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Svätý Otec  
Benedikt XVI.  
sa vzdal svojho úradu 

„Najdrahší bratia, 
pozval som vás na toto konzistórium nie iba z dôvodu troch procesov kanonizácie, ale 
tiež preto, aby som vám oznámil veľmi dôležité rozhodnutie pre život Cirkvi. Po opa-
kovanom spytovaní svedomia pred Bohom som dospel k istote, že moje sily, vzhľadom 
na pokročilý vek, nie sú už dostačujúce na vykonávanie Petrovho úradu riadnym spô-
sobom. Som si dobre vedomý toho, že táto služba, vzhľadom na jej duchovnú podsta-
tu, musí byť vykonávaná nielen skutkami a slovami, ale i utrpením a modlitbou.

Ale v súčasnom svete, podliehajúcom rýchlym zmenám a zmietanom v dôležitých 
otázkach pre život viery, pre riadenie loďky sv. Petra a hlásanie evanjelia, je potrebná 
aj sila tak tela, ako aj duše, sila, ktorá mi v posledných mesiacoch ubúdala takým spô-
sobom, že som musel uznať svoju neschopnosť vykonávať dobre ministérium, ktoré 
mi bolo zverené.

Z tohto dôvodu, uvedomujúc si dobre závažnosť tohto aktu, s plnou slobodou vy-
hlasujem, že sa vzdávam úradu rímskeho biskupa, následníka sv. Petra, zvereného mi 
kardinálmi 19. apríla 2005, a to takým spôsobom, že 28. februára 2013 od 20. hodiny sa 
sídlo v Ríme, Petrov stolec, stane vakantný a kompetentnými bude zvolané konkláve 
na voľbu nového pápeža.

Najdrahší bratia, z hĺbky srdca vám ďakujem za všetku lásku a prácu, ktorú ste 
spolu so mnou zdieľali pri nesení ťarchy tohto úradu, a žiadam o odpustenie za všetky 
moje nedostatky. Teraz zverme svätú Cirkev do starostlivosti Najvyššieho pastiera, 
nášho Pána Ježiša Krista a prosme jeho svätú Matku Máriu, aby s materskou láska-
vosťou pomáhala otcom kardinálom pri voľbe nového pápeža. Čo sa týka mňa, aj 
v budúcnosti si prajem slúžiť celým svojím srdcom, životom zasväteným modlitbe, 
svätej Božej Cirkvi.“

Vatikán 10. február 2013
(vyhlásenie Benedikta XVI., ktoré predniesol 11. februára 2013)



Detstvo
Pápež Benedikt XVI., vlastným menom 
Jozef Ratzinger, sa narodil 16. apríla 1927 
v bavorskom mestečku Marktl am Inn 
ako syn policajta. Jeho matka pochádzala 
z južného Tirolska. Spolu so súrodencami 
Máriou a Georgom vyrastal v hlboko veria-
cej rodine.

Dva roky po narodení, 11. júla 1929, sa 
rodina presťahovala do Tittmoningu an 
der Salzach a 5. decembra 1932 do mesta 
Aschau am Inn. V tridsiatych rokoch minu-
lého storočia, po uchopení moci národnými 
socialistami, kúpil Jozefov otec malý sed-
liacky dom v Hufschlagu pri Traunsteine, 
pretože sa obával, že bude vojna, a zvážil, 
že bude lepšie vlastniť dom s pôdou. 
Kardinál Ratzinger vo svojej autobiografii 
Aus meinem Leben (Z môjho života) v roku 
1998 k tomu poznamenal, že nebolo vôbec 
„ľahké povedať, kde som vlastne doma. Môj 
otec bol ako policajt opakovane preklada-
ný, takže sme boli často ako na vandrovke. 
Až keď v roku 1937 odišiel ako 60-ročný 
do dôchodku, mohli sme sa nasťahovať 
do domu v Hufschlagu pri Traunstei-

ne, ktorý sa potom stal naším vlastným 
domovom“. V roku 1941 bol Ratzinger (ako 
všetci štrnásťroční chlapci) zapísaný do 
Hitlerjugendu. Ako nepríliš nadšený člen 
odmietal chodiť na schôdze. Jeho otec bol 
nepriateľ fašizmu a jeden z Ratzingerových 

bratrancov, štrnásťročný chlapec s Downo-
vým syndrómom, bol zavraždený režimom 
v rámci kampane eugeniky. V roku 1943 bol 
vo veku 16 rokov so zvyškom svojej triedy 
povolaný k nemeckému protilietadlovému 
zboru a vycvičený za pomocníka obsluhy 
protilietadlového kanóna a nasadený na 
ochranu továrne BMW. Neskôr trénoval 
v nemeckom pešom pluku a pre chorobu sa 
vyhol ďalším prísnym vojenským povinnos-
tiam.

Kňazstvo
Po štúdiu filozofie a teológie vo Freisingu 
a Mníchove prijal 29. júna 1951 vo Freisingu 
kňazskú vysviacku spolu s bratom Geor-
gom, ktorý sa venoval cirkevnej hudbe a do 
roku 1994 bol dómskym kapelníkom v Re-
gensburgu. V súčasnosti žije v kláštore ako 
kňaz na odpočinku. Sestra Jozefa Ratzinge-
ra Mária nasledovala svojho brata na všetky 
jeho pôsobiská. Starala sa o jeho domácnosť 
až do svojej náhlej smrti v roku 1991.

Jozef Ratzinger najskôr pôsobil ako 
výpomocný kňaz v Münchene-Moosachu 

a ako kaplán v Münchene-Bogenhausene. 
V rokoch 1952 – 1954 pôsobil ako docent 
v Arcibiskupskom kňazskom seminári vo 
Freisingu a neskôr na Filozoficko-teologic-
kej vysokej škole vo Freisingu. 
V roku 1957 habilitoval na univerzite v Mní-

chove prácou o sv. Bonaventúrovi. V nasle-
dujúcich rokoch pôsobil ako mimoriadny 
profesor dogmatiky a fundamentálnej 
teológie na Filozoficko-teologickej vysokej 
škole vo Freisingu a ako ordinár pre funda-
mentálnu teológiu na univerzite v Bonne. 
Keď sa v roku 1962 začínal Druhý vatikán-
sky koncil, mal Jozef Ratzinger iba 35 rokov. 
V tom čase už pôsobil na akademickej pôde 
v Bonne. Tohto mladého teológa si pozval 
na koncil kolínsky arcibiskup Frings ako 
svojho teologického poradcu.

Na univerzite v Münsteri sa stal v roku 
1963 ordinárom pre dogmatiku a dejiny 
dogiem. Od roku 1966 vykonával ten istý 
úrad na univerzite v Tübingene a v rokoch 
1969 – 1977 na univerzite v Regensburgu.

Biskup
25. marca 1977 bol Jozef Ratzinger vymeno-
vaný za arcibiskupa Mníchovsko-freisinskej 
arcidiecézy a 27. mája prijal biskupskú 
vysviacku. Ako sám uvádza, dosť sa zdráhal 
prijať tento úrad. Cítil, že je skôr povolaný 
pôsobiť na akademickej pôde a aj zdravie 
mal dosť chatrné. 

Kardinál
Mesiac po jeho biskupskej vysviacke ho 
pápež Pavol VI. 27. júna 1977 vymenoval 
za kardinála. V tom čase mal 50 rokov. 
Ako 51-ročný sa v roku 1978 zúčastnil na 
konkláve, z ktorého ako pápež Ján Pavol I. 
vyšiel benátsky patriarcha Albino Luciani, 
a tiež konkláve, z ktorého vyšiel ako pápež 
Ján Pavol II. krakovský arcibiskup Karol 
Wojtyla. Arcibiskupom v Mníchove bol iba 
päť rokov, pretože pápež Ján Pavol II. ho 25. 
novembra 1981 ustanovil za prefekta Kon-
gregácie pre náuku viery vo Vatikáne.

Odvtedy žil kardinál Jozef Ratzinger 
v tieni svojho pápeža Jána Pavla II., kto-
rému slúžil ako „strážca“ pravej viery. Cez 
jeho ruky prechádzali vatikánske vieroučné 
i disciplinárne dokumenty, z úzadia riešil 
pálčivé problémy Cirkvi. Takto žil 24 rokov. 
Jeho post bol neotrasiteľný a pevný až do 
smrti Jána Pavla II.

Kardinál Jozef Ratzinger dostal mnohé 
vyznamenania. Bol členom 2. sekcie vati-
kánskeho štátneho sekretariátu – vzťahy so 
štátmi, členom Kongregácie pre východné 
cirkvi, Kongregácie pre Boží kult a disciplí-
nu sviatostí, Kongregácie pre biskupov, 
Kongregácie pre evanjelizáciu národov 
a Kongregácie pre katolícku výchovu. 
Pôsobil aj v Pápežskej rade pre napo-
máhanie jednoty kresťanov, v Pápežskej 
rade pre kultúru, v Pápežskej komisii pre 
Južnú Ameriku, ako aj v Pápežskej komisii 

Ecclesia Dei. V rokoch 1986 – 1992 viedol 
Pápežskú komisiu pre zostavenie Katechiz-
mu Katolíckej cirkvi a o desať rokov neskôr 
sa stal dekanom kolégia kardinálov.

Konkláve
Po pohrebných obradoch za zosnulého 
Jána Pavla II. sa 18. apríla 2005 v Bazilike sv. 
Petra konala svätá omša za zvolenie nového 
pápeža. Slúžil ju kardinál Jozef Ratzinger, 
dekan kardinálskeho kolégia. Popolud-
ní o 16.30 hod. sa 115 kardinálov voličov 
presunulo do Sixtínskej kaplnky, kde 
zaznel hymnus k Svätému Duchu. Kardinál 
Ratzinger spolu s kardinálmi predniesol 
predpísanú prísahu a každý z účastníkov 
konkláve ju potvrdil položením ruky na 
otvorený evanjeliár umiestnený v centre 
Sixtínskej kaplnky.

O 17.25 hlavný pápežský ceremoniár arci-
biskup Pietro Marini vyhlásil Extra omnes 
(Všetci nepovolaní von) a dvere Sixtínskej 
kaplnky sa zatvorili. Okrem kardinálov 
voličov v nej zostali len arcibiskup Marini 
a český kardinál Tomáš Špidlík, ktorý pred-
niesol meditáciu pred samotnou voľbou. 
Po skončení meditácie kardinál Špidlík 
spolu s pápežským ceremoniárom kaplnku 
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Diela Svätého Otca
Encykliky
• Láska v pravde (Caritas in Veritate) (2009)
• Spasení v nádeji (Spe Salvi) (2007)
• Boh je láska (Deus Caritas Est) (2005)

Exhortácie
• Cirkev na Blízkom východe (Ecclesia in Medio 

Oriente) (2012)
• Záväzok Afriky (Africae munus) (2011)
• Slovo Pánovo (Verbum Domini) (2010)
• Sviatosť lásky (Sacramentum Caritatis) (2007)

Diela
• Ježiš Nazaretský 3. Ježišovo detstvo (2012)
• Ježiš Nazaretský 2. Od vstupu do Jeruzalema po 

zmŕtvychvstanie (2011)
• Verbum Domini (2011)
• Eschatológia. Smrť a večný život (2011)
• Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista (2008)
• Ježiš Nazaretský 1. Od krstu v Jordáne po pre-

menenie (2007)
• Úvod do kresťanstva (2007)
• Zasiahnutí neviditeľným (2006)
• Z môjho života. Autobiografia (2005)
• Duch liturgie (2005)
• Hodnoty v čase prenikavých zmien (2005)
• Na ceste k Ježišovi Kristovi (2003)
• Viera – pravda – tolerancia. Kresťanstvo a sve-

tové náboženstvá (2003)
• Boh je nám blízky. Eucharistia: Stred života (2001)
• Boh a svet. Viera a život v našom svete. Rozho-

vor s Petrom Seewaldom (2000)
• Duch liturgie. Úvod (2000)
• Úvod do kresťanstva (2000)
• Z môjho života (1998)
• Opätovné nájdenie stredu. Texty zo štyroch 

desaťročí (1997)
• Soľ Zeme. Kresťanstvo a Katolícka cirkev na 

prelome tisícročí. Rozhovor s Petrom Seewal-
dom (1996)

• Pravda, hodnoty, moc. Skúšobné kamene plura-
listickej spoločnosti (1993)

• Povolaný/í/á k spoločnosti. Pochopenie dnešnej 
Cirkvi (1991)

• Pozerať na Krista. Nácvik viery, nádeje, lásky (1989)
• Prerušenie a nový rozvoj. Odpoveď viery na krízu 

hodnôt (1988)
• Cirkev, ekuména a politika (1987)
• Politika a vykúpenie. K vzťahu viery, racionality 

a ira cionálneho v takzvanej teológii oslobodenia 
(1986)

• Teologická náuka princípov. Stavebné kamene 
fundamentálnej teológie (1982)

• Sviatok viery. Pokusy z oblasti teológie bohosluž-
by (1981)

• Eschatológia, smrť a večný život (1981)
• Viera, obnova, nádej. Teologické uvažovanie 

o dnešnej situácii Cirkvi (1981)
• Obrátenie sa k stredu. Meditácie teológa (1981)
• K pojmu sakrament (1979)
• Dcéra Sionu. Pohľady na mariánsku vieru Cirkvi 

(1977)
• Boh Ježiša Krista. Pohľady na trojjediného Boha 

(1976)
• Nový ľud Boží. Návrhy k ekleziológii (1972)
• Jednota národov. Vízia cirkevných otcov (1971)
• Problém dejín dogmy z pohľadu katolíckej teoló-

gie (1966)
• Posledné zasadacie obdobie koncilu (1966)
• Udalosti a problémy tretieho obdobia koncilu (1965)
• Prvé zasadacie obdobie Druhého vatikánskeho 

koncilu (1963)
• Koncil na ceste. Obhliadnutie za 2. zasadacím 

obdobím Druhého vatikánskeho koncilu (1963)
• Kresťanská bratskosť (1960)
• Dejinná teológia svätého Bonaventúru (1959)
• Ľud a dom Boží v Augustínovej náuke o Cirkvi 

(1954)
• Dogma a zvestovanie

spracovala H. Krenická

Oznámenie abdikácie Benedikta XVI. si vypočuli traja Slováci. 
Okrem kardinála Jozefa Tomka bol medzi nimi i pápežský 
sakristián Pavol Benedik OSA a Ján Dubina, oficiál úradu 
liturgických slávení najvyššieho veľkňaza vo Vatikáne.

„Keď sme už končili konzistórium, Svätý Otec si sadol, 
že nám chce ešte niečo povedať. Po latinsky prečítal krátke 
vyhlásenie... Po modlitbách sme sa nerozišli, ale diskutovali 
sme medzi sebou, lebo sme nevideli žiadnu vonkajšiu 
príčinu. Je to človek, ktorý berie svoje povinnosti stopercentne 
a tak ich chce aj plniť. Možno aj tam treba hľadať koreň jeho 
rozhodnutia, že to riešil takto radikálne. Toto je môj osobný 
dojem.“ (kardinál Jozef Tomko)
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opustili. Ešte v ten deň sa konalo prvé kolo 
voľby. Čierny dym však dal svetu na zná-
mosť, že prvé kolo voľby bolo neúspešné.

Na druhý deň podvečer už pútnici ča-
kajúci na Námestí sv. Petra mali dôvod na 
radosť. Z komína vychádzal biely dym. Voľ-
bu nového pápeža oznámil čílsky kardinál 
protodiakon Jorge Arturo Augustin Medina 
Estévez. O 18.48 tradičnou latinskou for-
mulou Annuntio vobis gaudium magnum: 
Habemus Papam! (Zvestujem vám veľkú 
radosť: Máme pápeža!) oznámil, že na pá-
pežský stolec vystúpil Jozef Ratzinger.

Prvé slová nového pápeža, ktoré pred-
niesol z balkóna Baziliky sv. Petra, boli: „Po 
veľkom pápežovi Jánovi Pavlovi II. ctihodní 
kardináli zvolili mňa, jednoduchého a po-
korného robotníka v Pánovej vinici“. Potom 
udelil svoje prvé pápežské požehnanie Urbi 
et orbi – Mestu a svetu.

19. apríla 2005 bol teda Jozef Ratzinger 
vo veku 78 rokov zvolený za pápeža. Stal sa 
tak v poradí 265. pápežom Katolíckej cirkvi. 
Jeho voľba bola pomerne rýchla. Zvolený 
bol už po štvrtom hlasovaní presvedčivou 
väčšinou 100 z celkového počtu 115 hlasov.

Benedikt XVI.
Novozvolený Svätý Otec chcel voľbou 
svojho mena vzdať hold Benediktovi XV. za 

jeho neúnavné úsilie pomôcť utečencom 
a zjednotiť svet rozpoltený vojnou: „Bol 
naozajstným a odvážnym prorokom mieru, 
o ktorý ťažko a statočne zápasil. Najprv keď 
sa pokúšal zamedziť dráme vojny a potom 
eliminovať jej strašné dôsledky. V týchto 
šľapajach chcem pokračovať vo svojom 
úrade, v službe zmierenia a súladu medzi 
ľuďmi.“

Nechal sa inšpirovať aj sv. Benediktom, 
zakladateľom západného mníšstva a patró-
nom Európy. „Meno Benedikt tiež pripo-
mína výnimočnú postavu veľkého otca 
západného mníšstva – sv. Benedikta z Nur-
sie, ktorý je s Cyrilom a Metodom spolu-
patrónom Európy. Postupné rozšírenie 
benediktínskeho rádu, ktorý založil, malo 
zásadný vplyv na rozšírenie kresťanstva na 
európskom kontinente. Z tohto dôvodu je 
sv. Benedikt veľmi uctievaný v Nemecku 
a zvlášť v Bavorsku, odkiaľ pochádzam. 
Sv. Benedikt predstavuje základ jednoty 
Európy a významný odkaz na nevyvráti-
teľný fakt kresťanských koreňov európskej 
kultúry a civilizácie.“

Palium Petrinum
Benedikt XVI. zaviedol novú formu pália. 
Ján Pavol II. a jeho predchodcovia nosili 
jednoduché arcibiskupské pálium. Nové 

pálium je dlhé 2 metre a 16 centimetrov, 
široké 11 centimetrov. Má päť červených 
krížikov a k ornátu je pripevnené tromi 
sponami. Benedikt XVI. sa tak vrátil k páliu, 
aké nosili rímski biskupi v prvom tisícročí 
kresťanstva. Jeho zavedením naznačuje, že 
k jednote kresťanov sa dá dospieť iba tak, že 
sa „vrátime“ do doby, keď sme ešte neboli 
rozdelení, a budeme hľadať a odstraňovať 
dôvody rozdelenia, ku ktorým došlo.

Symboliky pália sa dotkol aj vo svojej 
úvodnej homílii, ktorá je v dnešných časoch 
prorockým slovom a povzbudením pre 
všetkých, ktorým bola zverená zodpoved-
nosť za iných.

„Pálium hovorí predovšetkým to, že nás 
všetkých nesie Kristus. Ale zároveň nás 
vyzýva, aby sme niesli jeden druhého. Tak 
sa pálium stáva symbolom pastierovho 
poslania...

Pastiera musí prenikať svätý nepokoj: nie 
je mu ľahostajné, koľko osôb žije na púšti. 
A je toľko foriem púšte. Je púšť chudoby, 
púšť hladu a smädu, je púšť opustenosti, 
osamelosti, zničenej lásky. Je púšť temno-
ty Boha, vyprázdnenia duší bez vedomia 
dôstojnosti a cesty človeka. Vonkajšie púšte 
sa vo svete množia, pretože vnútorné púšte 
sú bez konca. Preto už poklady zeme nie sú 
v službe budovania Božej záhrady, v kto-
rej by všetci mohli žiť, ale sú podrobené 
mocnostiam vykorisťovania a zničenia. Celá 
Cirkev a pastieri v nej sa musia ako Kristus 
vydať na cestu, aby vyviedli ľudí z púšte na 
miesto života, k priateľstvu s Božím Synom. 
K tomu, ktorý dáva život v plnosti. Symbol 
baránka má ešte ďalší význam. Na staro-
bylom Východe bolo zvykom, že sa králi 
označovali ako pastieri svojho ľudu. Bol 

to obraz ich moci, cynický obraz: národy 
boli pre nich ako ovce, s ktorými mohol 
pastier nakladať podľa ľubovôle. Zatiaľ čo 
pastier všetkých ľudí, živý Boh, sa sám stal 
baránkom. Postavil sa na stranu baránkov – 
tých, ktorí sú pošliapavaní a zabíjaní. Práve 
tak sa zjavuje, ako pravý pastier: ,Ja som 
dobrý pastier... Dávam svoj život za ovce,‘ 
hovorí Ježiš o sebe (Jn 10, 14n). Nevykupuje 
moc, ale láska! ... Pásť znamená milovať. 
A milovať znamená byť ochotný trpieť. 
Milovať znamená dávať ovciam pravé 
dobro, potravu Božej pravdy, Božieho slova, 
potravu jeho prítomnosti, ktorú nám dáva 
v Najsvätejšej Sviatosti. Drahí priatelia, 
v tejto chvíli môžem iba povedať: modlite 
sa za mňa, aby som sa naučil milovať Pána 
stále viac. Modlite sa za mňa, aby som stále 
viac miloval svoje stádo – vás, svätú Cirkev, 
každého jednotlivo a všetkých spoločne. 
Modlite sa za mňa, aby som neutekal pred 
vlkmi. Modlime sa jedni za druhých, aby 
nás Pán niesol a aby sme sa naučili niesť 
bremená jedni druhých.“ (24. apríl 2005)

Zo súkromia
O domácnosť (varenie, pranie, upratovanie 
súkromných pápežových izieb) sa starali 
sestry laického spoločenstva Memores 
Domini. Okrem nich mu pomáhali ešte 
dve sekretárky nemeckého pôvodu a jeho 
osobný sekretár Mons. Georg Gänswein, 
ktorý pochádza z Bavorska.

Blahorečenie Jána Pavla II.
Benedikt XVI. sa veľmi rýchlo po svojom 
zvolení (už 9. mája 2005) rozhodol neapli-

kovať pravidlo o päťročnej čakacej dobe po 
smrti, ktorá musí predchádzať procesu be-
atifikácie a kanonizácie, v prípade beatifi-
kačného procesu svojho predchodcu. Preto 
Jána Pavla II. blahorečil už 1. mája 2011 na 
Námestí sv. Petra vo Vatikáne a jeho sviatok 
stanovil na 22. október (deň prevzatia 
pápežského úradu v roku 1978).

Svetové dni mládeže
Božím riadením sa po svojom nástupe 
do úradu Svätý Otec po prvýkrát stretol 
s mladými práve vo svojom rodisku. Na 
stretnutí s nosnou témou Prišli sme sa mu 
pokloniť sa 16. – 21. augusta 2005 v Kolíne 
nad Rýnom zúčastnilo 1,2 milióna mladých 
ľudí. Druhé stretnutie s 500-tisíc mladými, 
ktorého heslom bolo Prijmite moc, absol-
voval Benedikt XVI. na južnej pologuli, 
v austrálskom Sydney. Ostatné svetové dni 
mládeže sa za účasti Benedikta XVI. a 2,5 
mil. mladých s heslom Pevní vo viere usku-
točnili 16. – 21. augusta 2011 v španielskom 
Madride.

Encykliky
Prvá encyklika Boh je láska (Deus caritas 
est) uzrela svetlo sveta na Vianoce v prvom 
roku pastierskej služby Benedikta XVI. 
Tento okružný list Svätého Otca adresova-
ný veriacim na celom svete, ktorým chcel 
vytýčiť základné línie svojho práve začatého 
pontifikátu, bol absolútne prvou encykli-
kou venovanou téme lásky.

O dva roky neskôr vyšla druhá encyklika 
s názvom V nádeji sme spasení (Spe salvi), 
v ktorej sa dotýka beznádeje v súčasnom 
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Erb Svätého Otca Benedikta XVI.
Erb Benedikta XVI. obsahuje prvky starodávnych tradícií jeho 
vlasti. Prihlásil sa tak k rodnému Bavorsku. Porušil tisíc rokov 
starú heraldickú tradíciu pápežských erbov tým, že sa vo 
svojom erbe zriekol tiary (trojitej pápežskej koruny), čo 
má symbolizovať jeho predsavzatie uplatňovať iba du-
chovnú moc pri vedení ľudí k spáse, a pridal pálium.

Štít má tvar krokvy prehnutej nadol. V prvom 
poli je na zlatom pozadí hlava Maura so zlatou 
náušnicou, červenou korunou a golierom. Je to 
erb starobylej nemeckej diecézy Freising (vznik 
sa datuje okolo 8. storočia), ktorá sa v roku 
1818 zlúčila s Mníchovskou arcidiecézou. Je to 
zároveň symbol všeobecnosti Cirkvi a rasovej 
i triednej znášanlivosti.

V druhom poli je na zlatom pozadí kolmo nahor 
kráčajúci medveď svätého Korbiniána, patróna Bavor-
ska. Svätec pochádzal z Francúzska a v 8. storočí hlásal evanje-
lium v Bavorsku. Podľa legendy, keď putoval cez Alpy, medveď 

mu zožral koňa, a nato svätec prinútil medveďa, aby mu niesol 
batožinu až do Ríma a naspäť. Medveď má na chrbte červe-

nú batožinu previazanú čiernou stuhou, ktorá symbolizuje 
bremeno pápežského úradu.

V treťom, červenom poli je mušľa, ktorá je 
starobylým symbolom pútnika. V pápežskom erbe 

symbolicky znázorňuje putujúci Boží ľud.
Štít je korunovaný mitrou s tromi zlatými 

brvnami – symbolizujú trojitú pápežskú moc: 
posväcovať, vyučovať a viesť ľudí k spáse. Brvná 

sú prepojené zlatým kolom, čo znamená, že 
tieto moci sa spájajú v osobe pápeža.

Za štítom sú dva skrížené kľúče svätého Pet-
ra. Symbolizujú duchovnú moc nástupcu apoštola 

Petra, ktorému Kristus dal moc. (Mt 16, 19)
Poniže štítu je biele pápežské pálium s červenými 

krížikmi. Je to znak hodnosti.
spracovala H. Krenická

Benedikt XVI.
• 265. rímsky pápež
• v poradí ôsmy nemecký pápež a prvý nemecký 

pápež po 482 rokoch
• siedmy odstupujúci pápež
• ako Svätý Otec viedol Katolícku cirkev do dňa 

rezignácie 28. februára 2 873 dní
• počas svojho pôsobenia absolvoval 348 stredaj-

ších audiencií
• len za rok 2012 sa na generálnych audienciách, 

bohoslužbách a ďalších vystúpeniach Svätého 
Otca zúčastnilo dohromady 2 350 800  ľudí (na 
stredajších 44 generálnych audienciách 447 000 
veriacich; na zvláštnych hromadných audienci-
ách 146 800; na bohoslužbách, ktorým predse-
dal Svätý Otec, 501 000 veriacich; na nedeľných 
vystúpeniach pri modlitbe Anjel Pána na Námes-
tí sv. Petra a v Castel Gandolfe asi 1 256 000)

• počas pontifikátu Benedikta XVI. odstúpilo 77 
biskupov (k októbru 2012)

• celkovo vykonal 25 apoštolských ciest; trikrát 
navštívil rodné Nemecko (2005, 2006, 2011)

• pred svojím zvolením vydal okolo 35 diel
• počas pôsobenia v úrade pápeža k nim pribudlo 

ďalších 10 diel
• vydal 3 encykliky, 114 apoštolských konštitúcií 

a 4 exhortácie
spracovala M. Kipikašová  

(RV; www.svetkrestanstva.sk)
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Abdikujúci pápeži
Aj napriek tomu, že v dejinách Cirkvi bolo už šesť pápe-
žov, ktorí sa z rozličných dôvodov zriekli svojho úradu, 
v dnešnej dobe vnímame toto gesto ako nezvyčajné 
a výnimočné. Benedikt XVI. svoje rozhodnutie jasne 
predniesol a vysvetlil, a zrejme otvoril aj nový pohľad 
na úrad pápeža. Možno aj preto viackrát navštívil hrob 
sv. Celestína V. (1294), ktorý dobrovoľne a bez vplyvu 
vonkajších okolností odstúpil z úradu pápeža a potom 
vo väzení v roku 1296 zomrel.

Klement I.
Prvým abdikujúcim pápežom bol 
sv. Klement I., tretí nástupca apoštola 
Petra (zvolený okolo roku 90 po Kr., 
na Petrovom stolci pôsobil pravdepo-
dobne 9 rokov). Bol rímskym občanom 
židovského pôvodu a žiakom sv. Petra 
a Pavla. U najvyšších predstaviteľov cisárskej 
moci vzbudzoval v čase svojho pôsobenia stále viac 
nedôvery voči kresťanstvu. A tak ho v roku 97 cisár 
Nerva poslal do exilu v Chersonese. V Ponte Euxine sa 
venoval apoštolskej činnosti, zatiaľ čo v Ríme ho na zá-
klade prvej násilnej abdikácie na Petrov stolec nahra-
dil Evaristus. Podľa tradície podstúpil mučenícku smrť 
vo vyhnanstve na Kryme (97), kde jeho telo našli sv. 
Konštantín a Metod. Ostatky priniesli na Veľkú Moravu 
a odtiaľ do Ríma, kde boli uložené v jemu zasvätenej 
bazilike (pôvodne to bol rodný dom svätca).

Sv. Poncián
Prvým pápežom, ktorý sa dobrovoľne 
vzdal svojho úradu, bol sv. Poncián 
(230 – 235). Pôvodom bol Riman 
a jeho pontifikát prebiehal za vlády 
cisára Alexandra Severa v čase rozkolu 
s protipápežom Hypolitom.

V Ríme boli biskup Poncián aj jeho sok 
Hippolyt chytení a odvezení na ostrov Sardínia do 
vyhnanstva. Tam sa obaja sokovia uzmierili a Hippolyt 
vyzval svojich stúpencov, aby sa pripojili k ostatným 
veriacim. Keďže Poncián nemohol vo vyhnanstve 
zastávať úrad rímskeho biskupa, v roku 235 abdikoval, 
aby nehatil miesto nástupcovi. Ide o prvé dobrovoľné 
odstúpenie. Pravdepodobne v tom istom roku zomrel 
Poncián ako mučeník.

Gregor XII.
Nateraz posledným abdikujúcim pápe-
žom bol Gregor XII. (1406 – 1415). Vo 
chvíli zvolenia mal 80 rokov a v úrade 
pôsobil v čase tzv. trojpápežstva. Po 
dlhých sporoch v Cirkvi sa rozhodol 
v mene pokoja a jednoty Cirkvi odstúpiť. 
V júli 1415 prečítal jeho legát Malatesta na 
koncile v Kostnici jeho rezignáciu. Zhromaždeniu sa 
poďakoval listom, ktorý podpísal jednoducho: „Angelo, 
kardinál biskup“. Zomrel v roku 1417 ako ctený biskup 
z Porta v Recanati.

spracovala M. Kipikašová

svete a kladie si otázku, či je dnes kresťan-
ská viera aj pre nás nádejou, ktorá premieňa 
a drží náš život.

Treťou encyklikou Benedikta XVI. je 
Láska v pravde (Caritas in veritate). Vyšla 
v roku 2009 ako reakcia na sociálne problé-
my súčasného globalizovaného a technicky 
i technologicky vyspelého sveta.

Lefebvristi
Na začiatku svojho pôsobenia 29. augusta 
2005 prijal na osobnej audiencii v apoštol-
skom paláci Castel Gandolfo aj generálneho 
predstaveného Bratstva sv. Pia X. Mons. 
Bernarda Fellaya, na jeho osobnú žiadosť. 
Ide o komunitu stúpencov biskupa Marcela 
Lefebvra, ktorá neprijala závery Druhého 
vatikánskeho koncilu. Vatikánsky hovorca 
v tejto súvislosti povedal, že „stretnutie 
prebehlo v atmosfére lásky k Cirkvi a túžby 
dosiahnuť úplné spoločenstvo“.

Biskup Marcel Lefebvre odmietol prijať 
niektoré pokoncilové zmeny a reformy. 
Okolo neho sa zhromaždila skupina kon-
zervatívcov. V roku 1976 bol suspendovaný. 
Napriek tomu pokračoval vo vysviackach 
kňazov a neskôr aj biskupov. Komunita 
prerušila v roku 1988 kontakt s Vatikánom.

Ako prejav otcovského milosrdenstva sa 
Benedikt XVI. rozhodol zrušiť 24. januára 
2009 exkomunikáciu štyroch biskupov: 

Bernarda Fellaya, Alfonsa de Gallaretu, 
Tissiera de Malleraisa a Richarda Williamso-
na. Napriek tomu neboli rehabilitovaní, sú 
suspendovaní ad divinis (nemôžu vykoná-
vať svoju kňazskú službu v rámci Cirkvi) 
a nie sú v plnom spoločenstve s Katolíckou 
cirkvou, ktorá bratstvo kánonicky neuznáva.

Ekumenický patriarcha
28. novembra – 1. decembra 2006 Svätý 
Otec navštívil Istanbul (Konštantínopol). 
Už na palube lietadla zdôraznil, že jeho 
cesta nemá politický cieľ, ale ide o podporu 
dialógu, ktorého súčasťou je dialóg medzi 
islamom a kresťanstvom. Na túto cestu sa 

vydal, aby sa stretol s konštantínopolským 
patriarchom Bartolomejom I., hlavou 
Pravoslávnej cirkvi v Konštantínopole 
a v krajinách, ktoré sa k nemu hlásia. Počas 
svätej liturgie, ktorá sa konala v Chráme sv. 
Juraja v istanbulskej štvrti Fanar na sviatok 
sv. Andreja, sa v príhovore dotkol rozdele-
nia kresťanov. Povedal, že je škandálom pre 
svet. 30. novembra prijali spoločnú deklará-
ciu, v ktorej potvrdili svoju túžbu dosiahnuť 
plnú jednotu medzi Rímskou a Konštantí-
nopolskou cirkvou.

Patriarcha Bartolomej sa recipročne 
zúčastnil na svätej omši, ktorú slávil Svätý 
Otec v Chráme sv. Petra vo Vatikáne na 
sviatok sv. Petra a Pavla 29. júna 2008. 
V tento deň zároveň otvoril Rok sv. Pavla.

Pedofília
Napriek tomu, že niektoré médiá kritizovali 
Svätého Otca za všetky aktuálne problémy 
v Cirkvi, zvlášť najvypuklejší – pedofíliu za-
svätených osôb, bol to práve Benedikt XVI., 
kto podnietil prešetrovanie káuz a povzbu-
dil nielen veriacich, aby spolupracovali na 
odhaľovaní tohto zla.

Už v roku 2008 sa k tomuto závažnému 
problému Svätý Otec vyjadril počas návšte-
vy USA v Katedrále sv. Patrika v New Yorku.

V tom istom roku sa počas stretnutia 
s mladými v Katedrále Panny Márie v Syd-

ney ospravedlnil za sexuálne zneuží-
vanie detí katolíckymi kňazmi v Aus-
trálii. Pred 3 400 účastníkmi požiadal 
o náhradu škody a trest pre tých, ktorí 
sa takto previnili. „Na tomto mieste by 
som sa rád zastavil a priznal hanbu, 
ktorú sme všetci cítili v dôsledku 
sexuálneho zneužívania neplnoletých 
niektorými duchovnými a rehoľníkmi 
v tejto zemi. Hlboko sa ospravedlňujem 
za bolesť a utrpenie spôsobené obetiam 
a uisťujem ich, že ako ich pastier prijí-
mam tiež podiel na ich utrpení.“ A ešte 
dodal: „Obetiam sa musí dostať súcitu 
a starostlivosti a osoby zodpovedné za 
tieto zlá musia byť postavené pred súd.“

V liste írskym veriacim (z 19. marca 
2010) napísal: „Zdieľam zdesenie 
a pocit zrady, ktorý toľkí z vás zažili 
v súvislosti s týmito hriešnym a zločin-
ným konaním, a so spôsobom, akým sa 
s ním cirkevné autority v Írsku vyrov-
nali...” Podľa jeho slov cirkev v Írsku 
musí pred Pánom a ľuďmi uznať tieto 
vážne hriechy a úprimne ľutovať.. 
Toto uznanie musí viesť k spoločnému 
úsiliu, aby sa zabezpečila ochrana detí 
pred podobnými zločinmi v budúc-
nosti.

Denník New York Times 25. marca 
2010 obvinil Svätého Otca, že ako býva-
lý prefekt Kongregácie pre náuku viery 
zamlčal prípad pedofilného kňaza, 
napriek tomu, že v tomto prípade evi-
dentne zlyhala americká polícia, ktorá 
v roku 1974 tento prípad vyšetrovala. 
V 90-tych rokoch, po narastaní pedofil-
ných škandálov, jeho prípad americká 
cirkev otvorila a kňaz sa v roku 1993 
k zneužívaniu priznal. Napriek tomu, 
že na nevyriešení časti prípadov majú 
svoj podiel aj niektorí predstavitelia 
cirkevnej hierarchie, našli by sme aj 
mnoho prípadov, keď svetské inštitúcie 
dostatočne neriešili jednotlivé prípady 
a po mnohých rokoch to médiá využili 
v neprospech Cirkvi.

Ešte v tom istom roku počas cesty 
na Maltu Svätý Otec prijal skupinu ta-
mojších obetí sexuálneho zneužívania 
kňazmi na apoštolskej nunciatúre v Ra-
bate. Spolu s nimi sa modlil a uistil ich, 
že Cirkev robí a bude robiť všetko, čo je 
v jej silách, aby sa prípady vyšetrili.

15. júla 2010 Svätá stolica zverejnila 
aktualizované normy o najzávažnejších 
deliktoch, ktoré sa okrem iného do-
týkajú aj riešenia deliktov sexuálneho 
zneužívania maloletých zo strany du-
chovných. Najvýznamnejšou zmenou 
je skutočnosť, že najvážnejšie delikty 

sexuálneho zneužívania maloletých 
duchovnými budú môcť ísť urých lene 
pred súd.

Synody
Počas pontifikátu Benedikta XVI. sa 
uskutočnilo päť biskupských synod.

V roku zvolenia nového pápeža 2. 
– 23. októbra sa konala prvá z nich na 
tému Eucharistia ako vrchol a prameň 
života i poslania Cirkvi. Biskupská sy-
noda, ktorá prebiehala 5. – 26. októbra 
2008, sa zaoberala témou Božie slovo 
v živote a poslaní Cirkvi. Na biskup-
skej synode pre Afriku na tému Cirkev 
v Afrike v službe zmierenia, spravod-
livosti a pokoja, ktorá sa uskutočnila 
4. – 25. októbra 2009, bol prítomný aj 
patriarcha Etiópskej pravoslávnej cirkvi 
Abuna Paolos. Pri otváracej liturgii 
spolu s latinskými zazneli aj africké 
jazyky swahili, amarico, hausa, lingala 
či arabský jazyk. Štvrtá biskupská 
synoda sa uskutočnila 10. – 24. októbra 
2010 pod názvom Katolícka cirkev na 
Blízkom východe: spoločenstvo a sve-
dectvo. Zhromaždenie sa po prvýkrát 
venovalo jednej špecifickej oblasti 
sveta. Najdôležitejšími myšlienkami 
na synode boli: prítomnosť kresťanov 
na Blízkom východe, cirkevné spolo-
čenstvo a vydávanie svedectva o svojej 
viere. Nosnou témou ostatnej synody, 
ktorá sa uskutočnila 7. – 28. októbra 
2012, bola nová evanjelizácia.

Twitter
Napriek svojmu veku začal Svätý Otec 
12. decembra 2012 uverejňovať prí-
spevky na sociálnej sieti Twitter pod 
menom @Pontifex. V mikroblogoch 
sa formou otázky a odpovede pokúsil 
zodpovedať najčastejšie otázky o viere. 
Používateľské meno si vybral nielen 
preto, že v latinčine to znamená pápež, 
ale má aj ďalší význam – staviteľ 
mostov.

„Drahí priatelia, je pre mňa radosťou 
spojiť sa s vami cez Twitter. Ďakujem 
za vašu veľkorysú odpoveď. Zo srdca 
vás všetkých žehnám!“ Takto znie prvý 
tweet. Pár minút po štarte ho tweetlo 
(zdieľalo) viac ako tisíc ľudí.

Benedikt XVI. v minulosti viackrát 
upozornil na možnosť nových komu-
nikačných technológií aj na ich riziká. 
Najmä mládež opakovane vyzval 
k „evanjelizácii digitálneho kontinentu“.

z rozličných zdrojov spracovala  
D. Kolesárová
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Svätý Otec Benedikt XVI. 
iba 24 hodín pred svojou 

rezignáciou napísal na Twitter: 
„My všetci musíme veriť v silu 

Božieho odpustenia. Všetci 
sme hriešni, ale jeho milosť 

z nás robí nových ľudí.“
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Svätý Otče, 16. apríla 2005, v deň svojich 
78. narodenín, ste oznámili svojim spolu-
pracovníkom, ako veľmi sa tešíte na čas 
odpočinku. O tri dni neskôr ste sa stali 
hlavou všeobecnej Cirkvi s 1,2 miliardy 
členov. To nie je práve úloha, ktorú si 
človek necháva na starobu.
Naozaj som dúfal, že konečne nájdem 
pokoj a odpočinok. Keď som sa zrazu ocitol 
pred takouto nesmiernou úlohou, bol to 
pre mňa, to všetci vedia, skutočný šok. 
Zodpovednosť je naozaj neslýchaná.

Ako ste neskôr povedali, bola to minúta, 
v ktorej ste cítili, akoby vám padala na 
krk gilotína.
Áno, skutočne mi prišla na myseľ gilotína – 
padá na teba a zasahuje ťa. Bol som si úplne 
istý, že táto úloha nie je pre mňa, že mi Boh 
po toľkých namáhavých rokoch dopraje 
trocha pokoja. V tej chvíli som si dokázal 
povedať, ujasniť si len to, že Božia vôľa je 
zrejme celkom iná a mne sa začína niečo 
úplne iné, nové. Ale že on bude so mnou.

V takzvanej „izbe sĺz“ boli už od začiat-
ku konkláve pripravené pre budúceho 
pápeža tri taláre: dlhý, krátky a stredný. 
Čo vám prechádzalo hlavou v tejto izbe, 
kde stál zdrvený už nejeden novozvolený 
pápež? Nepýta sa tu neskôr človek ešte 
raz: Prečo ja? Čo Boh odo mňa chce?
V skutočnosti človeka v týchto chvíľach 
pohltia celkom iné, praktické veci – ako 
si upraviť odev a podobne. Vedel som, že 
o chvíľu budem musieť vonku z balkóna 
povedať niekoľko slov a začal som uvažovať, 
čo by som mal povedať. Okrem toho som 
od chvíle, keď ma to postretlo, dokázal 
Pánovi len jednoducho hovoriť: „Čo to so 
mnou robíš? Teraz si ty zodpovedný. Ty ma 
musíš viesť! Ja to nedokážem. Ak si ma ty 
chcel, teraz mi ty musíš aj pomáhať!“

V tomto zmysle som sa ocitol, takpovediac, 
vo veľmi naliehavom rozhovore s Pánom, aby, 
keď už spravil jedno, urobil aj druhé.

Nechceli ste sa stať biskupom, nechceli 
ste byť prefektom, nechceli ste byť pápe-
žom. Nenaháňa človeku strach pomysle-
nie, že sa veci stále dejú proti jeho vôli?
Je to presne tak. Keď vo chvíli kňazskej 
vysviacky človek vysloví svoje áno, môže 
mať aspoň predstavu o tom, čo by mohlo 
byť jeho vlastnou charizmou. No vie aj toto: 
„Vložil som sa do rúk biskupa a v koneč-
nom dôsledku do Božích rúk. Nemôžem si 
vyberať to, čo chcem ja. Napokon sa musím 
nechať viesť.“

Ja som si predstavoval, že mojou chariz-
mou by mohlo byť, aby som sa stal profeso-
rom teológie, a bol som veľmi šťastný, keď sa 

táto predstava aj uskutočnila. No zároveň mi 
bolo vždy jasné, že som stále v Božích rukách 
a musím počítať aj s vecami, ktoré by som 
sám od seba nechcel. V tomto zmysle to boli 
istotne prekvapenia – byť akoby vytrhnutý 
a nemôcť napredovať svojou cestou. Ale, ako 
som povedal, v tom základnom „áno“ bolo 
zahrnuté aj toto: som k dispozícii Pánovi 
a jedného dňa budem možno musieť robiť aj 
veci, ktoré by som sám nechcel.

Pre Katolícku cirkev je pápež vicarius 
Christi, zástupca Krista na zemi. Môžete 
skutočne hovoriť v Ježišovom mene?
Pri ohlasovaní viery a pri vysluhovaní svia-
tostí každý kňaz hovorí a koná na základe 
poslania Ježiša Krista a za Ježiša Krista. 
Kristus zveril svoje slovo Cirkvi. V Cirkvi 
toto slovo žije. Keď vo svojom vnútri 
prijímam a prežívam vieru tejto Cirkvi, keď 
hovorím a myslím na základe tejto viery, 
keď ju ohlasujem, vtedy hovorím v Kristo-
vom mene – hoci, prirodzene, v detailoch 
vždy môžu byť slabosti. Dôležité je, aby 
som nepresadzoval svoje myšlienky, ale aby 
som sa usiloval myslieť a žiť vo viere Cirkvi, 
konať v poslušnosti jej poslaniu.

Od 20.45 h má pápež, ako sa hovorí, 
voľno. Čo robí pápež vo svojom voľnom 
čase, za predpokladu, že taký vôbec má?
Áno, áno, čo robí…? Musí, samozrejme, aj 
vo svojom voľnom čase študovať úradné 
spisy a čítať. Ešte stále zostáva toľko práce. 
Ale okrem toho sú aj spoločné chvíle na 
jedlo s pápežskou rodinou – štyrmi ženami 
zo spoločenstva Memores Domini a s dvomi 
sekretármi. To sú aj chvíle uvoľnenia.

Pozeráte spolu televíziu?
So sekretármi pozerám správy a niekedy si 
spolu pozrieme aj nejaké DVD.

Aké filmy máte rád?
Veľmi pekný film je o svätej Jozefíne Ba-
khite, Afričanke, ktorý sme videli nedávno. 
A potom radi pozeráme film Don Camillo 
a ctihodný Peppone…

… z ktorého asi poznáte naspamäť každú 
epizódu.
(Pápež sa smeje.) Nie celkom.

Možno teda zažiť pápeža aj celkom 
súkromne?
Prirodzene. Slávime spolu Vianoce, cez 
sviatočné dni počúvame hudbu a rozpráva-
me sa. Oslavujeme meniny a príležitostne 
aj spolu spievame vešpery.

Sviatky teda slávime spoločne. Okrem 
spoločného času pri jedle sú to najmä ranné 
spoločné sväté omše. To je osobitne dôleži-

tý okamih, v ktorom sme, počnúc Pánom, 
všetci veľmi intenzívne spojení.

Pápež je vždy oblečený v bielom. Neob-
lečiete si niekedy vo voľnom čase miesto 
sutany sveter?
Nie. To je odkaz niekdajšieho druhého sekre-
tára pápeža Jána Pavla II. Mons. Mieczysława 
Mokrzyckého, ktorý mi povedal: „Pápež 
vždy nosil sutanu, musíte to robiť aj vy.“

Zmenila sa vaša viera, odkedy ste sa stali 
najvyšším pastierom, zodpovedným 
za Kristovo stádo? Chvíľami má človek 
dojem, akoby teraz bola tajomnejšia, 
mystickejšia.
Nie som mystik. No je pravda, že ako pápež 
má človek oveľa viac príležitostí na modlit-
bu a na odovzdanie sa Bohu. Okrem toho 
vidím, že takmer všetko, čo musím robiť, 
jednoducho sám nedokážem. Už preto som 
takpovediac nútený odovzdať sa do Páno-
vých rúk a povedať mu: „Sprav to ty, ak to 
ty chceš!“ V tomto zmysle je teraz modlitba 
a kontakt s Bohom pre mňa ešte dôležitejší 
a ešte samozrejmejší ako predtým.

Ľudovo povedané, máte do neba „ho-
rúcu linku“ alebo niečo ako stavovskú 
milosť?
Áno, niekedy to tak cítim – v zmysle, že 
teraz by som mohol urobiť niečo, čo by som 
sám od seba nevládal. Odovzdám sa Pánovi 
a uvedomujem si: áno, prichádza pomoc, 
deje sa čosi, čo nie je odo mňa. V tomto 
zmysle zakúšam stavovskú milosť spojenú 
s mojím úradom.

A ako sa modlí pápež Benedikt?
Pokiaľ ide o pápeža, aj on je pred Bohom 
len obyčajným žobrákom – ešte väčšmi než 
všetci ostatní ľudia. Samozrejme, modlím 
sa predovšetkým k nášmu Pánovi, s ktorým 
ma spája, takpovediac, stará známosť. Ale 
obraciam sa aj na svätých. Spriatelený som 
s Augustínom, Bonaventúrom, s Tomá-
šom Akvinským. Takým svätým človek 
jednoducho povie: „Pomôž mi!“ V každom 
prípade je pre mňa silným oporným bodom 
Božia Matka. Takže sa prehlbujem v pre-
žívaní spoločenstva svätých. Spolu s nimi 
a nimi posilnený sa rozprávam aj s dobrým 
Bohom, predovšetkým keď ho prosím alebo 
mu ďakujem, ale aj tak celkom jednoducho 
a priateľsky.

Presne o rok sa nad Katolíckou cirkvou 
zbehli tie najtemnejšie mraky. Ako 
z hlbokého krátera denne vychádzali 
z minulosti na denné svetlo nespočetné 
a nepochopiteľné prípady sexuálneho 
zneužívania, ktorých sa dopúšťali kňazi 
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a rehoľné osoby. Tieto mraky vrhli tiene 
aj na Petrov stolec. Aká veľká je táto 
kríza? Je skutočne jednou z najväčších 
v dejinách Cirkvi, ako to občas čítame?
Áno, je to veľká kríza, to treba priznať. Pre 
nás všetkých to bolo niečo otrasné. Náhle 
toľko špiny. Skutočne ako kráter sopky, 
z ktorého sa zrazu valia obrovské mraky 
plynu, čo všetko zatemňujú a znečisťujú. 
Kňazstvo sa zrazu stalo miestom hanby 
a každý kňaz sa stal podozrivým, že aj on je 
taký. Niektorí kňazi vraveli, že sa už báli aj 
podať dieťaťu ruku, nehovoriac o tom, aby 
šli s deťmi do prázdninového tábora.

Pre mňa to neprišlo celkom nečakane. 
V Kongregácii pre náuku viery som sa už 
stretol s americkými prípadmi a videl som 
aj to, ako sa situácia vyvíja v Írsku. Ale 
v týchto rozmeroch to bol napriek tomu 
neslýchaný šok. Od mojej voľby na Petrov 
stolec som sa veľakrát stretal s obeťami se-
xuálneho zneužívania. Pred viac ako tromi 
rokmi som sa v októbri 2006 v príhovore 
k írskym biskupom na nich obrátil s po-
žiadavkou, aby pravda vyšla na svetlo a aby 
spravili všetko, čo treba, aby sa tieto neslý-
chané zločiny neopakovali, aby sa zachovali 
princípy práva a spravodlivosti, a predovšet-
kým, aby sa prispelo k uzdraveniu obetí.

Vidieť však kňazstvo, a teda aj samotnú 
Katolícku cirkev znečistenú v tom jej najhlb-
šom, to človeka až zelektrizuje. Bolo však zá-
roveň dôležité nestratiť z očí to, čo je v Cirkvi 
dobré, a nevnímať len tieto hrozné veci.

Hrozné sú nielen prípady zneužívania, ale 
aj prístup k nim. Tieto skutky boli celé 
desaťročia zamlčované a zakrývané. To 
je pre inštitúciu, ktorá má lásku vpísanú 
v erbe, ako vyhlásenie bankrotu.
Dublinský arcibiskup mi v tomto kontexte 
povedal niečo veľmi zaujímavé. Hovoril, že 
cirkevné trestné právo fungovalo až do konca 
päťdesiatych rokov. Nebolo úplne dokonalé 
a v mnohom sa dá kritizovať, no napriek 
tomu sa zachovávalo. Od polovice šesťde-
siatych rokov sa však jednoducho prestalo 
zachovávať. Vládlo presvedčenie, že Cirkev 
by už nemala byť Cirkvou práva, musí sa stať 
Cirkvou lásky a už nemôže trestať. Tak sa 
odstránilo vedomie, že aj trest môže byť ak-
tom lásky a aj u celkom dobrých ľudí došlo 
k pozoruhodnému zatemneniu mysle.

Dnes sa potrebujeme znova učiť, že láska 
k hriešnikovi a láska k poškodenému musí 
byť vyvážená, že hriešnik je potrestaný 
najlepšou možnou a primeranou formou. 
V nedávnej minulosti došlo k zmene mysle-
nia, ktorá priniesla aj zahmlenie v chápaní 
práva a potreby trestu. Aj chápanie lásky 
sa zúžilo len na to, ako byť milým a úprim-
ným, a nie aj byť v pravde. A k pravde patrí 

aj to, že musím trestať človeka, ktorý sa 
prehrešil proti opravdivej láske.

Väčšina týchto prípadov sa týka obdobia 
spred desiatok rokov. Osobitne však 
zaťažujú váš pontifikát. Nemysleli ste na 
rezignáciu?
Keď je nebezpečenstvo veľké, človek od neho 
nemôže utekať. Preto to isto nie je okamih na 
odstúpenie. Práve v takej chvíli musí človek 
vytrvať a obstáť v ťažkej situácii. To je moja 
úloha. Odstúpiť možno v pokojnej chvíli 
alebo vtedy, keď už človek jednoducho nič 
nevládze. Ale nemožno utiecť pred nebezpe-
čenstvom a povedať, aby to riešil niekto iný.

Viete si predstaviť aj situáciu, v ktorej 
by ste považovali pápežskú rezignáciu za 
potrebnú?
Áno. Keď pápež jasne uzná, že psychicky, 
fyzicky a duchovne nemôže niesť úlohy 
svojho úradu, vtedy má právo a za istých 
okolnosti aj povinnosť odstúpiť.

Nedávno ste na Malte stretli viaceré obe-
te sexuálneho zneužívania. Jedna z nich 
– Joseph Magro po stretnutí povedal: 
„Pápež plakal spolu so mnou, hoci on 
nemá nijakú vinu na tom, čo sa mi stalo.“ 
Čo ste mohli obetiam povedať?
Vlastne som im nemohol povedať nič 
zvláštne. Mohol som im povedať, že sa ma 
to veľmi hlboko dotýka, že trpím spolu 
s nimi. A neboli to len slová, pretože tak 
som to cítil v srdci. Mohol som im povedať, 
že Cirkev spraví všetko, aby sa to nikdy 
viac nestalo, a že im chceme pomôcť, ako 
najlepšie vieme. A napokon, že ich nosíme 
v modlitbách a prosíme ich, aby nestratili 
vieru v Krista, ktorý je pravým svetlom, 
ani v živé spoločenstvo Cirkvi.

Nemohli by sme konštatovať, že po 
2 000 rokoch sa kresťanstvo jednoducho 
vyčerpalo, tak ako sa v dejinách civilizácií 
vyčerpali aj iné veľké kultúry?
Ak by sme sa pozerali na vec povrchne a zúži-
li by sme pohľad len na západný svet, mohli 
by sme tak uvažovať. Keď sa však pozrieme 
pozornejšie, čo mne umožňujú práve návšte-
vy biskupov z celého sveta a iné stretnutia, 
potom možno vidieť, že v kresťanstve sa aj 
v súčasnosti rozvíja úplne nová kreativita.

V Brazílii je napríklad na jednej strane 
veľký rozmach siekt, ktoré sú často proble-
matické, lebo sľubujú len prosperitu a von-
kajší úspech. Na druhej strane sú tu však aj 
nové katolícke iniciatívy, dynamika nových 
hnutí. Sú to mladí ľudia, ktorí sú plní nad-
šenia, lebo spoznali v Kristovi Božieho Syna 
a chcú ho prinášať svetu. Ako mi povedal 
arcibiskup zo San Paola, neprestajne sa tam 

rodia úplne nové hnutia. Je tam teda sila 
prebudenia a nového života.

Alebo pomyslime na to, čo znamená Cir-
kev pre Afriku. V chaose a ničení vojen tu 
zostáva často jediným útočiskom, kde mož-
no ešte nájsť trocha ľudskosti, kde sa čosi 
robí pre ľudí. Cirkev sa pričiňuje, aby tu 
mohol pokračovať život, aby bolo postarané 
o chorých, aby sa tu mohli rodiť deti a aby 
dostali potrebnú výchovu. Je to životná sila, 
z  ktorej sa rodí vždy nové nadšenie, a ktorá 
objavuje nové cesty.

Menej výrazné, ale napriek tomu pozo-
rovateľné je aj u nás na Západe prebudenie 
nových katolíckych iniciatív, ktoré nie sú 
usmerňované zbyrokratizovanými štruk-
túrami. Byrokracia je vyčerpaná a unave-
ná. Tieto iniciatívy vychádzajú zvnútra, 
z radosti mladých ľudí. Kresťanstvo možno 
nadobúda inú tvár aj inú kultúrnu podobu. 
Nerozhoduje o svetonázore, ktorý usmer-
ňujú iní. Ale je životnou silou, bez ktorej by 
neobstáli ani iné veci. Na základe toho, čo 
môžem vidieť a zakúšať, som teda celkovo 
optimista a vidím tu novú dynamiku, pred 
ktorou kresťanstvo stojí.

Mnohí vidia v znameniach čias pred-
poveď posledných dní. Znamená to, že 
svet sa možno ešte nekončí, ale uberá 
sa novým smerom. Nenatíska sa otázka, 
či toto nové smerovanie nejako nesúvisí 
s druhým príchodom Krista?
Dôležité je, ako hovoríte, aby sme si uve-
domili potrebu uzdravenia. To nás istým 
spôsobom vedie k tomu, že si uvedomíme, 
čo znamená spása. Ľudia spoznávajú, že ak 
tu niet Boha, celá jeho existencia sa stáva 
chorá a človek nemôže obstáť. Potrebuje 
odpoveď, ktorú si sám nevie dať. V tom-
to zmysle prežívame adventný čas, ktorý 
ponúka aj veľa dobrého.

Sú to napríklad veľké možnosti komuni-
kácie, ktoré dnes máme. Na jednej strane 
môžu viesť k úplnému odosobneniu, keď 
ľudia napokon plávajú v mori komuniká-
cie, ale osobne sa takmer nestretnú. No na 
druhej strane môžu byť aj šancou. V tom 
zmysle, že si uvedomujeme jedni druhých, 
stretávame sa, pomáhame si a vychádzame 
zo seba samých.

Preto sa mi zdá dôležité, aby sme nevideli 
len to negatívne. Musíme veľmi jasne vidieť 
zlo, ale musíme si všímať aj všetky príle-
žitosti na dobro, ktoré tu tiež sú, nádeje 
a nové možnosti života. A najmä musíme 
hlásať potrebu zvratu, ktorý však nie je 
možný bez vnútorného obrátenia.

Čo to znamená konkrétne?
K tomuto obráteniu patrí, že postavíme 
Boha opäť na prvé miesto. Potom bude 

všetko inak. A tiež treba, aby sme sa znova 
naučili počúvať Božie slovo, aby sme ho 
uznávali ako niečo reálne a nechali ním 
osvetľovať svoj život. Musíme sa takpo-
vediac odvážiť pre experiment s Bohom – 
umožniť, aby jeho pôsobenie prenikalo do 
našej spoločnosti.

Váš predchodca sa venoval omylom 
v globálnom vývoji spoločnosti, najmä 
v krajinách východnej Európy; dnes leží 
ťažisko skôr na samotnej Cirkvi. Mohli by 
sme povedať, že to, v čom sa Ján Pavol 
II. a Benedikt XVI. odlišujú, je zároveň to, 
v čom sa dokonale dopĺňajú? Je pravda, 
že kde jeden sial, tam teraz druhý žne? 
Čo jeden začal, druhý napĺňa?
To je možno príliš odvážne tvrdenie. Čas 
ide ďalej. Je tu nová generácia s novými 
problémami. Generácia ‘68 so svojimi oso-
bitosťami sa etablovala aj odišla. Nasledujú-
ca generácia, ktorá bola pragmatickejšia, už 
tiež zostarla.

Dnes je dôležitá skôr táto otázka: Ako si 
poradiť so svetom, ktorý ohrozuje sám seba, 
v ktorom sa pokrok stal nebezpečenstvom? 
Nemusíme opäť začať od Boha? Otázku 
o Bohu si nová generácia kladie opäť iným 
spôsobom. Aj nová cirkevná generácia je 
iná, je pozitívnejšia ako generácia prelomo-
vých sedemdesiatych rokov.

Vaše zvolenie za 265. hlavu všeobecnej 
Cirkvi nikto nevítal tak nadšene ako 
židovské organizácie. Ako prvý pápež 
ste pozvali rabína, aby prehovoril na 
biskupskej synode. Navštívili ste viac 
synagóg ako všetci pápeži pred vami. Ako 
prvú oficiálnu činnosť v úrade Petrov-
ho nástupcu ste napísali list židovskej 
komunite v Ríme. Bolo to symbolické 
gesto, ktorým ste chceli udať základný 
tón svojho pontifikátu?
V každom prípade. Musím povedať, že 
hneď od prvého dňa teologických štúdií mi 
bola jasná jednota medzi Starým a Novým 
zákonom, súlad oboch častí Svätého písma. 
Bolo mi jasné, že Nový zákon môžeme čítať 
len spolu s predchádzajúcim (so Starým zá-
konom), inak ho vôbec nemôžeme pocho-
piť. Potom sa nás ako Nemcov, samozrejme, 
dotklo to, čo sa stalo v Tretej ríši, a viedlo 
nás to hľadieť na izraelský ľud s pokorou, 
hanbou a láskou.

Ako som povedal, tieto veci sa mi navzá-
jom spojili už počas teologickej formácie 
a utvárali moje myslenie. Preto mi bolo 
jasné – aj v tomto v plnej kontinuite s pápe-
žom Jánom Pavlom II. –, že pre moje ohla-
sovanie kresťanskej viery musí byť podstat-
ná táto nová spoločná cesta Izraela a Cirkvi, 
založená na láske, porozumení a patričnom 

rešpektovaní toho, čo je každému vlastné 
a čo je súčasťou jeho vlastného poslania.

Váš predchodca hovoril o Židoch ako 
„našich starších bratoch“, vy hovoríte 
o našich „otcoch vo viere“.
Výraz „starší bratia“, ktorý používal už Ján 
XXIII., nepočúvajú Židia celkom radi, pre-
tože v židovskej tradícii „starší brat“ – Ezau 
– je zavrhnutým bratom. Napriek tomu ho 
možno používať, lebo vyjadruje niečo dôle-
žité. Ale je správne aj to, že sú naši „otcovia 
vo viere“. A možno toto spojenie vyjadruje 
náš vzájomný vzťah ešte lepšie.

Cirkev musí byť stále v pohybe, je per-
manentne „na ceste“. Nepýta sa pápež, 
či sa v niektorých veciach nestavia proti 
čomusi, čo aj tak nemožno zastaviť, lebo 
to jednoducho patrí k nevyhnutnému 
civilizačnému procesu, ktorý Cirkev ne-
môže odmietnuť?
Treba sa zaiste stále pýtať, ktoré prvky, aj 
keď kedysi boli považované za bytostne 
kresťanské, v skutočnosti boli len vyjad-
rením istej epochy. Čo je teda skutočne 
podstatné? Znamená to, že sa musíme stále 
znova vracať k evanjeliu a slovám viery 
a hľadať po prvé, čo k  nim patrí; po druhé, 
čo sa právom mení v zmenených časoch; 
a po tretie, čo k nim nepatrí. Zásadným 
problémom je, napokon ako vždy, vedieť 
medzi tým správne rozlišovať.

Už sa splnili všetky Ježišove proroctvá, 
jedno však ešte zostáva: jeho druhý 
príchod. Až naplnenie tohto prísľubu robí 
slovo „vykúpenie“ úplne pravdivé. Vy ste 
razili pojem „eschatologický realizmus“. 
Čo presne znamená?
Znamená to, že tieto veci nie sú nejaká fa-
tamorgána ani vymyslená utópia, ale týkajú 
sa konkrétnej skutočnosti. My si skutočne 
musíme byť stále vedomí toho, čo nám Ježiš 
povedal s najväčšou istotou: „Vrátim sa 
k vám“. Toto slovo stojí nad všetkým. Preto 
prví kresťania slávili svätú omšu obrátení 
na východ, k znova prichádzajúcemu Páno-
vi, ktorého symbolizuje vychádzajúce slnko. 
Každá omša je preto kráčanie v ústrety 
tomu, ktorý prichádza. Týmto spôsobom 
jeho príchod súčasne anticipujeme, teda 
predchádzame; kráčame smerom k nemu 
a on už teraz, anticipovane prichádza 
k nám. Rád to prirovnávam k udalosti 
na svadbe v Káne. Tu Pán Márii najskôr 
povedal „ešte neprišla moja hodina“. Potom 
však predsa dal nové víno, a tým anticipoval 
svoju hodinu, ktorá ešte len mala prísť.

Tento eschatologický realizmus sa usku-
točňuje v Eucharistii: vychádzame v ústrety 
Ježišovi ako tomu, ktorý prichádza – a on 

prichádza a už teraz predchádza tú hodinu, 
ktorá bude jedného dňa definitívna. Mali by 
sme to chápať ako naše kráčanie v ústrety 
Pánovi, ktorý už teraz stále prichádza, ako 
naše ponáranie sa do jeho prichádzania 
– a nechať sa tak začleniť do oveľa väčšej 
skutočnosti, ktorá presahuje našu každo-
dennosť.

Sestra Faustína Kowalská, ktorú Ján 
Pavol II. vyhlásil za svätú, počula pred 
približne 80 rokmi v jednom z videní od 
Ježiša tieto slová: „Ty pripravíš svet na 
môj druhý príchod“. Treba to brať vážne?
Bolo by pomýlené interpretovať tieto slová 
chronologicky, akoby nás tým teraz chcela 
takpovediac vyzbrojiť na Ježišov druhý prí-
chod. Správne je, keď sa to chápe v duchov-
nom zmysle, o ktorom sme práve hovorili. 
Tak je Pán vlastne stále prichádzajúci a stále 
sa pripravujeme na jeho posledný príchod 
práve tým, že sa zverujeme jeho milosrden-
stvu a nechávame sa ním formovať. Nechať 
sa formovať Božím milosrdenstvom ako 
protipólom nemilosrdného sveta znamená, 
že prichádza on sám a jeho milosrdenstvo.

Pred štrnástimi rokmi som sa vás spýtal, 
či sa vôbec ešte oplatí nastúpiť do loďky 
Cirkvi, ktorá sa zdá už opotrebovaná 
časom, či sa táto loď čoraz viac nepodo-
bá na Noemovu archu. Čo si o tom myslí 
pápež? Môžeme sa ešte na našej planéte 
zachrániť vlastnými silami?
Svojimi silami človek tak či tak nemôže 
zvládnuť dejiny. To, že je človek ohrozený 
a ohrozuje seba i svet, je dnes už jasné aj 
vďaka vedeckým dôkazom. Môže sa ešte 
zachrániť, ak budú v jeho srdci rásť morálne 
sily; sily, ktoré môžu prísť len zo stretnutia 
s Bohom, sily, ktoré sa dokážu postaviť 
na odpor. Preto potrebujeme Boha, teda 
niekoho, kto nám pomôže stať sa tým, kým 
sa sami stať nedokážeme. A potrebujeme 
Krista, ktorý nás zhromažďuje v spoločen-
stve, ktoré voláme Cirkev.

V Jánovom evanjeliu Ježiš v rozhodujúcej 
chvíli hovorí, že ide o vôľu jeho Otca: „Ja 
viem, že vôľa môjho Otca je, aby mali 
večný život.“ Je toto dôvod, prečo Ježiš 
prišiel na tento svet?
Áno, bez pochýb. Ide presne o to – aby 
sme sa stali schopní Boha a aby sme mohli 
vstúpiť do pravého, večného života. Prišiel 
preto, aby sme mohli poznať pravdu. Aby 
sme sa mohli dotknúť Boha. Aby nám otvo-
ril okná, aby sme našli život, skutočný život, 
ktorý už nepodlieha smrti.

Z knihy Svetlo sveta so súhlasom vydava-
teľstva Don Bosco pripravil Juraj Gradoš.
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Ďakujeme,
Svätý Otec!

Ďakujeme, 
Svätý Otec!

 
Každý pápež zanecháva svoju stopu nielen v srdciach veriacich i neveriacich,  

ale aj v histórii. Aj keď Svätý Otec Benedikt XVI. počas svojho pontifikátu  
nenavštívil Slovensko a ani jednu z východoeurópskych gréckokatolíckych eparchií,  

stihol pre ne vykonať veľa. 

„T oto mesto v sebe nesie všetku 
drámu európskych dejín. Som 
rád, že je teraz hlavným mestom 

slobodne žijúceho národa.“ Týmito slovami 
vzdal Svätý Otec Benedikt XVI. hold Brati-
slave ešte ako kardinál Jozef Ratzinger pri 
návšteve Slovenska koncom marca 1992.

Dar gréckokatolíkom na Slovensku
Len tri roky po svojom nástupe sa pozor-
nosť Svätého Otca upriamila na Slovensko 
a jeho Gréckokatolícku cirkev, ktorá bola od 

roku 1997 rozdelená na Prešovskú eparchiu 
a Košický apoštolský exarchát. Svojím roz-
hodnutím z 30. januára 2008 rozdelil bulou 
Complures saeculorum (V priebehu storočí) 
Prešovskú eparchiu a z jej diaspóry na 
strednom a západnom Slovensku vytvoril 
novú Bratislavskú eparchiu. Do jej čela vy-
menoval vtedajšieho bratislavského dekana 
Petra Rusnáka, ktorý o niekoľko týždňov 
neskôr – 16. februára 2008 –prijal v Prešove 
biskupskú vysviacku z rúk kardinála Jozefa 
Tomka. Intronizovaný bol 9. marca 2008 
v Bratislave.

Pôvodné jadro Prešovskej eparchie Svätý 
Otec bulou Spiritali emolumento (Duchovný 
prospech) z 30. januára 2008 povýšil na ar-
chieparchiu a zároveň celú Gréckokatolícku 
cirkev na Slovensku povýšil na metropoliu 
sui iuris. Za jej prvého arcibiskupa a metro-
politu vymenoval vtedajšieho prešovského 
eparchu Jána Babjaka SJ. Jeho slávnostná 
intronizácia bola 17. februára 2008 v Prešove. 
Pálium ako znak arcibiskupa prijal vladyka
Ján Babjak SJ z jeho rúk 29. júna 2008 v Ríme.

Svätý Otec 30. januára 2008 povýšil 
bulou Qui successimus (Ako nástupcovia) 
Košický apoštolský exarchát na Košickú 
eparchiu a jeho vtedajšieho exarchu Milana 
Chautura CSsR ustanovil za prvého košic-
kého eparchu. Jeho slávnostná intronizácia 
bola 18. februára 2008 v Košiciach.

Povýšenie Gréckokatolíckej cirkvi 
v Rumunsku
Už počas prvého roka svojho pontifikátu 
Svätý Otec Benedikt XVI. rozhodol o po-

výšení vtedajšej rumunskej metropolitnej 
cirkvi na väčšie arcibiskupstvo (právami 
zhodné s patriarchálnou cirkvou). Stalo 
sa to 16. decembra 2005. Za jej väčšieho 
arcibiskupa bol vymenovaný arcibiskup 
a metropolita archieparchie Făgăraş a Alba 
Iulia vladyka Lucian Mureşan, ktorý bol 
18. februára 2012 vymenovaný za kardinála.

Maďarskí gréckokatolíci majú 
dvoch biskupov
Krátko po povýšení Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku získali aj maďarskí grécko-
katolíci nového sídelného biskupa. Svätý 
Otec vymenoval 2 . mája 2008 za nového 
hajdúdorožského eparchu a miškovské-
ho exarchu vladyku Petra Filipa Kocsisa. 
O tri roky neskôr, 5. marca 2011, rozhodol 
Svätý Otec o obsadení exarchátneho stolca 
v Miškovci. Novým apoštolským exarchom 
v Miškovci a titulárnym biskupom v Paniu-
me sa stal Atanáz Orosz. Spojenie medzi 
Gréckokatolíckou cirkvou na Slovensku 
a v Maďarsku možno vidieť aj v tom, že 
v oboch prípadoch bol spolusvätiteľom 
prešovský arcibiskup a metropolita.

Zaujímavosťou je, že kým Hajdúdorož-
ská eparchia podlieha ostrihomskému 
arcibiskupovi a metropolitovi, Miškovecký 
exarchát spadá priamo pod Svätý stolec.

Pozornosť upriamená na 
ukrajinských gréckokatolíkov
Ukrajinská gréckokatolícka cirkev sa rozkla-
dá najmä na území Ukrajiny a Poľska. Vďaka 
súčasnému sťahovaniu národov z východu 
na západ sa jej veriaci dostali nielen do 
západnej Európy, ale aj Ameriky a Austrálie. 
Hoci bola táto cirkev od 23. decembra 1963 
väčším arcibiskupstvom, jej rozvoj nastal až 
po skončení totality. Počas pontifikátu Svä-
tého Otca Benedikta XVI. však aj táto cirkev 
prešla výraznými zmenami, ktoré by bez 
súhlasu Svätého Otca neboli možné. Hneď 
29. augusta 2005 bolo sídlo ukrajinských 
gréckokatolíkov presunuté z Ľvova do Kyje-

va. Vtedajší ľvovský 
väčší arcibiskup 
kardinál Ľubomír 
Huzar MSU sa 
tak stal kyjevsko-
-haličským väčším 
arcibiskupom. 25. 
marca 2011 Svätý 
Otec Benedikt XVI. 
súhlasil s voľbou 
ukrajinských bisku-
pov a novým väčším 
arcibiskupom sa 
stal vtedy najmladší 
gréckokatolícky 
ukrajinský biskup 
Sviatoslav Ševčuk. 
Počas jeho krátkeho 
pôsobenia došlo 
k ďalším zmenám. 
21. novembra 2011 
bola archieparchia 
v Ľvove a epar-
chie Ivano-Fran-
kovsk a Ternopoľ-
-Zborov povýšené na 
metropolitné cirkvi 
v rámci Kyjevsko-
-haličského väčšieho 
arcibiskupstva.

18. a 19. januára 2013 rozhodol Svätý 
Otec o povýšení ukrajinských apoštolských 
exarchátov v Londýne a Paríži na eparchie 
a za ich eparchov vymenoval Hliba (Bo-
risa Sviatoslava) Lonchynu MSU a Borisa 
Andreja Gudziaka.

Pomocný biskup pre Mukačevskú 
eparchiu
Aj gréckokatolícki veriaci na Zakarpatí do-
stali 4. decembra 2012 dar od Svätého Otca 
Benedikta XVI. Stal sa ním nový pomocný 
biskup pre Mukačevskú eparchiu Níl Juraj 
Luščak OFM, ktorý prijal vysviacku 12. ja-
nuára 2013 v Užhorode.

Hoci Svätý Otec Benedikt XVI. nevstúpil 
na pôdu východoeurópskych gréckokatolíc-
kych cirkví, obdaroval ich svojou pozornos-
ťou. Toto potvrdil aj apoštolský nuncius na 
Slovensku Mario Giodana, keď 27. januára 
2013 priniesol do Prešova „pozdrav a apoš-
tolské požehnanie Svätého Otca Benedikta 
XVI., ktorý veľmi ochotne sprevádza túto 
našu spomienkovú slávnosť svojou úprim-
nou modlitbou“.

Teda my, gréckokatolíci na Slovensku 
i v ostatných okolitých národoch, môžeme 
úprimne od srdca vyjadriť vďačnosť Sväté-
mu Otcovi Benediktovi XVI. nielen za jeho 
žehnania a modlitby, ale aj za konkrétne 
kroky a dary, ktorými naše cirkvi zahrnul. 
Pokračoval tak v diele svojho predchodcu. 
Za ich pôsobenia tieto cirkvi vzrástli tak 
výrazne, ako nikdy predtým v celých svojich 
dejinách. Nech Pán Boh nám dá múdrosť 
správne používať tieto dary, ktorých sa nám 
z rúk Svätého Otca dostalo a jemu nech 
za toto obrovské dielo v prospech grécko-
katolíkov v Európe udelí všetko potrebné 
na spásu, silu Svätého Ducha, zdravie a hoj-
nosť milostí na mnohé a blahé roky. Svätý 
Otec, ďakujeme!

Juraj Gradoš
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Svätý Otec
našimi očami

Svätý Otec  
našimi očami 

V závere každého diela prichádza jeho zhodnotenie. Oslovili sme našich biskupov  
na Slovensku a v Českej republike, ako aj slovenských gréckokatolíckych kňazov,  

ktorí sú kaplánmi Svätého Otca, aby zhodnotili pôsobenie  
tohto výnimočného človeka na pápežskom stolci. 

Vladyka Ján Babjak SJ, vy ste sa 
zo slovenských gréckokatolíkov 
asi najčastejšie osobne stretli so 
Svätým Otcom Benediktom XVI. 
Ako na vás zapôsobil ako človek?
Po smrti Jána Pavla II. som v duchu 
premýšľal, kto by sa mohol stať 
novým pápežom. Zaujímavé, 
že mi ako prvý napadol práve 
kardinál Jozef Ratzinger, ktorý 
bol po celý pontifikát Jána Pavla 
II. jeho pravou rukou. Konzistó-
rium kardinálov ho v tajnej voľbe 
napokon zvolilo za jeho nástupcu. 
Benedikt XVI. sa stal mimoriadne 
veľkou osobnosťou, hoci s odliš-
nou povahou ako jeho predchodca. 
Je veľký hĺbkou svojich myšlienok, 
je mužom jasných postojov a činov, 
ktorý často prekvapoval svet 
svojimi ráznymi rozhodnutiami. 
Riešil nemálo problémov v Cirkvi 
s nadhľadom, ale nekompromisne, 
vedený Svätým Duchom pre dobro 
všetkých. V mojej duši veľmi hl-
boko rezonujú niektoré stretnutia 
a rozhovory so Svätým Otcom.

Boli to jednoducho nezabudnuteľné 
chvíle stretnutí s námestníkom Ježiša Krista 
na zemi, múdrym a veľmi skromným, nada-
ným a veľmi prístupným ľuďom. Usmiata 
a pokojná tvár Benedikta XVI., vždy vníma-
júca a počúvajúca, zostane v mojej pamätí 
natrvalo. Aj keď som sa s ním stretával pri 
každoročných návštevách Ríma, vždy som 
sa na tieto stretnutia tešil a rozmýšľal som, 
čo mu poviem a čo sa ho opýtam. Každý 
človek, ktorý sa s ním stretol, si odnášal 
neopakovateľný zážitok na celý život.

Svätý Otec Benedikt XVI. je mi veľmi 
sympatický a od jeho rozhodnutia odstúpiť 
z vedenia Katolíckej cirkvi si ho vážim ešte 
viac. Tu sa ukázala jeho veľká duchovná 
sila, ale aj pokora, zrelosť v úsudkoch, v roz-
hodovaní, ktoré sa týkajú iných, ale aj jeho 
samotného. Veľmi odvážnym spôsobom 
informoval o svojom odstúpení z postu 
viditeľnej hlavy Katolíckej cirkvi, keď pred 
Bohom dospel k istote, že jeho sily nie sú 
vzhľadom na pokročilý vek dostačujúce 
na vykonávanie Petrovho úradu riadnym 
spôsobom.

Vladyka Milan Chautur CSsR, ako hodno-
títe pontifikát Svätého Otca Benedikta 
XVI. z hľadiska rodiny a mládeže?
Rovnako ako rodičia majú rozličný prístup 
k výchove svojich detí, môžeme vnímať aj 
rozličnosti v prístupe pápeža Jána Pavla 
II. a Benedikta XVI. Mal som možnosť 
štyrikrát sprevádzať mládež na svetové dni. 
Bolo to počas pontifikátu oboch pápežov. 
Mal som možnosť vnímať charizmu bl. Jána 
Pavla II., ktorý hovoril s mládežou spontán-
ne. Veľmi promptne reagoval na hlasy 
mladých vtipným slovom alebo vážnou po-

známkou. Mládež to veľmi ocenila. Získal si 
ich obdiv a zožal obrovský aplauz.

Vnímal som aj spôsob Benedikta XVI., 
ktorý dokázal otcovským spôsobom stlmiť 
státisícové davy a zaujať svojím slovom, 
ktoré šlo od srdca a dotklo sa mnohých. 
Menej sa aplaudovalo, viac sa počúvalo. Ale 
oba prístupy poznačili mladých a nasme-
rovali ich na správnu cestu. Benedikt XVI. 
sa k rodinám prihovoril poukázaním na 
zásady, ktoré sú nutné na zachovanie rodin-
ného spoločenstva. Ján Pavol II. to zas robil 
otcovským spôsobom: vzal deti do náruče 
alebo sa prihovoril milým slovom, či úsme-
vom. Obidvaja pápeži vniesli do pastorácie 
rodín i mladých nové prístupy. Jánom 
Pavlom II. začaté dielo svetových stretnutí 
Benedikt XVI. niesol ďalej a prispel do nich 
svojou jasnozrivosťou a aktuálnosťou.

Vladyka Ladislav Hučko, Svätý Otec 
Benedikt XVI. navštívil pred pár rokmi 
Českú republiku. Možno dnes vidieť 
vplyv tejto jeho návštevy?
Svätý Otec Benedikt XVI pri svojej návšteve 
Českej republiky v roku 2009 katolíckych 
veriacich upevnil vo viere, čo bolo jeho 
hlavným cieľom. Pri tom tiež nejedného ľa-
hostajného prebudil z letargie a u mnohých 
neveriacich vyvolal úctu a rešpekt. Po jeho 
návšteve v spoločnosti ešte dlho pôsobila 
ozvena jeho slov. Jedna návšteva však, žiaľ, 
nedokáže spôsobiť zásadnú zmenu smero-
vania väčšinovej českej spoločnosti k prak-
tickému materializmu. Na to treba stále 
prehlbovať vieru, byť aktívnejší smerom 
k vonkajšiemu svetu a svojím príkladom 
a láskou ich priťahovať ku kresťanstvu. 
V tom je nám – a vždy bol – Svätý Otec 
Benedikt XVI veľkým učiteľom a vzorom.

Vladyka Ján Hirka, ako vnímate roz-
hodnutie Svätého Otca Benedikta XVI. 
odstúpiť z úradu rímskeho pápeža?
Svätý Otec svoju službu vykonával na-
priek svojmu veku naplno. Teda, ako som 
počul od môjho priateľa kardinála Jozefa 
Tomka, na sto percent. V tom teda vidím 
dôvod jeho slobodného rozhodnutia, čo pá-
pež aj povedal vo svojom vyhlásení. Myslím 
si, že k tomu nie je čo dodať. Pápež aj 
týmto rozhodnutím potvrdil veľkosť svojej 
osobnosti, ukazujúc svoju odvahu, ale aj 
silnú vieru, hlbokú lásku k Bohu, i pokoru, 
ktorou je poznačený celý jeho pontifikát.

Verím, že jeho služba pre Cirkev bude 
pokračovať aj po odchode z úradu. Našou 
úlohou i povinnosťou je modliť sa za neho, 
ako aj za to, aby Cirkev dostala nového 
pápeža, ktorý ju povedie do ďalších časov 
v tomto nepokojnom a rozbúrenom svete 
po správnej ceste.

Mons. Jozef Tóth, Svätý Otec Benedikt 
XVI. je plodným autorom. Čo dali jeho 
diela dnešnej dobe, dnešnému človeku?
Benedikt XVI. ako rímsky pápež bol vzorom 
brilantnej inteligencie v oblasti teológie, 
pastorácie, evanjelizácie a kultúry. Bol hlá-
sateľom evanjelia, ktoré zahŕňa v sebe tak 
rozum, ako aj vieru v Boha a prezentuje to 
ako jediný východiskový projekt pre ľudstvo 
v čase, keď sa čoraz jasnejšie prejavujú zna-
ky apokalypsy, dejinnej katastrofy.

Literárne diela Svätého Otca sú nielen 
teologickými traktátmi, ale aj ukážkou 
symbiózy rozumu a viery. Jeho štýl bol 
náročnejší, pretože veril, že tí, čo viac vedia, 
viac pomôžu a urobia. Preto nebol kateché-
tom, ale profesorom.

Ako syntetik teológie, čiže Ježišovej 
náuky, a antropológie je aj jeho encyklika 
Caritas in veritate a mohla by sa nazývať 
aj Veritas in caritate – Pravda v láske. Jeho 
učiteľská činnosť spočívala v oživovaní 
evanjelia a Ježišovho modelu na ľudstvo, 
nielen na kresťanstvo. Napriek svojej 
vysokej vzdelanosti sa vracal aj k prvot-
ným prameňom, prameniacim z evanjelia, 
k svätým otcom prvotnej Cirkvi a k svätým 
rôznych dôb.

Mons. Ľubomír Petrík, aký je mediálny 
obraz a odkaz Benedikta XVI.?
Profánne médiá, hlavne bulvárne, od prvej 
chvíle vytvárali o Svätom Otcovi negatív-
ny obraz. On však nechce byť mediálnou 
hviezdou. Nechce upriamovať pozornosť 
na seba, ale na Ježiša Krista. Vo svetle viery 
je radosťou počúvať, čo hovorí, a čítať, 
čo píše. Pohľad na jeho život a pontifikát 
potrebujeme očistiť od nánosov falošných 
komentárov. Nezaujatý pozorovateľ v ňom 
vidí človeka, ktorý miluje Boha a Cirkev, je 
ponorený do Božej lásky a vôle, má úžas-
ný jemnocit pri ohlasovaní, človeka, od 
ktorého je vzdialené akékoľvek intrigánstvo 
či zloba. Dokázal to aj pri svojej abdikácii. 
Mnohé celebrity žijú iba z obrazu, ktorý 
o nich vytvárajú médiá, preto doň investujú 
veľa energie. Svätý Otec bol v tom úplne 
slobodný. Myslím si, že práve to je mediálne 
zaujímavé. Vedel, že jeho silou je niekto iný. 
Nesmierne ma oslovuje jeho pokora, múd-
rosť a originalita. Mnohí novinári nevedeli 
akceptovať to, že je iný ako jeho predchod-
ca. Odkaz Benedikta XVI., sprostredkovaný 
hlavne katolíckymi médiami, v nás chce 
umocniť vieru, že Boh je láska, v nádeji sme 
spasení a že láska je v pravde. Toto sú naprí-
klad názvy jeho encyklík. Odovzdával nám 
podstatné skutočnosti, akoby si bol vedomý, 
že nemá veľa času, aby ním mrhal na menej 
dôležité témy.

za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš
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Príde posledný 
pápež a koniec 
sveta?
Malachiáš (1095 – 1148), vlastným menom 
Maelmhaedhoc O’Morgair, bol mníchom 
a biskupom diecézy v írskom Armaghu. 
Podľa legendy mal v roku 1139 – 1140 počas 
svojej púte do Ríma niekoľko prorockých 
vízií a na ich základe spísal zoznam 112-tich 
budúcich pápežov. Zoznam je spísaný v latin-
čine a neobsahuje žiadne konkrétne mená, 
ale len stručné prívlastky charakterizujúce 
jednotlivých pápežov.

Predpovede so zašifrovaným posolstvom 
sa začínajú pri pápežovi Celestínovi II., ktorý 
bol v úrade od roku 1143 do roku 1144, 
a končia sa posledným pápežom – Petrom 
Rímskym. Súčasný pápež Benedikt XVI. by 
mal byť podľa zoznamu predposledným 
pápežom. O nasledujúcom pápežovi sa píše: 
„Petrus Romanus, ktorý bude pásť svoje 
stáda uprostred mnohých súžení. Po ich 
skončení bude mesto na siedmich pahor-
koch zničené a obávaný Sudca bude súdiť 
svoj ľud.“

Malachiášom dané prívlastky do značnej 
miery charakterizovali napríklad posledných 
pápežov. Ján XXIII. (1958 – 1963), Pastor et 
nauta (Pastier a námorník), bol pred svojím 
zvolením patriarchom v Benátkach. Pavol 
VI. (1963 – 1978) označený ako Flos florum 
(Kvet kvetov) mal vo svojom erbe tri ľalie. 
Ján Pavol I. (1978), De medietate Lunae 
(Z polovice mesiaca), bol vybratý za pápeža 
26. augusta 1978, keď na oblohe žiaril pres-
ný polmesiac. Ján Pavol II. (1978 – 2005), De 
labore solis (Z námahy Slnka), sa narodil po-
čas zatmenia Slnka – 18. mája 1920. Zomrel 
8. apríla 2005 a aj vtedy nastalo v južnej, 
strednej a čiastočne aj severnej Amerike 
zatmenie Slnka. Benedikt XVI. (2005 – 2013) 
má prívlastok Gloria olivae, Sláva olivy. Je 
známe, že olivová ratolesť je jedným zo sym-
bolov sv. Benedikta z Nursie (480 – 543).

Bude teda ďalší pápež ten posledný? Ma-
lachiáš o tom nehovorí. Ak sa však pozrieme 
na spoločnosť, musíme povedať, že Cirkev 
sa stala naozaj miestom mnohých súžení. 
Akoby odhalila svoju nahotu a nastal čas 
vystúpiť na kríž. No po kríži nasleduje ráno 
Paschy. A tak je jedno, či nástupca Benedikta 
XVI. bude posledným pápežom. Dôležité je 
to, aby sme mohli s čistým srdcom zvolať 
s apoštolom Pavlom: Marana tha – Príď, 
Pane Ježišu!

Juraj Gradoš
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katolíckej prítomnosti v krajine a odsúdil 
čarodejníctvo.

Jordánsko, Izrael a Palestínske 
územie (08. – 15. 05. 2009)
Počas tejto návštevy Svätý Otec odsúdil po-
pieranie holokaustu a vyzýval k spolupráci 
medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi.

Česká republika  
(26. – 28. 09. 2009)
V Prahe sa stretol s rehoľníkmi, akade-
mickou obcou a predstaviteľmi Cirkvi. Na 
brnianskom letisku slávil svätú omšu, na 
ktorej sa zúčastnilo 120 000 ľudí. Návštevu 
ukončil stretnutím s mládežou v Starej 
Boleslavi.

Malta (17. – 18. 04. 2010)
Svätý Otec navštívil Maltu v súvislosti 
s 1950. výročím stroskotania sv. Pavla 
na maltských ostrovoch. Medzi hlavné 
udalosti patrilo stretnutie s prezidentom 
a ďalšími predstaviteľmi. V budove pá-
pežskej nunciatúry sa uskutočnilo neplá-
nované stretnutie s obeťami sexuálneho 
zneužívania na Malte.

Portugalsko (11. – 14. 05. 2010)
Hlavným cieľom cesty Svätého Otca Bene-
dikta XVI. bola Svätyňa Panny Márie vo Fa-
time, kde 13. mája slávil svätú omšu. Počet 
pútnikov pri tejto svätej omši sa odhaduje 
na 500 000. Navštívil aj Lisabon a Porto.

Cyprus (04. – 06. 06. 2010)
Po prílete na letisko Paphos privítal Bene-
dikta XVI. cyperský prezident a ortodoxný 
arcibiskup Chrysostomos II. Svätý Otec 
predstavil biskupom pracovný dokument 
Instrumentum laboris pre synodu o Blíz-
kom východe.

Veľká Británia  
(16. – 19. 09. 2010)
Návšteva Veľkej Británie sa uskutočnila 
na pozvanie britskej kráľovnej a premiéra. 
Táto apoštolská cesta sa začala v škótskom 
Edinburghu a Glasgowe. V Londýne sa 
ko  na lo stretnutie s akademickým svetom 
a An glikánskou cirkvou. Pri nedeľnej svätej 
omši blahorečil kardinála Johna Henryho 
Newmana.

Španielsko (06. – 07. 11. 2010)
Benedikt XVI. počas svojej druhej cesty na-
vštívil Santiago de Compostela a Barcelonu, 
kde posvätil chrám Sagrada Família.

Chorvátsko (04. – 05. 06. 2011)
Večer po prílete do Záhrebu sa Svätý Otec 
zúčastnil na modlitebnej vigílii s mládežou. 

Na druhý deň slávil svätú omšu pri príle-
žitosti celonárodného dňa chorvátskych 
katolíckych rodín.

San Marino (19. 06. 2011)
Oficiálna návšteva sa začala stretnutím 
s predstaviteľmi San Marina a diplomatmi. 
Po presune helikoptérou do Pennabilli sa 
stretol s mládežou diecézy San Marino-
-Montefeltro.

Španielsko (18.  – 21. 08. 2011)
Svätý Otec po tretíkrát pricestoval do 
Španielska a zúčastnil sa na Svetových 
dňoch mládeže v Madride. Okrem iného 
sa zúčastnil na krížovej ceste s mladými, 
vyspovedal štyroch účastníkov svetových 
dní a slávil svätú omšu pre seminaristov. 
Svetové dni mládeže ukončil na letisku 
Cuatro Vientos svätou omšou.

Nemecko (22. – 25. 09. 2011)
Podstatným znakom tejto tretej cesty boli 
ekumenické stretnutia, či už išlo o stretnu-
tie s nemeckými evanjelikmi, pravosláv-
nymi, alebo zástupcami miestnych židov-
ských a moslimských spoločenstiev.

Benin (18. – 20. 11. 2011)
Benedikt XVI. navštívil Benin, aby tu podpísal
posynodálnu exhortáciu pre Afriku. V meste 
Ouidah sa modlil pri hrobe významného 
katolíckeho kardinála Bernardina Gantina. 
Neskôr pozdravil v domove misionárok lásky 
miestne rehoľníčky a zhromaždené deti.

Mexiko a Kuba  
(23. – 29. 03. 2012)
V Mexiku Svätý Otec vyjadril podporu 
boju mexického prezidenta proti mafii, vy-
zval mladých, aby sa vyhýbali drogám, 
a požiadal o väčšiu náboženskú slobodu 
mexickej cirkvi. Na Kube sa stretol s Fide-
lom Castrom a podarilo sa mu dosiahnuť 
zaradenie Veľkého piatku medzi oficiálne 
kubánske sviatky.

Libanon (14. – 16. 09. 2012)
V Bejrúte slávnostne podpísal a zverej-
nil apoštolskú exhortáciu zo zvláštneho 
zasadnutia biskupskej synody o Blízkom 
východe. Navštívil aj najväčšie libanonské 
pútnické miesto v Harisse.

z rozličných zdrojov spracoval  
Ján Slobodník
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Apoštolské cesty
Svätého Otca

Apoštolské cesty 
Svätého Otca

 

Nemecko (18. – 21. 08. 2005)
Svätý Otec pricestoval na svoju prvú zahra-
ničnú cestu do Nemecka, aby sa zúčastnil 
na 20. svetových dňoch mládeže v Kolíne 
nad Rýnom. Navštívil synagógu židovskej 
obce v Kolíne nad Rýnom. Hovoril aj so 
zástupcami moslimskej komunity a protes-
tantskej cirkvi.

Poľsko (25. – 28. 05. 2006)
Po uvítacom ceremoniáli zavítal do Ka-
tedrály sv. Jána vo Varšave, kde sa stretol 
so zhruba tisíc duchovnými a predniesol 
príhovor. Neskôr sa stretol s predstaviteľmi 
rôznych náboženstiev. Navštívil tiež Čen-
stochovú, Vadovice, Lagievniki... Posledný 
deň svojej návštevy slávil svätú omšu 
v parku Blonia pre asi 900 000 veriacich. 
Benedikt XVI. neobišiel ani koncentračný 
tábor Osvienčim, kde sa modlil.

Španielsko (08. – 09. 07. 2006)
Dôvodom prvej návštevy Španielska bola 
účasť na 5. svetovom stretnutí rodín vo Va-
lencii. Záverečnú svätú omšu slávil v miest-
nej štvrti umenia a vied.

Nemecko (09. – 14. 09. 2006)
Benedikt XVI. počas druhej návštevy 
Nemecka navštívil miesta zo svojho detstva 
i svoje bývalé pôsobisko arcibiskupa. V Re-
gensburgu slávil svätú omšu pre viac než 
500 000 veriacich.

Turecko (28. 11. – 01. 12. 2006)
Pozvanie na návštevu Turecka prijal Be-
nedikt XVI. od ekumenického patriarchu 
Bartolomeja I. V Istanbule sa s ním zišiel 
na modlitbe a súkromnom rozhovore. 30. 
novembra obaja predstavitelia podpísali 
spoločné vyhlásenie o hľadaní cesty k jed-
note Východu a Západu. Pápež navštívil 
Chrám Božej múdrosti a Modrú mešitu, 
stretol sa aj s predstaviteľmi iných nábožen-
stiev v Turecku.

Brazília (09. – 13. 05. 2007)
Svätý Otec využil návštevu na kritiku 
mexických zákonodarcov, ktorí legalizo-
vali potraty. Odsúdil aj negatívne vplyvy 
kapitalizmu a marxizmu na spoločnosť. Pri 
slávnostnej svätej omši v Sao Paule svätore-
čil mnícha Antónia Galvaa.

Rakúsko (07. – 09. 09. 2007)
Do Rakúska zavítal v rámci národnej púte 
do baziliky v Mariazelli. S viedenským rabí-
nom si uctil pamiatku 65 000 viedenských 
židov, ktorí zahynuli v nacistických koncen-
tračných táboroch.

Spojené štáty americké  
(15. – 20. 04. 2008)
V deň svojich 81. narodenín bol Svätý Otec 
prijatý v Bielom dome. Po presune do 
národnej americkej baziliky sa prihovoril 
katolíckym kardinálom a arcibiskupom 
v USA. V ten istý deň prehovoril k zástup-
com amerických katolíckych univerzít 
a škôl a stretol sa so 150 predstaviteľmi 
nekresťanských náboženstiev. V New Yor-
ku prehovoril pred valným zhromaždením 
OSN, navštívil synagógu, v Katedrále sv. 
Patrika slávil svätú omšu. Stretol sa s po-
stihnutými deťmi a ich rodinami v Semi-

nári sv. Jozefa, kde neskôr v zhromaždení 
oslovil 25 000 mladých ľudí. Po skončení 
navštívil bývalé Svetové obchodné cen-
trum a modlil sa pri pamätníku Ground 
Zero.

Austrália (13. – 21. 07. 2008)
Svätý Otec sa stretol s mladými ľuďmi 
z celého sveta pri príležitosti Svetových 
dní mládeže 2008 v Sydney. V Katedrále 
Panny Márie v Sydney sa 19. júla historicky 
ospravedlnil za sexuálne zneužívanie detí 
katolíckymi kňazmi v Austrálii.

Francúzsko (12. – 15. 09. 2008)
Benedikt XVI. pricestoval do Lúrd pri prí-
ležitosti 150. výročia zjavenia Panny Márie. 
Pri slávnostnej svätej omši, na ktorej sa 
zúčastnilo 250 000 ľudí, odsúdil materia-
lizmus.

Kamerun a Angola  
(17. – 23. 03. 2009)
V Kamerune otvoril Svätý Otec stretnutie 
Africkej biskupskej konferencie. Diskusiu 
vyvolalo jeho vyhlásenie o riešení krízy 
AIDS v Afrike. Vyslovil názor, že riešením 
nie sú prezervatívy, ale zodpovedné sexuál-
ne správanie. V Angole oslávil 500. výročie 
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eRko – Hnutie kresťanských 
spoločenstiev detí

eRko je detská organizácia 
s celoslovenskou pôsob-
nosťou, ktorá je od roku 

1990 registrovaná na Minister-
stve vnútra SR ako občianske 
združenie. Jeho činnosť spočíva 
na pleciach vyškolených dob-
rovoľníkov, 
ktorí pracujú 
s deťmi 
v pravi-
delných 
mimoškol-
ských spo-
ločenstvách, 
stretkách, 
skupinkách. eRko patrí k naj-
väčšej organizácii na Slovensku, 
lebo združuje viac ako 8 000 
členov pravidelne a systematic-
ky pracujúcich s deťmi a mla-
dými.

Z histórie
Keď sa obzrieme späť do histó-
rie, uvidíme, že otvorené srdce 
pre prácu s deťmi mal Evžen 
Valovič, dnes čestný predseda 
eRka. Už v roku 1973 videl veľkú 
potrebu pomôcť pri výchove 
detí v kresťanských rodinách. 
Stal sa podnecovateľom laic-
kého apoštolátu detí a svojou 
činnosťou nadchýnal pre prácu 
s deťmi a mladými ďalších mla-
dých vysokoškolákov. V časoch 
totalitného režimu bola činnosť 

vykonávaná tajne pod duchov-
ným vedením vtedajšieho otca 
biskupa Jána Chryzostoma 
Korca.

Spočiatku prebiehali stretnu-
tia mladých s deťmi v rodinách 
detí a na výletoch. Vytvorili sa 

skupinky 
spoločne 
sa stretajú-
cich rodín, 
mládeže 
a detí. 
V prelo-
movom 
období po 

udalostiach nežnej revolúcie 
v roku 1989 vznikla myšlienka 
založiť samostatné organizá-
cie. Ako prvé vzniklo Hnutie 
kresťanských rodín, kde sa už 
formovalo budúce eRko. Od 
leta 1990 aktívne spolupracovali 
s rakúskou organizáciou Katho-
lische Jungschar Österreich a na 
celoslovenskej rade 22. septem-
bra 1990 mladí, ktorí pracovali 
s deťmi, spísali stanovy sa-
mostatnej organizácie Hnutie 
kresťanských spoločenstiev 
detí, ktorá od decembra 1990 
začala oficiálne používať názov 
eRko. Skutočný vznik eRka sa 
datuje od 3. októbra 1990, keď 
boli zaregistrované stanovy na 
Ministerstve vnútra SR.

Zameranie
Hlavnou činnosťou eRka je sys-
tematická práca s deťmi v det-
ských kresťanských stretkách 
– spoločenstvách počas celého 
roka. Tieto stretnutia vedú 
animátori, ktorí sa zodpovedne 
a svojím vlastným príkladným 
životom snažia deťom odovzdať 
kresťanské hodnoty, pretvárať 

ich do každodenného života 
cez rôzne hry, aktivity, rozho-
vory a tak postupne viesť ku 
kresťanskej zrelosti. Mottom 
každého eRkára je: Radostnou 
cestou svedectva viery kráča-
me spolu malí i veľkí. A preto 
východiskovými hodnotami 
uplatňovanými v živote sú živá 
viera, radostná služba, otvorené 
spoločenstvo, úcta k životu, 
zodpovednosť, dôvera v prepo-

jení s vonkajšími princípmi:
• mám čas,
• rád sa hrám,
• rád čítam,
• študujem,
• delím sa so skúsenosťami,
• chodím na stretká.

Na stretnutia prichádzajú 
deti od predškolského veku až 
do obdobia puberty. V spolo-
čenstve rovesníkov postupne 
dorastajú a dozrievajú na 
mladú zrelú osobnosť. Často 
sa z niektorých stane vedúca 
osobnosť spoločenstva, ako aj 
líder v zodpovedných pozíciách 
organizačnej štruktúry.

Organizácia hnutia
Základnou organizačnou 
jednotkou je oblastné centrum 
(OC), ktoré združuje detské 
spoločenstvá v určitom regióne. 
Vedúci z jednotlivých farností 
sa stretávajú na stretnutiach vo 
svojich oblastných centrách. Tu 
si vymieňajú informácie a skú-
senosti, vzájomne sa obohacujú 
a pripravujú spoločné podujatia 
pre deti. K lepšej koordinácii 
činnosti a informovanosti ob-
lastných centier eRka prispieva 

územná rada. V eRku ich máme 
päť:
• Bratislavsko-trnavská územ-

ná rada,
• Nitriansko-žilinská územná 

rada,
• Banskobystricko-rožňavská 

územná rada,
• Spišská územná rada,
• územná rada Východ. n

Veronika Krenická

Úloha kajúcnosti  
v živote muža
 „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží 
obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.

 Boh ich požehnal a povedal im: ,Ploďte 
a množte sa, a naplňte zem! Podmaňte si 
ju...‘“ (Gn 1, 27 – 28)

Tieto slová sme už veľakrát čítali a počuli. 
Muž a žena sú stvorení jeden pre druhého. 
Muž má mať jednu ženu a žena má mať 
jedného muža. Ich láska má byť plodná 
a otvorená darovaniu nového života dieťa-
ťu. Starostlivosť o manželku a dieťa je teda 
prvou úlohou muža, manžela. Druhou 
úlohou muža je „podmaniť si zem“ prácou. 
Teda práca je spôsob, ako vytvárať podmien-
ky na dôstojný život každého člena rodiny. 
V dokumente Familiaris consortio je toto po-
slanie z Knihy Genezis formulované možno 
aktuálnejšou rečou: manželstvo je dôverné 
spoločenstvo muža a ženy, je spoločen-
stvom lásky a života. Úlohou muža je teda 
starať sa o život svojej manželky a svojich 
detí, rozvíjať manželskú lásku a lásku k de-
ťom a tiež prácou vytvárať podmienky na 
rozvoj všetkých členov rodiny.

Muž svojou telesnou, psychickou aj 
duchovnou štruktúrou plní úlohy, na ktoré 
je viac prispôsobený. Plnením tohto poslania 
muž dosahuje požehnanie, ktoré mu Boh 
prisľúbil. Poslanie muža, manžela a otca je 
krásne, vznešené a požehnané. Ale prečo to 
často vnímame inak? Prečo nevidíme krásu 
svojej manželky a netešíme sa z našich detí? 
Prečo nemáme radosť z práce? Jednoducho 
by sa dalo povedať: pretože toto povolanie 
nenapĺňame. Určite by sme vedeli povedať 
mnoho vecí, ktoré nám bránia v naplnení 
tohto povolania. Napríklad to, že manželka 
neocení, čo manžel robí, alebo to, že deti 
neposlúchajú a nepomáhajú, nie je dôvodom 
na to, aby sme ich nemali radi. Láska k na-
šim najbližším má byť bezpodmienečná. 
Nie je závislá od toho, ako sa k nám sprá-

vajú iní. Neznamená to, že nemôžeme mať 
svoj názor, ktorý nie je totožný s názorom 
blížneho, alebo že máme tolerovať deťom 
akékoľvek správanie. Nič nám však nesmie 
brániť v tom, aby sme ich milovali takých, 
akí sú, bezpodmienečnou láskou.

Kajúcnosť znamená spoznať rozdiel 
medzi naším správaním a požiadavkou 
bezvýhradnej lásky a urobiť rozhodnutie 
pre zmenu tohto stavu. Každý deň sa udeje 
niečo, čo nám bráni všímať si našich najbliž-
ších, keď nemáme čas na manželku, na deti, 
keď nevieme urobiť nič, čo by ich potešilo, 
alebo dokonca urobíme niečo, čo ich uráža. 
Deň, keď sme si odopreli pohľad alebo boli 
na seba navzájom nahnevaní, akoby chýbal 
v rodinnom kalendári. Veľkým problémom 
mužov dnešnej doby je aj to, že v práci trávia 
príliš veľa času, venujú jej takmer všetky sily, 
a na budovanie dobrých vzťahov v rodine už 
nemajú čas ani sily a sú úplne pasívni.

Kajúcnosť je ľútosť nad tým, čo sme mali 
urobiť, a neurobili sme, alebo čo sme urobili 
tak, že sme tým druhého ranili. Kajúcnosť je 
východiskom na zlepšenie našich vzťahov aj 
zlepšenie našej práce. Kajúcnosť je stav duše, 
ktorý nás vedie k skutkom lásky a skutkom 
pokánia. Učiť sa láske sa nedá nikde inde ako 
v Božej škole lásky, ktorá nám ukazuje, že 
láska ide až do krajnosti, ak treba, ide až na 
kríž. Kristov kríž predstavuje dokonalú lás-
ku, ktorou dokáže milovať iba Boh. Obdobie 
Veľkého pôstu je vhodnou príležitosťou na 
kajúcnosť, na väčšie úsilie o zlepšenie svojich 
prejavov lásky k manželke a deťom, ale aj 
k blížnym, ktorých nám Boh poslal do nášho 
života.

Ing. Pavol Hric
člen Hnutia kresťanských rodín a rady pre rodinu KBS
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�� Stretnutie Mons. Ladislava Hučka, 
pražského apoštolského exarchu, 
s Borisom Zajčukom, novým veľvy-
slancom Ukrajiny v ČR, sa uskutočni-
lo 29. januára. Predmetom rozhovoru 
bola úloha Cirkvi v otázkach duchov-
nej a etickej problematiky súčasnej 
spoločnosti, ale i celkom konkrétne 
rozhovory o pomoci zo strany Grécko-
katolíckej cirkvi občanom ukrajinskej 
národnosti, ktorí v súčasnej dobe žijú 
na území ČR. (www.exarchat.cz)

�� Na sneme ruskej pravoslávnej 
hierarchie 2. – 5. februára povedal 
ruský pravoslávny patriarcha Kirill, 
že došlo k významným pokrokom 
vo vzťahoch s Katolíckou cirkvou. 
Zároveň vyjadril prianie posilniť 
dobré vzťahy s východnými cirkvami. 
Vo vzťahu k protestantským komuni-
tám, ktoré nemajú odmietavý postoj 
k homosexualite, vyhlásil, že „nemá 
zmysel usilovať sa s takýmito cirkva-
mi o spoločnú vieroučnú pozíciu“.

�� Britská poslanecká snemovňa 
odsúhlasila 6. februára zákon o man-
želstvách homosexuálov a možnej 
adopcii detí. Od 2. februára možno 
o „manželstve“ medzi osobami rovna-
kých pohlaví hovoriť aj vo Francúzsku.

�� Deň zasvätených osôb na Ukraji-
ne sa začal 14. februára modlitbou 
a slávením svätej liturgie, ktorej pred-
sedal Ihor Vozniak, ľvovský arcibiskup 
a metropolita. Stretnutie zorganizo-
vala patriarchálna komisia pre zále-
žitosti mníšstva Ukrajinskej grécko-
katolíckej cirkvi (UHKC). Nasledovalo 
po konferencii, ktorá sa uskutočnila 
v kláštore sestier Svätej rodiny v Ľvo-
ve a venovala sa zasvätenému životu. 
Na konferencii sa zúčastnil aj vladyka 
Benedikt Aleksijčuk, pomocný biskup 
Ľvovskej archieparchie.

�� Zvrchovaný rád maltézskych 
rytierov oslávil 15. februára 900 
rokov. Pri tejto príležitosti sa 9. feb-
ruára uskutočnilo stretnutie približne 
4-tisíc členov s Benediktom XVI. vo 
vatikánskej bazilike. Rád pôsobí v 120 
krajinách, má 13 500 členov, 80-tisíc 
dobrovoľníkov a viac než 25-tisíc 
lekárov a zdravotníkov. (RV)

�� Životné jubileum 65. rokov 
oslávil 16. februára Mons. Ladislav 
Hučko, pražský apoštolský exarcha. 
Pri tejto príležitosti sa 16. februára 
konala ďakovná archijerejská svätá 
liturgia v Katedrále sv. Klementa 
v Prahe. (www.exarchat.cz)

�� Prešovský arcibiskup a metro-
polita Ján Babjak SJ navštívil Ústav 
sociálnych vied a zdravotníctva 
bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove. 
V priestore budúcej kaplnky slávil 17. 
januára archijerejskú svätú liturgiu za 
účasti prof. Pavla Dancáka, otca Petra 
Vansáča a Jozefa Urvinitku, vicerek-
tora kňazského seminára v Prešove. 
Na pracovných raňajkách riaditeľ 
ústavu doc. Štefan Bugri predstavil 
doterajšiu činnosť a perspektívy 
ústavu. Na stretnutí sa zúčastnil aj 
zakladateľ pracoviska v Prešove prof. 
Mirón Šramka. Ústav sociálnych vied 
a zdravotníctva bl. Pavla Petra Goj-
diča v Prešove je súčasťou Vysokej 
školy zdravotníctva a sociálnej práce 
sv. Alžbety v Bratislave a sídli na 
Jilemnického ulici. (-md)

�� Veľvyslankyňa Brazílie na Slo-
vensku Susan Kleebanková prijala 
31. januára pozvanie na Národné 
stretnutie mládeže R13 v Ružomber-
ku, ktoré je alternatívou pre sloven-
ských mladých, ktorí nepocestujú 
v júli na Svetové dni mládeže (SDM) 
do Ria de Janeiro. Urobila tak počas 
prijatia predstaviteľov organizačného 
tímu SDM 2013 v Bratislave, s ktorým 
bude úzko spolupracovať. (komuni-
kačný tím SDM 2013)

�� Na kurze Zbav nás zlého, ktorý 
sa uskutočnil 1. – 3. februára pod 
vedením otca Jozefa Marettu, pre-
šovského exorcistu, sa zúčastnilo 82 
mladých Prešovskej archieparchie. 
Okrem spoločných modlitieb, slávení 
svätých liturgií a práce v skupinkách 
nechýbal ani čas na svätú spoveď. 
V závere stretnutia sa účastníci 
v prítomnosti dvoch svedkov zriekali 
udalostí a vykonaných skutkov, ktoré 
pochádzali od zlého. Po zrieknutí sa 
nanovo odovzdali svoje životy Ježišo-
vi Kristovi. (Slavomír Zahorjan)

�� Na púti v Litmanovej sa 3. febru-
ára napriek sneženiu zúčastnilo vyše 
500 pútnikov. Program na hore Zvir 
sa začal uctením si ikony Presvätej 
Bohorodičky. Pútnikov privítal a po-
modlil sa s nimi modlitbu akatistu 
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V Poľsku sa uskutočnila konferencia o výchove
Prof. Pavol Dancák sa na pozva-
nie pána Kazimierza Tischnera, 
prezidenta spoločnosti Droga-
mi Tischnera, zúčastnil 11. – 13. 
januára na konferencii Výchova 
v horizonte slobody a dobra 
v poľskej Lopusznej, kde je 

pochovaný krakovský filozof 
a kňaz prof. Jozef Tischner. Na 
konferencii sa zúčastnilo 150 
riaditeľov základných a stred-
ných škôl z Poľska a ďalší 
významní hostia. Prof. Pavol 
Dancák vystúpil s prednáškou 

Dramatické relácie dobra 
a pravdy v kontexte filozofickej 
reflexie výchovy, v ktorej ana-
lyzoval Tischnerove výpovede 
o výchove, dobre, pravde, slobo-
de a nádeji. (-pd)

Slováci putovali k hrobu svätého Cyrila
8. – 15. februára sa už po štvrtý-
krát konala Púť hnutí a zdru-
žení k hrobu sv. Cyrila v Ríme. 
Hlavným organizátorom bola 
rada pre laické a apoštolské 
hnutia pri KBS pod vedením 
bratislavského vladyku Mons. 
Petra Rusnáka a Fórum kresťan-
ských inštitúcií (FKI). Tohtoroč-
ná púť sa konala v jubilejnom 
Roku sv. Cyrila a Metoda a bola 
spojená s púťou Matice sloven-
skej pri príležitosti 150. výročia 
jej založenia.

Púť vyvrcholila 14. februára 
slávnostnou svätou omšou 
v Bazilike sv. Klementa v Ríme, 
ktorej predsedal kardinál Jozef 
Tomko, koncelebrovali kardinál 
Miloslav Vlk, vladykovia Mons. 
Cyril Vasiľ a Peter Rusnák a viac 
ako 40 kňazov. Medzi prítom-
nými nechýbali rektori slovan-
ských kolégií, predstavitelia pá-
pežských univerzít i veľvyslanci 
slovanských národov pri Svätej 
stolici a Talianskej republike. Za 
Slovensko sa zúčastnili veľvy-
slanci Jozef Dravecký, Mária 
Krásnohorská a europoslankyňa 
Anna Záborská. Na záver sa 
konal sprievod so sviečkami 
k hrobu sv. Konštantína Cyrila 
a modlitba, ktorou pútnici 
ďakovali za duchovný a kul-
túrny prínos misie slovanských 
vierozvestov.

V Ríme čakal na pútnikov bo-
hatý program. Nechýbala ranná 
a večerná modlitba liturgie 
hodín, liturgické slávenia v la-
tinskom i byzantskom obrade, 
návšteva a prehliadka hlavných 
rímskych bazilík, medzi nimi aj 
baziliky Santa Maria Maggiore. 
V tejto pre gréckokatolíkov 
významnej bazilike predsedal 
vladyka Peter archijerejskej 
liturgii v byzantskom obrade. 
Východnú liturgiu slúžil aj pri 

hrobe sv. Petra vo Svätopeter-
skej bazilike. Pútnici navštívili 
aj slovenskú redakciu Vatikán-
skeho rozhlasu.

Keď sa účastníci v nedeľu 
zúčastnili na Svätopeterskom 
námestí na modlitbe Anjel 
Pána, netušili, že na druhý 
deň (11. februára) ich zastihne 
správa o tom, že sa Benedikt 
XVI. zrieka svojho úradu. „Bolo 
to obrovské prekvapenie, ale 
keď opadla vlna emócii, uve-
domil som si, že je to akt veľkej 
odvahy, pokory a sebapoznania. 
Sme svedkami historickej uda-
losti v novodobých dejinách,” 
povedal vladyka Peter, ktorého 
táto správa zastihla pri návšte-
ve generálneho domu sestier 
baziliánok.

Na Popolcovú stredu 13. 
februára sa pútnici zúčastnili na 
predposlednej generálnej au-
diencii Benedikta XVI. a poobe-
de na pontifikálnej svätej omši 
v Bazilike sv. Petra spojenej 
s udelením popol-
ca, pri ktorej bolo 
cítiť atmosféru 
veľkej úcty a lásky 
k Svätému Otcovi.

V sídle Katolíc-
kej akcie Talianska 
Domus Mariae sa 
pútnici zúčastnili 
na slávnostnej 
svätej omši, ktorej 

predsedal kardinál Salvatore 
De Giorgi, pri príležitosti 15. 
výročia smrti kardinála E. F. 
Pironia (v súčasnosti prebieha 
proces beatifikácie). Nasledo-
valo stretnutie s predstaviteľmi 
Katolíckej akcie v Taliansku. 
V príhovore Mons. Sigalini 
zdôraznil myšlienku Benedik-
ta XVI. z listu adresovanom 
Katolíckej akcii, že laici nie sú 
len spolupracovníci biskupa, 
ale majú spoluzodpovednosť 
s biskupom, pretože všetci majú 
povinnosť evanjelizovať.

V programe púte bolo aj 
stretnutie na veľvyslanectve SR 
pri Svätej stolici s veľvyslancom 
Jozefom Draveckým a s Mons. 
Cyrilom Vasiľom SJ, sekretá-
rom Kongregácie pre východné 
cirkvi. Arcibiskup v príhovore 
vyzval pútnikov k angažovanos-
ti v spoločnosti a odpovedal na 
ich otázky týkajúce sa cirkev-
ného i spoločenského života. 
(Peter Sabol, Stanislav Gábor)

V Chmeľovej sa stretli členky Modlitieb matiek
Vo farnosti Chmeľová sa 25. – 
27. januára konalo modlitebné 
trojdnie Modlitieb matiek. 
Zúčastnili sa na ňom matky 
z troch spoločenstiev, ktoré 
oslávili rok spoločného stretá-
vania sa. Osobné svedectvá ich 
utvrdili v potrebe modliť sa za 
svoje deti, manželov a rodiny. 
Duchovný správca otec Martin 
Gergelčík sa v piatkovom prího-
vore zameral na tému Zmena 
myslenia – metanoia. Sobota 
bola zameraná na odprosenie 
a odpustenie tým, ktorí ublížili 
rodinám a deťom. Ako symbol 
poslúžil vyschnutý strom, ktorý 

môže opäť zakvitnúť. Trojdnie 
účastníčky ukončili Molebe-

nom k sv. Cyrilovi a Metodovi. 
(Mária Gergelčíková)

V Prešove sa vladyka Ján Babjak SJ  
stretol s kňazmi dôchodcami

V sobotu 2. februára, na sviatok 
Stretnutia Pána, sa prešovský 
arcibiskup a metropolita Ján 
Babjak SJ stretol s kňazmi 
dôchodcami, ich manželka-
mi a manželkami zosnulých 
kňazov. Stretnutie sa začalo 
svätou liturgiou v Katedrále sv. 
Jána Krstiteľa v Prešove, ktorej 
predsedal vladyka Ján. V homílii 
sa prihovoril kancelár Grécko-
katolíckeho arcibiskupského 
úradu v Prešove otec Peter 
Lach, ktorý povedal, že v živote 
človeka je mnoho stretnutí, ale 
existuje aj stretnutie s veľkým 
S, od ktorého závisia všetky os-

tatné stretnutia. Je to stretnutie 
s Bohom, ktoré má vplyv na celý 
život človeka.

Súčasťou slávenia bolo posvä-
tenie sviec. Po skončení liturgie 
si 27 účastníkov stretnutia, 
z toho 14 kňazov, uctilo relikvie 
sv. Jána Krstiteľa, sv. prvomuče-
níka Štefana, sv. panny a mu-
čenice Anastázie, sv. Filipa Néri-
ho, sv. Antona Padovského a sv. 
panny a mučenice Filomény, 
ktoré boli v prešovskej katedrále 
uložené na verejné uctievanie 
7. januára 2013.

Po spoločnom obede otec 
arcibiskup metropolita oboz-

námil kňazov a ich manželky 
s aktuálnym životom Gréckoka-
tolíckej cirkvi. Ponúkol video-
prezentáciu práce chránenej 
dielne v Centre pre formáciu 
Rómov v Čičave, prezentáciu 
nových a rozostavaných chrá-
mov Prešovskej archieparchie, 
informoval ich o biskupskej 
synode o novej evanjelizácii, 
na ktorej sa zúčastnil v októbri 
minulého roka. Vo svojom 
príhovore ku kňazom seniorom 
a ich manželkám vyzdvihol 
skutočnosť, že si ich hlboko 
váži a vysoko oceňuje ich obe-
tavú službu Cirkvi a že ho toto 
stretnutie napĺňa skutočnou 
radosťou. Účastníci stretnutia 
v modlitbe spomínali aj na 
chorých emeritných biskupov 
Mons. Jána Hirku a Mons. Jána 
Eugena Kočiša.

Milé stretnutie bolo za-
končené Korunkou Božieho 
milosrdenstva v arcibiskupskej 
Kaplnke sv. Jozefa, obetovanou 
za zosnulých kňazov a ich man-
želky. (Ľubomír Petrík)

Gréckokatolícka fakulta v Prešove pripravila fakultný ples
Študenti Gréckokatolíckej 
teologickej fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove v spolupráci 
s vedením a zamestnancami fa-
kulty pripravili 4. fakultný ples, 
ktorý sa uskutočnil v sobotu 2. 

februára v Raffaello Hall v Pre-
šove za účasti mnohých študen-
tov, pedagógov, zamestnancov 
a priateľov fakulty. V programe 
plesu vystúpil so svojimi piesňa-
mi aj spevák skupiny Komajota 

Martin Husovský. Príjemnú 
atmosféru, ktorá pri tónoch 
hudobnej skupiny Chorus ples 
sprevádzala od jeho začiatku 
do konca, umocnila aj bohatá 
tombola. (Ľubomír Petrík)
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otec Marcel Pisio, duchovný správca 
hory Zvir. Po modlitbe rozjímavého 
ruženca staroľubovniansky proto-
presbyter otec Rastislav Janičko slávil 
svätú liturgiu. Po liturgii nasledovala 
modlitba na úmysel Svätého Otca 
a Korunka k Božiemu milosrdenstvu. 
(Pavol Dancák ml.)

�� 5. februára sa začala päťmesač-
ná príprava pre všetkých, ktorí sa 
pripravujú na SDM a R13. Katechézy, 
ktoré môžete nájsť na internetovej 
stránke www.rio13.sk, sú predprípra-
vou na samotný program národné-
ho stretnutia slovenskej mládeže 
v Ružomberku (R13) a na celosvetové 
stretnutie mladých so Svätým Otcom 
v brazílskom meste Rio de Janeiro 
(SDM). Okrem samotnej katechézy je 
v ponuke aj modelové stretko, ktoré 
môžu využiť aj učitelia na hodinách 
náboženstva. (komunikačný tím SDM 
2013)

�� Evanjelizácia v Božej moci zaujala 
75 účastníkov, ktorí 8. – 10. februára 
zavítali do mládežníckeho centra Bár-
ka v Juskovej Voli. Prednášky o novej 
evanjelizácií, svedectve, o princípoch 
evanjelizácie s mocou, o Elizeovi, ako 
aj o nutnosti byť vystrojený Svätým 
Duchom odzneli z úst otca Slavomíra 
Palfiho, Petra Liptáka a Sebastiána 
Palaščáka zo spoločenstva Maják. 
Workshopy, práca v skupinkách, 
spoločné modlitby a slávenie Naj-
svätejšej Eucharistie boli neoddeli-
teľnou súčasťou víkendu. (Slavomír 
Zahorjan)

��Myšlienku Národného týždňa 
manželstva (NTM) podporili aj 
v prešovskej farnosti na Sídlisku 
3. Na už tradičnom manželskom 
bowlingovom turnaji sa 9. februára 
stretlo 18 manželských párov z far-
nosti. Tohtoročnými víťazmi sa stali 
manželia Kronovci, ktorý si ako trofej 
okrem kuchárskej zástery a sady 
pohárov odniesli aj nový putovný 
pohár turnaja. V nedeľu 10. februára 
sa o 19.00 stretli manželia aj na tra-
dičnej eucharistickej poklone, ktorú 
doplnila modlitba za jednotlivé páry 
a požehnanie Eucharistiou. (-dk)

�� Národný týždeň manželstva na 
Slovensku odštartoval jeho zakla-
dateľ Angličan Richard Kane, ktorý 
sa 11. februára zúčastnil na tlačovej 
konferencii v Bratislave v prvý deň 
kampane. Tradičný týždeň venovaný 
manželstvu sa uskutočnil 11. – 17. 

Košickí rehoľníci sa stretli na fatimskej sobote
Na sviatok Stretnutia Pána 
pripadla aj februárová fatimská 
sobota zameraná na stretnutie 
s rehoľníkmi. V bazilike minor 
v Michalovciach sa 2. februára 
stretli zasvätené osoby Košic-
kej eparchie, aby spoločnou 
modlitbou hľadali posilu pre 
svoj život. Prednášku o rehoľ-
nom povolaní predniesol otec 
Metod Lukačik CSsR. Uviedol, 
že povolanie je dar. Rodí sa vo 
viere a má byť sprevádzané 
dobrým úmyslom kandidáta. 
Takto sa rehoľný život môže stať 

svedectvom o Božej láske, ktorá 
dokáže naplniť ľudské srdce až 
po okraj. Archijerejskú liturgiu 
slávil vladyka Milan Chautur 
CSsR, košický eparcha. V kázni 
nadviazal na tajomstvo sviatku. 
Rozvinul duchovnú pripra-
venosť starca Simeona, ktorý 
vnútorným zrakom spoznal 
v dieťati Spasiteľa. Za príklad 
dal aj presvätú Bohorodičku 
a jej prípravu na stretnutie 
s Bohom pri zvestovaní. Na 
záver povzbudil rehoľníkov 
k tomu, aby vydávali svedectvo 

o prítomnosti Boha vo svojom 
živote.

Svätú liturgiu s posvätením 
hromničných sviečok a myrova-
ním spevom sprevádzal Zbor sv. 
Jozefa z Michaloviec. Na sláv-
nosti bola prítomná aj generálna 
predstavená sestier z Kongre-
gácie služobníc Nepoškvrnenej 
Panny Márie sr. Tereza Slotová 
SNPM. V poobedňajšom 
formačnom programe vystúpil 
s prednáškou o zasvätenom ži-
vote otec Polykarp Jacoš OSBM. 
(Michal Hospodár)

V Ľutine slávil vladyka Ján Babjak SJ  
s rehoľníkmi Deň zasväteného života
V nedeľu 3. februára sa v Ba-
zilike Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky v Ľutine stretol 
prešovský arcibiskup a metro-
polita Ján Babjak SJ so zasväte-
nými osobami pôsobiacimi na 
území Prešovskej archieparchie. 
Stretnutie s rehoľníkmi a rehoľ-
nými sestrami, ktorých sa zišlo 
vyše päťdesiat, bolo umocne-
né prítomnosťou generálnej 
predstavenej sestier služobníc 
Nepoškvrnenej Panny Márie sr. 
Terezy Slotovej SNPM. Začalo 
sa spoločnými chválami, po 
ktorých nasledovala archijerej-
ská svätá liturgia. Počas homílie 
vladyka Ján Babjak SJ povzbudil 
všetkých k vernosti Kristovi 
a povolaniu. Vyzdvihol bohat-
stvo, ktoré Cirkev v zasvätených 
osobách má. Na konci liturgie 

si zasvätené osoby spoločne ob-
novili rehoľné sľuby modlitbou 
zasvätenia Nepoškvrnenému 
srdcu Panny Márie.

Potom sa všetci rehoľníci 
presunuli do formačného 
Domu Mikuláša Klimčáka, kde 
program pokračoval pred-

náškou sestry Daniely Štefkovej 
OSBM na tému Ikona v našom 
živote. Po prednáške nasledoval 
spoločný obed. Po ňom vladyka 
Ján vo svojom príhovore vyzdvi-
hol silu a potrebu spoločnej 
liturgickej modlitby. (Jozef 
Novický)

Gréckokatolícki bohoslovci v Prešove  
odštartovali projekt Viera
Bohoslovecká gospelová hudob-
ná skupina Anastasis pripravila 
prvý hudobný večer na tému 
Viera v rámci začínajúceho pro-
jektu. Uskutočnil sa za veľkej 
účasti divákov, hlavne mladých 
ľudí, ktorí 5. februára zaplnili 
hľadisko Divadla A. Duchnovi-
ča v Prešove. Hlavným hosťom 
bol Ján Babjak SJ, prešovský 
arcibiskup a metropolita, ktorý 
mal katechézu o viere. V dvoch 
častiach vysvetlil, čo treba chá-
pať pod pojmom viera, ako o ňu 

Ježiša Krista prosili apoštoli, ako 
nám viera pomáha a k čomu 
nás pozýva. Ďalším hosťom bol 
spevák skupiny Komajota Mar-
tin Husovský, ktorý ponúkol 
osobné svedectvo o viere v bež-
nom živote a zaspieval jednu zo 
svojich piesní s názvom Utópia. 
Nasledovala zaujímavá diskusia 
o otázkach viery.

Hudobne tento večer sprevá-
dzala kapela Anastasis, ktorú 
tvoria bohoslovci Gréckokato-
líckeho kňazského seminára bl. 

biskupa P. P. Gojdiča v Prešove. 
Začiatok a koniec večera patril 
aj skupine mužského Zboru sv. 
Romana Sladkopevca, ktorej 
členovia – bohoslovci – spie-
vali spolu s kapelou Anastasis. 
Slovo pravdy, podané s láskou, 
živé svedectvo, príjemná hudba 
a spev na oslavu Boha, pôsobivo 
pripravená scéna a hra svetiel 
prispeli k tomu, že sa prvý večer 
skutočne vydaril. Ukázal, že ide 
o zaujímavý projekt, ktorý za-
padá do kontextu novej evanje-
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februára 2013. Tretí ročník bol osla-
vou vernosti (Vernosť nie je slabosť), 
ktorá je základom každého dobrého 
manželstva. Národný týždeň manžel-
stva priniesol podujatia v najväčších 
mestách i v malých obciach, seminá-
re o manželstve, večery pri svieč-
kach i športové popoludnia. Mnohí 
podnikatelia poskytli počas týždňa 
zľavy a špeciálne akcie pre manželské 
páry (Slovenské národné divadlo, 
hotel Devín v Bratislave alebo Kúpele 
Nimnica).

�� Reakcia predsedu KBS Mons. Sta-
nislava Zvolenského na rozhodnutie 
Svätého Otca Benedikta XVI. vzdať 
sa úradu Petrovho nástupcu: 
S hlbokým pohnutím prežívam 
historické, neočakávané a pokorné 
rozhodnutie Svätého Otca Benedikta 
XVI. o vzdaní sa svojho úradu najvyš-
šieho pastiera Katolíckej cirkvi. 
Z jeho slov, ktorými oznámil svoje 
rozhodnutie, vyplýva mimoriadne 
odvážna vnútorná sloboda a vedo-
mie Božej prítomnosti. 
So silnou vierou láskavého otca 
pápež Benedikt XVI. aj týmto svojím 
rozhodnutím obracia všetku našu 
pozornosť na Ježiša Krista, ktorý je 
s nami po všetky dni až do skončenia 
sveta (porov. Mt 28, 20), prejavuje 
nádej, že Katolícka cirkev aj po jeho 
zrieknutí sa úradu bude otvorená 
pôsobeniu Ducha Svätého a bude 
znakom spásy pre súčasný svet. 
S veľkou vďačnosťou myslím na vy-
nikajúce obdobie jeho služby pápeža 
pre dobro celej Cirkvi a osobitne pre 
dobro Katolíckej cirkvi na Slovensku. 
Stanislav Zvolenský, predseda KBS

�� Katolícka charita spustila pôstnu 
zbierku pre Ugandu, kde bojuje proti 
HIV a AIDS cez Pôstnu škatuľku pre 
Afriku. Symbolom kampane ja malá 
pôstna škatuľka, ktorá každoročne 
opisuje zložitý príbeh konkrétne-
ho dieťaťa z afrického kontinentu. 
Charita v rámci kampane distribuo-
vala do viac ako 610 farností 30-tisíc 
kusov malých škatuliek. Minulý rok 
počas prvého ročníka vyzbierala vyše 
65-tisíc eur. Tento rok sa verejnosť do 
kampane Pôstna škatuľka pre Afriku 
môže zapojiť priamym darom na číslo 
účtu 4008058424/7500, prostred-
níctvom stránky www.charita.sk, 
odoslaním sms v hodnote dvoch eur 
v tvare DMS medzera CHARITA na 
číslo 877 alebo zapojením sa do 
projektu Adopcia na diaľku.
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lizácie a do kontextu Roka viery 
a Roka sv. Cyrila a Metoda.

Projekt Viera pozostáva 
predovšetkým z hudobných ve-
čerov na tému spojenú s vierou. 
Ako hostia budú oslovovaní 
aj známi veriaci laici, ktorí 
môžu podať svedectvo o tom, 
že viera sa dá žiť aj v bežnom 
živote. Hudobné večery sa budú 
konať raz do mesiaca v Divadle 
A. Duchnoviča v Prešove.

Aj dnes treba pozývať k viere 
podobne, ako to robili svätí 
vierozvestcovia – v reči a spôso-

bom, ktoré sú zrozumiteľné pre 
človeka 21. storočia. Jedným zo 
spôsobov je hudba, ktorá môže 

byť vynikajúcou súčasťou novej 
evanjelizácie. (Ľubomír Petrík)

Zamestnanci gréckokatolíckej fakulty  
sa zúčastnili na duchovnej obnove
V stredu 6. februára sa pre 
zamestnancov Gréckokatolíckej 
teologickej fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove uskutočnila 
v Kaplnke bl. biskupa P. P. Goj-
diča duchovná obnova, ktorá sa 
začala modlitbou tretieho času 
a pokračovala katechézou du-
chovného správcu fakulty otca 

Petra Tirpáka. Rozvinul v nej 
myšlienku bl. Jána Pavla II.: 
„Láska je odpoveď na všetko“. 
Po priestore na osobné rozjíma-
nie a prijatie sviatosti zmierenia 
nasledoval Akatist k sv. Cyrilovi 
a Metodovi a svätá liturgia, kto-
rej predsedal otec Peter Tirpák. 
V homílii sa prihovoril dekan 

fakulty Mons. Peter Šturák. Ko-
munitu zamestnancov povzbu-
dil skrze príklad sviece k nezišt-
nej obetavosti vo vzájomných 
vzťahoch a k živej viere, ktorá 
dáva svetlo do života človeka. 
(Ľubomír Petrík)

Gréckokatolícka farnosť Bratislava-Staré Mesto  
zorganizovala farský ples detí
Gréckokatolícka farnosť Brati-
slava-Staré Mesto zorganizovala 
9. februára farský ples detí. Deti 
s rodičmi sa ani tento rok nedali 
zahanbiť a prišli v originálnych 
maskách. Súčasťou programu 

bolo aj bábkové divadielko 
V cirkuse v podaní miestnej far-
níčky Heleny Škovierovej. Deti 
si na karnevale mohli zatan-
covať i zasúťažiť pod vedením 
animátorky Miroslavy Mochná-

čovej a boli obdarené zaujíma-
vými odmenami. Pochutili si aj 
na sladkých maškrtách a zlatým 
klincom bola veľká karnevalová 
torta. (Rastislav Čižik)

Kňazský deň Košickej eparchie
Na začiatku pôstneho času 
sa 12. februára stretli kňazi 
Košickej eparchie v biskupskej 
rezidencii v Košiciach, aby spo-
ločnou modlitbou a formačný-
mi prednáškami posilnili svoje 
pastoračné úsilie. Stretnutie sa 
nieslo pod dojmom nečaka-
nej rezignácie Svätého Otca 
Benedikta XVI. V úvodnom 
príhovore vladyka Milan 
Chautur, košický eparcha, 
charakterizoval pôstne 
obdobie ako „stratu Krista“, 
prejavujúcu sa v obmedze-
nom slávení božskej liturgie. 
Naproti tomu východná 
Cirkev nám dáva bohatší stôl 
Božieho slova pri večierňach, 
utierňach a ďalších sláve-

niach. Vyzval kňazov, aby sa 
venovali hlásaniu právd viery so 
všetkou zodpovednosťou.

V tematickej prednáške 
o vonkajšej stránke kazateľskej 
služby sa otec M. Hospodár, 
hovorca eparchie, venoval 

vybraným aspektom z rétoriky. 
Poukázal na dôležitosť prí-
pravy kazateľa pred verejným 
prejavom a ponúkol viaceré 
praktické rady na zlepšenie 
kazateľskej činnosti. V druhej 
prednáške otec Marko Rozkoš, 

kancelár, analyzoval príči-
ny a dôsledky súčasného 
postmodernizmu, ktorý 
svojou filozofiou ovplyvňuje 
myslenie mnohých. Venoval 
sa aj negatívnemu vplyvu 
metanarácie – odmietania 
pevne ukotvených zásad 
v snahe prispôsobiť človeka 
zákonom sveta. Po diskusii 
k prednáškam nasledoval 
informačný blok. (Michal 
Hospodár)
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6. Chopiť sa nových príležitostí 
na evanjelizáciu v dnešnom svete 
Táto pokojná odvaha posilňuje aj náš 
pohľad na súčasný svet, nie sme zastrašení 
podmienkami, v ktorých žijeme. Náš svet je 
plný protikladov a problémov, ale naďalej 
ostáva Božím stvorením, hoci aj zraneným 
zlom, no predsa svetom, ktorý Boh miluje, 
ktorý je jeho pôdou, kde sa môže obnoviť 
sejba Božieho slova, aby znova prinášalo 
plody.

V mysliach a srdciach tých, ktorí vedia, 
že ich Pán zvíťazil nad smrťou a jeho Duch 
pôsobí mocne v dejinách, nie je priestor 
na pesimizmus. Pristupujeme k tomuto 
svetu s pokorou, ale aj s rozhodnosťou, 
ktorá vychádza z istoty, že pravda nakoniec 
zvíťazí, a chceme v ňom vidieť pozvanie 
Zmŕtvychvstalého, aby sme sa stali svedka-
mi jeho mena. Naša Cirkev je živá a vierou 
i svedectvom mnohých svojich detí odvážne 
čelí výzvam dejín.

Vieme, že vo svete podstupujeme tvrdý 
zápas s „kniežatstvami a mocnosťami“, so 
„zloduchmi“ (Ef 6, 12). Neskrývame problé-
my, ktoré tieto výzvy vyvolávajú, ale neľaká 
nás to. Platí to najmä pre fenomény globali-
zácie, ktoré musia byť pre nás príležitosťou 
na šírenie evanjelia. Rovnako samotné 
migrácie – napriek utrpeniam, ktoré so 

sebou nesú a v ktorých sa chceme úprim-
ne priblížiť bratom svojím prijatím – sú 
príležitosťou na šírenie viery a spoločenstva 
v rôznych formách, ako sa to stalo aj v mi-
nulosti. Sekularizácia, ale aj kríza vedúcej 
úlohy politiky a štátu si od Cirkvi vyžaduje, 
aby sa zamyslela nad svojou prítomnosťou 
v spoločnosti, no bez toho, aby sa jej úplne 
vzdala. Mnohé a stále nové formy chudoby 
otvárajú nevídaný priestor na charitatívnu 
službu: hlásanie evanjelia zaväzuje Cirkev 
k tomu, aby stála pri chudobných a brala 
na seba ich utrpenie ako Ježiš. Aj v tých 
najradikálnejších formách ateizmu a ag-
nosticizmu môžeme totiž napriek protire-
čivosti vnímať nie prázdnotu, ale nostalgiu 
a očakávanie adekvátnej odpovede.

Zoči-voči týmto výzvam, ktoré domi-
nantné kultúry stavajú pred vieru a pred 
Cirkev, obnovme našu dôveru v Pána 
s istotou, že aj v takejto situácii je evanje-
lium nositeľom svetla a je schopné uzdraviť 
každú ľudskú slabosť. Nie sme to my, kto 
riadi dielo evanjelizácie, ale Boh, ako nám 
to pripomenul pápež: „Prvé slovo, skutočná 
iniciatíva a pravá aktivita pochádza od Boha 
a jedine ak sa zapojíme do tejto božskej 
iniciatívy, môžeme sa aj my stať – s ním 
a v ňom – evanjelizátormi“ (Benedikt XVI., 
Meditácia na prvom plenárnom zasadnutí 
13. riadneho valného zhromaždenia Biskup-
skej synody, Rím 8. októbra 2012).

7. Evanjelizácia, rodina 
a zasvätený život
Už od prvej evanjelizácie nachádzalo 
odovzdávanie viery v slede jednotlivých 
generácií svoje prirodzené miesto v rodine. 
V nej sa vkladali do života detí a mladých 
znaky viery, odovzdávali sa prvé pravdy 
a svedectvo o plodoch lásky, výchova 
k modlitbe, a to v bežnom živote, v kontex-
te starostlivosti, ktorú každá rodina venuje 
rozvoju svojich potomkov. Pritom zohrávali 
špecifickú úlohu ženy – bez toho, aby sme 
tým umenšovali postavu otca a jeho zodpo-
vednosť. Napriek geografickým, kultúrnym 
a spoločenským rozdielom potvrdili všetci 
biskupi na synode túto základnú úlohu 
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Posolstvo Božiemu ľudu
13. riadne valné zhromaždenie biskupskej synody 7. - 28. októbra 2012

rodiny pri odovzdávaní viery. Novú evan-
jelizáciu si preto nemožno predstaviť bez 
toho, aby sme nemali na pamäti konkrétnu 
zodpovednosť rodín za hlásanie evanjelia 
a aby sme ich pri tejto výchovnej úlohe 
nepodporovali.

Neskrývame sa však pred skutočnosťou, 
že rodina založená na manželstve muža 
a ženy, ktoré ich robí „jedným telom” (Mt 
19, 6) otvoreným životu, je zo všetkých strán 
ohrozená krízovými faktormi a obklopená 
modelmi života, ktoré ju penalizujú, navyše 
je zanedbávaná politikmi tej spoločnosti, 
ktorej je základnou bunkou a nielenže nie 
je vždy rešpektovaná v jej rytmoch, ale často 
ju pri jej povinnostiach nepodporujú ani 
samotné cirkevné spoločenstvá. Práve to 
nás pobáda povedať, že sa musíme zvlášť 
starať o rodinu a jej poslanie v spoločnosti 
a v Cirkvi, rozvíjať spôsoby jej sprevádzania 
pred manželstvom i počas neho. Zároveň 
chceme vyjadriť svoju vďačnosť mnohým 
manželom a kresťanským rodinám, ktoré 
svojím svedectvom odovzdávajú svetu 
skúsenosť spoločenstva a služby, ktorá je 
semenom bratskejšej a pokojnejšej spoloč-
nosti.

Spomenuli sme si aj na také rodinné 
situácie a situácie spolužitia, v ktorých sa 
nerešpektuje obraz celoživotnej jednoty 
a lásky, ktorý nám Pán zveril. Existujú 
dvojice, ktoré spolu žijú bez sviatostného 
zväzku manželstva; množia sa neregulárne 
rodinné situácie, ktoré vznikli po krachu 
predošlých manželstiev: bolestné prípady, 
v ktorých trpí aj výchova detí k viere. Všet-
kým týmto chceme povedať, že Pánova lás-
ka nikoho neopúšťa, že aj Cirkev ich miluje, 
je pohostinným domovom pre všetkých 
a ostávajú stále jej členmi, hoci nemôžu 
prijať sviatostné rozhrešenie a Eucharistiu. 
Nech sú katolícke spoločenstvá otvorené 
voči tým, ktorí žijú v takýchto situáciách, 
a nech podporujú cesty vedúce k obráteniu 
a zmiereniu.

Život v rodine je prvým miestom, kde 
sa evanjelium stretáva s bežným životom 
a kde sa ukazuje jeho schopnosť premieňať 
základné životné podmienky v horizonte 
lásky. Pre svedectvo Cirkvi je však nemenej 
dôležité ukázať, že tento život v čase má 
svoje naplnenie, ktoré prekračuje dejiny 
a ústi do večného spoločenstva s Bohom. 
Samaritánke sa Ježiš nepredstavuje len ako 
niekto, kto dáva život, ale ako ten, kto dáva 
„večný život” (Jn 4, 14). Boží dar, ktorý viera 
sprítomňuje, nie je iba prísľubom lepších 
podmienok na tomto svete, ale je ohlasova-
ním toho, že posledný zmysel nášho života 
je mimo tohto sveta, v plnom spoločenstve 
s Bohom, ktoré očakávame na konci čias.

O tomto nadpozemskom horizon-
te ľudského života svedčia v Cirkvi a vo 
svete mimoriadni svedkovia, ktorých Pán 
povolal k zasvätenému životu. Tento život 
práve tým, že je v praktizovaní chudoby, 
čistoty a poslušnosti Pánovi úplne zasvä-
tený, je znamením budúceho sveta, ktorý 
robí relatívnymi všetky dobrá tohto sveta. 
Zhromaždenie Biskupskej synody vyslovuje 
týmto našim bratom a sestrám vďačnosť 
za ich vernosť povolaniu od Pána i za to, 
čím prispeli a prispievajú k poslaniu Cirkvi. 
Povzbudzujeme ich k nádeji v situáciách, 
ktoré sú pre nich často neľahké v týchto 
časoch zmien a vyzývame ich, aby konali 
ako svedkovia a podporovatelia novej evan-
jelizácie v rôznych životných prostrediach, 
kam ich zavedie charizma ich inštitútu.

8. Cirkevné spoločenstvo a mnohí 
pracovníci evanjelizácie
Dielo evanjelizácie nie je úlohou len 
niektorých osôb v Cirkvi, ale aj cirkevných 
spoločenstiev. V nich sú totiž prístupné 
všetky prostriedky na stretnutie s Ježišom: 
Božie slovo, sviatosti, bratské spoločenstvo, 
charitatívna služba, misia.

V tejto perspektíve vystupuje do popredia 
predovšetkým úloha farnosti ako prítom-
nosti Cirkvi na území, kde ľudia žijú, akejsi 
„dedinskej studne”, ako ju zvykol nazývať 
Ján XXIII., z ktorej sa všetci môžu napiť 
a nájsť v nej sviežu chuť evanjelia. Jej úloha 
je naďalej nenahraditeľná, aj keď meniace 
sa podmienky si môžu od nej vyžadovať 
či už rozčlenenie na malé spoločenstvá, 

alebo zväzky spolupráce v širšom meradle. 
Cítime, že teraz musíme povzbudiť naše 
farnosti, aby k tradičnej pastoračnej sta-
rostlivosti o Boží ľud pripojili nové misijné 
formy, ktoré si vyžaduje nová evanjelizácia 
a ktoré majú preniknúť aj rôzne dôležité 
prejavy ľudovej zbožnosti.

Vo farnosti je naďalej rozhodujúca 
služba kňaza – otca a pastiera svojho ľudu. 
Biskupi tohto synodálneho zhromaždenia 
vyjadrujú všetkým kňazom svoju vďačnosť 
a bratskú blízkosť pri ich neľahkej úlohe. 
Vyzývame ich tiež k čoraz užším vzťahom 
v diecéznom presbyteráte, k intenzívnejšie-
mu duchovnému životu a trvalej formácii, 
ktorá nás robí schopnými čeliť prebiehajú-
cim zmenám.

Popri kňazoch treba podporiť aj prítom-
nosť diakonov, pastoračnú činnosť kate-
chétov a mnohých ďalších osôb v rôznych 
službách, animátorov v oblasti ohlasovania 
a katechézy, liturgického života či chari-
tatívnej služby. Existujú aj rôzne formy 
participácie a spoluzodpovednosti veriacich 
mužov a žien v týchto oblastiach, ktorým 
nikdy nebudeme dosť vďační za to, že sa ve-
nujú rozličným službám v našich spoločen-
stvách. Aj ich všetkých prosíme, aby svoju 
prítomnosť a službu v Cirkvi zasadili do 
rámca novej evanjelizácie, aby sa postarali 
o vlastnú ľudskú i kresťanskú formáciu, po-
znávali svoju vieru a boli vnímaví na dnešné 
kultúrne fenomény.

Pri pohľade na laikov sa chceme osobit-
ne zmieniť o rôznych druhoch tradičných 
i nových združení, ktoré sú spoločne 
s cirkevnými hnutiami a novými komu-
nitami výrazom bohatstva darov, ktoré 
Duch dáva Cirkvi. Aj za tieto formy života 
a angažovania sa v Cirkvi vyslovujeme svoju 
vďaku a vyzývame ich členov, aby boli verní 
vlastnej charizme a vytvárali presvedčivé 
cirkevné spoločenstvo, zvlášť v konkrétnom 
kontexte partikulárnych cirkví.

Svedčiť o evanjeliu nie je privilégiom. 
S radosťou vyjadrujeme svoju vďačnosť 
za mnohých mužov a ženy, ktorí svojím 
životom svedčia o evanjeliu uprostred sveta. 
Ďakujeme aj za mnohých našich kresťan-
ských bratov a sestry, s ktorými, žiaľ, ešte 
nie sme v dokonalej jednote, ale ktorí sú 
poznačení Pánovým krstom a sú jeho hlása-
teľmi. V týchto dňoch bolo pre nás silným 
zážitkom počúvať, ako toľko zodpovedných 
autorít Cirkvi a cirkevných komunít sved-
čilo o svojom smäde po Kristovi a o svojej 
oddanosti hlásaniu evanjelia, pretože sú 
tiež presvedčené, že svet potrebuje novú 
evanjelizáciu. Sme Pánovi vďační za túto 
jednotnosť, pokiaľ ide o potrebu misií. n

(pokračovanie v budúcom čísle)

NOVÁ
EVANJELIZÁCIA

XIII. biskupská synoda

Život v rodine je prvým 
miestom, kde sa evanjelium 
stretáva s bežným životom 

a kde sa ukazuje jeho 
schopnosť premieňať  

základné životné podmienky 
v horizonte lásky.
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Otec je väčší ako Syn vzhľadom 
na človečenstvo, nie božstvo
Otec je väčší než Syn, ktorý prijal priro-
dzenosť otroka, no Syn a Otec sú jedno, 
lebo Syn má Božiu prirodzenosť a je rovný 
Bohu. Počuli sme, bratia, Pánove slová 
adresované apoštolom: „Nech sa vám srdce 
nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že 
som vám povedal: Odchádzam, a prídem 
k vám. Keby ste ma milovali, radovali by 
ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší 
ako ja“ (Jn 14, 27 – 28). Skutočnosť, že od 
nich odchádzal, hoci im dal prísľub, že sa 
vráti, znepokojila a naplnila strachom ich 
srdce, keďže počas neprítomnosti pastiera 
vlk mohol napadnúť ovce. No Kristus, ktorý 
bol súčasne človekom i Bohom, aj keď ich 
opúšťal ako človek, ako Boh ich nezanechal. 
Odchádzal so svojím človečenstvom, ale 
ostával so svojím božstvom. Odchádzal 
s človečenstvom, vďaka ktorému mohol 
vyplniť určitý priestor, ale ostával so svojím 
božstvom, vďaka ktorému je všadeprítom-
ný. Prečo by sa teda malo ľakať a znepo-
kojovať ich srdce, keď on, hoci unikol ich 
zraku, ostal prítomný v ich srdci? A hoci sa 
aj Boh, ktorý je všadeprítomný, vzďaľuje od 

sŕdc tých, čo ho opúšťajú nie chôdzou, ale 
svojimi zlozvykmi, vstupuje do tých, ktorí 
sa k nemu obracajú nie zrakom, ale vierou 
a približujú sa k nemu nie telom, lež dušou 
(Augustín, Komentár na Jána, 78, 1).

Božstvo a človečenstvo v Kristovi 
sú nerozdielne
Nech arián toto prijme ako pravdu, ak chce 
byť uzdravený zo svojho omylu. Ak by sa 
však snažil vyvrátiť to, správal by sa ako člo-
vek prázdny, ba dokonca chorý. To pre svoju 
podobu sluhu stojí Boží Syn nižšie než Otec 
i sám Svätý Duch, a je dokonca nižšie než 
on sám, nakoľko Kristus vo svojej božskej 
prirodzenosti je väčší, než je sám vo svojej 
prirodzenosti otroka. Čo je na tom divné 
a nedôstojné, keď Boží Syn odvolávajúc sa 
na svoju prirodzenosť sluhu vraví: „Otec 
je väčší ako ja“ a odvolávajúc sa na Božiu 
prirodzenosť hovorí: „Ja a Otec sme jedno“? 
Sú jedno, pretože Slovo bolo Boh; a Otec je 
väčší než Syn vzhľadom na to, že Slovo sa 
stalo telom (Jn 1, 1. 14) (Augustín, Komentár 
na Jána 78, 2). n

Marko Durlák

Viera a rozum 
ako cesta
Ako pokračuje Rok viery, máme vo svojich 
srdciach nádej, že dokážeme znova objaviť 
jej radosť a entuziazmus ohlasovať všetkým 
jej pravdy. Viera nás vedie k tomu, aby 
sme objavili, že stretnutie s Bohom dáva 
novú hodnotu všetkému, čo je v človeku 
krásne, dobré, pravdivé. Takže keď sa Boh 
zjavuje, človek nielen spoznáva, kto je Boh, 
ale zároveň objavuje aj seba samého, svoj 
pôvod, svoj osud, svoju veľkosť. Viera nám 
sprostredkuje autentické poznanie Boha, 
ktoré sa dotýka celej ľudskej osoby: je to 
poznanie, ktoré dáva životu novú chuť 
a radosť zo života na tomto svete. Pomáha 
nám vyjsť zo samoty prinášajúcej smútok.

Katolícka tradícia od začiatku odmietala 
tendenciu veriť proti rozumu. Boh nie je 
absurdný, i keď pre nás zostáva tajom-
stvom. Tajomstvo však ešte nemusí byť 
iracionálne, práve naopak, môže byť plné 
zmyslu a pravdy. Ak viera pozerajúc na 
tajomstvo vidí tmu, nie je to preto, že by 
v tajomstve nebolo svetlo, ale skôr možno 
preto, že je ho tam priveľa. Keď sa oči 
človeka pozerajú priamo do slnka, nevidia 
nič, len tmu – a predsa nik nepovie, že je to 
preto, že slnko nesvieti.

Zároveň však Boh prostredníctvom svojej 
milosti osvetľuje ľudský rozum a otvára mu 
nové horizonty. Práve preto nám viera ne-
dovolí nikdy zastaviť sa a uspokojiť sa s po-
chopením pravdy a skutočnosti, ktoré nie 
je celkom vyčerpávajúce. Rozum a viera nie 
sú cudzie Božiemu zjaveniu ani si navzájom 
neprotirečia: sú podmienkami pochopenia 
zjavenia a jeho autentického prijatia.

Na plodnom vzťahu medzi pochopením 
a uverením sa zakladá aj cnostný vzťah 
medzi rozumom a vierou. Vedecké bádanie 
vedie k poznaniu stále nových právd o člo-
veku a o svete. Sme toho svedkami. Skutoč-
né dobro ľudstva, pochopiteľné vo viere, 
otvára horizont, v ktorom by sa malo pohy-
bovať aj naše napredovanie v objavovaní. 
Ak je viera žitá pravdivo, nikdy neprotirečí 
vede. Skôr s ňou spolupracuje a ponúka 
základné kritériá, aby pomáhala dobru 
všetkých. Práve preto je pre človeka dôle-
žité, aby sa otváral viere a poznaniu Boha, 
ako aj poznaniu jeho plánu spásy v Ježišovi 
Kristovi. Boh sám stvoril nebo i zem a len 
on sám môže dať pravé poznanie všetkých 
stvorených vecí v ich vzťahu k nemu.

TK KBS, upravil Juraj Gradoš

SLOVO SVäTéhO OTca | 29

Verím 
v Zrodeného 
z Otca pred 
všetkými vekmi
 
Základným oporným bodom pre Áriovo učenie bol verš z Kni-
hy prísloví, kde Múdrosť hovorí: „Pán ma stvoril na počiatku 
svojho diela, pred svojimi dávnymi skutkami“ (Prís 8, 22). 
Cirkev vždycky verila, že Ježiš Kristus je tou večnou Múd-
rosťou (Logos). Ak teda Múdrosť sama vraví: „Pán ma stvoril 
na počiatku“, znamená to – tvrdil Árius – že bol čas, keď táto 
Múdrosť ešte nebola. Tu sa začal dlhodobý spor o božstvo 
Ježiša Krista. 

Podľa Ária  je Syn stvorený, nie 
zrodený 
Hľa, aké je tvrdenie odpadlíkov: „Boh 
nebol vždycky otcom, ale bol čas, keď Boh 
otcom nebol. Boží Logos nejestvoval vždy, 
ale bol stvorený z ničoho. Totiž ten, ktorý 
bol Bohom, stvoril z ničoho toho, ktorý 
ešte nejestvoval. Preto bol čas, keď ten ešte 
nebol. Lebo Syn je stvorenie a dielo. Čo sa 
týka podstaty, nie je podobný Otcovi, nie je 
ani pravý a prirodzený Logos Otca, ani jeho 
pravá Múdrosť. Je iba jednou zo stvorených 
vecí a nesprávne definovaný ako Logos 
a Múdrosť, lebo aj on bol stvorený vďaka 
pravému Božiemu logosu a múdrosti, ktorá 
je v Bohu, v ktorej Boh stvoril všetky veci 
aj jeho. Preto podlieha zmene a premene 
podľa prirodzenosti, rovnako ako ostatné 
rozumové stvorenia. Pokiaľ ide o Božiu 

podstatu, Logos je jej cudzí, je iný a od nej 
oddelený a Otec je pre Syna neviditeľný. 
Totiž Logos nepozná Otca presne a dokona-
lo ani ho nemôže úplne vidieť. Syn dokonca 
nepozná ani svoju vlastnú podstatu, to, 
aká ja. Bol totiž stvorený kvôli nám, aby ho 
Boh použil ako nástroj na to, aby mohol 
stvoriť nás. Ak by nás Boh nechcel stvoriť, 
nejestvoval by ani on.“ (Alexander z Ale-
xandrie, List všetkým biskupom, v ktorom 
podáva náuku Ária a jeho stúpencov).

Otcovia vyvracajú toto tvrdenie 
slovami Písma
Pravda zvíťazí, lebo svetlo a tma nemajú 
nič spoločné, ako ani nejestvuje zhoda 
medzi Kristom a Beliálom. Kto počul takéto 
tvrdenia? Kto by sa pri ich počutí nedržal 

zďaleka a nezapchával si uši, aby si ich 
zachoval nedotknuté pred špinou týchto 
slov? Kto pri počutí slov Jána, ktorý vraví: 
„Na počiatku bolo Slovo“ (Jn 1, 1), nebude 
kárať tých, čo tvrdia, že „bol čas, keď ono 
(Slovo) nejestvovalo? Kto pri slovách evan-
jelia: „jednorodený Syn“ a „skrze neho bolo 
všetko stvorené“ (Jn 1, 18. 3) nebude nená-
vidieť tých, čo vravia, že on je len jednou 
zo stvorených vecí? Veď akože môže byť 
jednou z vecí, ktoré povstali skrze neho? 
Alebo ako by mohol byť Jednorodený ten, 
ktorý sa podľa nich radí medzi všetkých? 
Akože môže pochádzať z ničoho, keď Otec 
hovorí: „Moje srdce prekypuje krásnym 
slovom“ (Ž 44, 2) a „Splodil som ťa ako rosu 
pred východom zornice“ (Ž 109, 3)? Ako 
môže byť nepodobný Otcovi ten, ktorý je 
jeho dokonalým obrazom, odleskom Otca, 
a ktorý vraví: „Kto vidí mňa, vidí Otca“ (Jn 
14, 9)? Ako napokon, ak je Syn Logos a Bo-
žia Múdrosť, mohol byť čas, keď nejestvo-
val? Veď to by znamenalo tvrdiť, že bol čas, 
keď bol Otec pozbavený logosu (rozumu) 
a múdrosti. (Alexander z Alexandrie, List 
všetkým biskupom).
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Tvoja veleba sa 
vznáša nad nebesia.

(Ž 8, 2b )
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 Láska
Dejiny lásky
Z lásky Boh Otec tvorí muža a ženu; tvorí 
ich na svoj obraz a podobu: slobodných, ob-
darených rozumom a schopnosťou milovať, 
robí ich vlastníkmi a pánmi vesmíru. Všetci 
poznáme príbeh Adama a Evy, ako odstrá-
nili Boha zo svojho srdca, aby sa klaňali 
sami sebe. Byť ako Boh, to bol prvý hriech.

Boh tak miloval svet, že mu dal svojho 
Syna Ježiša Krista. Boh sa stal človekom!

Keď na Vianoce rozjímame nad krásny-
mi betlehemami, ktoré predstavujú Boha, 
ktorý sa stáva človekom, rozmýšľame 
nad najkrajším príbehom lásky. Sám Boh 
odkladá nabok svoju božskosť, aby sa urobil 
najchudobnejším z ľudí. Je niekto bezbran-
nejší, závislejší, ohraničenejší než dieťa? 
Taký je Boh, ktorý sa stal dieťaťom! To je 
láska.

Láska je prameňom všetkých 
hodnôt
Všetky hodnoty prýštia z lásky ako z pra-
meňa. Všetky hodnoty ako rieky vlievajúce 
sa do mora vedú k láske. Láska im dáva 
zmysel a v nej sa posilňujú.

Ak nie je humanitárna činnosť odušev-
nená láskou, je studená a ľahko sa stáva 
oficiálnou a byrokratickou. Humanizmus 
z povinnosti, z úradu, kvôli výhodám 
namiesto dobrého účinku škodí, pretože 
zbavuje človeka jeho dôstojnosti a pokladá 
ho za štatistický údaj, za číslo.

Vidíme to u lekárov, zdravotných sestier, 

sociálnych pracovníčok, učiteľov, ktorí pra-
cujú len kvôli platu. Keď sa končí pracovný 
čas, končí sa aj ich ľudskosť.

Dá sa slúžiť blížnemu za plat a zároveň 
dať tejto platenej službe charakter lásky, 
vtedy, keď to robíme ochotne, povedzme 
ako poslanie, a skutočne sa zaujímame 
o ľudí, ktorým slúžime. Keď slúžime z lás-
ky, vtedy vidíme pacienta vychádzať z ordi-
nácie vyliečeného, pretože lekár sa k nemu 
správal láskavo. Taká je sila lásky.

Čo je to láska?
Nevedel by som definovať, čo je láska. 
Niekedy to ani nie je pocit náklonnosti, 
pretože objektom našej lásky často býva 
niekto úplne neznámy, kto nám je dokonca 
nesympatický.

Určite je to niečo vnútri, pretože sa rodí 
z toho najušľachtilejšieho a najlepšieho, 
čo je v nás. Ani to nie je niečo, čomu sa 
učíme od rodičov, ktorí nás milujú. Áno, 
je pravda, že ak takých rodičov máme, tak 
sme už prešli veľkú časť cesty v učení sa 
láske, ale sú prípady nešťastných ľudí, ktorí 
nikdy nezažili lásku svojej rodiny, ale keď 
si založia svoju vlastnú, chcú dať svojej 
manželke a deťom to, čo od svojich rodičov 
nikdy nedostali.

Láske sa učíme, ale skôr sa učíme usmer-
niť tú lásku, ktorú máme vnútri. A od našej 
schopnosti správne dávať lásku závisí to, či 
náš život bude plný, alebo prázdny, či bude 
šťastný, alebo nešťastný.

Neviem definovať, 
čo je láska, ale viem 
odpovedať na otázku, 
kto je Láska. Boh. 
Nevyčerpateľný zdroj 
všetkej pravej lásky. 
Každá láska je od 
Boha a keď opravdivo 
milujeme, milujeme 
Božou láskou. V tom 
sme obrazom a podo-
bou Boha.

Od ľudskej 
hodnoty lásky 
k čnosti lásky
„Láska je teologálna 
čnosť, ktorou miluje-
me Boha nadovšetko 
pre neho samého 
a svojho blížneho z lás-
ky k Bohu ako seba 
samých.” (Katechizmus 
Katolíckej cirkvi 1822).

Podľa katolíkov sa ľudské hodnoty rodia 
z úcty k vlastnej dôstojnosti a z objavenia 
a prijatia dôstojnosti iného. Pestujú sa ná-
mahou a úsilím a keď sa s pomocou Božej 
milosti stanú zvykom, voláme ich čnosťa-
mi. Čnostný človek je ten, kto je zvyknutý 
konať dobro.

My katolíci hovoríme, že láska je jedna 
z tzv. teologálnych čností a nazývame ju 
po latinsky caritas, čo znamená charita – 
nezištná, dávajúca sa láska. Spolu s vierou 
a nádejou sú vliate samotným Bohom do 
duše pokrsteného, aby ich chránil a roz-
množoval. Tieto čnosti sú základom nášho 
vzťahu k Bohu a k blížnemu.

Takáto láska sprítomňuje Božiu lásku vo 
svete a mala by byť poznávajúcim zname-
ním Ježišových učeníkov: „Toto je moje 
prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, 
ako som ja miloval vás” (Jn 15, 12).

Aká je láska...
• Láska manželov sprítomňuje Božiu lásku.
• Láska predpokladá obetovanie vlastných 

záujmov pre dobro milovaného.
• Ježišov učeník z lásky odpúšťa a robí 

dobre aj svojmu nepriateľovi.
• Skutočná láska berie do úvahy večné 

blaho milovaného.
• Láska je voda, ktorá robí úrodnou všetku 

ľudskú suchotu.
• Láska vykupuje a zachraňuje. Všetko sa 

nám odpúšťa, ak sme veľa milovali.
• Láska nikdy nezanikne (1 Kor 13, 13). n

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

ilustračná snímka: archív M. Tressu
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Náboženské  
kočovníctvo
Od sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 
20. storočia dochádza k obnove záujmu 
o náboženstvo, religiozitu či spiritualitu 
v podobe rôznych nových náboženských 
hnutí, siekt a denominácií, ktoré hľadajú 
zmysel a naplnenie života skrze vzťah so 
sférou sacrum (absolútnom). Ponúkajú 
alternatívu k tradičným náboženským 
systémom a údajne ľahšie cesty spásy. 
Súvisí to so situáciou, v ktorej sa ocitol 
súčasný človek zmietaný krízou vlastnej 
identity. Zdá sa, že stratil tie najdôležitejšie 
oporné orientačné body a túži po odpovedi 
na základne existenciálne otázky. Postmo-
derný človek často vo svojej naivite otvára 
ústa a dáva sa chytiť rôznymi spirituálnymi 
prúdmi, lákavými ponukami, pseudoná-
boženskými hnutiami a sektami, ktoré 
sľubujú okamžité odpovede na existenci-
álne otázky, ľahšiu cestu spásy, život bez 
striktných morálnych pravidiel a záväzkov, 
okamžitý duchovný zážitok. Je to tzv. nový 
štýl náboženskej konzumpcie (spotreby), 
prispôsobený postmodernému štýlu života. 
Väčšina nových hnutí prijíma podobu tzv. 
náboženstva služieb. Ponúka čiernobiely 
obraz skutočnosti, ľahké riešenie problé-
mov a recepty na dobrý život. Zároveň sa 
záujem o posvätnosť čoraz viac individu-
alizuje. Ľudia sú veriaci, ale akosi podľa 
vlastného výberu. V niektoré dogmy veria, 
iné odmietajú. Miešajú evanjelium s korá-
nom, budhizmom alebo so zenbudhizmom 
– aj duchovnosť prešla do kaleidoskopic-
kého veku supermarketov a samoobslúh. 
Nestálosť zasiahla posvätné veci rovnako 
ako prácu alebo módu. Môžete byť istý čas 
kresťanom, potom budhistom, niekoľko 
rokov prívržencom Krišnu alebo žiakom 
Maharádžu Dží.

Namiesto toho, aby bolo posvätné 
a náboženské skoncentrované v jednom 
veľkom tradičnom náboženstve, zostalo 
rozkúskované. Tak vzniká pozvanie k nábo-
ženskému kočovníctvu. Adepti menia sekty 
a skupiny ako závislí drogy. Preto duchovný 
„turizmus“ charakterizuje novú spiritualitu 
ako túžbu vidieť a skúsiť všetko bez toho, 
aby sa šlo do hĺbky, s cieľom nájsť akýsi trh 
náboženstva, na ktorom si možno naserví-
rovať náboženstvo podľa lístka, chuti a roz-
maru každého konzumenta. Tak dochádza 
k strate princípov a kontroly. Ľudia sa túlajú 
ako žobráci, ktorých smerovanie života je 
v rukách kadejakého jasnovidca, čarodejní-
ka alebo veštca.

Kamil Kardis
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Človek, ktorý žil 
viacero životov
„Štefan B. Roman nechal po sebe miesto, kde zostane aj 
naďalej viditeľný vo farbách a formách svojho ducha – v Ka-
tedrále Premenenia Pána. V nej bude najviac zvýraznený du-
chovný obraz jeho osobnosti, jeho lásky k Bohu, cyrilo-me-
todskému dedičstvu a k slovenskému národu.“ (Mons. Michal 
Rusnák CSsR)

23. marca 2013 uplynie 25 rokov od 
chvíle, čo neočakávaná smrť 
Štefana Bohuslava Romana 

rozvírila pokojné vody ľudskej ľahostajnos-
ti, vzbudila nevšedný záujem tak kanadskej, 
ako aj slovenskej verejnosti a začala rozobe-
rať život a činy tejto mimoriadnej osobnosti 
s príchuťou či návykom zaužívanej túžby 
po senzáciách. Jeho náhla smrť prekvapila 
aj mňa, pretože som sa s ním osobne stretol 
v roku 1974 v Ríme. Sú to nezabudnuteľné 
spomienky.

Romanova osobnosť, opradená legen-
dami, sa začala písať a tvoriť už v jeho 
mladosti. Keď sa ako šestnásťročný (*17. 
apríl 1921) poberal z Veľkého (dnes Nového) 
Ruskova do šíreho sveta, nevedel, že ho 
budú častovať ako „uránového kráľa“ a svet 
máločo vedel o rodisku tohto „legendár-
neho slovenského východniara“. Len hádať 
možno, prečo vyhovel volaniu zhora prísť 
do Kanady – zeme toľkých možností, v kto-
rej ako dvadsaťročný začal podnikať.

Počas prvých rokov života v adoptovanej 
zemi sa mladý Roman pustil za pasy so 
životom a učením. Prenajal sa na rôzne, 
zväčša poľnohospodárske práce, pracoval 
v zlievarni a v továrni na strelivo, slúžil 
v kanadskej armáde. Svoje podnikateľské 
schopnosti, um a nadanie rozvinul naširo-
ko. Ich výsledkom boli podniky Denison 
Mines a Roman Corporation.

Hľadieť na Štefana Romana len ako na 
vynikajúceho a úspešného podnikateľa 
alebo ako na človeka obdareného organi-
začnými a vodcovskými vlastnosťami by 
značilo zbaviť ho veľmi dôležitej ľudskej 
stránky. Štefan Roman stále cítil potrebu 
neprestajného osobného rastu. Slovenské 
dejiny, a zvlášť ich počiatky, boli pre neho 
drahé a fascinujúce.

Iskru tohto presvedčenia zapálili v ňom 
rodičia, najmä matka, o ktorej hovoril, 
že bola veľmi zbožná. Rástol v prostredí, 
ktorej dominantou bola cerkev, ako aj jeho 
nezlomná príslušnosť ku Gréckokatolíckej 
cirkvi. Takto sa aj v Kanade po nedeliach 

a vo voľných chvíľach snažil zabudnúť na 
urán, na uhlie i olej, na financie zo stretnu-
tia s vládnymi predstaviteľmi a finančnými 
vladármi. Cítil potrebu doplňovať sa aj 
z iných stránok, cítil potrebu rásť ako člo-
vek, rásť ako kresťan a ako Slovák.

Po zrelom uvažovaní prišiel s myšlienkou 
postaviť v Unionville Katedrálu Premenenia 
Pána. Vtedy si možno ani neuvedomoval 
veľkosť diela, do ktorého sa púšťa. Veď 
to bol najmä on a jemu blízki, čo si pre 
Kanadu vymodlili nielen biskupa, ale aj 
eparchiu. Katedrála Premenenia Pána sa 
tak stala kulminačným bodom jeho života. 
Skutočnosť, že už nestihol byť pri jej 
úplnom dokončení, na veci nič nemení. Je 
a zostane významným svedkom a možno 
jedinou pamiatkou na toho, kto takým veľ-
korysým spôsobom podnietil jej výstavbu.

Štefan B. Roman bol Božím darom svojej 
rodine, Gréckokatolíckej cirkvi a sloven-
skému národu. Bol géniom ľudského 
ducha, jedinečným mužom s prorockým 
pohľadom užitočným pre Gréckokatolícku 
cirkev, národ, pre seba i pre ľudstvo. n

František Dancák
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Dotýka sa ma 
cez spoločenstvo
Túžbou každého človeka je niekam 

patriť, byť začlenený „do partie“ 
a cítiť sa v nej šťastný. Dá sa to vôbec, 

aby sa niekto kdekoľvek cítil dobre?
Spomínam si na to, ako som raz bola na 

púti v Ľutine. Veru, veľa ľudí prichádza 
na toto pokojné pútnické miesto a svoji-
mi modlitbami sa utieka k Bohorodičke. 
Zároveň je to aj čas vytvorený na stretnutia 
s inými, kamarátmi, rodinou, pútnikmi, 
a možno aj časom na nadviazanie nových 
kontaktov. Kráčali sme na horu spolu 
s kamarátkou, ktorá sa neustále s niekým 
zvítavala a rozprávala. Uvedomila som si, 
že pozná veľa ľudí a že sú to ľudia, ktorých 
bežne nestretáva, ale aj napriek vzdialenos-
ti sa dobre poznajú a majú si čo povedať. 
V mojom vnútri zrazu vyklíčila túžba po 
naozajstných, úprimných kamarátskych 
vzťahoch. Uvedomila som si túto túžbu po 
niečom, čo som ani nepoznala, a kráčajúc 
na horu som v tichosti srdca svoju túžbu 
odovzdala Pánovi.

Už ako dieťa som mala možnosť stre-
távať sa s deťmi na eRkárskych stretkách, 
hrať hry, rozprávať sa o rôznych veciach 
a spoločne sa modliť. Z týchto detí po čase 
vyrástla a dozrela mládež a opäť sa vytvorila 
potreba formovať ďalšiu detskú generá-
ciu. A vtedy prišiel ten deň, keď som bola 
pozvaná do služby ako vedúca skupinky, 
ktorá sa bude pripravovať na detské stretká 
aj tieto stretnutia realizovať. Netušila som, 
čo všetko má Pán pre mňa pripravené, 

preto som s opatrnosťou prijala aj túto 
dobrovoľnícku aktivitu, ktorá si vyža-
dovala môj voľný čas. Po čase som si 
uvedomila, že hoci trávim čas s deťmi, 
zároveň sa stretávam s ďalšími mladý-
mi ľuďmi, ktorí tiež mávajú stretká. 
A začali sme si byť všetci navzájom 
blízki. Táto skutočnosť ma posú-
vala ďalej. Naše kamarátske vzťahy 
časom prenikali do väčšej hĺbky, keď 
obyčajné: „Ako sa máš?“ prerástlo do 
milej konverzácie a túžby zaujímať sa 
o druhého a nachádzať si naňho čas.

Lenže ten, kto formuje, musí byť aj 
sám formovaný. Keďže som vnímala 
túto pravdivú skutočnosť, začala som 
sa zúčastňovať aj na iných eRkárskych 
aktivitách určených predovšetkým 
animátorom. Na kurzoch som sa vzdelávala 
a malými krôčikmi sa začal budovať živý 
vzťah s Pánom. Nič veľkolepé som nerobila, 
ale práve tam som si uvedomila, že vedieť 
odrecitovať naučené slová nie je modlitba, 
že skutočná modlitba sa začína v hĺbke 
srdca a túžbe po Bohu. A práve tam som cez 
jednoduchú modlitbu pri sviečke, písaní na 
farebné papieriky a rozjímaní nad tým, čo 
mám a čím som, pochopila krásu spolo-
čenstva, ktoré mám, v ktorom fungujem 
a ktoré formuje moju osobnosť.

Dnes viem, že Boh dáva túžbu do srdca 
každého človeka, dáva aj priestor a čas 
na to, aby tie túžby vyplnil. Záleží však 
na každom jednom z nás, či otvoríme oči 

ponuke, alebo si budeme pred ňou zatvá-
rať viečka a tváriť sa, že sa nás to netýka. 
Dnes viem, že práve moja maličká túžba po 
úprimných kamarátskych vzťahoch bola 
vypočutá a že Boh mi dal cez tieto eRkárske 
stretká a iné aktivity oveľa viac, než som si 
mohla myslieť. Naozaj, vďaka eRku poznám 
veľa dobrých ľudí, ktorí majú čas na ľudí, 
a predovšetkým sú radostní, úprimní, majú 
otvorené srdce a oči pre ľudí navôkol a zá-
roveň majú túžbu žiť s Kristom. Povzbu-
dzujem vás, naučte sa počúvať hlas srdca, 
v ktorom hovorí sám Pán. n

Veronika
ilustračná snímka: M. Žarnayová

Neprerušené spojenie
Mať priateľov, spolužia-

kov, kolegov a zná-
mych je dnes priro-

dzené. Veď človek bol stvo-
rený pre život v spoločenstve. 
Môžeme sa stretávať, rozprávať, 
zabávať, športovať... Dnešná 
vyspelá technológia nám umož-
ňuje viacero nových možností, 
ako navzájom komunikovať: 
osobne, mejlom, cez facebook, 
skype či mobilným telefónom.

Virtualita verzus dotyk
Predstavme si situáciu, že tele-
fonujeme s priateľom a vybije sa 
nám batéria. Zrazu nič nepo-
čujeme. Spojenie sa prerušilo. 
Nemáme šancu dozvedieť sa, 
čo sme potrebovali počuť, na 
čo sme sa pýtali. K nabíjačke sa 
dostaneme až o niekoľko hodín, 
pretože nie sme doma. No nič. 
Prídeme večer domov, mobil 
vložíme do nabíjačky, zapneme 
telefón, vytočíme posledné 
volané číslo a dokončíme náš 
rozhovor.

Dnes je už takmer každý 
prihlásený na facebooku. Je 
to dnes v móde. Prihlásení na 
ňom „zdieľajú“ všetko možné aj 
nemožné. Odpovedajú na rôzne 
správy a výzvy. Zaberá to veľmi 
veľa času. Možno aj tvojho. 

Je v tvojej skupine priateľov 
pridaný aj Boh? Zdieľaš s ním 
svoje radosti, starosti, trápenia 
či úspechy? Sotva.

Boh, ktorý je živý, túži po 
osobnom stretnutí s kaž-
dým človekom, aj keď dnes 
mladý človek veľmi o pria-
teľstvo s Bohom nestojí. Nie 
je to jeho veková kategória, 
jeho parťák. Čo Boh môže 
vedieť o problémoch dnešných 
mladých ľudí, a ešte aj pomôcť? 
Nehrozí!

Potrebujeme zahodiť pred-
stavu o Bohu ako o milučkom 
starčekovi s bielou bradou, kto-
rý čaká, kedy urobíme niečo zlé, 
aby nás mohol potrestať. Poprí-
pade za dobrý skutok pochváliť. 
Chcime niečo viac! Prijmime 
Boha za svojho priateľa. Túži po 
našom priateľstve. Chce s nami 
tráviť čas, vypočuť nás, objať, 
pohladiť... No nie virtuálne, ale 
osobne.

Vo vzťahu s Bohom je to 
podobné ako vo vzťahu s člo-
vekom. Ak chceme človeka 
spoznávať, musíme sa s ním 
veľa rozprávať. Ak chceme 
budovať vzťah s nebeským 
Otcom, chceme ho počúvať 
a nechať sa ním viesť, treba sa 
s ním veľa rozprávať, a najmä 

počúvať ho. Ešte z príprav na 
prvé sväté prijímanie si pamä-
táme, že modlitba je rozhovor 
s Bohom. A práve modlitba má 
byť základnou súčasťou nášho 
vzťahu.

Žalmista hovorí: „Večer, ráno 
i napoludnie vzdychám a na-
riekam. On počuje môj hlas.“ 
(Ž 55, 18)

Nepotrebuješ teraz, keď si už 
vyrástol z detských topánočiek 
či nohavíc, niečo viac? Nepotre-
buješ počuť Boha, aby zasiahol, 
pomohol, poradil? Všetci to 
potrebujeme! Potrebujeme 
hovoriť a potrebujeme počuť, 
čo hovorí na to, kam na školu, 
kam do práce, čo bude s mojím 
povolaním, čo bude s mojím 
rúcajúcim sa vzťahom... Nepo-
čúvame, a teda ani nepočujeme. 
Nič! Ticho. Boh neodpovedá. 
Asi nepočul (ak sme s ním 
vôbec hovorili).

Kde si bol?
Počas vysokej školy som prežila 
krásne obdobie života. Boh mi 
požehnal úžasných spolužiakov 
a priateľov. Prišiel máj, záver 
štúdia – štátnice. Počas obdobia 
učenia som sa potrebovala 
uistiť, že to zvládnem, že Boh 
mi pomôže. Často som si vtedy 

čítala Sväté písmo, najmä Žal-
my. Boh sa mi cez Božie slovo 
prihováral, utvrdzoval ma, že to 
bude dobré. Prišiel deň štátnic. 
Nesadla mi jedna otázka. Štát-
nicu som nespravila. Sklamanie 
a smútok. Výčitka Bohu: „Kde 
si bol?“ Veď si mi tak jasne 
odpovedal?! Prečo? Bola som 
sklamaná. No Boh to nenechal 
tak. V ten deň som šla na svätú 
liturgiu. Počas liturgie ma Boh 
naplnil pokojom. Uistil ma, že 
to bude dobré. Odpovedal mi, 
ale celkom svojským spôsobom.

On nám vždy odpovie, vypo-
čuje, len nie vždy podľa toho, 
ako chceme my, ale ako to chce 
on. Nie je to však jednoduché 
hneď prijať. Ale po čase sa Boh 
oslávi aj v zdanlivo neriešiteľnej 
situácii. Počúvať a počuť Boha 
sa tiež nedá zo dňa na deň, chce 
to čas, otvorené srdce a trpez-
livosť.

V priateľstve s Bohom nehro-
zí, že sa vybije telefón. Boh je tu 
vždy. 24 hodín denne priprave-
ný vypočuť nás a odpovedať. Je 
len na nás, nakoľko ostaneme 
„pripojení“ v Božej prítomnosti 
a necháme sa ním „dobíjať.“ n

Beáta Baranová
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Kurz Zbav nás Zzlého v Bárke v Juskovej Voli

Chersonskí mučeníci a svätý Cyril
7. marca si spomíname na svätých cherson-
ských biskupov mučeníkov, ktorí v ťažkých 
chvíľach prenasledovania položili svoj život za 
vieru. Najznámejšími z nich boli Bazil, Efrém, 
Kapiton, Eugen, Etér a bezpochyby naj-
významnejším Klement, rímsky pápež. Práve 
s ním a jeho svätými ostatkami je spojená 
misia solúnskych bratov svätých Cyrila a Me-
toda k Chazarom a do Chersonu. Poslal ich 
tam cisár Michal III. Okrem iných dokumentov 
a starobylých legiend, ktoré o tom prinášajú 
správu, hovorí o tejto udalosti zo života svä-
tého Cyrila aj tzv. Rímska (Talianska) legenda: 

„Vtedy cisár po porade s patriarchom povolal 
k sebe spomínaného Filozofa a poslal ho tam 
s poctami v sprievode svojich vyslancov... 
Keď si ten ihneď pripravil všetko potrebné 
a vydal sa na cestu, prišiel do Chersonu, 
ktorý totiž leží v samom susedstve Kozárov. 
Tu krátko pobudol, aby sa naučil jazyk onoho 
národa. Medzitým z vnuknutia Boha začal sa 
spomínaný muž ako nejaký horlivý vyzvedač 
vypytovať miestnych obyvateľov na ostatky 
svätého Klimenta. Starostlivo pátral po tom, 
... na jednom kopčeku, kde sa dalo predpokla-
dať, že skrýva taký veľký poklad, začali horlivo 

a usilovne kopať. Keď dlho a mnoho zápasili,... 
nečakane zažiarilo jedno z rebier drahého mu-
čeníka. Uzrúc to všetci boli naplnení nesmier-
nym jasotom, a keď ešte viac a horlivejšie už 
bez akéhokoľvek váhania opreteky prekopáva-
li pôdu, objavila sa potom i jeho svätá hlava... 
po chvíľke opäť akoby z nejakej krypty... našli 
z milosti Božej aj všetky ďalšie sväté ostatky. 
Nakoniec sa našla kotva, s ktorou bol vrhnutý 
do mora.“

Jozef Gača
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Pokánie
Čas pôstu je nepochybne časom pokánia. Vy-
voláva to možno v nás niekedy pocit akéhosi 
trápenia a neznesiteľnej bolesti, no pravdu-
povediac, pokánie je našou Cirkvou chápané 
vždy ako čosi krásne.

V mnohých stichirách nie je pôst nazvaný strašný alebo 
neznesiteľný. Cirkev ho nazýva krásnym a radostným 
(v stichire v syropôstnom týždni čítame: „Zažiarila nám 

radostná jar pôstu...“). Pokánie je totiž nositeľom milostí alebo 
obnovením krstu, je plodom viery a Božej bázne. Pokánie je teda 
darom pre ľudí ako milosť za milosťou alebo druhé narodenie sa 
z Boha.

V božskom krste Boh darúva človeku zadarmo a len pre vieru 
odpustenie hriechov, oslobodenie z kliatby prarodičov a posvä-
tenie zostúpením Svätého Ducha. Milosť krstu nám dáva talent, 
aby sme ho rozmnožili a rozhojnili, aby sme, podľa slov apošto-
la, rástli k dokonalosti duchovnej zrelosti: „... k zrelosti muža, 
k miere plného Kristovho veku“ (Ef 4, 13). „Náš duchovný vnútor-
ný človek v námahách, trápeniach, starostiach, skrúšenosti srdca 
a v pokušeniach je povinný viesť boj s kniežaťom tohto sveta 
v duchovných sférach, aby tak dosiahol dokonalú milosť ako taký, 
ktorý je dokonale pevný vo viere a dokazuje ju skutkami – ide 
o milosť, o ktorej sa hovorí u apoštola: ,Budem v nich prebývať 
a medzi nimi chodiť‘ (2 Kor 6, 16)“, ako môžeme čítať v diele 
Asketika.

Svätý Maxim Vyznávač hovorí, že sme povinní vydať plody 
pokánia, ktoré rodia stav duše bez vášní. Stav duše bez vášní je 
dokonalé vykorenenie hriechu. Všetci, ktorí sa namáhajú a sú 
preťažení hriechmi, prichádzajú k Bohu jedine cez pokánie. 
Každý by mal mať záujem o pokánie ako o znovuzrodenie v Bohu, 
hoci by prežil na zemi len nejaký krátky čas. Kráľ Dávid skrze 
pokánie získal znova dar proroctva po tom, čo padol do hriechu 
cudzoložstva a vraždy, kráľ Manasses našiel spásu, hoci predtým 
päťdesiat rokov odkláňal Izrael od pravého Boha, najvyšší z apoš-
tolov po zrade Pána konal pokánie, ktorého znakom boli slzy, 
a znova sa stal hodným apoštolského úradu.

Apoštol Pavol na vrchole dobrodení dáva všetkým príklad 
pokánia, keď seba považuje za najväčšieho hriešnika. Keď 
prepodobný Teognost rozmýšľa nad pokáním, píše: „V budúcom 
veku nebudeme trestaní a odsúdení preto, že hrešíme, lebo naša 
prirodzenosť je slabá a nemohúca, no preto, že keď sme zhrešili, 
nekajali sme sa a neobrátili sme sa od zlej cesty k Pánovi, od kto-
rého sme dostali silu a čas na pokánie“. Zdá sa mi však, že často 
v nás tkvie akási mienka, že pokánie je potrebné len pre nejakých 
veľkých hriešnikov. No Pán považuje za hriech aj žiadostivý 
pohľad na ženu. Hnev považuje za vraždu blížneho a bude od nás 
vyžadovať vysvetlenie každého daromného slova. Kto teda nie 
je dlžníkom pred Božou spravodlivosťou? Každý hriech je teda 
smrťou, keď ho, samozrejme, neočistíme pokáním. Nachádzame 
sa v strede pôstnej púšte, ktorú sme dostali ako dar na spoznanie 
samých seba a svojich nedokonalostí. Je nutné, aby sme ju využili 
na dosiahnutie istej miery dokonalosti v duchovnom živote, aby 
pre nás dar krstu priniesol aj ovocie hodné života kresťana. n

Michal Bučko

Boh pravidiel
„Neskáč! Nelez!“ počúva dieťa na kaž-
dom kroku. „Nezabiješ! Neoklameš! 
Buď dokonalý!“ počúva zase kresťan. 
Pri vstupe do Kanaánu Boh sľubuje po-
žehnanie vo všetkých oblastiach života. 
S podmienkou, že ľudia budú milovať 
Boha a plniť jeho príkazy.

V prípade neposlušnosti nasleduje nepríjemný výpo-
čet prekliatí. Náročnosti tohto života sa dá vyhnúť 
len tak, že sa do zasľúbenej zeme vôbec nevstúpi. 

Prikázania sú ako dopravné predpisy. Nik si nesadá za 
volant preto, lebo dostal chuť dodržať 50-ku v obci alebo 
má túžbu zastaviť aspoň na štyroch stopkách. Dopravné 
predpisy nie sú dôvodom jazdenia. Ani Božie prikázania 
nie sú cieľom. Tým je žiť v dome Otca. Už teraz a tu. Je to 
od Boha čestná ponuka – ak chceš do domu Otca vstúpiť, 
žije sa v ňom takto; ak sa ti taký život nepozdáva, nevstu-
puj tam.

Mám rada príklad s použitím slova baptize, ktoré 
vyjadruje ponorenie i krst, v návode na nakladanie 
uhoriek. Po naložení ostáva uhorka tou istou, a predsa 
je iná, preniknutá nálevom. Krok späť neexistuje. Buď je 
výsledkom čosi, čo chutí, alebo čosi pokazené. Krstom 
je človek ponorený do Krista, aby bol premieňaný Božím 
charakterom (vyjadreným v prikázaniach – jeho predstave, 
ako žiť). Cesta späť nie je. Kresťanstvo musí chutiť tebe aj 
iným. Ak tvoj životný štýl nie je pre iných príťažlivý, žiješ 
„pokazené“ kresťanstvo. Nie je to dôsledok nedodržania 
príkazov. Lebo nikto z ľudí nie je schopný dodržať všetky 
prikázania. Hrešíme a potrebujeme spásu – Ježiša Krista. 
Kresťan sa „nepodarenou zaváraninou“ stáva vtedy, keď si 
z prikázaní spraví cieľ.

Ako keby si márnotratný syn pri sviniach povedal: „Túto 
kôpku hnoja prikryjem obrusom. Tu dám vázu. Ešte oso-
lím pomyje a nejako to vydržím.“ Chceme si žiť po svojom 
a občas dodržať pár prikázaní (to je ten obrus, osolenie 
pomyjí). Selektívne plnenie príkazov nezmení nič na tom, 
že nie sme pri Otcovi. Že v cudzine žijeme zahanbujúci 
život, ktorý nechutí ani nám, ani nikomu okolo.

Ako dieťa v rodine rastie, učí sa, že v obývačke sa 
neje, svetlo sa zhasína a časom mu ani nenapadne klásť 
ruku na sporák. Boh od teba nechce, aby si žil v cudzine 
a tam dodržiaval jeho prikázania. Chce ťa mať pri sebe. 
Lebo tento domov spravil pre teba! Aj keď ti od začiatku 
budú znieť jeho očakávania ako kopa príkazov, postupne 
ťa prenikne jeho spôsob myslenia natoľko, že nebudeš 
chcieť žiť inak. Byť v dome Otca znamená mať s ním prav-
divý vzťah bez skrývania (ako doma). Život v dome Otca 
je ten, v ktorom modlitba, sviatosti, pôst, Písmo, služba 
a láska, čistota a priamosť zmýšľania vytvárajú životný štýl 
všedného dňa. Nech neklame sám seba ten, kto si žije po 
svojom. Lebo tak sa žije v cudzine. Doma platia pravidlá 
písané Božou otcovskou rukou. Pre dobro dieťaťa. n

Valéria Juríčková
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Konečne prišli!
Cesta okolo západného brehu 

Dunaja na sever ubiehala mo-
notónne. Dunaj sa valil na juh 

a okolie pripomínalo obrovskú pláň, 
ktorú kde-tu narúšali malé kopce. Keď 
míňali starý rímsky vojenský tábor 
Aquincum (dnešná Budapešť), kra-
jina sa začala meniť. Pribúdalo lesov 
i kopcov. Pri ceste popri Brigetiu videli 
v diaľke na severe črtajúce sa hory. To 
bola krajina, kde mali hlásať evanje-
lium. V Carnunte odbočili zo starej 
rímskej cesty na Jantárovú cestu. Pred 
nimi sa z Dunaja dvíhalo ohromné 
bralo, na ktorom videli stáť hradisko. 
A keď prešli Devínskou bránou, ocitli 
sa v zemi kniežaťa Rastislava.

Najprv si čudný sprievod všimli 
stráže. Jeden z vojakov im hneď bežal 
naproti, iný zasa bežal ku kniežaťu. 
O chvíľu ta prišiel i ten prvý vojak 
a zvestoval Rastislavovi, že posolstvo 
sa vracia. „No konečne prišli!“ zvo-
lal knieža a bez meškania nariadil 
privítať byzantské posolstvo na svojom 
hrade Devín s veľkými poctami. Tešil 
sa mu, lebo toto posolstvo prinášalo 
nádej. Nádej pre jeho ľud, krajinu 
i ich samostatnosť. Konštantínovi sa 
teda dostalo najlepšieho prijatia, v aké 
mohol dúfať. Rastislavovo vojsko bolo 
v bojovej pohotovosti. Východofran-
ský kráľ Ľudovít Nemec sa rozhodol 
poraziť Rastislava a spojil sa proti 
nemu s Bulharmi. Nakoniec sa však 
zameral na svojho syna a Rastislavovho 
spojenca Karolmana. No napriek tomu 
Rastislav vedel, že tento útok je iba 
otázkou času.

Rastislav dal privolať svojho synovca 
Svätopluka i ostatné slovanské knieža-
tá, ktoré táborili v hrade i jeho okolí, 
aby aj oni oficiálne prijali byzantské 
posolstvo. V tej neistej dobe Konštan-
tín predniesol posolstvo cisára Michala 
III.: „Boh, ktorý prikazuje každému 
dospieť k poznaniu pravdy a dosiah-
nuť väčšiu hodnosť, videl tvoju vieru 
a horlivosť, učinil aj teraz, za našich 
čias to, čo odprvu nebývalo, ale iba 
v prvé roky, a zjavil písmená pre jazyk 
váš, aby ste sa aj vy pripočítali k náro-
dom veľkým, ktorí Boha slávia svojím 
rodným jazykom. A tak sme ti poslali 
toho, komu ich zjavil, muža vzácneho 
a pravoverného, učeného veľmi a filo-
zofa. A hľa, prijmi dar väčší a hodnot-

nejší nad všetko zlato i striebro, 
a kamenie drahé, a pominuteľné 
bohatstvo. Pousiluj sa s ním 
smelo upevniť dielo a z celého 
srdca hľadať Boha, ani spásu po-
spolitosti nezavrhni, ale všetkých 
povzbuď, aby neleňošili a nastú-
pili cestu pravdy, aby si aj ty, ak 
ich svojím usilovaním privedieš 
k poznaniu Boha, prijal svoju 
mzdu za to v tomto i budúcom 
živote, za všetky duše, čo uveria 
v Krista, Boha nášho, odteraz i na 
veky, a zanecháš pamiatku svoju 
budúcim rodom podobne ako 
veľký cisár Konštantín.“ A odo-
vzdal mu dary od cisára Michala.

Rastislav sa naozaj potešil. 
Konečne sa začala napĺňať jeho 
myšlienka o samostatnosti vo 
všetkých oblastiach života Slo-
vienov. Zároveň v Michalovi videl 
spojenca, keby na jeho krajinu 
zaútočili Bulhari.

Bolo treba rozhodnúť ako 
ďalej. Po porade na svojom hrade 
Devín zveril Rastislav päťdesiat 
mládencov Konštantínovi, aby 
z nich vychoval slovienskych kňazov. 
A tak Konštantín prijal toto poslanie 
a spolu s bratom i sprievodom, tak 
Grékmi, ako aj Slovienmi, sa vybral do 
mesta Morava, kde už desaťročia sídlil 
Rastislavov rod.

Tam založil učilište, v ktorom sa 
vychovávali budúci slovanskí kňazi 
a administratívni pracovníci, a ktoré 
sa stalo centrom slovanskej literatúry. 
Neoceniteľnými pomocníkmi mu 
boli brat Metod, no aj jeho priatelia 
z Konštantínopola, ktorí ho sprevá-
dzali. Hoci neboli rodenými Grékmi, 

Klement, Naum, Sáva i Angelár ovlá-
dali grécku reč i rodný jazyk južných 
Slovanov.

Učeníci sa tak začali učiť novým 
písmenám a hneď i ich významu. Tak 
sa hneď učili i pravdu o Bohu. Stali sa 
tak našimi prvými bohoslovcami, ktorí 
vedeli nielen písať, ale i rozumeli tomu, 
čo píšu. Bratia ich však naučili i gréč-
tine, aby mohli čítať gréckych otcov 
a lepšie tak chápali zmysel Písma. n

Juraj Gradoš
Snímka: M. Klimčák:  

Rastislav víta Cyrila a Metoda

Medová zastávka
Cestovanie v prešovskom trolejbuse hlavne počas špičiek a v zime nie je vždy 
príjemné. No tento čas na rozmýšľanie v prípade, že človek cestuje sám, sa nedá 
ničím zaplatiť. Počas cesty trolejbus mnohokrát zastavuje a hlas v reproduktore 
ohlási zastávku: Hlavná, Trojica, Levočská... Také triviálne názvy. Niekedy však do 
vás môže ťuknúť niečo, čo nečakáte (ako tri oriešky do sluhu). Na mape prisatej 
na zarosenom okne objavíte zastávku s názvom Medulienka (keď pôjdete 
do Veľkého Šariša, určite na ňu natrafíte). Zrazu máte na tvári široký úsmev, 
v ústach sladkosť medu, na tele cítite šteklivé teplo letných lúčov, v ušiach 
spieva Paľo Hammel a za zatvorenými očami sa vynoria obrázky z detstva. A na 
to všetko stačí iba jedno slovo. 

Dada Kolesárová
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PONDELOK 11. marec
Patriarcha Sofronios

Čítania: Rim 12, 1 – 3, zač. 108; Lk 6, 31 – 
36, zač. 26

... aby ste svoje telá prinášali ako živú, 
svätú, Bohu milú obetu... (Rim 12, 1b)

Starozákonný kult obety sa stal časom 
neosobným. Vytratil sa duch obety. Preto 
Boh dal jasne najavo, že úprimná posluš-
nosť je oveľa viac. Boh sa nám na kríži 
odovzdal celý. Bola to jeho poslušnosť, po-
slušnosť až na smrť na kríži. K tomu sme 
povolaní: prinášať seba ako obetu Bohu, 
aby sa Boh oslávil v našich životoch, v na-
šom odovzdaní sa. To je cesta, ako sa stať 
novým stvorením.

Liturgia: Menlivé časti ako 4. marca

UTOROK 12. marec
Prepodobný vyznávač Teofan 
Sigriansky. Gregor Dialogos, pápež 

Čítania: Ef 4, 14 – 19, zač. 225; Lk 6, 24 – 
30, zač. 25

Žime podľa pravdy a v láske... (Ef 4, 15a)

Bežne si pri stretnutí prajeme pekný deň. 
Čo robí deň pekným? Sv. Pavol nám to 
pripomína: láska a pravda. Žiť v pravde 
znamená uvedomiť si svoju hriešnosť. No 
na druhej strane veriť, že aj napriek tomu 
som Bohom milovaný. Ak dokážem dnešný 
deň prežiť v tomto duchu, určite bude 
pekným, lebo ho prežijem v pravde o sebe 
a v Bohu, ktorý je láskou.

Liturgia: Menlivé časti ako 4. marca

STREDA 13. marec
Prenesenie ostatkov svätého Nikefo-
ra, konštantínopolského patriarchu

Čítania: Gn 17, 1 – 9; Prís 15, 20 – 16, 9

Ale aj ty zachovaj moju zmluvu... 
(Gn 17, 9)

Vernosť je pilierom každého vzťahu. Ak 
padá vernosť, väčšinou sa rozpadne aj 
vzťah. Vzájomná dôvera upadá. No vo 
vzťahu s Bohom je to úplne inak. Aj keď 
my lámeme vernosť voči Bohu, on ostáva 
verný. Čaká, kedy sa vrátiš späť. Jeho láska 
k človeku mu nedovolí, aby konal tak, ako 
konáme my. Kiežby nás jeho láska k nám 
učila milovať ho.

Liturgia vopred posvätených darov: 
Menlivé časti zo stredy 5. týždňa Veľké-
ho pôstu a stichiry Andreja Krétskeho. 
Zdržanlivosť od mäsa. (MM 24)

ŠTVRTOK 14. marec
Prepodobný Benedikt. Deň Veľkého 
kajúceho kánona Andreja Krétskeho

Čítania: Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Lk 13, 1 – 
9, zač. 70

Navzájom si odpúšťajte, ako aj vám 
odpustil Boh v Kristovi. (Ef 4, 32b)

Sme povolaní k jednému cieľu – pripo-
dobniť sa Bohu. Tomu predchádza jeho 
odpustenie našich hriechov. Prečo je to 
dôležité? Lebo sami zo svojich síl odpustiť 
nedokážeme. V prvom rade sám musím 
zažiť odpustenie, aby som bol schopný 
z milosti odpustiť blížnemu. Láska a od-
pustenie sú konštitutívne prvky kresťan-
stva. Ak nie som schopný odpustiť, je to 
znak, že som ešte nedovolil Bohu, aby mi 
odpustil.

Liturgia: Menlivé časti ako 4. marca

PIATOK 15. marec
Mučeníci Agapios a spoločníci

Čítania: Gn 22, 1 – 18; Prís 17, 17 – 18, 5

Tu som. (Gn 22, 1)

Je dobré všimnúť si, s akou pružnosťou 
reaguje Izák na Božie volanie. Pán na nás 
volá každý deň, aby sme prinášali samých 
seba ako živú obetu. Tou obetou je naša 
poslušnosť voči Bohu. Čo môže byť pre 
nás lepšie, ako dať sa do rúk živého Boha? 
V ňom máme istotu požehnania. Povedz-
me aj my dnes Bohu svoje: „Tu som“.

Liturgia vopred posvätených darov: 
Menlivé časti z piatka 5. týždňa Veľkého 
pôstu. Zdržanlivosť od mäsa. (MM 29)

SOBOTA 16. marec
Akatistová sobota.  
Mučeníci Sabinus a Papas

Čítania: Hebr 9, 24 – 28, zač. 322; Mk 
8, 27 – 31, zač. 35 (radové); Hebr 9, 1 – 7, 
zač. 320; Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54 
(Bohorodičke)

... druhý raz sa zjaví – bez hriechu – 
na spásu tým, čo ho očakávajú. (Hebr 
9, 24c)

Hriech je zničený! Kristus je víťaz! To nám 
dnes pripomína sv. apoštol. Uvedomiť si 
dokonalosť obety kríža, ktorou bol navždy 
zničený hriech v našom živote. Skončila sa 
doba otroctva a beznádeje. Táto skutoč-
nosť nás volá do radostného očakávania. 
Lebo on príde a vezme si nás do svojho 
kráľovstva. Vezme všetkých, ktorí ho oča-
kávajú. Patríš medzi nich?

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Vchod ... na príhovor Bohoro-
dičky. Menlivé časti z Akatistovej soboty. 
(HS: 213; PZ: 177; HS: 175)

NEDEĽA 17. marec
Piata pôstna nedeľa.  
Prepodobný Alexej

Čítania: Hebr 9, 11 – 14, zač. 321b; Mk 10, 
32b – 45, zač. 47

Hľa, vystupujeme do Jeruzalema... 
(Mk 10, 33)

Ak je niečo dôležité, zvykneme to zdô-
razniť alebo na to upozorniť. Zvlášť, 
keď ide o veľa. Je pozoruhodné, že Ježiš 
trikrát upozorňuje svojich učeníkov, čo 
ho očakáva v Jeruzaleme. Keď to ozná-
mil prvýkrát, tak sa to prejavilo vzburou 
apoštola Petra. Pravdepodobne aj v opi-
sovanej situácii sa búri ich vnútro. Veď 
im rúca predstavu o Mesiášovi. Možno 
sú sklamaní, rozčarovaní a v konečnom 
dôsledku aj slepí. Vidíme to na prosbe Ze-
bedejových synov – mať popredné miesta 
v Božom kráľovstve. No ak sa úprimne 
pozrieme do dnešného evanjelia, nie sme 
o nič lepší. Naše predstavy o tom, čo by 
mal a čo by nemal Boh robiť, sú často 
totožné. Prečo aj nám Ježiš trikrát pripo-
mína, čo ho čaká v Jeruzaleme? Dôvod je 
jasný: „Syn človeka neprišiel, aby sa dal 
obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj 
život ako výkupné za mnohých“. Pripo-
mína, prečo sa vlastne narodil a v čom 
spočíva poslanie Mesiáša. Dať svoj život 
v službe lásky za nás. To je výzva pre nás 
– zamyslieť sa nad svojimi predstavami 
o viere, o kresťanstve. My by sme chceli 
mať kresťanstvo bez kríža. No takéto 
kresťanstvo je utópiou. Neexistuje! Naše 
povolanie je nasledovať Krista do Jeru-
zalema, na kríž, aby sme sa mu pripo-
dobnili vo všetkom. Možno z toho máme 
strach a bojíme sa. To je jasný znak toho, 
že potrebujeme nové oči a nové srdce. 
Trpíme zvláštnou slepotou týkajúcu sa 
slova kríž. Na druhej strane je výhoda, ak 
to spoznávame, lebo sa môžeme obrátiť 
na toho, kto má moc prinavrátiť zrak.

Liturgia: Liturgia sv. Bazila Veľkého. 
Hlas 1. Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, I teraz, 
kondák z triódy. Prokimen, Aleluja a pri-
časten z hlasu. Namiesto Dôstojné je sa 
spieva Z teba, Milostiplná. (HS: 143, 214; 
PZ: 96, 178; HP: 97, 176)

Ján Kovaľ
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PONDELOK 4. marec
Prepodobný Gerasim od Jordána

Čítania: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Mt 13, 10 – 
23, zač. 51

Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš. 
(Flp 2, 5)

Spomeňme si, ako sv. Peter reagoval, keď 
Ježiš prvýkrát predpovedal svoju smrť. 
Dostal výčitku, že nemá zmysel pre Božie 
veci, len pre ľudské. Chýbalo mu to, čo 
často chýba aj nám – Božie zmýšľanie. 
Uponíženie, poslušnosť a kríž, to sú piliere 
Kristovho zmýšľania. Nielen sv. Peter, ale 
všetci sa musíme učiť Kristovmu zmýšľa-
niu. Pane, nauč nás pokore, poslušnosti 
a láske ku krížu.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo služby za odpustenie hriechov. 
(HS: 164; PZ: 119; HP: 119)

UTOROK 5. marec
Mučeník Konón

Čítania: 1 Kor 1, 18 – 31, zač. 125; Mt 13, 24 
– 30. 36b – 43, zač. 52 a 54

Neobrátil Boh múdrosť tohto sveta na 
bláznovstvo? (1 Kor 1, 20)

Nájsť pravú múdrosť nie je také ľahké, ako 
sa zdá. Nespočíva v kvantite prečítaných 
a naštudovaných kníh, akoby sa na prvý 
pohľad zdalo. Spočíva vo viere v Pánov 
kríž. Prečo? Kvantita múdrosti nedokáže 
otvoriť bránu večnosti. Kristov kríž je tým 
kľúčom, ktorý otvoril brány raja. Kto túto 
pravdu prijme a bude žiť, má to najdôleži-
tejšie poznanie zo všetkých.

Liturgia: Menlivé časti ako 4. marca

STREDA 6. marec
Štyridsiati dvaja mučeníci z Amoria

Čítania: Gn 9, 18 – 10, 1; Prís 12, 23 – 13,9

... vonku to hovoril svojim bratom. 
(Gn 9, 22b)

Nie je problém všimnúť si slabosť svojho 
blížneho. Na tom by nebolo nič zlého, 
ak o tom nerozprávam druhým. Tak ako 
Cham hovoril o hriechu svojho otca. 
Ohováral ho! A ako odpoveď prichádza 
prekliatie jeho potomstva. To je dôsledok 
všetkých hriechov. Žiaden hriech nám 
neprinesie požehnanie. Len láska zakrýva 
množstvo hriechov. (porov 1 Pt 4, 8)

Liturgia vopred posvätených darov: 
Menlivé časti zo stredy 4. týždňa Veľkého 
pôstu a hieromučeníkom. Zdržanlivosť od 
mäsa. (MM 22, 50)

ŠTVRTOK 7. marec
Hieromučeníci z Chersonu: Bazil 
a spoločníci

Čítania: Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Mt 25, 
14 – 30, zač. 105

... zo skutkov podľa zákona nebude 
ospravedlnený nijaký človek. (Gal 2, 16)

Tak načo dodržiavať prikázania, ak cez ne 
nedosiahnem ospravedlnenie? Prikázania 
nás vovádzajú do pravdy o tom, že sme 
hriešni. Usvedčujú nás z hriechov. Až keď 
som si vedomý tejto pravdy, dokážem 
vstúpiť do obrátenia. Boh nechce našu 
bezúhonnosť, lebo vie, že jej nie sme 
schopní. Boh chce, aby sme žili v prav-
de o sebe. Som hriešnik. A on to môže 
zmeniť.

Liturgia: Menlivé časti ako 4. marca

PIATOK 8. marec
Prepodobný vyznávač Teofylakt

Čítania: Gn 12, 1 – 7; Prís 14, 15 – 26 (ra-
dové); Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 5, 
15 – 6, 3b (mučeníkom)

Požehnám tých, čo ťa budú žehnať. 
(Gn 2, 3)

Pre Žida je modlitba beraky – modlitba 
požehnania najbežnejšou formou modlit-
by. Možno si to neuvedomujeme, ale touto 
modlitbou začíname sláviť Eucharistiu: 
„Požehnané kráľovstvo...“ Požehnávať 
znamená ďakovať Bohu za to, že sme ním 
požehnávaní. Všetko dobro, ktoré sa nám 
dostalo, má svoj zdroj, a tým je Boh. Neza-
budnime ho za to požehnávať.

Liturgia vopred posvätených darov: 
Menlivé časti z piatka 4. týždňa Veľkého 
pôstu, mučeníkom podľa hlasu a mučení-
kom. Sláva, mučeníkom, I teraz, boho-
rodičník – dogmat 7. hlasu. Zdržanlivosť 
od mäsa. (MM 23, 44, 53)

SOBOTA 9. marec
Štyridsiati mučeníci zo Sebastey

Čítania: Hebr 12, 1 – 10, zač. 331; Mt 20, 1 
– 16, zač. 80 (mučeníkom); Hebr 6, 9 – 12, 
zač. 313; Mk 7, 31 – 37, zač. 31 (radové)

Aby ste nezleniveli, ale aby ste napo-
dobňovali tých..., čo sú dedičmi prisľú-
bení. (Hebr 6, 12)

Scott Peck tvrdí, že lenivosť je jediná 
prekážka duchovného rastu. Ako s ňou 
bojovať? V prvom rade treba mať motív. 
Musím vedieť, prečo do toho ísť. Sv. Pavla 
hnala Kristova láska (porov. 2 Kor 5, 14). 

Lenivosť je totiž opak lásky. Preto z lásky 
ku Kristovi môžeme čerpať silu, aby sme 
rástli v duchu a stali sa dedičmi prisľúbe-
nia.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Každodenný vchod. Menlivé 
časti mučeníkom. (HS: 365; PZ: 344; 
HP: 359)

NEDEĽA 10. marec
Štvrtá pôstna nedeľa.  
Mučeník Kodrat a spoločníci

Čítania: Hebr 6, 13 – 20, zač. 314; Mk 9, 
17 – 31, zač. 40

Verím. Pomôž mojej nevere! (Mk 9, 24b)

Čísla ostatného sčítania obyvateľstva nás 
presviedčajú o tom, že naša krajina nie je 
na tom tak zle v otázke viery. Na otázku: 
„Veríš?“ odpovedalo vyše 80% populácie 
„áno“. V podstate je to normálne, veď 
človek je od narodenia tvor nábožensky 
nevyliečiteľný, pripomína Tomáš Halík. 
Preto tejto otázke netreba venovať až 
toľko pozornosti. Skôr sa treba zamyslieť 
nad tým, v koho veríme. 
Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí: „Všetko 
je možné tomu, kto verí.“ Ježiš sa nám 
predstavuje ako Všemohúci. V Božích 
očiach niet problému, ktorý by bol ne-
riešiteľný, záleží len na nás, nakoľko mu 
dôverujeme. Veríš v takého Boha? Viera 
je totiž vzťah. Boh sa nám doslova vkladá 
do našich rúk. Keď to urobil po prvýkrát, 
neskončilo sa to dobre. Ukrižovali sme ho. 
Aj keď my sme neverní, on ostáva verným. 
On sa znova a znova odovzdáva do rúk 
človeka, len aby sa mu skrze prijatie čo 
najviac pripodobnil. Tým nám dokazuje 
svoju lásku aj s rizikom, že ho znova 
ukrižujeme. 
Aj dnes chce Boh vstúpiť do našich ťaž-
kostí, nezvládnutých situácií, beznádejí 
a chorôb. Aj dnes Boh ponúka seba ako 
všeliek na našu nemohúcnosť. Otázka 
však stojí inak: či som schopný uveriť 
v neho ako v toho, ktorému nie je nič 
nemožné. Možno, že áno, no nie natoľ-
ko, aby som sa mu odovzdal celý. Už to 
je výhra, ak si to uvedomím. To ma robí 
schopným volať k Pánovi: „Verím. Pomôž 
mojej nevere!“

Liturgia: Liturgia sv. Bazila Veľkého. Hlas 
8. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. 
Tropár z hlasu, Sláva, I teraz, kondák 
z triódy. Prokimen, Aleluja a pričasten 
z hlasu. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Z teba, Milostiplná. (HS: 152, 212; PZ: 106, 
175; HP: 107, 174)
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Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Lk 1, 24 – 38, zač. 3 
(sviatku); Mt 24, 3 – 35, zač. 98 (radové)

Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane 
podľa tvojho slova. (Lk 1, 38)

Dnešný sviatok nám hovorí o tom, ako 
Presvätá Bohorodička, poslušná Božej vôli, 
otvorila cestu na naplnenie Božieho plánu 
spásy ľudstva. V plnosti času sa Boh priho-
voril Márii, ktorú si od vekov vyvolil a ona 
svojím „áno“ umožnila Božiemu Slovu, aby 
sa stalo telom. Tým sa nám otvorilo nebo 
a máme šancu prijať pozvanie do neho, 
a získať späť podobu s Bohom. Aj keď to 
znie jednoducho, cesta k prijatiu tohto 
daru nie je ľahká. Veľmi záleží na tom, 
podľa čoho sa človek v živote orientuje. Bez 
orientácie na Božie slovo sa každé ľudské 
úsilie stáča nesprávnym smerom. Boh nik-
dy nezoberie svoj dar spásy späť, ale mnohí 
ho nedosiahnu, lebo ho hľadajú úplne iným 
smerom.

Liturgia: Liturgia sv. Jána Zlatoústeho 
s večierňou. Na Pane, ja volám stichiry 
z Veľkého pondelka a sviatku, ostatné 
menlivé časti zo sviatku. Prikázaný svia-
tok. (HS: 367; PZ: 346; HP: 362)

UTOROK 26. marec
Veľký utorok

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

Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň 
príde váš Pán. (Mt 24, 42)

Bdieť môže hocikto pre hocičo. Ale bdieť 
podľa Božieho slova znamená byť v stave 
pohotovosti vo svojom vnútri a predpokla-
dá pevnú nádej. Vyžaduje si prítomnosť 
ducha bez oddychu, ktorý dostáva meno 
striedmosť. Čítame to aj v Liste Solúnča-
nom: „Veď všetci ste synmi svetla a synmi 
dňa. Nepatríme noci ani tme. Nespime teda 
ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi! 
Tí, čo spia, spia v noci, a tí, čo sa opíjajú, 
opíjajú sa v noci. My však, čo patríme dňu, 
buďme triezvi!“

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

STREDA 27. marec
Veľká streda

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

Oni mu vyplatili tridsať strieborných. 
(Mt 26, 15)

Možnosť zrady sa skrýva v každom. Zradou 
je každý hriech a je akýmsi opakovaním 

smutného príbehu Judáša. Ježiš ostáva 
stále verný. Aj Judášovi, ktorého ešte pri 
poslednom stretnutí nazval priateľom. 
Jeho vernosť ide až na kríž a pokračovaním 
kríža je sviatosť odpustenia a Eucharistia. 
Božie slovo hovorí, že kto hreší, je otrok. Za 
Ježiša bola vyplatená suma tridsať striebor-
ných. To bola zákonom určená cena za ži-
vot otroka. Kristus sa stal za nás otrokom, 
za nás sa stal hriechom, aby sme už nikdy 
nemuseli otročiť hriechu.

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

ŠTVRTOK 28. marec
Veľký štvrtok

Čítania: Ex 19, 10 – 19; Jób 38, 1 – 23; 42, 
1 – 5; Iz 50, 4 – 11; 1Kor 11, 23 – 32 zač. 149; 
Mt 26, 1 – 20, zač. 107; Jn 13, 3 – 17, zač. 44; 
Mt 26, 21 – 39, zač. 108; Lk 22, 43 – 44, zač. 
109; Mt 26, 40 – 27, 2, zač. 108

Vezmite a jedzte: toto je moje telo. 
(Mt 26, 26)

Ježiš pri Poslednej večeri odovzdal Cirkvi 
dva veľké dary: svoje telo a sviatosť 
kňazstva. Ako všetko iné, aj tieto dary boli 
prejavom jeho veľkej lásky. V atmosfére 
nenávisti chce zanechať to, čo má najcen-
nejšie a najvzácnejšie. Náš život má byť 
teda postavený na Ježišovi, ktorý je živý 
v Božom slove a v Eucharistii.

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

PIATOK 29. marec
Veľký piatok

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 však znova vykríkol mocným hla-
som a vydýchol dušu. (Mt 27, 50)

Deň, keď Kristus zomrel, aby sme my mohli 
žiť. Mnoho ľudí prežíva sviatky len ako 
tradíciu, a nechápe spásonosný význam 
sviatkov. Aj dnes len málo ľudí vie skutočne 
prijať a prežiť tú úžasnú skutočnosť, že 
vďaka Kristovi máme večný život. 
To nás dnes musí naplniť úžasnou rados-
ťou a vďačnosťou Bohu – Ježišovi Kristovi. 
Som hriešny, ale Ježiš premohol smrť, 
premohol hriech a ja mám vďaka jeho láske 
večný život.

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

s uložením plaščenice do hrobu. Prikáza-
ný sviatok. Prísny pôst.

SOBOTA 30. marec
Veľká sobota

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

Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal... 
(Mt 28, 6a)

Prázdny hrob. To je niečo celkom iné 
ako vykradnutý byt, auto alebo vylúpený 
trezor. Prázdny hrob vyvoláva radosť. 
Stáva sa nádejou pre všetkých, ktorí uverili 
Kristovým slovám. Skutkom potvrdil, čo 
slovom učil. Aj náš hrob bude raz prázdny. 
Veľavravnú myšlienku môžeme čítať na 
jednom náhrobnom kameni: „Nie som tu. 
Som u Otca, pretože som po celý život veril 
vo zmŕtvychvstanie Krista“.

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

NEDEĽA 31. marca
NEDEľA PASCHy.  
Svetlé Kristovo vzkriesenie

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

A Slovo sa stalo telom, a prebývalo me-
dzi nami. (Jn 1, 14a)

Človek vyšiel z rúk Stvoriteľa ako dokonalé 
dielo, ale spreneveril sa Božiemu zámeru. 
A nebeský Otec situáciu napráva novým 
spôsobom. Slovo sa telom stalo a prebývalo 
medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu. 
Na úsvite prvého dňa prišla Mária Mag-
daléna a iná Mária pozrieť hrob. A vtedy 
z neba zostúpil Pánov anjel, odvalil kameň 
a povedal im zvesť o zmŕtvychvstaní. 
Dostali strach a bežali to povedať apoš-
tolom. Ako by sme reagovali my? A ako 
reagujeme dnes, keď počujeme to slávne 
Christos voskrese ? Nechávame na seba pô-
sobiť niečo z Božej bázne alebo ostávame 
ľahostajní a berieme to ako samozrejmosť? 
Nedotkne sa nás ten tajomný úžas, ktorý 
nám hovorí: „Nemôžeš ostať ľahostajný, 
nemôžeš tušiť, čo ťa čaká dnes, zajtra, keď 
Ježiš vstal z mŕtvych a je medzi nami!“? 
Celému svetu môžeme zakričať: „On nie 
je mŕtvy!“ Z týchto sviatkov by mala sálať 
veľká radosť a pokoj! Nielen sviatočné 
jedlo a oblievačka. Neurobme si z Veľkej 
noci parfum, ktorý po chvíli vyprchá. Nech 
nastane Vzkriesenie v našom vnútri.

Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy. 
(HS: 227; PZ: 192; HP: 207)

Marián Sterančák
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PONDELOK 18. marec
Arcibiskup Cyril

Čítania: Kol 3, 12 – 16, zač. 258; Lk 11, 34 – 
41, zač. 60

Ale čo je vnútri, rozdajte ako almužnu 
a všetko vám bude čisté. (Lk 11, 41)

Možno si povieme, že žijeme nábožne podľa 
predpisov a podľa prikázaní. To je pravda, 
ale často zabúdame na to najdôležitejšie. Na 
lásku. To z nás často robí akýchsi inkvizíto-
rov svojho okolia. Ježiš dnes tak ako tomuto 
farizejovi aj nám hovorí: „... čo je vnútri, roz-
dajte ako almužnu a všetko vám bude čisté.“ 
A na inom mieste hovorí, že práve zvnútra 
človeka vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, 
cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé 
svedectvá, rúhanie atď. Svätosť nie je vecou 
dodržiavania predpisov, ale vecou srdca.

Liturgia: Menlivé časti ako 4. marca.

UTOROK 19. marec
Mučeníci Chryzant a Dária

Čítania: 1 Sol 5, 14 – 23, zač. 273; Mk 8, 30 
– 34, zač. 36

... nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž 
a nasleduje ma. (Mk 8, 34)

Prijať kríž znamená prijať pravdu o sebe, 
o druhých, prijať situácie, rôzne skúšky, 
bez ktorých by sme sa neosvedčili, prijať 
a žiť Božiu vôľu vo svojom živote. A na 
to nám dáva schopnosti sám Ježiš: „Ja 
som s vami po všetky dni až do skončenia 
sveta“. A na inom mieste zas hovorí: „Bezo 
mňa nemôžete nič urobiť“. Svätej Margite 
Ježiš povedal: „Prijmi kríž, najdrahšiu zá-
ruku lásky, akú len v tomto živote môžem 
niekomu udeliť.“

Liturgia: Menlivé časti ako 4. marca.

STREDA 20. marec
Mučeníci z Kláštora sv. Sávu

Čítania: Gn 43, 26 – 31. 45, 1 – 16; Prís 21, 
23 – 22, 4

Ale teraz sa netrápte a nezarmucujte, že 
ste ma predali, lebo Boh ma poslal sem 
pred vami, aby zachránil vaše životy. 
(Gn 45, 5)

Toto slovo nám podáva úžasnú skutočnosť 
odpustenia. Jozef prijal svojich bratov 
a odpustil im. A nielen to. On tu jasne vidí 
Božie riadenie, fakt, že to nebola náhoda, 
keď ho predali do Egypta. Boh cez Jozefa 
zachránil svoj ľud. A ako to dokázal? Jedno-
ducho nemal vo svojom srdci zatrpknutosť 
a súd. Preto mohol vidieť Božie veci. Ak 

chceš vidieť konanie Boha vo svojom živote, 
prestaň súdiť svojich blížnych.

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

ŠTVRTOK 21. marec
Biskup vyznávač Jakub

Čítania: Gal 4, 4 – 7, zač. 209; Lk 18, 18 – 
27, zač. 91

Ako ťažko je tým, čo majú bohatstvá, 
vojsť do Božieho kráľovstva! (Lk 18, 24)

Pokiaľ ide o náležitý postoj k majetku 
a k jeho užívaniu, sme zaviazaní vernosťou. 
Ježiš na inom mieste hovorí, aby sme boli 
verní v nespravodlivej mamone. Z Ježišovho 
pohľadu je bohatstvo prekážkou spásy aj 
ohlasovania, pretože poskytuje falošný 
pocit zabezpečenia, klame a žiada úplnú 
oddanosť srdca. Preto je v tomto prípade 
ťažké vojsť do Božieho kráľovstva. Taký 
človek už svoje falošné kráľovstvo má. 
Pýtajme sa sami seba: Nie som chamtivý? 
Sebecký? Netúžim po úcte, moci a postave-
ní, ktoré často pochádza z nadobudnutia 
„veľkého bohatstva“?

Liturgia: Menlivé časti ako 4. marca.

PIATOK 22. marec
Hieromučeník Bazil

Čítania: Gn 49, 33 – 50, 26; Prís 31, 8 – 31

Jozef im odpovedal: „Ničoho sa nebojte! 
Som azda na Božom mieste?“ (Gn 50, 19)

Jozef je tu predobrazom Ježiša Krista, ktorý 
hovorí: „Lebo Boh neposlal Syna na svet, 
aby svet odsúdil, ale aby bol svet skrze neho 
spasený.“ Apoštol Pavol v Liste Rimanom 
píše: „Milovaní, nepomstite sa sami, ale 
ponechajte miesto hnevu! Veď je napísané: 
,Mne patrí pomsta, ja sa odplatím, hovorí 
Pán.‘“ Ježiš je na Božom mieste, je Boh, má 
právo súdiť, ale nesúdi; ponúka spásu. Toto 
nám poukazuje na veľké Božie milosrden-
stvo, ktorého predobrazom bol práve postoj 
praotca Jozefa. A k takémuto postoju vo 
svojom živote je pozvaný každý jeden z nás.

Liturgia vopred posvätených darov: 
Menlivé časti z piatka 6. týždňa Veľkého 
pôstu. Zdržanlivosť od mäsa. (MM 30)

SOBOTA 23. marec
Vzkriesenie spravodlivého Lazára

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

Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo 
mňa, bude žiť, aj keď umrie. (Jn 11, 25)

Úžasná správa! Ježiš je vzkriesenie. Veriaci 
navždy zvíťazil nad smrťou. A toto Lazáro-
vo vzkriesenie je znakom tohto víťazstva. 
Pre toho, kto verí v Ježiša, nie je telesná 
smrť tragickým koncom, ale bránou do več-
ného života, do spoločenstva s Bohom. 
Prosme o dar viery.

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

NEDEĽA 24. marec
Kvetná nedeľa

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

Pozri, tvoj kráľ prichádza sediaci na 
oslíkovi, na mláďati oslice. (Jn 12, 15)

Keď bol Šaul alebo Dávid pomazaný za 
kráľa, nasledoval slávnostný sprievod, kde 
nového kráľa všetci oslavovali a uznali za 
svojho vládcu. Ježiš, ktorý je skutočným 
vládcom celého vesmíru, sa počas verej-
ného účinkovania bránil svojej oslave. 
Keď zlí duchovia vykríkli, že ho poznajú, 
zabránil im hovoriť. Keď zázračne uzdravil 
chorých, prepustil ich s napomenutím, aby 
o tom nerozprávali. Pri svojom vstupe do 
Jeruzalema už však nebráni zástupu, aby 
ho oslavoval. Akoby tak dával ešte možnosť 
tým, ktorí ho neprijali. Pre Jeruzalem to 
bola posledná šanca spoznať, pochopiť 
a prijať svojho Pána a Spasiteľa. Ale ostáva 
nepochopený. Pre Jeruzalem je iba jedným 
z prorokov, ktorých odjakživa kameňoval. 
Aj v našom živote sú mnohokrát zreteľné 
odmietnutia Krista. On sám povedal: „Pod-
ľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, 
ak sa budete navzájom milovať.“ A predsa 
sa nájdu ľudia, ktorí hovoria, že Ježiš je ich 
Pán a Boh, a pritom sú ich srdcia plné lží, 
nenávisti, zloby a lakomstva. Ich skutky nie 
sú zhodné s Ježišovou vôľou. Má byť však 
zrejmé, že sme jeho učeníci.

Liturgia: Antifóny a ostatné menlivé časti 
z Kvetnej nedele. Myrovanie. (HS: 217; PZ: 
181; HP: 178)

PONDELOK 25. marec
Veľký pondelok.  
Zvestovanie Presvätej Bohorodičke

Čítania na večierni: Ex 1, 1 – 20; Jób 1, 
1 – 12; Ex 3, 2 – 8; Prís 8, 22 – 30. Na liturgii: 
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Nanebovstúpenie 
Pána 
Apoštoli
Ikona Nanebovstúpenia zobra-
zuje veľmi dôležitý fragment zo 
života apoštolov. Dovtedy boli so 
svojím Učiteľom, na ktorého sa 
mohli s čímkoľvek obrátiť. Teraz 
od nich odchádza, a to ich napĺňa 
smútkom. Na rozdiel od iných 
ikon, na ktorých sú apoštoli zo-
brazení ako statoční a sústredení, 
tu ich vidíme v postojoch a s ges-
tami vyjadrujúcimi vzrušenie. 
Akoby sa pýtali, čo bude ďalej. 
Apoštoli prichádzajú o toho, 
ktorý bol s nimi. Čo s nami bude? 
Ako žiť? Ako sa modliť? Ako plniť Božiu 
vôľu, keď sa všetko skončilo? Už nebudú 
žiť s Kristom! Časť života, ktorú prežili, sa 
skončila. Nečudo, že apoštoli sú nespo-
kojní, keď sa pozerajú za odchádzajúcim 
Kristom. Ich duševný stav opisuje aj 
stichira večierne sviatku: „Keď ťa apoštoli 
zbadali, Kriste, Pane, darca života, ako 
vystupuješ na oblakoch, so slzami plakali 
a veľkým smútkom a s plačom úpenlivo 
volali: ,Nenechaj nás sirotami, Vladyka, 
veď si dobrotivý a zo svojho milosrden-
stva si si zamiloval svojich služobníkov, 
ale pošli, ako si nám sľúbil, tvojho pre-
svätého Ducha, aby osvietil naše duše‘“ 
(stichira Veľkej večierne sviatku).

Apoštoli sú zobrazení v dvoch skupi-
nách – jedna na skalnatom a druhá na 
svetlom pozadí Olivového vrchu. Niekedy 
je ich jedenásť, keďže apoštol Matúš 
ešte nebol v tom čase lósom pripočítaný 
k zboru apoštolov. Na väčšine ikon sa ich 
však zobrazuje dvanásť. Namiesto zradcu 
Judáša je tam apoštol Pavol. Zobrazenie 
nájdeme už na olejových ampulkách 
z Monzy zo 6. storočia. Na ikonách, 
na ktorých sa pri postavách apoštolov 
nachádza aj ich meno, nie je problém 
s ich identifikáciou. Tam, kde popis 
chýba, nie je totožnosť apoštolov istá. No 
niektorých apoštolov dokážeme rozlíšiť 
na základe nemenných atribútov. Po pra-
vici Bohorodičky rozpoznáme sv. apoštola 
Petra, ktorý má biele vlasy a krátku kuče-
ravú bradu, je odetý do modrých šiat, cez 
ktoré má prehodený plášť okrovo-zlatej 
farby. Pohľad má upriamený nahor ku 
Kristovi a pravou rukou ukazuje na Bo-
horodičku. Po ľavici Bohorodičky stojí sv. 

Pavol. Preňho je charakteristická plešina 
a dlhá, tmavá a kučeravá brada. Podobne 
ako Peter má spodné šaty modré a cez ne 
má prehodený červený plášť. V skupine 
na ľavej strane, na čele ktorej stojí Peter, 
môžeme rozpoznať dvoch mladíkov: sv. 
apoštolov Jána a Tomáša, zobrazených 
bez brady. V skupine na pravej strane 
môžeme rozpoznať sv. apoštola Filipa, 
mladíka bez brady, odetého do modrých 
šiat, cez ktoré má prehodený zelenomod-
rý plášť. V úzadí oproti anjelovi stojí sv. 
Andrej, ktorého rozpoznáme podľa dlhej, 
sivej a zvlnenej brady a vlasov. Je odetý do 
modrých šiat a zeleného plášťa.

Dve skupiny dvanástich apoštolov vy-
tvárajú kruh obkolesujúci Bohorodičku. 
Zvýrazňujú ho pozdvihnuté ruky apošto-
lov a anjelov. P. Evdokimov píše, že je to 
kruh Cirkvi, ktorý akoby odrážal nebeský 
kruh, v ktorom je zobrazený Kristus. 
Dynamické zobrazenie postáv apoštolov 
poukazuje na ich misijné poslanie – 
ohlasovať mnohými spôsobmi kázania 
v rozmanitých jazykoch jedinú pravdu. 
Zvýrazňujú to aj rôznofarebné rúcha, 
ktoré odrážajú „rôznofarebný odev“ Božej 
nevesty – Cirkvi a vyjadrujú tak jednotu 
mnohosti podľa obrazu jediného, ktorý 
sa premieta do troch, a obrazu troch, 
ktorí sa zjednocujú v jednom. Skupina 
apoštolov vľavo a anjeli vyjadrujú výstup 
duše nahor, do neba a skupina apoštolov 
vpravo sa obracia k Bohorodičke. Hľadí 
na ňu ako na skryté tajomstvo Cirkvi – 
prameň živej vody a vzor svätosti. n

Milan Gábor
snímka: blogspot.sk
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 KOINONIA SV. JáN KRSTITEĽ
Liturgia s modlitbou za uzdravenie 
a oslobodenie
Ľubotice, cerkev (každá streda 17.30 h)
Stretnutie pre mladých
07.03. Prešov – Opál, pastoračná miest-
nosť (17.00 h)
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
10.03. Ľutina, bazilika minor (09.30 h)
22.03. Levoča, cerkev (17.00 h )
Večer chvál s modlitbami za uzdravenie
15.03. Spišská Belá, cerkev (18.00 h)

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

 spolok 
 sv. cyrila a metoda

Pozvánka
Mesto Sečovce, Spolok sv. Cyrila a Me-
toda a Matica Slovenská vás pozýva 15. 
marca 2013 na spomienkové podujatie 
a otvorenie pamätnej izby pri príležitosti 
100. výročia narodenia ThDr. Jána Mu-
rína, titulárneho kanonika, priekopníka 
cyrilo-metodského hnutia slovenských 
gréckokatolíkov.
Program podujatia:
08.00 hod. – svätá liturgia v gréckokato-
líckom Chráme sv. Cyrila a Metoda v Se-
čovciach; hlavný celebrant otec Vladimír 
Tomko, protosynkel Košickej eparchie
09.15 hod. – prednášková časť v Obrad-
nej sieni na MsÚ v Sečovciach
- Na margo odkazu sv. Cyrila a Metoda – 
Pavol Mačala
- Zo života ThDr. Jána Murína – Vojtech 
Kárpáty
- Spolok sv. Cyrila a Metoda – história 
a súčasnosť – doc. Michal Hospodár
11.00 hod. – slávnostné otvorenie pa-
mätnej izby Jána Murína (rodný dom 
Jána Murína, Ul. SNP v Sečovciach)
Na záver podujatia bude recepcia v reš-
taurácii St. Nicolaus v Sečovciach

-mh

 BLAHOŽELáME
40 rokov života oslávil 2. marca náš du-
chovný otec Michal Fedič. K vášmu život-
nému jubileu vám radostne blahoželáme, 

v modlitbách za vás ďakujeme a vyprosu-
jeme vám hlavne pevné zdravie, silu
Svätého Ducha a ochranu Presvätej Bo-
horodičky. Do ďalších rokov vašej ťažkej, 
ale krásnej práce
vám vyprosujeme mnohaja i blahaja lita.

veriaci z farnosti Cejkov
_________________________________

„Na teba sa spo-
ľahnú tí, čo tvoje 
meno poznajú, veď 
ty, Pane, neopúšťaš 
tých, čo ťa hľadajú.“ 
(Ž 9, 11)
Požehnaných 35 ro-

kov života oslávi 7. marca 2013 náš du-
chovný otec Vladimír Sekera-Mikluš.
Nech Pán žehná vaše kňazské srdce a od-
mení všetko, čo robíte na česť a slávu 
jeho mena. Do ďalších rokov vám vypro-
sujeme pevné zdravie, aby Svätý Duch 
riadil každý váš krok i rozhodnutie, aj keď 
to veľakrát nie je jednoduché. Nech Pan-
na Mária neustále bdie nad vami a nech 
vás Všemohúci odmení za vašu obetavú 
službu. Želáme vám, aby láska k Ježišovi 
bola dušou i koreňom vašej kňazskej služ-
by. Za všetky rady, ponaučenia, správne 
usmernenia vo viere za Ježišom a kňaz-
ské požehnanie vám ďakuje biblická škola 
a veriaci z obce Čertižné.

Na mnohaja i blahaja lita!_________________________________
Bohu vďaka za po-
žehnaných 90 rokov, 
ktorých sa 11. marca 
2013 dožíva náš mi-
lovaný otec, dedko 
a pradedko Ján Fe-
dorko z Rudlova.

Za všetku lásku, obetavosť, starostlivosť, 
trpezlivosť a dobré srdce mu želáme a vy-
prosujeme hojnosť Božieho požehnania, 
ochranu Presvätej Bohorodičky, pevné 
zdravie a pokoj v kruhu celej rodiny.

dcéra Anka s manželom Jurajom, syn 
Ján s manželkou Ankou, vnučka Monika 

s rodinou, vnuci Janko, Vlado, Peter 
a šesť pravnúčat_________________________________

14. marca 2013 oslávi Irena Struňaková 
z Porúbky 70 rokov. Pri tejto príležitosti 
vám, drahá mamka a babka, ďakujeme za 
lásku, starostlivosť, ochotu vždy pomôcť. 
Do ďalších rokov života vám prajeme 

pevné zdravie, veľa lásky, šťastia, radosti 
a pokoja. Vyprosujeme vám Božiu milosť, 
ochranu Presvätej Bohorodičky a dary 
Svätého Ducha. 

dcéra Gabika s rodinou, syn Jozef s rodi-
nou a sestry Mária, Anna, Helena_________________________________

28. marca 2013 sa dožíva náš manžel, 
otec a dedko Ing. Jan Goldír 70 rokov 
života. Zo srdca želáme a vyprosujeme 
pevné zdravie, veľa Božích milosti a hojné 
Božie požehnanie. 

manželka, deti a vnúčatá 

 spomÍName
14. marca si pripo-
míname 30 rokov 
odvtedy, čo si Pán 
povolal do večnosti 
otca Mikuláša Ba-
činského zo Sabino-
va. Vy, ktorí ste ho 
poznali, venujte mu 
tichú modlitbu.

Vičnaja pamjať, blaženyj pokoj!
manželka s rodinou

 OZNAMY
Venujte nám 2 % z dane
Drahí bratia a sestry, ak patríte k tým, kto-
rí sa zatiaľ konkrétne nerozhodli, komu 
darovať 2 % zo svojich daní, ponúkame 
vám možnosť podporiť kontemplatívny 
kláštor redemptoristiek vo Vranove nad 
Topľou.
Údaje o prijímateľovi:
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa
Kláštorná 1503 
093 03 Vranov nad Topľou
Účelové zariadenia Cirkvi a náboženskej 
spoločnosti
IČO: 37789775
Za pomoc a podporu vám ďakujeme a za-
hŕňame vás do našich modlitieb.

sestry redemptoristky
Víkend pre bezdetné manželské páry 
Manželstvo ako dar
Manželstvo ako dar – víkend pre bezdetné 
manželské páry spojený s duchovnou ob-
novou je určený všetkým párom, ktoré sú 
zosobášené už niekoľko rokov, a nemajú 
dieťa. Duchovná obnova je príležitosťou 
zastaviť sa, načúvať im a zároveň ponúk-
nuť povzbudenie, modlitbu, ako aj fundo-
vané vedomosti na tému manželstvo, ko-
munikácia, bioetické či medicínske otázky. 
Stretnutie sa uskutoční 19. – 21. apríla 
2013 v penzióne Zornička na Donovaloch.
Témy na stretnutí:
- Boží plán s človekom, Boží plán s man-
želstvom
- Ako spolu komunikovať a ako komuni-
kovať s inými – otázky okolia.
- Prečo práve my – žijeme v súlade s Bo-
žími prikázaniami
- Dieťa – právo alebo dar?
- Ako ďaleko ísť s medicínou?
- Adopcia ako riešenie – kedy áno, kedy 
nie?

Hostia: Mons. Marián Bublinec – gene-
rálny vikár Banskobystrickej diecézy, Ján 
Viglaš – rektor Kňazského seminára sv. 
Františka Xaverského v Banskej Bystrici-
-Badíne a Ivan Wallenfels – lekár, gyneko-
logická ambulancia Gianna, n.o.
Pobyt pre pár stojí 90 eur (ubytovanie 
v dvojlôžkových izbách, plná penzia). 
Organizátorov možno kontaktovať na 
adrese: katka@rodinabb.sk. Bližšie in-
formácie možno nájsť na stránke www.
rodinabb.sk/bezdetni-manzelia.

TK KBS

 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_________________________________

Ponúkame 100% čistý sviští a jazvečí 
tuk a masť, prírodné antibiotiká – 
grapefruitové kvapky, masti na reumu 
a bolestivé kĺby a iné produkty tradič-
ného ľudového liečiteľstva. www.lie-
civemasti.com_________________________________

Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek-
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania 
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344_________________________________
Výškové práce; opravy a maľovanie 
striech, fasád aj interiérov; výmena od-
kvapových žľabov; zatepľovanie a izolá-
cia stavieb proti vlhkosti; rizikový výrub 
stromov. Tel. fax.: 056 / 64 32 778. Mo-
bil: 0905 467 937. Mail: zakmichalovce@
stonline.sk_________________________________
Záhradnícke práce: realizácia záhrad a zá-
vlah v okolí rodinných domov, chrámov, 
úprava hrobov, rez stromov... Tel.: 0949 
147389, www.iberis.sk
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Krst dospelých
O krst môžu žiadať nielen rodičia malých 
detí. Za deti sa považujú v Cirkvi tí, ktorí 
ešte neprekročili sedem rokov života. Stále 
častejšie totiž pribúda tých, ktorí z nejakého 
dôvodu neboli pokrstení v detstve. Preto 
žiadajú o krst neskôr.

Cirkev je žiadostiam otvorená. Krst je totiž 
pre človeka najväčším darom a nevyhnutným 
predpokladom spásy.

Krst tých, ktorí prekročili prah detského 
veku, sa však riadi inými podmienkami, ako 
je to u malých detí. U detí je garantom jeho 
vyslúženia viera rodičov. S pribúdajúcim ve-
kom sa u človeka stupňuje užívanie rozumu, 
preto sa zároveň vyžaduje, aby podľa toho 
stúpalo osobné poznanie, zodpovednosť 
a aby pri prijatí krstu zohrávala svoju úlohu 
vlastná vôľa krstenca. Situácia človeka, ktorý 
žiada v Cirkvi o krst, sa nazýva katechumenát. 

Ak o krst žiada dieťa, ktoré prekročilo 
sedem rokov života, ale ešte nedosiahlo 
štrnásty rok, má prejsť aj konkrétnou prípra-
vou, zodpovedajúcou úrovni jeho poznania. 
Prostredníctvom svojich rodičov alebo farské-
ho spoločenstva by malo spoznať a žiť vieru 
na tej úrovni, ktorá sa vyžaduje u detí, ktoré 
pristupujú k prvému svätému prijímaniu. 

V tomto veku sa rešpektuje vôľa dieťaťa, 
ktoré o krst žiada, ale zároveň aj vôľa rodičov. 
Ináč je to pri katechumenáte dospelých, za 
ktorých sa v Cirkvi považujú tí, ktorí prekročili 
štrnásty rok. Môžu žiadať o krst slobodne 
a Cirkev rešpektuje ich vôľu nezávisle od 
mienky iných. U dospelého sa vyžaduje, aby 
konal s dobrým úmyslom, čiže z túžby po 
Bohu a jej naplnení v Cirkvi, a po dôkladnej 
príprave. V takomto prípade má byť jeho 
katechumenát obdobím prípravy, ktorá ho 
má nielen informovať o pravdách viery, ale aj 
naučiť po kresťansky žiť. 

Dôvodom na udelenie krstu preto nemô-
že byť len žiadosť nevesty alebo ženícha, 
ktorí chcú žiť s pokrsteným manželským 
partnerom. Nútené prijatie krstu, aj keď má 
len morálny charakter, však môže spôsobiť 
nenapraviteľnú duchovnú škodu. Manželstvo 
s nepokrsteným totiž možno uzavrieť aj na 
základe dišpenzu.

Katechumenát je predstupňom prísluš-
nosti k Cirkvi. Preto sa o katechumenov má 
cirkevné spoločenstvo starať ako o svojich 
vlastných. Ak by katechumen zomrel pred 
krstom, Cirkev mu vysluhuje pohreb ako 
pokrstenému.

František Čitbaj
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klenotnice 14.00 Família – relácia o rodine 
kazateľa Cirkvi bratskej Daniela Pastirčáka 
18.25 Modlitbičky – pásmo poézie Milana 
Rúfusa
 05.03. (utorok)  15.30 Orientácie R 16.00 
Slávnostná svätá omša – priamy prenos 
z Katedrály sv. Šebastiána pri príležitosti 10. 
výročia vzniku Ordinariátu ozbrojených síl 
a ozbrojených zborov SR
 06.03. (streda)  15.40 Slováci vo svete – 
dokument o Slovákoch žijúcich v Belgicku
 08.03. (piatok)  13.35 Slováci vo svete – 
dokument o Slovákoch žijúcich v Maďarsku
 10.03. (nedeľa)  10.55 Druhá svetová vojna 
– dokument 13.35 Orientácie 14.00 Slovo – 
príhovor evanjelického farára Štefana Kissa 
14.05 Kultúra a náboženstvo: Byť nablízku 
ľuďom – dokument o hľadaní spôsobu 
života v zmysle kresťanského príkazu lásky 
k blížnym 01.10 Slovo R
 12.03. (utorok)  15.40 Orientácie R
 17.03. (nedeľa)  12.10 Druhá svetová 
vojna – dokument 14.20 Orientácie 14.50 
Slovo 15.05 Folklórny festival vo Východnej 
23.35 Slovo R

RáDIO SLOVENSKO
Sobota 05.05 Ekuména vo svete 06.14 
Zamyslenie na dnešný deň 22.17 Ekuména 
vo svete R
Nedeľa 05.05 Spravodajstvo Rádia Vatikán 
06.14 Zamyslenie na dnešný deň 21.05 
Cesty 22.17 Spravodajstvo Rádia Vatikán R
RáDIO SLOVENSKO A REGINA
 03.02. (nedeľa)  09.05 Gréckokatolícka svä-
tá liturgia z Katedrály Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Košiciach; slúži vladyka 
Milan Chautur, košický eparcha
 10.02. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu 
sv. Alžbety v Košiciach; slúži Mons. Bernard 
Bober, košický arcibiskup

RáDIO REGINA
Pondelok  02.30 Cesty R
Utorok  21.00 Viera v živote R
Nedeľa  07.55 Z duše 17.05 Viera v živote
RáDIO DEVíN
Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i neve-
riacich

 Zmena programu vyhradená.

 04.03. (pondelok)  11.45 Rehoľná abeceda 
– premonštrát Martin Štrbák, jasovský opát 
15.40 Univerzita tretieho veku: Teológia 
ako praktická veda; autor: Jozef Žuffa
 05.03. (utorok)  17.30 Doma je doma: 
Svetové dni mládeže: DOLE – publicistika 
19.00 Majstrova šifra: Ježišovo božstvo 
(4) ⓬ – dokumentárny seriál ponúka 
dramatické pozadie k intelektuálnym 
argumentom Majstrovej šifry a ponúka 
svojský spôsob pohľadu na otázky spojené 
s hľadaním pravdy
 06.03. (streda)  19.00 Tajomstvo Veľkej 
noci: Môže sa môj život zmeniť? V najťažšej 
chvíli Ježiša zradili dvaja z jeho najbližších 
priateľov. Pohľadom na Petrovu a Judá-
šovu zradu zistíme, že reakcia na hriech 
môže priniesť život alebo spôsobiť smrť. 
19.30 Storočie reforiem: Západná schizma 
⓬ – dokumentárny seriál o kľúčových 
rokoch od krízy na konci stredoveku cez 
nárast protestantizmu v Nemecku až po 
Tridentský koncil 20.10 Prehľad katolíckych 
periodík na Slovensku
 07.03. (štvrtok)  17.30 Doma je doma (BB): 
Kvetný víkend 2013 – diecézne stretnutie 
mladých v Banskobystrickej diecéze 21.00 
Medzi nebom a zemou – hosťom relácie 
Mariána Gavendu bude básnik Pavol Sta-
nislav Pius, ktorý porozpráva nielen o svojej 
básnickej tvorbe, ale prezradí aj zaujímavé 
veci zo svojho života
 08.03. (piatok)  15.30 Krížová cesta – 
záznam z pobožnosti v Prešove 17.30 

Diabol: Záhady kresťanstva ⓯ – relácia 
opisuje pôvod zlého ducha, jeho vpád do 
sveta od čias pokušenia Adama a Evy až 
podnes, kde diabol koná prostredníctvom 
pokušenia, trýznenia, úzkostí, mágie, 
manipulácie a okultizmu 19.00 Borneo: 
Národné parky Sarawaku ⓬ – dokument 
ukazuje prírodné unikáty, aké sa dajú nájsť 
iba na Borneu 20.25 EFFETA (Lk 15, 1 – 3; 
11 – 32) – relácia otvára vnútro na lepšie 
pochopenie nedeľného evanjelia
 09.03. (sobota)  19.10 Závislosti: K teen cez 
pervitín ⓬ – Ján Kolár rozpráva o svojom 
vyslobodení z drogového otroctva 20.25 
Ostrov ⓯ – mních Anatolij zasvätí svoj 
život Bohu a pokániu za svoj hriech
 10.03. (nedeľa)  07.20 Klbko: Sviatosť 
pomazania chorých – prijímaním sviatostí 
sa približujeme k Pánu Bohu 10.00 Grécko-
katolícka svätá liturgia z Katedrály sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove
 11.03. (pondelok)  11.45 Rehoľná abeceda 
– Vladimír Peklanský ešte ako miništrant 
pocítil duchovnú spriaznenosť s pallotín-
mi – a dnes je šťastný, že patrí medzi nich 
15.40 Univerzita tretieho veku: Boh Otec. 
Stvorenie; autor: Anton Adam
 12.03. (utorok)  19.00 Majstrova šifra: 
Kresťanský kód (5) ⓬
 13.03. (streda)  17.30 Doma je doma (BB): 
Duchovné sprevádzanie – popoludňajšia 
publicistika 19.00 Tajomstvo Veľkej noci: 
Chápe Boh moje utrpenie? Cesta na Gol-
gotu bola poznačená zradou, ponížením, 

samotou a bolesťou. 19.30 Storočie refo-
riem: Katolícke reformy ⓬ 20.10 Prehľad 
katolíckych periodík na Slovensku
 14.03. (štvrtok)  17.30 Doma je doma (PO): 
Kvetný víkend 2013– relácia predstaví 
stretnutie mladých
 15.03. (piatok)  17.30 22 hláv ⓯ – film 
popisuje obdobie, keď sa komunistický 
režim rozhodol podniknúť rozhodnejšie 
akcie zamerané proti integrite Cirkvi. KSČ 
rafinovane zneužila meno už jestvujúcej, 
no iba pomaly sa rozvíjajúcej Katolíckej 
akcie, zameranej na činnosť katolíckych 
laikov 19.00 Čína: Terakotova armáda ⓬ – 
dokument o turistických atrakciách 20.25 
EFFETA (Jn 8, 1 – 11)
 16.03. (sobota)  20.25 Marcelino, chlieb 
a víno ❼ – Marcelino je sirota. Vyrastá 
vo františkánskom kláštore, kde povyvádza 
mnoho šibalstiev, zažíva veľa veselých 
príhod, ale i zázračných okamihov.
 17.03. (nedeľa)  07.20 Klbko: Sviatosť man-
želstva – svadba je pevné rozhodnutie na 
spojenie dvoch životov 09.45 Predstavenie 
farnosti v Brezne – živý vstup 10.00 Svätá 
omša z Brezna – priamy prenos z Kostola 
Nanebovzatia Panny Márie 18.40 Vlastná 
cesta – o zrode povolania do cistercián-
skeho kláštora v rakúskom Heiligenkreuz 
rozpráva p. Johennes Paul Chavanne.

 03.03. (nedeľa)  13.00 Prof. Eva Fordi-
nálová: Vôňa Záhoria 15.30 Krásne je žiť 
– životný príbeh maliarky Eleny Králikovej-
-Bračokovej
 05.03. (utorok)  20.30 Boh v kresťanstve, 
judaizme a islame. Hosť: Blažej Štrba
 07.03. (štvrtok)  20.30 Kult sv. krvi v Koši-
ciach. Hosť: Peter Zubko, cirkevný historik
 08.03. (piatok)  20.30 Sú slovenskí tínedžeri 
iní ako inde vo svete?
 09.03. (sobota)  10.00 Za komunistov nám 
bolo lepšie (3). Hosť: Dr. František Neupau-
er 20.30 Misionár dnešnej doby
 10.03. (nedeľa)  14.00 Márnotratný 
syn – biblický príbeh 15.30 Rozdiely me-
dzi francúzskou a slovenskou výchovou 
a vzdelávaním
 12.03. (utorok)  20.30 Vývoj liturgie v deji-
nách. Hosť: Štefan Fábry
 14.03. (štvrtok)  20.30 Augustiniánska 
interiorita alebo Ako vstúpiť do hlbokého 
vzťahu s Bohom. Hosť: páter Juraj Pigula 
z Rehole sv. Augustína na Slovensku
 15.03. (piatok)  20.30 Parkinsonova cho-
roba. Hosť: doc. MUDr. Ján Benetin, PhD. 
a Spoločnosť Parkinson Slovensko
 16.03. (sobota)  10.00 Trpíme za hriechy 
svojich predkov? Hosť: Dr. Imrich Degro 
20.30 Okienko do kánonického práva
 17.03. (nedeľa)  13.00 Aloš Stankovský 
14.00 Hriešnica z Magdaly
 18.03. (pondelok)  20.30 Sexualita muža 
a ženy
 19.03. (utorok)  20.30 Prvý list Solúnčanom, 
4. kapitola – exegéza textu
 20.03. (streda)  20.30 Rímskokatolícka 
farnosť Budča
 23.03. (sobota)  10.00 Mýty komuniz-
mu. Hosť: Dr. František Neupauer 20.30 
Rozhlasové duchovné cvičenia s bansko-
bystrickým diecéznym biskupom Mons. 
Mariánom Chovancom
 24.03. (nedeľa)  14.00 Dve sestry 15.30 
Keď sa manželia dožijú milosrdnej svadby
 26.03. (utorok)  20.30 Dogmatická teológia. 
Hosť: prof. Anton Adam
 28.03. (štvrtok)  20.30 Kláštor v Hronskom 
Beňadiku a relikvia Kristovej krvi
 31.03. (nedeľa)  13.00 Erik Markovič – zhu-
dobnená poézia 21.00 Rozhovor s PhDr. 
Jánom Olejníkom, Csc., významným slo-
venským etnológom

DVOJKA
 03.03. (nedeľa)  11.15 Druhá svetová 
vojna – dokument 13.55 Orientácie 14.25 
Slovo – príhovor don Jozefa Luscoňa SDB 
00.20 Slovo R
 04.03. (pondelok)  11.40 Na počiatku bolo 
slovo – dokument o príprave misionárov 
a misijných sestier u nás 13.15 Z ľudovej hu
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Corrie ten Boomová – J. a E. Sherrillovci: Útočište
Holandská hodinárska rodina Boomovcov, premenená Kristom, považovala pomoc 
Židom počas vojny za samozrejmú. Žiaľ, nasleduje zrada a koncentračný tábor, pre 
niekoľkých smrť. Až do tejto chvíle sa kniha nelíši od iných s podobnou témou. Nebyť 
dvoch statočných sestier – Corrie a Betsie. Tie do atmosféry smrti skutkami viery priná-
šajú Ježišovo zmýšľanie. Betsie však ide ďalej, ako by sme čakali. Nevníma len utrpenie 
väzňov. Viac ju trápi bieda, ktorú majú v srdci ich mučitelia. Musí sa čosi spraviť aj pre 
nich. Kniha sa vďaka jej postrehom i vďaka nespočetným skutkom viery oboch sestier 
stáva ukážkou lásky a odpustenia v mnohorakých podobách. (Valéria Juríčková)

Mŕtvy muž prichádza (Dead Man Walking)
Film o človeku odsúdenom na smrť patrí medzi staršie snímky, napriek tomu je jeho 
myšlienka stále aktuálna. Rehoľná sestra Helen Prejeanová, ktorú stvárnila manželka 
režiséra filmu Tima Robbinsa Susan Sarandonová (za postavu získala Oscara), duchovne 
sprevádza väzňa odsúdeného na smrť. Matthew Poncelet (Sean Penn) je uväznený pre 
podozrenie z dvojnásobnej vraždy a znásilnenia. Film vznikol na motívy autentického 
príbehu sestry a výborný scenár si napísal režisér sám. V roku 1997 sr. Helen a režisér Tim 
Robbins viedli v New Yorku delegáciu hnutia Nedotýkajte sa Kaina, ktorá v OSN odovzdala výzvu význam-
ných osobností za zrušenie trestu smrti. (Dada Kolesárová)

XRoss: OMG
Tentoraz prinášame náhľad na iný žáner kresťanskej hudby. Na svoje si prídu fanúši-
kovia hip-hopovej hudby. 12. februára vydal raper a hip-hopový producent XRoss nový 
gospelový album s názvom OMG, čo je skratka americkej slangovej frázy Oh, my God 
(Ó, môj Bože). Názov albumu vyzýva obracať sa na Pána v každej chvíli. Singel Monster 
je venovaný obetiam decembrovej tragédie v Newtowne, kde bolo zastrelených 6 dospelých a 20 detí. XRoss 
hovorí, že sa nemáme báť duchovného boja, aj keď mnohé tragédie a straty navodzujú otázky, kde bol Boh 
a ako to mohol dopustiť. Album na 2 CD nosičoch obsahuje 17 skladieb, na ktorých XRoss spolupracoval 
s mnohými americkými soulovými interpretmi a rapermi. (Dominik Petrík)

Pomôcky: 
Eco, Lipsi, 
Kato, Tar
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Krížovka skrýva preklad časti žaltára:  
Пути6 животA, гDи, скажи1 ми.________________________________________________

Legenda: aPaČ, aPSIDa, BaNícI, BETEL, BYDLISKO, cELOK, 
cLONa, cMar, DIELO, hraDY, ISTIČ, KaLuS, KaPuSTa, 
KOšIcE, LÁSKa, LISTY, LOPTa, MaKOV, METYL, MYDLO, 
NaPaLM, OBaVa, OBEc, OcTaN, OSIVO, OXIDY, PLODY, 
POcITY, POcTa, POPOL, POšTa, PSOTa, razIa, rIaSa, 
SaLaš, SaNITKa, SaTurÁcIa, SELENIDY, SITNO, SLOVO, 
SMOLa, STOPY, TITÁN, úNOSY, VOLIČ, VrEDY, YPErIT, 
zBOrOVňa, ŽELEzO.

Tajničku osemsmerovky tvorí  25  nevyškrtaných písmen.
autor: Marek Pataky.

Správne riešenia z čísla 03. Krížovka: za tebou prahne moja 
duša, Bože môj. Osemsmerovka: Pravá láska začína tam, kde 
sa už nečaká odmena.

Výherca: Michal rozkoš z Piskoroviec. riešenia zasielajte 
na adresu: SLOVO, hurbanistov 3, 080 01 Prešov alebo slo-
vo1@grkatpo.sk. 
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n Učiteľ sa pýta žiaka:
„Čo sú to múmie?“
„Sušení Egypťania!“

n Babka sedí v kresle. Príde k nej 
mačka, vyskočí jej na kolená 
a začne priasť. Babka sa na ňu 
začudovane pozrie a vraví: „Ale 
Micka, však ja som ten svetrík už 
doplietla.“

n Príde Američan do trafiky:
„Do you speak English?“
„Ehm, hmh, yes.“
„Marlboro!“

n Slon sa kúpe vo vode. Príde 
mravec a presviedča ho, aby 
vyšiel von. Nakoniec slon vyjde 
a mravec hovorí:
„Dobre, len som chcel vedieť, či 
nemáš moje plavky.“
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 GR.KAT. MLáDEŽNíCKE CENTRUM BáRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

08. – 10.03. Víkend v Bárke. Relaxačno-vzdelávacie 
podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu Bar-
dejov a Hrabské. Veková kategória účastníkov je od 
9 do 30 rokov.
22. – 24.03. AŠAD – Archieparchiálna škola animáto-
ra dobrovoľníka
05. – 07.04. Happy (week)end v Bárke. Veková ka-
tegória účastníkov je 13 a viac rokov.
07.04. Tomášova nedeľa. Stretnutie mládeže s ot-
com arcibiskupom v Prešove
12. – 14.04. Kurz Filip. Je tvoj kresťanský život skôr len 
tradíciou zdedenou po rodičoch alebo povinnosťou? 
Príď a zaži stretnutie s milujúcim Bohom a svojím Spa-
siteľom. Alebo túžiš prehĺbiť svoje kresťanské základy 
a viac sa otvoriť Svätému Duchu? Príď a pokojne pozvi 
aj svojich neveriacich kamarátov! Veková kategória 
účastníkov je 14 a viac rokov. (Peter Lipták & tím)
19. – 21.04. Víkend v Bárke. (Humenné a Snina)
26. – 28.04. Víkend v Bárke. (Stará Ľubovňa a Orlov)

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

Modlitebná SMS linka: 0904738649

26. – 28.04. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný kurz pre 
manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdra-
viť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrá-
tenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo.
03. – 05.05. Kurz Billingsovej ovulačnej metódy – 
prvá časť. Centrum pre rodinu na Sigorde pozýva na 
kurz ovulačnej metódy, ktorý organizuje v spolupráci 
s Donum vitae. Kurz je určený záujemcom z radov 
snúbencov, manželov, učiteľov, katechétov, budúcim 
lektorom Billingsovej metódy. Privítame všetkých, 
ktorí chcú poznať tajomstvo zrodu života a získať kľú-
če od svojej plodnosti, aby mohli vedome spolupra-
covať s Pánom na stvoriteľskom diele.

 PÚTNICKé MIESTA

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

08.03. Krížová cesta v bazilike (17.00 h)
10.03. Liturgia s modlitbami za uzdravenia (10.00 h)
15.03. Krížová cesta v bazilike (17.00 h)
16.03. Púť mužov (10.00 h)
22.03. Krížová cesta v bazilike (17.00 h)

Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha, 
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67

25.03. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)

Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828, 
0911 811 272, 0903 982 057, 0911 912 643

03.03. Malá púť (09.00 h)
17.03. Sviatosť pomazania chorých (10.30 h)
25.03. Zvestovanie Presvätej Bohorodičke (10.30 h)
29.03. Veľký piatok – krížová cesta (10.30 h)

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

Marek Čan: marek.can@centrum.sk

05.03. Krížová cesta – Prešovská kalvária (18.00)
12.03. Projekcia filmu 1000 slov. Besedu po filme ve-
die Katarína Kurilcová
13.03. Študentské stretko. Téma: Srdce človeka
20.03. Študentské stretko. Téma: Strach, odvaha, 
nádej
26.03. Beseda. Téma: Služba v Cirkvi očami hovorcu. 
Hosť: otec Ľubomír Petrík

 EVANJELIZAČNá ŠKOLA SV. MIKULáŠA

www.evskola.sk, evskola@evskola.sk

Stretnutie mladých  
Kvetný víkend 2013 

Košická eparchia
Komisia pre mládež Košickej eparchie a Sobranecký protopresbyterát pozývajú 
všetkých mladých od 15 rokov na Kvetný víkend 2013. 

Miesto: Škola v prírode v Inovciach

Termín: 22. – 24. marec 2013

Cena podujatia: 25 eur (ubytovanie a strava na sobotu a nedeľu dopoludnia)

Prihlášky: do 3. marca 2013 u otca Š. Keruľ-Kmeca (0911 711 243) 
Bližšie informácie: otec Martin Mihalčo (0911 911 624)

Viac informácií nájdete aj na www.aetos.sk.

Stretnutie sa začne v piatok o 18:00 svätou liturgiou v Sobranciach, po nej bude v pas-
toračných priestoroch večera (formou agapé z vlastných zásob). Po večeri sa účastníci 
objednaným autobusom presunú do Školy v prírode v Inovciach. Program pripravuje 
Sobranecký dekanát.

Po Kvetnom víkende sa účastníci presunú do Sobraniec na program Kvetnej nedele, 
ktorý bude prebiehať za účasti vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu.

Program:
10.30 archijerejská svätá liturgia s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým 
eparchom
12.00 – 13.00 registrácia účastníkov a malé agapé
13.30 stretnutie s vladykom Milanom v MsKS v Sobranciach

Bratislavská eparchia
Pozývame všetky deti a mládež Bratislavskej eparchie na stretnutie s vladykom Pet-
rom Rusnákom, bratislavským eparchom, počas Kvetného víkendu.

Miesto: Bratislava Termín: 23. marec 2013

Miesto: Telgárt  Termín: 24. marec 2013

Program:  svätá liturgia, spoločná modlitba,  
  program pre účastníkov, katechéza vladyku Petra


