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Kaplnka bl. Vasiľa Hopka v školskom
internáte pri SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešove
Š

kolský internát pri Strednej
zdravotníckej škole sv. Bazila Veľkého na Kmeťovom stromoradí 2 v Prešove existuje od
roku 2004. Majiteľom súčasnej
budovy spolu s kaplnkou je
Gréckokatolícke arcibiskupstvo
v Prešove.
V minulosti sa školský
internát viackrát sťahoval, jeho
pôsobiská boli na Volgogradskej ulici a na Františkánskom
námestí v Prešove. Súčasťou
každého internátu bola aj
kaplnka. Posviacka kaplnky
a školského internátu na Kmeťovom stromoradí sa uskutočnila v roku 2005 vladykom
Mons. Jánom Babjakom SJ. Prvým duchovným správcom bol
otec Peter Vansač, v súčasnosti
je ním otec Gabriel Székely.
Priestorovo je kaplnka postačujúca kapacitným požiadav-

kám internátu. Jej rozmery sú
14 x 6,30 m2 . Miest na sedenie
je 80. Kaplnka je vymaľovaná
bielou farbou. Interiér je presvetlený oknami, ktoré lemujú
ľavú bočnú stranu. V prednej
časti kaplnky sa nachádza

drevený prestol, na ktorom je
bohostánok a dva trojramenné
svietniky umiestnené z oboch
strán. Na stene vpredu je nainštalovaný jednoduchý drevený
kríž. Na ľavej strane pri stene je
žertveník. V kaplnke sa nena-

chádza ikonostas. Svätyňa od
lode nie je vyvýšená, ale oddeľujú ju ikony. Na pravej strane
sa nachádza ikona Ježiša Krista
a na ľavej strane je ikona Božej
Matky (Hodigitria) V strede
kaplnky je umiestnený tetrapotod s ikonou a relikviami bl.
Vasiľa Hopka, patróna kaplnky.
Vpravo sa nachádza vstup do
sakristie.
Kaplnka slúži na slávenie sv.
liturgií pre študentov a pedagógov, je k dispozícii na spoločné
stretnutie s vychovávateľkou,
slúži aj ako oáza pokoja pre
tých, ktorí chcú zotrvať v Božej
prítomnosti čítaním Božieho
slova a spievaním. Sv. liturgie
sa slúžia dvakrát do týždňa
v slovenskom a cirkevnoslovanskom jazyku. n
sr. Tadea Pompová OSBM

Ikonostas v Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla
na sídlisku Pod Sokolejom v Humennom

F

arnosť Humenné-Pod
Sokolejom vznikla v roku
2000 vyčlenením z farnosti
Humenné-mesto na jednom
z mestských sídlisk. V tom
čase už existovala hrubá stavba
chrámu, ktorý sa začal budovať už v roku 1998. Hlavným
architektom stavby chrámu bol
Ing. Cyril Turovský. Objekt má

tvar byzantského rovnoramenného kríža. Chrám je zasvätený
sv. apoštolom Petrovi a Pavlovi.
Chrám bol v roku 2003 posvätený bez ikonostasu, preto sa
veriaci farnosti spolu s duchovným správcom otcom Antonom
Uhrínom rozhodli ikonostas do
svojho chrámu umiestniť hneď,
ako to finančné prostriedky

farnosti umožnia.
Práce na ikonostase sa
začali v roku 2009. Konštrukciu ikonostasu vyrobila firma
Eben Humenné, pán Radovan
Kenderes, jeho montáž bola
prevedená v júni toho istého
roka. Za materiál bol zvolený
jaseň, masív morený do hneda
s hrúbkou 40 mm. Ikonostas je
prispôsobený interiéru chrámu
štýlom prevedenia aj farbou.
Jeho šírka je 7 m a výška 2,5 m.
Zasadený je do oltárnej časti
chrámu, ktorá je užšia ako
samotný chrám. Cena konštrukcie bola 4 316 € (130 000
Sk), cena všetkých ikon 4 648 €
(140 000 Sk). Ikony napísal otec
Róbert Demko, správca farnosti
Dúbravka pri Michalovciach.
Ikonostas obsahuje základný rad štyroch veľkých ikon,
ikony apoštolov vyobrazených
v skupinách po troch nad veľkými ikonami, ikonu Poslednej
večere, kríž, diakonské a cárske

dvere. Základný rad veľkých
ikon tvoria ikony Krista a Bohorodičky doplnené ikonami
sv. Mikuláša a patrónov chrámu
sv. Petra a Pavla. Na cárskych
dverách sú vyobrazení štyria
evanjelisti, na diakonských
sv. Roman a sv. Štefan. Nad
diakonskými dvermi sú umiestnené ikony sviatkov Zjavenia
Pána a Vzkriesenia. Ikony sú
písané akrylom. Na ikonostas
prispeli veriaci farnosti tak, že si
po rodinách zakúpili jednotlivé
ikony. Konštrukcia bola hradená z daru mesta Humenné
a darov veriacich farnosti.
Posviacka nového ikonostasu vladykom Mons. Jánom
Babjakom SJ, prešovským
arcibiskupom a metropolitom,
je naplánovaná na tohtoročnú
poslednú októbrovú nedeľu. n
Anton Uhrín
Snímka: N. Mitrová
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Ochrnutá doba
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Nedávno ma na parkovisku pred jedným
z nákupných centier oslovil mladý muž.
Ponúkal mi knihy o východných náboženstvách s tým, že dostanem odpovede
na problémy môjho života. Keď som mu
povedal, že som kresťan a takéto odpovede hľadám v Biblii, argumentoval, že toto
v Biblii nenájdem. Súhlasil som. Toto tam
určite nenájdem.
Ľudia, ktorí si myslia, že našli pravdu,
ju ponúkajú iným. My, ktorí sme pravdu
našli, sa o nej rozprávať hanbíme. Dnes
sa ľudia nehanbia už asi za nič – chodiť
v sprievodoch homosexuálov, ukazovať sa
na verejnosti s milenkou, verejne kradnúť,
klamať do očí aj do kamier. Film, televízia,
bulvár, internet aj divadlo nás často kŕmia
odpadkami a my to pomaly prijímame,
akoby to bolo niečo normálne. Svet by sa
mal červenať za to, čo robí. Zatiaľ sa však
my kresťania obávame nazvať veci pravým
menom. Nechceme nálepku fanatikov, svätuškárov či farizejov. Ostáva nám nálepka
vlažných kresťanov.
Keď sa Kristus v evanjeliovom príbehu
stretáva s ochrnutým, nachádza človeka
chorého už 38 rokov. Je bezvládny a nemá
nikoho, kto by mu pomohol. Tento muž sa
podobá nám – dnešným kresťanom. Sme
akoby ochrnutí, bezmocní voči tomu, čo sa
okolo nás deje. A pritom riešenie je blízko
nás. Prijímame Krista v Eucharistii, čítame
a počúvame jeho slová, poznáme Božie
prikázania, učíme sa rozlišovať dobré od
zlého. Je blízko nás, dotýka sa nášho vnútra.
A predsa akoby sme nemali moc meniť veci
okolo seba. Čo s tým?
Poučme sa od apoštolov. Niekoľko mužov,
najprv ukrytých v strachu pred Židmi, sa po
Ježišovom zmŕtvychvstaní mení na nekompromisných svedkov pravdy. Najprv akoby
ochrnutí a paralyzovaní strachom, potom
však ako svedkovia nádeje a lásky. Čoho sa
bojíme my? V období komunizmu človek
žijúci s Kristom skutočne riskoval prácu,

postavenie, niekedy aj osobnú slobodu. Ale
čo mi hrozí dnes – odmietnutie, nepochopenie? V poriadku. Ale nie je to málo na
to, aby som neprinášal svetu nádej, pokoj
a lásku? Alebo sa naozaj hanbím za Vzkrieseného?
V ruke držíš časopis, ktorého úlohou je
informovať, ale aj formovať. Svojím obsahom sa dotýka viery – vzťahu k Bohu, ale aj
našich vzájomných vzťahov. Povzbudzuje
nás svedectvami a poukazuje na osobnosti,
ktoré žijú okolo nás. Na tomto časopise
pracuje tím ľudí, pre ktorých je to niečo
viac ako len práca – vkladajú tu kus seba,
svojej viery a často aj srdca. Robia to preto,
aby sme sa aj vďaka tomuto časopisu stali
lepšími kresťanmi. Slovo nemá šancu dosiahnuť náklady najpredávanejších bulvárnych týždenníkov. Jeho cieľ je iný – svedčiť
o Slove, formovať svojich čitateľov na ceste
spásy. Môže a má nám byť pomocou aj pri
ohlasovaní. Veď je určený pre všetky vekové
kategórie. Ponúkni niektorý článok svojmu
synovi, dcére či vnúčaťu so slovami: „Toto
ťa bude zaujímať...“ Odnes ho kolegyni do
práce alebo po prečítaní požičaj niekomu,
kto je osamelý.
Spomínam si na svedectvo jedného
amerického politika. Keď mali vo svojom
zbore duchovné cvičenia, navštívil niekoľko rodín a zhovárali sa o Kristovi, o tom,
čo môže urobiť pre ich život. Bol na seba
hrdý, že dokáže svedčiť o viere v Boha. Keď
kandidoval na guvernéra, stretával sa denne
so stovkami ľudí a presviedčal ich o svojej
vhodnosti na tento úrad. Keď si to porovnal,
skonštatoval, že pre seba dokázal urobiť viac
ako pre Krista.
Nebojme sa hovoriť o Bohu. Veď vyznávači iných náboženstiev či filozofií už stoja
možno aj pred tvojím obchodom.

Marián Sabol
člen redakčnej rady
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n Vyšla kniha o minciach z Baziliky sv. Pavla za hradbami, ktorú
vydalo Štátne polygrafické vydavateľstvo a Talianske štátne mincovne. Mince zanechali návštevníci,
ktorí prichádzali k hrobu svätého
Pavla. Benediktíni z tamojšieho
opátstva uchovávajú okolo 3 600
týchto mincí. Profesor Giancarlo
Alteri z numizmatického oddelenia
vatikánskej apoštolskej knižnice
z nich zdokumentoval 400 v knihe,
ktorú 26. marca predstavil emeritný
arcikňaz pápežskej baziliky kardinál Andrea di Montezemolo.
n Medzinárodný seminár
Pápežskej rady pre rodinu sa
uskutočnil v Ríme 26. a 27. marca.
Zúčastnili sa na ňom zástupcovia
organizácií a inštitúcií za ochranu
života z mnohých krajín sveta.
Kardinál Ennio Antonelli, predseda
Pápežskej rady pre rodinu, zdôraznil nevyhnutnosť podporovať
kultúru života, čo na prvom mieste
znamená bojovať proti dráme umelých potratov.
n Na pôde OSN sa hovorilo o ženách v súčasnej spoločnosti. 12.
apríla sa v New Yorku uskutočnila
konferencia na tému Ženy v súčasnej spoločnosti: diaspóry a rodiny.
Usporiadal ju úrad stáleho pozorovateľa Svätej stolice pri OSN v spolupráci s Nadáciou Path to peace
a Centrom pre Cirkev a spoločnosť
pri americkej Univerzite sv. Jána ako
paralelnú aktivitu pri príležitosti
zasadnutia Komisie pre populáciu
a rozvoj pri OSN.
n Vatikánska apoštolská knižnica spustila pred niekoľkými týždňami projekt veľkého vedeckého a kultúrneho významu, ktorý
si kladie za cieľ plne digitalizovať
osemdesiattisíc vzácnych rukopisov
z jej fondov. Predpokladá sa, že celý
proces digitalizácie bude trvať asi
10 rokov.
n Životné jubileum arcibiskupa
Otčenáška. Tohto roka sa arcibiskup Karel Otčenášek dožíva 90
rokov života, zároveň oslávi 65 rokov kňazstva a 60 rokov biskupskej
služby. Pri týchto príležitostiach sa
má 1. mája 2010 uskutočniť slávnosť
Díkůvzdání církve a vlasti. (www.
diecezehk.cz)
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Pascha v Prahe
V Katedrále sv. Klimenta v Prahe slúžil 30. marca apoštolský
exarcha Mons. Ladislav Hučko
spolu s emeritným pomocným
biskupom Mons. Eugenom Kočišom a kňazmi Pražského exarchátu svätú liturgiu, pri ktorej
posvätil sväté oleje (myro).
Pascha bola slávená 4. apríla
v štyroch pražských chrámoch:
v Katedrálnom chráme sv. Klimenta (po ukrajinsky a starosloviensky), v Chráme Najsvätejšej
Trojice (po slovensky), v Chráme sv. Kozmu a Damiána (po
česky a bielorusky) a v Chráme
sv. Mikuláša na Malej Strane
(po ukrajinsky). Apoštolský
exarcha Mons. Ladislav Hučko
slávil slávnostnú archijerejskú liturgiu v Katedrálnom
chráme sv. Klimenta. S ním

koncelebrovali protosynkel
Mons. Milan Hanuš a Mons.

pripodobňovania sa vzkriesenému Kristovi prostredníctvom

Štefan Suchý. Liturgiu svojím
spevom sprevádzal chrámový
Zbor sv. Vladimíra, ktorý viedla
profesorka Oľga Mandová.
Vo svojom príhovore exarcha
zdôraznil nutnosť stáleho

siedmich spôsobov: v Písme,
v učení Cirkvi – kázaní, vo sviatostiach, v spoločenstve Cirkvi,
v cirkevných predstaviteľoch,
v modlitbe a v každom človeku.
(Pražský exarchát)

Templetonova cena 2010 pre katolíckeho genetika a biológa
Americká Nadácia Johna
Templetona oznámila 25. marca
meno tohtoročného laureáta
Templetonovej ceny, ktorá je
svojím významom považovaná
za ekvivalent Nobelovej ceny
v oblasti náboženstva. Každý rok je udelená osobnosti
z akademického sveta, ktorá
nejakým spôsobom prispela
k pokroku vo výskume a odhaľovaní duchovných skutočností.
Tentoraz si ju 5. mája prevezme
uznávaný americký katolícky
genetik a biológ španielskeho
pôvodu Francisco J. Ayala, ktorý
obraňuje autonómiu vedy a náboženstva, ale je presvedčeným
podporovateľom dialógu medzi

týmito dvomi prostrediami ľudského poznania. „Domnievam
sa, že veda a vierovyznanie, ak
sú chápané správne, si nemôžu
navzájom protirečiť, pretože
sa zaoberajú dvomi odlišnými
záležitosťami,” uviedol profesor
Ayala a dodal: „Veda sa zaujíma o procesy, ktoré vysvetľujú
prírodný svet – pohyb planét,
zloženie hmoty a priestoru,
pôvod a fungovanie organizmov, zatiaľ čo náboženstvo sa
zaoberá zmyslom a cieľom sveta
a ľudského života, vzťahom
ľudí s ich Stvoriteľom a medzi
nimi navzájom či morálnymi
hodnotami, ktoré riadia život
každého. Veda a náboženstvo sú

ako dve rôzne okná, cez ktoré
pozorujeme svet. Vnímame
odlišné aspekty skutočností, ale
svet je ten istý.”
Templetonova cena, ktorá
predstavuje približne 1,5 milióna eur, je udeľovaná od roku
1973 a je najvyšším finančným
ocenením vo svete určeným
pre jednotlivca. Jej zakladateľ
investor John Marks Templeton
ju ustanovil na odmeňovanie
ľudí akéhokoľvek vierovyznania, ktorých aktivity motivovali
iných k prehĺbeniu ich vzťahu
s Bohom. Prvá Templetonova
cena bola udelená Matke Terézii
z Kalkaty (1973).

Telesné ostatky sv. Pátra Pia
budú prenesené do nových priestorov
Telesné ostatky sv. Pátra Pia
z Pietrelciny boli prenesené 19.
apríla zo starého Sanktuária
Panny Márie, Matky milosrdenstva, do susedného nového
Kostola sv. Pia, ktorý projektoval Renzo Piano. Oznámili
to 7. apríla v San Giovanni
Rotondo počas tlačovej konferencie, na ktorej sa zúčastnili
arcibiskup Manfredonie Mons.

Michele Castoro, provinciálny
predstavený Rádu menších
bratov kapucínov Aldo Broccato, ako i ďalšie osobnosti
občianskeho a náboženského
života v regióne. Provinciálny
predstavený objasnil, že termín
tejto udalosti bol vybraný na
počesť piateho výročia zvolenia
pápeža Benedikta XVI. za hlavu
Katolíckej cirkvi a zhoduje sa

s otvorením 126. provinciálnej
kapituly Rádu menších bratov
kapucínov. Nové umiestnenie
telesných ostatkov sv. Pátra Pia
z Pietrelciny umožní zástupom
pútnikov zotrvať v modlitbe vo
väčšom a lepšie prispôsobenom
priestore. Prispieť by k tomu
mali aj mozaiky otca Marka Ivana Rupnika, ktoré zdobia vstup
a dolnú časť chrámu.
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V Chmeľove obnovili svoj chrám
V nedeľu 14. marca privítali
veriaci v Chmeľove (Prešovský
protopresbyterát) prešovského arcibiskupa a metropolitu
Jána Babjaka SJ. Vladyku Jána,
ktorý prišiel posvätiť obnovený
gréckokatolícky Chrám Povýšenia sv. Kríža, privítal kurátor
František Dráb. Treba oceniť

obetavosť miestnych veriacich,
ktorí sa vzorne starajú o svoj
chrám, o čom svedčí aj obnova
jeho interiéru, za čo im vladyka
prejavil vďaku a uznanie. Ešte
ako prešovský kaplán určitý
čas duchovne spravoval aj túto
obec, a preto mohol po rokoch
porovnať, čo všetko sa v chrá-

me pozitívne zmenilo, a oceniť
to.
Vladykovi Jánovi poďakoval
domáci duchovný otec Milan
Kuzmiak, farár farnosti Fulianka, do ktorej patrí filiálna obec
Chmeľov. Za obec poďakoval jej
starosta Tomáš Drábik. (Ľubomír Petrík)

Študenti z Prešova sa stretli pri kríži
Prešovský Katedrálny chrám
sv. Jána Krstiteľa sa 16. marca
stal miestom modlitby, kde sa
v pokore srdca a rozjímaní nad
utrpením Ježiša Krista stretli
mladí z Gréckokatolíckeho
mládežníckeho pastoračného centra a pozvaní hostia
z Univerzitného pastoračného
centra Dr. Héseka. Spoločnou
modlitbou bola krížová cesta,
ktorej jednotlivé zastavenia si
pripravili študenti sami, čo bolo
cítiť aj zo samotného obsahu,
ktorý bol veľmi aktuálny a spojený s ich životom. Krížovej
ceste predchádzala pravidelná
utorková študentská sv. liturgia,
ktorú slávil otec Peter Tirpák,
poverený pastoráciou stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže v Prešove. Študentom sa
prihovoril otec Martin Škvarla,

kaplán UPC v Prešove, ktorý vo
svojej homílii okrem iného vyzdvihol a poukázal na potrebu,

v tomto prípade mladí východného a západného obradu
Katolíckej cirkvi vytvorili jedno

ba až nutnosť človeka zakoreniť
sa v Bohu.
Toto stretnutie pri kríži
potvrdilo, že modlitba má silu
a moc zjednocovať ľudí, pretože

spoločenstvo, uprostred ktorého bol oslavovaný a zvelebovaný
Boh, ktorý sa nám daroval na
kríži. (Peter Tirpák)

Nová zberateľská eurominca zobrazuje drevené chrámy
Slovensko má novú zberateľskú
mincu v nominálnej hodnote
desať eur s tematikou Svetové
kultúrne dedičstvo UNESCO
– Drevené chrámy v slovenskej
časti karpatského oblúka.
Autorom návrhu mince je
Patrik Kovačovský. V kremnickej mincovni by mali vyrobiť
tridsaťtisíc mincí. Zberateľskú
mincu budú predávať len
zmluvní partneri NBS, ktorých

zoznam je uverejnený na internetovej stránke NBS.
Na hrane mince je nápis
v anglickom a francúzskom
jazyku World Heritage – Patrimoine Mondial. Na líci mince
je v ľavej časti poľa Chrám sv.
Mikuláša v Bodružali, vpravo od
neho Kostol všetkých svätých
v Tvrdošíne a nad ním kostol
v Hronseku.
Pri pravom okraji je označe-

nie nominálnej hodnoty a pod
ním názov štátu so štylizovaným písmenom S naznačujúcim cestu spájajúcu jednotlivé
drevené chrámy. Vľavo od S je
európska hviezda spolu so
značkou mincovne a napravo
je autor návrhu. Na rube mince
je v pravej časti poľa Kostol sv.
Františka v Hervartove a vľavo
od neho Chrám sv. Mikuláša
v Ruskej Bystrej. (SITA)

Deň počatého dieťaťa
si pripomenuli aj v mládežníckom centre v Prešove
25. marca mládež, ktorá sa
stretáva v Gréckokatolíckom
mládežníckom pastoračnom
centre v Prešove, si okrem slávenia sviatku Zvestovania Presvätej Bohorodičke pripomenula
Deň ochrany počatého dieťaťa.

Popoludní sa tím mladých
vydal do ulíc a rozprával ľuďom
o význame tohto dňa a o bielej
stužke, ktorá symbolizuje úctu
k životu.
Súčasťou spoločného stretnutia bola videoprojekcia filmu na

tému Potrat dnes. Túto tematiku veľmi pútavo priblížil otec
Marek Petro.
Prítomní sa zhodli na tom,
že najťažšie je svedčiť ľuďom
vo svojom okolí. (Miroslava
Sedláková)

n Zbor Kyrillomethodeon
spieval v Trenčíne. Svojím spevom
obohatil nedeľnú Liturgiu sv. Bazila
Veľkého na Piatu pôstnu nedeľu 21.
marca v Kaplnke sv. Anny v Trenčíne. V podaní gréckokatolíckeho
zmiešaného zboru Kyrillomethodeon z Bratislavy pod vedením
dirigenta Mgr. art. Adriána Kokoša
na liturgii zazneli zborové skladby
a modlitby, prostredníctvom ktorých mali prítomní možnosť vnímať
krásu a vznešenosť východnej
liturgie. Zbor navštívil túto farnosť
po prvýkrát. (Igor Cingeľ)
n Osem bohoslovcov Prešovskej
archieparchie prijalo v Prešove
nižšie svätenia – podstrihnutie
na sviatok Zvestovania Presvätej
Bohorodičke 25. marca v Katedrále
sv. Jána Krstiteľa v Prešove z rúk
vladyku Jána Babjaka SJ. Nižšie
svätenia oprávňujú tých, ktorí
ich prijali, čítať v chráme texty zo
Starého zákona, z listov svätých
apoštolov a zo Skutkov apoštolov,
spievať verše a žalmy a nosiť sviece.
Podstrihnutím boli začlenení
do duchovného stavu. (Ľubomír
Petrík)
n 26. – 27. marca 2010 sa uskutočnil v Rajeckých Tepliciach 12.
ročník medzinárodnej konferencie Vyber si život. Konferenciu
zorganizovali Fórum života, o. z.,
Áno pre život, n. o., a katedra pastorálnej teológie RKCMBF UK. Tento
ročník konferencie bol zameraný
na tému Žena a jej slobodná voľba,
a to aj v súvislosti s 15. výročím Svetovej konferencie o žene v Pekingu
(1995).
n Svet si 6. apríla pripomenul
Neviditeľný pracovný deň, ktorý
v roku 2001 ustanovilo Združenie
žien a sociálnej akcie (AFEAS) v Kanade na prvý aprílový utorok.
Je to celosvetová akcia, kampaň za
zviditeľnenie neviditeľnej práce
vykonávanej predovšetkým doma
rodičmi, rodinnými opatrovateľmi,
dobrovoľníkmi.
Klub mnohodetných rodín sa
rozhodol podporiť kampaň a po
prvýkrát ju vykonávať na území
Slovenska.
n Rádio Lumen vysiela 17 rokov.
Táto kresťanská rozhlasová stanica
svoje rozhlasové vysielanie spustila
7. apríla 1993. Pôvodne pod názvom
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Mária šírilo vďaka jedinej frekvencii
v Banskej Bystrici a okolí svoj štvorhodinový program. Stanica momentálne šíri svoj program prostredníctvom 25 vysielačov. Vysielanie
kresťanského rádia možno zachytiť
aj cez satelit a na internete, na webovej stránke www.lumen.sk.
n Nevidiaci a slabozrakí navštívili múzeum v Levoči. Spišské
biskupstvo a Spišské múzeum
v Levoči v spolupráci so Slovenskou
knižnicou pre nevidiacich Mateja
Hrebendu v Levoči usporiadali 8.
apríla v rámci Roka kresťanskej kultúry špeciálne sprevádzanie nevidiacich a slabozrakých výstavou Terra
Scepusiensis Terra Christiana 1209
– 2009, ktorá je inštalovaná v budove
Spišského múzea v Levoči k 800.
výročiu prvej písomnej zmienky
o Spišskej Kapitule.
n 10. apríla oslávil Sekretár
Kongregácie pre východné cirkvi
vladyka Cyril Vasiľ SJ 45 rokov. Za
sekretára kongregácie ho vymenoval
Svätý Otec 7. mája 2009. Biskupskú
vysviacku prijal 14. júna 2009 v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme.
n Evanjelium nádeje nemôže
sklamať. Také je motto Bratislavských misií 2010, ktoré pripravujú
Bratislavská arcidiecéza a Kongregácia vyšších rehoľných predstavených
10. – 24. októbra 2010. Do misií sa
zapojila aj Bratislavská gréckokatolícka cirkev na čele s eparchom
Petrom Rusnákom. Koordinátormi
misií sú Kongregácia Najsvätejšieho
Vykupiteľa – redemptoristi a misijné
spoločenstvo Calvary.
n Pri leteckom nešťastí zahynul
aj vojenský biskup. 10. apríla 2010
počas pristávacieho manévru 2 km
pred letiskom v ruskom Smolensku
sa po zachytení vrcholcov stromov
zrútil poľský vládny špeciál TU 154.
Haváriu lietadla neprežil nikto zo 132
ľudí na palube. Na palube lietadla sa
okrem prezidenta Poľskej republiky
Lecha Kaczinského s manželkou
nachádzali ďalší poľskí predstavitelia a osobnosti spoločenského
a duchovného života, ktorí cestovali
na spomienkovú slávnosť za poľské
obete stalinskej diktatúry v Katyni.
Medzi obeťami sa nachádzal aj vojenský biskup Poľských ozbrojených
síl Mons. Prof. Dr. Tadeusz Ploski
so svojím kancelárom Mons. Janom
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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)

Zboristi zo Sekčova putovali do Svätej zeme
Púť päťdesiatich veriacich z farnosti Povýšenia sv. Kríža z Prešova-Sekčova do Izraela s výstupom na horu Sinaj v Egypte sa
uskutočnila 8. – 15. marca 2010.
Iniciátormi púte boli členovia
speváckeho chrámového zboru
Stauros, ku ktorým sa pripojili
ďalší veriaci a známi.
„Hlavný stan“ púte po
zasľúbenej zemi bol postavený v júdskom Betleheme,
z ktorého postupne spoznávali
Jeruzalem, Betániu, Kumrán,
Mŕtve a Červené more, horu
Sinaj a Ain Karem. V predposledný deň púte sa presunuli
do Nazareta, navštívili Jericho,
obnovili si krstné sľuby pri rieke
Jordán, vystúpili na horu Tábor,
obnovili si manželské sľuby
v Káne Galilejskej a navštívili
najznámejšie chrámy v Nazarete. Záverečný deň navštívili
okolie Genezaretského jazera
a horu Karmel.

Do tohto slávenia svätých liturgií sa členovia zboru Stauros
zapojili spievaním
liturgických skladieb zo svojho repertoáru. Z veľkého
množstva zážitkov
vyniká slávenie sv.
liturgie v katedrálnom chráme
gréckokatolíckeho
patriarchátu v Jeruzaleme a veľmi
silným zážitkom
bolo vidieť krst
ponorením do rieky
Jordán.
K príjemnému
priebehu púte
prispel aj sprievodca otec Jaroslav
Rindoš SJ znalosťou
histórie a prostredia a otec Milan Kašperek, ktorý
pútnikov usmerňoval a posilňoval duchovným slovom.

Táto púť ukázala aj naliehavosť
pomoci kresťanom v tejto

oblasti, ktorí vo veľmi ťažkých
podmienkach bránia svoju
vieru. (Michal Hlivjak)

Slováci pomáhali zničenému Haiti
Po ničivom zemetrasení boli
pracovníci Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety na čele
s prof. MUDr. Vladimírom
Krčmérym medzi prvými, ktorí
sa zúčastnili na záchranných
prácach. Svoju odbornú pomoc
tomuto ostrovu doteraz poskytlo 15 lekárov v 6 skupinách
a profesor Krčméry opakovane.
Práca na Haiti je spojená nielen so zdravotnými rizikami, ale
i ohrození na živote pre vysokú

kriminalitu, ktorá bola na Haiti
vždy, a po ničivom zemetrasení
sa ešte zvýšila. Napriek tomuto
riziku prišli do tejto oblasti pracovníci vysokej školy, ktorí boli
chránení len americkými vojakmi a sami svojou mimoriadnou
opatrnosťou. Treba oceniť aj to,
že modlitbami a finančnými
prostriedkami sa snažili prispieť
k zmierneniu nešťastia na Haiti
aj študenti a pracovníci Vysokej
školy zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety.

Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety
bola popri USA a Francúzsku
prvou z troch inštitúcií, ktorá
na Haiti pomáhala už niekoľko rokov pred zemetrasením.
Svoju pomocnú ruku poskytovali a poskytujú lekári v oblasti
Môle de Saint Nicolas a jeho
okolí. Táto oblasť Haiti je bez
komunikácií, telefonického
spojenia a elektriny. (Nataša
Bujdová)
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V Prešove sa hovorilo o nových náboženských hnutiach
Gréckokatolícka teologická
fakulta Prešovskej univerzity
hostila na svojej akademickej
pôde 24. marca 2010 odborníkov z oblasti sociológie, religionistiky, psychológie, filozofie
a teológie. Spoločne diskutovali
v rámci konferencie Nové náboženské hnutia v postmoderne,
ktorá sa konala pod záštitou
europoslanca MUDr. Miroslava
Mikolášika.
So svojimi príspevkami
vystúpili aj zástupcovia Karlovej
univerzity v Prahe, Masarykovej
univerzity v Brne, Vysokej školy

zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety v Bratislave, Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Západočeskej univerzity v Plzni,
Trnavskej univerzity a viacerých
poľských univerzít. Svojich
zástupcov mala na konferencii
aj Slovenská akadémia vied,
Centrum pre štúdium siekt pri
ERC v SR a OLÚP Predná Hora.
Prítomní sa spoločne snažili
pomenovať riziká, ktoré so
sebou prinášajú nové náboženské hnutia. Medzi príspevkami
však odznelo aj upozornenie na
výzvy, ktoré so sebou priná-

šajú. Otvorili sa aj také témy,
akými je mapovanie spomínanej tematiky v médiách,
sociologické prieskumy verejnej
mienky v oblasti religiozity.
Rozprávalo sa však aj o strachu
z nepoznaného a rovnocennom
hodnotení manipulácie nielen
prostredníctvom náboženských
denominácií, ale aj manipulácie prostredníctvom napríklad
politiky alebo reklamy.
Išlo o prvú konferenciu
takéhoto veľkého rozsahu na
Slovensku. (Andrea Čusová)

Rómovia budovali dom na skale
Počas kvetného víkendu 26.
– 27. marca ponúklo Pastoračné centrum pre Rómov
v Čičave možnosť zúčastniť sa
na konferencii, ktorá sa niesla
v znamení výzvy Postav svoj
dom na skale v Dome kultúry
v Čaklove. Piatkový večer bol
určený ženám. Tri prednášky
boli tematicky zamerané na
rozhodnutie vzdať sa akejkoľvek
modloslužby a žiť pravdivý život
pred Bohom, ktorý povedie
k tomu, čo má ženu charakterizovať: tichý a pokojný duch.
Päť prednášok sobotňajšieho
programu ponúklo biblický
pohľad na to, ako budovať svoj
život na skale – na Kristovi tak,

aby bol človek živým chrámom
živého Boha. V centre sobotňaj-

neboli len spestrením konferencie, ale praktickým svedectvom

šieho programu bolo slávenie
sv. liturgie. Divadelné predstavenia, hudba, chvály a modlitby

toho, že „zažili a spoznali, aký
dobrý a mocný je Boh“. (Valéria
Juríčková)

Topoľany navštívil páter Adam OP
4. apríla zavítal do gréckokatolíckej farnosti Topoľany
(Michalovský protopresbyterát)
významný hosť – dominikánsky

páter Miroslav Konštanc Adam,
rodák, a spolu s miestnym
farárom otcom Slavomírom
Čekanom koncelebroval sv.

liturgiu. Po 20 rokoch slávil
Paschu medzi svojimi blízkymi, pretože vyrastal vo veľmi
blízkom vzťahu s miestnou
komunitou gréckokatolíkov.
Profesor kánonického práva
Miroslav Konštanc Adam OP je
dekanom Fakulty kánonického
práva Pápežskej univerzity sv.
Tomáša Akvinského (Angelicum) v Ríme a prorektorom
univerzity. Po jezuitovi Mons.
Cyrilovi Vasiľovi je páter Adam
druhým slovenským kánonistom na takom významnom
akademickom poste na jednej
z pápežských univerzít v Ríme.
(Slavomír Čekan)

Oszinskim, ktorí mali v Katyni
viesť zádušnú pobožnosť za obete
katynskej tragédie.
n Kondolencia predsedu KBS
Mons. Stanislava Zvolenského
Poľskej biskupskej konferencii:
Vaša excelencia Mons. Józef Michalik, predseda Poľskej biskupskej
konferencie, v tejto pre poľský
národ nesmierne ťažkej chvíli Vám
vyjadrujem v mene biskupov, kňazov i veriacich slovenských diecéz
svoju hlbokú a úprimnú sústrasť.
Ubezpečujem Vás o našich modlitbách za obete leteckej katastrofy
i za všetkých smútiacich pozostalých, ktorých sa táto katastrofa
bezprostredne dotkla. Nech Vás
zmŕtvychvstalý Pán, ktorého víťazstvo nad smrťou tieto dni slávime,
posilní nádejou vo večný život.
n Kondolencia Prešovského
arcibiskupa a metropolitu Jána
Babjaka SJ:
Vaša Eminencia kardinál Stanisław
Dziwisz,
s veľkým zármutkom som prijal
správu o leteckom nešťastí, ktoré
postihlo Poľsko. V svojom mene
i v mene celej Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku vyjadrujem
obyvateľom Poľska, ale predovšetkým smútiacim rodinám
hlbokú a úprimnú sústrasť nad
stratou prezidentského páru, ako
aj všetkých, ktorí zahynuli, vrátane
biskupov a kňazov. Vaša krajina
a jej ľudia sú nám veľmi blízki. O to
viac zdieľame túto veľkú stratu,
ale zároveň v tomto veľkonočnom
čase intenzívne prežívame nádej na
vzkriesenie. Túto našu nádej vkladáme aj do modlitieb za tragicky
zomrelých.
Christos voskrese! (ISPA)
pozvánka na spomienkovú
slávnosť v hrabskom
V tomto zasvätenom Roku kňazov sa
v nedeľu 9. mája uskutoční v rodisku
bl. biskupa mučeníka Vasiľa Hopka
v Hrabskom archieparchiálna spomienková slávnosť k jeho pamiatke.
Slávnosť sa začne o 08.45 modlitbou
ruženca, Molebenom k blahoslavenému a o 10.00 bude cirkevnoslovanská
archijerejská sv. liturgia. Srdečne
pozývame na túto prvú odpustovú
slávnosť v tomto roku, ktorú môžete
spojiť aj s návštevou blízkych drevených chrámov v okrese Bardejov.
-rk-
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Pascha 2010
V Prešove s vladykom Jánom
V duchovnej atmosfére Roka
kňazov sa v prešovskej katedrále stretli na Veľký štvrtok
kňazi Prešovskej archieparchie

vzťahu s Bohom. Boli by sme
nedôveryhodní, keby sme to,
čo žiadame od veriacich, sami
neplnili. Musíme byť autentickí.
Pozval som vás dnes do kated-

so svojím otcom arcibiskupom
Jánom Babjakom SJ, aby slávili
pamiatku ustanovenia sviatosti
kňazstva a Eucharistie.
„Kňazstvo je dar výnimočnej
hodnoty, ktorý sme dostali
zadarmo, ale nie nadarmo,“ povedal vladyka kňazom. „Drahí
bratia kňazi, treba, aby sme
vstupovali sami do osobného

rály ako do večeradla. Chcem
vám povedať, že vás mám rád
a že mi na každom z vás záleží,
a poďakovať vám za vašu službu
našim veriacim.“
Vladyka posvätil aj nové antimenziony a myro. Tohto roka
umyl nohy dvanástim kňazom
z radov dôchodcov.
So vzájomným prianím
požehnanej Paschy sa kňazi
rozišli do farností sláviť tieto
najväčšie sviatky liturgického
roka. Záver dňa patril Strastiam
Ježiša Krista.
Veľký piatok. Ráno boli
v katedrále Kráľovské hodinky
za účasti vladyku, ktorý popoludní predsedal sláveniu Veľkej
večierne s uložením plaščenice
do hrobu. V príhovore aplikoval
paschálne tajomstvo na situáciu
Gréckokatolíckej cirkvi: „Tohto
roka si budeme spomínať na
smutne známy tzv. Prešovský
sobor, ktorý sa uskutočnil pred
60-timi rokmi. Komunistická
strana rozhodla, že Gréckokatolícka cirkev musí zomrieť.
Zakázali ju a pochovali. Ale
čo sa stalo? Boh ju vzkrie-

sil, očistil a dal jej nevídaný
rozkvet. Z jednej eparchie sú
tu tri, z toho v Prešove archieparchia a nové metropolitné
usporiadanie našej Cirkvi. Či
nevidíme veľkú moc a silu Boha
aj v živote našej Cirkvi?“
Vladyka sa vo Veľkú sobotu dopoludnia v katedrále
modlil Jeruzalemskú utiereň
a večer slávil Liturgiu sv. Bazila
Veľkého s večierňou, pri ktorej
udelil iniciačné sviatosti štyrom
dospelým. „Áno, krst najlepšie
vyjadruje prechod zo smrti do
života. Dáva človekovi nový –
večný život,“ povedal v homílii.
Svätá a veľká nedeľa Paschy. Na Utierni vzkriesenia vladyka pred dverami chrámu po
prvýkrát zaspieval veľkonočný
tropár a chrám, dovtedy zahalený v tme, sa rozžiaril svetlom.
Pri archijerejskej svätej liturgii
povedal: „Dnes skoro ráno
sme prijali správu o Ježišovom
zmŕtvychvstaní. Nosme ju stále
vo svojom srdci. Žičím vám,
aby vás rozradostnila a zmenila
váš život.“ Vo Svetlý pondelok
zavítal do nového Chrámu sv.
apoštolov Petra a Pavla v Poprade. n
Ľubomír Petrík
V Košiciach s vladykom
Milanom
Na Veľký štvrtok sa v gréckokatolíckej košickej katedrále
dopoludnia stretli kňazi Košic-

kej eparchie so svojím biskupom Milanom Chauturom, aby
aktualizovali Ježišov príbeh
z jeruzalemského večeradla.
Vladyka Milan v kázni položil
rečnícku otázku, kto je kňaz.
A na biblickom základe vysvetlil podstatu kňazstva Nového
zákona, ktoré nespočíva vo vonkajších ceremoniálnych obradoch, ale v osobnom obetovaní
sa a prinášaní obety. K jedinečným obradom Veľkého štvrtka
patrí aj umývanie nôh, ktoré
vladyka Milan vykonal kňazom
Spišskonovoveského protopresbyterátu.
Na Veľký piatok sa zaplnila
košická katedrála veriacimi,
ktorí si prišli uctiť mŕtve Kristovo telo v hrobe. Do priebehu
veľkej večierne sa spolu s vladykom Milanom zapojili aj kňazi
eparchiálnej kúrie. V kázni
vladyka prirovnal časté fyzické
zemetrasenia k otrasom duše
človeka, ktorý nerešpektuje
Boží zákon a šliape po ňom. Na
Veľkú sobotu pripadla aj fatimská sobota, ktorá už tradične
prebieha v rehoľnom chráme
v Michalovciach. Vladyka Milan
v príhovore poukázal na naše
zjednotenie s Ježišovou matkou
Máriou, ktorá prežívala pri
smrti svojho Syna bolesť i nádej.
V popoludňajších hodinách
vladyka Milan slávil Liturgiu
sv. Bazila Veľkého s večierňou
v košickej katedrále.

| 9

slovo 09 | 2010

Nedeľné ráno sa začalo oslavou
Kristovho vzkriesenia. Paschálnu
utiereň v košickej katedrále prerušoval
pozdrav kňazov Christos voskrese, aby
sa veľkonočná viera šírila a prehlbovala
u všetkých. V archijerejskej sv. liturgii
sa vladyka Milan podelil s myšlienkami
svojho pastierskeho listu. Okrem iného
povedal, že „Kristus sa nám dnes prihovára udalosťou, ktorá nemá v ľudských
dejinách obdobu. Je to udalosť výrečnejšia ako mnoho slov“. Vyzval spoločenstvo
veriacich, aby túto udalosť nedovolili
prehlušiť starosťami a hlukom sveta,
ale ju bez strachu vyznávali spôsobom
každodenného života.
Vo veľkonočný pondelok slávil
vladyka Milan Chautur archijerejskú
liturgiu vo farskom chráme v Michalovciach. n
Michal Hospodár
V Bratislave s vladykom Petrom
Bratislavský eparcha slávil na Veľký
štvrtok archijerejskú sv. liturgiu v Katedrále Povýšenia svätého Kríža v Bratislave

keď svet pohŕda naším poslaním a našou
službou, musíme potvrdiť naše povolanie
pevnou vierou, svätosťou života a vernosťou Kristovi i Cirkvi!“
Na záver liturgického slávenia sa konal
obrad umývania nôh. Počas spevu Jánovho evanjelia si biskup vyzliekol vrchné
liturgické rúcho, opásal si zásteru a umyl
nohy dvanástim kňazom eparchie. Ako
poslednému umyl nohy protosynkelovi
otcovi Vladimírovi Skybovi, ktorý predstavoval apoštola Petra.
Na Veľký piatok predsedal vladyka
Peter Veľkej večierni v katedrále. Na
záver sa konal tradičný sprievod okolo
chrámu s plaščenicou, ktorá bola uložená
do hrobu umiestneného v strede katedrály.
Na Veľkú sobotu v katedrále predsedal bratislavský eparcha Veľkej večierni
s Liturgiou sv. Bazila Veľkého, počas ktorej udelil krst, myropomazanie a Eucharistiu dvom dospelým katechumenom.
V nedeľu Paschy o 5.30 hod. predsedal vladyka Peter slávnostnej Utierni
vzkriesenia. Slávenie sa začalo prene-

spolu s kňazmi eparchie. Vladyka Peter
Rusnák pred sv. liturgiou vykonal obrad
posvätenia antimenzionov (desať s moščami bl. Pavla Gojdiča a desať s ostatkami
bl. Vasiľa Hopka) a počas sv. liturgie
posvätil aj myro.
Vo svojej homílii sa vladyka vrátil
k eparchiálnej púti do Svätej zeme a povedal: „Vtedy vo večeradle mi napadlo:
tu som sa narodil ako kňaz. Tu na nás
kňazov Pán pomyslel, keď povedal:
,Odteraz vy budete sprítomňovať moju
obetu, na moju pamiatku‘. Práve teraz,

sením plaščenice zo svätého hrobu na
prestol. Vladyka, duchovenstvo a veriaci
potom so zapálenými sviecami vykonali
sprievod okolo katedrály a pred zatvorenými dverami chrámu sa radostným
spevom tropára Christos voskrese začala
utiereň. Po nej nasledovalo tradičné posvätenie veľkonočných jedál a sv. liturgia.
O 17. 00 hod. vladyka predsedal paschálnej večierni s čítaním evanjelia, počas
ktorej veriaci bozkávali kríž a ikonu
Kristovho vzkriesenia. n
Stanislav Gábor

na 5 minút
Rozhovor s Mons.
Jánom Hirkom,
emeritným prešovským
biskupom
Otec biskup, ako ste
sa dozvedeli o tzv.
Prešovskom sobore
a o zatknutí našich
biskupov?
Bol som v tom čase kaplánom v Prešove
a zároveň koncipistom na biskupskom
úrade, ktorý už kontroloval štátny zmocnenec. Otca biskupa Gojdiča držali v úplnej
izolácii. Zámer soboru organizátori držali
v tajnosti. Medzi ľuďmi bolo rozšírené, že
ide o manifestáciu za mier. Ja som bol v tom
čase na biskupstve, kde vládlo ticho ako
pred búrkou. O chvíľu tajná bezpečnosť
odvážala zatknutého otca biskupa Gojdiča
zadnou bránou z biskupskej rezidencie.
O krátky čas nato prišli predstavitelia Pravoslávnej cirkvi, ktorých sprevádzal štátny
zmocnenec. Nám oznámili, že už tu nemáme čo robiť, pretože Gréckokatolícka cirkev
zanikla. Otec biskup Hopko nebol v ten deň
na biskupstve. Ako som sa dozvedel neskoršie, už od rána bol internovaný vo svojom
dome, odkiaľ ho previezli do väzenia.
Štátna bezpečnosť po sobore začala
rozsiahle zatýkanie kňazov.
Pred zatýkaním sa snažili kňazov presvedčiť, aby podpísali prestup na pravoslávie.
Rozhodol som sa tomu vyhnúť a pokračovať
v tajnej pastorácii. Skrýval som sa na rôznych miestach. Spolupracoval som s otcom
Ivanom Ljavincom, od ktorého som prevzal
osobité fakulty na snímanie exkomunikácií
z tých kňazov, ktorí pod nátlakom podpísali
pravoslávie a chceli svoj čin napraviť. Takto
som pôsobil do 25. októbra 1952, keď ma
tajná bezpečnosť vystopovala a zatkla.
Vo väzení sa mnohí ľudia zlomili. Čo vás
držalo pri živote?
Vyšetrovacia väzba bola naozaj krutá. Na
výsluch nás vodili so zaviazanými očami.
Vyšetrovanie bolo samý krik, zastrašovanie,
ponižovanie i telesné násilie. Špeciálnym
trestom bola temnica. Predstavte si malú
miestnosť bez okien. Tam človek stráca
pojem o čase. Pobyt v takomto prostredí
sa mi podarilo zvládnuť predovšetkým
rozhovorom s Bohom – modlitbou. Bol
som dvakrát zatvorený i súdený. Po druhom
súde ma deportovali na nútené práce do
bane Rtyně v Podkrkonoší, kde boli veľmi
ťažké podmienky. Všetko som však vložil do
Božích rúk. Neprestal som veriť, že Boh je
stále s nami aj v utrpení.
Juraj Gradoš
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Čo sa stalo
28. apríla 1950?
Pomyselná mapa dejín Gréckokatolíckej cirkvi ponúka pohľad na
mnohé znamenité udalosti, ale je jeden dátum, ktorý na tejto mape
upúta bolestnou symbolikou. Práve v týchto dňoch si spomíname
na 28. apríl 1950, keď sa v Čiernom orli uskutočnil Prešovský sobor
zameraný na likvidáciu Gréckokatolíckej cirkvi v Československu.

P

rešovský sobor nebol
zvolaný z vôle biskupa
P. P. Gojdiča alebo z vôle
veriacich, ale bol organizovaný
komunistami a predstaviteľmi
Pravoslávnej cirkvi. Tá mala po
sobore prevziať majetok a vyše
305 645 veriacich gréckokatolíkov.
Projekt likvidácie sa uberal
podobným spôsobom ako
v blízkom Sovietskom zväze
a Rumunsku, kde boli gréckokatolíci násilne prevádzaní do
Pravoslávnej cirkvi. Osud gréckokatolíkov v týchto krajinách
bol predzvesťou, že podobná
tragédia postihne túto cirkev aj
v Československu. Zjednocovanie gréckokatolíkov s Ruskou
pravoslávnou cirkvou bolo

súčasťou boja proti Katolíckej
cirkvi, ktorá predstavovala poslednú baštu slobody v komunistami ovládaných krajinách
tvoriaceho sa východného
bloku. Zároveň dochádzalo
k budovaniu a upevňovaniu pozície Pravoslávnej cirkvi v Československu, aby bola schopná
prevziať veriacich Gréckokatolíckej cirkvi a jej majetok. Už
v roku 1946 sa prezident Eduard
Beneš pri stretnutí s predsedom Sovietov pre záležitosti
Ruskej pravoslávnej cirkvi G. G.
Karpovom pochvalne vyjadril
o zrušení Brest-Litovskej únie
v Haliči a navrhol podobne
riešenie pre gréckokatolíkov
v Československu. Postoj prezidenta odzrkadľuje problematic-

ké postavenie Gréckokatolíckej
cirkvi v medzivojnovej Československej republike, keď jej
predstavitelia boli vnímaní ako
priatelia Maďarska a destabilizujúci prvok v krajine.
Pravoslavizácia gréckokatolíkov bola dlhodobo pripravovaná akcia, do ktorej boli
zapojené špičky komunistickej
strany a štátu na úrovni predsedníctva ÚV KSČ, keďže ju
podporoval Klement Gottwald
a Rudolf Slánsky. Začiatkom
roku 1950 dostal Štátny úrad pre
veci cirkevné pokyn z vyšších
politických miest, aby už bolo
pristúpené k likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi. Štátny úrad
pre veci cirkevné bol zriadený
s cieľom ovládnuť Cirkev a jej

predstaviteľov. Veľkou mierou sa na príprave a realizácii
Akcie P, ako násilnú pravoslavizáciu gréckokatolíkov nazvali
mocenské štruktúry totalitného
komunistického štátu, podieľala Pravoslávna cirkev. Bolo by
z našej strany nespravodlivé,
ak by sme len plošne obvinili
Pravoslávnu cirkev a nespomenuli, že aj v jej prostredí
existovala akási opozícia
duchovenstva a veriacich. Táto
skupina vyjadrovala nesúhlas
s jednaním hierarchie a vyjadrovala sa negatívne o spôsobe
získavania nových veriacich za
pomoci štátu prostredníctvom
násilnej likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi. Žiaľ, ich hlas nebol
dostatočne silný a nemohol
ovplyvniť nasledujúce udalosti.
Prešovskému soboru predchádzala príprava v podobe kriminalizácie gréckokatolíckych
mužských a ženských reholí
a vyvolanie návratového hnutia
pod taktovkou KSČ. Komunisti
rozvinuli celú škálu postupov,
keď zakladali tzv. návratové
komisie, vytvárali skupiny
aktivistov spomedzi „pokrokových“ gréckokatolíckych
kňazov, zastrašovali a sľubovali.
V jednej zo svojich správ sami
opisujú postupy, ktoré použili. Do návratových výborov
lákali duchovných, kurátorov
a laikov, teda najmä pracovníkov Cirkvi a významných
veriacich. Okrem presviedčania
využívali korupciu, podplácanie, organizovali alkoholické
pitky a neváhali použiť násilie.
Cieľom bolo dosiahnuť, aby
sa vplyvná skupina veriacich
v pravý čas vyslovila za návrat
do pravoslávia. Navonok sa mal
Prešovský sobor javiť ako akcia
vychádzajúca zdola, spomedzi
veriacich. Do agitačnej kampane boli zapojené bezpečnostné
zložky štátu, štátne úrady, ba aj
delegácia Ruskej pravoslávnej
cirkvi, ktorá navštívila Československo začiatkom roku 1950.
Kanonik Teodor Rojkovič vo
svojich zápiskoch spomína, že
agitácia sa rozbehla už v roku
1949 a v plnej sile prebiehala začiatkom roku 1950. Podľa jeho
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slov agitovali: „...najviac s terorom, vyhrážkami, sladkými
sľubmi a nenávisťou ku Gréckokatolíckej cirkvi, rímskemu
otcovi, s cigánstvom, s vymyslenými absurdnými heslami, t.
j. komu sa ukázalo výhodnejšie!
A keď nakoniec predpokladali,
že ich rozhodujúce kroky budú
slávené úspechom, urobili v Redute (Čierny orol) Prešove 28.
apríla 1950 úplne nespravodlivo
a nezákonne – podľa ich slov
– ,cirkevný synod‘, na ktorom
boli prítomní okrem ,pravoslávnych‘ cirkevných agitátorov,
administratívnych úradníkov,
skupiny detektívov, žandárov,
približne 30 – 40 gr. kat. farárov,
ktorí boli získaní klamstvom
alebo násilím pri vyhrážkach
a terorom, niekoľko gréckokatolíckych a veľa oddávna starých
pravoslávnych, až to tragickokomicky vyzeralo, ešte aj iného
zvláštneho evanjelicko-luteránskeho vierovyznania veriacich“.
Atmosféru Prešovského soboru dokresľujú aj jeho nasledovné slová: „Prítomní gr. kat.
dedinskí farári boli obkľúčení
detektívmi a nesmeli otvoriť
ústa, protestovať proti nesprávnej a nezákonnej a len sledovať
nepravoslávnu rezolúciu. Ich
mlčanie – strach, rada judejská
počítala sa ako schválená so

všetkými absurdnými rozhodnutiami“.
Nelegitímny sobor uskutočnený 28. apríla 1950 prijal tzv.
Manifest ku gréckokatolíckemu
duchovenstvu a veriacim Československa, ktorým bola zrušená
Užhorodská únia z roku 1646.
Vláda krátko po sobore uznala
jeho výsledky a gréckokatolíci
boli postavení mimo zákona
i napriek tomu, že neexistovalo žiadne zákonné opatrenie
o zrušení Gréckokatolíckej
cirkvi.
Uznesenie tzv. soboru
znamenalo začiatok útrap
biskupov Pavla Petra Gojdiča
OSBM a Vasiľa Hopka, ako aj
duchovenstva a veriacich, ktorí
sa s postupom komunistickej zlovôle nestotožnili. Len
menšia časť kňazov a veriacich
podľahla hrubému nátlaku
a prijala pravoslávie. Biskupi
a niekoľkí kňazi boli uväznení
v internačných táboroch, kde
bol na nich neustále vyvíjaný
nátlak, aby podpísali manifest
a prestúpili do Pravoslávnej
cirkvi. Kanonik Teodor Rojkovič
patril medzi zatknutých kňazov
a o živote v internačnom tábore
napísal:
„Z Prešova spútaných kňazov
odviezli autobusom priamo do
Hlohovca, kde bolo 70 grécko-

katolíckych kňazov pod ostrým
dozorom SNB. Radostne sme trpeli pre Cirkev, hoci sme posudzovali a odsudzovali chovanie
našich kolegov, ktorí prestúpili
do Pravoslávnej cirkvi, a nezákonné postupy kompetentných
úradov, no predsa sme im
odpustili. Nám starším 60 – 65
sa žilo clivo a hlavne mladí boli
zamestnaní rôznymi prácami
v záhrade, na dvore, v drevárni,
v kuchyni a pod. Stravovanie
bolo všade slabé, ale vďaka
veriacim a ženám ženatých
kňazov, ktorí prinášali bohaté
balíky, sme mohli zahnať hlad
a smäd. Zohrievanie izieb
v zime bolo hlavne v Hlohovci
– pre neradosť dvoch správcov.
Drevo a triesky sme museli zohnať v záhrade. Najhorším bola
pre nás neistota v budúcnosť,
túžba za rodinou, ktorá zostala
doma, strach o ich prenasledovanie úradmi a nakoniec
to, že SLOUC v Bratislave nás
nenechal na dlhšiu dobu na jednom mieste, kde sme ako-tak
zvykli, ale v priebehu 1 – 2 rokov
presúvali neustále z jedného
koncentráku do druhého, a to
tak, že sme dopredu nevedeli,
kde nás zavezú, či na lepšie,
alebo horšie miesto, do väzenia
alebo na Sibír.“
Štátna bezpečnosť veriacich

po Prešovskom sobore rozdelila
do troch skupín. Prvá skupina
prijala rozhodnutie zinscenovaného soboru a s ním aj pravoslávie, druhá uprednostnila
Rímskokatolícku cirkev, kým
veriaci z tretej – „najreakčnejšej“ skupiny si náboženské
obrady (napríklad krsty, sobáše
a pohreby) vykonávali sami na
cintorínoch, pri krížoch alebo
tajne v domoch; niekedy medzi
nich prichádzali ukrývajúci sa
gréckokatolícki kňazi a vysluhovali sviatosti a liturgické
obrady.
Predstavitelia komunistickej
strany zodpovední za riešenie
cirkevnej otázky rýchlo zistili,
že podstatná časť kňazov a veriacich neprijala pravoslávie,
preto v roku 1951 pripravili vysťahovanie kňazov aj s rodinami
do Čiech alebo do iného kraja
v rámci Slovenska. Akcii dali
názov P-100 podľa predpokladaného počtu vysťahovaných
rodín. Ale ani to nepomohlo.
Nikdy nedošlo k úplnému umlčaniu gréckokatolíkov, ktorí sa
neustále hlásili k svojej cirkvi.
Stálo to však veľa obetí a utrpenia medzi duchovenstvom
a veriacimi, ktorí museli čeliť
prenasledovaniu. n
Peter Borza

WEBOVÉ STRÁNKY

www.drevenechramy.sk
Drevené chrámy sú skvostami a pokladmi
ľudovej architektúry východného Slovenska. Všetky sú zapísané v zozname
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Veľká časť drevených chrámov na území
Slovenska je majetkom Gréckokatolíckej
cirkvi a Prešovského arcibiskupstva. Preto
sú všetky zahrnuté aj do elektronickej
prezentácie prostredníctvom internetovej
domény www.drevenechramy.sk, ktorá
patrí medzi oficiálne internetové stránky
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
Príjemný dizajn stránky pobáda návštevníka, aby si stránku vychutnal aj obsahovo.
Hneď na začiatku je pripravená pomôcka
pre inojazyčných návštevníkov. K dispozícii
sú jazykové mutácie v anglickom a nemeckom jazyku. To, čo asi každý návštevník

tejto stránky skutočne hľadá, sú informácie
o umiestnení, architektúre a fotodokumentácie týchto drevených pokladov. V záložkách Drevené chrámy sú chrámy rozdelené
podľa lokality, v ktorej sa nachádzajú (Bar-

dejov, Svidník, Humenné a iné). Pohodlne
si teda môžete zvoliť miesto, kam máte
namierené. Aby ste náhodou na svojich
cestách nezablúdili, je dobré použiť odkaz
na presnú lokalizáciu pomocou mapy.
Pri každom chráme je podrobne uvedená
história, architektúra či to, čím je chrám
skutočne výnimočný. Fotogaléria je bohato
naplnená pútavými fotografiami chrámov.
Skutočne nechýba ani jeden.
Stránka je obsahovo aj graficky bravúrne
riešená. Neoceniteľná je pre tých, ktorým
drevené chrámy učarovali. Ak chcete vyjadriť svoj názor, ktorý chrám je vášmu srdcu
a oku najbližší, urobte to v sekcii Hlasuj
o najkrajší chrám.
Mikuláš Jančuš

12 | slovo svätého otca

slovo 09 | 2010

Evanjeliový doktor
Drahí bratia a sestry,

svätý Anton významným
spôsobom prispel k rozvoju
františkánskej spirituality
svojimi výnimočnými darmi:
inteligenciou, vyrovnanosťou,
apoštolskou horlivosťou a najmä mystickým zápalom.
Narodil sa v Lisabone v urodzenej rodine okolo roku 1195
a bol pokrstený ako Fernando.
Vstúpil ku kanonikom, ktorí
zachovávali mníšsku regulu
sv. Augustína. So záujmom
a veľmi pozorne sa venoval
štúdiu Biblie a cirkevných
otcov, a tak si osvojil teologické vedomosti, ktoré zúročil
pri vyučovaní a kázaní. V roku
1220 boli v Coimbre vystavené
relikvie prvých piatich františkánskych misionárov, ktorí
odišli do Maroka, kde podstúpili mučenícku smrť. Ich
príbeh v mladom Fernandovi
vyvolal túžbu nasledovať ich.
Požiadal teda, aby sa smel stať
menším bratom. Jeho žiadosti
vyhoveli a prijal meno Anton.
Rovnako odišiel do Maroka,
no v dôsledku choroby bol prinútený vrátiť sa do Talianska
a v roku 1221 sa zúčastnil na
známej „rohožkovej kapitule“
v Assisi. Tu sa stretol aj so sv.
Františkom. Nejaký čas žil
v úplnom ústraní v kláštore
pri Forlí na severe Talianska,
kde ho Pán povolal do inej
misie. Náhodou bol pozvaný
kázať pri príležitosti kňazskej
vysviacky a tam sa ukázalo,
že je obdarený veľkou múdrosťou a výrečnosťou. Jeho
predstavení ho preto určili za
kazateľa. Tak začal v Taliansku a vo Francúzsku vyvíjať
apoštolskú aktivitu, ktorá
bola taká intenzívna a účinná,
že mnohých ľudí, ktorí sa
odlúčili od Cirkvi, navrátila
na ich pôvodnú cestu. Bol
tiež jedným z prvých učiteľov
teológie spomedzi menších
bratov, ak nie úplne prvým.
Začal vyučovať v Bologni s požehnaním sv. Františka, ktorý

mu poslal krátky list začínajúci sa slovami: „Páči sa mi, že
vyučuješ bratov teológiu“.
Keď sa stal provinciálom
menších bratov v severnom
Taliansku, pokračoval v službe
kazateľa a striedavo sa venoval
úlohám vedenia rehole. Po
skončení úradu provinciála
sa utiahol do blízkosti Padovy, kde sa už niekoľkokrát
predtým zdržiaval. Ani nie
po roku, 13. júna 1231, zomrel
pred bránami mesta. Padova, ktorá ho prijala s láskou
a ctila si ho už za života, si ho
navždy váži a uctieva. Keď si
pápež Gregor IX. raz vypočul
jeho kázeň, nazval ho Archou
zákona. V roku 1232 ho svätorečil aj pre zázraky, ktoré sa na
jeho príhovor udiali.
Jeho duchovná náuka
obsiahnutá v „kázňach“ je taká
bohatá, že ctihodný pápež
Pius XII. v roku 1946 vyhlásil
Antona za učiteľa Cirkvi a prisúdil mu titul Učiteľ evanjelia,
pretože v jeho spisoch presvitá
toľká sviežosť a krása evanjelia, že ešte i dnes ich môžeme

čítať s veľkým duchovným
úžitkom.
V týchto kázňach hovorí
Anton o modlitbe ako o vzťahu lásky, ktorý vedie človeka
k nežnému rozhovoru s Pánom a spôsobuje mu nevýslovnú radosť. Táto radosť sa postupne zmocňuje modliacej sa
duše. Anton nám pripomína,
že modlitba potrebuje atmosféru ticha, ktorá nie je totožná
s odlúčením sa od vonkajšieho
hluku, ale je vnútornou skúsenosťou vedúcou k odstráneniu
roztržitosti vyvolanej duševnými starosťami a vytvára ticho
v samotnej duši. Podľa jeho
učenia sa modlitba vyznačuje
štyrmi nevyhnutnými postojmi: dôveryplná otvorenosť
srdca voči Bohu – čo je prvý
krok modlitby – , teda nielen
jednoduché prijatie slova, ale
otvorenie srdca Božej prítomnosti, potom vrúcny rozhovor
s ním ako prítomným tu so
mnou, ďalej niečo veľmi prirodzené – predložiť mu svoje
potreby a nakoniec akt chvály
a vďaky Bohu.

V tomto učení sv. Antona
o modlitbe nachádzame jednu
zo špecifických čŕt františkánskej teológie, ktorú inicioval,
a to úlohu, ktorá sa pripisuje
Božej láske vstupujúcej do oblasti citov, vôle a srdca a ktorá
je aj zdrojom duchovného poznania prevyšujúceho každé
iné poznanie. Milovaním totiž
poznávame.
Sv. Anton tiež píše: „Láska je
dušou viery, zachováva ju pri
živote; bez lásky viera zomiera.“ Iba duša, ktorá sa modlí,
môže v duchovnom živote
uskutočniť pokroky. To bola
obľúbená téma kázní sv. Antona, ktorý dobre poznal chyby
ľudskej povahy, jej náklonnosť
upadnúť do hriechu, a preto
neprestajne nabádal bojovať
proti žiadostivosti, sklonu
k pýche a nečistote, a na druhej strane zasa pestovať čnosť
chudoby a veľkodušnosti,
pokory a poslušnosti, cudnosti
a čistoty.
Drahí priatelia, nech sv.
Anton Paduánsky, tak veľmi
uctievaný veriacimi, oroduje
za celú Cirkev a predovšetkým
za tých, ktorí sa venujú ohlasovaniu evanjelia. V tomto
Roku kňazov sa modlime za
to, aby kňazi a diakoni starostlivo vykonávali túto službu ohlasovania a aktualizácie
Božieho slova pre veriacich,
predovšetkým prostredníctvom homílií v rámci liturgie.
Nech tieto účinne predstavujú večnú Kristovu krásu
práve tak, ako to odporúča sv.
Anton: „Ak ohlasuješ Ježiša, on obmäkčí zatvrdnuté
srdcia; ak ho vzývaš, zmierni
tvoje horké pokušenia; ak na
neho myslíš, osvecuje tvoje
srdce; ako ho čítaš, nasýti ti
myseľ“. n
TK KBS
upravil Juraj Gradoš
snímka (Socha svätca určená
na fiestu v Pile – Laguna):
farm3.static.flickr.com
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Slovensko rastie

T

ento vývoj ostatných rokov
priniesol minuloročné
maximum. Na Slovensku
sa v roku 2009 narodilo najviac
detí za ostatných 14 rokov. Vyplýva to z informácií Štatistického
úradu. V roku 2009 prišlo na svet
61 217 živých detí, čo je najviac od
roku 1995, keď sa narodilo 61 427
detí. Podľa viacerých odborníkov
je však toto zvýšenie pôrodnosti dočasné a môže zaň najmä
odkladanie pôrodov do vyššieho
veku. „Nárast pôrodnosti je skôr
dôsledkom realizácie odložených
pôrodov ako silných populačných ročníkov,“ povedal vedúci
Výskumného demografického
centra Boris Vaňo.
Poznamenal, že priemerný
vek ženy pri prvom pôrode sa
za ostatné roky zvýšil na 27 z 22

rokov. „Mladí ľudia odkladajú
narodenie dieťa do vyššieho
veku, pričom odložené pôrody sa
začínajú realizovať práve teraz,“
dodal. Podľa neho zvýšenie pôrodnosti potrvá najbližších desať
či pätnásť rokov. „Keď začnú
rodiť slabšie populačné ročníky,
počet živo narodených detí sa
začne znižovať,“ pripomenul. Zároveň upozornil, že do dôchodku
budú postupne nastupovať silné
populačné ročníky, čo spolu
s poklesom pôrodnosti a predlžovaním života prispeje k starnutiu
obyvateľstva. „Hovoriť o vymieraní Slovákov by však bolo
predčasné,“ doplnil.
Slovensko má až na výnimku
rokov 2001 a 2002 stále prírastok obyvateľov. Štatistický úrad
predpokladá, že pokles počtu

Slovenská republika už dlhšie
obdobie patrí medzi rozvinuté
krajiny, čo so sebou prináša
riziká v podobe demografického vývoja. Zdá sa však, že
v ostatnom čase sa Slovensko
skôr prirodzene zväčšuje, než
by strácalo svojich obyvateľov. K 31. decembru 2009
mala Slovenská republika
5 424 925 obyvateľov, čo je
najviac obyvateľov v dejinách
tejto krajiny.

obyvateľov nastane až v roku
2025, pričom najväčší prírastok
zaznamená Slovensko v rokoch
2013 – 2016. Prirodzený prírastok (teda rozdiel narodených
a zomretých) sa zmení na úbytok
už v roku 2020. Tento rozdiel
v odhade vyplýva z postupného
narastania imigrantov, ktorých
medziročný prírastok sa má do
roku 2025 zdvojnásobiť.
Na Slovensku v minulom
roku podľa Štatistického úradu
zomrelo 52 913 ľudí. Počet imigrantov zo zahraničia dosiahol
4 367 osôb. Celkovo tak v krajine
pribudlo 12 671 osôb. Zo štatistík vyplýva, že bolo uzavretých
26 356 manželstiev a rozviedlo sa
12 671 manželských párov.
Budúci rok bude aj rokom
nového sčítania obyvateľov,

domov a bytov. Nateraz posledné
sa u nás uskutočnilo v roku 2001.
Podľa neho na Slovensku od roku
1991 pribudlo nielen materiálneho bohatstva, ale aj veriacich
obyvateľov. Nové sčítanie ukáže
trend našej spoločnosti. A tak,
ako sa modlíme za rozvoj Slovenska najmä v otázke narodených
detí, mali by sme začať uvažovať aj o modlitbách za rozvoj
Slovenska vo viere. Inak sa môže
stať, že podobne ako sa vo svete
s každým pribudnutím desiateho
človeka zmenší plocha obrábanej
pôdy o hektár, aj na Slovensku sa
s pribúdaním obyvateľov vytratí
viera, láska a nakoniec aj nádej.
A život bez nich je akoby život
bez vody. n
Juraj Gradoš
ilustračná snímka: sxc.hu

listáreň
Vážený otec Juraj
prosím vás o vysvetlenie dĺžky Veľkého pôstu.
Všeobecne sa hovorí o 40-dňovom pôste
pred Veľkou nocou. V skutočnosti pôst u nás
trvá 48 dní. Rímskokatolíci sa postia 38 dní.
Pýtam sa, prečo je to tak.
Ďakujem.
čitateľ Slova
Vážený čitateľ,
už v jednom zo starších čísel sme rozoberali
otázku pôstu. Jeho dĺžka je všade 40 dní.
Disciplína je však rozdielna a rozdielny je

i začiatok a koniec pôstu. Vo východných
cirkvách, ku ktorým radíme aj našu Gréckokatolícku cirkev na Slovensku, sa Veľký
pôst začína v pondelok po Syropôstnej
nedeli a končí sa v piatok po Piatej pôstnej
nedeli. Teda má štyridsať dní. Tie označujeme ako Pôstna trioď (Pôstne obdobie). Po
piatku už nasleduje Kvetná trioď a tá trvá až
do Zostúpenia (Zoslania) Svätého Ducha.
Tým zahŕňa najdôležitejšie obdobie z hľadiska spásneho diela Ježiša Krista počnúc
vzkriesením Lazára cez slávnostný vstup do
Jeruzalema, tajomnú Poslednú večeru, ukrižovanie, zostúpenie do podsvetia, vzkriesenie, nanebovstúpenie a nakoniec vyliatie

Svätého Ducha na apoštolov a učeníkov.
Západná latinská cirkev začína Veľký pôst
tzv. Popolcovou stredou a končí Veľkou
sobotou. Niekde sa ako koniec pôstu uvádza
Veľký piatok. Do pôstnych dní sa však nerátajú nedele. Popol používaný na začiatku
pôstu pochádza z vlaňajšej ratolesti Kvetnej
nedele, tzv. bahniatok, ktoré sa pália vždy
na Bielu sobotu. Večer v Bielu sobotu je tzv.
vzkriesenie a po ňom a po západe slnka sa
už môže konzumovať aj mäso, najčastejšie je
to veľkonočná šunka.
otec Juraj
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Zostali verní
V tomto roku si pripomíname 60. výročie tzv. Prešovského
soboru, ktorý naštartoval likvidáciu Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku. Pri tejto príležitosti sme sa nielen
o tomto dejinnom zlome porozprávali s Mons. Jánom
Babjakom SJ, prešovským arcibiskupom a metropolitom.

Vladyka, narodili ste sa
v čase, keď naša Cirkev
nemohla slobodne dýchať, ba
priam bola udusená. Ako si
spomínate na toto obdobie
svojho detstva?
Od malička som miništroval
v chráme v rodnej obci alebo
v kostole v Humennom, kde
sme chodili každý sviatok,
každú nedeľu a každý prvý
piatok. Otec ma doma naučil aj
Otčenáš po starosloviensky, ale
denné modlitby som sa modlil
po slovensky a dodával som
starosloviensky Otčenáš.
Prvýkrát som vedome zaregistroval rozdiel pri jednej posviacke domov, keď som chodil
s pánom dekanom Marinkom.
Keď sme prišli na posviacku do
nášho domu, pán dekan vedel,
že sme gréckokatolíci, preto
sa ma opýtal: „Janko, a vieš sa
pomodliť Otčenáš aj po starosloviensky?“ Odpovedal som,
že viem, a pomodlil som sa. Dal
mi za to pekný obrázok. Môj
otec pracoval v Čechách, lebo
nepodpísal vstup do JRD. Prichádzal domov raz za mesiac,
ale iba potajme, neukazoval sa
pred ľuďmi, len porobil, čo bolo
treba, napr. nachystal dreva
v lese, narúbal ho, a po troch
dňoch odcestoval. Večer pred
cestou mu mama balila kufor.
Mám to stále pred očami, ako
boli na posteli rozložené dva

veľké kufre. Do jedného skladala iba mama a do druhého
nosili aj susedky. Opýtal som
sa na ten rozdiel a dostal som
od mamy odpoveď, že otec pocestuje do Prahy cez Bratislavu
a ten druhý kufor zanesie otcovi
Mons. Alexiovi Toronskému,
nášmu farárovi. Tak naši veriaci
pomáhali svojmu kňazovi, ktorý v čase neslobody žil nútene
v Bratislave.
Ste autorom kníh Zostali
verní. Čo vás viedlo k ich
napísaniu?
S Mgr. Pavlom Kušnírom,
stredoškolským profesorom,
sme boli dobrí priatelia. V jeden
deň sme si urobili zvláštny
výlet. Navštívili sme asi sedem
nových gréckokatolíckych chrámov na východnom Slovensku
s jasným cieľom – potešiť sa
tým, ako rastie naša Gréckokatolícka cirkev. Keď sme sa už
neskoro v noci vracali domov do
Košíc, opýtal sa ma, či by som
nenapísal podielovú knihu pre
Cyrilo-metodský spolok. Vždy
pri distribúcii kalendára členovia spolku dostávajú aj podielovú knihu. Potom mi vysvetlil,
že by bolo zaujímavé napísať
medailóny hrdinských gréckokatolíckych kňazov – aspoň niekoľkých a zhrnúť ich do knihy.
Súhlasil som. Asi o týždeň alebo
dva sa s podobnou otázkou

obrátil Svätý Otec Ján Pavol II.
na Cirkev v strednej a východnej Európe, ktorá sa vymanila
z jarma totality. Doslova počas
audiencie povedal, aby zaznamenala svoje martýrologiá. Mal
som to potvrdené aj najvyššou
cirkevnou autoritou, a tak som
sa pustil do zberania materiálov. Navštevoval som kňazské
rodiny, kde som získaval prvý
archívny materiál a tiež vzácne
svedectvá a fotografie.
Ktoré konkrétne osudy kňazov na vás najviac zapôsobili?
Boli to najmä osudy tých
kňazov, ktorí boli zvlášť prenasledovaní a zastrašovaní príslušníkmi ŠtB. Napríklad otec Jozef
Sabo, ktorého aj vo vyhnanstve
pravidelne príslušníci ŠtB odvážali autom do lesa a usilovali
sa od neho získať prestup do
Pravoslávnej cirkvi so zbraňou
v ruke. Obstál a nepodľahol ani
takémuto hroznému psychickému nátlaku. Takých kňazov
bolo veľmi veľa.
Keď teda poznáte osudy
mnohých kňazov, ako by ste
ich ako celok charakterizovali?
Je to až neuveriteľné, koľko
utrpenia títo prenasledovaní
gréckokatolícki kňazi prežili
a v akých ťažkých podmienkach

vo vyhnanstve žili. Čo bolo pre
mňa zvlášť zaujímavé, bolo
to, keď som sa dozvedal, ako
mysleli na svojich veriacich,
ako sa snažili v čase vlastného
voľna, napr. dvoch, troch dní
cestovať na východ a v noci
spovedať, sobášiť, slúžiť sv.
liturgiu a ráno už cestovali späť
do Čiech. Bola to ozajstná obeta
a veľký zápal za Božiu vec. Nie,
kňazi nerezignovali, hoci Cirkev bola násilne zlikvidovaná,
oni si plnili svoje kňazské úlohy
ďalej, hoci v zmenených podmienkach. Denne slúžili sväté
liturgie, a preto museli často
ráno aj o tretej hodine vstávať,
aby načas prišli do práce. Nikto
z kňazov nezostal sám, všade
sa stretávali aspoň tri, štyri
kňazské rodiny a vzájomne
si poslúžili svätou spoveďou
a povzbudením.
Obaja biskupi Pavel Gojdič
i Vasiľ Hopko boli od kňazov
značne internovaní. Zistili
ste však nejaké pokusy alebo
kontakty medzi nimi a kňazmi našej Cirkvi?
Áno, tie snahy boli od samého začiatku, lebo vo väzniciach
bolo veľa kňazov. V tvrdších
časoch aspoň na spoločnej
prechádzke vo väzenskom dvore to fungovalo. Inokedy, keď
biskupi neboli na samotkách,
slúžili počas dňa sväté liturgie
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uprostred väzňov, ktorí ich
skoro hermeticky uzavreli doprostred izby, a potom rozdávali
sväté prijímanie, ktoré bolo pre
väzňov veľkou posilou.
Naši kňazi sú nerozlučne
spätí so svojimi rodinami.
Ako sa v tomto ťažkom čase
správali ich manželky a deti?
Boli to veľmi stmelené a jednotné rodiny. Kríže a ťažkosti
ich stále viac a viac zjednocovali. Ich manželský život bol veľmi
príkladný. Bolo to misionárske
pôsobenie v danom prostredí.
Obyčajne si ich okolie čoskoro
obľúbilo a pomáhali si navzájom. Manželky veľmi silno
podporovali svojich manželov,
aby vydržali. S opakom som sa
stretol iba v dvoch prípadoch.
Slávenie Eucharistie je
chlebom pre každého kňaza.

Likvidácia Gréckokatolíckej
cirkvi v Československu

Môžete našim čitateľom
priblížiť, ako kňazi slávili
liturgie v žalároch či PTP
táboroch?
Už som naznačil, že vo
vyhnanstve kňazi uprostred
svojich rodín obyčajne slúžili
liturgie skoro ráno pri zakrytých
oknách ešte pred odchodom do
práce. Teda budíček pre celú rodinu bol veľmi skoro, aj o tretej
hodine ráno, niekde aj trocha
neskôr, záležalo na tom, ako
ďaleko museli kňazi cestovať
do práce.
V táboroch PTP slávili sv.
liturgie v chráme, lebo tieto
tábory sa nachádzali zväčša
v kláštoroch, ktoré dva týždne
pred tzv. Prešovským soborom
v Akcii K násilne vyprázdnili.
Keďže gréckokatolícki kňazi
boli internovaní spolu s niekoľkými rímskokatolíckymi
rehoľníkmi alebo kňazmi,

Pozývame Vás

Likvidácia Gréckokatolíckej
cirkvi v strednej a východnej
Európe

na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Perzekúcia Katolíckej cirkvi
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naučili sa aj svätú omšu v západnom obrade. Mám viacero
malých obrázkov, ktoré si kňazi
dávali na pamiatku pri týchto
príležitostiach, tzv. latinských
primíciách. Aspoň u polovičky
gréckokatolíckych kňazov som
sa stretol s tým, že sa naučili
slúžiť svätú omšu v rímskom
obrade.
Šesťdesiat rokov po osudnom
aprílovom dni je Gréckokatolícka cirkev chudobnejšia
i bohatšia. Kde vidíte pozitíva veľkého utrpenia biskupov, kňazov i veriacich a kde
negatíva, ktoré ani súčasná
sloboda nedokázala zvrátiť?
Chudobnejší sme na počet
veriacich, lebo najmenej jednu
tretinu sme stratili asimilovaním sa s Rímskokatolíckou cirkvou. Treba tiež pravdivo uviesť,
že mnoho veriacich zostalo aj
v Pravoslávnej cirkvi. Ale toho
pozitívneho je oveľa viac.
28. apríla si budeme spomínať na smutne známy Prešovský
sobor, ktorý sa uskutočnil pred
60. rokmi. Komunistická strana
rozhodla, že Gréckokatolícka
cirkev musí „zomrieť“. Zakázali
ju a pochovali. Ale čo sa stalo?
Boh ju vzkriesil, očistil a dal
jej nevídaný rozkvet. Z jednej eparchie sú tu tri, z toho
v Prešove archieparchia, a je tu
nové metropolitné usporiadanie
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. O tom nik predtým ani
len nesníval. Či v tom nevidíme
veľkú moc a silu Boha? Je to
radostná skutočnosť.
Vnímam to tak, že dnešná
situácia je tu vďaka mnohým
obetiam našich biskupov,
kňazov i veriacich. To je tá
nebeská devíza, ktorá u Pána
Boha platí a vďaka ktorej Pán
Boh tak štedro žehná Gréckokatolíckej cirkvi. Ide už len
o to, aby všetci, tak kňazi, ako aj
veriaci boli zodpovední a všetky
dary a milosti vedeli rozmnožiť
pre dobro a spásu všetkých nás
i ďalších generácií.
Za rozhovor ďakuje
Juraj Gradoš.

D e s i g n : M g r . L u ká š P e t r u š

kultúra

O publikácii
Litmanovská
hora
K 20. výročiu skúmaných
mariánskych zjavení
v Litmanovej (5. 8. 1990)
vyšla reprezentačná publikácia Litmanovská hora
z pera gréckokatolíckeho
kňaza, spisovateľa a publicistu Františka Dancáka.
Kriedový papier, praktický formát, grafická úprava,
recenzenti, vydavateľ
PETRA, n. o., a imprimatur
prešovského arcibiskupa
a metropolitu Mons. Jána
Babjaka SJ umocňujú jej
kvalitu. Pozitívom sú čiernobiele fotografie v texte
a kvalitné farebné fotografie
piatich autorov v prílohe.
Európsky rozmer prezentuje päťjazyčné zhrnutie
v závere.
Nadštandardnú formu
vydarenej práce zintenzívňuje faktografický obsah
jednotlivých kapitol, ktoré
výstižne uvádzajú dejiny
mariánskeho pútnického
miesta na hore Zvor, resp.
Zvir – priebeh skúmaných
zjavení Presvätej Bohorodičky ako Nepoškvrnenej
Čistoty, ktoré zažili dve
dievčatá Ivetka Korčáková
a Katka Česelková v rokoch
1990 – 1995, význam zjavení, príslušné arcibiskupské
dekréty a osobné svedectvá
pútnikov. Prínosná je chronológia zjavení, informácie
pre pútnikov o kontaktoch
na duchovnú správu, ubytovanie a obecný úrad a liturgický program na hore Zvir.
Doplnkom sú básne poetky
Moniky Tančákovej.
Kniha Litmanovská hora
je publikačným prototypom titulov, ktoré zaiste
budú vychádzať aj o iných
pútnických miestach nielen
gréckokatolíckej proveniencie v Slovenskej republike
v budúcnosti.
Andrej Kaputa
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Hrad postavený
na skale
Tento článok nie je o tom, aby sme si zariadili domácnosť podľa nejakého kresťanského štandardu. Boh nepozná štandard, Boh dáva stále
plnosť, je len na človeku, nakoľko mu dokáže pootvoriť srdce. Ak sa
pre určité veci rozhodujeme len preto, „že to tak v kresťanskej rodine
má byť“, tak je zbytočné naše snaženie. Neinvestujme svoj čas a úsilie
do niečoho, čo má slúžiť ako forma bez ducha. Pre formu sa totiž pohania rúhajú Božiemu menu. Chceme sa na tom podieľať?

C

ieľom tohto článku
je ukázať čosi, o čom
mnohí z nás možno ani
netušili: inšpirovať. Pobádať
k tomu, aby sme sa zamysleli,
sami hľadali a čo je hlavné, aby
sme sa nechali viesť Božím Duchom a jeho mocou u skutočnej
pravde, aby naše manželstvá
a náš život dostal zmysel a našiel cieľ.
Štýl života
Každý človek už od svojho
narodenia túži po dosiahnutí
nejakého dobra. Postupne spoznáva hodnoty a vyberá si tie,
ktoré ho oslovujú. Samotná rodina, tak ako aj svet okolo nás,
ponúka spoznávanie množstva
hodnôt. Je dôležité správne si
vybrať, nakoľko to, čo zasejeme

do svojho života, bude prinášať
svoju úrodu. Saďme dobré stromy a bude aj dobré ovocie.
Náš životný štýl je odpoveďou na najdôležitejšiu
otázku: Ako žiť?
Je to veľmi konkrétna
odpoveď, pretože každý na
ňu odpovedá svojím gestom,
činom, rozhodnutím. Životný
štýl v najhlbšom slova zmysle
je indivíduom prebraný spôsob
prispôsobenia sa svetu. Žijeme
alebo zomierame štýlom života,
aký sme si zvolili (porov. Miroslav Schlesinger).
Štýl kresťana
Ponúknem biblický princíp, ktorý ma veľmi zasiahol,
a myslím si, že z Božieho
pohľadu je veľmi dôležitý na

budovanie „hradu“. Hovorí
o tom sv. apoštol Ján (1, 1 – 3):
„Na počiatku bolo Slovo a Slovo
bolo u Boha, a to Slovo bolo
Boh. Ono bolo na počiatku
u Boha. Všetko povstalo skrze
neho a bez neho nepovstalo nič
z toho, čo povstalo.“ Ak je niečo,
čo má skutočne porásť a má to
pretrvať až do večnosti, musí to
byť postavené na Božom slove.
Zažili ste už niekedy situáciu,
že ste vynaložili námahu na
niečo, čo vzápätí padlo? Ako by
ste sa cítili, keby ste na konci
svojho života zistili, že všetko,
o čo ste sa snažili, je „v ťahu“?
Môžeme sa fakt veľmi snažiť
budovať naše manželstvá, vychovávať naše deti, žiť najlepšie
ako vieme, ale ak sa našou normou, meradlom nestane Biblia

a Božia múdrosť, nebude to mať
ani večnú budúcnosť, ani večnú
cenu. Ak sa základom pre naše
rozhodnutia stanú nedôveryhodné autority, ako
• ľudia okolo nás (každý to
tak robí – každý kradne, smilní,
klame, pretvaruje sa);
• zle pochopená tradícia
(vždy sme to tak robili – napr.
umývanie vo vode s peniazmi,
aby sme boli bohatí...), často robíme veci a ani nevieme prečo;
• zdanie – nesprávny úsudok (zdá sa to logické – oko za
oko, zub za zub);
• pocity (cítim, že je to
správne);
nikdy neodídeme z tohto
sveta uspokojení životom tak
ako Abrahám (porov. Gn 25, 8).
Potrebujeme normu, ktorá nás
nikdy nezvedie zlým smerom.
A iba Božie slovo zodpovedá
týmto požiadavkám.
Podľa oficiálnych štatistík
sa približne 70% obyvateľstva
hlási ku kresťanstvu. Dalo by
sa povedať, že Slovensko je
kresťanskou krajinou. Je to však
naozaj tak? Niekedy sa mi zdá,
že sa len tak tvárime. Vydáva
tradičná kresťanská rodina
svedectvo kresťanského života?
Je skutočne štýl všetkých kresťanských rodín postavený na
Božom slove? Na čo sa tu teda
hráme?
Trendom dnešných mladých rodín je uzatvárať sa do
seba. Ak by som to mohol prirovnať a vsadiť do danej témy,
vnímam, že mnohé rodiny si
akoby postavili hrad obohnaný
vysokými hradbami, zdvihli
padací most a nikto sa nemá
šancu dostať dnu. Neuvedomujú si však, že sa odrežú od sveta.
Žijú si svoj život. Nikoho si
nepripustia a zakrpatejú.
Ak si myslíte, že viete, kde
vám Boh zveril do správcovstva
hrad, je dôležité, aby ste ho budovali na Božom základe a zároveň tak, že to všetko, čo bude
vnútri, sa prejaví aj navonok.
Skúsme sa preto inšpirovať tým,
čo by v takom hrade nemalo
chýbať.
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Život rodiny vnútri
Kaplnka = miesto modlitby. „Chcem teda, aby sa muži
modlili na každom mieste
a dvíhali čisté ruky bez hnevu
a hádok“ (1 Tim 2, 8)

čas nedele a sviatkov by mal byť
predovšetkým časom, keď je
rodina spolu a venuje sa svojmu
spoločenstvu (hry, výlet, spoločné čítanie a pod.), prípadne
blízkym – čas na návštevu.

Všetko, čo potrebujem vedieť o živote,
som sa naučil z Noemovej archy.
1. Nezmeškať loď.
2. Pamätať si, že všetci sme na jednej lodi.
3. Keď Noe staval archu, nepršalo.
4. Buď fit. Keď budeš mať 600 rokov, niekto ťa môže požiadať,
aby si urobil niečo naozaj veľké.
5. Nepočúvaj nezdravú kritiku, pokračuj jednoducho v práci,
ktorú treba urobiť.
6. Postav svoju budúcnosť na vysokom základe.
7. Rýchlosť nie je vždy výhodou. Slimáky boli na palube
s gepardmi.
8. Keď si v strese, chvíľku sa plav.
9. Pamätaj, že archu stavali amatéri, Titanic profesionáli.
10. Búrka neprekáža, keď si s Bohom, vždy na teba čaká dúha.
Je to miesto, kde učíme deti,
ako si pred Pánom vylievať
srdce, kde mu vzdávame vďaky,
zvelebujeme ho za všetky dobrodenia, ktoré preukazuje nám
a nášmu domu, kde ho odprosujeme za všetky zlé veci, ktoré
sme vykonali, a súčasne hľadáme východisko z problémov,
kde na Boží podnet povstávajú
nové veci v našich rodinách, kde
sa modlíme vzájomne za seba...
Krb = miesto vzájomnej
prítomnosti. Domov má byť
miestom radosti a vzájomnej
blízkosti členov rodiny, teda aj

V tento čas nenavštevujeme
nákupné centrá, keďže ľudia,
ktorí tam v tomto čase pracujú
(a nemuseli by, pretože to nie je
nevyhnutné), sú ukrátení o to,
čo prežívame my.
Priestor, kde dávame členom
rodiny (či už manželia sebe navzájom, deťom, alebo rodičom)
pocítiť, že sú pre nás dôležití.
Zároveň je to aj vyjadrenie
vzájomnej úcty.
„Čím sú bojovníkovi šípy
v ruke, tým sú vám synovia
z mladých liet. Blažený muž,
ktorý si nimi tulec naplnil: ne-

utrpí hanbu, keď bude rokovať
s nepriateľmi v bráne.“ (Ž 127, 4)
Deti sú Boží dar a tak by sa na
to mal pozerať každý kresťan.
Ak prijmeme tento postoj,
dovoľujeme zároveň Bohu, aby
mohol do plnosti vyliať požehnanie na náš dom.
Kresťanské symboly. Každému, kto k nám príde, má byť
jasné, ku komu vstupuje. Zároveň je to prejav úcty voči tomu,
komu sme uverili. Poznám
jednu osôbku, ktorá je zapálená
pre Pána, no vo svojom dome
má toľko obrazov a sošiek ako
v malom obchode. Nemáme sa
za Krista hanbiť, no nemáme
ním ľudí ani vystrašiť. Skúsme
využiť zariadenie nášho domu
na to, aby sme vtipným a nevtieravým spôsobom priblížili
návšteve Boha.
Knižnica – postoj ku kultúre. „Múdrosťou buduje sa dom
a rozumnosťou býva upevňovaný.“ (Prísl 24, 3) „Múdry chlap
(je viac ako) moc a umný človek
(viac než) sila mohutná.“ (Prísl
24, 5)
Z toho kvanta informácií,
ktorými sme denne zavaľovaní,
máme pred Bohom zodpovednosť dobre si vybrať. Myslím
si, že jedna veľmi dobrá vec,
na ktorej sme sa zhodli, je, že
sme si nekúpili televízor. Máme
počítač a internet. Nechceli sme
sa však nechať okradnúť o čas.
Preto som sa vyhol aj hrám na

PC.
Namiesto TV sme si zvolili
knižnicu, aby sme vedeli konfrontovať myslenie tohto sveta.
Pre nás kresťanov je v súčasnosti veľmi dôležité zaujať správny
postoj voči tomu, čo sa okolo
nás deje, a často to nie sme
schopní urobiť. Buď sa o to jednoducho nezaujímame, alebo
máme nedostatočné poznanie.
Pokladnica. „Kto je verný
v najmenšom, je verný aj vo
veľkom, a kto je nepoctivý
v malom, je nepoctivý aj vo
veľkom. Ak ste teda neboli verní
v nespravodlivej mamone, kto
vám zverí pravé bohatstvo?
A ak ste neboli verní v cudzom,
kto vám dá čo je vaše?“ (Lk 16,
10 – 12)
Aj rodinný rozpočet je jednou
z vecí, kde nám Boh dáva voľnú
ruku a ponecháva slobodu
v tom, ako hospodáriť s peniazmi...
Toto sú aspoň niektoré z vecí,
ktoré sme vám chceli ponúknuť
ako niečo, čo sme spoznali vo
svojom živote ako dobré. Nabudúce si priblížime, ako sa takýto
životný štýl prejavuje navonok.
Modlím sa za to, aby sme boli
pokolením, ktoré v bázni pred
svojím Stvoriteľom hľadá skutočnú pravdu a chodí so svojím
Bohom. n
Pavol Vrabeľ a kol.
snímka: image06.webshots.com

varovanie

Špiritizmus

Š

piritizmus sa zakladá na viere, že ľudia
môžu získavať poznanie na základe
kontaktu s mŕtvymi či inými duchovnými
bytosťami. Zahŕňa aj nekromanciu, vyvolávanie duchov zosnulých, aby sa zistilo, či
sú šťastní. Na týchto seansách sa ukazujú
zlí duchovia alebo duše mŕtvych, ktorí boli
vylúčení z Božej lásky a teraz sú v rukách
diabla, ktorý ich využíva. Cez to diabol
zaslepuje živých falošnými útechami a odvádza ich od duchovnej pomoci zosnulým.
Závažné je to, že špiritizmus sa ponúka ako čosi príťažlivé, tajomné, hodné
vyskúšania. Mladí ľudia sú v pokušení
začínať s vyvolávaním duchov na rôz-

nych stretnutiach, internátoch alebo
večierkoch. V televízii idú seriály, kde
komunikácia s duchmi a ich vyvolávanie je
ospevované ako zvláštna výsada, charizma.
V obchodoch sa už malým deťom predávajú čarodejnícke sady kúzel a návodov
na vyvolávanie duchov (pozor na okultné
doštičky Quija board).
Diabol sa vie predávať. Jed sa ponúka
v príťažlivom obale. Tragédiou je, že následky sú desivé: odpor k Ježišovi a modlitbe, samovražedné nutkania, strach...
Diabol sa nepozerá na to, či to robíme
z nudy, zvedavosti, alebo zo zábavy – je
dravec a využíva šancu.

Cirkev vždy vystupovala proti týmto
praktikám. Biblia špiritizmus jasne odsudzuje: „Neobracajte sa na vyvolávačov
duchov ... Nevypytujte sa ich: poškvrnili
by ste sa tým ... osobu, ktorá sa obráti na
vyvolávačov duchov ... proti takej osobe
obrátim svoju tvár a vyhubím ju z jej ľudu.“
(Lv 19, 26. 31. 20, 6)
Ak ty sám alebo niekto z tvojej rodiny,
tvoj predok tieto praktiky konal, treba sa
ich (nahlas) zrieknuť a odovzdať hriech
Ježišovi v spovedi. V prípade ťažkostí treba
kontaktovať kňaza.
Damián Saraka
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Túžiš mať rande každý deň?
Zaľúbený pohľad, ruka v ruke, nekonečné rozhovory, túžba
byť spolu každú možnú chvíľu... Takéto a rôzne podobné
myšlienky nám poväčšine ako prvé napadnú, keď počujeme
pre mnohých čarokrásne slovo rande.

Á

no, milí mladí priatelia, každý človek túži
milovať a byť milovaný.
A práve preto mnohí z nás
v sebe hlboko pociťujú silnú
túžbu spoznať človeka, s ktorým by mohli prežívať hlboký
dar priateľstva. Táto túžba,
ako aj samotné priateľstvo je
veľkým Božím darom. A ak sa
hovorí o priateľstve, nemusí
sa tým hneď myslieť partnerský vzťah, ako je to, žiaľ,
dnes automaticky brané. Nie
každé priateľstvo musí nutne
smerovať k partnerskému
vzťahu, ale každý partnerský
vzťah potrebuje mať základ
v hlbokom priateľstve.
Čo však v prípade, ak zatiaľ
s nikým neprežívame priateľstvo?
Mám pre všetkých dobrú
správu – Ježiš Kristus túži
prežívať priateľstvo s každým
jedným z nás. Veď práve preto
prišiel, aby nám zjavil, ako

obrovsky nás miluje a ako
bytostne túži po vzťahu s nami.
Priateľstvo s Ježišom je nielen
pre tých, ktorí ešte s nikým
priateľstvo neprežívajú, ale
vďaka osobnému vzťahu s Kristom sa aj všetky medziľudské
priateľstvá stávajú opravdivými. Prečo? On nás učí, ako
naozaj a skutočne milovať.
Videli ste už niekedy zaľúbený pár? Všimli ste si, čo je pre
dvoch zaľúbených ľudí typické?
Je to túžba byť s tým druhým
vždy, všade a za každých okolností. Pozorovať zaľúbených,
ktorí urobia všetko preto, aby
mohli byť s tým druhým, je
skutočne fascinujúce. Prečo po
tom doslova dychtia? Pretože
túžia vnímať toho, koho ľúbia,
nielen hlasom cez telefón, ale
chcú ho vnímať celého – jeho
tvár, úsmev a jedinečné oči,
ktoré prezrádzajú nevypovedateľné. V zaľúbení funguje
jednoduchý princíp – ak verí-

me, že ten druhý ma ľúbi a ja
ho ľúbim tiež, urobíme všetko
preto, aby sme mohli byť spolu.
Presne tak! Byť spolu, tráviť
spolu čas je to, čím bytostne
dávame najavo, že o toho
druhého máme záujem a že ho
milujeme.
Zrelé uvažovanie nám
dovoľuje spomínaný príklad
zaľúbenia prirovnať k vzťahu
človeka s Bohom. Je dôležité
podotknúť, že zo strany Boha
voči človeku je to stále rovnaké
– je nielen do človeka zaľúbený,
ale ho aj bezhranične a dokonale miluje. Je už len na nás, na
tebe a na mne, či zatúžime po
hlbokom vzťahu lásky a priateľstva s milujúcim Bohom.
Je to najdôležitejšia otázka na
svete! Jedine cez hlboký osobný
vzťah s Bohom môžeme mať
pravý život a môžeme byť
spasení.
A čo to vlastne znamená mať
živý osobný vzťah s Bohom?

Ide o každodennú túžbu byť
s ním, ktorá však neostáva len
pri túžbe. Človek, ktorý miluje
Krista a veľmi po ňom túži,
urobí všetko, aby bol s ním
každý deň. Skutočný kresťan
vie, že bez neho nemôže nič
urobiť (porov. Jn 15, 5). Ako telo
potrebuje každý deň jesť a piť,
naša duša sa každý deň nevyhnutne potrebuje naštiepiť na
Ježiša, podobne ako ratolesť na
vinič. Bez naštiepenia nebude
mať v sebe život a uschne...
(porov. Jn 15, 6)
Milí mladí priatelia,
zatúžme sa každý deň
naštiepiť na živého Krista
cez dennú modlitbu srdca,
čítanie Svätého písma a najmä
cez každodenné prijímanie
Eucharistie. Veď existuje krajší
prejav našej viery, ako každodenne túžiť po osobnom rande
s Ježišom? n
Marek Haborák

anima škola
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Animátor je priateľ mladých. V prvom
rade si na mladých musí nájsť čas, zaujímať sa o nich. Základným prejavom
lásky je, že máme na druhého čas. Dbá
o to, aby spoločenstvo, ktoré vedie, bolo
otvorené pre príchod nových mladých
ľudí. Dokáže načúvať mladým ľuďom
nielen ušami, ale aj srdcom. Animátor
je ten, kto dokáže „strácať“ čas načúvaním druhým. Cíti za spoločenstvo
zodpovednosť, stará sa o to, aby plnilo
svoj cieľ a aby nestagnovalo. Animátor
sa nebojí výchovného konfliktu. Neviaže ľudí na seba, ale na Krista, pretože
vie, že cieľom jeho snaženia je pomôcť
druhým objaviť Krista.

Animátor je moderátor spoločenstva. Pripravuje program, bolo by
nezodpovedné, keby prišiel na stretnutie
nepripravený. Dokáže improvizovať, keď
si to žiada situácia. To si vyžaduje ochotu
upustiť od svojich plánov a byť pozorný na Svätého Ducha. Zapája mladého
človeka do prípravy a priebehu stretnutia. Snaží sa, aby priebeh zostal na nich
rozdelením úloh, on dbá o to, aby veci išli
dobre. Je hovorcom skupiny, tým, že im
načúva, pozná ich potreby a túžby, a tak
je hovorcom pri komunikácii s inými
organizáciami, či už cirkevnými, alebo
civilnými.
Dominika Komišaková
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Na svet som prišiel nedávno
Emil Korba

Na svet som prišiel nedávno, čo z toho vznikla báseň.
Bol rok tisíc deväťsto tridsiaty a práve prvý máj.
Nad mojím zrodom babička držala tak skvostnú kázeň.
Ja som plačom sprevádzal jej radosť a potom spal...
Spal dlho, spokojne – ako mi o tom vravia dnes.
Odbojne som odmietal mlieko aj teplú vodu.
Na husliach hrali mi, na dvore zavýjal pes,
otec radosť mal a príbuzní zašli do obchodu...
No krstniatko vtedy nemyslelo na ich vzácne dary.
V cerkvi plakalo, keď z kropeničky voda špľasla
na malé očká, čo vidieť takmer nebolo v tej tvári
nesmelej – tam celá naša rodina si kľakla
pred oltár a ďakovala Bohu razom
za štedrosť v starostiach, za syna, krstniatko a vnuka.
Neviem, koho prosbu splnil som, keď kňazom
som sa stal – tá túžba sa mi však nástojčivo núka
už oddávna v hĺbke vnútra, mojej duši.
Mal som rád kalichy, oltáre, obrážteky sväté
a myšlienka na večnosť ma neprestajne kruší...
Teraz už aspoň takto zhruba cítite a viete,
prečo som v túžbach odvážny a hladný.
Dobrý Boh ma miluje – chcel som jeho sluhom byť
a náš statočný ľud viesť lásky sadmi.
Učiť ho verne milovať, učiť krajšie žiť.

Básňou si pripomíname
nedožité 80. narodeniny
dlhoročného šéfredaktora časopisu
Slovo ThDr. Emila Korbu.

Zápas

V

     decembri sa nám
narodil syn, všetci
hovorili, že je to darček
pod stromček a my sme si to
aj užívali. Asi tak to vyzeralo
aj vtedy, keď sa narodil Ježiš.
Úplne normálne.
Nový rok prešiel a s manželom sme po dlhom čase
pozerali film. Začuli sme
malého, ako zamrnčal
a stíchol. Manžel sa
postavil, že sa ide naňho
pozrieť. Ja som si v pokoji
sedela, kým mi nedoniesol
dusiace sa dieťa.
Dieťa bez dychu. Zápasiace
so smrťou o život.
Bol to neskutočný stres,
neskutočný boj zachovať si
chladnú hlavu a nepodľahnúť
panike.
Dusí sa mi syn. Ak mu nepomôžem, zomrie...
Boli to najdlhšie chvíle v mojom živote.
Vďaka Bohu a pomoci lekára
na telefóne som dokázala skoncentrovať svoje myšlienky a náš
synček je späť.
Záchranka nás odviezla do
nemocnice. Napriek všetkej
snahe, aby sa to nestalo (polohovanie, odgrgnutie), štyri
hodiny po dojčení aspiroval
žalúdočný obsah s následnou
zástavou dychu.

Preliala
som more sĺz,
keď som si uvedomila, ako sa
to mohlo skončiť – náš malý
synček už mohol byť v nebi. Ale
Boh nám ho vrátil späť. Som
vďačná za to, že vnukol manželovi myšlienku ísť sa pozrieť, čo
robí, že nám ho pomohol vrátiť
späť, že už je v poriadku.
No ako každá skúsenosť,
aj táto hlboko zasiahla naše
srdcia. Znova ma to primälo
zamyslieť sa nad tým, kto je
Pánom nad naším dychom,
kto je Darcom života a kto má
právo dať aj vziať, zamyslieť sa
nad životom, aký žijem, nad
tým, čo je dôležité, nad tým, či
naozaj je Boh v mojom živote
na prvom mieste.
A viem, že mám čo meniť... n
Terka

slovo o biblii

Vetry sú tvojimi poslami (Ž 104, 4a)

I

zraeliti rozoznávali vietor podľa
štyroch svetových strán, ktoré zodpovedali štyrom nebeským stranám. Podľa
izraelských predstáv mala totiž Zem
podobu kotúča plávajúceho v oceáne,
nad ktorým sa klenulo nebo. Tam, kde
sa neba dotýka zem, sú vraj komory
naplnené vetrami, nad ktorými podľa
Zjv 7, 1 vládnu štyria anjeli združujúci
ich svojvoľné vanutie. Myseľ starého
orientálneho človeka napĺňala úžasom
nezmerná sila a zdanlivá nepravidelnosť
vetra. Roľníci využívali vietor na čistenie
obilia od pliev a slamy. Aj moreplavci

museli čakať na priaznivý vietor, aby sa
ich plachtové lode rýchlejšie pohybovali
na mori.
Podľa Am 4,13 je Boh stvoriteľom vetra,
ktorý je jeho poslušným nástrojom. Biblia
popisuje Boha ako toho, ktorý „do svojho
priehrštia vietor zozbieral“ (Prís 30, 4).
Ježišovi učeníci sa divili, že i vietor, i more
poslúchajú ich Majstra (Ž 107, 29). Hebrejské rûach znamená vietor aj duch.
Veterný vír a smršť bývajú obrazom náhleho a prudkého útoku veľmocí (Asýria,
Babylon a Sýria), ako aj náhleho a ničivého
Božieho súdu.

Vietor je častým obrazom niečoho
prázdneho, klamného, pominuteľného,
toho, čo nemá žiaden úžitok. Je obrazom
márnych snáh a nádejí a honby za nedosiahnuteľnými cieľmi (Kaz 5,15). Pominuteľnosť človeka alebo modiel je často
prirovnávaná k vetru (Iz 41, 29) alebo k tráve a ku kvetu, ktoré vysychajú v horúcom
vetre, alebo k plevám vo vetre.
(spracované podľa Biblického slovníka
A. Novotného)
Marica Kipikašová
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Návšteva

eľkonočná nedeľa patrí
medzi dni, keď sa človek
naplno venuje Bohu
a rodine. Bohoslužby a návštevy napĺňajú čas od Kristovho
vzkriesenia až po neskoré
nočné hodiny.
V podvečer sa Ján, ktorý bol
kňazom, vracal so svojou rodinkou domov z návštevy u rodičov. Slnko už zapadalo a deti
v aute veselo štebotali. Vtedy sa
mu prihovorila manželka:
„A čo keby sme išli navštíviť
Ivetu?“
„Myslíš si, že je to dobré?“
spýtal sa.
„No môžeme spojiť príjemné
s užitočným,“ usmiala sa. „Má
dve dievčatá a chlapci sa môžu
vyšantiť. Navyše sa chcela
s tebou o niečom dôležitom
porozprávať.“

Chlapci zaregistrovali rozhovor rodičov a hlasne sa dožadovali otcovho súhlasu.
„Dobre,“ odvetil a zmenil
smer jazdy. Po štvrťhodine
zastali pred pekným domom,
ktorý v sebe spájal moderný
štýl s rustikálnymi prvkami. Zazvonili, no nik neotváral. Keď sa
chystali odísť, dvere sa otvorili
a v nich sa objavil Michal, Ivetin
manžel. Len čo ich vpustil
dnu, zvonku prišlo aj nežnejšie
osadenstvo rodiny – Iveta so
svojimi dcérami.
Zvítali sa a posadali do
pohodlnej sedacej súpravy.
Chlapci pooblievali všetkých,
nielen Ivetu a jej dcéry, ale aj
jej matku, ktorá práve vstúpila
do domu. Potom sa všetky deti
rozbehli hore a nad hlavami
dospelých sa ozývali zvuky

Pozvánka na 7. celoslovenskú púť učiteľov
Združenie kresťanských pedagógov Slovenska pozýva učiteľov, vychovávateľov, katechétov, animátorov i všetkých, ktorí pracujú s deťmi
i mládežou, na 7. celoslovenskú púť učiteľov, ktorá sa uskutoční 8.
mája 2010 v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove.
Program:
09.20 hod. Dvadsať rokov činnosti Združenia kresťanských pedagógov
Slovenska
09.30 hod. Príhovor: Kresťanstvo a súčasný relativizmus – svedomie
(prof. doc. ThDr. Jozef Leščinský, PhD.)
10.00 hod. Posvätný ruženec, Loretánske litánie
11.00 hod. Slávnostná sv. omša, J. E. Mons. Stanislav Stolárik, košický
pomocný biskup
13.30 hod. Návšteva gréckokatolíckej Katedrály sv. Jána Krstiteľa
14.30 hod. Prehliadka výstavy akad. maliarky D. Gladišovej Kontemplácie pri príležitosti Roka kresťanskej kultúry
Ing. Anna Behulová

svedčiace o aktívnom využívaní
priestoru detskej izby šantiacimi ratolesťami.
Medzitým sa v obývacej
izbe stôl zaplnil veľkonočnými
dobrotami. Postupne sa začala
rozbiehať aj konverzácia. Prv
akosi nemotorne, no neskôr
sa ovzdušie uvoľnilo. Všetci
si rýchlo našli cestu k sebe.
Náboženské témy sa prelínali
s problémami so školou, s výchovou a bežným životom. Čas
rýchlo plynul. Deti sem-tam
zbehli dole a zobli si niečo zo
stola. Dokonca zaznel aj spev
Christos voskrese. Pre Ivetinu
rodinu to bol pekný zážitok,
lebo boli rímskokatolíci. Neskoro v noci sa ešte dlho lúčili, až
sa nakoniec životy týchto rodín
rozdelili.
Svetlý týždeň sa pomaly
končil. V piatok večer zazvonil
pri vchodových dverách u kňaza

Jána zvonček. Na návštevu prišla Iveta so svojou priateľkou. Ján
práve dojedal večeru.
Vtedy mu Iveta povedala:
„Ďakujem, že ste boli u nás.“
„Rado sa stalo,“ odpovedal.
„Ale ja to nemyslím len tak,
naozaj ďakujem. Odkedy ste
boli u nás, niečo sa v našej rodine zmenilo.“
Ján zbystril pozornosť.
„Michal, môj manžel, je
dobrý muž, no keď prichádzal
z práce, prv zašiel do hostinca
na jedno pivko. Teraz prichádza
stále priamo domov – k nám.
Viete, ako ma to teší? A aj moja
mama bola taká povzbudená
z vašej návštevy, že je jej ľúto, že
sa stretneme až v lete.“
„Ale veď sa môžeme stretnúť
aj skôr,“ navrhol.
„To by sme boli radi. Aj ja
mám v srdci akýsi pokojný
pocit. A vstúpila som do miestneho ružencového spolku. Pre
dievčatá to je zvláštny zážitok
vidieť ma ráno modliť sa ruženec. Ale dáva mi to veľký pokoj.
Dokonca aj Michal kamarátom
o vás rozpráva, že sme mali
doma na návšteve kňaza. A čo
ho prekvapilo, že sa správal
úplne prirodzene a že prežíva
obdobné problémy ako on sám.
Teda, že je normálny človek.
A to ho veľmi zmenilo.“
Ján sa usmial. V duchu poďakoval Bohu a zároveň ho prosil
o odpustenie svojich hriechov,
lebo si uvedomil, že Boh môže
aj nevzhľadné a zašpinené nádoby použiť na to, aby vlial život
tam, kde ho potrebujú. n
Jeremy
ilustračná snímka: media0.
karalaknowthebest.huu.cz

Medzi zvieratami
Nedávno vysielali v televízii
prírodopisný film, v ktorom
približovali svet levov. Veľmi
ma oslovil spôsob, akým
jedna fešná levica odmietala jedného nápadníka za
druhým. Bol čas ruje a ona nechcela prijať žiadneho z levov.
Postupne uhryzla a za sebou
zanechala šiestich levov, ktorí

neskôr vykrvácali a zdochli.
Pripadalo mi to hrozne
brutálne, ale na druhej strane
veľmi férové, lebo postupovala podľa inštinktu. Tak ako sa
na ríšu zvierat patrí.
Ako je to s nami ľuďmi? Čím
sa riadime a čo ostáva po nás?
Helena Krenická
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Za tých, čo vstupujú ... 2
Nedávno som mala s problematikou viery milú skúsenosť. Na biblickom stretku si brat pripravil vyučovanie o tom, ako sa modliť
vo viere. Predstavil exegézu textu boja Dávida s Goliášom. To, čo
hovoril, dávalo zmysel. Na ďalší deň som zbystrila pozornosť, keď
mi došlo, že kázeň na evanjelium o spiacom Ježišovi v loďke bude
tiež o viere. Aj tieto slová dávali zmysel a ja som si skladala mozaiku o tom, ako sa dá „vo viere žiť“. Bolo však viac ako milé, keď
som po príchode domov otvorila e-mail, v ktorom mi kamarát
poslal brožúrku o viere a pár dní nato som našla v mobile správu
s Božím slovom. O viere.

V

zniknutá mozaika bola
príliš pestrá, aby mi
dala jasnú odpoveď, čo
viera naozaj je, ako sa s ňou
žije a modlí. Mnohí ste možno
v snahe mať v tom jasno rezignovali tiež. V čase, keď vznikali články k predchádzajúcej
jekténii, ktoré sa týkali života
v pravde, som sa k téme viery
opäť vrátila. Kdesi som postrehla, že v hebrejčine majú výrazy
pravda a viera podobný koreň,
a teda aj toto ukazuje na ich
neoddeliteľnosť. Hovorili sme si
o tom, že život kresťana má byť
radikálnym chodením v pravde, odmietnutím akéhokoľvek
pokrytectva, vecí na efekt...
Nezaznela však jedna podstatná
vec – prečo by sme vôbec mali
takto radikálne a pravdivo svoje
kresťanstvo žiť. Keď som počúvala všetky vyučovania o mod-

lení sa a živote vo viere, tiež mi
napadala tá istá otázka. Prečo je
nejaká viera, o ktorej ani nikto
nevie poriadne povedať, čo to
je, taká dôležitá, aby som niečo
dostala od Boha, aby som zvíťazila v duchovnom boji a pod.?
Prečo vôbec chodím na nejaké
stretká, na liturgie, na spoveď,
prečo sa vôbec zamýšľam nad
tým všetkým? Odpovedať som
vedela jednoznačne, a práve to
mi poodkrylo dvere k vysvetleniu, čo viera je. Spomenula som
si zároveň na knihu A Boh zmenil názor, v ktorej brat Andrew
opisuje udalosť, keď sa Boh rozhodne vyhubiť židovský národ
po tom, čo si urobil zlaté teľa.
Mojžiš vtedy predstupuje pred
Boha a prosí o zľutovanie. Autor
knihy hovorí, že v originálnom
texte je použitý výraz, ktorý
by sa dal presnejšie preložiť,

že „Mojžiš vyhladil vrásky na
Božej tvári“. On nielenže mohol
predstúpiť pred Boha, vidieť
ho a rozprávať sa s ním, ale bol
Bohu neskutočne blízko. Mohol
mu pohladiť tvár, pritúliť sa
k nej. Toto je možné len vtedy,
ak Boha ľúbiš. Autenticky, zo
srdca. Ak žiješ takto blízko pri
Bohu, spoznávaš čoraz viac, aký
je. Vieš, čo sa mu páči a čo nie.
Vieš, čo od teba chce a čo robiť
nemusíš. Vieš, za čo sa modliť
aj ako sa modliť. Ak žiješ takto
blízko Boha, nemáš strach ani
z ľudí, ani z diabla, vieš, ako
bojovať, a hlavne vieš, kto bojuje na tvojej strane (a že v tom
prípade vlastne ani bojovať nemusíš). Viera je to, keď poznáš
Boha a vieš čo a ako.
Radikálnosť života v pravde
by ťa bez takéhoto blízkeho
vzťahu veľmi skoro zdeptala.

Ale ak ho ľúbiš, jednoducho
takto žiť chceš. A všetky princípy modlenia sa vo viere založené na systéme „treba postupovať tak a tak...“ ti zväčša zlyhajú.
Pretože pravda je neoddeliteľná
nielen od viery, ale aj od lásky.
Medzi kresťanmi vnímam často
dva extrémy – buď sa príliš
zameriame na Božiu svätosť
a veľkosť, alebo príliš zdôrazňujeme, že je náš priateľ a strácame postoj dôstojnosti pred ním.
Tieto extrémy sú možné len
pri kresťanstve, ktoré si žijeme
paralelne so svojím vlastným
životom, zameraným na seba
a svoje predstavy. Ale čím viac
sa tvoj život zlieva s Božím, čím
viac dorastáš do Krista, tým viac
zažívaš spokojný súlad medzi
týmito extrémami. A toto je
skutočná bázeň, ktorá je možná
opäť jedine vtedy, ak si pri
Bohu blízko. Tak, že mu môžeš
„vyhladiť vrásky“. To sa nedá naučiť. Viera a bázeň sú dôsledky
autentického vzťahu s Bohom,
v ktorom sa rozhodneš ľúbiť
a nehrať sa na nič. V tejto
jekténii sa teda prihovárame za
tých, ktorým na tomto vzťahu
záleží, a práve preto prichádzajú do chrámu. A preto aj sami
chrámom živého Boha sú. n
Valéria Juríčková

zo života svätých

Svätá mučenica Pelágia

N

arodila sa okolo roku 280 v maloázijskom Tarze. Pochádzala zo zámožnej
rodiny, ktorá mala kontakty so samým
cisárom. Nič však neudusilo jej túžbu po
pravde, preto sa stala kresťankou, ba dokonca sa celkom odovzdala Bohu v panenstve.
Keď sa po prijatí krstu vracala domov, jej
mama si hneď všimla, že nemá oblečené
krásne šaty a drahocenné šperky, v ktorých
odchádzala. Jeden zo sluhov jej vyrozprával,
čo sa stalo.
Rozhnevaná matka so zámerom odvrátiť svoju dcéru od jej rozhodnutia poslala

odkaz cisárovmu nevlastnému synovi, ktorý
už dlho prejavoval o Pelágiu záujem: „Tvoja
snúbenica sa zasvätila kresťanskému Bohu“.
Vtedy si cisárov syn povedal: „Ak sa Pelágia
zasvätila kresťanskému Bohu, nikto a nič ju
od tohto presvedčenia neodvráti, veď môj
otec sa o to pokúša veľa rokov vo vzťahu
k mnohým kresťanom, no vždy celkom neúspešne.“ Zo zúfalstva zobral meč a spáchal
samovraždu.
Pelágiina matka sa bála, že cisár sa pomstí
za svojho syna celej ich rodine, preto sama
zviazala svoju dcéru a odviedla ju k cisárovi

s tým, že je to kresťanka.
Dioklecián (284 – 305) sľúbil Pelágii, že
ak sa zriekne kresťanského Boha, sám si ju
zoberie za manželku, a ak porodí syna, on
sa stane jeho nástupcom na tróne. Pelágia
to však rozhodne odmietla, preto ju dal
zobliecť donaha a vrhnúť do rozžeravenej
pece v tvare býka. Jej kosti, ktoré dal cisár
vyhodiť za mesto, zobral tamojší biskup
a s úctou pochoval. Neskôr dal svätý cisár
Konštantín Veľký na tomto mieste postaviť
mohutný chrám.
Marcel Gajdoš
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PONDELOK 26. apríl

ŠTVRTOK 29. apríl

NEDEĽA 2. máj

Hieromučeník Bazil

Deviati mučeníci z Kyzika

Čítania: Sk 10, 1 – 20, zač. 24; Jn 6, 56 – 69,
zač. 24

Čítania: Sk 10, 34 – 43, zač. 26; Jn 8, 12 – 20,
zač. 29

Piata nedeľa po Pasche – o Samaritánke. Svätý Atanáz Veľký

Dával veľa almužien ľudu a ustavične sa
modlil k Bohu. (Sk 10, 2b)

... pre jeho meno dosiahne odpustenie
hriechov... (Sk 10, 43b)

Koľko sa máme modliť? Ráno, večer na
obed, viac či menej? Sv. apoštol Pavol veľmi
jasne hovorí: „Bez prestania sa modlite.“
(1 Sol 5, 17) Možno by sme namietali, veď
máme pracovné, rodinné povinnosti, a to sa
nedá. Nikde nám Boh nehovorí: „Modli sa
a nič nerob.“ Neustála modlitba je, keď môj
duch je pohrúžený v Bohu a vnímam Božiu
prítomnosť. Tým, že ho vnímam, modlím sa.

Môžeme povedať, že každý z nás má svoje
problémy. Jeden však máme spoločný. Hriech.
Riešením na náš spoločný problém je Božia
láska zjavená skrze Ježiša Krista. Pre kresťana by hriech už nemal byť problém, lebo
každý, kto verí a žije v tejto viere, dosiahne
odpustenie hriechov. Stačí sa ho zriecť.

Liturgia: Menlivé časti zo 4. nedeli po
Psche (HS: 236; PZ: 203; SDS: 228)

UTOROK 27. apríl
Hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný
Čítania: Sk 10, 21 – 33, zač. 25; Jn 7, 1 – 13,
zač. 25

A teraz sme my všetci tu pred Božou
tvárou, aby sme vypočuli všetko, čo ti Pán
prikázal. (Sk 10, 33b)
Človek, ktorý sa narodí hluchý, je poväčšine
aj nemý. Nevie rozprávať, lebo nepočuje
ľudské slovo. To isté by sme mohli povedať
o kresťanovi, ktorý počuje, ale neprijíma
slovo Boha do svojho života. Sám si je
príčinou toho, že sa stáva nemým vo viere.
Predstúpme pred Pánovu tvár, lebo jeho
slovo nám vráti život. Nechajme zaznieť
jeho slovo v nás.
Liturgia: Menlivé časti zo 4. nedeli po
Psche (HS: 236; PZ: 203; SDS: 228)

STREDA 28. apríl
Polovica Päťdesiatnice. Apoštoli Jasón
a Sósipatros
Čítania: Sk 14, 6 – 18, zač. 34; Jn 7, 14 – 30,
zač. 26

Liturgia: Menlivé časti z Polovice Päťdesiatnice s výnimkou irmosu – spieva sa
Anjel zvestoval. (HS: 238; PZ: 205; SDS: 229)

PIATOK 30. apríl
Apoštol Jakub, brat Jána Teológa
Čítania: Sk 10, 44 – 11, 18, zač. 27; Jn 8, 21 –
30, zač. 30 (radové), zač. 29; Sk 12, 1 – 11; Lk
5, 1 – 11, zač. 17 (Jak.)

A rozkázal ich pokrstiť v mene Ježiša
Krista. (Sk 10, 48a)
Cítime sa bezpečnejšie, ak sme chránení.
Vtedy sme silnejší a istejší. Pre nás je ochranou Boh. On je našou istotou, silou i nádejou. Preto všetko, čo robíme, robme v mene
Ježiša Krista. Lebo len jeho meno nám dá
istotu a úspech. Apoštoli v jeho mene uzdravovali, vyháňali zlých duchov. Kiežby sme aj
my všetko robili v mene toho, v ktorého sme
boli pokrstení.
Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá.
Tropár Polovice a Jakubovi, Sláva, kondák
Jakubovi, I teraz, kondák Polovice, ostatné
z Polovice a Jakubovi s výnimkou irmosu –
spieva sa Anjel zvestoval. Zdržanl. od mäsa.
(HS: 238, 376; PZ: 205, 355; SDS: 229, 194)

SOBOTA 1. máj
Prorok Jeremiáš

A keď videl, že má vieru a môže byť
uzdravený. (Sk 14, 9b)

Čítania: Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Jn 8, 31 – 42,
zač. 31

Pre život na zemi musia byť splnené podmienky života. Aj v duchovnom živote treba
splniť podmienky. Jednou z nich je viera.
Potrebujeme vieru, ale nie hocakú. Vieru vo
vzkrieseného Krista. Len on vracia zrak, odpúšťa hriechy, dáva zmysel krížu, víťazí nad
smrťou... Každý z nás potrebuje uzdravenie,
Boh s tým problém nemá. Problémom môže
byť moja neviditeľná viera.

Ale cirkev sa bez prestania modlila
k Bohu za neho. (Sk 12, 5b)
O úlohe matky netreba veľa rozprávať.
Vieme, že pre dieťa je nenahraditeľná. Našou
matkou je Cirkev, ktorá sa aj dnes modlí za
každého jedného z nás. Modlitba v Cirkvi
nemá premožiteľa. Vložme aj my svoje úmysly do Cirkvi, aby skrze jej modlitbu sme boli
oslobodení z pút hriechu ako Peter z väzenia.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti z Polovice Päťdesiatnice.
(HS: 238; PZ: 205; SDS: 229)

Liturgia: Menlivé časti z Polovice Päťdesiatnice s výnimkou irmosu – spieva sa
Anjel zvestoval. (HS: 238; PZ: 205; SDS: 229)

Čítania: Sk 11, 19 – 30, zač. 28; Jn 4, 5 – 42,
zač. 12

Lebo on bol muž dobrý, plný Ducha Svätého a viery. (Sk 11, 24)
Sme svedkami toho, že hodnoty spoločnosti
sa menia. No nie k lepšiemu. To, čo bolo
pred niekoľkými rokmi hanbou, sa dnes
prezentuje ako prestíž. Nároky na kresťanský život nesmú podliehať trendom doby. Sú
dané. Jedným z príkladov je Barnabáš. Muž,
ktorý má slovo povzbudenia a viery. Ešte aj
jeho meno nesie tento význam: „syn povzbudenia“. Je jedným z mnohých príkladov pre
dnešného kresťana. Byť dobrým, nechať sa
naplniť Svätým Duchom, byť človekom viery. To je výzva pre nás. Spoločnosť, v ktorej
žijeme, môže byť hocako skazená hriechom,
ale nikdy nie tak, aby sa nedala osloviť
dobrom. Náš blížny môže veľmi hlboko
padnúť, ale Duch Svätý v nás, čiže láska, ho
dokáže povzbudiť. Sú to hodnoty, ktoré by
sme mohli nazvať nesmrteľnými. Na to, aby
sa o nás kresťanov mohlo povedať, že sme
dobrí a nositeľmi lásky, treba budovať vieru.
Viera je vzťah. Boh a človek. Tento vzťah posilňuje dobro i lásku v nás. Čím viac budeme
ukotvení v Bohu, tým bude naše svedectvo
hodnovernejšie. Povzbudenie cez dobro, lásku a vieru je jednou z najúčinnejších metód
pomoci. Staňme sa nositeľmi nemeniteľných
hodnôt kresťanstva.
Liturgia: Hlas 4. Evanjelium na utierni
siedme. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár štvrtého hlasu a Polovice, Sláva, kondák Samaritánke, I teraz, z Polovice,
ostatné z Nedele o Samaritánke. (HS: 239;
PZ: 206; SDS: 230)
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PONDELOK 3. máj

PZ: 205; SDS: 229)

Odchod do večnosti prepodobného
Teodóza Pečerského

ŠTVRTOK 6. máj

Čítania: Sk 12, 12 – 17, zač. 30; Jn 8, 42 – 51,
zač. 32

Oni jej povedali: „Šalieš!“ Ona však tvrdila, že je to tak. (Sk 12, 15a)
Človek má obmedzené možnosti. Niekedy
skonštatujeme, že je to beznádejný prípad.
Nič sa nedá robiť! Aj Petrova situácia bola
pre väčšinu beznádejná, ale nie pre Boha.
Žiaden problém, žiadna situácia v našom
živote s Bohom nie je beznádejná a neriešiteľná. Stačí tomu uveriť aj napriek tomu, že
nás budú pokladať za bláznov.
Liturgia: Menlivé časti z Polovice Päťdesiatnice s výnimkou irmosu – spieva sa
Anjel zvestoval. (HS: 238; PZ: 205; SDS: 229)

UTOROK 4. máj
Mučenica Pelágia
Čítania: Sk 12, 25 –13, 12, zač. 31; Jn 8, 51 –
59, zač. 33

Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo,
na ktoré som ich povolal. (Sk 13, 2b)
Niekedy sa posmešne povie: „Ty si iný.“ Kresťan by skutočne mal byť „iný“. Mali by sme
vynikať a nie splynúť s týmto svetom. Sme
označení pečaťou Božej lásky. Boh si nás
oddelil krstom k povolaniu k svätosti. Nám
to niekedy prekáža a robíme všetko pre to,
aby sme splynuli. Tento znak sa nedá ničím
zastrieť. Nebojme sa byť „iní“. Nebojme sa
byť svätí!
Liturgia: Menlivé časti z Polovice Päťdesiatnice s výnimkou irmosu – spieva sa
Anjel zvestoval. (HS: 238; PZ: 205; SDS: 229)

STREDA 5. máj

Spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób
Čítania: Sk 14, 20b – 27, zač. 35; Jn 9, 39 –
10, 9, zač. 35

... do Božieho kráľovstva máme vojsť cez
mnohé súženia. (Sk 14, 22b)
Kresťan veľmi často musí ísť proti prúdu
sveta. Vytrvať vo viere a prinášať obetu
povolania. Niekedy strácame chuť a pýtame
sa, či to má zmysel. Buďme si istý, že má!
Všimnime si, kam dohnal tento svet Krista,
apoštolov, mnohých svedkov viery. Na kríž!
Z kríža do Božieho kráľovstva. Námaha vo
viere je jedným zo znakov, že máme správny
smer.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár štvrtého hlasu, Sláva, kondák Samaritánke, I teraz, kondák Paschy,
ostatné z Nedele o Samaritánke. (HS: 239,
228; PZ: 206, 194; SDS: 230, 225)

PIATOK 7. máj
Spomienka na znamenie svätého Kríža
v Jeruzaleme
Čítania: Sk 15, 5 – 34, zač. 36; Jn 10, 17 –
28a, zač. 37

... veríme, že aj my budeme spasení milosťou Pána Ježiša... (Sk 15, 11)
Robotník si zaslúži svoju mzdu. Čím si
my zaslúžime spásu? Ničím! Spasení sme
z milosti. Boh nám ju dáva ako dar. My sme
pozvaní tento dar prijať a žiť. Žiť spásu znamená zaujať postoj neustáleho vďakyvzdávania. Môžeme len ďakovať Bohu za jeho
dar. To jediné môžeme urobiť. Ale najprv
treba spáse – Kristovi uveriť.

Mučenica Irena

Liturgia: Menlivé časti ako 6. mája. (HS:
239, 228; PZ: 206, 194; SDS: 230, 225)

Čítania: Sk 13, 13 – 24, zač. 32; Jn 6, 5 – 14,
zač. 18

SOBOTA 8. máj

... muža podľa môjho srdca, ktorý bude
plniť moju vôľu celú. (Sk 13, 22c)
Aj v duchovnom živote srdce človeka zohráva veľkú úlohu. Je to miesto stretnutia Boha
a človeka. Sme pozvaní byť mužom a ženou
podľa Pánovho srdca. Mať srdce milujúce,
odpúšťajúce, milosrdné obetavé... Momentálne je to pre nás možno snom. Ale nie je
to nemožné. A ak to nie je nemožné, tak je
nutné urobiť zmenu. Pane, sprav naše srdcia
podľa srdca svojho.
Liturgia: Menlivé časti z Polovice Päťdesiatnice, namiesto Anjel zvestoval sa spieva
irmos z Polovice Päťdesiatnice. (HS: 238;

Apoštol a evanjelista Ján Teológ
Čítania: 15, 35 – 41, zač. 37; Jn 10, 27 – 38,
zač. 38 (radové); 1 Jn 1, 1 – 7, zač. 68b; Jn 19,
25 – 27; 21, 24 – 25, zač. 61 (Jánovi)

I vznikla taká roztržka, že sa rozišli. (Sk
15, 39a)

Aj medzi svätými boli nezhody. Vidíme to na
živote Pavla a Barnabáša. Rozdelili sa, ale
Božie požehnanie ich sprevádzalo naďalej.
Misia sa neskončila pre nedorozumenie,
práve naopak. Boh túto situáciu vyžil, aby
z jednej rieky vznikli dve. Boh môže pôsobiť
aj cez naše nezhody, ak dovolíme druhému,
aby s nami nesúhlasil.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár štvrtého hlasu a apoštolovi,
Sláva, kondák apoštolovi, I teraz, kondák
Paschy, ostatné z Nedele a apoštolovi. (HS:
239, 380; PZ: 206, 359; SDS: 230, 194, 225)

NEDEĽA 9. máj
Šiesta nedeľa po Pasche – o slepom.
Prenesenie pozost. Mikuláša Divotvorcu do Bari
Čítania: Sk 16, 16 – 34, zač. 38; Jn 9, 1 – 38,
zač. 34

Pavla to dohnevalo, obrátil sa a povedal
duchu: „V mene Ježiša Krista ti rozkazujem, aby si z nej vyšiel!“ (Sk 16,18b)
Dejinami ľudstva prešli už mnohé filozofické
smery a prúdy. Veľmi často sa v nich snažíme nájsť odpoveď na život. Jedným z takýchto smerov bol aj materializmus. Ľudia si pomaly uvedomujú, že tento smer ich nenaplní
tak, ako si predstavovali. To je jedna z príčin
veľkého rozmachu rôznych duchovných,
často okultných smerov. Osobná Pavlova
skúsenosť nás pozýva, aby sme boli v týchto veciach veľmi opatrní. Táto dievčina na
prvý pohľad nerobila nič zlé. Veď povedala
pravdu: „Títo sú služobníkmi Boha...“. Zlý
duch, ktorý v nej sídlil, jej to vyjavil. Niečo
podobné sa vyskytuje aj v evanjeliu, keď zlý
duch ihneď reaguje na stretnutie s Ježišom:
„Viem, kto si: Boží Svätý“ (Mk 1, 24c). Zlý
duch nemá problém spoznať Boha v tele
a jeho služobníkov. Práve toto poznanie zneužíva proti človeku, keď sa skrýva za akúsi
„nevinnosť“. Dnes sa s touto „nevinnosťou“
môžeme stretnúť na mnohých miestach.
Skúmajme, či za dobrom je skutočné dobro!
Na akom základe stojí to, čo sa nám núka?
Čo je zdrojom tejto moci, uzdravenia či
akejsi energie? Jeden zo znakov služby lásky
blížneho je nezištnosť. Zlý chce zarobiť,
získať, preto sa maskuje za falošné dobro.
Skúmajme, čo je z Boha. Boh nestavia na
hodnotách tohto sveta. Zlý áno. Veď keď
pán tejto dievčiny prišiel o zisk, tak na Pavla
a Sílasa poštvali vrchnosť. Kiežby sme vždy
vedeli rozlíšiť medzi dobrom a zlom.
Liturgia: Hlas 5. Evanjelium na utierni
ôsme. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár piateho hlasu, Sláva, kondák
z Nedele o slepom, I teraz, kondák Paschy,
ostatné z Nedele o slepom. (HS: 241; PZ:
208; SDS: 231)
Ján Kovaľ
Od budúceho čísla budeme uvádzať iba
strany v modlitebníkoch Hore srdcia,
Pane, zmiluj sa a Hospodi pomiluj.
Ďakujeme za pochopenie.
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Úvod k ikonografii
Ježiša Krista 1
U

ž od počiatkov kresťanstva si veriaci chceli
uchovať v pamäti Pánovu tvár a usilovali sa premietnuť ju do obrazu – ikony. Od
prvých pokusov o zobrazenie
Kristovej tváre vytvorili kresťanskí autori nespočetné diela,
ktorých cieľom bolo urobiť
viditeľnými tajomstvá viery,
a to najprv v krajinách Stredomoria, na Východe a v Európe,
neskôr v Afrike a napokon vo
vzdialených krajinách, ktoré
prijali evanjelium v priebehu
ostatných storočí. Aj napriek
rozdielnosti kultúr a vnímania
umelecké stvárnenie Krista
pôsobilo rovnakou podmanivosťou na všetkých veriacich.
Táto tvár však nie je v prvom
rade umeleckým dielom, ale aktom viery, pretože ikona potvrdzuje dogmu vtelenia Božieho
slova. Nevyjadruje iba intelektuálny, teologický a umelecký
rozmer viery, ale predovšetkým

samotnú vieru v Boha, ktorý
sa stal človekom. Preto úloha
novozákonného obrazu spočíva
práve v tom, aby sa prostredníctvom ikony čo najpravdivejšie,
prostredníctvom výtvarného
jazyka, vyjadrila pravda o Božom vtelení. A práve udalosť
Božieho vtelenia, zjavenie sa
Boha v tele, je pre mnohých otcov Cirkvi počiatkom zobrazovania Boha – jeho ikonografie.
A tak na ozrejmenie uveďme
aspoň niektorých z nich, ktorí
vo svojich teologických spisoch,
často ako odpoveď na bludné
učenia tej doby, ktorým Cirkev
musela čeliť, písali o dôležitých
vieroučných pravdách.
Sv. Atanáz Alexandrijský
(†373) vo svojom najznámejšom
doktrinálnom diele, v traktáte
O vtelení Slova, píše o Božom
slove, ktoré sa stalo telom
a stalo sa nám podobným, aby
nás spasilo. „Božie slovo sa
stalo človekom, aby sme sa my

stali Bohom; stalo sa viditeľným v tele, aby sme nadobudli
chápanie neviditeľného Otca;
a samo znášalo od ľudí násilie,
aby sme sa my stali dedičmi
neporušiteľnosti.“(54, 3)
Sv. Gregor Nazianský
(†390) kládol veľký dôraz na
vtelenie Božieho slova. Kristus
prijal všetky zložky ľudskej
prirodzenosti, aby mohol
vykúpiť človeka v jeho úplnosti.
Inak by človek nemohol byť
spasený. Tým, že sa Kristus stal
človekom, dal nám možnosť,
aby sme sa aj my stali podobnými jemu. Tento otec Cirkvi
nás vyzýva: „Usilujme sa byť
podobní Kristovi, pretože aj
Kristus sa stal podobným nám.
Snažme sa stať prostredníctvom
neho bohmi, pretože aj on
sám sa naším prostredníctvom
stal človekom. Vzal na seba to
najhoršie, aby nám daroval to
najlepšie.“ (Reč 1, 5)
Sv. Gregor Nysský (†394)

poukazujúc na cieľ človeka
hovorí: „Cieľom človeka je stať
sa podobným Bohu..., pretože
on od prvopočiatku človeka
dal našej prirodzenosti milosť
podobať sa jemu.“ (O panenstve
12, 2)
A na záver slová prepodobného Teodora Studitu
(826), horlivého zástancu úcty
k ikonám: „Zobrazujeme Krista
nie v podobe pominuteľného
človeka, ale práve v podobe nepominuteľného, pretože Kristus
nie je obyčajným človekom, ale
Bohom, ktorý z lásky k človeku
prijal podobu človeka, aby nás
spasil.“ n
Milan Gábor

KNIHA: Ladislav Hučko –
Hľadanie súvislostí

FILM: New York I Love You
(Milujem ťa, New York)

HUDBA: Fireflight – For Those Who Wait

V celom vesmíre sa
neuskutoční ani najdrobnejšia udalosť, ktorá by
nemala príčinu a následok. Všetko má svoje
súvislosti. Túto skutočnosť som si uvedomil, keď
som začal čítať knihu otca
biskupa Ladislava Hučka Hľadanie súvislostí. Podmanivo písaný text, hutná myšlienka
hľadajúca súvislosti a duchovne hlboký
obsah vedie k tomu, aby čitateľ pri čítaní
začal s autorom myšlienkovo spolupracovať. O máloktorej knihe možno povedať,
že sa s ňou čitateľ cíti ako námorník na
hladine spirituálneho mora. Vlna životnej
praxe strieda vlnu duchovného života, pocity hlbiny pod sebou a nekonečna nad sebou
sa stávajú morskou soľou, ktorá konzervuje
zdravú a životodarnú vieru v našom vnútri.
Max Kašparů

Musím sa priznať, že
tento film ma veľmi
milo prekvapil. Milujem
ťa, New York sa vymyká
akémukoľvek filmovému
stereotypu. Napriek tomu
je fascinujúcim zobrazením najväčšej hybnej sily
všetkého – lásky. Film ukazuje 14 príbehov
za obyčajných 90 minút, čo nám dáva 5 minút na každý príbeh. Aj keď sa zdá, že film
vyznieva veľmi rozbito, nie je to tak. Ukazuje 14 rôznych druhov lásky – rodičovskú,
platonickú, neznámu, hľadajúcu, skrachovanú, nevšímavú, dlhoročnú, nestarnúcu,
falošnú, vášnivú, nezabudnuteľnú atď.
Kvalitu filmu a hodnotu lásky vyzdvihli herecké hviezdy ako Bradley Cooper, Natalie
Portmanová, Orlando Bloom, Ethan Hawke, Andy Garcia... Skutočne skvelý film..
Lukáš Petruš

Skupinku Fireflight
sme si už predstavili pri
príležitosti vydania ich
CD Unbreakable. Po
necelých 2 rokoch dnes
opäť prinášame ich nové
CD For Those Who Wait, teda Pre tých,
ktorí očakávajú. Toto ich nové CD vôbec
nesklamalo a naplnilo očakávania nielen
fanúšikov, ale aj hudobných kritikov z oblasti
gospelovej hudby. Členovia skupiny na čele
so speváčkou Michele Dawnovou ostali verní
svojmu klasickému prejavu striedania melodických až melancholických piesní s rytmicko-rockovými piesňami, ktorých textová
zložka je naplnená nádejou a vierou v Boha.
Treba oceniť jednoduchosť použitia slov
v textoch, ktoré nenesú len akúsi estetickú
zložku v hudobnom prevedení, ale skutočne
sa snažia o zasiahnutie sŕdc poslucháčov.
Lukáš Petruš
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biblického textu (Ján Sabol); Projekt paralelného korpusu kresťanských prekladov
Svätého písma (Katarína Gajdošová)
11.00 Živý alebo súčasný jazyk a bohoslužobné texty (Mária Šimková)
Modlitby za občianskych predstavených
v úvode utierne v byzantskej tradícii na
Slovensku v 20. storočí s prihliadnutím na
tradície niektorých príbuzných miestnych
cirkví, a ich slovenské preklady (Jozef
Matejovský)
inzercia
spolok
sv. cyrila a metoda
Darcovia na SSCM
Bohuznámy, Sabinov – 100 eur; Juraj
Obraz a Júlia Obrazová, Košice – 7 eur;
Michal Džatko, Bratislava – 4 eurá; Ján
Kleban, Prešov – 4 eurá; Štefan Krajňák,
Bratislava – 4 eurá
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“.
Večer chvál
s modlitbou za uzdravenie
06.05. 17.00 hod. Prešov – Opál
Ježiš uzdravuje
08.05. Litmanová – hora Zvir
10.30 modlitba chvál
11.30 prednáška
modlitba za vnútorné oslobodenie
13.00 prestávka
14.00 sv. liturgia
modlitba za fyzické uzdravenie
16.00 záver
Svätá božská liturgia
s modlitbou za uzdravenie
13.05. 18.00 hod. Sečovská Polianka
17.05. 19.00 hod. Humenné-Dubník
Slávenie Turíc
08.05. Mestská hala v Prešove
09.30 modlitba chvál
10.30 prednáška
12.00 prestávka
13.30 modlitba chvál, prednáška
16.00 sv. liturgia
Večer chvál mladých
27.05. 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

blahoželáme
V nedeľu 25. apríla sa dožíva krásnych 70
rokov otec Juraj Zimovčák.
Drahý otec Juraj, nezabúdame na vás
a úprimne sa tešíme z vášho jubilea.
V srdciach vám radostne blahoželáme,
v modlitbách za vás ďakujeme a vyprosujeme od nášho Pána požehnanie.
Nech sú i vaše ďalšie roky žité vo viere,
odovzdanosti a s láskou, aby ste v službe
Cirkvi žili pre Krista a dôverovali Presvätej
Bohorodičke a jej pomoci.
S radostným Christos voskrese
veriaci farnosti Drienica
Starí ľudia nosia
v sebe ozajstné
poklady. Sú znamením pravých
životných hodnôt.
Jedným z nich je
aj náš kantor Peter Lovič, ktorý
sa v týchto dňoch dožíva krásnych 89
rokov.
Chceli by sme mu touto cestou zablahoželať a poďakovať sa za krásne svedectvo
obetavosti a vytrvalej služby v našom
chráme. Želáme mu a vyprosujeme dobré
zdravie, veľa síl, Božích milostí, aby ešte
po dlhé roky mohol chváliť a oslavovať
nášho Pána svojím spevom.
sPOMÍNAME
Hoci knihu pozemského života
pozvaním k sebe
ti zatvoril Stvoriteľ na 59. strane,
v našich srdciach,
spomienkach
a modlitbách bu-

deš žiť stále.
21. apríla uplynie 5 rokov od chvíle, čo nás
navždy opustil náš milovaný manžel, otec
a dedko Jozef Durilla z Pakostova.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku a modlitbu. Nech je mu
večná pamiatka!
oznamy
Pozvánka na konferenciu Likvidácia
reholí a ich život v ilegalite
Ústav pamäti národa v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilo-metodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského
v Bratislave, Konferenciou vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a Konferenciou vyšších predstavených ženských
reholí pozýva na vedeckú konferenciu

Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950 – 1989, ktorá sa bude konať
5. a 6. mája 2010 v Aule Rímskokatolíckej
cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty
UK v Bratislave na Kapitulskej 26.
Vedecká konferencia v Centre
spirituality Východ – Západ
Centrum spirituality Východ – Západ
Michala Lacka v Košiciach vás pozýva na
vedeckú konferenciu s medzinárodnou
účasťou, ktorá sa bude konať v priestoroch
centra (Komenského 14) 21. – 22. mája
2010. Konferencia je venovaná problematike prekladov liturgických textov do
živého jazyka – procesu, ktorý v plnej
miere prebieha aj v našej Cirkvi. Pozvaní
prekladatelia a jazykovedci sa budú
venovať jednotlivým aspektom prekladov
a priblížia proces prekladov v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, v Maďarsku, na
Ukrajine, a v Pravoslávnej cirkvi v Poľsku
a v Čechách.
Predbežný program
21. máj (piatok)
09.00 Teologický a spirituálny rozmer
prekladu bohoslužobných textov (Marcel
Mojzeš); Aktuálny stav a výzvy slovenských prekladov (Marcel Gajdoš); Philologus in porta (Daniel Škoviera)
11.00 Przekłady tekstów liturgicznych
na język Polski (Henryk Paprocki); Az
anyanyelvi liturgikus fordítások a magyar
görög katolikus egyházban a kezdetektől
napjainkig – Liturgické preklady v maďarskej Gréckokatolíckej cirkvi od počiatkov
po dnes (Istvan Ivancso); Skúsenosti
s prekladaním liturgických textov v Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine (Maxim
Timo – Andrij Škrabjuk)
14.00 Překladatelské ztráty a nálezy –
aneb Vojtěch Tkadlčík jako tvůrce „české
redakce církevní slovanštiny“ a překladatel
(Eva Hrdinová); Prvé slovenské preklady
bohoslužobných textov byzantsko-slovanského obradu (Andrej Škoviera);
Preklady obradu krstu so zameraním na
formulu krstu v trebníkoch Gréckokatolíckej cirkvi z roku 1973 a 1987 (Michal
Glevaňák)
16.00 Služebník z r. 1979 – ojedinělý pokus
o překlad v českém pravoslavném prostředí
(Jana Nováková); Pracovná verzia nového
českého pravoslávneho prekladu CHR z r.
2008. Pokus o charakteristiku a komparatívnu analýzu (Walerian Bugel)
22. máj (sobota)
09.00 Adaptácia gregoriánskych melódií
na živý jazyk. Princípy, kritériá a obmedzenia (Ján Veľbacký); Semiotické reflexie

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
CENNÍK inzercie
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 2 centy a fotografia alebo rámček
2 eurá. Meno zvýrazňujeme zadarmo.
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26 | program
tv lux – doma je doma
26.04. (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 (13) 09.00 Doma
na dôchodku 10.00 Spravodajský súhrn 10.20
Z prameňa P 10.30 Dominikáni vo Francúzsku
11.00 Poltón klub 12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná
12.30 Generálna audiencia 13.55 Kniha 14.15
Pri káve (BB) 15.00 Medzi nebom a zemou 15.45
Z Ruska s láskou, otec Erich Fink 16.15 Svätý
František (13) 17.00 Doma v rodine (BB) P 18.00
Storočie reforiem P 18.30 Rozprávočka – Ako zajac
prekabátil lenivého horára. Pondelok 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 23.45 Správy
23.55 Z prameňa
27.04. (utorok) 07.00 Svätá omša P 07.30
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri
káve P 08.30 Starý zákon (1) 09.00 Doma v rodine
(BB) 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 Argentína. Dobrý
pastier Mons. Jorge Gottau 15.30 Poltón 16.00
Starý zákon (1) 16.30 Mestečko nádeje 17.00
Doma v Cirkvi P 18.00 Z Ruska s láskou, otec Erich
Fink 18.30 Rozprávočka – Ako zajac prekabátil
lenivého horára. Utorok 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) 21.15 Tandem
kvíz 22.00 Pri káve (BB) 22.45 Doma na dôchodku
23.45 Správy 23.55 Z prameňa
28.04. (streda) 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý
deň so svätými P 07.31 Návratka 07.45 Pri káve
(PO) P 08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma
v Cirkvi 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 Centrum nápadov 17.00 Doma
v histórii P 18.00 Dominikáni vo Francúzsku 18.30
Rozprávočka – Ako zajac prekabátil lenivého horára. Streda 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
20.20 Návratka 20.30 Poltón klub P 21.25 Prehľad
katolíckych periodík P 21.30 Storočie reforiem
22.00 Pri káve 22.45 Doma v rodine (BB) 23.45
Správy 23.55 Z prameňa
29.04. (štvrtok) 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve
(BB) P 08.30 Svätý František (13) 08.55 Prehľad
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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 (PO) 15.00 U Pavla
16.30 Ruka pokoja P 17.30 Koncert k 5. výročiu
zvolenia Benedikta XVI. za pápeža P 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 22.45 Doma
v Cirkvi 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
30.04. (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 10.30 Z Ruska
s láskou, otec Erich Fink 11.00 Katechéza 11.30
Dominikáni vo Francúzsku 12.00 Raduj sa, nebies
Kráľovná 12.35 Tandem kvíz 13.20 Argentína.
Dobrý pastier Mons. Jorge Gottau 13.45 Poézia
14.05 Mikrodokument 14.15 Pri káve (BB) 15.00
Božie milosrdenstvo P 15.20 Poltón klub 16.20
Centrum nápadov 17.00 Doma na dôchodku
(PO) P 18.00 Kniha 18.25 Mikrodokument 18.30
Rozprávočka – Ako zajac prekabátil lenivého
horára. Piatok 18.40 Z prameňa 18.55 Putovanie
kalváriami 19.00 Octava dies 19.30 Ruženec sestry
Bernadety 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 (PO) 22.45
Doma v histórii 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
01.05. (sobota) 07.00 Starý zákon (2) P 07.30
Každý deň so svätými P 07.31 Mestečko nádeje P
07.45 Svätý František (14) P 08.15 Klbko P 08.40
Správy 08.50 Putovanie kalváriami 08.55 Mikrodokument 09.00 UPéCé live 10.00 Štúdio AHA!
10.30 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 17.00
Z Ruska s láskou, otec Erich Fink 17.30 FILMiX Å
18.00 Luxáreň P 18.30 Rozprávočka – Ako zajac
prekabátil lenivého horára. Sobota P 18.40 Klbko
19.00 Orientácie P 19.30 Turínske plátno P 20.00
Spravodajský súhrn P 20.30 Tandem kvíz P 21.15
Ženský kláštor sv. Hildegardy v Nemecku P 21.45
Vlastná cesta 22.15 Argentína. Dobrý pastier
Mons. Jorge Gottau 22.45 Poltón klub 23.45
Spravodajský súhrn
02.05. (nedeľa) 07.00 Starý zákon (2) 07.30
Každý deň so svätými P 07.31 Svätý František (14)
08.00 Ichtis – antivírus pre deti P 08.20 Tandem
kvíz 09.00 Katechéza 09.30 Luxáreň 10.00 Svätá
omša z Turína P 12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná P

n Hovorí syn otcovi:
„Oci, je mi zima.“
„Tak sa postav do kúta, čítal som, že má 90 stupňov.“
n Po rokoch sa stretnú dvaja priatelia a rozprávajú sa o svojich rodinách.
„A čo robí tvoja žena?“
„Je policajtkou.“
„Ale choď, ty si si zobral policajtku?“
„A čo som mal robiť, keď mi dávala každý deň pokutu.“
n „Obžalovaný, vy ste riadili auto v stave opitosti.“
„Nie, pán sudca, ja som si len trocha uhol.“
„No dobre, to je čosi iné. Tak vám nedávam štrnásť dní väzenia, ale len
dva týždne.“

12.30 Poézia P 12.50 U Pavla 14.15 Štúdio AHA!
14.45 Klbko 15.00 Starý zákon (2) 15.30 Svätý
František (14) 16.00 Ichtis – antivírus pre deti
16.20 Octava dies P 16.45 Turínske plátno 17.15

Návšteva Svätého Otca v dome, kde je uložené
Turínske plátno P 18.00 Saleziánsky magazín
18.30 Rozprávočka – Ako zajac prekabátil lenivého
horára. Nedeľa P 18.40 Katechéza P 19.10 Vlastná
cesta 19.40 Putovanie kalváriami 19.50 Návratka
20.00 Spravodajský súhrn 20.15 Návratka 20.30
Z Ruska s láskou, otec Erich Fink P 21.00 Večerná
univerzita P 21.45 UPéCé live 22.45 Gospel párty
23.45 Spravodajský súhrn
03.05. (pondelok) 07.00 Svätá omša P 07.30
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka P 07.45
Pri káve (BB) P 08.30 Svätý František (14) 09.00
Doma na dôchodku (PO) 10.00 Spravodajský súhrn
10.15 Z prameňa P 10.30 Ženský kláštor sv. Hildegardy v Nemecku 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 (14) 17.00 Doma špeciál P 18.00
Storočie reforiem P 18.30 Rozprávočka – Kvapka.
Prvá cesta 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 (BB) 22.45 Doma
v kultúre 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
04.05. (utorok) 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve P
08.30 Starý zákon (2) 09.00 Doma špeciál 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
13.35 Octava dies 14.05 Mikrodokument P 14.15
Pri káve (BB) 15.00 Ruženec sestry Bernadety
15.30 Poltón 16.00 Starý zákon (2) 16.30
Mestečko nádeje 17.00 Doma v Cirkvi (PO) P 18.00
Z Ruska s láskou, otec Erich Fink 18.30 Rozprávočka
– Kvapka. Hlboko pod zemou 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 Karol P 21.30 Tandem
kvíz 22.00 Pri káve 22.50 Doma na dôchodku (PO)
23.45 Správy 23.55 Z prameňa
05.05. (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 Ženský kláštor sv. Hildegardy v Nemecku 18.30 Rozprávočka – Kvapka. Malinovka 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 Čaviareň live P 21.25 Prehľad
katolíckych periodík P 21.30 Storočie reforiem
22.00 Pri káve (BB) 22.45 Doma špeciál 23.45
Správy 23.55 Z prameňa
06.05. (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 (14) 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 (14) 17.00 Doma v kultúre P
18.00 Ruženec sestry Bernadety 18.30 Rozprávočka – Kvapka. Veľké nebezpečenstvo 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 21.30 FILMiX Å 22.00
Pri káve 22.45 Doma v Cirkvi (PO) 23.45 Správy
23.55 Z prameňa
07.05. (piatok) 07.00 Svätá omša P 07.30
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri
káve (PO) 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 Ženský kláštor sv.
Hildegardy v Nemecku 12.00 Raduj sa, nebies
Kráľovná 12.35 Tandem kvíz 13.20 Ruženec sestry
Bernadety 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 – Kvapka. Horúci piesok P 18.40
Z prameňa P 18.55 Putovanie kalváriami 19.00
Octava dies 19.30 Dejiny kresťanstva 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
08.05. (sobota) 07.00 Starý zákon (3) P 07.30
Každý deň so svätými P 07.31 Svätý František
(15) P 08.00 Centrum nápadov P 08.40 Správy
08.50 Putovanie kalváriami 08.55 Mikrodokument 09.00 Čaviareň live 10.00 Štúdio AHA! P
10.30 Gospel párty P 11.30 Poltón 12.00 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
– Kvapka. Čarovná zima P 18.40 Klbko 19.00
Orientácie 19.30 Katechéza 20.00 Spravodajský
súhrn P 20.15 Prehľad katolíckych periodík 20.25
Mikrodokument 20.30 Tandem kvíz P 21.10 Pravoslávny kláštor Rila v Bulharsku P 21.45 Vlastná
cesta 22.15 Dejiny kresťanstva 22.45 Poltón klub
23.55 Spravodajský súhrn
09.05. (nedeľa) 07.00 Starý zákon (3) 07.30
Každý deň so svätými P 07.31 Svätý František (15)
08.00 Ichtis – antivírus pre deti P 08.20 Tandem
kvíz 09.00 Katechéza 09.35 Luxáreň 10.00 Svätá
omša P 11.30 Pravoslávny kláštor Rila v Bulharsku
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 (3) 15.30
Svätý František (15) 16.00 Ichtis – antivírus pre
deti 16.30 Moja misia – magazín Å 17.30 Octava
dies P 18.00 Poltón 18.30 Rozprávočka – Kvapka.
Návrat domov... 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 Kongo P 21.00 Večerná univerzita P
21.45 Čaviareň live 22.45 Gospel párty 23.45
Spravodajský súhrn

stv – dvojka
24.04. (sobota) 14.40 Poltón
25.04. (nedeľa) 10.55 Tu es Petrus – sakrálne
diela majstrov hudobnej klasiky v podaní speváckeho zboru Adoremus pri príležitosti inaugurácie
nového pápeža Benedikta XVI. 11.05 Orientácie
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11.35 Slovo 22.35 Spolok sv. Vojtecha – Svetlo
v temnotách – dokument z cyklu Diecézy a náboženstvá 23.00 Slovo R 23.05 Poltón R
26.04. (pondelok) 12.55 Orientácie
01.05. (sobota) 14.15 Poltón
25.04. (nedeľa) 13.40 Orientácie 14.10 Slovo
23.30 Slovo R
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
24.11. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova
06.05. (štvrtok) 20.30 História a my – Život
a prínos bl. Pavla Petra Gojdiča, hosť: prof. Peter
Šturák
08.05. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z košickej katedrály

rádio slovensko
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 21.05 Cesty
rádio slovensko a regina
25.04. (nedeľa) 09.30 Evanjelické služby Božie
z Drienčan (Teplý vrch)
02.05. (nedeľa) 09.30 Rímskokatolícka svätá
omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
09.05. (nedeľa) 09.30 Rímskokatolícka svätá
omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
rádio regina (KE)
09.05. (nedeľa) 07.00 Gréckokatolícka svätá
liturgia (cirkevnoslovanská) z Chrámu Zosnutia
Presvätej Bohorodičky v Košiciach-Nad jazerom,
celebruje o. Pavol Medviď
rádio regina (BA, BB, KE)
Streda 21.00 Cesty R
Sobota 21.00 Viera v živote
Nedeľa 17.10 Frekvencia M

rádio regina (BA, BB)
Nedeľa 07.55 Z duše 14.45 Z duše R
25.04. (nedeľa) 07.55 Z duše – Zuzana Antalová,
Zmysel roka
02.05. (nedeľa) 07.55 Z duše – Terézia Lenczová:
Na začiatku mája
09.05. (nedeľa) 07.55 Z duše – Daniel Dian:
Matky
rádio devín
Nedeľa 08.00 Viera v živote 10.00 Slovo pre
veriacich i neveriacich
Zmena programu vyhradená.

Pomôcky:
Mein, Token, Moravské
Poe, Lenon,
mesto
Pakost
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Madridský
futbalový
klub
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EČV Košíc

Obhoria

Žetón

Opreteky,
zriedkavo

Eépublique
Francaise,
skratka

Symetrály

2. časť
tajničky

Metropola
amerického
štátu
Georgia

Horská
služba,
skrastka

Obrnený
transportér,
skratka

Druh tlače
Osobné
zámeno

Citoslovce
údivu

Nádoba
pri studni

Kód Írska

Povrch piva

Seknutie

Prenesenie

Ochranný
násyp

Predložka

Európske
kniežatstvo

Prenášame

Môj, po nemecky

Chemická
značka
hliníka

Filipínske
mesto
Americký
básnik

Mužský hlas
Moslimský
boh

Milión
gramov
Značka
cukríkov

Geranium
Snovať

Ženské meno

Čiara
na ihrisku

5. časť
tajničky

Čelo lode

1. časť
tajničky

slovo

Autor:
Vladimír
Komanický

Solmizačná
slabika

Ako

Spor, zastarale

Egyptský boh
mesiaca

Pniaky

Oní

Von

Plúž

3. časť
tajničky

4. časť
tajničky

Horliť,
knižne

Osvedčenie
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Legenda: AKORD, AUTOR, ÁBEL, BATERKA, BOLESTNÉ,
CEMENTÁREŇ, CENA, CESTA, CIEĽ, DEJEPIS, DEKAN, DUŠA,
EPOCHA, ESTER, ETÁN, ETYL, HNEV, HRACH, HROB, CHLIEB,
IZRAEL, KAIN, KALAMITA, KNIHA, KŇAZ, KOTVA, KRAJ, KROJ,
KVAS, KVET, LÁSKA, LODIVOD, MIER, NÁMET, OBJAV, OCEĽ,
OLIGARCHIA, OZNAM, POKORA, PREŠOV, SPOR, ŠANCA,
UZOL, VÍNO, VLAK, ZÁKON, ZBOR, ZLOBA, ŽIAK, ŽIAĽ.
Tajničku osemsmerovky tvorí 29 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 07: krížovka: (pozri Ex 40, 13);
osemsmerovka: Akých kňazov si vymodlíme, takých aj máme.
Výherca: Dzubáková Mária, Stebník. 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

Biblické kurzy
Samuel

18. – 20. jún 2010
Sväté písmo nám odkrýva príbeh o starozákonnom kňazovi Hélim, ktorému bol do
výchovy zverený chlapec menom Samuel. Samuel sa pod jeho vplyvom stal veľkým Božím mužom. Héli mal však aj vlastných synov, ktorých Biblia opisuje ako nehanebných
hriešnikov, ktorými opovrhovali všetci ľudia a hanbil sa za nich aj sám Héli.
Výchova detí je zaiste jedným veľkým umením. Tým najlepším vychovávateľom je
Boh, ktorý nám deti daroval. Výchova teda spočíva v zodpovednom odovzdávaní viery
vlastným deťom. Ide o to, ako neprekaziť Bože zámery s našimi ratolesťami.
Ak cítite, že potrebujete v oblasti výchovy svojich detí posilu, podporu a povzbudenie, ste pozvaní na kurz Samuel. Podmienkou je mať absolvovaný kurz Rút.

Rút

14. – 16. máj 2010
Pre mnohé kresťanské manželstvá je predmanželská príprava (náuky) jediným zdrojom, z ktorého čerpali poznanie o Božom pláne pre svoje manželstvo. Bolo to však ešte
pred samotným manželstvom.
Na to, aby sme vybudovali hlboký manželský vzťah na celý život, potrebujeme hľadať
a spoznávať Boží plán aj počas manželstva. Práve vtedy, keď prichádzajú konflikty,
ťažkosti či povinnosti, možno objavovať aj krásu a veľkosť tejto sviatosti.
Pozývame vás prežiť víkend hľadania Božieho plánu pre vaše manželstvo a zažívania
novej radosti z vášho vzťahu.

Biblia o peniazoch

2. – 4. júl 2010
To, ako spravujeme svoje peniaze, odhaľuje, kde sa duchovne nachádzame.
„Nechaj Boha na pokoji, hovoríme o biznise!“ Koľkokrát sme počuli takéto výroky?
Aj pre mnohých kresťanov jediná súvislosť medzi Bibliou a ich vreckom je tá, či je
Biblia dosť malá na to, aby sa vošla do vrecka!
Biblia nám však má čo povedať o našom finančnom živote. Naša teológia je úzko spojená s našou peňaženkou a Biblia sa stáva naším základným finančným manuálom!
Podáva nám Božie zásady, ktoré budú usmerňovať náš finančný manažment vrátane
krátkodobých, strednodobých a dlhodobých investícií.
„Žiaden sluha nemôže slúžiť dvom pánom... nemôžete slúžiť Bohu i mamone.“ (Lk 16, 13)
Centrum pre rodinu – Sigord
Zodpovedný vedúci: otec Peter Jakub
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
Mobil: 0904 604 435, 0903 983 316 (VPS); e-mail: centrum.rodina@grkatpo.sk
Adresa: Centrum pre rodinu, Sigord 134, 082 52 Zlatá Baňa

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.)
14. – 16.05.2010 – Púť do Sanktuária Božieho
milosrdenstva
21. – 23.05.2010 – Tematický víkend: O vedení modlitby chvál (Víkend je určený hlavne mladým ľuďom,
ktorí slúžia vo svojich farnostiach v zboroch a hudobných
skupinách.)
29.05.2010 – Prezentácia aktivít krúžkov CVČ
04. – 06.06.2010 – Turistický víkend
11. – 13.06.2010 – Tematický víkend: Povolanie
a služba Božiemu kráľovstvu (Víkend je určený tým,
ktorí už istý čas chodia s Pánom a hľadajú si „svoje
miesto“ v Cirkvi.)
škola v prírode sv. lukáša
Viničky-Hatfa, filokalia.c@stonline.sk, 0903216197
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
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 (vedie otec Jozef Maretta
a Evanjelizačná škola sv. Mikuláša)
27.05. – 30.05.2010 – Duchovné cvičenia pre kňazov
s manželkami (Exercitátor: P. Vojtěch Kodet O. Carm, ThD.)
11. – 13.06. – kurz Nový život (vedie Evanjelizačná škola
sv. Mikuláša)
18.06. – 20.06.2010 – Kurz Samuel (Kurz vedie otec
Jozef Maretta a Evanjelizačná škola sv. Mikuláša.)
02. – 04.07. – kurz Biblia o peniazoch (vedie Evanjelizačná škola sv. Mikuláša)
09. – 11.07. – kurz Nový život (vedie 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
27.04.2010 (o 18.00) – 5 Minutes of Heaven (5 minút
neba) – Celý život trápenia môže zmeniť obyčajných 5
minút krátkej chvíle...
04.05.2010 (o 18.00) – The Answer Man (Muž odpovedí) – Pre iných odpovede mal, no pre seba ju nevedel
nájsť...
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.)
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)

