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Ako deti
Pri ozajstnom prežívaní osobnej viery nám 
dospelým veľmi často bráni naša pýcha. Fa-
lošne si myslíme, že nepotrebujeme pomoc, 
že si vystačíme sami. Nie sme predsa malé 
deti. Ježiš nám však hovorí: „Veru, hovo-
rím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako 
deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.“ 
(Mt 18, 3) 

Čo je teda také zvláštne na malých deťoch, 
keď nám ich Ježiš takto stavia do stredu 
našej pozornosti? Podľa jeho slov je zrejmé, 
že byť ako dieťa je nevyhnutnou podmien-
kou na získanie večnej blaženosti. Pre Ježiša 
sú deti modelmi svätosti a pokory. Veď on 
sám, mocný vládca vesmíru, sa dokázal 
uponížiť a prišiel na tento svet ako malé bez-
branné dieťa. A možno je to preto, lebo pre 
deti je často ľahšie žiť podľa Božích príkazov 
a milovať Boha i ľudí ako nám dospelým. 
Vedia prijať iných bez podmienok, vedia sa 
usmiať bez dôvodu, odpustiť a zabudnúť 
či uveriť bez toho, aby žiadali dôkazy. Ak 
ich niečo vystraší, ak sa im niečo nepodarí 
či niečo pokazia, vedia ihneď rozoznať, 
ku komu sa rozbehnúť a mocne pritúliť. 

Určite nejedného z nás už zaskočila 
priamosť a prostota malého dieťaťa, ktoré 
nás svojou úprimnou otázkou, odpoveďou či 
vyznaním dokázalo rozosmiať, ba niekedy aj 
rozžialiť. Ako prvé z blahoslavenstiev zazne-
lo z Ježišových úst: „Blahoslavení chudobní 
v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo“ 
(Mt 5, 3). Práve toto blahoslavenstvo platí 
pre všetkých, ktorí v jednoduchosti srdca 
a v prostom, čistom zmýšľaní idú svojou 
životnou cestou a hľadajú Boha. Aj preto 
Ježiš povolal svojich učeníkov z takzvaných 
jednoduchých vrstiev, ktoré neboli zaťažené 
komplikovaným myslením. Krásne to vyjad-
ril Schiller v jednej svojej básni: „A čo rozum 

rozumných nevidí, to v prostote vykonáva 
detská myseľ“. 

To, čo ma vie na konaní dieťaťa mnoho-
krát prinútiť k zamysleniu, je fakt, že deti 
nás dospelých vedia vziať za slovo a uveriť 
nám s plnou vážnosťou. V našom Centre 
pre mládež v Juskovej Voli, kam prichádza 
množstvo menších detí, som sa mohol o tom 
viackrát presvedčiť. Zažívame tu mnoho 
veselých príhod, no existuje jedna, na ktorej 
sa v duchu stále zasmejem, keď si na ňu 
spomeniem. 

Na začiatku jedného detského tábora sme 
pripomínali deťom, ako sa majú počas poby-
tu v našom zariadení správať. Keďže každá 
izba je vybavená protipožiarnym hlásičom, 
ktorého malá dióda z času na čas blikne, 
využil som to a v rámci žartu som povedal 
deťom, že sú to kamery, cez ktoré všetko 
vidím a tak viem, kto kde bude vystrájať. 
Ráno prišiel za mnou jeden animátor a so 
smiechom mi opisoval to, čo zažil večer pri 
kontrole svojej skupinky. Povedal mi, ako 
vošiel do izby a videl stáť na stoličke malé, 
v pyžame oblečené dievčatko, ktoré v rukách 
vystretých smerom k požiarnemu hlásiču 
na strope držalo výkres s nápisom: „ Dobrú 
noc, otec Erich“. Jasné, že sme sa vtedy všetci 
dobre pobavili nad naivitou detského sprá-
vania, no na druhej strane som si uvedomil, 
aké by bolo úžasné, keby sme vo všetkom 
dokázali takto radikálne a bezpodmienečne 
uveriť nášmu nebeskému Otcovi.

PaedDr. Erich Eštvan
riaditeľ GMC Bárka v Juskovej Voli

Sociálne centrum v Humennom

Vznik centra spadá 
do roku 2005, keď sa 
v ňom začal realizovať 

projekt Šanca na nový začiatok 
a poskytovali sa v ňom sociálne 
služby najmä pre nezamest-
naných. Cieľom projektu bolo 
najmä znížiť nezamestnanosť 
znevýhodnených osôb postih-
nutých sociálnym vylúčením 
a uľahčiť prístup a návrat na trh 
práce pre tých, ktorí mali 
ťažkosti s integráciou a reinteg-
ráciou na trh práce.

Terajšia činnosť sociálneho 
centra gréckokatolíckej charity 
okrem pracovnej terapie pozo-
stáva aj zo špecializovaného so-
ciálneho poradenstva, ktoré je 
určené najmä pre ľudí závislých 
(alkohol, drogy, gamblerstvo), 
nezamestnaných, bezdomovcov 
a ľudí s psychickými probléma-
mi. K ďalšej poskytovanej služ-
be patrí rodinná terapia, ktorá 
sa zaoberá rodinnými prob-
lémami a vedie k dosiahnutiu 
harmonického, neporuchového 
fungovania celej rodiny, pracuje 
na sedeniach s celou rodinou, 
pristupuje ku každému človeku 
tak, že sa na neho pozerá ako 
na súčasť rodinného systému 
a v jeho problémoch hľadá 

súvislosti so súčasným fungova-
ním jeho rodiny.

Poradenstvo pri zostavovaní 
životopisu, žiadosti o prijatie 
do zamestnania, kopírovanie, 
prístup k internetu, sprevádza-
nie pri vybavovaní úradných 
záležitostí, morálne i duchovné 
povzbudenie patria k službám, 
ktoré centrum poskytuje svojim 
klientom. Sociálne centrum 
spolupracuje aj so strednými 
školami, kde v rámci sociálnej 
prevencie formou besied pre 
študentov tretích a maturit-
ných ročníkov prezentuje svoju 
činnosť, vedie tematické besedy 
zamerané na komunikáciu, 

rodinu a sociálny systém SR. 
S činnosťou sociálneho cen-
tra sa široká verejnosť môže 
stretnúť na Dňoch dobrovoľníc-
tva, pri každoročnom rozdá-
vaní betlehemského svetla, pri 
distribúcii charitného časopisu 
Cesta. Pracovníci sociálneho 
centra myslia aj na deti zo so-
ciálne slabších rodín a v čase 
vianočných sviatkov sa spolu-
podieľajú na rozdávaní vianoč-
ných balíčkov.

V útulných priestoroch 
sociálneho centra sa trikrát týž-
denne stretávajú ľudia rôznej 
vekovej kategórie s mentálnym, 
telesným alebo kombinovaným 

postihnutím a ľudia s psychic-
kými problémami. V rámci 
pracovnej terapie spoločne 
zhotovujú dekoratívne predme-
ty. Po zhotovení ich ponúkajú 
širokej verejnosti, a tým prezen-
tujú svoju prácu. Pracovnou te-
rapiou sa klienti sebarealizujú, 
nadväzujú kontakty s podobne 
hendikepovanými ľuďmi a po-
stupne sa integrujú do spoloč-
nosti. Okrem klientov, ktorí sa 
podieľajú na pracovnej terapii, 
denne prekročia prah sociálne-
ho centra ďalší ľudia s prosbou 
o pomoc. Do centra prichádzajú 
ľudia s rôznymi bôľmi, či sú to 
nedoriešené, alebo nezodpove-
dané vzťahové, rodinné otázky, 
choroby, závislosti, nedosta-
tok finančných prostriedkov, 
alebo strata zamestnania. 
Každý človek, ktorý prekročí 
prah centra, je iná osobnosť, 
inak prežíva svoj problém. Čo 
sa u jedného môže zdať ako 
banálny problém, druhý prežíva 
podstatne hlbšie s psychickými 
či telesnými ťažkosťami. Tak 
ako je každý človek jedinečný, aj 
práca v sociálnom centre tkvie 
v jedinečnom, individuálnom, 
ľudskom a diskrétnom prístupe 
k človeku.

Dvaja erudovaní pracovníci 
sociálneho centra sú v kon-
takte s právnikmi, odbornými 
lekármi, pedagógmi, pra-
covníkmi mestských úradov 
a úradov práce či kňazmi, aby 
čo najlepšie a najodbornejšie 
poskytli pomoc tým, ktorí to 
potrebujú. Sídlo sociálneho 
centra sa nachádza na Mierovej 
ul. 4 v Humennom. Umiestne-
nie je situované do centra mesta 
v priestoroch bývalej vojenskej 
obvodovej správy (budova 
hvezdárne), aby bolo prístupné 
ľuďom z blízkeho aj širokého 
okolia. Záujemcovia o sociálne 
služby môžu pracovníkov kon-
taktovať aj telefonický na čísle 
057/ 775 69 93 alebo na ma-
ilovej adrese: sc.humenne@
gkcharita-po.sk.

Sociálne centrum je otvorené 
v pracovných dňoch pre každé-
ho človeka bez ohľadu na jeho 
vek, pohlavie, vierovyznanie 
a vzdelanie. n

Danka Pavlíková
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�� Svätý Otec zriadil 6. marca novú 
sýrsko-malabarskú eparchiu Farida-
bad v Indii. Jej prvým eparchom sa 
stal Mons. Kuriakose Bharanikulanga-
ra. Pod eparchiu Faridabad spadá 23 
farností a pastoračných centier, ktoré 
spravuje 44 kňazov.

�� Kongregácia pre východné cirkvi 
má nových členov. Benedikt XVI. 
zaradil 7. marca kardinálov Angela 
Scolu, milánskeho arcibiskupa, Marca 
Ouelleta, prefekta Kongregácie pre 
biskupov, Andrého Vingt-Toisa, paríž-
skeho arcibiskupa, Reinharda Marxa, 
mníchovského arcibiskupa, a jeho 
blaženosť Béchara Boutrosa Raïa, 
maronitského patriarchu Antiochie, 
do tejto kongregácie, ktorú vedie 
kardinál Leonard Sandri. Sekretárom 
naďalej ostáva arcibiskup Cyril Vasiľ SJ.

�� V Budapešti otvorili výstavu s ná-
zvom Bratislavské kostoly. Výstavu 
predstavil 12. marca Slovenský inštitút 
v Budapešti v spolupráci s Magis-
trátom hlavného mesta Bratislavy 
a Galériou mesta Bratislavy. Výber 
malieb a grafík zo zbierok Galérie 
mesta Bratislavy predstavuje niektoré 
z cirkevných stavieb na území hlavné-
ho mesta, ktoré zachytávajú jeho pre-
menu počas vývoja od 18. až do 20. 
storočia. Stvárnenie sakrálnych 
stavieb v dielach Antona Strohmayera, 
Johanna Ehrlingera, dobre známeho 
Karola Frecha, Maximiliána Schur-
manna, Júliusa Schubera a Ľudovíta 
Fullu ponúkajú pohľad na jednu časť 
bohatej bratislavskej histórie.

�� Nový film Velikán o osobe Jána 
Pavla II. a beatifikačnej slávnosti v 3D 
formáte predstavili 14. marca v sídle 
talianskej televízie RAI. Film je výsled-
kom spolupráce medzi televíziou RAI 
a vatikánskou televíziou CTV.

�� Výstavu Lux in Arcana: Vatikánsky 
tajný archív sa odkrýva, organizo-
vanej pri príležitosti 400. výročia 
archívu, si môžu pozrieť návštevníci 
Kapitolského múzea v Ríme do 9. sep-
tembra. Súčasťou výstavy sú aj slávne 
dokumenty z procesu s Galileom 
a proti templárom, ale aj dokumenty 
o druhej svetovej vojne.

�� Nový cirkevný deň spomienky 
na mučeníkov našich čias chce zaviesť 
prof. Hans Hollerweger, zakladateľ 
Iniciatívy kresťanského Orientu (ICO). 
Má sa tým posilniť povedomie o tom, 
že nespočetné množstvo kresťanov 
na celom svete je stále prenasledo-
vaných.

�� Obraz Božieho milosrdenstva za-
vítal do farnosti Becherov. Putovný 
obraz privítali veriaci farnosti spolu 
so svojím duchovným správcom Pet-
rom Halgašom v miestnom Chráme 
Narodenia Presvätej Bohorodičky 
v posledný februárový deň – 29. 
februára. V modlitbe Korunky Božie-
ho milosrdenstva v období Veľkého 
pôstu odprosovali Boha za svoje 
hriechy, pády a urážky, ktoré Krista 
pribíjajú na kríž. Vďační za Božie 
milosrdenstvo v modlitbe a adorácii 
prosili o silu načerpať z prameňa 
života – Krista, nachádzajúceho sa 
v Najsvätejšej Eucharistii. Obraz Bo-
žieho milosrdenstva si uctili aj veriaci 
filiálok Regetovka a Ondavka. (Ivana 
Halgašová)

�� Fatimskú sobotu 3. marca 
na hore Zvir v Litmanovej slávilo 
vyše sedemdesiat veriacich s prešov-
ským arcibiskupom a metropolitom 
Jánom Babjakom SJ. Pred svätou 
liturgiou, ktorú koncelebroval aj 
pražský vikár Kornel Baláž a ďalší 
duchovní otcovia, nechýbal rozjímavý 
ruženec. Na konci slávnosti veriaci 
zasvätili svoje životy Presvätej Boho-
rodičke. (Michal Sopko)

�� V prvú marcovú nedeľu sa 
na hore Zvir opäť zišli mariánski 
pútnici. Vyše 800 veriacich z celého 
Slovenska sa prišlo spoločne modliť 
a modlitebnú atmosféru spríjemňo-
valo slnečné počasie, ktoré vydr-
žalo po celý deň. Program sa začal 
uctením si ikony Presvätej Bohoro-
dičky, pokračoval modlitbou akatistu 
a ruženca. Malá púť vyvrcholila 
slávením svätej liturgie. V homílii sa 
zhromaždeným pútnikom prihovoril 
otec Daniel Dzurovčin, synkel pre 
ekonomiku Prešovskej archieparchie. 
(Michal Sopko)

�� Prvé spoločné stretnutie 
gréckokatolíckych koordinátorov 
projektu Noc kostolov mesta Prešov 
sa uskutočnilo 6. marca. Na stretnu-
tí sa zúčastnil otec Rastislav Baka, 
otec Peter Kačur a diakon Rudolf 
Hreňo. Hlavným bodom programu 
bolo rokovanie o programe troch 
gréckokatolíckych chrámov v Prešove 
a o spoločnom postupe pri realizácii 
projektu. Dohodli sa na zameraní 
programu v jednotlivých chrámoch. 
Chrám Povýšenia sv. Kríža na sídlisku 
Sekčov sa zameria na deti a mládež, 
Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa 
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Ukrajinskí biskupi požadujú zákon o zákaze potratov 
„Právo na život počatých, nena-
rodených detí by malo byť ga-
rantované zákonom zakazujú-
cim potraty,“ stojí v spoločnom 
apeli konferencie ukrajinských 
latinských biskupov a synody 
gréckokatolíckych biskupov 
Ukrajiny, ktorý zverejnili 9. 
februára. Súčasný ukrajinský 

zákonník, nezmenený od dôb 
sovietskej nadvlády, dovoľuje 
aborty bez akýchkoľvek obme-
dzení do 12. týždňa tehotenstva. 
Od roku 2004 je v niektorých 
prípadoch potrat povolený 
až do 24. týždňa.

Ukrajinskí biskupi vo svojom 
vyhlásení hovoria o ťažkom – 

nielen morálnom – poškodení, 
ktoré aborty spôsobili ukrajin-
skej spoločnosti. „Kresťanská 
spoločnosť,“ čítame vo vyhláse-
ní, „má veľkú morálnu zodpo-
vednosť voči tým, kto pova-
žujú potrat za spôsob riešenia 
ťažkých situácií.“

Rezolúcia Európskeho parlamentu napáda pojem rodiny
Európsky parlament prijal 13. 
marca v Štrasburgu rezolúciu 
o rovnosti žien a mužov, v kto-
rej predkladá novú definíciu 
rodiny, keď v čl. 7 „vyjadruje po-
ľutovanie nad tým, že niektoré 

členské štáty prijali reštriktívnu 
definíciu pojmu rodina s cie-
ľom odoprieť právnu ochranu 
párom rovnakého pohlavia a ich 
deťom“.

Nie je to po prvykrát, čo 

Európsky parlament propaguje 
zásady, ktoré odporujú všeobec-
nému poňatiu ľudstva a ľudskej 
rodiny. Zaujímavé je však to, 
že tak robí zakaždým trocha 
radikálnejšie.

Britský parlament chce zmeniť definíciu manželstva

Vláda Davida Camerona vyzvala 
občanov Spojeného kráľovstva 
k mesačným verejným konzul-
táciám, ktoré majú predchádzať 
hlasovaniu o zmene zákona, 
na základe ktorého budú zväz-
ky homosexuálov definované 
ako manželstvo. Redefinícia 
právneho štatútu manželstva 
navrhnutá britským premiérom 
Davidom Cameronom vzbudila 
na britských ostrovoch veľkú 
diskusiu. Zmenu zákona o man-
želstve verejne podporil aj 
bývalý premiér Tony Blair, ktorý 
pred piatimi rokmi prijal krst 
a pred troma rokmi na katolíc-
kom mítingu v Rimini verejne 
hovoril o svojej ceste do Katolíc-
kej cirkvi. 

Predseda Pápežskej rady pre 
novú evanjelizáciu arcibiskup 
Rino Fisichella povedal, že „ak 
mediálne vyjadrenia skutočne 
odrážajú Blairov názor, potom 
by si mal spytovať svedomie 
a ujasniť si, v čom spočíva zhoda 
medzi obsahom viery a kon-
krétnym konaním, ktoré je 
záväzné aj pre politika“.

Biskupská konferencia An-
glicka a Wallesu vydala v tejto 
súvislosti biskupský list o man-
želstve osôb rovnakého po-
hlavia, v ktorom pripomínajú, 
že korene inštitútu manželstva 
sú položené v našej prirodze-
nosti – teda mužstve a ženstve 
a ich vzájomnej komplemen-
tarite, vedúcej k plodnosti 

a následne výchove potomkov. 
Tento vzorec uznávajú aj iné 
náboženské tradície. Cirkev ani 
štát nemajú moc zmeniť toto 
základné poňatie manželstva, 
ktoré nie je obyčajnou záleži-
tosťou verejnej mienky. Inštitút 
manželstva je výrazom základu 
nášho ľudstva, a tým i celej 
spoločnosti, ktorej zaručuje 
budúcnosť. Biskupi Anglicka 
a Wallesu vyzvali veriacich, aby 
podpísali petíciu v prospech 
tradičného manželstva, organi-
zovanú asociáciou Koalícia pre 
manželstvo.

Ohlasovanej zmene definície 
manželstva vo Veľkej Británii 
neodporujú len kresťanskí 
predstavitelia. Ako ukázal ostat-
ný prieskum verejnej mienky, 
označovanie homosexuálnych 
zväzkov za manželstvo odmieta 
70 percent spoločnosti a 80 per-
cent respondentov je presvedče-
ných, že najlepším prostredím 
na rozvoj dieťaťa je manželstvo 
jeho prirodzených rodičov. 
Väčšina Angličanov síce toleruje 
homosexuálne páry a nemá nič 
proti ich civilným zväzkom, ale 
nechce, aby boli stavaní na úro-
veň manželstva.

V Bratislave sa konal kňazský deň
Dvojdňový kňazský deň 
Bratislavskej eparchie spoje-
ný s duchovnou obnovou sa 
uskutočnil 27. – 28. februára 
v Bratislave. Prvý deň stretnu-
tia bol venovaný duchovnej 
obnove. Začal sa modlitbou 
šiestej hodinky v Katedrále 
Povýšenia sv. Kríža v Bratislave 
a pokračoval tzv. skrutáciou – 
osobnou rozjímavou modlitbou 
s pomocou Svätého písma. 
Poobede sa v katedrále kňazi 
pomodlili večiereň s poklona-
mi sv. Efréma Sýrskeho, ktorej 

predsedal protosynkel eparchie 
Vladimír Skyba. Nasledovala 
svätá liturgia, ktorej hlavným 
slúžiteľom bol vladyka Mons. 
Peter Rusnák, bratislavský epar-
cha. Vo svojej homílii zdôraznil, 
že štyridsaťdňové pôstne obdo-
bie je príležitosť zmeniť svoje 
zmýšľanie a pripodobniť ho 
Ježišovmu, ktorý hľadá stratenú 
ovečku. Stretnutie pokračovalo 
prednáškou otca Milana Lacha 
SJ o kňazstve.

V programe druhého dňa 
si kňazi vypočuli prednášku 

doc. Františka Čitbaja o uvedení 
slovenského prekladu Kódexu 
kánonov východných cirkví 
a zaoberali sa rôznymi admi-
nistratívnymi a pastoračnými 
záležitosťami.

Bratislavský eparcha vyjadril 
svoju vďačnosť kňazom, že pri-
šli do Bratislavy, hoci mnohí 
to nemajú práve najbližšie. 
Vyjadril nádej, že kňazský deň 
pomôže obnovovať bratské 
vzťahy a najmä osobný vzťah 
s Kristom. (Stanislav Gábor, Ján 
Sabol)

Jarné prázdniny v centre pre rodiny
Počas jarných prázdnin 27. 
februára – 2. marca sa v Centre 
pre rodinu na Sigorde po prvý-
krát uskutočnil jarný prázdni-
nový tábor pre rodiny s deťmi. 
Zúčastnilo sa na ňom 6 rodín 
z rôznych kútov východného 
Slovenska.

Nosnou témou tábora bolo: 
Ako prežiť na pustom ostrove. 
Téma súvisela s časom pôstu, 
počas ktorého sme pozvaní 
akoby na duchovnú pustatinu. 
Účastníci objavovali to, čo je 
pre život nevyhnutné a čoho sa 
môžeme zrieknuť.

Atmosféru dotvárali mnohé 
voľnočasové aktivity, turisti-
ka a vzájomná služba rodín. 

Rodičia ocenili najme chvíle bez 
detí, o ktoré sa starali animáto-
ri, zvlášť ak ich mali päť, šesť či 
osem. Tento čas plodne využili 

na zdieľanie pri čaji, na pred-
náške, ale tiež na modlitbu či 
oddych pri filme. (František 
Sochovič)

Vladyka Chautur k povýšeniu chrámu v Michalovciach
Pri príležitosti povýšenia rehoľ-
ného Chrámu Svätého Ducha 
v Michalovciach na baziliku 
minor vydal košický eparcha 
Mons. Milan Chautur vyhláse-
nie, v ktorom privítal rozhod-
nutie Kongregácie pre Boží kult 
a disciplínu sviatostí. Verejné 
vyhlásenie dekrétu, pod ktorým 
je podpísaný kardinál Antonio 
Canizares Lover, prefekt a sekre-
tár arcibiskup Joseph Augustine 
Di Noia, bude 27. mája na od-
pustovej slávnosti v Chráme 
Svätého Ducha v Michalovciach. 

Vyhlásenie k novej bazilike 
minor

Zo spomienok otcov re-
demptoristov bol deň posvä-

tenia Chrámu Svätého Ducha 
v Michalovciach obrovskou 
manifestáciou viery gréckoka-
tolíckych veriacich Zemplína. 
Pretože podiel na tejto výstavbe 
mali mnohé farnosti a mnohí 
ľudia, stal sa blízky srdcu všet-
kých, Zemplínčanov, Šarišanov 
i Abovčanov. Ťažko sa niesla 
likvidácia kláštora v 50-tych 
rokoch minulého storočia a o to 
úžasnejší bol návrat misioná-
rov po roku 1990. Tento chrám 
znova nadobudol prívlastok – 
centrum náboženského života 
gréckokatolíkov na Zemplíne. 
A tak vyhlásenie tohto chrámu 
za baziliku minor je len potvr-
dením zo strany Svätého Otca, 
že z tohto miesta môžu zaznie-

vať výzvy a podnety na pre-
hĺbenie duchovného života 
postmoderného človeka. Tým, 
že sú tam relikvie blahoslavené-
ho Metoda Trčku CSsR a počas 
šiestich mesiacov v zimnom 
období sa tam slávia fatimské 
soboty, ľudia sa znova orientujú 
v smere tohto chrámu, dnes už 
vyhláseného za baziliku minor. 
A pre mňa osobne bolo odo-
vzdanie dekrétu veľkým darom 
k jubileu 20. výročia mojej bis-
kupskej vysviacky a 15. výročia 
vzniku Košického apoštolského 
exarchátu.

Košice 9. marec 2012

vladyka Milan Chautur
košický eparchiálny biskup

Chcete si pozrieť viac fotografií z akcií?  
Navštívte napríklad www.grkatpo.sk/?fotogalerie.
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na katechézy a prehliadky a Chrám 
bl. P. P. Gojdiča na Sídlisku III na mod-
litby a Božie slovo. (Rudolf Hreňo)

�� Prednáška klinického psychiat-
ra a psychológa Igora Smelého 
na tému Evolučná teória – pokus 
o filozofické zhodnotenie sa usku-
točnila 6. marca na Gréckokatolíckej 
teologickej fakulte Prešovskej univer-
zity v Prešove. Súčasťou prednášky 
bola aj prezentácia jeho novej knihy 
pod názvom Ako nepripraviť Darwi-
na o rozum. Ide o fiktívny dialóg 
evolučného vedca s Bohom o evo-
lúcii, poznaní, slobode a morálke. 
Popularizačnou formou sa pokúša 
sprostredkovať vedecky relevant-
né informácie aj menej sčítanému 
čitateľovi v oblasti evolucionizmu 
a filozofie. Po prednáške bol priestor 
na diskusiu. Prednášku pre študen-
tov zabezpečila Katedra filozofie 
a religionistiky Gréckokatolíckej teo-
logickej fakulty Prešovskej univerzity 
v Prešove. (Andrea Čusová)

�� Do trebišovského chrámu zavítali 
relikvie sv. Konštantína Filozofa. 
Relikvie boli do Chrámu Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky prinesené 
11. marca v slávnostnom sprievo-
de za účasti vladyku Mons. Milana 
Chautura CSsR, košického eparchu. 
Za spevu Vošel jesi, archijereju v po-
daní Zboru sv. archanjela Michala 
bol relikviár inštalovaný na bočnom 
Oltári Matky ustavičnej pomoci. 
Úvodným uctením ostatkov a mod-
litbami prítomní vstúpili do slávenia 
svätej liturgie. V homílii vladyka 
Milan zdôraznil hodnotu a dôležitosť 
kríža, ktorý denne vstupuje do nášho 
života. V poobedňajších hodinách 
boli ostatky sv. Konštantína-Cyrila 
vystavené k úcte pre všetkých veria-
cich. (Tomáš Mikunda)

�� Slovenský kardinál Jozef Tomko 
sa dožíva 88 rokov. Tento významný 
cirkevný hodnostár a náboženský 
spisovateľ sa narodil 11. marca 1924 
v Udavskom (okres Humenné).

�� Do Zemplínskeho Hradišťa zavítal 
predseda Spolku sv. Cyrila a Me-
toda. Otec Michal Hospodár slávil 
11. marca spolu s veriacimi svätú 
liturgiu. Jeho hlavným zámerom bolo 
pripraviť veriacich na slávenie 1 150. 
výročia príchodu slovanských vieroz-
vestcov. V homílii kazateľ zaujímavo 
prepojil aktuálnu tému kríža s posol-
stvom svätcov. Svätá liturgia celeb-

V Michalovciach sa uskutočnil Svetový deň modlitieb
3. marca sa v Michalovciach 
uskutočnil Svetový deň modli-
tieb, ktorý zorganizovali ženy 
z gréckokatolíckej farnosti 
za aktívnej účasti žien kres-

ťanských cirkví pôsobiacich 
v meste. Spoločnou modlit-
bou podporili ženy v Malajzii. 
Vyzbierané finančné prostried-
ky z tohto dňa pomôžu pri 

aktivitách organizácie Tenaga-
nita, ktorá vznikla v roku 1991 
a jej cieľom je pomáhať ženám 
v Malajzii. (Anna Serečunová)

Prvý marcový víkend v Ľutine sa niesol v znamení modlitieb
Počas fatimskej soboty 3. marca 
prítomné zhromaždenie spolu 
s dvadsiatkou kňazov nielen 
zo Svidníckeho protopresby-
terátu slávilo svätú liturgiu, 
pred ktorou sa všetci prítomní 
pomodlili ruženec a modlitbou 
sa zasvätili fatimskej Bohoro-
dičke. Hlavným celebrantom 
bol svidnícky protopresbyter 
otec Marek Pulščák. V homílii 

sa prihovoril otec Martin Tka-
čín. Liturgiu spevom sprevádzal 
zbor z farnosti Svidník-mesto. 
Po bohoslužbe sa prítomní 
pomodlili Korunku Božieho 
milosrdenstva.

V nedeľu 4. marca sa tradične 
slávila liturgia s modlitbami 
za uzdravenia, pred ktorou boli 
chvály. Božie slovo na homílii 
lámal otec Anton Pariľák. Prí-

tomným veriacim sa na základe 
evanjelia o uzdravení ochrnu-
tého, ktorého sprevádzali štyria 
priatelia, snažil ukázať, ako 
máme neustále zápasiť o Božie 
požehnanie. Aj v tento požeh-
naný čas boli svedkami veľkých 
zázrakov a uzdravení na duši 
i na tele. (Ľuboš Pavlišinovič)

V Prešove sa zjednotili v modlitbách za Malajziu
Mimoriadna udalosť v meste 
Prešov sa uskutočnila 4. marca. 
Svetový deň modlitieb 2012 
privítal svojich účastníkov 
v gréckokatolíckom Chráme 
Povýšenia sv. Kríža v Prešove-
-Sekčove. Témou stretnutia bola 
myšlienka Nech zvíťazí spra-
vodlivosť a krajinou, za ktorú 
sa prednášali modlitby v tomto 
roku, bola Malajzia. Modlitbový 
ekumenický deň pripravili ženy 

z Gréckokatolíckej, Rímsko-
katolíckej, Evanjelickej cirkvi, 
Cirkvi bratskej a Bratskej jed-
noty baptistov. V úvodnej časti 
programu obrazom i slovom na-
vštívili Malajziu. Deti vyzdobili 
chrám plagátom najväčšieho 
motýľa sveta z Malajzie. Nasle-
dovali modlitby za obyvateľov 
tejto krajiny, ktoré viedla p. Ju-
liana Baková, a finančná zbierka 
na ich podporu. Modlitby 

spevom sprevádzal mládežníc-
ky zbor farnosti. Slávnostným 
kazateľom bol otec Jozef Šech-
ný, rímskokatolícky farár z far-
nosti Prešov-Solivar. Vrcholom 
podujatia bola modlitba Otče 
náš spievaná v cirkevnoslovan-
skom jazyku. Po skončení sa 
všetci presunuli do pastoračnej 
miestnosti na spoločné agapé. 
(Rastislav Baka)

V Bárke sa po prvýkrát stretli členovia farských rád
V priestoroch Gréckokatolícke-
ho mládežníckeho centra Bárka 
v Juskovej Voli sa 5. – 7. marca 
uskutočnilo vzdelávaco-formač-
né stretnutie členov farských 
rád, na ktorom sa stretlo 28 
účastníkov z protopresbyte-
rátov Stará Ľubovňa, Sabinov, 
Prešov. Na stretnutí si vypočuli 
prednášku o centre. Súdny vikár 
otec Juraj Popovič im priblížil 
funkcie a pôsobenie farskej 
rady z pohľadu východného 
cirkevného práva a spoločenstvo 
navštívil aj prešovský arcibiskup 
a metropolita Mons. Ján Babjak 
SJ, ktorý oboznámil prítomných 
s aktuálnou situáciou v Gréc-
kokatolíckej cirkvi a s ďalšími 
víziami. Po rozprúdení diskusie 
si vladyka so záujmom vypočul 
problémy prítomných. Pred 
odchodom sa im poďakoval 

a udelil archijerejské požeh-
nanie. Účastníci si vypočuli aj 
príspevok riaditeľa Centra pre 
rodinu Sigord otca Petra Jaku-
ba, ktorý predstavil pastoračný 
program starostlivosti o rodiny. 
Ako má prežívať svoju vieru laik 
v službe Cirkvi, prišiel ozrejmiť 
otec Štefan Paločko. Po sérii 

prednášok nasledovala diskusia. 
Čas strávený v blízkosti kňazov, 
priestor na vzájomnú výmenu 
skúseností, možnosť spoločne 
sa modliť a zažívať spoločenstvo 
iba potvrdzovali fakt, že zorga-
nizovať akciu takéhoto druhu 
malo svoje opodstatnenie. 
(Erich Eštvan)

Jubilejné 10. riadne zasadnutie Rady hierarchov
Na Gréckokatolíckom arcibis-
kupskom a metropolitnom 
úrade v Prešove sa 5. marca, 
za účasti apoštolského nuncia 
Mons. Mario Giordana, stretli 
hierarchovia Gréckokatolíckej 
metropolitnej cirkvi sui iuris 
na Slovensku na jubilejnom 
10. riadnom zasadnutí Rady 
hierarchov.

Prešovský arcibiskup a met-
ropolita Ján Babjak SJ, košický 
eparcha Milan Chautur CSsR 
a bratislavský eparcha Peter 
Rusnák si vypočuli príhovor 
apoštolského nuncia na Slo-
vensku, ktorý súvisel s časom 
Veľkého pôstu. Otec nuncius 
vyzdvihol skutočnosť koexis-
tencie dvoch tradícií Katolíckej 
cirkvi, „ktoré tu žijú vedľa 
seba a jedna druhej ukazujú to 
bohatstvo a krásu, ktorých sú 
nositeľkami, a takto sa zároveň 
vzájomne obohacujú“. V tom-
to kontexte poukázal na dva 
znaky kajúcich obradov v oboch 
tradíciách – na popol v latinskej 
a hlboké poklony v byzantskej 
tradícii. Ponúkol aj pohľad 
na slovanských vierozvestcov 

sv. Cyrila a Metoda, ktorí sú 
príkladom ľudí vedomých si 
svojej krehkosti, ale aj svojho 
povolania slúžiť Bohu. Zároveň 
vladykovi Milanovi Chauturovi 
odovzdal dekrét o povýšení 
rehoľného Chrámu Svätého Du-
cha v Michalovciach na území 
Košickej eparchie na baziliku 
minor. To znamená, že Grécko-
katolícka cirkev na Slovensku 
má už dve baziliky – v Ľutine 
a v Michalovciach.

V pracovnej časti rokovania 
vladykovia schválili Štatút 
Metropolitného zhromaždenia 
Gréckokatolíckej metropolitnej 
cirkvi sui iuris na Slovensku, kto-
ré sa má konať aspoň raz za päť 
rokov. Schválili erby baziliky 
minor v Ľutine a Gréckokato-
líckeho kňazského seminára 
bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča 
v Prešove. Hovorili o prebieha-
júcich aktivitách v rámci prí-
pravy na 1 150. výročie príchodu 
sv. Cyrila a Metoda na Veľkú 
Moravu. Sú to predovšetkým ka-
techézy z Katechizmu Katolíckej 
cirkvi, v Prešovskej archieparchii 
aj prosby v litur giách, putovanie 

obrazu Božieho milosrden-
stva a ďalšie aktivity. Venovali 
sa aj otázke textov pohrebu 
nenarodených detí. Dotkli sa aj 
sčítania obyvateľstva. Na ďalšie 
obdobie potvrdili otca Jána 
Krupu ako člena Slovenskej 
biblickej spoločnosti za Grécko-
katolícku cirkev. Konštatovali, 
že Prešovská archieparchia, 
ako aj Košická a Bratislavská 
eparchia sa zapoja do aktivity 
Noc kostolov. Hovorili aj o vy-
danej liturgickej knihe Apoš-
tolár. Vladyka Peter Rusnák 
informoval o konferencii Výzvy 
novej kultúry, ktorá sa konala 
v Bratislave, a o púti laických 
hnutí a združení v Ríme, ktorú 
zorganizovalo Fórum kresťan-
ských inštitúcií a Rada KBS 
pre laické a apoštolské hnutia. 
Vladyka Ján Babjak pripomenul 
blížiacu sa 3. metropolitnú púť 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slo-
vensku do Sanktuária Božieho 
milosrdenstva v Krakove, ktorá 
sa uskutoční v sobotu 26. mája 
2012. Radu hierarchov zakončili 
spoločnou modlitbou. (Ľubomír 
Petrík)

Putovanie k relikvii sv. Konštantína 

Žiaci a pedagógovia Cirkevnej 
spojenej školy v Sečovciach sa 
6. marca zúčastnili na púti k re-
likviám sv. Konštantína-Cyrila 

vystaveným v gréckokatolíckom 
Chráme sv. Cyrila a Metoda 
v Sečovciach. Duchovný správca 
školy otec Štefan Ančočik 

v prednáške priblížil život a die-
lo solúnskych bratov a v modlit-
be prosil o ich príhovor. (Štefan 
Ančočik; snímka: Ľ. Dežerický)

Deti z dekanátov Bardejov a Hrabské nechcú byť zbojníkmi
V Centre pre mládež v Juskovej 
Voli strávilo víkend 9. – 11. mar-
ca 54 detí z dekanátov Bardejov 
a Hrabské. Víkend prevažne 
pre deti pripravujúce sa na prvé 
sväté prijímanie sa niesol 
pod názvom Veru nie tak ako 

u zbojníkov. Hneď v prvý večer 
deti zažili naozajstnú zbojníc-
ku družinu, ktorá ich zajala vo 
svojej zbojníckej jaskyni. Deti 
cez spovedné zrkadlo spozná-
vali svoje hriechy, silu a krásu 
Eucharistie. V posledný deň 

bolo deťom vysvetlené, prečo 
nemajú zabúdať na Ježiša. Tým, 
že pristúpia k prvému svätému 
prijímaniu, sa nič nekončí, ale 
začína. (Štefánia Chanáthová; 
snímka na s. 30)

rovaná otcom Michalom bola pre 
zemplínskohradištských gréckokato-
líkov jednou z najsilnejších pôstnych 
udalostí. (Martina Bodnárová)

�� Vladyka Peter Rusnák zavítal 
do Žiaru nad Hronom. Pozvanie 
na návštevu gréckokatolíckeho 
spoločenstva, ktoré patrí pod farnosť 
Zvolen, prijal bratislavský eparcha 
11. marca a v rímskokatolíckom 
Kostole Povýšenia sv. Kríža slávil 
archijerejskú svätú liturgiu. V homílii 
sa zameral na kríž a jeho správne 
pochopenie. Bratské spoločen-
stvo prežíval s rímskokatolíckym 
duchovenstvom, s vdp. dekanom 
Miroslavom Hlaváčikom, farárom 
Miroslavom Svrčekom, duchovným 
správcom Miroslavom Sliačanom 
a diakonom Štefanom Palúchom. 
Na slávnosti bol prítomný aj kancelár 
a tajomník eparchu otec Peter Sabol, 
farár z Trenčína otec Igor Cingeľ 
s veriacimi z Prievidze a otec Ján 
Sabol, do ktorého pastoračnej sta-
rostlivosti patria gréckokatolíci v Žiari 
nad Hronom Svätú liturgiu spevom 
sprevádzal nedávno založený detský 
gréckokatolícky zbor Svätokrížske 
slniečko. Po nej nasledoval spoloč-
ný obed. Gréckokatolícki veriaci sa 
v miestnom Kostole Povýšenia sv. 
Kríža začali stretávať od Tomášovej 
nedele v roku 2010 a liturgie sa 
slávia každú druhú nedeľu v párnom 
týždni o 10.45 hod. (Mária Sabolová)

�� Na kolednícku zbierku Dobrá 
novina sa v 17. ročníku na prelo-
me rokov 2011/2012 vyzbieralo 
908 150,13 eur. „Vážime si veľko-
dušnosť slovenských rodín, ktoré 
napriek kríze a vlastnej neľahkej situ-
ácii dokázali opäť štedro obdarovať 
koledníkov Dobrej noviny,“ uviedol 
riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík. 
Tradičnú kolednícku zbierku organi-
zuje eRko – Hnutie kresťanských spo-
ločenstiev detí v spolupráci s kato-
líckymi farnosťami a Pápežskými mi-
sijnými dielami. Tento rok sa do nej 
zapojilo 26 263 detí a dospelých, 
ktorí navštívili vyše 80-tisíc rímskoka-
tolíckych a gréckokatolíckych rodín 
po celom Slovensku. Okrem nich sa 
do Dobrej noviny zapojili aj krajania 
v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu. 
Na verejnú zbierku Dobrá novina 
možno prispieť celoročne. Verejná 
zbierka Dobrá novina je povolená 
Ministerstvom vnútra SR.
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Rozhovor s vladykom Mons. 
Ladislavom Hučkom, praž-
ským apoštolským exarchom 
a titulárnym orejským bisku-
pom, o jeho otcovi, prvom 
šéfredaktorivi časopisu Slovo 
Ladislavovi Hučkovi

Vladyka, ako si spomínate 
na svojho otca?
Na svojho otca si spomínam 
ako na človeka, ktorého hlav-
nou charakteristikou bola 
poctivosť vo všetkom a skromnosť. Niekomu 
by sa dnes mohlo zdať prehnané jeho vedo-
mie si svojich povinností a snaha o splnenie 
všetkých záväzkov nielen k Bohu, ale aj k ľu-
ďom. K tomu nás viedol aj vo výchove.

Spozorovali ste vo svojom kňazskom i biskup-
skom pôsobení odraz jeho kňazskej činnosti?
Je mnoho vplyvov, ktoré človek nevedomky 
preberal od svojich rodičov, od svojich 
blízkych. Ťažko ich teraz vymenovať, ani by 
som to nedokázal. V kňazskom pôsobení 
vidím azda jeho vplyv na seba v dôslednej 
príprave na každú kázeň, potrebu dať ľuďom 
to najdôležitejšie, aj keď im to nie vždy musí 
vyhovovať; nesnažiť sa ľuďom zapáčiť za každú 
cenu, ale byť Kristovým hlasom, ktorý zvestuje 
pravdu. Lebo iba pravda nás oslobodí z otroc-
tva hriechu.

Aké dojmy ste si zo spomienkovej slávnosti 
v Prešove odniesli?
Som vďačný predovšetkým prešovskému arci-
biskupovi a metropolitovi Jánovi Babjakovi SJ 
za účasť na tejto spomienkovej slávnosti, za to, 
že pôsobivo vyzdvihol nielen pôsobenie – aj 
keď krátke – môjho otca v Gréckokatolíckej 
cirkvi, ale aj jeho osobnosť a neľahký život, 
ktorým musel prejsť. Plody prináša bytie. To, 
čím človek je, a až potom jeho činnosť. Chcem 
sa poďakovať vám ako terajšiemu šéfredak-
torovi Slova za prípravu a propagáciu tejto 
milej akcie a za to, že aj napriek zdravotným 
problémom ste sa na nej obetavo zúčastnili. 
Milo ma prekvapila pomerne početná účasť 
kňazov, ktorí koncelebrovali, aj keď niektorí 
z nich si na neho po 37 rokoch od jeho smrti 
už nemôžu pamätať.

Juraj Gradoš
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Storočnica prvého 
šéfredaktora Slova

V sobotu 10. marca sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove uskutočnila 
spomienka na nedožitú storočnicu prvého šéfredaktora časopisu Slovo  
otca Ladislava Hučka. Na podujatí sa zúčastnila aj manželka otca Ladislava 
a jeho rodina.  

Na úvod slávnosti Mons. Ľubomír 
Petrík prečítal oficiálny nekrológ, 
ktorý po úmrtí otca Ladislava napí-

sal jeho nástupca otec Emil Korba, a osobné 
myšlienky otca Ladislava na smrť a večný 
život, ktoré zachytil vo svojom článku 
Dušičkové dumky. Tie poukázali na hĺbku 
ľudskosti a zároveň oddanosti Bohu, ktorú 
otec Ladislav skrýval vo svojom srdci.

Slávnosť vyvrcholila archijerejskou 
svätou liturgiou, ktorú spolu s viacerými 
kňazmi slávil prešovský arcibiskup a met-
ropolita Ján Babjak SJ, pražský apoštolský 
exarcha Ladislav Hučko a emeritný pražský 
pomocný biskup Ján Eugen Kočiš. Vladyka 
Ján Babjak sa vo svojej homílii pozastavil 
nad životom otca Ladislava, nad svedec-
tvom jeho života. Začlenil ho tak do kon-
textu trpkého údelu mnohých kňazov, ktorí 
museli aj so svojimi rodinami trpieť, ako aj 
do osobného prežívania kňazstva. Vyzdvi-
hol obetavosť a vernosť otca Ladislava i jeho 
rodiny, zvlášť manželky.

V závere liturgie sa prítomným prihovo-
ril aj syn otca Ladislava vladyka Ladislav 
Hučko. Pripomenul, že práve v Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove prijal jeho otec 
sviatosť kňazstva a tu sa s ním mohli aj 

naposledy rozlúčiť. V príhovore zdôraznil, 
že na otca si spomína vďaka jeho ľudskosti 
či dobrým vzťahom s ostatnými ľuďmi. 
Po panychíde, ktorú slúžil prešovský 
protopresbyter Daniel Galajda, sa mnohí 
prítomní odobrali na prešovský mestský 
cintorín, kde v tichosti modlitby vzdali hold 
tejto veľkej osobnosti mediálneho života 
Gréckokatolíckej cirkvi. V priestoroch 
Koinonie sv. Jána Krstiteľa (nad redakciou 
časopisu Slovo) sa následne uskutočnilo 
stretnutie redakcie, členov redakčnej rady 
a sympatizantov časopisu. n

Juraj Gradoš

Zo spomienok na otca
Môj otec vyrastal v rodine veľmi svedo-
mitého a verného (aj všestranne nadané-
ho) kňaza Eugena, ktorý verný rodinnej 
tradícii (tak ako aj jeho otec) sa stal kňazom 
a venoval sa celým srdcom a dušou svojim 
veriacim (asi 30 rokov) v Slovinkách. Môj 
otec Ladislav vyrastal v tomto prostredí 
a súčasne v dobe prevratných spoločen-
ských zmien. Bol to predovšetkým prechod 
od jedného štátneho zriadenia do druhého. 
Narodil sa v roku 1912 a v roku 1918 vznikla 

Československá republika. Základná škola, 
do ktorej začal chodiť, bola ešte maďar-
ská, no postupne sa do nej prostredníc-
tvom zväčša českých učiteľov zavádzala aj 
slovenčina. Nebol to ľahký a jednoduchý 
proces. Ale to bola historická situácia, ktorú 
zažívalo predtým aj mnoho iných národov, 
napríklad Taliansko, Francúzsko, Španiel-
sko... Otec patril do nie príliš šťastnej gene-
rácie ľudí žijúcich na pomedzí dvoch veľmi 
rozdielnych epoch, na prechode od ešte tra-
dičných hodnôt (v tom pozitívnom i v tom 
menej pozitívnom zmysle) k modernej 
spoločnosti, ale aj k modernizmu, k totalit-
ným režimom. Bol v prešovskom seminári 
v rokoch 1932 – 1937, ale hneď po skonče-
ní v ňom hlodala potreba nejako odpovedať 
na potreby kresťanstva danej prevratnej 
doby a nedal sa hneď vysvätiť. Túžil si dopl-
niť vzdelanie aj v inej škole a pôsobiť medzi 
ľuďmi ako kňaz, ale v civilnom zamestnaní. 
Bol to určitý druh „robotníckeho kňaza“. 
V tej dobe nebol jediný, kto takto zmýšľal.

Svoj zámer nakoniec vyplnil a v roku 
1944 skončil Filozofickú fakultu v Bratislave 
a sedem rokov učil dejepis a zemepis na 1. 
štátnom gymnáziu v Prešove. Medzitým sa 
oženil a v roku 1945 prijal sviatosť kňaz-
stva v jeden deň spolu s dnes emeritným 
biskupom Ivanom Ljavincom v prešovskej 
katedrále z rúk bl. biskupa Pavla Petra Goj-
diča. V roku 1950 ho zo školstva prepustili, 
keď už predtým komunisti Gréckokato-
lícku cirkev zakázali. V auguste 1950 si ho 
predvolal riaditeľ a dal mu podpísať prestup 
do Pravoslávnej cirkvi. Otec povedal: „Nie, 
nepodpíšem,“ a odišiel.

Spomínam si na otca ako na človeka, 
ktorý sa vnútorne trápil, ale snažil sa to 
s kresťanským postojom prijať ako skúšku 
a kríž. Ľudsky ho trápilo to, že sa šíri veľa 
zla, že na formáciu a štúdium vynaložil 
veľa energie a času, že mohol vykonať toľko 
dobrého, a že to vôbec nemôže uplatniť, 

akoby to všetko bolo zbytočné.
Kdesi som čítal, že nie je hrdinom ten, 

kto sa nebojí a ide, ale ten, kto sa bojí, 
ale prekoná strach. Otec patril skôr do tej 
druhej skupiny. So všetkým musel bojovať, 
ale nikdy som nevidel, že by nakoniec ustú-
pil. Navonok možno pôsobil dojmom ne-
rozhodného človeka, ale vnútorné hodnoty, 
ktoré mal v sebe vštepené a ktoré v sebe 
vedome pestoval, mu nedovolili urobiť 
falošný krok. Uvedomoval si však aj svoje 
hranice. Nepúšťal sa do akcií, ktoré síce 
navonok vyzerali efektne, ale bolo v nich 
veľké riziko neúspechu. Bol veľmi striedmy 
a skromný. Aj keď si mohol niekedy viac 
dovoliť, radšej sa toho vzdal v prospech nás 
detí alebo niekoho iného.

Pravidelne sa modlil. Do roku 1968 denne 
slúžil svätú liturgiu doma a potom v prešov-
skej katedrále. Na nej som mu neraz pri-
sluhoval. Doteraz ostali zachytené v mojej 
pamäti niektoré hlboké okamihy, keď sme 
sa ako rodina zišli na liturgii slúženej tajne 
doma.

Keď som povedal, asi v druhom ročníku 
strednej školy, že si chcem podať prihlášku 
do seminára (bolo to v roku 1966 a jedinou 
možnosťou bol latinský seminár v Brati-
slave), ani ma od toho neodhováral, ani 
nenútil. Bral to ako Božiu vôľu. Upozornil 
ma na ťažkosti, s ktorými sa ako budúci 
kňaz môžem stretnúť, ale nechal mi úplnú 
voľnosť.

Nikdy nás spolu s mamou ako deti k ni-
čomu zásadnému, napríklad na akú školu 
ísť, aké zamestnanie si vybrať, nenútil. 
Vždy nám v týchto základných rozhodnu-
tiach nechal voľnosť. Upozornil na možné 
nebezpečenstvá a podporil dobro. Hlavným 
kritériom bolo, aby to bolo v poriadku 

pred Bohom. My sme si to ako deti počas 
jeho života takto jasne neuvedomovali, 
ale až po jeho smrti sme si uvedomili, ako 
nás mal rád. Nie vždy to vedel totiž vtedy 
náležite vyjadriť. Vždy sme akosi viac 
komunikovali s mamou, s ňou sa radili, 
on bol nejako v úzadí. Ale bol tam vždy. 
Všetko sledoval a pomohol, poradil, keď 
bolo treba.

Mám dojem, že aj úlohu šéfredaktora 
Slova vzal viac z poslušnosti než preto, že sa 
na to cítil. Keďže sa veľa rokov nachádzal 
mimo možnosti rozvíjať cieľavedome svoje 
intelektuálne schopnosti, publikovať a cib-
riť sa vo vyjadrovaní, cítil, že v jeho veku to 
už nemožno tak ľahko dobehnúť. Ale pred-
sa to zobral. Robil, čo mohol, a prvé čísla 
vyšli na svet. Bolo pre nás veľkým darom, 
že po toľkých rokoch môžeme mať vlastný 
časopis. Aj keď cenzurovaný a obmedzo-
vaný rôznymi spôsobmi. Keď som v roku 
1969 prichádzal z Košíc, kde som študoval, 
na víkend do Prešova, často sme hovorili 
o jeho práci, o tom, ako zlepšiť dané číslo 
alebo niečo pridať. Keď potom prišiel 
Dr. Emil Korba a prevzal redakciu, otec os-
tal v kontakte s redakciou a ďalej pomáhal. 
Koncom januára 1975 náhle pocítil nevoľ-
nosť a bol prevezený do nemocnice. Bol 
to infarkt. Po niekoľkých dňoch sa zdalo, 
že ho úspešne prekonal. Chystal sa domov, 
keď 2. februára o 12.00 hod., na sviatok 
Stretnutia Pána, jeho srdce nečakane 
prestalo biť. Odišiel na konečné stretnutie 
s Pánom do večnosti. Po náhlej smrti otca 
napísal Dr. Emil Korba do časopisu Slovo 
veľmi výstižný nekrológ, za čo sme mu ako 
rodina boli veľmi vďační. n

Mons. Ladislav Hučko
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Slovo v roku 2012
Keď som v minulých číslach písal o postupnom navyšovaní Slova, stále som mal obavu, či aj 
nasledujúci rok budem môcť priniesť obdobnú správu. Zároveň ma kvárili otázky, ako urobiť 
čo najviac a najlepšie pre to, aby sa táto moja obava nenaplnila. 

No vždy som si uvedo-
moval, že akokoľvek sa 
budeme my v redakcii 

snažiť, nad tým všetkým je 
Božia moc, bez ktorej by bola 
akákoľvek naša námaha márna.

Práve táto Božia moc a vaša 
vernosť nás aj tento rok privied-
li už po šiestykrát po sebe k ná-
rastu počtu našich čitateľov. Aj 
keď prišla nová vlna krízy, Slovo 
nevymizlo z vašich domovov 
a sŕdc. Tento rok však možno 
z hľadiska vás odberateľov 
charakterizovať ako stabilizač-
ný. Aj počas minulého roka sa 
postupne prihlásili mnohí noví 
čitatelia a minulý rok sme tak 
skončili v počte 5 776 odbera-
teľov. V závere roka sme začali 
navyše posielať stovku Slov aj 
na horu Zvir pri Litmanovej. 
Dnes, na začiatku marca, máme 
5 825 odberateľov (z toho 
na horu Zvir chodí 20 časopi-
sov na voľný predaj). Nie je to 
výrazný nárast, no možno o rok 

prekonáme počet odberateľov 
z roku 2001 a budeme atakovať 
hranicu 6 000 odberateľov.

Štatistika
Z 5 825 odberateľov až 3 672 
pochádza z Prešovskej archie-
parchie, 1 816 z Košickej a 265 
z Bratislavskej eparchie. Zvyšok 
pripadá na Pražský exarchát, 
zahraničie a potreby redakcie. 
Prešov si tak oproti minulé-
mu roku polepšil o 1,35%. No 

eparchie v Košiciach a Bratislave 
zaznamenali pokles o 0,33%, 
resp. 4,6%. Celkovo náklad 
časopisu stúpol o približne pol 
percenta.

Najviac našich čitateľov 
pochádza z protopresbyterátov 
Prešov (528), Michalovce (456) 
a Trebišov (408), ktorý tento rok 
prekonal Vranov nad Topľou-
-Čemerné (393). Najväčší nárast 
tento rok zaznamenali proto-
presbyteráty Hrabské (+ 7,59%), 
Snina (+ 7,10%) a Svidník (+ 

5,75%). Naopak najväčší pokles 
sme zaznamenali v protopres-
byterátoch Chlmec-Kapušany 
(- 30,77%), Žilina (- 10%) 
a Sobrance (- 5,79%). Škoda, 
že v Bratislavskej eparchii všetky 
protopresbyteráty zaznamenali 
pokles a z Košickej eparchie 
iba v Trebišovskom a Košickom 
protoprebyteráte zaznamenali 
nárast odberateľov.

V 58 farnostiach si Slovo 
polepšilo, v 51 pohoršilo. Z 23 
farností, kde Slovo za ostatné 
štyri roky nekleslo, v štyroch 
zaznamenávame neustály 
nárast odberateľov. Sú to 
vranovské farnosti, farnosť 
Poša, Levoča a Drienov. Najviac 
nových odberateľov pribudlo 
v prešovských farnostiach (19), 
Korunkovej (12), Brezničke (9), 
vranovských farnostiach (8) 
a Mlynárovciach (6). Naopak 
najviac klesol počet odberateľov 
v Staškovciach, Bardejove, Šam-
brone, Zámutove a Stakčíne.
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Poďakovanie
Kým som minulého roka ďako-
val generáciám pred nami, tento 
rok moje slová vďaky patria 
všetkým vám, ktorí nezištne, 
často na úkor voľného času, 
ba aj navzdory ľudskej závisti 
a zlobe pomáhate šíriť tento 
časopis vo všetkých farnostiach 
i filiálkach. Toto poďakovanie 
patrí tak horlivým kňazom, ako 
aj roznášateľom Slova, či tým, 
ktorí o ňom v dobrom rozpráva-

jú iným. Poznám jednu farnosť, 
kde stará pani, keď jej dôjde 
Slovo, ho hneď poroznáša po ce-
lej obci. Keď som jej hovoril, 
že inde ho donesú do cerkvi 
a tam si ho rozdajú, ona odve-
tila: „Otče, my to máme radi 
čerstvé“.

Moje poďakovanie patrí aj 
hovorcom našich biskupstiev 
a stálym prispievateľom, ktorí 
nezištne pre vás pripravujú kva-
litné články, cenzorom, korek-

torom a poradcom. Vďaka patrí 
aj tým z vás, ktorí pomáhajú 
aktuálnosti Slova, jeho čerstvos-
ti, tomu, aby sa o dianí v našich 
farnostiach dozvedeli aj ostatní. 
Verím, že postupne túto našu 
spoluprácu dostaneme na pro-
fesionálnejšiu a odbornejšiu 
úroveň. Poďakovať sa chcem aj 
tým, ktorí nám vytvárajú spät-
nú väzbu – lúštiteľom tajničiek, 
no najmä tým, ktorí listom 
i mejlom vyjadrujú svoj názor 

na kvalitu a obsah časopisu.
Tak dúfam, že Slovo bude 

pre vás všetkých vždy čerstvé 
a bude prinášať jarnú sviežosť 
do vašich sŕdc a rodín. Chceme 
byť potechou v smútku, radou 
v probléme, chceme ukázať 
nádej, keď ju už nikde nevidno. 
V tejto našej snahe však aj na-
ďalej potrebujeme vašu pomoc 
cez modlitbu, obetu, povzbude-
nie, dobrú kritiku i nápady.n

Juraj Gradoš

Prešovská archieparchia

Košická eparchia

Bratislavská eparchia

- 1 0 %       0 %       + 1 0 %

Rok 2010 Rok 2011

PREŠOV

KOŠICE

BRATISLAVA
INÉ

Mobil alebo človek?

Naozaj, čo je dôležitejšie?
Nad touto otázkou sa zamýšľa 

prof. Dr. Notker Wolf OSB v jednej 
kapitole svojej knihy Prekliaty mobil. A ilu-
struje to na príbehu zo svojho života.

Na letisku v Manile na Filipínach, kam 
pricestoval na stretnutie východoázijských 
benediktínok, ho čakali dve mladé ses-
try. Spoločne išli na obed. Sotva si s nimi 
zasadol, zazvonil mobil najprv jednej, 

potom aj druhej sestre. Naraz sa cítil, že je 
v ich očiach odpísaný, akoby vzduch. A ony 
hovorili a hovorili, až kým ich neprerušil. 
„Povedzte mi, nemal by byť pre vás živý hosť 
dôležitejší ako mobil?“ spýtal sa ich. Sestry 
boli jeho slovami poriadne vydesené. Ešte 
nikdy o tom nepremýšľali.

Mons. Marián Gavenda spomína podob-
nú udalosť, keď ako šéfredaktor Katolíckych 
novín pozval na obed do jednej z bratislav-

ských reštaurácií istú novinárku zo za-
hraničia. Novinárkinej po-

zornosti neušlo, že počas 
obeda bolo veľmi často 
počuť zvonenie mobilov 
a hlasné rozhovory. „Vy 
nemáte pokoj ani po-
čas obeda?“ spýtala 
sa novinárka. „U nás 
sa chceme v pokoji 
najesť, preto si 
mobily vypíname 
alebo ich vôbec 
do reštaurácie 

nenosíme.“

Iste, mobil za to nemôže, lenže ak vás na-
príklad predavač obsluhuje a pri tom telefo-
nuje, dokazuje vám, kto je v tomto prípade 
dôležitejší. Alebo v tom horšom prípade vám 
chce dať na vedomie, že preň nič nezname-
náte, neexistujete. Ste mu ľahostajní, on je 
stredom sveta!

S takouto situáciou sa často stretávame 
aj v našich chrámoch, aj pri modlitbách. 
Nemyslíme na to, že do chrámu treba 
vstúpiť s vypnutým mobilom alebo ho tam 
vôbec nenosiť! A potom ruší nás aj všetkých 
v chráme.

V tomto prípade si môžeme položiť 
aj otázku: „Mobil alebo Boh?“ Sme ako 
pokrytci z Markovho evanjelia (porov. 12, 38 
– 39), ktorí sa radi modlili na verejnosti, čím 
najhlasnejšie a čím najdlhšie.

Naozaj, nemôžeme s tým niečo urobiť? 
Keď sa sestry v Manile spamätali zo svojho 
zdesenia, boli za upozornenie vďačné. Roz-
hodne nechceli byť nezdvorilé. Do tej doby 
ich však na to nikto neupozornil. Ak aj my 
v tomto smere pôjdeme príkladom, potom 
takéto upozornenie pochopia aj naše deti.

František Dancák
ilustračná snímka: www.bitdynasty.com

Odber časopisu Slovo 
po eparchiách
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Ježišov krst 
v Jordáne

Drahí bratia a sestry,
počas ostatných katechéz sme rozjíma-
li nad niekoľkými príkladmi modlitby 
v Starom zákone. Dnes sa chceme zahľadieť 
na Ježiša, na jeho modlitbu, ktorá napĺňala 
celý jeho život, ako akýsi tajomný kanál, 
ktorý zavlažuje existenciu, vzťahy, skutky 
a ktorý ho vedie s rozhodnosťou až k úpl-
nému darovaniu seba samého, podľa plánu 
lásky Boha Otca. On je naším učiteľom 
v modlitbe, ba dokonca je aktívnou a brat-
skou pomocou v každom našom obrátení sa 
k Otcovi. Kompendium Katechizmu Kato-
líckej cirkvi toto zhrnulo v jednom zo svo-
jich nadpisov:„Modlitba je úplne zjavená 
a zrealizovaná v Ježišovi“ (541 – 547). Práve 
na neho chceme hľadieť v nasledujúcich 
katechézach.

Mimoriadne dôležitým okamihom 
na tejto jeho ceste je modlitba, ktorá na-
sleduje po Ježišovom krste v rieke Jordán. 
Evanjelista Lukáš tvrdí, že Ježiš – spolu 
s ostatnými ľuďmi po prijatí krstu od Jána 
Krstiteľa – stíši sa do mimoriadne osobnej 
a dlhej modlitby: „Keď sa všetok ľud dával 
krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a mod-
lil sa, otvorilo sa nebo, zostúpil na neho 
Svätý Duch v telesnej podobe ako holubica 
a z neba zaznel hlas: ,Ty si môj milovaný 
Syn, v tebe mám zaľúbenie’“ (Lk 3, 21 – 22). 
Práve tento postoj modlitby – v dialógu 
s Otcom – osvetľuje skutok, ktorý vtedy 
vykonal spolu s mnohými ľuďmi svojho 
národa, ktorí pribehli k Jordánu. Svojou 
modlitbou dáva tomuto svojmu skutku 
veľmi exkluzívny a osobný charakter.

Krstiteľ rázne vyzýval ľudí, aby žili ako 
„synovia Abraháma“, obrátili sa k dobru 
a konali skutky hodné tohto obrátenia (po-
rov. Lk 3, 7 – 9). Prichádzal k nemu veľký 
zástup Izraelitov, ako pripomína evanjelista 
Marek, keď píše:„Prichádzala k nemu (k Já-
novi, pozn.) celá judejská krajina i všetci 
Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy 
a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán“. Krstiteľ 
prinášal čosi skutočne nové: prijať krst malo 
byť znamením pevného rozhodnutia zme-
niť svoj život, zanechať hriešne správanie 
a začať nový život. Aj Ježiš prijíma toto po-
zvanie, zaradí sa do množstva obyčajných 
hriešnikov, ktorí čakali na brehu Jordána. 
Ale – ako už u prvých kresťanov – aj nám 

napadne otázka, prečo sa Ježiš dobrovoľne 
podriaďuje tomuto krstu pokánia a obráte-
nia. On predsa nemal žiadne hriechy, ktoré 
by mal oľutovať, a teda nepotreboval žiadne 
obrátenie. Prečo teda toto gesto?

Evanjelista Matúš zachytil prekvapenie 
Jána Krstiteľa, ktorý hovorí: „Ja by som 
sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš 
ku mne?“ (Mt 3, 14), ako aj Ježišovu od-
poveď: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby 
sme splnili všetko, čo je spravodlivé“ (v. 15). 
Význam slova spravodlivosť v biblickom 
kontexte znamená úplne prijať Božiu vôľu. 
Ježiš ukazuje svoju blízkosť tej časti svojho 
ľudu, ktorý – nasledujúc Jána Krstiteľa – 
uznáva za nedostačujúce považovať sa len 
za Abrahámových synov, ale chce plniť Bo-
žiu vôľu, chce sa snažiť o to, aby sa vlastné 
konanie stalo vernou odpoveďou na zmlu-
vu, ktorú Boh ponúkol Abrahámovi. Vstu-
pujúc do rieky Jordán Ježiš – ktorý bol bez 
hriechu – ukazuje svoju solidaritu s tými, 
ktorí uznávajú svoje hriechy, rozhodli sa 
oľutovať ich a zmeniť svoj život. Ježiš nám 
tým umožňuje pochopiť, že byť časťou 
Božieho ľudu znamená vstúpiť do novej 
optiky života – života podľa Boha.

V tomto svojom geste Ježiš anticipuje 
kríž; dáva začiatok svojmu verejnému pôso-
beniu práve prijatím postavenia hriešnikov 
a prijatím ťarchy vín celého ľudstva na svoje 
plecia. Naplní tak vôľu Otca. Utiahnutím 
sa do modlitby Ježiš ukazuje intímny vzťah 
s nebeským Otcom, zakusuje jeho otcov-
stvo i krásu jeho náročnej lásky a v rozho-
vore s Otcom prijíma potvrdenie svojho 
poslania. V slovách, ktoré zaznejú z neba 
(porov. Lc 3, 22), je anticipované odvolanie 
sa na veľkonočné mystérium, kríž a vzkrie-
senie. Boží hlas ho definuje ako „môj milo-
vaný Syn“, pripomenúc tým Izáka, milova-
ného syna, ktorého bol jeho otec Abrahám 
ochotný obetovať Bohu podľa jeho príkazu 
(porov. Gen 22, 1 – 14). Ježiš nie je len Syn 
Dávidov, kráľovský mesiášsky potomok 
alebo „služobník, v ktorom má Boh svoje 
zaľúbenie“, ale aj jednorodený a milovaný 
Syn, podobný Izákovi, ktorého Boh Otec 
dáva za spásu sveta. V okamihu, keď Ježiš 
skrze modlitbu v hĺbke prežíva svoje synov-
stvo a zakusuje Božie otcovstvo (porov. Lk 
3, 22b), zostupuje Svätý Duch (porov. Lk 

3, 22a), ktorý ho bude viesť v jeho poslaní 
a ktorého nakoniec – keď bude vyvýšený 
na kríži (porov. Jn 1,32-34; 7,37 − 39) – roz-
leje na učeníkov, aby osvetľoval dielo Cirkvi. 
V modlitbe Ježiš žije v neustálom kontakte 
so svojím Otcom, aby v plnosti zrealizoval 
jeho plán lásky pre ľudí.

Na pozadí tejto mimoriadnej modlitby 
stojí celá Ježišova existencia prežívaná 
v rodine, ktorá bola hlboko zviazaná ná-
boženskými tradíciami izraelského ľudu. 
Poukazujú na to mnohé odkazy, ktoré 
nachádzame v evanjeliách: jeho obriezka 
(porov. Lk 2, 21), jeho zasvätenie v chráme 
(porov. Lk 2, 22 – 24), výchova a formácia 
v Nazarete (porov. Lk 2, 39 – 40 a 2, 51 – 52). 
Išlo približne o tridsať rokov (Lk 3, 23), 
čiže dlhý čas v skrytosti a každodennosti, 
hoci s okamihmi účasti na spoločnom 
náboženskom živote, akou bola napríklad 
púť do Jeruzalema (porov. Lk 2, 41). Keď 
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evanjelista Lukáš opisuje udalosť dva-
násťročného Ježiša v chráme, sediaceho 
uprostred učiteľov (porov. Lk 2, 42 – 52), 
umožňuje nám tak spoznať Ježiša, ktorý sa 
modlil po krste v Jordáne; ktorý sa zvykne 
dlho a intímne rozprávať s Bohom Otcom, 
aj vďaka tradíciám, štýlu života svojej rodi-
ny a zážitkom, ktoré v nej prežil. Odpoveď 
dvanásťročného chlapca Márii a Jozefovi 
ukazuje práve na tento Boží pôvod, ktorý 
zjavuje hlas z neba po krste. „Prečo ste ma 
hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde 
ide o môjho Otca?“ (Lk 2, 49) Ježiš sa neza-
čal modliť potom, ako vyšiel z vôd Jordána, 
ale len pokračuje v tomto svojom trvalom 
a zvyčajnom vzťahu s Otcom; z tejto intím-
nej jednoty s ním sa zrodí prechod zo života 
v skrytosti v Nazarete k jeho verejnému 
pôsobeniu.

Ježišovo učenie o modlitbe vychádza 
zaiste z jeho spôsobu modlitby, získaného 
v rodine, ale má svoj hlboký a esenciálny 
pôvod v tom, že je Božím Synom, v jeho 
jedinečnom vzťahu s Bohom Otcom. Kom-
pendium Katechizmu Katolíckej Cirkvi 
odpovedá na otázku, od koho sa Ježiš naučil 
modliť, slovami: „Ježiš sa podľa svojho ľud-
ského srdca naučil modliť od svojej matky 
a z hebrejskej tradície. Ale jeho modlitba 
vyviera z oveľa skrytejšieho prameňa, lebo 
on je večný Boží Syn, ktorý sa vo svojej svä-
tej ľudskej prirodzenosti obracia na svojho 
Otca dokonalou synovskou modlitbou“ 
(541).

V evanjeliovom rozprávaní je prostredie 
Ježišovej modlitby umiestnené vždy na kri-
žovatke medzi včlenením do tradície jeho 
ľudu a novosťou jedinečného osobného 
vzťahu s Bohom. Pusté miesto (porov. Mk 1, 
35; Lk 5, 16), na ktoré sa často uchýli, vrch, 
na ktorý vystúpi, aby sa modlil (porov. Lk 6, 
12; 9, 28), noc, ktorá mu umožňuje samotu 
(porov. Mk 1, 35; 6, 46 – 47); Lk 6, 12), sa 
odvolávajú na momenty cesty odhaľovania 
Boha v Starom zákone, naznačujúc konti-
nuitu jeho plánu spásy. Zároveň označujú 
momenty mimoriadnej dôležitosti pre 
Ježiša, ktorý sa vedome včleňuje do tohto 
plánu, s plnou vernosťou Otcovej vôli.

Aj v našej modlitbe sa musíme stále 
viac učiť vstupovať do týchto dejín spásy, 
ktorých je Ježiš vrcholom, obnovovať pred 
Bohom naše osobné rozhodnutie otvoriť sa 
jeho vôli, žiadať od neho silu prispôsobiť 
našu vôľu tej jeho, v celom našom živote, 
v poslušnosti voči plánu lásky, ktorý s nami 
má.

Ježišova modlitba sa dotýka všetkých etáp 
jeho služby a všetkých jeho dní. Námaha 
pre ňu nie je prekážkou. Z evanjelií dokon-
ca vnímame Ježišov zvyk stráviť v modlitbe 
časť noci. Evanjelista Marek rozpráva o jed-

nej z týchto nocí po ťažkom dni rozmno-
ženia chlebov: „A hneď prinútil svojich 
učeníkov, aby nastúpili na loď a išli napred 
na druhý breh k Betsaide, kým on rozpustí 
ľud. Keď ich rozpustil, odišiel na vrch mod-
liť sa. A keď sa zvečerilo, loď bola uprostred 
mora a on sám na zemi“ (Mk 6, 45 – 47). 
Keď sa rozhodnutia stávajú naliehavými 
a zložitými, jeho modlitba sa predlžuje 
a zintenzívňuje. V bezprostrednosti voľby 
dvanástich apoštolov Lukáš zdôrazňuje 
celonočné trvanie Ježišovej prípravnej mod-
litby: „V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa 
a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. Keď 
sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si 
z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštol-
mi“ (Lk 6, 12 – 13).

Hľadiac na Ježišovu modlitbu musí v nás 
vyvstať otázka, ako sa modlíme my. Aký čas 
venujem vzťahu s Bohom? Robí sa dnes po-
stačujúca výchova a formácia k modlitbe? 
A kto v nej môže byť učiteľom? V apoštol-
skej exhortácii Verbum Domini som hovoril 
o dôležitosti modlitbového čítania Svätého 
písma. Zhrnúc to, čo vyplynulo zo zasadnu-
tia Synody biskupov, som položil zvláštny 
dôraz na špecifickú formu lectio divina. 
Počúvať, meditovať, mlčať pred Pánom, 
ktorý hovorí, je umením, ktoré sa dá naučiť 
tým, že ho vytrvalo praktizujeme. Modlitba 
je zaiste darom, ktorý chce byť prijatý; je 
dielom Boha, ale vyžaduje úsilie a kontinui-
tu z našej strany. Táto kontinuita a vytrva-
losť sú mimoriadne dôležité. Exemplárna 
skúsenosť Ježiša ukazuje, že jeho modlitba, 
predchnutá otcovstvom Boha a spoločen-
stvom Ducha, je prehlbovaná predĺženým 
a verným praktizovaním až po olivovú 
záhradu a kríž. Dnes sú kresťania povolaní 
byť svedkami modlitby, pretože náš svet je 
často uzavretý pred božským obzorom a ná-
dejou, ktorú prináša stretnutie s Bohom. 
V hlbokom priateľstve s Ježišom a prežíva-
júc v ňom a s ním synovský vzťah k Otcovi, 
prostredníctvom našej vernej a neustálej 
modlitby môžeme otvoriť okná k Božiemu 
nebu. Dokonca v zdolávaní cesty modlitby 
môžeme pomôcť zdolávať ju aj iným: aj pre 
kresťanskú modlitbu platí, že pri kráčaní sa 
otvárajú cesty.

Drahí bratia a sestry, vzdelávajme sa 
k intenzívnemu vzťahu k Bohu, k modlit-
be, ktorá nie je občasná, ale neustála, plná 
dôvery, schopná ožiariť náš život, ako nás 
učí Ježiš. A prosme ho o to, aby sme mohli 
ohlasovať ľuďom v našej blízkosti, tým, 
ktorých stretávame na našej ceste, radosť 
zo stretnutia s Pánom, svetlom pre naše 
bytie. n
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Vážená redakcia!
... molimtisja, molimtisja, molimtisja, Bože 
náš!

Veľmi príjemne a prekvapivo silne ma 
zachytil tento verš z byzantskej liturgie 
v staroslovienčine ako súčasť rímskokato-
líckej svätej omše vysielanej v Rádiu Lumen 
na sviatok Zjavenia Pána. Pri spevnom 
prednese má modlitba aj krásny nápev. Som 
rímskokatolík a možno v tej skutočnosti 
mám aj trocha iniciatívy. Tretíkrát som 
zaznamenal takúto skutočnosť vysielanú 
rádiom: viackrát z cyrilo-metodskej púte 
v Nitre (5. júl), ale príjemne aj z priebehu 
svätej omše slúženej vojenským ordinárom 
z Močenku pri príležitosti celoslovenskej 
prehliadky divadelnej tvorby. Možno sa 
to stáva aj inde na Slovensku. Táto krátka 
modlitba nás spája a tvorí jednotu obidvoch 
obradov opierajúc sa o históriu národa.

Veď si robíme vedomie, že sme mostom 
medzi východom a západom. Sme jediný 
slovanský národ a štát najďalej vysunutý 
na západ, ktorý sa časťou svojho obyvateľ-
stva hlási k byzantskej kultúre. Vatikánom 
sa vyčlenila gréckokatolícka metropolia sui 
iuris v hraniciach Slovenska na čele s arcibis-
kupom a metropolitom. Zvlášť je to dôležitá 
skutočnosť dnes, keď sa chystáme sláviť 
významné jubileum príchodu sv. Cyrila 
a Metoda na Moravu. V Nitre je dokladova-
né biskupské sídlo v roku 880 s biskupom 
a pápežským legátom pre vtedajšie už 
kresťanské slovanské národy a štáty. Bolo to 
prvé biskupstvo v Strednej Európe ustano-
vené prv než v Krakove (Poľsku) a v Prahe 
(Čechách). Cyrila a Metoda treba prijímať 
a zdôrazňovať aj z hľadiska čisto národného. 
Veď maďarskí politici tvrdia, že Slováci sa 
objavili až v 13. storočí. Pred tým nás vraj 
nebolo. Akoby nás bociany a divé husi do-
niesli. No naši predkovia už v prvej štvrtine 
9. storočia vystavali v Nitre prvý kresťanský 
kostol, ktorý posvätil soľnohradský arci-
biskup Adalrám. Maďarské skupiny vtedy 
ešte pásavali stáda svojich koní po stepiach 
Kazachstanu a pili konské mlieko. Hriešne 
sme zanedbali svoju minulosť. Čo sme zane-
dbali v minulosti ako porobený národ, treba 
dobehávať dnes, keď máme slobodu, svoj 
štát i dôstojné postavenie medzi národmi 
Európy i sveta. Nemôžeme stále len prosiť: 
„Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane“, ale 
aj sami urobiť to, čo sa od nás žiada. Taká 
krátka modlitba v staroslovienčine by sa 
mohla uvádzať aj vo významné sviatky, 
národné i cirkevné príležitosti ako sviatok sv. 
Cyrila a Metoda (14. február, 5. júl), Vianoce, 
Veľká noc, odpustové slávnosti, Deň ústavy, 
vyhlásenie republiky a pod. Nemohli by byť 
cirkevnoslovanský Otče náš a Vyznanie viery 
aj v Jednotnom katolíckom spevníku?

Michal Sivčo
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Ekumenický  
rozmer
Každé misijné dielo je odpoveďou na Je-
žišovu výzvu: „Choďte teda, učte všetky 
národy a krstite ich...“ (Mt 28, 19). Súčasne 
je budovaním Cirkvi, ktorá cez evanjelizačnú 
misiu rastie do šírky a zreje do hĺbky viery. 
Pritom je dôležité, aby žiadna misia nebola 
pre iné ľudské záujmy odtrhnutá od organic-
kej jednoty celého tajomného Kristovho tela. 
Toto mali na pamäti aj sv. Cyril a Metod, čím 
pozoruhodne prispeli k premosteniu Výcho-
du so Západom pri zachovaní jednoty Cirkvi. 
V krátkosti (podľa doc. M. Fedora SJ) skúmaj-
me, aké chápanie Cirkvi im bolo vlastné.

Po prvé, Cyril a Metod chápali Cirkev 
nerozdelene. Videli len jednu Cirkev, ktorú 
založil Kristus. A to bola Cirkev katolícka, 
všeobecná. Aj dejiny do čias sv. Cyrila a Me-
toda poznali len jednu Cirkev. Nikto dovtedy 
nemal skúsenosť s viacerými cirkvami, ktoré 
by prípadne boli proti sebe a navzájom sa 
vylučovali. Sv. Cyril a Metod poznali a vyzná-
vali len jednu Cirkev a slovanskú cirkev ako 
jej časť.

Po druhé, pre Cyrila a Metoda bol samo-
zrejmý princíp jednoty Cirkvi v mnohosti. 
Jedna všeobecná Cirkev má viac obradov, 
liturgických rečí, miestnych zvyklostí, ktoré 
ju robia živou a pestrou. Ale vždy je to jedna 
Cirkev pod viditeľnou hlavou – rímskym 
pápežom. Tento princíp jednoty v mnohosti 
je predchodcom dnešného ekumenického 
hnutia.

Po tretie, Cyril a Metod chápali Cirkev ako 
ortodoxnú. Tento výraz však spôsobil veľa 
nejasností, preto potrebuje vysvetlenie. 
Ortodoxos znamená v cirkevnom zmysle 
pravé učenie, plnosť viery, celý, nerozde-
lený register článkov viery. Z toho vyplýva, 
že ortodoxná je tá cirkev, ktorá vlastní plnosť 
viery a je spojená vernosťou náuky so 
všeobecnou Cirkvou. Také je chápanie Cirkvi 
u sv. bratov. A keby niektorá cirkev prestala 
byť časťou všeobecnej Cirkvi, narušila by 
jednotu, prestala by byť ortodoxnou – pra-
vovernou. Na vysvetlenie treba ešte dodať, 
že keď sa v roku 1054 odtrhla grécka cirkev 
od všeobecnej Cirkvi, začala sa označovať 
výrazom ortodoxná – pravoslávna. Pritom 
pri výraze pravoslávna sa podčiarkovalo 
práve to, že neuznáva rímskeho biskupa ako 
hlavu Cirkvi. Platí teda, že nový obsah pojmu 
pravoslávny sa nestotožňuje s tým obsahom, 
ktorý pod ním rozumeli sv. Cyril a Metod. 
Nesprávne informovaní môžu túto skutoč-
nosť zneužiť a tvrdiť, že sv. Cyril a Metod boli 
pravoslávni v dnešnom zmysle slova.

Michal Hospodár

Ako sa zrodila myšlienka natočiť film 
o trpkých rokoch Gréckokatolíckej cirkvi?
Vždy som sa snažil byť na strane utláčaných 
a prenasledovaných, a práve Gréckokatolíc-
ka cirkev bola v predchádzajúcom režime 
najviac postihnutá. Veď čo už môže byť 
pre Cirkev horšie ako jej likvidácia, násilné 
odobratie chrámov, uväznenie a prenasle-
dovanie biskupov, kňazov, rádových bratov, 
sestier a veriacich, odobratie škôl, charit-
ných domovov a prinútenie prijať iný ná-
boženský obrad. Som rodený Bratislavčan 
a viem, že ľudia na západe našej republiky 
život gréckokatolíkov aj vďaka boľševickej 
propagande nepoznajú. Nielen dôsledná 
kompromitácia nekonformných ľudí, ale aj 
zamlčiavanie skutočnosti bolo významným 
prostriedkom komunistickej žurnalistiky. 
S týmito praktikami sme, žiaľ, konfron-
tovaní vďaka komunistickým nomenkla-
túram vo funkciách dodnes. Oboznámiť 
ľudí s ťažkým životom Gréckokatolíckej 
cirkvi v komunistickom Československu 
bolo mojím záväzkom. V roku 2010 sme 
vďaka zmluve so štátom dostali ponuku 
vyrobiť dokumentárne filmy k Veľkej noci, 
k sviatku sv. Cyrila a Metoda a k Vianociam. 
Využil som túto príležitosť a medzi inými 
návrhmi bol prijatý aj môj projekt k 60. 
výročiu likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi 
v bývalom Československu.

Bol to prvý film, ktorý ste o gréckokatolí-
koch zrealizovali?
Na začiatku roku 1969 som sa podieľal ako 
zvukár na kontaktnom filme režiséra Du-
šana Trančíka Šibenica, filmovom príbehu, 
ktorý režisér zakomponoval do Litmanovej 
a jej okolia. Bolo to v čase, keď po veľkých 
ťažkostiach vrátili kostol gréckokatolí-
kom. Osobne som tam spoznal kňaza, 
ktorý po 18 rokoch prenasledovania prišiel 
slúžiť do Litmanovej. Náš film Šibenica 
dostal na festivale v Oberhaussene v roku 
1970 Zlatý dukát. Po tomto filme som sa 
zúčastnil na nakrúcaní dokumentárneho 
filmu Martina Slivku s Karolom Plickom 
v Šumiaci, kam sa práve vrátil z väzenia 
a z deportácie gréckokatolícky kňaz. Celá 
dedina mu pripravila veľkolepú oslavu. 
Pamätám sa na dojatie pána prof. Karola 
Plicku zo spontaneity a oddanosti Cirkvi 
celého miestneho spoločenstva. Počas 
tohto nakrúcania v Toryskách som sa stretol 
s Ankou Kotrádyovou, ktorá mi rozprávala 

o problémoch gréckokatolíkov. Pri 50. vý-
ročí likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi sme 
vyrobili dokumentárny film o ThDr. Jánovi 
Murínovi, pre mňa jednej z najvýznamnej-
ších osobností Gréckokatolíckej cirkvi, kto-
rú som poznal vďaka môjmu otcovi a jeho 
priateľovi, prenasledovanému kňazovi 
Ernestovi Farkašovi, ale aj vďaka prof. Joze-
fovi Kútnikovi-Šmálovovi. Scenár napísala 
jeho dcéra pani Dr. Vierka Michalková. Žiaľ, 
počas realizácie filmu o Dr. Murínovi neboli 
jeho spisy v ÚPN, ale boli stále nedostupné 
v SIS. Ďalším filmom bol dokumentárny 
film Vzkriesenie.

Prečo ste mu dali práve názov Vzkriese-
nie?
Príbeh Gréckokatolíckej cirkvi počas ko-
munizmu som zakomponoval do veľkonoč-
ného týždňa ako paralelu života, utrpenia 
a zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista. 
Ku každému z týchto symbolov veľkonoč-
ného týždňa som priradil sekvenciu života 
a peripetií Gréckokatolíckej cirkvi. Vyúste-
ním príbehu bolo liturgické zmŕtvychvsta-
nie a paralela nového života – vzkriesenia 
Cirkvi po oslobodení sa od totalitného 
komunistického režimu.

Odkiaľ ste čerpali archívne materiály, 
keďže mnohé z nich mali diváci možnosť 
vidieť po prvýkrát?
Prevažnú časť svojho tvorivého života som 
venoval strihovej skladbe, pričom mojimi 
rukami prešli desaťtisíce metrov archívnych 
materiálov, a preto si mnoho vecí pamätám. 
Veľa filmových archívnych záberov sme 
vďaka tomuto filmu ukázali našim divá-
kom po prvýkrát. Materiály, ktoré má SIS, 
sú nedobytné. Najbohatší filmový archív 
je v Prahe, vlastní aj originály slovenského 
týždenníka Nástup a množstvo sloven-
ských dokumentov, z ktorých na Slovensku 
nemáme ani kópie. Za použitie týchto 
materiálov vo filme musíte zaplatiť hori-
bilné sumy, na ktoré v našich rozpočtoch 
nemáme. Vo filme sme použili materiály 
z filmových žurnálov a dokumentárnych 
filmov zo začiatku 50-tych rokov. 

Kto vám pomáhal pri tvorbe dokumentu?
S archívnymi materiálmi nám nezištne po-
mohol nedocenený gréckokatolícky archi-
vár Tomáš Michal Babják. Najväčší podiel 
na súčasnej verzii má Bernadeta Tokárová, 

ktorá zabezpečila bezplatné poskytnutie 
archívnych materiálov, vytvorila strihovú 
skladbu filmu, graficky upravila zničené 
dokumenty a fotografie, nasnímala kame-
rou a fotoaparátom potrebné materiály 
a celý film otitulkovala. Náš kolega Miloslav 
Gdovin vycestoval na východné Slovensko 
nasnímať potrebné dokumenty a fotogra-
fie. Každý z nás v redakcii si uvedomoval 
jedinečnú príležitosť konečne priblížiť 
peripetie a život Gréckokatolíckej cirkvi. 
Príležitosť, ktorá sa už nebude opakovať. 
Alan Bezák bezplatne nasnímal rozhovor 
a dokumenty. Na dokončenie filmu nám 
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Vzkriesenie
bezplatne poskytol celé svoje štúdio, vďaka 
čomu sa bez ďalšej účasti pôvodného 
realizačného štábu podarilo vytvoriť nový 
dokumentárny film.

Čo bolo najťažšie na realizácii tohto 
filmu?
Aby ho prijalo vlastné programové televízne 
prostredie, ktoré  hotový film nakoniec 
schváli, ale keď sa nevyhovie mnohokrát 
predpojatým predstavám objednávateľa, 
môže to byť pre tvorcu filmu jeho posledná 
príležitosť. Najväčším problémom realizá-
cie takýchto filmov je, že nemáme na Slo-
vensku dostatok kreatívnych, vzdelaných 
a veci oddaných spolupracovníkov.

S akými ohlasmi ste sa stretli po minulo-
ročnej premiére?
Film, ktorý sme vytvorili v neštandardných 
podmienkach, mal mimoriadny ohlas 
nielen v našej spoločnosti. Dostalo sa nám 
poďakovania nielen zo Slovenska, ale aj 
z Čiech.  Žiaľ, doposiaľ film nebol prezen-
tovaný na žiadnom festivale ani verejnej 
prehliadke. Najväčším prekvapením bol 
pre nás list od Svätého Otca Benedikta 
XVI., ktorý film videl a ocenil oddanosť 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Je to 
jedinečná historická udalosť aj pre sloven-
skú dokumentárnu tvorbu, ktorú zatiaľ 
u nás nikto nedocenil.

Čo vám ako človeku i odborníkovi dala 
realizácia tohto filmu?
Znova som si uvedomil, že každý tvorca 
tímovej práce by si mal s veľkou zodpo-
vednosťou vyberať ľudí do tvorivého tímu, 
ktorí ovládajú filmovú reč a sú schopní 
obohatiť film svojou pridanou hodnotou – 

vedomosťami a kreativitou, lebo dokumen-
tárny film by mal spĺňať umelecké kritériá, 
musí pravdivo a nestranne zobrazovať sku-
točnosť. Je to audiovizuálne umenie, kde je 
každé diletantstvo, strojenosť a pretvárka 
viditeľné aj počuteľné.

Vnímate teraz Gréckokatolícku cirkev 
inak?
Nemyslím si, že by som dnes mal niečo 
meniť na svojom názore na Gréckokatolíc-
ku cirkev. Vždy u mňa vzbudzovala obdiv 
za hlboké prejavy viery svojich týraných 
biskupov a veriacich a za ich oddanosť 
Svätému Otcovi. Môžeme len porovnávať. 
Rímskokatolícka cirkev, najmä ostatných 

desať rokov, čelí rôznym obvineniam 
a škandálom, menšiemu záujmu o štúdium 
na bohosloveckých fakultách a, žiaľ, zredli 
aj počty veriacich na bohoslužbách. Pri sčí-
taní poklesli počty veriacich v katolíckych 
cirkvách približne rovnako. Neviem, ako to 
v skutočnosti v tomto smere v Gréckoka-
tolíckej cirkvi je. Viem však, že nepoznám 
podobné škandály u gréckokatolíkov. Nedo-
statok tohto problému vidím v nedosta-
točnom využívaní priestoru v katolíckych 
médiách, ktoré na niektoré závažné veci vô-
bec nereagujú, a tým neprinášajú skutočný 
obraz Cirkvi, ale zneužívajú daný priestor 
na podružné témy. Je to možno zo snahy 
zapáčiť sa aj nepriateľom Cirkvi a niekedy 
to vyplýva i zo zotrvávajúcej ustráchanosti, 
pritom opomínajú, koľko utrpenia pre našu 
slobodu museli podstúpiť naši otcovia. 
Akosi zabúdame na povzbudzujúce slová 
blahoslaveného Jána Pavla II.: „Nebojte sa“.

za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš
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Patríme do generácie, 
ktorá nikdy na vlastné oči 
nevidela Kristovo vzkrie-
senie. No zažili sme vzkrie-
senie časti mystického 
Kristovho tela a bolo nám 
dovolené dotýkať sa jeho 
rán. Jedným z tých, ktorí 
túto možnosť využili, bol 
aj bývalý zvukár, filmový 
strihač, fotograf, kamera-
man, scenárista, režisér 
a v súčasnosti dramaturg 
Kristian Bezák, prvý šéfre-
daktor Hlavnej redakcie 
duchovného života STV. 
Jeho dokumentárny film 
Vzkriesenie o obnove 
Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku videli diváci 
nielen na Slovensku, ale aj 
za jeho hranicami. 
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Ak chceme poznať kresťanské umenie 5. a 6. stor. z prvého prameňa 
a porozumieť mu, tak musíme vstúpiť do srdca mozaík a navštíviť ta-
lianske mesto Ravenna. Je to refugium (útočisko) vybudované na po-
breží Jadranského mora.

Ravenna
Za svoju slávnu minulosť vďačí 
predovšetkým cisárovi Augus-
tovi, ktorý z prístavu Classis vy-
budoval základňu jadranského 
vojnového loďstva. Začiatkom 
5. stor., v roku 402, za vlády 
cisára Honoria bolo sídlo cisár-
skeho dvora z bezpečnostných 
dôvodov prenesené do Ravenny. 
Cisárova sestra Galla Placidia, 
ktorá vládla za svojho syna Va-
lentiána III. v rokoch 425 – 450, 
dala Ravenne vzhľad hlavného 
mesta. Tu sa usídlil aj ostrogót-
sky kráľ Teodorich, keď sa stal 
so súhlasom Carihradu vládcom 
Itálie (Talianska), a pokračoval 
vo výstavbe mesta. Po Justini-
ánovom víťazstve nad Gótmi 
jeho vojvodca Belisarius usta-
novil Ravennu za hlavné mesto 
Italského exarchátu, ktorý za-
stupoval byzantskú štátnu moc. 
Toto všetko vytvorilo ideálne 
podmienky nielen na rozvoj 
mesta v oblasti obchodu a štát-
nych záujmov, ale aj v oblasti 
kultúry a náboženstva.

Je pravdou, že mozaiky boli 
po celé tisícročie typickou 
výzdobou chrámov východ-
nej cirkvi. V Ravenne museli 

tvorcovia mozaík vyriešiť všetky 
jej základné problémy: tech-
nológiu, otázky dekoratívneho 
účinku, techniku zobrazenia 
a ikonografiu. Hoci sa nám 
zachovali neobyčajne bohaté 
zbierky dlážkových mozaík vy-
sokej umeleckej úrovne, predsa 
toho veľa nevieme o tom, 
do akej miery sa mozaiky použí-
vali pred 4. stor., keďže dovtedy 
(v časoch neslobody Cirkvi 
a prenasledovania kresťanov) sa 
mozaiky nachádzali iba v kúpe-
ľoch a palácoch, ale nikdy nie 
v kultových stavbách.

Vývoj mozaikového umenia 
môžeme sledovať od jeho po-
čiatkov v Grécku, odkiaľ sa roz-
šírilo po celej vtedajšej Rímskej 
ríši, kde si získalo veľkú obľubu. 
Vykopávky z polovice minulého 
storočia odhalili dlážkové mo-
zaiky zo 4.stor. v Sýrii, v Afrike 
a predovšetkým na Sicílii. V 4. 
stor. sa uplatňuje mozaiková 
technika v niektorých funerál-
nych pamätníkoch, ako napr. 
na obraze Krista Helia, kde ide 
o vyobrazenie symbolu víťaz-
ného Krista, vznášajúceho sa 
na oblohe na voze s konským 
záprahom podobne ako antický 

Apolón. Spomínané zobrazenie 
sa nachádza v jednom z mau-
zóleí odkrytých pod Bazilikou 
sv. Petra v Ríme a v monumen-
tálnych rozmeroch na klenbách 
chrámu Santa Costanza v Ríme 
zo 4. stor.

V neskoršom období sa 
v mozaikách začína prejavovať 
prvý rozdiel oproti minulosti, 
a to v častejšom používaní 
sklenených kociek. Na výzdobu 
dlážok sa používali oveľa menej, 
a to pre svoju krátku trvácnosť. 
Častejšie sa používajú sklenené 
pozlátené kocky na znázorne-
nie šperkov, červené a modré 
na spestrenie peria niektorých 
vtákov a niekedy modré a zele-
né kocky na zobrazenie morskej 
hladiny. Ukázalo sa, že sklenené 
kocky sú naozaj priveľmi kreh-
ké a v mozaikových dlážkach sa 
väčšinou nezachovali. Sklenené 
kocky sa lepšie uplatnili na ná-
stenných mozaikách. Biele po-
zadie z vápenca alebo mramoru 
nahradili spočiatku modrým, 
neskôr pozláteným sklom, ktoré 
ho zapálilo jagavým, takmer 
slnečným svetlom typickým pre 
interiéry byzantských chrámov. 
A práve po prvýkrát sa s ním 

stretávame v srdci mozaík – 
v Ravenne.

Niekoľko objektov nám 
poskytuje vzácnu príležitosť 
študovať neporušené súbory. 
V Mauzóleu cisárovnej Gally 
Placidie, Baptistériu ortodox-
ných a Biskupskej kaplnke, 
ktoré pochádzajú z 5. storočia, 
ako aj v Chráme San Apollina-
re (okolo r. 490) a San Vitale 
(546 – 548) sa zachovala, okrem 
niekoľkých reštaurovaných 
častí, celá pôvodná mozaiková 
výzdoba. Vo väčšine spome-
nutých objektov sa prejavuje 
práca niekoľkých dielní, čo však 
nenarúša jednotu výzdoby. 
Dekoratívny štýl z Ravenny sa 
nevyvinul v 5. storočí. Umelci 
sa pravdepodobne uspoko-
jili s tým, že čerpali v Ríme 
a na iných miestach z bohatého 
dedičstva antického umenia 
a kopírovali najrozmanitejšie 
vzory, čo sa týka ikonografie 
aj štýlu. Treba dodať, že v Ra-
venne boli vďaka prítomnosti 
cisárskeho dvora objednávky 
veľmi početné a pozývali sa tí 
najlepší umelci zo všetkých 
oblastí. Preto sa tu stretávame 
s umeleckým prúdom z Milána, 
severnej Itálie, Ríma, Malej Ázie 
a predovšetkým z Konštantí-
nopola.

V Ravenne už máme v spo-
mínaných objektoch do činenia 
s architektúrou z tehál a štuky. 
Členenie budovy už nezdôraz-
ňuje plastická profilácia, ale 
takmer vždy mozaikový pás. 
Majstri tohto umenia krásy boli 
postavení pred úlohu vyriešiť 
výzdobu všetkých pevných 
plôch interiéru, ktoré mali 
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pôsobiť na zbožného náv-
števníka. Tu sa stretávame 
s obľubou striedania farebných 
plôch s hmotou stavby. Nájde-
me tu baziliky bežného typu 
so stĺporadiami, trámovými 
stropmi i stavby s centrálnym 
pôdorysom, akými sú baptis-
tériá s kupolou a Mauzóleum 
Gally Placidie s krížovým 
pôdorysom a krížovou klenbou. 
Vrcholným dielom spomedzi 
ravennských pamiatok je stavba 
už výrazne byzantského cha-
rakteru – oktogónový Chrám 
San Vitale (chrám v architekto-
nickom útvare osemuholníka). 
V baptistériu tohto chrámu sa 
zachovala neporušená mozai-
ková výzdoba. Tento osemuhol-
níkový chrám ponúkal na vý-
zdobu nielen veľké plochy stien, 
ale aj steny lomené oblokmi 
a slepými arkádami, klenbami 
a kupolami. To všetko stavalo 
umelcovu obrazotvornosť pred 
zložité, no vzrušujúce problé-
my. Nie všetko riešili ravennské 
dielne samy. Mnohé už boli 
vyriešené skôr a inde. Ba aj 
výber motívov bol naporúdzi: 
na nástenných maľbách a re-
liéfnych výzdobách sarkofágov 
v kresťanských katakombách, 
v monumentálnom rímskom 
umení aj v starších výtvarných 
prejavoch.

Obdobie, v ktorom vznikli ra-
vennské pamiatky, je neobyčaj-
ne poučné pre vývoj zobrazova-
nia ľudských postáv. Od 5. stor. 
sa veľmi zdôrazňuje štylizova-
nie drapérie rúch zobrazených 
postáv, ale tváre sú ešte stále po-
dávané ako maľované portréty: 
kocky mozaík (po lat. tesserae) 
sú neobyčajne citlivo zostave-
né, čo sa týka tvaru, farebného 
tónu a tieňov i rozmiestnenia 
svetla. V 6. stor. sa objavuje 
nový štýl vychádzajúci z nového 
výtvarného názoru, ktorý lepšie 
zodpovedal potrebám monu-
mentálnej výzdoby, a pritom sa 
neuchyľoval k zjednodušova-
niu. Napr. na drapérii prakticky 
chýba modelácia a tieňovanie je 
naznačené iba hrou línií, ktoré 
dávajú tušiť pohyb materiálu 
i pohyb svalstva pod ním. Toto 
využívanie kontrastu tmavej 
línie na svetlom pozadí je vlast-

ne výslovne farebným efektom. 
Záhyby bývajú čoraz letmejšie 
naznačené, aby neodpútavali 
pozornosť od skvelých, verne 
vykreslených ornamentálnych 
motívov byzantských tkanín.

V Bazilike San Apollinare Nu-
ovo môžeme vidieť nádhernú 
pôvodnú mozaikovú výzdobu 
v lodi, kde sú obe steny rozde-
lené do troch rovín (radov) pod 
sebou: prvý obsahuje sprievod 
mučeníkov a svätých mužov 
a žien, ktorí smerujú k trónom 
Krista a Bohorodičky s anjelmi 
stojacich po bokoch trónov. Vo 
výške okien sa objavili veľké 
izolované postavy prorokov. 
Najvrchnejší rad obsahuje 
výjavy zo života Krista. V tomto 
prípade ide o najstarší kristolo-
gický cyklus zachovaný v jedinej 
pamiatke. Táto mozaika svedčí 
o cudzej a pre rímsky Západ 
nepoznanej výtvarnej tradícii. 
Vznikla na helenistickom Vý-
chode z tradícií, ktoré Alexan-
der Veľký preniesol z Grécka 
až po hranice Indie, a tu sa 
v novom prostredí z nej vyvinu-
li nové výtvarné formy, odlišné 
od európskych zdrojov. Tento 
umelecký prejav mal rozhodu-
júci vplyv na byzantské umenie.

Od 6.stor. frontálne zobrazo-
vanie postáv spôsobuje, že po-
stavy sú úplne symetrické: hlava 
je videná spredu, nos rozdeľuje 
tvár na dve rovnaké polovice 
a iba zriedkavo vrhá tieň na jed-
nu stranu. Väčšinou ho má 
z obidvoch strán rovnomerný. 
Tváre sú celkom pretvorené, 
a práve to vyvoláva najväčší 
dojem. Do popredia vystupujú 

oči, veľké, magicky pôsobia-
ce s prenikavým pohľadom, 
zvýraznené silným tmavým ob-
lúkom obŕv. Na základe týchto 
nových tendencií sa dostávame 
do obdobia novej estetiky, 
kde realizmus a rešpektovanie 
objemu a foriem ustupuje pred 
farbou a víziou, pred dvojroz-
merným svetom, v ktorom sa 
uplatňuje symbolizmus.

V Ravenne nepadli východ-
né prvky do panenskej pôdy. 

Prijali ich tu a pretvorili rímske 
tradície, ktorým sa kresťan-
ské umenie prispôsobilo už aj 
predtým. A práve toto stretnutie 
dvoch tradícií, dvoch vzájom-
ne sa líšiacich kultúr dodalo 
ravennskému umeniu osobitnú 
príchuť. n

Milan Gábor
ilustračné snímky: wordpress.

com; staticflickr.com

 | 17slovo   7 – 8 | 2012slovo   7 – 8 | 2012

chrÁm san apollInare chrÁm san vItale

mauzóleum Gally placIdIe



18 | úvaha  | 19

 
„Neodchádzajte preč! Zostaňte tu! Predovšetkým teraz potrebujem vedieť, že je tu niekto, 
kto ma bude držať za ruku, keď to budem potrebovať. Mám strach... Ešte nikdy v živote som 
totiž neumieral,“ povedal 13-ročný chlapec, ktorý neskôr zomrel na zhubný nádor.

Vo chvíli utrpenia sa azda 
každý človek pýta prečo. 
Otázka je jednoduchá, 

ale podstatná. Človek je utrpe-
ním prekvapený. Prežíva strach 
z toho, čo príde. Choroba ho 
privádza k vlastnému obmedze-
niu, začína cítiť svoju krehkosť 
a strach o svoj život. Veľmi často 
býva opustený, azda stráca zmy-
sel, ako dôsledok môže prísť aj 
zúfalstvo. Chce na tieto otázky 
dostať odpoveď. Pre neho je 
veľmi dôležité, aby stretol 
niekoho, kto mu zapáli svetlo 
nádeje, dodá odvahu, neubije 
alebo neutlmí jeho nádej.

Slová blízkych často prichá-
dzajú ako nezmyselné a bez-
významné. Pre nich problém 
bolesti nie je len teoretická 
otázka, je to problém vzťahu. 
Trpiaci chce mať vzťah s druhý-
mi ľuďmi. Chce milovať aj 
Boha, ale cez svoje slzy a smú-
tok ho nedokáže vidieť. Cíti sa 

veľmi zranený a zrazený k zemi. 
Medzi zdravým a trpiacim 
je akoby priepasť, ktorá ich 
rozdeľuje.

Istý človek po amputácii 
povedal: „Moji veriaci priatelia 
boli v tej chvíli najdepresívnejší 
a najprotivnejší.“ Azda najvý-
rečnejšie pojednávanie na túto 
tému ponúkol britský spisovateľ 
Lewis v knihe Problém bolesti, 
ktorú napísal na vrchole svojich 
tvorivých síl. O niekoľko rokov 
neskôr, keď mu žena zomrela 
na rakovinu kostí, napísal ďal-
šiu knihu Svedectvo o zármutku 
a vydal ju pod pseudonymom. 
Hovorí o tej istej téme, ale úpl-
ne iným spôsobom. Jeho istota 
bola otrasená. Vyslovil sa takto: 
„Človek nikdy nevie, nakoľko 
niečomu skutočne verí, kým sa 
pre neho pravdivosť alebo klam 
tejto viery nestane otázkou 
života a smrti.“

Bolesť v mimobiblickom 
svete
Budhovo učenie je učením 
o utrpení. Stojí na štyroch 
základných pravdách, ktoré sa 
týkajú podstaty utrpenia, príčin 
utrpenia, podmienok prekona-
nia utrpenia a cesty k utvoreniu 
týchto podmienok ľudským 
duchom. Budha už v 5. storočí 
pred Kristom vysvetľuje utrpe-
nie ako trest za hriechy. Tento 
trest sa podľa tohto učenia pre-
javuje v nekonečnom putovaní 
v nových telách. Ukončenie pu-
tovania sa uskutočňuje oslobo-
dením sa od žiadostivosti, keď 
sa duša rozplynie v nirváne. Tu 
sa končí žiadostivosť, rozplýva 
sa utrpenie, celé indivíduum 
i realita vesmíru.

Antický postoj voči bolesti je 
heroický. Podľa týchto predstáv 
bolesť zoslali na človeka boho-
via, preto antický hrdina pred 
utrpením neuteká, ale naopak, 

vyhľadáva ho, a to v nebezpe-
čenstvách i dobrodružstvách. 
Vyhľadáva tak pocit šťastia 
z vlastnej sily.

Stoická škola predstavuje 
metódu umŕtvujúcej askézy, 
kde človek pred utrpením 
rezignoval. Kým predchádzajúci 
(antický) postoj bol postojom 
šľachty, postoj rezignácie bol 
morálkou trpiacich otrokov. 
Stoická škola utvorila aj metódu 
popretia utrpenia, ktorá sa 
uskutočňuje metafyzickým 
ospravedlňovaním zla vo svete 
a formou autosugescie (bolesť 
nie je zlo).

V rozmanitosti týchto pred-
stáv človek cíti veľa tajomného, 
nejasného. Názory sú rozličné, 
niekedy si odporujú. Odpoveď 
sa nám začína črtať vtedy, keď 
sa obrátime k zjavenému Božie-
mu slovu.

Bolesť vo svetle Božieho 
zjavenia
Biblia chápe utrpenie vážne. 
Má preň hlboký súcit a vidí 
v ňom zlo, ktoré by nemalo 
byť. Bôle, nezdary a pohromy 
vyvolávajú v Písme nezmerný 
koncert nárekov a ponôs. Kvíle-
nie je v nej také časté, že umož-
nilo vznik vlastného literárne-
ho druhu – nárekov, lamentá-
cií. Najčastejšie sa tieto výkriky 
dvíhajú k Bohu. Ľud kričí pred 
faraónom, aby dostal chlieb, 
otroci v Egypte kričia k Bohu 
kvôli ťažkej práci, synovia 
Izraela kričia k Jahvemu, keď 
sa boja prenasledujúcich Egyp-
ťanov. Žalmy sú plné týchto vý-
krikov biedy. Toto vyratúvanie 
utrpenia pokračuje až k veľké-
mu kriku a slzám Krista pred 
smrťou: „On v dňoch svojho 
pozemského života so silným 
výkrikom a so slzami prednášal 
prosby a modlitby tomu, ktorý 
ho mohol zachrániť od smrti; 
a bol vyslyšaný pre svoju boha-
bojnosť“ (Hebr 5, 7).

Biblia má veľké porozume-
nie pre utrpenie, a preto si pri 
vysvetlení utrpenia nepomá-
ha, ako to robia toľké okolité 
náboženstvá, hádkami medzi 
rozličnými bohmi alebo dualis-
tickými riešeniami. Aj pre vy-
hnancov v Babylone zdrvených 
obrovskými pohromami bolo 
veľkým pokušením nazdávať 
sa, že Jahveho premohol niekto 
mocnejší. No keď proroci brá-
nia pravého Boha, nepomýšľajú 
ospravedlňovať ho, ale tvrdia, 
že utrpenie sa mu nevymyká 
z ruky. Izraelská tradícia sa nik-
dy nevzdá smelej zásady, ktorú 
vyslovil Amos: „Či zazneje 
v meste pozauna a ľud by sa 
nestrhol? Či sa stane v meste 
nešťastie, ak ho neurobil Pán?“ 
(Am 3, 6). No táto neústup-
nosť vyvoláva strašné reakcie. 
„Niet Boha!“ (Ž 10, 4) uzatvára 
bezbožník, keď má pred sebou 
zlo sveta, alebo je to akýsi Boh, 
ktorý „o tom nevie“ (Ž 73, 11); 
a logická Jóbova žena: „Prekľaj 
Pána a zhyň!“ (Jób 2, 9)

No ani pri najhorších 
katastrofách v Izraeli nikdy 
nezvíťazil pesimizmus. Je veľ-
mi príznačné, že autor Jóbovej 

knihy nezakončil svoju knihu 
zúfalým tónom. Ani melan-
cholický autor Knihy Kazateľ, 
ktorý napriek všetkému radí 
tešiť sa zo života. Aj u prorokov 
nachádzame vzpruhu nádeje 
a šťastia. Zdá sa, akoby celou 
Bibliou viala ešte nejasná pred-
tucha víťazného vzkriesenia. 
Proroci a učitelia múdrosti, 
ktorí sú síce drvení utrpením, 
ale nesení svojou vierou, 
postupne vnikajú do tajom-
stva. Učia sa prijímať v utrpení 
zjavenie Božieho zámeru. To už 
pred Jóbom svedčil patriarcha 
Jozef pred svojimi bratmi.

Keď sa utrpenie zapojí vierou 
do Božieho zámeru, potom 
sa stáva ušľachtilou skúškou, 
ako v prípade Abraháma, Jóba, 
Tobiáša. Boh takýchto ľudí 
naučí, že sa vyplatí preň trpieť. 
Utrpenie má hodnotu orodo-
vania a vykúpenia. Ukazuje sa 
to na postave Mojžiša v jeho 
bolestnej modlitbe a v obeti, 
ktorou ponúka svoj život, 
aby zachránil hriešny ľud 
(Ex 32, 30 – 3). Všetci títo sú 
iba predobrazom služobníka 
Jahveho – Krista, ktorý pozná 
utrpenie v jeho najhroznejších 
formách. Ježiš je nevinný, ale 
oroduje za hriešnikov. Obetuje 
Bohu nielen svoj vlastný život. 
Všetko utrpenie a každý hriech 
sveta sa sústredil naň, a preto, 
že on ich niesol v poslušnosti, 
získava pre všetkých pokoj 
a uzdravenie.

Prečo?
Kresťan, ktorý verí, že Boh 
nad nami bdie ako všemocný 
a milujúci Otec, má skutočný 
problém. Ak je Boh naozaj sta-
rostlivý a milujúci, prečo do-
pustí zlo? Prečo dopustí toľko 
krutosti a násilia? Prečo dopus-
tí toľko nešťastia a pohrôm? 
Prečo zomierajú deti od hladu? 
Prečo nechal Hitlera tak dlho 
pri moci? Prečo sú stále niekde 
vo svete vojny? Prečo dopustí, 
aby sa množili rakovinové bun-
ky? Prečo v Afrike neprší, keď 
je to nutné? A prečo Boh stvoril 
svet tak, že existujú rozličné 
prírodné katastrofy, zemetra-
senia, záplavy…?

Pri jednej autonehode 
zahynulo mladé dievča. Auto, 
v ktorom sa viezlo s priateľmi, 
narazilo do stromu. Niekto 
poznamenal: „Nuž, všetko je 
Božia vôľa.“ Môžeme s takou-
to odpoveďou súhlasiť? Boh, 
ktorého uctievam, mohol niečo 
také chcieť? Aká je teda moja 
odpoveď? Kto má vôbec na túto 
otázku odpoveď?

Veľkí myslitelia sa pokúšali 
nájsť odpoveď na túto otázku 
po celé stáročia, ba tisícročia, 
ale nedospeli k jednoduchej 
a nevyvrátiteľnej odpovedi.

Neľudskosť
Jeden z dôvodov, prečo utrpenie 
prichádza, je naša vlastná zloba. 
Keď človek prestane byť člove-
kom. Nemé pomníky hovoria 
o jeho neľudskosti v Osvienči-
me, Treblinke, v Buchenwalde 
či v Dachau a v mnohých ďal-
ších koncentračných táboroch 
v období rokov 1933 – 1945, kde 
bolo vyvraždených vyše šesť mi-
liónov ľudí. Dnes vieme, že to 
bol jednoznačný zámer Hitlera 
a jeho stúpencov. Toto strašné 
vyvražďovanie celých národov 
v 20. storočí bolo úmyselné, 
neľudské a systematické. Môže 
byť toto Božia vôľa? Boh nech-
ce, aby sa také čosi dialo. Tak 
ako Ježiš kedysi zaplakal nad 
Jeruzalemom, tak Boh pozeral 
aj na Osvienčim a plakal. A pre-
čo sa to stalo? Lebo to dopustil 
človek. To je jednoduchý fakt. 
Človek sa môže rozhodnúť 
pre krásne, ušľachtilé a dobré 
skutky, ale inokedy sa rozhodne 
aj pre tie najbrutálnejšie činy. 
Boh nám dal slobodu výberu. 
Obdaril nás tým, čomu hovo-
ríme slobodná vôľa. Mohol nás 
stvoriť tak, aby sme automatic-
ky milovali a robili presne to, 
čo si želá. Prirodzene, potom 
by neexistovalo utrpenie ani 
bolesť. No naša láska k nemu by 
nebola naozajstná, lebo lásku 
nemožno nanútiť – je to vec 
rozhodnutia. Francúzsky spiso-
vateľ Jean Paul Sartre povedal: 
„Máme pocit, akoby sme boli 
odsúdení na slobodu.“ Ale táto 
sloboda prináša so sebou aj tú 
možnosť, že sa nerozhodneme 

byť dobrí, starostliví, súcitní 
a odpúšťajúci. Môžeme sa roz-
hodnúť, že budeme zlí, cham-
tiví, násilnícki a bezohľadní. 
Boh toto riziko vzal na seba. Dal 
nám možnosť voľby, no pritom 
poukázal na zodpovednosť, 
ktorú voči sebe máme.

6. apríla 1994 zostrelili lietad-
lo s prezidentom stredoafrickej 
republiky Rwanda. Na palube 
lietadla bol aj prezident su-
sednej krajiny Burundi. Obaja 
zahynuli. Nikto nevie, kto mal 
útok na svedomí, no v Rwande 
väčšina obyvateľstva – Hutu-
ovia – obviňovali z tohto činu 
menšinu, kmeň Tutsi. Občian-
ska vojna tlela už od roku 1990 
a havária lietadla rozdúchala 
plamene nenávisti. Hututské 
milície (vládou vycvičené bandy 
zabijakov) sa okamžite vrhli 
na Tutsiov. Nasledovala strašná 
krvavá genocída. Tehotným 
ženám vyrezávali deti z brucha, 
rieky boli plné mŕtvych tiel. 
Hututskí zabijaci prečesávali 
krajinu a vraždili všetkých 
Tutsiov, na ktorých natrafili, 
nevynímajúc vlastných ľudí, 
ktorých podozrievali, že po-
skytli pomoc či úkryt nejakej 
tutsijskej rodine. V období 
niekoľkých týždňov zmasak-
rovali päťstotisíc ľudí. A to sa 
stalo v krajine, v ktorej údajne 
prevládalo kresťanstvo.

Boh mohol stvoriť svet bez 
bolesti a utrpenia, ale v tom 
prípade by nám musel odňať 
našu slobodu a len málo by 
sme sa líšili od robotov. Dostali 
sme slobodu konať dobro alebo 
páchať zlo, ale musíme brať 
na seba aj dôsledky, ktoré z toho 
vyplývajú. To je cena za našu 
slobodnú vôľu. Dôležité je, aby 
sme boli stále bdelí a nedovolili, 
aby sa nás a našich blížnych 
zmocnilo zlo. Len Boh, ktorý 
nám dal existenciu, dáva nám 
schopnosť robiť dobro, odpúšťať 
a nepomstievať sa za zlo, ktoré 
nám iní spôsobia. No dáva aj 
silu zmierňovať bolesti tých, 
ktorí nás obklopujú.  n

Vasil Kormaník
ilustračná snímka:  sxc.hu 

U
tr

pe
ni

e 
a 

sl
ob

od
a

slovo   7 – 8 | 2012 slovo   7 – 8 | 2012



20 | envIro  | 21

Pri súčasnom spôsobe života vzniká veľké množstvo odpadu. Človeku pribudla povinnosť 
tento odpad čo najšetrnejším spôsobom voči sebe i životnému prostrediu odstraňovať.

Boh stvoril prírodu tak, 
že v nej nevzniká žiaden 
odpad. Preto by našou 

povinnosťou mala byť snaha 
neustále sa k tomuto obrazu 
približovať. Korune tvorstva sú 
v jadre blízke hodnoty, ako je 
šťastie, dobro, krása, čistota, 
poriadok. A morálne znečisťo-
vanie tiež intenzívne ohrozuje 
ľudskú spoločnosť. Spolu 
so znečisťovaním životného 
prostredia ide o veľké problémy 
súčasného sveta a je na každom 
človekovi, aby sa osobne inten-
zívne pričinil o ich riešenie. 

Čo hovorí zákon?
Zákon z roku 2001 o odpadoch 
definuje odpad ako hnuteľnú 
vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, 
chce sa jej zbaviť alebo je v sú-
lade s týmto zákonom, alebo 
osobitnými predpismi povinný 
sa jej zbaviť.

Odpadové hospodárstvo 
v obci (meste) musí byť v sú-
lade so zákonom o odpadoch 
a programom odpadového hos-
podárstva (POH) a je upravené 
všeobecne záväzným nariade-
ním (VZN) obce (mesta).

Z toho vyplývajú nasledovné 
základné povinností pre obča-

nov a firmy:
Každý je povinný nakladať 

s odpadmi v súlade s týmto 
zákonom, teda aj pôvodca ko-
munálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov na úze-
mí mesta (obce) je povinný 
nakladať s nimi v súlade so VZN 
mesta (obce).

Každý je povinný zapojiť sa 
do zriadeného systému zberu 
komunálnych odpadov.

Každý je povinný užívať zber-
né nádoby zodpovedajúcemu 
systému zberu komunálnych 
odpadov v meste (obci), t. j. ak 
VZN mesta taxatívne vymenuje 
zložky odpadu, ktoré sa území 
mesta separujú (triedia), všetci 
občania a firmy sú povinné tieto 
zložky triediť a ukladať do ná-
dob na to určených.

Od roku 2006 je zakázané 
zneškodňovať (skládkovať 
a spaľovať) biologicky rozloži-
teľné odpady, ktoré sú súčasťou 
komunálnych odpadov. Takéto 
odpady sa môžu iba znehodno-
covať, napr. kompostovaním. 
Od roku 2010 sú obce povinné 
zaviesť separovaný zber papiera, 
plastov, kovov, skla a biologicky 
rozložiteľných odpadov a všetci 
občania, firmy, školy sú povinné 
tento odpad triediť.

Triedenie odpadov je delenie 
odpadov podľa druhov alebo 
oddeľovanie zložiek odpadov, 
ktoré možno po oddelení 
zaradiť ako samostatné druhy 
odpadov.

Riadené a nelegálne 
skládky
Skládka odpadov je miesto so 
zariadením na zneškodňovanie 
odpadov, kde sa odpady trvalo 
ukladajú na povrchu zeme 
alebo do zeme. Za skládku 
odpadov sa považuje aj miesto, 
na ktorom pôvodca odpadu 
vykonáva zneškodňovanie svo-
jich odpadov v mieste výroby 
(interná skládka), ako aj miesto, 
ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako 
jeden rok, používa na dočasné 
uloženie odpadov. Za skládku 
odpadov sa nepovažuje zaria-
denie, kam sa ukladajú odpady 
na účel ich prípravy pred ich 
ďalšou prepravou na miesto, 
kde sa budú upravovať, zhod-
nocovať alebo zneškodňovať, 
ak čas ich uloženia pred ich 
zhodnotením alebo upravením 
nepresahuje spravidla tri roky, 
alebo pred ich zneškodnením 
nepresahuje jeden rok.

Neriadené skládky odpadu sú 

svojím charakterom závažným 
problémom odpadového hos-
podárstva. Neriadené skládky 
vznikli v minulosti ukladaním 
rôzneho typu odpadu bez 
rešpektovania ochrany životné-
ho prostredia. Tieto skládky sú 
nevhodne umiestnené, zloženie 
odpadu uloženého na skládku 
je často neznáme, na skládku 
majú voľný prístup živočíchy 
i ľudia. Neriadené skládky sa 
stávajú nebezpečnými aj z hľa-
diska šírenia chorôb, rozmno-
žovania nepríjemných parazitov 
a miestom šírenia inváznych 
druhov rastlín, znečisťujú 
povrchové i podpovrchové vody, 
veľmi často sa zapália samo-
vznietením a šíria zapáchajúci 
dym.

Do začiatku 90. rokov boli 
na Slovensku stovky neriade-
ných skládok odpadu, na ktoré 
bol bez zabezpečenia ukladaný 
všetok odpad vytvorený v obci. 
Na takéto skládky sa dostávali 
nielen odpady z domácností, 
ale aj odpady zo zdravotníc-
kych zariadení, priemyselných 
podnikov a rôzny nebezpečný 
odpad priamo ohrozujúci 
zdravie obyvateľstva a životné 
prostredie. Nové zákonné úpra-
vy už v súčasnosti nedovoľujú 

svojvoľné ukladanie odpadu 
na neriadené skládky.

Tieto skládky sa v súčasnosti 
označujú ako staré environ-
mentálne záťaže a postupne sa 
musia odstraňovať. Vzhľadom 
na nebezpečnosť neriadených 
skládok sa na Slovensku pod-
robne mapuje výskyt skládok 
a sleduje sa ich vplyv na jednot-
livé zložky životného prostre-
dia. Podrobným prieskumom 
sa zistí približný obsah skládky, 
možné ohrozenie vôd, ovzdušia 
a celého okolia. Finančné nákla-
dy na zneškodnenie neriadenej 
skládky sú veľmi vysoké a z toh-
to dôvodu je celý proces ich 
odstraňovania veľmi zdĺhavý.

Nelegálne, tzv. čierne, 
skládky odpadov sú rôzne veľké 
hromady ilegálne ukladaných 
odpadov, ktorých pôvodcami sú 
najčastejšie samotní občania, 
ale aj niektoré podnikateľské 
subjekty. Odhadovaný po-
čet takýchto skládok v rámci 
Slovenska je 6 až 8 000, niektorí 
ich odhadujú až na 12 000.

Čierne skládky sú nebezpeč-
né pre životné prostredie najmä 
tým, že je tu ukladaný odpad 
rôzneho charakteru a pôvo-
du. Odstraňovanie takýchto 
skládok bolo značne problema-
tické, pretože environmentálne 
a právne povedomie našich 
občanov je veľmi nízke. Veľmi 
často sa tiež stávalo, že po zlik-
vidovaní čiernej skládky obča-
nia opätovne ukladali odpad 
na pôvodné miesto. Problémom 
je aj neochota ľudí poukázať 
na spoluobčanov, ktorí znečis-
ťujú životné prostredie obce 
a jej okolia.

Musíme sa konečne začať 
správať k životnému prostre-
diu ohľaduplnejšie. Problém 
divokých skládok nie je novou 
vecou. Nájsť pôvodcu nelegálne 
uloženého odpadu nachádza-
júceho sa vo voľnej prírode je 
veľmi ťažké, ak nie nemožné. 
Preto je nevyhnutné zmeniť 
systém a určiť zodpovednosť 
za takto uložený odpad.

Prečo separovať?
Vytriedený odpad sa stáva 
druhotnou surovinou, vracia 

sa do výroby a znižuje nároky 
na prírodné zdroje a energiu. 
Zabezpečuje sa materiálové 
zhodnotenie odpadu a šetria sa 
surovinové zdroje.

Ako separovať?
Na uľahčenie triedenia odpadu 
sa používajú nádoby rozličnej 
farby, do ktorých sa triedia od-
pady podobného zloženia.

Modré nádoby – noviny, 
časopisy, kancelársky papier, 
reklamné letáky, kartóny, papie-
rové obaly a pod. Nepatrí tam 
mokrý, mastný alebo znečistený 
papier, asfaltový a dechtový 
papier, použité plienky a hygie-
nické potreby.

Zelené nádoby – nevrat-
né obaly zo skla od nápojov, 
sklenené nádoby, tabuľové sklo, 
sklenené črepy a pod. Nepatrí 
tam porcelán, keramika, au-
tosklo, zrkadlá, TV obrazovky 
a pod.

Žlté nádoby – PET fľaše 
od nápojov po predchádzajú-
com stlačení, tégliky, vrecká, 
fólie a pod. Nepatria tam 
PET fľaše od potravinárskych 
olejov, novodurové rúrky, obaly 
od nebezpečných látok, napr. 
motorových olejov, farieb a pod.

Červené nádoby – kovové 
obaly, konzervy, kovové výrobky 
a súčiastky, alobal, nápojové 
plechovky. Nepatria tam kovové 

obaly kombinované s inými 
obalmi, napr. zo zubnej pasty.

V niektorých obciach sú zria-
dené zberné dvory, kam možno 
odniesť odpady z obalov, ktoré 
sa kvôli veľkosti nedajú odhodiť 
do zberných kontajnerov alebo 
nádob. Informácie, kde takéto 
dvory sú, by ste mali získať 
na miestnych samosprávach 
alebo oddeleniach životné-
ho prostredia na mestských 
úradoch.

Menšia spotreba  
= menej odpadu
Každý Slovák vyprodukuje 
ročne približne 300 kg odpa-
du. Spoločne teda vytvoríme 
každý rok asi 1,6 milióna ton 
komunálnych odpadkov. Viac 
ako 10 mil. ton odpadu vzniká 
v priemysle, pri ťažbe a po-
dobne. Z toho je 1,4 mil. ton 
nebezpečných odpadkov.

Najlepší odpad je ten, ktorý 
vôbec nevznikne. Realita je 
zatiaľ iná, zato však môžeme 
odpady minimalizovať. To 
znamená šetrnú a menšiu spot-
rebu, teda menej výrobkov, oba-
lov, šetrenie prírodných zdrojov 
i vlastných peňazí. Priemerná 
domácnosť dnes zaplatí 10 
až 50 % z cien potravín a nápo-
jov iba na ich obaly.

Povzbudivé a zaujímavé je 

aj to, že jedna tona zberového 
papiera zachráni 17 stromov. 
Ak sa vráti do sklárne 1 milión 
sklenených fliaš a pohárov, 
ušetrí sa pri výrobe nových 
výrobkov až 300 ton sklárskeho 
piesku, 1 000 ton sódy, 60 ton 
vykurovacieho oleja, 0,76 mil. 
metrov kubických zemného 
plynu a mnoho elektrickej 
energie. Recykláciou odpa-
dového hliníka sa ušetrí 95% 
energie oproti výrobe z primár-
nej suroviny. Recykláciou 1kg 
železného šrotu sa ušetrí 2 kg 
uhlia, 4 kg železnej rudy, 4 min. 
a 20 sekúnd práce. Hliníkové 
plechovky nám môžu poslúžiť 
na výrobu bicyklov. Plastové 
fľaše na výrobu kobercov, flíso-
vých búnd. Nápojové kartóny 
na výrobu darčekových tašiek, 
kuchynských utierok. Oceľové 
plechovky na výrobu kľúčov.

Zodpovedný prístup
Environmentálna subkomisia 
Teologickej komisie (ESTK) pri 
Konferencii biskupov Slovenska 
(KBS), ktorej predsedom je vla-
dyka Ján Babjak, prešovský arci-
biskup a metropolita, vo svojej 
Výzve na zodpovedný prístup 
k odpadom z roku 2009 tiež 
nabáda k predchádzaniu vzniku 
odpadov, opätovnému využíva-
niu a opravovaniu použiteľných 
vecí, k separovaniu odpadov, 
kompostovaniu bioodpadu 
a odstraňovaniu odpadov z pro-
stredia, kam nepatria.

Múdry a zodpovedný človek 
sa snaží žiť v duchovnej, ale 
zároveň aj telesnej čistote 
a poriadku, v jednote s Bohom, 
ľuďmi a prírodou. Je to ušľach-
tilá výzva a životný program. 
Na záver by sme mohli citovať 
pápeža Benedikta XVI, ktorý vo 
svojej encyklike Caritas in veri-
tate píše: „Téma rozvoja sa dnes 
silno spája aj s povinnosťami, 
ktoré vyplývajú zo vzťahu člo-
veka s prírodným prostredím. 
Boh ho daroval všetkým a jeho 
používanie pre nás predstavuje 
zodpovednosť voči chudob-
ným, voči budúcim generáciám 
i celému ľudstvu“. n

Vladimír Šmidriak

Čo S 

odP    doM?

biologicky  
rozložiteľný odpad  

45%

papier 
20%

sklo 
12%

plasty 
7%

textil 
4%

kovy 
4%

anorganický odpad 4%
drevo, guma, koža 3% nebezpečný odpad 1%

Rozdelenie odpadu
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Ctihodný Jozef sňal z kríža tvoJe prečisté telo, ovinul ho čistým plátnom, 
natrel voňavými masťami a uložil do nového hrobu.

Plaščenica v KatedrÁlnom chrÁme sv. jÁna KrstIteľa v prešove. snímKa: martIn roman. slovo 7 – 8 / 2012
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10. november 1968 (nedeľa) – Chrámový sviatok sv. veľkomučeníka 

Demetra. – Po 18 rokoch zavítal do Hrabského otec biskup ThDr. Vasiľ 

Hopko. Slávnostnú svätú liturgiu slúžil otec biskup za asistencie o. Miku-

láša Gladyša, okresného dekana z Bardejova, o. Mariána Potaša OSBM 

z Prešova, o. Konštantína Kadára z Malcova, a o. Pavla Dancáka z Nového 

Privítanie otca biskupa v Hrabskom  – 10. november 1968

12

Velebíme ťa, biskup a mučeník Vasiľ,

a uctievame tvoju pamiatku,

lebo si položil život za jednotu Cirkvi.

24 | recenzIa HISTÓRIA | 25

HRABSké  
Rodisko blahoslaveného  
hieromučeníka Vasiľa Hopka

Autorom publikácie, ktorá pred 
časom uzrela svetlo sveta, je 
PaedDr. František Dancák, grécko-

katolícky kňaz, kanonik, bývalý vysoko-
školský učiteľ na GTF PU a známy nábo-
ženský publicista. Publikácia bola vydaná 
koncom decembra  2011 pri príle-
žitosti nastávajúceho 
190. výročia postavenia 
Chrámu sv. veľkomuče-
níka Demetra v Hrab-
skom (1822 – 2012). Bola 
vydaná vo Vydavateľstve 
PETRA, n. o., v  náklade 
500 ks.

Publikácia s pútavým 
farebným obalom a 151 
stránkami je rozdelená do 6 
kapitol, ku ktorým je pričlenené 
slovo na cestu,  predslov, úvod, 
modlitba Vitaj, blahoslavený Vasiľ 
a mnoho čiernobielych fotografií 
zo života farnosti. Hlavná časť sa 
venuje opisu problematiky. V záve-
re nájdete recenzentský posudok, 
zhrnutie, zoznam použitej literatúry (47 
printových zdrojov a 5 odkazov 
na internetové webové strán-
ky) a  vymenovanie tých, ktorí 
vydanie tejto publikácie finančne 
podporili. Publikácia voľne nad-
väzuje na tri skôr vydané knihy 
o gréckokatolíckych pútnických 
miestach s názvom Litmanovská 
hora (2010) a Ľutina. Bazilika 
a hora (2010) a  Šašová a jej 
zázračná ikona (2011).

Hrabské sa významným 
miestom stáva najmä z dôvodu, 
že sa tu narodil a odtiaľ pochádza 
nový blahoslavený gréckokato-
líckej metropolie na Slovensku 
ThDr. Vasiľ Hopko.

Slovo Na cestu napísala 
starostka obce Hrabské Anna 
Galuščaková, Predhovor duchov-
ný správca farnosti Mgr. Radoslav 
Kuzmiak, Úvod samotný autor 
a báseň Vitaj, blahoslavený Vasiľ 
MUDr. Juraj Duda. Publikácia sa 
v prvej kapitole venuje dejinám 
obce Hrabské od roku 1353 
do roku 2003, druhá kapitola sa 

venuje histórii farnosti a chrámu 
v Hrabskom od roku 1920 do roku 
2005, tretia kapitola sa venuje 
udalostiam vo farnosti 
od roku 

2003 do roku 
2011, štvrtá 

kapitola opisuje 
chronológiu udalostí 

vo farnosti Hrabské od 20. no-
vembra 1726 do 17. júna 2011. 
Piata a šiesta kapitola uvádzajú 
štatistické údaje farnosti a obce 
Hrabské. Autorom recenzent-
ského posudku je Mgr. Andrej 
Kaputa. V závere knihy je uvede-
né zhrnutie v rôznych jazykoch 
a zoznam literatúry.

Publikácia je určená všetkým, 
ktorých zaujíma história a súčas-
nosť nového pútnického miesta. 
Je potvrdením toho, že aj malá 
farnosť môže dať Cirkvi takého 
veľkého človeka, akým bol bla-
hoslavený Vasiľ Hopko. n

Ivana Sedláková

Byzantská misia  
a relikvie sv. klementa
Svätí bratia Cyril a Metod usku-
točnili na prelome rokov 860 
– 861 dôležitú misijnú cestu 
k Chazarom. V meste Cher-
son na Kryme našli po dlhom 
pátraní ostatky štvrtého rímske-
ho pápeža sv. Klementa, ktorý bol 
za vlády cisára Trajána poslaný 
do vyhnanstva k Čiernemu moru 
pri ústí Dunaja. Odtiaľ sa dostal 
na nútené práce do kameňolomu 
pri Chersone na Kryme. Napokon 
na tomto mieste zomrel muče-
níckou smrťou, keď ho s kotvou 
uviazanou o hrdlo hodili do mora.

Miestni obyvatelia si sv. Klementa 
uctievali ako zvláštneho patróna, 
ale v čase príchodu sv. bratov 

táto úcta upadla do zabudnutia. Sv. Cyril 
sa po príchode do Chersonu usiloval nájsť 
ostatky sv. Klementa a napokon sa mu to 
s pomocou miestnych obyvateľov aj po-
darilo, keď na ostrovčeku uprostred mora 
v zrúcaninách malého chrámu 30. januára 
861 objavili ostatky mučeníka sv. Klementa. 
Súčasťou hrobu bola aj kotva, s ktorou bol 
hodený do mora. Sv. Cyril prežíval veľkú 
radosť z nálezu. Podobné nadšenie bolo 
badateľné aj v meste Cherson, kde ostatky 
uložili do miestnej katedrály. Po tomto 
úspešnom náleze pokračovali sv. bratia 
v misii medzi Chazarmi. Keď sa vracali do-
mov do Konštantínopola, vzali ostatky sv. 
Klementa so sebou. Časť z nich nechali 
v Chersone.

Prečo však opisujem túto udalosť? 
V akom vzťahu je táto udalosť k našej 
krajine a misii oboch sv. bratov u našich 
predkov?

Vedie ma k tomu najmä zvláštna úcta sv. 
Cyrila k mučeníkovi sv. Klementovi. Sv. 
Cyril sa dobre vyznal v posvätnom učení 
a Cirkev vnímal nielen ako pozemskú inšti-
túciu, ale ako spoločenstvo, ktoré presahuje 
hranice pozemského vnímania sveta. S veľ-
kou dôverou sa spoliehal na pomoc aj prí-
tomnosť spoločenstva svätých, z ktorých sa 
mu sv. Klement stal zvlášť blízky. Svätý 

pápež – uzmierovateľ rozhádaných Ko-
rinťanov, ako nám o tom vypovedá jeho 
list z konca 1. storočia. V ňom sa podobne 
ako predtým sv. Pavol snažil vniesť do cirkvi 
v Korinte poriadok a vzájomnú úctu. 
Zároveň sa pritom opieral o svoju autoritu 
ako nástupca sv. Petra v Ríme. Je to vôbec 
po prvýkrát, čo rímsky pápež zdôrazňuje 
svoj primát, teda nástupníctvo po prvom 
apoštolovi a z toho vyplývajúcu právomoc 
nad celou Cirkvou. Z listu vyžaruje pokora 
a úprimný záujem o cirkev v Korinte.

Dôležité sú tiež okolnosti, za akých sv. 
Cyril našiel relikvie sv. Klementa. Prezrá-
dzajú istý úpadok nábožnosti v Chersone. 
Chrám, kde bol mučeník po dlhé stáročia 
uctievaný, sa ocitol v rozvalinách, a miestni 
veriaci už nepoznali miesto uloženia ostat-
kov sv. Klementa. Už dlhšie sa neopakoval 
každoročný zázrak veľkého odlivu, ktorý 
umožnil veriacim prejsť suchou nohou 
na ostrovček počas sviatku mučeníka 
a vzdať mu takto úctu. V diele Žitie ital-
ské sa píše o tom, že zázrak sa už neopako-
val pre nedbanlivosť obyvateľstva. Po náj-
dení ostatkov však Cherson ožíva a prežíva 
veľkú radosť. Veriaci prejavujú mučeníkovi 
zvláštnu úctu. Nevieme, ako pokračoval 
v Chersone náboženský život, ale úcta k sv. 
Klementovi sa v meste znova obnovila 
na popud sv. Cyrila.

Pre sv. Cyrila to bola iste viac ako zvláštna 
skúsenosť. Obaja sv. bratia si neskôr 

na cestu do našej krajiny vezmú aj ostat-
ky sv. Klementa a úctu k nemu rozšíria 
medzi Slovanmi. Svedectvom toho je 
množstvo patrocínií chrámov na Slovensku, 
Morave, v Čechách, Poľsku, ako aj v iných 
krajinách. Okrem úcty však šíria najmä 
porozumenie a oživujú vieru v srdciach 
našich predkov.

Relikvie sv. Klementa im otvárajú dvere 
k pápežovi, ktorý schvaľuje bohoslužobné 
knihy a samotnú svätú liturgiu v staroslo-
vienskom jazyku aj počínanie sv. Cyrila 
a Metoda medzi našimi predkami. Na-
pokon obaja sv. bratia so sprievodom boli 
svedkami uloženia ostatkov sv. Klementa 
v Bazilike sv. Klementa, kde o krátky čas 
spočinuli aj ostatky sv. Cyrila.

Zvláštna udalosť nálezu relikvií mučení-
ka – štvrtého rímskeho pápeža sa odohrala 
krátko pred uskutočnením byzantskej mi-
sie na našom území, ale daný objav výrazne 
ovplyvnil sv. Cyrila, ktorý misiu k našim 
predkom (ak si to môžem pri troche zho-
vievavosti dovoliť tvrdiť) zveril pod ochra-
nu sv. Klementa. V duchu sv. pápeža prinie-
sol porozumenie, pokoj, poriadok a najmä 
ohromné oživenie kresťanstva prítomného 
v srdci našich predkov. Viera vďaka tomu 
získala nový impulz a život, na to by sme 
nemali zabúdať.

Sv. Klement, pros Boha za nás! n
Peter Borza

snímka z Baziliky sv. Klementa v Ríme

24

1. septembra 1960 bola obec zapojená na elektrický prúd.

Cintorín sa nachádza pred obcou – po  ľavej strane. Starý cintorín 

sa kedysi rozprestieral severovýchodne od obce – na pozemku zvanom 

Za brovárom. V dávnej minulosti tam mohol stáť drevený gréckokatolícky 

chrám, okolo ktorého pochovávali mŕtvych. Dnes na tomto mieste stojí 

pravoslávny chrám.
Obec má dve súkromné predajne potravín a pohostinstvo. Autobuso-

vé spojenie je zabezpečené spojmi z Bardejova (cez obec Snakov). Poštová 

služba je zabezpečená Poštou Malcov. Matričný úrad sa nachádza taktiež 

v strediskovej obci Malcov. Zdravotné stredisko s detskou lekárkou, vše-

obecnou lekárkou (2) a zubným lekárom (2) je v obci Kružlov (predtým 

v Gerlachove). 
Dom nádeje bol posvätený a daný do prevádzky 4. augusta 2004.

Obec je známa aj niekoľkými prameňmi minerálnej vody, ľudovo 

zvanej „ščava“. Celkom tu vyviera 10 takýchto prameňov, pričom každý 

z nich má inú chuť.

Dom nádeje

František Dancák

Hrabské
Rodisko blahoslaveného 

hieromučeníka  
Vasiĺa Hopka
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monastier
Legendy a povesti o existencii legnavského 
monastiera (okres Stará Ľubovňa)  
vzbudili záujem o jeho históriu.

Medzi obcou Orlov 
a Legnavou sa vyníma 
vrch Kurčínska Magu-

ra s nadmorskou výškou 954 m. 
Jeho pravá strana, ktorá sa 
tiahne do údolia rieky Poprad, 
sa nazýva Ostriež (Ostriž). 
Na jeho úbočí sa severovýchod-
ne vypína kopcovitý výbežok, 
ktorý vznikol pri povodni 
zvezením kopca. Na tom 
mieste je postavená Kaplnka 
sv. Mikuláša, no predtým tam 
stál legnavský baziliánsky 
monastier. Z jeho dávnej slávy 
dnes už nič nezostalo. Tiež nič 
nepripomína jeho existenciu 
napriek názvu, ktorý mu dali 
tunajší ľudia  – Monastyr, čiže 
kláštor (kláštorisko). 

Monastier v Legnave bol 
založený v súvislosti s misijným 
poslaním kresťanstva. Jeho 
cieľom bolo priniesť do údo-
lia rieky Poprad osvietenstvo 
a návrat k pravej viere. Vďa-
ka nemu tunajší obyvatelia 
žijúci v pohanstve mohli prijať 
kresťanskú vieru. Tieto misijné 
ciele monastiera boli splnené, 
pretože dnes je tu bohabojný 
národ, ktorý je gréckokatolícke-
ho vierovyznania. Aký je ďalší 
dôvod, prečo bol monastier 
založený práve tu a nie na inom 
mieste? V dávnej minulosti ne-
bolo ciest, aké máme v súčasnej 
dobe. V karpatskej oblasti boli 
donedávna osady, do ktorých 
bolo možno dôjsť iba po rieke, 
ktorá slúžila aj ako cesta. Zvlášť 
to bolo v údolí rieky Poprad, 
ktorá dlhý čas slúžila ako veľká 
dopravná tepna. Jej význam 
bol veľký, pretože pretínala 
neschodné hory Karpát. Stala 
sa ideálnou cestou na rozvoj 

obchodných stykov. Poprad, 
ktorý sa pri dnešnej obci Plaveč 
vlieva do Karpatskej úžiny, ňou 
preteká, prechádza na poľskú 
stranu a ústi do Dunajca pri 
meste Nowy Saçz. Preto nie je 
div, že obec Plaveč je jednou 
z najstarších obcí v Karpatoch. 
Bola centrom obchodných 
stykov so severnými krajinami, 
a preto tu oddávna existoval 
hrad. Pod jeho ochranou tu 
plávali plte s rôznym tovarom, 
najmä s vínom a smrekovým 
drevom. V súvislosti s tým však 
hrozili rôzne nebezpečenstvá. 
Rôzne úskalia a úžiny vytvárali 
podmienky na vznik rozličných 
zbojníckych bánd, ktoré prepa-
dávali plte a kradli tovar.

PhDr. Mikuláš Beskid vo 
svojej knihe Julij І. Stavrovskuj 
Popradov píše, že rieka Poprad 
slúžila ako veľká dopravná 
cesta a medzi tými, ktorí tadiaľ 
prechádzali, boli aj členovia 
kniežacieho rodu, ktorí sa 
často zastavili v legnavskom 
monastieri. To boli tie radost-
né chvíle. Boli však aj menej 
radostné, ťažké. Boli to tatárske 
vpády a plienenia, ktoré dodnes 
žijú v pamäti tunajšieho ľudu.

Obyvatelia tejto časti okolia 
rieky Poprad si v pohanských 
časoch uctievali bohyňu Marci-
nu, ktorá bola v časoch starých 
Slovanov bohyňou žatvy a úro-
dy. Jej svätyňa sa nachádzala 
na území neďalekej obce Stari-
na, ktorej vrchný koniec ľudia 
dodnes nazývajú Marcinkove.

Zbojníci, ktorí všetko pova-
žovali za dovolené, boli veľmi 
krutí. Ozbrojení kopijami 
a šípmi sa vrhali na pltníkov. 
A ak bol prepad úspešný, išli sa 

poďakovať bohyni Marcine.
Ako už bolo spomenuté, pra-

vé úbočie Kurčínskej Magury 
sa nazýva Ostriežom. Tento 
termín pochádza od slova strá-
žiť (storožiti, osterihati). Svedčí 
o tom, že na tomto mieste bola 
kedysi postavená stráž (strážni-
ca), pretože v dávnej minulosti 
sa geografické názvy nedávali 
bez príčiny a bez zmyslu. Z toh-
to legnavského Ostrieža bolo 
možno vidieť celé údolie rieky 
Poprad od mušinskej zákruty 
až po malolipnícku. Ostriež sa 
vypínal uprostred tých dvoch 
zákrut. Miesto bolo ideálne pre 
stráž, ktorá potom dohovorený-
mi signálmi (ohňovými alebo 
dymovými) dávala varovné 
signály celému údoliu.

Pod ochranou tejto stráže bol 
založený baziliánsky monastier, 
ktorého cieľom bolo premôcť 
pohanské zmýšľanie obyvateľov 
a priviesť ich ku kresťanskej 
viere, k spravodlivému, čest-
nému životu a zbavenia sa 
lúpežníctva.

Pôvodný legnavský monastier 
bol postavený z dreva, ktorého 
bol v okolí dostatok. To nie je 
predpoklad, ale skutočnosť 
spôsobu budovania v týchto 
časoch.

Mnísi legnavského monastie-
ra sa s plnou zodpovednosťou 
venovali svojej práci: obracali 
pohanských obyvateľov z okolia 
ku kresťanstvu a odradzovali 
ich od zbojníckeho života. 
Takto sa banda zbojníkov v oko-
lí rieky Poprad zmenšovala, 
ale úplne nezanikla. Nakoniec 
už nemohla pôsobiť medzi 
kresťanským obyvateľstvom 
a stiahla sa do hôr.

Na Kurčínskej Magure, na sa-
mom vrchu, stojí štvorhranná 
skala, ktorá sa dnes vryla 
do zeme a zarástla machom. 
Ľud túto skalu nazýva Dubným 
kameňom, pretože sa kedysi 
opierala o koreň veľkého duba. 
Na jednom okraji skaly je štrbi-
na. To bol začiatok chodníka, 
nie širšieho ako jeden meter, 
ktorý sa pomaly spúšťal do hĺb-
ky. Chodník viedol do veľkej 
jaskyne. Tento chodník nebol 
vytvorený prírodou, ale ľudskou 
rukou. Kedysi dávno tu boli tri 
jaskyne. Dnes možno vojsť iba 
do jednej, aj to veľmi ťažko. Sta-
rí ľudia rozprávajú, že ak niekto 
hodil do tejto jaskyne kameň, 
ten sa dlho a s hrmotom kotúľal 
do hĺbky.

Ľudové podanie spomína, 
že sa tu schádzali prívrženci 
bohyne Marciny a žili podľa 
svojej viery. Odtiaľ robili výpady 
na popradských pltníkov.

Podľa tradície legnavský ba-
ziliánsky monastier v čase pred 
tatárskym vpádom nebol vôbec 
bezvýznamným monastierom. 
Podľa S. Tótha (Sáros vármegye 
monografiájá II.), historika 
Šarišskej župy, legnavský bazi-
liánsky monastier mimoriadne 
prekvital najmä od 10. do 13. 
storočia. Vtedy bol význam-
ným monastierom, ktorý bol 
dokonca v povedomí uhorských 
a poľských kráľov. Stretávali sa 
tam na medzinárodné rozho-
vory a jednania, pretože tento 
monastier stál na hraniciach 
týchto dvoch veľkých kráľov-
stiev (dnes na hraniciach medzi 
Slovenskom a Poľskom).

Podľa istého ľudového 
rozprávania sa zbojníci žijúci 

Legnavský 

v tomto kraji 
chceli pomstiť, 
preto vstúpili 
do služieb Tatárov 
a povedali im, 
že v legnavskom 
monastieri nájdu 
poklad. Mnísi 
stihli utiecť, ale 
Tatári ho z pomsty, 
že nič nenašli, 
podpálili. Stalo sa 
to pravdepodobne 
v rokoch 1240 – 1242. Taký bol 
koniec legnavského monastiera. 
Ako pamiatka ostala na tomto 
mieste iba kaplnka s prame-
ňom. Neskoršie gréckokatolícki 
veriaci z Legnavy postavili 
na tomto mieste murovanú 
kaplnku, ku ktorej prichádzajú 
každý rok na sviatok Prenesenia 
ostatkov sv. Mikuláša (9. mája).

Podľa inej verzie bol bazi-
liánsky Monastier sv. Mikuláša 
Divotvorcu v Legnave po ta-
társkom vpáde znova obno-
vený. Ďalšia veľmi významná 
písomná zmienka o existencii 
legnavského baziliánskeho 
Monastiera sv. Mikuláša Divo-
tvorcu je z roku 1529. Je to zápis 
vo vzácnom, rukou písanom 
staroslovienskom evanjeliári, 

ktorý sa dnes nachádza v kniž-
nici Budapeštianskej univer-
zity a o ktorom sa zmieňuje aj 
ukrajinský dialektológ, slavista 
a profesor Karlovej univerzity 
Dr. Ivan Paňkievič (1887 – 1958). 

V roku 1529 bol legnavský 
monastier už kamenný. Svedčí 
o tom množstvo štiepaného 
stavebného kameňa a základy 
akejsi veľkej stavby tesne pod 
vrcholom hory. Na jej úpätí stojí 
Kaplnka prenesenia ostatkov sv. 
Mikuláša Divotvorcu.

Podľa PhDr. Michala Popovi-
ča sa legnavský (ostrížsky) bazi-
liánsky monastier rozprestieral 
na severozápadnom svahu 
Kurčínskej hory. Bolo to miesto 
schované v lese. Monastier mal 
svoj potok, ktorý napájal čistou 

vodou rybník. 
V ňom bol do-
statok rýb, ktoré 
slúžili za pokrm 
tamojším mní-
chom. Hlav-
ným poslaním 
mníchov bolo 
zabezpečovať 
dostatok cirkev-
ných a nábožen-
ských kníh. Toto 
bolo možné len 

ich prepisovaním. Mnísi takto 
prepisovali všetky knihy Svä-
tého písma a inú náboženskú 
literatúru. Okrem toho časť 
mníchov pracovala na poli, v le-
soch a v kováčskych dielňach. 
Takto bol monastier vo všetkom 
sebestačný. Keďže Kurčínska 
hora mala dostatok vápenca, 
mnísi zasadili hrozno, ktoré pri-
nášalo dobrú úrodu. Z hrozna 
vyrábali víno, ktoré používali 
pri bohoslužbách v monastie-
ri, a ponúkali ho aj  okolitým 
spoločenstvám.

Kedy bol legnavský bazi-
liánsky monastier, ktorý bol 
plne aktívny ešte v 16. storočí, 
zničený, nevie nikto. Písomné 
dokumenty čakajú na svoje 
odhalenie.

Ako už bolo spomenuté, 
na pamiatku dávno existujú-
ceho monastiera v Legnave 
a svätého miesta, na ktorom 
bol postavený, miestni obyva-
telia postavili drevenú kaplnku 
a zasvätili ju sv. Mikulášovi 
Divotvorcovi. V roku 1755 jeden 
z grófov rodu Szirmayovcov 
prikázal kaplnku zbúrať a po-
staviť novú, murovanú, ktorá 
stojí dodnes. V Schematizme 
Gréckokatolíckeho biskupského 
úradu z roku 1948 je uvedené, 
že táto kaplnka bola v roku 1760 
obnovená.

Ku kaplnke, nachádzajúcej 
sa asi 1 kilometer od vyšné-
ho konca obce a 100 metrov 
od toku rieky Poprad, ktorý 
tvorí hranicu medzi Sloven-
skom a Poľskom, vedie dnes iba 
neudržovaná poľná cesta.

V roku 2010 bola kaplnka 
z iniciatívy veriacich opravená 
a zmodernizovaná. Z poverenia 
prešovského arcibiskupa a met-
ropolitu Mons. Jána Babjaka 
SJ ju 10. júla 2011 posvätil otec 
Daniel Dzurovčin, vikár pre 
ekonomiku Prešovského gréc-
kokatolíckeho arcibiskupstva. n

František Dancák

slovo   7 – 8 | 2012 slovo   7 – 8 | 2012



28 | slovo v rodIne

Po voľbách
Niekto sa tešil z volieb. Ja nie. Miešali sa vo 
mne pocity prehry, rozčarovania a niekedy 
až skrytej nenávisti, ktorá sa prebúdzala naj-
mä pri otázke, ako mohli Slováci takto voliť.

Aby som sa zbavil nepokoja, skúšal som 
sa vyrozprávať kamarátovi v telefóne. To 
zabralo len nakrátko. Pokoj do mojej duše 
prišiel až vtedy, keď som sám sebe priznal, 
že je vo mne skrytá nenávisť. Uvedomil som 
si, že mám predsa milovať aj tých politikov, 
ktorí sú mi nesympatickí. A hneď, ako som 
sa rozhodol pre lásku, nepokoj úplne zmizol.

Ak sme my kresťania napojení na Ježiša, 
máme obrovskú vnútornú silu. No ostatné 
roky musíme odolávať aj pokušeniam, ktoré 
nás vedú k inej sile, inej energii. Jedným 
z nich je aj čínske filozoficko-náboženské 
učenie Feng shui, ktoré je televíziou veľmi 
propagované. Netreba byť znalcom katolíc-
kej teológie, aby človek zistil, že učenie Feng 
shui je s kresťanstvom absolútne nezluči-
teľné.

Napríklad vo Feng shui má kruh dvoja-
ký význam. Znamená hlavu, ruky a srdce, 
ktoré tvoria dokonalý kruh. Tiež symbolizuje 
krajinu, slnko a mesiac – tri planéty, ktoré 
obsahujú tajomstvá nášho poznania.

Stretávame sa tu aj s úctou kameňov: „Ja-
deit, kameň nebies, je cenený po tisíce rokov 
v Číne pre svoju čistotu, ochranné sily a lie-
čivé vlastnosti, pridružené k srdcovej čakre. 
Ide o ochranný kameň, ktorý chráni svojho 
nositeľa pred nebezpečenstvom, priťahuje 
k nemu šťastie a lásku a vnáša do jeho života 
harmóniu.“

My kresťania máme iba jedno znamenie. 
Nie kruh, ale kríž, ktorý je pre nás aj Božou 
mocou, aj Božou múdrosťou (porov. 1Kor 
1, 18).

A jediný kameň, ktorý si uctievame, je 
uholný kameň – Ježiš. Na ňom, na jeho slo-
vách môžeme bezpečne postaviť svoj život.

Učenie Feng shui hovorí o prúdení 
energie: „Okná a dvere sú ústredné kanály, 
ktorými prúdi energia do domu, preto by 
mali byť čisté. Nedávajte na parapety okien 
veľké množstvo predmetov a kvetov, aby 
neblokovali prichádzajúcu energiu.“

No Ježiš hovorí niečo úplne iné: „Lampou 
tela je tvoje oko. Ak bude tvoje oko čisté, 
bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa zaka-
lí, bude aj tvoje telo vo tme“ (Lk 11, 36).

Až keď som v nesympatických politikoch 
uvidel Ježiša, až vtedy ma naplnil pokoj 
a svetlo.

Marek Badida
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Vďačnosť 
a poctivosť

Ako sa povie?
Keď dieťa dostane darček v prítomnosti 
svojej mamy, tá sa ho ihneď opýta: „Ako 
sa povie, synček?“ A dieťa veľmi vychova-
ne odpovie: „Ďakujem!“ Toto dieťa práve 
dostalo jednu z najvzácnejších lekcií svojho 
života: ako byť vďačný.

Vďačnosť je jedna z najuznávanejších 
a najpestovanejších hodnôt v našej spoloč-
nosti. Poďakovať sa tomu, kto nám urobil 
dobre, sa stalo skutkom spravodlivosti.

Prechádzajúc sa po uliciach nášho 
krásneho mesta Mexiko môže človek všade 
vidieť vyjadrenie vďaky tým, ktorí medzi 
nami žili robiac dobro. Stĺp nezávislosti 
je krásnym pamätníkom hrdinov, ktorí 
nám dali vlasť a spočívajú tam ostatky 
niektorých z našich osloboditeľov. Pomník 
revolúcie je hrobkou veľkých revolucioná-
rov, ktorí položili svoj život za lepší život 
roľníkov a robotníkov. Zoznam pamätníkov 
je takmer nekonečný a stále sa doplňuje, 
pretože mnohé z našich ulíc a bulvárov 
nesú mená hrdinov a slávnych mužov 
národa i sveta.

Sme skutočne vďačným národom.

Vďaka Bohu!
Keď nám dieťa, vyzvané svojou mamou, po-
ďakuje, mnohokrát dostane ešte stále často 
používanú odpoveď: „Vďaka Bohu!“ A to je 
ďalšia lekcia pre budúcnosť dieťaťa: všetky 
dobrá sú od Boha a jemu patrí naša vďaka.

Aj náš ľud je vďačný Bohu. Potvrdzujú to 
nespočítateľné chrámy postavené na jeho 
počesť, výklenky, kaplnky a kríže, ktoré 
všade vidíme.

Ešte stále sa často zúčastňujeme na litur-
gii, aj keď je už dosť tých, ktorí navštívia 
chrám len na veľké sviatky. Svätá liturgia 
má krásny názov. Eucharistia. Viete, čo to 
znamená? Vďakyvzdanie! Bohu sa páči, keď 
mu ďakujeme.

Čo je to vďačnosť?
Môžeme sa pokúsiť o definíciu: vyjadrenie 
náležitého uznania osobe, ktorá nám robí 
dobro bez toho, aby to bola povinná robiť. 
Španielske slovo gratitud (vďačnosť) po-
chádza z latinského gratia, čo znamená dar. 

Stadiaľ pochádza aj slovo gratis – zadarmo. 
Keď chceme podľa spravodlivosti uznať 
dobro urobené z povinnosti, vtedy dáme 
odmenu, plat, zaplatíme výdavky, ktoré 
pokryjú to dobro, ktoré nám robia. Alebo 
na výmenu aj my urobíme nejaké dobro 
alebo službu. Zaplatiť mzdu pracovníkovi 
nie je vďačnosť, je to spravodlivosť. Naopak, 
odvďačiť sa pracovníkovi za službu, ktorú 
nám poskytuje z povinnosti, je štedrosťou 
zo strany zamestnávateľa. A to, čo sa mu dá 
navyše k platu, je jej vyjadrením. V tom má 
svoj pôvod aj prepitné, až kým ho neurobili 
povinným.

Vedieť sa poďakovať je znakom dobrej 
výchovy a toho, že sa oceňuje veľkodušnosť 
tých, ktorí nám robia dobro.

Vďačnosť je trvalý cit, základ priateľstva 
a prísľub súladu.

Vďačnosť sa neopotrebuje
Pérezovci sú indiánska rodina, ktorá sa 
prisťahovala do Mexika, aby dala svojim 
deťom príležitosť na lepší život. Tvrdá práca 
a čestný život im umožnili získať vlastný 
domček v chudobnej štvrti a poskytnúť 
svojim deťom dobré vzdelanie, za čo sú ako 
dobré deti vďačné. Sú chudobní. Ledva 
majú z čoho žiť, ale prijali do svojho skrom-
ného domu bývalého farára a postarali sa 
o neho, slepého, chorého a zostarnutého, 
ktorý prišiel do mesta, aby sa uzdravil. 
Takto sa odvďačili za to, čo pre nich tento 
kňaz urobil v ich dedine.

Vďačnosť sa časom neopotrebuje; rastie 
a prináša ovocie vtedy, keď treba. My kato-
líci vieme, že aj keď sa nedočkáme vďaky 
na tomto svete, Boh je vďačný a dáva nebo 
za pohár vody podaný v jeho mene. Preto 
hovoríme: „Pán Boh zaplať!“

Vďaka za život,  
ktorý nám toľko dal...
• Za to, že si naša mama nemyslela, že je 

vlastníkom nášho tela, a dovolila sa nám 
narodiť.

• Za to, že nikdy nechýbal chlieb na našom 
stole.

• Za zdravie a prekonanú chorobu.
• Za tých, ktorí nás milujú a ktorých milu-

jeme my.
• Za osoby, ktoré k nám boli dobré.
• Za úprimných priateľov.
• Za našich zvieracích miláčikov.
• Za chvíle pokoja.
• Za talent umelcov a rozum vedcov.
• Za to pekné, čo nám prináša radosť.
• Za knihy a hudbu, a za tých, s ktorými sa 

o ne delíme.
• Za... n

Starší syn
Keď sa don Fernando cítil starý a uvedomil 
si, že sa už nedokáže postarať o svoje zále-
žitosti, previedol svoj malý ranč na svojho 
najstaršieho syna, aby prevzal zodpo-
vednosť on. S veľkým dôrazom na česť 
ho požiadal, aby po jeho smrti rozdelil 
dedičstvo rovnakým dielom medzi všetkých 
súrodencov.

Starec zomrel a po pohrebe sa zišli 
súrodenci, aby sa porozprávali o rozdelení 
ranča. Najstarší syn ani neprišiel, len poslal 
svoju manželku, aby im povedala, že dô-
ležité je to, čo je na papieri, a že on je teda 
jediným vlastníkom ranča a oni nech si 
robia, čo chcú. Získal ranč a stratil súro-
dencov. Je zákonným vlastníkom, ale platí, 
že nie všetko, čo je zákonné, je aj spravodli-
vé. Pred svojimi súrodencami, pred svojou 
manželkou a svojimi deťmi, a hlavne pred 
Bohom je obyčajným zlodejom, človekom 
bez cti, ktorý zradil vôľu svojho otca kvôli 
svojim ambíciám. Celkom iste, ak by sa 
tento človek chcel vyspovedať, kňaz ho 
rozhreší len pod podmienkou, že spravod-
livo nahradí všetok majetok, vrátane zisku, 
ktorý z neho mal. Morálka hovorí: „Náhra-
da alebo odsúdenie”.

Čo je to byť poctivý?
Doslova to pochádza od slova česť: poctivý 
človek je človekom cti.

Pod poctivosťou sa rozumie úcta k cu-
dzím dobrám.

Pod dobrami rozumieme nielen materi-
álne dobrá potrebné na dôstojný život, ale 
aj iné dobrá, nehmotné, ale skutočné, ktoré 
potrebujeme na blahobyt, na ktorý máme 
právo. Napríklad dobrá povesť.

Poctivý človek je ten, kto rešpektuje 
dobrá druhých a kto sa namáha, aby poc-
tivou prácou získal dobrá, ktoré potrebuje 
na život a šťastie.

Poctivosť ako hodnota si vyžaduje 
úctu k cudziemu aj vtedy, keby okolnosti 
dovoľovali zmocniť sa ho bez zákonných 
alebo spoločenských následkov. Najprísnej-
ším sudcom našich skutkov sme my sami 
a musí byť veľmi smutné žiť s vedomím, 
že sme zlodeji. Pre nás veriacich jestvuje 
tiež vedomie, že Boh vyžaduje vrátenie 
ukradnutých vecí.

Populárna predstava dobrého zlodeja, 
ktorý bohatým berie a chudobným dáva, 
nie je ničím iným než znamením snahy 
o nikdy nedokončenú revolúciu, ktorá by 
zabránila tomu, aby sa niektorí zmocňovali 
dobier, ktoré ostatní potrebujú na život. 
Dnes vieme, že je hriechom hromadiť 
bohatstvo a spôsobovať chudobu. Ján 

Pavol II. v Cuilape v štáte Oaxaca povedal, 
že na nahromadené bohatstvo je uložená 
sociálna hypotéka. A Ježiš povedal ešte 
niečo oveľa vážnejšie: Aké ťažké je boháčovi 
vojsť do Božieho kráľovstva!

Bohatý katolík je poctivý vtedy, keď 
chápe svoj majetok ako niečo, čo mu Boh 
dovoľuje vlastniť, aby ho mohol rozdeľovať 
pre dobro svojich bratov.

Luxus a honosnosť sú neustálym okráda-
ním najchudobnejších.

V tomto sociálnom zmysle sú spravodlivé 
štátne zákony, ktoré podnecujú vlastníkov 
kapitálu, aby svoj kapitál premenili na pro-
spech spoločnosti a aby časť z neho použili 
na inštitúcie dobročinnosti. Kapitalizmus, 
ktorému chýba ľudskosť, je hriešny.

Spravodlivá mzda je tá, ktorá umožňuje 
dôstojný život.

Ako učíme poctivosti?
Môj strýko Jesús mal obchod s drobným 
tovarom. Po jednej návšteve jeho obchodu 
mama zistila, že pálim zápalky. „Našiel som 
ich,” povedal som, aby som ospravedlnil 
ich vlastníctvo. Neuverili mi a ruka mojej 
mamy ma ihneď poslala späť do obchodu, 
aby som vrátil, čo mi nepatrilo. Tak nás 
vychovávali naši rodičia.

Poctivosť sa učí príkladom. Otec rodiny, 
ktorý je zodpovedný v práci, aj keď sa nikdy 
nestane bohatým, odovzdá svojim deťom 
ako dedičstvo bohatstvo: svoju poctivosť.

Dôstojná chudoba ešte nikomu neuško-
dila; nepoctivo získané bohatstvo ničí úctu 
detí k rodičom, na ktorých sa budú vždy 
dívať ako na nečestných ľudí bez morálnej 
autority.

Doma sa deti učia hraniciam, ktoré má 
súkromné vlastníctvo. Vedia, že musia 
rešpektovať dobrá svojich súrodencov, a tiež 
to, že sa o tieto dobrá musia deliť s ostatný-
mi členmi rodiny.

Milí rodičia!
• Nikdy nedovoľte, aby vaše dieťa ukradlo 

niečo v supermarkete, ani keď ho nikto 
nevidí.

• Nikdy nedovoľte, aby niekde prekĺzlo bez 
platenia, hoc akú núdzu by ste mali.

• Nikdy nedovoľte, aby sa vopchalo do radu 
na miesto, ktoré mu nepatrí.

• Nikdy nedovoľte, aby prinieslo domov 
niečo, čo mu nepatrí.

• Nikdy nedovoľte, aby si vymýšľalo na svo-
jich súrodencov alebo niekoho iného, 
pretože majú právo na dobrú povesť. n

P. Sergio G. Román 
(zo španielčiny preložil otec Peter Labanič)

ilustračná snímka: sxc.hu
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Tvár milosrdenstva
Človek je už od svojho 

narodenia vsadený medzi 
ľudí, ktorí ho obklopujú. 

Najskôr si vytvára vzťah s ro-
dičmi, súrodencami, blízkou 
rodinou, neskôr s inými ľuďmi, 
no najmä so svojimi rovesník-
mi. Od detstva túži po láske. Je 
zameraný skôr dovnútra. Chce 
byť milovaný a toto očakáva 
od vzťahov, ktoré buduje. Tým, 
že rastie a vyvíja sa, aj jeho vzťa-
hy s okolím sú kvalitatívne iné. 
Preto pociťuje aj inú potrebu, 
ktorá vychádza z jeho vnútra 
– potrebu, aby aj on miloval. 
Tento proces sa nedá preskočiť 
a nemožno ho ani zameniť.

Ale čo potom s ľuďmi, ktorí 
nikdy nepoznali lásku svojich 
rodičov? Ktorí nikdy nezažili 
dobro vo svojom živote, láskavý 
dotyk milujúcej osoby? Odkiaľ 
vedia milovať? Je preto na mies-
te položiť si základnú otázku, 
odkiaľ vieme milovať. Odpo-
veďou nech je pre nás citát 
z Božieho slova: „Veď Boh tak 
miloval svet, že poslal svojho 
jednorodeného Syna, aby neza-
hynul nik, kto v neho verí, ale 

aby mal večný život“ (Jn 3, 16). 
Boh nás miluje oveľa viac, ako si 
myslíme. Jeho láska nie je ničím 
iným, ako prejavom jeho ne-
konečného milosrdenstva voči 
každému z nás. Takou láskou 
nemôže milovať ani najmilšia 
matka, ani to najmilšie dieťa. 
Tak miluje iba náš Boh.

A keďže vieme, že sme mi-
lovaní, môžeme aj my milovať. 
Nie je to len odporúčanie, je to 
prikázanie, ktoré nám dáva sám 
Ježiš: „Milovať budeš svojho 
blížneho ako seba samého“ (Mk 
12, 31). Z toho vyplýva, že každý 
z nás je dosť veľký egoista, lebo 
miluje najprv seba, a potom 
ostatných. Ako mám potom 
milovať svojho blížneho? Ako 
kresťan katolík môžem byť 
šťastným človekom, lebo mám 
Cirkev, ktorá mi dáva odpoveď 
aj na takéto otázky. Katechiz-
mus Katolíckej cirkvi jasne 
hovorí: „Skutky milosrdenstva 
sú dobročinné skutky, ktorými 
pomáhame svojmu blížnemu 
v jeho telesných a duchovných 
potrebách. Poučovať, radiť, 
potešovať, posilňovať sú skutky 

duchovného milosrdenstva, 
takisto ako odpúšťať a trpez-
livo znášať. Skutky telesného 
milosrdenstva sú najmä tieto: 
nasýtiť hladných, ujímať sa 
ľudí bez prístrešia, obliekať 
otrhaných, navštevovať chorých 
a väzňov, pochovávať mŕtvych. 
Dávať almužnu chudobným je 
medzi týmito skutkami jedným 
z hlavných svedectiev bratskej 
lásky; je aj vykonávaním spra-
vodlivosti, ktorá sa páči Bohu.“ 
(2447) Sám Ježiš nám ukazuje, 
ako pristupovať k tým, ktorí 
potrebujú lásku – milosrden-
stvo. On sa stáva obľúbencom 
chudobných, utešiteľom za-
rmútených, no najmä priateľom 
hriešnikov. Najväčším prejavom 
Božieho milosrdenstva voči 
nám je odpustenie, lebo vychá-
dza z nekonečnej Božej lásky. 
A toto je návod aj pre nás, ako 
byť milosrdnými. Dokonalosť, 
ktorú Ježiš predstavuje, vyža-
duje aj od nás. Spočíva v povin-
nosti, aby sme boli milosrdní, 
ako je milosrdný náš Otec. Toto 
je vstupnou bránou do Bo-
žieho kráľovstva. Táto ochota 

byť milosrdným má zo mňa 
urobiť milosrdného Samaritána 
(porov. Lk 10, 30 – 37), blížneho 
pre bedára, ktorého stretnem 
na ceste, plného súcitu voči 
tomu, ktorý ma urazil (porov. 
Mt 18, 23 – 35). Prečo? Lebo Boh 
mal so mnou súcit!

Prečo je potom pre mňa také 
ťažké milovať a byť milosrd-
ným? Odpoveďou je hriech, 
ktorý je prítomný vo svete 
a v mojom živote. Diabol ma 
skrze hriech robí nešťastným, 
lebo ma odlučuje od Boha. 
Nedovoľuje mi byť s ním. Láme 
vzťah medzi mnou a Bohom. 
A práve vtedy, keď si začnem 
uvedomovať, že som nešťastný 
a hriešny, mám dovoliť Bohu, 
aby mi zjavil svoju tvár neko-
nečného milosrdenstva.

Chceš vedieť, ako vyzerá tvár 
Božieho milosrdenstva? Vstúp 
do ticha a pozeraj sa na Kristo-
vu tvár, cez ktorú ti Boh bude 
hovoriť, ako veľmi ťa miluje.

Pane, ďakujem ti za to, že mi 
odpúšťaš. Prosím ťa, nauč ma 
milovať, odpúšťať ľuďom okolo 
mňa a takto šíriť lásku tvojho 
nekonečného milosrdenstva. n

Peter Kačur
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Zo Slovenska  
na Taiwan
Stretla som ho pred pár dňami. Študent 

s veselým úsmevom, ktorému spo-
lužiaci hovorili Francúz. Bohdan sa 

narodil na Slovensku v rodine východnia-
rov pracujúcich a žijúcich na západnom 
Slovensku. Od piatich rokov žil v Bratislave. 
Rodičia mu odmala vštepovali východnú 
tradíciu. Napriek prostrediu, v ktorom 
rodina žila, si udržala kontakt s tradíciou 
viery. Vďaka životu v hlavnom meste a mož-
nostiam poznali oba obrady. Otec dbal 
na pravidelné liturgické slávenia a splnenie 
všetkých formálnych úkonov. Mama sa 
starala o duchovný rozmer viery. Dbala, 
aby deti mysleli na tých, ktorí sú v núdzi, 
aby nezabúdali na modlitby, na prejav úcty 
a lásky voči človekovi. Rodičia sa vzácne 
dopĺňali, a tak celé toto prostredie na ňom 
zanechalo veľké stopy. Skončil vysokú školu 
a dostal možnosť ísť na študijno-pracovný 
pobyt do Francúzska. Vyhľadal ukrajinskú 
komunitu, aby mohol pravidelne sláviť svä-
té liturgie vo východnom obrade. Spoznal 
iné kultúry, národy, zvyky a mal veľa priate-
ľov z Ázie. Obdivoval ich odvahu vybrať sa 
spoznávať odlišné kultúry. V srdci aj on po-
cítil takúto túžbu. V Paríži spoznal misijné 
spoločenstvo Missions etrangeres de Paris, 
ktoré mu umožnilo pobyt na Taiwane. 
Z jedného roka boli dva. Prvý rok pracoval 
v univerzitnom pastoračnom centre, druhý 
rok v centre s postihnutými ľuďmi. Spo-
znal tak prácu laického misionára, úplne 
inú kultúru, iný svet. Naučil sa nový jazyk, 
spoznal nových ľudí a vyskúšal si ohlaso-
vanie evanjelia medzi ateistami, Číňanmi 

či pôvodným taiwanským kmeňovým 
obyvateľstvom. Spoznal animizmus a prácu 
šamanov, budhizmus, taoizmus i Číňanov 
zateizovaných komunistickým režimom. 
Sám hovoril, že ľahšie sa ohlasoval Kristus 
medzi kmeňmi, lebo títo ľudia vyznávali 
jedného Boha, a tak im bolo kresťanstvo 
bližšie. Mňa na Bohdanovom rozprávaní 
fascinovalo, ako sa všade, kde bol, snažil žiť 

vieru východnej tradície. Na Taiwane praco-
val v rímskokatolíckej komunite a podliehal 
rímskokatolíckemu biskupovi. Veľmi dobre 
si uvedomuje, že ak by naďalej pôsobil 
ako misionár, je nevyhnutné, aby poznal 
oba obrady. A túžbu v srdci stať sa kňazom 
misionárom si nielen uvedomil, ale začal ju 
aj napĺňať. Na Taiwane našiel malú, ale živú 
cirkev. Boh ho tak viedol cez celý svet, aby 
ho nakoniec priviedol k sebe. Dnes mu je 
jasné, že chce byť misionárom. No neustále 
hľadá možnosti, ako si zachovať východ-
ný obrad, a pritom žiť plnohodnotným 
misionárskym životom. Bohdan je príkla-
dom toho, ako sa dá dýchať v Cirkvi oboma 
pľúcami a aké je dôležité udržať si v rodine 
a v srdci vlastnú tradíciu viery a rozvíjať 
ju. Aj mladý človek môže byť verný, ak má 
dobrý základ v rodine a príklad živej viery.

Nám mladým ľuďom často nezáleží 
na obrade a tradícii. Hlavne, aby sme 
dodržiavali formálnu stránku. Bohdan je 
príkladom človeka, ktorý to zvládol a ustál 
zo všetkých strán. Obrad je jednou z vecí, 
ktoré posilňujú vieru. Nech sme kdekoľvek, 
vždy je cesta, ako ho odovzdávať ďalším 
generáciám. Vždy je možnosť dýchať obo-
ma pľúcami a mať srdce patriace vlastnej 
cirkvi. n

Andrea Čusová
snímka: parafiamakowska.pl

Svätý Metod,  
veľkomoravský arcibiskup
Plodná, namáhavá i strastiplná misia našich 
vierozvestov svätých Cyrila a Metoda má 
svoje pokračovanie až do dnešných čias 
a zvlášť v našej slovenskej Gréckokatolíckej 
cirkvi. Ich pozemské putovanie malo však 
svoje zavŕšenie. Svätý Cyril odovzdal svoju 
dušu Pánovi v meste jeho námestníka 
na Petrovom stolci v Ríme a jeho brat svätý 
Metod, veľkomoravský arcibiskup, medzi 
tými, ku ktorým ho Božia prozreteľnosť 
priviedla, ktorým priniesol do sŕdc živého 
Ježiša Krista. V Živote Metodovom, ktorý na-
písal sv. Gorazd, je o jeho odchode do več-
nosti zaznamenané: „A keď sa v Kvetnú 
nedeľu zhromaždil všetok ľud, hoci veľmi 
zoslabnutý, vošiel do chrámu, požehnal 
cisára i knieža, duchovenstvo i všetok ľud. 
A riekol: ,Strežte ma, deti, do tretieho dňa!’ 
Ako sa i stalo. Keď svital tretí deň, povedal 

naposledy: ,Do tvojich rúk, Pane, porúčam 
svojho ducha.’ (Lk 23, 46) A na rukách 
kňazov dokonal šiesteho dňa mesiaca apríla, 
v tretej indikcii, roku 6393 od stvorenia sve-
ta. A len čo ho jeho učeníci opatrili a vzdali 
mu dôstojné pocty, vykonali cirkevnú službu 
po latinsky, grécky a po sloviensky a ulo-
žili ho v katedrálnom chráme. I priradil sa 
k svojim otcom i patriarchom, i prorokom, 
i apoštolom, učiteľom a mučeníkom. Ľudia 
však, nesčíselný národ, čo sa zhromaždil, 
odprevádzali ho so sviecami, oplakávajúc 
dobrého učiteľa a pastiera: muži i ženy, malí 
i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i nevoľní, 
vdovy i siroty, cudzinci i tuzemci, neduživí 
i zdraví; všetci, lebo všetkým sa stal všetko, 
aby získal všetkých“ (1 Kor 9, 22).

Jozef Gača

Zbojníci v Bárke
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Prorok Zachariáš
Prorok Zachariáš sa zaraďuje medzi dvanásť menších prorokov. Pôsobil v čase, keď sa izra-
elský ľud dostal pod nadvládu Babylonu a v Jeruzaleme bol miestodržiteľom Zorobábel 
a veľkňazom Jozue. Ako mladší súčasník proroka Aggea začal účinkovať o dva mesiace ne-
skôr.

Zachariáš bol Barachiášovým synom 
a Adovým vnukom. Pravdepodobne 
pochádzal z kmeňa Lévi, teda z kňaz-

ského rodu. Meno Zachariáš pochádza 
z hebrejského Zekarjáh, čo znamená Jahve 
sa rozpamätal. Symbolicky tak aj jeho 
meno vyjadruje novú nádej pre ľud 
a jeho poslanie medzi ním. Vy-
stupuje so svojím prorockým 
slovom v druhom roku 
panovania babylonského 
kráľa Dáreia v roku 520 
pred Kristom. Pridáva 
sa k prorokovi Agge-
ovi a povzbudzuje 
ľud, aby po návrate 
z babylonského 
zajatia preko-
nal neochotu 
a ľahostajnosť 
a dokončil obnovu 
fyzického i du-
chovného chrámu 
v Jeruzaleme. 
V jeho proroctvách 
nachádzame aj 
pohľad na Mesiáša – 
kráľa, pastiera, prebod-
nutého.

Prvá veta
Neviem, či ste si niekedy všimli úvod-
nú vetu z Knihy proroka Zachariáša. Ide 
priamo k veci. Po predstavení proroka 
Boh hovorí: „Pán sa veľmi hnevá na vašich 
otcov.“ (Zach 1, 1) V Božom slove je často 
prítomná myšlienka Božieho hnevu kvôli 
hriechu ľudí, no táto formulácia jasne 
vyjadruje veľmi dôležitú vec. Boh sa hnevá 
na otcov (nehnevá sa na ženy a deti). Boh 
Otec prehovára do života pozemských 
otcov. Priamo k hlave. A vo svojom slove 
pokračuje: „Obráťte sa ku mne, hovorí 
Pán zástupov, a obrátim sa k vám, hovorí 
Pán zástupov. Nebuďte ako vaši otcovia, 
ku ktorým volali predošlí proroci..., ale 
nepočúvali a nedbali na mňa.“ (Zach 1, 3 – 
4) Vyzýva otcov ku konkrétnemu skutku 
– obráteniu.

Ak človek fyzicky stojí na nejakom 
mieste a vie, že sa potrebuje obrátiť, okrem 
toho, aby si to uvedomil, je veľmi dôležité 

aj to, aby v ňom narástla vnútorná sila, 
rozhodnutie a hnutie svalstva. Potom 
môže urobiť pohyb, ktorým zmení polohu 
svojho tela. Tak nejako si to predstavujem 
aj pri obrátení vnútra. Je dobré vedieť, 
že ho potrebujem, ale musím pozbierať 
všetky vnútorné sily, rozhodnúť sa, napnúť 
„svalstvo ducha“, urobiť pohyb a začať sa 
pozerať iným smerom ako doteraz. A ten 
pohyb Boh v prvom rade vyžaduje od otcov. 
Ak niet pohybu u otcov, niet pohybu ani 
u ostatných. Ak sa pohnú otcovia, pohne 
sa celý národ. Ak sa oni obrátia správnym 
smerom, celý národ sa obráti za nimi.

To je dobrý začiatok.

Čo videl prorok?
Po tomto úvodnom slove Boha dostáva pro-
rok o tri mesiace neskôr videnia. Je ich osem: 
videnie jazdcov, štyroch rohov a štyroch 
remeselníkov, muža s meradlom, veľkňaza 

Jozueho, o zlatom svietniku, zvitku, žene 
v efe a o štyroch vozoch. Zaujímavé 

je tretie v poradí. Prorok v ňom 
videl muža s meradlom 

v ruke, ktorý sa rozhodol 
premerať Jeruzalem. 

Boh v ňom naznačil, 
že Jeruzalem bude 
dostatočne veľký 
pre mnohé národy, 
ktoré sa k nemu 
pripoja. Teda aj pre 
nás. Potvrdzuje, 
že on sám bude 
ohnivým múrom 
a slávou uprostred 
neho. Bude chrániť 
svoj ľud, ktorý má 

preň nesmiernu 
cenu, pred každým 

nepriateľom: „Lebo 
kto sa vás dotkne, dotý-

ka sa zreničky môjho oka“ 
(Zach 2, 12b). Zrenička oka 

je veľmi zraniteľné, ale práve 
preto aj veľmi chránené miesto. 

diamantové srdcia
O dva roky neskôr sa istí muži išli opýtať 
kňazov a prorokov, či sa majú postiť v čase, 
keď si pripomínajú zničenie chrámu. Kráľ 
dovolil obnoviť Jeruzalem a jeho chrám. Prá-
ce sa zavŕšili, a tak už nevidia dôvod na pôst. 
Boh znova prehovára k Zachariášovi a cez 
neho k ľudu a kňazom. Neodpovedá priamo, 
ale pýta sa ich, či sa tých 70 rokov naozaj po-
stili kvôli Bohu. Vyzýva ich, aby spravodlivo 
prisudzovali právo, boli milosrdní a láskaví. 
A dodáva, že jeho národ taký nebol, lebo sa 
otočil k nemu chrbtom. „Zo srdca si urobili 
diamant, aby nepočuli zákon a slová, ktoré 
svojím duchom poslal Pán zástupov pros-
tredníctvom predošlých prorokov.“ Diamant. 
Najtvrdší nerast na Zemi. Poškriabať ho 

môže iba iný diamant, no on dokáže urobiť 
svoju nezmazateľnú stopu do všetkých 
iných nerastov. Názov pochádza z gréckeho 
adamas – nepremožiteľný. Možno by sme ho 
chceli vlastniť, aby sa z nás stali boháči, ale 
neviem, či by ho niekto chcel mať namiesto 
srdca.

osol poslom
Slovné hračky sa veľmi často využívali aj 
v biblických textoch. Akoby viac zvýraznili 
myšlienku, ktorú autor ponúkol. Pri čítaní 
jedného z veršov proroka Zachariáša mi 
jedna napadla. (Mimochodom aj číslo verša 
potvrdzuje Božiu hravosť.)

Plesaj hlasno, dcéra Siona,
jasaj, dcéra Jeruzalema,
hľa, tvoj kráľ ti prichádza,
spravodlivý je a prináša spásu,
ponížený je a nesie sa na oslovi,
na osliatku, mláďati oslice. (Zach 9, 9)

Takže sa poďme trocha pohrať s Božím 
slovom. Ak pred slovo osol napíšeme pís-
meno p, objaví sa nové slovo. Posol prináša 
nejakú zvesť, nesie bremeno informácie 
– radostnej alebo menej radostnej. Stáva sa 
ním každý, kto je vybratý a vie o niečo viac, 
ako vedia iní. A nenecháva si to iba pre seba. 
Aj osol v proroctve plní úlohu posla. Nesie 
na svojom chrbte kráľa. Citát je veľmi známy, 
lebo sa spája so slávnostným vstupom Krista 
do Jeruzalema – Kvetnou nedeľou. Celá 
novozákonná udalosť je vlastne naplne-
ním Zachariášovho proroctva. Evanjelisti 
píšu, že Kristus požiadal učeníkov, aby mu 
prichystali osliatko. Vysadol naň a nechal 
sa priviesť do duchovného centra svojho 
národa, aby mohol sláviť svoju poslednú 
Veľkú noc.

Božie slovo tu nie je len na to, aby niečo 
povedalo o tom, čo sa stalo alebo čo ešte len 
bude. Ak má priniesť maximálny úžitok, 
musí prehovoriť v prítomnosti a do nášho 
života. Pozrime sa teda do zrkadla. Kresťan 
je človek, ktorý prijal Krista do svojho života, 
nosí jeho meno, nosí jeho samotného, je 
plný jeho slova, dokonca sám sa má stať 
druhým Kristom. Stali sme sa poslami aj 
oslami. Osol je síce niekedy poriadne zaťaté, 
ale aj veľmi húževnaté zviera. Často svojmu 
majiteľovi pripravuje krušné chvíle. Napriek 
tomu, že vzrastom nepatrí medzi veľké zvie-
ratá (dospelý má v kohútiku výšku 122 cm), 
unesie pomerne ťažký náklad (až 300 kg). To 
už je čo povedať. Možno sme poriadne zaťa-
tí, ale Boh to môže premeniť na húževnatosť 
a silu, ktorá nám pomôže niesť vo svojom 
živote Krista.

Vďaka nemu vymiznú bojové kuše, 
bude v pokoji rokovať s národmi a vládnuť 
od mora k moru. Pre jeho vyliatu krv budú 
prepustení zajatci z cisterny, v ktorej hynú 
od smädu, lebo v nej niet vody. On zachráni 
svoj ľud a na konci 10. kapitoly dáva prísľub: 
„Urobím ich mocnými v Pánovi a budú 
kráčať v jeho mene“.

Podobenstvo o pastieroch
Kristus v Jánovom evanjeliu (v 10. kapitole) 
hovorí podobenstvo o dobrom pastierovi. 
Pred týmto podobenstvom nájdeme u Jána 
skutočný príbeh o tom, ako uzdravil slepého 
od narodenia. Slepec je človek, ktorý sa bez 
pomoci iných ďaleko nedostane. Potrebuje 
vodcu – pastiera, ktorého pozná po hlase. 
Ježiš teda všetkým predstaví seba ako dob-
rého pastiera. A ten, kto počúva jeho hlas, 
nachádza dobrú pastvu a môže byť uzdrave-
ný z telesnej aj duchovnej slepoty.

Toto novozákonné podobenstvo akoby 

nadväzovalo a vysvetľovalo podobenstvo 
proroka Zachariáša o pastieroch. Boh vyzval 
proroka, aby sa symbolicky postavil do jeho 
úlohy a strážil ovce určené na zabitie. Tie, 
nad ktorými pastieri nemajú zľutovanie. 
Ľud, ktorý ide do záhuby. Prorok odstrá-
nil nesvedomitých pastierov a pásol stádo 
určené na porážku. Mzdou za túto prácu mu 
bolo tridsať strieborných. Boh mu vtedy po-
vedal: „Hoď ju tvorcovi, tú nádhernú mzdu, 
na akú ma ocenili.“ (Zach 11, 13) Prorok teda 
vzal peniaze a hodil ich v Pánovom dome. 
Také isté gesto opisuje evanjelista Matúš. 
Judáš vedomý si svojej neprávosti prichádza 
do chrámu pred veľkňazov a starších ľudu 
so slovami: „Zhrešil som, lebo som zradil 
nevinnú krv“ (Mt 27, 4). Odhodí tridsať 
strieborných a ide sa obesiť.

Táto nevinná krv Pastiera je všetkým 
na spásu.

Plač nad jedináčikom
Aj v ďalších častiach Zachariášovho proroc-
tva môžeme nájsť verše, ktoré naznačujú 
obnovu národa, večné kráľovstvo Boha 
a pripravujú na príchod Mesiáša. Prorok 
hovorí o mužovi bolesti, nad ktorým budú 
nariekať izraelské kmene: „... potom budú 
hľadieť na mňa, ktorého prebodli, a budú 
nad ním nariekať, ako sa narieka nad 
jedináčikom, a horekovať, ako sa horekuje 
nad prvorodeným“ (Zach 12, 10). Takto sa 
nielen pre Dávidov dom otvoril prameň proti 
hriechu a poškvrne. Stačí načrieť a napiť sa. 
Boh sľubuje, že v tom čase očistí svoj ľud 
od falošných prorokov a modiel. Hovorí 
o pastierovi a blízkom mužovi, ktorý bude 
mať ťažké postavenie, pretože mu bude 
zasadený úder. „Meč, vzbuď sa proti môjmu 
pastierovi a proti blízkemu mužovi – ho-
vorí Pán zástupov. Udri pastiera, nech sa 
stádo rozpŕchne, potom obrátim ruku proti 
maličkým!“ Toto slovo spomína aj evanjelista 
Matúš. Odvoláva sa naň Kristus, keď rozprá-
va svojim učeníkom o tom, čo sa s ním stane, 
keď vstúpi do Jeruzalema.

Posledný boj
Obraz Jeruzalema zhanobeného nepriateľmi 
otvára poslednú kapitolu Knihy proroka 
Zachariáša. Pán sľubuje, že bude s týmito 
nepriateľmi bojovať. Ten deň bude výnimoč-
ný. Zachariáš hovorí o živých vodách, ktoré 
budú vytekať z Jeruzalema v lete i v zime. 
Vtedy bude Pán kráľom nad celou zemou 
a nebude v nej viac prekliatia. V ten deň sa 
všetci zhromaždia v chráme svojho Pána. n

Dada Kolesárová
ilustračná snímka: wordpress.com

Veľkňaz Jozue
Potom mi ukázal veľkňaza Jozueho, ako stojí pred Pánovým anjelom; po jeho pravici stál 
satan, ktorý chcel naňho žalovať. Pán povedal satanovi: „Nech ťa, satan, zavráti Pán, nech 
ťa zavráti Pán, ktorý si vyvolil Jeruzalem! Či nie je on hlaveň, vytrhnutá z ohňa?“ Jozue bol 
oblečený v špinavom odeve a stál pred anjelom. Tu sa ozval (anjel) a riekol tým, čo stáli 
pred ním: „Odnímte mu špinavý odev! A jemu riekol: „Hľa, odnímem tvoju vinu a oblečiem 
ťa do skvostného rúcha! Potom povedal: „Dajte mu na hlavu čistý turban!“ Dali mu teda 
na hlavu čistý turban a obliekli ho do šiat; Pánov anjel však stál.

Potom Pánov anjel dosvedčoval Jozuemu: „Toto hovorí Pán zástupov: Ak budeš kráčať 
po mojich cestách a budeš zachovávať moje nariadenia, ty budeš spravovať aj môj dom 
a budeš strážiť moje nádvoria a dám ti sprievodcov spomedzi týchto, čo tu stoja. Čuj teda, 
veľkňaz Jozue, ty aj tvoji spoločníci, ktorí sedia pred tebou, lebo sú to muži znamenia. Veď ja 
privediem svojho sluhu, Výhonok. Lebo, hľa, kameň, ktorý som položil pred Jozueho: na jed-
nom kameni spočíva sedem očí. Ja vyryjem doň ozdobu – hovorí Pán zástupov – a odstránim 
vinu tejto krajiny v jeden deň.“ (Zach 3, 1 – 9)
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Koniec monastiera
Jedno z mnohých ľudových 

rozprávaní uvádza príbeh 
o legnavskom monastieri.

Ruské knieža, ktoré malo 
manželku uhorskú kňažnú, 
viedlo vojnu s Poliakmi. Jeho 
manželka sa počas jeho neprí-
tomnosti uchýlila do Budína 
k svojej rodine. Keď sa vojna 
skončila, knieža jej navrhlo 
stretnutie v legnavskom mo-
nastieri. Prvý prišiel víťaz. Tu 
čakal niekoľko dní, ale kňažná 
neprichádzala. Knieža začalo 
byť nespokojné a rozhodlo sa 
poslať za ňou niekoľko vojakov. 
Vojaci ešte ani neodišli, keď 
prišla správa, že kňažná padla 
do rúk zbojníkov. S ňou zhabali 
aj celý jej majetok.

Čo robiť? Od tejto otázky sa 
hneď čakala aj odpoveď. Knieža 
trápila myšlienka, či jeho man-
želka ešte žije. Bolo prísnym 
človekom, ktoré zbojníkov 
trestalo ihneď smrťou. Pocho-
pilo, že zajatie jeho manželky 
bolo pomstou. Preto sa roz-
hodlo hľadať ju.

Už od skorého rána všetci 
starostlivo prehliadali celé 
okolie, ale nenašli žiadnu stopu. 
Knieža s dvoma vojakmi odišli 
dopredu, ale v lese zablúdili. 
Bola noc a knieža si chcelo 
trocha oddýchnuť. Naraz však 
spozorovali svetlo. Ihneď išli 
tým smerom. Keď sa priblížili 

na miesto, uvideli niekoľko 
ticho spievajúcich a tancujúcich 
ľudí. Boli to žreci, ktorí konali 
obrad na počesť pohanskej 
bohyne Marciny. Knieža sa 
hneď dovtípilo, že tu musí byť 
aj jeho manželka. Vnútorný 
hlas mu hovoril, že práve jeho 
manželka sa má stať obeťou. 
Dlho nemohlo čakať. Plán bol 
zostavený veľmi rýchlo. Z troch 
strán začali strieľať do ohňa. 
Ľudia boli osvetlení a boli dob-
rým cieľom.

Nečakaný prepad žrecov 
vyľakal. Nepozerajúc sa na nič 
a na nikoho, ani na to, koľko je 
vojakov, začali utekať, pretože 
dvaja z nich boli ranení a padli. 
Keď to knieža videlo, začalo 
ich prenasledovať. Takto prišli 
na neveľkú lúčku, uprostred 
ktorej bol oltár z dreva priprave-
ný na zapálenie. Na oltári ležala 
v bezvedomí zviazaná manžel-
ka kniežaťa. Knieža priskočilo, 
vzalo ju na plecia a stratilo sa 
v húšťave.

Celý monastier sa radoval, 
keď sa knieža vrátilo s kňaž-
nou. No knieža sa rozhodlo 
ihneď skoncovať so zbojník-
mi. Po krátkom odpočinku sa 
vybralo s vojakmi prenasledovať 
zbojníkov. Keď prišli na miesto 
nočného boja, už tam nikto 
nebol. Dokonca zmizli aj telá 
zabitých. Rozhodli sa prenasle-

dovať ich, ale v hustom a nezná-
mom lese to bolo ťažké. Takto 
došli na vrch Magury, ale ani tu 
nič podozrivé nenašli. Ani sa im 
nesnívalo, že stoja nad samým 
hniezdom zbojníkov, ktorí sa 
pod nimi radili. Chceli sa pom-
stiť za nočný prepad a straty.

Slnko už zapadalo, keď sa 
jeden z vojakov vzdialil. Naraz 
sa zem pod ním pohla a už 
padal do priepasti. Bol to otvor 
do hlbokej jaskyne, o ktorej ve-
deli iba zbojníci. Vojaci sa hneď 
dali do záchrany svojho druha. 
Kým však odstraňovali kamene 
a vetvy, stratili veľa času.

Zbojníci sa dozvedeli, že nad 
ich jaskyňou sú vojaci. Mali 

iba dve možnosti: utiecť alebo 
napadnúť vojakov. Keď ich 
premôžu, všetko je zachráne-
né, ak nie, ďalej tu nemôžu 
zostať. Rozhodli sa preto spustiť 
dole a iným otvorom vyjsť 
až na samý vrch. Takto zo všet-
kých strán napadli vojakov. Bol 
to veľký boj. Obete boli na obi-
dvoch stranách. Našťastie, 
knieža malo veľa vojakov 
a premohlo ich. Časť zbojníkov 
sa rozutekala.

Neďaleko Dubného kameňa 
sa rozprestierala malá polianka. 
Ľud ju dodnes nazýva Kráľov-
skou lúčkou. Na nej si vtedy 
odpočinuli vojaci s kniežaťom, 
keď premohli zbojníkov. Tým, 
ktorých zajali, prikázalo knieža 
na druhý deň sťať hlavy.

Ale zbojníci, ktorým sa 
podarilo utiecť, sa dali do služby 
Tatárom. Chceli sa pomstiť. 
Tatárom povedali, že v legnav-
skom monastieri je ukryté 
množstvo zlata a iného bohat-
stva. Dali sa na pochod. Mnísi 
však boli včas upozornení. 
Vzali svoje veci na plte a odišli 
do neďalekého monastiera 
v Mníšku, druhého monastiera 
Rádu sv. Bazila Veľkého pri rie-
ke Poprad. Onedlho však prišla 
správa, že keď nepriateľ našiel 
monastier pustý, podpálil ho. 
Tak legnavský monastier zhorel 
na popol. n

František Dancák
ilustračná snímka:  

sxc.hu; montáž: J. Gradoš
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desiata
Počas krátkej prestávky medzi seminármi sa časť triedy vyberie 
na kávu, zvyšok vybaľuje svoje desiaty.

„Ty čo dnes tak skromne? Peňaženka nepustí?“ uškrnie sa 
mladík na svoju spolužiačku. 

„Nie, ale dnes je Popolcová streda, dnes postím.“
„Postíš? To dnes ešte niekto praktizuje?“
„Ja verím, že áno.“
„Aha, tá si dopraje aj za teba!“ ukazuje na ďalšie dievča. 
„Aďa, je Popolcová streda, vyber tú salámu z bagety!“
„Čo? Ani nápad, som hladná, nech je pre mňa za mňa aj 

nedeľa.“
„Hej, ale pôjdeš do pekla!“ vtipkuje on.
Vtedy si ona prehodí vlasy a odvrkne: „Keď do pekla, tak aspoň 

najedená!“
Mária Dudová-Bašistová

Hľa, Ženích 
prichádza
Každý sviatok má svoje vyjadrenie nielen 
v liturgických textoch, ale aj v ikonografii. 
Ikonou Veľkého týždňa je Kristus s tŕňovou 
korunou, v šarlátovom plášti, v ruke má 
trstinu. Volá sa Ženích.

Počas Veľkého týždňa zaznieva tropár: „Už je polnoc, 
Ženích prichádza, blažený ten, koho nájde bedliť Pán. Ale 
beda bude spiacemu.“  Veľký týždeň je týždňom bdelosti. 

Liturgické modlitby sú časovo náročné a vyčerpávajúce. Naša 
ľudská slabosť má sklon tieto veci zľahčovať. Zabúdame, že ide 
o všetko. Čakáme na Ženícha. Pripomína nám to podobenstvo 
o desiatich pannách. Od našej vytrvalosti závisí, či vojdeme 
s nebeským Ženíchom na svadbu. Na jednej strane sme si 
vedomí toho, že nie sme hodní pozrieť sa mu do očí a vstúpiť 
s ním na svadbu, ako to vyjadruje svitilen: „Spasiteľ môj, vidím 
tvoju svadobnú sieň ozdobenú, ale nemám rúcho, aby som 
do nej mohol vstúpiť“. Ale vieme aj to, že je to práve on, kto nám 
toto svadobné rúcho môže dať. Vyjadruje to stichira na utierni: 
„Ženích, najkrajší z ľudských synov, vyzleč zo mňa šat hriechov, 
daj mi podiel na tvojom utrpení a zaodej ma slávou tvojej krásy,  
lebo si milosrdný.“

Vyvrcholením tohto očakávania Ženícha je sviatok Paschy. 
Centrálnym bodom je Liturgia sv. Bazila Veľkého, ktorá je nielen 
hlavnou liturgiou Paschy, ale aj celého liturgického roka. A keď-
že podobenstvo hovorí, že kým panny spali, o polnoci sa strhol 
krik: „Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!“, aj centrálny bod 
celého liturgického roka –  Liturgia sv. Bazila Veľkého, na kto-
rej je po prvýkrát ohlásené evanjelium o vzkriesení, by sa mala 
sláviť v noci. To znamená nie skôr ako po západe slnka, a ešte 
vhodnejšie za tmy. Slávenie Paschy je prvý a najstarobylejší svia-
tok Cirkvi. Nemalo by nám byť ľahostajné, ako ho slávime. Tieto 
starobylé slávenia sú spoločné tak pre kresťanský Východ, ako 
aj pre Západ. Rímsky misál napríklad pripomína veriacim toto: 
„Podľa pradávnej tradície táto noc je očakávaním Pána. Preto 
podľa napomenutia evanjelia veriaci s horiacimi sviecami v ru-
kách sa majú podobať ľuďom očakávajúcim návrat svojho Pána. 
Keď príde a nájde ich bedliť, dá im miesto pri svojom stole. Celá 
slávnosť veľkonočnej vigílie sa koná v noci. Nemá sa začať pred 
súmrakom a má sa skončiť pred svitaním nedeľného rána.“

To isté platí aj pre veriacich byzantskej tradície. Sv. Augustín 
hovorí o nočnom slávení Paschy: „Je prirodzené, že táto noc už 
tvorí časť zajtrajšieho dňa, ktorý je pre nás dňom Pána. Bolo 
vhodné, aby  vstal z mŕtvych v noci, lebo svojím zmŕtvychvsta-
ním rozohnal naše temnoty.“  Nám to pripomína kánon Paschy: 
„Naozaj večne bude žehnaná a ospevovaná táto noc našej spásy 
ako jasná zora krásneho dňa, svedok Kristovho vzkriesenia, lebo 
v nej večné Svetlo z hrobu všetkým zažiarilo.“ n

Marko Durlák

Effeta
Prežívame hlučné časy. Keďže možností, 
ako upozorniť na seba a priniesť svoje po-
solstvo, reklamu alebo informácie do na-
šich uší, je dnes veľa, svet to rieši tým, 
že zvyšuje intenzitu hlasu a hluku. A na-
šou reakciou na tento hluk je to, že pre-
stávame počúvať. Vnímame zvuk, rozo-
znávame slová, ale to, čo počúvame, v nás 
nezostáva. Slovo nezostupuje do srdca. 
Stali sme sa otupenými na slovo.

Ovocím tohto stavu je chaos. Chaos v živote, rozhodo-
vaní sa, vo vízii, v tom, čo od nás Pán chce.

V Biblii sa Boh zjavuje a tvorí skrze svoje slovo.
Ucho a sluch v Biblii symbolizujú duchovnú pripravenosť, 

ktorá je pripravená otvoriť sa, načúvať a poslúchnuť. Pri uve-
dení kňaza do úradu sa v Starom zákone potieralo jeho ucho 
krvou, aby bol vždy otvorený pre slovo Pána.

„Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“ toto je výzva, 
s ktorou sa v evanjeliách a v Zjavení apoštola Jána môžeme 
stretnúť veľmi často. Ucho je bránou, ktorou vstupuje Boh 
do nášho života.

Boh hovorí. Má vždy čo povedať na každú situáciu, v ktorej 
sa nachádzaš. On nemlčí. On hovorí, volá k tebe, aby si zakú-
sil, že je vždy s tebou, že ťa nikdy neopustil.

Počutie a počúvanie Božieho hlasu premieňa život. Preto-
že z počúvania slova pochádza viera. Rodí sa z ohlasovania 
a naslúchania. Božie slovo hovorí: „Teda viera je z hlásania 
a hlásanie skrze Kristovo slovo.“ (Rim 10, 17)

A na to potrebujeme uši, ktoré sú pozorné a naklonené 
počuť Boží hlas.

Pozorný sluch je ten, ktorý načúva obidvoma ušami. 
S maximálnou pozornosťou, sústredenosťou. Uvedomujem si 
a vstupujem do postoja, že teraz, keď čítam Božie slovo, preho-
vára ku mne Boh.

Mať naklonený sluch je biblický zvrat, ktorý ukazuje na po-
stoj, keď sa skláňam pred Božou pravdou a prijímam ju celú. 
Bez svojich komentárov a svojej múdrosti.

Skúsenosť, ktorú často máme pri čítaní a počúvaní Božieho 
slova, je, že si po chvíli vôbec nepamätáme, o čom sme čítali 
alebo čo sme počúvali. Akoby sa to hneď strácalo, akoby Božie 
slovo išlo pomimo nás.

Ak to zažívaš, tak teraz je chvíľa, keď môžeš urobiť to, čo 
urobil Ježiš, keď k nemu priviedli hluchonemého človeka. Vlo-
žil svoje prsty do uší hluchonemého a vyslovil nad nimi slovo 
effeta, čo znamená „otvor sa“ (porov. Mk 7, 34).

Neboj sa urobiť toto gesto so svojimi ušami. Povedz svojim 
ušiam, svojmu sluchu effeta.

Môj sluch, otvor sa pre Božie slovo, pre počutie Božieho 
hlasu. n

Damián Saraka
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PONDELOK 9. apríl
Svetlý pondelok. Mučeník Eupsychios

Čítania: Sk 1, 12 – 17. 21 – 26, zač. 2; Jn 1, 
18 – 28, zač. 2

Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu 
kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: „Kto si 
ty?“, on vyznal a nič nezaprel. (Jn 1, 19 – 20)

Nájsť svoju vlastnú životnú cestu, nájsť 
samého seba – to sú znaky zrelosti človeka. 
Ján vedel, aké je jeho miesto. On plní Božiu 
vôľu. Keď niekam cestujete, určite poznáte 
cieľ svojho putovania. V trolejbuse viete, 
na ktorej zastávke vystúpiť. A čo základne 
otázky existencie? Kto som? Načo žijem? 
Kam smerujem? Nech je odpoveďou tropár 
Paschy: „Kristus slávne vstal z mŕtvych, 
smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hro-
boch, život daroval“. On je cesta, pravda 
a môj život.

Liturgia: Prikázaný sviatok. Menlivé 
časti z Nedele Paschy. Prokimen, Aleluja 
a pričasten zo Svetlého pondelka. (HS: 227, 
230; PZ: 192, 195; HP: 207, 211)

UTOROK 10. apríl
Svetlý utorok.  
Mučeníci Terencius, Pompejus a spol.

Čítania: Sk 1, 14 – 21, zač. 4; Lk 24, 12 – 35, 
zač. 113

... vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho 
a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči 
a spoznali ho. (Lk 24, 30)

Pri cestovaní človek používa pomôcky, aby 
sa úspešne dostal do cieľa: mapy, navigá-
cie... Všetko má poslúžiť na to, aby sme 
nezablúdili. Nie je horší pocit, ako sa stratiť 
a nevedieť, kadiaľ ísť. Aj život je cesta. Dô-
ležité je nestratiť sa a prísť do cieľa. Učeníci 
spoznali Krista pri lámaní chleba. Najväčší 
dar, smerovka, maják v rozbúrených vodách 
života, dar nad všetky dary. Eucharistia.

Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy. 
Ostatné zo Svetlého utorka. (HS: 227, 230; 
PZ: 192, 196; HP: 207, 211)

STREDA 11. apríl
Svetlá streda. Hieromučeník Antipas

Čítania: Sk 2, 22 – 36, zač. 5; Jn 1, 35 – 51, 
zač. 4

Ježiš povedal Filipovi: „Poď za mnou!“ 
(Jn 1, 43)

Ísť za Pánom Ježišom nie je len poslaním 
rehoľníkov a kňazov. To je úloha každého, 
kto prijal krst. Svieca svieti pre ostatných. 
František z Kríža Jordan povedal: „Pokým 

žije na svete čo len jediný človek, ktorý ešte 
nepozná a nemiluje Ježiša Krista, Spasiteľa 
sveta, dovtedy si nemôžem odpočinúť.“

Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy. 
Ostatné zo Svetlej stredy. (HS: 227, 231; PZ: 
192, 197; HP: 207, 212)

ŠTVRTOK 12. apríl
Svetlý štvrtok.  
Prepodobný vyznávač Bazil

Čítania: Sk 2, 38 – 43, zač. 6; Jn 3, 1 – 15, 
zač. 8

... nik nemôže robiť také znamenia, aké 
ty robíš, ak nie je s ním Boh. (Jn 3, 2)

Ježiš urobil mnoho zázrakov. Všetky mali 
poukázať na to, že je Mesiáš, Boží Syn. 
Najväčším zázrakom bolo vzkriesenie. Ježiš 
neustále plnil Otcovu vôľu: „Vôľa môjho 
Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí 
v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim 
v posledný deň“ (Jn 6, 40). Vidno na mojom 
každodennom živote, že aj so mnou je môj 
nebeský Otec?

Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy. 
Ostatné zo Svetlého štvrtka. (HS: 227, 231; 
PZ: 192, 197; HP: 207, 212)

PIATOK 13. apríl
Svetlý piatok.  
Hieromučeník Artemón a spol.

Čítania: Sk 3, 1 – 8, zač. 7; Jn 2, 12 – 22, 
zač. 7

... čo mám, to ti dám: v mene Ježiša Kris-
ta Nazaretského vstaň a choď! (Sk 3, 6)

Čo som prijal a čo môžem dávať? Vráťme sa 
na začiatok – k nášmu krstu. Pri sviatosti, 
ktorá nám otvára dvere do neba a je prvou 
a tou najdôležitejšou sviatosťou, sme dosta-
li horiacu sviecu. Aby sme sa po celý život 
usilovali o svoje prežiarenie svetlom viery 
a dobrých skutkov. Aby sme mohli vyjsť 
Pánovi radostne v ústrety so všetkými svä-
tými, bez prekážok vstúpiť do jeho nebeskej 
slávy a kraľovať s ním.

Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy. 
Ostatné zo Svetlého piatka. (HS: 227, 232; 
PZ: 192, 198; HP: 207, 213). Voľnica

SOBOTA 14. apríl
Svetlá sobota.  
Rímsky pápež Martin Vyznávač

Čítania: Sk 3, 11 – 16, zač. 8; Jn 3, 22 – 33, 
zač. 11

Zabili ste pôvodcu života, ale Boh ho 

vzkriesil z mŕtvych; a my sme toho sved-
kami. (Sk 3, 15)

Už 23 rokov žijeme v demokracii. Nemusíme 
sa báť, či nás niekto sleduje, keď chodíme 
do chrámu, nemusíme deti tajne krstiť. 
No napriek tomu aj naša doba potrebuje 
živých svedkov viery, synov a dcéry, ktorí sa 
nehanbia za svojho Otca. Viera sa nedá zre-
dukovať na hodinové slávenie liturgie počas 
nedele či na pôst. Viera je životný štýl.

Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy. 
Ostatné zo Svetlej soboty. (HS: 227, 232; 
PZ: 192, 198; HP: 207, 214)

NEDEĽA 15. apríl
Druhá nedeľa po Pasche. Tomášova ne-
deľa – Antipascha. Apoštoli Aristarch, 
Pudent a Trofim

Čítania: Sk 5, 12 – 20, zač. 14; Jn 20, 19 – 31, 
zač. 65

Ak neuvidím... neuverím. (Jn 20, 25)

Pred pár rokmi som kupoval auto. Ojaz-
dené. Po skúšobnej jazde som si povedal, 
že auto kúpim. Bol som spokojný a išiel som 
prihlásiť svojho nového tátoša. Pán, ktorý 
tam pracoval, ma upozornil, že s autom 
niečo nie je v poriadku. Nesedia kilometre. 
Pred rokom bolo v servisnej knižke viac 
kilometrov ako na prístrojovej doske. Skon-
čilo sa to dobre. Vrátil som auto a dostal 
naspäť peniaze. Mal som šťastie. Auto som 
potreboval, a tak som išiel kúpiť ďalšie, tiež 
ojazdené. No už som mal strach. Chcel som 
záruku, aby som opäť nebol podvedený. 
Po akomkoľvek sklamaní človek žiada 
záruky, chce istotu, dôkaz, že pri ďalšom 
rozhodnutí nedôjde k tej istej chybe. Naša 
viera sa nedá porovnať s kúpou auta, no aj 
vo viere čakáme isté záruky. Učeník Tomáš 
sa tiež chcel presvedčiť. Nestačilo mu 
slovo ostatných. Ak nesplníš to, čo chcem, 
neuverím – Kristus Tomášovi dovoľuje túto 
podmienku. Chce Tomáša veriaceho a nie 
neveriaceho. Nezabudnime však na praotca 
Abraháma, ktorý dostal „len“ slovo a uveril 
mu. Pane, pomôž mojej malej viere. 
„Viera je základom toho, v čo dúfame, 
dôkazom toho, čo nevidíme,“ čítame v Liste 
Hebrejom.

Liturgia: Evanjelium na utierni Mt 28, 
16 – 20, zač. 116. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna 
z Paschy a tretia každodenná s nedeľným 
pripivom). Menlivé časti z Nedele o Tomá-
šovi. Namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel 
zvestoval a Osvieť sa. (HS: 227, 233; PZ: 192, 
199; HP: 207, 214) 

Michal Jančišin

PONDELOK 2. apríl
Veľký pondelok. 
Prepodobný Títus Divotvorca

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

... kedy to bude a aké bude znamenie 
tvojho príchodu a konca sveta? (Mt 24, 3)

Väčšina ľudí chce poznať budúcnosť. Aj 
my chceme vedieť, čo nás čaká. V médiách 
dostali veštice zelenú, stačí zavolať. U mno-
hých majú úspech. S Kristom však veštenie 
nemá nič spoločné! Kresťan má prežívať 
svoju prítomnosť. Nie v ilúziách, ale v Božej 
prítomnosti. Mať jedinú záruku vo svojom 
Spasiteľovi. „Mylné veštenie, falošné hádač-
stvo, sny čarodejníkov – to všetko je márne.“ 
(Sir 34, 5)

Liturgia vopred posvätených darov: 
Menlivé časti z Veľkého pondelka. Vchod 
s kadidlom a evanjeliárom. (MM 33)

UTOROK 3. apríl
Veľký utorok.  
Prepodobný vyznávač Nikita

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

Pán dal, Pán vzal, nech je Pánovo meno 
zvelebené! (Jób 1, 21)

Poďakovať za prijatý dar je prirodzené, 
dokonca slušné. Tomu učíme aj svoje deti. 
Ale ďakovať, keď do nášho života príde kríž, 
na to treba naozajstnú vieru. Jób mal skú-
senosť, že Boh je verný a dobrý. Aj my sme 
celý pôst na liturgiách vopred posvätených 
darov spievali: „Skúste a presvedčte sa, aký 
dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka 
k nemu“ (Žalm 34, 9). Zakúšame to aj my?

Liturgia vopred posvätených darov: 
Menlivé časti z Veľkého utorka. Vchod 
s kadidlom a evanjeliárom. (MM 35)

STREDA 4. apríl
Veľká streda. Prepodobní Jozef Hym-
nograf a Juraj z Maley

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

Urobila mi dobrý skutok... (Mt 26, 10 – 11)

Mnohé veci musíme urobiť. Potrebujeme sa 
postarať o seba, o rodinu. Máme povin-
nosti v zamestnaní, v škole. No sú aj veci, 
do ktorých nás nik nenúti. Dobrý skutok 
vykonaný pre Ježiša nemôže ostať nepo-
všimnutý. Koľko dobrých skutkov som vyko-
nal? Koľkokrát som radšej zavrel oči, otočil 
sa a v duchu si povedal, že sa ma to netýka? 

Nech to urobí niekto iný. Dobrý skutok 
nemusí byť veľká a ťažká vec: vypočuť si 
druhého, darovať niekomu svoj čas a byť 
s ním.

Liturgia vopred posvätených darov: 
Menlivé časti z Veľkej stredy. Vchod s ka-
didlom a evanjeliárom. (MM 36)

ŠTVRTOK 5. apríl
Veľký štvrtok. Mučeníci Teodul, Agato-
pod a spol.

Čítania: Ex 19, 10 – 19; Jób 38, 1 – 23; 42, 
1 – 5; Iz 50, 4 – 11; Mt 26, 1 – 20, zač. 107; Jn 
13, 3 – 17, zač. 44; Mt 26, 21 – 39, zač. 108; 
Lk 22, 43 – 44, zač. 109; Mt 26, 40 – 75; 27, 
1 – 2, zač. 108

Hoden je smrti! (Mt 26, 66)

Keď čítame stať zo Svätého písma o odsúde-
ní Ježiša, máme pocit veľkej nespravodlivos-
ti. Nič zlého neurobil, nič zlé mu nedoká-
zali. A možno dodáme: „Ja by som to nikdy 
nespravil, neodsúdil by som nevinného!“ 
No posudzovanie a odsúdenie človeka sa 
týka každého z nás. Naše ústa nás usvedčia: 
„Jeho meno mi ani nespomínaj! S týmto sa 
nerozprávaj! Na tohto si daj pozor!“ Koľko 
takýchto viet som už povedal? Ježiš hovorí: 
„Nesúďte a nebudete súdení.“ (Lk 6, 37)

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

PIATOK 6. apríl
Veľký piatok. Arcibiskup Eutychios. 
Arcibiskup Metod, učiteľ Slovanov

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

Ježiš stál pred vladárom, vladár sa ho 
spýtal: „Si židovský kráľ?“ Ježiš odpove-
dal: „Sám to hovoríš.“ (Mt 27, 11)

Spýtajte sa detí, ako vyzerá kráľ. Pohotovo 
povedia, že na hlave má korunu zo zlata, 
v ruke žezlo a zlaté jablko, je oblečený 
v nádhernom odeve a sedí na tróne. Aj 
Ježiša sa Pilát pýta, či je kráľ. No na hlave 
má korunu z tŕnia, do rúk mu dali klince 
a aj posledný odev mu zobrali. A kríž je jeho 
trón! Aký je toto kráľ? Božie kráľovstvo je 
iné ako pozemské. Ježiš „sa uponížil, stal sa 
poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. 
Preto ho Boh nad všetko povýšil...“ (Flp 2, 
8 – 9a)

Liturgia: Prikázaný sviatok. Aliturgický 
deň. Kráľovské hodinky. Veľká večiereň 

s uložením plaščenice do hrobu. Prísny 
pôst.

SOBOTA 7. apríl
Veľká sobota. Prepodobný Juraj

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

... na úsvite prvého dňa v týždni prišla 
Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť 
hrob. (Mt 28, 1)

Všetci občas chodíme na cintorín. Ideme sa 
pomodliť, spomínať na tých, ktorí už nie sú 
medzi nami. Podobne ženy z evanjelia nakú-
pili voňavé oleje a išli ho pomazať. Nikomu 
nenapadlo, že hrob bude prázdny. Kristus 
vstal z mŕtvych! Apoštol píše: „A keď Kristus 
nevstal, vaša viera je márna.“ (1 Kor 15, 17) 
Vďaka ti, Pane, za vzkriesenie, za odpoveď 
na môj život. Totiž nielen Kristus vstal, ale 
toto je ponuka pre každého z nás.

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

NEDEĽA 8. apríl
NEDEľA PAScHy. Svetlé Kristovo 
vzkriesenie. Apoštol Herodión a spol.

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

A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú 
má od Otca jednorodený Syn, plný milos-
ti a pravdy. (Jn 1, 14)

Zazvonil telefón. Ozvala sa budúca ma-
mička. V piatom mesiaci tehotenstva lekár 
určil pre dieťatko diagnózu genetického 
ochorenia – Downov syndróm. Odporučil 
potrat – zabitie dieťaťa. Mamička navštívila 
ďalšiu lekárku, ktorá potvrdila predpokla-
danú diagnózu. A tak sa začala krížová 
cesta. Modlitby. Slávenie liturgií. Medzitým 
dennodenný boj, mnoho otázok a málo od-
povedí. Pridala sa aj naša farnosť. Liturgie 
za zdravie dieťatka a mamičky, za Božiu 
vôľu, aby sa Ježiš oslávil. Rodičia boli pevne 
rozhodnutí nechať si ho. Nadišiel čas pô-
rodu. Narodil sa chlapček. Rodičia mu dali 
meno Dávid. (Meno v preklade znamená 
miláčik.) Je úplne zdravý! Boh sa ukazuje 
v moci a my vidíme jeho slávu. Toto môžu 
povedať rodičia malého Dávida vždy, keď sa 
na neho pozrú. Kristus vstal z mŕtvych! Na-
miesto smrti prišiel život. Namiesto hriechu 
požehnanie. 
Čo znamená Kristovo vzkriesenie pre môj 
život. Žijem s vedomím, že som na strane 
víťaza a nie porazeného?

Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy. 
(HS: 227; PZ: 192; HP: 207)
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ešte čas, aby jej slúžil. Pomodli sa aj teraz 
za Svätého Otca a jeho úmysly.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna 
Paschy a tretia každodenná s nedeľným 
pripivom). Tropár z druhého hlasu a tropár 
Ctihodný Jozef a Anjel pri hrobe, tropár 
Jurajovi, Sláva, kondák Jurajovi, I teraz, 
kondák z triódy Kriste Bože, prikázal si 
ženám. Prokimen, Aleluja a pričasten z Ne-
dele o myronosičkách a Jurajovi. (HS: 234, 
373; PZ: 200, 352; HP: 216, 367)

UTOROK 24. apríl
Mučeník Sáva Stratilat

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

... sledovali, čo Filip hovorí, pretože poču-
li i videli, že robí znamenia. (Sk 8, 6)

Naša mentalita je taká, že ideme za ľuďmi, 
ktorí majú pekné vízie, vyhlásenia, progra-
my... Boh pôsobí cez Filipa ináč. Najskôr 
mu dá konať veľké znamenia, skutky, čím 
otvára srdcia ľudí na to, aby počúvali slová. 
Robme to aj my takto pri výchove detí, 
vnúčat, farníkov či spoločenstiev. Otvorme 
sa Bohu, uverme, že chce konať cez nás 
a potom začnú počúvať i naše slová.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna 
Paschy a tretia každodenná s nedeľným 
pripivom). Tropár Ctihodný Jozef a z druhé-
ho hlasu. Sláva, I teraz kondák Kriste Bože, 
prikázal si ženám. Prokimen, Aleluja a pri-
časten z Nedele o myronosičkách. (HS: 
234; PZ: 200; HP: 216)

STREDA 25. apríl
Apoštol a evanjelista Marek

Čítania: Sk 8, 18 – 25, zač. 19; Jn 6, 35 – 39, 
zač. 21 (rad.); 1 Pt 5, 6 – 14, zač. 63; Mk 6, 
7 – 13, zač. 23

Dajte aj mne takú moc. (Sk 8, 19)

Túžba po moci, po vplyve na rozhodnutie 
je veľmi silná v každom človeku. Sme citliví 
na svoj nevypočutý názor. Nejde len o parla-
ment, pomyslime si na manželstvo, rodinu, 
farnosť, obec... Ježiš nás učí vládnuť. Je 
to cesta uznania vlastnej slabosti – cesta 
zomierania svojej neomylnosti. Len taký 
človek je na to pripravený. Je nebezpečné 
zveriť ju do rúk iného.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna 
Paschy a tretia každodenná s nedeľným 
pripivom). Tropár Ctihodný Jozef a z druhé-

ho hlasu a svätému. Sláva, kondák sväté-
mu, I teraz, kondák Kriste Bože, prikázal 
si ženám. Prokimen, Aleluja a pričasten 
z Nedele o myronosičkách a svätému. (HS: 
234, 374; PZ: 200, 353; HP: 216, 369)

ŠTVRTOK 26. apríl
Hieromučeník Bazil

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

Pánov anjel povedal Filipovi: „Vstaň 
a choď na juh k ceste, čo vedie z Jeruza-
lema do Gazy; je pustá.“ (Sk 8, 26)

Pre človeka plného horlivosti a túžby ohla-
sovať evanjelium sa požiadavka ísť na pustú 
cestu môže zdať nezmyslom, mrhaním 
času, zakopávaním talentu. Božia výzva 
však nikdy nie je nezmyselná a zbytočná, 
i keď sa niekedy takou v ľudských očiach 
zdá. Filip to vedel, a získal pre Krista 
veľmoža kráľovnej. Prijmi dnes to, že má 
zmysel ísť na miesto, kde si možno práve 
neplánoval.

Liturgia: Všetko ako 24. apríla.

PIATOK 27. apríl
Hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný

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

... a ja mu ukážem, koľko musí trpieť pre 
moje meno. (Sk 9, 16)

Šavlovo obrátenie sa nám zdá príliš bez 
námahy. Ako keby Šavol ani nemal inú 
možnosť. Koľko rodičov, manželov, snú-
bencov pri modlitbe o milosť obrátenia pre 
svojich blízkych naráža na veľké prekážky 
a ťažkosti. Možnože obrátenie Šavla bolo 
bezproblémové, ale Boh ho neušetril ťažkos-
tí neskôr. A to nie malých. Ktorý variant je 
lepší? Uver, že Boh vie najlepšie...

Liturgia: Všetko ako 24. apríla. Zdržanli-
vosť od mäsa

SOBOTA 28. apríl
Apoštoli Jasón a Sósipatros

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

... ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že je 
učeníkom. Tu sa ho ujal Barnabáš. (Sk 9, 
26 – 27)

Názov totalita je odvodený od slova totálny, 
jednoliaty. Asi aj preto, že v nej ide o snahu 
po rovnakom riadení, myslení, konaní. 
Vylučuje sa akákoľvek odlišnosť. Cirkev 

v Jeruzaleme bola voči Šavlovi obozretná 
a nedôverčivá, ale Barnabáš nie. Preto v ko-
nečnom dôsledku získala veľkého apoštola. 
Boh je Bohom jednoty, nie totality. Odliš-
nosť zakorenená v Bohu môže iba obohatiť.

Liturgia: Všetko ako 24. apríla.

NEDEĽA 29. apríl
Štvrtá nedeľa po Pasche – o poraze-
nom. Deviati mučeníci z Kyzika

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

Vstaň, vezmi si lôžko a choď! (Jn 5, 8)

V živote človeka, ktorý sa stretol s Kristom 
a odovzdal sa mu celý, všetko smeruje 
k Bohu. Neexistuje už ani jediná oblasť, kde 
by nešlo o starosť plniť Božiu vôľu. Takýto 
človek túži slúžiť Bohu každým svojím skut-
kom. To platí aj o práci. Vykúpený človek 
vidí v práci príležitosť slúžiť Bohu a ľuďom 
svojimi schopnosťami a zručnosťou. Toto 
pochopil aj apoštol Pavol. Vyjadril to v Liste 
Solúnčanom, keď poúča svojich bratov vo 
viere, že hoci mal právo žiť z ich podpory, 
nevyužil ho a pracoval vlastnými rukami. 
Chcel tak na vlastnom príklade ukázať, aké 
je dôležité pracovať. Pavol chcel dať príklad, 
že kresťanovi v práci nemá ísť v prvom 
rade o zárobok, ale o rozvoj osoby člove-
ka, o účasť na Božom diele stvorenia, ktorý 
stále pracuje na tvorení sveta spolu s nami 
skrze Krista. Boh nestvoril svet len kedysi, 
ale ho tvorí aj dnes a pozýva nás k spolu-
práci. Toto je hlavný zmysel práce. Ak to 
pochopíme, prestane nás práca zaťažovať 
a znechucovať. 
Takýto postoj k činnosti a práci chýbal 
farizejom. Natoľko sa starali o vonkajšok, 
že stratili to, čo bolo najdôležitejšie: lásku 
k Bohu a ľuďom. Preto sa búria a pohoršu-
jú, že uzdravený nosí lôžko v sobotný deň. 
Ak kresťan fláka prácu alebo pracuje len 
preto, aby si zarobil, je podobný farizejom. 
Zabudol totiž na konečný cieľ práce – slúžiť 
iným. Vstaň, vezmi, choď... to je Ježišovo 
pozvanie. 
Nechajme sa dnes pozvať k tomuto Božie-
mu postoju k práci a určite bude v našom 
živote čosi zdravšie, čo bolo doteraz 
porazené.

Liturgia: Hlas 3. Evanjelium na utierni 
štvrté. Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá (alebo prvá a druhá antifóna Paschy 
a tretia každodenná s nedeľným pripivom). 
Tropár z tretieho hlasu, Sláva, kondák 
z triódy, I teraz, kondák z Paschy. Proki-
men, Aleluja a pričasten z triódy. (HS: 236; 
PZ: 203; HP: 218) 

Peter Komanický

PONDELOK 16. apríl
Panny a mučenice Agapa, Irena a chionia

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

Aby sa zotreli vaše hriechy a prišli časy 
osvieženia od Pána... (Sk 3, 19b – 20a)

Jeden z omylov, ktoré človek vo svojom ži-
vote často prežíva, je, že Boh potrebuje naše 
obrátenie. Pravda je ale taká, že ho nevy-
hnutne potrebujeme my sami. Je to v našom 
osobnom živote pre nás najdôležitejšia 
oblasť. Ak ma dnes k nemu Boh pozýva, nie 
je to kvôli Božej potrebe mať niečo, čo by 
nemal, ale preto, že mi chce darovať potreb-
né osvieženie. Mám záujem?

Liturgia: Všetko ako 15. apríla.

UTOROK 17. apríl
Prepodobní Simeon z Perzie a Akakios

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

... dali ich do väzenia, lebo už bol večer. 
Ale mnohí z tých, čo vypočuli slovo, uve-
rili... (Sk 4, 3 – 4)

Keď čítame tieto udalosti, zdá sa nám, 
že Božie slovo opisuje iba ťažkosti. Ono ale 
hovorí o úspechoch ohlasovania. V tomto 
svetle sú i problémy spojené s hlásaním 
evanjelia preniknuté novou radosťou 
Ducha. Ako zmýšľam a rozprávam ja? Či 
môj pohľad na život nie sú len sťažovania, 
nadávky, obviňovanie? Ak to tak je, ešte 
som neobjavil živého Boha a jeho moc. 
Prosme o to.

Liturgia: Všetko ako 15. apríla.

STREDA 18. apríl
Prepodobný Ján

Čítania: Sk 4, 13 – 22, zač. 11; Jn 5, 17 – 24, 
zač. 15

Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo 
sme videli a počuli. (Sk 4, 20)

Schizofrénia je duševná choroba, o ktorej sa 
zjednodušene dá povedať, že chorý reaguje 
na svoj vlastný svet a nie na ten reálny. 
Akýmisi schizofrenikmi boli i starší , ktorí 
neboli ochotní rešpektovať realitu uzdra-
venia chorého. Dnes sa stane veľa reálnych 
udalostí v tvojom živote. Prijmeš ich alebo 
si budeš vytvárať svoj iluzórny svet? Je to 
na tebe. Uznaj pravdu.

Liturgia: Všetko ako 15. apríla

ŠTVRTOK 19. apríl
Prepodobný Ján zo Starej lavry

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

... aby vykonali všetko, čo tvoja ruka a vô-
ľa vopred určili, že sa má stať. (Sk 4, 28)

Jedna z najúžasnejších vecí v Ježišovej škole 
bola zmena v učeníkoch v oblasti dôvery 
v Boha. Postoj: „To sa ti nesmie stať“ (Mt 
16, 22) zmenený na postoj: „Tvoja ruka 
a vôľa vopred určili, že sa má stať“, patrí 
medzi najväčšie zázraky. Táto premena sa 
dokončila stretnutím so zmŕtvychvstalým 
Kristom. Tu sa stalo jasným, kto má všetko 
v rukách. Pane, pomôž mojej nevere!

Liturgia: Všetko ako 15. apríla

PIATOK 20. apríl
Prepodobný Teodor Trichinas

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

Neluhal si ľuďom, ale Bohu! (Sk 5, 4)

Príbeh Ananiáša a Zafiry v nás môže vy-
volávať pocit krutosti Boha. Títo manželia 
podarovali svoj majetok a takáto vďačnosť? 
Problém však nie je v darovaní, ale v kla-
maní. To bola príčina smrti. Pri infarkte 
nepomôžu perfektne zdravé pľúca, keď máš 
choré srdce. Taktiež ani lekár nie je príčinou 
smrti chorého, ale choroba. Pane, pomôž 
mi správne hodnotiť svoje skutky.

Liturgia: Všetko ako 15. apríla. Zdržanli-
vosť od mäsa

SOBOTA 21. apríl
Hieromučeník Január a spol.

Čítania: Sk 5, 21 – 33, zač. 15; Jn 6, 14 – 27, 
zač. 19

Boha treba viac poslúchať ako ľudí. (Sk 
5, 29)

Cirkev zaspala dobu, nerozumie člove-
ku, zbytočne komplikuje ľuďom život... 
S takými či podobnými názormi sa môžeme 
stretnúť všetci. Niekedy tieto názory preras-
tajú až do prenasledovania. Nič z toho však 
v Jeruzaleme neodradilo Cirkev od hlásania 
evanjelia – toho, čo Boh urobil pre človeka, 
čo urobil aj pre teba. Povedz dnes Bohu 
o prekážkach, ktoré ťa znechucujú.

Liturgia: Všetko ako 15. apríla.

NEDEĽA 22. apríl
Tretia nedeľa po Pasche – o myronosič-
kách. Prepodobný Teodor Sykeónyský

Čítania: Sk 6, 1 – 7, zač. 16; Mk 15, 42 – 16, 
8, zač. 69

Ale choďte a povedzte. (Mk 16, 7)

To, čo čítame v evanjeliách, nie je náuka, nie 
je to nijaké teoretizovanie ani pekné výroky 
do pamätníčka, filozofovanie či povesti. Je 
to svedectvo o zážitkoch konkrétnych ľudí 
s Ježišom Kristom. 
Vzkriesený Kristus je stále živý. Túto 
skúsenosť nemali len priami svedkovia 
Ježišovho zmŕtvychvstania, ale môžu ju mať 
ľudia všetkých čias. Teda aj dnes, teraz. Aj 
v dnešnej dobe sme povolaní k tomu, aby 
sme mali s Kristom svoje konkrétne životné 
zážitky. Ľudia okolo nás sa potrebujú na nás 
presvedčiť, že máme s kýmsi, koho doteraz 
nevnímali, vzťah, z ktorého čerpáme. 
Je tiež nutné, aby sme vedeli pokorne hovoriť 
o svojej skúsenosti, ale i načúvať tým, čo tu 
boli pred nami, a takto sa obohacovať, posil-
ňovať svoju vieru, hľadať v týchto skúsenos-
tiach to, čo majú spoločné, čím spoznávame 
ešte viac osobu Krista. 
Všetci tí, ktorí mali vieru získanú zo skúse-
nosti s Kristom, už nemohli konať ináč než 
podľa toho, čo s Kristom prežili. 
Dajme si otázku, o čom sa my kresťania 
rozprávame. Neobmedzujeme sa iba na po-
čúvanie náuk, prednášok či kázní, ale vieme 
sa vzájomne deliť o svoju osobnú vieru či 
o osobné zážitky, ktoré by sme mali s vierou 
mať? Určite to nie je ľahké. Aspoň zo začiat-
ku. Hovoriť o svojich zážitkoch znamená 
otvoriť sa, a to nie je vždy príjemné. A hovo-
riť o svojom vnútri môže byť aj rizikom pre 
výsmech, posudzovanie, nepochopenie. Ženy 
od Ježišovho hrobu nás však presviedčajú, 
že nakoniec iba toto je jediný možný spôsob, 
ako účinne priniesť evanjelium svetu.

Liturgia: Hlas 2. Evanjelium na utierni tre-
tie. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. 
Tropár z druhého hlasu a tropár Ctihodný 
Jozef a Anjel pri hrobe, Sláva, kondák Kriste 
Bože, prikázal si ženám, I teraz, kondák 
z Paschy. Prokimen, Aleluja a pričasten 
z Nedele o myronosičkách.. (HS: 234; PZ: 
200; HP: 216)

PONDELOK 23. apríl
Veľkomučeník, triumfátor a divotvorca 
Juraj

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

Peter spal medzi dvoma vojakmi. (Sk 12, 6)

Táto udalosť sa zdá byť nadsadená. Zaska-
kuje nás ľahkosť, s akou anjel vyslobodil 
Petra. A ešte aj to, že Peter spal. Kto z nás 
by zaspal večer pred odsúdením (možno 
i na smrť)? Z tejto udalosti vidíme Petro-
vu odovzdanosť do rúk Boha, ktorý dáva 
pokoj. Pre modlitby Cirkvi mu však bol daný 
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Ukrižovanie 
V priebehu prvých troch storočí sa 

kríž nezobrazoval. Dôvody spo-
čívali v problematike kríža, ktorý 

bol nástrojom popráv, ako aj v zápornom 
postoji cirkvi prvých storočí k obra-
zom. Ako však uvádza A. Grabar, tento 
problém mohol súvisieť aj s nedostatkom 
predlôh s danou tematikou. Prvé počiat-
ky zobrazovania nachádzame až po Mi-
lánskom edikte (313). Medzi najstaršie 

zobrazenia ukrižovania patrí tabuľka 
zo slonoviny pochádzajúca z obdobia 
rokov 420 – 430, ktorá sa nachádza v Brit-
skom múzeu v Londýne. Ide o zobrazenie 
Krista, zahaleného bedrovým rúškom 
– perizonou, pribitého štyrmi klincami, 
bez brady, s doširoka otvorenými očami 
a nimbom okolo hlavy. Vpravo po jeho 
boku stojí Bohorodička a sv. apoštol Ján, 
obaja zarmútení. Nad horizontálnym 
ramenom kríža sú umiestnené slnko 
a mesiac. Chýbajú zločinci, no nechýba 
rímsky stotník Longín, ktorý kopijou pre-
bodáva Kristov bok. Naľavo možno vidieť 
Judáša obeseného na strome.

Ďalším obrazom ukrižovania je reliéf 
na bráne Chrámu sv. Sabíny v Ríme 
z roku 432. Tu je Kristus zobrazený s bra-
dou, kde gesto jeho rúk, ktoré sú zopnu-
té smerom hore, je gestom modlitby. 
Nechýbajú kríže zločincov. Zaujímavými 

detailmi sú múr, pilastre a štít. Ide o prvé 
zobrazenie mesta Jeruzalem v starobylom 
kresťanstve.

Koncom 6. stor. sa v zobrazení upúšťa 
od realistického zobrazenia a nastupuje 
interpretácia Krista ako Kráľa slávy, čo 
bol titul, ktorý sa neskôr často objavuje 
v gréckej ikonografii. Významným príkla-
dom tejto formy je miniatúra v sýrskom 
evanjeliári z roku 586 v Rabulovom 

kódexe, v súčasnosti sa nachádzajúca 
vo Florentskej knižnici. Nachádza 
sa na nej množstvo nových motívov: 
Kristus s hlavou mierne sklonenou 
na ľavú stranu má oblečené dlhé šaty 
bez rukávov fialovej (purpurovej) 
farby, tzv. kolobion. Stotník Longín 
vráža svoju kopiju do Kristovho boku, 
zatiaľ čo z druhej strany mu vojak 
podáva k ústam špongiu nastoknutú 
na palici. Nad jeho hlavou na pozadí 
výjavu sa nachádza sýrsky nápis: 
„Toto je kráľ Židov“. Ako symboly 
jeho cisárskej moci vidno v pozadí 
slnko a mesiac. Zaujímavý výjav je 
pod krížom, kde traja vojaci hrajú 
o nezošívaný Kristov odev hru zvanú 
morra alebo micatio (istý druh hry 
s prstami). Kristus je pribitý štyrmi 
klincami, lotri sú navyše zviazaní 
povrazmi. Pod pravicou Krista vedľa 
ukrižovaného dobrého lotra stojí 
Bohorodička s Jánom.

V byzantskom stredoveku v prie-
behu 8. – 9. stor. dochádza k zmene, 
keď je Kristus zobrazený so zatvore-

nými očami a odetý znova v perizoniu, 
bedrovom rúšku. Od 11. stor. sú v ikono-
grafii ukrižovania prítomné motívy zná-
me už zo 6. stor. Ide o skalu na Golgote 
s jaskyňou a Adamovou lebkou, ktoré sú 
obmývané prúdom krvi a vody, o symbo-
lické postavy Cirkvi, ktoré zachytávajú 
Kristovu krv do čaše, a o podobu synagó-
gy, ktorú odtláča anjel. Ale najdôležitej-
ším prvkom tejto reformy je Kristovo telo, 
ktoré je ohnuté v tvare písmena S s ru-
kami obrátenými nahor, pričom sa zdá, 
akoby sa dvíhalo k nebesiam. Aj jeho tvár 
odráža nebeský pokoj. V tejto harmónii 
miznú všetky stopy utrpenia. Mení sa 
aj úloha stotníka Longína, neprebodáva 
Kristov bok kopijou, ale ukazuje na neho 
rukou a svedčí pred vojakmi, že Kristus 
bol naozaj Boží Syn (porov. Mt 27, 54). n

Milan Gábor
snímka: blogspot.com
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 KOINONIA SV. JáNA KRSTITEľ
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
01.04 – 09.30 Ľutina, bazilika minor 
Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
03.05. – 17.00 Prešov, Opál
06.05. – 09.30 Ľutina, bazilika minor
Domy modlitby
Ak chceš zažiť skúsenosť so živým Ježi-
šom Kristom, ak hľadáš tých, s ktorými 
by si sa mohol modliť a zažiť priateľstvo, 
pozývame ťa na Dom modlitby.
Prešov – každý štvrtok o 17.00 hod. v ka-
viarni Smajlík, Hurbanistov 2
Vranov − každý štvrtok o 18.00 hod. v Ka-
tolíckom dome kultúry v kláštore pavlínov
Humenné – každý štvrtok o 17.00 hod. 
v Reštaurácii pod Baštou, Staničná 3
Sabinov – každý štvrtok o 16.00 hod. 
v krajčírskom salóne Halleluja, Prešovská 2
Vranov-Čemerné – každý štvrtok v me-
siaci o 18.30 hod. v gr. kat. farskom úrade
Michalovce – každý pondelok o 18.15 
hod. v gr. kat. chráme

Bližšie informácie: 0905 382 260,  
www.koinonia-presov.sk,  

koinonia.presov@orangemail.sk, 
sek@koinonia-presov.sk

 SPOLOK 
 SV. CyRILA A mETOdA

Členský poplatok
Výbor Spolku sv. Cyrila a Metoda prosí 
všetkých farárov a správcov farností, aby 
do konca marca vyrovnali na účet spolku 
(Volksbank) členský poplatok za členov 
spolku vo svojich farnostiach. Členský po-
platok za riadneho (individuálneho) člena 
tvorí ročne sumu 3 eurá.

výbor spolku

 BLAHOŽELáME
1. apríla sa dožíva Bohom požehnaných 
80-tych narodenín náš drahý otec, man-
žel, brat, dedko a priateľ Ing. Ján Michan-

čo z Topoľovky. V tento deň slávi tiež 20 
krásnych rokov kantorskej služby v gréc-
kokatolíckom Chráme Narodenia Presvä-
tej Bohorodičky v Topoľovke. V tomto 
mesiaci spolu so svojou manželkou Oľgou 
oslavujú zlatú svadbu – 50 rokov spoloč-
ného manželstva.
K týmto významným životným jubileám 
mu z celého srdca prajeme dobré zdravie, 
veľa lásky, pokoja, Božieho požehnania, 
rodinnej pohody a ešte mnoho šťastných 
rokov v kruhu svojich najbližších.

milovaná rodina i veriaci z Topoľovky

22. apríla sa náš duchovný otec Rastislav 
Višňovský dožíva okrúhleho životné-
ho jubilea 40 rokov. Pri tejto príležitosti 
vám, drahý otče, čo 
najsrdečnejšie bla-
hoželáme a v mod-
litbe vyprosujeme 
hojnosť Božích da-
rov, silu Svätého Du-
cha, zdravie, lásku 
a pokoj. Nech vás Panna Mária neustále 
chráni svojím ochranným plášťom. Ďa-
kujeme vám za Božie slovo, povzbudivé 
kázne, za nezištnú a obetavú prácu, pri 
ktorej nezabúdate ani na naše deti a mlá-
dež. Svojou láskavosťou, obetavosťou 
a dobrotou ste pre nás veriacich veľkým 
vzorom. Nech je vaše srdce aj naďalej na-
plnené radosťou a pokojom tak, aby ste 
ho mohli rozdávať všetkým ľuďom okolo 
seba. Otec Rastislav, na mnohaja i blaha-
ja lita!

vaši veriaci z Levoče

 JUBILEá KňAZOV
Pavol Tomko CSsR, duchovný rehoľného 
rádu v Michalovciach – 3. apríl 1957 – 55 
rokov života; Ján Koščo, titulárny kano-
nik, na odpočinku v Michalovciach – 7. 
apríl 1977 – 35 rokov od kňazskej vysviac-
ky

Srdečne blahoželáme a prajeme  
Mnohaja lita!

 OZNAMy
Duchovné cvičenia pre manželky 
kňazov
Exercičný dom v Prešove ponúka v termí-
ne od 31. apríla do 3. mája 2012 trojdňo-
vé duchovné cvičenia pre manželky gréc-
kokatolíckych kňazov pod názvom Pane, 
nauč nás modliť sa. Duchovné cvičenia 
vedie otec Metod Lukačik CSsR. Nahlásiť 
sa môžete najneskôr do 28. apríla na tel. 
čísle 0905/945 544 alebo e-mailom 
na info@exercicnydom.eu
Kurz umenia duchovného sprevádzania 
Pátri jezuiti zároveň ponúkajú Kurz ume-
nia duchovného sprevádzania, ktorý je 
určený pre starších kaplánov (aspoň 3 
roky praxe) a mladších farárov, ktorí sa 
chcú zaoberať duchovným sprevádzaním. 
Kurzy sú vedené seminárnou metódou: 
mesiac vopred e-mailom príde materiál, 

ktorý si treba naštudovať, a na stretnu-
tí sa o ňom diskutuje. Počet účastníkov 
na jednom kurze je limitovaný max. 15 
osobami. Termíny kurzu: 16. – 18. apríl; 
14. – 16. máj a 11. –13. jún 2012. Nahlá-
siť sa môžete e-mailom na bernard.msj@
gmail.com. Bližšie informácie o ďalších 
duchovných cvičeniach počas roka náj-
dete na webovej stránke www.exercic-
nydom.eu.
Pútnický zájazd do Prahy
Gréckokatolícke spoločenstvo v Sečov-
skej Polianke vám ponúka pútnický zájazd 
do Prahy, na Svätú horu Příbram a do Sta-
rej Boleslavi v termíne 3. – 6. mája 2012.
Program:
1.deň: od 18:00 nočná cesta do Prahy
2.deň: Příbram − Svätá hora, Vyšehrad
3.deň: Púť po chrámoch Prahy, večerný 
sprievod s Jezuliatkom
4.deň: Slávnosť korunovácie Jezuliatka, 
Stará Boleslav
Cena: 65 eur (doprava, 2 x nocľah, mož-
nosť obedu a večere)
Trasa: Bardejov, Vranov nad Topľou, Pre-
šov, Žilina
Prihlášky: GKFÚ Sečovská Polianka (otec 
Ľubomír Novák), tel.: 057/ 44 71 007; 
0907  353 021

-ln

 NA SLOVO dAROVALI
Spolok ruženca, Trebišov – 100 eur; 
Spolok sv. ruženca, Dúbravka – 40 eur; 
bohuznáma, Humenné – 36 eur; Spolok 
ruženca, Koromľa – 35 eur; Arcibratstvo 
ruženca, Bunkovce – 30 eur; Arcibratstvo 
ruženca, Vojčice – 30 eur; Bratstvo ru-
ženca, Kazimír – 30 eur; Spolok ruženca, 
Jastrabie nad Topľou – 25 eur; Grécko-
katolícky farský úrad, Slovinky – 24 eur; 
Gréckokatolícky farský úrad, Bačkov, fili-
álka Dargov – 22 eur; Ľubomír Porhinčák, 
Bratislava – 22 eur; Gréckokatolícky farský 
úrad, Červená Voda – 22 eur; Gréckoka-
tolícky farský úrad, Drienov – 22 eur; Ján 
Ďurka, Michalovce – 22 eur; Gréckokato-
lícka farnosť Drienica – 22 eur; Arcibrat-
stvo ruženca, Inačovce – 20 eur; bohuzná-
my, Klenov – 20 eur; Spolok ruženca, 
Baškovce – 20 eur; Mária Ihnatová, Jas-
trabie pri Michalovciach – 20 eur; Ľubica 
Bačová, Poprad – 19 eur; Gréckokatolícky 
farský úrad, Helcmanovce – 18,50 eura; 
Jozef Mucha, Kanada – 17,89 eur; Pavlína 
Frindtová, Košice-Barca – 17 eur; Peter 
Kasenčák, Kremná – 16 eur; Mária Schif-
ferová, Košice – 16 eur; Gréckokatolícky 
farský úrad, Prešov – 12,45 eura; Magda 
Suchy, Kanada – 11,95 eura; JUDr. Anna 
Chytilová, Košice – 11 eur; Janka Fügedio-
vá, Košice – 11 eur; bohuznámy – 11 eur; 
bohuznámy – 10 eur; bohuznámy – 10 
eur; bohuznámy – 10 eur; Juraj Marcin, 
Dvorianky – 10 eur; Gréckokatolícky far-
ský úrad, Ihľany – 8 eur; Gréckokatolícky 
farský úrad, Ubľa – 7,50 eura; Michal Roz-
koš, Piskorovce – 7,50 eura; Mária Maču-
gová, Kravany – 7 eur; Ing. Ervín Madunic-

ký, Bratislava – 6 eur; Ing. Mikuláš Sysák, 
CSc., Bernolákovo – 6 eur; Justína Hospo-
dárová, Bratislava – 6 eur; Lýdia Mrvová, 
Marianka – 6 eur; Denis Láni, Senec – 6 
eur; Jolana Šecková, Marianka – 6 eur ; 
Michal Zubko, Davidov – 6 eur; Eva Tká-
čová, Dúbravka – 6 eur; Jolana Siváková, 
Ložín – 6 eur; P. T. J. Krstiteľ Gajdoš O. Pra-
em., Fintice – 6 eur; Vincent Pavúk, Proč 
– 6 eur; Jozef Bratko, Humenné – 6 eur; 
Emil Sim, Sopkovce – 6 eur

Srdečne ďakujeme!

 INZERCIA

Maľovanie interiérov chrámov, obnova 
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov, 
ikon a zlátenie. Zľava z ceny. Tel: 035 / 
6593 139, 0905 389 162, www.reart.eu
_________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny 
a elektromagnetický pohon, diaľkové 
ovládania zvonov, oprava starých systé-
mov. Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
Adresa: Sládkovičova 1951/71; 093 02 
Vranov n/T.
_________________________________
Máte poškodené liate zvony? Poškode-
nú statiku veže? Ponúkam elektronic-
ké zvony. Ukážka u vás doma zdarma. 
0905 679 092, stofanj@gmail.com

 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. 
Bližšie informácie: 051 – 7731 481
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Sme 
katolíci

Často sa môžeme stretnúť s názorom, 
že je jedno, aké náboženstvo vyzná-
vaš, do akej cirkvi patríš, hlavne, 

že veríš v Boha. Na prvý pohľad to vyznie-
va veľmi lahodne, priam ekumenicky. Aj 
ekumenické hnutie totiž hlása, že v medzi-
náboženskom dialógu máme hľadať skôr to, 
čo nás s ostatnými spája, než to, čo nás roz-
deľuje. Koniec koncov aj samotná Katolícka 
cirkev je v podstate jednotou v rozmanitosti. 
Uvedomme si len fakt, že je skutočným spo-
ločenstvom dvadsiatich dvoch cirkví, ktoré 
sú navonok iné svojím obradom. Dvadsať-
jeden z nich je východných, medzi ktoré 
patrí aj Gréckokatolícka cirkev, dvadsiatym 
druhým je Rímskokatolícka cirkev. Tieto 
spoločenstvá žijú svoj život podľa rozličných 
obradov, ktoré sa historicky vyvinuli v roz-
ličných národoch a kultúrach. Túto jednotu 
v rozličnosti vidíme v Cirkvi, ktorú založil 
Ježiš Kristus už od začiatku. Apoštoli sa 
na základe príkazu rozchádzajú po centrách 
vtedajšieho sveta. Ich zásluhou sa kresťan-
stvo rozšírilo po celej Rímskej ríši. Kristove 
ideály sa tak včleňovali do rozličných kultúr. 
Tento fakt dal podnet k vzniku rozličných 
liturgických tradícií, ktoré sa od seba líšili. 
Ale tieto navonok iné spoločenstvá boli 
vnútorne spojené silne prítomným putom 
jednej viery. Jej čistotu si Kristova cirkev aj 
napriek vonkajšej rozličnosti chránila. Bolo 
to tiež puto vysluhovania a prijímania tých 
istých sviatostí, ktoré jednotlivé spoločen-
stvá vysluhovali rozmanitým spôsobom, 
predsa ich však prijímali s tým istým vnú-
torným obsahom. Nakoniec to bolo puto 
toho istého cirkevného riadenia, ktoré pred-
stavovala legálna cirkevná hierarchia na čele 
s nástupcom apoštola Petra, rímskym 
pápežom. Tieto znaky vždy boli a dodnes 
sú autentickými prvkami príslušnosti 
ku Kristovej cirkvi. Jednota v rozličnosti je 
jej charakteristickým znakom. Z toho však 
vyplýva dôležitá konzekvencia – treba mať 
v úcte iné cirkvi, ktoré sa behom stáročí 
bez viny tých, ktorí sa k nim dodnes hlásia, 
odlúčili od prvotného Kristovho tela dodnes 
prítomného v Katolíckej cirkvi. Nemôžeme 
však povedať, že „všetko je jedno“. Vážme 
si svoju príslušnosť ku Katolíckej cirkvi 
a pamätajme, že sme ju dostali ako dedič-
stvo tých, ktorí ani nie tak dávno museli pre 
tento ideál veľa obetovať. Často aj svoj život.

František Čitbaj
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x 02.04. (pondelok)  08.45 František z As-

sisi – animovaný príbeh pre deti 14.35 
Kandahárske sirény ⓬ R – dokument 
z cyklu Moja misia o gréckokatolíckom 
kňazovi Slavkovi Ganajovi, ktorý pôsobí 
v Afganistane. 17.30 Doma je doma: Spolok 
sv. Vincenta de Paul – popoludňajšia publi-
cistika 19.00 Prví kresťania – Mnísi, panny 
a pustovníci ⓬ – dokumentárny seriál 
20.30 U Pavla: Výsledky sčítania obyvateľ-
stva – diskusná relácia o spoločenských 
problémoch
 03.04. (utorok)  08.45 Ben Hur – animovaný 
príbeh pre deti 12.25 Kandahárske sirény 
⓬ R 17.30 Doma je doma: Pôstne utor-
ky – POKRM – popoludňajšia publicistika 
19.00 Misionár Juraj Vojenčiak – dokument 
z cyklu Moja misia. Páter Juraj rozpráva 
o svojom pôsobení na ostrove Flores.
 04.04. (streda)  08.45 Svätý František 
(1) – animovaný seriál pre deti 19.00 
Púť do Poľska – darcovia a dobrovoľníci 
medzinárodnej charitatívnej organizácie 
Pomoc Cirkvi môžu na púti v Poľsku vidieť 
ovocie svojej obety a navštíviť vzácne 
miesta poľského národa. 20.10 Prehľad 
katolíckych periodík
 05.04. (štvrtok)  08.45 Svätý František (2) 
09.30 Liturgia svätenia olejov v Bazilike 
sv. Petra – priamy prenos z Vatikánu 17.30 
Liturgia na pamiatku Poslednej večere 

– priamy prenos z Lateránskej baziliky 
20.10 Útecha pre Baránkovu nevestu (8) 
– „Tisíc(e) rokov s Kristom.“ (Zjv 20, 1 – 15)
 06.04. (piatok)  08.45 Svätý František (3) 
13.15 Ježišova posmrtná šatka – doku-
ment z cyklu Záhady kresťanstva. Film 
nás zavedie do katedrály v Oviede, kde sa 
uchováva táto relikvia, ako aj na iné miesta 
Španielska, kde nám špecialisti prezradia 
niečo o svojich zisteniach. 14.45 Rehoľná 
abeceda: Z Nursie na Sampor – Jozef Brod-
ňanský, benediktín 17.00 Obrady Veľkého 
piatku – priamy prenos z Baziliky sv. Petra 
vo Vatikáne 21.15 Krížová cesta v rímskom 
Koloseu – priamy prenos
 07.04. (sobota)  08.15 Turínske plátno – 
dokument 20.00 Posolstvo zo Soufanieh 
⓬ – príbeh sýrskej vizionárky Myrny 
Nazzourovej 21.00 Obrady vzkriesenia 
v Bazilike sv. Petra – priamy prenos
 08.04. (nedeľa)  07.50 Klbko: Ako sa 
na svätej omši zdravíme 08.15 Veľká noc 
s Bonifácom – pôvodná slovenská filmová 
rozprávka 09.45 Gurmánska misia – Veľká 
noc, to je v prvom rade oslava Krista 
a jeho víťazstva nad smrťou. No sú to aj 
zvyky a tradície našej kuchyne. A jedno 
takéto tradičné jedlo, hrudku, naučil Pali 
aj nášho hosťa Janka Galloviča. 10.15 
Svätá omša z Vatikánu – Benedikt XVI. 
predsedá liturgii na Námestí sv. Petra 12.00 

Posolstvo Benedikta XVI. a požehnanie Urbi 
et orbi – priamy prenos z Vatikánu 15.35 
Nebojte sa! – záznam z muzikálu komunity 
Cenacolo 18.40 Vlastná cesta – pokračo-
vanie rozprávania Mons. Cyrila Vasiľa SJ, 
ktorý ako skaut nemá problém pomedzi 
povinnosťami stanovať neďaleko Ríma. 
19.10 Katechéza – Mons. Peter Rusnák 
20.00 Veľkonočný príhovor – divákom sa 
prihovorí J.E. Mons. Jozef kardinál Tomko 
20.15 Marcelino, chlieb a víno ❼ – film 
o chlapčekovi, ktorý vyrastá vo františkán-
skom kláštore 21.45 Večerná univerzita 
– materiály Archívu bezpečnostných zlo-
žiek v Prahe, materiály fondov Zemského 
archívu v Olomouci
 09.04. (pondelok)  08.45 Svätý František 
(4) 17.30 Doma je doma: Pôstna škatuľka 
pre Afriku – popoludňajšia publicistika 
19.00 Prví kresťania: Krst barbarov ⓬ – 
dokumentárny seriál 20.15 Odvážne srdce 
Ireny Sendlerovej ⓬ – príbeh odvážnej 
ženy, ktorá zachránila židovské deti pred 
nacistami a ktorá bola nominovaná na No-
belovu cenu za mier v roku 2007. 
 10.04. (utorok)  08.45 Svätý František (5) 
13.25 Vlastná cesta R – Mons. Cyril Vasiľ 
SJ 19.00 Cez tri kontinenty (Tanzánia) ⓬ 
– dokument
 11.04. (streda)  08.45 Svätý František (6) 
19.00 Bolívia – domov pre všetkých ⓬ 

20.10 Prehľad katolíckych periodík 20.20 
Poltón klub: Boží šramot – hudobný klub 
predstavujúci slovenský gospel
 12.04. (štvrtok)  08.45 Svätý František 
(7) 19.00 Benediktíni vo Flámsku ⓬ – 
dokumentárny film z cyklu o kláštoroch, 
po maďarsky s titulkami 19.25 Kateché-
za R – Mons. Peter Rusnák 19.45 Rehoľná 
abeceda: Telom a dušou – Augustín Sla-
ninka, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de 
Paul 20.10 Útecha pre Baránkovu nevestu 
(9) – „Nové nebo, zem i Jeruzalem.“ (Zjv 
21, 1 – 14. 22 – 27) 21.20 Medzi nebom 
a zemou – publicistika Mariána Gavendu. 
 13.04. (piatok)  08.45 Svätý František (8) 
19.00 Hudobné pódium: Quadrifoglio + 
Oko (Vikvetfest) – záznam 20.25 Moja 
misia – magazín ⓬ – ako pomôcť Angole 
v procese alfabetizácie
 14.04. (sobota)  18.00 Púť mužov v Šaštíne 
– priamy prenos svätej omše, celebruje 
Mons. Jozef Haľko 19.30 GODZONE ma-
gazín 20.25 Svätý Anton ⓬ – životopisný 
príbeh sv. Antona Paduánskeho
 15.04. (nedeľa)  10.00 Gréckokatolícka 
svätá liturgia z Prešova – priamy prenos 
18.40 Vlastná cesta – brat kapucín Damián 
Szulowski 19.10 Katechéza: Povolanie byť 
ženou – Pavol Hudák 21.10 Večerná univer-
zita – kňazská spiritualita v živote a učení 
Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka

 01.04. (nedeľa)  21.00 Vyber si život
 03.04. (utorok)  20.30 Morálna teológia – 
biskup František Tondra
 04.04. (streda)  20.30 Rímskokatolícka 
farnosť Lietava
 05.04. (štvrtok)  09.20 Missa Chrismatis 
– priamy prenos svätej omše z Katedrály 
sv. Emeráma v Nitre 11.00 Posilnení vie-
rou – rozhovor s rodičmi, ktorých dieťa 
má ojedinelú chorobu 13.00 Putovanie 
po miestach Svätej zeme spojených so 
smrťou Ježiša Krista 15.20 Keď dieťa na du-
chovnej ceste predbehne rodičov 16.20 
Putovanie na miesta sväté 16.50 Emauzy 
– svätá omša na pamiatku Pánovej večere 
z Katedrály sv. Emeráma v Nitre 20.30 Aj vy 
máte jeden druhému umývať nohy 21.30 
Nástupisko do tmy
 06.04. (piatok)  08.15 Veľký piatok. Hosť: 
doc. František Trstenský 10.00 Ecce homo 
11.00 Keď je viera zakorenená v srdci 
a naozaj žije 13.00 Ja Poncius Pilátus – 
rozhlasová hra 14.00 Prijala kríž a pomáha 
ho niesť aj svojmu bratovi 15.55 Obrady 

Veľkého piatka 17.30 Tma a svetlo 18.30 
Odišiel na Veľký piatok – príbeh 20.30 
Verný Cirkvi, verný národu – životný profil 
ThDr. Michala Mrkvu, väzneného kňaza 
22.00 Pavel Strauss – Krížová cesta 23.00 
Nezlomné vo viere – spomienky rehoľnej 
sestry na komunizmus
 07.04. (sobota)  09.00 Turínske plátno 10.00 
Nevyliečiteľne chorí v súčasnosti 11.00 Vy-
znania – skutočné príbehy na povzbudenie 
a potešenie 13.00 Atmosféra a paradoxy 
Bielej soboty 14.00 Neplač, Veronika – roz-
hlasová hra 15.30 Stabat Mater dolorosa 
17.00 Bol na dne, ale Boh mu pomohol 
vstať a ísť ďalej životom – príbeh 18.50 
Veľkonočná vigília 21.00 Rozhovor s kar-
dinálom Dominikom Dukom 23.00 Odišiel 
na Veľký piatok
 08.04. (nedeľa)  05.00 Utiereň vzkriesenia. 
Gréckokatolícka liturgia z Katedrály Naro-
denia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. 
Hlavný celebrant: košický eparcha Mons. 
Milan Chautur 10.00 V sile Slova 10.30 
Effeta, otvor sa 12.00 Urbi et orbi 13.00 
Veľkonočné meditácie v tvorbe sloven-

ských básnikov 14.00 Udriem pastiera 
– rozhlasová hra 18.00 Emauzy – svätá 
omša z jezuitského Kostola Najsvätejšieho 
Spasiteľa v Bratislave 21.00 V utrpení 
nachádza zmysel 19.00 Pre ná(sť)ročných 
21.00 V utrpení nachádza zmysel 23.00 
Urbi et orbi R
 09.04. (pondelok)  09.00 Od Veľkého 
piatka až do Veľkonočného pondelka – 
zvyky predkov 10.00 Veľkonočné sviatky 
v rozprávaní misionárov 11.00 Eucharistia, 
stred môjho života 13.00 Veľkonočné zvyky 
z Oravy 14.00 J. G. Tajovský – Sľuby 15.20 
Pozvánka na Rozhlasovú púť do Krakova 
20.30 Ježiš zomrel za nás a umožnil nám 
stať sa svätými 22.00 Univerzálnosť spásy 
– rozhovor s prof. Giovannim Claudiom 
Bottinim OFM 23.00 Panna Mária – rozprá-
vanie o apoštoláte Panny Márie
 10.04. (utorok)  20.30 Veľkonočné obdobie
 14.04. (sobota)  18.00 Emauzy – grécko-
katolícka svätá liturgia z Katedrálneho 
chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky 
v Košiciach. Slúži otec Peter Horváth 20.30 

Misionár dnešnej doby. Hostia: páter 
František Kapusňák, Jana Jašková – dob-
rovoľníčka v Indii
 15.04. (nedeľa)  11.00 Deti alebo Krása 
v kroji rodená 13.00 Prozaik Anton Hykisch 
21.00 Keňa mojimi očami
 17.04. (utorok)  20.30 Príprava na biblickú 
nedeľu
 21.04. (sobota)  20.30 80. rokov života 
doc. Ivana Chalupeckého
 22.04. (nedeľa)  11.00 Čardáš – k fenoménu 
obľúbeného folklórneho tanca
 24.04. (utorok)  20.30 Slovom žalmu k ju-
bileu – Badín
 25.04. (streda)  20.30 Rímskokatolícka 
farnosť Dvorníky
 28.04. (sobota)  18.00 Emauzy – grécko-
katolícka svätá liturgia z Prešova 20.30 
Mesiac s pápežom Benediktom XVI. 
 29.04. (nedeľa)  11.00 Od Poľany vetrík 
pofukuje 13.00 Eva Pariláková – poetka 
15.30 Norika a Nela – príbeh

JEDNOTKA
 01.04. (nedeľa)  09.00 Animované biblické 
príbehy – Znamenia časov 09.30 Svätá 
omša a palmová procesia na Kvetnú 
nedeľu 12.20 Na ceste po Jeruzaleme ⓬
 05.04. (štvrtok)  08.25 Animované biblické 
príbehy – Mesiáš prichádza
 06.04. (piatok)  08.10 Animované biblické 
príbehy – Baránok Boží 10.30 Veľkopiatkové 
služby Božie – priamy prenos z evanje-
lického kostola z Hanušoviec nad Topľou 
12.00 Sola fide – dokument 20.10 Nebojte 

sa! ❼ – Život pápeža Jána Pavla II. 02.15 
Nebojte sa! ❼ R
 07.04. (sobota)  08.40 Animované biblické 
príbehy – Ježiš žije! 
 08.04. (nedeľa)  08.45 Animované biblické 
príbehy – Kráľ sa stal sluhom 11.55 Urbi et 
orbi 20.10 Don Bosco (1+2) ⓬ 02.00 Don 
Bosco (1+2) ⓬ R
 09.04. (pondelok)  08.40 Animované bib-
lické príbehy – Ježišova modlitba
 10.04. (utorok)  08.05 Animované biblické 
príbehy – Saul z Tarzu

DVOJKA
 01.04. (nedeľa)  12.20 Na ceste po Jeru-
zaleme ⓬ 12.50 Orientácie 13.15 Slovo 
00.35 Slovo R
 04.04. (streda)  15.05 Orientácie R 22.15 
Medzinárodný ekumenický koncert sak-
rálnych spevov
 05.04. (štvrtok)  18.00 Viditeľné slovo – Ve-
čera Pánova 19.40 Slovo – príhovor biskupa 
Mons. Stanislava Zvolenského 19.50 Prežili 
sme GULAG

 06.04. (piatok)  09.55 Posolstvá z kríža 
10.15 Miesto pre modlitbu 13.55 Symbo-
lika Trojdnia 19.55 Sviatočné slovo 20.05 
Ján Kalvín ⓬ – dokument 21.10 Krížová 
cesta – priamy prenos z Kolosea v Ríme 
za účasti Svätého Otca Benedikta XVI. 22.55 
Brat Slnko, sestra Luna ⓬ – dramatizácia 
životného príbehu sv. Františka z Asissi 
00.50 Baránok Boží
 07.04. (sobota)  09.35 Viditeľné slovo – krst 
svätý 10.00 Ján Kalvín ⓬ R 12.35 Veľká noc 
s Bonifácom – televízny film 16.10 Premo-
hol smrť ❼ – biblický a teologický výklad

Pomôcky: 
Ate, Aton, 

East, Gema
Značka 

kozmetiky Ono Preber sa 
k životu

Porušenie 
vernosti slovo Sicílska sopka Základná 

číslovka
Krvný obraz, 

skratka Plúžila
Autor:  

Vladimír  
Komanický

Textilák 2. časť 
tajničky Symetrála

Egyptský boh 
slnka

Dom. muž ské 
meno Protivzdušná 

obrana
Opustená

1. časť 
tajničky

Vlhči

Poplatky štátu

slovo Mužská 
pracovná 

obuv

Ženské meno Praotec
Pravoverec

Pravidlo Nedovolený 
zákrok v hok.

Bytový 
podnik, 
skratka

Ženské meno Mesto 
pri Prahe

Japonská 
lovkyňa

Horí 
plameňom

Papagáj
Verejná 
potupa

Načim

Brúsený 
drahokam

Zbytok 
po ohni

Východ, 
po anglicky

Cukrový sirup Švajčiarska 
rieka

Domácke 
ženské meno

Nádhera Radio Revolu
tion Online

Grécka bohy
ňa pomsty Has smäd

Národný 
podnik, 
skratka

Krídlo Zátka do suda Ozn. diploma
tických áut

Starší, skratka Vojenská 
správa

Chem. značka 
argónu

3. časť 
tajničky S vierou

Chemická 
organická 
zlúčenina

Hudobný štýl Kráľ, 
po latinsky

 a m t Á b a K o e a d ž a r v d d

 l s I e t a K o b t d o r z a u j

 p e I h l a n o l s a K t a m d s

 r l a m l e a Á z e l p s l o o I

 ch m o v I n v v n c K s a l v z n

 o o Ť d a l a í h y s t r o m u h

 l Č r n I í Á l z a p K í j o Ň v

 e e Á o Č n e c K I s r a v e a d

 r s K K b I a o I e a t o r o a e

 a s p Á s a s c l a o d Á s t l p

 b a t o r o p t Á n Á K o t b u e

 s v a d b a o a I r a r m Á d a š

 o a v a r p o n h Č p a v o K u a

Krížovka skrýva preklad cirkevnoslovanskej modlitby: 
Сeрдце чисто сози1жди во мнЁ, Б0же.________________________________________________

 legenda: ananÁs, armÁda, artuš, asImIlÁcIa, 
astÁt, astra, aula, banÁny, cesta, ČaKÁreŇ, ČIstIČ, 
ČpavoK, depeša, etapa, hnIs, chlIeb, cholera, 
choroba, Ihlan, Inotaj, KabÁt, KoleKtív, leKÁr, 
línIa, matKa, octan, oprava, osoba, ovos, plodIna, 
porota, potlesK, prÁca, prosba, proso, sKlad, 
spÁsa, strom, svadba, talmud, televízIa, vlaK, 
vlas, vodÁr, vražda, zrod.

tajničku osemsmerovky tvorí 35 nevyškrtaných písmen.  
autor: marek pataky. 

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 5: krížovka: spas ľud svoj, pane, 
a požehnaj svoje dedičstvo. osemsmerovka: modlitba pokor-
ného preniká oblaky. VýhERcA: monika tremková z vislanky. 
riešenia zasielajte na adresu: slovo, hurbanistov 3, 080 01 
prešov alebo slovo1@grkatpo.sk. 
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 08.04. (nedeľa)  10.30 Veľkonočná svä-
tá omša – priamy prenos z Katedrály 
sv. Šebastiána v Bratislave-Krasňanoch. 
Celebruje Mons. František Rábek 13.25 
Orientácie 17.00 Dedičstvo otcov – doku-
ment (1+2) 19.40 Sviatočné slovo 22.50 
Sviatočné slovo R
 12.04. (štvrtok)  14.05 Orientácie R
 15.04. (nedeľa)  10.30 Svätá omša na Svia-
tok Božieho milosrdenstva. Celebruje 
Mons. Bernard Bober 15.30 Orientácie 
15.55 Slovo 18.00 Dedičstvo otcov R

RáDIO SLOVENSKO
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 06.19 Nedeľné ranné zamyslenie 
21.05 Cesty 
 06.04. (piatok)  20.05 P. Gabriš: Význam 
Kristových posledných slov na kríži
 15.04. (nedeľa)  21.05 P. Gabriš: Veľko-
nočné cesty
 22.04. (nedeľa)  09.00 Evanjelické služby 
Božie z Liptovskej Porúbky

RáDIO SLOVENSKO A REGINA
  01.04. (nedeľa)  09.00 Svätá omša (BA)
 08.04. (nedeľa)  09.00 Svätá omša (KE) 
11.50 Urbi et orbi – priamy prenos z Va-
tikánu
 15.04. (nedeľa)  09.00 Svätá omša (BA)
 29.04. (nedeľa)  09.00 Bohoslužby Evanje-
lickej cirkvi metodistickej z Bratislavy

RáDIO REGINA (BA, BB, KE)
Streda  21.00 Cesty R
Sobota  21.00 Viera v živote
Nedeľa  07.55 Z duše 17.10 Frekvencia M
 01.04. (nedeľa)  07.55 K. Nádaská: Kvetná 
nedeľa
 06.04. (piatok)  07.55 J. Grešo: K Veľkému 
piatku 16.00 Sviatočné evanjelické pašio-
vé bohoslužby na Veľký piatok z Hornej 
Mičinej
 07.04. (sobota)  07.55 Š. Chrappa: Ticho 
pred búrkou 09.00 Gréckokatolícka svätá 
liturgia z Chrámu Zboru sv. Jána Krstiteľa 
v Krásnom Brode 20.00 Veľkonočná vigília 
z Dómu sv. Alžbety v Košiciach
 08.04. (nedeľa)  07.55 A. Adamkovič: 
Vzkriesenie
 22.04. (nedeľa)  09.00 Gréckokatolícka 
svätá liturgia

RáDIO REGINA (KE)
 21.04. (sobota)  21.00 Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Michal Bučko, Žakovce)
 22.04. (nedeľa)  21.00 Duchovné slovo R

RáDIO DEVÍN
Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i ne-
veriacich
 01.04. (nedeľa)  07.00 P. Gabriš/T. Jančík: 
Služobník Hospodinov
 15.04. (nedeľa)  07.00 P. Gabriš/D. Dian: 
Nedeľa Božieho milosrdenstva

Zmena programu vyhradená.

cyrilika
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 GR.KAT. MLáDEŽNÍCKE CENTRUM BáRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

01. 04. Kvetná nedeľa. Stretnutie mládeže s otcom 
arcibiskupom Jánom v Prešove
13. – 15.04. Život v Kristovi. Zvlášť odporúčame tým, 
čo absolvovali Kurz Filip ako následnú formáciu. Ve-
ková kategória účastníkov je 14 a viac rokov (Mgr. Pe-
ter Lipták a tím)
20. – 22.04. AePAŠ. Víkend pre animátorov
27. – 29.04. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné 
podujatie pre deti a mládež. Veková kategória účast-
níkov je od 9 do 30 rokov.
05. 05. Archieparchiálny športovo-turistický deň
11. – 13.05. AePAŠ. Víkend pre animátorov.
18. – 20.05. Život viery. Ak si nadšený z hrdinov viery, 
o ktorých čítaš v Božom slove, a túžiš sa stať jedným 
z nich v týchto časoch, príď! Tento víkend sa bude-
me zaoberať otázkami, čo je viera a ako žiť život viery 
podľa vzoru, ktorý nám títo hrdinovia viery zanecha-
li. Podmienkou je absolvovaný minimálne Kurz Filip. 
(Peter Lipták & tím)

GR.KAT. MLáDEŽ. PASTOR. CENTRUM
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,  
gmpc.grkatpo.sk, Koordinátor mladých: 

0908 302 814, 0903 982 846 (VPS)

03.04. Filmový večer – The Soviet Story. Hosť Mons. 
Ján Babjak SJ, arcibiskup a metropolita (18.00 hod.)
10.04. Šikovná vareška (18.00 hod.)
17.04. Šikovná vareška (18.00 hod.)

 CENTRUM PRE RODINU
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435 

Modlitebná SMS linka: 0904738649

12. – 15.04. Kurz prípravy na manželstvo. Ak sa 
chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len 
uvažujete, dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno 
kritérium – kvalitnú prípravu.
20. – 22.04. Kurz Rút (Bratislava). Evanjelizačný kurz 
pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oži-
viť a uzdraviť vzťah manželov. Kontakt na organizáto-
ra: p. Ján Nukovič, tel: 0907 521 313.
18. – 20.05. Kurz Samuel vám pomôže plnšie poro-
zumieť výchove a odovzdávaniu viery deťom na prin-
cípoch Božieho slova. Cieľom je posilnenie, obnova 
a uzdravenie v oblasti vzťahov rodičov s deťmi.

 PúTNICKé MIESTA

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

01.04. Liturgia s modlitbami za uzdravenie (09.30 
hod.)
14.04. Fatimská sobota, púť Božieho milosrdenstva 
(10.00 hod.)
22.04. Výročie voľby pápeža (10.00 hod.)
05.05. Fatimská sobota (10.00 hod.)

Michalovce, kláštor redemptoristov

07.04. Fatimská sobota (08.30 hod.)
25.04. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 
hod.)

Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643

07.04. Fatimská sobota (10.30 hod.)
15.04. Malá púť. Nedeľa Božieho milosrdenstva 
(09.00 hod.)
01.05. Púť sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny 
Márie (10.30 hod.)
05.05. Fatimská sobota (10.30 hod.)

GR.KAT. MLáDEŽ. PASTOR. CENTRUM
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,  
gmpc.grkatpo.sk, Koordinátor mladých: 

0908 302 814, Kaviareň: 0915558500

PáPEžSKé MISIJNé DIELA
Naďalej môžete pomôcť misiám formou zbierky použitých poštových 

známok v rámci vašich farností. Stačí iba známku s pečiatkou vystrih-
núť s min 1 cm okrajom alebo poslať aj s obálkou, či pohľadnicou. 

NEODLEPUJTE!    
Akcia nie je časovo obmedzená.

Známky môžete potom príležitostne zaslať alebo doručiť 
do redakcie časopisu Slovo na adresu: Slovo – PMD,  

Hurbanistov 3, 080 01 Prešov.

Zo srdca ďakujeme všetkým darcom, školám, farnostiam 
i desiatkam jednotlivcov, ktorí doteraz zaslali tisíce 
známok. Často tí najväčší dobrodinci ostávajú skrytí 

za inštitúciami či iba v iniciálach v listoch. Práve túto skrytosť však 
Boh miluje. To nás vedie k tomu, aby sme vám poďakovali touto for-
mou a nie výpisom všetkých dobrodincov. Za seba môžem povedať, 
že vás zahŕňam do svojich modlitieb i prosieb na liturgii a úprimne 

vám ďakujem za vašu pomoc i obetu.
Juraj Gradoš


