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Arcibiskupská Kaplnka sv. Jozefa v Prešove
A

rcibiskupská Kaplnka sv.
Jozefa v Prešove istým
spôsobom spája Arcibiskupskú
rezidenciu s Katedrálou sv. Jána
Krstiteľa, pretože je s ňou prepojená oknom do svätyne katedrály. Kaplnka je výnimočne
vzácna nielen svojou históriou,
ale aj tým, že sa v nej modlievali a slávili sväté liturgie naši
blahoslavení biskupi mučeníci
Pavel Peter Gojdič OSBM a Vasiľ Hopko. Jej zakladateľom je
pravdepodobne druhý prešovský biskup Jozef Gaganec, ktorý
v nej má aj tabuľu s podobizňou
a podpisom.
Dnešnú podobu dostala za
pôsobenia vladyku Jána Babjaka
SJ, prešovského arcibiskupa
a metropolitu. Z jeho iniciatívy
bola rozšírená, zrekonštruovaná
a 8. decembra 2004, na sviatok
Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky, ju vladyka
slávnostne posvätil. Popri jej
rozšírení bol v nej zrekonštruovaný oltár s bohostánkom, zhotovený a inštalovaný ikonostas
so základným radom ikon,
ktoré napísala Emília Dankovčíková z Košíc, zhotovená nová
podlaha, lavičky a na strope
ikona Kristovej tváre – Mandylion, ktorú napísal otec Kamil
Dráb CSsR. Zároveň na priľahlej
chodbe Arcibiskupskej rezidencie vladyka posvätil aj novozriadenú stálu expozíciu histórie
Prešovskej eparchie, dnes už
archieparchie, so vzácnymi
exponátmi, z ktorých mnohé
majú svoje pútavé príbehy.
9. januára 2006 vladyka Ján
do kaplnky slávnostne preniesol
umelecké relikviáre s ostatkami
našich blahoslavených mučeníkov – prešovského biskupa
Pavla Petra Gojdiča OSBM, jeho
pomocného a neskôr svätiaceho biskupa Vasiľa Hopka, ako
aj rehoľného kňaza Metoda
Dominika Trčku CSsR, ktoré sa
nachádzajú vo svätyni kaplnky
po pravej strane oltára.
Arcibiskupská kaplnka
sa nachádza nad sakristiou
katedrály. Má vstupnú časť, kde
sú na stenách štyri historické

antimenziony z 18. a 19. storočia
a tiež antimenzion, ktorý pri
návšteve slovenských gréckokatolíkov v Kanade v roku 1984
posvätil Boží služobník Ján Pavol II. a pre naše arcibiskupstvo
bol vladykovi Jánovi Babjakovi
SJ podarovaný pri jeho návšteve
Kanady.
Samotná kaplnka každého
osloví svojou hlbokou duchov-

na kríži, ako aj nekrvavú obetu
na oltári. Najprv sú to starozákonné predobrazy, potom
ich naplnenie v Kristovi. Zľava
doprava je v poradí prvý výjav,
na ktorom je vyobrazené, ako
Abrahám obetuje Izáka, potom
stretnutie Melchizedecha,
ktorý má v rukách chlieb a víno,
s Abrahámom, na centrálnom
obraze je znázornené snímanie

sa každý deň konajú pravidelné modlitby otca arcibiskupa
metropolitu spolu so zamestnancami Arcibiskupského
úradu – ráno Tretia hodinka,
pred obedom Šiesta hodinka,
o 15. hodine Korunka Božieho
milosrdenstva, potom modlitba
k sv. Jozefovi s prosbou, aby
sa prihováral za našu archieparchiu, a po nej večiereň.

nou atmosférou. Rad štyroch
hlavných ikon Krista Učiteľa,
Presvätej Bohorodičky a sv. Mikuláša uzatvára na mieste patróna kaplnky ikona sv. Jozefa.
Na diakonských dverách sú ikony archanjela Gabriela a archanjela Michala a na kráľovských
dverách Zvestovanie Presvätej
Bohorodičke. Na pravej strane
kaplnky je vo výklenku ikona
Božieho milosrdenstva.
Vo svätyni je oltár s bohostánkom a evanjeliárom.
Naľavo od neho je umiestnený žertveník a napravo sú už
spomínané relikviáre. Okrem
relikvií našich blahoslavených
mučeníkov sa tam nachádzajú aj relikvie sv. Mikuláša, sv.
Ignáca z Loyoly, sv. mučeníkov
Teodora a Bonifáca, sv. Celestíny a viacerých iných svätých. Na
stene za oltárom sa nachádzajú
štyri historické obrazy, ktoré
upriamujú pozornosť na Ježiša
Krista Veľkňaza a jeho obetu

Ježiša Krista z kríža a nakoniec Ježiš Kristus sňatý z kríža
a jeho zavinutie do pohrebného
plátna.
Keď zdvihneme oči k stropu, zaiste nás upúta nádherná
štuková výzdoba. Okrem už
spomínaného Mandylionu
v strede klenby sú v jej rohoch
vyobrazení štyria evanjelisti.
Treba zdôrazniť, že v kaplnke

Zavítali do nej a modlili sa v nej
už mnohé osobnosti cirkevného a spoločenského života zo
Slovenska aj zahraničia. Táto
kaplnka so živým Ježišom Kristom v bohostánku je srdcom
arcibiskupskej rezidencie. n
Ľubomír Petrík
snímky: Mikuláš Jančuš
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Ježiš vystúpil do neba
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„Kristus ... vošiel do samého neba, aby
sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou.“
(Hebr 9, 24)
Ježiš so svojím osláveným vzkrieseným telom prebýval medzi nami ešte štyridsať dní,
až potom vystúpil k svojmu Otcovi. Vystúpil
do neba, ktoré síce čaká na každého z nás,
ale nie je známe, kto z nás ho aj dosiahne.
Závisí to od každého jednotlivca, od jeho
snahy a lásky k Bohu. Nebo nie je méta,
ktorú treba zložito dobýjať. Nebo je jednoduchým a prostým dušiam ľahko prístupné.
Cesta je niekedy ťažká, ale vždy v zásade
priama a jasná. Namáhavo sa dobýja iba prílišným mudrovaním a snahou o zľahčovanie
si svojich úloh a povinností, vyhýbaním sa
nepríjemným pravdám.
Ježišova prítomnosť medzi učeníkmi, akoby dodatočná, bola akousi bodkou za jeho
pôsobením. Na začiatku svojho účinkovania
šiel na štyridsať dní na púšť, kde sa postil
a bol pokúšaný. Potom bol s nami – po
zmŕtvychvstaní – ešte ďalších štyridsať
dní, ale už v púšti tohto nášho života, kde
viac pokúšaný už nemohol byť. Už je v inej
skutočnosti, už je od pokušení nekonečne
vzdialený. Jeho ľudská prirodzenosť, ktorá
bola pokúšaná, je premenená tak, že už
nepodlieha žiadnemu inému zákonu než
zákonu lásky, Božiemu zákonu.
Každý raz zomrie, nikto nie je večný,
takže nemôže byť večný ani svet, ktorý
ľuďom slúži a je stvorený pre nich. Vieme,
že nebo nie je nevyhnutne hore na oblohe,
aj keď tam si ho najčastejšie predstavujeme.
Vystúpenie na nebo je obrazné vyjadrenie
skutočnosti, ktorá znamená dosiahnutie
večnosti, dosiahnutie cieľa cesty. Nebo
je cieľ, pozemský život je cesta. Sme iba
pútnikmi na tejto zemi, a tak sa aj máme
správať. Cieľom je nebo, večnosť. Nebo je
predovšetkým stav a nie fyzické miesto.
Ježiš nás celý svoj pozemský život viedol
po ceste k večnosti. A vedie nás ďalej. „Ja

som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ (Jn 14, 6) Na tejto ceste
sú zákruty, sú aj zastavenia, sú oblasti zlého
počasia, zamračenej oblohy aj obdobia
slnečné a teplé. Práve zmena jednotlivých
období robí túto cestu zaujímavou. Možno
sa na nej veľa vecí dozvedieť, zakúsiť, ale
prejsť aj nevyhnutnými skúškami, ktoré ju
činia záslužnou.
Ježiš sa nakoniec vzniesol na nebesia
a stratil z očí svojich apoštolov. Predtým ich
však uistil, že „bude s nimi po všetky dni až
do skončenia sveta“ (porov. Mt 28, 20). Nanebovstúpenie teda nie je odchod, rozlúčka,
nenaplňuje nás to smútkom či nostalgiou. Je
to radostná udalosť. Je to záruka opätovného stretnutia. Stretnutia, ktoré už nebude
mať koniec, nebude poznať rozlúčku či
rozdelenie. Ježišov odchod bol nutný pre
príchod Tešiteľa. „Je pre vás lepšie, aby som
odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám
nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám.“
(Jn 16, 7) Neprestajne sa za nás prihovára
v nebeskej svätyni ako prostredník, ktorý
nám bez prestania zaručuje zosielanie
Svätého Ducha.
Ježiš odišiel z tohto sveta, aby znova
prišiel. Príde v sláve na konci vekov, aby
zavŕšil definitívne víťazstvo dobra nad zlom.
Bude súdiť živých i mŕtvych, odhalí skryté
úmysly sŕdc a každému človeku odplatí
podľa jeho skutkov a podľa toho, či milosť
prijal, alebo odmietol. Bude to záver, bude
to najdôležitejšia udalosť a okamih nášho
života, na ktorú sa máme pripravovať celý
život. Myslime na to, čo je nielen dôležité,
ale najdôležitejšie.

Mons. Ladislav Hučko
gréckokatolícky apoštolský exarcha
Pražského exarchátu

4 | SPRAVODAJSTVO
n Medzinárodná komisia pre
skúmanie zjavení v Medžugorí,
ktorú ustanovila Kongregácia pre
náuku viery, prvýkrát zasadala 26.
marca pod vedením emeritného
generálneho vikára Svätého Otca pre
Rímsku diecézu kardinála Camilla
Ruiniho. Jej členom je aj kardinál
Jozef Tomko.
n Medzinárodné stretnutie
nových rodín hnutia Fokoláre sa
konalo v Castel Gandolfe v Centre
Mariapoli od 8. do 11. apríla. Medzi
účastníkmi bolo 15 manželských
párov zo Slovenska.
n V Brazílii sa 9. apríla začalo
prvé národné stretnutie o spiritualite adopcie pod názvom Prijať
v mene Ježišovom. Stretnutie, ktoré
sa konalo vo Formačnom centre
Svätej rodiny, podporila Biskupská
konferencia Brazílie, Národná komisia pre pastoráciu rodín a Asociácia
priateľov detí. Išlo o stretnutie hnutí,
ktoré pozostávajú z adoptívnych
a pestúnskych rodín.
n Mons. Dominik Duka prevzal
úrad pražského arcibiskupa. 10.
apríla sa v Katedrále sv. Víta a Vojtecha uskutočnila jeho intronizácia
do úradu pražského arcibiskupa
a českého prímasa. Svätovojtešskú
katedru odovzdal arcibiskupovi Dominikovi Dukovi kardinál Miloslav
Vlk. Na slávnosti bol prítomný aj
apoštolský exarcha Mons. Ladislav
Hučko a protosynkel Mons. Milan
Hanuš.
n Farnosť Selenča vo Vojvodine
má novú kaplnku. Slávnostné posvätenie kaplnky a obrazu Božieho
milosrdenstva prežívali veriaci 11.
apríla.
n Európsky seminár Svetovej
únie ženských katolíckych organizácií v Maďarsku s témou „Neboj
sa, len hovor a nemlč“ (Sk 18,9) sa
konal od 13. do 17. apríla.
n Svetový univerzitný kongres
o Jánovi Pavlovi II. sa uskutočnil
od 14. do 18. apríla na Katolíckej
univerzite sv. Antona v španielskej
Murcii.
n Vatikánske múzeá umožnili
návštevníkom nočné prehliadky
každý piatok od 9. apríla do 9. júla
a od 3. septembra do 29. októbra od
19.00 do 23.00 hodiny s posledným
vstupom o 21.30 hodine. Viac na
stránke www.museivaticani.va.
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V Ríme si pripomenuli 60. výročie Barbarskej noci
Na Veľvyslanectve SR pri
Svätej stolici sa 14. apríla uskutočnil spomienkový večer pri
príležitosti 60. výročia takzvanej Barbarskej noci, keď v noci
z 13. na 14. apríla 1950 polícia
prepadla mužské kláštory na
území vtedajšieho Československa a všetci rehoľníci boli
odvezení do sústreďovacích
táborov. Spomienkový večer sa
uskutočnil vďaka spolupráci
Českého a Slovenského veľvyslanectva pri Svätej stolici,
Pápežského kolégia sv. Jána
Nepomuckého v Ríme a Pápežského slovenského kolégia svätých Cyrila a Metoda v Ríme.
Zúčastnili sa na ňom okrem
iných kardinál Giovanni Coppa, bývalý apoštolský nuncius
Svätej stolice v Československej
republike, a emeritný pražský
arcibiskup kardinál Miloslav
Vlk. Slovensko bolo zastúpené
arcibiskupmi Cyrilom Vasiľom
SJ a Jánom Babjakom SJ.
Podujatie otvoril slovenský
veľvyslanec Jozef Dravecký. Po
krátkom pozdrave prečítal list
slovenského premiéra Róberta
Fica. Po ňom dostal slovo český
veľvyslanec Pavel Vošalík,

ktorý prečítal list Jána Fischera,
predsedu vlády Českej republiky, a kardinál Miloslav Vlk.
Arcibiskup Cyril Vasiľ
začal svoj príspevok svedectvom troch kňazov jezuitov:
J. Bumberu, F. Paňáka a M.
Fedora, ktorí zažili likvidáciu
rehoľníkov a svojím životom
v ňom vzbudili obdiv a túžbu
po rehoľnom povolaní. Ako
uviedol, „nemožno sa veľmi
diviť, že útokom štátnej moci
sa stali práve kláštory, pretože štátna moc, ak chcela byť
naozaj dôsledne verná leninským princípom, tento krok
musela urobiť. V Aprílových
tézach V. I. Lenina sa písalo
o tom, ktoré prvky spoločnosti
musia byť ovládané, aby mohlo
dôjsť k zásadným zmenám
spoločnosti. Obsadenie tlače,
školstva, obsadenie ekonomickej základne – to boli kroky,
ktoré komunistická vláda
začala vykonávať po získaní
moci. Začalo sa to realizovať
zhabaním cirkevných majetkov, cirkevnej tlače, zrušením
cirkevných škôl, ktoré boli
stáročia spojené s činnosťou
reholí. Morálny človek v ob-

dobí totalitnej moci, ktorá
chce zničiť jeho svedomie, má
iba tri možné cesty. Mimetizáciu – skrytie svojho názoru
a prežívanie skrytých hodnôt
vo svojom vnútri, kde sa ich
nik nedotkne, migráciu – útek
za hranice, kde môže nájsť
vonkajšiu slobodu, a treťou
cestou je martýrium. Všetky
tieto tri formy vzťahu k totalitnej moci museli prežiť všetci
veriaci v Československu,
zvlášť rehoľníci“.
Účastníci spomienkového
večera si pozreli dva filmové
dokumenty, ktoré umožnili nahliadnuť do osobných
svedectiev prenasledovaných
a mučených pre vieru. V závere
stretnutia Mons. Ján Mráz,
rektor Pápežského kolégia sv.
Jána Nepomuckého v Ríme,
pripomenul hrdinské svedectvo vernosti rehoľníkov po Barbarskej noci spred 60-tich rokov a prečítal niekoľko veršov
z básne Ztracené poledne. Jej
autor Václav Renč bol katolícky
intelektuál, ktorý prežil mnoho
rokov v ťažkom väzení.

V Prahe majú novú kaplnku bl. Vasiľa Hopka
16. apríla bola v Prahe-Vršoviciach posvätená nová kaplnka pre gréckokatolíckych veriacich. Kaplnku posvätil pražský
apoštolský exarcha biskup
Ladislav Hučko, na slávnosti
sa zúčastnili generálny vikár
Mons. Milan Hanuš, biskupský
vikár Vasyl Slyvotskyj a pražský
farár Kornel Baláž.
Kaplnka pri pastoračnom
stredisku je zasvätená blahoslavenému Vasiľovi Hopkovi,
ktorého relikvia je uložená vo
svätostánku. Blahoslavený Vasiľ Hopko pôsobil v tridsiatych
rokoch minulého storočia ako
farár v novozriadenej pražskej
gréckokatolíckej farnosti.
Slávnosť bola preto tak trocha
aj pripomienkou 60. výročia
Akcie P, ktorej cieľom bola
v apríli 1950 úplná likvidácia

Gréckokatolíckej cirkvi na území bývalého Československa.

vznik Apoštolského exarchátu
v Prahe. Ten vznikol 15. marca

Pražská gréckokatolícka
farnosť, v ktorej neskorší
biskup Vasiľ Hopko pôsobil, sa
stala základným kameňom pre

1996 z ustanovenia pápeža Jána
Pavla II.
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V novom popradskom chráme
slávili prvú archijerejskú sv. liturgiu
Gréckokatolícki veriaci sa
v sobotu 27. marca stretli
v novopostavenom Chráme sv.
apoštolov Petra a Pavla v Poprade, aby v ňom slávili prvú
svätú liturgiu. Bola to archijerejská svätá liturgia,
ktorej predsedal prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak
SJ. Vladyka Ján v homílii
nadviazal na evanjelium
o vzkriesení Lazára:
„Vzkriesenie Lazára
predobrazuje vzkriesenie
každého jedného z nás.
Dnes došlo k vzkrieseniu
tejto farnosti. Dnes sa
začína veľké Božie dielo
v Poprade.“ Vladyka ďalej
zdôraznil, že by to bolo
málo, keby sme budovali
iba chrám z tehál a betónu.
Pozval veriacich budovať chrám
živého Boha v nás.
Otcovi arcibiskupovi Popradčania poďakovali za to, že
mu záleží na ich farnosti, že
ich povzbudzoval pri výstavbe
chrámu a mnohými spôsobmi
im veľmi intenzívne pomáhal. Dekan rímskokatolíckej
farnosti v Poprade vdp. Anton
Oparty prijal poďakovanie od
otca arcibiskupa a od popradských gréckokatolíkov za to,
že počas celého obdobia, kým
nemali svoj chrám, mohli sláviť

sväté liturgie v ich kostoloch.
Na záver sa veriaci poďakovali
predovšetkým otcovi Miroslavovi Bartošovi, gréckokatolíckemu

farárovi a protopresbyterovi
v Poprade, za jeho povzbudenia, horlivosť, zanietenosť a za
prácu na realizácii výstavby
chrámu.
Archijerejskú svätú liturgiu
spevom sprevádzal miestny
chrámový spevácky zbor pod
vedením Ing. Žofie Rusnákovej,
mládežnícky zbor pod vedením
Alice Bartošovej a bohoslovci
z Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla
Petra Gojdiča v Prešove.
Na slávnosti boli medzi
vzácnymi hosťami prítomní

aj honorárny konzul Ukrajiny
na Slovensku Petro Tokač,
predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík,

primátor Popradu Anton Danko
a prednosta Obvodného úradu
v Poprade Peter Šuca.
Chrám bol projektovaný
hneď po páde totality a práce
na stavbe sa začali v roku 1998.
Neskôr bol projekt pozmenený
tak, aby sa zmenšila kapacita
chrámu a vznikli aj priestory
na pastoráciu a kňazské byty.
Autorom zmeny projektu
je Ing. Arch. Jozef Bačinský.
Interiér chrámu projektoval
Mgr. Art. Šimon Mišurda. (Ľubomír Petrík)

Zbor sv. Cyrila a Metoda v Stropkove oslavoval
Na Tomášovu nedeľu sa v gréckokatolíckom Chráme sv. Cyrila
a Metoda v Stropkove uskutočnila milá slávnosť. Jej dôvodom
bola skutočnosť, že spevácky
zbor pôsobiaci pri tejto farnosti
oslávil desiate výročie svojho
vzniku. Na úvod jubilujúci zbor
pozdravil otec Jaroslav Štelbaský CSsR, viceprovinciál, a primátor mesta Peter Obrimčák.
Stručné dejiny a výpočet doterajších aktivít zboru predstavil
moderátor podujatia otec Juraj
Rizman CSsR. Ukážky svojho
majstrovstva sa pod vedením
dirigentky Ľudmily Jakubčovej

ujal samotný jubilujúci zbor.
Chrámom sa ozývalo najmä radostné Christos voskrese v rozličných hudobných úpravách.
K blahoželaniu „jubilantovi“ sa
pridali aj zbory Chryzostomos
z Vranova nad Topľou a Zbor
sv. Jozefa z Michaloviec, ktoré
spestrili koncert duchovných
piesní svojimi skladbami.
V Jubilejnom roku 2000 sa na
podnet kanonika Jozefa Kneža
vytvoril pri gréckokatolíckej
farnosti Stropkov samostatný
spevácky zbor. Po krátkom čase
sa zapojil do slávnosti beatifikácie redemptoristu Metoda D.

Trčku v Ríme a ďalších významných podujatí. Vystupoval aj
v Poľsku, Českej republike,
Chorvátsku, Bosne a na Ukrajine. V roku 2009 zbor nahral aj
prvé CD so staroslovienskymi
a slovenskými koledami. V súčasnosti sa zbor profiluje ako
hudobné teleso na báze dobrovoľnosti s cieľom obohacovať
liturgický život a prispievať
k zachovaniu cyrilo-metodskej
tradície. Pri príležitosti jubilea
vyšiel o zbore aj informačný
bulletin. (Michal Hospodár)

n Chodíme spolu. Čo buduje
a čo ničí náš vzťah? Takýto názov
niesol ďalší víkend pre mladých
Prešovskej archieparchie v GMC
Bárka, ktorý sa konal 9. – 11. apríla
2010. Víkend o vlastnostiach muža,
ženy a o skutočnej tvári lásky vo
vzťahoch viedol otec Ivan Molčányi. Upozornil na úskalia a nebezpečenstvá prípadnej deštrukcie
lásky a vzťahov. Poslucháčmi boli
tridsiati mladí prevažne zo Sninského protopresbyterátu pod vedením otca Juraja Voroňáka z farnosti
Stakčín. (Slavomír Zahorjan)
n 20. výročie biskupskej vysviacky rožňavského biskupa
Mons. Vladimíra Fila sme si
pripomenuli 16. apríla 2010. Za
pomocného biskupa Trnavskej
a neskôr Bratislavsko-trnavskej
arcidiecézy a za titulárneho
biskupa tukkského v Mauretánii
ho vymenoval pápež Ján Pavol
II. Za biskupa bol konsekrovaný
16. apríla 1990. Za rožňavského
pomocného biskupa a koadjútora
bol vymenovaný 23. novembra
2002. Svätý Otec Benedikt XVI. ho
27. decembra 2008 vymenoval za
diecézneho biskupa Rožňavskej
diecézy.
n Konfederácia politických väzňov Slovenska si pripomenula
20. výročie založenia. Pri tejto
príležitosti udeľuje svojim zaslúžilým členom – bývalým väzňom
pamätné medaily. Pri príležitosti
60. výročia Akcie K boli 16. apríla
tieto pamätné medaily s vyobrazením blahoslavenej sestry Zdenky
odovzdané rehoľným sestrám
uršulínkam na odpočinku v charitnom domove v Suchej nad Parnou.
n Počas víkendu na tému Vyslobodenie a vnútorné uzdravenie
v Kristovi pod vedením tímu Petra Liptáka sa mládežnícka Bárka
v Juskovej Voli stala 16. – 18. apríla
2010 miestom, kde sa nebo dotýka
zeme. Na víkende sa zúčastnilo 74
ľudí, ktorých sa naozaj dotkol živý
Boh, aby ich vyslobodil, uzdravil či
dal im dar odpustenia. (Slavomír
Zahorjan)
n Trvalá formácia vojenských,
väzenských a policajných kaplánov Ordinariátu OS a OZ SR
sa uskutočnila 19. – 23. apríla 2010
v inštitúte vzdelávania minister-
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stva spravodlivosti v Omšení. Pod
vedením ordinára Mons. Františka
Rábeka sa prítomní kapláni počas
päťdňového programu formácie
venovali prednáškam a diskusiám
zameraným na dôležité oblasti ich
duchovného, kňazského a profesionálneho života. Liturgiu východného obradu a jej špecifiká ozrejmili vladyka Bratislavskej eparchie
Mons. Peter Rusnák s Miroslavom
Iľkom.
n Na 11. zasadnutí sa zišiel Výbor
Spolku sv. Vojtecha v Trnave
v predvečer sviatku sv. Vojtecha 22.
apríla 2010. Hlavným bodom rokovania Výboru SSV bolo schvaľovanie
ročnej uzávierky a výročnej správy
o SSV.
n Spolok sv. Vojtecha oslávil 140.
výročie vzniku. Pri tejto príležitosti sa 23. apríla konala slávnostná
svätá omša na počesť svätého Vojtecha v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
v Trnave. Svätú omšu celebroval
trnavský arcibiskup Mons. Róbert
Bezák za prítomnosti viacerých biskupov, kňazov, seminaristov a stovky veriacich. Za činnosť spolku, ale
aj veľký prínos pre mesto Trnava
poďakoval aj primátor mesta Štefan
Bošnák, Tibor Mikuš, predseda
Trnavského samosprávneho kraja,
a Tadeusz Zasepa, rektor Katolíckej
univerzity v Ružomberku.
n Stretnutie detí a mládeže Popradského protoprebyterátu sa
uskutočnilo 23. – 25. apríla v GMC
Bárka v Juskovej Voli. Zúčastnili sa
na ňom deti a mládež z Popradu,
Vernára, Torysiek, Nižných Repáš
a Oľšavice. Vedúcimi stretnutia
v znamení témy Miluješ ma? boli
otec Marek Kaľata s manželkou
a otec Marián Sterančák. Hlavným
celebrantom sv. liturgií bol otec
Milan Záleha CSsR, ktorý súčasne
viedol stretnutie animátorov v Juskovej Voli. (Marián Sterančák)
n Koncert kňazov Košickej
eparchie – bývalých členov Zboru
sv. Romana Sladkopevca sa konal
vo farnosti Zemplínske Hradište
v okrese Trebišov. Podujatie sa začalo Akatistom k Ježišovi Kristovi.
Po ňom sa už predstavilo šesť členov
kňazského zoskupenia. Pozvanie na
tento koncert prijal okrem trebišovského protopresbytera otca Dušana
Semana a farára Rímskokatolíckej
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V Okružnej vystúpila divadelná skupina Rabbuni
Strastný týždeň vo farnosti
Okružná mal v tomto roku hlbšie duchovné prežitie, a to vďa-

ka divadelnej skupine Rabbuni
z neďalekej obce Kapušany pod
vedením Ľudmily Križoven-

skej. V stredu 31. marca po sv.
liturgii vystúpila táto divadelná
skupina mladých s programom
Ďakujem ti, Šimon.
Nádherné realistické stvárnenie jednej časti krížovej cesty
s dosahom Kristovej moci a lásky na rodinu Šimona z Cyrény
vyvolalo u veriacich hlboký
dojem. Práve takouto formou
zobrazenia jedného zo zastavení krížovej cesty si mohol každý
uvedomiť, že aj dnes možno
čerpať z prameňa Ježišovho
utrpenia. (Mária Lizáková)

Aj na hore Zvir oslávili Božie milosrdenstvo
Na Tomášovu nedeľu 11. apríla
2010 sa za výdatného sneženia
zišlo na gréckokatolíckom
mariánskom pútnickom
mieste v Litmanovej okolo 1
800 pútnikov, ktorí prišli sláviť
sviatok Božieho milosrdenstva.
Slávnosť sa začala Akatistom
k Presvätej Bohorodičke,
pokračovala modlitbou ruženca
a posvätením novej ikony
Božieho milosrdenstva. V úvode
archijerejskej svätej liturgie sa

prítomným veriacim prihovoril
hlavný celebrant prešovský
arcibiskup a metropolita Ján
Babjak SJ, ktorý vyzval prítomných k modlitbe za všetkých
tragicky zosnulých a pozostalých leteckého nešťastia, počas
ktorého zahynul aj prezident
Poľskej republiky a ďalší vysokí
vládni, vojenskí a cirkevní predstavitelia.
Na slávnosti bola prezentovaná aj kniha Litmanovská hora,

ktorej autorom je otec František
Dancák. Púť bola ukončená
modlitbou ruženca Božieho
milosrdenstva, ktorú viedol
vladyka Ján. Medzinárodný
charakter tomuto dňu dodala
účasť približne 300 poľských
pútnikov, ktorí spolu so svojím
kňazom prišli okolo tretej hodiny popoludní sláviť svätú omšu.
(Ján Dubníček)

Archieparchiálne kolo Biblickej súťaže
a Biblickej olympiády 2009/2010
V duchu slov sv. Hieronyma:
„Kto nepozná Písmo, nepozná
Krista,“ sa 15. – 16. apríla stretli
v Prešove víťazi protopresbyterátnych kôl Biblickej olympiády
a Biblickej súťaže z celej Prešovskej archieparchie v Gréckokatolíckom kňazskom seminári P.
P. Gojdiča v Prešove. Stretnutie
sa začalo o 09.00 hod. v seminárskej Kaplnke Najsvätejšej
Trojice, kde spolu s otcom
protosynkelom Marcelom
Mojzešom slávili Moleben k bl.
biskupovi mučeníkovi Vasiľovi
Hopkovi.
Biblická súťaž
A kategória (1. a 2. ročník
ZŠ)
1. miesto: ZŠ Komenského,
Stará Ľubovňa – Ivana Torbíková, Filip Chobor, Patrik Mosorjak 2. miesto: farnosť Šarišský
Štiavnik – Andrea Adamečková,
Timea Oreničová, Blažej Rebják

3. miesto: CZŠ sv. Egídia v Bardejove – Kristína Zorvanová,
Šimon Cmar, Matúš Belejčák
B kategória (3. a 4. ročník
ZŠ)
1. miesto: ZŠ Študentská,
Snina – Juraj Danko, Petra
Legemzová, Stela Štofíková;
2. miesto: ZŠ Konštantínova,
Stropkov – Sylvia Kopčáková,
Alica Kimáková, Katarína Bujdošová; 3. miesto: ZŠ, Sečovská
Polianka – Benjamín Novický,
Juraj Huďo, Veronika Malá
Tieto družstvá sa stretnú na
metropolitnom kole spolu s víťaznými družstvami z Košickej
a Bratislavskej eparchie.
Biblická olympiáda
1. kategória (5. – 9. ročník
ZŠ)
1. miesto: Gymnázium sv.
Mikuláša v Prešove – Mária
Marettová, Tobiáš Petrík, Sára
Capová; 2. miesto: ZŠ Sídlisko

II, Vranov nad Topľou – Miriam
Súcka, Martin Karafa, Norbert
Bučko; 3. miesto: ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa – Matej
Rokonal, Matúš Reľovský,
Simona Lipčáková
2. kategória (stredné školy)
1. miesto: Gymnázium bl. P.
P. Gojdiča, Prešov – Zuzana Andrejčáková, Peter Fedor, Jozef
Andrejčák; 2. miesto: Gymnázium Konštantínova, Stropkov
– Martina Smoleňáková, Tatiana Paličková, Monika Pecuchová; 3. miesto: Gymnázium T.
Vansovej, Stará Ľubovňa: Dana
Babjaková, Veronika Miklušová,
Ivana Compeľová.
Víťazi v týchto kategóriách
budú reprezentovať Prešovskú
archieparchiu na Celoslovenskom kole Biblickej olympiády
v Košiciach.
(DKÚ Prešovskej archieparchie)
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Manželov Borovskovcov ocenili titulom
Spravodliví medzi národmi
Slovenská republika má od roku
2010 ďalších štrnásť Slovákov
– nositeľov titulu Spravodliví
medzi národmi, ktorí nezištne
a s veľkým rizikom zachránili
židovských spoluobčanov počas
druhej svetovej vojny.
Najprestížnejšie izraelské
ocenenie Spravodliví medzi národmi v roku 2010 dostali in memoriam aj gréckokatolícky kňaz
Jozef Borovský a jeho manželka
Eva, rodená Dudinská.

Dostali ho za záchranu židovskej rodiny Dávida Gesslera
z obce Latorka na Podkarpatskej Rusi na východe vtedajšej
Československej republiky.
Jozef Borovský (1906 – 1973) tu
pôsobil ako administrátor gréckokatolíckej farnosti v rokoch
1934 – 1944.
(O záchrane židovskej rodiny
Dávida Gesslera najnovšie
informujú slovensko-židovské
noviny DELET, roč. VII/č. 1– 2,

február – marec 2010 na 6. strane v samostatnom medailóne.)
O pohnutom osude gréckokatolíckeho kňaza Jozefa
Borovského, rodáka z obce
Veľký Ruskov (okr. Trebišov),
a jeho rodiny písal už v roku
1999 vladyka Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup a metropolita, v publikácii Zostali verní.
(Andrej Kaputa)

V Báči odhalili pamätnú tabuľu
24. apríla 2010 bola v bývalom františkánskom kláštore
v Báči pri Šamoríne odhalená
pamätná tabuľa rehoľníkom,
rehoľníčkam, kňazom a biskupom, ktorí boli od apríla 1950
v kláštore väznení, osobitne
blahoslaveným P. Gojdičovi, V.
Hopkovi a M. Trčkovi. Okrem
významných rímskokatolíckych
kňazov – kanonikov, profesorov,
provinciálov a predstavených
boli po Prešovskom sobore (28.
apríla 1950) do Báču prevezení
najvyšší predstavitelia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku,
ktorí odmietli prestúpiť na
pravoslávie. Veľká časť z nich tu
čakala na súdny proces alebo tu
boli prevezení rovno z väzenia.
Slávnosť sa začala vo Farskom
kostole sv. Antona gréckokatolíckou archijerejskou svätou

liturgiou, ktorej hlavným slúžiteľom bol bratislavský eparcha
Mons. Peter Rusnák, ktorého
strýko, prešovský generálny
vikár biskupa Gojdiča, otec Mikuláš Rusnák v Báči zomrel. Po
60 rokoch sa teda opäť v tomto
chráme slávila sv. liturgia ako za
čias, keď ju slúžil blahoslavený
P. Gojdič. S vladykom Petrom
koncelebroval jeho kancelár
otec Peter Sabol, farár v Nitre
otec Martin Pavuk a 96-ročný
otec Ján Škoviera, ktorý bol
v blízkom vzťahu s P. Gojdičom. Svätú liturgiu sprevádzal
chrámový zbor Chrysostomos
z Bratislavy. Po jej skončení
vladyka Peter odhalil a požehnal pamätnú tabuľu väzneným
v Báči, ktorú dala vyhotoviť
Konfederácia politických
väzňov Slovenska. Nasledovali

spomienky dvoch svedkov, ktorí
boli v Báči internovaní pred 60
rokmi – vtedajší klerik kongregácie tešiteľov Emil Toma
a dcéra kresťanskej lásky sr.
Olympia Augustínová. Na záver
sa prihovoril obyvateľ Báču,
ktorý mal tú česť pred 60 rokmi
miništrovať pri vladykovi P. Gojdičovi a bol osobným priateľom
jeho brata Štefana Gojdiča,
ktorý bol v Báči internovaný aj
so svojou rodinou. Prítomnosť
všetkých troch gréckokatolíckých blahoslavených v Báči
pripomínajú okrem pamätnej
tabule aj ich portréty v životnej
veľkosti a informačné tabule
o dejinách tohto pútnického
miesta maďarských veriacich.
(TK KBS)

V roku 1968 bol preložený do
farnosti Porúbka v okrese Humenné a o rok neskôr do Jovsy
v okrese Michalovce. Tu pôsobil
takmer 30 rokov. Svoju sedemdesiatku oslavoval už opäť
v Nižnej Rybnici, kde pôsobil až
do dôchodku, preto ho pozná
veľa ľudí aj z okresu Sobrance.
Po odchode do dôchodku
aktívne vypomáhal pri Gréckokatolíckom farskom úrade
v Michalovciach. Často zastupoval mladších spolubratov,
ak ho o to požiadali. Bol veľmi
skromný a pracovitý, veľmi
ľudský a chápavý. Pohrebné

n Hospice na Slovensku majú
vážne existenčné problémy.
Generálny sekretár Slovenskej
katolíckej charity (SKCH) Radovan
Gumulák upozorňuje na finančnú
situáciu, v ktorej sa nachádzajú
viaceré z nich. Veľmi nízke platby
zo zdravotných poisťovní nepokryjú náklady na paliatívnu liečbu
a komplexnú starostlivosť, ktorú
poskytujú. Situácia vyústila vo viacerých hospicoch do miliónových
strát, ktoré sa doteraz snažili kryť
zo sponzorských príspevkov. Bez
ochoty poisťovní rokovať o zmene
podmienok by hospice s niekoľkoročnou tradíciou, dobrým menom,
zaškoleným personálom a medzinárodným kreditom museli svoje
prevádzky zatvoriť.
n List biskupov Slovenska pápežovi Benediktovi XVI.
Vaša Svätosť,
pri príležitosti 5. výročia začiatku
Vašej služby najvyššieho pastiera
Katolíckej cirkvi sa zišli biskupi
Slovenska spolu so svojimi kňazmi
a veriacimi, aby ďakovali Pánu
Bohu za päť požehnaných rokov
Vášho pontifikátu.
Sme vďační za všetku Vašu námahu, za Vaše múdre poučenia
a rozhodnutia, za Vaše obety, ktoré
denne ako najvyšší pastier prinášate. Vaše slovo a Vaša prítomnosť je
pre nás osobitným znakom Božej
prítomnosti a požehnania.

Zomrel otec Juraj Guľa
Správa o tom, že 14. apríla
nadránom zomrel otec Juraj
Guľa, mnohých prekvapila, lebo
sa s ním stretli v chráme ešte 13.
apríla pri večernej svätej liturgii.
Otec Juraj Guľa, titulárny
dekan, sa narodil 3. novembra
1929 v dedinke Ďurďoš neďaleko Hanušoviec nad Topľou.
V roku 1958 ukončil bohosloveckú fakultu, v novembri sa
oženil so zdravotnou sestrou
Zuzanou Zimovčákovou. V decembri 1958 bol vysvätený za
kňaza a odsťahoval sa na svoju
prvú faru do Nižnej Rybnice.
Tu sa im narodili všetky tri deti.

cirkvi v Trebišove otca Jozefa
Gnipa aj vladyka Milan Chautur.
Na koncerte sa zúčastnilo množstvo veriacich z viacerých cirkví.
Hoci koncert nebolo jednoduché
zorganizovať, ba podarilo sa to až
na druhý pokus, návšteva kňazského zboru priniesla do farnosti
duchovné povzbudenie a oživenie
života cirkevného spoločenstva.
(Michal Majcher)

obrady slúžil v piatok 16. apríla
v Michalovciach vladyka Milan,
košický eparcha.
Nech je k nemu náš Boh milostivý a udelí mu večný pokoj
medzi svätými a spravodlivými!
(František Puci)

Spolu s veriacimi sa denne modlíme, aby Vám dobrotivý Pán
daroval v hojnej miere všetky dary,
ktoré potrebujete na svoju službu
a vyjadrujeme Vám všetci spoločne
našu plnú oddanosť a podporu.
Ďakujeme, Svätý Otče, zvlášť za
vyhlásenie Roka kňazov a prosíme
Vás v najhlbšej úcte o Vaše požehnanie.
biskupi Slovenska
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Odišiel k svojmu Otcovi
V piatok 16. apríla 2010 o 21.00 hodine v kruhu najbližších spolubratov a spolupracovníkov, za hlaholu zvona Sperduta (Stratená) z veže
baziliky Santa Maria Maggiore zomrel v Ríme vo veku 90 rokov kardinál Tomáš Špidlík SJ.

J

ezuita kardinál Tomáš Špidlík bol svetovo uznávaným
znalcom spirituality kresťanského Východu, významným
predstaviteľom ekumenického
úsilia a reprezentantom a propagátorom českej kultúry. Celý
svoj život zasvätil bádateľskému
úsiliu na poli štúdia a praktickej
služby pre jednotu kresťanov.
Bol to veľký človek, vedel
prijať každého s úsmevom na
tvári aj napriek svojmu pokročilému veku. Vždy sa opýtal po
slovensky, ako sa darí, zaujímal sa o dianie na Slovensku
i v našej Gréckokatolíckej cirkvi
a nikdy nezabudol povedať aspoň jeden vtip. Medzi obľúbené
vtipné vyjadrenia otca Špidlíka
v poslednej dobe patrilo aj toto:
„Je štatisticky dokázané, že po
90-tke zomiera len veľmi málo
ľudí. Tak to sa bude vzťahovať aj
na mňa, však?“ Alebo pápežovi
Jánovi Pavlovi II., s ktorým boli
rovesníci a spolu si sťažovali na
starobu, na to, že už im nohy
nefungujú a chodí sa im čoraz
ťažšie, otec Špidlík hovorieval:
„Svätý Otče, buďme radi, že sa
to začína od nôh a nie od hlavy“.
Narodil sa 17. decembra 1919
v Boskoviciach na Morave.
Tu absolvoval základnú školu
a gymnázium. V akademickom
roku 1938/39 začal študovať na
Filozofickej fakulte Masarykovej
univerzity v Brne. Po uzavretí
českých univerzít na jeseň
v roku 1939 vstúpil za dramatických okolností do českej
provincie rehole Spoločnosti
Ježišovej.
Noviciát začal 23. septembra
1940 v Benešove. Keď noviciát
obsadili nacisti, mohol v ňom
pokračovať až v roku 1942 na
Velehrade. Toto miesto mu vtla-

Život nie je čas, je to stretnutie s priateľmi.
Dnešná spoločnosť hľadá človeka,
ale človek bez Krista nie je človekom.
Európa je negatívne ovplyvnená technikou
a presnosťou, rozpadla sa na encyklopedizmus.
Zjednotiť ju môže iba krása.
Tomáš J. kard. Špidlík
čilo zásadnú celoživotnú pečať
lásky ku kresťanskému Východu. Tu 24. septembra 1942 zložil
jednoduché rehoľné sľuby.
V rokoch 1942 – 1945 dokončil
filozofické štúdiá.
Po vojne bol poslaný na
teologické štúdiá do holandského Maastrichtu, kde bol
22. augusta 1949 vysvätený za
kňaza. O rok neskôr dokončil
rehoľnú formáciu (tzv. tretiu
probáciu) v talianskej Florencii.
V roku 1951 bolo zrejmé, že sa

nebude môcť vrátiť do komunistického Československa.
Odišiel do Ríma, aby pracoval
vo Vatikánskom rozhlase.
Práve vďaka svojim piatkovým
príhovorom v českom vysielaní
Vatikánskeho rozhlasu sa stal
známym nielen v Čechách, ale
aj na Slovensku. Viac než 38
rokov bol špirituálom seminaristov v Pápežskom kolégiu
svätého Jána Nepomuckého
(Collegio Nepomuceno) v Ríme,
kde pôsobil do roku 1989.

Žiadna z týchto úloh mu však
nezabránila stať sa profesorom
a vedcom svetového formátu.
Stal sa jedným z najväčších
znalcov spirituality kresťanského Východu. V roku 1955 začal
prednášať na Pápežskom východnom inštitúte a na ďalších
rímskych univerzitách. Nadviazal na svojho nemeckého učiteľa profesora Ireneja Hausherra
SJ a rozvinul jeho vedecké
poznatky do takej miery, že
prácu profesora Špidlíka možno
považovať za jedno teologicky
ucelené dielo. Tomáš Špidlík
bol jedným z veľkých súčasných
protagonistov syntézy kultúry
a teológie a zároveň aj syntézy
kresťanského Východu s kresťanským Západom.
Mnohé z jeho hodnotných
kníh sú nám známe z jeho
českých prekladov vychádzajúcich v nakladateľstve Refugium.
Hoci jeho profesorská dráha
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zahŕňala 50 rokov bádateľskej činnosti
(1953 – 2003), aj potom bol neustále
pozývaný na konferencie, prednášky
po celom svete. Niekoľkokrát bol aj na
Slovensku. Od roku 1991 až do svojej
smrti žil a pracoval v Centre Aletti na Via
Paolina blízko baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme. Toto centrum sa zaoberá
štúdiom tradície kresťanského Východu
vo vzťahu k problémom dnešného sveta
a umeleckej tvorby. Bol viackrát pozvaný
do Ruska, kde bol prijatý patriarchom
Pimenom aj prezidentom Gorbačovom.
Mal vynikajúce vzťahy s hierarchiou
pravoslávnych cirkví po celom svete.
V roku 1993 sa stal čestným členom
Petrohradskej akadémie vied, nositeľom
ceny Sir Daniela a Countess Bernardine
Donohue v Ríme. V roku 1995 dával
duchovné cvičenia pápežovi Jánovi
Pavlovi II. a celej rímskej kúrii. V roku
1997 získal doktorát teológie honoris
causa na Pravoslávnej teologickej fakulte
v rumunskom meste Cluji a na Univerzite Palackého v Olomouci. V roku 1998
mu Václav Havel udelil Čestnú medailu
T. G. Masaryka. V roku 1999 získal čestný
doktorát na Karlovej univerzite v Prahe. V rovnakom roku dostal pápežské
vyznamenanie Pro Ecclesia et Pontifice. Taliansky prezident Carlo Azeglio
Ciampi mu v roku 2003 udelil najvyššie
talianske vyznamenanie v oblasti kultúry a umenia Zlatú medailu za zásluhy
o kultúru a umenie. V roku 2006 mu bol
udelený čestný doktorát na Sacred Heart
University v Connecticute v USA, kde bol
vytvorený Inštitút ekumenických štúdií
nesúci jeho meno. Stal sa členom mnohých odborných spoločností pre štúdium
patristiky.
V októbri 2003 bol pápežom Jánom
Pavlom II. kreovaný za kardinála diakona
(to znamená, že nebol vysvätený za biskupa), čo bolo prejavom ocenenia za jeho
celoživotné teologicko-mysliteľské dielo
spojené so svedectvom jeho života. Išlo
o osobný akt pápeža, ktorý v ňom mal
dôverného priateľa a pomocníka. Úsilie
o jednotu cirkví možno považovať za
špeciálnu úlohu, ktorú mu pápež zveril.
Kardinál Špidlík hovorieval: „Život nie je
čas, je to stretnutie s priateľmi.“ Prenikavá sila jeho osobnosti však nespočívala vo
veľkosti jeho diela, ale v jeho srdečnosti.
Najvýraznejším rysom jeho osobnosti
bola mimoriadna schopnosť osobných
vzťahov a nadväzovania priateľstiev.
Mnohí ho poznali ako hlbokú duchovnú
osobnosť a duchovného radcu.
V utorok 20. apríla o 11.30 hodine sa

vo vatikánskej bazilike konali pohrebné
obrady za zosnulého kardinála Tomáša
Špidlíka. Predsedal im kardinál Angelo
Sodano, dekan kardinálskeho zboru, a na
ich záver povedal Svätý Otec Benedikt
XVI. pohrebný príhovor.
„Ježišova vôľa sa v skutočnosti zhoduje
s vôľou Boha Otca za účasti Svätého
Ducha. Takto sa vytvára pre človeka istý
druh istého, silného a sladkého objatia,
ktoré ho privádza do večného života.
Myslím, že veľkí ľudia viery žijú ponorení do takejto milosti. Majú dar s výnimočnou silou vnímať túto pravdu, a tak
môžu prekonávať aj tvrdé skúšky, ako ich
prekonal otec Tomáš Špidlík, bez straty
dôvery a zachovajúc si živý zmysel pre
humor, ktorý je znakom inteligencie, ale
aj vnútornej slobody.
V tomto ohľade bola zjavná podobnosť medzi naším zosnulým kardinálom
a ctihodným Jánom Pavlom II: obaja boli
otvorení vtipným vyjadreniam a žartom,
hoci ich životné okolnosti v mladosti
boli ťažké a za určitých okolností podobné. Božia prozreteľnosť im umožnila
spoznať sa a spolupracovať pre dobro
Cirkvi, hlavne, aby sa naučila dýchať
oboma časťami pľúc, ako to rád hovoril
slovanský pápež.
Zámerne umiestnil otec Špidlík do
svojho kardinálskeho erbu obraz srdca,
ako to mnohí z vás vedia. Jeho motto
znelo: Ex toto corde – celým srdcom (Dt
6, 4 – 5). Takto mal Izrael milovať svojho
Boha. Týmto mottom kardinál Špidlík
položil svoj život do prikázania lásky,
vpísal ho nadovšetko do Boha a jeho lásky. V jeho erbe sú do tohto srdca vpísané
slová phos a zoe, svetlo a život, ktoré sú
Božími menami. Človek, ktorý naplno
prijme celým srdcom Božiu lásku, prijíma svetlo a život a stane sa raz svetlom
a životom v ľudstve a vo vesmíre.“
Po prevezení telesných ostatkov kardinála Tomáša Špidlíka SJ do Českej republiky sa 29. apríla za zosnulého slávila
pohrebná svätá omša v Katedrále svätého
Václava v Olomouci. Rozlúčkové obrady
so zosnulým sa uskutočnili 30. apríla
a podľa vlastného želania bol kardinál
Tomáš Špidlík pochovaný v Bazilike Nanebovzatej Panny Márie a svätých Cyrila
a Metoda na Velehrade. n
Milan Lach SJ
snímka (Kardinál Špidlík pri prezentácii umeleckých mozaík vytváraných
v Centre Aletti pre rôzne cirkevné inštitúcie): mzv.cz

na 5 minút
Rozhovor s pani Monikou Tančákovou,
niekoľkonásobnou
mamou a poetkou
Pani Monika, ako
vnímate svoje materstvo v kontexte
materstva Presvätej
Bohorodičky a úcty
k nej?
Od prvého nádychu môjho syna Máriusa,
na ktorého sme s manželom čakali tri roky,
som mala pocit, akoby sa stratilo moje
meno. Začali ma volať mamou a cítila som,
že je to pre mňa veľké vyznamenanie. Prišla
dcéra Lucia, meno mama znelo častejšie, narodil sa Roman a slovom mama sa
ozýval celý dom. Je to zaväzujúce poslanie
ženy a najkrajšie, ktoré sa nesmie potierať
svetskými ambíciami. Máme úžasný príklad
v materstve Najsvätejšej Matky Márie.
V každej zložitej situácii sa zamýšľam nad
tým, čo by v tej chvíli urobila ona.
Čo vás primälo obdarovať materinskou
láskou nielen vlastné deti?
Nielen biologické bunky, ale aj láska sa
množí delením, a keď jej máme v srdci nadmieru, tak ju asi treba podať ďalej, aby vo
svete rástla. Takú maličkú misiu pre rodinu
kresťanov, ako vychovať dve opustené deti,
by iste dokázala každá mama. Rozhodnutie
darovať svoju lásku a starostlivosť ďalším
deťom nás s manželom Milanom obohatilo.
Niekedy si musíme vypočuť poznámky na
iný rasový pôvod našich detí. Často treba
utrieť slzy z čiernych očiek bielou rukou pre
nepochopenie, že všetci sme Božie deti.
Nakoľko sa vaše materstvo odráža vo vašej celoživotnej tvorbe?
Je premietnuté v každej zbierke básní.
Prezradím, že práve vychádza zbierka básní
Len tebe, mami k Dňu matiek. Sama sa na
túto knižočku veľmi teším, lebo je odrazom
mojej lásky k Presvätej Matke a deťom.
V roku 2009 ste získali ocenenie Žena
roka. Ako ste vnútorne prijali toto ocenenie?
So slzami v očiach, s radosťou v srdci a s rozpačitým úsmevom. Poznáte to, keď je vám
odrazu do plaču i do spevu. Dvihnete oči
a poviete: „Bože, ďakujem!“ A pred kamerou, že nie je ťažké tvoriť, ak máte všade so
sebou takú úžasnú dvojicu, ako je Panna
Mária a Svätý Duch. Za titulom Žena roka
nie je jeden rok, ale celý život.
Helena Krenická
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zodpovedne a citlivo zvažovať,
ktoré informácie, fotografie, názory či presvedčenia uverejníme
o sebe prostredníctvom Facebook-u. Všetko, čo sa tam objaví,
možno aj zneužiť a skompromitovať. Facebook-om „zohavenú“
česť je takmer nemožné vrátiť
späť. Je to asi tak, ako keby ste
chceli pozbierať atrament vyliaty a rozpustený vo vode.
Facebook zavádza aj pri
ukončení užívateľskej registrácie. Ak sa totiž užívateľ rozhodne ukončiť svoje členstvo vo
Facebook-u nadobro a vymaže
svoje konto, jeho údaje o ňom
zostávajú naďalej uložené
a v prípade návratu sa opäť
obnovia. Facebook však používa aj isté stupne priateľských
vzťahov, a tak užívateľ sám
rozhoduje o tom, kto uvidí jeho
fotografie a komu sa zobrazí
jeho aktuálny status. Takýmto

Facebook – áno či nie?
Fenomén modrej lišty na počítači sa rozmohol s nebadanou rýchlosťou. Ponúka priestor, ako „sa deliť“ so svojím životom. Ak nemáte
v tomto virtuálnom svete konto, akoby ste ani neexistovali. Ale aj
v tomto prípade platí staré známe: nie je všetko zlato, čo sa blyští.

F

acebook je jedna z mnohých sociálnych internetových sietí (označovaná
tiež ako komunitná stránka,
ďalšie sú napr. Hi5, netLog,
Tagged), ktorá dáva svojim
užívateľom možnosť informovať vybraný okruh svojich
priateľov – rovnako používateľov siete – o svojej aktuálnej
nálade, zaradzovať sa s nimi do
skupín, zdieľať svoje myšlienky alebo informovať o svojich
pocitoch. Názov Facebook
pochádza z rovnomennej informačnej knihy, ktorú dostávajú
študenti univerzít v USA, aby
mohli v novom prostredí ľahšie
spoznať svojich vyučujúcich.
Zakladateľom portálu je Mark
Zukerberg, dnes už bývalý
študent Harvardskej univerzity.

V súčasnosti má táto sieť viac
ako 300 miliónov aktívnych
užívateľov po celom svete.
Portál Facebook umožňuje
nielen zdieľanie myšlienok
užívateľov medzi ich priateľmi,
s ktorými nie je možný osobný
kontakt, ale ponúka aj možnosti na zdieľanie fotografií, videonahrávok a iného digitálneho
obsahu. O popularite svedčí
aj fakt, že napríklad výrobca
hernej konzoly X-box najnovšie
investoval do vývoja, aby mohol
prostredníctvom siete Facebook
spojiť pri hraní dvoch alebo
viacerých hráčov.
Môže sa zdať, že zmyslom
celej siete je integrovať stále viac
a viac služieb, aby bolo stále
jednoduchšie spojiť sa s priateľmi. Facebook sa stáva miestom,

kde sa dá stretnúť a podeliť sa
so svojimi priateľmi (ako to
hlása na svojej titulnej stránke).
Množstvom informácií veľmi
jednoducho vytvára ilúziu
blízkosti a doslova rodinného
prostredia, veď o každom zo
svojich priateľov viete skoro
všetko (teda toľko, koľko je
druhá strana ochotná zverejniť).
Keď zrušiť neznamená zrušiť
Sociálna sieť Facebook sa
okamžite stala populárnou,
no rovnako s jej popularitou
prichádzali aj problémy, pre
ktoré firma prevádzkujúca
server čelí žalobám. Najčastejšie
ide o neoprávnené poskytovanie
osobných údajov tretej osobe
alebo o zlé zabezpečenie citlivých údajov. Preto treba veľmi

nastaveniam však treba venovať
veľa času a toho je pri tomto
type jeho trávenia stále menej.
A to je, bohužiaľ, naša veľká
chyba pri používaní internetu.
Čo na to Cirkev?
Dokument Druhého vatikánskeho koncilu Inter mirifica
(dekrét o masovokomunikačných prostriedkoch) hneď
v úvode hovorí: „…prostriedky,
ak sú správne používané, preukazujú ľudstvu veľmi cenné
služby, lebo účinne napomáhajú osvieženie a obohatenie
ducha, ale aj šírenie a upevňovanie Božieho kráľovstva.“
Rýchle šírenie správ, myšlienok
a poznatkov každého druhu je
práve príznačné pre celosvetovú
internetovú sieť. Takou je aj
Facebook. Pre svoju masovosť
a popularitu by nemala zaostať
ani Cirkev, reflektujúc svoje
aktuálne možnosti. Mohla
a mala by prinášať svoje posolstvo prostredníctvom všetkých
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dostupných možnosti, a teda aj
Facebook-u. „Žiadne dvere,“ hovorí pápež Benedikt XVI., „by
nemali byť zavreté pred tými,
ktorí sa v mene zmŕtvychvstalého Krista usilujú priblížiť
ostatným.“
Facebook ponúka na zdieľanie myšlienok tzv. status. Je
to malý priestor na vyjadrenie
aktuálnej činnosti užívateľa. Je
odpoveďou na otázku, čo práve
robíte, čo máte práve na mysli.
Často sa jeho primárna funkcia
mení na zdieľanie myšlienky
nejakej osobnosti alebo dokonca mediálnej informácie, o ktorej chce užívateľ informovať
známych. Je to priestor, ktorý
možno rovnako tak využiť na
zdieľanie posolstva evanjelia –
výrokom svätca, Božím slovom
alebo iným zmysluplným
vyjadrením.
Obľúbenou súčasťou ponuky
Facebook-u je tvorba a spravovanie skupín. Ich výhodou je
spájanie ľudí s rovnakými postojmi a záujmami, čo možno
v praxi využiť na združovanie
rôznych spoločenstiev a skupín veriacich. Výhodou týchto
skupín je, že jej členovia sú
o aktivitách skupiny pohodlne
informovaní, aj keď sa na nich
nemôžu zúčastniť osobne.
Ďalšou možnosťou tejto

sociálnej siete je tvorba udalostí (resp. ich prezentácia cez
on-line priestor), ktorá môže
zaujať najmä mladých, pretože
tí často nevyhľadávajú informácie v bežných médiách ako
noviny alebo časopisy, aby našli
informácie a zábavu. „Hľadajú
inú mediálnu kultúru, a preto
je snahou zaistiť miesto Cirkvi
v tejto komunikačnej kultúre,“
hovorí sekretár odboru pre sociálnu komunikáciu Vatikánu
Mons. Paul Tighe. Populárne
je totiž pozvať napríklad na
biblické stretnutie alebo ples
mládeže aj cez Facebook. Rovnako môže zaujať tvorba archívu fotografií z udalostí života
farnosti v profile animátora.
Bežnou možnosťou portálu
Facebook je rozposielanie správ
a komunikácia s jednotlivcom
i celými skupinami.
Azda najmenej frekventovanou možnosťou je tvorba
tzv. poznámok. Tie môžu byť
taktiež nápomocné duchovnému životu veriacich. Možno
v nich reflektovať nadchádzajúci sviatok, podať vysvetlenie
k ikone sviatku alebo ponúknuť homíliu pre tých, ktorí sa
nemohli zúčastniť na bohoslužbe osobne.
Napokon aj profilová nástenka môže slúžiť ako smerová

tabuľa k iným stránkam, ktoré
môžu pomôcť pri katechéze
(blog, mediálne vyhlásenia,
nové udalosti, stránky farností
a pod.).
Pri toľkých možnostiach
a výhodách má komunitná
sieť Facebook aj veľkú zásadnú
nevýhodu: vždy ide o neosobný kontakt a rovnako musíme
brať do úvahy aj to, že dosiaľ
nie každý je pripojený k internetu alebo registrovaný na
Facebook-u. Ďalšou z nevýhod
spravovania tohto portálu je aj
množstvo času, ktorý potrebuje správca, aby funkčne
a efektívne viedol „svoj ľud“.
A na to hneď nadväzuje ďalšia
slabá stránka: ak ten „svoj ľud“
vedie, aby ho nemanipuloval
a „nemasíroval“ polopravdami,
nepravdivými informáciami
alebo lžami. Zaiste by sme
vedeli pokračovať a spomenúť
aj ďalšie.
Prvé pokusy šírenia
kresťanského posolstva
Facebook-om
Na vznik sociálnej siete
Facebook odpovedala Cirkev
spustením stránky Xt3.com. Na
nej ponúka podľa vzoru Facebook-u diskusie, profilové stránky,
veľké i súkromné modlitbové
steny, podcasty – teda možnosť

downloadingu (sťahovania)
hudobných súborov, rôznych
projektov a pod. Rovnako
možno cez tento server položiť
svoju pálčivú otázku kňazovi
či dokonca odoslať „odkaz“
pápežovi.
Cirkev (klérus aj laici) je už
od dôb Ježiša Krista povolaná,
aby ďalej šírila jeho posolstvo.
K realizácii tohto povolania sa
nám postupnými technickými
vynálezmi otvárajú stále väčšie
a širšie možnosti. Je pravdou,
že internet má mnoho nástrah,
no rovnako ako každá oblasť
života a konania človeka, ak
sa používa na dobro, môže
skutočne pomôcť tomu, aby sa
Božie kráľovstvo šírilo na zemi.
Aby ustavične narastal počet
tých, čo majú byť spasení tak,
ako sa hovorí v druhej kapitole
Skutkov apoštolov: „Chválili
Boha a boli milí všetkému ľudu.
A Pán každý deň rozmnožoval
tých, čo mali byť spasení“.
Odvolávame sa na zodpovednosť každého jedného z nás
za to, ako budeme používať
nástroje globalizácie, pretože
nástroj sa dobrým stáva v rukách dobrého a zlým v rukách
zlého človeka. n
Gabriel Paľa, Pavol Burda
ilustračná snímka: sxc.hu

WEBOVÉ STRÁNKY

www.zoe.sk
Grécke slovo zoe sa do slovenského jazyka
prekladá ako život. A skutočne život Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a sčasti aj
vo svete mapuje doména www.zoe.sk.
Ide predovšetkým o informačno-spravodajskú doménu, plnú nielen aktuálnych správ, ale aj zaujímavých informácií
a poznatkov z teológie a liturgiky. Celkový
graficky výzor stránky je veľmi príjemný
a pútavý. Jednotlivé záložky sú situované
v pravej časti webovej stránky, rozdelené sú
do sekcií, ktoré majú svoje podskupiny. Za
všetky spomeniem napríklad Spravodajstvo, ktoré obsahuje Správy, Pripravované
akcie alebo Fotogalériu. Takéto rozdelenie
umožňuje rýchle a pohodlné vyhľadanie
potrebných informácií, na ktoré je stránka bohatá. To, čo však robí túto stránku

obzvlášť zaujímavou, je však niekde celkom
inde. Sekcia Teológia je prešpikovaná
teologickými textami, recenziami, publikáciami kňazov a teológov určenými širokej
laickej aj odbornej verejnosti na voľné

stiahnutie.
Veľmi peknou a zdarne prevedenou je
záložka Osobnosti, ktorá obsahuje výrazné
osobnosti Gréckokatolíckej cirkvi. Kto
by sa chcel podeliť o svoje dojmy z tejto
stránky alebo si voľne podiskutovať na
rôzne témy duchovného či spoločenského
života, môže to urobiť prostredníctvom
Diskusného fóra.
Pre celkové zhodnotenie domény musím
povedať, že v oblasti kresťanských webových stránok predstavuje pre Gréckokatolícku cirkev základný manuál, ktorý by
si mal každý prelistovať a oboznámiť sa
s ním.
Mikuláš Jančuš
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Úrad vyučovania
Drahí priatelia,
v tomto období, ktoré nás vedie
k záverečným sláveniam Kňazského roka, rád by som sa zastavil pri výnimočnej službe, ktorá
približuje kňaza ku Kristovi,
a to pri vykonávaní troch úradov, ktoré sú mu zverené, teda
pri vykonávaní úradu vyučovania, posväcovania a riadenia.
Prvou úlohou je úrad vyučovania. Dnes, keď má vzdelanie
takú dôležitú úlohu, úrad vyučovania Cirkvi, konkrétne vykonávaný skrze službu každého
kňaza, javí sa ako mimoriadne
dôležitý. Žijeme v časoch veľkého chaosu ohľadom základných
životných rozhodnutí a otázok o tom, čo je svet, odkiaľ
pochádza, kam smerujeme, čo
máme robiť, aby sme dosiahli
dobro, ako máme žiť, ktoré
hodnoty sú skutočne trvácne.
Na toto všetko existuje mnoho
rozporuplných filozofií, ktoré
sa raz rodia, inokedy zanikajú
a vytvárajú zmätok v základných rozhodnutiach: ako žiť,
prečo nevieme viac, prečo a na
čo sme boli stvorení a kam ideme. V tejto situácii sa realizuje
slovo Pána, ktorý sa zľutoval
nad ľuďmi, lebo boli ako ovce
bez pastiera (porov. Mk 6, 34).
Pán vyslovil toto konštatovanie,

keď uvidel tisíce ľudí, ktorí ho
nasledovali na púšti, pretože
v rozličnosti mnohých prúdov
tých čias nevedeli, aký je skutočný zmysel Písma, čo hovorí
Boh... Pán, pohnutý súcitom,
vysvetľoval Božie slovo – veď on
sám je Božím slovom – a ukázal
im tak správny smer. Toto je
úrad kňaza – in persona Christi:
sprítomňovať v zmätku a chaose našich čias svetlo Božieho
slova pre tento náš svet, svetlo,
ktorým je sám Kristus. Teda
kňaz nevyučuje svoje myšlienky
či filozofiu, ktorú si vymyslel,
objavil, alebo sa mu páčila; kňaz
učí v mene prítomného Krista,
predkladá pravdu, ktorou je
sám Kristus: jeho slovo, jeho
spôsob života a napredovania.
Pre kňaza platí to, čo Kristus
povedal o sebe samom: „Moje
učenie nie je moje“ (Jn, 7, 16);
Kristus teda nepredkladá seba
samého, ale ako Syn je hlasom,
slovom svojho Otca. Aj kňaz
musí vždy hovoriť a konať práve
takto. Moje učenie nie je moje,
nepropagujem vlastné myšlienky alebo to, čo sa mi páči, ale
som ústami a srdcom samotného Krista a predstavujem toto
jediné a spoločné učenie, ktoré
vytvorilo univerzálnu Cirkev
a ktoré tvorí večný život.

Tento fakt, že kňaz nevymýšľa, nevytvára a neproklamuje
vlastné myšlienky, pretože učenie, ktoré ohlasuje, nie je jeho
vlastné, ale Kristovo, neznamená – na druhej strane – že má
byť „neutrálny“, povedzme ako
hovorca, ktorý číta text, s ktorým sa možno ani nestotožňuje.
Aj v tomto prípade platí príklad
Krista, ktorý povedal: „Nie som
zo seba a nežijem pre seba,
ale som od Otca a žijem pre
Otca.“ Teda v tomto hlbokom
zjednotení, v tejto identifikácii,
je učenie Krista učením Otca
a on sám je jedno s Otcom.
Kňaz, ktorý ohlasuje Kristovo
slovo, vieru Cirkvi a nie vlastné
myšlienky, musí tiež vravieť:
Nežijem sám zo seba a pre seba,
ale žijem s Kristom a z Krista,
a preto všetko, čo nám Kristus
povedal, stáva sa mojím slovom,
i keď toto slovo nepochádza
odo mňa. Život kňaza sa musí
identifikovať s Kristom a týmto
spôsobom sa slovo, ktoré nebolo jeho vlastným, stáva pre neho
hlboko osobným.
Učenie, ktoré je kňaz povolaný ponúkať – pravdy viery,
musia byť zvnútornené a žité
v intenzívnom osobnom duchovnom napredovaní, aby tak
opravdivo vstúpil do hlbokého

vnútorného spoločenstva so
samotným Kristom. Kňaz verí,
prijíma a snaží sa žiť na prvom
mieste ako vlastné všetko to,
čo Pán učil a Cirkev odovzdáva
– na ceste stotožňovania sa so
svojou službou, ktorej vynikajúcim príkladom je sv. Ján Mária
Vianney.
Hlas kňaza by sa preto často
mohol zdať „hlasom volajúceho
na púšti“ (Mk 1, 3), ale práve
v tomto sa skrýva jeho prorocká
sila: v tom, že nikdy nie je pričlenený ani pričleniteľný k určitej kultúre alebo dominantnej
mentalite; v tom, že ukazuje
jedinú novosť, ktorá je schopná
uskutočniť autentickú a hlbokú
obnovu človeka: teda to, že
Kristus je živý, je Boh nablízku,
Boh, ktorý koná v živote a pre
život sveta a daruje nám pravdu
i spôsob života.
Drahí bratia a sestry,
Pán zveril kňazom veľkú
úlohu: byť ohlasovateľmi jeho
slova, pravdy, ktorá zachraňuje; byť jeho hlasom vo svete,
prinášať to, čo skutočne osoží
pre dobro duší a pre autentickú cestu viery (porov. 1 Kor 6,
12). Svätý Ján Mária Vianney
nech je príkladom pre všetkých
kňazov. Bol mužom veľkej
múdrosti a hrdinskej sily pri
odolávaní kultúrnym a sociálnym tlakom svojich čias, keď
sa snažil viesť duše k Bohu:
jednoduchosť, vernosť a bezprostrednosť – to boli základné
vlastnosti jeho kázania, v nich
bola jasnosť jeho viery i jeho
svätosti. Kresťanský ľud bol
nimi povzbudený a – ako to
býva pri opravdivých učiteľoch
každej doby – rozpoznal v nich
svetlo pravdy. Rozpoznal v nich
napokon to, čo by malo byť rozpoznateľné v každom kňazovi:
hlas dobrého Pastiera. n
TK KBS
preložil Martin Kramara
upravil Juraj Gradoš
snímka: papastronsay.
blogspot.com
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Vrátené deti
Nedávno Rusko a celý civilizovaný svet pobúrilo správanie sa amerických adoptívnych rodičov, ktorí preukázateľne nielenže nedokázali
zvládať adoptované deti z Ruska, ale v strachu a nervozite pristúpili
k takým riešeniam, ktoré nie sú v spoločnosti založenej na kresťanských hodnotách bežné.

P

rvá správa prišla v marci.
V auguste 2009 zomrel
po hospitalizácii adoptovaný sedemročný chlapec
Nathaniel (pôvodne Váňa
z Čeljabinska). Na jeho podvyživenom tele podľa pitevnej
správy lekári našli osemdesiat
zranení. Vzápätí polícia oboch
adoptívnych rodičov zatkla
a obvinila z vraždy. Chlapec
bol podľa vyšetrovateľov zmorený hladom a bitím. Podľa
obžalovaných si dieťa zranenia
spôsobilo samo.
Jeho sestra Dáša je podľa
úradov v bezpečí. Craverovci
o stave detí pravidelne podávali správy len prvé tri roky po
adopcii. Pred dvoma rokmi sa
im úrady snažili deti odobrať,
ale týranie sa nepodarilo preukázať. Obe deti boli adoptované
ako osemnásťmesačné siroty, čo
do značnej miery vylučuje zlé
návyky detí a jazykovú bariéru.
Moskva je rozhorčená už
tým, že im to Američania včas
neoznámili. Ombudsman
pre práva detí Pavel Astachov

kritizoval „zlý systém kontroly a informovania o osude
adoptovaných detí“ a obrátil
sa na americké ministerstvo
zahraničia, ktoré sľúbilo prípad
sledovať. Hovorca ruskej
diplomacie Igor Ljakin-Frolov
sa nechal počuť, že podobné
úmrtia adoptovaných ruských
detí v amerických rodinách „sa
v ostatnej dobe dejú systematicky“.
Podľa médií od roku 1996
v USA a Kanade zahynulo
najmenej 15 detí adoptovaných z Ruska. Napríklad v lete
2008 zahynul sotva dvojročný
chlapec, ktorého jeho adoptívny otec nechal deväť hodín
zatvoreného v aute pri päťdesiatstupňovej teplote. Obvinenia zo zabitia bol však zbavený.
Americký veľvyslanec v Moskve
nad prípadom vyjadril „šok
a zármutok“. Ale dodal, že
prípadný zákaz adopcie ruských
detí americkými občanmi by
nebol východiskom. „V USA
žijú státisíce adoptovaných
detí, ktoré si osvojili milujúce

rodiny, a v ruských sirotincoch
žijú tisícky detí, ktoré túžia po
domove a rodičoch,“ upozornil. Od rozpadu Sovietskeho
zväzu bolo v zahraničí osvojených 60-tisíc ruských detí.
Nasledujúci mesiac priniesli svetové médiá informácie
o počínaní zdravotnej sestry Torry Hansenovej, ktorá
posadila 8-ročného ruského
chlapca Arťu Saveljova samého
do lietadla s odkazom, že ho
už nechcú. „Snažila som sa dať
tomuto dieťaťu všetko, čo som
mohla, ale je mi ľúto. Pre bezpečnosť mojej rodiny, priateľov
a mňa samej si viac neželám byť
matkou tohto dieťaťa,“ napísala
na lístok. Torry tak veľmi túžila
po dieťati, že bola ochotná
prekonať dve najčastejšie obavy
potenciálnych adoptívnych rodičov – prijať staršie dieťa a ešte
aj z cudzej krajiny.
Po príchode do Tennessee
sa zdalo, že vychudnutá sirota
je v novej krajine šťastná, ale
problémy so správaním sa začali
čoskoro: útočil, vrieskal, pľul

na novú matku a vyhrážal sa,
že zabije členov rodiny. To sa
dialo najmä vtedy, ak nedostal,
čo chcel – či už videohru, alebo
hračky. „Nakreslil obrázok
nášho horiaceho domu a každému povedal, že spáli náš dom
s nami vnútri,“ tvrdia Hansenovci. „Najprv sme si mysleli, že
láskou mu môžeme pomôcť, ale
mýlili sme sa,“ hovoria.
Experti na adopcie varujú, že
mnohé rodiny sú svojou túžbou
po adopcii zaslepené natoľko,
že si neuvedomia, čím si museli
siroty prejsť, a to najmä staršie
deti, ktoré niekto opustil alebo
zanedbával.
Medzinárodná adopcia je
však pre mnohé deti jedinou
cestou, ako nájsť novú rodinu.
Platí to aj o rómskych deťoch na
Slovensku, ktoré si môžu nájsť
rodinu zvlášť v juhoeurópskych
štátoch, kde ich farba pokožky
a temperament sú príbuzné
miestnemu obyvateľstvu. Ak
však systém medzinárodnej
adopcie nefunguje veľmi
efektívne, musia deti zbytočne
vyrastať v ústavnej výchove, za
čo musí platiť celá spoločnosť.
Takmer všetky deti v ústavnej
výchove na východnom Slovensku majú rómsky pôvod. Väčšina z nich je právne voľných. Ale
ich šanca na adopciu do rodiny
vonku je menšia než 15%. n
Juraj Gradoš

listáreň
Vážená redakcia,
počas poveľkonočného obdobia som
sa u gréckokatolíkov stretla s dvojakým
pozdravom. Jedni sa zdravili Slava Isusu
Christu, iní ešte Christos voskrese. Ako je
to správne?
Žaneta
Christos voskrese!
V Gréckokatolíckej cirkvi u nás sa najčastejšie používa päť kresťanských pozdravov
v oboch jazykových mutáciách – po cirkevnoslovansky a po slovensky. V oblastiach
s rusínskou, ukrajinskou alebo maďarskou
menšinou sa môžeme stretnúť aj s pozdravmi v ich materinských jazykoch. Slovanské
jazyky na našom území používajú pozdravy odvodené práve z cirkevnoslovanského

jazyka, teda väčšine zrozumiteľné. Práve
táto príbuznosť neraz vedie k zamieňaniu
cirkevnoslovanského, rusínskeho a ukrajinského pozdravu.
Najčastejším pozdravom u nás je pozdrav
Slava Isusu Christu! – Slava i vo viki. Tento
pozdrav sa nezvykne prekladať do slovenčiny. Ide o akýsi univerzálny pozdrav pre celú
našu cirkev, ktorý sa používa počas roka
s výnimkou obdobia po sviatku Narodenia
Pána a Vzkriesenia Pána.
V čase od Povečeria Narodenia Pána až
do ukončenia sviatku (31. decembra) sa
u nás používa pozdrav Christos raždajetsja!
– Slavite jeho! Častý, no nepresný preklad
do slovenčiny je: Kristus sa narodil! – Oslavujme ho! Osobne si myslím, že správnejší
preklad je: Kristus sa rodí! – Oslavujte ho!

Častejšie sa so slovenským prekladom
pôvodného pozdravu stretávame v období
od utierne Vzkriesenia Pána až do ukončenia sviatku Paschy, teda do Nanebovstúpenia Pána. Pôvodný pozdrav Christos
voskrese! – Voistinu voskrese! na slovenských farnostiach niekde nahrádza jeho
preklad Kristus vstal zmŕtvych! – Naozaj
vstal zmŕtvych!
Okrem týchto pozdravov zviazaných
s cirkevným rokom poznáme ešte univerzálny pozdrav Christos posreďi nas! – I jesť,
i budet! (Kristus medzi nami! – Je a bude!)
a pozdrav používaný pri vstupe do domu:
Mir domu semu! – I vsim živuščim v nem!
(Pokoj tomuto domu! – I všetkým, ktorí
v ňom bývajú!).
otec Juraj
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Štát a financovanie
cirkví
Michaela Moravčíková v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví. Vyštudovala Gréckokatolícku bohosloveckú fakultu v Prešove. Počas štúdia
pôsobila aj ako podpredsedníčka akademického senátu
UPJŠ v Prešove (neskôr Prešovskej univerzity). Svoje štúdiá
si dopĺňala na Cyrilo-metodějskej teologickej fakulte UP
v Olomouci (u prof. P. Ambrosa). Je autorkou a spoluautorkou mnohých vedeckých prác zaoberajúcich sa vzťahom
štátu a cirkví, ako aj ich financovania.

Čo je úlohou Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví?
Ústav pre vzťahy štátu a cirkví
sa zaoberá interdisciplinárnym výskumom vzťahov štátu
a cirkví – realizuje informačnú,
dokumentačnú, odborno-poradenskú, edičnú a organizačnú
činnosť. Je jedinou štátnou,
konfesionálne neutrálnou
inštitúciou v SR, ktorá sa špecializuje na výskum religiozity;
sústreďuje odbornú literatúru
a tlač, vydáva odborné publikácie, organizuje odborné podujatia, spolupracuje s inštitúciami
príbuzného zamerania v SR
i v zahraničí, vykonáva odbornú
konzultačnú činnosť.
Dnes mnohí vnímajú vzťah
štátu a cirkví iba ako otázku
financovania.
Myslím si, že financovanie je
jednou zo zásadných otázok,
ale je toho podstatne viac.
Omnoho dôležitejší je priestor
na náboženstvo v danej krajine,
a to najmä verejný priestor
a pôda školy.

Ako vy vnímate úlohu cirkví
v našej spoločnosti?
Ak to poviem zjednodušene,
nemali by sme pripustiť zredukovanie nášho pohľadu iba
na horizontálny, ale upriamiť
a neustále upriamovať našu
pozornosť na vertikálny rozmer
života človeka a spoločenstva.
Na silu spoločenstva, súdržnosť,
zmysel a cieľ života, na isté
cnosti, ktoré by iba v horizontálnom rozmere neboli tak ľahko pochopiteľné. Náboženstvo
bolo v dejinách tmelom veľkých
krajín. Dnes je to tak v mnohých častiach Zeme, v Európe
už ale nie. Napriek tomu alebo
práve preto je dnes úloha cirkví
na starom kontinente dôležitejšia a ťažšia ako kedykoľvek
predtým. Pretože dnes predstavuje jednu z mnohých možností, z ktorých si moderný človek
vyberá a skladá svoj duchovný
život.
Aká je podľa vás úloha kňaza
v spoločnosti?
Kňaz by mal byť vzorom vo
svojom správaní sa voči Bohu,

ľuďom aj okolitému svetu, teda
vo všetkom. Zároveň by mal byť
tým, kto každého prijme a nikoho neodsúdi, i keď odsúdi
niečie správanie alebo postoje.
Niekto, kto je nielen ochotný
a pripravený pomôcť, ale to aj
robí. Cez pohľad na kňaza by
mal byť aj pre nezainteresovaných aspoň do istej miery pochopiteľný Boh, o ktorom kňaz
hovorí. Zároveň je to niekto,
kto prostredníctvom vlastného
čistého srdca vedie iných k očisťovaniu, k správnemu chápaniu,
videniu veci takých, aké sú.
Je kňaz prínosom aj po inej
ako náboženskej stránke?
Každý človek, teda aj kňaz,
je prínosom pre iných a pre
spoločnosť, ak je dobrým,
obetavým človekom, vzorným
občanom, starostlivým synom
a podobne. Často kňazi plnia
aj rôzne spoločenské funkcie,
zvlášť v oblastiach, kde suplujú
sociálnu pomoc či edukačné
zariadenia. Niekedy sú prirodzenými lídrami spoločenstiev
– najmä v ekonomicky menej

rozvinutých oblastiach. Často
nachádzajú riešenia pre živobytie rodín alebo celých spoločenstiev, môžu byť mediátormi medzi znepriatelenými stranami,
tými, čo utíšia trpiacich.
Teda istým spôsobom je kňaz
osožný pre celú spoločnosť,
nie iba pre veriacich.
Najmä v minulosti bol nenahraditeľným. Stačí pohľad na
naše dejiny, aké významné úlohy v nich zohrali práve kňazi.
Kde pramení súčasná prax
financovania platov kňazov,
a teda aj slovenských cirkví?
Tým, že je kňaz vyčlenený
z procesu tvorby hmotných
statkov, spoločenstvo, ktoré
takéto vyčlenenie toleruje,
implicitne preberá zodpovednosť za jeho prežitie. Toto nie
je jediný model, existujú aj iné.
Spomeňme si na príklad prvotnej cirkvi.
Na našom území je prelomovým obdobie panovania rakúskej cisárovnej Márie Terézie
a jej syna Jozefa II., ktoré nielen
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zavedením náboženských
fondov a matíc predstavuje
obrovskú ingerenciu štátu do
problematiky nielen hmotného
zabezpečenia cirkví. V čase
ich panovania došlo k odňatiu
značného cirkevného majetku
vplyvom osvietenstva, čo bolo
kompenzované práve zainteresovanosťou štátu ohľadne
ekonomického života cirkví.
Podobná situácia bola v Československu po nástupe komunistickej diktatúry v minulom
storočí a následnom zoštátnení
cirkevných majetkov.
Mnohí ateisti dnes žiadajú
prísnu odluku cirkví a štátu.
Pre mnohých je tŕňom v oku
najmä priame financovanie
cirkví zo štátnych rozpočtov
štátov a v niektorých prípadoch
to môže byť aj ingerencia cirkví
do verejných záležitostí. Morálne nároky náboženstiev
môžu byť pre niekoho „ťažko počúvateľné“. Hlavný
prúd je dnes orientovaný
predovšetkým na zisk
a „seriálový“ životný štýl.
Požiadavky na solidaritu, obetu, pokánie, metanoiu môžu tento prúd
veľmi znervózňovať.
Čo môže odluka cirkví od
štátu priniesť samotným
cirkvám?
Tak ako v mnohých prípadoch, aj tu sú pozitíva i negatíva. V prvom rade tu ide o často
pertraktovanú nezávislosť cirkví
od štátu. Dnes však žijeme v civilizovanej spoločnosti a absolútna nezávislosť od štátu, ktorý
sa stará o obranu, bezpečnosť,
infraštruktúru, rôzne druhy zabezpečení a vytvára podmienky
na rôzne činnosti a spôsoby
života, je pre jedinca i spoločenstvo ťažko predstaviteľná. I keď
sú cirkvi priamo financované zo
štátneho rozpočtu, ide o financie, na ktoré sa skladajú všetci
ekonomicky činní občania. Treba si uvedomiť, že ide o otázku
spôsobu výberu financií (štát,
cirkvi v spolupráci so štátom,
cirkvi samostatne), určenie
platcu (každý daňový poplatník

alebo iba ten, ktorý sa hlási za
člena niektorej cirkvi) a určenie
výšky príspevku. Existuje viacero možností, viacero modelov, ktoré sa uplatňujú v Európe
i vo svete.
Ako by sa prísna odluka dotkla samotných veriacich?
Ako som už spomenula, existujú viaceré funkčné modely na
zabezpečenie cirkví. Myslím si,
že táto otázka by sa mala diskutovať v cirkvách samotných. Veriaci by sa spoločne so svojimi
duchovnými mali zamýšľať nad
tým, ako by chceli mať zabezpečený hmotný život svojich
cirkví. Či chcú mať podporu pre
svoju cirkev zahrnutú vo väčšom „balíku“ daní, ktoré vyberá

štát a ktorými zabezpečuje aj
mnohé iné potreby, alebo chcú
iný, adresnejší model, alebo
chcú záležitosť financovania
vziať iba do svojich rúk.
Ktoré cirkevné spoločenstvá
by boli pri finančnej odluke
najviac postihnuté?
Na túto otázku by sa dala
vytvoriť ako odpoveď istá
prognóza, ak by sme vedeli
všetky okolnosti odluky. Taktiež
by sme museli vziať do úvahy
konkrétne cirkevné spoločenstvá. Nie je to totiž tak, že
by všetky kopírovali zloženie
spoločnosti. V niektorých sú
veľké rozdiely v oblasti počtu
aj ohľadom vekového zloženia,

vzdelanostnej úrovne, príjmových skupín. Až na základe
týchto poznatkov by sa dali
modelovať situácie správania.
Ale skutočne iba modelovať,
lebo rozhodovanie konkrétneho
človeka môže byť ovplyvnené
rôznymi vnútornými i vonkajšími podnetmi. Naozaj len veľmi
všeobecne – pre dobrovoľný
príspevok sa ťažko rozhodnú
veľmi chudobné vrstvy, tiež
veľmi bohatí ľudia. Ak je napríklad príspevok závislý od výšky
príjmov (podobne ako princíp
úniku do daňových rajov), volia
niekedy aj výstup z Cirkvi. Pre
každé spoločenstvo, či už je
sakrálneho, alebo sekulárneho
charakteru, je dobré, keď má
silnú strednú vrstvu.
Kedy očakávate tento stav?
Aké musia byť vytvorené
podmienky na odluku?
U nás k odluke cirkví od
štátu došlo po páde komunizmu, keď bol zrušený
dozor štátu nad cirkvami
(zákonom číslo 16/1990
Zb.). Nemožno však povedať, že by to bola úplná odluka, a to najmä pre
kontinuálne financovanie
cirkví zo štátneho rozpočtu. Treba však podotknúť, že
tu nejde o úplne financovanie
cirkví. Z prostriedkov štátneho
rozpočtu sú uhrádzané platy
duchovných, odvody do poisťovní a cirkví dostávajú príspevok na prevádzku ústredí.
Koľko finančných prostriedkov ide zo štátneho rozpočtu
na chod cirkví a charít?
Minulý rok to bolo 37 191 961
eur pre všetky registrované
cirkvi vrátane charít. Z toho
pre charity Katolíckej cirkvi,
Evanjelickej cirkvi a Reformovanej cirkvi 2 573 061 eur. Tieto
výdavky netvoria ani tri promile
z celkových výdavkov štátu.
Prirodzene však každý rok táto
suma stúpa a kopíruje spoločensko-ekonomický vývoj.
Za rozhovor ďakuje
Juraj Gradoš.

kultúra

Festival Johann
Sebastian Bach
– Slovensko
2010
Od roku 2000 sa na Slovensku každých päť rokov koná
festival venovaný Johannovi Sebastianovi Bachovi.
V roku 2010, keď si celý
kultúrny svet pripomína
325. výročie narodenia (21.
marca 1685 v Eisenachu)
a 260. výročie smrti (28.
júla 1750 v Lipsku) geniálneho skladateľa, inštrumentalistu, organizátora
duchovného a kultúrneho
života, hlboko veriaceho
človeka, sa uskutoční
festival Johann Sebastian
Bach – Slovensko 2010. Podujatie sa koná v rámci Roka
kresťanskej kultúry 2010 na
Slovensku.
Festival bol otvorený 21.
marca 2010 podujatím Deň
organa, ktoré organizovala
ECAV na Slovensku v spolupráci s Ekumenickou radou
cirkví v SR. V tento deň by
v mnohých kresťanských
kostoloch na Slovensku
znela organová hudba,
a to aj mimo pravidelných
pobožností.
28. júla 2010 sa v mnohých kresťanských kostoloch na Slovensku bude
konať ďalšie podujatie:
Buď Bohu česť na výsosti – Deň Bachovej hudby
na Slovensku. V tento deň
v kostoloch zaznejú variácie
Bachovej chorálovej predohry Allein Gott in der Hoeh’
sei Ehr.
Juraj Gradoš
snímka: www.conradaskland.com
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„Máme na to“ zomrieť
ako Abrahám?
„Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať. Ešte aj
v starobe budú prinášať ovocie, úrodní budú
a plní sviežosti; a tak zvestujú, že Pán, moje
útočisko, je spravodlivý a neprávosti v ňom
niet.“(Ž 92, 13 – 16)

T

oto je jeden z Božích prísľubov pre ľudí, ktorých
život bude svedectvom
o neuveriteľnom dobrodružstve života s Bohom bez toho,
aby vôbec čosi povedali. Každý
postoj prameniaci v skrytosti
vychádza najavo do konkrétnej
podoby. Poďme sa teda pozrieť
aspoň na niektoré z nich:
Postoj k chrámu a prežívanie
sviatostného života
Účasť na liturgii je jedným
z bežných prejavov kresťanských rodín tu na Slovensku.
Ale v mnohých prípadoch
nepramení z presvedčenia, ale
zo zvyku. A je to jedna z vecí,
ktorá nevrhá na Cirkev dobré
svetlo. Mnohí z nás sa totiž
zúčastňujú na nedeľnej liturgii,
ale „...ich srdce je ďaleko odo
mňa,“ (Mt 15, 8) hovorí Pán.
Mnohokrát je náš život v spoločnosti na kilometre vzdialený
od spôsobu života, aký nám
ponúka Boh. Ježiš sa na jednom
mieste zmieňuje: „...nie každý,
kto mi hovorí Pane, Pane, vojde
do môjho kráľovstva“ (Mt 7, 21)
alebo na inom mieste hovorí
Boh „...poznám tvoje skutky, že
nie si ani studený, ani horúci.
Kiež by si bol studený alebo
horúci! Takto, že si vlažný, ani
horúci, ani studený, už-už ťa

vypľúvam z úst“ (Zjv 3, 15 – 16).
V Božom pláne je spasiť
všetkých ľudí. Ako však majú
neveriaci prijať Krista, keď
mojím životným štýlom, ktorý
je úbohou karikatúrou kresťanského života, ich presviedčam
o tom, že celá Cirkev je pokrytecká?
A čo sa týka sviatostného
života, ak sa napríklad cítim
zdravotne zle, mám problém ísť
za kňazom a pýtať si modlitbu
a pomazanie chorých? Ľudia
v tom obyčajne vidia posledné
pomazanie pred smrťou „Je
niekto z vás chorý? Nech si
zavolá starších Cirkvi; a nech
sa nad ním modlia a mažú ho
olejom v Pánovom mene.“ (Jak
5, 14) Nie je to nič iné len život
podľa Biblie a užívanie toho, čo
nám bolo dané Bohom.
Spoločenstvo
Bohu nejde o to, koľko ľudí
poznáme, ale akých priateľov
máme.
Pretože akých máme priateľov, takými ľuďmi sa stávame.
Rozlišujem medzi slovami
kamarát či známy a priateľ.
Známy alebo kamarát je človek,
s ktorým sa síce poznám, ale
nie sme si blízki. Mám veľa
kamarátov, s ktorými sa môžem
rozprávať o počasí, málo však

takých, s ktorými sa spolu
dokážeme modliť. Priatelia
sú ľudia, s ktorými zdieľam
spoločenstvo.
Spoločenstvo je jedným zo
základov života kresťanov.
To nie je nič mimoriadne, nič
zvláštne a rozhodne to nie je
nič naviac. Je to elementárna
vec, ktorá má byť súčasťou
nášho života. Ak som vo svojom
živote stretol ľudí, ktorí boli
zapálení a horelo im srdce pre
Pána, boli súčasťou spoločenstva.
• Spoločenstvo je svedectvom
mojej viery.
• Vyvádza ma z izolácie, keď
som upriamený len sám na
seba.
• Posilňujú sa tam moje

duchovné svaly.
• Cirkev ako Kristovo telo ma
potrebuje.
• Základný tábor šírenia Kristovho posolstva vo svete.
• Spoločenstvo ma chráni
pred odpadnutím.
Pozor, nehovorím teraz
o účasti na bohoslužbách,
hovorím o vzájomnom zdieľaní
životov s inými ľuďmi.
Napríklad v Spoločenstve
Presvätej Bohorodičky, kde
sa stretáva 3 – 6 rodín, si na
začiatku povedia novinky,
potom sa zdieľajú o tom, ako
im išla ich spoločná a rodinná
modlitba, ako sa im darilo v ich
vzťahu. Nasleduje čítanie Božieho slova, odpoveď na neho
a záverečná modlitba.
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Tým, že sa takíto rodičia
schádzajú, automaticky vytvárajú vhodné podmienky na prvé
spoločenstvo svojich detí a ich
rast vo viere.
Práca a zamestnanie
Bohu nejde o to, koľko majetku nadobudneme svojou prácou,
ale akým spôsobom k nemu
prídeme. Mnohí vo svojej práci
prežívajú pocit bezvýznamnosti. Aj tým, že nepoznáme svoje
skutočné poslanie a obdarovanie. Nenájdeme sa vo svojom
povolaní, a tak sa pre nás naša
práca stáva nutnou cestou,
ako prísť k peniazom. Väčšina
biblických hrdinov nepatrila ku
kňazom. Napríklad Abrahám
bol farmár a obchodník, Jozef
bol obchodník a veľmi dobrý
správca, Jozue a Kaleb sa zasa
pohybovali vo vojenskej sfére,
Dávid bol pastierom, neskôr generálom a napokon aj kráľom.
Daniel a Nehemiáš zastávali
funkciu vládnych úradníkov.
Dnešnej Cirkvi chýbajú vzory
v kresťanoch, ktorí sa pohybujú
vo svetskom prostredí a tam
reprezentujú Krista.
Boh chce, aby sme svoju
prácu brali vážne. Nemusíme sa
nutne angažovať v duchovnej
sfére
(príprava stretiek a pod.),
ak na to nemáme povolanie,
to však neznamená, že ako

kresťania nie sme povolaní byť
kňazmi na svojom pracovisku,
kde trávime podstatnú časť
aktívneho dňa.
Najlepší spôsob, ako Boh
môže konať skrze našu prácu,
je ten, že budeme dobrí v tom,
čo robíme, a že si zachováme
pravú tvár a charakter. „Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako
Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď
viete, že od Pána dostanete za
odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!“ (Kol 3, 23 – 24)
Len čo sa ľudia v našom okolí
dozvedia, že sme kresťania,
stávame sa pre nich obrazom
Cirkvi a Boha.
Postoj k spoločnosti
a kultúre
Boha nezaujíma, aké spoločenské postavenie dosiahneme,
ale to, čo dokážeme urobiť pre
iných. Súčasťou ktoréhokoľvek životného štýlu je niesť
posolstvo. Ja ako veriaci človek
nesiem posolstvo o Kristovi.
Napríklad tým, aký je môj
postoj k chudobným, voľbám,
zákonom, hnutiam, spoločnostiam... Sme zodpovední za
spoločné dobro.
Všimnime si – manželstvo
ako pojem je nahrádzaný
pojmom registrované partnerstvo, pojmy manžel/manželka
nahrádzané pojmami partner/
partnerka ... Ak som presvedče-

ný o tom, že umelé potraty (interrupcie) nie sú v Božom pláne
a každá žena, ktorá takýto
zákrok podstúpi, privoláva na
seba prekliatie, dám to patrične
najavo, prispejem na petíciu
proti takýmto zákrokom...
Nie sme totiž zodpovední len
za zlé skutky, ktoré sme urobili,
ale nesieme zodpovednosť aj za
všetky dobré skutky, ktoré sme
mohli vykonať, a nevykonali
sme ich. „Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.“
(Mt 25, 45) „Každého, kto mňa
vyzná pred ľuďmi; aj ja vyznám
pred svojím Otcom, ktorý je na
nebesiach.“ (Mt 10, 32)
Vzhľadom na to, že sme
obklopení médiami, je dôležité ich nielen sledovať, ale aj
usmerňovať ich vývoj. Myslím
tým aktívne reagovať na veci,
ktoré sú v rozpore s našou
vierou alebo ktoré sa nám páčili
a chceme ich podporiť.
Postoj k hospodáreniu
a ekológii
Bohu nejde o to, koľko ušetríme, ale ako zodpovedne naložíme s tým, čo máme k dispozícii.
Prečo? Pretože sa niekedy
šetrí na úkor iných zdrojov. Ak
chcem ušetriť na teple a v byte
nekúrim, resp. troška si prikúrim, keď som doma, ale môj
sused musí kúriť viac, pretože

mu beriem teplo, nie som
dobrý správca, ale zlodej. Ak si
myslím, že umývačka riadu je
zbytočný luxus pre kresťana, ale
pritom pri umývaní riadu spotrebujem dvakrát alebo trikrát
toľko vody, mal by som svoj
názor prehodnotiť. Keď Boh
povedal, že si máme podmaniť
zem, nemyslel tým, že máme
plytvať, ale zveľadiť to, čo
máme k dispozícii. Každé moje
rozhodnutie a každý skutok má
trvalé následky. Ak sa v chráme
modlím „zbav nás zlého“ a ešte
v ten istý deň poobede si idem
auto umyť k potoku a znečistím
tým niekoľko hektolitrov vody,
čo čakám? Že Boh príde a uprace po mne? Prečo by mal? Veď
mne dal do správcovstva túto
zem. Dal mi rozum, aby som sa
naučil hospodáriť s tým, čo mi
dal do užívania.
Nedajme sa okradnúť o Bohom zasľúbenú zem a s vierou
vykročme, pretože „Abrahám
uveril Bohu a to sa mu počítalo
za spravodlivosť. ... I pominul
sa Abrahám a zomrel v peknom veku, starý a uspokojený
životom, a pripojil sa k svojmu
ľudu“(Gn 16, 6; 25, 8). Kiežby sa
tieto slová naplnili aj v našich
životoch! n
Pavol Vrabeľ a kol.
snímka: www.cirota.ru

varovanie

Veštenie

S

nahu človeka dozvedieť sa utajené
veci, ktoré sa týkajú predovšetkým
budúcnosti, za pomoci démonov nazývame veštenie. Rôzni veštci, jasnovidci
alebo astrológovia o sebe tvrdia, že majú
v sebe od narodenia nadprirodzený „dar“
a že chcú „pomáhať“ ostatným ľuďom.
Na veštenie potrebujú pomôcky: dátum
narodenia, fotografiu, kúsok šatstva...
Používajú kyvadlo, karty alebo svoje ruky
ako senzory energie. Často za svoje služby
vyžadujú vysoké sumy peňazí. Ľudia, ktorí
ich navštívili, tvrdia, že im povedali pravdivé veci z ich života alebo že ich predpovede
sa naplnili. Pozrime sa na Skutky apoštolov
(16, 16 – 18). Za apoštolom Pavlom niekoľko

dní chodila dievčina s vešteckým duchom
a vykrikovala: „ ,Títo ľudia sú služobníkmi
Boha, Najvyššieho, a zvestujú vám cestu
spásy.‘ A robila to mnoho dní. Pavla to
dohnevalo, obrátil sa a povedal duchu:
,V mene Ježiša Krista ti rozkazujem, aby si
z nej vyšiel!‘ A v tej hodine vyšiel.“ Dievčina hovorila pravdu, a predsa z nej Pavol
vyhnal vešteckého ducha. Zlo v tomto
prípade nepochádzalo od toho, žeby dievčina klamala a podvádzala, ale v tom, že jej
schopnosť bola od diabla.
Sv. Augustín upozorňoval na to, že sa
máme vyhýbať veštcom a zvlášť, keď hovoria pravdu.
Ak má niekto dar proroctva od Boha,

takýto dar dostane zväčša pri modlitbe.
S tým sa človek nerodí. A nepotrebuje pri
tom používať fotografie, dátum narodenia,
kyvadlo ani zvláštne úkony. Všetko sa deje
v modlitbe a nie automaticky, ako sa o to
usilujú veštci, ktorí nemajú svoj dar od
Boha.
Preto dávajme pozor, kde nám veštci
ponúkajú svoje služby. Pozor na televízne
kanály, telefónne linky alebo časopisy, na
„nevinné“ horoskopy. Sú to naozaj pohanské praktiky uctievania démonov oblečené
do moderných šiat.
Ak som uveril v Ježiša, vkladám svoj život
do rúk Boha.
Damián Saraka
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„...kašlem na smrť,
verím na život!“

(skupina Elán)

M

ôj starý otec mi
pri jednej z prázdninových návštev
rozprával príhodu. Niekto
z jeho príbuzenstva bol povolaný bojovať v prvej svetovej
vojne. Po čase prišla domov
správa, ktorej sa každý bál
– že na fronte padol. Matka
a blízki ho oplakali a časom
sa s tým zmierili. Po skončení
vojny, keď sa život vracal do
normálnych koľají, matka čosi
pripravovala v kuchyni. V istej
chvíli sa dvere otvorili a ona
v nich zbadala svojho dávno
oplakaného syna. Nezmohla
sa ani na slovo, ani na privítanie: Odpadla.
Neviem, či odpadla zo
strachu, alebo zo šoku, ktorý
prežila, ale táto situácia bola
evidentne silnejšia, ako bola
ona schopná v tej chvíli stráviť.
Jedno je však isté – že aj keď
sa smrti a mŕtvych väčšinou
bojíme, predsa vieme, ako sa
máme zachovať. Mŕtveho opla-

čeme, pochováme, postavíme
pomník, na Sviatok zosnulých
odnesieme na hrob kytičku,
zapálime sviečku, pomodlíme
sa...
Ale čo ak mŕtvy žije?
S touto otázkou boli konfrontovaní Ježišovi súčasníci.
Aj oni presne vedeli, ako sa
vysporiadať s mŕtvym Ježišom.
Učeníci boli smutní a lámali
si hlavy, čo s nimi bude. Jozef
z Arimatey nakúpil plátno
na pochovanie, ženy voňavé
oleje na pomazanie. Ostatní sa
snažili vyrovnať sa so stratou
milovaného učiteľa návratom
ku každodenným povinnostiam a starostiam. Ježišovi
nepriatelia mali pocit, že je
konečne pokoj. Všetci však
zažijú obrovský šok. Hrob je
prázdny! Učeníci nechápu,
ženy sú vystrašené, nepriatelia
zahmlievajú...
Z toho vplýva jedno – prirodzenejšie je prijať a zmieriť
sa s tým, že Boh je mŕtvy, ako

uveriť tomu, že aj keď zomrel,
predsa žije! Prečo? Pretože
mŕtvy Boh nemá nároky!
Toto nebol len problém
Ježišových súčasníkov, to je
problém ľudí a ľudstva od
Kristových čias!
Nikto nemá problém uveriť
tomu, že Kristus žil. Keď žil,
tak musel aj zomrieť, to je jasné každému. Ale tomu, že skutočne vstal z mŕtvych, verí len
málokto, a toto číta tento svet
z nášho zmýšľania a konania...
Pretože s mŕtvym Bohom sme
sa aj my vysporiadali. Mŕtvy
Boh nepotrebuje nič. Vystačí
mu to, čo mu ponúkneme.
Modlitbu, pobožnosť, nedeľnú
liturgiu, možno mu dáme aj
viac a možno menej. Postavili
sme mu množstvo pomníkov
v podobe chrámov a krížov pri
cestách... Ale ak pripustíš, že
vstal z mŕtvych a uveríš, táto
viera nutne prevráti tvoj život
naruby. Nebudeš síce žiť iný
život, na inom mieste, s inými

ľuďmi, ale ten istý život, s tými
istými problémami. Zmení sa
len jedno – zistíš, že život je
aj o iných hodnotách, ako je
tučné konto, výnosné zamestnanie, dovolenka v zahraničí...
Potom pochopíš, že každé
počaté dieťa je dar od Boha,
sexualita nie je na zaháňanie
nudy a každý človek je Bohom
milovaný presne tak ako ty
a má právo na tvoju lásku.
Teda uveriť vo vzkriesenie,
v život po smrti, vlastne znamená naplniť svoju túžbu po
šťastí, po pokoji, po slobode.
Vysporiadať sa s Bohom ako
mŕtvym je veľmi jednoduché.
Ak však uveríš, že on žije,
potom prežiješ to, že život nie
je tragédia s ešte tragickejším
koncom, ale čas, ktorý ti dáva
Boh na to, aby si žil v radosti,
šťastí, pokoji a láske. Preto
„kašlem na smrť, verím na
život“. n
Martin Mati
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Animátor napomáha zjednocovaniu.
Sv. Ján Zlatoústy na adresu prvých Ježišových učeníkov hovorí: „Toto je pravá
bratská láska, pravdivé pokrvné príbuzenstvo a čistý cit: vzájomne si otvoriť
dušu, podať pomocnú ruku, duchovne
sa zjednotiť.“ Animátor je ten, kto dbá
o to, aby vzťahy v spoločenstve boli
založené na Ježišovej láske, boli pravdivé a aby vzájomná láska viedla členov
k skutočnému zjednoteniu v Kristovi.
Je spojovacím článkom medzi mladými
a cirkevným, farským spoločenstvom.
Jeho služba predpokladá schopnosť
spolupracovať na najširších úrovniach.
Animátor smeruje do budúcnosti. Je
človekom nádeje, optimistom vedomým

si toho, že Kristus je skutočný víťaz, ktorý
stále žije medzi nami. Pomáha mladým
ľudom stretávať sa s ním. Vie, že Božie
cesty sú tajomstvom, no napriek tomu
dôveruje Kristovi. Je tým, ktorý plánuje,
aby jeho práca nebola chaotická. Ak
spoločenstvo nemá projekt, prichádza
nebezpečenstvo rozptýlenia, preskakovania z jedného do druhého. Pastorácia má
vtedy úspech, ak je systematická a vytrvalá. Pripravuje si pomocníkov a nástupcu.
Nikto nie je nenahraditeľný. Ján Krstiteľ
dokázal zažiariť a s veľkou dynamikou
animovať mnohých súčasníkov. Keď prišiel Kristus, ustúpil do úzadia: „On musí
rásť a mňa musí ubúdať.“ (Jn 3, 30)
Dominika Komišaková
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Keď je človek človekom
Sú ľudia, ktorí sa nechcú ukazovať pred televíznymi kamerami. Nepotrebujú
takýto druh popularity, sú nenápadní, obyčajní, no neobyčajné sú ich činy,
ich denné skutky. Pri jednej svojej služobnej ceste na Spiš som takúto „dobrú
dušu“ stretla a aspoň hodinku s ňou bola.

A

   oplatilo sa, lebo dobro
stretávať je nutné a dobrom sa inšpirovať je ešte
potrebnejšie.
Nikdy sme sa nevideli, no
usmiata pani domu v Klčove s bábätkom v náručí nás
srdečne privítala. Nebolo to jej
dieťa. V perinke bol zabalený
predčasne narodený Paľko,
o ktorého sa stará ako profe-

sionálny rodič. Bol spokojný,
lebo aktuálne mal všetko, čo
má dieťa mať: láskavé ruky,
pohladenie, teplo i domov – aj
keď len dočasný. Pani Viera
Ondrušová si takouto službou
splnila svoj dievčenský sen –
byť zdravotnou sestrou. Teraz
je ešte niekým navyše. Dáva
nechceným či dočasne odobratým novorodencom prechodný

domov i lásku. O tom, že je
veriaca, niet pochýb – kríž
i Kristus je u nich nielen na stene a obrazoch. Žijú s ním a pre
neho. Pani Viera sa rozdáva.
A bez nároku na popularitu.
Dalo by sa povedať, že najdúchom dáva okúsiť materinskú
lásku a svojmu bratovi venovala
aj svoju obličku. Je skromná,
veľa nehovorí, no spokojné

dieťa v jej náručí je odpoveďou
na všetky otázky.
A tak som sa zamyslela nad
tým, ako sa ja rozdávam a ako
pomáham ľudstvu. V porovnaní
s pani Vierkou veľmi skromne.
Ja som len darovala krv (zatiaľ
iba dvakrát), ale aj tak som pri
tom mala úžasný pocit. Taký
ako aj počas návštevy u pani
Vierky. Až som sa zahanbila,
keď som si spomenula na to
moje skromné rozdávanie sa.
Ale inšpirovala som sa a budem
sa snažiť byť štedrejšou v dávaní nezištnej pomoci ľuďom.
A verte, že to nemusí byť niečo,
za čo by človek dostal Nobelovu
cenu. Možno sa stačí viac zaprieť, obetovať a hľadať miesto
pre vlastné uplatnenie v rámci
služby blížnemu. Už dlhšie
uvažujem o dobrovoľníckej
práci v nemocnici. A návšteva
u pani Vierky ma intenzívnejšie
naštartovala. Skúste to aj vy,
lebo pomoci nikdy nie je dosť,
a tej nezištnej ešte menej.
Ďakujem. n
Diana Murdziková
Autorka je redaktorkou
v STV Košice.
ilustračná snímka: sxc.hu

slovo o biblii

Zapálení ohňom v srdci

O

heň je jedným z najdôležitejších
prvkov ľudského sveta. Človek
jeho pomocou môže meniť svet. Okrem
ničiacej sily má oheň úlohu očisťovania, zoceľovania a pretvárania. Ohrieva
a osvecuje. Človek sa môže pre všeličo
zapáliť, horieť, ale aj zhasnúť. Vie horieť
žiadostivosťou, vzbĺknuť hnevom, vzplanúť vášňou, zahorieť láskou... Aby sa stal
Božím plameňom, je očisťovaný ohňom
skúšok. (1 Pt 4, 12) V blízkosti svätého
Boha nečistý neobstojí. Pán súdi večným
ohňom: „Lebo ohňom bude súdiť Pán

a svojím mečom každé telo a bude veľa
tých, čo Pán porazí“ (Iz 66, 16). Samotná
Božia prítomnosť je stravujúci oheň, ktorý ukazuje slávu nebeského sveta, ale aj
horlivosť Božích služobníkov a prorokov
je ako oheň. Biblia o tom často hovorí.
Predstavuje proroka Eliáša, ako toho,
kto „povstal… ako oheň“ a ktorého „slovo
blčalo ohňom sťa fakľa“ (Sir 48, 1).
Aj premieňajúce pôsobenie Svätého
Ducha je vykreslené symbolom ohňa.
Svätý Duch pretvára to, čoho sa dotkne.
Na Turíce spočinul v podobe „ohnivých

jazykov“ na učeníkoch a naplnil ich svojou
prítomnosťou. Ján Krstiteľ zvestoval Krista
ako toho, ktorý „bude krstiť Duchom Svätým a ohňom“ (Lk 3, 16). O Duchu aj Ježiš
hovorí: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem;
a čo chcem? Len aby už vzplanul“ (Lk 12,
49). Božou túžbou je naša stála spolupráca
so Svätým Duchom, ako to vyjadril apoštol
Pavol: „Ducha neuhášajte“ (1 Sol 5, 19).
Nech vždy väčšou láskou žiari z nás!
Marica Kipikašová
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Kľúčový človek 1
„M

ôžem poprosiť
kľúč?“ spýtal
sa Miro recepčnej v hoteli, kde bol na letnej
dovolenke. Zdalo sa však, že
ho prepočula, lebo sa ďalej zamestnávala nejakými papiermi.
Chcel to skúsiť znova, no zrazu
mu čosi napadlo a povedal:
„Bude vám prekážať, ak vám
poviem svedectvo?“
Na to zdvihla hlavu: „Svedectvo? Aké svedectvo? Pre mňa-za
mňa.“
A tak sa pustil do rozprávania.
Sobotňajší program prebiehal
podľa poriadku. Šlo o víkendovku eRka. Miro sem pricestoval
vlakom z rodného mesta spolu
s Maťou, Zuzkou a Mišou. Začiatok nášho príbehu zastihol
všetkých štyroch pri spoločnom
obede s ostatnými účastníkmi.
„Ale, to si len robíš srandu.“
„Vážne sa stratil.“
„A naposledy si ho mala ty?“
„Hej, ale čo ja viem, kde som
ho mohla dať.“
„Prehľadala si všetko?“
„Ešte nie, ale pozriem sa po
obede.“
Miro sa započúval do prúdu
rozhovoru Miše a Zuzky. Konečne sa dozvedel, o čo ide: diev-

čatám sa stratil kľúč od izby.
Po jedle tradične nasledovalo
voľno. Miro mal v úmysle ísť si
trocha zdriemnuť, ale novina
ho rozrušila. Pri otvorených
dverách do dievčenskej izby,
v ktorej práve zúrilo zemetrasenie, našiel Lukáša a Janku od
vedľa.
„Kedy ste na to prišli? Kedy
a kto ten kľúč naposledy
držal v ruke? Nespadol vám za
posteľ?“ Na Mirove otázky pohotovo reagovala Janka: „Miro,
ty budeš hlavný vyšetrovateľ.“
„Súhlasím, ale potrebujem
pomocníka.“
„Podľa mňa im ten kľúč vzal
on,“ oponovala Lucia, ktorá sa
k nim znenazdajky priblížila.
Miro na to nepovedal nič, no
stále dobiedzala: „No, cigán,
usmej sa!“ A Miro sa usmial.
„Je to jasný prípad! Smeje sa.“
„Ale veď aj ty sa smeješ.“
Lucia začala hneď nahovárať
Janku: „Poďme do Mirovej izby,
určite tam ten kľúč niekde má.“
„Pravda je, že býva hneď
vedľa dievčat.“
Miro okamžite vbehol do svojej izby spolu s Lukášom a dával
poslednému spolubývajúcemu
z trojice Petrovi inštrukcie
o tom, že nemá nikoho vpúšťať

dnu. Po chvíli opäť zaklopal na
vedľajšie dvere.
„Ďalej, máme otvorené.“
„Veď ja len, že patrí sa zaklopať. A ako je to: strácate kľúče?“
„Vy si radšej dávajte pozor na
ten svoj,“ vrátila mu prihrávku
Zuzka.
„Takže keď nám zmizne,
aspoň vieme, kde hľadať.“
„Aj tak si myslím, že nám
teraz nijako nepomôžeš,“
povedala Maťa a ukázala na
neporiadok.
„Tak dobre, pôjdem si trocha
schrupnúť. Koniec koncov,
slávnym detektívom stačilo
sedieť doma a zrazu mali prípad
vyriešený,“ súhlasil Miro.
„Nech ti nad hlavou zasvieti
žiarovka, len už choď!“ dodala.
Ani popoludňajšie hľadanie

žiadny výsledok neprinieslo.
Miro bol hlavným vyšetrovateľom, ale aj hlavným podozrivým. Po večeri a prosbe
o Pánovu pomoc otvoril Božie
slovo, pričom mu zrak padol na
slová z Ježišovho podobenstva
o mínach: „Iný prišiel a hovoril:
,Pane, hľa, tvoja mína. Mal som
ju uloženú v šatke; bál som sa
ťa, lebo si prísny človek: berieš,
čo si si neuložil, a žneš, čo si
nezasial.´“
Keď s dievčatami znova debatoval o stratenom kľúči, spomenul aj tento svoj objav. Veď
nešlo o fantazijné teórie, ale
o reálnu možnosť, kde sa kľúč
skrýva. Slová z Lukášovho evanjelia boli nečakané a prekvapujúce, no u dievčat sa nestretli
s ktovieakým nadšením.
„Nemáme tu šatky. Ak ten
kľúč nenájdeme, máme problém.“ n
Marcel Horský

Keď málo znamená viac
Keď mi nedávno vyšli umelecké preklady v literárnovednom
časopise, bola spolu s nimi
vzadu uverejnená aj fotografia
s profesijnými údajmi. „Taká
malá fotka a ešte aj vzadu,“
uťahovali si zo mňa. „Lepšia
malá fotka vzadu v tomto
časopise ako veľká na titulnej
strane bulváru,“ vtipne sa ma

zastala moja sestra. Božie
slovo hovorí: „Lepšie je mať
málo a bázeň pred Hospodinom než veľký poklad a preň
nepokoj. Lepší je pokrm zo
zeleniny tam, kde je láska,
ako vykŕmený vôl tam, kde je
nenávisť.“ (Prísl 15, 16 n – EkP)
Valéria Juríčková

Modlitba k sv. Gorazdovi
Juraj Duda

Gorazd, svätý syn našej zeme,
spomni si na nás v núdzny čas.
K pomoci prispej nám, ťa zveme,
bo neprajníkov tu máme zas.
Do prácnej ducha oráčiny
ti neprajníci kúkoľ siali
vtedy. A dnes to robia iní
nám, by semä ducha udusili
a narástla nám iba burina.
Do tvojich brázd si, svätý Gorazd,
chcel zasiať len zrno Božích právd.
Kultúra zlých je celkom iná.
Je to kult plný duchovných zrád.
Východisko – do ničoty pád.

22.05. (sobota)
13.00 eRko párty (hry, scénky,
piesne, súťaže, ukazovačky...)
15.45 Sprievod k prameňu
16.00 Posvätenie vody v prameni
Moleben k Presvätej Bohorodičke
17.45 Veľká večiereň s lítiou
18.30 Svätá liturgia (malé agapé)
Panychída za zosnulými
20.00 Chvály a modlitby gospelovej skupiny Bazilea (katechéza)
21.45 Eucharistická pobožnosť

23.05. (nedeľa)
07.00 Svätá liturgia (cirkevnoslov.)
08.00 Ruženec
08.45 Rímskokatolícka svätá omša
09.45 Akatist k Svätému Duchu
10.30 Archijerejská svätá liturgia
Posvätenie vernej kópie ikony Presvätej Bohorodičky v Rafajovciach
Myrovanie

Bližšie informácie: GKFÚ, Rafajovce 3, 057/44 99 335
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Za duchovenstvo
a ľud 1
Už po prvom vypočutí týchto dvoch ekténií je zjavné, že sa modlíme
za Svätého Otca, otca arcibiskupa, kňazov, duchovenstvo a ľud. Ide
o konkrétne osoby. Tu niet o čom špekulovať. Zamyslime sa nad podstatou toho, čo kňazstvo predstavuje a čo sa zároveň týka každého
pokrsteného kresťana.

A

poštol Peter píše: „Vy
ste však vyvolený rod,
kráľovské kňazstvo, jeho
vlastný svätý národ, aby ste
zvestovali veľké skutky toho, čo
vás povolal z temnoty do svojho
predivného svetla.“ (1 Pt 2, 9)
Bližšie to vysvetľuje Katechizmus Katolíckej cirkvi, ktorý
kňazstvo každého pokrsteného
nazýva „spoločným kňazstvom
pokrstených“. V nasledujúcich
katechézach sa teda dotkneme
pár oblastí osobného vzťahu
s Bohom i vzťahu kresťana
k okoliu, v ktorých má toto
„kráľovské kňazstvo“ žiť každý
z nás.
Jednou z úloh veľkňaza bolo
vstúpiť v deň zmierenia (Jom
Kipur) do svätyne svätých
pred Božiu tvár a priniesť tam
vo svojej osobe všetok ľud.
Symbolicky to vyjadrovali
ónyxové kamene na efóde:
„Potom vezmeš dva ónyxové
kamene a vyryješ do nich mená
Izraelových synov, šesť na jeden

kameň a ostatných šesť mien na
druhý kameň v poradí, ako sa
narodili. ... a potom oba kamene pripevníš na plecné čiastky
efódu ako kamene spomienky
na Izraelových synov. Áron
bude nosiť ich mená na oboch
svojich pleciach pred Pánom,
aby sa na nich pamätalo“ (Ex 28,
9 – 12). Výraz „nosiť“ použitý
v tomto prípade je v originálnom texte ten istý ako v Ex 20,
7: „Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo! Lebo Pán
nenechá bez trestu toho, kto
bude brať (v origináli – nosiť)
jeho meno nadarmo“.
Veľkňaz bol prostredníkom
medzi Bohom a ľuďmi, prinášal
ich pred Boha so všetkými ich
biedami, hriechmi, prosbami, aby sa za nich prihováral.
Prosil o odpustenie, aby bol Boh
láskavý k človeku. Žiadal preň
požehnanie. Veľkňaz nosil človeka k Bohu. Zároveň bol ako
súčasť vyvoleného národa, pre
ktorý bolo Desatoro záväzným

zákonom, povinný nosiť Božie
meno k človeku. Prikázanie
bolo a je také dôležité, že je
podmienené trestom v prípade,
že je toto nosenie Boha ľuďom
zanedbané alebo inak pokrivené. Často si ho obmedzujeme
na vyslovovanie Božieho mena
zo zvyku či v nadávke. Ale ide
o viac. Židovský národ bol
vyvolený preto, aby svedčil
o Bohu. Mal žiť tak, aby odrážal
Boží charakter, a cez každý
detail života tohto národa malo
byť jasné, kto a aký Boh je.
Krstom sme sa stali súčasťou
Božieho ľudu a cieľ vyvolenia
je záväzný aj pre nás. Teda môj
život má okoliu ukázať, čo
sa Bohu páči a čo nie. Máme
byť svedectvom jeho svätosti,
spravodlivosti, ale aj láskavosti
a praktickej pomoci. A to nielen
v slovách.
V Ježišovi sa obe tieto „funkcie“ splnili. On nás všetkých
priniesol Otcovi a pred jeho trónom sa za nás navždy prihovára

(Hebr 7, 22 – 25). Jeho život bol
zároveň svedectvom toho, aký
je náš nebeský Otec.
Apoštol Ján píše: „Kto hovorí,
že zostáva v ňom, má aj sám žiť
tak, ako žil on.“ (1 Jn 1, 6) Aj my
sme povolaní, aby sme niesli
ľudí k Bohu, prihovárali sa za
nich, ďakovali, žehnali a takto
slúžili jeden druhému. A rovnako záväzné je pre nás prikázanie
niesť Boha ľuďom. Sme tí, ktorí
reprezentujú Božie meno, jeho
samého. Podľa nás si okolie robí
predstavu o ňom. Ak zlyhávame
vo svojom správaní a postojoch,
ak pohoršujeme iných, hrešíme proti druhému prikázaniu
a nosíme Božie meno nehodne.
Robíme tak aj vtedy, ak je naša
„zbožnosť“ pokrivená, nezdravá
a nezakladá sa na pravdivom
poznaní Boha, ale len na emóciách.
Istá reklama hovorí: „Ak
miluješ, nie je čo riešiť.“ Ak
Boha ľúbiš, budeš mu chcieť
robiť dobrú reklamu. Budeš
chcieť, aby sa vedelo, aký je naozaj. A ak to zbabreš a niekoho
pohoršíš, tak to budeš chcieť
veľmi rýchlo napraviť. Nie zo
strachu pred trestom, ale preto,
že o tom, koho máš rád, si vytvoril zlý obraz. Ak ho máš rád,
budeš mu bez väčších ťažkostí
rozprávať o ľuďoch, s ktorými
žiješ presne tak, ako o týchto
ľuďoch rozprávaš najbližšiemu
človeku. Modlitba za iných ti
bude prirodzená. Ak miluješ,
naozaj nie je čo riešiť...n
Valéria Juríčková

zo života svätých

Svätý apoštol Andronik a spoločníčka  

A

ko vieme, každý kresťan je povolaný
ohlasovať evanjelium, teda vlastne
byť misionárom. Kristov výrok: „Choďte
do celého sveta a ohlasujte evanjelium“ sa
nevzťahuje výlučne na duchovenstvo, teda
na biskupov, kňazov a diakonov, ale na
každého pokrsteného človeka.
Niektorí ľudia však považujú za jednu z
najväčších prekážok ohlasovania evanjelia,
ak nie dokonca za rozhodujúcu, manželský
zväzok. Je alebo nie je manželstvo takouto
fatálnou prekážkou?
Výrečnú odpoveď nám poskytuje svätý

apoštol Andronik so svojou spoločníčkou.
Ak totiž zalistujeme v dobrých životopisoch
našich svätcov, zistíme, že pod názvom
spoločníčka svätého apoštola Andronika
treba rozumieť istú Júniu, jeho vlastnú zákonitú manželku. Obidvaja boli pokrvnými
príbuznými svätého apoštola Pavla a stali sa
kresťanmi ešte pred ním.
Neskôr bol Andronik vysvätený za biskupa pre panónske mesto Sirmium, ktoré sa
neskôr stalo sídlom svätého Metoda, nášho
učiteľa vo viere. Andronik však ohlasoval
evanjelium aj vo viacerých ďalších oblas-

tiach, pričom mu účinne pomáhala jeho
manželka Júnia. Obidvaja zomreli pokojnou
smrťou vo vysokom veku. Andronik dokonca patrí do zboru sedemdesiatich svätých
apoštolov, ktorých liturgickú pamiatku
slávime každoročne 4. januára.
Ako teda vidíme, manželstvo samo osebe
nepredstavuje nijakú prekážku ohlasovania
evanjelia, ak sa žije naozaj správne. Prosme
preto Krista, aby všetci kresťanskí manželia viedli taký život, aký zodpovedá ich
povolaniu.
Marcel Gajdoš

22 | na každý deň
PONDELOK 10. máj
Apoštol Šimon Horlivec
Čítania: Sk 17, 1 – 15, zač. 39; Jn 11, 47 – 57,
zač. 40

... Oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písma, či je to
naozaj tak. (Sk 17, 11)
Ak by ti niekto hovoril, aká úžasná je jahodová zmrzlina, opísal by ti jej chuť, povedal,
ako úžasne sa rozplýva na jazyku, je to nič
oproti tomu, keď ju sám ochutnáš. V Berei
židia nielenže prijímali slovo Pavla, ale
sami skúmali Písma, či je to naozaj tak, ako
hovorí. Máš vlastnú skúsenosť alebo veríš,
lebo sa to má?
Liturgia: Tropár 5. hl. a Šimonovi, Sláva, kond.
Šimonovi, I teraz, kondák z Ned. o slepom.
Ostatné z Ned. o slepom a Šimonovi. Namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel zvestoval.
(HS: 241, 383; PZ: 208, 362; HP: 224, 381)

UTOROK 11. máj
Bl. hieromučeník Vasiľ Hopko
Čítania: Sk 17, 19 – 28a, zač. 40b; Jn 12, 19 –
36a, zač. 42a (rad.); Hebr 13, 7 – 16, zač. 334;
Lk 12, 32 – 40, zač. 67 (Vas.)

Lebo ani jeden Aténčan, ani cudzinec, čo tam
bývali, nemali na nič toľko času, ako rozprávať alebo počúvať niečo nové. (Sk 17, 21)
Človek túži po nových veciach, po zmene.
Aj v duchovnej oblasti. Ak sa mi zdá, že vo
viere nezažívam nové veci, že sa nemením
a Boh mi nedáva nové zážitky, hľadám to
niekde inde – v hriechu, u ľudí. Aj títo Aténčania radi počúvali niečo nové. Boh má pre
teba veľa nového, ale dá ti to vtedy, ak sa mu
dáš obnoviť a dáš mu svoj život – nové víno
do nových mechov.
Liturgia: Tropár 5. hlasu a Vasiľovi, Sláva,
kondák Vasiľovi, I teraz, kondák z Ned.
o slepom. Ostatné z Ned. o slepom a Vasiľovi. (HS: 241, 384; PZ: 208, 364; HP: 224; 383)

STREDA 12. máj
Zakončenie Paschy. Biskupi Epifanios
a Germanos
Čítania: Sk 18, 22 – 28, zač. 41; Jn 12, 36 –
47, zač. 43

Do Efezu prišiel istý Žid menom Apollo, rodom Alexandrijčan, muž výrečný
a zbehlý v Písmach. (Sk 18, 24)
Určite si v niečom dobrý a šikovný. Možno
v učení, v autách, v záhradníčení... A čo Písmo? Si v ňom zbehlý? Alebo by v ňom mali
byť zbehlí len kňazi a teológovia? O Apollovi
sa nepíše, žeby to bol kňaz, a tým, že poznal
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Písmo, bol Bohom použitý v šírení Božej cesty. Aj keď nie si kňaz, čítaj Božie slovo. Tam
nájdeš všetko, čo potrebuješ vedieť, a Boh si
ťa použije.
Liturgia: Menlivé časti z Nedele o slepom.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel zvestoval. (HS: 241; PZ: 208; HP: 224)

ŠTVRTOK 13. máj
Nanebovstúpenie Pána. Muč. Glykéria
Čítania: Sk 1, 1 – 12, zač. 1; Lk 24, 36 – 53,
zač. 114

...ale keď zostúpi na vás Svätý Duch,
dostanete silu a budete mi svedkami ... až
po samý kraj. (Sk 1, 8)
Je ľahšie byť doma, ako ísť do zamestnania.
Je jednoduchšie neučiť sa, ako študovať.
Je menej namáhavé nepracovať, ako niečo
robiť. No aj napriek tomu pracujeme,
učíme sa... Je to lepšie pre našu prítomnosť
i budúcnosť. Učeníci si možno mysleli, že je
lepšie, aby zostal Kristus s nimi, akoby mal
vystúpiť na nebesia. Zvykli si naňho a po
zmŕtvychvstaní, keď vyšiel ako víťaz, im bolo
ťažké rozlúčiť sa s ním. Ale napriek tomu
odišiel. Odišiel, aby zostúpil Svätý Duch. To
bolo pre učeníkov lepšie. Ak sa ti zdá, že je
niekedy lepšie neposlúchnuť Boha, že sú situácie, keď sa skutočne nedá žiť podľa pravdy,
mýliš sa. Ak sa ti zdá, že Boh je ďaleko od
teba a zažívaš smútok ako učeníci pri Kristovom nanebovstúpení, tak si uvedom, že aj
tebe dal Svätého Ducha. Nie si sám. A spolu
s ním ti dal aj silu svedčiť o Ježišovi a jeho
moci v škole, v zamestnaní či na ulici. Aj ty
si povolaný svedčiť. Jeho Duch ťa premení.
Niektorí ti prestanú rozumieť, iní povedia, že
si sa zmenil, iní od teba budú čerpať. A ty sa
budeš cítiť potrebný a Pán ťa naplní radosťou
a pokojom. A dá ti veľký hlad a smäd po ňom
samom. Budeš sa rád modliť a budeš tráviť
čas s ľuďmi, ktorí zažívajú to isté. Učeníci sa
nechali premeniť. Z rybárov sa stali hlásatelia evanjelia. Nesnaž sa zmeniť sám. Nechaj,
nech to urobí v tebe Svätý Duch.
Liturgia: Menlivé časti z Nanebovstúpenia.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9.
irmos z utierne sviatku. Namiesto Videli
sme, Nech sa naplnia, Nech je požehnané sa
spieva Bože, vznes sa. Myrovanie. Prikázaný sviatok. (HS: 243; PZ: 210; HP: 225)

PIATOK 14. máj
Mučeník Izidor
Čítania: Sk 19, 1 – 8, zač. 42; Jn 14, 1 – 11a,
zač. 47

...a povedal im (Pavol): „Dostali ste aj
Ducha Svätého, keď ste uverili?“ Oni mu

odvetili: „Ani sme nepočuli, že je Duch
Svätý.“ (Sk 19, 2)
Svätého Ducha sme dostali pri sviatosti
krstu a pri myropomazaní bol v nás ešte
viac umocnený. Ale to ešte nič nemusí znamenať. Je to akoby si dostal dar. Môžeš ho
použiť alebo dať do skrine. Aby v tebe Svätý
Duch konal svoje dielo, musíš mu to dovoliť
tým, že dáš svoj život Pánovi. Svätý Duch
začína často konať, ak je to sprevádzané
modlitbou iných za vyliatie Ducha. A začne
sa to, čo je v Sk 19, 6.
Liturgia: Predobr. ant. a blaženstvá. Vchod
každ. s refr. sviatku. Ostatné ako 13. mája.
Zdrž. od mäsa. (HS: 243; PZ: 210; HP: 225)

SOBOTA 15. máj
Prepodobný Pachómios Veľký
Čítania: Sk 20, 7 – 12, zač. 43; Jn 14, 10b –
21, zač. 48a

Potom sa vrátil hore, lámal chlieb a jedol,
dlho, až do svitania, ešte hovoril a potom
odišiel. ... (Sk 20, 11)
Celú noc strávili ľudia s Pavlom v Troade.
Lámal tam chlieb a hovoril s nimi. Museli to byť silné slová a zážitok byť v jeho
prítomnosti. Aj Ježiš niekedy strávil celú
noc v modlitbe so svojím Otcom. A pre nás
je niekedy také ťažké nájsť si čas na modlitbu. Istý človek povedal: „Čas na modlitbu
nebudeš mať nikdy, musíš si ho z niečoho
zobrať.“ Ver, že modlitbu nenahradíš ničím.
Liturgia: Menlivé časti ako 14. mája. (HS:
243; PZ: 210; HP: 225)

NEDEĽA 16. máj
Siedma nedeľa po Pasche – Svätých
otcov Prvého nicejského snemu. Prep.
Teodor Posv.
Čítania: Sk 20, 16 – 18a. 28 – 36, zač. 44; Jn
17, 1 – 13, zač. 56

Vo všetkom som vám ukázal, že treba
takto pracovať a ujímať sa slabých,
a pamätať na slová Pána Ježiša; lebo
on povedal: „Blaženejšie je dávať, ako
prijímať.“ (Sk 20, 35)
Človek rád prijíma od ľudí i od Boha. Milosť,
dar, úsmev, čas... Je to príjemný pocit niečo
pekné dostať. Skús si spomenúť na dar, ktorý
ťa obzvlášť potešil. Pavol cituje slová Pána
Ježiša, že je blaženejšie dávať, ako prijímať.
Je to také jednoduché obdarovať iného. Ten
druhý sa bude tešiť. Ježiš nás učí, že máme
iným robiť to, čo chceme, aby oni robili nám.
Liturgia: Hlas 6. Evanjelium na utierni
desiate. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár hlasu, sviatku Nanebovstúpe-
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nia a otcom, Sláva, kondák otcom, I teraz
z Nanebovstúpenia. Ostatné z Nedele
svätých otcov. Namiesto Dôstojné je sa
spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku
(HS: 246; PZ: 213; HP: 229)

PONDELOK 17. máj
Apoštol Andronik
Čítania: Sk 21, 8 – 14, zač. 45; Jn 14, 27b – 15,
7, zač. 49

Mal štyri dcéry panny, ktoré prorokovali.
(Sk 21, 9a)

Prorokovať neznamená len predpovedať
budúcnosť, ale ohlásiť Božiu vôľu na budovanie a potešenie iného. Je to dar, ktorý chce
Pán dať aj tebe. Áno, aj ty môžeš prorokovať. No je to dar, ktorý v sebe musíš rozvíjať
tak, že sa budeš učiť rozoznávať Boží hlas
v sebe. Dá sa to vtedy, ak tráviš so svojím
Bohom dostatok času, modlíš sa a poznáš
Písmo. A Boh bude cez teba hovoriť do situácií iných ľudí.
Liturgia: Menlivé časti ako 14. mája. (HS:
243; PZ: 210; HP: 225)

UTOROK 18. máj
Mučeník Teodot
Čítania: Sk 21, 26 – 32, zač. 46; Jn 16, 2b –
13a, zač. 53

Už ho chceli zabiť... (Sk 21, 31)
Bohu sa ešte nič nevymklo z ruky a ani sa to
nestane. Židia z Ázie chceli Pavla zabiť, ale
Pán vedel, že Pavol ešte má urobiť kus práce
pre obrátenie mnohých. A preto mu nesiahli
v tejto chvíli na život. Boh sa stará o svojich
a všetko má pod kontrolou. Stál pri Pavlovi
aj vtedy, keď pre neho zomieral mučeníckou
smrťou a dal mu dostatok milosti zvládnuť
to. Stojí aj pri tebe, ak si jeho.
Liturgia: Menlivé časti ako 14. mája. (HS:
243; PZ: 210; HP: 225)

STREDA 19. máj
Hieromučeník Patrik
Čítania: Sk 23, 1 – 11, zač. 47; Jn 16, 15 – 23,
zač. 54

Pavol vravel: „Nevedel som, bratia, že je
to veľkňaz; veď je napísané: ,Kniežaťu
svojho ľudu nebudeš zlorečiť.‘“ (Sk 23, 5)
Komu človek asi najčastejšie zlorečí?
Myslím, že svojim predstaveným. Má na to
právo? Zlorečiť vlastne znamená prekliať.
Ak zle hovorím o inom, tak ho vlastne preklínam. To nič, že nevyslovím slovíčko preklínania. Moje zlé reči môžu mať vplyv na
človeka, o ktorom hovorím. Slovo má veľkú

moc. Kristus nás učí žehnať a nie preklínať.
Dávajme na to veľký pozor.
Liturgia: Menlivé časti ako 14. mája. (HS:
243; PZ: 210; HP: 225)

ŠTVRTOK 20. máj
Mučeník Tallelaios
Čítania: Sk 25, 13 – 19, zač. 48; Jn 16, 23 –
33a, zač. 55

Mali s ním nejaké spory o ich náboženstve a o akomsi mŕtvom Ježišovi, o ktorom Pavol tvrdí, že žije. (Sk 25, 19)
Amen. Ježiš žije. Nie je to len historická
osoba, ale stále živý Boh. Veľmi dôležitá
skutočnosť je však aj to, či žije v tebe a vo
mne. Žijem skutočne len vtedy, ak on žije vo
mne. Ak nie, tak len fyzicky fungujem, ale
v skutočnosti som mŕtvy. V ňom je život. Nie
v náboženstve, nie v obradoch, nie v prikázaniach ani pôstoch. V ňom. A cez neho všetko
to ostatné dostáva zmysel.
Liturgia: Menlivé časti ako 14. mája. (HS:
243; PZ: 210; HP: 225)

PIATOK 21. máj
Apoštolom rovní Konštantín a Helena
Čítania: Sk 27, 1 – 44, zač. 50; Jn 17, 18 – 26,
zač. 57

... Pavol si stal doprostred nich a povedal:
„Muži, mali ste ma poslúchnuť a nehýbať sa z Kréty. Boli by ste si ušetrili toto
nebezpečenstvo a škodu.“ (Sk 27, 21)
Človek nesie veľa krížov, a mnohé z nich
vôbec nie sú Božou vôľou. Koľko zármutku,
nešťastia a škody si človek mohol ušetriť,
keby poslúchol Boha. Tak ako posádka na
lodi, na ktorej viezli Pavla. Neposlúchli Pavla, lebo mu neverili. Ani my často neveríme
Bohu. A preto sa trápime a nevieme nájsť
pokoj. Čo by mal ešte Boh urobiť, aby sme
mu verili úplne? Veď už dal aj svojho Syna.
Liturgia: Menlivé časti ako 14. mája. Zdržanlivosť od mäsa. (HS: 243; PZ: 210; HP:
225)

SOBOTA 22. máj
Piata zádušná sobota. Mučeník Bazilisk
Čítania: Sk 28, 1 – 31, zač. 51; Jn 21, 15 – 25,
zač. 67 (radové); 1 Sol 4, 13 – 17, zač. 270; Jn
5, 24 – 30, zač. 16 (zosnulým)

Oni čakali, že opuchne alebo naraz
padne a umrie. Ale keď už dlho čakali
a videli, že sa s ním nič zlé nedeje, zmenili
mienku a hovorili, že je boh. (Sk 28, 6)
Ako ľahko niekedy dokáže človek zmeniť
mienku. Stačí neoverené svedectvo iného,

stačia pocity, o ktorých sa už tak často
presvedčil, že nemusia byť správne, alebo
vlastná múdrosť, či pýcha, a už má svoj
názor na ľudí, Boha i na seba. Kristus o sebe
hovorí, že on je pravda. Iba on ti ukáže
pravdu o tebe, o svete i o ňom samom. Veľmi
jasne o tom hovorí vo Svätom písme. A ono
stále platí.
Liturgia: Každodenné antifóny. Tretia
antifóna a vchod s refrénom za zosnulých.
Ostatné zosnulým. Namiesto Dôstojné je sa
spieva Najčistejšia Bohorodička. Panychída.
(HS: 162; PZ: 116; HP: 117)

NEDEĽA 23. máj
Svätá Päťdesiatnica – Zoslanie Svätého
Ducha. Prepodobný vyznávač Michal
Čítania: Sk 2, 1 – 11, Ap. zač. 3; Jn 7, 37 – 52;
8, 12, zač. 27

Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával
hovoriť. (Sk 2, 4)
Svätý Duch je reálna osoba, nie je to žiadna
energia. Je rovný Otcovi aj Synovi. Je to
ten, ktorého prisľúbil Ježiš a ktorý je tu,
aby v tebe niečo vykonal. On chce veľa, no
rešpektuje tvoju slobodu. On chce veľa, ale
urobí len to, čo mu dovolíš. Ak sa úplne
otvoríš Svätému Duchu, tak nielenže ti
bude vnukať myšlienky alebo ťa učiť mnohé
veci, ale ešte aj rozprávať bude cez teba. My
vieme posudzovať telesné veci, ale on nás
učí posudzovať tie duchovné. Malé dieťa
nikdy nebude čítať, ak ho to niekto nenaučí.
Človek nebude žiť duchovne, ak ho to niekto
nenaučí. Svätý Duch ťa chce učiť duchovne
žiť, rozmýšľať, reagovať i hovoriť. Stačí
krátka chvíľa rozhovoru s človekom a dá sa
zistiť, či má Kristovho Ducha, alebo nie. Ak
má, tak hovorí, reaguje duchovne. Ak nemá,
tak sa správa telesne. Je to cítiť, ak máš
Ducha. Si iný, musíš byť iný ako ten, kto ho
nemá. A kto nemá Kristovho Ducha, ten mu
nepatrí. A kto nepatrí Kristovi, je dieťaťom
diabla. Inej cesty niet. Nezarmucujme Svätého Ducha, lebo zarmútime aj sami seba. Iba
on ti dá pravú radosť, pokoj a slobodu. On
dáva to, čo svet dať nemôže. Ak sa ti zdá, že
máš všetko, po čom si túžil, a predsa cítiš,
že ti niečo chýba a nevieš, čo to je, skús sa
zamyslieť, či máš Svätého Ducha. Ak nie,
pozvi ho a on príde. Neodmieta pozvania,
práve naopak. Bude len rád.
Liturgia: Hlas 7. Menlivé časti z Päťdesiatnice. Namiesto Svätý Bože sa spieva Ktorí
ste v Krista. Namiesto Dôstojné je sa spieva
Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. (HS:
248; PZ: 216; HP: 232)
Slavomír Pálfy

24 | ikona
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Úvod k ikonografii
Ježiša Krista 2
N

emôžeme pri tejto téme
zabudnúť na veľkého
obrancu a zástancu
úcty sv. ikon sv. Jána Damascenského, ktorý vo svojom spise
Tri rozpravy na obranu sv. ikon
píše: „V Starom zákone sa styk
Boha s vyvoleným národom
uskutočňoval skrze slovo, hlas
Boží. Boh prebýval neviditeľne,
Izrael nevidel žiaden obraz, no
počul iba hlas“.
„Nik z ľudí,“ pokračuje sv. Ján
Damascénsky, „ba ani Mojžiš
nevideli žiaden Boží obraz,
preto ho prirodzene nemohli
ani zobraziť. Oni nemohli ináč,
než písomne zachytiť Boha, čo
Mojžiš aj urobil. Veď ako sa dá
zobraziť neviditeľné, nehmotné, nemajúce žiadnu formu
či farbu?“ No už v samotnej
nástojčivosti starozákonných
textov, v zdôrazňovaní toho,
že Izraeliti počujú slová, no
nevidia ani obraz či podobu, sv.

Ján Damascénsky poukazuje
na budúcu možnosť aj vidieť, aj
zobrazovať neviditeľného Boha.
To, čo počuli a videli v Starom
zákone Dávid a Šalamún, bolo
len prorockým obrazom toho,
čo sa uskutočnilo v Novom
zákone. Apoštoli videli telesnými očami to, čo bolo v Starom
zákone skôr predobrazené
proroctvami a symbolmi. Sv.
Ján Damascénsky to objasňuje
takto: „Beztelesný Boh, nemajúci formu, kedysi nebol zobrazený žiadnym spôsobom. Táto
vec sa však javí inou od chvíle,
keď sa Boh svojím milosrdenstvom a zľutovaním vo vzťahu
k nášmu spaseniu stal plne človekom. Prebýval na zemi a žil
uprostred ľudí, činil zázraky,
znášal utrpenie, bol ukrižovaný,
vstal z mŕtvych a vystúpil do
neba. A to všetko sa dialo skutočne a pred očami ľudí, čo bolo
aj zapísané pre našu spomienku

KNIHA: Imrich Vaško – Milan
Rúfus
Na pulty kníhkupectiev
sa dostala dlho očakávaná
kniha o Milanovi Rúfusovi z pera Imricha Vaška,
prvého dekana FF KU
v Ružomberku, blízkeho
rodinného priateľa Rúfu
sovcov. Autor knihy bol známy tým, že
Rúfusa nielen čítal a prednášal, ale ním aj
žil. Známa bola aj básnikova snaha vyhýbať
sa záujmu autorov, ktorí o ňom chceli napísať. S prekvapením však oznámil: „Ak by
raz mal o mne niekto niečo napísať, mal by
to byť Imrich Vaško.“ Ten vtedy nezaváhal
a začal zhromažďovať materiál. Knihu Milan Rúfus však už dokončiť nestihol, a tak
vychádza posmrtne. Po osobnej výpovedi
o živote a diele najvýznamnejšieho básnika
ostatných desaťročí nasleduje kalendárium
a knihu uzatvára poznámka vydavateľa.
Mária Fábryová

a pre poučenie všetkých, ktorí
pri týchto udalostiach neboli,
aby sme, hoc sme to sami nevideli, počujúc však o tom a veriac
v to, dosiahli večnú blaženosť.
A pretože nie každý vie čítať
a nie každý sa vzdeláva čítaním,
ustanovili otcovia, aby tieto
dôležité udalosti boli napísané v obrazoch, aby sme si ich
ľahšie pamätali. Často sa stáva,
že v danej chvíli nemyslíme na
Kristovo utrpenie, ale pohľad na
obraz ukrižovaného Krista nám
spasiteľné utrpenie pripomenie a v pokore sa pokloníme,
ale nie hmote, ale tomu, čo je
zobrazené. Pretože neuctievame ani hmotu evanjelia, ani
matériu kríža, ale vždy iba to,
čo zobrazujú. A preto teraz, keď
sa Boh zjavil v tele, nech sa zobrazuje viditeľná stránka Boha,
narodenie z Panny, krst v Jordáne, premenenie na Tábore,
to všetko nech sa zobrazuje aj

FILM: Hachiko
Kto by nepoznal porekadlo: Pes – najlepší
priateľ človeka! Vo filme
Hachiko sa táto veta konkrétne zhmotňuje. Film
opisuje skutočný príbeh
vzťahu človeka a psa.
Univerzitný profesor
Parker Willson (Richard Gere) jedného dňa
nájde zatúlaného psa, ktorého pomenuje
Hachiko. Vezme si ho domov a monotónny
život sa začína meniť. Hachiko sprevádza
svojho pána každé ráno na vlak do práce
a poobede ho čaká pred stanicou. Aj keď
sa zdá, že smrťou profesora sa mení život
všetkých jeho blízkych, Hachiko neprestáva čakať svojho pána pred stanicou ani po
niekoľkých rokoch. Tento skutočný príbeh
nenechal suché ani jedno oko. Hachiko je
dojímavý príbeh, z ktorého si môžeme brať
príklad aj my ľudia.
Lukáš Petruš

slovami, aj farbami, na doskách
aj v knihách. To isté platí aj
o Božej Matke. Úcta, ktorú jej
vzdávame, prechádza na toho,
ktorý sa v nej vtelil. Podobne aj
hrdinské skutky sv. mužov nás
rozhojňujú k mužnosti, horlivosti a k napodobňovaniu ich
cnostného života a k vzdávaniu
Božej slávy, pretože prejav úcty
verným Kristovým služobníkom
je prejavom lásky k spoločnému
Vládcovi.“ n
Milan Gábor

HUDBA: Manafest – The
Chase
Nedávno sme si predstavili speváka a rappera
menom Manafest, ktorý
po nehode objavil Krista
a začal mu spievať jemu
vlastným spôsobom. V marci vydal svoje
tretie CD s názvom The Chase (Hon). Toto
CD sa výrazne líši od ostatných. Zatiaľ čo
predošlé CD boli postavené na elektronických zvukoch a mali rappový charakter, do
tohto nového Manafest vložil omnoho viac
akustických až rockových zvukov. Miestami
vôbec nepoznať, že vlastne ide o rappera.
Texty piesní však aj naďalej ospevujú Boha
ako jedinú nádej života a ako jediného
záchrancu z trápenia a hriechu. Manafest aj
tentoraz stavil na spoluprácu s inými gospelovými spevákmi pri tvorbe piesní ako napr.
Koie zo skupiny Crossfaith (Viera kríža).
Lukáš Petruš

oznamy | 25

slovo 10 | 2010

spolok
sv. cyrila a metoda
Naši jubilanti – máj
50 rokov: Marta Belinská, Rudlov;
Vasil Fedin, Stakčínska Roztoka; Mária
Hamžíková, Stanča; Ladislav Mizerák,
Košice-Furča; Michal Zajac, Hlinné
60 rokov: Božena Andrusová, Sobrance;
Anna Baranová, Hanušovce n. T.; Juraj
Demko, Vysoká nad Uhom; Anton Fabišík,
Rozhanovce; Ján Hromo, Hažín nad Cirochou; Mária Jančišinová, Zempl.Teplica;
Oľga Kolesárová, Sečovce; Albín Krajňák
Abranovce; Pavol Leško, Michaľany; Mária
Paníková, Svidník; Mária Vasilenková,
Vranov n. T.; Mária Záhorská, Milhostov;
Anna Zálomová, Priekopa; Kvetoslava
Zubková, Vranov-Čemerné
70 rokov: Alžbeta Čupková, Šumiac; Emil
Dančo, Vlača; Alžbeta Halapyová, Kusín;
Ján Hrebík, Levoča; Mária Kertesová,
Stretavka; Anna Micikašová, Humenné;
Mária Mihalovičová, Koňuš; Anna Mišová,
Choňkovce; Mária Pelechová, Rakovec n.
O.; Zuzana Petríková, Zempl. Hradište
75 rokov: Juraj Lešo, Pozdišovce; Juraj
Paľo, Moravany; Veronika Šandrejová,
Sačurov; Helena Švedová, Sačurov
80 rokov: Paulína Bratruová, Klenov;
Mária Čintalová, Trebišov; Štefan Dobrovoľský, Michalovce; Juraj Dudič, Kuzmice;
Anton Krivý, Trhovište; Mária Vincenčíková, Hriadky
85 rokov: Juraj Bakajsa, Pozdišovce;
Michal Motto, Baškovce; Michal Tkáč,
Dúbravka.
90 rokov: Anna Ihnátová, Dlhé Klčovo
blahoželáme
19. apríla 2010
oslávil duchovný otec Michal
Jančišin krásne
životné jubileum
– 30 rokov života.
Ďakujeme nebeskému Otcovi, že
nám vo vás poslal dobrého pastiera.
Drahý náš duchovný otec, posielame vám
duchovnú kyticu a prosíme, nech vás Ježišova láska prameniaca z kríža posilňuje,
nech vás Svätý Duch na každom kroku
osvecuje, nech vás Božia Matka navždy
ochraňuje. Nech ste stále svetlom, ktoré
ukazuje pevnú cestu k Bohu. K tomu ešte
šťastie, zdravie, vytrvalosť a rodinnú pohodu na mnohaja i blahaja lita vyprosujú
veriaci z Kapišovej.
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“.
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)

family day 2010 – deň rodiny 2010
Košice – 8. máj (sobota)
Verejná oslava rodiny. Hlavným zámerom je poukázať na dôležitosť rodiny
a manželstva. Prídu ho podporiť známe osobnosti košického spoločenského
života.
09.30 Archijerejská sv. liturgia (Katedrála Narodenia Presvätej Bohorodičky),
celebruje vladyka M. Chautur, košický eparcha.
10.00 Sv. omša (Dóm sv. Alžbety), celebruje Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup.
10.00 – 17.00 Trh prorodinných organizácií (stánky pri Dolnej bráne)
11.30 – 15.15 „Aby deti otcov mali, aby mali mamy...“ Príď to povedať
nahlas! – Kultúrno-spoločenský program moderuje Vladimír Seman. Účinkujú:
Komajota, Marián Bango s manželkou, sólisti Štátneho divadla Tatiana
Paľovčíková-Paládiová , Marián Lukáč a František Balún, DFS Hanička, FS
Kalvarčan, Jeno´s Brothers, spisovateľky Gabriela Futová a Anna Nečová
Nečová a ďalšie osobnosti košického kultúrno-spoločenského života.
11.30 – 17.00 Za rodinným šťastím – športovo-spoločenské aktivity pre deti,
rodičov, starých rodičov sprevádzané rozprávkovými bytosťami pri Urbanovej veži
15.30 Prednášky pre otcov a pre mládež (Slovenský katolícky kruh, Alžbetina
14). Prednášajú Dávid Zorvan a Pavol Hudák.
11.30 – 17.00 Konzultácie pre manželov, rodičov a vychovávateľov
v sociálno-právnej, psychologickej, pedagogickej a duchovnej oblasti a v oblasti
zodpovedného rodičovstva (Park pri Kaplnke svätého Michala)
11.30 – 17.00 Sprístupnenie Severnej veže Dómu sv. Alžbety (vstup pre
rodiny zdarma)
15.15 – 17.00 Míľa pre mamu (Haliganda)
Prešov – 16. máj (nedeľa) – verejné priestranstvo pred Ľudovou bankou, Hlavná ul.
Myšlienkou tohto podujatia je zjednotiť sa v modlitbe a zviditeľnení hodnoty
zdravej rodiny v našej spoločnosti. Akciu podporuje Konferencia biskupov Slovenska, Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) a Centrum pre rodinu na Sigorde.
13.00 – 15.00 Program pre deti: divadielko, klauni a iné
13.00 – 19.00 Tvorivá dielňa pre deti
13.00 – 19.30 Prezentácie organizácií, hnutí a spoločenstiev, ktoré pracujú
v prospech rodiny v jednotlivých stánkoch
15.00 – 19.00 Príhovory rôznych predstaviteľov mesta, cirkví a europoslanca
MUDr. Miroslava Mikolášika
Prezentácie organizácií, hnutí a spoločenstiev, ktoré pracujú v prospech rodiny
na hlavnom pódiu a svedectvá kresťanských rodín
Hudobné vsuvky: skupina F6.
Slovo na tému Výchova v rodine. Prednáša otec Jozef Maretta.
19.00 – 19.30 Vystúpenie hudobnej skupiny Peter Milenky band

Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinonia-presov.sk,
koinonia.presov@orangemail.sk,
sek@koinonia-presov.sk
inzercia
Maľovanie interiérov chrámov, obnova
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov,
ikon a zlátenie predmetov, pokrývanie
striech a veží. Ponúkame zľavu, 100%
kvalitu a dlhoročnú záruku. Kontakty:
035 / 659 31 39, 0905 389 162, www.
reart.szm.sk
Práce vo výškach, maľovanie a nátery
striech a fasád kostolov, fár a kláštorov, zrezávanie stromov. Tel.fax.: 056 /
64 32 778. Mobil: 0905 467 937. Mail:
zakmichalovce@stonline.sk
Výroba zvonov
osvedčenou zvonárskou technológiou, oprava
poškodených zvonov, elektrifikácia.
Kontakt: Michal
Trvalec, Zvonex
Žarnovica, mob. 0905 233 451, tel.045/681
2143, www.vyrobazvonov.sk
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tv lux – doma je doma
10.05. (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 (15) 09.00 Doma
na dôchodku 10.00 Spravodajský súhrn 10.20
Z prameňa P 10.30 Pravoslávny kláštor Rila
v Bulharsku 11.00 Poltón klub 12.00 Raduj sa,
nebies Kráľovná 12.30 Generálna audiencia 13.55
Kniha 14.15 Pri káve (PO) 15.00 Medzi nebom
a zemou 15.45 Lebo sme Nemci 16.30 Modlitba
posvätného ruženca P 17.00 Doma v rodine (PO) P
18.00 Storočie reforiem P 18.30 Rozprávočka P
18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami P
19.00 Octava dies 19.35 Poézia 20.00 Správy P
20.10 Môj názor P 20.20 Návratka 20.30 U Pavla P
22.00 Pri káve 22.45 Doma v kultúre 23.45 Správy
23.55 Z prameňa
11.05. (utorok) 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve
(PO) P 08.30 Starý zákon (3) 09.00 Doma v rodine
(PO) 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25
Mikrodokument P 10.30 U Pavla 12.00 Privítanie
Svätého Otca na letisku P 12.35 Orientácie
13.15 Storočie reforiem 13.45 Octava dies 14.10
Mikrodokument P 14.15 Pri káve 15.00 Dejiny
kresťanstva 15.30 Poltón 16.00 Starý zákon (3)
16.30 Modlitba posvätného ruženca P 17.00
Doma v Cirkvi (BB) P 18.00 Lebo sme Nemci 18.30
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie
kalváriami 19.00 Správy P 19.15 Svätá omša
v Lisabone P 20.45 Stretnutia s Ježišom – Ježiš
a Nikodém (Jn 3,1 – 21) P 21.30 Tandem kvíz
22.10 Pri káve (PO) 22.50 Doma na dôchodku
23.45 Správy 23.55 Z prameňa
12.05. (streda) 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý
deň so svätými P 07.31 Návratka 07.45 Pri káve P
08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma v Cirkvi (BB)
10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.30 Príbeh
z Fatimy – Deň, keď slnko tancovalo P 11.00
Stretnutie s predstaviteľmi kultúry P 12.00 Raduj
sa, nebies Kráľovná 12.35 Vlastná cesta 13.05
Môj názor 13.20 Saleziánsky magazín 13.50
Poézia 14.15 Pri káve (PO) 15.00 Gospel párty
16.00 Kniha 16.30 Modlitba posvätného ruženca P 17.00 Doma v histórii P 18.00 Pravoslávny
kláštor Rila v Bulharsku 18.30 Presun do Fatimy,
návšteva kaplnky zjavení a vešpery so zasvätenými osobami P 20.00 Správy P 20.10 Prehľad
katolíckych periodík P 20.15 Návratka 20.20 Stella
Maris P 22.00 Storočie reforiem 22.30 Modlitba
posvätného ruženca a sviečková procesia P 23.45
Správy 23.55 Z prameňa
13.05. (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 (15) 08.55 Prehľad
katolíckych periodík 09.00 Doma v histórii 10.00
Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 Dejiny kresťanstva 11.00 Svätý Otec celebruje sv. omšu vo Fatime P 13.15 Luxáreň 13.40 Vlastná cesta 14.15 Pri
káve 15.00 U Pavla 16.30 Detský ruženec P 17.00
Doma v kultúre P 18.00 Príbeh z Fatimy – Deň,
keď slnko tancovalo 18.30 Rozprávočka P 18.40
Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami 19.00
Stretnutia s Ježišom – Ježiš a Nikodém (Jn 3,1 –
21) 19.40 Poézia 20.00 Správy P 20.10 Putovanie
kalváriami 20.15 Mikrodokument 20.20 Návratka
20.30 Poltón P 21.00 Orientácie 21.40 FILMiX
Å 22.05 Pri káve (PO) 22.45 Doma v Cirkvi (BB)
23.45 Správy 23.55 Z prameňa
14.05. (piatok) 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve P
08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma v kultúre
10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 Lebo sme Nemci 11.00 Misijná
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kongregácia služobníc Ducha Svätého 11.15 Svätý
Otec celebruje sv. omšu v Porte P 13.20 Dejiny
kresťanstva 13.45 Poézia 14.00 Pravoslávny kláštor Rila v Bulharsku 14.30 Rozlúčkový ceremoniál
na letisku v Porte P 15.00 Božie milosrdenstvo P
15.20 Taizé 16.30 Modlitba posvätného ruženca P
17.00 Doma na dôchodku P 18.00 Kniha P 18.25
Mikrodokument 18.30 Rozprávočka P 18.40
Z prameňa 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 Å 21.30 Štúdio AHA!
22.00 Pri káve 22.45 Doma v histórii 23.45 Správy
23.55 Z prameňa
15.05. (sobota) 07.00 Starý zákon (4) P 07.30
Každý deň so svätými P 07.31 Mestečko nádeje P
07.45 Svätý František (16) P 08.15 Klbko P
08.40 Správy 08.50 Putovanie kalváriami 08.55
Mikrodokument 09.00 Čaviareň live 10.00
Štúdio AHA! 10.30 Gospel párty 11.30 Poltón
12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná 12.25 Prehľad
katolíckych periodík 12.30 Mariánska sobota P
13.30 Stretnutia s Ježišom – Ježiš a Nikodém
(Jn 3, 1 – 21) 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 Odovzdávanie Ceny Andreja Radlinského P
18.00 Svätá omša P 18.30 Rozprávočka P 18.40
Klbko 19.00 Orientácie P 19.35 Katechéza 20.00
Spravodajský súhrn P 20.15 Prehľad katolíckych
periodík 20.25 Mikrodokument 20.30 Tandem
kvíz P 21.15 Augustiniáni v Beneluxe P 21.45
Vlastná cesta 22.15 Dejiny kresťanstva 22.45 Taizé
23.45 Spravodajský súhrn
16.05. (nedeľa) 07.00 Starý zákon (4) 07.30
Každý deň so svätými P 07.31 Svätý František (16)
08.00 Ichtis – antivírus pre deti P 08.20 Tandem
kvíz 09.00 Katechéza 09.30 Luxáreň 10.00 Svätá
omša P 11.15 Rehoľná abeceda 11.30 Augustiniáni v Beneluxe 12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná P
12.30 Poézia P 12.50 U Pavla 14.15 Štúdio AHA!
14.45 Klbko 15.00 Starý zákon (4/39) 15.30
Svätý František (16/26) 16.00 Ichtis – antivírus
pre deti 16.30 Moja misia – magazín Å 17.30
Octava dies P 18.00 Saleziánsky magazín P 18.30
Rozprávočka P 18.40 Katechéza P 19.10 Vlastná
cesta 19.45 Putovanie kalváriami 19.50 Návratka
20.00 Spravodajský súhrn 20.15 Návratka 20.30
Slaninový kňaz P 21.00 Večerná univerzita P
21.45 Čaviareň live 22.45 Gospel párty 23.45
Spravodajský súhrn
17.05. (pondelok) 07.00 Svätá omša P 07.30
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka P 07.45
Pri káve (PO) P 08.30 Svätý František (16) 09.00
Doma na dôchodku 10.00 Spravodajský súhrn
10.15 Z prameňa P 10.30 Augustiniáni v Beneluxe
11.00 Taizé 12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná 12.30
OKO 15.15 Sedem dní na hore Tábor 14.00 Kniha
14.15 Pri káve 15.00 Stretnutia s Ježišom – Ježiš
a Nikodém (Jn 3, 1 – 21) 15.45 Slaninový kňaz
16.15 Svätý František (16) 16.30 Modlitba posvätného ruženca P 17.00 Doma v rodine P 18.00
Storočie reforiem P 18.30 Rozprávočka P 18.40
Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami P 19.00
Octava dies 19.35 Poézia 20.00 Správy P 20.10
Môj názor P 20.20 Návratka 20.30 U Nikodéma P
22.00 Pri káve (BB) 22.45 Doma v kultúre 23.45
Správy 23.55 Z prameňa
18.05. (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 (4) 09.00 Doma v rodine 10.00
Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 U Nikodéma 12.00 Raduj sa, nebies
Kráľovná 12.35 Orientácie 13.05 Storočie reforiem

13.45 Octava dies 14.10 Mikrodokument P 14.15
Pri káve (PO) 15.00 Dejiny kresťanstva 15.30
Poltón 16.00 Starý zákon (4) 16.30 Modlitba
posvätného ruženca P 17.00 Doma v Cirkvi P
18.00 Slaninový kňaz 18.30 Rozprávočka P
18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami
19.00 Večerná univerzita 19.40 Rehoľná abeceda
20.00 Správy P 20.10 Putovanie kalváriami 20.15
Mikrodokument 20.20 Návratka 20.30 Medzi
nebom a zemou P 21.15 Tandem kvíz 22.00 Pri
káve 22.45 Doma na dôchodku 23.45 Správy
23.55 Z prameňa
19.05. (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 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 16.15 Klbko 16.30 Modlitba posvätného ruženca P 17.00 Doma v histórii (BB) P 18.00
Augustiniáni v Beneluxe 18.30 Rozprávočka P
18.40 Ichtis – antivírus pre deti 18.55 Z prameňa
19.05 Putovanie kalváriami 19.10 Tandem kvíz
20.00 Správy P 20.10 Rehoľná abeceda P 20.20
Návratka 20.30 UPéCé live P 21.25 Prehľad katolíckych periodík P 21.30 Storočie reforiem 22.00
Pri káve (PO) 22.45 Doma v rodine 23.45 Správy
23.55 Z prameňa
20.05. (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 (16) 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
16.30 Detský ruženec 17.00 Doma v kultúre (PO) P
18.00 Dejiny kresťanstva 18.30 Rozprávočka P
18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami
19.00 Medzi nebom a zemou 19.40 Poézia 20.00
Správy P 20.10 Putovanie kalváriami 20.15 Mikrodokument 20.20 Návratka 20.30 Saleziánsky
magazín 21.00 Orientácie 21.40 FILMiX P Å
22.00 Pri káve 22.45 Doma v Cirkvi 23.45 Správy
23.55 Z prameňa
21.05. (piatok) 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve
(BB) P 08.30 Klbko 09.00 Doma v kultúre (PO)
10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 Slaninový kňaz 11.00 Katechéza
11.30 Augustiniáni v Beneluxe 12.00 Raduj sa,
nebies Kráľovná 12.35 Tandem kvíz 13.20 Dejiny
kresťanstva 13.45 Poézia 14.05 Mikrodokument
14.15 Pri káve 15.00 Božie milosrdenstvo P 15.20
Taizé 16.15 Mestečko nádeje 16.30 Modlitba
posvätného ruženca P 17.00 Doma na dôchodku P
18.00 Kniha 18.25 Mikrodokument 18.30 Rozprávočka – Lienka Anulienka. Jahodový telefón 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
22.05. (sobota) 07.00 Starý zákon (5) P 07.30
Každý deň so svätými P 07.31 Svätý František
(17) P 08.00 Centrum nápadov P 08.40 Správy
08.50 Putovanie kalváriami 08.55 Mikrodokument 09.00 UPéCé live 10.00 Štúdio AHA! P
10.30 Gospel párty P 11.30 Poltón 12.00 Raduj
sa, nebies Kráľovná 12.25 Prehľad katolíckych

periodík 12.30 Mariánska sobota P 13.30 Medzi
nebom a zemou 14.15 Moja misia – magazín Å
15.15 Návratka 15.30 Večerná univerzita 16.15
Rehoľná abeceda 16.30 Ichtis – antivírus pre
deti 17.00 Slaninový kňaz 17.30 FILMiX Å
18.00 Luxáreň 18.30 Rozprávočka – Lienka
Anulienka. Lepší jeden ako sedem P 18.40 Klbko
19.00 Orientácie 19.25 Katechéza 20.00 Vigília
slávnosti Zoslania Ducha Svätého P 22.00 Vlastná
cesta 22.30 Dejiny kresťanstva 23.00 Taizé 23.55
Spravodajský súhrn
23.05. (nedeľa) 07.00 Starý zákon (5) 07.30
Každý deň so svätými P 07.31 Svätý František (17)
08.00 Ichtis – antivírus pre deti P 08.20 Tandem
kvíz 09.00 Katechéza 09.30 Luxáreň 10.00 Františkáni v Holandsku P 10.30 Svätá omša (PO) P 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 (5) 15.30 Svätý František
(17) 16.00 Ichtis – antivírus pre deti 16.30 Moja
misia – magazín Å 17.30 Octava dies P 18.00
Poltón 18.30 Rozprávočka – Lienka Anulienka.
Módna prehliadka 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 Ekumenický seminár P 21.00 Večerná
univerzita P 21.55 UPéCé live 22.55 Gospel párty
23.55 Spravodajský súhrn
stv – dvojka
07.05. (piatok) 21.00 GEN.sk – Ján Chryzostom
Korec – portrét duchovného
08.05. (sobota) 14.15 Poltón – magazín o gospelovej hudbe a jej interprétoch 14.40 GEN.sk R
09.05. (nedeľa) 12.25 Orientácie – náboženský
magazín zo života veriacich ECAV. 100 rokov
Evanjelického posla spod Tatier, Leviticus a Numeri, Filip Melanchton, Ján Petrík – 100 rokov
od narodenia, Inaugurácia známky k 400. výročiu
Žilinskej synody, Konferencia o sociálnom vylúčení
12.55 Slovo brata Gregorza 00.25 Poltón R 00.50
Slovo brata Gregorza R
10.05. (pondelok) 13.25 Orientácie R
15.05. (sobota) 14.00 Poltón R
16.05. (nedeľa) 11.30 Orientácie – náboženský
magazín zo života veriacich. 20. výročie prvej
návštevy Jána Pavla II. na Slovensku, seminár
o formácii povolaní, budova novej fary v Žiline
a 140. výročie vzniku Spolku sv. Vojtecha 11.55
Slovo 23.10 Slovo R
17.05. (pondelok) 12.55 Orientácie R
19.05. (streda) 22.00 Sféry dôverné – Biblia
a život človeka
20.05. (štvrtok) 14.35 Sféry dôverné R
22.05. (sobota) 14.20 Poltón – gospelová
hitparáda
23.05. (nedeľa) 10.00 Svätá omša na slávnosť
Zoslania Svätého Ducha z Baziliky svätého
Petra v Ríme za účasti pápeža Benedikta XVI.
– preklad a komentár: Dušan Kolenčík, katolícky
kňaz 13.10 Orientácie 13.40 Slovo 00.30 Slovo R

rádio lumen
08.05. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z košickej katedrály
09.05. (nedeľa) 13.00 O slove a tichu – literárna

kaviareň s prekladateľkou a poetkou Otíliou
Dvoreckou 14.00 Rozhlasová hra – J.G. Tajovský:
Matka 15.00 Koniec druhej svetovej vojny – nádej
na lepší život 21.00 Pápežské baziliky v Ríme
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11.05. (utorok) 20.30 Biblická teológia
12.05. (streda) 22.00 Nanebovstúpenie Pána –
reflexia v hudobnej tvorbe
14.05. (piatok) 20.30 ÚV hovor – Srdcovo-cievne
ochorenia
15.05. (sobota) 20.30 Pavol Hudák o otcovstve
a materstve
16.05. (nedeľa) 13.00 Štefan Bučko recituje
svojich obľúbených básnikov 14.00 Rozhlasová
hra – Alojz Čobej: Cnostná Žofia 15.00 Svetlo
nádeje – UNICEF na Slovensku 21.00 Karmel –
Druhá mediálna púť katolíckych médií v Banskej
Bystrici
18.05. (utorok) 20.30 Duchovný obzor – Rádioseminár malých farských spoločenstiev
19.05. (streda) 20.30 Lupa – Rímskokatolícka
farnosť Kláštor pod Znievom 22.00 Mariánska
večerná pohoda
22.05. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova 20.30 Turíčna

teológia

23.05. (nedeľa) 13.00 Literárna kaviareň – Jozef
Gregor Tajovský 14.00 Rozhlasová hra – P.O.
Hviezdoslav: Ežo a Gábor Vlkolinský 21.00 Karmel
– Život vychutnávam po kvapkách. Hosť: Kamila
Kay Strelka Kanková

rádio slovensko
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 21.05 Cesty
rádio slovensko a regina
09.05. (nedeľa) 09.30 Rímskokat. svätá omša
z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
16.05. (nedeľa) 09.30 Rímskokat. svätá omša
z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
23.04. (nedeľa) 09.30 Ev. služby Božie z Turian
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
09.05. (nedeľa) 07.55 Z duše – Daniel Dian:
Matky
16.04. (nedeľa) 07.55 Z duše – A. Adamovičová:
Zmierte sa, zmeňte sa
23.04. (nedeľa) 07.55 07.55 Z duše – Jozef
Haľko: Turíce
rádio devín
Nedeľa 08.00 Viera v živote 10.00 Slovo pre
veriacich i neveriacich
16.04. (nedeľa) 10.00 Slovo pre veriacich i neveriacich – P. Gabriš/D. Dian: Po nanebovstúpení
Zmena programu vyhradená.
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Delona

Legenda: ADAM, ADEPT, AGÁT, ALELUJA, ALMUŽNA, ATLAS,
ATÓM, ÁBEL, BETLEHEM, BLATO, CENINA, CIEĽ, CMAR,
EFEZ, ESTER, ETAPA, ETYL, FARÁR, FILM, GOLF, HLAS, HROB,
CHRÁM, IHLA, IKRA, INRI, IZÁK, IZBA, KAIN, KALIGRAFIA,
MANNA, MATKA, MIER, MLYN, NAZARET, NESLOBODA,
OBETA, OBRÁTENIE, OBUV, OPÁT, OPERA, OTVOR, POTOPA, PRETEKY, SĽUB, TÓRA, URNA, VIERA, ZÁKON, ZLOBA,
ZRADA, ŽALM.
Tajničku osemsmerovky tvorí 28 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 08: krížovka: (pozri Ž 25, 12);
osemsmerovka: Božie slovo je cestou nádeje. Výherca:
Pavelčáková Mária, Lukov. 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
14.05. – 16.05.2010 – Púť do Sanktuária Božieho
milosrdenstva
21.05. – 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. – 06.06.2010 – Turistický víkend
11.06. – 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.)
26.06. – 27.06.2010 – Prehliadka mládežníckych
zborov a gospelových skupín
Stretnutie mládeže JUSKOVA VOĽA 2010
12.07. – 16.07.2010 (9 – 11 rokov)
19.07. – 23.07.2010 (9 – 11 rokov)
26.07. – 30.07.2010 (12 – 14 rokov)
02.08. – 06.08.2010 (15 – 17 rokov)
09.08. – 13.08.2010 (18 viac rokov)
16.08. – 20.08.2010 (miništranti)
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

Metropolitná púť do Sanktuária
Božieho milosrdenstva v Krakove
Srdečne vás pozývame na Metropolitnú púť
do Sanktuária Božieho milostrdenstva v Krakove,
ktorá sa uskutoční v sobotu 15. mája 2010.
Program púte:
09.00
09.15
10.00
10.30
12.30
13.15
13.45
14.15
14.45
15.00
15.30

otvorenie púte a privítanie pútnikov
modlitba slávnostného svätého ruženca
spev bohoslovcov Gréckokatolíckeho kňazského seminára
bl. biskupa P. P. Gojdiča
Archijerejská svätá liturgia,
hlavný slúžiteľ vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita,
kazateľ vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha
prestávka na obed
hudobný program: Peter Milenky a Jozef Bubnár
katechéza na tému Posolstvo Božieho milosrdenstva
Akatist k Ježišovi Kristovi
príprava na Hodinku Božieho milosrdenstva
Hodinka Božieho milosrdenstva
poďakovanie a požehnanie na cestu

Bližšie informácie získate na vašom gréckokatolíckom farskom úrade.

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.)
11.06. – 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.)
02.07. – 04.07. – kurz Biblia o peniazoch (vedie Evanjelizačná škola sv. Mikuláša)
09.07. – 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
06.05.2010 (o 18.00) – Biskup P. P. Gojdič (Divadelné
predstavenie vysokoškolských študentov v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove)
pastoračné centrum rómov
Čičava, www.avamenca.sk, 0915951081
Nedeľná liturgia pre Rómov
Kultúrny dom, Čičava 10.00
Kultúrnya dom, Hlinné 10.00
Gréckokatolícky chrám, Soľ 15.00
22.05.2010 – Turíce – verejné modlitebné stretnutie
15:00 Vranov nad Topľou
26. – 27.08.2010 – FESTROM 2010 – konferencia pre
vedúcich
28.08.2010 – festival FESTROM 2010 v Čičave

