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Najznámejší súdny proces
Nádej za mrežami



Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Rehoľa Najsvätejšie-
ho Vykupiteľa (Ordo 
Santissimi Redempto-

ris – OSsR) známa ako rehoľa 
sestier redemptoristiek vznikla 
13. mája 1731 v talianskom 
mestečku Scala. Jej zaklada-
teľkou je matka Mária Celesta 
Crostarosa. V roku 1725 dostala 
od Boha zjavenie regúl nového 
inštitútu, ktorý by pripomínal 
svetu nekonečnú lásku Boha ku 
každému človeku.

V júli toho istého roka boli 
reguly predstavené skupine 
neapolských teológov, ktorí ich 
aprobovali. Z poverenia miest-

neho biskupa bol do podrobnej-
šieho rozpoznania tohto diela 
vymenovaný aj otec Alfonz 
Mária de Liguori (zakladateľ 
redemptoristov), ktorý po pre-
skúmaní záležitosti potvrdil, 
že ide o Božie dielo. Takto bol 
svet pôsobením Svätého Ducha 
obdarovaný novou kontempla-
tívnou klauzúrnou rehoľou, 
ktorá sa svojím životom modlit-
by a lásky stáva sprítomnením 
lásky, ktorou nás Boh miluje 
v Ježišovi Kristovi. 6. augusta 
1731 si sestry po prvýkrát ob-
liekli tmavočervený habit, ktorý 
má podobne pripomínať hlavné 
poslanie redemptoristky. 8. 
júna 1750 pápež Benedikt XIV. 
schválil novú regulu inštitútu 

a jeho oficiálny názov – Rehoľa 
Najsvätejšieho Vykupiteľa.

V čase, keď bol sv. Alfonz 
biskupom, pričinil sa o rozšíre-
nie rehole. V roku 1766 pozval 
mníšky do sídelného mesta 
svojej diecézy – do Santa Agata 
dei Goti. V 19. storočí sa rehoľa 
rozšírila najskôr do Rakúska 
a odtiaľ do iných krajín: Bel-
gicka (1841), Holandska (1848), 
Írska (1859), Francúzska (1875), 
Anglicka (1897).

V 20. storočí má táto rehoľa 
svoje zastúpenie už na všetkých 
piatich kontinentoch. V roku 
1989 prišli prvé redemptoristky 
aj do východnej Európy. Prvým 
takýmto spoločenstvom bola 
komunita sestier v Bielsku–Bia-
lej v Poľsku, ktorá čerpá spiritu-
alitu svojej zakladateľky v Scale, 
v samotnom mieste povstania 
rehole. Do poľskej komunity 
postupne vstupovali nové povo-
lania zo Slovenska s túžbou pre-

niesť túto charizmu aj do svojej 
vlasti. Stalo sa to skutočnosťou 
v roku 2002 vznikom malej 
komunity sestier byzantského 
obradu v Sačurove, ktoré sa 
neskôr presťahovali do kláštora 
vo Vranove nad Topľou. V roku 
2005 bol postavený nový kláštor 
sestier latinského obradu v Kež-
marku. V súčasnosti je na svete 
46 spoločenstiev s celkovým 
počtom 477 sestier.

Rehoľa Najsvätejšieho 
Vykupiteľa má v Cirkvi svoje 
osobitné poslanie: byť jasným 
a žiarivým svedectvom lásky, 
ktorou nás Boh miluje v Kris-
tovi. Nebeský Otec ich povolal, 
aby boli pre celý náš svet živou 
pamiatkou – ustavičným pripo-
mínaním toho, čo počas svojho 
pozemského života urobil 
Kristus pre našu spásu. Takto 
môže dnes Vykupiteľ pokračo-
vať a uskutočňovať v nás a skrze 
nás svoje dielo spásy.

Toto poslanie sestry uskutoč-
ňujú cez tri hlavné piliere spiri-
tuality: život liturgickej a osob-
nej modlitby, život vzájomnej 
lásky v spoločenstve a evanjelio-
vú pohostinnosť. Život adorácie 
a modlitby príhovoru za iných, 
hoci ukrytý v Kristovi a málo 
viditeľný pre svet, predsa je 
sám v sebe v plnosti apoštolský 
a misionársky. Lebo vyžarujúc 
ducha lásky podporuje tých, 
ktorí sa zasväcujú evanjeli-
zácii, alebo svojou prácou 

prispievajú k tomu, aby svet 
bol spravodlivejší a bratskejší. 
Život v službe misijnej Cirkvi je 
obetou za spásu bratov a sestier 
v Ježišovi Kristovi. Do svojich 
modlitieb zahŕňajú celý svet, 
zvlášť miestnu cirkev, kňazov, 
otcov a bratov redemptoristov, 
s ktorými je ich poslanie úzko 
späté, a všetkých tých, ktorí 
s dôverou prosia o príhovor 
pred Pánom. Nevyhľadávajú 
tvrdý a prísny spôsob života, ale 
snažia sa žiť duchom blaho-
slavenstiev a prežívať neustálu 
prítomnosť Krista Vykupiteľa 
v každodenných udalostiach. 
Ovocím prebývania s Kristom 
je vyžarujúca radosť, úprimná 
jednoduchosť a pravá láska. 
Kláštory sú zároveň miestom 
pre všetkých, ktorí sa chcú 
stíšiť, prehĺbiť svoj vzťah 
s Bohom formou duchovných 
cvičení alebo v priateľských 
a individuálnych stretnutiach 
so sestrami. Ponúkajú možnosť 
prežitia duchovných cvičení 
a spoločnej liturgickej modlitby. 
Venujú sa tiež ručným prácam – 
šitiu habitov, liturgických rúch, 
vyšívaniu, písaniu ikon, pre-
kladateľskej činnosti. Niektoré 
kláštory pečú hostie, produkujú 
po domácky vyrobené produkty 
a venujú sa tiež iným prácam 
v súlade s klauzúrou. n

Helena Dudová OSsR
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NIE priateľ
„Keď Ježiš videl, ako plače a ako plačú 

aj Židia, čo s ňou prišli, zachvel sa v du-
chu a vzrušený sa opýtal: ,Kde ste ho ulo-
žili?’ Povedali mu: ,Pane, poď sa pozrieť!’  
A Ježiš zaslzil. Židia povedali: ,Hľa, ako 
ho miloval!’“ (Jn 11, 33 – 36)

Náš život je popretkávaný vzťahmi 
a stretnutiami. Počas dňa sme obklopovaní 
rodinou, kolegami, spolužiakmi, blízkymi 
ľuďmi, s ktorými sa dennodenne alebo len 
sporadicky stretávame. Životné situácie, zá-
ujmy, povolanie či spoločne prežitý čas ľudí 
zbližuje a zjednocuje. Nepochybne i na tých-
to pilieroch vznikajú priateľstvá.

Nemôžeme povedať, že všetky priateľstvá, 
ktoré nás obklopujú, ktoré sami vytvárame 
a udržiavame, majú rovnakú kvalitatívnu 
úroveň. Jednak životné okolnosti, ale i my 
sami rozhodujeme o tom, s kým a koľko 
chvíľ prežijeme a aké miesto zaujme v našom 
živote. Nie je to nič neprirodzené. Máme slo-
bodnú vôľu, ktorú do nás vložila prozreteľ-
nosť Stvoriteľa, a tá nám umožňuje slobodne 
sa rozhodovať. Priatelia sú nám blízki ľudia. 
Tí, s ktorými si rozumieme, tí, s ktorými sme 
naladení na jednej vlnovej dĺžke.

I v živote Ježiša Krista je mnoho okami-
hov, keď skrze evanjelium jasne vidíme, kto 
a kým boli Ježišovi priatelia a pre koho sa 
sám rozhodol. Z nášho pohľadu to určite 
boli jeho učeníci, pretože sám hovorí: „Už 
vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, 
čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, 
pretože som vám oznámil všetko, čo som 
počul od svojho Otca“ (Jn 15, 15). Taktiež 
Lazár z Betánie a jeho sestry Marta, Mária, 
a nielen oni. Mnoho bolo tých, ktorí vstúpili 
do Ježišovho života a prežili po jeho boku 
odlišné situácie a časové obdobie. Zdalo 
by sa, že Ježišov vzťah k priateľom sa akosi 
s tým naším ani veľmi nelíši.

Je tu však jedna veľká a podstatná rozdiel-
nosť, ktorú si musíme určite všimnúť, ak sa 
kriticky zahľadíme do svojho srdca, a ktorá 
nás usvedčuje z nedokonalosti našej osobnej 
lásky. Ktokoľvek vstúpil do vzťahu s Ježišom 
Kristom, bol jeho priateľom a blízkym. Aj 
nepriateľov nazýva svojimi priateľmi. Nerobí 
rozdiely medzi tými, ktorí ho milujú, a tými, 
ktorí ho nenávidia. Všetci bez rozdielu sú 
jeho priateľmi a takto k nim aj pristupuje. 
Základom priateľstva je láska a prijatie. Mali 
by z nás vychádzať a prostredníctvom vzťahu 
by mali byť odovzdané tým, ktorí vstupujú 
do našich životov. A je celkom jedno, s akým 
úmyslom a na aký čas, či je to na niekoľ-
kých hodín, dní, alebo na celý život. Prijatie 
a láska bez predsudkov je to jediné pozitív-
ne, čo môžeme do vzťahov prinášať podľa 
Kristovho príkladu. Neprekonateľná a ťažká 
sa nám môže zdať Božia logika, ktorá je 
akoby odtrhnutá od situácie dnešného sveta, 
v ktorom je toľko nepriateľstva, nevraživosti 
a nezhôd. No nie je to celkom tak. Ak sa 
skutočne odhodláme ponoriť do slov Ježiša 
Krista a budeme túžiť po prijatí jeho lásky, 
budeme s ľahkosťou dávať svoje prijatie 
a lásku do vzťahov v akýchkoľvek situáciách. 
Až vtedy budeme dávať samých seba. Lebo 
kto dáva, veľa dáva, ale kto dáva seba, dáva 
všetko.

Priateľstvo je vznešená vec. Ale o čo bude 
vznešenejšie priateľstvo, ktoré bude odpo-
veďou na nenávisť a nepochopenie! Nech sa 
pre nás i tento čas, keď sa završuje očakáva-
nie úsvitu paschálnej nedele, stane časom, 
keď si upevníme priateľstvá a cez zmierenie 
skrze lásku a prijatie zmeníme nepriateľov 
na svojich priateľov.

Mikuláš Jančuš
člen Redakčnej rady
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�� 13. marca zomrel po dlhom 
boji s rakovinou vo veku 75 rokov 
najvyšší predstaviteľ americkej 
karpatsko-ruskej pravoslávnej 
eparchie v USA, jeho Vysokopre-
osvietenosť vladyka Nikolaj, titulár-
ny metropolita Amissosu. Pohreb 
hierarchu sa uskutočnil 18. marca 
v Katedrále Krista Spasiteľa v John-
stowne PA. (www.acrod.org)

�� Novou hlavou Maronitskej 
cirkvi je Mons. Béchara Butrus 
Raï. Synoda štyridsiatich maro-
nitských biskupov z Libanonu, 
Blízkeho východu, Európy i Ame-
riky ho 15. marca v Bejrúte zvolila 
za 77. patriarchu Antiochie a celého 
Orientu. Plné cirkevné spoločenstvo 
s novým patriarchom uznal Bene-
dikt XVI. 25. marca.

�� 20. marca sa konal vo Švajčiar-
sku Dies Iudaicus – deň venova-
ný židovskému ľudu. Jeho témou 
boli slová sv. Pavla Dary a povolanie 
sú neodvolateľné. Podujatie organi-
zovala Katolícka cirkev vo Švajčiar-
sku.

�� Novým vyšším arcibiskupom 
Ukrajinskej gréckokatolíckej 
cirkvi sa stal vladyka Svjatoslav 
Ševčuk. 23. marca ho zvolila synoda 
biskupov UGC a Svätý Otec Be-
nedikt XVI. túto voľbu 25. marca 
potvrdil a požehnal. Viac sa dočítate 
v nasledujúcom vydaní časopisu 
Slovo. (www.exarchat.cz)

�� Od 24. do 25. marca sa konal 
v Paríži dialóg medzi veriacimi 
a neveriacimi v rámci projektu 
Nádvorie pohanov. Iniciátorom 
myšlienky je Benedikt XVI. a jej re-
alizáciou poveril Pápežskú radu pre 
kultúru. Názov projektu vychádza 
z označenia nádvoria v Jeruzalem-
skom chráme, ktoré bolo jediným 
priestorom, kam mali prístup aj 
príslušníci iných národov ako židov-
ského. Jednotlivé oblasti projektu 
sa konali na troch symbolických 
miestach: UNESCO, univerzita Sor-
bonne a katedrála Notre Dame.

�� Od 25. do 27. marca sa usku-
točnila na Pápežskej univerzite 
Regina Apostolorum v Ríme me-
dzinárodná konferencia Nenaro-
dené deti: úcta a súcit. Konferen-
ciu podporovali nadácia Ut Vitam 
Habeant a organizácie Brániť ľudský 
život s Máriou a Donum Vitae.

4 | spravodajstvo

Britský súd povýšil práva homosexuálov nad práva kresťanov
Vydanie denníka 
L´Osservatore 
Romano prinieslo 11. 
marca správu o tom, 
že Najvyšší súd An-
glicka a Walesu vydal 
súdne rozhodnutie, 
na základe ktoré-
ho bolo potvrdené 
odmietnutie zverenia 
detí do opatery kres-
ťanským manželom, na základe 
ich morálnych princípov týkajú-
cich sa sexuálnej a homosexuál-
nej výchovy.

V rozhodnutí súdu sa uvádza, 
že morálne princípy založené 
na náboženskom presvedčení 
manželov sú „nebezpečné“ pre 
výchovu detí, pretože „vyjadrili 
názory, ktoré sú proti homo-
sexualite, porušiac tak normu 
z tzv. Aktu rovnoprávnosti“. 
Tento zákon, vydaný v roku 
2010, trestá akúkoľvek diskri-
mináciu na základe pohlavia 
a osobitne voči homosexuálnym 
párom. Zákon okrem iného 
predpokladá aj adopciu detí 
týmito pármi.

Podľa najvyššieho súdu toto 

rozhodnutie nebolo urobené 
na fakte náboženskej prísluš-
nosti manželov, ale na fakte, 
že „pre zákon a pre náš spô-
sob života je základom, aby 
každej osobe bola garantovaná 
rovnoprávnosť“. „Zákony, ktoré 
chránia pred diskrimináciou 
na základe sexuálnej orientácie, 
sú viac ako náboženské pre-
svedčenie,“ uvádza sa v závereč-
nej správe.

Voči tomuto rozhodnutiu 
sa postavili viaceré kresťanské 
agentúry, Konferencia biskupov 
Anglicka a osobitne canterbur-
ský arcibiskup Rowan Williams, 
ktorý v otvorenom liste uvádza, 
že vláda, ktorá chce garantovať 
princípy tolerancie, nemôže 

v kontroverzných 
morálnych otázkach 
rozhodovať iba 
na základe jedného 
zákona. Existujú 
totiž iné zákony, 
ktoré berú do úvahy 
náboženské presved-
čenie v oblasti zdra-
votníctva a výhrady 
vo svedomí.

Manželia Owen a Eunica 
Johnsonovci už v minulosti mali 
v krátkodobej opatere viac ako 
15 detí s psychickými poru-
chami. Po vynesení rozsudku 
vydali manželia vyhlásenie, 
v ktorom podčiarkujú, že 
kresťanská viera už v samom 
základe odmieta akúkoľvek 
diskrimináciu. „Chceli sme 
ponúknuť lásku a domov deťom 
bez rozdielu, ktoré to najviac 
potrebujú. Nesúhlasíme s tým, 
že naše kresťanské morálne 
princípy sú nebezpečenstvom. 
Byť kresťanom neznamená ne-
bezpečenstvo, ktoré je v rozpore 
so zákonmi a nemalo by byť 
posudzované ako prekážka pri 
výchove a vzdelávaní detí.“

Saudská Arábia propaguje islam na amerických univerzitách
Približne 100 miliárd dolárov 
investovala Saudská Arábia 
v ostatných tridsiatich rokoch 
na propagáciu islamu v zá-
padných krajinách. Najviac 
prostriedkov saudských šejkov 
ide na americké univerzity. 
Harvard a Georgetown v tomto 
roku dostali po tridsať milió-
nov dolárov. Dotácie sú určené 
islamským ústavom týchto 
slávnych univerzít. Investície 
sa začínajú pomaly vracať. 
Takto podporované centrá pri 
univerzite Georgetown sú dnes 
najaktívnejšími strediskami 
antiizraelskej a antiamerickej 
propagandy vo Washingtone.

Na druhej strane Saud-
ská Arábia, taká štedrá voči 
západným intelektuálom, patrí 
medzi krajiny s veľmi nízkou 
gramotnosťou. Čítať a písať vie 
len necelá polovica populácie. 
S podobným úsilím, s akým 
podporuje šírenie islamskej 

kultúry v zahraničí, Saudská 
Arábia potláča akékoľvek pre-
javy kresťanstva na vlastnom 
území. I keď sa počet kresťanov 
odhaduje na viac než dva mi-
lióny, teda viac ako 7% obyva-
teľov, nemajú ani jediný kostol, 
kaplnku alebo dom vyhradený 
na modlitbu. V Saudskej 
Arábii, ktorá v západnom svete 
podporuje stavbu mešít a často 
sa odvoláva na ideu dialógu, 

platí prísny zákaz praktizova-
nia akéhokoľvek iného nábo-
ženstva než islamu. Do tejto 
krajiny nie je povolené priviesť 
náboženské symboly, ako sú 
kríže, ružence a predovšet-
kým Biblia. Na dodržiavanie 
prísnych nábožensko-morál-
nych pravidiel dozerá osobitná 
polícia. Zmena náboženstva je 
trestaná smrťou.
snímka: Harwardská univerzita
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�� Rjasofor Peter Mojzeš prijal 
malú schimu. 6. februára prijal 
rodák z Bratislavskej eparchie 
rehoľné sľuby v Svätouspenskej 
univskej lavre studitského spôsobu 
života neďaleko Ľvova na Ukraji-
ne. Obrad sa konal počas božskej 
liturgie, ktorej predsedal igumen 
monastiera jeromonach Teodor. 
Na slávnosti sa zúčastnili aj viacerí 
rodinní príslušníci a hostia zo 
Slovenska. (Vladimír Skyba)

�� Hanka Servická vystúpila 
v kolonickom chráme. Podujatie 
sa uskutočnilo 20. februára na po-
zvanie miestneho správcu farnosti 
Marcela Iľka. Program sa začal 
Korunkou Božieho milosrdenstva 
a pokračoval piesňou a príhovorom 
pani Hanky Servickej o dôležitosti 
modlitby. Celým programom spe-
váčku sprevádzala jej priateľka zo 
študentských čias. (Marcel Iľko)

�� Páraním peria a modlitbou 
vstúpili v Šumiaci do pôstneho 
obdobia. V poslednú fašiangovú 
sobotu 5. marca sa v obci Šumiac 
uskutočnilo neformálne stretnutie 
pod názvom Páranie pieria (v šu-
miackom nárečí), ktorého cieľom 
bolo odpútať ľudí od televízorov 
a poskytnúť im priestor na roz-
hovory, spomienky aj zábavu. 
Niektorí účastníci prišli v krojoch. 
O zábavu sa postaral FS Šumiačan. 
Po skončení párania bolo malé 
občerstvenie s tradičnými fašian-
govými šiškami a cukrovinkami. 
Po speve a karičkách nasledovala 
tombola za symbolickú cenu. 
Pondelok po Syropôstnej nedeli 
bol vo farnosti dňom modlitby. 
Začal sa pôstnou utierňou s po-
klonami a obradom vzájomného 
zmierenia, pokračoval poklonou 
pred vystavenou Eucharistiou. 
Napoludnie nasledovala modlitba 
ruženca a Strastný moleben, večer 
svätá liturgia s pôstnou kázňou. 
(František Takáč)

�� 5. marca sa uskutočnil 
v Snine 1. ročník bowlingového 
turnaja Sninského protopres-
byterátu. Účastníkmi turnaja boli 
kňazi a členovia hospodárskych 
rád farností Snina-mesto, Ladomi-
rov, Pčoliné a Topoľa. Organizátor 
turnaja protopresbyter Maroš 
Prejsa prítomných privítal a vysvet-
lil podmienky turnaja. Víťazom 
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Generálna predstavená sestier baziliánok v Bratislave

3. – 5. marca navštívila malú 
komunitu sestier baziliánok 
v Bratislave generálna predsta-

vená Rádu sv. Bazila Veľkého 
matka Miriam Claire Kowalová 
OSBM v sprievode sr. Naukracie 
Zavackej OSBM, ktorá taktiež 
pôsobí v Ríme. Návšteva sa 
konala v rámci vizitácie sestier 
baziliánok Viceprovincie sv. Cy-
rila a Metoda. Takúto návštevu 
všetkých rehoľných komunít 
vykonáva generálna predsta-
vená raz za šesťročné obdobie 
svojej služby.

Matka Miriam Claire sa 
živo zaujímala o službu sestier 
na Eparchiálnom úrade v Brati-
slave a v dialógu so sestrami sa 
zamýšľala nad aktuálnou diako-

niou sestier pre dobro miestnej 
cirkvi. Pri tejto príležitosti sa 
generálna predstavená stretla 
aj s vladykom Petrom Rusná-
kom, bratislavským eparchom.

Sestry baziliánky prišli 
do Bratislavy na pozvanie 
vtedajšieho biskupského vikára 
otca Jána Zavackého v roku 
1998 a pôsobili tu do roku 2005. 
Po vzniku Bratislavskej epar-
chie sa v roku 2009 opäť vrátili 
do Bratislavy a vykonávajú 
rôzne služby na eparchiálnom 
úrade a v katedrále. (Stanislav 
Gábor)

V Žiari nad Hronom slávili prvú archijerejskú liturgiu
Na Syropôstnu nedeľu 6. marca 
zavítal bratislavský eparcha 
vladyka Peter Rusnák do Žiaru 
nad Hronom, aby slúžil prvú 
archijerejskú svätú liturgiu 
v tomto meste. Žiar nad Hro-
nom patrí do jurisdikčného 
územia gréckokatolíckej farnos-
ti vo Zvolene a od 18. apríla 2010 
tam pravidelne prichádza slúžiť 
sväté liturgie otec Ján Sabol 
ml. zo Zvolena. Podľa ostat-
ného sčítania ľudu sa v okrese 
Žiar nad Hronom prihlásilo 
ku Gréckokatolíckej cirkvi 153 
veriacich.

V rímskokatolíckom Chráme 
Povýšenia svätého Kríža vla-
dyku privítal miestny rímsko-
katolícky dekan vdp. Miroslav 
Hlaváčik. Pred liturgiou vladyka 
Peter posvätil bohoslužobné 
predmety – nové čaše, diskosy, 
hviezdice, lyžičky a kopije, kto-
ré budú slúžiť potrebám farnos-

tí vo Zvolene, Prievidzi a filiálok 
v Žiari nad Hronom a v Novom 
Meste nad Váhom. Archije-
rejskú liturgiu koncelebrovali 
protosynkel Vladimír Skyba, 
kancelár a tajomník vladyku 
Peter Sabol, správca gréckoka-
tolíckych farností v Trenčíne 
a Prievidzi Igor Cingeľ, správca 
gréckokatolíckej farnosti vo 
Zvolene Ján Sabol ml., ako aj 
žiarsky dekan vdp. Miroslav 
Hlaváčik a kaplán – duchovný 
správca ZŠ a MŠ dp. Miroslav 
Sliačan. Na slávnosti sa zúčast-
nil aj vzácny hosť – predseda 
Matice slovenskej Ing. Marián 
Tkáč, PhD.

Vladyka sa vo svojej homílii 
zameral na nadchádzajúce 
pôstne obdobie a poukázal 
na to, že vo svete sa musíš 
zviditeľniť, ak si v niečom dobrý 
– na webe, v Zlatých stránkach 
a pod. Ale Ježiš Kristus prichá-

dza s opačným postojom. Keď 
v evanjeliách hovorí o pôste, 
modlitbe a almužne, zdôrazňu-
je, aby sa to dialo v „skrytosti“, 
aby sme cez tieto prostriedky 
nevyhľadávali popularitu 
u ľudí.

Na záver liturgie sa otec 
Ján Sabol, správca farnosti vo 
Zvolene, poďakoval vladykovi 
Petrovi za jeho povzbudzujúcu 
návštevu, miestnemu dekanovi 
za vrelé privítanie, ako aj ústre-
tovosť a vytvorenie výborných 
podmienok na slúženie grécko-
katolíckych liturgií v Žiari nad 
Hronom. Popoludní si vladyka 
so sprievodom prezrel biskup-
skú kryptu rímskokatolíckeho 
kostola v Žiari nad Hronom, 
kde si uctil pamiatku bansko-
bystrického biskupa Štefana 
Moyzesa, prvého predsedu 
Matice slovenskej. (-js)

V Bardejove prednášal prof. Jozef Tiňo
Pobočka Ústredia slovenskej 
kresťanskej inteligencie v Bar-
dejove zorganizovala 6. marca 
v Poľsko-slovenskom dome 
prednášku prof. Jozefa Tiňa, 
ktorý je významným sloven-
ským fyzikálnym vedcom, nosi-
teľom viacerých vyznamenaní, 
ocenení a uznaní na domácom 
aj zahraničnom vedeckom 
poli. Od roku 2005 je predse-
dom uznávanej kultúrno-spo-

ločenskej organizácie Ústredie 
slovenskej kresťanskej inteli-
gencie (ÚSKI) na Slovensku.

Vzácny hosť hovoril 
na tému Láska – poklad 

ľudstva. Po úvodných slo-
vách privítania predsedu 
pobočky PhDr. PaedDr. Jána 
Maníka, PhD., sa ujal slova 
prof. RNDr. Jozef Tiňo, DrSc. 
Vyzdvihol rôzne druhy lásky, 
ktoré človek zažíva počas svojho 
života. V závere sa rozvinula 
zaujímavá a podnetná diskusia, 
kde diskutujúci hľadali odpo-
veď na otázku šťastia človeka. 
(Tomáš Molčan)
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V Levoči posvätili základný kameň nového chrámu
6. marca posvätil Mons. Ján 
Babjak SJ, prešovský arcibiskup 
a metropolita, základný kameň 
nového gréckokatolíckeho 
Chrámu Ochrany Presvätej 
Bohorodičky v Levoči. Bola to 
historická udalosť pre miest-
nych veriacich, ktorí po viac 
ako 70-tich rokoch existencie 
farnosti budú mať nový chrám. 
V súčasnosti využívajú priestory 
obytného domu na Košickej 
ulici v centre mesta. Nový 
chrám bude postavený na sídlis-
ku Západ.

Na slávnosti sa zúčastnil aj 
pražský gréckokatolícky eme-
ritný biskup Ján Eugen Kočiš, 
popradský protopresbyter Miro-

slav Bartoš a kňazi okolitých 
farností.

Miestny gréckokatolícky 
farár otec Rastislav Višňovský 
po skončení obradov poďakoval 

vladykovi Jánovi za posvätenie 
základného kameňa a ostatným 
prítomným za účasť. (Daniela 
Višňovská)

Prvý pôstny deň na GJZ v Humennom

Prvý deň Veľkého pôstu 7. 
marca prežili žiaci a učitelia 
Gymnázia sv. Jána Zlatoúste-
ho v Humennom netradične. 
Do školy zavítal gréckokatolícky 
kňaz PaedDr. Jozef Maret-
ta, ICLic., ktorý v súčasnosti 
pôsobí ako exorcista Prešovskej 

archieparchie.
Program stretnutia sa začal 

sv. liturgiou v Chráme Uspenia 
Presvätej Bohorodičky v Hu-
mennom. Po nej nasledovala 
zaujímavá prednáška o živote 
kňaza exorcistu. Študenti sa 
mali možnosť dozvedieť viac 

o moci diabla, o jeho vplyve 
na mladých ľudí prostredníc-
tvom rôznych druhov hudby, 
časopisov, horoskopov, veštení, 
mágie a pod. a dozvedieť sa, ako 
sa chrániť pred jeho útokmi. 
Diskusia bola nesmierne boha-
tá. (Matúš Sejka)

Fakultní zamestnanci a pedagógovia putovali do Ľutiny
12. marca sa zamestnanci 
a pedagógovia GTF PU v Pre-
šove pod vedením duchovného 
správcu fakulty ThDr. Petra 
Tirpáka, PhD., zúčastnili 

na spoločnej púti v Ľutine, kto-
rá sa konala v rámci duchovnej 
obnovy za letný semester 
akademického roka 2010/2011. 
Púť sa začala svätou liturgiou 

v bazilike minor, ktorú celeb-
roval prešovský arcibiskup 
a metropolita Mons. Ján Babjak 
SJ, veľký kancelár GTF PU. Vo 
svojej homílii vyzval zúčastne-
ných, aby v rámci duchovnej 
obnovy vypli počítač a zamys-
leli sa nad tým, akou cestou 
prešli a či idú tou správnou ces-
tou. Vyjadril svoje poďakovanie 
zamestnancom a učiteľom GTF 
za ich prácu v oblasti vzdelania 
a formácie. Po svätej liturgii sa 
všetci prítomní pomodlili Mo-
leben k Presvätej Bohorodičke. 
Po ňom nasledovala prezentá-
cia historického vývinu pútnic-

turnaja sa stalo družstvo z farnosti 
Snina-mesto. Na druhom mieste 
skončila farnosť Ladomirov a tretie 
miesto obsadilo družstvo z farnosti 
Pčoliné. Mimoriadnu cenu a diplom 
za najvyšší počet bodov získal pán 
Ján Hrubišák z farnosti Ladomirov. 
(Jozef Šofranko)

�� 7. – 9. marca sa konala troj-
dňová duchovná obnova vo 
farnosti Ruská Poruba. Veriaci 
ňou vstúpili do obdobia Veľkého 
pôstu. Duchovnú obnovu viedol 
misionár Mikuláš Tressa CSsR. Dni 
boli pozvaním k pokániu, zriekaniu 
sa a vnútornému uzdraveniu. (Peter 
Malcovský)

�� 16. marca sa uskutočnilo 
v priestoroch eparchiálnej rezi-
dencie v Košiciach pravidelné 
zasadnutie Rady KBS pre rodinu 
pod vedením predsedu rady Mons. 
Milana Chautura.

�� 11. – 12. marca sa uskutočnil 
v GMC Bárka v Juskovej Voli 
tematický víkend pod názvom 
Zbav nás Zlého. Pod vedením tímu 
otca Jozefa Marettu z Evanjelizačnej 
školy sv. Mikuláša sa na víkende 
stretlo 103 mladých ľudí, ktorí mohli 
spoznávať vstupné brány, skrze kto-
ré Zlý prichádza do života človeka. 
V sobotu večer účastníci v modlitbe 
pozývali Krista, aby ich oslobodil 
z pút otroctva hriechu. V nedeľu 
dopoludnia bola diskusia. Víkend 
vyvrcholil slávnostnou svätou litur-
giou. (Viktória Žolnová)

�� Správcovstvo ľudských zdro-
jov – pod týmto mottom sa nieslo 
stretnutie manželov z Domácej 
cirkvi, známej ako Hnutie Svetlo-
-Život alebo Oáza. Na stretnutí sa 
11. – 13. marca zúčastnilo 8 man-
želských párov zo Starej Ľubovne, 
Orlova a Stropkova. Stretnutie sa 
uskutočnilo v penzióne Domino 
v Starej Lesnej. Program stretnu-
tia moderovali Peter a Terézia 
Marettovci z Dolného Kubína. 
Účastníkom odovzdávali Boží 
pohľad na hodnoty, ktoré vlastnia. 
Vzájomné rozhovory, pochopenie 
a zdieľanie povzbudilo manželov 
k osobným rozhodnutiam. (Zdeno 
a Vierka Muchovci)

�� 12. marca vyhlásili organizá-
tori víťazov 19. ročníka Poetickej 
Ľubovne. Do tejto celoslovenskej 
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kého miesta Ľutina ThDr. Petra 
Borzu, PhD. Súčasný stav v Ľu-
tine priblížil miestny farár otec 
Jozef Novický. Otec arcibiskup 

Ján Babjak SJ predstavil ďalšie 
projekty, ktoré plánuje na tom-
to pútnickom mieste.

Pútnici absolvovali aj výstup 
ku Kaplnke sv. Mikuláša pri pra-
meni. (Monika Slodičková)

V Prešove zasadala Rada hierarchov  
Gréckokatolíckej metropolie

Na svojom 8. riadnom zasadnu-
tí sa 9. marca stretla na Gréc-
kokatolíckom arcibiskupskom 
a metropolitnom úrade v Pre-
šove Rada hierarchov Grécko-
katolíckej metropolie sui iuris 
na Slovensku. Na zasadnutí sa 
zúčastnil aj apoštolský nuncius 
na Slovensku arcibiskup Mons. 
Mario Giordana. Rokovanie 
viedol prešovský arcibiskup 
a metropolita Mons. Ján Babjak 
SJ a zúčastnili sa na ňom aj 
košický eparcha Mons. Milan 
Chautur CSsR a bratislavský 
eparcha Mons. Peter Rusnák.

Vladyka Milan sa v duchov-
nom slove venoval vzácnemu 
času Veľkého pôstu.

Mons. Mário Giordana vo 
svojom príhovore vychádzal 
z výzvy Božieho sluhu Jána 
Pavla II., obsiahnutej v apoš-
tolskom liste Nuovo millennio 

ineunte, aby sa Cirkev stala 
domovom pre všetkých a školou 
vzájomného spoločenstva. To sa 
môže uskutočniť iba tak, keď sa 
staneme nositeľmi a zvestova-
teľmi lásky, ktorou nás miluje 
Kristus. Otec nuncius poďako-
val otcovi arcibiskupovi a otcom 
biskupom za ich peknú prácu 
a elán, s akým robia pastoračnú 
službu. Vladyka Ján prečítal 
list emeritného biskupa Mons. 
Jána Hirku, ktorý vladykov 
pozdravil a ubezpečil ich o tom, 
že rokovanie Rady hierarchov 
sprevádza modlitbami.

Základný dokument Gréc-
kokatolíckej cirkvi sa biskupi 
rozhodli zaslať arcibiskupovi 
Mons. Cyrilovi Vasiľovi SJ 
do Ríma, aby ho prezrel a prí-
padne upravil.

Otcovia biskupi sa zaoberali 
aj otázkami spojenými s púťou 

veriacich na blahorečenie Bo-
žieho služobníka Jána Pavla II., 
ktoré sa uskutoční 1. mája 2011 
v Ríme. Spresnili niektoré zále-
žitosti ohľadom 2. metropolit-
nej púte Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku k Božiemu mi-
losrdenstvu do Krakova, ktorá 
sa uskutoční v sobotu 28. mája 
2011. Schválili vydanie priprave-
nej liturgickej knihy Apoštolár. 
Rozhodli o tom, že poveria 
Metropolitnú liturgickú komi-
siu prípravou návrhu pohrebu 
nenarodených detí. Stotožnili 
sa s návrhom duchovnej prípra-
vy na 1 150. výročie príchodu sv. 
Cyrila a Metoda, ktorý vypraco-
val ordinár OS a OZ SR Mons. 
František Rábek. Navrhuje 
zoznamovať sa v priebehu tejto 
duchovnej prípravy na Sloven-
sku s Katechizmom Katolíckej 
cirkvi. Hierarchovia sa venovali 
aj otázke navrhnutých erbov 
pre ľutinskú baziliku a grécko-
katolícky kňazský seminár, ako 
aj niektorým ďalším záležitos-
tiam, ktoré sa týkajú Gréckoka-
tolíckej cirkvi na Slovensku.

Popoludní si spolu s apoš-
tolským nunciom prezreli zre-
konštruované a nové priestory 
na Gréckokatolíckej teologickej 
fakulte Prešovskej univerzity. 
(Ľubomír Petrík, snímka: Mar-
tin Roman)

Kňazský deň Košickej eparchie
Na pozvanie vladyku Milana 
Chautura, košického epar-
chu, sa 22. marca stretli kňazi 
Košickej eparchie na kňazskom 
formačnom dni. Po spoločnej 
modlitbe vladyka povzbudil 
kňazov k pastoračnej aktivite 
pre dobro rodín. Súčasne určil, 
aby sa v prvé piatky v mesiaci 
kňazi v príhovoroch zamerali 
na tému lásky a ostatné piatky 
venovali katechéze dospelých. 
Pritom majú čerpať podnety 

z Katechizmu Katolíckej cirkvi. 
V prednáške sa otec Michal 
Hospodár, hovorca eparchie, 
venoval mediálnej príprave 
kňazov na blížiace sa celoštátne 
sčítanie obyvateľov. Protopres-
byter otec František Puci pred-
niesol jednotiace pravidlá pri 
písaní úradných listov a archi-
vovaní farskej agendy. Liturgista 
otec Marcel Gajdoš sa vo svojej 
prednáške venoval problema-
tike liturgického prepustenia. 

Informácie o aktivitách pred 
blížiacim sa Dňom počatého 
dieťaťa predniesol otec Marko 
Rozkoš, riaditeľ biskupského 
úradu a moderátor celého 
programu.

Nechýbala ani diskusia 
k prednáškam, modlitba 
a neformálne rozhovory, ktoré 
prispeli k tomu, že cieľ kňaz-
ského dňa sa naplnil. (Michal 
Hospodár)

literárnej súťaže sa zapojilo 87 sú-
ťažiacich. Absolútnou víťazkou sa 
stala a hlavnú cenu získala Katarína 
Vargová z Donovál. 
Pri zrode súťaže stál a až do svojej 
smrti porote predsedal gréckoka-
tolícky kňaz otec Vasiľ Kočemba 
– básnik Zamaguria. (Monika 
Tančáková)

�� 18. – 20. marca sa v GMC 
Bárka v Juskovej Voli uskutoč-
nil tematický víkend s názvom 
Prorocká služba. Program pre 
107 mladých z celej Prešovskej 
archieparchie zastrešoval tím 
Petra Liptáka z Košíc. Vedúcim bol 
Michal Kevický z Bratislavy, ktorý 
zdôraznil potrebu vnímania Bo-
žieho hlasu a poukázal na kritériá 
potrebné na rozlišovanie toho, či 
ide skutočne o Boží hlas. Stretnu-
tie sa skončilo v nedeľu slávením 
Eucharistie. (Slavomír Zahorjan)

��M. Mikolášik hovoril v Pre-
šove o bioetike a medzinábo-
ženskom dialógu. V piatok 18. 
marca popoludní prijal prešovský 
arcibiskup a metropolita Mons. 
Ján Babjak SJ poslanca Európske-
ho parlamentu MUDr. Miroslava 
Mikolášika pri príležitosti jeho 
prednášky na Gréckokatolíckej teo-
logickej fakulte Prešovskej univer-
zity na tému Bioetika a medzinábo-
ženský dialóg v Európskej únii. 
Vladyka Ján Babjak SJ vyjadril 
uznanie pôsobeniu pána poslanca 
na pôde Európskeho parlamentu. 
Spoločne zavítali medzi študentov 
GTF PU v Prešove, kde Miroslav 
Mikolášik prednášal o aktuálnom 
vnímaní bioetických problémov 
v Európskom parlamente, ako aj 
o naliehavej potrebe presadzovania 
kresťanských hodnôt pri schva-
ľovaní zákonov. Dôležitou časťou 
bola beseda o súčasnom medzi-
náboženskom dialógu. (Ľubomír 
Petrík)

�� 26. marca 2011 zomrel kňaz, 
salezián, publicista, spisovateľ, 
teológ, filozof a prekladateľ 
Anton Hlinka. Do večnosti odišiel 
vo veku 85 rokov. 
Svätá omša s pohrebnými obradmi 
sa uskutočnila v sobotu 2. apríla 
v Dóme sv. Martina v Bratislave. 
Don Anton Hlinka nájde svoj večný 
pokoj v saleziánskej hrobke na Ru-
žinovskom cintoríne.
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Najznámejší súdny 
proces
Texty hovoriace o zajatí, vypočúvaní a poprave Ježiša Krista sú nám 
už chronicky známe, a dokonca dotvorené mnohými filmovými spra-
covaniami, ktoré v našich predstavách zanechali nezanedbateľný 
vplyv. A predsa v nich objavíte mnoho nového, keď do vtedajších 
dní nazriete cez dobové tradície súdneho systému v časoch druhého 
chrámu.

Najmladší z učeníkov, 
evanjelista Ján, bol 
zrejme z tých, ktorí 

v Getsemanskej záhrade zaspali 
veľmi tvrdo, pretože rozpráva-
nie o Ježišovom zatknutí začína 
príchodom kňazov, ich sluhov 
a vojakov. Ježiš im vychádza 
v ústrety a keď na jeho otázku: 
„Koho hľadáte?“ vojaci odpo-
vedia: „Ježiša Nazaretského“, 
zareaguje známym výrokom: 
„Ja som“.

Zakázané slová
Kedysi som počula kázeň 
o tom, že Ježiš vyslovil Božie 
meno, a preto vojaci spadli. Ale 
neskôr sa jeden z bratov pozrel 
do pôvodnej Biblie a vôbec tam 
nenašiel meno Boha, ba ani 
v hebrejskom preklade neboli 
písmena JHWH. A tak som dlhý 
čas nemala na tento výrok žia-
den názor. Až kým som nenašla 
výklad časti Jánovho evanjelia, 
ktorý hovorí o slávení sviatku 
stánkov. V tom čase sa konajú 
slávnostné sprievody od rybníka 
Siloe, kde zástup načerpá vodu 
a za radostného spevu ju pri-
náša do chrámu k oltáru. Spev 
pozostáva z opakovania slova 
hosanna, ba v niektorých mod-
litbách ľudia volajú „ani vaho, 
hošiana“ – „ja a On, spas nás“. 
V skutočnosti ide o akúsi kľuč-
ku, ako sa vyhnúť bohorúhaniu. 
Pretože kňaz, ktorý vykonával 

službu počas sviatku, naschvál 
dopĺňal do pôvodného výrazu 
slovíčko va (v preklade spojku 
a), čím vyjadril blízke vzťahy 
medzi ním a Bohom. Bez tohto 
va znie pôvodný výraz ani hu, 
čo znamená „ja som On“, a teda 
podľa Talmudu ide o zjavné 
rúhanie, ktoré si zaslúži smrť.

Ján hovorí, že po tom, ako 
Ježiš vyslovil zakázanú frázu 
ani hu, prítomní cúvli a spadli 
na zem. Chrámová stráž s veľ-
kou pravdepodobnosťou vedela, 
že rabíni zakazovali jej použí-
vanie a poznali aj dôvod, takže 
sčasti sa dá ich pád vysvetliť 
azda aj takto.

Vo veľrade
Mnohí teológovia skúmali, 
na základe čoho bol Ježiš od-
súdený na smrť, aké obvinenia 
k tomu viedli – či náboženské, 
alebo politické. A mala vôbec 
veľrada v tom čase právo vyná-
šať takéto rozsudky?

Evanjelium podľa Jána 18, 
31 spomína odpoveď Židov 
Pilátovi: „My nesmieme nikoho 
usmrtiť“. Dá sa predpokladať, 
že tohto práva boli zbavení 
po tom, čo bol posledný „kráľ“ 
Judska zvrhnutý kvôli svojvoľ-
nému uplatňovaniu svojej moci, 
po čom sa v podstate začala 
vláda Ríma. Ale hoci veľrada 
nemala právo samostatne 
konať, predsa len v nábožen-

ských otázkach jej isté právo-
moci ostali. Vyzerá to tak, že 
jej predstavitelia sa zúčastňo-
vali na dôležitých rokovaniach, 
hoci oficiálne povolenie na to 
nemali.

Veľrada sa delila na dve časti. 
Keďže sa farizeji vyhýbali akej-
koľvek politickej činnosti, bolo 
treba vytvoriť „politickú sekciu“, 
ktorú viedli kňazi saduceji pod 
vedením veľkňaza. Paralelne 
existovala sekcia zaoberajúca 
sa otázkami náboženského 
obsahu a rodinnými spormi, 
ktorú tvorili farizeji a zákonníci. 
Ak takéto rozdelenie existovalo 
už v časoch Ježiša Krista, potom 
je jasné, prečo sa pri ukrižovaní 
Ježiša nespomínajú farizeji ani 
raz. Talmud vraví, že synedrion 
pozostával zo 71 členov, ale 
na prijatie zákonného rozhod-
nutia stačilo kvórum 23 hlasov.

Profesor David Flusser 
zdôrazňuje, že za procesom 
s Ježišom stála frakcia saduce-
jov, ktorá sa už skoro ráno zhro-
maždila na uzavretom rokovaní. 
Na vynesenie právoplatného 
rozsudku boli potrebné najme-
nej dva výsluchy. Tieto nočné 
zasadnutia spomínajú všetky 
štyri evanjelia.

Výsluch
Vo veľrade existoval veľmi 
efektívny spôsob vypočúvania, 
ktorý zabezpečoval, aby bolo 

určenie viny sprevádzané s ma-
ximálnou dôslednosťou a pres-
nosťou. Pred členmi veľrady, 
sediacimi v polkruhu, sa 
nachádzali traja zapisovatelia: 
jeden stenografoval žalobcov, 
druhý obhajcov a tretí zazna-
menával všetky svedectvá (za aj 
proti obžalovanému). Podrob-
nosti v spise tretieho sa museli 
presne zhodovať so spismi 
prvých dvoch zapisovateľov. 
Malo sa tak vyhnúť chybám pri 
vynášaní rozsudkov.

Keď voči obvinenému chceli 
vyniesť rozsudok smrti, musel 
sa každý zo svedkov zaprisa-
hať, že v prípade falošného 
svedectva padá krv odsúdené-
ho naňho a jeho deti. Zrejme 
takáto prax bola príčinou 
neskorších výkrikov zhromaž-
deného zástupu: „Jeho krv 
na nás a na naše deti!“ (Mt 27, 
25), teda v zástupe boli zrejme 
ľudia, prítomní aj na nočnom 
vypočúvaní.

Svedectvá sa 
nezhodujú
Z čoho konkrétne Ježiša 
obviňovali a bol vôbec proces 
s Ježišom z právneho uhla 
zákonným? Evanjelia hovo-
ria o dvoch vypočúvaniach, 
nasledujúcich po pesachovej 
večeri. Ján uvádza, že Ježiša 
priviedli najprv k Annášovi, 
tesťovi veľkňaza Kajfáša (Jn 18, 
13 – 23). Ich domy stáli oproti 
sebe, spojené veľkým sadom. 
Práve tam sa pri ohni ohrieval 
apoštol Peter, keď ho zbadal 
Ježiš pri jeho presune do domu 
veľkňaza Kajfáša, a tam na-
sledovalo druhé vypočúvanie. 
O ňom hovoria detailne všetci 
evanjelisti okrem Jána. Marek 
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vyslovuje veľavravnú skutoč-
nosť: „Mnohí proti nemu krivo 
svedčili, a ich svedectvá sa 
nezhodovali. Tu niektorí vstali 
a krivo proti nemu svedčili: 
,My sme ho počuli hovoriť: ,Ja 
zborím tento chrám zhotovený 
rukou a za tri dni postavím iný, 
nie rukou zhotovený.’ Ale ani 
tak sa ich svedectvo nezhodo-
valo“ (Mk 14, 56 – 59).

Rúhanie proti chrámu
Pisári vykonávali svoju prácu 
veľmi detailne. Slová o zničení 
chrámu a jeho obnove nachá-
dzame len raz na konci 2. kapi-
toly Jánovho evanjelia a neskôr 
sa opakujú pri vypočúvaní Ježi-
ša a pri výsmechu ľudí pri krí-
ži. Máme tak, mimochodom, 
potvrdenú pravdivosť Ježišovho 
výroku o treťom dni. Neskôr 
boli aj Štefan a Pavol obvinení 
z rúhania proti chrámu, čo 
sa podľa židovských zákonov 
mohlo trestať aj smrťou.

Prísaha svedkov
Vráťme sa však k samotnému 
vypočúvaniu. Evanjelista Ma-
rek zaznamenáva, že svedectvá 
prítomných si protirečili. Vtedy 
mohol veľkňaz zmeniť prístup 
k svedectvám tak, že zadal 
pod prísahou priamu otázku 
obvinenému, na ktorú bola 
možná len priama odpoveď. 
Prítomní na vypočúvaní sa 
tak spolu s veľkňazom stávali 

najdôveryhodnejšími svedkami 
a na základe tejto výpovede 
obvineného sa mohol vyniesť 
rozsudok. Vidíme, že Kajfáš 
postupoval presne podľa 
zvyklostí. „Tu vstal veľkňaz, 
postavil sa do stredu a opýtal sa 
Ježiša: ,Nič neodpovieš na to, 
čo títo svedčia proti tebe?’ Ale 
on mlčal a nič neodpovedal. 
Veľkňaz sa ho znova pýtal: 
,Si ty Mesiáš, syn Požehnané-
ho?’ Ježiš odvetil: ,Áno, som. 
A uvidíte Syna človeka sedieť 
po pravici moci a prichádzať 
s nebeskými oblakmi.’“ (Mk 14, 
60 – 62)

Je rozhodnuté
Ježiš v skutočnosti odpovedal: 
„Ani hu!“ Teda opäť použil 
zakázanú frázu, v tento večer 
už po druhýkrát. Pred celou 
veľradou sa teda dopustil toho, 
čo zhromaždenie prítomných 
považovalo za bohorúha-
nie. V takom prípade si mal 
veľkňaz roztrhnúť vrchný odev 
a ostatní ho mali nasledovať. 
Evanjelista Marek túto sku-
točnosť naozaj zaznamenáva: 
„Vtedy si veľkňaz roztrhol 
rúcho a povedal: ,Načo ešte 
potrebujeme svedkov? Počuli 
ste rúhanie. Čo na to poviete?’ 
A oni všetci vyniesli nad ním 
súd, že je hoden smrti“ (Mk 14, 
63). Ježiš bol teda odsúdený 
na základe svedectva tých, kto-
rí boli prítomní na vypočúvaní.

Štyridsať dní 
na omilostenie
Podľa židovských tradícií 
bolo pred vynesením rozsud-
ku treba čakať 40 dní, počas 
ktorých sa mohli súdu pred-
kladať žiadosti o omilostenie. 
Možno udalosti opísané v Jn 
11, 47 – 53 hovoria presne 
o tejto praxi. „Veľkňazi a fari-
zeji zvolali veľradu a hovorili: 
,Čo robiť? Tento človek robí 
mnohé znamenia. Ak ho 
necháme tak, uveria v neho 
všetci, prídu Rimania a zničia 
nás i toto miesto, i národ.’ Ale 
jeden z nich, Kajfáš, ktorý 
bol veľkňazom toho roka, 
im povedal: ,Vy neviete nič. 
Neuvedomujete si, že je pre 
vás lepšie, ak zomrie jeden 
človek za ľud a nezahynie celý 
národ.’ Toto však nepovedal 
sám od seba, ale ako veľkňaz 
toho roka prorokoval, že Ježiš 
má zomrieť za národ a nielen 
za národ, ale aj preto, aby 
zhromaždil vedno rozptýlené 
Božie deti. A od toho dňa boli 
rozhodnutí, že ho zabijú.“ Ale 
Ján spomína zámer veľkňaza aj 
na iných miestach, napríklad 5, 
18 a 7, 32.

Amnestia Judáša
V tomto kontexte treba chápať 
aj udalosť, keď Judáš vošiel 
do mramorovej sály, aby 
vrátil peniaze, za ktoré zradil 
Ježiša. Zrejme chcel podľa 

práva žiadať jeho omilostenie. 
Ale oni mu povedali: „Čo nás 
do toho? To je tvoja vec!“ (Mt 
27, 4) Bolo neskoro. Ježiš bol 
počas vypočúvania podrobený 
„prísahe svedkov“, priamej 
výzve pod prísahou vyjadriť 
sa k pojednávanej záležitosti 
a odsúdený bol práve na zák-
lade svojej vlastnej odpovede. 
Judáš už s tým nemohol spraviť 
absolútne nič.

Iniciatívna veľrada
Je zaujímavé, že hoci na vy-
nesenie rozsudku stačilo 23 
hlasov z celkového počtu 71, 
v tomto prípade sa na ňom 
zúčastnila celá veľrada, o čom 
svedčia evanjelisti Matúš 
a Marek. Je však spravodlivé 
pripomenúť aj to, že nie všetci 
členovia veľrady s rozsudkom 
súhlasili, ako napríklad Jozef 
z Arimatey, ktorý neskôr vyžia-
dal Ježišovo telo a poskytol aj 
hrob na jeho pochovanie.

Rímska moc
Hoci Stará zmluva odsudzuje 
za bohorúhanie na trest uka-
meňovaním, Talmud prináša 
isté doplnenie: „Ak sa obvinený 
rúha Bohu ..., ale nie je vinný 
z toho, že by priamo verejne 
vyriekol Božie meno, stačí, aby 
bol vystavený bičovaniu“. Podľa 
tohto zákona bol teda Ježiš 
vydaný, aby ho bičovali. Zdá sa 
však, že to veľrade nestačilo, 
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a preto ho vydala rímskej moci, 
aby tak dosiahla jeho smrť.

Prokurátorovi sa najprv 
predkladalo obvinenie a bolo 
v jeho právomoci odmietnuť 
ho. Ak prokurátor žalobu pri-
jal, museli žalobcovia spraviť 
vyhlásenie o tom, že nekonajú 
na základe osobnej nenávisti 
či nepriateľstva. Žaloba sa 
potom prednášala verejne 
a obvinený mal právo pozvať 
si svedkov na svoju obhajobu. 
Ale v Jeruzaleme sa ani jedna 
zo spomenutých zvyklostí ne-
praktizovala, pretože Rimania 
sa snažili prispôsobiť svoje zá-
kony miestnym náboženským 
zvyklostiam.

Pilátova nerozhodnosť
Pilát sa najprv svojich ranných 
hostí spýtal, z čoho Ježiša obvi-
ňujú. Odpovedali: „Keby tento 
nebol zločinec, neboli by sme 
ti ho vydali.“ Pilát im pove-
dal: „Vezmite si ho vy a súďte 
podľa svojho zákona!“ Židia 
mu odpovedali: „My nesmieme 
nikoho usmrtiť.“ (Jn 18, 30 – 
31) Lukáš k Jánovým opisom 
dodáva slová veľrady: „Tohto 
sme pristihli, ako rozvracia náš 
národ, zakazuje platiť dane 
cisárovi a tvrdí o sebe, že je 
Mesiáš, kráľ“ (Lk 23, 2). Pilát 
cítil v týchto slovách lesť, lebo 
Matúš poznamenáva: „Lebo 
vedel, že ho vydali zo závisti“ 
(Mt 27, 18). Ďalej vidíme, ako 

sa Pilát snaží zbaviť sa zodpo-
vednosti tým, že Ježiša poslal 
k Herodesovi. Ten zrejme 
očakával od Ježiša zázrak, 
a keď sa ho nedočkal, začal sa 
mu vysmievať. Nato „dal ho 
obliecť do bielych šiat a poslal 
ho nazad k Pilátovi“ (Lk 23, 11). 
O Herodesovi sa vravelo, že 
sa usiloval o kráľovské pocty 
svojho otca. V tejto udalosti 
akoby oficiálne daroval svoj 
kráľovský odev predstaviteľovi 
hebrejského národa, ba možno 
tento úkon sprevádzalo aj neja-
ké vyhlásenie, lebo Lukáš ďalej 
dodáva: „V ten deň sa Herodes 
a Pilát spriatelili, lebo predtým 
žili v nepriateľstve“ (Lk 23, 12).

Rozpačité pokusy
Pilát sa ešte dvakrát pokúsil 
zachrániť Ježiša pred smrťou. 
Raz, keď ponúkol prepustenie 
jedného väzňa pri príležitosti 
sviatkov (pričom si ľud vybral 
Barabáša) a druhýkrát po tom, 
čo dal zbičovaného a zakrva-
veného Ježiša predviesť pred 
dav. Jeho vyhlásenie: „Pozrite, 
privádzam vám ho von, aby 
ste vedeli, že na ňom nijakú 
vinu nenachádzam“ (Jn 19, 4) 
vyvolalo verejnú nespokojnosť, 
ktorá sa prejavila vo výkrikoch: 
„Ukrižuj ho“. Tí, ktorí na oku-
povaných územiach predsta-
vovali rímsku moc, sa nazývali 
amicus Caesaris (priateľ cisá-
ra). Vyhrážky veľrady Pilátovi 
ho nakoniec zahnali do kúta, 
a on vyniesol osudný výrok 
smrti ukrižovaním.

Takto sa skončil najkratší 
a zároveň najdlhší súdny pro-
ces v ľudských dejinách, ktorý 
sa dodnes opakuje v srdci ne-
jedného človeka. Ak pochopíš, 
že Ježiš zomrel pre tvoj hriech, 
nebudeš viac hľadať vinníkov 
medzi Židmi či Rimanmi, pre-
tože skutočného vinníka nájdeš 
vo vlastnom srdci. n

Valéria Juríčková
ilustračné snímky:  

icontraditions.com  
a z filmu Umučenie Krista

(Faktografické údaje uvádzame 
podľa: R. Santala: The Messiah 

in the New Testament in the 
Light of Rabbinical Writings)
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www.evskola.sk
Nová evanjelizácia, ku ktorej vyzval pápež 
Ján Pavol II., neostala bez odpovede ani 
v Gréckokatolíckej cirkvi. V nej sa na pod-
net mladých ľudí pod vedením otca Jozefa 
Marettu zakladá prvá evanjelizačná škola, 
ktorá nesie meno najvýznamnejšieho 
svätca východnej Cirkvi svätého Mikuláša. 
Dnes už táto škola funguje viac ako desať-
ročie a na duchovnom poli života veriacich 
vykonáva záslužnú činnosť. K prezentácii 
a šíreniu svedectiev jej slúži i webová do-
ména www.evskola.sk.

Grafický dizajn dýcha sviežosťou „novej 

jari“, ktorá sa má vniesť do duchovného 
života každého z nás. Vodorovná odkazová 
lišta obsahuje záložky, ktoré návštevníkovi 
pomôžu v orientácii, prípadne ponúknu 
čo-to z histórie evanjelizačnej školy. Ak 
skutočne hľadáte pomoc a duchovnú 

obnovu, určite neprehliadnite Aktivity, kde 
sú uvedené najbližšie plánované stretnu-
tia a kurzy či duchovné obnovy. Zaiste je 
lepšie raz zažiť, ako stokrát vidieť, no i tak 
skúste nazrieť do sekcie Galéria, kde sú 
umiestené fotografie z už uskutočnených 
stretnutí. Sekcia Svedectvá nepotrebuje 
žiaden komentár či odporúčanie.

Boh hľadá cestu k srdcu človeka, ale 
od nás musí viesť prvý krok, prvé rozhod-
nutie. Tým správnym krokom sa i pre nás 
môže stať nová evanjelizácia, ktorú nám 
ponúka Evanjelizačná škola sv. Mikuláša 
azda i cez návštevu jej webovej domény.

Mikuláš Jančuš

WEBOVÉ STRÁNKY
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Svätá Jana z Arku 2
Drahí bratia a sestry,
Janino utrpenie sa začína 23. 
mája 1430, keď sa stáva väzen-
kyňou v rukách nepriateľov. 
23. decembra je v meste Rouen 
odsúdená. Tam prebehne dlhý 
a dramatický proces odsúde-
nia, ktorý sa začal vo februári 
a skončil 30. mája 1431 jej upá-
lením. Bol to veľký a slávnostný 
proces, ktorému predsedali 
dvaja cirkevní sudcovia – biskup 
Pierre Cauchon a inkvizítor 
Jean Le Maistre, no v skutoč-
nosti bol celý proces vedený 
početnou skupinou teológov 
slávnej parížskej univerzity, 
ktorí sa zúčastnili na procese 
ako asesori. Boli to Francúzi, 
ktorí urobiac politické rozhod-
nutie opačné ako Jana, mali už 
a priori negatívny posudok o jej 
osobe a jej poslaní. Tento proces 
je nepríjemnou udalosťou dejín 
svätosti a zároveň udalosťou, 
ktorá osvetľuje mystérium 
Cirkvi, ktorá podľa slov Druhé-
ho vatikánskeho koncilu je 
„svätá a zároveň vždy potrebuje 
očisťovanie“ (LG, 8). Bolo to 
dramatické stretnutie medzi 
touto sväticou a jej sudcami, 
osobami Cirkvi. Nimi je Jana 
obvinená z herézy, odsúde-
ná a poslaná na hroznú smrť 
upálením. Na rozdiel od svätých 
teológov, títo sudcovia boli 
teológmi, ktorým chýbala láska 
a pokora vidieť v tejto dievčine 
Božie konanie. Prichádzajú 
nám na myseľ Ježišove slová, 
podľa ktorých sú Božie tajom-
stvá zjavené tým, ktorí majú 
srdcia maličkých, zatiaľ čo 
sú ukryté učeným a múdrym 
(porov. Lk 10, 21). Tak sú Janini 
sudcovia vnútorne neschopní 
pochopiť ju, vidieť krásu jej 
duše: nevedeli, že odsudzujú 
sväticu.

Janino odvolanie sa na pá-
pežov posudok 24. mája bolo 
tribunálom zamietnuté. Ráno 
30. mája poslednýkrát prijala vo 
väzení sväté prijímanie a ih-
neď bola odvedená na hranicu 
na námestí. Požiadala jedného 
z kňazov, aby držal pred ňou 

procesijný kríž. Zomrela hľadiac 
na ukrižovaného Ježiša a viac-
krát nahlas zvolávajúc meno Je-
žiš. Približne o 25 rokov neskôr  
sa Proces zrušenia odsúdenia, 
nariadený pápežom Kalix-
tom III., skončí slávnostným 
vyhlásením zrušenia odsúdenia. 
Tento dlhý proces, ktorý zbieral 
vyhlásenia svedkov a posudkov 
mnohých teológov (všetky 
v Janin prospech), priniesol 
na svetlo jej nevinu a dokonalú 
vernosť Cirkvi. Jana z Arku bola 
v roku 1920 svätorečená Bene-
diktom XV.

Drahí bratia a sestry, meno 
Ježiš, zvolávané našou sväticou 
v posledných okamihoch jej 
pozemského života, bolo akoby 
neustálym dýchaním jej duše, 
ako bitie jej srdca, centrum ce-
lého jej života. Mystériom lásky 
Jany z Arku bola táto totálna 
láska k Ježišovi a k blížnemu 
v Ježišovi a skrze Ježiša. Táto 
svätica pochopila, že láska ob-
jíma celú Božiu, ako aj ľudskú 
skutočnosť, nebo a zem, Cirkev 
a svet. Ježiš je vždy na prvom 
mieste v jej živote podľa jej 
krásneho vyjadrenia: „Náš Pán 
obslúžený ako prvý“. Milovať 
ho znamená vždy sa podriadiť 
jeho vôli. Jana s úplnou dôve-
rou a odovzdaním sa hovorila: 
„Zverujem sa Bohu, môjmu 
Stvoriteľovi, milujem ho 
z celého môjho srdca.“ Sľubom 
panenstva Jana exkluzívnym 

spôsobom zasvätila celú svoju 
osobu jedinej láske – Ježišovi. 
Je to jej sľub urobený nášmu 
Pánovi zachovať si čistotu tela 
i duše. Čistota duše je stav mi-
losti, najvyššia hodnota, pre ňu 
cennejšia než život: je to Boží 
dar, ktorý treba prijať a uchová-
vať s pokorou a dôverou. Jeden 
z najznámejších textov z prvého 
procesu s ňou sa týka práve 
tohto. Na otázku, či vie, že je 
v Božej milosti, odpovedala: 
„Ak v nej nie som, Boh ma ňou 
chce zahrnúť; ak v nej som, Boh 
ma v nej chce uchovať“.

Naša svätica prežívala modlit-
bu vo forme neustáleho dialógu 
s Pánom, toto osvecovalo aj jej 
dialóg so sudcami a vlievalo 
do nej pokoj a istotu. S dôverou 
sa modlila: „Najsladší Bože, pre 
tvoje sväté umučenie ťa prosím, 
ak ma miluješ, zjav mi, ako 
mám odpovedať týmto mužom 
Cirkvi“. Ježiš je Janou kontem-
plovaný ako „Kráľ neba i zeme“. 
Tak na svojej štandarde Jana ne-
chala namaľovať obraz „nášho 
Pána, ktorý drží svet“: ikonu jej 
politického poslania. Oslo-
bodenie jej ľudu bolo dielom 
ľudskej spravodlivosti, ktorú 
Jana konala s láskou, pre lásku 
k Ježišovi. Jej príklad je mimo-
riadnym príkladom svätosti pre 
laikov pôsobiacich v politickom 
živote, predovšetkým v tých 
najzložitejších situáciách. Viera 
je svetlom, ktoré orientuje kaž-

dé rozhodnutie, ako o tom bude 
svedčiť o storočie neskôr iný 
veľký svätec – Angličan Tomáš 
Morus.

Rád pripomínam, že sv. 
Jana z Arku mala hlboký vplyv 
na jednu mladú sväticu moder-
nej doby: Terezku Ježiškovu. Vo 
svojom živote – úplne odliš-
nom, prežívanom v klauzúre 
– sa karmelitánka z Lisieux 
cítila veľmi blízka Jane, žijúc 
v srdci Cirkvi a majúc účasť 
na Kristovom utrpení pre spásu 
sveta. Cirkev ich zjednotila ako 
patrónky Francúzska, po Pan-
ne Márii. Sv. Terezka vyjadrila 
svoju túžbu zomrieť ako Jana, 
vyslovujúc meno Ježiš, a bola 
napĺňaná tou istou veľkou 
láskou k Ježišovi a k blížnemu 
žijúc v zasvätenom panenstve.

Drahí bratia a sestry, svojím 
jasným svedectvom nás sv. 
Jana z Arku pozýva k veľkým 
výškam kresťanského života: 
urobiť z modlitby zjednocujúci 
prvok našich dní; mať plnú 
dôveru v plnení Božej vôle, 
nech je akákoľvek; žiť lásku bez 
uprednostňovania niektorých 
ľudí, bez hraníc a čerpajúc ako 
ona v láske k Ježišovi hlbokú 
lásku k Cirkvi. n

TK KBS
preložil Ľubomír Rebek

upravil Juraj Gradoš
(dokončenie z minulého čísla)

snímka:  www.doctormacro.com
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Zahanbení?
Japonsko. Doteraz sme pri vyslovení tohto slova mysleli na samura-
jov, jemnú krásu, bonsaje či vyspelú techniku. Dnes sa nám vybaví 
v pamäti strašné zemetrasenie, desaťmetrové vlny morskej vody, 
tisícky mŕtvych, zničené domy, apokalypsa jadrových elektrární.

Mnohí sa pýtajú, čo by 
sme robili, keby sa 
to stalo u nás. Túto 

otázku si kladiem aj ja sám. Ale 
nečakám odpoveď, v akú dúfajú 
mnohí. Keď som videl to, čo 
sa deje v Japonsku, spomenul 
som si na Ježišove slová, ktoré 
venoval svojim učeníkom: „Keď 
budete počuť o vojnách a chýry 
o bojoch, neľakajte sa. To musí 
prísť, ale ešte nebude koniec. ... 
Miestami budú zemetrasenia, 
bude hlad. ... Ale kto vytrvá 
do konca, bude spasený.“

Ak si myslíte, že hovorím 
o konci sveta, mýlite sa. Na-
rážam na dve vety z celej tejto 
Ježišovej reči. On nám hovorí, 
že sa nemáme báť, nemáme 
prepadnúť strachu. Zároveň 
dáva prísľub, že ak vydržíme, 
budeme zachránení. A práve 
toto je odkazom týchto udalostí 
v Japonsku.

Keď kresťanskú krajinu po-
stihne takáto silná prírodná ka-
tastrofa, hneď po nej nasleduje 
epidémia strachu. Strach, čo 
budeme jesť. Čo budeme piť. Čo 
si oblečieme. A keďže počujeme 
že je všetkého nedostatok, zo-

berieme to celé do svojich rúk. 
A ako sa to skončí? Veľkým ra-
bovaním. Po zemetrasení v Čile 
v minulom roku došlo k ta-
kému plieneniu, že do oblasti 
museli prísť vojaci. Rovnako 
aj v americkom New Orleanse 
po ničivom hurikáne Katrina 
zaznamenali prípady rabovania 
v šokujúcom meradle. Po ostro-
ve Haiti ešte aj dnes chodia 
mafiánske ozbrojené gangy 
a rabujú, ničia a plienia. Podob-
ných príkladov by sa našlo oveľa 
viac bez ohľadu na to, o ako 
vyspelú krajinu ide. Japonsko 
nám však ukazuje inú tvár. 
Ľudia sú pokojní. (Posledné dni 
sa vyskytlo niekoľko rabovaní 
spojených s existenčnými potre-
bami.) Nechcú ďalej ubližovať, 
ba naopak. Bojujú proti strachu 
pokorou a pokojom. No nielen 
tým.

Náš svet je postavený na zá-
kone ponuky a dopytu. Ak 
je niečoho málo, stúpa cena 
bez ohľadu na následky. Pri 
takomto nešťastí by sa našli 
stovky „podnikateľov“, ktorí 
by predávali potraviny a vodu 
s 1000% prirážkou. A o liekoch 

ani nehovorím. To sme my 
kresťania. Japonci nám však 
ukazujú, ako sa máme správať. 
Supermarkety znížili ceny, 
majitelia predajných automatov 
rozdávajú zadarmo nápoje a ľu-
dia spolupracujú, aby prežili. 
Firmy presúvajú svojich zamest-
nancov i ich rodiny do bezpečia 
a aj na pevninu – von z krajiny. 
Hodnota človečenstva, ľud-
skosti človeka, je veľmi vysoko 
cenená.

Toto je to, čím vynikali 
prvotní kresťania. To je to, 
čo apoštol Pavol u mnohých 
pohanov oceňuje, keď hovorí: 
„A keď pohania, ktorí nemajú 
zákon, od prírody robia, čo zá-
kon požaduje, hoci taký zákon 
nemajú, sami sebe sú zákonom. 
Tým ukazujú, že majú požia-
davky zákona vpísané vo svojich 
srdciach, čo im dosvedčuje 
zároveň aj ich svedomie aj ich 
myšlienky, ktoré sa navzájom 
obviňujú alebo i bránia; v deň, 
keď Boh bude podľa môjho 
evanjelia skrze Krista Ježiša 
súdiť, čo je skryté v ľuďoch“.

Ak vidím toto, pýtam sa sám 
seba: Nestratila už táto soľ 

svoju chuť? Nesplynuli sme so 
svetom? Nestali sme sa deťmi 
strachu a tmy? Kiežby Boh 
otvoril naše oči a srdcia, aby nás 
deti krajiny vychádzajúceho 
slnka naučili tomu, čo nám 
má byť prirodzené. Nech jeho 
láska, ktorú môžeme vidieť aj 
u pohanov v takýchto ťažkých 
životných situáciách, rozhorí 
v nás oheň človečenstva i bož-
stva. Nech sme znova ľudskí. 
A hlavne, nech sme Božie deti, 
ktoré svetu ukážu, aký je ich 
Otec.

Čo nás však môže tešiť, je, že 
Slovenská katolícka charita ako 
druhá na Slovensku vyhlásila 
zbierku na pomoc zemetrase-
ním postihnutému Japonsku. 
Jej výnos plánuje zaslať svojej 
partnerskej organizácii Caritas 
Japonsko. Zbierka poputuje 
pravdepodobne vo väčšej miere 
ku kresťanom žijúcim v postih-
nutých územiach. Finančne 
podporiť verejnú zbierku, 
a tým prejaviť solidaritu možno 
dobrovoľným príspevkom 
na číslo účtu: 4008058424/7500 
v ČSOB, variabilný symbol 176. 
Názov účtu je Slovenská kato-
lícka charita. n

Juraj Gradoš
ilustračná snímka:  

ticoonthemove.wordpress.com
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Za akých okolností ste sa 
rozhodli vykročiť na cestu 
pastorácie vo väzení?
V roku 1999, po roku pasto-
rácie vo farnosti, mi došiel 
dekrét od vladyku Milana 
Chautura. Bol som ustano-
vený za zástupcu Košického 
apoštolského exarchátu pre 
komunikáciu a kontakt s Ge-
nerálnym riaditeľstvom Zboru 
väzenskej justičnej stráže. Ako 
externý kňaz som navštevoval 
väznice a zastupoval pri ofici-
álnych záležitostiach Košický 
apoštolský exarchát. Tam 
bol začiatok môjho kontaktu 
s väzenstvom, aj keď je pravda, 
že ešte ako bohoslovec som 
bol niekoľkokrát vo väznici 
na návštevu.

V tom čase mal na starosti 
väzenskú duchovnú službu 
otec biskup Dominik Tóth. 
V roku 2002 som bol oslovený 
otcom biskupom, aby som sa 
tejto službe šiel venovať pro-
fesionálne. Nebol som vtedy 
naklonený myšlienke vzdať sa 
farskej pastorácie. Po ďalšom 
oslovení sme spolu s manžel-
kou začali zvažovať túto mož-
nosť. Nakoniec v roku 2003, 
po vzniku ordinariátu, sme sa 
rozhodli, že do toho pôjdeme. 
V roku 2003 som nastúpil ako 
väzenský kaplán pre Ústav 
na výkon väzby a Ústav na vý-
kon trestu odňatia slobody 
v Košiciach.

Kto patrí do vašej farnosti?
Do farnosti spadajú všetci prís-
lušníci a ich rodiny, zamestnanci 
a ich rodiny, obvinení a odsú-
dení. Ústav, v ktorom pôsobím, 
zahŕňa ústav na výkon väzby (to 
sú obvinení, ktorí neskôr prejdú 
do ústavov na výkon trestu 
vo všetkých troch stupňoch 
stráženia, ak budú právoplatne 
odsúdení) a ústav na výkon tres-
tu odňatia slobody v strednom 
stupni stráženia (sú to väčšinou 
recidivisti alebo tí, ktorí majú 
závažnejšiu trestnú činnosť).

Ako vnímali pracovníci väz-
nice a väzni váš príchod?
Predtým tam kňazi chodili 
externe, hlavne lazaristi, ktorí 
pôsobili vo farnosti Košice-
-Šaca. Páter Martiš bol pre túto 
službu veľmi zapálený. Dôleži-
tou postavou v tejto službe bol 
aj otec Ladislav Vrábel, koor-
dinátor väzenskej duchovnej 
služby pre celé Slovensko.

Kontakt odsúdených s du-
chovnou službou teda existoval, 
ale títo kňazi nemali možnosť 
navštevovať odsúdených priamo 
v celách. Až služba cez ordinari-
át posunula službu do profesio-
nálnej úrovne. Keď som prišiel, 
odsúdení ma nevnímali ako 
niečo nové a prekvapivé. Nové 
to bolo v tom, že som sa stal 
súčasťou daného ústavu. Takýto 
kňaz má potom možnosť vstu-
povať do situácií, ktoré vznikajú 
v rámci ústavu.

S akými ťažkosťami ste zápa-
sili v začiatkoch?
Prišiel som do prostredia, ktoré 
bolo pre mňa úplne novou 
formou pastorácie, priam 
misijnou. Ako kňaz vo farnosti 
som sa stretával s ľuďmi, ktorí 
prichádzali na všetky aktivity – 
liturgické, bohoslužobné, pas-
toračné, katechetické – s nad-
šením a osobným presvedče-
ním, no v tomto prostredí som 
musel denno-denne obhajovať 
svoje postavenie a poslanie 
kňaza. Pre niektorých ľudí 
bolo ťažko pochopiteľné, prečo 
má byť kňaz práve v týchto 
zložkách. Na toto všetko bolo 
treba nejaký čas. Boli rôzne 
pohľady na službu kňaza, 
napr. že bude akýmsi novodo-
bým  „politrukom“, ktorý bude 
vnášať do týchto zložiek nejakú 
ideológiu, čo nebolo pravdou 
ani zámerom. Neskôr ľudia 
pochopili, že naša služba nie je 
o tom, že Cirkev chce pretláčať 
svoje chápanie, ale naopak. 
Chce ľuďom ponúknuť pomoc. 
A je úplne jedno, či je ten 
človek veriaci (akéhokoľvek 
vyznania), alebo neveriaci.  To 
sa týkalo skôr zamestnancov 
a príslušníkov.

Čo sa týka odsúdených, tam 
to prijatie bolo jednoduchšie. 
Títo ľudia sa nachádzajú v takej 
extrémnej situácii, že akúkoľvek 
službu pomoci vítajú s nadše-
ním.

Čo všetko zahŕňa pastorácia 
vo väznici?
Nemáme územnú jurisdikciu, 
ale personálnu. Na základe 
toho je mojím poslaním starať 
sa o ľudí, ktorí sú začlenení 
do môjho ústavu. Mám k dis-
pozícii kaplnku zasvätenú bl. 
biskupovi mučeníkovi P. P. Goj-
dičovi.

Moja náplň spočíva v tom, že 
vysluhujem sviatosti pre prísluš-
níkov a zamestnancov, zabez-
pečujem prípravy na krst, prvé 
sv. prijímanie, na manželstvo. 
Keďže pôsobím ako birituálny 
kňaz, tak aj na birmovky. Pri 
obvinených a odsúdených ide 
hlavne o vysluhovanie sviatosti 
zmierenia, Eucharistie a o indi-

O rozhodnutiach a spôsobe pastorácie na neľahkom 
území sme sa porozprávali s kpt. Mgr. Petrom Nižníkom, 
gréckokatolíckym kňazom, ktorý už niekoľko rokov pôsobí 
ako väzenský kaplán v Košiciach.
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viduálne rozhovory, pri ktorých 
často dochádza k osobnostným 
a duchovným zlomom. Takéto 
rozhovory sú veľmi náročné, 
pretože vďaka nim sa lámu dote-
rajšie životné postoje.

Každý deň sa venujem inej 
skupine ľudí, zameriavam sa 
na inú oblasť, a popritom sa ešte 
venujem podľa potreby prísluš-
níkom a ich rodinám.

Je pastorácia vo väzení ne-
bezpečná?
Denno-denne sa pohybujem 
medzi desiatkami a stovkami 
odsúdených alebo obvinených, 
vstupujem priamo do cely me-
dzi nich a vediem s nimi osobné 
rozhovory. To riziko je tam vždy 
a je značne vysoké. Sme však 
na to pri nástupe pripravova-
ní. Je už len na každom, aby 
predchádzal konfliktom svojím 
správaním a konaním.

Vo vzťahu medzi kňazom 
a obvineným som sa nestretol 
s nejakým vážnym ohrozením, 
aj keď som často volaný k zále-
žitostiam, keď treba upokojiť 
situáciu. Kvôli takýmto situá-
ciám sú tam však aj odborníci 
psychológovia a psychiatri.

Čo vám osobne prináša táto 
pastorácia?
Keď som nastupoval do tejto 
služby, vladyka Milan povedal, 
že možno budem mať pocit, že 
ľudia nebudú húfne vyhľadá-

vať služby kňaza. No ak sa mi 
podarí aspoň jedného človeka 
priviesť k spáse, k poznaniu 
Boha, naplním svoje poslanie.

Raz sa mi stalo, že do kaplnky 
priviedli odsúdeného. Bol som 
s ním v celej kaplnke sám. Nik-
dy som neočakával, že raz bu-
dem slúžiť pre jedného človeka. 
Mal som pripravenú katechézu, 
homíliu... Sám v sebe som 
skúmal, či je naozaj moja služba 
postavená na tom, že budem 
slúžiť pre jedného človeka.

No keď mi po rokoch do väz-
nice dôjde ďakovný list alebo 
ma niekto zastaví na ulici a po-
vie, že stále pamätá na niečo 
z toho, čo som hovoril... – to je 
to, čo ma posúva ďalej.

Angažujú sa v tejto službe aj 
nejakí laici?
Medzi dobrovoľníkmi, ktorí 
navštevujú väznicu, sú rehoľné 
sestry zo spoločenstva Dcér 
kresťanskej lásky – vincent-
ky. Každý týždeň navštevujú 
väznicu, zvlášť obvinené ženy 
na osobné rozhovory. Každú 
nedeľu a sviatok zabezpečujú 
vo väznici réžiu liturgických 
obradov. Aj keď je prostredie 
zastúpené drvivou väčšinou 
rímskokatolíkov, boli ochotné 
naučiť sa celú východnú liturgiu 
a kantorovať. Spolupráca s nimi 
je naozaj úžasná. Poskytli nám 
aj svoju kaplnku na vysluhova-
nie sviatostí pre príslušníkov 
a zamestnancov (keďže pre nich 
nemôžem vysluhovať sviatosti 
vo väzenskej kaplnke).

Veľmi si cením pomoc 
Spoločenstva sv. Vincenta da 
Paul, ktoré vzniklo pred mojím 
príchodom z radov príslušní-
kov. Často sa stáva, že ľudia 
po výkone  trestu nemajú kam 
ísť, nemajú perspektívy. A vtedy 
hrozí nebezpečenstvo, že sa 
opätovne vrátia. Toto spoločen-
stvo sa teda podieľa na pomoci 
odsúdeným aj po výkone trestu.

Stretli ste sa aj s nejakým 
zaujímavý prípadom?
Mali sme mladého muža, 
ktorý bol odsúdený za bežnú 
trestnú činnosť. Začal chodiť 
do kaplnky. Neskôr sa zapojil aj 

do miništrovania. Intenzívne sa 
venoval Písmu a duchovnému 
životu. Mal problém s vlastnou 
rodinou, ktorá ho neprijala. No 
tu vo väzení zistil, že sú ľudia, 
ktorí majú záujem človeku 
pomôcť. Keď odišiel z väzby, 
vrátil sa k rodine, ale tá ho 
znova neprijala. O týždeň na to 
som mal telefonát, že mám pri 
bráne návštevu. Zišiel som dolu 
a tam stál práve tento mladík. 
Bol úplne zmrznutý. Vrátil sa, 
aby som mu pomohol. Práve 
cez Spoločenstvo sv. Vincenta 
sme mu narýchlo vybavili uby-
tovanie, kým si dal do poriadku 
doklady. Potom bol premiest-
nený do Domu sv. Vincenta 
do Šurian, kde strávil asi jeden 
rok. Potom sa mu ponúkla prá-
ca v jednej súkromnej spoloč-
nosti. Stratil sa mi z dohľadu. 
Po niekoľkých rokoch na mňa 
ktosi kričí. Otočil som sa a bol 
to on vo firemnej kombinéze. 
S nadšením mi ďakoval za ten 
prelomový okamih, keď stál 
pred rozhodnutím – buď nový 
začiatok, alebo ďalšia trestná 
činnosť. Mal veľmi dobrú prácu 
s dobrým zárobkom, bol žena-
tý, mal dieťa a bol celý šťastný, 
že sa jeho život uberal celkom 
iným smerom ako predtým.

Koľko kňazov pôsobí v rámci 
väzenského vikariátu?
Je nás osemnásť, z toho sedem 
gréckokatolíckych kňazov. Zá-
sluhu na tom majú dvaja epar-
chovia, pretože okrem vladyku 
Milana aj vladyka Ján podporil 
túto službu a bol do nej ochotný 
uvoľniť kňazov.

Akým spôsobom vás pod-
porila v tomto poslaní vaša 
rodina?
Moja manželka sa od prvej 
chvíle rozhodla vo všetkom 
podporiť túto službu, aj keď 
sme na začiatku obidvaja pre-
hodnocovali riziká. No potom 
mi povedala: „Poďme teda 
do tejto služby, pretože ty si ju 
nevyhľadával, ale bol si pre túto 
službu oslovený. A toto je asi 
znamenie, že je to Božia vôľa.“

za rozhovor ďakuje  
Dada Kolesárová 

 | 15

Uchom ihly
        Blažej Krasnovský

Z kopca do údolia
a možno opäť do výšin.
A možno už len v sne.

Niet cesty nepokropenej
potom, krvou, dažďom.

Čo potom s túžbami
naturistov

divorastúcimi na ruinách
svedomia...?

Má zmysel
na konci dejín cesta

uchom ihly,
úzka

a bez zvodidiel...?

Len keď sme ďaleko
od nej,

zaznieva nám v ušiach reč
Balamovej oslice.

A to nám zaručuje
(aspoň niektorým)

nádej,
že nevypovieme

do prázdna
a prázdne

vierovyznanie.

z knihy Hodina z Jóba
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Živá bunka
Často sa hovorí, že rodina je základnou bunkou spoločnosti. Myslí 
sa pritom na to, že ide o najmenšie a najužšie spoločenstvo, ktoré 
je súčasťou veľkej ľudskej rodiny tvorenej množstvom ďalších ta-
kýchto buniek. Takéto označenie má však ešte iný hlboký význam. 
Pod pojmom bunka si najčastejšie predstavíme najmenšiu zložku 
živého organizmu, ktorá je vyjadrením života. Rodine právom patrí 
prívlastok bunka, lebo aj ona je živá a meniaca sa. Má svoje potreby. 
Ich napĺňanie je podmienkou toho, aby žila a prosperovala. Aby žila, 
nie živorila.

Rodina je živý organiz-
mus. Nie čosi statické.

Obraz alebo kvet? 
Mnohokrát sa k manželstvu 
a k rodine pristupuje ako k veci, 
na ktorú sa tešíme, šetríme 
peniaze, pripravujeme miesto 
v domácnosti a pod. Ale je to 
len neživá vec. Napríklad obraz, 
ktorý si zavesíme do obývačky 
na pripravené miesto. 
Chvíľu je pre nás 
nový, tešíme sa 
z neho, zdá sa 
nám jedineč-

ný... Po čase si naň zvykneme 
a to, čo bolo nedávno novou 
skutočnosťou v našej domác-
nosti, si prestávame uvedomo-
vať. Stáva sa nám všedným. Pri-
chádza čas, keď si ho všimneme 
len vtedy, keď z neho utierame 
prach. Toto prirovnanie je 
vyjadrením smutnej, no častej 
reality vnímania manželstva 
a rodiny.

Úplne inak sa dá na tieto 
hodnoty pozerať, ak ich 

prirovnáme ku 
kvetu. Tiež 

sa nám 

môže páčiť, tiež sa naň tešíme 
a pripravujeme mu miesto. No 
je živý. Každý kvet potrebuje 
iné podmienky a starostlivosť. 
Treba sa oň starať, sledovať 
ho, polievať, hnojiť, strihať či 
zabezpečiť mu svetlo. Chrániť 
ho pred škodcom. Len čo sa oň 
prestaneme zaujímať a starať, 
hneď to vidno.  

Cítite ten rozdiel? Možno by 
neuškodilo položiť si otázku, 
ako vnímame svoje manželstvo 
a rodinu. Ako obraz s motívom 
kvetu, ktorý si nevyžaduje 
žiadnu špeciálnu starostlivosť, 
alebo ako živý kvet? Manželstvo 
a rodina je živým organizmom 

a potrebuje od svojho zrodu 
až po zavŕšenie prístup, 
ktorý mu zabezpečí zdra-
vý vývoj vďaka patričnej 
starostlivosti.

Dôležitosť 
starostlivosti

Počas gratulácií 
mladomanže-

lom po sobáši 
sa istá pani 

pozerala 

na šťastný párik a s vďakou 
povedala sobášiacemu kňa-
zovi: „Tak vidíte, otče, a majú 
to za sebou.“ Kňaz sa na ňu 
začudovanie pozrel a povedal: 
„A čo majú za sebou? Akurát 
tak ružové okuliare, ktoré bude 
treba zhodiť, zaľúbenosť, cho-
denie... A teraz príde život. Kto 
ich naučil, čo robiť, aby vyzerali 
rovnako šťastní celý svoj život?“

To, že manželstvo a rodina 
sú špecifické, jedinečné vzťahy, 
ktoré potrebujú starostlivosť, 
som videl výstižne vyjadrené 
v reklamnom videoklipe pre-
zentujúcom kurz manželských 
večerov. Obsahom tejto reklamy 
je, že auto si raz, dvakrát v roku 
vyžaduje návštevu servisu, 
kontrolu hlavných častí, 
výmenu oleja, aby sa predišlo 
nečakaným poruchám a poško-
deniu. Každé umelecké dielo si 
vyžaduje čas, trpezlivosť a prí-
pravu, každý športový výkon 
predchádza tréning a posúvanie 
vlastných hraníc. Aj ten naj-
menší úspech si vyžaduje obetu 
a investíciu. O čo viac si takýto 
prístup vyžaduje celoživotný 
vzťah, akým je manželstvo!

Príprava, prevencia, 
údržba, servis
Toto poznanie o prístupe k rodi-
ne ako k živej bunke, ktorú 
treba chrániť, živiť a ošetrovať, 
sa nás môže týkať rôznym 
spôsobom v závislosti od toho, 
kde sa vo vzťahu k manželstvu 
a rodine nachádzame. Ide o to, 
či sa do manželstva ešte len 
chystáme a naša starostlivosť 
spočíva v zodpovednej príprave 
a získaní pravdivého pohľadu 
na manželstvo a rodinu, alebo 
sme v podstate šťastní manže-
lia a naša starostlivosť spočíva 
v udržiavaní tohto stavu, alebo 
sme v podstate nešťastní man-
želia, ktorí prežívajú nejakú krí-
zu, a naša starostlivosť spočíva 
v záchrane vädnúceho kvetu.
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Príprava 
na manželstvo
Maš Kašparů v knihe Malý 
kompas viery hovorí: „Mnoho 
snúbencov poučenie pred svad-
bou odmieta. Načo príprava? Aj 
pol roka chystajú svadbu, ktorá 
trvá jeden deň, a na život, ktorý 
by mali prežiť spolu celý, sa 
nepripravujú.“ Berú manželstvo 
ako vec, obraz, kus nábytku, 
ktorý si v svadobný deň prinesú 
domov a rátajú, že to nejako 
pôjde samo. Výsledok takéhoto 
pohŕdania prípravou vidíme 
dnes v číslach rozvodovosti. 
Raz prišli za mnou manželia 
po troch mesiacoch manželstva 
riešiť neveru. Uhádnete, kde sa 
stala chyba? Po krátkom rozho-
vore vysvitlo, že ich prekvapili 
v manželstve úplne bežné veci. 
Starosti o zariaďovanie domu, 
zdravotné ťažkosti, pracovné 
povinnosti, málo spoločného 
času. To všetko v závratne 
krátkom čase privodilo po-
cit odcudzenia. A oni neboli 
pripravení. Nevedeli to riešiť. 
Zaujímavou vecou hodnou 
zmienky v tejto súvislosti je, 
že na túto skutočnosť existuje 
konkrétna odpoveď Katolíckej 
cirkvi na Slovensku. Je ňou 
Kurz prípravy na manželstvo, 
ktorý zostavila Rada pre rodinu 
pri KBS. Ide o súbor tém spra-
covaných vo forme prednášok, 
týkajúcich sa dôležitých oblastí 
manželstva a rodiny. Kurz 

vedie kňaz a laický manželský 
pár. Prizvaní sú aj odborníci 
z radov lekárov, psychológov, 
právnikov... Prednášky sú obo-
hatené o aktivity a workshopy, 
vďaka ktorým môžu snúbenci 
aplikovať prijímané informácie 
na svoj vzťah. Skrátka ide o veľ-
mi efektívnu formu prípravy, 
ktorá pomáha snúbencom 
investovať do manželstva ešte 
pred jeho uzavretím.

Prevencia, údržba
Mladomanželia, ktorým ešte 
v ušiach doznievajú slová 
z manželských obradov, schne 
im atrament na manželskej 
zápisnici a nestihli ani rozba-
liť všetky svadobné dary, ale 
rovnako bronzoví, strieborní 
či zlatí manželia majú veľkú 
zodpovednosť citlivo vnímať 
potreby svojej „živej bunky“, 
očkovať a dopovať svoje man-
želstvo i rodinu časom a pros-
triedkami prevencie. Silno ma 
oslovuje, keď vidím starších 
manželov – babičku a deduška, 
ako sa vedú pod pazuchy či 
za ruky a hoci po sebe kričia 
pre pokročilú hluchotu spojenú 
s vekom, je zjavné, že si úplne 
rozumejú. Nikam sa neponá-
hľajú a tešia sa jeden druhému. 
Vtedy si pomyslím: „Dúfam, že 
raz bude takto vyzerať aj moje 
manželstvo.“ Vyvstáva otázka, 
čo všetko môže byť prostried-
kom starostlivosti o manželstvo 

s takýmito výsledkami. Verím, 
že keby sme sa na to opýtali 
párov, ktoré poznáme ako 
fungujúce a príkladné, hovorili 
by o hodnotách ako aktívny 
sviatostný život, spoločná 
a osobná modlitba, spoločný 
čas na rozhovor, odpočinok, 
výlet, rodinné spoločenstvá 
vo farnosti a v kresťanských 
hnutiach a pod. Okrem toho 
v dnešnej dobe dáva veľké mož-
nosti aj ponuka Cirkvi vo forme 
manželských duchovných 
cvičení a kurzov v centrách 
zameraných na službu rodi-
nám. Ide iba o to využiť tieto 
možnosti a nepoľavovať. 

Servis
Sú veci, ktoré dokážeme opraviť 
sami. Keď porucha presahuje 
naše schopnosti, nie je žiadnou 
hanbou navštíviť servis. 

V manželstve a v rodine sa 
objavia rôzne ťažkosti (komu-
nikačné, výchovné, v zdieľaní 
času...), ktoré vedú k odcudze-
niu manželov aj vzťahov medzi 
ostatnými členmi rodiny. Mno-
hí sa vtedy rozvádzajú alebo 
sa zmierujú so životom „vedľa 
seba“. Ako hovorieva moja 
známa, „žijú ako v internáte“. 
Väčšina ľudí žijúcich v takomto 
stave si myslí, že to je koniec, že 
tu už niet pomoci. Teším sa, že 
na základe svedectiev manželov 
a rodín, ktorí využili možnosti 
nášho centra, môžem vyjadriť 

nádej, že nikdy nie je neskoro 
urobiť niečo pre svoje manžel-
stvo či rodinu. Sú tu prípady 
manželov, ktorí už boli v rozvo-
dovom konaní, a nakoniec svoje 
rozhodnutie zmenili. Prípady 
rodín postihnutých závislosťou, 
ktorých situácia sa zmenila, 
keď prišli so svojimi ťažkosťami 
do „Božieho servisu“. Prípady 
manželov, ktorí po Kurze Rút 
často vyjadrujú ľútosť, že to 
nepočuli skôr, a vyznávajú, že 
doposiaľ vlastne nežili man-
želstvo, hoci sú manželmi už 
veľa rokov. A prípady mnohých 
ďalších  hovoria sami za seba.

Cesta, pravda a život 
S prichádzajúcou jarou pomaly 
všetko zelenie, kvitne, vonia. 
Zovšadiaľ vyráža život, ktorý 
má veľkú silu a priebojnosť. Ro-
dina je živá bunka, ktorá spolu 
s jarnou prírodou pripomína 
víťazstvo Života, ktoré bude-
me oslavovať v blížiacich sa 
sviatkoch Paschy. V ňom, ktorý 
všetko udržiava svojou mo-
cou, môžu aj naše manželstvá 
a rodiny čerpať silu a života-
schopnosť. Veď on povedal: „Ja 
som cesta, pravda a život.“(Jn 
14, 6) n

František a Miroslava  
Sochovičovci

ilustračná snímka:  
www.seinsider.com
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Duchovná výzbroj 7: Prilba spásy

Rímska prilba bola zo železnej alebo 
bronzovej zliatiny. Preseknúť ju mohla 

len ťažká sekera. Jej úlohou bola ochrana 
hlavy v boji.

Nedávno sme hovorili o pancieri spra-
vodlivosti, ktorý chráni naše srdce. Dnes 
svoju pozornosť sústredime na prilbu. 
Pavol o nej hovorí pri duchovnej výzbroji: 
„... a zoberte si aj prilbu spásy“ (Ef 6, 17).

Miestom, kde sa odohráva duchovný 
boj, je naša myseľ. Preto potrebujeme byť 
veľmi opatrní a chrániť si ju. Náš zápas nie 
je nasmerovaný proti telu a krvi (porov. Ef 
6, 12).

Mnohí kresťania sú ochromení, pretože 
nevedia, ako majú chrániť svoj myšlien-
kový život. Satan nás denne bombarduje 
strachom, nenávisťou, podozrievaním, 
skľúčenosťou, nedôverou a obviňovaním.

Prilbou v duchovnom boji je istota spásy 
v Ježišovi Kristovi. Ježišova spása prináša 
odpustenie starých hriechov a zároveň 
dáva silu, aby sme premáhali hriech 
v budúcnosti. Spása nám prináša obrov-
skú nádej v každodennom živote a našich 
bojoch. V Kristovi sme vždy a na každom 
mieste víťazmi.

Kľúč k tomu, aby sme mohli zažívať 

víťazstvo, je v našej mysli. Potrebujeme 
poznať Božie slovo a byť ním naplnení 
(každodenné čítanie, modlitba s Božím 
slovom a učenie sa naspamäť). Ak je myseľ 
upriamená na Pánovo slovo, napĺňa nás 
to nádejou a dôverou v Ježiša, ktorý nás 
predchádza a učí naše ruky bojovať.

Na začiatok sa naučme naspamäť kľú-
čový verš vedúci k víťazstvu v duchovnom 
boji: „ Ale vďaka Bohu, ktorý nám vždy 
dáva víťazstvo v Kristovi a naším prostred-
níctvom zjavuje na každom mieste vôňu 
jeho poznania“ (2 Kor 2, 14).

Damián Saraka

VaROVaNiE

slovo   8 | 2011



Hľadáte živého medzi 
mŕtvymi
Keď niečo hľadáme 

a nemôžeme to nájsť, 
väčšinou nám kamaráti 

poradia: „Kedy si mal tú vec 
naposledy a kde si ju odložil? 
Zastav sa, spomeň si a potom, 
keď na to prídeš, tak to nájdeš.“ 
A býva to tak. Je to skúsenosť 
každého z nás.

Podobne to bolo aj vo 
veľkonočné ráno, keď išli ženy 
pomazať Ježišovo telo do hrobu. 
Tam, kam ho pred dvomi dňami 
uložili. Boli si viac ako isté, že 
ho tam nájdu, veď ho mŕtveho 
uložili do vytesaného hrobu. 
K jeho vchodu privalili obrov-
ský kameň a vojaci dokonca 
hrob aj zapečatili. Ani vo sne 
by im nenapadlo, že by nena-
šli mŕtveho v hrobe, že by ho 
nenašli na tom mieste! O tom, 
že si boli isté touto skutočnos-
ťou, svedčí aj fakt, že si so sebou 
zobrali vonné masti na poma-
zanie mŕtveho a celou cestou sa 
trápili nad tým, kto im odvalí 
kameň od vchodu do hrobu. 
V Lukášovom evanjeliu čítame, 
že táto ich istota sa veľmi rýchlo 
rozplynula, keď uvideli prázdny 
hrob a plachty položené tak, 
akoby z nich mŕtvy jednoducho 
vykĺzol a odišiel preč. Ako keď 
človek ráno odíde zo spálne 
a zanechá pyžamo pohodené 
na perine. A akoby to všetko 
ešte nestačilo, prichádzajú 
k nim dvaja mužovia v bielom 
a jednoducho si povedia: „Prečo 
hľadáte živého medzi mŕtvymi? 
Niet ho tu“ (Lk 24, 5). Inými 
slovami, akoby im tí dvaja anjeli 
povedali: „Ako môžete byť také 
hlúpe a hľadať Život tam, kde 
sa nachádza smrť? V hrobe 
nemôžeš počuť tlčúce srdce ani 
radostný smiech! Tam je iba 
smrť a hnijúce telo“. A chvála 
Bohu, že sa mýlili a nenašli 
Ježiša medzi mŕtvymi. Veď sme 
takí smädní po živote!

Túžim, aby sme sa dnes 
všetci uvideli v pravde. A aká 

je pravda? Taká, že veľmi často 
sa nám stáva, že hľadáme svoje 
šťastie v smrti – v hriechu. Trá-
pime sa na svojej životnej ceste 
s rôznymi veľkými balvanmi, 
ktoré treba odvaliť. Hľadáme 
šťastie vo vzťahu s priateľom 
či priateľkou, v najnovšom 
mobile, alkohole, marihuane, 
v nečistote, vo svojom pohodlí, 
v kariére, v kulte tela... A nena-
chádzame.

Prečo?
Pretože na miestach nášho 

hľadania sa šťastie – život ne-
nachádza. To, čo v skutočnosti 
hľadáme, je osoba. Nie mŕtva, 
nie nemoderná či nudná, 
ale naopak – plná života, ba 
dokonca ona je samotný Život. 
Je to Ježiš. A ako povedal svätý 
Augustín: „Nespokojné je moje 
srdce, kým nespočinie v tebe, 
Bože“. Toto je pravda o mne aj 
o tebe. A čím skôr si to priznáš, 
tým menej síl a času premár-
niš hľadaním svojho šťastia 
v zapáchajúcich a špinavých 
hroboch, kde ťa tvoj nepriateľ 

a podvodník diabol chce mať. 
To, čo ti ukazuje, je vábivé 
a často aj lesklé. Ale viac ako 
svojim očiam, sluchu či iným 
zmyslom ver Božiemu slovu! 
A to hovorí: „Mzdou hriechu 
je smrť.“ (Rim 6, 23) Ty máš 
túto skúsenosť. Vieš, že je to 
pravda. Aj ženy si boli isté, že 
nájdu Ježiša v hrobe, veď ich 
oči im hovorili: „Videli sme 
ho, ako zomrel. Počuli sme, 
ako vydýchol ducha. A naše 
ruky ukladali jeho mŕtve telo 
do hrobu“. A predsa ho tam 
nebolo! Keby boli uverili slovu, 
ktoré im Ježiš povedal, keď bol 
ešte medzi nimi: „Syn človeka 
musí mnoho trpieť, starší, 
veľkňazi a zákonníci ho zavrh-
nú, zabijú ho, ale on tretieho 
dňa vstane z mŕtvych“(Lk 9, 
22), tak by netrpezlivo, plné 
vzrušenia a nadšenia z jeho 
nadchádzajúceho triumfálneho 
víťazstva čakali na tretí deň 
jeho vzkriesenie. „Veď on je 
Bohom živých a nie mŕtvych!“ 
(Mk 12, 27)

Sme povolaní dozrievať 
vo svätosti. Dôverovať Bohu 
a jeho slovu presne tak, ako 
náš praotec Abrahám. Keď mal 
obetovať svojho milovaného 
a jediného syna Izáka ako 
zápalnú obetu (o ktorom Boh 
povedal, že jeho potomstva 
bude ako piesku na morskom 
brehu), vtedy viac ako ľudskej 
skúsenosti so smrťou dôveroval 
Bohu a jeho prisľúbeniu, jeho 
slovu. „Usudzoval totiž, že Boh 
má moc aj z mŕtvych vzkrie-
siť.“ (Hebr 11, 19) Často sa nám 
stáva, že naše oči zastrie hmla 
klamlivého hriechu. Neboj sa! 
Viac ako svojim očiam či ušiam 
ver jeho slovu, ktoré sa chce 
stať skutočnosťou – telom – aj 
v tvojom živote. Ak uveríš Bohu, 
nemôžeš prehrať, pretože on 
vstal z mŕtvych, aby prežiaril 
každú hmlu a každú temnotu 
v tvojom živote. n

Slavomír Zahorjan
ilustračná snímka:
Archív GMC Bárka
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V objatí púšte

Výrazy púšť, pustatina sa v Božom slove 
spomínajú pomerne často. Označuje sa 

nimi púšť tvorená pieskom alebo skalami, 
ale aj stepné oblasti a pastviny. Ide o vy-
prahnutý, pustý kraj, ktorý je neobývaný 
pre nedostatok pitnej vody a vegetácie. 
Na telo a dušu tu číhajú rôzne nebezpe-
čenstvá v podobe divých a jedovatých 
zvierat, mnohých preludov a pochybností. 
V minulosti bolo toto nehostinné miesto 
spájané s prítomnosťou zlých duchov, preto 
sa na púšť utiekali zväčša prenasledovaní, 
zločinci a sprisahanci.

V Písme často čítame o tom, ako Boh 

vyviedol svoj ľud na púšť vtedy, keď chcel 
niečo dôležité povedať. Možno preto, lebo 
človek obklopený pohodlím a plnosťou je 
rozptyľovaný a neschopný počuť Boží hlas 
a prijať jeho vedenie.

V Ozeášovi 2, 16 čítame, že Boh na púšti 
prehovára k srdcu človeka. Vyvádza ho 
na púšť, aby pokoril, vyskúšal a nakoniec 
preukázal svoje dobrodenie (porov. Dt 8, 
15 – 16).

Púšť je obdobím skúšky ľudu a časom 
slávy pre Pána. Objavuje sa hlad a smäd, 
tak fyzický, ako aj duchovný. Ťažkosti púšte 
odkrývajú pravý charakter, ľudské vášne, 

zlo a všetko to, čo je v srdci veľmi hlboko 
ukryté.

Keď človek v pokore uzná svoju bie-
du, nemohúcnosť a závislosť od Boha, 
potom môže spoznať aj úžasnú zachraňu-
júcu moc svojho Pána. Nepriviedol človeka 
na púšť, aby tam zahynul pre tvrdosť srdca 
(porov. Hebr 3, 8), ale aby sa očistil, prešiel 
„hroznou púšťou“ (Dt 1, 19) a žil v prisľúbe-
nej zemi, ktorá oplýva mliekom a medom.

Marica Kipikašová

SlOVO O BiBlii

Z večernej modlitby
Blažej Krasnovský

Už dávno nepoznám bezstarostný krok.
Vlastne, mám ho stále ťažší.

A na boľavé pravé koleno
kľakám stále menej.

(Bez pokory
dá sa znovu priblížiť k láske?)

V ktorejkoľvek hodine
slnečného i daždivého dňa

rovnako ťažko hľadám svoj verš,
ktorý by zostal navždy vo mne.

(Životodarné!)

A prestrihol som ním husté pletivo
obopínajúce moje zmysly.

...
Čo som to stratil,

čo zmizlo v nenávratne?
(Najvyššia dolárová bankovka,

najdrahší prsteň florentského zlatníka?)

Od rána sa ponáhľam
a neskoro v noci sa unáhlene

hádžem na posteľ.
Ani som sa ťa, srdce, nespýtal,

čím si dnes zhrešilo...
A vôbec... mohlo si...?

Čo sa nám zmestí na končeky prstov
v tom náhlení,

v zovretí povinnosti,
keď už prvý vdych nie je

slobodný...?
(Tak čo som stratil...?
Čím srdce zhrešilo...?)

z knihy Hodina z Jóba

Vybral ten najlepší
Termín svadby sa blížil a my sme riešili, 

kde budeme bývať. Terka bývala v slo-
bodárni v Levoči, kde dostala prácu, 

a ja doma u rodičov.  Levoča ako miesto 
na bývanie sa mi nepozdávala. Pôsobila sa 
mňa ako temné stredoveké mesto. Tak sme ju 
zo zoznamu miest, kde by sme mohli bývať, 
vyškrtli.

Hľadali sme byt v Spišskej Novej Vsi. Mali 
sme k dispozícii určitý kapitál, do ktorého 
sme sa mali vtesnať. Žiaden byt, ktorý sme 
videli, nám nevyhovoval. Buď bol drahý, 
alebo v dezolátnom stave. Alebo bol malý  
a nepraktický.

Raz,  keď bola Terka u nás, sme sa mod-
lili: „Pane, keď konkrétne, tak konkrétne“. 
A začali sme vymenúvať veci, ktoré by sme 
chceli mať v našom novom byte. Ja som veľmi 
chcel, aby bol byt presvetlený – mám veľmi 
rád svetlo, aby bol otočený na juh  a s pekným 
výhľadom. Túžil som po podkrovnej izbe. 
Terezka túžila po veľkej terase, kde sa budú 
môcť hrať deti, kde si budeme môcť posedieť 
s priateľmi;  po vstavanej elektrickej rúre 
aspoň s prípravou na umývačku riadu, s pre-
robenou kuchyňou a kúpeľňou, podlahami 
a oknami, aby bol minimálne trojizbový, aby 
mal veľké izby – žiadne krtince, väčšiu kuchy-

ňu, kde by sa dalo otočiť a kam dať jedálenský 
stôl so stoličkami. A k tomu všetkému sme 
ešte potrebovali garáž. A keď už garáž, tak 
s pivnicou, aby sme mali kam dať zemiaky. 
A navyše, aby sa to vošlo do rozpočtu, ktorý 
sme mali a nemohli prekročiť. 

Keď sme sa domodlili, zasmiali sme sa: 
„Bože, takúto kombináciu nemôžeš namiešať. 
Je to príliš nereálne“. Ale presne takýto byt 
sme dostali.  Nie tam, kde sme hľadali, ale 
tam, kde sme nehľadali – v Levoči. Dostali 
sme byt podľa našich predstáv – aj s terasou, 
ktorá má 40 štvorcových metrov, prerobený, 
so vstavanou rúrou a prípravou na umývačku 
riadu, s veľkými oknami, všetkými otočenými 
na juh, a s nádherným výhľadom. 

Veľmi ma oslovilo, keď mi Terezka na za-
čiatku nášho vzťahu rozprávala o tom, že 
jej rodičia otvorili svoj dom spoločenstvu. 
Stretávali sa u nich ľudia. Aj my sme sa 
rozhodli takto žiť. Som presvedčený o tom, 
že Boh nám požehnal takýto byt aj preto, že 
sme sa rozhodli otvoriť dvere spoločenstvu. 
Videl, že si ho nechceme nechať pre seba, ale 
túžime po tom, aby k nám mohli prichádzať 
ľudia, aby sme sa mohli spoznávať, modliť sa, 
zažívať skutočné priateľstvá.  n

Pavol Vrabeľ
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Ako i my odpúšťame
Posledný deň týždňa je pre 

každého náročný, no pre 
učiteľku zvlášť. Jej trieda 

deviatakov sa zvláda ťažko. 
Dokonca dievčatá robia väčšie 
problémy ako chlapci. Čím to 
bude? Ona to nevyrieši, hlavne, 
že doma je všetko v poriadku. 
Pred sebou má už len nákup 
na víkend, vybrať synov zo 
škôlky. Konečne doma, o chvíľu 
sa začína jej obľúbený seriál. 

Pohodu narušilo zvonenie 
telefónu.

„Byt Stupačkovcov?“
„Áno, kto volá?“
„Neznáma priateľka. Váš 

manžel vám je neverný...“
Zložila slúchadlo. 
Znova zvoní telefón. Ten 

istý hlas, tie isté slová. Nezná-
ma „priateľka“ jej oznámila 
konkrétne veci o jej manželovi 
a o istej žene.

Úplne ju to položilo. Nemoh-
la spať, celú noc preplakala. 
V ostatnom období sa jej man-
žel zdal uzavretý do seba. Na jej 
otázky len stroho odvrkol.

Na druhý deň prišiel domov 
ráno, lebo mal nočnú v nemoc-
nici.

„Čo sa ti stalo?“ spýtal sa.
„V noci som nespala.“
Keď sa ho priamo opýtala 

na kolegyňu, zarazil sa. Mlča-
nie pochopila ako priznanie. 

Na druhý deň mali tichú 
domácnosť. Ivan sa vyhovoril 
na prácu v nemocnici, ona sa 
doma trápila nad budúcnosťou. 
V pondelok v škole kolegyne 
zbadali zmenu. Povedala im 
pravdu.

„Si mladá atraktívna, buď in, 
život máš pred sebou.“ 

Zašla do psychologickej 
poradne.

„Jednoznačne rozvod,“ radila 
mladá psychologička.

Stála pred dilemou – odpustiť 
alebo poslúchať okolie? V jedno 
popoludnie ju staršia kolegyňa 
pozvala na kávu.

„Viem sa vžiť do tvojej situá-
cie,“ začala svoje rozprávanie, 
„odpusť manželovi a zachrániš 
rodinu.“ „Ale ja som v tom 
nevinne, ja mám ustupovať?“ 
bránila sa.

Kolegyňa sa na chvíľu odml-
čala, vynorili sa jej spomienky 
spred mnohých rokov.

„Aj ja som zažila podobnú 
krízu v manželstve. Manžel 
za zaplietol v zamestnaní 
s jednou kolegyňou. Ani vo 
sne by mi nenapadlo, že by 
ma mohol podvádzať. Vedel 
sa pretvarovať. Keď som na to 
prišla, nevedela som to prijať 
a nervovo som sa zrútila. Ani 
lieky nezabrali, lekárska veda 
bola bezmocná. Pomohol mi 
ošetrujúci lekár, keď mi ponú-
kol neobyčajný liek: ,Neviem, 
či ste veriaca. Ale aby ste sa 
z toho stavu dostali, potre-
bujete odpustiť. Potrebujete 
spoveď.’ Prekvapene som sa 
naňho pozrela. ,Ja som veriaci,’ 
pokračoval, ,viem, že len Boh 
rieši neriešiteľné veci.’ Váhala 
som, ale keď ležíš na nemoc-
ničnom lôžku a nemôžeš sa 
z toho dostať, prijmeš hocijakú 
možnosť. Manžel prichádzal 
zriedka na návštevy. Moja 

mama sa starala o deti. Keď 
som sa každý deň modlila: 
,Otče náš, odpusť nám naše 
viny, ako aj my odpúšťame 
našim vinníkom’, pomaly som 
začala chápať tajomstvo odpus-
tenia. Bolo to ťažké a bolestné 
obdobie, ale chcela som byť 
zdravá a nestratiť manžela 
a deti. Odpustila som manželo-
vi aj jeho kolegyni. Po spovedi 
som zakúsila hlboký pokoj. 
Prestala som mať symptómy 
chorôb. Manžel zanechal vzťah 
s kolegyňou, dokonca si našiel 
inú prácu. ,Zázrak,’ povedal mi 
po jednom vyšetrení lekár. ,Ste 
zdravá, nepotrebujete lieky. 
Boh vás uzdravil.’ Ďakovala som 
Bohu. Bola som rozhodnutá, že 
každú nedeľu budeme celá ro-
dina chodiť do chrámu na svätú 
liturgiu. V našom manželstve 
Boh zbúral múry rozdelenia 
a daroval nám jednotu.“

Poslúchla radu kolegyne. No 
nebolo to také jednoduché. 
Nedokázala mu to povedať, tak 
mu napísala list. Spomínala 
v ňom na všetko krásne, čo spo-
lu prežili. Priznala si aj svoj po-
diel viny na jeho zlyhaní. Veľmi 
často si opakovala Otče náš. Až 
kým mu v srdci neodpustila.

V istú nedeľu ju s deťmi 
zaviezol do chrámu. Vybrala 
z kabelky list a položila ho 
na sedadlo v aute.

„Niečo si si tu zabudla.“
„Nie, nezabudla. To je pre 

teba.“
Keď sa vrátili z chrámu, pre-

zeral si rodinný album. A po-
tom dlho debatovali. O nich, 
o deťoch a o krehkom šťastí. n

Ján Karas
ilustračná snímka:  

sxc.hu

20 | príbeh

Revízor
Sedím v autobuse mestskej 
dopravy. Za oknom je tma. 
Unavene uvažujem o uplynu-
lom dni. Z úvah ma preberie 
chrapľavý hlas: „Kontrola. 
Pripravte si cestovné lístky, 
prosím.“ Rýchlo vyťahujem pe-
ňaženku. Lovím v nej aktuálny 
lístok. Chlapec sediaci vedľa 
mňa sa nemá veľmi k činu, 
zato viditeľne znervóznie. Re-
vízor sa k nám blíži, keď vtom 
zastavíme na zastávke a dvere 
sa otvoria. Mladík neváha ani 

sekundu, rýchlo ma obíde 
a dvoma rýchlymi skokmi je 
na ulici. Rozbehne sa a stráca 
sa medzi panelákmi. Revízor 
sa za ním obzrie, zachmúri 
sa, potrasie hlavou a pracuje 
ďalej.

Pri tejto kontrole mládenec 
ušiel. Tá dopadla dobre. Ale 
čo potom, keď príde posledný 
deň, posledná kontrola a re-
vízorom bude Najvyšší? Kam 
utečie potom?

Mária Dudová-Bašistová
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Spas nás
V refréne piesne Above all  je text, ktorý ma zakaždým zasiahne: 
„Tam na kríži si rozmýšľal o mne“. Usvedčuje ma. Hoci viem, že Ježiš 
zomrel za mňa osobne, neustále mám pocit, že som sa proste zviez-
la s ostatnými, keď zomieral za celé ľudstvo. Veď iní hrešia omnoho 
viac a počas niekoľkotisícročných dejín ľudstva nás žilo toľko, že tie 
moje hriechy boli iste len zanedbateľnou maličkosťou, ktorú možno 
Ježiš až tak veľmi nepocítil.

Je to hlúposť, samozrejme. 
Pretože on na kríži naozaj 
rozmýšľal o mne. O tebe. 

Nezviezli sme sa s ostatnými 
a nezanikli v miliardovom dave. 
Každý hriech bol a je odhalený 
pred jeho pohľadom. Pri týchto 
úvahách ma zasiahne ešte jedna 
vec. Keď na kríži rozmýšľal 
o mne, videl aj to, že budem 
cenu jeho života pokladať len 
za výhodnú vstupenku do lu-
xusného raja získanú za pár 
rituálov. Prípadne za pár minút 
dennej modlitby a nedeľnej 
bohoslužby. A za pár minút 
navyše, ktoré vydelím pre služ-
bu v Cirkvi, ale za tie sa potom 
budem dožadovať aj luxusného 
bonusu už tu na zemi. Napriek 
tomu z kríža nezostúpil a ne-
rozmyslel si to. Lebo na kríži 
videl aj niečo iné. Moje poká-
nie. A to, čo z neho vzíde.

Kedysi ma oslovil film Joshua, 
ktorý hovorí o tom, ako by to 
vyzeralo, keby prišiel Ježiš opäť 
na túto zem v 21. storočí. Je tam 

jedna scéna, keď istá pani hodí 
sklenenú vázu na zem s ko-
mentárom, že jej život je presne 
takýto. Rozbitý na tisíc kúskov, 
z ktorých už nikdy nemôže byť 
nič dobré. Joshua na to nepovie 
nič. Neskôr úlomky trpezlivo 
pozberá a kúsok po kúsku 
z nich zlepí skleneného anjela 
– omnoho krajšieho, ako bola 
gýčová váza.

Na túto scénu som si spome-
nula vo chvíli, keď som raz aj 
po prosbe o odpustenie vedela, 
že zbabraný vzťah už nebude 
ako kedysi. Že hriech je ako 
nepremyslený pohyb, ktorým 
zhodíme pohár zo stola a ten sa 
rozbije na drobné kúsky, z kto-
rých sa už nikto nenapije. Vtedy 
som zbadala, že zo všetkých 
mojich skúseností, rozbitých 
hriechom, Boh predsa len ako 
v tom filme môže spraviť niečo 
krajšie, ako je gýčová váza. Do-
konca krajšie, ako je sklenený 
anjel. Pokorné srdce, ktoré má 
neporovnateľne väčšiu hodnotu 

ako vzorne odžitý život.
Zakaždým, keď k Ježišovi prí-

dem s tým, čo som porozbíjala 
hriechom, bude vo mne skladať 
kúsok po kúsku pokorné 
srdce, ktoré vie, že z vlastných 
síl nedokáže žiť čistý a dobrý 
život. Že neustále niečo zbabre. 
A práve preto potrebuje jeho 
trpezlivú dobrotu. „Viac miluje, 
komu sa viac odpustilo.“ Nie je 
to tak, že viac milujú tí s dlhším 
zoznamom hriechov. Nejde 
o množstvo, ale o hĺbku. O to, 
či si svoje babráctvo uvedomu-
jeme a ako naliehavo vnímame 
potrebu Spasiteľa.

V reálne žitom vzťahu s Ježi-
šom to bude tak, že sa ti budú 
odhaľovať tvoje slabosti. S ne-
jednou budeš bojovať a takmer 
to vzdáš. Budeš liezť na nervy 
sám sebe, že si nevieš poradiť 
s hriechom, že ním obťažuješ 
iných, že „sa to nedá“. V takých-
to chvíľach rezignácie potom 
zakaždým spoznáš, že sa to 
nedá bez Boha. Ale v Božej dob-

rote sa tvoj hriech môže stratiť 
tak, že si naň už nikdy viac 
nespomenieš ani ty, ani nikto 
v tvojom okolí, ani Boh. Nebude 
ho! A ty sa z jeho milosti potom 
dokážeš zachovať, ako by si 
nikdy o sebe nepredpokladal. 
To sú jeho víťazstva, v ktorých 
je oslávený on sám, lebo máš 
bolestnú skúsenosť s tým, že 
toto mohla urobiť len jeho ruka. 
Nie ruka človeka. Nie ľudské 
snaženie o vzorný život. Pretože 
takéto víťazstvá sú výsledkom 
iného snaženia sa. Toho, keď 
ti ide v prvom rade o úprimný 
a nefalšovaný vzťah s tým, kto 
na kríži rozmýšľal o tebe a tešil 
sa na tie vzácnosti, ktoré bude 
prežívať s človekom, ktorý mu 
zverí svoj život. Ktorý pred ním 
nebude skrývať všetky tie črepi-
ny, ale príde ku krížu s porozbí-
janým životom, aby namiesto 
neho dostal milosrdné, dobré 
a čisté srdce. O také v ekténii, 
a nielen v tejto, prosíme. n

Valéria Juríčková

Martin, vyznávač – rímsky pápež

Narodil sa v toskánskom meste Todi. 
Aby mohol študovať, odišiel do Ríma. 

Tam bol vysvätený za diakona. Pápež 
Teodor I. ho poslal do Carihradu, kde mal 
zasiahnuť proti šíriacemu sa monoteletiz-
mu. Po smrti Teodora bol Martin zvolený 
za pápeža. Pretože sa monoteletizmus 
šíril ďalej, zvolal Lateránsku synodu, ktorá 
odsúdila blud a cisársky edikt TYPOS.

Cisár to považoval za vlastizradu. Ra-
venskému arcibiskupovi nariadil, aby dal 
pápeža zavraždiť alebo ho dopraviť do Cari-
hradu. Arcibiskup sa znížil k tomuto činu, 

ale rozkaz nakoniec nebol vykonaný. Svoj 
skutok oľutoval a s pápežom sa zmieril.

Svojmu vojvodcovi Teodorovi Kalliopovi 
cisár nariadil, aby zviazaného Martina 
dopravil do hlavného mesta. Ten urobil 
u pápeža domovú prehliadku. Aj keď nič 
nenašiel, obvinil ho, že ukrýva zbrane. 
Pápeža zajali a odviedli do Carihradu. Trpel 
ťažkou úplavicou a rok ho väznili na ostro-
ve Naxos. Potom ho odviedli do hlavného 
mesta a zavreli do najhoršieho väzenia. 
Keď na súde mali podplatení svedkovia 
odprisahať svoju výpoveď, pápež Martin 

povedal: „Nech neprisahajú. Prečo by mali 
kvôli krivej prísahe stratiť večnú blaženosť? 
A so mnou si robte, čo uznáte za vhodné.“ 
Bol poslaný do vyhnanstva na Krym. Odtiaľ 
napísal niekoľko listov. V roku 655 zmorený 
vyhnanstvom, chorobami a nedostatkom 
v mukách zomrel. Bol pochovaný v Chrá-
me Presvätej Bohorodičky pred bránami 
Chersonu. Neskôr boli jeho sväté ostatky 
prenesené do Ríma, kde sú uložené v Chrá-
me svätého Martina.

Jozef Gača

zO žiVOTa SVäTých
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PONDELOK 11. apríl
Hieromučeník Antipas

Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 
Kol 3, 12 – 16, zač. 258; Lk 11, 34 – 41, zač. 60

A farizej sa začudoval, keď videl, že sa 
pred obedom neumyl. (Lk 11, 38)

Už odmalička vedieme svoje deti k dodržia-
vaniu základných hygienických potrieb. A to 
nielen preto, aby sme navonok vyzerali sluš-
ne, upravene, čisto, ale chránime tak aj svoje 
zdravie pred rôznou nákazou či chorobami, 
ktoré môžu vzniknúť z nečistoty. Ježiš však 
vidí oveľa väčšie nebezpečenstvo nákazy 
„vnútra“ človeka, ak zanedbá príkaz lásky 
k blížnemu. Učme teda seba i svoje deti aj 
základné pravidlá duchovného života.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z pondelka. (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 12. apríl
Prepodobný vyznávač Bazil

Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 
1 Sol 5, 14 – 23, zač. 273; Mk 8, 30 – 34, zač. 
36

Peter si ho vzal nabok a začal mu doho-
várať. (Mk 8, 32b)

Nemyslíme si aj my niekedy, že máme lepšie 
riešenie v danej situácii, ktorá sa vyskytne 
v našom živote, ako je tá, ktorú nám ponúka 
Boh vo svojom evanjeliu? Určite je ľahšia, 
jednoduchšia, ale hlavne menej bolestivá. 
Predsa sme len ľudia. No hoci je Boží plán 
ťažší a bolestivejší, je istejší. Ak sa ho roz-
hodneme zrealizovať, získame aj potrebnú 
Božiu pomoc.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 13. apríl
Hieromučeník Artemón a spol.

Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 
Ef 4, 7 – 13, zač. 224b; Lk 12, 16 – 21, zač. 66

Obeta hriešnikov je odporná Pánovi, zvlášť, 
keď sa obetuje na zlý úmysel. (Prísl 21, 27)

Istý kňaz rozprával, ako za ním prišla jedna 
pani, aby odslúžil sv. liturgiu na jej úmysel. 
Chvíľu sa s ňou rozprával a nakoniec z nej 
vyšlo, že za jej dcéru, ktorá ide na potrat. 
Aby všetko dobre dopadlo. Vidíme, čoho sú 
ľudia schopní a kam až dokážu zájsť, a ešte 
si k tomu pýtajú aj požehnanie od Boha. 
Nikto nie je bez hriechu, ale Boh je tu preto, 
aby nám ho pomohol odstrániť.

Liturgia vopred posvätených darov: 
Menlivé časti zo stredy 6. týždňa Veľkého 
pôstu a biskupovi vyznávačovi (MM: 30, 50)

ŠTVRTOK 14. apríl
Rímsky pápež Martin Vyznávač

Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 
Gal 4, 4 – 7, zač. 209; Lk 18, 18 – 27, zač. 91

Múdrosťou buduje sa dom a rozumnos-
ťou býva upevňovaný. (Prísl 24, 3)

Získať titul dnes nie je jednoduché. No 
mnohí sa o to pokúšajú hnaní túžbou 
za poznaním, za vidinou lepšieho života, 
za kariérou. Musíme si však uvedomiť, 
že svetská múdrosť nie je všetko. Apoštol 
Pavol píše: „Neobrátil Boh múdrosť tohto 
sveta na bláznovstvo?“ Budujme svoj život 
na Božej múdrosti a nechajme sa ňou viesť. 
Najkrajším učením je poznať Boha.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 15. apríl
Apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim

Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 
Ef 2, 4 – 10, zač. 220; Mt 4, 1 – 11, zač. 7

... zastávaj sa práva (človeka) biedneho 
a chudobného! (Prísl 31, 9b)

Vieme súcitiť s ľuďmi, ktorých postihne vo 
svete nejaké nešťastie či prírodná katastrofa. 
Ale aké máme pocity, keď prejdeme okolo 
nejakého chudáka, ktorý vystiera ruku, 
aby niečo od nás dostal? Ježiš povedal, že 
chudobných máte vždy medzi sebou. Tým 
naznačil našu spolupatričnosť na zlepšení 
ich života. Nebojme sa, že schudobnieme. 
Naopak. Získame.

Liturgia vopred posvätených darov: 
Menlivé časti z piatka 6. týždňa Veľkého 
pôstu. (MM: 31)

SOBOTA 16. apríl
Vzkriesenie spravodlivého Lazára 
Panny a mučenice Agapa, Irena a Chio-
nia

Čítania: Hebr 12, 28 – 13, 8, zač. 333b; Jn 11, 
1 – 45, zač. 39

Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu 
slávu... (Jn 11, 4)

Choroby sprevádzajú človeka celým jeho 
životom. Nevyhnú sa im ani novorodenci 
a hovorí sa, že staroba – choroba. Ježiš 
počas svojho účinkovania uzdravil mnoho 
chorých, často z nevyliečiteľných chorôb. 
Dokonca kriesil mŕtvych. Vôbec mu nešlo 
o akési predĺženie života, ale bol to najhlbší 
prejav jeho lásky. Pre záchranu ľudského 
života neváhal robiť zázraky a nakoniec i on 
sám podstúpil bolestné utrpenie a smrť, aby 
všetkých zachránil od večnej smrti.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti z Lazárovej soboty. 
Namiesto Svätý Bože „Ktorí ste v Krista 
pokrstení...“. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
irmos z utierne sviatku. (HS: 215; PZ: 180; 
HP: 177)

NEDEĽA 17. apríl
Kvetná nedeľa  
Prepodobní Simeon z Perzie a Akakios

Čítania: Flp 4, 4 – 9, zač. 247; Jn 12, 1 – 18, 
zač. 41

Ustavične sa radujte v Pánovi! (Flp 4, 4a)

Často je Pán Ježiš znázorňovaný ako prísny 
učiteľ s vážnou tvárou, bez úsmevu. A takto 
si ho možno predstavujeme aj my. No myslí-
te si, že bol stále taký aj v skutočnosti? Táto 
nedeľa nám dáva jasnú odpoveď. Ježiš pre-
žíval radosť v srdci i navonok. Dobre vedel, 
kým je, a nikdy sa tým netajil. Netúžil však 
po ľudskej sláve a obdive, rešpekte a moci. 
Predstavil nám v sebe Boha Otca ako lásku. 
S úsmevom na tvári brával do náručia deti 
a objímal ich. Radostne vstupuje do Jeruza-
lema, aj keď vie, čo ho tam čaká,. Odpovedá 
tým, ktorí chceli deti umlčať, že „ak oni 
budú ticho, budú kričať kamene“. Aj my sme 
pozvaní k radosti. Tešiť sa, že máme takého 
Kráľa. No táto naša radosť musí prameniť 
v Bohu a vychádzať z čistého srdca. Čo to 
znamená? 
Predstavte si skandujúcich fanúšikov na fut-
balovom či hokejom zápase. Chcú podporiť 
svoj tím, aby dosiahol lepší výsledok. Stoja 
za ním, vážia si ho a sú dokonca ochotní aj 
pobiť sa s fanúšikmi súpera. V prípade výhry 
je ich radosť nespútaná. Takéto sú prejavy 
človeka pri obyčajnom ľudskom víťazstve. 
Nám však nejde o žiadnu eufóriu, extázu 
či davové šialenstvo. Kresťan má iný dôvod 
na radosť. Je ním Kristovo víťazstvo nad 
hriechom. Radosť z vykúpenia z otroctva 
Zlého. Už nemáme byť prečo smutní.

Liturgia: Evanjelium na utierni: Mt zač. 83. 
Menlivé časti z Kvetnej nedele. Myrovanie. 
Požehnanie ratolestí. (HS: 217; PZ: 181; HP: 
178)

PONDELOK 18. apríl
Veľký pondelok 
Prepodobný Ján

Čítania: Ex 1, 1 – 20; Job 1, 1 – 12; Mt 24, 3 – 
35, zač. 98

Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. 
(Mt 24, 13)

Vytrvalosť je veľmi vzácna vlastnosť. 
Dotiahnuť do konca štúdium, prácu, ale 
byť vytrvalý aj v chorobe, v životnej skúške, 
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v nesení kríža. Mnohí to vzdávajú. Ani kres-
ťanmi sa nerodíme, ale stávame. Vytrvať 
vo viere znamená každý deň nanovo uveriť 
v Boží plán, ktorý má so mnou. Tak bude 
moja viera neustále rásť ako horčičné se-
mienko, až z neho vyrastie mohutný strom 
– záruka mojej spásy.

Liturgia vopred posvätených darov: 
Menlivé časti z Veľkého pondelka. (MM: 33)

UTOROK 19. apríl
Veľký utorok 
Prepodobný Ján zo Starej Lavry

Čítania: Ex 2,5 – 10; Jób 1,13 – 22; Mt 24, 36 
– 51; 25, 1 – 46; 26, 1 – 2, zač. 102

... a nič nezbadali, až prišla potopa 
a zmietla všetkých... (Mt 24, 39a)

Na všeličo sa v živote pripravujeme. Skúška 
či písomka v škole, maturita, štátnice, po-
hovor v zamestnaní, prednáška... To všetko 
je pre nás dôležité a potrebné a dokážeme 
tomu venovať aj dostatok času. Ako však 
vyzerá príprava na večnosť? Neodkladám 
ten čas na neurčito? Spolieham sa na svoje 
zdravie, postavenie, peniaze? Je to neistá 
devíza. Kedykoľvek môže krachnúť a čím sa 
obhájim pred Sudcom?

Liturgia vopred posvätených darov: 
Menlivé časti z Veľkého utorka. (MM: 35)

STREDA 20. apríl
Veľká streda 
Prepodobný Teodor Trichinas

Čítania: Ex 2, 11 – 22; Jób 2,1 – 10; Mt 26, 
6 – 16, zač. 108

Čo mi dáte, a ja vám ho vydám? (Mt 26, 
15a)

Nikto z nás si nechce pripustiť zradu Ježiša 
Krista. Určite by som ho „nepredal“ za tri-
dsať strieborných! Ale uvedomme si, že 
žijeme už v inej dobe a dokážeme ho zradiť 
napr. za trocha pohodlia, ktoré chceme 
mať v nedeľu, za to, čo si o nás pomyslia 
kamaráti či kolegovia, ak budeme iní ako 
oni. Radšej sa prispôsobíme, nikomu to 
nebude prekážať a nám sa to predsa zíde... 
Lacná zrada.

Liturgia vopred posvätených darov: 
Menlivé časti z Veľkej stredy. (MM: 36)

ŠTVRTOK 21. apríl
Veľký štvrtok 
Hieromučeník Január a spol.

Čítania: 1 Kor 11, 23 – 32, zač. 149; Mt 26, 
1 – 20, zač. 107; Jn 13, 3 – 17, zač. 44; Mt 26, 
21 – 39, zač. 108; Lk 22, 43 – 44, zač. 109; Mt 
26, 40 – 75; 27, 1 – 2, zač. 108

... aj vy si máte jeden druhému nohy 
umývať. (Jn 13, 14)

Sme plní hrdinských slov a odhodlania, 
keď ide o lásku k Bohu či blížnemu, až kým 
nepríde na lámanie chleba. Umyť niekomu 
nohy znamená vedieť sa pokoriť, ustúpiť, 
odpustiť, odprosiť, zabudnúť, spraviť pre 
toho druhého niečo, čo je pre mňa nemys-
liteľné, potlačiť v sebe svoje ego a vžiť sa 
do pozície iného. Milovať láskou novozákon-
nou, láskou Ježišovou.

Liturgia sv. Bazila Veľkého: Menlivé časti 
z Veľkého štvrtka. (HS: 222; PZ: 187; HP: 
184)

PIATOK 22. apríl
Veľký piatok 
Prepodobný Teodor Sykeónsky

Čítania na Veľkej večierni: Ex 33, 1 – 23; 
Job 42, 12 – 17; Iz 52, 13 – 54, 1; 1 Kor 1, 18 – 2, 
2, zač. 125; Mt 27, 1 – 38; Lk 23, 39 – 43; Mt 
27, 39 – 54; Jn 19, 31 – 37; Mt 27, 55 – 61, zač. 
110

Ak si Boží Syn, zostúp z kríža! (Mt 27, 40b)

Najjednoduchšie riešenie, ktoré sa ponúka, 
keď to už nezvládam. Má zmysel takto 
trpieť? A prečo práve ja? Už nevládzem – asi 
to vzdám. Ježiš ostal, neodišiel, vydržal. 
„A pretože sám prešiel skúškou utrpenia, 
môže pomáhať tým, ktorí sú skúšaní.“ 
(Hebr 2, 18) Boh nikdy nedáva kríž nad naše 
možnosti a uisťuje nás, že keď už budeme 
v koncoch, on sám nás bude niesť.

Kráľovské hodinky. Veľká večiereň 
s uložením plaščenice do hrobu. Prikáza-
ný sviatok. Prísny pôst.

SOBOTA 23. apríl
Veľká sobota 
Veľkomučeník, triumfátor a divotvorca 
Juraj (presunuté na 25. apríla)

Čítania: Rim 6, 3b – 11, zač. 91; Mt 28, 1 – 
20, zač. 115

Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že 
s ním budeme aj žiť. (Rim 6, 8)

Tmavý hrob – konečná zastávka. Pre 
neveriacich nie príliš optimistická budúc-
nosť. Pre veriaceho je to nový začiatok. Žiť 
uprostred spoločenstva tých (Otca i Syna, 
i Svätého Ducha), ktorí mi celý život dávali 
nádej a istotu večného života. Kristov hrob 
ostal prázdny a tí, čo tvrdia, že našli jeho 
telo, len klamú samých seba. 
Nebojme sa smrti. Bude to najkrajší okamih 
nášho života.

Liturgia sv. Bazila Veľkého: Menlivé časti 
z Veľkej soboty. (HS: 224; PZ: 189; HP: 186)

NEDEĽA 24. apríl
NEDEĽA PASCHY 
Svetlé Kristovo vzkriesenie 
Mučeník Sáva Stratilat

Čítania: Sk 1, 1 – 8, zač.1; Jn 1, 1 – 17, zač. 1

V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. 
(Jn 1, 4)

„Je vzkriesenia deň, šťastím, ľudia, ple-
sajme,“ spievame na utierni v Nedeľu 
Paschy. Je dôvod na radosť, lebo tento deň 
je najdôležitejším dňom pre celé ľudstvo. 
V tento deň Ježiš premohol smrť. Znova 
nám otvoril bránu do neba a zmieril nás so 
svojím Otcom. Nielenže dáva človeku život 
pri jeho počatí na tomto svete, ale darúva 
mu aj večný život v nebeskom kráľovstve. 
Napĺňa odvekú túžbu človeka po večnom 
šťastí, po dokonalom poznaní Boha a živote 
bez bolesti a utrpenia. Nikdy nám nebola 
spása bližšie ako teraz. Toto víťazstvo môže 
naplno prežívať každý, kto mu uverí. 
A ako nie je možný život bez svetla, tak ne-
môžeme rásť pre nebo bez Krista. On spravil 
všetko. Teraz je rad na nás. Povedal: „Ja 
som cesta...“, no my sa musíme rozhodnúť 
po nej kráčať. Ísť v ústrety večnému svetlu 
znamená žiť ako on. Pripodobniť sa mu vo 
všetkom. Zanechať hriešny spôsob života, 
lebo len v tomto jednom nám Ježiš nebol 
podobný. Stačí odstrániť túto prekážku, kto-
rú si sami kladieme pod nohy, a nechať sa 
ním viesť. Albert Einstein ešte ako študent 
povedal, že tma neexistuje. Tma je len neprí-
tomnosť svetla. Ak môj život bude naplnený 
Božím životom, nebudem tápať, ale už teraz 
začnem žiť večným životom.

Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy. 
(HS: 227; PZ: 192; HP: 189)

Martin Mikula
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Stretnutie Pána 2
Presvätá Bohorodička
Bohorodička sa zobrazuje tra-
dične v tmavočervenom plášti 
maforiju, sklonená, s vystretými 
zahalenými rukami. Nesie Die-
ťa, ale už jej v tej chvíli nepatrí, 
spočíva v náručí Simeona. Toto 
gesto vystretých rúk Bohorodič-
ky vo chvíli odovzdania Dieťaťa 
symbolizuje to, že Matka zverila 
svojho Syna starcovi Simeono-
vi. On zastupuje celé ľudstvo, 
ktoré túžobne očakáva príchod 
Mesiáša. Jej tvár a vystreté ruky 
(stále akoby nesúce Krista) 
predstavujú nevysloviteľnú 
bolesť. Je to predpoveď ma-
terskej bolesti Bohorodičky, 
predpovedanej Simeonom: 
„A tvoju vlastnú dušu prenikne 
meč, aby vyšlo najavo zmýšľa-
nie mnohých sŕdc“ (Lk 2, 35). 
V tomto geste rúk a v samot-
nom zobrazení Božej Matky je 
akoby obsiahnutá predpoveď 
straty Syna. Straty, ktorú pocíti 
najskôr vtedy, keď dvanásťročný 
Ježiš zostane v jeruzalemskom 
chráme, a neskôr pod krížom.

Bohorodička odovzdala Ježiša 
Simeonovi tak, ako to môže-
me vidieť v tradícii byzantskej 

Cirkvi, kde matka po pri-
jatí obradov tajomstva 
krstu a myropomazania 
odovzdáva dieťa kňazovi.

Prorokyňa Anna
Na ikonách sa Anna 
zväčša zobrazuje v po-
zadí – za Simeonom. Jej 
postava zodpovedá evan-
jeliovému rozprávaniu. 
„Žila vtedy aj prorokyňa 
Anna, Fanuelova dcéra, 
z Aserovho kmeňa. Bola 
už vo vysokom veku. 
Od svojho panenstva žila 
so svojím mužom sedem 
rokov, potom ako vdova 
do osemdesiateho štvrtého 
roku. Z chrámu neodchádza-
la, vo dne v noci slúžila Bohu 
pôstom a modlitbami. Práve 
v tú chvíľu prišla aj ona, velebila 
Boha a hovorila o ňom všetkým, 
čo očakávali vykúpenie Jeruza-
lema.“ (Lk 2, 36 – 38)

Na niektorých ikonách 
Stretnutia Pána je Anna zobra-
zená s pozdvihnutou pravicou, 
čo symbolizuje moment, keď 
prorokyňa prorokuje o Ježišovi. 

Jej slová určené tým, čo „očaká-
vali vykúpenie Jeruzalema“, sú 
zhrnuté na zvitku, ktorý drží 
v ruke: „Toto dieťa stvorilo nebo 
i zem“.

Svätý Jozef
Zobrazený podobne ako Sime-
on či Bohorodička, v pokornom 
geste v rukách zahalených 
plášťom prináša obetu chudob-
ných: dve hrdličky – tak, ako 

to predpisoval Zákon. 
Cirkev tieto dve hrdličky 
chápe ako symbolické 
zobrazenie židovského 
a pohanského sveta, 
ale podľa tvrdenia E. 
Sendlera sú dve hrdličky 
symbolmi Starej a Novej 
zmluvy.

Celá ikona Stretnutia 
Pána odráža dvojitú 
prirodzenosť sviat-
ku – na jednej strane 
radosť zo stretnutia 
s Pánom, na druhej 
strane bolesť budúceho 
utrpenia, teda všetko 
to, čo bolo obsiahnuté 
v Simeonových proroc-

kých slovách: „On je ustanovený 
na pád a povstanie pre mno-
hých v Izraeli a na znamenie, 
ktorému budú odporovať“ 
(Lk 2, 34). Tieto slová sú plné 
eschatologického významu, 
vzťahujúce sa na celé vykupiteľ-
ské poslanie, predtuchu konca 
vekov a očakávanie nadchádza-
júceho súdu. n

Milan Gábor
Ikona Stretnutia Pána:  
campus.belmont.edu

KNIHA: Malá Biblia a Modlit-
bičky pre deti
Možno ste už hľadali 
niečo milé a povzbu-
dzujúce pre niektorého 
z maličkých vo svojom 
okolí. V Karmelitán-
skom nakladateľstve vy-
šla „vrecková“ dvojkniž-
ka s pútavými a hravými 
ilustráciami určená 
deťom. Malá Biblia obsahuje jednoducho, ale 
vtipne vyrozprávané najznámejšie príbe-
hy Starého i Nového zákona od stvorenia 
sveta po vzkriesenie Krista. Druhá knižočka 
s názvom Modlitbičky pre deti vedie cez svoje 
textíky k žasnutiu nad vecami každodenné-
ho života. Učí deti ďakovať Bohu za všetko: 
za nový deň, za seba, za oblečenie, leto, 
zvieratká, ale aj zábavu a objatie. Napriek 
názvu si v nej nájdu svoje krátke modlitby 
aj dospeláci. Možno preto, aby nezabudli, že 
tiež potrebujú žasnúť nad svojimi deťmi.

Dada Kolesárová

FILM: Charlie St. Cloud (Smrť 
a život Charlieho St. Clouda)
Citová vydieračka – aj 
takto označili niektorí 
kritici film Burra Steersa 
o nekonečnej súrode-
neckej láske a sebaob-
viňovaní. Aj keď tento 
prívlastok je pre tento 
film do určitej miery 
výstižný, predsa má film 
niečo do seba. Charlie St. Cloud sa po tra-
gickej nehode a smrti svojho mladšieho 
brata Sama nevie vyrovnať so smútkom, 
a tak zanechá skvelú športovú aj študijnú 
kariéru a zamestná sa ako pracovník cin-
torína, na ktorom je pochovaný jeho brat, 
aby mu tak mohol byť nablízku. Neustále 
má vidiny, stretáva sa so svojím bratom. 
Film vyznieva, akoby v ňom vystupoval 
duch, v skutočnosti ide o opis trápením 
a sebaobviňovaním sužovanej duše. Je tu 
však ešte láska – láska k žene...

Lukáš Petruš

HUDBA: Fades Away – Per-
ceptions
Skupina Fades Away 
vydala v roku 2010 CD 
s názvom Perceptions 
(Vnemy), ktorý je 
odrazom ich rastúceho 
hudobného umenia. 
Na poli súčasnej kresťanskej hudby nie sú 
až tak známi, no postupne sa o nich viac 
a viac dozvedáme. Ich spomínaný album 
im v tom len pomáha. Keďže členovia 
skupiny pochádzajú z rôzneho hudobné-
ho prostredia, aj toto CD je mixom štýlov 
ako jazz, blues, klasická hudba, hard 
rock, electric rock. V konečnom výsledku 
je príjemnou rockovou spoveďou vnútra 
každého člena skupiny. Osobitne pieseň 
Right Now (Práve teraz) je akousi divadel-
nou piesňou gradujúcou nielen melódiou, 
ale aj textom. A takým je celé CD. Gradu-
júcou spoveďou o tom, že sme ľudia, ktorí 
nemôžu byť bez Boha.

Lukáš Petruš
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 koinonia sv. jána krstiteľa

Katolícke spoločenstvo v službe Novej 
evanjelizácie vás pozýva na stretnutia, kde 
môžete osobne zakúsiť skutočnosť Božieho 
slova: „Slepí vidia, chromí chodia, malo-
mocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú 
a chudobným sa hlása evanjelium“.
10.04. – Liturgia s modlitbou za uzdra-
venie, bazilika minor v Ľutine
Začiatok o 10.00 hod.
- modlitba chvál
- svätá liturgia
- modlitba za uzdravenie duše i tela
- modlitby za individuálne potreby
14.04. – Večer chvál s modlitbou 
za uzdravenie, Prešov-Sekčov
Začiatok o 17.00 hod.
- modlitba chvál
- prednáška
- modlitba za uzdravenie duše i tela
- modlitby za individuálne potreby
28.04. – Liturgia s modlitbou za uzdra-
venie, Humenné-mesto
Začiatok o 18.00 hod.
- svätá liturgia
- modlitba za uzdravenie duše i tela
- modlitby za individuálne potreby
28.04. – Večer chvál s modlitbou 
za uzdravenie, Vranov nad Topľou
Začiatok o 18.00 hod.
- modlitba chvál
- prednáška
- modlitba za uzdravenie duše i tela
- modlitby za individuálne potreby

Bližšie informácie: 0905 382 260
www.koinoniapo.sk; sek@koinoniapo.sk

 spolok 
 sv. cyrila a metoda

6. riadne valné zhromaždenie spol-
ku sa uskutoční 29. mája 2011 
v Michalovciach. Bude spojené s osla-
vou 70. výročia vzniku a  20. výročia 
obnovenia spolkovej činnosti. Pri tejto 
príležitosti bude aj prezentácia novej 
publikácie s názvom Pamätnica Spolku sv. 
Cyrila a Metoda. Pozývame na podujatie 
delegovaných zástupcov jednotlivých 
odbočiek spolku, ale aj radových členov.
Program
08.30 hod. valné zhromaždenie v hoteli 
Mousson
11.00 hod. archijerejská svätá liturgia 
v Chráme Svätého Ducha otcov redem-
ptoristov

 blahoželáme

17. marca oslávil otec Juraj Danko svoje 
30. narodeniny. Na vašej Bohom požehnanej 
ceste vám vyprosujeme pevné zdravie, veľa síl 
a  trpezlivosti, ktoré vo svojom ťažkom, ale 
prekrásnom Bohu milom povolaní potrebuje-
te. Božia láska a starostlivá ochrana Ježišovej 
Matky nech požehnáva vaše ďalšie kroky 
a vašu duchovnú činnosť.  Pri tejto príležitosti 
vám ďakujeme za váš osobný záujem o nás, 
za vašu starostlivosť a za priazeň, ktorú nám 
prejavujete.           

vďační veriaci obce Lukov
Náš pán kostolník Juraj Šimai sa 14. apríla 
2011 dožíva 70 rokov. Za  jeho službu Pánu 
Bohu sa mu chceme poďakovať. Vyprosujeme 
mu od trojjediného Pána Boha na príhovor 
Matky ustavičnej pomoci hojnosť Božích 
milostí, pevné zdravie, radosť v srdci a ešte 
veľa rokov aj krokov do našej cerkvi.

veriaci z Dvorianok

 oznamy

Medzinárodná vedecká konferencia 
venovaná kardinálovi Špidlíkovi
Pozývame vás na medzinárodnú vedeckú 
konferenciu Prínos kardinála T. Špidlíka 
k poznaniu teológie a spirituality kres-
ťanského Východu, ktorá sa koná pri prí-
ležitosti 1. výročia jeho odchodu do večnosti 
13. – 14. apríla 2011 v aule Gréckokatolíckej 
teologickej fakulty v Prešove. Medzinárodná 
vedecká konferencia sa koná v  rámci 
inštitucionálneho projektu IP GTF 03/2011 
s finančnou podporou Renovabis.

-mh

Pozvánka
Pozývame vás na celoslovenské veče-
radlo, ktoré sa uskutoční 30. apríla – 2. 
mája 2011 v Kostole Sedembolestnej 
Panny Márie v Martine (sídlisko Sever). 
30.04.2011 Program pre laikov
01.05.2011 Program pre laikov a kňazov
02.05.2011 Program pre kňazov
Kom pletný program nájdete na www.
mkh.sk.
Nocľah a obedy si treba vopred objednať najne-
skôr do 15. apríla 2010 poukážkou na adrese: 
Rastislav Palovič, Kratinova 51-13, 036 08 Mar-
tin 8. V poznámke treba rozpísať dni a počty. 
Cena obeda je 3,50 eur, cena za  nocľah 7 eur.
Pre mládež je od piatka k dispozícii turistický 
nocľah (v prinesených spacákoch) v telocvični 
cirkevnej školy.
Informácie na  tel.č.:  0918/162180, 
043/4285263, 043/4948494. -jd

Darcovia farnosti v Trnave
Na  kúpu farského bytu v  Trnave (č. ú. 
1051700001/1111) do 21. marca 2011 prispeli: 
Mikuláš Kasarda, Sečovce – 60 eur; Miron Bab-
ják – 30 eur; Vladimír Mitro – 30 eur; Ladislav 
Suchý, Košice – 22 eur; Eva Strivinská, Trebišov 
– 50 eur; Mária Zubková, Čemerné – 50 eur; 
rod. Tormovcov, Falkušovce – 100 eur; Miron 
Kavalec – 100 eur; Anna Gramatová – 15 eur; 
Lenka Labašová, Bratislava – 50 eur; Mikuláš 
Compeľ, Trnava – 150 eur; Pavol Durec, Trnava 
– 160 eur; Vincent Milenky, Ruská Nová Ves – 
30 eur; Mária Palenčárová, Ruská Nová Ves – 20 
eur; bohuznámy, Bratislava – 50 eur; Rastislav 
Rozkoš, Pezinok – 50 eur, Mária Murdzíková, 
Bukovce – 7 eur; Mikuláš Sysák, Bernolákovo – 
15 eur; Mária Durcová, Trnava – 30 eur; Marek 
Ondrejka, Trnava – 100 eur; Michal Jančík – 10 
eur; Anna Stachová, Martin – 20 eur; Ľubica 
Bačová – 10 eur, Ľubomír Angelovič, Trnava – 
30 eur; Mária Drutárová – 50 eur, Igor Cingeľ, 
Trnava – 30 eur.
Ďakujeme!

farníci a otec Ján Burda, SJ

 inzercia

Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek-
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania 
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
Adresa: Sládkovičova 1951/71; 093  02 
Vranov n/T.
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@ston-
line.sk
Maľovanie interiérov chrámov, obnova 
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov 
a  zlátenie. Pokrývanie kostolných striech 
a veží. Tel: 035/659 31 39, 0905 389 168, 
www.reart.eu
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 tv lux – doma je doma

 Pondelok – Piatok   06.45 Správy / Spravodajský 
súhrn 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý deň so 
svätými P 07.35 Návratka P 07.45 Pri káve 12.00 
Anjel Pána 12.15 Krátke správy P 22.50 Doma je 
doma 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 11.04. (pondelok)  08.30 Božia stopa 09.00 
Doma je doma 10.00 Spravodajský súhrn 10.20 
Z prameňa P 10.30 Poltón klub 11.30 FILMiX ⓬ 
12.30 44 rokov novickou ⓬ 13.00 Deň so Svätým 
Otcom 13.30 Odvrátená tvár Da Vinciho kódu ⓬ 
14.15 Pri káve 15.00 Octava dies 15.30 Katechéza 
15.45 Poézia 16.00 Poltón 16.30 Ichtis – antivírus 
pre deti 16.45 Lectio divina 17.30 Doma je doma P 
18.30 Rozprávočka P 18.40 Z  prameňa 18.50 
Putovanie kalváriami P 18.55 Dejiny kresťanstva P 
19.25 Luxáreň 19.50 Návratka 20.00 Správy P 
20.10 Celou vetou P 20.20 U Pavla P 21.45 Pri 
káve 22.25 Pôvod človeka – Ľudia a opice (8) ⓬
 12.04. (utorok)  08.30 Centrum nápadov 09.00 
Doma je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 
10.25 Mikrodokument P 10.30 Moja misia – ma-
gazín – Rašaj (Nemecko) ⓬ 11.30 Štúdio AHA! 
12.30 Pôvod človeka (8) ⓬ 13.00 Katechézy 
Benedikta XVI. 13.30 Rehoľná abeceda ⓬ 13.40 
Celou vetou 13.50 Gurmánska misia 14.15 Pri káve 
15.00 Večerná univerzita 15.45 Hudobné pódium 
16.30 Božia stopa 17.00 Vlastná cesta 17.30 Doma 
je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 
18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Nádej pre svet P 
19.25 Octava dies 19.50 Návratka 20.00 Správy P 
20.10 Môj názor 20.20 Odvrátená tvár Da Vinciho 
kódu ⓬ 21.00 Gurmánska misia 21.15 FILMiX ⓬ 
21.45 Pri káve 22.25 Dejiny kresťanstva
 13.04. (streda)  08.30 Ichtis – antivírus pre deti 
08.45 Desať Božích prikázaní P 09.00 Doma je doma 
10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodoku-
ment P 10.30 Gen. audiencia P 12.30 Dejiny kresť. 
13.00 Poltón 13.30 Večerná univ. 14.15 Pri káve 
15.00 Lectio divina 15.45 Odvrátená tvár Da Vinciho 
kódu ⓬ 16.45 Centrum nápadov 17.15 Katechéza 
17.30 Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 
Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Be-
nediktíni v Španielsku P 19.25 Štúdio AHA! 19.55 
Prehľad kat. periodík P 20.00 Správy P 20.10 Reh. 
abeceda. P 20.20 UPéCé live P 21.15 Vlastná cesta 
21.45 Pri káve 22.25 Nádej pre svet 
 14.04. (štvrtok)  08.30 Svätý František (12) 09.00 
Doma je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 
10.25 Mikrodokument P 10.30 U Pavla 11.50 Pre-
hľad kat. periodík 12.30 Nádej pre svet 13.00 Poltón 
klub 13.55 Reh. abeceda 14.15 Pri káve 15.00 Moja 
misia – Rašaj (Nemecko) ⓬ 16.15 Kniha 16.15 
Poézia 16.30 Klbko 16.45 Desať Božích prikázaní P 
16.55 Octava dies 17.30 Doma je doma P 18.30 
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie 
kalváriami 18.55 Slaninový kňaz ⓬ P 19.25 
Poltón P 19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10 
Celou vetou 20.20 Lectio divina P 21.00 Hudobné 
pódium P 21.45 Pri káve 22.25 Benediktíni v Špan. 
 15.04. (piatok)  08.30 Klbko 08.45 Desať Božích 
prikázaní P 09.00 Doma je doma 10.00 Správy 
10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 
Vlastná cesta 11.00 Večerná univ. 11.40 Katechéza 
12.30 Benediktíni v Špan. 13.00 Dejiny kresťanstva 
13.30 Lectio divina 14.15 Pri káve 15.00 Božie 
milosrdenstvo P 15.15 Katechézy Benedikta XVI. 
15.45 Krížová cesta P 16.30 Svätý František (12) 
17.00 Štúdio AHA! 17.30 Doma je doma P 18.30 
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie 
kalváriami 18.55 Pôvod človeka – Veda, nábo-
ženstvo... a Darwin (9) ⓬ P 19.25 Saleziánsky 
magazín 19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10 

Prehľad kat. periodík 20.20 Moja misia – V dobrom 
aj zlom (Uganda) ⓬ 21.15 Katechézy Benedikta 
XVI. P 21.45 Pri káve 22.25 Slaninový kňaz ⓬
 16.04. (sobota)  06.45 Správy 07.00 Svätý Fran-
tišek (13) P 07.25 Piate slovo (o Matke Terézii) P 
07.50 Klbko 08.05 Centrum nápadov P 08.35 
Ichtis P 08.50 Desať Božích prikázaní P 09.05 Od-
vrátená tvár Da Vinciho kódu ⓬ 09.50 Môj názor 
10.00 Správy 10.15 Štúdio AHA! P 10.50 UPéCé 
live 11.50 Reh. abeceda 12.00 Anjel Pána 12.25 
Prehľad kat. periodík 12.30 Mariánska sobota P 
13.30 Medzi nebom a zemou 14.15 Gen. audiencia 
15.40 Poézia 16.00 Dejiny kresťanstva 16.30 Slani-
nový kňaz ⓬ 17.00 Pôvod človeka – (9) ⓬ 17.30 
FILMiX ⓬ 18.00 Luxáreň P 18.30 Rozprávočka P 
18.45 Ježišova posmrtná šatka ⓬ P 19.25 Puto-
vanie kalváriami 19.30 Katechézy Benedikta XVI. 
20.00 Sprav. súhrn P 20.20 Karol – Človek, ktorý 
sa stal pápežom (2) ⓬ P 22.15 Mikrodokument P 
22.25 U Pavla 23.45 Sprav. súhrn
 17.04. (nedeľa)  06.45 Sprav. súhrn 07.00 Piate 
slovo (o Matke Terézii) 07.30 U Pavla 08.55 Kate-
chézy Benedikta XVI. 09.20 Na Kvetnú nedeľu P 
09.30 Svätá omša z Vatikánu  P 12.00 Anjel Pána P 
12.30 Poézia P 12.50 Svätý František (13) 13.15 
Piate slovo (o Matke Terézii) 13.40 Klbko 13.55 
Centrum nápadov 14.20 Ichtis 14.30 Krížová 
cesta 15.30 Karol – Človek, ktorý sa stal pápežom 
(2) ⓬ 17.20 Návratka 17.30 Octava dies P 18.00 
Saleziánsky magazín 18.30 Rozprávočka P 18.40 
Putovanie kalváriami 18.45 Vlastná cesta P 19.15 
Poézia 19.30 Gurmánska misia 19.45 Katechéza P 
20.00 Sprav. súhrn 20.15 Rehoľná abeceda 20.25 
Nádej pre svet 20.50 Putovanie kalváriami 21.00 
Večerná univerzita P 21.40 Celou vetou 21.50 Moja 
misia – magazín – V dobrom aj zlom (Uganda) ⓬ 
22.50 UPéCé live 23.45 Spravodajský súhrn
 18.04. (pondelok)  08.30 Piate slovo (o Matke 
Terézii) 09.00 Doma je doma 10.00 Spravodajský 
súhrn 10.20 Z prameňa P 10.30 UPéCé live 11.30 
FILMiX ⓬ 12.30 Slaninový kňaz ⓬ 13.00 Nádej 
pre svet 13.30 Ježišova posmrtná šatka ⓬ 14.15 
Pri káve 15.00 Octava dies 15.30 Katechéza 15.45 
Poézia 16.00 Poltón 16.30 Ichtis 16.45 Medzi 
nebom a zemou 17.30 Doma je doma P 18.30 
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie 
kalváriami P 18.55 Dejiny kresťanstva (10.–12. 
stor.) P 19.25 Luxáreň 19.50 Návratka 20.00 
Správy P 20.10 Môj názor P 20.20 U Nikodéma P 
21.45 Pri káve 22.25 Pôvod človeka (9) ⓬
 19.04. (utorok)  08.30 Centrum nápadov 09.00 
Doma je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 
10.25 Mikrodokument P 10.30 Moja misia – 
V  dobrom aj zlom (Uganda) ⓬ 11.30 Štúdio 
AHA! 12.30 Pôvod človeka (9) 13.00 Katechézy 
Benedikta XVI. 13.30 Rehoľná abeceda 13.40 Môj 
názor 13.50 Gurmánska misia 14.15 Pri káve 15.00 
Večerná univerzita 15.45 Hudobné pódium 16.30 
Piate slovo (o Matke Terézii) 17.00 Vlastná cesta 
17.30 Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 
Z  prameňa 18.50 Putovanie kalváriami 18.55 
Prebudený východ P 19.25 Octava dies 19.50 
Návratka 20.00 Správy P 20.10 Celou vetou 20.20 
Ježišova posmrtná šatka ⓬ 21.00 Gurmánska 
misia 21.15 Saleziánsky magazín 21.45 Pri káve 
22.25 Dejiny kresťanstva (10. – 12. stor.) 
 20.04. (streda)  08.30 Ichtis 08.45 Desať Božích 
prikázaní P 09.00 Doma je doma 10.00 Správy 
10.15 Z  prameňa P 10.25 Mikrodokument P 
10.30 Gen. audiencia P 12.30 Dejiny kresťanstva 
(10. – 12. stor.) 13.00 Poltón 13.30 Večerná univ. 
14.15 Pri káve 15.00 Medzi nebom a zemou 15.45 
Ježišova posmrtná šatka ⓬ 16.45 Centrum nápa-
dov 17.15 Katechéza 17.30 Doma je doma P 18.30 

Rozprávočka P 18.55 Dominikáni vo Francúzsku P 
19.25 Gurmánska misia P 19.40 Kniha 19.55 Pre-
hľad kat. periodík P 20.00 Správy P 20.10 Rehoľná 
abeceda P 20.20 Poltón klub P 21.15 Vlastná cesta 
21.45 Pri káve 22.25 Prebudený východ 
 21.04. (štvrtok)  08.30 Svätý František (11) 09.00 
Kráľovstvo bez hraníc – Posledná večera P 09.30 
Liturgia svätenia olejov v Bazilike sv. Petra P 11.50 
Prehľad kat. periodík 12.30 Prebudený východ 
13.00 UPéCé live 13.55 Reh. abeceda 14.15 Pri 
káve 15.00 Moja misia – V dobrom aj zlom (Ugan-
da) ⓬ 16.00 Kniha 16.15 Poézia 16.30 Klbko 
16.45 Octava dies 17.10 Sprevádzanie na ceste P 
17.20 Na Zelený štvrtok P 17.30 Liturgia na pa-
miatku Poslednej večere P 19.25 Poltón 19.50 
Návratka 20.00 Správy P 20.10 Slovo Božie... podľa 
Matúša P 20.35 Medzi nebom a zemou P 21.15 
Hudobné pódium 22.00 Pri káve 22.45 Dominikáni 
vo Francúzsku 23.15 Doma je doma 23.55 Správy
 22.04. (piatok)   06.45 Správy 07.00 Kráľovstvo 
bez hraníc – Ježišov súd u Piláta P 07.30 Každý deň 
so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve 08.30 
Klbko 09.00 Doma je doma 10.00 Správy 10.15 
Na Veľký piatok P 10.25 Mikrodokument P 10.30 
Vlastná cesta 11.00 Večerná univ. 11.40 Katechéza 
12.00 Anjel Pána 12.30 Dominikáni vo Francúzsku 
13.00 Dejiny kresťanstva (10. – 12. stor.) 13.30 
Medzi nebom a zemou 14.15 Pri káve 15.00 Božie 
milosrdenstvo P 15.15 Katechézy Benedikta XVI. 
15.45 Krížová cesta P 16.15 Adoremus – Pater 
Mi – pôstne spevy P 16.30 Slovo Božie... podľa 
Matúša P 17.00 Obrady Veľkého piatku P 19.30 
Prví kresťania – Pohoršenie kríža ⓬ P 20.00 Sta-
bat Mater P 20.50 Štúdio špeciál P 21.15 Krížová 
cesta v  rímskom Koloseu P 22.45 Slovo Božie... 
podľa Matúša 23.10 W. A. Mozart: Requiem P
 23.04. (sobota)  06.45 Adoremus – Pater Mi – 
pôstne spevy 07.00 Svätý František (14) P 07.25 
Bez strachu (Ján Pavol II.) P 07.50 Klbko P 08.05 
Centrum nápadov 08.35 Ichtis – antivírus pre deti P 
08.50 Na Bielu sobotu P 09.05 Ježišova posmrtná 
šatka ⓬ 09.50 Celou vetou 10.00 Adoremus – 
Pater Mi – pôstne spevy 10.15 Štúdio AHA! P 10.50 
Stabat Mater 11.50 Reh. abeceda 12.00 Anjel Pána 
12.25 Prehľad kat. periodík 12.30 Mariánska sobo-
ta P 13.30 Lectio divina 14.15 Generálna audiencia 
15.40 Poézia 16.00 Dejiny kresťanstva (10.–12. 
stor.) 16.30 Ekumenický seminár ⓬ 17.00 Prví 
kresťania – Pohoršenie kríža ⓬ 17.30 Kráľovstvo 
bez hraníc – Ježiš zomiera na kríži P 18.00 Luxáreň 
18.30 Rozprávočka P 18.45 Umučenie Pána – Pašie 
podľa sv. Matúša P 19.15 Na Bielu sobotu 19.20 
Slovo Božie... podľa Matúša P 19.45 Adoremus – 
Pater Mi – pôstne spevy 20.00 Ruka pokoja ⓬ P 
21.00 Obrady Vzkriesenia v Bazilike sv. Petra P 
23.00 Nohami na rovníku, hlavou v nebi ⓬ P
 24.04. (nedeľa)  06.45 Adoremus – Surrexit 
Christus – Veľká noc P 07.00 Bez strachu (Ján 
Pavol II.) 07.30 U Nikodéma 08.55 Slovo Božie... 
podľa Matúša 09.20 Na Veľkonočnú nedeľu P 09.25 
Návratka 09.30 Luxáreň 10.15 Svätá omša z Vatiká-
nu P 12.00 Posolstvo Benedikta XVI. a požehnanie 
Urbi et orbi P 12.45 Poézia P 13.00 Svätý František 
(14) 13.25 Bez strachu (Ján Pavol II.) 13.50 Klbko 
14.00 Centrum nápadov 14.25 Ichtis 14.40 Veľká 
noc s Bonifácom P 15.40 Prebudený východ 16.05 
Moja misia – Putovanie za šťastím (Keňa) ⓬ P 
17.00 Vzkriesenie P 17.30 Octava dies P 18.00 
Poltón 18.30 Rozprávočka P 18.40 Na Veľkonočnú 
nedeľu 18.45 Vlastná cesta 19.15 Poézia 19.30 
Kniha 19.45 Katechéza P 20.00 Veľkonočný prí-
hovor P 20.10 Karol – Pápež, ktorý ostal človekom 
(1)⓬ P 22.00 Večerná univ. P 22.50 Poltón klub 
23.45 Ísť tam, kde je milosť blízko k nám P

 stv – jednotka
 17.04. (nedeľa)  09.30 Svätá omša na Kvetnú 
nedeľu – priamy prenos z  Námestia sv. Petra 
v Ríme. 20.15 Svätá Bakhita (1, 2) Životopisný 
príbeh rehoľníčky Bakhity, ktorú pápež Ján Pavol 
II. vyhlásil za svätú. 01.25 Svätá Bakhita R
 24.04. (nedeľa)  11.55 Urbi et orbi – Veľkonočné 
požehnanie Mestu a svetu pápeža Benedikta XVI. 

 stv – dvojka
 09.04. (sobota)  15.25 Poltón – magazín 
o gospelovej hudbe
 10.04. (nedeľa)  14.20 Orientácie 14.50 Slovo 
(prof. Anton Hajduk: Zmysel bolesti a utrpenia) 
23.05 Slovo R
 12.04. (utorok)  14.05 Orientácie R
 17.04. (nedeľa)  14.10 Orientácie 20.00 Sviatočné 
slovo (Mons. Jozef Haľko) 23.35 Slovo R
 19.04. (utorok)  14.25 Orientácie – svedectvo 
uväzneného rehoľníka p. K. Ďurčeka
 21.04. (štvrtok)  11.40 Cesta do  Compostel-
ly – o  dnešných pútnikoch k  hrobu sv. Jakuba 
13.55 Sféry dôverné (téma: Duchovné posolstvo 
Veľkej noci) 00.20 Pilátova amnestia – dokument 
o násilnej likvidácii ženských kláštorov v bývalom 
Československu
 22.04. (piatok)  07.45 Bože môj, prečo si ma opus-
til? O monumentálnom umeleckom diele Golgota 
sedemnásťročného sochára Tibora Bártfaya 10.00 
Veľkonočné evanjelium – Čím je Veľká noc veľkou? 
10.30 Veľkonočné pašiové služby Božie (Nitrianska 
Streda) 19.05 Ukrižovali ho! 19.55 Sviatočné slovo 
(Miloš Klátik) 20.00 Proces s „vlastizradnými“ 
biskupmi. Pokus o rekonštrukciu vykonštruova-
ného súdneho procesu s katolíckymi biskupmi J. 
Vojtaššákom, M. Buzalkom a P. P. Gojdičom, ktorý 
sa uskutočnil 10. – 15. januára 1951 v Justičnom 
paláci v Bratislave 21.10 Krížová cesta z Kolosea 
– priamy prenos za účasti Svätého Otca Benedikta 
XVI. 22.55 Z knihy žalmov – pásmo
 23.04. (sobota)  14.20 Poltón – magazín o gospe-
lovej hudbe 20.10 Vzkriesenie – dokument 
o pohnutých osudoch Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku v kontexte symboliky liturgického 
slávenia veľkonočných sviatkov byzantského 
obradu
 24.04. (nedeľa)  09.25 Premohol smrť – biblický 
a teologický výklad udalostí posledných Ježišových 
dní 10.00 Svätá liturgia – priamy prenos 
z Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove. 12.00 Tajomstvo vzkriesenia – tele-
vízny dokumentárny film o zmŕtvychvstaní 14.20 
Orientácie 14.50 Sviatočné slovo (Mons. Róbert 
Bezák) 18.40 Proglas 18.55 Podoby vzkriesenia – 
o zmysle a poslaní Veľkej noci z pohľadu židovskej 
a kresťanskej kultúry
 25.04. (pondelok)  12.35 Hontianska jar – veľko-
nočné zvyky v evanjelických rodinách

 rádio lumen
 09.04. (sobota)  18.00 Emauzy – Gréckoka-
tolícka svätá liturgia z Trebišova 20.30 Od ucha 
k uchu – Sčítanie ľudu z pohľadu Cirkvi

 10.04. (nedeľa)  13.00 Literárna kaviareň – Blahosla-
vená Zdenka 21.00 Karmel – Vatikánsky mestský štát

 12.04. (utorok)  20.30 Duchovný obzor – Ježišovo 
veľkonočné tajomstvo a môj obyčajný život (sr. Agnes CJ)

 16.04. (sobota)  20.30 Od  ucha k  duchu – 4. 
rozhlasové duchovné cvičenia – biskup Viliam Judák
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Pomôcky:    
Oro, Ijo, 

Perm, Aldol
Osial 1. časť 

tajničky Nerovno Oblok
Autor:  

Vladimír  
Komanický
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3. časť 
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legenda: ananÁs, audit, autor, balada, banÁn, 
citadela, čakan, hlava, hliník, chlieb, istič, kÁbel, 
kosti, kovÁč, línia, maFia, metyl, misa, obdobie, obi-
lie, oligarchia, opereta, osobnosť, ostrov, ozva, 
plod, roleta, rosa, sabat, salaŠ, salva, slovo, sÓda, 
strava, streda, stres, Šakal, titÁn, trasa, ústavy, 
vetva, vlasy, volič, životopis.

tajničku osemsmerovky tvorí 44 nevyškrtaných písmen.  
autor: marek pataky.

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 05-06: krížovka: (pozri iz 12, 2); 
osemsmerovka: kto sa opravdivo modlí, ten je šťastný. Vý-
hERcA: adriána ondrušová z popradu. riešenia zasielajte 
na adresu: slovo, p.o.box 204, 080 01 prešov alebo slovo1@
grkatpo.sk. 
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 17.04. (nedeľa)  15.30 Svetlo nádeje – Zdravot-
nícka pomoc Slovenska v chudobných krajinách. Hosť: 
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.

 21.04. (štvrtok)  09.55 Svätá omša z Dómu sv. 
Alžbety v Košiciach 11.30 Veľká noc s Rádiom 
Lumen 12.00 Anjel Pána (Mons. Róbert Bezák)  
15.00 Korunka Božieho milosrdenstva 15.20 Liturgia 
veľkonočného trojdnia 16.30 Posledná večera Pá-
nova – výber z tvorby Giovanniho Pappiniho a Jozefa 
Tótha 18.00 Emauzy (Kežmarok)

 22.04. (piatok)  10.00 Veľká noc očami pútnika 
vo Svätej zemi – sprievodca po  Svätej zemi otec 
Martin Mojžiš 12.00 Modlitba žalmu (Mons. Stanislav 
Zvolenský) 14.00 Pobožnosť krížovej cesty z meditácií 
Jána Pavla II. 15.00 Korunka Božieho milosrdenstva 
15.20 Odkaz Jána Pavla II. Slovensku 16.00 
Obrady Veľkého piatka (Kežmarok)

 24.03. (nedeľa)  14.00 Rozhlasová hra – Hriešnica 
z Magdaly (príbeh Márie Magdalény) 21.00 Panna 
Mária – prvá apoštolka zmŕtvychvstalého Krista 
pôsobí aj v dnešnej dobe.

 30.04. (sobota)  18.00 Emauzy – Gréckokatolíc-
ka sv. liturgia z Prešova 20.30 Od ucha k duchu 
– Príprava na blahorečenie Jána Pavla II.

 rádio slovensko
 Streda  19.20 Ekuména vo svete
 Štvrtok  19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
 Nedeľa  21.05 Cesty 
 24.04. (nedeľa)  21.05 P.  Gabriš: Veľkonočný 
magazín

 rádio slovensko a regina
 10.04. (nedeľa)  09.30 Evanjelické služby Božie 
z Badína

 17.04. (nedeľa)  09.30 Svätá omša (Bratislava) 

 24.04. (nedeľa)  09.30 Svätá omša (Košice) 11.50 
Urbi et orbi (Priamy prenos z Vatikánu)

 rádio regina (ba, bb, ke)
 Streda  21.00 Cesty R
 Sobota  21.00 Viera v živote
 Nedeľa  17.10 Frekvencia M

 rádio regina (ke)
 10.04. (nedeľa)  07.00 Gréckokatolícka svätá 
liturgia z farnosti Oľka

 22.04. (piatok)  07.50 M. Klátik: Veľkopiatočná úva-
ha 16.30 Pašiové evanjelické bohoslužby z Diakoviec

 rádio regina (ba, bb)
 Nedeľa  07.55 Z duše 14.45 Z duše R
 10.04. (nedeľa)  07.55 M. Šidlík: Pokoj v duši

 17.04. (nedeľa)  07.55 D. Dian: Kvetná nedeľa

 23.04. (sobota)  07.55 M. Šidlík: Nádej Bielych so-
bôt 16.00 P. Gabriš: Pascha domini 19.00 M. Bačová: 
Viera v živote 20.00 Veľkonočná vigília z Kostola sv. 
Antona Paduánskeho v Košiciach

 rádio devín
 Nedeľa  08.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
 10.04. (nedeľa)  07.30 P. Gabriš: Smrtná nedeľa

 22.04. (piatok)  09.30 P. Gabriš: Ako to vlastne bolo 
alebo O dni, ktorý otriasol svetom

Zmena programu vyhradená.

slovo   8 | 2011



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

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

15. – 17.04. Kvetný víkend (Komunita blahoslaven-
stiev)
17.04. Kvetná nedeľa (Stretnutie mladých)
14.05. Archieparchiálny športovo-turistický deň
20. – 22.05. Život v Kristovi – Už si sa rozhodol kráčať 
za Ježišom a byť jeho učeníkom, a chceš vedieť viac o kro-
koch potrebných na tejto ceste? Príď, budeme sa zaoberať 
témami, ako je modlitba, ako a prečo čítať Božie slovo, 
ako byť vedený Svätým Duchom... Zvlášť odporúčame 
tým, čo absolvovali Kurz Filip ako následnú formáciu.  
(Mgr. Peter Lipták & tím)

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

Modlitebná SMS linka: 0904738649

20. – 22. 05. –  Kurz Samuel. Ak cítite, že potrebujete 
v oblasti výchovy svojich detí posilu, podporu a povzbude-
nie... Podmienkou je mať absolvovaný Kurz Rút.
26. – 29. 05. – Duchovné cvičenia pre kňazov s man-
želkami (pod vedením Komunity blahoslavenstiev)   
17. – 19.06. – Kurz Rút
26.06. – 01.07. – Škola Otcovo srdce

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

gmpc.grkatpo.sk, Kaviareň: 0915558500 
Marek Baran – koordinátor mladých:  

0915 942 050, 0904 738 542 (VPS)

Pondelok – 16.00 Dramatický krúžok 18.00 Študentský 
zbor 20.00 Mládežnícka sv. liturgia v  kaplnke vysoko-
školského internátu na Ul. 17. novembra v Prešove (11. 
posch.)
Utorok – 17.00 Mládežnícka sv. liturgia v Katedrále sv. 
Jána Krstiteľa 18.00 Projekcia filmov a beseda  / Stretnutie 
pri čaji (podľa programového rozpisu)
Streda – 14.30 Študentské stretko  19.15 Modlitby chvál 
mladých v Kaplnke Božej múdrosti na GTF PU v Prešove
Štvrtok – 18.00 Dom modlitby pre mladých

12.04. (utorok) 18.00 Krížová cesta GMPC a UPC Prešov 
(Katedrála sv. Jána Krstiteľa)
19.04. (utorok) 18.30 Stretnutie pri čaji – Stretla som 
diabla, stretla som Boha (hosť: p. Oľga Staňová)

 pastoraČné centrum rómov
Čičava, mojakomunita.sk/web/pcr-cicava,  

0915 951 081

Víkendové formačné školy pre chlapcov a dievčatá, víken-
dové umelecké kluby (presnejšie informácie telefonicky)

 pútnické miesta

Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231

01.05. – Sv. liturgia s modlitbami za uzdravenie 
(program sa začína o 9.30 hod.)
07.05. – Fatimská sobota a Púť matiek (sv. liturgia 
o 10.00 hod., dekanát Vranov n/T-mesto)

Klokočov, www.klokocovmi.sk/cirkev.html, 
0911 105 908

07.05. – Fatimská sobota (program sa začína o 8.30 hod.)

Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643

24.04. – Nedeľa Paschy
07.05. – Fatimská sobota (program na hore Zvir sa 
začína o 13.30 hod.)
08.05. – Malá púť (program na  hore Zvir sa začína 
o 9.00 hod.)
21.05. – Duchovná obnova (program sa začína o 17.00 
hod. v dome kultúry)
22.05. – Predstavenie archieparchiálneho pasto-
račného centra pre mládež v Juskovej Voli
29.05. – Púť pre vdovy

 evanjelizaČná Škola sv. mikuláŠa

www.evskola.sk, evskola@evskola.sk

13.02. (nedeľa) 14.00 Otvorené stretnutie – Chrám bl. 
P. P. Gojdiča, Prešov-Sídlisko 3

„V ňom zakorenení a na ňom postavení, 
upevnení vo viere.“ (Kol 2, 7)

Kvetný víkend
Prešovská archieparchia
15. – 17. apríl 2011
Už po druhýkrát sa v GMC Bárka v Juskovej Voli uskutoční Kvetný víkend, ktorý vyvrcholí 
nedeľným stretnutím s vladykom Jánom Babjakom SJ v Prešove.
Víkend bude viesť Komunita Blahoslavenstiev z Okoličného.
Vek: 14 rokov a viac
Prihlášky: skolacentrum@centrum.sk.
Začiatok programu: piatok o 19.30 hod.
Cena za víkendový pobyt: 21,90 eur (pre členov CVČ 9 eur)
Platba na mieste!
Pre účastníkov Kvetného víkendu budú v nedeľu zabezpečené autobusy, ktoré všetkých do-
pravia do Prešova na spoločné stretnutie s vladykom Jánom.
Počet účastníkov Kvetného víkendu je z kapacitných dôvodov obmedzený. Preto sa treba 
nahlásiť čím skôr.

Košická eparchia
15. – 17. apríl 2011 
Kvetný víkend v Košickej eparchii vyvrcholí nedeľným stretnutím s vladykom Milanom Chau-
turom CSsR v Trebišove.
Miesto: CZOŠ sv. Jozafáta v Trebišove
Vek: 15 rokov a viac
Prihlášky: fari.martin@gmail.com alebo na tel. čísle 0911 711 294
Registrácia účastníkov: piatok o 18.00 hod.
Cena za víkendový pobyt: 13 eur

Stretnutia s biskupmi
Prešov – stretnutie mládeže Prešovskej archieparchie s arcibiskupom Mons. Jánom 
Babjakom SJ sa uskutoční 17. apríla 2011 vo Veľkej zasadačke Obvodného úradu 
v Prešove (bývalý Krajsky úrad) na Námestí mieru 1 v Prešove.
Začiatok stretnutia: 13.30 hod.
Program: v réžii Koinonie Ján Krstiteľ
Stretnutie je bezplatné a kapacitne neobmedzené. Príďte všetci !

Trebišov – stretnutie mládeže Košickej eparchie s vladykom Mons. Milanom Chautu-
rom CSsR sa uskutoční 17. apríla 2011 v Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove.
Program stretnutia: 
10.00 sv. liturgia v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove
11.30 – 12.45 registrácia účastníkov a občerstvenie 
13.00 modlitba ruženca s vladykom Milanom
13.30 stretnutie mládeže s vladykom Milanom v MsKS

Telgárt – prvé stretnutie mládeže Bratislavskej eparchie s vladykom Mons. Petrom 
Rusnákom sa uskutoční 16. apríla 2011 vo farnosti Telgárt.

Bratislava – druhé stretnutie mládeže Bratislavskej eparchie s vladykom Mons. Petrom 
Rusnákom sa uskutoční 17. apríla 2011 vo farnosti Bratislava-mesto. Bližšie informá-
cie: č. t. 0904 738 368 (otec Peter Sabol)


