
12. Odvetvie ekonomickej èinnosti

13. Miesto výkonu zamestnania

17. Spôsob dopravy do zamestnania, do školy

24. Poèítaèová znalos�

a) Periodicita dochádzky

b) Prevažujúci spôsob dopravy

a) práca s textom

b) práca s tabu¾kami

c) práca s elektronickou poštou (e-mail)
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nie
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Gréckokatolícka teologická fakulta 
Prešovskej univerzity
Gréckokatolícka teolo-

gická fakulta (GTF) je 
situovaná v historickom 

centre Prešova oproti hotelu 
Dukla a neďaleko Divad-
la Jonáša Záborského. Má 
výhodnú polohu z hľadiska 
prístupu k mestskej hromad-
nej doprave, k stravovacím 
a ubytovacím službám či ku 
kultúrnym zariadeniam. Nielen 
navonok majestátny a starobylý 
výzor budovy fakulty, odlišný 
od ostatných fakúlt Prešovskej 
univerzity, svedčí o jej jedi-
nečnom zameraní, ktorým je 
predovšetkým starostlivosť 
o vedeckú a teologickú prípravu 
tých, ktorí smerujú ku kňazstvu 
alebo sa pripravujú na rozličné 
cirkevné a spoločenské služby.

Fakulta je pokračovateľkou 
Teologickej akadémie, kto-
rá bola založená biskupom 
ThDr. Mikulášom Tóthom 
v roku 1880 ako prvá vysoká 
škola v Prešove pre bohoslovcov 
východného obradu. Budova 
školy takmer celých 100 rokov 
stála na mieste dnešného 
Divadla Jonáša Záborského 
v Prešove, no po jej násilnej 
likvidácii komunistickým reži-
mom v roku 1950 a opätovnom 
znovuobnovení bola premiest-
nená do súčasných priestorov 
biskupskej rezidencie. Stala sa 
súčasťou Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, ale od roku 
1997 sa včlenila do Prešovskej 
univerzity. Aj keď je najstaršou 
fakultou Prešovskej univerzity 
(nedávno si pripomenula 130. 
výročie svojho založenia a 20. 

výročie obnovenia), jej vonkaj-
šok, technika výučby a vybave-
nie učební sa stále obnovujú. 
Naposledy bola renovovaná 
aula, v ktorej pravidelne prebie-
hajú rôzne odborné konferen-
cie, nezriedka aj s medzinárod-
nou účasťou, a Kaplnka Božej 
múdrosti, ktorá čaká na in-
štaláciu ikonostasu. Fakulta 
napreduje pri riešení mnohých 
vedeckých projektov, aktívne 
spolupracuje s významnými 
inštitúciami doma i v zahraničí 
a svojimi odbornými publiká-
ciami obohacuje teologické 
vzdelávanie a vedu.

Na úplnom začiatku mala 
fakulta len 24 bohoslovcov, 
dnes ju navštevuje 365 denných 
a 245 externých študentov. 
Na čele vedenia fakulty stoja: 
dekan prof. ThDr. Peter Šturák, 
PhD., prodekan pre vedeckú 
a vzdelávaciu činnosť PhDr. Ja-
roslav Coranič, PhD., prodekan 
pre rozvoj a zahraničné vzťahy 
ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel 

Paľa, PhD., tajomníčka Ing. Va-
léria Varhoľová a predseda 
akademického senátu GTF 
doc. ThDr. Marek Petro, PhD. 
Pedagogický zbor tvoria 26 den-
ní a 5 externí učitelia od dokto-
rov až po držiteľov najvyšších 
akademických titulov.

Pre rozšírenie odborov 
fakulty a celkového jej poslania 
sa v roku 2005 zmenil jej názov 
na Gréckokatolícku teologickú 
fakultu. Fakulta poskytuje vyso-
koškolské vzdelanie v akredito-
vaných študijných programoch: 
animácia voľnočasových aktivít 
(Bc.), religionistika (Bc., Mgr., 
PhD.), katechetika (Bc., Mgr.), 
katolícka náboženská výchova 
v kombinácii s predmetmi 
(slovenský jazyk a literatú-
ra, biológia, dejepis, telesná 
výchova) (Bc., Mgr.), katolícka 
teológia (Mgr., ThDr., PhD.), 
probačná a mediačná práca 
(Mgr.). Absolventi Grécko-
katolíckej teologickej fakulty 
sa môžu uplatniť v rozličných 

spoločenských sférach podľa 
výberu študijného programu, 
napríklad v centrách voľného 
času, školských kluboch, štátnej 
a verejnej správe, domovoch 
mládeže, sociálnych inštitúci-
ách, charitatívnych organizáci-
ách a výchovných zariadeniach; 
v archívoch, v múzeách, ako 
učitelia v základných a stred-
ných školách.

Život fakulty netvorí len 
vzdelávanie, ale aj aktivity 
konané na pôde fakulty: ranné 
modlitby a liturgie v kaplnke, 
duchovné obnovy či aktivity 
Gréckokatolíckeho mládež-
níckeho pastoračného centra: 
dramatický krúžok, študentský 
zbor, projekcie filmov a besedy, 
modlitby chvál, študentské 
stretnutia, tvorivé dielne a ďal-
šie spoločenské podujatia, ktoré 
ponúkajú príležitosti lepšie sa 
spoznať, nadväzovať nové pria-
teľstvá, pomáhať si pri štúdiu. 
Ambíciou GTF PU je, aby sa stá-
vala kvalitnou inštitúciou, ktorá 
bude nielen ponúkať bohatú 
škálu študijných programov, 
ale vedomá si svojho špecific-
kého poslania bude formovať 
svojich študentov v duchu 
kresťanských a akademických 
tradícií, aby jej absolventi vedeli 
odpovedať na výzvy dnešnej 
doby a prispeli k šíreniu vzdela-
nosti, ale aj posolstva evanjelia 
lásky. n

Veronika Tancárová, Oľga Fe-
jerčáková, Petra Andrejčáková
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SČÍTANIE OBYVATEĽOV, 
DOMOV A BYTOV 2011

þ som gréckokatolík
a som na to hrdý!

Radosť z víťazstva
Raz, keď som bol v Taliansku, som 

na vlastnej koži zažil radosť futbalových 
fanúšikov po dôležitom víťazstve talianskej 
reprezentácie. Aj keď som nebol priamo 
na zápase ani som o ňom spočiatku neve-
del, po skončení zápasu sa celé mestečko 
premenilo na oslavujúci kotol a nadšení 
fanúšikovia sa chceli s každým podeliť 
o radosť a eufóriu z víťazstva. Po cestách sa 
premávali trúbiace autá, na malých skútroch 
sa premávali vlajkonosiči domácich a spolu 
s valiacim sa davom vykrikovali a spievali 
víťazné chorály. Zdalo sa, že oslavujú všetci, 
nakoniec aj tí, ktorí ani nechceli. Aj keď sme 
vtedy navštívili množstvo vzácnych pamia-
tok a chrámov, táto spomienka sa mi najviac 
vryla do pamäti. Bol to nezabudnuteľný 
zážitok.

Asi sa nenájde človek, ktorý by nechcel 
takúto radostnú atmosféru prežívať aj počas 
prebiehajúcich hokejových majstrovstiev 
sveta. Túžime po víťazstve našich chlap-
cov a chceme byť hrdí na naše dresy. Tajne 
si želáme, aby modlitba nášho brankára 
bola silnejšia ako toho v súperovej bránke. 
Chceme prežívať víťazstvo, chceme mať 
na ňom účasť. Chceme byť majstri, aj keď 
si uvedomujeme, že o rok budeme musieť 
opäť zabojovať, všetko sa začne odznova. 
Na druhej strane je v tom aj nádej, že ak to 
nevyjde tento rok, na budúci máme opäť 
šancu. A tak sa to strieda. Dnes vyhráme, 
inokedy prehráme. Raz sme hrdí, inokedy 
hľadáme vinníkov.

Zaujímavé však je, prečo nevidíme takúto 
radosť pri oslave víťazstva Ježiša Krista. 
Samozrejme nechcem, aby to v chrámoch 

vyzeralo ako na štadiónoch. Ale akosi na nás 
nevidno nadšenie Kristových „fanúšikov“. 
Veľká noc je za nami a možno sme si ani ne-
stihli nájsť chvíľu na to, aby sme pouvažovali 
o tomto víťazstve a tešili sa z neho. Možno 
je to preto, že sa tento zápas nebojuje každý 
rok, že Kristus už raz vstal z mŕtvych a my si 
to len každoročne pripomíname. Už sme si 
istí víťazstvom nášho reprezentanta a berie-
me to akosi automaticky.

Ale práve v tom je oslava sviatku Paschy. 
Nie aby sme si pripomenuli historické uda-
losti spásy ľudstva, ale aby sme znova mali 
účasť na smrti a vzkriesení Ježiša Krista. Aby 
každý z nás znova prežil udalosti víťazstva 
nad svojimi hriechmi a nad svojou smrťou, 
ktoré nám vybojoval Kristus. Každý rok 
sa utvrdzujem v tom, že aj keď som slabý 
a hriešny, Ježišova obeta je tu aj za mňa. On 
napravil to, čo som ja pokazil.

Či si toto víťazstvo nezaslúži oslavu? Či 
nemám spievať víťazné chorály? Či by som 
nemal hrdo nosiť na sebe dres Ježiša Krista? 
Či sa nemám podeliť s radosťou z tohto 
víťazstva so všetkými ľuďmi okolo? Veď 
Kristus vybojoval viac ako len zlatú medailu. 
Vybojoval víťazstvo pre každého jedného 
nás. Vybojoval nám život s Bohom. Ježišovo 
víťazstvo je naším víťazstvom. Veď Kristus 
slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premo-
hol a tým, čo sú v hroboch, život daroval.

Daniel Dzurovčin
podpredseda redakčnej rady
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�� Europoslanec Miroslav Miko-
lášik (EĽS/KDH) sa začiatkom 
apríla stretol s predstaviteľmi 
cirkví Blízkeho východu, s cy-
perským arcibiskupom Jose-
phom Soueifom a alexandrij-
ským patriarchom Antoniosom 
Naguibom z Egypta. Na stretnutí 
počas zasadnutia Európskeho 
parlamentu v Štrasburgu nábožen-
skí predstavitelia s europoslancom 
diskutovali o nepriaznivom stave 
v súvislosti s útokmi na kresťanov 
a dotkli sa situácie v Libanone, 
ktorú predostrel profesor zo Saint 
Joseph University v Bejrúte Nabil 
Khali.

�� Svätú liturgiu v chráme 
akademickej Farnosti Najsvätej-
šieho Salvátora v Prahe slávili 5. 
apríla otec Jan Kotas a Mons. Milan 
Hanuš spolu s ďalšími kňazmi  
na pozvanie jej farára Mons. Tomá-
ša Halíka. Po liturgii boli účastníci 
pozvaní na besedu o východnej 
kresťanskej spiritualite. (www.
exarchat.cz)

�� Stretnutie Benedikta XVI. 
s novým maronitským pat-
riarchom Bécharom Boutrosom 
Raïom, viacerými maronitskými 
biskupmi i laikmi sa konalo 14. 
apríla v Klementínskej sále vo 
Vatikáne. Stretnutie sa udialo pri 
príležitosti udelenia plného cirkev-
ného spoločenstva novému maro-
nitskému patriarchovi, ktorý bol 
do svojho úradu zvolený 15. marca. 
Svätý Otec sa vo svojom príhovore 
zameral na východnú Katolícku cir-
kev maronitského obradu, hlavne 
na jej dejiny, úlohu a budúcnosť.

�� Zasadnutie Pápežskej aka-
démie sociálnych vied na tému 
Univerzálne právo v rozmanitom 
svete, otázka náboženskej slo-
body sa uskutočnilo 19. apríla – 3. 
mája. Prednášky jednotlivých dní 
sledovali analýzu vývoja katolíckej 
sociálnej náuky v týchto oblastiach 
s ohľadom na päťdesiate výročie 
encykliky Jána XXIII. Pacem in 
terris.

�� Zasadnutie Pápežskej bib-
lickej komisie sa uskutočnilo 
od 2. do 6. mája vo Vatikáne. 
Témou stretnutia bola Inšpirácia 
a pravda v Biblii.

4 | spravodajstvo

Francúzi sa pokúšajú integrovať moslimov
Vo Francúzsku začal 18. apríla 
platiť zákon, ktorého zmyslom 
má byť integrácia početnej 
moslimskej menšiny do tamoj-
šej spoločnosti. Ide o zákon, 
ktorý zakazuje moslimským 
ženám nosenie burky na ve-
rejnosti, keďže na verejnosti 
skrývajú svoju tvár a sťažujú tak 

osobnú komunikáciu. Okrem 
tohto zákona oznámil minister 
vnútra Claude Guéant zámer 
vlády zakázať aj modlitby 
moslimov na uliciach. V islame 
majú totiž muži modlitebnú 
povinnosť a v predpísaných 
hodinách sa modlia tam, kde 
sa práve nachádzajú, nezriedka 

priamo na uliciach, čím bránia 
verejnej doprave.

V katolíckom prostredí panu-
jú obavy, že regulácia problé-
mov, ktoré sú do spoločenského 
spolužitia vnášané islamskými 
zvyklosťami, by mohla sťažovať 
život aj iným náboženstvám. 
(TS ČBK)

Moskovský patriarchát požaduje odsúdenie zločinov ZSSR
Patriarchát tak podporil návrh 
Prezidentskej rady pre roz-
voj občianskej spoločnosti 
a zdôraznil, že treba politicky 
a právne zhodnotiť zločiny 
boľševického režimu. „Nej-
de len o zločiny spáchané 
Stalinom, ale tiež Leninom, 

Džeržinským, Trockým a pod.,“ 
povedal Vsjevolod Čaplin, 
šéf synodálneho odboru pre 
vzťahy Cirkvi a spoločnosti 
pri Moskovskom patriarcháte. 
Podľa jeho slov treba zvečniť 
pamiatku obetí krvavého 
boľševického prevratu a nie 

vynášať katov a pomenovávať 
po nich ulice.

„Zároveň však nemožno 
súhlasiť so zmenou sovietskej 
spoločnosti na konzumnú 
spoločnosť, ktorá nemá žiadne 
veľké ciele,“ povedal Čaplin. 
(RV)

Zástupca Svätej stolice kritizoval v OSN  
víziu riešenia chudoby
Arcibiskup Francis Chullikatt, 
stály pozorovateľ Svätej stolice 
pri OSN, vo svojom príhovo-
re ku Komisii pre populáciu 
a rozvoj Hospodárskej a so-
ciálnej rady OSN v polovici 
apríla kritizoval pomýlenú víziu 
rozvoja, ktorá sa snaží elimino-
vať chudobu vo svete tým, že 
eliminuje chudobných. Vyzval 
predstaviteľov jednotlivých 
vlád k rešpektovaniu ľudskej 
slobody a obzvlášť práva rodičov 
mať deti, do ktorého užívania 
nemožno nijako zasahovať.

 „Ešte i dnes,“ varoval Mons. 
Chullikatt, „keď sa hovorí o re-
produkčnom zdraví a rozvoji, 
diskusia sa vedie s falošným 
presvedčením, že na akt daro-

vania života sa hľadí so stra-
chom a nie s odvahou. Tento 
myšlienkový smer je založený 
na radikálnom individualizme, 
ktorý považuje ľudskú repro-
dukciu za objekt, ktorý musí 
byť regulovaný, aby sa trhová 

ekonomika stala efektívnejšou.“ 
Zdôraznil, že Svätá stolica vy-
zýva medzinárodné spoločen-
stvo, aby zvýšilo svoju podporu 
rodine, a to najmä v kontexte 
prijatia nového života. (RV, 
snímka: www.sxc.hu)

Kresťania Iraku a Izraela sa modlili za arabské krajiny
Na Kvetnú nedeľu zaplavili 
tisíce bagdadských kresťanov 
kostoly, aby sa modlili za Irak 
a jeho obrodu. „Dúfajme 
a modlime sa teraz vo Svätom 
týždni, aby boli tieto zmeny 
dosiahnuté mierumilovne,“ 
vyzval kresťanov 19. apríla kir-
kukský arcibiskup Louis Sako.

Podľa neho by ideály slobody 
a demokracie, ktoré inšpirovali 
arabskú jar národov, mohli za-
niknúť v prostredí náboženskej 

a etnickej separácie, ktorá je 
nebezpečenstvom pre menši-
ny, najmä však pre kresťanov. 
Mons. Sako uviedol, že demok-
racia v arabských krajinách nie 
je možná, „kým nebude vláda-
mi všetkým občanom garanto-
vané rovnocenné občianstvo“. 
Podľa neho hrozí nebezpečen-
stvo, že sa mnohé krajiny, tak 
ako Irak, dostanú do područia 
moslimských extrémistov 
a sektárstva. Veci sa však podľa 

neho môžu pohnúť, až keď sa 
podarí šíriť pluralitnú kultúru 
v rodinách a školách.

V rovnakom duchu sa na Ze-
lený štvrtok 21. apríla vyjadrili aj 
jeruzalemskí duchovní rôznych 
cirkví, ktorí sa vo Svätom týždni 
modlia zvlášť za zmierenie me-
dzi ľuďmi vo Svätej zemi. Pri-
pojili sa k hlasom zaznievajú-
cim od kresťanov v arabských 
krajinách. (TS ČBK)
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�� V čase Veľkého pôstu sa 
na Sídlisku III v Prešove usku-
točnili Manželské večery. De-
vätnásť domácich aj hosťovských 
manželských párov sa stretávalo 
v priestoroch ZŠ Prostějovská 
v Prešove. Na poslednej sláv-
nostnej večeri sa manželia stretli 
na Kvetnú nedeľu17. apríla. Osem 
tematických večerov ponúklo 
priestor na obnovu a prehĺbenie 
vzťahov medzi manželmi. (-dk)

�� Žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ 
na Vinbargu v Bardejove 
navštívili spolu so svojimi uči-
teľkami Mgr. D. Katušinovou 
a Mgr. J. Harčárovou Žakovce.  
Po príchode ich privítal otec 
Marián Kuffa, zakladateľ Inštitú-
tu Krista Veľkňaza v Žakoviach. 
Po odovzdaní šatstva a hračiek sa 
návštevníkom krátko venoval otec 
Kuffa a potom asistentka, ktorá 
ich sprevádzala počas prehliadky 
inštitútu. V inštitúte žijú ľudia 
odlišných vekových kategórií 
a odlišných sociálnych skupín 
– bývalí alkoholici, narkomani, 
osamelé matky s deťmi, bezdo-
movci, niektorí z nich sú pripúta-
ní na lôžko. Rozhovory so žiakmi 
ich veľmi potešili. Po návšteve 
v Žakovciach púť žiakov pokra-
čovala na horu Zvir v Litmanovej, 
kde im správca hory Vasiľ Kindja 
podal zaujímavé informácie 
o pútnickom mieste. (J. Harčá-
rová)

�� Počas víkendu Archiepar-
chiálnej animátorskej školy 
8. − 10. apríla v GMC Bárka spo-
znávali animátori Božie slovo.  
Pozvanie na víkend AepAŠ prijal 
otec František Sochovič, ktorý se-
demnástim mladým animátorom 
pomohol hlbšie nazrieť do Božie-
ho slova a spoznať ho ako knihu, 
skrze ktorú hovorí Boh. Animáto-
rom bolo priblížené, ako študovať 
Božie slovo a ako sa s ním modliť. 
Tieto dve formy poznania Biblie si 
animátori aj prakticky vyskúšali. 
Víkend vyvrcholil v nedeľu sláv-
nostnou sv. liturgiou, ktorú slá-
vili spolu s animátormi aj mladí 
z eRka a z Gymnázia sv. Tomáša 
Akvinského z Košíc. (Viktória 
Žolnová)

��Mladí dvoch obradov sa spo-
jili v modlitbe krížovej cesty. 
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Zomrel duchovný otec Ján Parnahaj
Ján Parnahaj sa narodil 28. 
septembra 1922 v Stanči 
(okr. Trebišov). Jeho otec Ján 
a matka Anna, rod. Kolesárová, 
boli roľníci. Otec v roku 1926 
vycestoval za prácou do Ameri-
ky. Rodičia mali tri deti: Annu, 
Jána a Máriu, ktoré vychová-
vali starí rodičia. Po skončení 
ľudovej školy pokračoval otec 
Parnahaj v rokoch 1934 – 1942 
v štúdiu na gymnáziu v Micha-
lovciach. 

Po ukončení sa prihlásil 
do seminára v Prešove. Teolo-
gické štúdiá absolvoval v Prešo-
ve v rokoch 1942 – 1947. Po zís-
kaní absolutória z teológie učil 
dva roky na meštianke v Oľke 
(okr. Humenné) a od roku 1949 
v Trebišove a v Parchovanoch. 
Po tzv. Prešovskom sobore 
už nemohol pracovať v škol-
ských službách. Zamestnal sa 
v učtárni na Štátnom majetku 
v Úpore, neskôr v Hutnom 
kombináte v Košiciach a ďal-
ších pracoviskách. Od začiatku 
roku 1969 pracoval na Štátnom 

majetku v Zemplínskej Teplici 
ako vedúci učtárne.

15. augusta 1957 prijal svia-
tosť manželstva s učiteľkou 
Annou Mihelyiovou v Chráme 
Zosnutia Presvätej Bohorodič-
ky v Sečovciach. Boh im po-
žehnal tri dcéry: Annu, Máriu 
a Moniku. Kňazskú vysviacku 
prijal po obnovení Grécko-
katolíckej cirkvi 11. mája 1969 
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove z rúk biskupa Vasiľa 
Hopka. Primičnú sv. liturgiu 
slávil 18. mája v chráme v Se-
čovciach. V roku 1970 sa stal 
správcom farnosti Podhoroď, 
kde pôsobil štyri roky. V ro-
koch 1974 – 1983 pôsobil ako 
správca farnosti Bežovce. Štyri 
roky spravoval farnosť Šarišské 
Jastrabie a šesť rokov farnosť 
Vyšné Nemecké. V júni 1993 
odišiel do dôchodku a stal sa 
výpomocným duchovným v Se-
čovciach. Sväté liturgie slúžil aj 
v kláštore sestier baziliánok.

Otec Ján Parnahaj bol 
tichým, zbožným a usilovným 

kňa-
zom. 

Zomrel zaopatrený sviatosťa-
mi na Veľký štvrtok 21. apríla 
2011 v čase, keď si všetci kňazi 
spoločne so svojím eparchom 
v dopoludňajších hodinách 
sprítomňujú ustanovenie 
tajomstva kňazstva. Zádušnú 
sv. liturgiu a pohrebné obrady 
za nebohého vykonal vladyka 
Milan Chautur CSsR, košický 
eparcha, v gréckokatolíckom 
chráme v Sečovciach na Veľkú 
sobotu 23. apríla 2011. Druhý 
slávny príchod Krista očaká-
va na cintoríne v Sečovciach. 
Večná mu pamiatka! (Michal 
Hospodár)

Zomrel novokňaz Prešovskej archieparchie Jozef Šašala
S veľkou bolesťou, ale zároveň 
s veľkou dôverou vo vzkriesenie 
oznamujeme, že v pondelok 
18. apríla zomrel v nemocnici 
v Prešove po ťažkej chorobe vo 
veku 27 rokov novokňaz Pre-
šovskej archieparchie Mgr. Jo-
zef Šašala. Večná mu pamiatka 
a blažený pokoj!

Zádušnú svätú liturgiu slúžil 
a pohrebné obrady vykonal 
prešovský arcibiskup a metro-
polita Ján Babjak SJ na Veľkú 
stredu 20. apríla o 10.00 hod. 
v gréckokatolíckom Chráme sv. 
apoštolov Petra a Pavla v Jaku-
banoch (okres Stará Ľubovňa).

Nebohý kňaz otec Jozef 
Šašala sa narodil 1. apríla 1984 
v Starej Ľubovni rodičom Joze-
fovi a Anne, rodenej Dufalovej, 
ako druhé z troch detí. Detstvo 
spolu s rodičmi a súrodencami 
prežil v obci Jakubany. Štu-
doval na Gymnáziu Terézie 
Vansovej v Starej Ľubovni. 
Štúdiá ukončil v roku 2003 
a v tom istom roku bol prijatý 

do Gréckokatolíckeho kňaz-
ského seminára bl. biskupa 
P. P. Gojdiča v Prešove.

Formáciu v kňazskom semi-
nári prijímal zodpovedne. Mal 
otvorené srdce na Boží hlas 
a zo všetkých síl sa ho snažil 
nasledovať, čoho výrazom bol 
aj ročný pobyt v Svätouspen-
skej univskej lavre na Ukrajine. 
Z duchovného bohatstva, ktoré 
v Unive načerpal, rozdával 
počas ďalších rokov formá-
cie spolubratom v kňazskom 
seminári aj mládeži, ktorej sa 
venoval počas letných tábo-
rov v Osturni. Jeho duchovné 
a ľudské vlastnosti oceňovali aj 
predstavení kňazského semi-
nára, čoho vyjadrením bola aj 
služba duktora seminaristov.

Diakonskú vysviacku prijal 
27. mája a kňazskú 20. júna 
2010 v Katedrále sv. Jána Krsti-
teľa v Prešove z rúk prešovské-
ho arcibiskupa a metropolitu 
Mons. Jána Babjaka SJ. Ako 
novokňaz bol ustanovený 

za kaplána vo farnosti Humen-
né-mesto. Krátko po nástupe 
do kaplánskej služby mu 
bola diagnostikovaná vážna 
choroba, kvôli ktorej nastúpil 
na liečenie. Väčšinu času počas 
doby liečenia strávil v kňaz-
skom seminári a v prešovskej 
fakultnej nemocnici, kde 
nakoniec aj zaopatrený svia-
tosťami odovzdal svoju dušu 
nebeskému Otcovi. Večná mu 
pamiatka! (ISPA a predstavení 
kňazského seminára)
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Na GTF PU hosťovali zahraniční prednášatelia
Katedra filozofie a religionistiky 
Gréckokatolíckej teologickej fa-
kulty PU v Prešove v spolupráci 
s Katedrou filozofie Teologickej 
fakulty v Košiciach KU v Ru-
žomberku pozvala 30. marca 
2011 na hosťovské prednášky za-
hraničných profesorov filozofie. 
Pozvanie prijal prof. Santiago 
Sia, PhD., dekan Filozofickej fa-
kulty Inštitútu Milltown Írskej 
národnej univerzity v Dubline, 
a prof. dr. Janez Juhant, vedúci 
Katedry filozofie Teologickej 
fakulty Ľubľanskej univerzity 
v Ľubľane v Slovinsku.

Prof. Santiago Sia, autor 
a editor viacerých kníh a štúdií 
v oblasti filozofie náboženstva, 
etiky a procesuálnej filozofie, 
sa v prednáške Faith, Reason 
and Metaphysical Thinking 
venoval vymedzeniu toho, čo 
nazýva metafyzické myslenie. 
Prof. Juhant, autor viacerých 
vedeckých prác z oblasti 

etiky, filozofickej antropoló-
gie, sociálnej filozofie a filozo-
fie náboženstva, sa v prednáške 
Church and modern society 
venoval možnostiam komuni-
kácie Cirkvi a súčasnej pluralis-
tickej spoločnosti.

Po prednáškach a diskusii 
profesori na neformálnom 
stretnutí s členmi katedry 
predstavili inštitúcie, na kto-

rých pôsobia, a ich výskumnú 
orientáciu. Diskutovalo sa aj 
o problematike vyučovania filo-
zofie na teologických fakultách 
a o možnostiach vzájomnej 
spolupráce.

Prednášky budú publikované 
vo fakultnom časopise E-Theo-
logos (http://versitaopen.com/
es/). (Pavol Dancák, Dušan 
Hruška)

V Humennom sa uskutočnila duchovná obnova
Vo Farnosti Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky v Humennom 
sa uskutočnila 1. – 3. apríla 
duchovná obnova zameraná 
na úctu k bl. Metodovi Domi-
nikovi Trčkovi CSsR. Účast-
níkom obnovy sa prihováral 
otec Atanáz Daniel Mandzák 
CSsR, ktorý vo svojich prího-
voroch bližšie predstavil svätý, 
no zároveň obyčajný život 
blahoslaveného otca Metoda. 
Liturgii vopred posvätených 
darov v prvý piatok mesia-
ca predchádzala celodenná 
adorácia pred Najsvätejšou 
Eucharistiou. Po nej nasledoval 
Moleben k bl. M. D. Trčkovi 
a krátky príhovor. V sobotu 
duchovnú obnovu obohatil 
Akatist k Matke ustavičnej po-
moci, ktorý sa bl. otec Metod 
veľmi rád modlil. Večernej sv. 
liturgii predchádzala veľká 

večiereň. Duchovnú atmosféru 
dopĺňali prosby a poďakova-
nia na príhovor bl. Metoda, 
ktoré mohli veriaci aj osobne 
napísať. V nedeľu sa otec Ata-
náz prihovoril počas troch sv. 
liturgií, medzi nimi prednášal 

napísané prosby pred ikonou 
s relikviami blahoslaveného. 
Súčasťou obnovy bola možnosť 
pristúpiť k sviatosti pokánia 
a prísť na duchovný rozhovor. 
(Sofia Ondovčáková SNPM)

V Prešove sa konala konferencia o kardinálovi Špidlíkovi
Medzinárodná vedecká konfe-
rencia s názvom Prínos kardi-
nála Tomáša Špidlíka k po-
znaniu teológie a spirituality 

kresťanského Východu sa kona-
la 13. – 14. apríla. Konferenciu 
organizovala Gréckokatolícka 
teologická fakulta PU v Prešove 

a Centro Aletti v Ríme v spo-
lupráci so Spolkom sv. Cyrila 
a Metoda v Michalovciach 
s finančnou podporou Reno-

V utorok 12.apríla sa za prítomnos-
ti otca arcibiskupa Jána Babjaka 
konala tradičná mládežnícka svätá 
liturgia, na ktorej sa stretli mladí 
východného a západného obradu. 
V rámci vzájomnej spolupráce 
sa spojilo Gréckokatolícke mlá-
dežnícke pastoračné centrum 
a Univerzitné pastoračné centrum 
Dr. Štefana Héseka, oba so sídlom 
v Prešove, a spoločnými silami 
pripravili Krížovú cestu mladých. 
Kazateľom počas sv. liturgie bol 
otec Marián Kašaj, duchovný 
správca UPC. Potešujúci bol hojný 
počet mladých, ktorí sa zúčastnili 
na spoločnej modlitbe. (Mária 
Dudová-Bašistová)

�� Biblická súťaž a Biblická 
olympiáda 2010/2011 v Prešov-
skej eparchii 
Víťazi protopresbyterátnych kôl 
z celej Prešovskej archieparchie 
sa stretli 12. – 13. apríla v Gréc-
kokatolíckom kňazskom seminári 
v Prešove. 
Vyhodnotenie biblickej súťaže 
Kategória A (1. – 2. roč.) 
Farnosť Stakčín (Mária Voroňá-
ková, Viktória Badidová, Patrik 
Červeňák) 
ZŠ T. Ševčenka v Prešove (Barbora 
Gerenčérová, Alžbeta Tirpáková, 
Ema Ernstová) 
Farnosť Šarišský Štiavnik (Blažej 
Rebják, Monika Rebjáková, Nikola 
Mikčová) 
Kategória B (3. – 4. roč.) 
ZŠ v Nižnom Tvarožci (Dávid Vaľ-
ko, Bianka Benková-Rybárová, Sa-
bína Sterančáková) 
ZŠ Komenského vo Svidníku 
(Martin Konár, Dorota Prokopová, 
Laura Kuzmová) 
ZŠ v Šarišskom Jastrabí (Júlia 
Filičková, Filip Rešetár, Matúš 
Miženko) 
Vyhodnotenie biblickej  
olympiády 
1. kategória (5. – 9. roč.) 
ZŠ s MŠ v Kolbovciach (Monika 
Demjanová, Klaudia Konárová, 
Dominika Geciová) 
ZŠ Duchnovičova v Medzilabor-
ciach (Patrícia Blašková, Dominika 
Blašková, Peter Lučkanič) 
ZŠ Sídl. II vo Vranove n/Topľou 
(Miriam Sucká, Martin Karafa, 
Norbert Bučko) 
2. kategória (stredné školy) 
Gymnázium T. Vansovej v Starej 
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vabis pri príležitosti 1. výročia 
odchodu kardinála T. Špidlíka 
do večnosti.

Konferenciu slávnostne 
otvoril Mons. ThDr. Ján Babjak 
SJ, PhD., prešovský arcibiskup 
metropolita a veľký kancelár 
GTF. Po ňom sa k účastní-
kom konferencie prihovorila 
prof. Oľga Benčová, PhD., 
generálna konzulka Ukra-
jiny v SR, a prorektor PU 
prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. 
Prof. ThDr. Peter Šturák, PhD., 
dekan GTF, vyjadril radosť nad 
skutočnosťou, že na pôde GTF 
sa koná konferencia venovaná 
takému významnému človeku, 
akým je kardinál T. Špidlík. 
Po príhovoroch sa ujal slova 
doc. ThDr. Michal Hospodár, 
PhD., predseda organizačného 
výboru a vedecký garant konfe-
rencie. Nasledovalo odhalenie 
obrazu T. Špidlíka od Ing. Mi-
chala Tótha. Obohatením kon-
ferencie bol filmový dokument 
TV Noe s T. Špidlíkom.

V prednáškovej časti 

vystúpili so svojimi príspev-
kami prof. Dr. Maria Cam-
patelli z Centra Aletti v Ríme 
a prof. Dr. Germano Marani SJ 
z Pápežskej Gregorovej univer-
zity a Pápežského východného 
inštitútu v Ríme, ktorý pred-
stavil teológiu otca Špidlíka. 
Po prestávke nasledovali prí-
spevky prof. Tadeusza Zasępu, 
PhD., rektora KU v Ružom-
berku, a prof. ThDr. Heleny 
Hrehovej, PhD., z Teologickej 
fakulty TU v Trnave. V po-
poludňajšom bloku vystúpil 
prof. ThDr. Vojtech Boháč, 
PhD., z GTF PU v Prešove 
a doc. Alexander Cap, CSc., 
z Pravoslávnej bohosloveckej 
fakulty PU v Prešove. 
O 17.00 hod. sa konala v Kated-
rále sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
liturgia vopred posvätených 
darov s panychídou za zosnulé-
ho kardinála T. Špidlíka, ktorú 
celebroval Mons. Ján Babjak SJ, 
prešovský arcibiskup a metro-
polita.

Na druhý deň konfe-

rencie odzneli príspevky 
doc. ThDr. Michala Hospodára, 
PhD., doc. ThDr. PaedDr. An-
dreja Slodičku, PhD., 
ThDr. PaedDr. Moniky Slo-
dičkovej, PhD., ThDr. Marcela 
Mojzeša, PhD., ktorý ukon-
čil medzinárodnú vedeckú 
konferenciu príspevkom Večná 
pamiatka kardinála T. Špidlíka, 
v rámci ktorého urobil syntézu 
všetkých príspevkov, ktoré 
na konferencii odzneli. (Moni-
ka Slodičková)

Rád sv. Lazára prijal nových členov
V sobotu 16. apríla boli veriaci 
v gréckokatolíckej Katedrále 
Presvätej Bohorodičky v Ko-
šiciach svedkami nevšednej 
slávnosti. Na sviatok svojho 
patróna pripravili členovia 
košickej komendy Rytierskeho 
a špitálneho rádu sv. Lazára 
slávnostnú akadémiu. Otec Ró-
bert Jáger priblížil dejiny rádu 
a členovia prostredníctvom 
videoprojekcie predstavili jeho 
charitatívnu činnosť v Koši-
ciach. Slávnostnú archijerejskú 

sv. liturgiu slávil vladyka Milan 
Chautur CSsR, košický eparcha 
a duchovný protektor rádu 
na Slovensku. 

V homílii poukázal na dôle-
žitosť priateľstva ako prejavu 
vzájomnej pomoci a rozvíjania 
dobra u toho druhého. Súčas-
ťou slávnosti bola investitúra 
(prijatie) nových členov rádu, 
ktorú vykonal veľký bailiff 
rádu na Slovensku Ing. Zdenek 
Tomčík. Noví členovia zložili 
sľub a bozkom na kríž vyjadrili 

svoju oddanosť ideálom kres-
ťanského altruizmu. Slávnosť 
sprevádzal Zbor sv. Cyrila 
a Metoda.

Po svätej liturgii bola nefor-
málna recepcia v priestoroch 
Eparchiálneho úradu v Koši-
ciach.

Počiatky rádu siahajú do 6. 
stor. k špitálu pre malo-
mocných v Betánii, mieste 
vzkriesenia sv. Lazára. (Michal 
Hospodár)

Vyšiel elektronický kalendár  
pre gréckokatolíkov
V apríli 2011 bol spustený pilot-
ný projekt pre mobilné telefóny 
iPhone a mobilné zariadenia 
iPod a iPad s názvom XP Ca-
lendar. XP Calendar obsahuje 
Gréckokatolícky liturgický 
kalendár na rok 2011 v elektro-
nickej podobe. Pre majiteľov 
týchto zariadení, kňazov 
i laikov, môže dobre poslúžiť 
ako praktická pomôcka, ktorú 

budú mať stále pri sebe. Apli-
kácia poskytuje aktuálny denný 
prehľad (názov sviatku, svätci, 
čítania a pod.), jednoduchý 
mesačný prehľad s grafickými 
symbolmi. 

K jednotlivým dňom možno 
pridať poznámky. Aplikáciu si 
možno voľne stiahnuť ob-
vyklým spôsobom cez AppSto-
re priamo zo zariadenia. (-mk)

Ľubovni (Peter Koršňak, Ivana 
Compeľová, Dávid Reľovský) 
Gymnázium L. Stockela v Barde-
jove (Dominik Buchala, Veronika 
Majdová, Alžbeta Kilvádyová) 
Gymnázium Dr. C. Daxnera vo 
Vranove n/Topľou (Alena Jacko-
vá, Alena Vasiľová, Matej Zorvan) 
(Peter Cap)

�� Objatie ruší zajatie je názov 
podujatia, ktoré sa uskutočnilo 
27. apríla pred Domom kultúry A. 
Hlinku v Ružomberku. Študenti 
– dobrovoľníci s transparent-
mi s nápisom Objatie zadarmo 
ponúkali ľuďom svoje objatie. 
Podujatie zorganizovali študenti 
psychológie Filozofickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružom-
berku (FF KU), ktorí sa inšpirova-
li akciou National Hugging Day.

�� V Krivom posvätili 10. apríla 
obnovený gréckokatolícky 
drevený Chrám sv. evanje-
listu Lukáša. Na chráme bola 
v uplynulom roku zrealizovaná 
rekonštrukcia strechy, opláštenie, 
kompletná výmena elektroin-
štalácie a nový zabezpečovací 
systém, ktoré boli spolufinanco-
vané EÚ z prostriedkov Európ-
skeho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Poľská republika – 
Slovenská republika 2007 – 2013. 
Chrám posvätil prešovský arci-
biskup a metropolita Ján Babjak 
SJ za účasti vladyku Jána Eugena 
Kočiša, hojného počtu kňazov 
a veriacich z okolitých farností. 
(Pavol Chanáth ml.)

��Mládežnícky katechizmus 
YouCat po slovensky pripravu-
je Karmelitánske nakladateľ-
stvo na Slovensku so zámerom, 
aby bol počas SDM 11 prístupný 
aj v slovenčine. Katechizmus 
pre mladých by mal byť k dispo-
zícii na našich knižných pultoch 
za cenu od 7 do 10 eur v máji 
alebo v júni tohto roka.

�� Katechetické materiály pre 
katechézu o Jánovi Pavlovi II. – 
vedomostný test o Jánovi Pavlovi 
II. a konspekty dvoch katechéz 
pre stredoškolskú mládež ponúka 
Diecézny katechetický úrad 
Spišskej diecézy na svojej webovej 
stránke www.dkuspis.sk.
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Kvetný víkend 2011
 „V ňom zakorenení a na ňom postavení, upevnení vo viere.“ 
(Kol 2, 7)

  (motto tohtoročného stretnutia mládeže) 

Prešovská 
archieparchia
V čase od 15. do 17. apríla slávili 
mladí z Prešovskej archiepar-
chie Kvetný víkend. Už od piat-
ka sa v Gréckokatolíckom 
centre mládeže Bárka v Juskovej 
Voli cez modlitbu zakoreňovalo 

do Krista 100 mladých spolu 
s priateľmi z Komunity blaho-
slavenstiev z Okoličného, ktorí 
režírovali tohtoročný program. 
V piatok večer si mladí pozreli 
pantomímu o mladom človeku, 
ktorý zúfalo hľadá odpovede 
na nespravodlivosti a otázky 

vynárajúce sa v jeho živote. 
V sobotu sa striedali prednášky 
spolu s prácami v skupinkách. 
Popoludní nechýbali worksho-
py. Program vyvrcholil sobot-
ňajším modlitbovým večerom, 
keď v kaplnke centra „vyrástol“ 
strom z ikony Krista, ktorý bol 
obrazným vyjadrením tohto-
ročného posolstva stretnutia 
mladých.

V nedeľu sa účastníci presu-
nuli do Prešova, kde so svojím 
otcom arcibiskupom Jánom 
Babjakom SJ vytvorili spolo-
čenstvo približne 800 mladých 
ľudí. O program, v úvode kto-
rého sa prítomným prihovoril 

otec arcibiskup Ján, sa postarali 
mladí animátori pantomímou 
a zaspievaním hymny na tento 
rok spolu s tancom. Hlavnými 
hosťami programu boli členovia 
Komunity Ján Krstiteľ z Prešo-
va, ktorí vystúpili s mocným 
ohlasovaním podopretým 
svedectvami. Mládežnícke po-
poludnie bolo naplnené mod-
litbami, spevom, workshopmi, 
prezentáciami a živou disku-
siou. Vyvrcholilo spoločnou 
modlitbou za zakorenenie sa 
do Krista a vytrvanie v tomto 
rozhodnutí a archijerejským 
požehnaním otca arcibiskupa. 
(Slavomír Zahorjan)

Košická eparchia
Keď sa povie Kvetný víkend 
a Kvetná nedeľa, nejednému 
mladému z Košickej eparchie sa 
to v momente spojí s mestom 
Trebišov. Inak to nebolo ani 
tento rok. Program Kvetné-
ho víkendu opäť prebiehal 
v priestoroch Cirkevnej strednej 
združenej odbornej školy sv. 
Jozafáta v Trebišove. Pripravený 
program sa začal v piatok večer 
15.  apríla úvodnou katechézou 
vladyku Milana Chautura CSsR, 
v ktorej poukázal na potrebu 
zakoreniť sa v Kristovi. Po ka-
techéze nasledovala mládež-
nícka krížová cesta. V sobotu 
16. apríla štafetu po vladykovi 
prebral otec Milan Lach SJ, 
ktorý predniesol svoju kate-
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chézu. Nechýbala sv. liturgia, workshopy, 
liturgia zmierenia a veľa spevu, pretože celý 
Kvetný víkend svojím hudobným sprievo-
dom, spevom a evanjelizačným programom 
obohatila skupina Anastazis.

Kvetná nedeľa
Už počasie dávalo tušiť, že Kvetná nedeľa 

bude nádherným dňom. Začala sa archi-
jerejskou sv. liturgiou, ktorú slávil vladyka 
Milan. Popoludňajší program stretnutia 
s vladykom Milanom otvorila modlitba 
ruženca, ktorý sa predmodlievali prítomní 
skauti. Potom sa už účastníci presunuli 
do mestského kultúrneho strediska, kde 
program a aktivity Kvetného víkendu 
a Kvetnej nedele vyvrcholili. Moderátori 
hneď na úvod odovzdali slovo vladykovi 
Milanovi, ktorý v katechéze upriamil po-
zornosť na to, že vieru mladého človeka tre-
ba postaviť na pevných základoch. Potom 
už prišiel na rad program zostavený z vy-
stúpení a evanjelizačných scénok Cirkevné-
ho gymnázia sv. Jána Krstiteľa z Trebišova, 
skautov, Katolíckej strednej pedagogickej 
školy z Košíc, mládežníkov zo Sobranecké-
ho protopresbyterátu a účastníkov Kvet-
ného víkendu. Program spevom dopĺňali 
dievčatá z Katolíckej strednej pedagogickej 
školy. Bodku za Kvetným víkendom a Kvet-
nou nedeľou dala skupina Anastazis svojím 
krátkym koncertom. (Martin Mati)

Bratislavská eparchia
Aj tento rok sa uskutočnilo stretnutie 
bratislavského vladyku Petra Rusnáka 
s mládežou. Stretnutie sa konalo na dvoch 
miestach: v Telgárte a v Bratislave.

Telgárt
Stretnutie v Telgárte na Lazarovu sobotu 

16. apríla sa začalo archijerejskou sv. litur-
giou v miestom Chráme Najsvätejšej Troji-
ce, ktorej predsedal vladyka Peter. Poobede 
stretnutie pokračovalo modlitbou Ruženca 
svetla, ktorý v Katolíckej cirkvi zaviedol 
Ján Pavol II. Vladyka vo svojej katechéze 

priblížil mladým osobnosť tohto veľkého 
pápeža, ktorý bude čoskoro blahorečený. 
Mladí z Telgáru a zo Šumiaca si pripravili 
pantomímu a krátku dramatizáciu na bib-
lické témy.

Bratislava
Na Kvetnú nedeľu 17. apríla sa stretnutie 

mladých konalo v Katedrále Povýšenia 
sv. Kríža v Bratislave. Stretnutie sa začalo 
o 17.00 hod. katechézou vladyku. V úvo-
de vladyka zdôraznil, že sa zišli, aby sa 
v prvom rade stretli s Ježišom Kristom – to 
je totiž to najdôležitejšie stretnutie. „Dnes 
stojíme pred krížom, pred udalosťami Veľ-
kého týždňa. Ten, kto nás povolal k určité-
mu poslaniu, k službe, sa ponížil až tak, že 
urobil zo seba sluhu... Prosím vás, aby ste 
nám biskupom vyprosovali túto milosť, aby 
sme boli služobníkmi Ježiša Krista, služob-
níkmi vás všetkých,“ zdôraznil vladyka.

Eparcha vyzval mladých, aby stáli 
na strane Cirkvi, hoci to v dnešnej spoloč-
nosti nie je vždy ľahké, lebo Cirkev v očiach 
tohto sveta často vyzerá ako porazená. 
To, že na stretnutie prišli mladí v hojnom 
počte, svedčí o tom, že nosia v srdci lásku 
k Cirkvi. Apeloval na mladých, aby prijali 
Kristovho Ducha do svojho srdca. Iba tak 
môžu ohlasovať tomuto svetu evanjelium 
života. Vyzval mladých, aby mali odvahu 
vstúpiť do vzťahov s druhými, odovzdať 
sa Bohu, aby sa nebáli riskovať s Bohom, 
ísť nad svoje možnosti, za hranice svojich 
ľudských síl. „To sa práve páči Bohu! Ježiš ti 
hovorí: ,Neboj sa!’ On je stále s tebou. Boh 
totiž nemôže spolupracovať s človekom, 
ktorý ide len po svoje limity...“

Po katechéze nasledovala krížová cesta, 
ktorej jednotlivé zastavenia si pripravili 
a prečítali mladí účastníci. Počas krížovej 
cesty zazneli aj známe mládežnícke piesne.

Na záver stretnutia sa mladí mali mož-
nosť aj osobne porozprávať so svojím bisku-
pom pri spoločnom občerstvení. (Stanislav 
Gábor). n

Rozhovor s prof. Léom Mi-
chelom Abramim, jedným 
z prekladateľov rukopisov 
od Mŕtveho mora.

Ako hodnotíte úsilie 
o spoluprácu medzi židmi 
a kresťanmi? 
Každý pracuje podľa svojej 
možnosti. Aby sa urobila 
veľká práca, treba spolu-
pracovníkov, pomoc. Vaša zakladateľka 
matka Myriam urobila veľa pre zmiere-
nie medzi židmi a kresťanmi. Pred 25 
rokmi mala v Spojených štátoch počas 
siedmich dní 14 prednášok a všade zbie-
rala podpisy na žiadosť, aby pápež uznal 
štát Izrael. S touto myšlienkou navštívila 
aj pápeža Jána Pavla II. Podarilo sa. Je 
to pomoc prenasledovanému židov-
skému národu, hoci prenasledovania 
ešte neprestali. Útoky prichádzajú často 
z Iránu.

Kde vidíte priestor na zlepšenie vzťa-
hov medzi kresťanmi a židmi? 
Všetci chceme pokoj, porozumenie 
a svornosť. Vy praktizujete kresťanstvo 
celým vaším srdcom, my praktizujeme 
celým naším srdcom naše náboženstvo. 
Z času na čas skúsme robiť veci spolu. 
Aby mali jednotliví členovia našich spo-
ločenstiev medzi sebou dobré vzťahy, 
musí sa to začať u predstaviteľov našich 
komunít. Keď sa ľudia dozvedia, že ich 
imani, ich rabíni, ich pastori a ich kňazi 
majú medzi sebou dobré vzťahy, aj oni 
sa snažia vynaložiť úsilie týmto smerom.

Myslíte si, že tomuto porozumeniu 
napomohlo aj tohtoročné ekumenic-
ké stretnutie v Drienovci? 
Áno. Mnoho poslucháčov sa dozvedelo 
skutočnosti, ktoré ich prekvapili. Naprí-
klad, že modlitbu Otče náš používajú 
nielen kresťania, ale i židia. Už skoro 
3 roky študujem Nový zákon. Na tom-
to stretnutí som sa zameral na List 
sv. apoštola Pavla Rimanom. Vlastne 
som tu nehovoril ja, ale apoštol Pavol. 
Mám k nemu určitú náklonnosť, lebo 
mu rozumiem. Rovnako sú mi blízki 
aj apoštoli Peter a Jakub. Viete prečo? 
Obaja boli židia až do konca. 
Viem, že tí, ktorí sa zúčastnili na tomto 
stretnutí, sa úprimne snažili lepšie po-
chopiť vzťahy medzi kresťanmi a židmi. 
Napomohli tomu aj vaše šarmantné 
mariánske sestry, ktoré sa stále usmieva-
li a vyzerali šťastné.

Anna Závodníková
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Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011, ktoré sa uskutoční 
od 21. mája do 6. júna 2011, je akcia mimoriadneho významu. Toto 
najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne opäť po desiatich 
rokoch nielen nové údaje o počte obyvateľov žijúcich na území 
Slovenskej republiky, ale aj o ich demografickej, kultúrnej, 
vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre. Pri sčítaní 
záleží na spolupráci s každým obyvateľom; ambíciou preto je, aby 
príležitosť sčítať sa využili naozaj všetci obyvatelia bez rozdielu. 

Sčítanie – právo alebo 
povinnosť?
Sčítanie patrí medzi naj-
významnejšie a najrozsiahlejšie 
štatistické zisťovania, ktoré 
sa tradične v Európe, ale aj 
v iných krajinách sveta realizu-
jú v desaťročných intervaloch. 
V roku 2011 sa sčítanie obyvate-
ľov, domov a bytov po prvý raz 
uskutoční vo všetkých člen-
ských štátoch Európskej únie 
naraz pri využití rovnakých, 
respektíve porovnateľných 
definícií zisťovaných údajov. 
Z tohto dôvodu budú výsledky 
sčítania obyvateľov, domov 
a bytov v Slovenskej republike 
aj medzinárodne porovnateľ-
né.

Sčítanie je pre každého 
obyvateľa Slovenskej republiky 
príležitosťou, právom prispieť 
k tvorbe uceleného obrazu 
o demografickej a sociálnej 
situácii i životných podmien-
kach obyvateľstva Slovenskej 
republiky. Tento obraz treba 
poznať okrem iného i preto, aby 
bolo možno prognózovať ďalší 
vývoj spoločnosti.

Na druhej strane v sčítacích 
tlačivách neexistujú žiadne po-
vinné a nepovinné otázky, ako 
sa to niekedy mylne vysvetľuje. 
Sú len tzv. povinné a odvodené 
témy, ktoré sa podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu o sčí-
taní obyvateľov, domov a bytov 
museli alebo mohli zapracovať 

do sčítacích tlačív z dôvodu už 
spomínanej medzinárodnej 
porovnateľnosti zisťovaných 
štatistických údajov. Odpovedať 
na všetky otázky v sčítacích 
tlačivách je teda pre občanov 
Slovenskej republiky povinnosť, 
ktorá im vyplýva zo zákona 
o sčítaní obyvateľov, domov 
a bytov. „Každý, kto je povinný 
poskytnúť údaje ..., ich po-
skytne úplne, správne, pravdi-
vo a včas...“

Rozhodujúci okamih 
sčítania 
Sčítanie sa vykoná na celom 
území Slovenskej republiky 
k 21. máju 2011. Rozhodujúcim 

okamihom sčítania je polnoc 
z piatka 20. mája 2011 na sobotu 
21. mája 2011, ku ktorému sa zis-
ťujú údaje uvedené v zozname. 
Všetky udalosti, akými sú na-
rodenie dieťaťa, úmrtie, sobáš, 
sťahovanie, zmena zamestnania 
a pod., ktoré sa udejú do polno-
ci 20. mája 2011, budú občania 
zapisovať do sčítacích formu-
lárov. Všetky udalosti, ktoré sa 
udejú po polnoci 20. mája 2011, 
budú už predmetom zisťovania 
v ďalšom sčítaní.

Sčítanie v praxi
Počas tohtoročného sčítania 
obyvateľov, domov a bytov bude 
Slovenská republika rozdelená 
na 19 756 sčítacích obvodov, 
v ktorých vykoná sčítanie 
približne 20 000 sčítacích 
komisárov. Jeden sčítací obvod 
bude tvoriť približne 100 až 
120 bytových domácností, čiže 
jeden sčítací komisár zabezpečí 
sčítanie v priemere 350 až 400 
obyvateľov.

Samotné sčítanie vykonajú 
sčítací komisári. Ich výber a vý-
kon činnosti majú na starosti 
obce. Sčítacím komisárom mô-
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žete byť aj vy, váš sused alebo 
známy. Práca sčítacieho komi-
sára je náročná a zodpovedná. 
Sčítací komisári môžu svojou 
aktivitou, celkovým správaním 
a profesionálnym vystupovaním 
pozitívne ovplyvniť záujem 
obyvateľov o sčítanie.

Sčítací komisári začnú 
od 13. mája 2011 navštevovať 
domácnosti, ktoré patria 
do ich sčítacieho obvodu. 
Počas výkonu činnosti je sčítací 
komisár povinný preukazovať 
sa osobitným poverením, ktoré 
mu vydal starosta obce alebo 
príslušný orgán štátnej správy, 
ak je sčítacím komisárom pre 
osobitný sčítací obvod. Sčítací 
komisár odovzdá bývajúcim 
členom domácnosti sčítacie 
tlačivá. Sčítacie tlačivá budú 
na národnostne zmiešaných 
územiach k dispozícii okrem 
štátneho jazyka aj v jazykoch 
národnostných menšín (maďar-
skom, rómskom, ukrajinskom 
a rusínskom), pre slabozrakých 
a nevidiacich budú vysvetlivky 
k sčítacím tlačivám v Braillo-
vom písme. Sčítací komisár 
nevstúpi do domácnosti, ak 
ho sami nevyzvete. Poučí vás 
o spôsobe vyplnenia sčítacích 
tlačív a odpovie na vaše otázky. 
Ak ste definitívne rozhodnutý 
vyplniť sčítacie tlačivá elek-
tronicky, informujte o tom 
sčítacieho komisára.

Od sčítacieho komisára pre-
vezmete tri sčítacie tlačivá:

Údaje o obyvateľovi pre kaž-
dého člena domácnosti;

Údaje o byte vyplní jedna 
osoba za celú bytovú domác-
nosť;

Údaje o dome vyplňuje 
vlastník alebo správca domu 
za každý dom – za každý dom 
jedno sčítacie tlačivo.

Skôr ako začnete vyplňo-
vať sčítacie tlačivá, prečítajte 
si vysvetlivky. Mali by vám 
pomôcť zapísať údaje úplne, 
správne a pravdivo. Sčítacie 
tlačivá vypisujte modrým alebo 
čiernym perom. Sčítacie tlačivá 
neskladajte, chráňte ich pred 
poškodením a zničením.

Po rozhodujúcom okamihu 
sčítania sčítací komisár opäť 
navštívi vašu domácnosť. 
Pomôže vyplniť sčítacie tlačivá 
osobám, ktoré ho o to požiada-
jú. Skontroluje vypísané tlačivá 
a v prípade potreby vás vyzve, 
aby ste doplnili alebo spresnili 
údaje.

 

Využitie údajov 
zo sčítania
Štatistické údaje získané zo sčí-
tania obyvateľov, domov a bytov 
sú užitočné pre štátnu správu 
i samosprávu, ako aj pre súk-
romnú sféru. Na základe týchto 
údajov sa bude lepšie a ľahšie 
kompetentným rozhodovať, 
kde postavia napríklad byty, kde 
je potrebná škola, nemocnica či 
cesta. Štatistické údaje zo sčíta-
nia dajú odpoveď aj na otázky 
súvisiace s podnikaním, do kto-
rého regiónu je vhodné investí-
cie nasmerovať a vytvoriť tam 

nové pracovné miesta, prípadne 
udržať pracovnú silu.

Na základe štatistických úda-
jov zo sčítania sa rozmiestnia 
stanoviská záchrannej služby 
a hasičského zboru tak, aby 
pomoc prišla čo najskôr. Zo sčí-
tania obyvateľov, domov a bytov 
majú teda v konečnom dôsled-
ku prospech všetci občania.

Pre obec je osobitne dôleži-
té, aby vedela čo najpresnejšie 
preukázať počet obyvateľov 
na svojom území. Tento údaj 
ovplyvňuje výšku finančných 
prostriedkov, ktoré plynú 
do obecných rozpočtov vo 
forme dane z príjmu fyzic-
kých osôb. Obec tieto peniaze 
vynakladá na financovanie 
služieb obyvateľom a na verej-
noprospešné projekty, medzi 
ktoré patrí napríklad doprava, 
sociálne služby, opatrovateľské 
služby, kultúrny rozvoj, výstav-
ba bytov, oprava a údržba budov 
vo vlastníctve obcí a pod. 

Moderná doba
Sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov v roku 2011 sa využitím 
nových prístupov zapíše do his-
tórie ako doteraz najmodernej-
šie štatistické zisťovanie svojho 
druhu na území Slovenskej 
republiky.

V Slovenskej republike 
vytvárali doteraz obce návr-
hy sčítacích obvodov ručne, 
zakresľovaním do mapy podľa 
vopred určených pravidiel. 
V roku 2011 sa sčítacie obvody 

po prvý raz v histórii tvoria pro-
stredníctvom on-line aplikácie. 
Vytváranie návrhov sčítacích 
obvodov s využitím moderných 
technológií je jedinou cestou, 
ako dostať sčítanie na vyššiu 
úroveň a zabezpečiť tak vyššiu 
kvalitu relevantných dát využi-
teľných aj po sčítaní.

Ďalšou on-line aplikáciou vy-
vinutou pre sčítanie v roku 2011 
je monitorovací systém. Táto 
tzv. informačná služba pre sčíta-
cích komisárov, obce, obvodné 
úrady a pracoviská Štatistického 
úradu Slovenskej republiky 
v krajských mestách sa zavádza 
na zjednodušenie a skvalitnenie 
prípravy, priebehu a realizácie 
sčítania vrátane záverečných 
sumarizačných prác spojených 
so sčítaním. Po sčítaní poskytne 
obec z monitorovacieho systé-
mu obvodnému úradu prehľad 
o počte sčítaných obyvateľov, 
domov a bytov. Pôjde o prvý vý-
stup zo sčítania na území obce.

V roku 2011 sa budú môcť 
obyvatelia po prvý raz v histórii 
sčítať aj elektronicky prostred-
níctvom novej internetovej 
stránky Štatistického úradu SR 
www.scitanie2011.sk. Elektro-
nické formuláre budú okrem 
slovenčiny aj v maďarskom, 
rómskom, rusínskom, ukra-
jinskom a anglickom jazyku. 
Čas na elektronické sčítanie 
bude kratší, od 21. mája do 29. 
mája. n

podľa www.statistics.sk  
spracoval Juraj Gradoš
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www.csvzml.org
Ak by ste vo svete internetu chceli čo-to 
načerpať pre svoju duchovnosť a rozšíriť si 
obzory, nie je na to lepší priestor a forma 
ako návšteva oficiálnej stránky Centra 
spirituality Východ – Západ Michala Lacka 
www.csvzml.org.

Len pre krátke priblíženie – táto inštitú-
cia má svoje počiatky v Ríme, kde už v roku 
1980 fungovala pod názvom Centrum 
štúdia a výskumu Východ – Západ, neskor-
šie bolo jej sídlo prenesené do Košíc. Ešte 
viac o histórii centra sa dozviete v sekcii 
História centra. Hlavnou úlohou centra 

je vykonávanie vedeckej činnosti v oblasti 
byzantskej teológie a spirituality, zhromaž-
ďovanie dostupnej literatúry a v neposled-
nom rade organizácia sympózií, prednášok 
a konferencií. Ak hľadáte na týchto strán-
kach zoznamy týchto podujatí, jednoducho 

ich nájdete v ľavej odkazovej lište Nastáva-
júce udalosti. Ak ste však niečo zmeškali, je 
tu pre vás Archív so svojimi podsekciami, 
ktoré obsahujú všetko potrebné, čo by 
nemalo ujsť vašej pozornosti.

Pri prehliadaní webových stránok som 
bol príjemne prekvapený jednoduchou 
štruktúrou, ale hlavne som si nevedel 
odpovedať na otázku, či je táto stránka 
viac informačná alebo formačná. Skúste 
navštíviť túto webovú doménu a sami nájsť 
odpoveď.

Mikuláš Jančuš

WEBOVÉ StRÁnKY

slovo   10 | 2011



Svätá Terézia z Avily 2
Drahí bratia a sestry,
medzi najdôležitejšie diela 
svätej Terézie z Avily patrí 
predovšetkým autobiogra-
fia s názvom Kniha života, 
ktorú ona volá Kniha Pánových 
milostí. Vytvorená v avilskom 
karmele v roku 1565 zachytáva 
jej biografickú a duchovnú 
cestu a bola napísaná, ako tvrdí 
samotná Terézia, aby podro-
bila svoju dušu rozoznávaniu 
„majstra spirituality“ – sv. Jána 
z Avily. Cieľom je zdôrazniť 
prítomnosť a konanie milosrd-
ného Boha v jej živote: preto 
zachytáva často dialóg modlitby 
s Pánom. Je to čítanie, ktoré 
očaruje, pretože svätica nielen 
rozpráva, ale ukazuje – priam 
znova prežíva hlboký zážitok 
svojho vzťahu s Bohom. V roku 
1566 Terézia píše Cestu dokona-
losti, ňou nazývanú Napome-
nutia a rady, ktoré dáva Terézia 
Ježišova svojim mníškam. Im 
Terézia predkladá intenzívny 
program kontemplatívneho 
života v službe Cirkvi, na ktoré-
ho základe sú evanjeliové rady 
a modlitba. Medzi najcennejšie 
časti patrí komentár k modlitbe 
Otče náš ako model modlitby. 
Najznámejšie mystické dielo 
sv. Terézie je Vnútorný hrad, 
napísaný v roku 1577, už v plnej 
zrelosti. Ide o spätný pohľad 
na vlastnú cestu duchovného 
života, zároveň návod na možné 
napredovanie kresťanského ži-
vota k plnosti a svätosti pod ve-
dením Ducha Svätého. Terézia 
sa odvoláva na štruktúru hradu 
so siedmimi izbami ako obraz 
vnútra človeka, uvádzajúc záro-
veň symbol priadky morušovej, 
ktorá sa pretvorí na motýľa, aby 
vyjadrila cestu od prirodzeného 
k nadprirodzenému. Svätica 
sa inšpiruje Svätým písmom, 
obzvlášť Veľpiesňou a závereč-
ným symbolom dvoch mlado-
manželov, ktorý jej dovoľuje 
opísať v siedmej izbe vrchol 
kresťanského života vo svojich 
štyroch aspektoch: trojičnom, 
kristologickom, antropolo-
gickom a ekleziálnom. Svojej 

činnosti zakladateľky 
reformovaných kar-
melov Terézia venuje 
Knihu zakladania 
napísanú medzi rokmi 
1573 a 1582, v ktorej 
hovorí o živote rodiacej 
sa rehoľnej skupiny.

Nie je jednoduché 
zhrnúť v pár slovách 
hlbokú a artikulovanú 
tereziánsku spiritualitu. 
Chcel by som spome-
núť niektoré podstatné 
body. V prvom rade sv. 
Terézia predkladá evan-
jeliové rady ako základ 
celého kresťanského 
a ľudského života: 
obzvlášť odpútanie sa 
od majetku, čiže evan-
jeliová chudoba, a tá sa 
týka všetkých nás; láska 
jedných voči druhým 
ako podstatný prvok 
komunitného a spolo-
čenského života; poko-
ra ako láska k pravde; 
odhodlanie ako ovocie 
kresťanskej odvahy; 
teologálna nádej, ktorú 
opisuje ako smäd po ži-
vej vode bez zabudnu-
tia na ľudské čnosti: 
vľúdnosť, pravdivosť, 
skromnosť, ochota, ra-
dosť, vzdelanosť. V dru-
hom rade sv. Terézia 
navrhuje hlboký súlad 
s veľkými biblickými 
osobnosťami a živým 
načúvaním Božiemu slovu. Ona 
sa identifikuje predovšetkým 
s nevestou z Veľpiesne, s apoš-
tolom Pavlom a samozrejme 
s umučeným Kristom a eucha-
ristickým Ježišom.

Svätica podčiarkuje, ako 
veľmi podstatná je modlitba; 
„Modliť sa,“ hovorí, „zname-
ná s priateľstvom navštevo-
vať – z tváre do tváre – toho, 
o ktorom vieme, že nás miluje.“ 
Modlitba je život a postupne sa 
rozvíja v súlade s vývinom kres-
ťanského života: začína s hla-
sovou modlitbou, pokračuje 
zvnútornením skrze meditáciu 

a rozjímanie až k dosiahnutiu 
jednoty lásky s Kristom a Naj-
svätejšou Trojicou. Samozrej-
me, nejde o vývin, pri ktorom 
vystúpenie na vyššie stupne 
znamená zanechanie predchá-
dzajúcich typov modlitieb, ale 
je to predovšetkým postupné 
prehĺbenie vzťahu s Bohom, 
ktoré zahrňuje celý život. Viac 
než pedagogika modlitby je 
učenie sv. Terézie skutočná 
mystagógia: čitateľa jej diel učí 
modlitbe tým, že sa ona sama 
s ním modlí; často vskutku 
preruší opis alebo výklad, aby 
spočinula v modlitbe.

Ďalšou témou milou 
svätici je centrálnosť 
Kristovej ľudskosti. Pre 
Teréziu je kresťanský 
život osobný vzťah 
s Ježišom, ktorý vrcho-
lí v jednote s ním skrze 
milosť, lásku a jeho na-
podobovanie. Z toho 
vyplýva dôležitosť, 
ktorú ona pripisuje 
meditovaniu umuče-
nia a Eucharistie, čiže 
Kristovej prítomnosti 
v Cirkvi pre život kaž-
dého veriaceho a ako 
srdce liturgie.

Posledný podstatný 
aspekt tereziánskeho 
učenia, ktorý chcem 
podčiarknuť, je zdo-
konaľovanie sa ako 
úsilie celého kresťan-
ského života a jeho 
finálna méta. Svätica 
má mimoriadne jasnú 
myšlienku o plnosti 
Krista nanovo prežitej 
v kresťanovi. Na konci 
cesty vo vnútornom 
hrade, v poslednej 
izbe, Terézia opisuje 
túto plnosť, reali-
zovanú v prebývaní 
v Najsvätejšej Trojici, 
v jednote s Kristom 
skrze mystérium jeho 
ľudskosti.

Drahí bratia a sestry, 
sv. Terézia Ježišova 
je skutočnou učiteľ-

kou kresťanského života pre 
veriacich všetkých čias. V našej 
spoločnosti, chudobnej na du-
chovné hodnoty, nás učí stať sa 
neúnavnými svedkami Boha, 
jeho prítomnosti, jeho kona-
nia, učí nás reálne cítiť smäd 
po Bohu, ktorý jestvuje v hĺbke 
nášho srdca, túto túžbu vidieť 
Boha, hľadať Boha, rozprávať sa 
s ním a byť jeho priateľmi. n

TK KBS
preložil Ľubomír Rebek

upravil Juraj Gradoš
(dokončenie z minulého čísla)

snímka:  
www.saintteresatitusville.org

12 | slovo svätého otca slovo   10 | 2011



Andy Warhol  
– náboženský umelec?
Tak znela téma prednášky organizovanej Francúzskym kultúrnym inštitútom sv. Ľudovíta 
v Ríme o živote a diele slávneho amerického maliara, grafika, filmového tvorcu, manažé-
ra skupiny Velvet Underground, vodcovskej osobnosti tzv. pop artu, amerického umeleckého 
smeru, ktorý kulminoval v 60. rokoch minulého storočia. O prednáške referoval vatikánsky 
denník L´Osservatore Romano (23.02.2011). Andy Warhol je totiž pokladaný za predstavite-
ľa vyhrotene sekularistického chápania umeleckej tvorby, zbaveného akéhokoľvek odkazu 
na sakrálnu dimenziu existencie.

Tento extravagantný ume-
lec pochádzal z rodiny, 
ktorá emigrovala kon-

com 20. rokov z východného 
Slovenska do Spojených štátov 
amerických, kde sa Andrew 
Warhola, ako znie jeho pravé 
meno, stal neskôr preslávenou 
osobnosťou rozmaznávanou 
svetovými médiami. Až po jeho 
smrti v roku 1987 vyšla najavo 
jeho druhá tvár, či priam skrytá 
osobnosť, ktorá bola na poču-
dovanie mnohých hlboko nábo-
žensky založená. Andy Warhol 
sa takmer denne zúčastňoval 
na byzantskej liturgii vo svojom 
rodnom Pittsburghu, v Chráme 
sv. Jána Zlatoústeho, kde bol 
pokrstený. Neskôr, keď už ako 
chýrny umelec žil v New Yorku, 
prichádzal na omšu do rímsko-
katolíckej Katedrály sv. Patrika 
na Manhattane. Venoval sa 
charite nielen formou finanč-
ných dotácií, ktoré mohol ľahko 
poskytnúť z nemalých zárobkov 
za svoju tvorbu, ale aj tým, že 
osobne chodil obsluhovať bez-
domovcov do výdajne pokrmov 
v jednom charitnom centre. 

Americký umelec, ktorého 
tvorba bola v západnej Európe 
pozitívne reflektovaná hnutím, 
ktoré vyplynulo zo spoločen-
ských pohybov v roku 1968, žil 
osamelý v byte ozdobenom iko-
nami, veľkým krížom a sochou 
vzkrieseného Krista.

Tieto okolnosti jeho súkrom-
ného života médiá v jeho dobe 
nielen neobjavili, ale zjavne 
napriek početným rozhovorom 
ani nechceli objaviť.

V ostatnej dobe však vyšla 
na svetlo ešte jedna skutočnosť. 
Jej zápis je v umelcovom den-
níku z roku 1980. Andy Warhol 
sa vtedy zdržiaval v Neapoli ako 
hosť galeristu Lucia Amelia, 
ktorého opakovane žiadal, aby 
mu sprostredkoval stretnu-

tie s Jánom Pavlom II. Došlo 
k nemu 2. apríla na Námestí sv. 
Petra pri stredajšej generálnej 
audiencii. 

Zo stretnutia s pápežom sa 
zachovala fotografia a Andy 
Warhol si do svojho denníka 
poznamenal, že mu pápež stisol 
ruku oboma dlaňami, čo vnímal 
ako požehnanie. Z dojemnej 
fotografie prebleskujú ich vzá-
jomné sympatie.

Francúzsky kunsthistorik 
Alain Cueffa poukázal v spo-
mínanej prednáške na to, že 
vzhľadom na to, čo dnes vieme 
o tomto slávnom americkom 
umelcovi slovenského pôvodu, 
možno dospieť k záveru, že 
zrejme trpel poruchou rozštie-
penia osobnosti. Dokázal sa 

prezentovať ako nezúčastnený, 
indiferentný egocentrik, spo-
kojný sám so sebou, ale zďaleka 
to nebola celá jeho osobnosť. 
Nezostáva teda nič iné, ako 
sa pýtať – hovorí francúzsky 
znalec postmoderného umenia 
–, ktorý z oných dvoch Warho-
lov bol viac autentický. Isté je 
to, že svetské médiá si vybrali 
a obľúbili len toho prvého, 
pričom ponechali úplne bez zá-
ujmu tvorbu posledných rokov 
Warholovho života, v ktorých 
sa umelec odklonil od konzum-
ného životného štýlu a hľadal 
cestu späť k výrazovým formám 
onoho transcendentného zmys-
lu života, ktorý nikdy neprestal 
hľadať. n

(RV)
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Sčítanie obyvateľstva sa 
uskutočňuje v Slovenskej re-
publike po druhýkrát. Prečo 
je sčítanie ľudu dôležité?
Sčítanie patrí k najstarším 
druhom štatistiky. Prvé správy 
o sčítaniach sú už zo staroveké-
ho Babylonu, Egypta a Číny. Sčí-
tania sa niekoľkokrát spomínajú 
aj v Biblii, najznámejšia je evan-
jeliová správa o sčítaní v roku, 
keď sa narodil Ježiš Kristus.

Dôležitosť sčítania spočíva 
v tom, že sa pri ňom zisťujú 
zaujímavé a dôležité informá-
cie, ktoré nemožno štatisticky 
inak zistiť. Sú to nielen údaje 
o náboženskom, ale aj o národ-
nostnom alebo vzdelanostnom 
zložení obyvateľstva. Sčítanie 
zisťuje tiež unikátne informácie 
o ekonomickej aktivite oby-
vateľov, dochádzke za prácou 
a do školy či o úrovni bývania. 

Všetky tieto údaje charakterizu-
jú aktuálny stav spoločnosti a sú 
východiskom pre prognózova-
nie vývoja do budúcnosti. Kaž-
dý účastník sčítania vyplnením 
údajov prispieva k spoznaniu 
súčasnej úrovne našej spoloč-
nosti. Tohtoročné sčítanie sa 
koná podľa rovnakej metodiky 
v celej Európskej únii a je preto 
dôležité aj z pohľadu medziná-
rodných porovnaní.

Odkedy sa v sčítaní objavuje 
otázka vierovyznania?
Otázka vierovyznania má v sčí-
taniach tradíciu už od 19. storo-
čia. Na našom území sa zisťo-
vala pravidelne až do roku 1950. 
Po nežnej revolúcii sa otázka 
vierovyznania vrátila do sčíta-
nia a zisťovala sa v poslednom 
československom sčítaní v roku 
1991 aj v prvom slovenskom 

sčítaní v roku 2001. Rovnako 
je zaradená aj v tohtoročnom 
sčítaní. V roku 1991 bola otázka 
o náboženstve formulovaná ako 
otvorená otázka, kde bolo treba 
do sčítacieho hárku slovne 
zapísať odpoveď. V roku 2001 
bola väčšina otázok na sčíta-
cích hárkoch (vrátane otázky 
o náboženskom vyznaní) 
formulovaná tak, že odpoveď sa 
vyznačila krížikom ako jedna 
z viacerých ponúknutých alter-
natív. Tento spôsob zostal aj pri 
tohtoročnom sčítaní. Na otázku 
číslo 23 (Náboženské vyznanie) 
je ako odpoveď ponúknutá 
možnosť označiť niektorú z 18 
registrovaných cirkví, odpoveď 
bez vyznania a možnosť dopísať 
iné vyznanie.

Aké kritériá máme zohľadniť 
pri otázke vierovyznania? 

(Kto sa má prihlásiť k jednot-
livým cirkvám – podľa krstu, 
podľa toho, kam chodíme, 
čo praktizujeme, kde je nám 
lepšie...?)
Oficiálne vysvetlivky k sčítaniu 
hovoria, že „náboženským vy-
znaním sa rozumie účasť na ná-
boženskom živote niektorej 
cirkvi (náboženskej spoločnos-
ti) alebo vzťah k nej.“ Domnie-
vam sa, že každý pokrstený, 
ktorý svoj krst vníma, by mal 
deklarovať svoj vzťah k Cirkvi 
a pri sčítaní sa k nej prihlásiť.

Je podľa vás prihlásenie 
k Cirkvi aj otázkou viery? (Ak 
je niekto veriaci, mal by sa 
prihlásiť, lebo aj takto vyzná-
va svoju vieru?)
Áno, je to určite tak. Pokladám 
to za dôležité priznanie sa 
k svojej náboženskej identite.

Môže niekto na základe 
prihlásenia sa k jednotlivým 
cirkvám vyžadovať od veria-
ceho nejaké napr. finančné 
povinnosti? Dajú sa tieto 
údaje zneužiť?
Nie, netreba sa obávať vzniku 
akýchkoľvek povinností alebo 
zneužitia údajov získaných 
zo sčítania. Sčítanie, rovnako 
ako všetky ostatné štatistic-
ké zisťovania, je anonym-
né. Štatistici pokladajú tzv. 
štatistickú dôvernosť za jednu 
z fundamentálnych povinností, 
ktorú im ukladá aj zákon, aj 

Sčítanie obyvateľstva môže niekoho naplniť obavami, iní 
v ňom vidia nutnú povinnosť. Súčasťou sčítania je aj otáz-
ka vierovyznania. Aj na túto tému odpovedal pre Slovo 
bývalý predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky, 
otec dvoch detí RNDr. Peter Mach.

14 | rozhovor

Nebojte sa 
prihlásiť

Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania (%) 
podľa sčítaní obyvateľov, domov a bytov v rokoch 1950, 1991 a 2001

Náboženské vyznanie 1950 1991 2001
rímskokatolícke 76,2 60,4 68,9
gréckokatolícke 6,5 3,4 4,1
pravoslávne 0,2 0,7 0,9
evanjelické a. v. 12,9 6,2 6,9
reformované kresťanské 3,2 1,6 2,0
ostatné evanjelické 0,2 0,2 0,1
ostatné 0,4 0,3 1,1
nezistené 0,1 17,4 3,0
bez vyznania 0,3 9,8 13,0

Zdroj údajov: Štatistický úrad SR
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profesionálna etika. Nie je preto 
najmenší dôvod obávať sa, že 
by údaje zistené pri sčítaní boli 
využité alebo zneužité proti 
konkrétnym osobám. Nestalo 
sa to v doterajšej histórii a som 
presvedčený, že to nehrozí ani 
v budúcnosti.

Má sčítanie priamy vplyv 
na príspevok cirkvám, ktorý 
im vypláca štát?
Nie, financovanie cirkví v sú-
časnosti nevychádza z počtu 
veriacich jednotlivých cirkví 
a ani neviem o tom, že by tak 
malo byť v budúcnosti.

Na čo slúži výsledok sčítania 
v otázke vierovyznanie štátu 
a na čo jednotlivým cirkvám?
Výsledky sčítania v otázke vie-
rovyznania sú pre štát dôležitou 
informáciou, ktorú môže využiť 
pri príprave rozhodnutí, ktoré 
sa týkajú vzájomných vzťahov 
medzi štátom a cirkvami. Treba 
však opakovane zdôrazniť, že 
to nie je podklad na financova-
nie cirkví. Pre jednotlivé cirkvi 
môžu byť zaujímavé nielen glo-
bálne údaje zo sčítania za celé 
Slovensko, ale aj údaje podľa 
jednotlivých územných celkov 
(kraje, okresy, obce), ktoré 
môžu byť podkladom na reflek-
tovanie výsledkov pôsobenia 
na jednotlivých územných 
celkoch.

Konferencia biskupov Slo-
venska v spolupráci s hlavný-
mi médiami Katolíckej cirkvi 
na Slovensku pripravila 
kampaň, ktorá má ľudí nabá-
dať, aby vyznali svoju vieru. 
Vidíte tento postoj Cirkvi po-
zitívne alebo negatívne? Kde 
sú podľa vás pozitíva a kde 

úskalia tohto projektu?
Myslím si, že je to užitočná 
kampaň a tie jej časti, ktoré som 
mal doteraz možnosť vidieť, 
sa mi páčili. Myslím si, že je 
prirodzené, keď sa na verejnosti 
hovorí o týchto otázkach. Cirkvi 
majú svoje prirodzené miesto 
v spoločnosti a aj táto kampaň 
to môže pripomenúť. Riziko 
vidím v tom, že sa možno zvýši 
počet útokov na cirkvi, vrátane 
obviňovania zo snahy o mocen-
ské a politické ambície. Na to 
bude treba reagovať.

Medzi rokmi 1991 a 2001 
nastal na Slovensku podľa 
sčítania nárast veriacich. 
Kde vidíte dôvody tohto javu 
a aký výsledok odhadujete 
v tomto roku?
V roku 1991 sa náboženské 
vyznanie zisťovalo pri sčítaní 
prvý raz po 40 rokoch. Pri 
tomto sčítaní 17,4 % obyvateľov 
na otázku o náboženstve neod-
povedalo. Osobne si myslím, že 
sa v tom ešte premietali obavy 
z minulosti. Pri sčítaní v roku 
2001 na túto otázku neodpove-
dali už len 3 % respondentov. 
To sa prejavilo v tom, že hoci 
stúpol aj počet obyvateľov, ktorí 
deklarovali, že sú bez vyznania 
(z 9,8 % v roku 1991 na 13,0 % 
v roku 2001), stúpol počet 
obyvateľov, ktorí sa prihlásili 
k jednotlivým náboženským 
vyznaniam. 
Predpokladám, že sčítanie 
v tomto roku prinesie pokles 
obyvateľov, ktorí sa prihlásia 
k náboženstvu. Dôvod vidím 
v globálnych útokoch najmä 
na Katolícku cirkev, súvisiacich 
s niektorými negatívnymi javmi 
z minulosti.

Kedy asi uvidíme, či sa váš 
odhad naplnil?
Štatistický úrad SR počíta 
s tým, že čiastkové výsledky zo 
sčítania by mali byť k dispozícii 
v novembri tohto roka. Pred-
pokladám, že v tomto termíne 
budú k dispozícii už aj súhrnné 
výsledky týkajúce sa otázky 
o náboženstve. Komplexné 
údaje získané zo sčítania budú 
postupne publikované v priebe-
hu budúceho roka a Európska 
únia stanovila posledný termín 
na zverejnenie údajov na marec 
2014.

Na záver povedzte našim 
čitateľom, prečo je dôležité, 
aby sa na sčítaní obyvateľ-
stva zúčastnili a na otázky 
odpovedali pravdivo.
Už v úvode tohto rozhovoru 
som povedal, že sčítanie patrí 
k najstarším štatistikám. Aj 
to ukazuje na jeho význam 
v minulosti. Rovnako dôležité 
zostáva sčítanie aj v prítomnos-
ti. Vytvára obraz o našej súčas-
nosti a každý z jeho účastníkov 
sa podieľa na jeho tvorbe. Ak sa 
na sčítaní zúčastním a odpove-
dám pravdivo na jeho otázky, 
pomáham vytvoriť presný ob-
raz, ktorý o sebe zanechávame 
nielen pre seba, ale aj pre bu-
dúcnosť. Presný obraz získaný 
zo sčítania má význam nielen 
pre históriu, ale aj preto, že úda-
je zo sčítania sú východiskom 
pre prognózovanie budúceho 
vývoja demografických i ekono-
mických ukazovateľov. Chcel by 
som preto apelovať na zodpo-
vednosť nás všetkých za úplnosť 
a pravdivosť sčítania.

za rozhovor ďakuje  
Juraj Gradoš
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Grunt otcov
        Jozef Tóth

Len nezabudni na cestu, 
pamätaj na starý dvor 

a na chodníky, 
ktoré k nemu vedú. 
I v korytách tuku 
vzoprie sa ti srdce 

a pocítiš až  v dreni 
svoju vlastnú biedu.

Len idú a idú 
a valia sa ľudia, 

ľudia, tvoji bratia. 
Nie všetci majú čistú pamäť, 

nie všetci sa vrátia. 
Ďaleko od domu 

krížom-krážom cesty 
a na krížnych cestách 
nedobrý duch máta. 

Ach, ako je clivo, 
strach 

a odpustenie 
a márne volanie: 
rata, rata, rata!

Len v ušiach ti šumí 
starodávna pieseň, 

ach, Bože, pomôž mi 
po piesni sa vrátiť. 

Zatúlaná ovca nemôže 
sa stratiť, 

kým čuje volanie 
dobrého pastiera. 

Len ten, čo chce zomierať, 
len ten vždy zomiera.

zo zbierky Piesne zo Solúna

S hlbokým zármutkom si 18. mája 2011 pripomíname rok od úmrtia bývalého predsedu redakčnej rady 
časopisu Slovo, gréckokatolíckeho kňaza a mimoriadneho profesora doc. Marka Pribulu, PhD. Jeho 
odchod zanechal v našich srdciach i mysliach nezmazateľný znak rovnako, ako aj jeho život. Veríme, 
že jeho odkaz a dielo budú trvalo živé a že ani mocný čas nedokáže zahladiť jeho pamiatku. Všetci, čo si 
ho pamätáte ako veselého a energického človeka, uchovajte si túto spomienku a v modlitbách myslite 
aj na jeho nesmrteľnú dušu.

Otec Marek, večná ti pamiatka, blažený pokoj!

Spoločne s redakciou si na neho spomína smútiaca rodina, priatelia a kolegovia.
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Máme rafinovaného 
nepriateľa
Obrazom rodiny, ktorá nemá 
alebo stratila spojenie s Pánom 
Bohom cez spoločnú modlitbu, 
by mohol byť obraz bábätka, 
ktoré je vzaté od svojich rodičov 
a nie je mu dovolené dotknúť 
sa ich, počuť ich hlas a podob-
ne. Je to stav bezmocnosti, 
strachu, beznádeje a de-
zorientácie. Tento stav chce 
dosiahnuť diabol, keď rôznymi 
rafinovanými spôsobmi útočí 
na modlitbový život kresťan-
ských rodín. A u koľkých sa mu 
to už podarilo?!

Rozbitie modliaceho 
sa rodinného 
spoločenstva – 
individualizmus 
Ak je rodina autentickým 
modliacim sa spoločenstvom, 
stáva sa pre každého jej člena 
nenahraditeľnou baštou du-
chovného života. Zvlášť pre deti 
sa stáva prostriedkom vystroje-
nia pre život viery. Bolo by iste 
zaujímavé porovnať životný štýl 

mladých ľudí, ktorí vyrastali 
v takejto rodinnej klíme, s tými, 
ktorí takú možnosť nemali. 

Veľmi ľahko a rýchlo dosiahne 
diabol u kresťana oddelenie 
od osobného času s Pánom, ak 
sa mu podarí nejakým spôso-
bom oddeliť ho od vlastného 
rodinného modliaceho sa spo-
ločenstva. Na túto oblasť možno 
aplikovať slová Svätého písma: 
„Dvaja sú na tom lepšie ako 
sám človek...  keď padnú, jeden 
zdvihne druhého. Beda však 
samému, keď padne! Nemá pri 
sebe druha, čo by ho zodvihol. 
Aj sa (lepšie) zahrejú, ak dvaja 
ležia spolu, ale sám – akože sa 
môže zahriať sám? Veď dvaja 
vedia premôcť samého, dvaja sa 
(skôr) postavia na odpor. Trojmo 
usúkaný povrazec sa nepretrhne 
tak chytro“ (Kaz 4, 7 – 12). Inými 
slovami, keď kresťan zažíva 
„suchoty“ – nechuť do modlit-
by − v spoločenstve modliacich 
sa kresťanov je povzbudený 
a vťahovaný naspäť do modlitby. 
To platí osobitným spôsobom 
o spoločenstve, ktorým je kres-
ťanská rodina. A to sa nedeje len 

tým, že sa na spoločnej modlitbe 
zúčastňuje, ale hlavne tým, že sa 
spolu so svojou situáciou stáva 
predmetom modlitby svojej 
rodiny. Je veľmi silným zážit-
kom, keď otec počuje svoje deti 
modliť sa za problémy v jeho 
práci, keď sa spolu s mamou 
modlia za jej zdravie, keď deti 
prijímajú požehnanie od svojho 
otca s modlitbou za ich školské 
záležitosti a pod. Vzájomná 
modlitba príhovoru je kon-
krétnym výrazom zjednotenia.  
Je preto pochopiteľné, že sa 
nepriateľ snaží kresťana z tejto 
„bašty“ vytrhnúť, a potom sa 
všemožne snaží zabrániť tomu, 
aby sa tam vrátil. Využíva na to 
rôzne spôsoby.

Keď chceme hovoriť o rôz-
nych útokoch diabla na mod-
litbový život rodiny, treba 
povedať, že ide o duchovný boj, 
ktorý sa zvláštnym spôsobom 
týka rodičov, teda dospelých 
členov. Tí nesú pred Bohom  
zodpovednosť nielen za seba, 
ale aj za svoje deti. Tí by si mali 
privlastniť postoj, ktorý vyjadril 

apoštol Pavol vo vzťahu k ve-
riacim v Korinte, keď im píše, 
že sa cíti byť ich duchovným 
rodičom. Hovorí: „A ja veľmi 
rád vynaložím všetko, ba aj seba 
samého vydám za vaše duše.“ (1 
Kor 10, 15)

Uponáhľanosť
Priblížme si niekoľko skutočne 
premyslených taktík nepriateľa. 
Prvým bojom je ustrážiť si čas 
na rodinnú modlitbu. Zvlášť 
v dnešnej uponáhľanosti, ktorá 
vládne všade navôkol. Treba 
nájsť čas, ktorý vyhovuje všet-
kým členom, a urobiť z neho 
akúsi prirodzenú súčasť dňa. 
Vytvoriť zvyk. Ako ranné či 
večerné umývanie zubov, alebo 
čas na jedenie.  

Uponáhľanosť je problém, 
ktorý nemožno podceňovať. 
Pozor si treba dávať na malé 
kompromisy, ktoré sú osprave-
dlňované veľkým množstvom 
povinností. Je to často aj služba 
pre Boha alebo nejaké iné 
dobro, čím odôvodňujeme, že 
nemáme čas na modlitbu. A tak 
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sa stáva, že sa modlí s deťmi iba 
ich mamka alebo ocko, alebo 
sa nemodlia vôbec. Lebo sa to 
nestíha. Kompromisy, o ktorých 
hovoríme, sú nebezpečné preto, 
že neskôr s najväčšou pravde-
podobnosťou ľahko prerastajú 
do akéhosi otupovania sve-
domia. Modlitba vtedy stráca 
charakter spoločného času 
s dobrým Bohom a je to skôr 
krátke, stručné, rýchle napo-
dobňovanie modlitby, akési 
odbavenie povinností, aby sme 
zadosťučinili svojmu vnútorné-
mu hlasu svedomia. A čo viac, 
ovocie modlitby, akým je radosť, 
zjednotenie, pokoj a pod. sa 
vtedy zjavne vytráca. 

Treba však poznamenať, že 
nedostatok času nebýva vždy 
skutočným problémom. Mali 
by sme si skôr uvedomiť, čo je 
v našom živote naozaj dôležité. 
Ako povedal súčasný spisovateľ 
P. Descouvemont, „ešte nikto 
nikoho nevidel umierať od hla-
du preto, že nemal kedy jesť. 
Človek si vždy nájde čas na to, 
čo pokladá za životne dôležité“. 
Skôr než povieme, že nemáme 
čas modliť sa so svojimi blíz-
kymi, zamyslime sa nad našou 
hierarchiou hodnôt, nad tým, 
čo je pre nás prvoradé.

Zahĺbenie sa 
do vlastného trápenia 
Ťažkosti života súvisia v du-
chovnom zmysle s akýmsi 

úpadkom a môžu podlamovať 
našu vieru. V rodinnom živote 
môže byť takýchto situácií dosť. 
Zvyčajne súvisia s oblasťami, 
ako sú krízy vzťahov, finančné, 
zdravotné problémy a pod. 
Od postoja, aký k nim zaujme-
me, záleží, aký vplyv budú mať 
na duchovnú klímu v našich 
rodinách. Môžu nás úplne 
oddialiť od Boha, ale môžu byť 
tiež podnetom na ešte tesnejšie 
primknutie sa k nemu ako k Pá-
novi, Osloboditeľovi, Otcovi, 
ktorý pozná a prijíma náš stav.

Niekedy sa stáva, že prichá-
dzame na modlitbu a máme 
tak veľa ťažkých vecí na srdci, 
s ktorými sa chceme modliť, že 
nevieme, čo skôr, až ostávame 
premožení klamným pocitom, 
že to všetko ani nedokážeme 
vypovedať a že pre Boha bude 
nemožné nás z toho vyslobodiť. 
Ostávame v myšlienkach zame-
raní na našu situáciu a nie sme 
schopní sa od nej odpútať. Tu 
sa začína rodiť postoj nedôvery 
a predsudkov voči samému 
Bohu. Namiesto toho, aby sme 
sa postavili pred Pána takí, akí 
sme, a prijali jeho obrovské ob-
jatie, ujdeme s tým, že sa radšej 
modliť nebudeme, že to nemá 
význam. Ťažkosť situácií, ktoré 
prežívame, sa tak premieňa 
na ťažkosť modlitby, či dokonca 
rezignáciu.

Za zmienku stojí, že známy 
duchovný autor Ján z Kronštad-
tu považuje smútok za „smrť 

srdca“, za odpad, za zničenie 
vnútornej modlitby.

Pohodlnosť
Často ani množstvo ťažkých 
vecí, s ktorými sa prichádzame 
modliť, ani málo času na mod-
litbu nie sú  také nebezpečné 
ako praobyčajná lenivosť 
a pohodlnosť. Diabol nás 
veľmi dobre pozná a vtedy „hrá“ 
veľmi lákavé melódie, pričom 
však „brnká“ na „nebezpečné 
struny“. Vkladá do mysle túžby 
po príjemnom a hlavne ľahkom 
citovom i telesnom uspokojení 
bez námahy. Najčastejšie sa 
nám v takýto čas ponúka relax, 
oddych, televízia alebo bezúčel-
né rozhovory... Iste aj toto je sú-
časťou života človeka, no práve 
preto je to veľmi dobrá ponuka 
namiesto modlitby. Zahŕňa to-
tiž v sebe aj akési ospravedlne-
nie.  Človek sa vtedy ohradzuje 
údajnou úprimnosťou, ktorá je 
však vo svojej podstate faloš-
ná. Na svoju obhajobu povie: 
„Modlitba, to je ohromná vec, 
ale teraz sa mi nechce. Dnes 
sa preto pomodlite bezo mňa. 
Ja sa modlím len vtedy, keď sa 
mi žiada. Modliť sa vtedy, keď 
sa mi vôbec nechce, to by bolo 
neprirodzené a násilné, bola by 
to istá forma pokrytectva a ne-
dostatku úprimnosti. Budem 
sa modliť vtedy, keď po tom 
túžim.“

Túžba je čosi veľmi pekné, 

ale menlivé. Jestvuje rovnako 
oprávnený, ale oveľa hlbší a stá-
lejší motív, ktorý nás pobáda 
stretnúť sa s Bohom v modlitbe: 
jednoducho fakt, že Boh nás 
k nej volá. Tu sa máme riadiť 
vierou, nie subjektívnym sta-
vom duše. Človek veľmi ľahko 
presvedčí sám seba o niečom, 
čo je menej namáhavé. Pravá 
sloboda nespočíva v tom, že sa 
človek  nechá ovládať mo-
mentálnymi popudmi. Práve 
naopak: slobodný človek nie 
je otrokom svojej premenlivej 
nálady, ale pri rozhodovaní sa 
riadi zvoleným rebríčkom hod-
nôt, ktorý nespochybňuje podľa 
okolností. A nakoniec, veď si 
predstavme, ako by asi vyzerala 
rodinná modlitba, keby vždy 
niekto z jej členov podľahol 
tejto pasci. Pravdepodobne by 
tam vždy niekto chýbal.

Každá rodina, ktorá sa úprim-
ne snaží o modlitbový život, by 
vedela vypovedať o mnohých 
ďalších útokoch. Nech nad 
týmito aj nad všetkými ostat-
nými úskokmi Zlého nám dáva 
víťazstvo zmŕtvychvstalý Ježiš, 
ktorý vyrastal v nazaretskej ro-
dine, a tak pozná potreby a boje 
našich rodín.  n

Miroslava a František  
Sochovičovci

ilustračná snímka:  
www.sorrowfulhearts.com

 | 17

Duchovná výzbroj 9: Meč Ducha 2 

Minule sme hovorili o tom, že jedi-
nou útočnou zbraňou, ktorú máme 

v duchovnom boji, je meč Ducha, ktorým 
je Božie slovo. Tu je však podstatné vedieť, 
že nestačí mať Božie slovo, ale vedieť 
touto účinnou zbraňou narábať – bojovať. 
V dnešnej dobe je síce Biblia skoro v každej 
rodine, ale odložená na poličke, kde na ňu 
sadá prach. A to je problém mnohých 
veriacich.

Ak chceme vedieť víťaziť v duchovnom 
boji, potrebujeme vedieť narábať zbraňa-
mi, ktoré nám Boh dal. Pozrime sa, ako 
bojoval Ježiš. O tom, ako sa správal, keď 
bol na púšti pokúšaný diablom, hovorí 

evanjelista Lukáš v kapitole 4, 1 – 13. 
Diabol prichádza za Ježišom, keď je vysile-
ný pôstom. Predstavuje mu samé príjemné 
veci (pokrm, Božiu ochranu a starostlivosť, 
slávu). Dôležité je uvedomiť si, že diabol 
cituje z Biblie. Neprichádza ako naivný 
hlupáčik. Vystupuje ako vysoko inteligent-
ná osoba, ktorá s Ježišom „súcití“ a „rozu-
mie mu“.

Ako reaguje Ježiš? Na každé pokušenie 
odpovedá Božím slovom. Neodpovedá 
diablovi teologickými poučkami, tradíciou 
ani liturgickými úkonmi. Ježiš na poku-
šenie hovorí: „Je napísané...“ A po treťom 
„seknutí“ Božím slovom sa diabol sťahuje 

a uteká preč.
To je cesta víťazstva aj pre nás. Vedieť 

používať Božie slovo. Každodenné čítanie 
Svätého písma, učenie sa citátov naspamäť 
a modlitba s Božím slovom – to je bojo-
vý výcvik, ktorý naozaj diablovi naháňa 
strach. Diabol nemá strach z Biblie v polič-
ke, ale trasie sa, ak je Božie slovo v mojich 
rukách, na mojich perách, v mojej mysli 
a v mojom srdci.

Urob dnes rozhodnutie: aspoň 15 minút 
denne s Božím slovom! Uvidíš, aké zmeny 
to prinesie do tvojho života.

Damián Saraka

VaROVaniE
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Po čom má Boh smäd?
Ako žiak základnej školy 

som sa platonicky zaľú-
bil do jedného dievčaťa, 

ktoré bývalo na opačnom konci 
mesta. Vždy, keď som mal 
poobede voľný čas, vybral som 
sa bicyklom na ulicu, kde bý-
vala. Tajne som dúfal, že si ma 
všimne, vyjde na dvor a stretne-
me sa. Veľmi som po tom túžil 
a veril som, že sa to raz stane. 
Bol som ochotný prejsť pár 
kilometrov a šliapať bicyklom 
do kopca iba kvôli stretnutiu 
s ňou. Veľká túžba stretnúť ju 
aj mimo školy a tráviť s ňou čas 
mi dodávala silu. No nikdy sme 
sa nestretli. A ja som to po pár 
pokusoch vzdal.

Kdesi v hĺbke našich sŕdc 
je túžba po stretnutí s ľuďmi, 
ktorých máme radi, na ktorých 
nám záleží  a chceme ich viac 
spoznať. No niekedy sa stane, 
že ten druhý nemá čas, záujem 
alebo ani nevie, že sa s ním 
chceme stretnúť.

Ale predsa je na svete niekto, 
kto prvý stojí na mieste nášho 
stretnutia a očakáva náš prí-
chod. Je to vzkriesený Kristus, 
ktorý svoju túžbu byť s nami 
dokázal na kríži, keď na ňom 
otvoril náruč. V nej môžeme 
prežiť objatie dokonalej lásky.

No predsa nášmu stretnutiu 
s ním niečo bráni. Mnohokrát 
sú to naše hriechy a chyby, skrze 
ktoré sa na seba dívame ako 
na nehodných stretnúť sa s ním. 
Myslíme si, že až keď budeme 
svätejší, trocha lepší, až vtedy 
môžeme predstúpiť pred jeho 
tvár. Ďalšou prekážkou, ktorá 
bráni stretnutiu, je lenivosť ale-
bo strach, že nebudeme prijatí 
takí, akí sme. Možno prežíva-
me sklamanie z nevypočutej 
modlitby.

Kde ťa teda Kristus 
čaká? Kde sa chce 
s tebou stretnúť?
Je to miesto tvojej modlitby. 
Je to čas, keď na neho voláš, 
lebo ti došla voda ako Sama-
ritánke pri Jakubovej studni 
(Jn 4, 7). Práve tvoje problémy 
a túžby po tom, čo ti chýba, ťa 
privedú na miesto, kde ťa čaká 
Pán. Katechizmus Katolíckej 
cirkvi sa o modlitbe vyjadruje 
takto: „Či to vieme, alebo nie, 
modlitba je stretnutie Božieho 
smädu s naším smädom. Boh 
má smäd po tom, aby sme mali 
smäd po ňom.“ Boh veľmi túži 
po tom, aby si k nemu pri-
chádzal. Aby si sa stretával so 

svojím Pánom. Iba on vie, čo 
najviac potrebuješ a čo preží-
vaš. Nechce, aby si bol sám so 
svojím krížom. Naber odvahu 
predstúpiť pred neho taký, 
aký si! Miesto, odkiaľ prame-
ní táto sila, je pri kríži. Tam 
uvidíš dôkaz jeho lásky, toho, 
že to s tebou myslí vážne. Si 
mu natoľko vzácny a drahý, že 
ťa čaká ako prvý. Má pre teba 
pripravené krásne stretnutie, 
o ktorom hovorí aj apoštol Ján 
v Knihe Zjavení: „Hľa, stojím pri 
dverách a klopem. Kto počúvne 
môj hlas a otvorí dvere, k tomu 
vojdem a budem s ním večerať, 
a on so mnou“ (Zjv 3, 20).

Môžeš počuť jeho hlas, no 
potrebuješ sa vnútorne stí-
šiť. Na chvíľu prestať myslieť 
na všetko, čo ťa čaká. Vôbec 
nie je ľahké mať zrazu myseľ 
v tichu a nemyslieť na nič, iba 
na stretnutie s Pánom. Chvíľu 
to trvá, preto si na modlitbu 
treba vyhradiť dostatok času, 
aby si sa každú chvíľu nemusel 
dívať na hodinky. Už vopred mu 
môžeš ďakovať za čas strávený 
s ním, nech už bude akýkoľvek. 
Predstav sa mu taký, aký si. Vo 
všetkej pravde k nemu, pretože 
pred ním sa nemusíš skrývať 
a pretvarovať. Najlepšie ťa 

pozná, veď za teba položil život 
na kríži. Hovor mu o svojich 
túžbach a problémoch, o skla-
maniach i o radostiach. Predlož 
mu svoje prosby a vďaky, no daj 
priestor aj jemu. On ťa obda-
ruje pokojom, radosťou z jeho 
prítomnosti, útechou a požeh-
naním. Možno nebudeš cítiť nič 
zvláštne, ale dôležité je uveriť 
v to, že je pri tebe a počúva ťa.

Drahý Ježišu, ďakujem ti, 
že túžiš po stretnutí so mnou. 
Ďakujem ti, že máš o mňa 
záujem, aj keď ho od druhých 
ľudí niekedy necítim. Ďakujem 
ti, že ma pozývaš na slávnost-
nú večeru iba s tebou. Že ma 
pozývaš do intimity, ktorá bude 
iba naša. Prosím ťa, daj mi 
dostatok sily a túžby nájsť si 
čas na naše stretnutie. Chcem 
si sadnúť k tvojim nohám ako 
Mária a počúvať tvoj hlas. 
Chcem sa začať na seba dívať 
tvojím pohľadom. Prosím ťa, 
nauč ma modliť sa. Nauč ma žiť 
v tvojej blízkosti a čerpať z nej 
živú vodu. Amen. n

Matúš Verba
ilustračná snímka:
Archív GMC Bárka
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Blažený, kto nájde pravého priateľa

Nové vedecké štúdie odkrývajú silu 
priateľstva v našom živote. Potvrdzujú 

blahodarné účinky pravého priateľstva nie-
len pre naše duševné, ale aj fyzické zdravie.

Biblia opisuje pravé priateľstvo ako verné, 
ktoré obstojí v životných skúškach. „Priateľ 
miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.“ 
(Prís 17, 17) Kniha Sirachova hovorí, že 
verný priateľ je na nezaplatenie. Ničím ne-
možno vyvážiť jeho hodnotu. Kto ho našiel, 
našiel poklad. Skutočný priateľ nenavádza 
na zlé, vie oceniť otvorenú výčitku a život 

s ním je potešením. Môže byť niekedy bližší 
ako vlastná rodina, ako to bolo aj v prípade 
nerozlučných priateľov Dávida a Jonatána.

Vzorom a prameňom pravého priateľ-
stva je priateľstvo, ktoré Boh uzatvára 
s človekom – s Abrahámom, s Mojžišom, 
s prorokmi... Boh dáva vznikať obdivuhod-
ným priateľstvám, ktoré sú odrazom jeho 
nezištnej a veľkorysej lásky. Samotné Božie 
slovo hovorí: „Kto sa bojí Boha, skutočne 
bude mať pravé priateľstvo, lebo aký kto je, 
takého aj priateľa bude mať.“ (Sir 6, 16n) 

Ježiš svojich učeníkov už dokonca nenazýva 
sluhami, ale pokladá ich za svojich priate-
ľov (Jn 15, 13 – 15).

Skutočných priateľov si treba hľadať 
a vyberať. Človek ich väčšinou spozná, až 
keď sa ocitne v problémoch. Božie slovo 
nás nabáda, aby sme boli prezieraví pri 
výbere priateľov, pretože tak sa môžeme 
vyhnúť bolestným skúsenostiam (porov. 
Sir 6, 5 – 13).

Marica Kipikašová

SlOVO O BiBlii

Do posledného dychu 2
Shahbaza Bhattiho, pakistanského ministra pre náboženské men-
šiny, 2. marca 2011 zavraždilo komando moslimských fundamen-
talistov v Islamabade. Tento člen Katolíckej cirkvi a jediný kresťan 
vo vláde, sa usiloval zmeniť zákon o bohorúhaní, ktorý za 25 rokov 
uplatňovania pripravil o život stovky kresťanov.

„Táto moja úcta 
k Ježišovi ma robí 
šťastným. Nechcem 

byť populárny, netúžim po mo-
cenských postoch. Chcem mať 
miesto pri Ježišových nohách. 
Chcem, aby môj život, môj cha-
rakter a moje skutky hovorili 
za mňa, že nasledujem Ježiša 
Krista. Táto túžba je vo mne 
taká silná, že by som – v tomto 
mojom boji a snahe pomôcť 
tým, ktorí sú v Pakistane 
chudobní, v núdzi alebo sú ako 
kresťania prenasledovaní – bol 
poctený, keby Ježiš prijal obetu 
môjho života. 
Chcem žiť pre Krista a pre neho 
chcem aj zomrieť. V tejto kra-
jine nemám strach. Mnoho ráz 
ma chceli extrémisti zavraždiť, 
uväzniť, vyhrážali sa mi, moju 
rodinu prenasledovali a terori-
zovali. Ale ja hovorím, že kým 
budem žiť, až do posledného 
dychu budem slúžiť Ježišovi, 
chudobným a trpiacim, kresťa-
nom a tým, čo sú v núdzi. 
Som presvedčený, že kresťa-
nia, ktorí pomohli moslimom 
postihnutým zemetrasením 

v roku 2005, vybudovali mosty 
solidarity, lásky, pochopenia, 
spolupráce a tolerancie medzi 
oboma náboženstvami. Ak tieto 
snahy budú aj naďalej pokračo-
vať, som presvedčený, že sa nám 
podarí zvíťaziť nad srdcami 
a zmýšľaním extrémistov. Dôjde 
k pozitívnej zmene: národy sa 
nebudú nenávidieť, nebudú 
vraždiť v mene náboženstva, ale 
budú sa mať v láske, budú na-
žívať v súlade, v tejto časti zeme 
budú budovať pokoj a vzájomné 
pochopenie. 
Chcem vám povedať, že vo Svä-
tom písme a v živote Pána Ježiša 
nachádzam mnoho inšpirácií. 
Čím viac čítam Starý a Nový zá-
kon, teda Božie slovo, tým som 
silnejší a moje rozhodnutia sú 
pevnejšie. Keď uvažujem o tom, 
že Kristus obetoval všetko, že 
Boh poslal svojho jednorodené-
ho Syna, aby nás vykúpil a spa-
sil, pýtam sa, akým spôsobom 
môžem ja ísť cestou kalvárie. 
Náš Pán povedal: ,Poď za mnou, 
vezmi svoj kríž a nasleduj ma.‘ 
Slová, ktoré mám vo Svätom 
písme najradšej, sú tieto: ,Bol 

som hladný a dali ste mi jesť; 
bol som smädný a dali ste mi 
piť; bol som pocestný a pritúlili 
ste ma; bol som nahý a priodeli 
ste ma; bol som chorý a navští-
vili ste ma; bol som vo väzení 
a prišli ste ku mne.‘ A tak, keď 
vidím chudobných, núdz-
nych, trpiacich hladom alebo 
smädom, som presvedčený, že 
sa v nich stretávam s Ježišom. 
Preto sa im so svojimi kolegami 
usilujeme pomôcť a postarať sa 

o nich. 
Som presvedčený, že tých, čo sú 
v núdzi, chudobných a siroty 
– bez ohľadu na ich vierovyzna-
nie – treba v prvom rade prijí-
mať ako ľudské bytosti. Myslím 
si, že tieto osoby sú súčasťou 

môjho tela v Kristovi, že sú 
prenasledovanou časťou Kris-
tovho tela, ktorá je v núdzi. Ak 
toto svoje poslanie dovedieme 
do úspešného konca, získame 
miesto pri Ježišových nohách 
a ja budem môcť hľadieť naňho 
bez hanby. n

preložil Štefan Turanský
(dokončenie z minulého čísla)

snímka:  
www.thebalochhal.com
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Byť Šimonom z Cyrény
„Už len týždeň a bude 

Veľká noc, toľko 
toho ešte treba 

stihnúť urobiť,“ pomyslela si 
Milena, keď sa v sobotu ráno 
zobudila. Nákupy, kompletne 
upratať byt... Čaká vzácnu 
návštevu, mladší syn Rišo 
príde na dovolenku s rodinkou 
z Nemecka.

Trocha ju mrzí, že syn žije 
„len tak“. Jeho ročná dcérka nie 
je pokrstená. Pri dohováraní 
len mávol rukou: „Mami, dnes 
je taký trend, koľkí takto žijú...“

„Bože, odpusť mi, že som zly-
hala pri výchove svojich detí,“ 
začínala svoju rannú modlitbu. 
Večer sa ozval Rišo. Na ten 
telefonát čakala celý deň.

„Mami, zamestnávateľ mi 
nedal dovolenku, ako sme 
plánovali. Mám voľno len týž-
deň. Najprv by sme sa zastavili 
u svokrovcov. K tebe prídeme 
niekedy koncom týždňa.“

„Dobre. Vďaka Bohu, že prí-
dete. Nech vás Boh sprevádza 
na ceste! Keď budete na Sloven-
sku, tak sa ozvite!“ 

V ten deň im dal kňaz pred 
záverečným požehnaním 
otázku na zamyslenie: „Na kto-
rom zastavení krížovej cesty sa 
nachádzate?“ Ani po skončení 
jej otázka neschádzala z mysle 
a hľadala na ňu odpoveď.

...

Týždeň ubehol veľmi rýchlo. 
Milena všetko stihla. Zarmuco-
valo ju však, že príde len Rišo. 
Starší syn síce občas zavolá, 
ale nepríde. Žije aj rodinou 
v Anglicku.

V stredu sa ozval Rišo:
„Ahoj mami, Deniska dostala 

vysoké horúčky a kŕče. Prestala 
nám jesť aj piť. Je v nemocnici. 
Neprídeme. Stav je vážny.“ 

Milena sa len zmohla na krát-
ke:

„Budem sa za ňu modliť“.
Modlilo sa jej ťažko. Nena-

chádzala správne slová a stále ju 
prenasledovala otázka: „Bože, 
prečo môjmu synovi?“

Z modlitby plynulo prešla 
do spomienok. Po skočení 
fakulty sa vydala za spolužia-
ka Igora. Narodili sa im dve 
deti. Po prvých konfliktoch sa 
pridružil aj alkohol, preto sa 
rozviedla. Chlapcov vychovala 
sama. O manžela sa nezaují-
mala. No o niekoľko rokov jej 
oznámili, že manžel dostal 
infarkt. Na pohrebe sa v nej 
prebudilo svedomie. Obrátila sa 
k Bohu. V chráme spoznala Bet-
ku, ktorá mala to, čo jej v živote 
chýbalo – Božiu prítomnosť 
v srdci. Zistila, že Betka má 
s ním iný vzťah – ako so živou 
osobou. Stále z nej vyžaroval 
pokoj a vyrovnanosť. A pritom 
má v rodine ťažký kríž. Manžel 
už 20 rokov leží doma, pretože 
po dopravnej nehode ochrnul.

„Ako to zvládaš?“ opýtala sa 
jej v ten deň Milena.

„Denne sa modlíme krížovú 
cestu. Často sa zamýšľam nad 
piatym zastavením. V man-
želovi vidím trpiaceho Ježiša, 
s ktorým kráčam ako Šimon 
z Cyrény. Učíme sa rozumieť 
reči kríža.“

Milena sklonila hlavu: „Moja 
vnučka je v kritickom stave. 
Neviem ako ďalej...“

„Čo tak byť Šimonom z Cyré-
ny pre ňu? Budeme sa modliť 
spolu,“ navrhla jej Betka. 

„Možno je to pre všetkých 
napomenutie, aby sa vydali 
na správnu cestu.“

V tú chvíľu už vytáčala syno-
vo číslo:

„Modlíme sa spoločne s ka-

marátkou za Denisku. Ruženec 
k Božiemu milosrdenstvu. 
Vždy o tretej.“

Na druhej strane sa ozval 
roztrasený hlas: „Mami, lekári 
nás pripravujú na najhoršie.“

„Ale Boh je najlepší lekár. 
Len dôveruj. Budem sa aj 
postiť. A vy dvaja s Agátou sa 
tiež zač nite modliť!“ pevne 
vyhlásila.

...

Rišo sa znova ozval na To-
mášovu nedeľu.  Práve sa 
domodlili Korunku k Božiemu 
milosrdenstvu.

„Mami, stal sa zázrak. De-
niske klesli teploty a rýchlo sa 
zotavuje.“

„Boh je dobrý. A dnes je 
navyše Nedeľa Božieho milosr-
denstva,“ zašeptala.

Syn pochopil.
„Keď Denisku prepustia 

z nemocnice, prídeme. Dáme si 
do poriadku manželstvo, chce-
me, aby Deniska bola pokrste-
ná. Boh existuje. Uzdravil ju.“

Po skončení si Milena ticho 
povzdychla: „Pane, daj, aby som 
bola Šimonom z Cyrény pre 
svoje deti!“ n

Ján Karas
ilustračná snímka:  

www.marysrosaries.com
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Autobus
Vybieham zo školy ako raketa. 
Pozerám na zastávku a zúfalo 
konštatujem, že dvere autobu-
su sa práve zatvorili. Hľadím 
na hodinky. Do odchodu 
autobusu zo stanice je presne 
dvanásť minút. Neuvažujem, 
ale rozbieham sa. Cesta je 
dlhá. Plno áut. Cestovná taška 
plná a ťažká. Nevzdávam sa, 
ale v duchu modlím. Verím, že 
sa Boh postará a stihnem to. 
Dobieham na stanicu s mi-
nútovým meškaním. Smola! 
Autobus nikde.

Rezignujem. Bože, prečo? 
Čo budem teraz robiť? Mám 
dve hodiny času! Unavene si 
sadám na lavičku. Práve vtedy 
sa objavuje kamarát, ktorého 
som už niečo vyše roka nevi-
dela. Celý čas ostáva pri mne 
a odprevádza ma až k autobu-
su. Nebyť zmeškaného spoja, 
nestretnem ho. Ďakujem 
Bohu, že je taký úžasný. Všet-
ko, aj to, čo pokladám za zlé, si 
vie tak nádherne použiť.

Mária Dudová-Bašistová
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Odovzdanosť
Sled ekténiových prosieb vystrieda na konci zvolanie obsahujúce 
výzvu a následné vážne rozhodnutie odovzdania „seba i druh druha“ 
a „celého svojho života“ Bohu.

Zamýšľali ste sa niekedy 
nad tým, prečo dávame 
svoj život Bohu? Myslím, 

že v hĺbke našich rozhodnutí 
je strach. Bojíme sa smrti. Ale 
viac sa bojíme žiť. Denne sa 
obávame zlyhania, núdze, 
bolesti, samoty, neistoty... 
O tom bola minulá katechéza. 
O úkryte v Božej milosti, v inti-
mite vzťahu s ním. Dnes pôjde-
me kúsok ďalej. Pri rozhovore 
o istej knihe som si nedávno 
vypočula poznámku: „Tá kniha 
nie je pre mňa, to je pre tých 
duchovnejších. Ja až taká byť 
nemusím“. Pár dní som potom 
premýšľala, či je namieste 
určovať, kto koľko duchovnosti 
potrebuje. Predstavila som si, 
že niekto má možnosť zvoliť si 
neobmedzenú výšku výplaty, 
na čo zareaguje: „Vysoká vý-
plata nie je pre mňa. Mne stačí 
troška“. Takto to nefunguje. 
Musíme denne vynaložiť úsilie, 
aby sme peniaze zarobili a tie 
nám zabezpečia, čo potrebu-
jeme. Zatiaľ čo tu sme vyna-
chádzaví a „obetaví“, v otázke 
„duchovných príjmov“ už takí 
múdri nie sme.

Pozrime sa ešte na jeden 
príklad (ne)múdrosti – biblic-
ký príbeh Judity, ktorým sme 
sériu katechéz začínali. Židov 
ohrozujú vojská Nabuchodo-
nozora. Sú obkľúčení, odrezaní 
od vodných prameňov, lebo 
nepriateľ chce, aby vysmädli 
a zoslabnutí stratili dôveru 
v Boha, začali sa mu rúhať. 
Boh by ich tak prestal chrániť 
a stali by sa ľahkou korisťou. 
Židia sa nástojčivo modlia 
a postia. Dokonca oltár zahalia 
do vrecoviny. Písmo hovorí, 
že Pán si pozorne vypočul ich 
hlas a zhliadol na ich úzkosť 
(porov. 4, 13). Ale ďalšie riadky 
namiesto víťazného riešenia 
prinesú len ďalšie trápenie. 
Ľud hladuje. Príde za starší-
mi a prosí ich, aby sa vzdali. 
Radšej budú otrokmi, len nech 
ostanú nažive. A tak stanovia 
lehotu päť dní. Ak Pán do-
vtedy nezasiahne, vzdajú sa. 
Vtedy prichádza Judita, ktorá 
mimochodom hladovala tak, 
ako ostatní, a vyčíta starším ich 
rozhodnutie. „Kto ste vy, že ste 
dnes pokúšali Boha...? (...) Ak 
nám aj nebude chcieť za týchto 

päť dní pomôcť, on má moc 
zachrániť nás kedykoľvek chce, 
ako aj zničiť nás pred očami 
našich nepriateľov. Vy sa však 
neodvažujte predpisovať Páno-
vi, nášmu Bohu, čo má robiť. 
Veď Boh nie je ako človek, 
ktorému sa možno vyhrážať, 
alebo ako syn človeka, na kto-
rého možno robiť nátlak.“ (Jud 
8, 12 – 16) Problém so strachom 
pohania nemali, presne vedeli, 
ako Boh koná. Nebála sa ani 
Judita. Žila v úzkom vzťahu 
s Pánom a dôverovala mu. Báli 
sa tí, ktorí sa vrátili k Bohu, 
ale uspokojili sa s troškou. 
Na nečakaný problém reagujú 
nárazovým modlením. Neboli 
vytrvalí v každodennom skry-
tom vzťahu s Bohom, nie sú 
vytrvalí ani v čakaní na Božiu 
odpoveď. Začínajú vydierať 
a manipulovať. V strachu, že 
nezasiahne.

Po sérii ekténiových prosieb 
nasleduje výzva oddať svoj 
život Bohu v snahe dať motív 
prosieb na pravú mieru. Ak 
za akoukoľvek prosbou zba-
dám strach, je najvyšší čas ujsť 
dovnútra Božej milosti. Vyliať 

si pred ním srdce. Ak minule 
zaznelo, že skutočné hod-
noty sú tie, čo sa odohrávajú 
vnútri vzťahu s Bohom, bolo to 
myslené doslova. V úprimnosti 
a čistote vzťahu s ním sa nedá 
vystačiť si s troškou. Ubrať tre-
ba neraz z toho vonkajškového, 
z prejavov, z robenia dojmu 
(aj pred sebou), z budova-
nia obrazu o sebe, z nárokov 
na životný štandard, z aktivít, 
moralizovania, zachraňovania 
kade koho... Ale nikdy nie 
z pravdy a otvorenosti pred 
ním. Skutočná duchovnosť je 
tá „maximálna“, ktorá je skrytá 
očiam ľudí a je len (!) medzi 
človekom a Bohom. Ak tieto 
skryté veci budú pre teba prio-
ritou, zažiješ ovocie spokojnos-
ti a slobody od strachu, a práve 
toto ovocie svet uvidí a zatúži 
po ňom. Vybrať si túto skrytosť 
a žiť v nej dôsledne a vytrvalo 
deň po dni znamená stratiť 
svoj život, dať ho celý Ježišovi 
a následne získať to, čo stojí 
za akúkoľvek cenu. Lebo je veľ-
kou úľavou nebáť sa. Ekténiová 
výzva má však aj druhú časť, 
nemenej podstatnú. O nej až 
nabudúce. n

Valéria Juríčková

Náš blažený hieromučeník Vasiľ Hopko

Obetoval sa z vernosti ku Kristovi a Ka-
tolíckej cirkvi a prijal všetky väzenia, 

fyzické a psychické utrpenia statočne, 
s odvahou a pevnou vierou. Jeho prena-
sledovatelia boli poháňaní nenávisťou ku 
katolíckej viere. Stal sa teda mučeníkom 
pre vieru, pretože prešiel strastiplnou ces-
tou života pre Krista a Cirkev. Bol veľkým 
biskupom, ktorý celým srdcom žil v duchu 
Kristových slov, ktoré si zvolil ako svoje 
biskupské heslo: Da vsi jedino budut. − 
Aby všetci boli jedno. (Jn 17, 21)

Hieromučeník Vasiľ, pomocný prešov-
ský a titulárny midilský biskup, mal veľmi 
jednoduchý a úprimný vzťah k eucharistic-

kému Spasiteľovi. Vo svojich modlitbách sa 
mu prihováral takto: „Ježišu, prichádzam 
k svätému prijímaniu, idem k tebe, aby 
si ma naučil, ako si mám ceniť pozemské 
veci, ako mám kvôli tebe všetko milovať 
a milovať ich iba natoľko, aby som nestratil 
nebo kvôli zemi! Ježišu, príď, príď k tomu, 
ktorého ty poznáš od vekov, ktorého si 
sa od večnosti rozhodol stvoriť, ktorého 
od vekov miluješ. Príď ku mne, aby som ťa 
naveky mohol milovať.“

So srdcom plným pokory predkladal 
Bohu svoje prosby za hriešnikov, ľudí, ktorí 
sa nachádzali v ľudskej duchovnej biede 
a osobitne sa prihováral za svojich príbuz-

ných.
„Ježišu, buď milosrdný k hriešnikom! 

A koľko je ich na svete! Buď k nim milo-
srdný. Buď milosrdný k mojim príbuzným, 
medzi ktorými sú aj takí, ktorí ti neslúžia, 
neuznávajú ťa za svojho Spasiteľa, nezaují-
majú sa o teba. Buď k nim milosrdný. Buď 
milosrdný k mnohým, čo zanechali pravú 
vieru, aby mali dosť času vrátiť sa späť. Buď 
milosrdný k pohanom..., aby sa našli ľudia, 
ktorí im otvoria oči, a tak poznajúc svoj 
omyl, aby prijali pravdu.“

Jozef Gača
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PONDELOK 9. máj
Prenesenie ostatkov Mikuláša Divotvor-
cu do Bari

Čítania: Sk 6, 8 – 15; 7, 1 – 5a; 47 – 60, zač. 
17; Jn 4, 46b – 54, zač. 13 (rad.); Hebr 13, 17 – 
21, zač. 335; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (sv.)

Pane, nezapočítaj im tento hriech. (Sk 7, 60)

Slová prvého mučeníka Štefana sú nám 
známe. Po celé stáročia nám majú čo pove-
dať. Koná tak, ako konal Kristus. Modlil sa 
za tých, ktorí mu ubližovali. Nie je prob-
lém modliť sa za tých, ktorých máme radi 
a chceme im vyprosiť pomoc. Modliť sa však 
za ľudí alebo za konkrétneho človeka, ktorý 
mám ublížil alebo ubližuje, to je sila. To si 
vyžaduje našu pokoru a túžbu po odpuste-
ní. Ozajstné odpustenie dávame, ak sami 
poznáme jeho hodnotu.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Tropáre Keď si zostúpil, Ctihodný Jozef, 
tropár z Prenesenia ostatkov, Sláva kon-
dák z Prenesenia ostatkov, I teraz kondák 
z Nedele o myronosičkách (Kriste Bože...). 
Prokimen, Aleluja a pričasten z Nedele 
o myronosičkách a Prenesenia ostatkov (HS: 
234, 381; PZ: 200, 361; HP: 216, 380)

UTOROK 10. máj
Apoštol Šimon Horlivec

Čítania: Sk 8, 5 – 17, zač. 18; Jn 6, 27 – 33, 
zač. 20 (rad.); 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Mt 13, 
54 – 58, zač. 56 (sv.)

Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil 
z neba a dáva svetu život. (Jn 6, 33)

„Man hu?“ pýtali sa židia na púšti. Čo to je?  
Čo sú to za zvláštne zrniečka na zemi? A na-
zvali to mannou. Túto mannu im dával Boh 
na púšti, aby ich zachoval pri živote počas 
putovania po nej. Ježiš nám dáva iný chlieb 
z neba, a tým je on sám. Neprijímame jeho 
telo a krv, aby sme boli telesne sýti, ale aby 
nasýtil našu dušu. Čím častejšie ho prijíma-
me, tým viac mu dávame seba so svojimi sla-
bosťami, aby nás pretváral podľa svojej vôle.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Tropáre Keď si zostúpil, Ctihodný Jozef, 
tropár Šimonovi, Sláva, kondák Šimonovi, 
I teraz, kondák z Nedele o myronosičkách 
(Kriste Bože...). Prokimen, Aleluja a pričas-
ten z Nedele o myronosičkách a Šimonovi. 
(HS: 234, 383; PZ: 200, 362; HP: 216, 383)

STREDA 11. máj
Bl. hieromučeník Vasiľ Hopko

Čítania: Sk 8, 18 – 25, zač. 19; Jn 6, 35 – 39, 
zač. 21 (rad.); Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; Lk 12, 
32 – 40, zač. 67 (sv.)

Tvoje striebro nech je zatratené aj s te-
bou, pretože si si myslel, že možno Boží 
dar získať za peniaze! (Sk 8, 20)

Často počuť slová: Ak máš peniaze, máš 
všetko! Je pravda, že ak ich nemáme, tak je 
bieda. Treba si však uvedomiť, že peniaze nie 
sú všetko. Sú veci, ktoré si za peniaze nekúpi-
me, akokoľvek by sme chceli. Posúďte sami. 
Dá sa kúpiť ozajstná láska, priateľstvo alebo 
zdravie? Iste nie. A už vôbec si nekúpime 
Božiu milosť, požehnanie a dary, ktoré dáva 
Boh skrze Svätého Ducha. Nevyhovárajme 
sa na dnešnú dobu. Človek musí stále zostať 
človekom.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Tropáre Keď si zostúpil, Ctihodný Jozef, 
tropár Vasiľovi, Sláva, kondák Vasiľovi, 
I teraz, kondák z Nedele o myronsičkách 
(Kriste Bože...). Prokimen, Aleluja a pričas-
ten z Nedele o myronosičkách a Vasiľovi. 
(HS: 234, 192; PZ: 200, 364; HP: 216, 383)

ŠTVRTOK 12. máj
Biskupi Epifanios a Germanos

Čítania: Sk 8, 26 – 39, zač. 20; Jn 6, 40 – 44, 
zač. 22

Tu povedal Duch Filipovi: „Choď a pridaj 
sa k tamtomu vozu.“ (Sk 8, 29)

Vo filozofii sa hovorí, že náhoda neexistuje. 
Všetko je zhoda okolností. My veriaci si 
uvedomujeme, že túto zhodu okolností riadi 
Boh a má s nami svoj plán. Od nás chce, aby 
sme svedčili o ňom svojím životom. Uvedom-
me si, že nemusíme kázať slovami, používať 
teologické výrazy. Stačí žiť bez pretvárky, 
ako sa na kresťana patrí. Svedectvo nášho 
života pomôže iným nájsť cestu k Bohu. My 
budeme nad tým len žasnúť a chváliť ho, ako 
to obdivuhodne riadi.

Liturgia: Menlivé časti z Nedele o myrono-
sičkách. (HS: 234; PZ: 200; HP: 216)

PIATOK 13. máj
Mučenica Glykéria

Čítania: Sk 8, 40; 9 1 – 19, zač. 21; Jn 6, 48 – 
54, zač. 23 

„Kto si Pane?“ 
„Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ.“ 
(Sk 9, 5)

Možno ste sa stretli s ľuďmi, ktorí sú veľmi 
zaujatí voči Bohu. Verbálne útočia na tých, 
ktorí sa k nemu otvorene hlásia. Čo vtedy 
spravíme? Zostaneme radšej ticho a tvárime 
sa, že sa nás to netýka, alebo zaprieme svoju 
vieru vyhlásením, že síce chodíme v nedeľu 
do chrámu, ale veľmi tomu neveríme? Uve-
domme si, že ten, čo je proti Bohu, doslova 

volá o pomoc, lebo hľadá Boha, ale nevie, ako 
ho má nájsť. My mu nemáme pomôcť tým, 
že ho premôžeme v slovnom dueli, ale láskou 
prameniacou z našich skutkov. Aby sa stretol 
s Ježišom v nás.

Liturgia: Menlivé časti z Nedele o myrono-
sičkách. Zdržanlivosť od mäsa. (HS: 234; PZ: 
200; HP: 216)

SOBOTA 14. máj
Mučeník Izidor 

Čítania: Sk 9, 19b – 31, zač. 22; Jn 4, 46b – 
54, zač. 13

Ak nevidíte znamenia a divy, neveríte. (Jn 
4, 48)

Zázrak nemusí sprevádzať našu vieru. Nie-
kedy sa tam, kde oslabne viera, udeje zázrak. 
V talianskom mestečku Lanciano ľudia už 
vyše 1 200 rokov obdivujú zázrak premenenia 
chleba a vína pri konsekrácii kňazom na Telo 
a Krv Ježiša Krista, ktoré tam je viditeľné 
ako kus mäsa a krv vyschnutá v piatich 
hrudkách. Ten, kto nechce veriť, aj tu bude 
mať pochybnosti, hoci je to vedecky overené. 
Ježišove slová: „Blahoslavení tí, čo nevideli, 
a uverili,“ platia pre všetkých, čo ho hľadajú 
s úprimným srdcom. Vidia každý deň zázrak 
v tom, že môžu vstať a dobrým skutkom 
velebiť Stvoriteľa.

Liturgia: Menlivé časti z Nedele o myrono-
sičkách. (HS: 234; PZ: 200; HP: 216)

NEDEĽA 15. máj
Štvrtá nedeľa po Pasche – o uzdravení 
ochrnutého. Prep. Pachómios Veľký

Čítania: Sk 9, 32 – 42, zač. 23; Jn 5, 1 – 15, 
zač. 14

Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepo-
stihlo niečo horšie. (Jn 5, 14)

Keď kladieme niekomu otázku, ako sa má, 
myslíme na jeho telesné zdravie. Celkové 
zdravie človeka nie je len to telesné, ale aj 
duchovné. O tom nás dnes učí Ježiš. On 
sám najprv uzdravoval dušu človeka. Keď 
je zdra  vá duša, ozdravie aj telo. Keby aj telo 
neozdravelo, nebude tento stav pre neho bez-
nádejou, ale naopak bude nápomocný jeho 
uzdraveniu. Z toho vyplýva, že je dôležité 
usilovať sa o uzdravenie duše. Ako? Odpove-
ďou by mohla byť spoveď. Ďalším spôsobom 
je vyliečenie duševných zranení, a to tak, 
že pozveme Ježiša do tej situácie, ktorá nás 
trápi a spôsobuje ranu na duši. Prosíme ho, 
aby ranu zahojil svojou milosťou a pomohol 
nám, aby sme ubližujúcemu odpustili alebo 
vedeli prijať odpustenie. Na túto procedúru  
by sme si mali nájsť čas pri spytovaní svedo-
mia, ktoré si máme urobiť ešte pred svätou 
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spoveďou. Potom pri samotnej spovedi ne-
chať Ježiša uzdraviť si dušu. Ježišovo upozor-
nenie by nám malo rezonovať v duši. „Hľa, 
ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo 
niečo horšie.“ Spomeňme si na tieto slová, ak 
sa dá ešte predtým, ako urobíme niečo zlé.

Liturgia: 3. hlas. Evanjelium na utierni 
štvrté. Menlivé časti z Nedele o uzdravení 
ochrnutého. Prepustenie s krížom. (HS: 236; 
PZ: 203; HP: 218)

PONDELOK 16. máj
Prepodobný Teodor Posvätený

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

Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?! (Jn 
6, 60)

Ježiš hovorí o Eucharistii. O tom, že on sám 
sa nám dá za pokrm. Nepovie: „Viete, milí ľu-
dia, to bude len akože. Vy budete jesť chlieb 
a piť víno.“ Nie. Bude to takto: „Ako obetný 
dar bude chlieb a víno, ale zmení sa to 
na moje (Ježišovo) telo a krv, a to nie hocike-
dy, ale pri slovách premenenia, ktoré vypovie 
kňaz. Nebude to iba spomienka, bude to reál-
na prítomnosť Krista vo sviatosti.“ 
Tým, že ho prijmeme, máme účasť na jeho 
živote. On sám bude pre nás zárukou večné-
ho života.

Liturgia: Menlivé časti ako 15. mája.

UTOROK 17. máj
Apoštol Andronik

Čítania: Sk 10, 21 – 33, zač. 25; Jn 7, 1 – 13, zač. 25

Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža 
nikomu, ale v každom národe mu je milý 
ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. (Sk 
10, 32 – 33)

Každý z nás má v obľube nejakého športovca 
alebo celé družstvo. Má svoj hudobný žáner 
alebo speváka, ktorého rád počúva. V každej 
oblasti života je niečo, čo si nás získa. Medzi 
ľuďmi máme vybraných tých, čo sú nám 
sympatickí, a tých, ktorých nemáme veľmi 
v láske. Z toho vyplýva, že robíme rozdiely. Či 
už vedome, alebo nevedome. Boh však nerobí 
medzi nami rozdiel. Preto každý z nás má 
rovnakú šancu na spásu.

Liturgia: Menlivé časti ako 15. mája.

STREDA 18. máj
Polovica Päťdesiatnice. Mučeník Teodot

Čítania: Sk 14, 6 – 18, zač. 34; Jn 7, 14 – 30, zač. 26

Hlásame vám evanjelium, aby ste sa 
od týchto márností obrátili k živému 
Bohu. (Sk 14, 15)

Sú dve nesmrteľné veci: ľudská duša a ľudská 
hlúposť. Pre túto hlúposť ľudia často uveria 
radšej bludom ako ozajstnej pravde. Preto 
majú mnohé sekty úspech. Boh nás ničím 
nezavádza, nerobí otrokmi, ale ponúka nám 
slobodu. V tejto slobode Božieho dieťaťa nás 
vedie svojimi prikázaniami po ceste života. 
Chce, aby sme ho prežili čo najlepšie.

Liturgia: Menlivé časti z Polovice Pätdesiat-
nice. (HS: 238; PZ: 205; HP: 220)

ŠTVRTOK 19. máj
Hieromučeník Patrik

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

A Ježiš im zasa povedal: „Ja som svetlo 
sveta.“ (Jn 8, 12)

U nás to nie je zvykom, ale tam, kde majú 
more, často vidno pri nebezpečných útesoch 
postavené majáky. Nepostavili ich náhodou. 
Postavili ich preto, aby lode, ktoré budú 
plá vať okolo, nenarazili, ale vyhli sa nebezpe-
čenstvu. Podľa svetla majáka našli správnu 
cestu. Hľadajme správnu cestu v našom ži vo
te. Svetlo, ktoré nám ju ukazuje, je Ježiš sám.

Liturgia: Menlivé časti z Polovice Pätde-
siatnice s výnimkou irmosu, spieva sa Anjel 
zvestoval. (HS: 238; PZ: 205; HP: 220)

PIATOK 20. máj
Mučeník Tallelaios

Čítania: Sk 10, 44 – 11, 18, zač. 27; Jn 8, 21 – 
30, zač. 30

A veriaci z obriezky, čo prišli s Petrom, 
žasli, že sa dar Ducha Svätého vylial aj 
na pohanov, lebo ich počuli hovoriť jazyk-
mi a velebiť Boha. (Sk 10, 45 – 46)

Boh všetko riadi podľa svojho plánu. Ak 
s ním spolupracujeme, môžeme sa tešiť 
z toho, že vidíme, ako jedna situácia v našom 
živote zapadá do druhej. Peter sa modlil 
a dostal videnie, ktoré ho veľmi udivilo. Hneď 
potom prišli traja muži, ktorí boli k nemu 
vyslaní. Vtedy pochopil videnie a nebál sa 
prijať ich pozvanie. Keď rozprával o Ježišovi 
v Korneliovom dome, zostúpil Svätý Duch 
na tých, ktorí ho počúvali. Neboli to len 
skryté milosti, ale navonok sa prejavujúce 
schopnosti – charizmy.

Liturgia: Menlivé časti ako 19. mája. Zdržan-
livosť od mäsa. (HS: 238; PZ: 205; HP: 220)

SOBOTA 21. máj
Apoštolom rovní Konštantín a Helena

Čítania: Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Jn 8, 31 – 42, 
zač. 31 (rad.); Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Jn 10, 1 – 
9, zač. 35b (sv.)

Keby bol vaším otcom Boh, milovali by ste 
ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od neho 
prichádzam. (Jn 8, 42)

Deti napodobňujú konanie rodičov. Syn sa 
učí často od otca a dcéra od matky. Jedno-
ducho si osvojujú návyky, ktoré majú ich 
rodičia. To býva pre nich základom pre život 
a takto potom učia svoje deti. Ak rodičia 
majú vieru v Boha, tak ju odovzdávajú svoj-
im deťom. Učia ich rozlíšiť, čo je dobré a čo 
zlé. Hodnotou alebo normou, podľa ktorej 
konajú svoje skutky, je Boh.
Nebeský Otče, buď mojím Otcom. A ja chcem 
byť tvojím synom. Viem, že z tvojej strany nie 
je prekážka, lebo ty si ma povolal k synovstvu.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Tropár z Polovice, tropár apoštolom 
rovným, Sláva, kondák apoštolom rovným, 
I teraz, kondák z Polovice. Prokimen, Alelu ja 
a pričasten z Polovice a apoštolom rovným. 
(HS: 238, 184; PZ: 205, 141; HP: 220, 385)

NEDEĽA 22. máj
Piata nedeľa po Pasche – o Samaritánke. 
Mučeník Bazilisk

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

Ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú 
vodu. Kto sa napije z vody, ktorú mu dám, 
nebude žízniť naveky. (Jn 4, 10b.14a)

Ježiš hovorí o Duchu, ktorého prítomnosť 
vo svojom živote asi ani nevnímame. Preto 
po ňom ani netúžime. Jeho dary prijímame 
vo sviatosti myropomazania – o tom vieme, 
a to je všetko. Prečo Ježiš nabáda k prosbe 
o Svätého Ducha? Prečo nás chce obdarovať 
svojimi darmi? Svätý Duch nie je odmena 
za náš dobrý život, za naše vzdelanie... Je 
to počiatočný dar pre našu svätosť, poro-
zumenie, začiatok kresťanského života, 
nie na jeho koniec. Tu nás Ježiš upozorňuje 
na jednu z prekážok, ktoré bránia prijatiu 
Ducha. Neurčitá viera. Máme vieru v Boha, 
ale málo o ňom vieme. Nevieme, v čom všet-
kom môžeme Bohu veriť. Preto nežiadame, 
neprijímame od neho to, čo nám chce dať. 
Tak ako Samaritánka. Jej vzťah je založe-
ný iba na materiálnych veciach. Chce iba 
vodu, aby nemusela chodiť k studni. Ježiš ju 
očisťuje, uzdravuje z jej hriechu a ona sa už 
nemusí skrývať. Keď sa odvráti od hriechu, 
je schopná prijať Ducha. Preto je nám Svätý 
Duch daný na začiatok kresťanského života, 
aby nám pomáhal postupne premáhať 
hriech v našom živote. Tak dostávame silu 
a sme uistení o Božej láske a odpustení.

Liturgia: 4. hlas. Evanjelium na utierni 
siedme. Menlivé časti z Nedele o Samaritán-
ke. (HS: 239; PZ: 206; HP: 221)

Slavomír Molnár
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Bohozjavenie Pána 2
Sv. Ján Krstiteľ
Zväčša v ľavej časti ikony 
po pravici Krista sa zobrazuje 
sv. Ján Krstiteľ uskutočňujúci 
pokrstenie. Na niektorých 
ikonách je sv. Ján zobrazený 
v hlbokom, pokornom úklone, 
podriadený Bohu ako služob-
ník. Pravicou krstí Krista a ľa-
vicou ukazuje na nebo. Akoby 
sa chcel ospravedlniť, vyhnúť 
sa pre stvorenie nepochopi-
teľnej úlohe, čo dokumentujú 
aj slová: „Ja by som sa mal dať 
pokrstiť tebe a ty prichádzaš ku 
mne?“ (Mt 3, 14). Ale Kristus 
ho upokojuje slovami: „Len to 
nechaj, lebo sa patrí, aby sme 
splnili všetko, čo je spravodlivé“ 
(Mt 3, 15). Ján sa teda podriadil 
Kristovi. Vykonal to, čo mal.

Všimnime si, ako opisujú 
túto udalosť krstu Krista z rúk 
sv. Jána sv. otcovia a učitelia 
Cirkvi vo svojich objasneniach 
a výkladoch.

Sv. Epifán hovorí: „Pán sa dal 
pokrstiť Jánovi nie preto, že cítil 
nutnosť v tomto obmytí , ale 
preto, aby splnil všetko to, čo 
bolo prirodzené a vlastné ľud-
skej prirodzenosti, ktorú prijal, 

a týmto poukázal na to, že on 
prijal na seba skutočné telo a že 
je skutočným človekom...“

„Nikdy by vody krstu,“ hovorí 
sv. Ambróz, „neboli schopné 
očisťovať hriechy človeka, 
ak by ony samotné 
neboli posvätené 
dotykom tela Spa-
siteľa.“

„Vstúpiac 
do vody,“ pozna-
menáva blažený 
Augustín, „Spasiteľ 
posvätil vody, hlbi-
ny a žriedla všetkých 
prameňov.“

Sv. Hieronym hovo-
rí, že Kristus prijal krst 
od Jána preto, aby on sám 
vykonal týmto úkonom to, čo 
prikazoval druhým vo vzťahu 
k poslušnosti zákonu a tiež, aby 
svojím krstom dosvedčil váhu 
a dôležitosť Jánovho krstenia 
najmä preto, že medzi Židmi 
bolo mnoho takých, ktorí mali 
o tomto krste nesprávnu mien-
ku. Podľa slov sv. Jána Zlatoúste-
ho Spasiteľ prijmúc Jánov krst 
ustanovil pravý krst, ktorý sa 
ohlasoval neskôr. Samotný krst 

od Jána prijíma iba preto, aby 
bol vo chvíli zostúpenia Svätého  
 

 
 
Ducha vyhlásený za Syna Naj-
vyššieho hlasom, ktorý zaznel 
z neba. Svätý Hieronym hovorí, 
že Pán ustanovil nové spoločen-
stvo, do ktorého možno vstúpiť 
iba prostredníctvom prijatia krs-
tu, a preto, aby bol vo všetkom 
podobný svojim bratom, sám 
sa ako prvý podriadil tomuto 
zákonu.

Sv. Ján predstavuje prototyp 
celého ľudstva, a preto celé 
ľudstvo je svedkom Božej lásky. 
Áno Presvätej Bohorodičky pri 

zvestovaní bolo odpoveďou 
celého ľudstva na vtelenie 

– na Boží príchod. Vo sv. 
Jánovi, ktorý pred-

stavuje celé ľudstvo 
spolu s Bohorodič-
kou, celé ľudstvo 
hovorí áno tomuto 
stretnutiu, božské-
mu priateľstvu, Ot-
covej filantropii. Tak 

ako Simeon stretol 
a prijal Krista – Dieťa, 

tak aj sv. Ján Krstiteľ 
stretol a prijal Krista – 

Mesiáša. „Bol človek, ktorého 
poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel 
ako svedok vydať svedectvo 
o svetle, aby skrze neho všetci 
uverili.“ (Jn 1, 6) Toto svedectvo 
bolo udalosťou týkajúcou sa 
celého ľudstva. Sv. Ján Krstiteľ 
svedčil „všetkým“ na mieste, 
kde boli „všetci“. n

Milan Gábor
Ikona Stretnutia Pána:  
campus.belmont.edu

KNIHA: 90 minút v nebi

(Vydavateľstvo: Kumran.
sk; odp. cena: 6,90 eur)

Osud Dona dáva nádej 
tým, ktorí prežili ťažké 
nehody a nikdy nebudú 
schopní úplne sa vrátiť 
k svojmu normálnemu 
životu. Kniha nádherne 
opisuje radosť jeho rodiny, že prežil, ale aj 
depresie a utrpenie, ktoré mu ukázali, kde 
môže ľuďom najviac pomôcť. Opisuje, ako 
začal ľudí, ktorí museli podstúpiť rovnakú 
bolesť a dlhodobé liečenie, navštevovať 
a pomáhať im. Väčšina z nich si myslela, 
že nikto si nevie ich bolesť predstaviť. 
Rovnako si to myslel aj Don počas svojej 
liečby. Niekoľkým svedectvo pomohlo, 
aby sa zmierili so smrťou, iným pomohlo 
vyrovnať sa s osudom a mnohým dodalo 
silu umrieť dôstojne a s vierou v nekončiaci 
sa život.

FILM: Twelve (Dvanásť) 

Film Twelve je o živote. 
Aj keď celý film vyobra-
zuje práve život, ktorý 
nesmieme žiť (drogy, 
sex, násilie), predsa 
smeruje k záverečným 
úvahám. Ani bohatstvo, 
ani drogy, ani hýrivý 
život, ani násilie, ani hnev, ani nenávisť 
človeka nikdy neuspokojí. Z Nicka McDo-
nella sa stane po smrti jeho matky drogový 
díler, ktorý tým, čo robí, vlastne uteká pred 
tým, o čo ho požiadala matka predtým, než 
umrela: „Ži najlepší život, aký môžeš“. Jeho 
jediná životná posila umrela, a tak bolo 
ľahšie robiť jednoduchú vec, ako ťažko 
budovať život na hodnotách. Celý jeho 
život sa však niesol v smútku, až nakoniec 
Nick zisťuje, že „najlepší spôsob, ako nájsť 
Boha, je láska“.

Lukáš Petruš

HUDBA: Brian Head Welch – 
Save Me From Myself

Brian Welch je só-
lový spevák, ktorý 
pôsobil ako gitarista 
v nie najslušnejšej, no 
svetovo slávnej skupi-
ne Korn. Brian však zažil silné obrátenie 
a z hudobníka narkomana sa stal hlboko 
veriaci človek, ktorý opustil všetku slávu, 
peniaze, skupinu a začal sólovú kariéru ako 
kresťanský rockový spevák. Práve album 
Save Me From Myself (Zachráň ma pred 
mnou samým) je jeho debutovým sólovým 
album, v ktorom cítiť nielen odovzdanie sa 
Bohu, ale po hudobnej stránke aj Brianove 
hudobné skúsenosti. Nenechajte sa odradiť 
spevákovým extravagantným výzorom, 
keďže to všetko je pozostatok jeho predo-
šlého, nie veľmi morálneho života. Toto CD 
je osobnou výpoveďou Briana, ktorý chce 
byť novým človekom.

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“.
12.05. – Liturgia s modlitbou za uzdra-
venie, Humenné-mesto
Začiatok o 19.00 hod.
- svätá liturgia
- modlitba za uzdravenie duše i tela
- modlitby za individuálne potreby
12.05. – 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
28.05. – Ježiš uzdravuje – deň modli-
tieb za vnútorné a telesné uzdravenie, 
Mestská športová hala v Sabinove
Začiatok o 09.30 hod

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 redemp-
toristov

 blahoželáme
1. mája 2011 oslávil duchovný otec Martin 
Mati krásne životné jubileum 40 rokov. 
Vyslovujeme vám, drahý otče, slová úcty 
a vďaky za vaše kňazské povolanie, ktorým 
robíte tento svet vnímavejším na Boha. Každé 
stretnutie s vami je príjemné a pokojné, ale 
príliš silné na  to, aby niekedy zovšednelo. 
Taktiež vrúcna vďaka za  vašu obetavosť, 
ktorú ste preukazovali aj pri výstavbe chrámu 

na našom sídlisku. Posielame vám duchovnú 
kyticu a  vyprosujeme, aby vám a  vašej 
rodinke Ježišova láska neustále prichádzala 
na  pomoc cez ruky Presvätej Bohorodičky 
a štedré dary Ducha Svätého. Pevné zdravie, 
veľa úspechov, radosti a vytrvalosti zo srdca 
prajú a vyprosujú furčianski gréckokatolíci 
z Košíc. 

20. mája oslávi 30 rokov náš duchovný otec 
Martin Klimkovský. Pri tejto príležitosti 
vám chceme popriať pevné zdravie, rodinnú 
pohodu, posilu Svätého Ducha a nekonečnú 
Božiu lásku. Pannu Máriu, Božiu Matku, 
prosíme, aby naďalej držala nad vami svoj 
ochranný plášť. Ďakujeme vám za príkladnú 
starostlivosť o Boží chrám a za prekrásne káz-
ne, ktoré prenikajú do srdca každého z nás.
V tomto mesiaci oslávi narodeniny aj vaša 
manželka Tonka, ktorej tiež vyprosujeme 
dobré zdravie a veľa Božích milostí. Cíťte sa 
medzi nami dobre.

Nech Pán žehná vaše kroky  
na mnohaja i blahaja lita! 

veriaci farnosti Vyškovce  
a filiálok Chotča a Vislava

 jubileá kňazov
Pavel Dancák st., titulárny arcidekan, vý-
pomocný duchovný v Prešove – 3. máj – 75 
rokov života

Srdečne blahoželáme a prajeme  
Mnohaja lita!

 oznamy

Kňazský deň Prešovského arcibiskup-
stva v Ľutine 
Srdečne vás pozývame na archijerejskú li-
turgiu pri príležitosti sviatku bl. Vasiľa Hopka 
a výročia pontifikátu Svätého Otca Benedikta 
XVI. v  stredu 11. mája 2011 o  9.30 hod. 
do baziliky minor v Ľutine. Liturgia je súčas-
ťou Kňazského dňa Prešovskej archieparchie.
(ISPA)
Svätá omša za Benedikta XVI.
11. mája o  17.00 hod. sa v  Katedrále sv. 
Martina v Bratislave uskutoční svätá omša 
pri príležitosti zvolenia Benedikta XVI., ktorú 
bude celebrovať kardinál J. Tomko. Všetci sú 
srdečne pozvaní.

J. Kováčik
Duchovné cvičenia pre ženy
23. – 26. mája 2011 sa v michalovskom kláš-
tore redemptoristov uskutočnia duchovné 
cvičenia pre ženy na tému Modlitba. Bude 
ich viesť redemptorista Metod Lukačik. Du-
chovné cvičenia chcú byť časom prehĺbenia 

osobnej modlitby, stíšenia aj premýšľania 
nad svojím životom a hľadaním Božej vôle.
Začiatok je v pondelok 23. mája o 12.00 hod. 
a koniec vo štvrtok 26. mája 2011 na obed.
Všetky záujemkyne sa môžu prihlásiť do 19. 
mája 2011 prostredníctvom e-mailu:
metodcssr@yahoo.com alebo na  č. tel.: 
0904 738 128.

-ml
Pozvánka na biblický seminár
Občianske združenie Lev z Júdy vás pozýva 
na biblický seminár (Ne)rozumiem Biblii, ktorý 
sa uskutoční 28. mája 2011.
Miesto: Most Café v Prešove (Čierny most, 
Škultétyho 3)
Hosťom seminára bude Sergej Darij (Ukrajina 
– Lechaim be Ješua, Izrael a Biblia)
Program:
09.00 – 10.30 prednáška
10.30 – 11.00 prestávka
11.00 – 12.30 prednáška
12.30 – 13.00 prestávka
13.00 – 14.00 prestávka, záver
Vstup voľný. 
Bližšie informácie: levzjudy@gmail.com, 
0908 854 310, 0911 123 327.

-vj
Gospel talent 2011
Na slovenskú hudobnú scénu vstupuje druhý 
ročník úspešnej speváckej súťaže Gospel 
talent. Jej víťaz získa možnosť nahrať skladbu 
v  profesionálnom nahrávacom štúdiu či 
šancu vystúpiť na open-air music festivale 
CampFest. Nad súťažou prevzal záštitu 
poslanec Európskeho parlamentu Miroslav 
Mikolášik.
Oficiálne prihlasovanie, ktoré bude trvať 
tri týždne, spustili organizátori 2. mája. 
V  internetovom hlasovaní čitatelia interne-
tovej stránky www.gospeltalent.sk vyberú 
prvých troch finalistov. Jedinečné hľadanie 
hudobných talentov organizuje spevák 
a skladateľ Richard Čanaky a Rádio Lumen. 
O  absolútnom víťazovi súťaže rozhodne 
odborná porota vo finále, ktoré odvysiela 
naživo Rádio Lumen (13. júna).
Do súťaže sa môže prihlásiť každý hudobný 
interpret (kapela, spevák, speváčka), ktorého 
obsahom textov skladieb možno zaradiť 
medzi gospelových hudobných interpretov 
a  nepatrí medzi etablované zoskupenia 
slovenskej gospelovej scény. Do  súťaže sa 
môžu zapojiť aj súťažiaci z prvého ročníka 
súťaže, ale s inou skladbou.
Viac informácií záujemcovia získajú na strán-
ke www.gospeltalent.sk.

TK KBS
Archieparchiálny športovo-turistický deň
Centrum voľného času v Juskovej Voli v spo-
lupráci s  Komisiou pre mládež Prešovskej 
archieparchie vás srdečne pozýva 14.05.2011 
na turistický deň.
Trasa: hora Zvir v Litmanovej − Kamienka

Program
08.30 – stretnutie pod horou Zvir na par-
kovisku
09.30 – privítanie a modlitba na hore Zvir
10.00 – štart s cieľom v Kamienke na ihrisku, 
kde bude pripravené občerstvenie, futbal, 
hudba a tance, workshopy, atrakcie, nafuko-
vací hrad, šermiari a iné prekvapenia
Informácie: tel. č.: 057/ 4490 290, e-mail: sko-
lacentrum@centrum.sk, www.gmcbarka.sk

Prehliadka cirkevných speváckych 
zborov v Nižnom Žipove
Regionálne osvetové stredisko Trebišov, 
kultúrne zariadenie Košického samospráv-
neho kraja a obec Nižný Žipov vás pozývajú 
na prehliadku cirkevných speváckych zborov 
Chváľme nášho Pána.
Prehliadka sa uskutoční 8. mája 2011 o 15.00 
v Dome kultúry v Nižnom Žipove
Účinkujú: 
Sólista István Spišák z Ladmoviec 
Gréckokatolícky zbor pri Chráme Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky v Čerhove
Reformovaný spevácky zbor z Ladmoviec
Rímskokatolícky zbor Magnifikát z Trebišova
Rímskokatolícky zbor Povýšenia sv. Kríža 
z Nižného Žipova

 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

 cennÍk inzercie

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 
2 centy a  fotografia alebo  rámček 2  eurá. 
Meno zvýrazňujeme zadarmo. 
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu 
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva) 
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
Firemna inzercia: znak (vrátane medzier): 
3 centy a  fotografia alebo  rámček 3 eurá. 
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 tv lux – doma je doma

 Pondelok – Piatok   06.45 Správy / Spravodaj-
ský súhrn 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý deň so 
svätými P 07.35 Návratka P 07.45 Pri káve 09.00 
Doma je doma 10.00 Správy / Spravodajský 
súhrn 12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná P 12.15 
Krátke správy P 17.30 Doma je doma P 18.30 
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 22.50 Doma je 
doma 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 09.05. (pondelok)  08.30 Ben Hur 10.20 Z pra-
meňa P 10.30 Poltón klub 11.30 FILMiX ⓬ 
12.30 Srdce pre bezmocných ⓬ 13.00 Veľký 
malý Rím – O návšteve Jána Pavla II. v Trnave 
13.30 Tandem kvíz 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 18.50 Putovanie kalváriami P 18.55 Úsvit 
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 Prví kresťania – 
Prenasledovanie a obrana kresťanstva ⓬
 10.05. (utorok)  08.30 Centrum nápadov 10.15 
Z  prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 
Moja misia – magazín ⓬ 11.30 Štúdio AHA! 
12.30 Prví kresťania – Prenasledovanie a obrana 
kresťanstva 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 
Ben Hur 17.00 Vlastná cesta 18.50 Putovanie 
kalváriami 18.55 Drotár za  kamerou P 19.25 
Octava dies 19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10 
Môj názor 20.20 Tandem kvíz 21.00 Gurmánska 
misia 21.15 FILMiX ⓬ 21.45 Pri káve 22.25 
Úsvit kresťanstva
 11.05. (streda)  08.30 Ichtis – antivírus pre 
deti 08.45 Ako Kubko s Maťkom vlkovi kožuch 
vyprášili P 9.00 Doma je doma 10.15 Z prame-
ňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 Generálna 
audiencia P 12.30 Úsvit kresťanstva 13.00 Poltón 
13.30 Večerná univerzita 14.15 Pri káve 15.00 
Lectio divina 15.45 Tandem kvíz 16.45 Centrum 
nápadov 17.15 Katechéza 18.50 Putovanie 
kalváriami 18.55 Augustíni v Beneluxe P 19.25 
Štúdio AHA! 19.55 Prehľad katolíckych periodík P 
20.00 Správy P 20.10 Rehoľná abeceda P 20.20 
LAJF – MARIONETY? P 21.15 Vlastná cesta 21.45 
Pri káve 22.25 Drotár za kamerou
 12.05. (štvrtok)  08.30 Svätý František (16) 
10.15 Z  prameňa P 10.25 Mikrodokument P 
10.30 U  Pavla 11.50 Prehľad katolíckych pe-
riodík 12.30 Drotár za  kamerou 13.00 Poltón 
klub 13.55 Rehoľná abeceda 14.15 Pri káve 
15.00 Moja misia – magazín ⓬ 16.15 Kniha 
16.15 Poézia 16.30 Klbko v chráme 16.45 Ako 
sa Kubko s Maťkom dali na zboj P 16.55 Octava 
dies 18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Púť 
do Poľska 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 Augustíni v Beneluxe
 13.05. (piatok)  08.30 Klbko v  chráme 08.45 
Ako Maťka s Kubkom clivota prepadla P 10.15 
Z  prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 
Vlastná cesta 11.00 Večerná univerzita 11.40 
Katechéza 12.30 Augustíni v  Beneluxe 13.00 
Dejiny kresťanstva 11. – 13.stor. 13.30 Lectio di-
vina 14.15 Pri káve 15.00 Božie milosrdenstvo P 
15.15 Katechézy Benedikta XVI. 15.45 Hudobné 
pódium 16.30 Svätý František (16) 17.00 Štúdio 
AHA! 18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Prví 
kresťania – Hrozba heréz ⓬ P 19.25 Saleziánsky 
magazín 19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10 

Prehľad katolíckych periodík 20.20 Moja misia – 
magazín ⓬ 21.15 Katechézy Benedikta XVI. P 
21.45 Pri káve 22.25 Púť do Poľska ⓬
  14.05. (sobota)  06.45 Správy 07.00 Svätý 
František (17) P 07.25 Rozprávanie mlynára Jána 
– Spravodlivosť P 07.50 Klbko v chráme 08.05 
Centrum nápadov P 08.35 Ichtis – antivírus 
pre deti P 08.50 Ovce – Bez kožušteka P 09.05 
Tandem kvíz 09.50 Môj názor 10.00 Správy 
10.15 Štúdio AHA! P 10.50 LAJF – MARIONETY? 
11.50 Rehoľná abeceda 12.00 Raduj sa, nebies 
Kráľovná 12.25 Prehľad katolíckych periodík 
12.30 Mariánska sobota P 13.30 Medzi nebom 
a zemou 14.15 Generálna audiencia 15.40 Poézia 
16.00 Úsvit kresťanstva 16.30 Púť do Poľska ⓬ 
17.00 Prví kresťania – Hrozba heréz ⓬ 17.30 
FILMiX ⓬ 18.00 Luxáreň P 18.30 Rozprávočka P 
18.45 Tandem kvíz P 19.25 Putovanie kalvá-
riami 19.30 Katechézy Benedikta XVI. 20.00 
Spravodajský súhrn P 20.20 Nečistá (2) ⓬ P 
22.15 Mikrodokument P 22.25 U  Pavla 23.45 
Spravodajský súhrn
 15.05. (nedeľa)  06.45 Spravodajský súhrn 
07.00 Rozprávanie mlynára Jána – Spravodlivosť 
07.30 U Pavla 08.55 Katechézy Benedikta XVI. 
09.20 Putovanie kalváriami 09.25 Návratka 
09.30 Luxáreň 10.00 Sv. omša z Trnavej Hory P 
11.25 Augustíni v  Beneluxe 12.00 Raduj sa, 
nebies Kráľovná P 12.30 Poézia P 12.50 Svätý 
František (17) 13.15 Rozprávanie mlynára Jána 
– Spravodlivosť 13.40 Klbko v  chráme 13.55 
Centrum nápadov 14.20 Ichtis – antivírus pre 
deti 14.30 Ovce – Zatajovaný kamarát P 14.45 
Prví kresťania – Hrozba heréz ⓬ 15.30 Nečistá 
(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 (1) P 
19.15 Poézia 19.30 Gurmánska misia 19.45 
Katechéza P 20.00 Spravodajský súhrn 20.15 
Rehoľná abeceda 20.25 Drotár za kamerou 20.50 
Putovanie kalváriami 21.00 Večerná univerzita P 
21.40 Celou vetou 21.50 Moja misia – magazín 
⓬ 22.50 LAJF – MARIONETY? 23.45 Spravo-
dajský súhrn
 16.05. (pondelok)  08.30 Rozprávanie mlynára 
Jána – Spravodlivosť 10.20 Z prameňa P 10.30 
LAJF – MARIONETY? 11.30 FILMiX ⓬ 12.30 Púť 
do Poľska ⓬ 13.00 Drotár za kamerou 13.30 
Tandem kvíz 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 Medzi 
nebom a zemou 18.50 Putovanie kalváriami P 
18.55 Cirkev a  Rímske impérium ⓬ 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 Prví kresťania – Hrozba heréz ⓬
 17.05. (utorok)  08.30 Centrum nápadov 10.15 
Z  prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 
Moja misia – magazín ⓬ 11.30 Štúdio AHA! 
12.30 Prví kresťania – Hrozba heréz ⓬ 13.00 
Katechézy Benedikta XVI. 13.30 Rehoľná abe-
ceda 13.40 Môj názor 13.50 Gurmánska misia 
14.15 Pri káve 15.00 Večerná univerzita 15.45 
Hudobné pódium 16.30 Rozprávanie mlynára 
Jána – Spravodlivosť 17.00 Vlastná cesta (1) 
18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Civilizácia 
lásky – Ekumenizmus ⓬ P 19.25 Octava dies 
19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10 Celou 
vetou 20.20 Tandem kvíz 21.00 Gurmánska misia 
21.15 Saleziánsky magazín 21.45 Pri káve 22.25 
Cirkev a Rímske impérium ⓬
 18.05. (streda)  08.30 Ichtis – antivírus pre deti 
08.45 Ovce – Biele ovce P 10.15 Z  prameňa P 
10.25 Mikrodokument P 10.30 Generálna au-

diencia P 12.30 Cirkev a Rímske impérium ⓬ 
13.00 Poltón 13.30 Večerná univerzita 14.15 Pri 
káve 15.00 Medzi nebom a zemou 15.45 Tandem 
kvíz 16.45 Centrum nápadov 17.15 Katechéza 
18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Františkánsky 
kláštor v Holandsku P 19.25 Gurmánska misia P 
19.40 Kniha 19.55 Prehľad katolíckych periodík P 
20.00 Správy P 20.10 Rehoľná abeceda P 20.20 
Poltón klub P 21.15 Vlastná cesta (1) 21.45 Pri 
káve 22.25 Civilizácia lásky – Ekumenizmus ⓬
 19.05. (štvrtok)  08.30 Svätý František (17) 
10.15 Z  prameňa P 10.25 Mikrodokument P 
10.30 U  Nikodéma 11.50 Prehľad katolíckych 
periodík 12.30 Civilizácia lásky – Ekumenizmus 
⓬ 13.00 LAJF – MARIONETY? 13.55 Rehoľná 
abeceda 14.15 Pri káve 15.00 Moja misia – ma-
gazín ⓬ 16.00 Kniha 16.15 Poézia 16.30 Klbko 
v chráme 16.45 Ovce – Netancuj s vlkom P 16.55 
Octava dies 18.50 Putovanie kalváriami 18.55 
Liek na AIDS ⓬ P 19.25 Poltón 19.50 Návratka 
20.00 Správy P 20.10 Môj názor 20.20 Medzi 
nebom a zemou P 21.00 Hudobné pódium 22.00 
Pri káve 22.45 Františkánsky kláštor v Holandsku 
23.15 Doma je doma 23.55 Správy
 20.05. (piatok)  08.30 Klbko v  chráme 08.45 
Ovce – Deväťdesiatdeväť P 10.15 Z prameňa P 
10.25 Mikrodokument P 10.30 Vlastná cesta (1) 
11.00 Večerná univerzita 11.40 Katechéza 12.30 
Františkánsky kláštor v Holandsku 13.00 Cirkev 
a Rímske impérium ⓬ 13.30 Medzi nebom a ze-
mou 14.15 Pri káve 15.00 Božie milosrdenstvo P 
15.15 Katechézy Benedikta XVI. 15.45 Hudobné 
pódium 16.30 Svätý František (17) 17.00 Štúdio 
AHA! 18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Prví 
kresťania – Koniec prenasledovania – Cisár 
Konštantín ⓬ P 19.25 FILMiX ⓬ 19.50 Ná-
vratka 20.00 Správy P 20.10 Prehľad katolíckych 
periodík 20.20 Moja misia – magazín ⓬ 21.15 
Katechézy Benedikta XVI. P 21.45 Pri káve 22.25 
Liek na AIDS ⓬
 21.05. (sobota)  06.45 Správy 07.00 Svätý 
František (18) P 07.25 Rozprávanie mlynára Jána 
– Spoločenstvo P 07.50 Klbko v chráme P 08.05 
Centrum nápadov 08.35 Ichtis – antivírus pre 
deti P 08.50 Ovce – Korunka krásy P 09.05 Tan-
dem kvíz 09.50 Celou vetou 10.00 Správy 10.15 
Štúdio AHA! P 10.50 Poltón klub 11.50 Rehoľná 
abeceda 12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná 12.25 
Prehľad katolíckych periodík 12.30 Mariánska 
sobota P 13.30 Lectio divina 14.15 Generálna 
audiencia 15.40 Poézia 16.00 Cirkev a Rímske 
impérium ⓬ 16.30 Liek na  AIDS ⓬ 17.00 
Prví kresťania – Koniec prenasledovania – Cisár 
Konštantín ⓬ 17.30 FILMiX ⓬ 18.00 Luxáreň 
18.30 Rozprávočka P 18.45 Tandem kvíz P 19.25 
Putovanie kalváriami 19.30 Katechézy Benedikta 
XVI. 20.00 Spravodajský súhrn P 20.20 Svätá Rita 
(1) ⓬ P 22.15 Mikrodokument P 22.25 U Pavla 
23.45 Spravodajský súhrn
 22.05. (nedeľa)  06.45 Spravodajský súhrn 
07.00 Rozprávanie mlynára Jána – Spoločenstvo 
07.30 U Pavla 08.55 Katechézy Benedikta XVI. 
09.20 Putovanie kalváriami 09.25 Návratka 
09.30 Luxáreň 10.00 Svätá omša P 11.25 
Františkánsky kláštor v Holandsku 12.00 Raduj 
sa, nebies Kráľovná P 12.30 Poézia P 12.50 
Svätý František (18) 13.15 Rozprávanie mlynára 
Jána – Spoločenstvo 13.40 Klbko v chráme 13.55 
Centrum nápadov 14.20 Ichtis – antivírus pre 
deti 14.35 Ovce – Pomsta P 14.55 Prví kresťa-
nia – Prenasledovanie a obrana kresťanstva ⓬ 
15.30 Svätá Rita (1) ⓬ 17.20 Návratka 17.30 
Octava dies P 18.00 Poltón 18.30 Rozprávočka P 
18.40 Putovanie kalváriami 18.45 Vlastná cesta 

(1) 19.15 Poézia 19.30 Kniha 19.45 Kateché-
za P 20.00 Spravodajský súhrn 20.15 Rehoľná 
abeceda 20.25 Civilizácia lásky – Ekumenizmus 
⓬ 20.50 Putovanie kalváriami 21.00 Večerná 
univerzita P 21.40 Môj názor 21.50 Moja 
misia – magazín ⓬ 22.50 Poltón klub 23.45 
Spravodajský súhrn

 stv – dvojka
 08.05. (nedeľa)  10.40 Orientácie 11.10 Slovo 
23.10 Slovo R
 10.05. (utorok)  14.05 Orientácie R 21.55 Sféry 
dôverné
 11.05. (streda)  14.25 Sféry dôverné R
 13.05. (piatok)  21.25 Gen. Sk – portrét kňaza, 
saleziána, spisovateľa a charitatívneho pracovní-
ka Antona Srholca
 14.05. (sobota)  10.55 Gen.sk R 14.55 Poltón – 
magazín o gospelovej hudbe
 15.05. (nedeľa)  14.00 Orientácie 14.30 Slovo 
23.35 Slovo R
 17.05. (utorok)  14.00 Orientácie R
 20.05. (piatok)  17.30 Osobnosti duchovného 
života – dokument o Antonovi Bernolákovi
 21.05. (sobota)  15.10 Poltón – magazín 
o gospelovej hudbe
 22.05. (nedeľa)  11.40 Orientácie 12.05 Slovo 
23.10 Slovo R

 rádio lumen
 08.05. (nedeľa)  13.00 Literárna kaviareň – Mária, 
Matka naša 14.00 Rozhlasová hra Matka 15.30 
Svetlo nádeje 21.00 Karmel – Mestský štát Vatikán

 10.05. (utorok)  20.30 Duchovný obzor

 11.05. (streda)  22.00 Pohoda s klasikou – Gustav 
Mahler

 12.05. (štvrtok)  20.30 História a my – Blaho-
slavené sestry Spoločnosti dcér kresťanskej lásky

 14.05. (sobota)  06.00 Ranné spojenie 09.00 
Otvorenie 7. rozhlasovej púte Rádia Lumen do Sank-
tuária Božieho milosrdenstva v Krakove – vystave-
nie relikvií sv. Cyrila k  úcte v  Slovenskej kaplnke 
09.30 Rozhovor s  košickým arcibiskupom Mons. 
Bernardom Boberom 09.45 Modlitba posvätného 
ruženca 10.30 Svätá omša spojená s eucharistickou 
adoráciou. Hlavný celebrant: kardinál Jozef  Tomko 
13.30 Koncert gospelových piesní Ľudky Koščovej 
14.00 Rozhovory o bl. Jánovi Pavlovi II. 14.15 Pred-
náška rehoľných sestier z Kongregácie sestier Matky 
Božieho milosrdenstva 15.00 Hodina Božieho 
milosrdenstva 18.00 Emauzy – Gréckokatolícka 
sv. liturgia z Michaloviec 20.30 Od ucha k duchu 
– to najlepšie z duchovných cvičení RL

 15.05. (nedeľa)  13.00 Literárna kaviareň – recitál 
Jozefa Šimonoviča, nositeľa ocenenia Fra Angelica 
14.00 Rozhlasová hra Cnostná Žofia 15.30 Svetlo 
nádeje – Liga proti rakovine 21.00 Pomôž mi rásť 
– reportáž o kresťanskej komunite Cenacolo, ktorá 
pracuje so závislými a stratenými mladými ľuďmi

 17.05. (utorok)  20.30 Duchovný obzor – Sociálna 
náuka Cirkvi. Hosť: František Tondra

 18.05. (streda)  20.30 Lupa – Rímskokatolícka 
farnosť Krušovce

 21.05. (sobota)  20.30 Od ucha k duchu – 12. 
slovenská púť Rodiny Nepoškvrnenej do  Lúrd 
očami pútnikov

 22.05. (nedeľa)  13.00 Literárna kaviareň – bás-
nik Pavel Koyš 14.00 Rozhlasová hra Mladé letá 
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Pomôcky:    
Ner, Vao, 

Mohl
Pozdrav 

Rimanom
Celkom 

nezhorel
Očný lekár 
(hovorovo)

Autor:  
Vladimír  

Komanický
Veľhad 

americký
Citoslovce 

bolesti slovo 4. časť 
tajničky

Slovenský 
kardinál

Portlandský 
slinok

Plače 
(básnický)

2. časť 
tajničky Year, skr.

Áno,  
po česky

Súhlas
Indiánske 

trofejeNár. kult. 
pamiatka

3. časť 
tajničky

Hráč v kolky

Mať

Epická tvorba
Mužské meno

Čierna masť 
na kolesá

Kód Belgicka

slovo
Prednes spevu Umelecký 

tanec
Juliánsky 
kalendár

Potreba 
kováča Záporka Pastier volov

Poľská rieka
Choroba Šachová 

figúrka
Štipľavá kore-
ňová zelenina

Nákazlivá 
choroba

Citoslovce 
povzdychu

Citoslovce 
smiechu Predložka Nemecký 

politik

Korbáče Malé väzenské 
miestnosti

Dolu 
(básnicky)

Český herec
EČV Čadce Švédske auto

Decht Obidva

Plúžite
Oderiem

Evidenčné 
číslo, skr.

1. časť 
tajničky

Španielska 
vychováva-

teľka

Spojka Ručal (expr.) Píľ

 g m a d a r b o F a s Á d a p d j

 l e i d a y t a b t a a s e o o p

 a o o k n b r k r o p a s o k o ž

 r h n g a Á é a a d r t r o o a h

 z o a k r r v p o t e o p i l r n

 e v n v v a a o i r r j s m e r k

 r Á o i o a F n d e p a o l n l a

 a o n n o p l i t e o l m v i ž e

 i i z s y a a i a é d b c e e n t

 č č í t a n k a t i n i e i n a a

 o l a o o i t t p a o a n Ó b t n

 k č Á p o k Á e í i s k r a v d o

 k y o a Š a l Á t v y t s o k o l

legenda: aktív, ariel, atrament, bardejov, brada, 
čítanka, dedina, dekan, ester, etanol, FarÁr, Fa-
sÁda, geograFia, iskra, karanténa, knieža, kočiar, 
kopÁč, kvalita, lÁtka, lepidlo, nÁvod, odpad, odvar, 
opasok, opona, panika, podnosy, pokoj, pokolenie, 
povaha, roztok, rybÁr, sabat, slina, smer, sokol, 
srnec, stopa, strava, ŠalÁt, teror, trasa, trÓn, vinič, 
vrana, zhoda, zvony, žalm.

tajničku osemsmerovky tvorí 30 nevyškrtaných písmen.  
autor: marek pataky.

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 08: krížovka: (pozri iz 25, 9); osem-
smerovka: kto v živote miloval chudobných, nemusí sa obávať 
smrti. VýhERcA: valentína Filipová z  čertižného. riešenia 
zasielajte na adresu: slovo, p.o.box 204, 080 01 prešov alebo 
slovo1@grkatpo.sk. 
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(dramatizácia novely M. Kukučína)

 24.05. (utorok)  20.30 Duchovný obzor – Ka-
techéza detí

 26.05. (štvrtok)  20.30 História a  my – Juh 
Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 – 1945

 28.05. (sobota)  18.00 Emauzy – Gréckokato-
lícka sv. liturgia z Prešova
 29.05. (nedeľa)  14.00 Rozhlasová hra Márnotrat-
ný syn (biblický príbeh) 15.30 Svetlo nádeje – Moje 
oči – príbeh Zuzany Kovalčíkovej, ktorá je od naro-
denia nevidiaca a svoje pocity vyjadruje v básňach

12. slovenská púť  
Rodiny Nepoškvrnenej do Lúrd 
05.05. – 13.05.2011
 07.05. (sobota)  20.30 Od ucha k duchu (záznam 
z prvej svätej omše a priamy prenos sviečkového 
pochodu)

 08.05. (nedeľa)  09.25 Priamy prenos medziná-
rodnej sv. omše z podzemnej Baziliky Pia X.

 09.05. (pondelok)  07.25 Priamy prenos svätej 
omše z Massabielskej jaskyne

 10.05. (utorok)  15.00 Priamy prenos Korunky 
Božieho milosrdenstva a  svätej omše s  vysluho-
vaním sviatosti pomazania chorých z  Chrámu sv. 
Bernadety – časti Karmel 20.30 Záznam z eucha-
ristického sprievodu

 rádio slovensko
 Streda  19.20 Ekuména vo svete
 Štvrtok  19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
 Nedeľa  21.05 Cesty 
 15.05. (nedeľa)  21.05 P.  Gabriš: Služba naj-
menším (1)

 rádio slovensko a regina
 08.05. (nedeľa)  09.30 Svätá omša (Bratislava)

 15.05. (nedeľa)  09.30 Svätá omša (Banská 
Bystrica)

 22.05. (nedeľa)  09.30 Evanjelické služby Božie 
z Ratkovského Bystrého

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

 rádio regina (ke)
 08.05. (nedeľa)  07.00 Gréckokatolícka svätá 
liturgia z kláštora otcov baziliánov v Trebišove. Slúži 
otec Polykarp Jacoš OSBM.

 rádio regina (ba, bb)
 Nedeľa  07.55 Z duše 14.45 Z duše R
 08.05. (nedeľa)  07.55 A. Adamovičová: Vdovy 
živých mužov

 15.05. (nedeľa)  07.55 D. Hroncová-Fakľová: 
Rodina

 22.05. (nedeľa)  07.55 D. Šovc: Emócie a rozum

 rádio devÍn
 Nedeľa  08.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
 15.05. (nedeľa)  07.30 P. Gabriš/D. Dian: Nedeľa 
Dobrého pastiera

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

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

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)
27. – 29.05. Víkend v Bárke – vzdelávaco-relaxačné 
podujatie pre deti a mládež
10. – 12.06 Služba v spoločenstve (Mgr. Peter Lip-
ták,  Ing.  Pavol Vanacký, Ing.  Štefan Frančák). Víkend 
o službe, evanjelizácii a vedení chvál. Podmienka: vek 
nad 15 r. a min. kurz Filip
17. – 19.06. Bárkafest – koncertné vystúpenie gospe-
lových kapiel, workshopy, divadlo, chvály, krátke filmy a, 
samozrejme, zábava.

 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

 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)
Pravidelné formačné stretnutia v  rómskych osadách 
– dospelí, skauti, dievčatá... (presnejšie informácie 
telefonicky)

 pútnické miesta

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

04.06. – Fatimská sobota (sv. liturgia o 10.00 hod., 
Stropkovský protopresbyterát)
05.06. – Sv. liturgia s modlitbami za uzdravenie 
(program sa začína o 9.30 hod.)  
11.06. – Stretnutie prvoprijímajúcich detí + Turíčna 
vigília
18.06. – Púť mužov

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

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

Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643

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
04.06. – Fatimská sobota (program na hore Zvir sa 
začína o 13.30 hod.)
05.06. – Malá púť (program na  hore Zvir sa začína 
o 9.00 hod.)

 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

Druhá metropolitná púť  
do Sanktuária Božieho  
milosrdenstva
Srdečne vás pozývame na 2. metropolitnú púť do Sanktuária 
Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá sa uskutoční v sobotu 
28. mája 2011 ako poďakovanie za dar blahorečenia Jána Pavla II.

Program púte:
09.00 otvorenie púte

09.15 modlitba slávnostného ruženca

10.30 archijerejská sv. liturgia
 hlavný slúžiteľ: vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita
 kazateľ: vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha

12.30 prestávka na obed

13.30 rozhovor s kardinálom Stanisłavom Dziwiszom, 
 krakovským arcibiskupom a metropolitom
 spev bohoslovcov Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča

14.30 katechéza na tému Posolstvo Božieho milosrdenstva

15.00 Hodinka Božieho milosrdenstva

15.30 poďakovanie a požehnanie na cestu

Bližšie informácie: gréckokatolícke farské úrady


