	N	L	A	O	A	A	V	I	Č	A	D	O	K

vičová, Mestá a veže

Teraz

Poklonil sa

rádio regina (BA, BB)

18.04. (nedeľa) 07.55 Z duše – Anna Adamko-

Mesiac lásky

Bavlnená niť

Lekár,
po nemecky

Nedeľa 07.55 Z duše 14.45 Z duše R
11.04. (nedeľa) 07.55 Z duše – Mons. J.

Formánek

Hovoriť
akavským
nárečím

B	J	R	U	 Á	L	E	V	K	Z	C	C	V	E	G	R	E
	S	A	A	A	E	R	C	V	I	K	L	A	L	T	N	 Ť	T
	L	M	 B	T	M	J	O	C	Ž	O	N	O	K	U	O	O	A
	O	C	O	N	I	M	O	A	 Á	N	 B	E	P	D	Z	C	N
B	E	L	T	O	S	L	V	T	U	O	 B	R	A	Z	O	O
	O	 B	E	D	A	O	L	Y	V	 Ó	Ž	A	 B	A	T	E	L
	D	R	S	K	 B	N	J	A	N	H	M	Z	E	R	S	A	E
	A	E	T	A	O	 Á	A	I	V	 Á	N	V	 Í	T	A	T	S
	A	Z	I	M	U	T	Ú	R	A	A	R	I	E	K	Y	D	Y
	K	A	 B Á	T	A	Ú	 Á	K	S	I	R	S	L	E	 Ď	A

10 x 10
metrov

Legenda: AGÁT, ASOCIÁCIA, ATLAS, ATÓM, AZIMUT, ÁRIA,
BARDEJOV, BOLESTI, BRADA, BRATISLAVA, BREZA, CMAR,
CVIKLA, ČESŤ, DEKAN, DOMOV, ESTER, ETANOL, ETYL, HNIS,
HROM, KABÁT, KRST, KVAS, LOPATA, METÁN, MLYNÁR, MRKVA, NERASTY, OBED, OBRAZ, OBUV, OCOT, OLIVA, OSUD,
RIEKY, RISK, SLEĎ, SLOBODA, SMOTANA, SONÁTA, STATÍV,
TÓRA, TÚRA, ULICA, UZOL, ÚTOK, VÍNO, ZÁKON, ZNAK,
ZRAK, ŽABA, ŽALOBA, ŽIAK.
Tajničku osemsmerovky tvorí 24 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 05/06: krížovka: (pozri Ex 40, 13);
osemsmerovka: Akých kňazov si vymodlíme, takých aj máme.
Výherca: Milan Iľko, Vojčice. 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.

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
09. – 11.04. 2010 – Tematický víkend: Chodíme spolu. Čo buduje a čo ničí náš vzťah? (Vedie otec Ivan
Molčányi.)
16. – 18.04.2010 – Tematický víkend: Vyslobodenie
a vnútorné uzdravenie v Kristovi (Modlitba oslobodenia 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
07. – 08.05.2010 – Tematický víkend: Eko-víkend
a Veda verzus viera (Ako je to s Darwinom a jeho
evolučnou teóriou. Vedie RNDr. Jozef Voskár.)
škola v prírode sv. lukáša
Viničky-Hatfa, filokalia.c@stonline.sk, 0903216197

Odpustové slávnosti v roku 2010
Prešovská archieparchia

9. máj – Hrabské – blažený hieromučeník Vasiľ Hopko
23. máj – Rafajovce – Päťdesiatnica – Zoslanie Svätého Ducha
30. máj – Krásny Brod – Päťdesiatnica – Zoslanie Svätého Ducha
13. jún – Sabinov – Najsvätejšie Srdce Spasiteľa
20. jún – Malá Poľana – Najsvätejšie Srdce Spasiteľa
27. jún – Prešov – sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa
4. júl – Levoča – Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky v Blachernách
5. júl – Stropkov – sv. Cyril a Metod
18. júl – Prešov – blažený hieromučeník Pavel Peter Gojdič OSBM
25. júl – Sečovská Polianka – Panna Mária Karmelská a sv. prorok Eliáš
8. august – Litmanová – 1. nedeľa v mesiaci po prvom piatku
1. august – Buková hôrka – Premenenie Pána
22. august – Ľutina– Zosnutie Presvätej Bohorodičky
29. august – Čirč – Zosnutie Presvätej Bohorodičky
5. september – Šašová – Zosnutie Presvätej Bohorodičky

Košická eparchia
24.– 25. apríl – Slovinky – sv. veľkomučeník Juraj
22.– 23. máj – Michalovce – Zoslanie Svätého Ducha – Päťdesiatnica
4.– 5. júl – Sečovce – apoštolom rovní sv. Cyril a Metod
14.– 15. august – Klokočov – Zosnutie Presvätej Bohorodičky
11.– 12. september – Košice – Narodenie Presvätej Bohorodičky

Bratislavská eparchia
12. jún – Šaštín – Spolutrpiaca Bohorodička
27. jún – Bratislava – sv. Peter a Pavol, patróni eparchie
19. september – Bratislava – Povýšenie sv. Kríža

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 spôsobom 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 Hebrejom (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 manželstva 18.00 Dom modlitby pre mladých
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 apokalyptický 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 kláštore 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)

