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Habemus papam!
Nový Svätý Otec František
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Habemus
Nový Svätý Otec
papam!
František
K

eď 13. marca 2013 krátko po 19.
hodine večer z komína Sixtínskej
kaplnky vyšiel biely dym a rozozneli
sa zvony, dav jasal. Námestím pred Bazilikou sv. Petra sa ozývali výkriky nadšenia.
O hodinu sa rozsvietili svetlá na bazilike.
Meno nového pápeža krátko po 20.20
hodine z lodžie balkóna baziliky oznámil
francúzsky kardinál protodiakon Jean-Louis Tauran po tradičnej formulke: „Annuntio
vobis gaudium magnum: habemus papam“.
Za nového Svätého Otca bol zvolený
76-ročný argentínsky kardinál Jorge Mario
Bergoglio SJ, ktorý prijal meno František.
Bude prvým pápežom s týmto menom
a prvým pápežom pochádzajúcim z Latinskej Ameriky. Vyše stotisíc ľudí zhromaždených na Námestí sv. Petra a ulici Via della
Conciliazione vo Vatikáne spolu s miliónmi
divákov pred televíznymi obrazovkami bolo
prekvapených.
Novozvolený pápež z balkóna Baziliky sv.
Petra udelil prvé požehnanie. Najskôr však

vyzval k modlitbe za emeritného pápeža
Benedikta XVI., po ktorom preberá úrad.
Spolu s veriacimi sa tak pomodlil Otče náš,
Zdravas’, Mária a Sláva Otcu. Vyzval k modlitbe za celý svet a za bratstvo v Cirkvi.
Prítomných tiež poprosil, aby sa modlili
i za neho. Po požehnaní opäť poďakoval za
vrelé prijatie. „Teraz vás už opustím. Ďakujem vám za prijatie. Modlite sa za mňa a do
skorého videnia. Uvidíme sa veľmi skoro.
Zajtra sa chcem ísť pomodliť k Panne Márii,
aby ochraňovala Rím. Dobrú noc a dobre si
odpočiňte,“ povedal František, prvý jezuita,
ktorý zasadne na pápežský stolec.

Za zatvorenými dverami

Od okamihu, keď sa nad Sixtínskou
kaplnkou objavil biely dym, aj udalosti
v samotnej kaplnke nabrali rýchly spád.
Ako povedal novinárom newyorský kardinál Timothy Dolan, krátko pred tým, ako
Bergoglio dosiahol potrebný počet hlasov

na zvolenie „sa ozval obrovský potlesk, no
potom sme museli čakať, kým bude spočítaný zvyšok hlasov. Po tom, ako povedal, že
voľbu prijíma, sme znova začali tlieskať“.
Na to sa Svätý Otec odobral do sakristie
Sixtínskej kaplnky, známej ako komnata
sĺz, aby si obliekol biele pápežské rúcho.
Keď z miestnosti vyšiel, čakalo na neho
vyvýšené kreslo pripomínajúce trón. Svätý
Otec však poklonu kardinálov prijal z kresla
na ich úrovni.
Nový pápež kardinálom povedal, že si
zvolil meno František na počesť sv. Františka z Assisi, ktorý sa zriekol svetského majetku a žil v dobrovoľnej chudobe. Zvolenie
Františka je podľa kardinála Dolana veľkým
povzbudením pre Cirkev na oboch amerických kontinentoch a skutočným požehnaním. „Všetci máme pocit úľavy, pretože
teraz máme dobrého nového pastiera. Je to
mimoriadne nenáročný muž. Muž istoty
a rozvahy, úžasnej úprimnosti a jednoduchosti,“ dodal kardinál.

„Pápež František je zameraný na pastoráciu. Vystupuje veľmi prosto a úvahy o tom,
že bude citlivý na sociálne otázky, sú úplne
namieste. To ostatne dosvedčuje i voľba
jeho mena. Je úplne jasné, že sa svojím
menom prihlásil k Františkovi z Assisi,“ povedal pražský kardinál Dominik Duka. „To
všetko nepochybne vystúpi pri pontifikáte
nového pápeža do popredia.“
„Výrazný je aj jeho záujem o mladú
generáciu, a to predovšetkým s ohľadom na
problémy, s ktorými sa vo svete stretáva. Je
to nezamestnanosť a nedostatočná podpora vzdelania,“ upozorňuje kardinál Duka.
Pápež František je vzdelaný človek. Okrem
iného vie perfektne po nemecky. „Keď
som odovzdával pozvanie na Moravu pri
príležitosti 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila
a Metoda, hovorili sme spolu po nemecky,“ dosvedčuje jeho jazykovú vybavenosť
pražský arcibiskup. Podľa kardinála Duku
však nemožno povedať, či pápež pozvanie
prijme.
Nového Svätého Otca zvolili kardináli
po piatich kolách 75. konkláve, ktoré sa
začalo v utorok podvečer. Ide o druhého
pápeža v treťom tisícročí. Na jeho voľbe
sa zúčastnilo 115 kardinálov zo všetkých
svetadielov.

Prvé kroky Svätého Otca

Hovorca Svätej stolice P. Federico Lombardi
po oznámení novinárom povedal, že krátko
po svojom zvolení Svätý Otec František
zavolal svojmu predchodcovi a dohodol si
s ním stretnutie. Oficiálne meno novozvoleného pápeža Františka sa bude uvádzať
bez rímskej číslice. Františkom I. sa stane
až vtedy, keď budeme mať Františka II.
„Pápež, ktorý chce slúžiť,“ takto Lombardi
charakterizoval nového Svätého Otca bezprostredne po jeho zvolení.
Svätý Otec nezaprel svoje doterajšie
pôsobenie a krátko po svojom zvolení sa

Prvý príhovor Svätého Otca Františka
Bratia a sestry, dobrý večer!
Viete, že úlohou konkláve bolo dať Rímu biskupa. Zdá sa, že moji bratia kardináli ho išli vziať
takmer na koniec sveta (úsmev). Ale sme tu a ďakujem za prijatie komunite Rímskej diecézy.
Najprv sa chcem modliť za nášho emeritného biskupa Benedikta XVI. Modlime sa spoločne
za neho, aby ho Pán požehnal a Panna Mária ochraňovala. ...
A teraz začíname túto púť – biskup a ľud. Púť rímskej cirkvi, ktorá je tou, ktorá predsedá
v láske všetkým cirkvám. Púť v bratskej láske, vzájomnej dôvere. Vždy sa modlime za seba,
jeden za druhého. Modlime sa za celý svet, aby zavládlo medzi nami bratstvo. Želám si,
aby táto púť Cirkvi, ktorú dnes začíname a na ktorej mi pomôže môj tu prítomný vikár, bola
plodnou pre evanjelizáciu tohto nádherného mesta. Teraz chcem udeliť požehnanie, ale
predtým vás chcem požiadať o jednu láskavosť. Skôr ako biskup požehná ľud, prosím vás, aby
ste prosili nášho Pána, aby ma požehnal. Nech sa ľud modlí a prosí o požehnanie pre svojho
biskupa. V tichosti sa modlite za mňa.
v stredu večer vyhol pápežskej limuzíne a namiesto nej cestoval na večeru vo
vatikánskej rezidencii posledným kyvadlovým autobusom s ďalšími kardinálmi.
„Poukázalo to na jeho skromnosť,“ uviedol
kardinál Dolan. Počas večere prejavil nový
pápež aj svoju humornú stránku. Po prípitku na jeho počesť kardinálom, podľa
Dolana, povedal: „Nech vám Boh odpustí.“
Kardinálov, ktorí sa stretávali sedem dní
na zasadnutiach pred konkláve a dva dni

na voľbe pápeža, neskôr znova rozosmial:
„Budem dnes v noci spať dobre a niečo mi
hovorí, že aj vy.“
Svätý Otec František sa ráno 14. marca
odobral do pápežskej baziliky Santa Maria
Maggiore v Ríme, aby sa pomodlil k Panne
Márii. „Išiel do kaplnky, ktorá uchováva
mariánsku ikonu Salus populi Romani,
položil na oltár malú kyticu a potom sa asi
desať minút v tichosti modlil. Pozdravil
všetkých prítomných – členov kapituly
a spovedníkov, prešiel k hlavnému oltáru,
kde sa uchováva relikvia jasličiek, a zastavil
sa v bočnej kaplnke, ktorá sa nazýva Sixtínska. Cestou sa zastavil v centre mesta, aby
zaplatil účet v kňazskom dome, kde býval
pred začiatkom konkláve. Vzal si batožinu,
pozdravil personál a potom sa vrátil do
Domu sv. Marty,“ informoval P. Federico
Lombardi. Návšteva prekvapila miestnych
obyvateľov a deti, ktoré boli v tom čase
blízko chrámu a chystali sa do školy.
Popoludní slávil eucharistiu spolu s kardinálmi voličmi v Sixtínskej kaplnke. „Náš
život je púťou a ak sa zastavíme, niečo nie
je v poriadku,“ vyhlásil František. Varoval,
že Cirkev riskuje, že sa stane iba „súcitnou
organizáciou, ale nie Cirkvou, Pánovou ne-
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Miserando
atque eligendo
Pápež František sa ako svoj pápežský erb
rozhodol zachovať v podstatných rysoch
svoj predošlý znak, ktorý si zvolil
po svojej biskupskej vysviacke a je charakterizovaný
lineárnou jednoduchosťou.
Modrý štít ako symbol
pápežskej dôstojnosti,
nad ním mitra umiestnená medzi dvoma
kľúčmi – zlatým a strieborným – previazanými
červenou šnúrou. V hornej
časti modrého štítu sa nachádza znak pôvodu pápeža,
znak Spoločnosti Ježišovej,
žiariace slnko a červené
písmená IHS ako
monogram Krista.
Písmeno H je
predelené krížom,
pod ktorým sú tri
čierne klince. V dolnej časti znaku vľavo
je hviezda a vpravo nardový kvet. Hviezda
symbolizuje podľa starodávnej heraldickej
tradície Pannu Máriu, Matku Krista a Cirkvi,
zatiaľ čo nardový kvet predstavuje sv. Jozefa,
patróna univerzálnej Cirkvi. Podľa hispánskej
ikonografickej tradície je sv. Jozef znázorňovaný s nardovou vetvičkou v ruke. Umiestnením týchto obrazov vo svojom erbe chcel
pápež vyjadriť svoju osobitnú úctu k Panne
Márii a svätému Jozefovi.
Motto pápeža Františka je citátom z homílie sv. Bédu Ctihodného. Komentuje v nej
evanjeliový príbeh povolania sv. Matúša slovami: „Ježiš vidiac vyberača daní pohliadol
na neho s láskou a povolal ho povediac mu:
Poď za mnou.“ (Vidit ergo Iesus publicanum
et quia miserando atque eligendo vidit, ait
illi Sequere me.)
Práve slová „pohliadol na neho s láskou
a povolal ho“, ktoré sú vyjadrením Božieho
milosrdenstva, sú mottom pápeža Františka.
Celá táto homília je chválospevom na milosrdenstvo Boha a vošla do Liturgie hodín zo
sviatku sv. Matúša. Má osobitný význam
v živote a duchovnej ceste pápeža. Na
sviatok sv. Matúša v roku 1953 mladý Jorge
Bergoglio vo veku 17 rokov veľmi zvláštnym
spôsobom zakúsil milujúcu prítomnosť
Boha vo svojom živote. Po svätej spovedi
pocítil jeho dotyk v srdci a vnímal milosrdného Boha, ktorý ho nežným a láskyplným
pohľadom volal k zasvätenému životu podľa
príkladu svätého Ignáca z Loyoly.
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vestou“, ak bude pracovať pre dobro sveta,
ale zanedbávať aspekt viery.
V piatok 15. marca 2013 prijal všetkých
kardinálov v Klementínskej sále Apoštolského paláca vo Vatikáne. Popoludní
navštívil 90-ročného argentínskeho
kardinála Jorgeho Mejiu, emeritného
bibliotekára svätej rímskej Cirkvi, na
klinike Pia XI. v Ríme, kde bol pred
niekoľkými dňami hospitalizovaný pre infarkt. Návšteva
nového pápeža bola pre
celú kliniku, pacientov
a návštevníkov prekvapením.
Novinárom z 81 krajín
Svätý Otec pri audiencii 16. marca v Aule
Pavla VI. vo Vatikáne
povedal, že Cirkev má ako
každá iná inštitúcia „cnosti
a hriechy“ a vyzval ich, aby
sa sústredili na
„pravdu, láskavosť
a krásu“. Uviedol, že k prijatiu
mena František
ho inšpiroval brazílsky kolega, ktorý ho vo
chvíli, keď oznámili, že ho zvolili za pápeža, objal a pošepkal mu, aby nezabudol na
chudobných. Okamžite mu podľa vlastných
slov zišiel na um sv. František z Assisi.

Anjel Pána

Nedeľu začal Svätý Otec omšou v Kostole
sv. Anny vo Vatikáne. Napoludnie pred
modlitbou Anjel Pána a svojím požehnaním sa prihovoril z okna svojej pracovne
pútnikom na vatikánskom námestí. „Božia
tvár je tvárou milosrdného Otca, ktorý je
stále trpezlivý,“ povedal Svätý Otec. „Trocha
milosrdenstva urobí svet menej chladným
a spravodlivejším. Potrebujeme lepšie pochopiť toto Božie milosrdenstvo, toho milosrdného Otca, ktorý má veľa trpezlivosti...“

V závere svojho príhovoru dodal: „Problém
je v tom, že my sa unavíme, my nechceme,
unavíme sa prosiť o odpustenie. On sa
nikdy neunaví odpúšťať, ale my sa unavíme
žiadať o odpustenie. Nikdy sa neunavme!
On je milujúci Otec, ktorý vždy odpúšťa
a má milosrdné srdce pre každého z nás.
Aj my sa učme byť milosrdní so všetkými.
Prosme o príhovor Pannu Máriu, ktorá držala vo svojom náručí Božie milosrdenstvo,
ktoré sa stalo človekom.“
V pondelok napoludnie sa v Dome sv.
Marty Svätý Otec stretol s prezidentkou
Argentínskej republiky Cristinou Fernándezovou de Kirchnerovou.

Inauguračná svätá omša

19. marca 2013, na sviatok sv. Jozefa, o 9.30 h
na Námestí sv. Petra vo Vatikáne slávil Svätý
Otec inauguračnú svätú omšu. Slávnosť
má podľa P. Lombardiho oficiálny názov
Začiatok Petrovej služby biskupa Ríma.
Na nej sa popri najvyšších predstaviteľoch
Katolíckej cirkvi zúčastňujú i hlavy štátov
a predsedovia vlád.
Svätý Otec sa pripravoval na svätú omšu
v sakristii baziliky pri soche Piety. Za spevu
Tu est Petrus zostúpil potom s konštantínopolským ekumenickým patriarchom
Bartolomejom a ostatnými patriarchami
východných cirkví k hrobu sv. Petra, kde
zotrval chvíľu v modlitbe. Pred začiatkom
eucharistie kardinál protodiakon Jean-Louis Tauran odovzdal Svätému Otcovi pálium
a po modlitbe kardinála protopresbytera
mu dekan kardinálskeho kolégia Angelo
Sodano odovzdal prsteň, znak pápežskej
služby.
Rybársky prsteň, ako sa pečatný prsteň
pápeža nazýva, je tentoraz z pozláteného
striebra, nie zo zlata, zobrazuje sv. Petra
s kľúčmi a je dielom talianskeho majstra
Enrica Manfriniho.
Posledným úvodným obradom inauguračnej slávnosti je prejav a sľub poslušnosti
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voči pápežovi. Pre jeho zjednodušenie boli
na tento úkon vybraní šiesti kardináli ako
zástupcovia všetkých ostatných.
Po skončení svätej omše, na ktorej boli
prítomní aj všetci sídelní gréckokatolícki
biskupi zo Slovenska, prijal Svätý Otec
v bazilike pozdravy od zástupcov viac ako
sto oficiálnych štátnych delegácií.

Kto je Jorge Mario Bergoglio SJ?

Narodil sa 17. decembra 1936 v Buenos Aires
v Argentíne ako štvrté z piatich detí talianskych prisťahovalcov. Jeho otec Mario José
bol úradníkom na železnici a matka Mária
Sivoriová pracovala v domácnosti. Korene
jeho rodičov ho spájajú so severotalianskym
Piemontom a Janovom.
Ako dieťa študoval v saleziánskej škole,
kde sa prvýkrát stretol aj s východným
obradom, keď miništroval ukrajinskému
otcovi Štefanovi Čmiľovi.
Ako mladíkovi mu lekári pre infekciu
vyoperovali polovicu pľúc. Potom začal študovať chémiu na univerzite v Buenos Aires.
Nakoniec sa však rozhodol absolvovať seminár Villa Devota. 11. marca 1958 vstúpil do
noviciátu Spoločnosti Ježišovej. Následne
pôsobil istý čas v Čile. Po návrate do Buenos
Aires získal vedecký titul z filozofie a od
roku 1964 prednášal literatúru a psychológiu na kolégiách v Santa Fe a Buenos Aires.
Kňazskú vysviacku prijal 13. decembra
1969 z rúk arcibiskupa argentínskej Cordoby Ramóna Josého Castellana. Na základe
získaných pedagogických skúseností sa
stal provinciálom argentínskych jezuitov
(od 31. júna 1973 do roku 1979) a dekanom
fakulty teológie a filozofie v San Migueli.
V roku 1979 sa podieľal na treťom zasadnutí
CELAM (Konferencie latinsko-amerických
biskupov) v mexickom Pueble a patrí medzi
odporcov teológie oslobodenia. Podľa neho
sa musia veriaci v Latinskej Amerike tvárou
v tvár vyrovnať so svojou kultúrnou a náboženskou tradíciou. V roku 1986 odišiel do
Nemecka, kde získal doktorát. Po návrate
do vlasti sa stal duchovným vodcom a spovedníkom kostola Spoločnosti Ježišovej
v Cordobe.
20. mája 1992 bol vymenovaný za titulárneho biskupa z Aucy a svätiaceho biskupa
v Buenos Aires. Biskupskú vysviacku prijal
z rúk arcibiskupa Buenos Aires kardinála
Antónia Quarracina 27. júna 1992.
Od 3. júna 1997 pôsobil v Buenos Aires
ako arcibiskup koadjútor a po smrti arcibiskupa kardinála Antónia Quarracina sa 28.
februára 1998 stal arcibiskupom v Buenos
Aires.
Od 6. novembra 1998 bol biskupom
Argentíny (apoštolským exarchom a ordi-

nárom pre veriacich východných obradov
žijúcich v Argentíne). V rokoch 2009 až
2011 ako jeho sufragánny biskup pôsobil
terajší vyšší arcibiskup Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Sviatoslav Ševčuk. Kardinálsky titul mu udelil 21. februára 2001
pápež Ján Pavol II.
Bol členom Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života (od 15. mája 2001), Kongregácie
pre klerikov(od 15. mája 2001), Kongregácie
pre Boží kult a disciplínu sviatostí (od 15.
februára 2001), Pápežskej rady pre rodinu
(od 18. mája 2001) a Pápežskej komisie pre
Latinskú Ameriku (od 12. decembra 2002).
V rokoch 2005 až 2011 bol dve volebné
obdobia predsedom Konferencie biskupov Argentíny. Zároveň bol kancelárom
Katolíckej univerzity v Argentíne a členom
posynodálnej rady.
Kardinál Bergoglio býval sám v jednoduchom byte, na druhom poschodí arcidiecéznej kúrie v Buenos Aires, ktorá stojí vedľa katedrály. Z okien svojho bytu sledoval
v decembri 2001 vypuknutie hospodárskej
krízy a násilné represie, ktoré ho prinútili
k tomu, aby rozhodne protestoval u špičiek
bezpečnostných zložiek.
Počas svojho doterajšieho pôsobenia
nerád vystupoval a unikal pred akoukoľvek
publicitou v médiách. Mal však vo zvyku
pri každých Vianociach natočiť televízne
vianočné posolstvo a poskytovať novinárom
texty svojich homílií a správ napísaných pri
príležitosti hlavných cirkevných sviatkov.
Voľne sa pohyboval medzi ľuďmi a využíval
verejné dopravné prostriedky. Ľudia ho
mohli stretnúť v autobuse či metre. Často
v katedrále spovedal ako bežný kňaz.
Po tragickom nešťastí na diskotéke v roku
1994 neúnavne prechádzal mestskými
nemocnicami, aby bol nablízku zraneným
a rodinám obetí. Preslávil sa tým, že sa jeho
život vždy a dôsledne vyznačoval prostotou.
A hoci je vzdelaním chemický inžinier, je

vášnivým čitateľom argentínskych klasikov
i súčasných autorov.
Podľa niektorých Argentínčanov však na
novom Svätom Otcovi leží tieň pochybností
z doby, keď bol hlavou jezuitského rádu
a Cirkev podporovala vojenskú diktatúru
v Argentíne. Tamojšia cirkev bola obvinená z toho, že počas „špinavej vojny“ vrážd
a únosov, ktorých sa dopustila vládnuca
junta v rokoch 1976 až 1983, mlčala. Vtedy
bolo nebezpečné hovoriť, pretože dotyčný
riskoval, že bude označený za podvratný živel. Mnohí, vrátane kňazov a biskupov, prehovorili a následne zmizli. Ako arcibiskup
čelil obdobným obvineniam, ktoré patria
k praktikám periodík, ktoré sa zameriavajú
na veľakrát klebetné a ohovárajúce kampane. Tie sú podporované niektorými zložkami
antiklerikálnej ľavice s cieľom útočiť na
Cirkev. Správanie tamojšej cirkvi počas tohto
obdobia temna v argentínskej histórii bolo
tak málo sväté, že sa v roku 2000 rozhodla
sama verejne ospravedlniť za neschopnosť
zaujať odmietavý postoj k vojenskej vláde. „Chceme sa spovedať pred Bohom zo
všetkého, čo sme urobili zle,“ oznámila vtedy
argentínska biskupská konferencia.
V roku 2001 navštívil terajší Svätý Otec
hospic a umyl a pobozkal v ňom nohy
pacientov chorých na AIDS. Je známy
názorom, že adopciou homosexuálmi sa
diskriminujú práve deti.
Hovorí plynule štyrmi jazykmi – po taliansky, španielsky, nemecky a latinsky.
Ešte pred svojím zvolením Argentínčanom
povedal, že keď sa tak náhodou stane, nech
necestujú do Ríma, ale peniaze, ktoré by
zaplatili za letenky, radšej venujú chudobným. Svätý Otec bol aj literárne činný. Napísal knihu v španielčine pod názvom Sobre
el Cielo y la Tierra (Na nebi a zemi).
13. marca 2013 bol zvolený za 266. pápeža.
Stal sa tak prvým neeurópskym pápežom
za ostatných 1300 rokov.
Juraj Gradoš
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Inauguračný
Ochráňme Krista
vo svojom živote
príhovor pápeža
Drahí bratia a sestry!
Ďakujem Pánovi, že môžem sláviť túto
svätú omšu na začiatku Petrovej služby na
sviatok svätého Jozefa, ženícha Panny Márie a patróna univerzálnej Cirkvi. Je to veľmi
symbolická zhoda okolností a rovnako je to
deň menín môjho ctihodného predchodcu.
Sme mu nablízku úprimnou modlitbou
a uznaním.
S láskou pozdravujem bratov kardinálov
a biskupov, kňazov, diakonov, rehoľníkov
a rehoľníčky, a všetkých veriacich laikov.
Ďakujem predstaviteľom rozličných cirkví
a cirkevných spoločenstiev, ako aj zástupcom židovskej komunity a iných nábo-

ženských spoločenstiev. Zároveň zo srdca
pozdravujem predstaviteľov štátov a vlád,
oficiálne delegácie z rozličných krajín sveta
a diplomatický zbor.
V evanjeliu sme počuli, že „Jozef urobil,
ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju
manželku“ (Mt 1,24). V týchto slovách je
celé poslanie, ktoré Boh zveril Jozefovi. Byť
custos, ochranca. Ochranca koho? Márie
a Ježiša. Je to ochrana, ktorá sa potom rozšíri na Cirkev, ako to zdôraznil blahoslavený
Ján Pavol II.: „Tak ako Jozef prijal láskavú
starostlivosť o Máriu a ochotne sa venoval
Ježišovej výchove, tak isto stráži a ochraňuje
i Kristovo mystické telo, ktorým je Cirkev

a ktorého je Panna Mária vzorom i stvárnením“ (Redemptoris custos, 1).
Akým spôsobom ich Jozef chráni?
Diskrétne, pokorne, ticho. Je však neustále
prítomný a úplne verný, hoci všetkému nerozumie. Od svadby s Máriou až po príbeh
s dvanásťročným Ježišom v Jeruzalemskom
chráme sprevádza s horlivosťou a láskou
každý moment. Je po boku svojej manželky
Márie v pokojných, ale aj v ťažkých chvíľach
života: na ceste do Betlehema, aby sa dal
zapísať pri sčítaní ľudu, vo chvíľach úzkosti
a radosti spojených s pôrodom, v dramatickom momente úteku do Egypta, vo chvíli
namáhavého hľadania syna v chráme, a rov-
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nako v každodennosti života v Nazarete,
v dielni, kde učil Ježiša remeslu.
Ako Jozef prežíva svoje povolanie
ochrancu Márie, Ježiša a Cirkvi? V ustavičnej pozornosti voči Bohu, otvorený jeho
znameniam, pripravený uskutočniť jeho
a nielen svoje plány. Presne to žiada Boh
od Dávida, ako sme počuli v prvom čítaní.
Nežiada dom postavený človekom, ale
túži po vernosti jeho slovu a jeho plánu.
Boh sám stavia dom, ale zo živých kameňov poznačených jeho Duchom. Jozef je
ochrancom, pretože dokáže načúvať Bohu,
necháva sa viesť jeho vôľou, a práve preto je
pozornejší voči ľuďom, ktorí mu boli zverení. Vie reálne čítať udalosti, je pozorný voči
svojmu okoliu a dokáže urobiť najmúdrejšie
rozhodnutia. V ňom, drahí priatelia, vidíme
to, čo je centrom kresťanského povolania:
Kristus! Ochráňme Krista vo svojom živote,
aby sme ochránili iných, aby sme ochránili
stvorenie!
Povolanie ochraňovať sa netýka iba nás
kresťanov, ale má dimenziu, ktorá presahuje a je jednoducho ľudská, dotýka sa všetkých. Je to povolanie chrániť celé stvorenie,
nádheru stvorenstva, ako to hovorí Kniha
Genezis a ako nám to ukázal sv. František
z Assisi. Znamená to rešpektovať každé
Božie stvorenie a prostredie, v ktorom žijeme. Znamená to ochraňovať ľudí, starať sa
s láskou o všetkých, o každého človeka, osobitne o deti, starých, o tých, ktorí sú slabší
a sú na okraji záujmu našich sŕdc. Znamená to starať sa jeden o druhého v rodine.
Manželia sa ochraňujú navzájom, neskôr
ako rodičia sa starajú o deti a po čase sa aj
deti stanú ochrancami rodičov. Znamená to
prežívať úprimné priateľstvá, ktoré sú vzájomným ochraňovaním v dôvere, v rešpekte
a v dobrote. V podstate všetko je zverené do
ochrany človeku. Je to zodpovednosť, ktorá
sa týka všetkých. Buďte ochrancami Božích
darov!
Keď človek prestane byť zodpovedný, keď
sa prestaneme starať o stvorenstvo a o bratov, nastane ničenie a srdce začne prahnúť.
V každej dejinnej epoche sú nanešťastie
herodesovia, ktorí kujú plány smrti, ničia
a znetvorujú tvár muža a ženy.
Chcel by som požiadať, prosím, všetkých, ktorí zastávajú zodpovedné úlohy
v ekonomickej, politickej alebo sociálnej
oblasti, všetkých mužov a ženy dobrej vôle:
sme ochrancovia stvorenstva, Božieho
obrazu vtlačeného do prírody, ochrancovia
druhých, prostredia. Nenechajme, aby nás
plány ničenia a smrti sprevádzali na púti
týmto svetom!
Ale aby sme mohli ochraňovať, musíme
sa starať aj o seba samých. Pamätajme na
to, že nenávisť, závisť, namyslenosť špinia

život. Chrániť znamená byť ostražitý voči
svojim pocitom a svojmu srdcu, pretože
odtiaľ vychádzajú dobré aj zlé úmysly. Tie,
ktoré budujú, a tie, ktoré ničia. Nesmieme
sa báť dobroty, a už vôbec nie nežnosti.
Tu ešte dodám jednu poznámku: Starať
sa, chrániť si vyžaduje dobrotu, vyžaduje si,
aby sme žili nežne. V evanjeliách sa Jozef
javí ako silný, odvážny, pracovitý muž, ale
z jeho srdca vychádza veľká nežnosť, ktorá
nie je čnosťou slabých, ale práve naopak –
je znamením pevného ducha a schopnosti
byť pozorným, byť súcitným, byť skutočne
otvoreným voči inému a voči láske. Nemôžeme sa báť dobroty a nežnosti!
Dnes spolu so Sviatkom sv. Jozefa slávime
začiatok služby nového biskupa Ríma, Petrovho nástupcu, ktorá v sebe zahŕňa určitú
moc. Iste, Ježiš Kristus dal Petrovi istú moc,
ale o akú moc ide? Po Ježišovej trojitej otázke Petrovi o láske nasleduje trojité pozvanie: „Pas moje baránky! Pas moje ovečky!“
Nezabúdajme nikdy na to, že skutočná moc
je služba a že aj pápež musí vstupovať vždy
čoraz viac do takej služby, ktorá má svoj žiarivý vrchol na kríži. Musí hľadieť na službu
sv. Jozefa, pokornú, konkrétnu a plnú viery,
a rovnako ako on otvoriť náruč, aby chránil
celý Boží ľud a prijal celé ľudstvo s láskou
a nehou, zvlášť najchudobnejších, najzraniteľnejších, najmenších, tých, ktorých Matúš
opisuje pri poslednom súde v súvislosti
s láskou k blížnemu: kto je hladný, smäd-

ný, kto je pocestný, nahý, chorý, vo väzení
(porov. Mt 25, 31 – 46). Iba ten, kto slúži
s láskou, vie ochraňovať!
V druhom čítaní svätý Pavol hovorí
o Abrahámovi, ktorý „proti nádeji v nádeji
uveril“ (Rim 4, 18). V nádeji uveril proti
nádeji! Aj dnes pod toľkou šedou oblohou
potrebujeme vidieť svetlo nádeje a dať nám
samým nádej. Chrániť stvorenie, každého
muža a každú ženu, nežným a láskavým
pohľadom znamená otvoriť horizont
nádeje, znamená pootvoriť priestor, odkiaľ
prenikne svetlo spomedzi toľkých mrakov,
priniesť teplo nádeje! Pre veriaceho, pre nás
kresťanov má ako pre Abraháma, ako pre sv.
Jozefa nádej, ktorú prinášame, Boží horizont, ktorý sa otvoril v Kristovi, je založený
na skale, ktorou je Boh.
Ochraňovať Ježiša s Máriou, ochraňovať
celé stvorenstvo, ochraňovať každého človeka, osobitne najchudobnejšieho, ochraňovať nás samých: toto je služba, ku ktorej je
rímsky biskup povolaný, aby ju vykonával.
Ale aj my všetci sme k nej povolaní, aby
sme nechali znova zažiariť hviezdu nádeje.
Chráňme s láskou to, čo nám Boh daroval!
Prosím o príhovor Pannu Máriu, sv. Jozefa, sv. Petra a Pavla, sv. Františka, aby Duch
Svätý sprevádzal moju službu, a vám všetkým hovorím: modlite sa za mňa! Amen.
preložili P. Jozef Šofranko SJ
a Mária Fábryová
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Popolcová streda

Konkláve
Pán nás povedie!
2013
Pondelok 11. februára 2013 bol prvý deň Veľkého pôstu, ale aj začiatok historickej
udalosti, ktorú odštartoval krátky abdikačný príhovor Svätého Otca Benedikta XVI.
Vo štvrtok 28. februára o 20.00 h sa začalo sede vacante nie smrťou,
ale odstúpením pápeža. A 13. marca 2013 kardináli zvolili 266. pápeža
– Svätého Otca Františka – ešte za života jeho predchodcu.

S

vätý Otec Benedikt XVI., teraz už
emeritný pápež, bol opäť originálny,
keď ohlásil svoju abdikáciu. Mnohé
médiá to nazvali bezprecedentným krokom, manažérskym rozhodnutím a pod. Je
to však krok viery a dôvery Benedikta XVI.
v Boha, lásky k Cirkvi a krok kresťanskej
odvahy plniť Božiu vôľu. Kardinál Angelo
Sodano ho nazval bleskom z jasného neba
a šokujúcou správou. Benedikt XVI. sa
v tomto svojom rozhodnutí ukázal slobodný od akejkoľvek ľudskej mienky aj od toho,

aké konšpirácie a výslovné nepravdy budú
prezentovať mnohí novinári.
Začína akoby novú éru západného
kresťanstva, pretože pocítil, že ho Boh volá
vystúpiť na Horu premenenia, aby bol ešte
viac s Pánom, ako to povedal v nedeľu 24.
februára pri svojej poslednej verejnej modlitbe Anjel Pána. Vo východnom kresťanstve
existujú starci, ktorí sa modlia. Benedikt
XVI. sa takpovediac podobne stal starcom,
ktorý sa modlí v tichosti a v ústraní. V rôznych diecézach a eparchiách vo svete pôsobí

nový biskup, aj keď ešte žije jeho predchodca, ktorý je emeritným biskupom. Nový biskup Ríma bude mať pozemskú modlitebnú
podporu emeritného rímskeho biskupa, a to
vo Vatikáne, kde bude emeritný Svätý Otec
žiť poslednú etapu svojho života na zemi.
Jozef Ratzinger, posledný teológ Druhého
vatikánskeho koncilu, ako ho nazval ešte
bl. Ján Pavol II., výrečne poukázal na vrchol
teológie, ktorý spočíva v modlitbe. Na
Východe sa to vždy vníma tak, že skutočným
teológom je ten, kto sa modlí.
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Podobne ako u bl. Jána Pavla II. bol nesmierne oslovujúcim záver pontifikátu, keď
sme sledovali poslednú etapu jeho života,
utrpenie, ktoré mu už nedovolilo hovoriť,
aj u Benedikta XVI. nám azda najsilnejšie
momenty priniesol záver jeho pápežskej
služby. Intenzívne sme počúvali každé jeho
slovo, a boli to mocné, a zároveň pokorné
slová. Podobne ako sme boli úprimne dojatí
hľadiac na utrpenie Jána Pavla II., ktorý bol
často vnímaný ako pápež obrazu, teraz sme
s podobným dojatím počúvali posledné
slová Benedikta XVI., ktorý bol vždy viac
pápežom, ktorého bolo treba počúvať. Posledná etapa iba podčiarkla veľkosť celého
jeho pontifikátu.
V Popolcovú stredu sa uskutočnila
generálna audiencia, na ktorej Svätý Otec
povedal: „Takmer fyzicky som v týchto
dňoch, ktoré pre mňa nie sú ľahké, cítil silu
modlitby, ktorú mi láska Cirkvi, vaša modlitba dáva. Aj naďalej sa za mňa modlite,
ako aj za Cirkev, za budúceho pápeža. Pán
nás povedie!“ Potom predniesol nádhernú
katechézu v kontexte pokúšania Ježiša na
púšti: „Dnes už nemožno byť kresťanmi len
v dôsledku toho, že žijeme v spoločnosti,
ktorá má kresťanské korene; aj ten, kto sa
narodil v kresťanskej rodine, musí v sebe
každodenne obnovovať rozhodnutie byť

kresťanom, čiže dať Bohu prvé miesto, a to
zoči-voči neustálym pokušeniam sekularizovanej kultúry, zoči-voči kritike mnohých
našich súčasníkov.“ Vyzval nás k obráteniu,
„aby sme svoje rozhodnutia robili vo svetle
Božieho slova“.
Počas bohoslužby Popolcovej stredy
v homílii okrem iného povedal: „Komunitná dimenzia je základným prvkom viery
a kresťanského života. Cirkev je spoločenstvom, v ktorom nás Kristus zjednocuje
(porov. Jn 12, 32): viera je nevyhnutne
ekleziálna.“
Kardinál Tarcisio Bertone mu na konci
ďakoval: „Dnes večer sa chceme Pánovi
poďakovať za cestu, ktorou prešla celá

Cirkev pod vaším vedením, a z hĺbky srdca
vám s veľkou láskou, dojatím a obdivom
chceme vyjadriť vďaku za žiarivý príklad
jednoduchého a pokorného robotníka v Pánovej vinici, robotníka, ktorý vedel v každej
chvíli uskutočniť to, čo bolo najdôležitejšie:
priniesť Boha ľuďom a ľudí Bohu.“

Stretnutie s kňazmi

14. februára sa Benedikt XVI. stretol
s kňazmi Rímskej diecézy. Ako jeden
z posledných žijúcich účastníkov Druhého
vatikánskeho koncilu o ňom vydal osobné
svedectvo. Zúčastnil sa ho ako peritus – teologický odborník. V príhovore, vychádza-

Konkláve 2013
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Vatikán

Priebeh konkláve sa v histórii menil. Podľa výnosu pápeža Gregora X.
z roku 1274 sa konkláve malo zvolať na desiaty deň po pápežovej smrti.
Desať dní bola Cirkev povinná držať smútok za zosnulého. Kardináli boli
počas konkláve zamurovaní v miestnostiach pre nich určených. Ak kardináli do troch dní nezvolili pápeža, nasledujúcich päť dní sa im podávalo
jedlo iba raz za deň. Ak sa ani v tomto termíne nedohodli, nechali ich
o chlebe a vode dovtedy, kým nezvolili pápeža.

Sixtínska kaplnka
Kaplnku dal postaviť pápež Sixtus IV. v rokoch
1473 – 1484; pôvodne pápežova súkromná
kaplnka vznikla podľa plánov Giovanniho de
Dolciho a Baccia Pontelliho.
Sixtínska kaplnka je od roku 1984 spolu
s ostatnými architektonickými pamiatkami
Vatikánu zapísaná v zozname svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO.

Kardináli voliči

júcom z jeho spomienok, výstižne predstavil tento koncil. Hovoril
o tom, ako sa stal jeho súčasťou, s akou radosťou, nadšením
i očakávaniami odchádzali s kardinálom Fringsom do Ríma. Potom
sa venoval liturgii, Cirkvi, Božiemu ľudu, spoločenstvu, Božiemu
zjaveniu, niektorým ďalším výrazným skutočnostiam, ako aj nie
vždy pozitívnemu vplyvu médií počas koncilu a po ňom na ľudí vo
svete, ktorí ho potom často vnímali skreslene. Zaujímavo hovoril
o pravom koncile otcov a akoby paralelnom koncile prezentovanom
médiami, ktorý priniesol veľa problémov. V závere príhovoru preto
povedal: „Našou úlohou, práve v tomto Roku viery, je usilovať sa
o to, aby sa mocou Ducha Svätého zrealizoval pravý koncil a Cirkev
sa naozaj obnovila. Dúfajme v Pánovu pomoc. Spoločne kráčajme
k Pánovi v istote, že víťazí. Ďakujem!“
Podobne ako pontifikát Jána Pavla II. a Benedikta XVI. viditeľne
prepojil Rok Eucharistie, pontifikát Benedikta XVI. a nového pápeža spája Rok viery. Práve Benedikt XVI. aj pri pohľade na koncil
neustále zdôrazňoval hermeneutiku kontinuity dejín Cirkvi, ako
aj viery. Mimo Cirkvi a bez svetla viery nemožno pochopiť a prijať koncil za svieži závan Svätého Ducha a Cirkev prijať ako živé
spoločenstvo.

Kardináli svätej rímskej Cirkvi tvoria
osobitné kolégium v Katolíckej cirkvi, ktorému prislúcha právo postarať sa o voľbu
rímskeho veľkňaza podľa normy osobitného práva. Kolégium kardinálov sa člení
na tri rády: biskupský, kňazský, diakonský.
Terajším dekanom kardinálskeho zboru je
kardinál Angelo Sodano.
Kardináli, ktorí sú mladší ako osemdesiat
rokov, sú oprávnení voliť pápeža. Môže ich
byť maximálne 120. Počas tohtoročného
konkláve ich bolo 117, no na voľbe sa
zúčastnilo iba 115. Kardináli, ktorí nie sú
prítomní na konkláve bez vážnej príčiny,
sú automaticky exkomunikovaní.

Od nedele 17. februára do soboty 23. februára sa Svätý Otec zúčastnil na duchovných cvičeniach, ktoré sa v takomto čase pravidelne
konajú pre pápeža a Rímsku kúriu. Kardinál Gianfranco Ravasi
v prvej prednáške predstavil biblický obraz prítomnosti emeritného pápeža v Cirkvi, jeho kontemplatívnu prítomnosť, ktorú prirovnal k postaveniu Mojžiša vystupujúceho na vrch a modliaceho sa
za izraelský národ, ktorý v údolí bojoval proti Amalekitom. „Tento
obraz predstavuje vašu hlavnú úlohu v Cirkvi, teda orodovanie, prihováranie sa: my zostávame v údolí, v tom údolí, kde sú Amalekiti,
kde je prach, kde existujú obavy a hrôzy, úzkosť, ale aj nádej, tam,
kde ste vy zotrvávali počas ôsmich rokov spolu s nami. Od tejto
chvíle budeme vedieť, že sa budete za nás prihovárať na hore.“

RÍM

vatikánsky štát
Sixtínska kaplnka
Bazilika
sv. Petra

Námestie
sv. Petra

Kardináli voliči volia v uzatvorenej Sixtínskej kaplnke. Oni sami i každý,
kto s nimi prichádza do kontaktu, skladá prísahu mlčanlivosti.

Maliarsku výzdobu
Sixtínskej kaplnky
dovŕšil z poverenia
pápeža Júliusa II.
Michelangelo Buonarroti. Strop (predtým
tam bola zobrazená
hviezdna obloha) dokončil v roku 1512.

Komín, ktorým sa oznamuje zvolenie alebo
nezvolenie pápeža.
Počas konkláve bývajú kardináli
v izbách Hotela sv. Marty priamo
vo Vatikáne.

Eligo in Summum Pontificem

Kardináli voliči podľa kontinentov

Voľba pápeža
Krajiny s najväčším počtom
kardinálov voličov
Taliansko

Duchovné cvičenia

Vatikán, najmenší štát sveta,
vznikol na základe lateránskych
zmlúv z roku 1929. Nachádza
sa v strede Ríma. Jeho vlastné
územie zahrňuje Baziliku sv. Petra,
Svätopeterské námestie s Apoštolským palácom, priľahlé budovy
a záhrady. K Vatikánu tiež patria
patriarchálne baziliky a pápežské
letné sídlo v Castel Gandolfe.

USA
Nemecko
Brazília
Španielsko
India
Francúzsko
Poľsko
Mexiko
Kanada

Za pápeža je zvolený ten, kto
dosiahne dvojtretinovú väčšinu
voličských hlasov. Voľba sa koná
hlasovacími lístkami, ktoré sa
následne dvakrát denne spália
spolu s dokumentmi.
Ak voľba nie je do troch dní
úspešná – ráta sa, okrem
úvodného dňa, s dvomi voľbami
predpoludním a popoludní –,
nasleduje denná prestávka na
modlitbu a uvažovanie, po nej
ďalší trojdňový úsek zahŕňajúci
sedem vhadzovaní do urny. Keď
ani tieto nie sú úspešné, môžu sa
voliči zhodnúť na spôsobe zvolenia pápeža absolútnou väčšinou.

Zvony a dym
Ak nikto z kandidátov nezískal
potrebnú väčšinu, tak z komína
na streche vychádza čierny dym
(fumata nera) – signál pre zhromaždených na Námestí sv. Petra,
že pápež ešte nebol zvolený. Ak
sa voľby skončili zvolením pápeža,
tak sa z komína valí biely dym
(fumata bianca), ktorý oznamuje,
že kardináli sa dohodli a zakrátko
bude oznámené, kto je nová hlava
Katolíckej cirkvi. V tomto prípade
sa navyše rozozvučia zvony na
Bazilike sv. Petra.

K pôvodnej peci na
spaľovanie hlasovacích lístkov v súčasnosti pribudla
ďalšia, kde sa spaľujú chemické prísady
zafarbujúce dym.

Od 20. januára 1971 bola ochrana Apoštolského paláca zverená
výlučne Švajčiarskej garde.

DĹŽKY KONKLÁVE v 20. a 21. storočí
Pápež (zvolený dňa) Dní Kôl
Pius X. (04.08.1903)
4
7
Benedikt XV. (03.09.1914) 4 10
Pius XI. (06.02.1922)
4 14
Pius XII. (02.03.1939)
2
3
Ján XXIII. (28.10.1958) 3 11
Pavol VI. (21.06.1963) 3
6
Ján Pavol I. (26.08.1978) 1
4
Ján Pavol II. (16.10.1978) 2
8
Benedikt XVI. (19.04.2005) 2
4
František (13.03.2013) 2
5

Habemus papam!
Keď camerlengo oznámi meno zvoleného kandidáta, po latinsky sa ho spýta:
„Súhlasíš so svojím zvolením do úradu najvyššieho pontifika?“ Po súhlase
zvoleného sa ho spýta: „Ako ťa máme volať?“ Zmeniť si meno po zvolení
sa stalo zvykom v ranom stredoveku. Dovtedy pápež používal svoje vlastné
meno. Prvým známym pápežom, ktorý si zmenil svoje meno z civilného na
iné, bol pápež Ján II., ktorý bol pápežom v rokoch 533 – 535.
Potom poverený kardinál vyjde na balkón Baziliky sv. Petra a oznámi v latinčine meno nového pápeža: „Oznamujem vám veľkú radosť – máme pápeža
(povie meno)!“, ktorý neskôr udelí požehnanie Urbi et orbi.
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Medzi
vami
Slovojekardinálom
nový pápež
Odchádzajúci pápež Benedikt XVI. sa 28. februára stretol v Klementínskej
sále Apoštolského paláca so 144 členmi kardinálskeho kolégia,
aby sa s nimi rozlúčil a zároveň im poďakoval za doterajšiu
spoluprácu počas necelých ôsmich rokov pontifikátu.

C
Posledná audiencia, rozlúčka
s kardinálmi
a odlet z Vatikánu

Tieto tri momenty boli asi najsilnejšie.
Rozprával som sa s viacerými ľuďmi, ktorí
mi spontánne povedali, že boli dojatí. Hlavne v katechéze na poslednej audiencii 27.
februára Benedikt XVI. s láskou a pokorou
jasne vysvetlil situáciu okolo svojho vzdania
sa pápežského úradu.
Vo štvrtok 28. februára sa osobne rozlúčil
s každým kardinálom a v krátkom príhovore
vyjadril svoju úctu a poslušnosť budúcemu
Svätému Otcovi. Vydal ešte motu proprio,
ktorým upravil niektoré záležitosti počas
sede vacante, predovšetkým to, že konkláve
sa môže začať aj skôr, ako bolo stanovené
doteraz. Benedikt XVI. však už nestihol
vydať apoštolskú exhortáciu po synode o novej evanjelizácii a pripravovanú encykliku
o viere. Exhortáciu napíše nový pápež a dielo
o viere sa k nám možno ešte dostane z pera
emeritného pápeža. Jeho odlet do Castel
Gandolfa bol aj po vizuálnej stránke impozantný. Opustením Apoštolského paláca
chcel emeritný pápež zaiste zvýrazniť aj to,
že nijakým spôsobom nebude zasahovať do
konkláve. Ešte jedna skutočnosť mi utkvela
v pamäti. Pápež Benedikt v posledných
dňoch svojho úradu stále všetkým ďakoval
a zdôraznil, že nikdy nebol sám.
Počas posledných dní pontifikátu Benedikta XVI. sa v Ríme konala Národná púť zo
Slovenska pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie.
Zúčastnili sa na nej aj prešovský arcibiskup

metropolita Ján Babjak SJ a košický eparcha
Milan Chautur CSsR. Takýmto spôsobom sa
rozlúčili s odchádzajúcim pápežom, ktorý
tak veľa urobil pre Gréckokatolícku cirkev
na Slovensku.

Historické sede vacante

Dekan kardinálskeho kolégia kardinál
Angelo Sodano v prvý deň sede vacante
oficiálne zvolal do Ríma kardinálov z celého
sveta a v pondelok 4. marca dopoludnia
sa vo Vatikáne uskutočnila prvá generálna
kongregácia. Postupne ich bolo desať, posledná v pondelok 11. marca dopoludnia. Sú
to stretnutia všetkých kardinálov, ktorí sa
rozprávajú o situácii Cirkvi pred zvolením
nového pápeža, aby ich voľba bola čo najkompetentnejšia. Celá Cirkev je v tom čase
pozvaná modliť sa za voľbu Svätého Otca.
Pre niektorých novinárov je to však čas, keď
vznikajú rôzne dohady, konšpirácie a šíria
sa „zaručene overené“ informácie, kto bude
novým pápežom. Keď sa vo Vatikáne zišlo
všetkých 115 kardinálov voličov, bolo možno
hlasovať už aj o termíne začiatku konkláve.
Ten bol stanovený na utorok 12. februára
2013.

Druhé konkláve v 21. storočí

V utorok ráno kardináli slávili v Bazilike
sv. Petra svätú omšu, pri ktorej prosili, aby
ich viedol Svätý Duch. Popoludní vstúpili
do konkláve v Sixtínskej kaplnke. Pápežský
ceremoniár Mons. Guido Marini vyslovil

formulu extra omnes, aby všetci tí, ktorí nepatria do konkláve, odišli. Samotný priebeh
voľby je presne stanovený do najmenších
podrobností.

Radostná správa:
Habemus papam!

Máme pápeža! Svätým Otcom sa stal kardinál Jorge Mario Bergoglio SJ, arcibiskup
Buenos Aires v Argentíne, ktorý prijal meno
František. Bol zvolený v 5. hlasovaní, večer
počas druhého dňa konkláve. Môžeme sa
teda opäť tešiť. Jeho pontifikát bude zaiste
požehnaním pre celú Cirkev, aj pre Gréckokatolícku cirkev na Slovensku a vo svete. Asi
sa zhodneme v tom, že sme Svätým Otcom
Františkom od prvej chvíle oslovení. Ďakujme Pánovi, že vedie svoju Cirkev!

Pred nami je Pascha

Tohtoročný Veľký pôst bol a je veľmi špecifický, pretože sme ho mohli v kontexte
týchto historických udalostí prežívať v duchu Cirkvi. Tieto udalosti nám mohli znova
pripomenúť, že pôst je aj o znovuobjavení
Cirkvi, pretože mimo jej spoločenstva sa
nám zahmlieva náš pohľad na Ježiša Krista,
strácame svetlo, ktorým je, a ocitáme sa
v tme. Nastávajúcu Paschu budeme sláviť
už so Svätým Otcom Františkom. Posiela ho
Pán, aby nám skrze jeho pontifikát mohol
naďalej zjavovať svoju lásku.
Ľubomír Petrík

tihodní, milí bratia, s veľkou radosťou vás vítam a každého z vás srdečne
pozdravujem.
Ďakujem kardinálovi Angelovi Sodanovi,
ktorý vedel, ako vždy, sprostredkovať pocity
celého kolégia, cor ad colloquiter. Ďakujem
vám zo srdca, Vaša Eminencia!
Chcel by som vám povedať, že podobne,
ako to bolo u emauzských učeníkov, aj pre
mňa bolo radosťou putovať s vami počas
týchto rokov vo svetle prítomnosti vzkrieseného Pána. Ako som to včera povedal
pred tisíckami ľudí, ktorí zaplnili Námestie
sv. Petra, vaša blízkosť, vaše rady boli pre
mňa veľkou pomocou v mojom úrade.
Počas týchto ôsmich rokov sme s vierou
prežívali krásne momenty žiarivého svetla
Cirkvi na ceste spolu s chvíľami, v ktorých
bolo nebo zatiahnuté mrakmi. Snažili sme
sa slúžiť Kristovi a jeho Cirkvi s hlbokou
a úplnou láskou, ktorá je podstatou našej
služby.
Darúvali sme nádej, ktorá pochádza od
Krista, a ktorá sama osebe môže osvetliť
púť. Spoločne môžeme ďakovať Pánovi, že
nám umožnil rásť v spoločenstve, spoločne
ho žiadajúc o pomoc pri ešte väčšom raste
v tejto hlbokej jednote tak, aby kolégium

kardinálov bolo ako orchester, ktorého
rozmanitosť, ktorá je prejavom univerzálnej
Cirkvi, vždy prispievala k väčšej a jednotnejšej harmónii. Rád by som vám zanechal
jednoduchú myšlienku, ktorá mi leží na
srdci, myšlienku o Cirkvi, jej tajomstve,
ktorá znamená pre všetkých nás, dá sa to
tak povedať, dôvod a zmysel života. Pomôžem si vyjadrením Romana Guardiniho,
ktoré napísal presne v tom roku, keď konciloví otcovia schválili konštitúciu Lumen
Gentium. Bolo to jeho posledné vyjadrenie
s osobným venovaním aj pre mňa, takže
slová tejto knihy sú pre mňa obzvlášť drahé.
Guardini hovorí: ,Cirkev nie je inštitúciou
vymyslenou a vybudovanou za stolom, ale
živou realitou. Žije v priebehu čias, neustále
sa vytvára, ako každá živá ľudská osoba sa
mení, ale vo svojej podstate ostáva rovnaká.
Jej srdcom je Kristus.‘
Zdá sa mi, že takúto skúsenosť sme zažili
aj včera na námestí. Vidno, že Cirkev je
živým telom, oživovaným Svätým Duchom,
a žije skutočne z Božej moci. Je vo svete, ale
nie je zo sveta. Pochádza od Boha, Krista,
Ducha, ako sme to včera videli. Preto má
Guardini naozaj pravdu, keď hovorí: ,Cirkev
sa prebúdza v dušiach‘.

Cirkev žije, rastie a prebúdza sa v dušiach, ktoré, ako Panna Mária, prijímajú
Božie slovo a chápu ho pôsobením Svätého
Ducha. Ponúkajú Bohu svoje telo a práve vo
svojej chudobe a pokore sa stávajú schopnými dávať svetu Krista. Prostredníctvom
Cirkvi ostáva tajomstvo vtelenia vždy
prítomné. Kristus neprestajne prechádza
dejinami a všetkými miestami. Ostávajme
jednotní, drahí bratia, v tomto tajomstve,
v modlitbe, osobitne v každodennej eucharistii, a tak slúžme Cirkvi a celému ľudstvu.
V tom spočíva naša radosť, ktorú nám nikto
nemôže vziať.
Predtým, ako každého z vás osobne
pozdravím, chcel by som vám povedať, že
vám budem aj naďalej nablízku modlitbou,
osobitne v nasledujúcich dňoch, aby ste sa
plne odovzdali poslušnosti pôsobenia Svätého Ducha pri voľbe nového pápeža. Nech
vám Pán ukáže to, čo si žiada. Medzi vami,
v tomto kolégiu kardinálov, sa nachádza aj
budúci pápež, ktorému už dnes sľubujem
svoju bezpodmienečnú úctu a poslušnosť.
S láskou a vďačnosťou vám za toto všetko
udeľujem svoje apoštolské požehnanie.
RV, preložila Mária Fábryová

Posledné slová Benedikta XVI. v úrade pápeža
Svätý Otec sa poslednýkrát prihovoril veriacim po svojom prílete do
Castel Gandolfa, no už iba ako obyčajný pútnik:
„Ďakujem! Ďakujem zo srdca!
Drahí priatelia, som šťastný, že som tu s vami, obklopený nádherou stvorenstva i vašou, ktorá mi veľmi dobre padne, ďakujem za
vaše priateľstvo, za vašu lásku.
Viete, že dnešný deň je pre mňa iný ako predošlé, nie som už
najvyšším veľkňazom Katolíckej cirkvi. Od ôsmej hodiny večer už ním
nie som. Som jednoduchým pútnikom, ktorý na tejto zemi začína
posledný úsek svojho putovania. Rád by som však ešte celým svojím

srdcom, so všetkou láskou, modlitbou, s rozjímaním, so všetkými
svojimi vnútornými silami pracoval pre spoločné dobro Cirkvi a ľudstva. Vaša sympatia je mi veľkou oporou. Poďme vpred spoločne
s Pánom pre dobro Cirkvi a sveta.
Ďakujem.
Z celého srdca vám teraz udelím svoje požehnanie.
Nech nás žehná všemohúci Boh, Otec, Syn a Duch Svätý.
Ďakujem vám všetkým.“
RV
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Posledný
príhovor
Pán je ten, kto vedie
svoju Cirkev
veriacim
27. februára sa veriaci na Námestí sv. Petra v Ríme rozlúčili s pápežom Benediktom XVI. Vejúce vlajky z rôznych kútov sveta a nadšený pokrik prítomných sprevádzali nielen
jeho príchod, ale aj celú generálnu audienciu. Vždy v našom srdci
či V modlitbách stále s tebou – tak zneli nápisy na transparentoch.
Za účasti viac ako 150-tisícového zástupu pútnikov predniesol Benedikt XVI.
svoj posledný príhovor počas generálnej audiencie v úrade Petrovho nástupcu.

C

tihodní bratia v biskupskej a kňazskej službe, vážené občianske autority, drahí bratia a sestry, ďakujem
vám, že ste prišli v takom hojnom počte

na túto poslednú generálnu audienciu.
Srdečná vďaka! Som naozaj dojatý. A vidím
živú Cirkev. Myslím si, že sa máme poďakovať Stvoriteľovi za nádherné počasie, ktoré

nám dnes dal, hoci je ešte zima.
Tak ako apoštol Pavol v úryvku zo Svätého písma, ktorý sme práve počuli, i ja cítim
v srdci, že musím predovšetkým ďakovať
Bohu, ktorý vedie Cirkev a dáva jej vzrast,
zasieva svoje slovo, a tak živí vieru svojho
ľudu. V tejto chvíli v duchu objímam celú
Cirkev rozšírenú vo svete a ďakujem Bohu
za správy, ktoré som dostal počas týchto rokov v Petrovom úrade o viere v Pána Ježiša
Krista a o láske, ktorá skutočne prúdi v tele
Cirkvi a dáva mu žiť v láske a nádeji, pričom
ho otvára a orientuje na život v plnosti,
smerom k nebeskej vlasti.
Všetkých prinášam v modlitbe k Bohu,
ktorý je prítomný, a vkladám do nej každé
stretnutie, každú cestu, každú pastoračnú
návštevu. Všetko a všetkých v modlitbe
odovzdávam Pánovi s prosbou, aby sme
boli naplnení poznaním jeho vôle so všetkou múdrosťou a duchovnou chápavosťou
a aby sme žili, ako sa patrí vzhľadom na
Pána, páčili sa mu vo všetkom a prinášali
ovocie všetkých dobrých skutkov (porov.
Kol 1, 9 – 10).
V tejto chvíli som plný veľkej dôvery,
pretože viem, a vieme to my všetci, že
slovo pravdy evanjelia je silou Cirkvi, je jej
životom. Evanjelium očisťuje a obnovuje,
prináša ovocie všade tam, kde ho spoločenstvo veriacich počúva, prijíma Božiu milosť
v pravde a láske. Toto je moja nádej, toto je
moja radosť.
Keď som 19. apríla pred takmer ôsmimi
rokmi prijal Petrov úrad, bol som o tom
pevne presvedčený a vždy ma sprevádzala
istota, že Cirkev žije z Božieho slova. V tej
chvíli, ako som už viackrát pripomenul,
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v mojom srdci zazneli slová: „Pane, čo
odo mňa chceš? Dávaš mi na plecia ťažké
bremeno, ale ak to odo mňa žiadaš, na
tvoje slovo spustím siete v istote, že ty ma
povedieš i so všetkými mojimi slabosťami“.
Po ôsmich rokoch môžem povedať, že Pán
ma viedol, bol pri mne, denne som mohol
vnímať jeho prítomnosť. Na tomto úseku
cesty Cirkvi boli chvíle radosti a svetla, ale
i neľahké momenty. Cítil som sa ako sv.
Peter s apoštolmi v loďke na Galilejskom
jazere. Pán nám daroval mnohé slnečné dni
a jemný vánok, dni hojného rybolovu. Boli
i chvíle, keď sa voda dvíhala a dul protivietor – ako počas celých dejín Cirkvi – a zdalo
sa, že Pán spí. Vždy som však vedel, že Pán
je v tej loďke prítomný. Vždy som vedel,
že loďka Cirkvi nie je moja, nie je naša, ale
jeho. A Pán nedovolí, aby sa potopila. On
je jej vodcom, samozrejme, aj prostredníctvom ľudí, ktorých si vybral, pretože chcel.
Toto bola a je istota, ktorú nič nemôže
zatieniť. Preto je dnes moje srdce plné
vďačnosti Bohu. Celej jeho Cirkvi ani mne
nikdy nechýbala jeho útecha, svetlo a láska.
Sme v Roku viery. Chcel som, aby posilnil
našu vieru v Boha, keďže sa zdá, ako by sme
ho čoraz častejšie kládli na druhé miesto.
Chcel by som pozvať všetkých, aby si obnovili pevnú nádej v Pána a zveriť nás ako
deti do jeho rúk v istote, že jeho ramená nás
vždy podopierajú a pomáhajú nám kráčať
dopredu každý deň i napriek námahám.
Chcel by som, aby sa každý cítil milovaný
tým Bohom, ktorý vydal svojho Syna za
nás a prejavil nám lásku bez hraníc. Chcel
by som, aby každý cítil radosť z toho, že je
kresťanom. V jednej peknej rannej modlitbe sa hovorí: „Klaniam sa ti, môj Bože,
a milujem ťa celým srdcom. Ďakujem ti, že
si ma stvoril a urobil ma kresťanom...“ Áno,
sme spokojní s darom viery. Je to najvzácnejší dar, ktorý nám nik nemôže vziať!
Ďakujme zaň Pánovi každý deň modlitbou
a pravdivým kresťanským životom. Boh
nás miluje, ale očakáva, že ho budeme i my
milovať!
V tejto chvíli nechcem ďakovať iba Bohu.
Pápež nie je sám pri vedení Petrovej loďky,
i keď má najväčšiu zodpovednosť. Nikdy
som sa necítil osamelý pri nesení radostí
i ťarchy Petrovho úradu. Pán mi dal mnohých ľudí, ktorí mi veľkodušne a s láskou
k Bohu a k Cirkvi pomáhali a boli nablízku.
Predovšetkým vy, drahí bratia kardináli.
Vaša múdrosť, vaše rady, vaše priateľstvo
boli pre mňa vzácne. Moji spolupracovníci,
začnem svojím štátnym sekretárom, ktorý
ma počas týchto rokov verne sprevádzal.
Rímskou kúriou, ako i všetkými, ktorí v rôznych oddeleniach konajú svoju službu Svätej stolici. Existujú mnohí, ktorí sú v úzadí,

ale práve v tomto tichu, v každodennom
nasadení, v duchu viery a s pokorou boli
mojou pevnou a spoľahlivou oporou.
Osobitne sa obraciam na cirkev v Ríme,
na svoju diecézu! Nemôžem nespomenúť
bratov v biskupskej službe a v kňazstve,
zasvätené osoby a celý Boží ľud. Počas
pastoračných návštev, stretnutí, audiencií
a ciest som vždy vnímal veľkú pozornosť
a hlbokú náklonnosť. Mal som rád všetkých
a každého bez rozdielu. Láskou, ktorá je
v srdci každého pastiera, predovšetkým
rímskeho biskupa, nástupcu apoštola Petra.
S otcovským srdcom som vás každý deň
zahŕňal do modlitieb.
Chcel by som všetkých ešte pozdraviť a poďakovať sa vám: pápežovo srdce
objíma celý svet. Rád by som vyjadril svoju
vďačnosť diplomatickému zboru pri Svätej
stolici, ktorý sprítomňuje veľkú rodinu národov. Myslím zároveň na všetkých, ktorí sa
angažujú za dobrú komunikáciu a ďakujem
im za túto dôležitú službu.
Chcem sa zároveň zo srdca poďakovať
mnohým ľuďom z celého sveta, ktorí mi
počas uplynulých týždňov zaslali dojímavé
prejavy pozornosti, priateľstva a modlitby. Naozaj, pápež nie je nikdy sám. Teraz
to zažívam opäť veľmi silným spôsobom,
ktorý sa dotýka môjho srdca. Pápež patrí
všetkým a mnohí ľudia sa cítia byť pri ňom
veľmi blízko. Dostávam mnoho listov od
veľkých tohto sveta: predstaviteľov štátov,
najvyšších rehoľných predstavených, reprezentantov sveta kultúry... Dostávam však
i mnoho pozdravov od jednoduchých ľudí,
ktorí mi píšu zo srdca a prejavujú mi svoju
náklonnosť, rodiacu sa zo skutočnosti, že
sme spolu s Kristom v Cirkvi. Títo ľudia mi
nepíšu tak, ako sa zvykne písať nejakému
vládcovi či niekomu veľkému, koho nepoznáme. Píšu mi ako bratia a sestry alebo ako
synovia a dcéry s vedomím silného láskyplného rodinného puta. Tu sa môžem rukou
dotknúť Cirkvi – nie ako organizácie ani
asociácie s náboženským či humanitným
cieľom, ale ako živého tela, spoločenstva
bratov a sestier v tele Ježiša Krista, ktoré
všetkých zjednocuje. Zažiť Cirkev týmto
spôsobom a môcť sa takmer dotknúť sily
jej pravdy a jej lásky je dôvodom na radosť
v čase, keď mnohí hovoria o jej úpadku.
Vidíme však, ako Cirkev i dnes žije!
V týchto posledných mesiacoch som
vnímal úbytok svojich síl a nástojčivo som
prosil Boha v modlitbe o jeho svetlo, aby
som sa vedel správne rozhodnúť, nie pre
moje vlastné dobro, ale pre dobro Cirkvi.
Urobil som tento krok v plnom vedomí jeho
závažnosti i nezvyčajnosti, ale s hlbokým
pokojom mysle. Milovať Cirkev znamená mať odvahu urobiť ťažké, pretrpené

rozhodnutia, vždy prihliadajúc na dobro
Cirkvi, nie vlastné.
Dovolím si opäť pripomenúť 19. apríl
2005. Závažnosť rozhodnutia tkvela v skutočnosti, že od tej chvíle som bol v ustavičnom nasadení pre Pána. V neprestajnom
– to znamená, že ten, kto nesie Petrov úrad,
nemá žiadne súkromie. Patrí vždy a úplne
všetkým, celej Cirkvi. Z jeho života takpovediac zmizne jeho súkromný rozmer. Mohol som to zakúsiť a aj teraz prežívam to, že
svoj život nájde ten, kto ho daruje. Spomenul som, že mnohí ľudia, ktorí milujú Pána,
milujú i Petrovho nástupcu a prejavujú
mu náklonnosť. Pápež má naozaj bratov
a sestry, synov a dcéry po celom svete, a cíti
sa bezpečne v objatí vášho spoločenstva,
pretože už nepatrí sebe, ale patrí všetkým
a všetci patria jemu.
„Vždy“ znamená i „navždy“ – nie je už
možnosť návratu k súkromiu. Moje rozhodnutie zanechať aktívne vykonávanie úradu
neznamená toto. Nevrátim sa k súkromnému životu, k cestovaniu, stretnutiam,
prijatiam, konferenciám... Neopustím kríž,
ale novým spôsobom ostanem pri ukrižovanom Pánovi. Nebudem už nositeľom
úradnej moci pri spravovaní Cirkvi, ale
ostanem v službe modlitby, takpovediac
v Petrovom ovčinci. Sv. Benedikt, ktorého
meno nosím ako pápež, mi v tom bude
veľkým vzorom. Ukázal nám cestu života,
ktorá – či už aktívna, alebo pasívna – patrí
Božiemu dielu.
Ďakujem všetkým a každému za rešpekt
a pochopenie, s akým ste prijali toto dôležité rozhodnutie. I naďalej budem sprevádzať
cestu Cirkvi modlitbou a rozjímaním v oddanosti Pánovi a jeho neveste, pre ktorých
som sa snažil žiť každý deň až doteraz a pre
ktorých chcem žiť navždy. Prosím vás, aby
ste na mňa pamätali pred Bohom, a predovšetkým sa modlili za kardinálov, ktorí
sa zišli kvôli takej významnej úlohe, i za nového nástupcu apoštola Petra. Nech ho Pán
sprevádza svetlom a silou svojho Ducha.
Prosme o materinský príhovor Pannu
Máriu, Božiu Matku a Matku Cirkvi, nech
sprevádza každého z nás i celé cirkevné
spoločenstvo. Jej sa zverujeme s hlbokou
dôverou.
Drahí priatelia, Boh vedie svoju Cirkev,
podopiera ju vždy, a najmä v náročných
momentoch. Nestraťme nikdy pohľad
viery, ktorá je jedinou pravou víziou cesty
Cirkvi a sveta. V našich srdciach, v srdci
každého z vás nech je vždy radostná istota,
že Pán je po našom boku, neopustí nás, je
nám nablízku a objíma nás svojou láskou.
Ďakujem.
RV
preložila sr. Agnes Jenčíková CJ
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sa uskutočňuje s pomocou
zostavených odborných komisií.
Členmi komisií sú dobrovoľníci,
ktorí sa stretávajú vo svojom
voľnom čase spravidla niekoľkokrát v roku. Komisie zriaďuje
celoslovenská rada eRka.
Komisie v eRku:
Dobronovinová – pripravuje
a organizuje kolednícku akciu
Dobrá novina;
Zahraničná – udržiava a rozvíja kontakty s organizáciami
v zahraničí;
Správcovská – plní kontrolnú a revíznu úlohu;
Duchovno-pastoračná –
zabezpečuje činnosť v oblasti
pastorácie a viery a mravov;
PePo (metodická) – zabezpečuje realizáciu cieľov eRka
v oblasti pedagogiky a psychológie;
Pro-life – zaoberá sa hodnotou ochrany ľudského života.

eRko – Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí
eRko
v gréckokatolíckych
farnostiach

Hnutie v rámci Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku funguje
iba na východnom Slovensku,
čiže nachádza sa v územnej
rade Východ. V rámci územnej
rady je rozdelené do niekoľkých oblastných centier a ich
farností:
OC Prešov – Hanušovce
a Vranov
OC Košice – Košice-Ťahanovce
OC Stropkov – Vyšný Orlík,
Svidník a Hervartov
OC Sabinov – Drienica
OC Toryský dekanát –
Ďačov

Vedúci skupiniek

Pre efektívne fungovanie
stretiek je vytvorený systém
vzdelávania vedúcich skupiniek, ktorý sa neustále rozvíja
a zdokonaľuje. Pre vedúcich

eRka od roku 1991 vychádza
metodický časopis LUSK a iné
metodické materiály a príručky
k ročným témam s nápaditými metodickými námetmi na
stretnutia, ktoré sú primerané
veku jednotlivých členov. V nasledujúcich rokoch sa začali
realizovať aj väčšie aktivity pre
deti, ako je kampaň Vypni telku,
zapni seba; Detský čin pomoci;
Deň počatého dieťaťa, Sviečka
za nenarodené deti, Misijná púť
detí alebo aktivity ako Biblické
stretká, Deň radosti, Deň života
a zábavné a športové podujatia
a výlety. Nesmieme zabudnúť
ani na najväčšiu otvorenú
kolednícku akciu Dobrá novina,
ktorá sa uskutočňuje od roku
1995.

Časopis Rebrík

Od začiatku svojej činnosti
vydáva eRko časopis Rebrík
pre deti od 6 – 10 rokov, ktorý
pomáha deťom v ich duchov-

Od začiatku fungovania spoločenstva si mnohí uvedomovali dôležitosť modlitby v každom čase. Modlitba eRkárov
s textom Večné slovo sa pripisuje sv. Ignácovi z Loyoly, ktorú
sa v čase totalitného režimu
modlili veriaci tajne pracujúci
v apoštoláte. Po vzniku eRka sa

Večné slovo, jednorodený Syn Boží,
nauč nás pravej veľkodušnosti.
Nauč nás tebe slúžiť, ako si to právom zasluhuješ.
Aby sme dávali, a nepočítali,
aby sme bojovali, a nedbali na rany,
aby sme pracovali, a netúžili po odpočinku,
aby sme sa obetovali, a nečakali inú odmenu ako
vedomie, že sme splnili tvoju svätú vôľu. Amen.
Modlitba, ktorá zjednocuje všetkých eRkárov.

Posol Pravdy
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nom raste, a zároveň je jediným
katolíckym časopisom pre deti.
V rámci vydavateľskej činnosti
pre deti vychádzajú už viac
rokov aj publikácie pre deti ako
Tik tak blok, deviatniky a pod.

Odborné komisie

S činnosťou eRka sa spája aj
plnenie rôznych úloh. Dosahovanie efektívnosti cieľov

stala spoločnou modlitbou všetkých eRkárov. Po usporiadaní
celoslovenských hier pre deti
o troch košických mučeníkoch
Strom viery a pri príležitosti ich
svätorečenia Cesta radosti sa
oficiálne stali sv. košickí mučeníci Štefan, Melichar a Marko
patrónmi eRka. n
Veronika Krenická
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39 Proste a dostanete
40 Prorok Sofoniáš
42 Nevesta Múdrosť
sen mladého Konštantína
43 Lazár
43 Víťazný bojovník
48 Nanebovstúpenie Pána

Dnes sa stretávame s množstvom správ
v rôznych podobách. Niektoré sú založené
na pravde, iné po nej pátrajú, ďalšie ju skôr
zahmlievajú, a nájdu sa aj také, ktoré majú
od pravdy úmyselne na míle ďaleko. Médiá
sa predbiehajú v „najhorúcejších“ novinkách.
Napríklad, keď sa prednedávnom pápež
Benedikt XVI. rozhodol vzdať svojho úradu,
hneď sa špekulovalo o jeho skrytých dôvodoch, polemizovalo sa o možných kandidátoch, vytiahli sa pochybné proroctvá. Médiá,
ktoré inokedy píšu o Cirkvi s nevôľou, sa
zrazu stali odborníkmi na cirkevnú problematiku. Zo začiatku som sa snažil sledovať
celý ten „informačný boom“, ale nakoniec
som rezignoval. Premýšľal som, prečo je
v nás taká túžba poznať pravdu, a ako sa nám
médiá snažia dostať pod kožu a presvedčiť
nás o svojej pravde, príp. nalomiť našu vieru
v pravdu a doviesť nás k presvedčeniu, že
pravda je relatívna a každý nech si verí, čomu
chce.
Uvedomil som si, že podobnú situáciu
si pripomíname aj počas slávenia Paschy.
V Matúšovom evanjeliu sa dozvedáme
o podplatení vojakov, ktorí mali rozširovať
medzi ľuďmi mylnú informáciu, že Ježišovi učeníci ukradli jeho telo, keď oni spali.
Udalosť stará takmer dvetisíc rokov a rôzne
pohľady a postoje ľudí pretrvali dodnes. Ani
stopercentné dôkazy by nedokázali presvedčiť ľudí presiaknutých ľahostajnosťou
dnešnej doby založenej na relativite pravdy.
Iný rozmer tejto udalosti je skúsenosť
a postoj odvážnych žien prichádzajúcich
v prvý deň týždňa k Ježišovmu hrobu. Zažijú
zemetrasenie, stretávajú sa s anjelom, ktorý
im vysvetľuje, čo sa práve stalo, a na vlastné
oči zisťujú, že hrob je naozaj prázdny. Napokon ich anjel posiela: „A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: Vstal z mŕtvych a ide
pred vami do Galiley.“ (Mt 28, 7) Akoby to
nestačilo, v ústrety im prichádza sám Ježiš.
Vyzve ich k odvahe a potvrdzuje anjelov prí-

kaz. A ženy neváhajú a utekajú so strachom
i s veľkou radosťou oznámiť Jedenástim, čo
počuli a videli.
Jedna udalosť, jedna pravda, dve rôzne
posolstvá – posolstvo pravdy a posolstvo lži.
Takmer každý deň sa nachádzame v situáciách, keď sa potrebujeme rozhodnúť medzi
pravdou a klamstvom. Z večného hľadiska
je najdôležitejšie rozhodnúť sa pre Pravdu
s veľkým P. Božie slovo nám jasne ukazuje,
že jedinou spoľahlivou a nemennou pravdou
je Ježiš. On o sebe hovorí: „Ja som cesta,
pravda a život“ (Jn 14, 6). Otcom lží je diabol,
ktorý je „vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet“ (Jn 8, 44b). Ak
uveríme Pravde, Kristovi, a prijmeme ho do
svojho života, získavame vykúpenie skrze
jeho krv, odpustenie hriechov a večný život.
Klamstvo nám naopak prináša smrť a stratu
večného života. Preto sa nedajme oklamať,
ale ako píše apoštol Pavol: „Všetko skúmajte
a čo je dobré, toho sa držte“ (1 Sol 5, 21).
Kto si vyberie Pravdu, stáva sa zároveň
poslom Pravdy – rovnako ako ženy utekajúce
k Jedenástim, rovnako ako Jedenásti. Nám
všetkým bolo zverené posolstvo, my všetci
máme dôležité poslanie: „Choďte teda, učte
všetky národy... a naučte ich zachovávať
všetko, čo som vám prikázal“ (Mt 28, 19n).
Každý, kto uveril v Ježiša Krista, je zodpovedný za to, aby si túto vzácnu pravdu
nenechával len sám pre seba. Slovami aj
skutkami, svedectvom vlastného života teda
buďme živými svedkami Krista – Pravdy.
On oslobodzuje a premieňa naše životy aj
životy ľudí okolo nás.

Mgr. Ján Rusiňák
učiteľ v spojenej škole
riaditeľ Evanjelizačnej školy sv. Mikuláša
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Stretnutie riaditeľov katechetických sekcií biskupských konferencií
Európy sa uskutočnilo v Istanbule
17. – 19. februára. Dôležitým bodom
programu bola návšteva zástupcu
Arménskeho patriarchátu v Istanbule
arcibiskupa Arama Atesyana a Mons.
Louisa Pelatreho, apoštolského
vikára latinskej cirkvi v Istanbule,
ktorí hovorili o živote viery miestnych
kresťanov. (TS ČBK)

Maronitský patriarcha Bechara
Boutros Rai navštívil 27. februára – 1. marca Moskvu. Počas nej
sa stretol s ruským pravoslávnym
patriarchom Moskvy a celého Ruska
Kirillom. Hovorili o ťažkej situácii
kresťanov na Blízkom východe
a v Sýrii. Návšteva bola z hľadiska
ekumenických vzťahov historickou
udalosťou veľkého významu.

V českých kostoloch čítali 3.
marca pastiersky list biskupov
k majetkovému vyrovnaniu: „Cirkev
nezbohatne, ako si niektorí myslia.
Pribudne nám starostí a budeme žiť
ešte skromnejšie než dnes, ale budeme slobodnejší. Ponesieme veľkú
zodpovednosť, ale nepochybujeme
o tom, že medzi veriacimi je dosť
poctivých a zdatných odborníkov,
ktorí nám pomôžu.“

Nikdy som sa necítil sám – posledné príhovory Benedikta XVI. je
názov knihy, ktorú 7. marca uviedlo
Vatikánske vydavateľstvo. Titul odkazuje na poslednú generálnu audienciu Benedikta XVI. (27. februára), pri
ktorej povedal: „Nikdy som sa necítil
osamelý pri nesení radostí i ťarchy
Petrovho úradu“, a je súhrnom jeho
príhovorov od 11. do 28. februára.

Takmer 46-tisíc ľudí podporilo
v Čechách počas jedného mesiaca
petíciu protestujúcich proti prebiehajúcej registrácii potratovej
tabletky Mifegyne (RU-486).

Belgickí biskupi odmietli návrh
zákona o rozšírení možnosti eutanázie na deti mladšie ako 15 rokov
a osoby s Alzheimerovou chorobou.

Islamisti v líbyjskom meste
Bengázi pokračujú v prenasledovaní
kresťanov. Nateraz posledným prípadom bolo zatknutie 48 koptských
pravoslávnych kresťanov a obchodníkov z Egypta koncom februára.
Polícia ich zadržala po sťažnosti, že
na obchodnom pulte majú vystavené
náboženské predmety.
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V Ríme sa konala cyrilo-metodská konferencia
Svätí Cyril a Metod medzi
slovanskými národmi: 1150 rokov
od začiatku misie bol názov
dvojdňovej medzinárodnej konferencie, ktorá sa od 25. do 26.
februára konala na Pápežskom
východnom inštitúte a Pápežskej Gregorovej univerzite pod
záštitou slovenského kardinála
Jozefa Tomka, emeritného
prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov, a arcibiskupa
Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi,
ktorí boli zároveň jej hlavnými
organizátormi. Podujatie podporilo Ministerstvo kultúry SR
a Pápežské slovenské kolégium
sv. Cyrila a Metoda v Ríme.
Cieľom konferencie bolo
pripomenúť a priblížiť život
a pôsobenie solúnskych bratov
medzi slovanskými národmi.
Ich dielo šírenia viery prostredníctvom zostavenia hlaholskej abecedy je znakom, ako
prekonať geografické a kultúrne
hranice v procese vytvárania
kresťanskej identity.
Na úvod konferencie sa konala archijerejská svätá liturgia
v bazilike Santa Maria Maggiore, ktorej predsedal Mons. Ján
Babjak SJ, prešovský arcibiskup
metropolita. V závere svätej
liturgie sa prítomným prihovoril arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné
cirkvi. V krátkosti vyzdvihol
symbolicko-historický význam
tohto miesta, na ktorom na začiatku misie solúnskych bratov
odznela po prvýkrát liturgia
v staroslovienčine.

Vedeckej konferencii predsedal kardinál Jozef Tomko.
Po privítaní biskupov a veľvyslancov vyzdvihol ovocie misie
solúnskych bratov. Poukázal
tiež na význam tohto akademického podujatia, ktoré bolo
doplnením národnej púte do
Ríma.
Hlavným bodom dopoludňajšieho programu bolo vystúpenie
kardinála Gianfranca Ravasiho,
predsedu Pápežskej rady pre
kultúru, ktorý vo svojom veľmi
živom a pútavom príhovore
poukázal na vzťah prekladov
Svätého písma a rozvoja národných kultúr. Dopoludňajší
blok prednášok ukončil prof.
Christian Hannick, odborník na
slovanskú filológiu na univerzite vo Würzburgu, ktorý sa
venoval téme Liturgia v národných jazykoch. Teologické
a pastoračné otázky vo svetle
diela sv. Cyrila a Metoda.
Na kongrese vystúpili vysokí
cirkevní predstavitelia z Vatikánu i Európy, medzi nimi
napríklad kardinál Franc Rodé
CM, emeritný prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného
života a spoločnosti apoštolského života, krakovský kardinál
Stanislav Dziwisz, pražský
kardinál Dominik Duka OP
a záhrebský kardinál Josip Bozanič, arcibiskup Mons. Nikola
Eterovič, generálny sekretár
Biskupskej synody, Mons. Rino
Fisichella, predseda Pápežskej
rady na podporu novej evanjelizácie, páter James McCane,
prof. Samir Khalil Samir SJ

a ďalší. V programe prednieslo
svoje príspevky šesť kardinálov
a jedenásť biskupov.
Slovensko okrem kardinála
Tomka a arcibiskupa Vasiľa,
ktorý vystúpil s prednáškou
Ekleziologický kontext misie sv.
Cyrila a Metoda medzi Byzanciou a Rímom, na kongrese
reprezentoval predseda a podpredseda KBS Mons. Stanislav
Zvolenský a Mons. Viliam
Judák, ktorý sa vo svojom
príhovore venoval historickému a politickému kontextu
misie sv. Cyrila a Metoda medzi
Slovanmi. V programe vystúpili
aj ďalší dvaja slovenskí gréckokatolícki odborníci: Andrej
Škoviera zo Slovenskej akadémie vied s prednáškou na tému
Žiaci a pokračovanie diela sv.
Cyrila a Metoda a Šimon Marinčák z Trnavskej univerzity, ktorý
sa zaoberal témou Liturgia
cyrilo-metodskej misie: pramene
a interpretácie.
Na kongrese sa zúčastnili
viacerí gréckokatolícki biskupi:
prešovský arcibiskup Mons. Ján
Babjak, pražský exarcha Mons.
Ladislav Hučko, apoštolský
exarcha z Bulharska Mons.
Christo Proykov, apoštolský
exarcha z Grécka Mons. Dimitrios Salachas a apoštolský
exarcha z Macedónska Mons.
Kiro Stojanov.
Účastníkom medzinárodného stretnutia zaslal pozdravný
telegram aj štátny sekretár
Tarcisio Bertone. (TASR, Stanislav Gábor, TK KBS)
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Krížupoklonná nedeľa sa niesla v znamení
výročia Košickej eparchie
Na Tretiu pôstnu nedeľu (Krížupoklonnú) 3. marca si veriaci
Košickej eparchie pripomenuli
jubileum vzniku novej miestnej
cirkevnoprávnej jednotky. Práve
pred 16 rokmi bol bl. pápežom
Jánom Pavlom II. ustanovený
Košický apoštolský exarchát ako
predchodca dnešnej Košickej
eparchie. Archijerejskú liturgiu v košickej katedrále slávil
vladyka Milan Chautur, košický
eparchiálny biskup. V kázni
vladyka poukázal na zúfalý
výkrik ľudí, ktorí nemajú jasný
zmysel života. Aj Kristus na
kríži prežil hraničnú samotu,
keď ho opustili ľudia i Otec, ako
to dokumentuje výrok: „Bože
môj, Bože môj, prečo si ma
opustil?“ Tým zobral zúfalstvo
opustenosti na seba. Z jeho
prebodnutého boku vyšla krv
a voda ako znaky ustanovenia
Cirkvi, aby sa už nikto nemusel cítiť sám. „Cirkev je takto

priestorom na prežívanie Božej
lásky a vytvárania vzájomného
spoločenstva.“ V tomto kontexte vladyka vyzdvihol vznik
novej cirkevnoprávnej jednotky – exarchátu ako predstupňa
dnešnej Košickej eparchie.
A pozval prítomných do ešte
lepšieho budovania spoločenstva miestnej cirkvi. V závere
otec Vladimír Tomko srdečnými

slovami pozdravil aj jubilujúceho hierarchu Milana a zaželal
mu veľa síl pri vedení eparchie
v ďalšom období.
Svätú liturgiu spevom
sprevádzal katedrálny zbor
pod vedením Lucie Lovašovej
a v priamom prenose ju vysielal
Slovenský rozhlas. (Michal
Hospodár)

Zomrela rehoľná sestra Pavla Anna Ištvaníková SNPM
Rehoľná sestra Pavla Anna
Ištvaníková SNPM zomrela
náhle 2. marca 2013 na silný
srdcový infarkt vo veku 80
rokov. Zádušnej svätej liturgii a pohrebným obradom 4.
marca 2013 v Katedrále sv. Jána
Krstiteľa v Prešove predsedal
prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ a v homílii
sa prihovoril košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR.
Bola pochovaná na mestskom
cintoríne v Prešove.
Sr. Pavla Anna Ištvaníková sa
narodila 12. júna 1932 v Závadke v okrese Spišská Nová Ves.
V Čechách vyštudovala strednú
zdravotnícku školu. 1. augusta
1947 vstúpila ako pätnásťročná
do kandidatúry sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny
Márie v Prešove, kde 17. júla
1948 prijala rúcho a vstúpila do
noviciátu.
V roku 1949 z dôvodu hromadného vývozu sestier odišla
do Čiech. V Uherskom Hradišti
pracovala ako zdravotná sestra,

neskôr pôsobila v Domove dôchodcov v Kolešoviciach. Tam
23. marca 1958 zložila doživotné
rehoľné sľuby. Po návrate na
Slovensko v roku 1971 pracovala
ako zdravotná sestra v Ústave
sociálnej starostlivosti v Jabloni.
Sr. Pavla počas svojho rehoľného života zastávala viaceré
úrady v provincii sestier služobníc. Od roku 1990 do roku 2000
zastávala úrad provinciálnej
predstavenej.
Po odchode do dôchodku
v roku 2000 pôsobila v Ľutine,
v Humennom a potom až do
svojej smrti v Michalovciach.
Vo svojom zasvätenom živote
vytrvalo kráčala ako verná služobnica Nepoškvrnenej Panny
Márie. Mala úprimný a živý
vzťah s Bohom, ktorý neustále
prehlbovala osobnou a spoločnou modlitbou. Sestra Pavla
mala silné materinské srdce
a živý záujem o každú sestru.
Posledné obdobie jej života bolo
poznačené častými chorobami.
Jej zdravotný stav bol natoľko

vážny, že jej nedovoľoval fyzický pohyb, a preto bola odkázaná
na invalidný vozík a pomoc
sestier. Pre zdravotný stav sa už
nezúčastňovala na spoločných
rehoľných stretnutiach mimo
svojho kláštora.
Tí, ktorí ju bližšie poznali,
sa stali svedkami Kristovej
lásky, ktorú zakúsili práve cez
dobrotu, živú srdečnosť a lásku
sestry Pavly.
Večná jej pamiatka!
(Petra Eva Sičáková SNPM)


Vo farnosti Jakubany sa 10.
februára konal 2. detský cirkevný
fašiangový ples. Zúčastnili sa na
ňom deti a mládež všetkých vekových kategórií, rodičia, starí rodičia
a priatelia. Duchovný otec Pavol
Vaľko otvoril ples slovami žalmistu.
Všetci zúčastnení strávili veselé a živé
popoludnie poslednej nedele pred
Veľkým pôstom v tanečnej a súťaživej atmosfére. Oživením bola pestrá
tombola, v ktorej si každý našiel
prekvapenie. Popri občerstvení sa
podávala pre tento región netradičná
mačanka. Záver spestrili súťaže pre
rodičov a starých rodičov a energické
eRkotance. (Andrea Vaľková)

15. – 17. februára rezonovala v Bárke téma života sv. Cyrila
a Metoda. Do Gréckokatolíckeho
mládežníckeho centra v Juskovej Voli
pricestovalo 33 detí a mladých z Vranovského dekanátu. Tu už na nich
čakalo šesť animátorov, ktorí mali pre
účastníkov nachystaný program na
tému týkajúcu sa sv. Cyrila a Metoda.
Tematika víkendových stretnutí je
ohlasom na vyhlásený Rok sv. Cyrila
a Metoda. Účastníci mali možnosť
„študovať“ životy a dielo svätých
vierozvestcov a neraz museli vynaložiť nemalé úsilie na to, aby získali
diplom a misiu byť svetlom sveta.
Rôzne hry, dynamiky a súťaže boli
doplnené modlitbami, vysluhovaním
sviatosti zmierenia pod vedením otca
Michala Zorvana, vranovského protopresbytera, a slávením eucharistie.
(Slavomír Zahorjan)

Vnútorné uzdravenie bolo témou
stretnutia budúcich animátorov
v Gréckokatolíckom mládežníckom
centre Bárka v Juskovej Voli. Na
ďalšom pokračovaní víkendovej
Animátorskej školy (AŠAD) sa 39
účastníkov 1. – 3. marca stretlo s lektorkou Zuzanou Sarneckou s tímom
z občianskeho združenia Mládež
pre Krista, aby si ozrejmili duchovné
princípy vnútorného uzdravenia.
Prednášky podporené krátkymi video
projekciami vyvrcholili v sobotu
spoločnou večernou modlitbou,
zameranou na pokánie, vzájomné
odpustenie a vnútorné uzdravenie.
(Slavomír Zahorjan)

Životné príbehy sv. Cyrila
a Metoda spojené s ich pôsobením
na našom území spoznávalo 1. – 3.
marca 88 detí z Hanušovského a Vra-
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novsko-čemernianskeho protopresbyterátu. Pod vedením otca Lukáša
Šoltýsa, otca Slavomíra Zahorjana
a deviatich animátorov nastúpili
účastníci na víkendový rýchlokurz do
Bárky v Juskovej Voli s cieľom naučiť
sa čo najviac o známych svätcoch
a osvojiť si ich svätý spôsob života.
Pri nedeľnej svätej liturgii dostal
každý účastník zapálenú sviecu
a vrecúško soli, aby nezabudol, že
má byť svetlom sveta a soľou zeme.
(Slavomír Zahorjan)

Na hore Zvir v Litmanovej sa
v nedeľu 3. marca konala malá púť,
na ktorej pútnikov privítal otec Vasil
Kindja, rektor chrámu a Kaplnky
Nepoškvrneného počatia Presvätej
Bohorodičky na hore Zvir. Po úvodných slovách sa začala modlitba
akatistu a po nej nasledoval rozjímavý ruženec. Po ukončení modlitieb
zaznel zvon, aby pútnikom oznámil
začiatok svätej liturgie. Hlavným
celebrantom a zároveň kazateľom bol
otec Peter Borza, odborný asistent na
Katedre historických vied Gréckoka-

V Košiciach si pripomenuli dedičstvo otcov

15. februára sa pod záštitou Spolku sv. Cyrila a Metoda uskutočnilo v Košiciach-Terase spomienkové podujatie venované sv.
Konštantínovi-Cyrilovi, nášmu
otcovi a učiteľovi vo viere. Svätú
liturgiu slávil otec Michal Hospodár, predseda spolku, spolu
s prítomnými kňazmi. V homílii otec Jozef Voskár osvetlil

význam misie solúnskych bratov
pre kresťanský a civilizačný
rozvoj našich predkov. Ponúkol
aj morálno-spoločenskú analýzu
súčasnej situácie v Európe, ktorá
sa vedome vzdáva kresťanských
hodnôt. Z biblickej i dejinami
osvedčenej skúsenosti poukázal na jediné východisko pre
dôstojný život kotviace v Ježišovi

Kristovi. Za program každého
kresťana označil odvážne ohlasovanie Ježišovej zvesti v súčasnej odkresťančovanej kultúre.
Po svätej liturgii odovzdal
otec Michal Hospodár pamätné
plakety novým zakladajúcim
členom spolku a ďakovné listy za
spoluprácu Katedrálnemu zboru
sv. Cyrila a Metoda a otcovi
Jozefovi Voskárovi. Predstavil aj
bohatý program podujatí, ktoré
spolok pripravil v jubilejnom
cyrilo-metodskom roku. Na
podujatí bol prítomný aj dekan
GTF PU Mons. Peter Šturák,
kňaz a básnik Mons. Jozef Tóth,
predseda MO Matice slovenskej
Ing. Jozef Mižák a ďalší hostia.
Liturgické chorály v podaní
zboru, bohatosť Božieho slova
a eucharistická hostina naplnili srdcia prítomných vierou
a nadšením za zachovanie vzácneho dedičstva otcov. (Michal
Hospodár)
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25. marec je Deň počatého dieťaťa. Každý deň na Slovensku
vyhasne život 32 detí umelým potratom. Skúsme aj my niečo urobiť pre
ich ochranu, pripnime si bielu stužku a vyjadrime podporu ochrane
každého dieťaťa od počatia. Podpíšme Európsku iniciatívu Jeden
z nás a zúčastnime sa pochodu za život. www.25marec.sk
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Odhalili pamätnú tabuľu odvlečeným do táborov gulag
V Katedrále sv. Šebastiána
v Bratislave pribudla v piatok 22.
februára k pamätnej tabuli príslušníkov PTP pamätná tabuľa
tisícom Slovákom násilne odvlečeným do trestných táborov systému gulag v odľahlých častiach
Sovietskeho zväzu. Keďže veľká
časť z nich sa nikdy na Slovensko

nevrátila a nemajú svoj hrob,
Konfederácia politických väzňov
Slovenska a Ordinariát OS a OZ
SR im venovali pamätnú tabuľu,
čím vzniklo pietne miesto na
spomienku a modlitbu za nich.
Pri tej príležitosti svätú omšu za
odvlečených do gulagov celebroval ordinár OS a OZ SR Mons.

František Rábek spolu s biskupským vikárom Ministerstva
vnútra SR Mons. Františkom
Bartošom a donom Antonom
Srholcom SDB, predsedom
Konfederácie politických väzňov
Slovenska. Po svätej omši bola
odhalená pamätná tabuľa, ktorú
požehnal biskup Rábek.

Vo Vranove nad Topľou sa kresťania spoločne modlili
V rámci Ekumenického svetového dňa modlitieb (SDM) sa
v nedeľu 3. marca v poobedňajších hodinách konalo vo Vranove nad Topľou už tradičné ekumenické modlitebné stretnutie
v gréckokatolíckom Chráme sv.
pátra Pia vo farnosti Vranov-Juh. Stretnutie prebiehalo podľa upravených materiálov SDM
2013 Francúzsko a viedli ho ženy
z cirkví a zborov pôsobiacich na
území mesta. Zapojené boli dve
gréckokatolícke farnosti, dve
rímskokatolícke, evanjelický
zbor a.v. a zbor Cirkvi bratskej.
Na stretnutí bolo prítomných
asi 110 ľudí, prevažne žien.
Stretnutie obohatili ohlasovaním Božieho slova aj kňazi
a kazatelia spomenutých cirkví:
otec Michal Zorvan, otec Matúš

Čekan, otec Grzegorz Wach
OSSPE, otec Štefan Albičuk,
br. Slavomír Gallo a br. Pavol
Bomba, ktorí v závere spoločne
zvolávali na zhromaždených

Božie požehnanie. Po ukončení
stretnutia sa uskutočnila aj
zbierka na ekumenický projekt
La Cimade vo Francúzsku.
(Matúš Čekan)

Krížová cesta povzbudila Jakubancov
Na Krížupoklonnú nedeľu sa popoludní 3. marca modlili veriaci
farnosti Jakubany Krížovú cestu
požehnávania. Netradičnú cestu
začali za hojnej účasti v chráme a pokračovali dedinou na
kopec, ktorý pripomína miesto
umučenia Krista – Golgotu. Kríž

v životnej veľkosti striedavo
niesli muži farnosti. Krížová
cesta sa začala prvým zastavením pri chráme. Náročnosť
terénu, stúpanie, zmeny počasia
i nepriaznivý vietor počas cesty
neodradili ani tých najmenších.
Na konci zažiarilo teplé slnko,

ktoré pripomínalo svetlo vzkriesenia Ježiša Krista. Krížovú
cestu ukončili kňazi modlitbou
a povzbudením, že Ježiš Kristus
zanechal bezpečnú zbraň proti
všetkým druhom zlorečenia
a preklínania: požehnávanie.
(Andrea Vaľková)

V Košiciach rokovala rada pre rodinu pri KBS
Pravidelné zasadnutie rady
pre rodinu KBS sa uskutočnilo
6. marca 2013 v Košiciach pod
vedením jej predsedu Mons.
Milana Chautura, košického
eparchu. Po úvodnej modlitbe
a privítaní vladyka Chautur otvoril nové trojročné obdobie práce
rady a odovzdal vymenúvacie
dekréty členom rady na toto obdobie. Hlavnou témou stretnutia
bolo prehĺbenie viery v rodine.

V ďalšej časti zasadnutia rady
dp. Dušan Škurla, koordinátor
Národného pochodu za život,
predstavil prítomným zámer
pripravovaného pochodu, ktorý
sa uskutoční 22. septembra 2013
v Košiciach. Vladyka Chautur
zdôraznil vážnosť tejto aktivity
a požiadal členov rady, aby sa
prednostne zaoberali prípravou
a najmä osvetou tohto podujatia
vo svojich diecézach. Zasadnutie

rady pokračovalo informovaním a diskusiou o Národnom
týždni manželstva, o pripravovanom Dni rodiny 2013 na
rôznych miestach Slovenska,
o pripravovanej konferencii
o rodovej rovnosti a o vážnom
nebezpečenstve tejto ideológie
pre život rodiny, o zrozumiteľnom sprostredkovaní pravdy
o rodovej rovnosti čo najširšej
verejnosti.

tolíckej teologickej fakulty Prešovskej
univerzity v Prešove. V homílii vychádzal z nedeľného evanjelia o prijatí
kríža a nasledovaní Ježiša. „Je ľahké
pokloniť sa a pobozkať Ježišov kríž,
ale koľko odvahy treba na to, aby človek urobil to isté so svojím vlastným
krížom, ktorý v živote nesie.“ Celé
modlitbové spoločenstvo sa po svätej
liturgii modlilo za kardinálov zídených
vo Vatikáne a za požehnanú voľbu
nového pápeža. (Pavol Dancák ml.)

Tohtoročný Ekumenický deň
modlitieb sa v Prešove uskutočnil
v nedeľu 3. marca v modlitebni Cirkvi
bratskej. Program spoločných modlitieb za Francúzsko a zvlášť za postavenie žien imigrantiek v tejto krajine
pripravilo 12 žien, manželiek kňazov,
kazateľov a laických spolupracovníčok kresťanských cirkví pôsobiacich
na území mesta Prešov: Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Cirkvi bratskej,
Evanjelickej cirkvi, Gréckokatolíckej
a Rímskokatolíckej cirkvi. Modlitebné
stretnutie zakončilo spoločné agapé.
(Dada Kolesárová)

Ordinariát ozbrojených síl (OS)
a ozbrojených zborov (OZ) SR si
pripomenul desiate výročie svojho
vzniku aj svätou omšou, ktorá sa
uskutočnila 5. marca v Katedrále sv.
Šebastiána v Bratislave-Krasňanoch,
ktorú celebroval ordinár OS a OZ SR
Mons. František Rábek za prítomnosti apoštolského nuncia na Slovensku
Mons. Maria Giordanu a ďalších
pozvaných hostí. V roku 2012 pôsobilo v ordinariáte 57 kaplánov, z toho
21 vojenských, 14 policajných, traja
hasičskí a 19 väzenských. Popri 48
diecéznych kňazoch slúžili aj ôsmi
rehoľní kňazi a v rámci tohto počtu
17 kňazov Gréckokatolíckej cirkvi.
V súčasnosti má tak ordinariát 40
vojenských vojenských, policajných
a väzenských farností.

Pri príležitosti celonárodných
osláv 1150. výročia príchodu svätých
Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu
navštívi Slovenskú republiku Bartolomej I. O návšteve konštatínopolského arcibiskupa a ekumenického
patriarchu, ktorá sa uskutoční 25. –
27. mája 2013, informoval predsedu
zboru poradcov predsedu vlády SR
Vladimíra Faiča na osobnom stretnutí
arcibiskup prešovský a Slovenska
Rastislav.
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Posolstvo Božiemu ľudu
13. riadne valné zhromaždenie biskupskej synody 7. – 28. októbra 2012

9. Aby sa mladí mohli stretnúť
s Kristom

NOVÁ
EVANJELIZÁCIA
XIII. biskupská synoda

Mladí ľudia nám zvlášť ležia na srdci, lebo
sú dôležitou súčasťou ľudstva i Cirkvi aj
ich budúcnosťou. Biskupi vôbec na nich nehľadia s pesimizmom. Majú o nich starosť,
no nie sú pesimistickí. Majú starosť, lebo
na nich vplývajú tie najagresívnejšie tlaky
doby; nie sú pesimistickí predovšetkým
preto, ako znova pripomíname, že v hĺbke
dejín pôsobí Kristova láska, ale aj preto, že
u našich mladých vnímame hlboké túžby
po autentickosti, pravde, slobode a veľkodušnosti, a sme presvedčení, že len Kristus
je na ne správnou odpoveďou.
Chceme ich podporovať v ich hľadaní
a povzbudzujeme naše spoločenstvá, aby
zaujali vzhľadom na zložité podmienky
mladých bezvýhradný postoj počúvania,
dialógu a odvážnych návrhov: aby sa sila ich
entuziazmu neumŕtvila, ale uvoľnila. A tiež
nech sa kvôli nim podporuje spravodlivý boj proti obvyklým miestam zištných
špekulácií svetských mocností, ktoré chcú
rozptýliť sily mladých a stráviť ich nadšenie
pre vlastný zisk tým, že im vezmú všetky
dôležité väzby na minulosť a každý seriózny
plán do budúcnosti.
Nová evanjelizácia má vo svete mladých
náročné, ale aj veľmi sľubné pole, ako

ukazuje nemálo skúseností – počnúc tými
najkomplexnejšími, ako sú svetové dni
mládeže, až k tým najskrytejším, no nemenej strhujúcim, ako sú rôzne skúsenosti
duchovného, charitatívneho a misijného
charakteru. Mladým treba priznať v diele
evanjelizácie aktívnu úlohu, a to najmä
v rámci ich vlastného sveta.

10. Evanjelium v dialógu
s kultúrou, ľudskou skúsenosťou
a inými náboženstvami

Centrom novej evanjelizácie je Kristus a jej
pozornosť je zameraná na človeka, aby mu
umožnila skutočné stretnutie s ním. Jej horizonty sú však široké ako svet a neuzatvárajú sa pred žiadnou ľudskou skúsenosťou.
To značí, že zvlášť starostlivo rozvíja dialóg
s rôznymi kultúrami v dôvere, že v každej
z nich možno nájsť „semená Slova“, o ktorých hovorili dávni otcovia. Nová evanjelizácia potrebuje predovšetkým obnoviť spojenectvo medzi vierou a rozumom, s presvedčením, že viera má vlastné zdroje na to,
ako zahrnúť všetky plody zdravého rozumu
otvoreného pre transcendentno. Zároveň
má silu prekonať obmedzenia a protirečenia, do ktorých môže rozum upadnúť. Viera
neuzatvára svoj pohľad ani pred trýznivými
otázkami, ktoré vyvstávajú v prítomnosti
zla v živote a v dejinách ľudí, pričom čerpá
svetlo nádeje z Kristovej Veľkej noci.
Stretnutie medzi vierou a rozumom posilňuje aj úsilie kresťanských komunít v oblasti výchovy a kultúry. Osobitné miesto
tu majú výchovné a výskumné inštitúcie:
školy a univerzity. Všade tam, kde sa rozvíja
ľudské poznanie a prebieha výchovné
pôsobenie, prináša Cirkev s radosťou svoje
skúsenosti a svoj príspevok k integrálnej
formácii osoby. V tomto prostredí treba
osobitnú starostlivosť venovať katolíckym
školám a katolíckym univerzitám, v ktorých
sa otvorenosť voči transcendentnu – ktorá
je vlastná každému opravdivému kultúrnemu a výchovnému programu – musí
dopĺňať o cesty stretnutia s udalosťou Ježiša
Krista a jeho Cirkvi. Vďačnosť biskupov
patrí všetkým tým, ktorí sa o to, často v ťažkých podmienkach, usilujú.
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Evanjelizácia si vyžaduje, aby sa venovala
aktívna pozornosť aj svetu spoločenských
komunikačných prostriedkov, najmä
novým médiám, keďže predstavujú cestu,
kde sa stretávajú mnohé životy, mnohé
otázky i očakávania. Ide o miesto, kde sa
často formuje svedomie a utvára rytmus
doby i náplň života. Je to nová príležitosť na
oslovenie srdca človeka.
Osobitné prostredie, kde sa stretáva
viera s rozumom, predstavuje dnes dialóg
s vedeckým poznaním. To samo osebe
vôbec nie je vzdialené od viery, pretože veda
je prejavom duchovného princípu, ktorý
Boh vložil do ľudí a ktorý im umožňuje
poznávať racionálne štruktúry v základe
stvorenia. Ak sa veda a technika vopred
neuzatvárajú do suchého materialistického
chápania človeka, stávajú sa cennými spojencami pre rozvoj a humanizáciu života.
Naša vďaka patrí aj tým, ktorí sa angažujú
v tejto delikátnej oblasti poznania.
S vďakou sa obraciame aj na mužov
a ženy, ktorí sa podieľajú na ďalšom prejave
ľudského ducha, ktorým je umenie v jeho
rôznych podobách od tých najstarších
až po tie nedávne. V ich dielach, ktoré
vyjadrujú ľudské smerovanie ku kráse,
nachádzame zvlášť významný prejav spirituality. Sme vďační za to, že nám svojím
stvárňovaním krásy pomáhajú zviditeľňovať krásu Božej tváre i krásu jeho stvorenia.
Cesta krásy je zvlášť účinnou cestou novej
evanjelizácie.
Okrem vrcholných umeleckých diel však
priťahuje našu pozornosť aj každá ľudská
činnosť ako miesto, kde sa ľudská práca
stáva spoluprácou na Božom stvorení. Svetu
ekonomiky a práce chceme pripomenúť, že
vo svetle evanjelia vyvstáva preň niekoľko
úloh: vymaniť prácu z takých podmienok,
ktoré ju často robia neznesiteľným bremenom s neistou perspektívou, dnes často
– najmä u mladých – spojenou s hrozbou
nezamestnanosti; postaviť do centra ekonomického rozvoja ľudskú osobu; chápať
samotný rozvoj ako príležitosť na rast
spravodlivosti a jednoty ľudského pokolenia. Človek je v práci, ktorou premieňa svet,
povolaný zachovať stvoreniu tvár, ktorú mu
Boh určil, a to aj kvôli zodpovednosti za
budúce generácie.
Evanjelium osvetľuje aj stav utrpenia
v chorobe. Tu majú kresťania dať pocítiť
chorým alebo nevládnym blízkosť Cirkvi,
a tým, ktorí sa o nich profesionálne a ľudsky starajú, jej vďačnosť.
Svetlo evanjelia môže a má zažiariť aj
v prostredí politiky, aby tak osvietilo kroky
ľudstva v oblasti, od ktorej sa požaduje úsilie o nezištnú a transparentnú starostlivosť
o spoločné dobro, pri súčasnom rešpekto-

vaní plnej dôstojnosti ľudskej bytosti od
jej počatia až po jej prirodzenú smrť a pri
rešpektovaní rodiny založenej na manželstve muža a ženy, a jej slobodnej výchovy.
Politická činnosť má tiež podporovať
náboženskú slobodu, odstraňovať príčiny
nespravodlivosti, nerovnosti, diskriminácie,
rasizmu, násilia, hladu a vojen. Od kresťanov, ktorí v politike žijú podľa prikázania
lásky, sa požaduje priezračné svedectvo.
Dialóg Cirkvi má svojho prirodzeného
partnera aj v prívržencoch iných náboženstiev. Evanjelizujeme, pretože sme presvedčení o Kristovej pravde, nie proti niekomu.
Ježišovo evanjelium je pokoj a radosť, a jeho
učeníci s radosťou uznávajú to pravdivé a dobré, čo ľudský náboženský duch
dokázal spoznať v Bohom stvorenom svete
a vyjadriť vo forme rôznych náboženstiev.
Dialóg medzi veriacimi rôznych náboženstiev by mal prispieť k mieru, a to odmietnutím akéhokoľvek fundamentalizmu
a odsúdením každého násilia voči veriacim,
ktoré je vážnym porušením ľudských práv.
Cirkvi celého sveta sú v modlitbe a v bratstve nablízku trpiacim bratom a od tých,
ktorí majú v rukách osudy národov, požadujú, aby zachovávali právo všetkých na
slobodnú voľbu, slobodné vyznávanie viery
a slobodné vydávanie svedectva.

11. Spomienka na Druhý
vatikánsky koncil a odkaz na
Katechizmus Katolíckej cirkvi
v Roku viery

Niekedy sa môžeme na ceste otvorenej
novou evanjelizáciou cítiť ako na púšti,
uprostred nebezpečenstiev a bez záchytných bodov. Svätý Otec Benedikt XVI.
v homílii počas omše pri otvorení Roka
viery hovoril o „duchovnej dezertifikácii“,
ktorá v ostatných desaťročiach napreduje,
no zároveň nás povzbudil, keď povedal, že
„je správne vychádzať zo skúsenosti tejto
púšte, lebo v jej prázdnote môžeme opäť
objaviť radosť z viery a jej životný význam
pre človeka. V púšti sa totiž odhaľuje
hodnota toho, čo je pre život podstatné“
(homília počas eucharistického slávenia
pri otvorení Roka viery 11. októbra 2012
v Ríme). Na púšti hľadáme vodu a studňu, z ktorej by sme sa mohli napiť tak ako
Samaritánka: blahoslavený je ten, kto tam
stretne Ježiša!
Ďakujeme Svätému Otcovi za dar Roka
viery, ktorý je vzácnym vstupom na cestu
novej evanjelizácie. Ďakujeme mu aj za to,
že spojil tento rok s vďačnou spomienkou
na 50. výročie otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu, ktorého základné učenie
v Katechizme Katolíckej cirkvi žiari pre našu
dobu ako odkaz na pravú vieru aj dvadsať

rokov po jeho zverejnení. Sú to významné
výročia, ktoré nám umožňujú potvrdiť našu
pevnú podporu učeniu koncilu a našu presvedčivú snahu napredovať v jeho plnom
uskutočňovaní.

12. V kontemplácii tajomstva
a po boku chudobných

Z tohto pohľadu chceme všetkým veriacim
odporučiť dva prejavy života viery, ktoré sú
pre vydávanie svedectva v novej evanjelizácii zvlášť dôležité. Prvým je dar a skúsenosť
kontemplácie. Iba z pohľadu adorujúceho
tajomstvo Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého, iba z hĺbky ticha, ktoré sa stáva lonom
prijímajúcim jediné Slovo prinášajúce
spásu, môže vytrysknúť svedectvo vierohodné pre svet. Iba ticho modlitby môže
zabrániť tomu, aby sa slovo spásy stratilo vo
svete medzi mnohými hlukmi, ktorými je
zaplavený.
Opäť sa nám na pery vracia slovo vďaky,
tentoraz sa ním obraciame k tým mužom
a ženám, ktorí zasvätili svoj život modlitbe
a kontemplácii v kláštoroch či pustovniach.
Potrebné je však aj to, aby sa momenty
kontemplácie prepletali s bežným životom
ostatných ľudí. Ide o miesta duše či územia,
ktoré nám pripomínajú Boha; vnútorné
svätyne či chrámy z kameňa, ktoré sú pre
nás povinnými križovatkami v toku rôznych
skúseností, ktoré by nás mohli zmiasť. Sú
to priestory, kde sa všetci môžu cítiť prijatí,
aj tí, ktorí ešte nevedia, čo alebo koho
vlastne hľadajú.
Ďalším znakom autentickosti novej
evanjelizácie je tvár chudobného. Postaviť
sa po boku toho, kto je zranený životom,
nie je len otázkou sociálneho cítenia, ale
je to predovšetkým duchovná skúsenosť.
V tvári chudobného totiž žiari tvár samotného Krista: „Čokoľvek ste urobili jednému
z týchto mojich najmenších bratov, mne ste
urobili“ (Mt 25, 40).
Chudobní majú mať v našich spoločenstvách privilegované miesto, z ktorého
nie je nikto vylúčený a ktoré má odrážať
spojenie Ježiša s nimi. Prítomnosť chudobných v našich spoločenstvách má tajomnú
moc: premieňa ľudí viac než reči, učí ich
vernosti, umožňuje im pochopiť krehkosť
života, vyvoláva potrebu modlitby – skrátka
vedie ku Kristovi.
Úkon lásky si vyžaduje, aby ho sprevádzalo úsilie o spravodlivosť, ktoré je úlohou
všetkých – chudobných i bohatých. Preto
sa medzi cesty novej evanjelizácie zaraďuje
aj sociálne učenie a starosť o formáciu kresťanov, ktorí sa angažujú v službe ľudskému
spolunažívaniu v politickej i spoločenskej
sfére. n
(pokračovanie v budúcom čísle)
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Hovoriť o Bohu

Verím v Boha
z Boha, Svetlo
zo Svetla
Pre koncilových otcov zídených v Nicei bola každá
formulácia jednotlivých právd viery veľmi dôležitá, aby
boli tieto pravdy jasne definované. Výrazom „Boha z Boha,
Svetlo zo Svetla“ chceli otcovia ukázať, že Ježiš Kristus –
Logos nie je hodnosťou a vznešenosťou menší než Otec,
ale sú jednej podstaty. Tým mal byť vyvrátený blud tzv.
subordinacionizmu.
Božie pravdy by sme nepoznali,
keby nám neboli zjavené

„Evanjelium hovorí: ,Na počiatku bolo
Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo
Boh.‘ Nemali by ste, bratia, ani najmenšej potuchy o týchto veciach, keby nám
ich neboli zjavili vrchy. Sú to totiž vrchy,
odkiaľ nám prichádza pomoc, aby sme
o týchto veciach mohli aspoň počuť
(porov. Ž 120, 1). Zatiaľ však ešte nie ste
schopní pochopiť veci, o ktorých ste počuli. Proste si pomoc od Pána, ktorý stvoril
nebo i zem. Vrchy nám o tom hovorili,
ale nie sú schopné osvietiť, lebo samy boli
osvietené skrze načúvanie. Ten (vrch), ktorý o týchto veciach hovoril, svojho času ich
prijal – Ján, čo sa opieral o Pánovu hruď
a z Pánovej hrude pil to, čo nám teraz
zvestuje. Ponúka nám však iba slová. Ak
ich chcete pochopiť, potrebujete čerpať
z toho istého prameňa, z ktorého pil on.“
(Augustín, Komentár na Jána, 1, 7)

Ježiš Kristus je naším svetlom

„Evanjelium ďalej hovorí: ,... život bol svetlom ľudí‘ (Jn 1, 4). Vďaka tomu životu sú
ľudia osvietení. Zvieratá nemôžu byť osvietené, lebo nemajú rozumovú dušu, ktorá
by im umožnila kontemplovať múdrosť.
Človek však, stvorený na Boží obraz, vlastní
rozumovú dušu, schopnú prijať múdrosť.
A tak ten život, vďaka ktorému boli stvorené všetky veci, ten život sám je svetlom,
ale nie svetlom hocijakého živého tvora,
lež svetlom ľudí. Práve preto povie ďalej
evanjelista: ,Pravé svetlo, ktoré osvecuje
každého človeka, prišlo na svet‘. To je ono
svetlo, ktoré osvietilo Jána Krstiteľa, ako aj
samého Jána Evanjelistu. Plný tohto svetla
bol ten, čo povedal: ,Ja nie som Mesiáš,
ale ten, čo prichádza po mne, a ja nie som
hoden rozviazať mu remienok na obuvi‘
(Jn 1, 20.27). A osvietený týmto svetlom
bol aj evanjelista, keď hovorí: ,Na počiatku
bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo
bolo Boh‘. Tento život je teda svetlom ľudí.“
(Augustín, Komentár na Jána, 1, 18).

Pane, ukáž nám svetlo
svojej tváre ako znamenie.
(Ž 4, 7b)
Človek zjednotený s Bohom
má účasť na jeho svetle

„Nedajte sa oklamať: ,Boh je svetlo‘ (1 Jn 1,
5) a tým, s ktorými sa spája, dáva účasť na
svojej žiare podľa toho, do akej miery sú
očistení. Tak zhasnutá lampa duše, totiž
myseľ, spozná, že sa jej dotkol Boží oheň
a zapálil ju. Ó, aký to div! Človek je zjednotený s Bohom duchovne i telesne, lebo
duša nie je oddelená od intelektu ani telo
od duše, ale v podstatnom zjednotení sa
aj človek stáva trishypostatickým (t.j. majúcim tri zložky: telo, duša, Svätý Duch)
skrze milosť a stáva sa tiež bohom, keďže
má adoptívne synovstvo, zložený z tela,
duše a Svätého Ducha, nakoľko má účasť
na ňom. Vtedy sa naplní, o čom hovorí
prorok Dávid: ,I povedal som: Ste bohmi,
všetci ste synmi Najvyššieho‘ (Ž 81, 6); synovia Najvyššieho, čiže na obraz a podobu
Najvyššieho, deti Božieho Ducha, ktorým
Pán správne povedal a stále hovorí: ,Ostaňte vo mne, aby ste prinášali veľa ovocia‘
(Jn 15, 4.8). Tým ovocím sa myslia tí, ktorí

dosiahnu spásu vďaka nim.“ (Simeon Nový
Teológ, Katechéza 15)

Účasťou na Božom svetle je
človek plný pokoja a radosti

„Brat môj, príde čas, keď na tebe spočinie
moc Presvätého Ducha. Nezjaví sa v podobe
viditeľného ohňa ani nepríde ako veľký vietor s hukotom, to sa stalo vtedy kvôli neveriacim, ale zjaví sa v tvojej mysli ako svetlo
rozumové, s veľkým pokojom a radosťou. Je
to prelúdium večného prvotného svetla, odlesk a jas večnej blaženosti. Keď sa to svetlo
zjaví, vyhladí každú vášnivú myšlienku, vyženie z duše všetku vášeň a každá choroba
tela bude uzdravená. Vtedy budú očistené
telesné oči a uvidia to, o čom sa píše v blaženstvách. Vtedy aj duša, ktorá uvidí akoby
v zrkadle svoje drobné nedostatky, pohrúži
sa do hlbokej pokory. Až si uvedomí veľkosť
onej slávy, naplní sa radosťou a plesaním
a potom, v úžase nad takým neočakávaným
zázrakom, začne roniť prúdy sĺz.“ (Simeon
Nový Teológ, Katechéza 20).

Všetko, čo je Otcovo, patrí aj
Synovi

„Nejestvuje nič, čo by patrilo výlučne iba
jednému alebo len druhému, lebo všetko
majú spoločné. Spoločné je aj ich bytie a má
rovnakú hodnotu, aj keď Syn pochádza
od Otca. V tomto zmysle je povedané: ,Ja
žijem z Otca.‘ On vidí, že jeho Otec pracuje.
Ako to vidí? A ako robí to isté? Syn očisťuje
z malomocenstva, oslobodzuje od démonov a z chorôb, dáva život mŕtvym, kráča
po morskej hladine a koná všetky skutky,
ktoré vykonal, ale pri akej príležitosti alebo
kedy Otec vykonal tieto skutky pred ním?
Mám za to, že Syn koná tie isté skutky, aké
koná Otec, nie v tom zmysle, žeby boli
rovnaké, ale v zmysle hodnoty, že majú
rovnakú silu. Dokazujú to slová: ,Vetry sú
tvojimi poslami‘ a ,Zem si postavil na jej základoch‘: podstata týchto vecí bola stvorená
raz a navždy, ale ich činnosť pokračuje.“
(Gregor Teológ, Slovo 30, 11) n
Marko Durlák

Položme si základnú otázku: Ako v našich časoch hovoriť o Bohu? Ako komunikovať evanjelium, aby sme otvorili cesty k jeho spásonosnej pravde srdciam našich súčasníkov? Aj sám
Pán Ježiš, ako nám o tom hovoria evanjelisti,
si pri ohlasovaní Božieho kráľovstva kládol
túto otázku. Povedal: „K čomu prirovnáme
Božie kráľovstvo alebo akým podobenstvom
ho znázorníme?“ (Mk 4, 30). Ako teda dnes
hovoriť o Bohu?
O Bohu môžeme rozprávať len preto, lebo
Boh sám prehovoril k nám. Podmienkou toho,
aby sme mohli hovoriť o Bohu, je teda počúvať to, čo Boh povedal. Boh sa o nás zaujíma,
Boh nás miluje, Boh osobne vstúpil do skutočnosti našich dejín a rozhodol sa komunikovať
seba samého – a to až do tej miery, že k nám
prišiel v tele. Boh je teda súčasťou nášho života, Boh je taký veľký, že má pre nás čas. Hovoriť o Bohu teda znamená mať jasno v tom,
čo treba ohlasovať ľuďom dnešných čias. Nie
abstraktného Boha, nie nejakú hypotézu, ale
konkrétneho Boha, Boha, ktorý existuje, vstúpil do histórie a je prítomný v našich dejinách.
Práve preto si rozprávanie o Bohu vyžaduje
poznanie Ježiša a jeho evanjelia.
Nemusíme sa báť pokory malých krokov,
a treba nám dôverovať kvasu, ktorý preniká cesto a dáva mu pomalý vzrast (Mt 13,
33). Apoštol Pavol nehovorí o filozofii, ktorú
vytvoril, nehovorí o myšlienkach, ktoré našiel
u druhých alebo si sám vymyslel; hovorí
o skutočnosti vlastného života, hovorí o Bohu,
ktorý vstúpil do jeho života – hovorí o skutočnom Bohu, ktorý žije, s ktorým hovoril a bude
hovoriť – o Kristovi vzkriesenom; ukrižovanom
a vzkriesenom. Pavol ohlasuje Krista a chce
získať ľudí nie pre seba, ale pre druhého – pre
skutočného a pravého Boha. Rozprávanie
o Bohu sa rodí z počúvania, z nášho poznania
Boha, ktoré sa uskutočňuje v približovaní sa
k nemu, v živote modlitby a v živote podľa
prikázaní.
Musíme byť ale pozorní, aby sme dokázali
vnímať znamenia čias našej doby, aby sme vedeli rozlišovať možnosti, túžby, ale aj prekážky,
ktoré nám v rámci súčasnej kultúry stoja
v ceste – aby sme vnímali ľudskú túžbu po autenticite a transcendencii, citlivosť na ochranu
stvorenia – a bez strachu vedeli komunikovať
odpovede, ktoré ľuďom ponúka viera v Boha.
Rok viery je príležitosťou – prostredníctvom
fantázie poháňanej Svätým Duchom – objaviť nové spôsoby tak na osobnej, ako aj
spoločenskej úrovni, ako urobiť silu evanjelia
múdrosťou nášho života a smerovníkom našej
existencie.
TK KBS, upravil Juraj Gradoš
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Za aktuálnou
minulosťou

modlitby a askézy pred slávou, úspechom,
kariérou. Napriek tomu neodmietli službu
pre Cirkev a štát (cisára), keď ich o to žiadali. Svätý Cyril sa zúčastnil na niekoľkých
diplomatických misiách ešte pred vyslaním
na naše územie. Už pred vyslaním na Veľkú
Moravu mali svätí bratia istý okruh učeníkov a spolupracovníkov a mali kontakt so
slovanským svetom.

Mnohým je vaše meno známe, ale netušia, čím sa zaoberáte.

Je nejaká oblasť zo života sv. Cyrila
a Metoda, ktorá nie je dostatočne preskúmaná?

Oblastí môjho vedeckého záujmu je viacej.
Prvou sú svätí sedmopočetníci, ktorí boli témou môjho doktorátu aj monografie, ktorá
vyšla v roku 2010. Skúmam osoby učeníkov
sv. Cyrila a Metoda, pramene (životy, listiny
aj bohoslužobné texty) a všetko, čo s nimi súvisí (teológia ich diel a danej doby, liturgia…).
Druhou oblasťou môjho záujmu je kresťanstvo byzantskej tradície na slovenskom
území od najstarších čias, teda od misie sv.
Cyrila a Metoda, až po súčasnosť. Nejde len
o históriu, ale aj o teológiu, liturgiu a isté
kultúrne dedičstvo, ktoré je s tým spojené.
Tento môj záujem úzko súvisí s tým, že som
gréckokatolík a snažím sa spoznávať svoju
cirkev čo najlepšie.
Treťou oblasťou môjho záujmu sú východné katolícke cirkvi, ich história, aktuálna situácia, postavenie v rámci Katolíckej
cirkvi a ich poslanie v súčasnosti.

Nakoľko ovplyvnilo prostredie, v ktorom
ste vyrastali, vaše ďalšie smerovanie?

V prvom rade musím spomenúť, že naša
rodina bola a je hlboko veriaca. Okrem
samotného praktizovania viery a kresťan-

ských postojov v každodennom živote sa
ako samozrejmá súčasť života vnímala aj
služba pre Cirkev. To je niečo, čo ma hlboko
ovplyvnilo a čo som si zobral od svojich
rodičov a starých rodičov. Osobitne za to
vďačím môjmu starému otcovi, ktorý bol
kňazom a slúžil do hlbokej staroby, a môjmu otcovi, ktorý dlhé roky vykonáva službu
kantora. Druhý aspekt súvisí s tým, že môj
otec je vysokoškolský profesor. Vzdelanie
sa v našej rodine cenilo. V tomto som vždy
cítil zo strany rodičov podporu.

Prečo ste sa rozhodli hlbšie venovať
práve problematike sv. Cyrila a Metoda,
keď sa tejto téme venovalo pred vami už
množstvo iných odborníkov?

Asi preto, že ma fascinovali životy svätých
Cyrila a Metoda. A pri čítaní prameňov
a kníh venovaných ich misii som si zároveň
uvedomil, koľko toho ešte stále zostáva
neznáme a nepreskúmané. Prvý výrazný
podnet, aby som sa touto tematikou vážnejšie zaoberal, prišiel počas mojich gymnaziálnych štúdií. Môjho otca oslovili, aby pripravil do rozhlasu reláciu o svätých Cyrilovi
a Metodovi a on mi ponúkol, či by som sa
nechcel podieľať na príprave scenára.

Vnuk gréckokatolíckeho
kňaza Andrej Škoviera,
ThLic., PhD., je pracovníkom Slavistického ústavu
Jána Stanislava Slovenskej
akadémie vied. Absolvoval
Gréckokatolícku teologickú fakultu Prešovskej
univerzity v Prešove. Doktorát zo slavistiky získal
v roku 2008 s prácou na
tému Životy svätých sedmopočetníkov. V rokoch
2003 – 2006 študoval na
Pápežskom východnom
inštitúte v Ríme, kde
v roku 2011 získal licenciát z východnej teológie.
V súčasnosti vykonáva
funkciu zástupcu riaditeľa
Slavistického ústavu Jána
Stanislava SAV. Dlhodobo
spolupracuje aj s redakciou Slova.
Najviac informácií máme o pôsobení
svätých bratov z obdobia pôsobenia na
našom území. Viete nám povedať niečo
o živote sv. Cyrila a Metoda pred ich
misijným pôsobením?

Životy nám podávajú iba obmedzené
množstvo informácií. Vieme, že obidvaja
bratia získali vynikajúce vzdelanie, mali
výborné rodinné zázemie a konexie. Ale
tiež vieme, že obidvaja dali prednosť životu

Obmedzím sa na prostredie Slovenska.
Myslím si, že máme veľké podlžnosti najmä
voči prameňom. Viaceré životy boli vydané
v slovenskom preklade naposledy pred
desaťročiami, niektoré pramene dokonca
nemáme do slovenčiny preložené vôbec.
Okrem toho ako veľký nedostatok vnímam
aj preklady diel učeníkov sv. Cyrila a Metoda, najmä svätého Klimenta Ochridského,
ktorému sa pripisuje okolo sto pochvalných
a poučných slov (homílií) – do slovenčiny
máme preložené jedno alebo dve. Poslednou vecou, ktorá ma trápi, je, že nemáme
kompletne preložené služby, teda bohoslužobné texty, na česť svätých sedmopočetníkov.

Vo februári sa v Ríme uskutočnila pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila
a Metoda na naše územie medzinárodná
konferencia Svätí Cyril a Metod medzi
slovanskými národmi: 1150 rokov od
začiatku misie. Čím bola táto konferencia
výnimočná?

Výnimočná bola jednak tým, že sa uskutočnila na pôde dvoch špičkových univerzít
v centre Katolíckej cirkvi (na Pápežskom
východnom inštitúte a Gregoriane), jednak
množstvom hostí (asi osem kardinálov,
okolo dvadsať biskupov a množstvo profesorov z celého sveta), a napokon aj tým, že
zviditeľnila Slovensko a gréckokatolíkov.
Uskutočnila sa totiž z iniciatívy a pod záštitou kardinála Jozefa Tomka a vladyku Cyrila
Vasiľa, sekretára Kongregácie pre východné
cirkvi. Medzi hosťami boli východní katolícki biskupi z mnohých európskych krajín,
a to nielen slovanských. Spomedzi štyroch
Slovákov, ktorí sme predniesli príspevok,
sme boli traja gréckokatolíci.

Vďaka odbornému smerovaniu ste aj vy
dostali pozvanie vystúpiť na tejto konferencii. Čím ste sa zaoberali vo svojom
príspevku?

Prvú časť príspevku som venoval všetkým
učeníkom a spolupracovníkom svätých
Cyrila a Metoda a snažil som sa zhrnúť naše
súčasné poznatky o nich. V druhej časti
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som sa venoval špeciálne sedmopočetníkom, otázke vzniku tejto skupiny svätých
a ich spoločnej úcte – ikonografii, bohoslužobným textom.

Vieme, že misia sv. Cyrila a Metoda
bola na našom území prerušená, no aj
napriek tomu nestratila svoju historickú
kontinuitu a má čo povedať aj dnešnému človeku. Ako vnímate jej odkaz pre
dnešného človeka?

Myslím si, že hodnoty, ktoré svätí sedmopočetníci reprezentujú – pokora, nezištnosť, obetavosť, múdrosť, vzdelanosť,
skromnosť, morálna zásadovosť, nábožnosť, vernosť povolaniu, vytrvalosť a ochota
obetovať kariéru, spokojný zabezpečený
život, sláva, ba aj vlastné zdravie pre službu
iným – sú dnes rovnako aktuálne, ba možno ešte aktuálnejšie než v 9. – 10. storočí.

V roku 2009 vám Gréckokatolícke
arcibiskupstvo v Prešove spolu s redakciou Slova udelilo Cenu Emila Korbu za
administrátorskú a redaktorskú prácu
na webe www.grkat.nfo.sk. Čo vás
viedlo k vytvoreniu tejto elektronickej
platformy?

Stránka vznikla v roku 1999, keď na
internete nebola žiadna stránka, ktorá by
komplexne predstavovala Gréckokatolícku
cirkev na Slovensku a ktorá by poskytovala
gréckokatolíkom materiály o ich histórii,
liturgii, duchovnosti, ikonografii, hudbe.

Je veľkým šťastím, keď človek robí to,
čo ho baví. Verím, že napriek tomu si vo
voľnom čase nájdete priestor aj na niečo
iné.

Veľmi rád sa bicyklujem, plávam, chodím
po horách. A tiež rád trávim čas s deťmi,
vždy pri nich načerpám radosť. Nemôžem
obísť ani ďalšiu moju záľubu – cestovanie.
Rád spoznávam nové krajiny, miesta, najmä
krajiny východnej a juhovýchodnej Európy,
ale rád sa vraciam aj na tie už dávnejšie
navštívené. K mojej dovolenke už tradične
patrí aj duchovné ústranie, mojím obľúbeným miestom je Unevská lavra.

Čo chystáte v budúcnosti?

Aspoň čiastočne by som chcel napraviť
neradostný stav s prekladmi cyrilo-metodských prameňov. Ešte tento rok by mala
vyjsť kniha s niektorými menej často publikovanými životmi. Tiež chystám vydanie
časti jedného rukopisu s Liturgiou svätého
Petra, ktorá sa niekedy mylne spája s cyrilo-metodskou misiou.
za rozhovor ďakuje Helena Krenická

Kto má,
tomu sa pridá?
Ekonomická, hospodárska či menová kríza
šarapatí vo svete už roky. Inflácia, znižovanie
príjmov či nezamestnanosť šarapatia v každej
krajine, počnúc vyspelými ekonomikami
až po krajiny tretieho sveta. Neraz počuť
o nepokojoch, ba aj hladomore. Každý triezvo
uvažujúci človek by povedal, že táto kríza
najviac zasiahne tých, ktorí majú najväčšie
majetky. Opak je však pravdou.
„Zatiaľ čo sto najbohatších ľudí sveta zarobilo vlani 240 miliárd dolárov (180 miliárd
eur), ľudia žijúci v extrémnej chudobe museli
prežiť s menej než 1,25 dolára (jedným eurom) na deň,“ konštatuje správa organizácie
Oxfam, konfederácie 17 organizácií pracujúcich v približne 90 krajinách sveta, ktorej
cieľom je nájsť riešenie v boji s chudobou
a nespravodlivosťou.
Organizácia ďalej uvádza, že extrémna
koncentrácia superbohatstva vlastne brzdí
schopnosť sveta znižovať chudobu. Argumentuje, že maximálne bohatstvo je nielenže
neetické, ale zožiera politiku, je sociálne
rozdeľujúce, environmentálne deštruktívne
a ekonomicky neefektívne. Správa organizácie Oxfam zdôrazňuje, že tento celosvetový
problém sa rapídne prehlbuje. Bohatší sú
stále bohatší a stredná trieda pomaly, ale isto
stráca svoje príjmy a zvyšuje už aj tak vysoké
počty ľudí v chudobe.
„Nemôžeme donekonečna predstierať, že
koncentrácia bohatstva pre top ľudí znamená
osoh aj pre iných. Často býva opak pravdou,“
povedal výkonný riaditeľ spoločnosti Oxfam
Jeremy Hobbs. Ďalej vysvetlil, že daňové raje,
slabé zákony a prospech zo zlého ekonomického systému v jednotlivých krajinách iba
pomáha ďalšej nerovnosti na Zemi. Politika
takisto hrá do karát najbohatším – pritom by
mala podávať pomocnú ruku práve chudobnejšej majorite, podčiarkuje ďalej správa. Ak
by sa sto najbohatších ľudí zrieklo každoročne každého zarobeného dolára či eura v prospech chudobných, stačilo by to na ukončenie extrémnej chudoby na celom svete.
Chudoba sa týka aj Slovákov, veď viac ako
tretina Slovákov žije zo dňa na deň. Tvrdia to
autori tieňovej správy o chudobe a sociálnom
vylúčení na Slovensku v roku 2012. Toto je výsledok vylúčenia Boha, jeho zásad a pravidiel
zo života tak spoločnosti, ako i jednotlivca.
Napriek tomu všetkému prorocky v tejto
ťažkej dobe vyznievajú práve slová Ježiša Krista, ktoré povedal po podobenstve o lampe:
„Kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa
vezme aj to, o čom si myslí, že má“.
Juraj Gradoš
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Rodný list
Dožili sme sa z Božej milosti druhého obnovenia Metodovho arcibiskupstva. Na čelo vtedajšej staroslovenskej miestnej cirkvi Rím
po prvýkrát ustanovil prevereného a verného muža – arcibiskupa
Metoda. Len necelé tri desaťročia dynamicky žila táto cirkev, no
smrťou veľpastiera sa uvoľnili nepriateľské sily. A naši predkovia boli
vyše desať rokov mletí ako v mlyne.

P

otom vystúpil na scénu
národa vladár Mojmír
II., odchovanec Metodovej cirkvi. Pápež vyhovel jeho
žiadosti a poslal troch biskupov, aby pre tento ľud vysvätili
pastierov, štyroch z našej krvi.
Jedného z nich vymenovali za
arcibiskupa. V pastorácii mali
mohutného spolupracovníka –
glagolášskych benediktínov.
Staromaďarské kmene po veľkom vojenskom stretnutí s Frankami a Moravanmi pri Bratislave
ukončili kraľovanie Mojmíra
II. Pád politickej moci však
neznamenal zánik cirkvi. Smrť
biskupov história neuvádza. Tí
sa postarali o pokračovanie pastorácie veriacich (Spiš a inde),
k čomu ich viedol vnútorný
nepísaný zákon Kristovej cirkvi.
Po bitke na riečke Lech
starí Uhri stratili svoj vojenský výkvet a život ich prinútil
k usadenému životu. Prebrali
od našich predkov výdobytky
civilizácie a dali sa pokrstiť
od domácich kňazov. Aj prvý
uhorský kráľ Štefan I. bol takto
pokrstený. Pražský biskup Vojtech ho len birmoval, keď pre-

stúpil do
latinského
obradu.
Jeden
z ďalších
kráľov –
Ladislav I.
na Sabolčskej synode tvrdo
požadoval
dodržiavanie zvykov
Metodovej
cirkvi
(sviatky, pôsty a pod.). 11. a 12.
storočie sa v Uhorsku nieslo
pod vplyvom Byzancie (dynastické manželstvá). Na začiatku
13. storočia pápež vyčítal kráľovi
Imrichovi, že v jeho kráľovstve
je na každý latinský kláštor záľaha kláštorov gréckeho obradu.
Glagolášski benediktíni pôsobili na našom území najmenej
50 rokov pred carihradskou
misiou. V Illyriku a v Podunajsku krstili ariánske slovanské
kmene v mene Svätej Trojice.
Vykonávali pastoračnú službu
až do roku 1342, keď boli pod
tlakom kráľa Karola Róberta
zlikvidovaní. Na nich spočívala
ťarcha tretej evanjelizačnej etapy a zostali nám po nich nemé
pomníky – rotundy.
Prvú etapu latinizácie začal
Štefan I. pod tlakom nemeckého cisára. Zakladal latinské
biskupstvá a podriaďoval ich
Ostrihomskému arcibiskupstvu. Metodova cirkev tak bola
podriadená latinským biskupom a veriaci platili nariadený
cirkevný desiatok. Obidva
obrady žili v tichej zhode. Kráľ
Štefan dal v Ríme i Carihrade

postaviť kláštor pre 12 latinských mníchov so zabezpečením. Dokladom je aj jeho
kráľovský kepeň so štólou, na
ktorej je vyšitý žalm v cyrilike.
Po tatárskom vpáde sa Belo
IV. pokúsil o tvrdú latinizáciu
veriacich gréckeho obradu, ale
pápežský legát ho uzemnil!
Tretiu a najhoršiu latinizáciu zaviedol nový kráľ, vnuk
posledného arpádovca Karol
Róbert z Neapola. Vzbura severovýchodného Uhorska (Abovci
a Peter Peteň) mala len cirkevný
podtón. Vzbúrenci chceli iného
kráľa. Toto obdobie nám len
potvrdzuje, že Metodova cirkev
v Uhorsku žila, lebo z nej reformovaní zemepáni tvorili novú
cirkev. Historici používajú presné termíny. Týchto metodiánov
označujú za „starovercov“ (stará
vira – ó hít) a vieru uhorských
pravoslávnych Rusínov označujú ako „ruskú vieru“ (orosz hít).
Takýchto dokladov nájdeme
pred Užhorodskou úniou viacero. Únia a jej biskupi sa nepretržite usilovali dostať gréckokatolícke obce spod právomoci
jágerského biskupa a spišského
prepošta. Podarilo sa to len
s pomocou cisárovnej Márie
Terézie. No toto samostatné
biskupstvo bolo podriadené
Ostrihomskému arcibiskupstvu
až do roku 1918.
Pri uzatváraní modu vivendi
na konci prvej ČSR sa Vatikán rozhodol pre Metodovu
cirkev. Utvoril arcibiskupstvo
v Užhorode a vytvoril druhé
sufragánne biskupstvo v Chuste. Nástup druhej svetovej vojny
to znemožnil. Po jej skončení
malo byť zriadené arcibiskup-

stvo v Prešove s podriadeným
biskupstvom v Košiciach
a v Bratislave. Komunistický
prevrat v roku 1948 to znemožnil a navyše Gréckokatolícku
cirkev v ČSR vyhnal na „krížovú
cestu“.
Metodova cirkev sa však ako
podzemná rieka opäť po tisícročí vynorila ako metropolitná
cirkev na čele s arcibiskupom.
Prežíva „hody ducha“. Táto sila
podzemnej rieky prerazila na
povrch, porúcala priehrady, prekážky, odplavila storočné nánosy zaznávania a obnažila hlbiny.
A ľudia „od Tatier k Dunaju si
šepkajú,“ hovorí básnik. Nik
nevyráta náš osud a nezmení
na ňom ani čiarku. Už nie sme
mletí. Veď všetky rieky majú
svoje pramene a všetky stromy
svoje korene. Každý z nich treba
poznať po mene. To je úloha
historikov.
Požehnané sú však cesty
pradedov, dedov, otcov, synov,
vnukov a pravnukov. Už nie
sme malí. V rámci Cirkvi sme
sa stali vesmírčanmi. Činnosť
všetkých bojovníkov za túto
starú Metodovu cirkev krásne
vystihuje náš rodový básnik
Milan Rúfus v Pozdrave Pavlovi
Dobšinskému:
Bývali takí drotári.
Krošničku na chrbát
a do krošničky knihu.
Nie pasce myšičkám,
nie pliešok, drôt a nit.
Chodili horami,
chodili dolami,
za chrbtom vladárov,
sediacich u knuty.
Chodili drotovať
svoj národ puknutý.
Bývali takí drotári.
A spia dnes v pokoji,
pútnici ustatí.
Zbohom, ich chodníčky,
a zbohom, staré dvory.
Kde tlelo v popole,
dnes celý plameň horí.
Synovia drotárov
ho ošetrovať budú.
Ten plameň, plamienok
pod detským čelom ľudu. n
Anton Semeš
snímka z Kostolian pod
Tribečom: wikipedia.org
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Urobil veľké veci
Prelom rokov 2012 a 2013 bol bohatý na rôzne významné udalosti spojené s históriou
10-ročného pôsobenia sestier redemptoristiek východného obradu na Slovensku. Každé
jubileum je možnosťou obnoviť si vďačnú pamäť na veľké Božie diela, ktoré Boh dokonal.

S

odstupom času zreteľnejšie vnímame
Božie vedenie a jeho zásahy, ktoré
sme ako slabí ľudia vo víre nie vždy
ľahkých udalostí dokázali chápať a prijímať.
Naše desaťročné pôsobenie na Slovensku
sa začalo príchodom 12. decembra 2002.
Sviatok Kristovho narodenia, 25. december
2002, je oficiálny dátum založenia kláštora
gréckokatolíckych sestier redemptoristiek
na Slovensku. Boh čas rozdelil na dva úseky.
Päťročné pôsobenie v Sačurove v starej
fare a päťročnú pôsobnosť vo Vranove nad
Topľou-Lomnici.

Sačurov

Päť rokov života v Sačurove máme zapísaných v srdci ako roky úžasných Božích
zázrakov a zásahov, ktoré sme mohli zažívať
v rôznych každodenných ťažkostiach
spojených s provizórnymi kláštornými
podmienkami a s nedostatkom potrebných
vecí. Ale tieto nedostatky a ťažkosti sa
stali priestorom, ktorý Boh vyplnil svojím
požehnaním, veľkou hojnosťou a citlivosťou ľudí zo Sačurova, napr. rodinou
duchovného správcu otca Valéra Čonku
a otca Michala Vasiľa, ako aj našich rodín,
príbuzných a známych a v neposlednom
rade aj otcov redemptoristov a vladyku Jána
Babjaka. Toto ľudské zápasenie s ťažkosťami nás veľmi zblížilo s ľuďmi. Vnímali sme
to aj počas príprav slávnosti. Najprv to bola
slávnosť oficiálneho predstavenia a uvedenia rehole do Prešovskej eparchie, ktorá
sa uskutočnila 15. februára 2003 v terajšej
Bazilike Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach za účasti vladykov Jána Babjaka
SJ a Milana Chautura CSsR, predstavenej
bielskeho spoločenstva sr. Evy Klaczakovej
s delegáciou sestier a všetkých blízkych,
známych, priateľov, kňazov a dobrodincov.
Hneď na druhý deň, 16. februára 2003, sme
už v Sačurove privítali vladyku Jána Babjaka
SJ, prešovského arcibiskupa metropolitu,
ktorý posvätil nový rehoľný dom a kaplnku
za účasti viceprovinciála redemptoristov otca Jozefa Jurčenka, mnohých otcov
a bratov redemptoristov, diecéznych kňazov
a bohoslovcov. Vtedy bolo pre nás všetko
nové – miesto pôsobenia, zvyky, nárečie,

ľudia, nový biskup, o vymenovaní ktorého
sme sa dozvedeli z vysielania Vatikánskeho
rádia v predvečer nášho výjazdu na Slovensko. (Pôsobenie rehole na území Prešovskej
eparchie schválil otec biskup Ján Hirka
dekrétom z 18. apríla 2000.)

Lomnica

Akoby kdesi v pozadí týchto pre nás nových
udalostí rezonovali slová proroka Izaiáša:
„Hľa, ja robím čosi nové, teraz to klíči,
nebadáte?“ (Iz 43, 19). Toto dielo, ktorého
semiačko Boh zasial, muselo najprv rôznym spôsobom odumierať, aby mohlo rásť
a prinášať plody, ktoré Boh očakával. Jedným
z plodov bolo aj zakončenie stavby nového
kláštora, do ktorého sme sa nasťahovali 13.
decembra 2007. To je medzník k druhej
etape desaťročného putovania vo viere
s Bohom, ktorá sa opäť začala sťahovaním
a zariaďovaním kláštora. Pamätný bol 5. máj
2008, keď vladyka Ján Babjak pre nás posvätil nový Kláštor Najsvätejšej Trojice. V septembri toho istého roka sme sa mohli tešiť
z večných sľubov našej sestry Jany Kijovskej.
To sú len niektoré udalosti z putovania, za
ktoré sme Bohu ďakovali spolu s vladykom
Jánom Babjakom 21. novembra 2012, na
sviatok Uvedenia Presvätej Bohorodičky do
chrámu, ktorý je zároveň svetovým dňom
klauzúrnych rehoľníkov a rehoľných sestier.
To, že prežívame tieto radostné udalosti
v Roku viery, nie je náhodné. V pamäti sa
mi vynárajú situácie, keď sme bez finančného zabezpečenia prišli na Slovensko

a plánovali výstavbu kláštora. Mnohí pochybovačne krútili hlavou. Poniektorí zasa
v snahe povzbudiť nás opakovali: „Sestry,
vy nemáte nič, len vieru.“ Áno, Boh nás učil
a stále učí žiť v odovzdanosti, odpovedať
na jeho výzvy, ktoré si vyžadujú radikálnu
poslušnosť a dôveru. Stále sa učíme kráčať
tak, aby bol náš život založený na Bohu,
aby jeho slovo usmerňovalo každý deň
v konkrétnych rozhodnutiach, bez strachu,
že stratíme niečo zo seba. To sa nezaobíde
bez osobných i komunitných zápasov viery,
pochybností, ktoré sa s vierou spájajú.
Človek, ktorý má pochybnosti a hľadá Boha
a jeho vôľu v tom, čo prežíva, vyjadruje, že
Boh je nekonečný a taký veľký, že sa nedá
obsiahnuť rozumom.

Boh nám urobil veľké veci!

Môžeme vnímať jeho zázraky. Boh pred nás
postavil výzvu, ktorá z ľudského hľadiska
presahovala a stále presahuje ľudské sily
a možnosti. A tak s veľkou vďačnosťou
Bohu za dielo, ktoré v nás i skrze nás
dokonal s pomocou mnohých obetavých
ľudí, zakončím naše obzretie sa za veľkými Božími dielami slovami pápeža Pavla
VI.: „Všetko je darom, všetko je milosťou.
Napriek trápeniu, nejasnosti tajomstiev,
nevyhnutnosti pominuteľnosti je náš život
nádherný, stále nový a neopakovateľný.
Je vzrušujúcim zázrakom, hodným plnej
radosti a piesní chvál. Verím, žijem nádejou
a milujem v tvojom mene, ó, Pane!“ n
Helena Dudová OSsR

Na Slovensko prichádzajú relikvie dona Bosca
V tomto roku sa pri príležitosti 200-stého výročia narodenia dona Bosca budete môcť modliť
pri jeho relikviách aj na Slovensku. Relikvie (vosková figurína v životnej veľkosti, v ktorej sú
uložené ostatky svätého) zavítajú na Slovensko 11. apríla 2013 z Ukrajiny. Urna s relikviami
začala svoju púť v Turíne 25. apríla 2009 a navštívi viac ako 130 krajín po celom svete.
Časový harmonogram: 11.04. Príchod relikvií z Ukrajiny do Michaloviec 12.04. Humenné
13.04. Prešov 14.04. Košice 15.04. Bardejov 16.04. Poprad 17.04 Rožňava 18.04. Banská Bystrica 19.04 Sučany 19.04. Ružomberok 19.04. Námestovo 20.04. Dolný Kubín 20.04. Žilina,
22.04. Dubnica nad Váhom, 23.04. Nová Dubnica, 24.04. Partizánske, 25.04. Trnava, 27.04.
Šaštín-Stráže 28.04. Bratislava-Trnávka 28.04. Bratislava, Mamateyova 29.04. Bratislava,
Miletičova 30.04. Bratislava, Dóm sv. Martina 30.04. Odovzdanie relikvií do Slovinska
Peter Novák
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Ďalší cisári

Obnova umeleckej
aktivity v Byzancii
Po ukončení obrazoboreckého obdobia v roku 843, ktoré malo zásadný vplyv na umeleckú
činnosť v Byzancii, sa v polovici 9. storočia začína viac reštaurovať, než inovovať. Presvedčenie o povinnosti napraviť zhubné dôsledky obrazoborectva sa spájalo s naliehavou nutnosťou reštaurovať pamiatky, ktoré sa v časoch „temných storočí“ rozpadli a zničili.
Michal III.

Prvým, kto sa chytá aktivity,
je v tom čase ešte neplnoletý
cisár Michal III. pod regentskou vládou matky cisárovnej
sv. Teodory (842 – 867), ktorý
dal vyzdobiť Chrisotriklinos,
veľkú slávnostnú sálu cisárskeho
paláca (datovanú do 6. storočia),
zobrazením Krista, ktorého
umiestnil vo výklenku nad cisárskym trónom. Na sklonku svojej
vlády vyzdobil apsidu Chrámu
Hagia Sofia mozaikou Presvätej
Bohorodičky – Hodigitrie.

Basileios I.

V začatom diele obnovy schátraných pamiatok pokračuje
Basileios I. (876 – 886), ktorý

bol zakladateľom novej macedónskej dynastie, vládnucej do
roku 1057, v období najväčšieho
rozmachu a moci Byzantskej
ríše. Cisár zdedil stovku schátraných chrámov v Konštantínopole a jeho okolí. O tom, že sa
osobne staral o ich reštaurovanie, svedčí jeho životopis, ktorý
napísal jeho vnuk. Opornými
oblúkmi spevnil Chrám sv.
apoštolov, ktorý predtým stratil
svoju krásu a pevnosť, zrekonštruoval zborené časti, odstránil
stopy spustošenia a vytvoril
z neho oveľa krajší a novší
chrám. Basileios však neváhal
ani búrať, urobil to napríklad
v súvislosti s výstavbou nového
chrámu v interiéri cisárskeho
paláca, kde nechal strhnúť mo-

zaiky a mramorové obloženie
z Justiniánovho mauzólea, kde
boli pochovaní cisári od druhej
polovice 4. storočia. Chrám,
ktorý dal postaviť, mal pôdorys
v tvare gréckeho kríža s piatimi
kupolami.

Lev VI.

Ani cisár Lev VI. (886 – 912),
ktorý prichádza po Basileovi
I., neprehliada potrebu sakrálnej obnovy a pokračuje priam
veľkolepo, keď dáva nanovo
vyzdobiť Chrám Hagia Sofia.
Steny nartexu aj tribún dal
pokryť mozaikami, oslavujúcimi korunováciu jednotlivých cisárov a cisárovien. Na
západnom portáli je zobrazená

scéna klaňania sa cisára Leva
VI. Kristovi, sediacemu na
zlatom tróne, ktorú dotvára
scéna zvestovania. Južný portál
je ozdobený mozaikou zobrazujúcou Presvätú Bohorodičku
uprostred cisárov Justiniána
a Konštantína, ktorí sa nápadne
podobajú (ako bratia) a sú odetí
do rovnakých tuník.
Za panovania cisára Leva VI.
sa rozmáha zakladanie monastierov. Táto vlna sa dostáva aj
do hlavného mesta, pričom samotný cisár bol v tomto smere
príkladom. On sám založil
Monastier sv. Lazára neďaleko
samotného cisárskeho paláca.
V zakladaní monastierov v priebehu 10. storočia pokračovali aj
nasledujúci cisári.
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V rokoch 920 – 922 bol Roman
I. Lakapenos (920 – 944) spolucisárom na tróne s cisárom
Konštantínom VII. Porfyrogenetom (v tom čase neplnoletým). V tom čase nechal
postaviť monastier Myrelaion,
ktorého katholikon (hlavný
chrám monastiera), postavený
z tehál, existuje dodnes.
Aj cisár Nikeforos II. Fokas (963 – 969) podporoval
zakladanie monastierov, čoho
dôkazom je výstavba Chrámu
sv. Atanáza a finančná podpora
výstavby Veľkej lavry, prvého
z mnohých monastierov, ktoré
vyrástli severovýchodne od
Solúna na svätej hore Athos. Je
pravdou, že hoci tieto chrámy
z vrcholného obdobia Byzancie boli malé, predsa s pôdou,
ktorú prenajímali, s relikviami
a hmotnými darmi, ktoré dostávali, predstavovali na jednej
strane jeden zo zdrojov príjmov
a na druhej strane zábezpeku
modlitby za spásu zakladateľa
monastiera a jeho rodiny. Potvrdzujú to aj viaceré zakladacie listiny, tzv. typiká, pričom
zakladateľ (ktetor) bol často
človek, ktorý si mohol „kúpiť“
ruiny monastiera a ktorý právom očakával za svoje investície
spravodlivú odmenu. A tak pri
takýchto reálnych zárukách (tak
materiálneho, ako aj duchovného zisku) neprekvapuje, že
v tomto období prekvital tento
„druh podnikania“, čo potvrdzujú aj historické záznamy, kde
napr. istý pán Michal Psellos,
civilný úradník, v 11. storočí
vlastnil štrnásť monastierov.
Iní, ako napríklad Konštantín
Lips, ktorý v roku 907 založil
monastier (neskôr obklopený
ďalšími stavbami, dnes mešita
Fenari Isa Džami), boli aristokrati, ktorí nasledovali cisárov
príklad.

Byzantské umenie
v Grécku

Veľkolepú mozaikovú chrámovú výzdobu z obdobia tzv.
macedónskej renesancie, ktorá
pretrvávala v období rokov 843
– 1081, nájdeme aj v troch gréc-

kych monastierskych
chrámoch: Hosios
Lukas vo Fokise (okolo
roku 1020), Nea Moni
na ostrove Chios (okolo roku 1050) a chrám
v Dafni (z roku 1100)
na ceste z Atén do
Eleusis. Je pravdepodobné, že výzdobu
týchto monastierov
zhotovovali umelci,
ktorí nepochádzali
z hlavného mesta,
a preto je veľmi zaujímavé, že tu nachádzame prvky typické
pre rané byzantské
umenie.

Hosios Lukas

Chrám Hosios Lukas je postavený na svahu mierne zvlneného
údolia na juh od cesty z Delf
do Atén. Tento chrám svojím
architektonickým riešením
patrí medzi najkrajšie príklady
chrámov s pôdorysom vpísaného kríža a s oktogónom v strede.
Dekoratívne usporiadanie
tehál, ozdobné vlysy, zdvojené
obloky s oblúkmi a škridlicou
pokrytá kupola sú typickými
prvkami byzantských chrámov
na gréckej pevnine. Spomínaný
chrám má centrálnu kupolu,
ozdobenú na vrchole medailónom Pantokratora, obklopeného archanjelmi a prorokmi.
V apside je zobrazená Presvätá
Bohorodička sediaca na tróne
s dieťaťom Kristom v lone.
V kupole nad ňou v kruhu sedia
apoštoli, na ktorých zostupuje
Svätý Duch v podobe ohnivých
jazykov. V nikách pod kupolou
sú výjavy zvestovania, narodenia Krista, stretnutia Pána
a zjavenia Pána. V nartexe
(v predsieni – pritvore) chrámu
je tradičný námet ukrižovania
Krista s vyobrazením Bohorodičky a apoštola Jána, ktorí
stoja pod krížom, a ďalšie ikony,
zobrazujúce zostúpenie do
podsvetia, umývanie nôh učeníkom či stretnutie sa sv. apoštola
Tomáša so vzkrieseným Kristom. Tento cyklus historických
motívov dopĺňa zástup rôznych
svätých biskupov, mučeníkov,

prepodobných zobrazených na
klenbách, oblúkoch a vysoko na
stenách.

sú zobrazené aj ďalšie mozaiky
– vstup Krista do Jeruzalema,
stretnutie Tomáša s Kristom či
zostúpenie do podsvetia.

Nea Moni

Všetky pamiatky tohto
obdobia (tak dvorské, ako aj
monastierské) pôsobia dôstojne
a zdržanlivo. Vplyv cisárskeho
dvorského umenia je badateľný
aj v pamiatkach odľahlých monastierov. Koniec macedónskej
dynastie v roku 1081 a počiatok
nasledujúcej dynastie Komnénovcov je naopak nepopierateľným znamením sociálnych
zmien v ríši, ktoré priniesli
aj zmeny v byzantskej kultúre, ktoré odborníci nazývajú
zlatým vekom. V tomto období
vojenská šľachta dosadila na
trón svojich kandidátov a zrušila predchádzajúci macedónsky
systém, kde masa „civilných“
dvoranov obklopujúcich cisára
mala v Konštantínopole monopol na zadávanie umeleckých
diel. Hlavné mesto zostáva
stále centrom byzantského
sveta, ale v poslednej štvrtine
11. storočia a neskôr narastá na
vidieku počet pamiatok a nových umeleckých diel. Styky
s latinským Západom, islamom
a slovanskými krajinami otriasli
dovtedy jednoliatou Byzantskou ríšou. n
Milan Gábor
ilustračné snímky z Chrámu
Hosios Lukas v Grécku:
wikimedia.org; wordpress.com

Mozaiky v Chráme Nea Moni sú
carihradským predlohám veľmi
blízke. Zvláštnosťou sú červené
viečka a zelené tiene na tvári
Bohorodičky (na výjave, kde
prikladá líce k ruke Kristovej,
ktorého práve sňali z kríža).
Jej tvár je okrem toho zámerne
asymetrická, čím bol dosiahnutý bolestný výraz. Črty Kristovej
tváre, sv. Jána Krstiteľa a anjelov
sú však nezúčastnené.

Dafni

Monastier v Dafni (podobne
ako väčšina monastierov na
Východe) pripomína oázu,
kde sa spomedzi štíhlych
pínií a cyprusov nad bielymi
a zlatými múrmi čnie kupola.
Spomedzi klasických mozaík
tohto chrámu upúta pozornosť
Ikona ukrižovania, kde všetky
tri postavy – Kristus, Bohorodička a Ján – sú zobrazené
izolovane. Bohorodička stojaca
pod krížom je poňatá tradične.
V jej tvári sa zračí bôľ. Krista
zobrazil autor s veľkým citom
a jemnosťou. Kristovo telo sa
zľahka nakláňa na bok, svalstvo
je sotva naznačené, oči má privreté a v tvári takmer pokojný
výraz. S podobnou jemnosťou
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15 rokov slovenského
liturgikona
P

red 15 rokmi, presnejšie
22. februára 1998, v prvú
nedeľu Veľkého pôstu,
bol uvedený do záväzného
používania nový slovenský
preklad Liturgie svätého Jána
Zlatoústeho. Preklad bol
schválený Kongregáciou pre
východné cirkvi 14. septembra
1997. Táto skutočnosť mala
mimoriadny dosah na život
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, keďže Liturgia svätého
Jána Zlatoústeho je najčastejšie
slúženou bohoslužbou. Druhý
dôvod, prečo je táto udalosť
taká významná, je fakt, že ide
o preklad z viacerých hľadísk
prevratný. Možno povedať, že
„udal tón“, v znamení ktorého
sa potom niesli ďalšie oficiálne
preklady bohoslužobných kníh
(ďalších liturgií, evanjeliára,
trebníka a apoštolára).
Prvý cyrilo-metodský preklad
Liturgie sv. Jána Zlatoústeho z 9.
storočia postupne prechádzal
úpravami. Menila sa liturgia; jej
definitívna forma sa ustálila asi
v 14. storočí. Menil sa aj jazyk,
zo staroslovienčiny sa vyvinula
cirkevná slovančina, ktorá sa
v polovici 17. storočia ustálila
do dnešnej podoby. S ňou sa
ustálil aj cirkevnoslovanský text
liturgie.
Na začiatku 20. storočia sa
začala ukazovať potreba prekladu do slovenčiny. Prvý preklad
urobil otec Pavol Spišák (1901
– 1975), rodák z Telgártu. Bol
publikovaný v roku 1933 v Nitre
a obsahoval len časti pre ľud.
Slovenský preklad bol v pravom
stĺpci a cirkevnoslovanský text
(prepísaný do latinky) v ľavom. Preklad doplnil a opravil o niekoľko rokov neskôr
v modlitebnej knižke Chváľme
Boha. Knižka obsahovala popri
texte božskej liturgie aj niektoré

menlivé časti, večiereň, utiereň
a ďalšie texty. Slúžiť sa však
podľa nej nesmelo, bol to len
vysvetľujúci text pre veriacich.
Po obnove Gréckokatolíckej
cirkvi v roku 1968 bol Spišákov
preklad odobrený a zavedený do
čiastočného používania. Tiché
kňazské modlitby a slová premenenia sa však museli kňazi
modliť z cirkevnoslovanského
liturgikona.
Doba si ale vyžadovala nový
preklad. Pracovná verzia bola
najprv postupne uverejňovaná
na stránkach časopisu Slovo
v rokoch 1971 – 1972. Definitívu
nadobudol text v roku 1976,
schválený Rímom však bol len
ad experimentum (čiže ako

dočasný skúšobný text). Žiaľ,
v liturgikone sa „stratila“ istá
časť textu, napr. malé jekténie,
jekténia za katechumenov
atď. Rubriky, čiže vysvetlenia
či usmernenia pre slúžiacich,
boli prekladané veľmi voľne
a skratkovito. Preklad bol
však pomerne presný a zostal
verný východnému ponímaniu
liturgie, aj keď jazyková stránka
nebola práve najkvalitnejšia.
Ďalší text sa dostal do používania v roku 1986. Použiť preň
termín preklad je veľmi otázne,
išlo skôr o akúsi interpretáciu,
resp. reformu. Výrazná bola
pritom snaha o priblíženie sa
k rímskokatolíckej omši. Text
liturgie bol radikálne skrátený,

a to až na necelú polovicu. Rubriky boli skrátené, vynechané
alebo výrazne zmenené.
Kongregácia pre východné
cirkvi dala ihneď impulz na
prípravu nového prekladu. Ten
sa podarilo doviesť k definitívnej podobe až v roku 1997. Na
preklade pracovala šesťčlenná
komisia (Emil Zorvan, Jozef
Pavlovič, Vojtech Boháč, František Čitbaj, Milan Mojžiš, Peter
Rusnák). Preklad sa nerodil
ľahko, keďže bolo nevyhnutné
prekonať predstavu o potrebe
akejsi reformy liturgie. Na záverečnej fáze textových prác sa
podieľala aj liturgická komisia
Kongregácie pre východné
cirkvi v Ríme (pod vedením
otca Roberta Tafta SJ), kde sa
konzultovali posledné nejasnosti a sporné miesta.
Výsledkom je text, ktorý ako
prvý dostal definitívne schválenie Ríma. To dokazuje, že ide
o skutočne kvalitný preklad,
a to tak po teologickej, ako aj
jazykovej stránke. Z teologického hľadiska ide o verný a presný
preklad záväznej cirkevnoslovanskej predlohy (tzv. rímskeho
liturgikona). Z jazykového hľadiska treba vyzdvihnúť vybrúsenosť štýlu. Vznešenosť textu
je podporená premysleným
výberom slovnej zásoby. Prekladatelia pritom neváhali, ak bolo
treba, vytvoriť nové tvary, ktoré
sa dnes už plne vžili.
Preklad svätej božskej liturgie, ktorý pred 15 rokmi dostali
slovenskí gréckokatolíci, je veľkým darom. Nech nám pomáha
lepšie a hlbšie chápať a prežívať
tajomstvo Kristovho vykupiteľského diela, ktoré sa sprítomňuje v každej svätej liturgii. n
Andrej Škoviera
snímka: Mária Žarnayová
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Misijné úspechy
veľkomoravskej cirkvi
Veľkomoravská cirkev vedená svätým Metodom mala vo svojej dobe nádherný misijný charakter. Nebola zameraná len na misiu vnútri krajiny, ktorá bola veľmi potrebná na prehĺbenie
a upevnenie náboženského života, ale zameriavala sa aj na Slovienov žijúcich v bezprostrednej blízkosti Veľkej Moravy, prípadne na územiach nedávno pripojených kniežaťom Svätoplukom.

M

isijný charakter vtlačili
veľkomoravskej cirkvi jej
vierozvestcovia a misionári sv. Cyril a Metod. Veľkomoravský
arcibiskup po utrpení prežitom
v nemeckom väzení sa napriek
neustálemu napätiu a ťažkostiam
spôsobovaným Svätoplukom a nitrianskym biskupom Vichingom zameriaval na prehĺbenie duchovného života medzi veriacimi. Dokončil preklad Svätého písma okrem
Knihy Machabejcov a preložil
Nomokánon – zbierku byzantského
práva, ako aj Knihy otcov – homílie,
čiže kázne a vysvetľovanie Svätého
písma nachádzajúce sa v spisoch
cirkevných otcov staroveku. Preložené texty sa stali nástrojom šírenia
evanjelia medzi Slovanmi v celom
známom svete.
K nádherným úspechom veľkomoravskej cirkvi patrí evanjelizácia
Vislanov (územie Poľska) a Čechov. V súvislosti s Vislanmi svätý
Metod pokrstil ich knieža, o čom
sa dozvedáme z diela Život Metoda,
ktoré zaznamenáva odkaz svätého Metoda
pre kruté knieža Vislanov: „Dobre ti bude,
synu, dať sa pokrstiť z vlastnej vôle vo svojej
zemi, než by ťa zajatého pokrstili nútene
v cudzej krajine; a spomenieš si na mňa. To
sa i stalo.“ Otcovskú starostlivosť prejavil aj
o české knieža Bořivoja, ktorého Svätopluk
ponížil na slávnostnej hostine, posadiac
ho na zem so slovami, že sa nepatrí, aby
pohanský človek jedol s ctiteľmi Krista pri
jednom stole. Svätý Metod však české knieža povzbudil k prijatiu krstu, takže Bořivoj
sa dal spolu s tridsaťčlennou družinou pokrstiť, pričom do svojho kniežatstva pozval
aj veľkomoravských kňazov a postaral sa
o krst českého ľudu, ako aj svojej manželky
sv. Ľudmily. K udeleniu krstu došlo pravdepodobne medzi rokmi 874 až 878, keď ešte

medzi Svätoplukom a Bořivojom panovali
pomerne dobré vzťahy. Čechy sa neskôr stali jedným z útočísk pre vyhnaných žiakov
svätého Metoda a slovanská bohoslužba sa
na ich území udržala oveľa dlhšie ako na
Morave a Slovensku.
Najväčší misijný úspech veľkomoravskej
cirkvi sa paradoxne spája s vyhnaním asi
dvoch stoviek žiakov svätého Metoda z Veľkej Moravy. Znamenalo to ohromný úder
a stratu pre cirkev na našom území. Naplnilo sa však znova Božie slovo obsiahnuté
v Jánovom evanjeliu: „Veru, veru, hovorím
vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme
a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie,
prinesie veľkú úrodu“ (Jn 12, 24). Necelý rok
po smrti svätého Metoda, počas Veľkého
pôstu v roku 886, vyhnali jeho učeníkov.

Nahých a v chladnom počasí, ponížených a obratých o všetko, len
nie o lásku ku Kristovi, ich knieža
Svätopluk vyhnal z územia Veľkej
Moravy. Môžeme zvolať Felix culpa
– šťastná vina, pretože nemúdre
a kruté rozhodnutie spôsobilo rozšírenie kresťanstva medzi Slovanov
v miere, o akej možno ani sv. Cyril
a Metod nesnívali. Kroky učeníkov
smerovali na juh, na územie Bulharska, Macedónska, ale aj Albánska a Chorvátska. Niektorí naďalej
pôsobili v Čechách a Poľsku. Na
miestach, kde sa usadili, zakladali
učilištia podľa vzoru z Veľkej Moravy. Žiaci svätých vierozvestcov
tak vytvorili viacero nádherných
diel v staroslovienčine, čím prispeli
k rozkvetu slovanského písomníctva a kultúry. Jeden z nich,
sv. Kliment, založil pri Ochridskom jazere školu, v ktorej vyučil
tritisícpäťsto žiakov. Okrem toho
sa venoval na území Macedónska
vzdelávaniu a povzneseniu národa.
Misijný charakter veľkomoravskej cirkvi sa vďaka jej vierozvestcom
pevne zakorenil aj v ich žiakoch a umožnil
kristianizáciu všetkých Slovanov. Blahoslavený pápež Ján Pavol II. ich dielo zhodnotil
v encyklike Slavorum Apostoli slovami:
„Popravde povedané, dielo svätých bratov
po Metodovej smrti prechádzalo ťažkou
krízou a prenasledovanie jeho žiakov sa
tak priostrilo, že boli nútení opustiť svoje
pole. Aj napriek tomu ich evanjeliová siatba
neprestávala vydávať ovocie a ich pastorálny
postoj, zameraný na to, aby niesol zjavenú
pravdu novým národom – a pritom rešpektoval ich kultúrnu originalitu, – zostáva
živým vzorom pre Cirkev a pre misionárov
všetkých dôb“. n
Peter Borza
ilustračná snímka ikony M. Klimčáka
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Monastier Krista
Ženícha
Počiatky

Tradičné mníšstvo bolo kresťanskému Východu vlastné
odnepamäti, nakoľko to bolo
práve mníšstvo, ktoré bolo akoby pulzujúcim srdcom Cirkvi
a ktoré ju podporovalo modlitbou, náukou i bdením nad jej
pravovernosťou. Po mnohých
viac či menej vydarených
pokusoch o rozličné formy
mníšskeho a rehoľného života
dochádza hlavne začiatkom
20. storočia u gréckokatolíkov
k snahám o obnovenie tradičného mníšstva. Snaha vladyku
Johna Kudricka o monastier,
ktorý by bol viditeľným znakom
Božej milosti v jeho Parmskej
eparchii, bola vyjadrená pred
pár rokmi aj v jednom jeho
liste, ktorého myšlienky boli
čoskoro na to pretriasané na
viacerých internetových fórach
i v súkromných debatách nielen
duchovenstva, ale aj laikov.
Po určitom čase Pán naozaj
požehnal príhodný moment,
aby realizoval tieto myšlienky,
aj keď v skromnosti a svojím
vlastným spôsobom.
Sestra Celeste, známa svojou
prácou s mladými gréckokatolíkmi aj tým, že ako jedna
z mála baziliánok nosila ešte
svoj mníšsky habit, sa rozhodla
dočasne požiadať o uvoľnenie
zo svojej rehole. Pridružila sa
k nej istá mladá, pre Krista
zapálená dievčina Julie. Spolu
vytvorili základ toho, čo dnes
poznáme ako spoločenstvo Monastiera Krista Ženícha. Po tom,
čo sociálne sestry z Maďarska
opustili svoj dom, ktorý mali
pri gréckokatolíckej pútnickej
svätyni v Burtone v Ohiu, našlo
sa aj vhodné miesto na nový
monastier hneď vedľa tejto
pútnickej lokality.
Počas návštevy nášho met-

ropolitu Jána v USA v apríli
2012 bolo niekoľko príležitostí
stretnúť sa so sestrami. Keďže
o dobré veci sa treba deliť, tento
článok priblíži túto začínajúcu
a Bohom požehnanú komunitu
aj gréckokatolíkom na Slovensku.

Obyvateľky monastiera

Minulého roka, na sviatok Uvedenia Bohorodičky do chrámu
udelil otec John mníšske podstrihnutie malej schimy sestre
Celeste, ktorá prijala meno
matka Teodora. Meno nie je
náhodné. Viaže sa k blaženému
Teodorovi Romžovi, mukačevskému biskupovi. Sestra Julie
bola donedávna novickou a do
osadenstva monastiera patrila
aj postulantka Jessie, ktorá si
pred vstupom do monastiera
vykonala púť do Ríma, a potom
aj ona, hoci pôvodom rímskokatolíčka, prišla do gréckokatolíckeho monastiera, aby tak
skrze modlitbu, prácu, ticho
a poslušnosť hľadala svoju spásu a pomáhala na ceste spásy aj
tým druhým. Koncom septembra 2012 prijali podstrihnutie za
riasoforné mníšky a zo sestry
Julie sa stala sr. Cecília a z Jessie
sr. Gabriela.

Božím slovom, osobitne nad
Piesňou piesní, a ponáraním sa
do života osobnej a liturgickej
modlitby vstupujú sestry do
manželského vzťahu s Kristom
Ženíchom. Hľadiac na Bohorodičku ako vzor sa otvárajú
božskému životu Svätého Ducha, prinášajúc plody pre Cirkev
a svet. Monastier im poskytuje
duchovnú záhradu aj svadobnú
sieň, v ktorej môžu priťahovať
ostatných do rovnakého životodarného vzťahu s Kristom.

O identite

Program bežného dňa

Samotné sestričky svoju komunitu v rámci Parmskej eparchie
definujú ako ženskú mníšsku
komunitu zasvätenú bdelému
životu modlitby a pohostinnosti
podľa tradície kresťanského
Východu. Naplnením ich života
je nasledovanie Ženícha a s radosťou objímajú mníšske cnosti
chudoby, čistoty a poslušnosti.
Majú účasť na dynamickej
láske Trojice zdieľaním života
modlitby, práce i oddychu v ich
monastieri. Rozjímajúc nad

O šiestej ráno sa deň začína
spoločnou modlitbou Ježišovej modlitby a utierňou.
Po nich nasleduje tichá osobná
modlitba a duchovné čítanie.
O deviatej sa sestry modlia
prvú a tretiu hodinku s čítaním
apoštola a evanjelia daného
dňa. O dvadsať minút neskôr sa
stretávajú na spoločných raňajkách. Od desiatej do poludnia
sa venujú práci. Presne o dvanástej sa modlia šiestu a deviatu
hodinku a potom spoločne

obedujú. Od jednej do trištvrte
na štyri sa vracajú znova k svojej
práci. Nasleduje hodinka osobného voľna. Po nej sa znova
stretávajú na spoločnej Ježišovej
modlitbe v tichu a na večierni.
O šiestej je večera a po nej čas
na rekreáciu, štúdium alebo
prácu. Deň sa končí modlitbou
povečeria a silenciom.
Ich práca zahŕňa pohostinnosť, záhradníčenie, prácu
v dome, ikonografiu, prácu
v úradoch, prácu s mládežou,
varenie, pečenie atď. S radosťou
vítajú hostí, ktorí by radi strávili
jeden či viac dní v modlitbe,
jedení aj práci so sestrami a oddýchli si u nich, alebo v hosťovskom dome. Hostia sa môžu
kedykoľvek zastaviť a zapojiť
do niektorých modlitieb so
sestrami.

Spoločenstvo s Cirkvou
Vladyku Jána Babjaka počas
jeho návštevy veľmi zaujali
modlitby za kňazov, ktoré sa
začali ako aktivita spoločenstva v rámci nedávneho Roka
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kňazov. Sestra Gabriela mi
poslala časť z ich typikona,
ktorá je nazvaná Spoločenstvo
s Cirkvou, a v ktorej sa táto aktivita spomína: „Spoločenstvo je
ovocím a prejavom lásky, ktorá
vytryskuje zo srdca večného
Otca a prostredníctvom Svätého
Ducha, ktorého nám dáva Ježiš
(porov. Rim 5, 5), sa rozlieva
v našich srdciach, aby z nás
všetkých urobila jedno srdce
a jednu dušu (Sk 4, 32).“ Práve
realizovaním tohto spoločenstva lásky sa Cirkev javí ako
„sviatosť“, čiže „znak a prostriedok dôverného spojenia s Bohom i jednoty celého ľudského
pokolenia“ (Novo Millennio
Ineunte). Cez ich jednotu s Bohom, plnú účasť na duchovnom
a liturgickom živote Cirkvi
a ustavičný príhovor za všetkých
jej členov sestry vstupujú do
hlbokého a plodného spoločenstva s Cirkvou.
Existencia mníšskeho života
v USA je prakticky neznáma,
dokonca aj v rámci Gréckokatolíckej cirkvi. Sestry túžia
zvýšiť povedomie o dôležitosti
mníšskeho života a jeho hodnote pre Cirkev a svet. Kvôli tomu
sa zapájajú do života eparchie
občasnou účasťou na podujatiach a programoch, navštevujú
farnosti, keďže je nutné, aby
sa predstavili a pozvali ľudí
k stretnutiu s Kristom v ich
monastieri.
Sestry sa stále snažia byť
radostným svedectvom zvlášť
pre mladých ľudí, ktorí hľadajú
pravý vzťah s Ježišom Kristom a snažia sa objaviť svoje
povolanie v Cirkvi. Potvrdzujú
ich hodnotu v Božích očiach
a snažia sa im pomôcť otvoriť
srdcia Božej vôli.
Sestry sú aktívnymi svedkami posvätnosti ľudského
života, propagujú a modlia sa
za ochranu života od počatia až
po prirodzenú smrť.

Duchovné sesterstvo
s duchovenstvom

Dôležitou súčasťou je duchovné
sesterstvo s bratmi kňazmi,
diakonmi, bohoslovcami
a mníchmi, zvlášť v rámci ich
vlastnej eparchie. Snažia sa

bratov kňazov podporovať
skrze modlitby, pôsty a priateľstvo. Povzbudzujú svojich
bratov v Kristovi k tomu, aby
prišli do hosťovského domu
v monastieri, a poskytujú im
tak príležitosť obnoviť si ducha
a bližšie sa stretnúť s Kristom.
Počas Roka kňazov sa sestry
modlili osobitnú modlitbu
za kňazov a urobili si zoznam
kňazov, diakonov a bohoslovcov
eparchie aj iných duchovných,
za ktorých sa denne modlili.
Teraz, keď sa už Rok kňazov
skončil, sa sestry spolu modlia
modlitbu za kňazov v stredy
a piatky na konci utierne.
Nahlas čítajú mená všetkých
duchovných eparchie, ako aj
ostatných, o ktorých vedia.
Aj ich pôst v týchto dňoch je
obetovaný za nich.

Teológia tela

Monastier má veľkú snahu
spropagovať aj náuku blaženého Jána Pavla II. o teológii tela.
Všeobecným povolaním ľudstva
je poznať a objať Krista Ženícha.
Boh nás stvoril, aby sme túžili
po tejto intímnej jednote a táto
túžba sa nám zjavuje skrze naše
vlastné telá. Od počiatku stvorenia je jednou z najväčších ľstí
diabla snaha presvedčiť človeka,
že túto túžbu musí naplniť
bez Boha a že Boh nechce byť
v jednote s ním. Naša kultúra si
osvojila tento pokrivený názor
na realitu a hľadá dočasné
uspokojenie a umelé naplnenie
v matérii a v zneužívaní sexuality. Snažia sa naprávať jazyk
manželov pokrivený našou kultúrou tak, že odhaľujú nielen
to, že mníšsky celibát ukazuje
na jednotu ľudstva s Bohom
v nebi, ale aj na to, že ľudská
sexualita je navrhnutá Bohom
na to, aby viedla mužov a ženy
k rovnakej jednote a účasti na
živote Trojice. Sestry sa snažia

pripomínať všetkým pokrsteným toto osobné pozvanie do
jednoty s Kristom a obnoviť
tak zdravý, celistvý pohľad na
ľudskú osobu – telo a dušu.
Monastier odpovedá aj na
výzvu bl. Jána Pavla II. z listu
Orientale Lumen, kde napísal,
že si praje, aby sa mníšstvo
„v katolíckych východných
cirkvách zase rozvilo“. Zvlášť
zdôraznil, že východná diaspóra
(napríklad USA) je miestom,
„kde existencia východných
kláštorov by mohla v týchto krajinách upevniť východné cirkvi
a navyše mohla by byť cenným
príspevkom k rozvoju kláštorného života na Západe“.

Radostná komunita

Sestra Cecília vyznáva: „Slovo
radostný je jedným z najčastejšie používaných na opis nášho
monastiera. Možno je to práve
radosť, ktorá je najdôležitejším
prorockým svedectvom, ktoré
v dnešnej dobe môžeme vydať
svetu. Ľudia potrebujú vidieť,
že život v Kristovi – a my by
sme povedali život v intímnej
jednote s Kristom – je životom
radostnej slobody! Taký, ktorý
vyžaduje námahu, a dokonca
vyžaduje utrpenie a zapretie
seba samého, ale súčasne oslobodzuje od tých vecí, ktoré nás
rozličnými spôsobmi spútavajú
a zabraňujú nám zažiť radosť,
ktorá je nám ponúkaná. Počas
našich táborov pre dievčatá,
konaných tohto leta sa moje
srdce usmievalo, keď som počúvala jedno z dievčat, ktoré sa
snažilo popísať, ako radosť žiari
z našich tvárí, zvlášť preto, že je
to časťou nášho tela, ktorá nie je
zakrytá habitom, a tak na seba
priťahuje pozornosť. Pre nás sú
naše tváre symbolom vzkriesenia, ktoré prináša Kristus skrze
umŕtvovanie seba a obetovanie
našich slabostí. ,Stále nosíme

na tele Ježišovo umieranie, aby
sa na našom tele zjavil aj Ježišov
život.‘ (2 Kor 4, 10) Niektorí ľudia sa nás pýtali, prečo nosíme
čierny habit. To nie je len kvôli
tomu, že je to východná mníšska tradícia, ale aj preto, že je to
dôležitou pripomienkou pre nás
i pre svet, akým paradoxom je
svet života radostného pokánia.
Nie sme zúfalí pre naše hriechy
a slabosti! Kristus hovorí každému z nás: ,Stačí ti moja milosť,
lebo sila sa dokonale prejavuje
v slabosti.‘ (2 Kor 12, 9) Ak niekoho pri stretnutí prekvapíme
radosťou, je to počiatočný bod,
pri ktorom môžeme túto osobu
pritiahnuť do nášho vzťahu
s Kristom.“

Ekumenický rozmer

Monastier má aj istú ekumenickú dimenziu, keďže sestry
strávili niekoľko mesiacov s požehnaním vladyku aj v pravoslávnom Monastieri sv. myronosičiek v Otegu (New York). Aj
táto skúsenosť bola pre formovanie sestier veľmi prospešnou.
Je radosťou, že aj pravoslávna
strana umožnila tento formačný
pobyt a sestry dokonca boli prítomné na mníšskych podstrihnutiach všetkých členiek nášho
monastiera.

Namiesto záveru (od
sestry Cecílie)

Milujeme našu Cirkev a chceme, aby rástla, kvitla a prinášala
život do sveta. Vieme, že na
to, aby prišla obnova Cirkvi,
musíme najprv pracovať na
našich vlastných srdciach
a podriadiť našu vôľu Kristovi.
Potom to bude Kristus, ktorý
nás použije, ako bude chcieť
pre dobro Cirkvi. Tešíme sa na
to, až uvidíme, aké plány Boh
odkryje pre náš monastier. Prosíme o modlitby našu materskú
cirkev zo strednej a východnej
Európy!
Prípadné záujemkyne o formu mníšskeho života nech sa
obrátia s radosťou a spokojne na
internetovú stránku monastiera: www.christthebridegroom.
org/. n
sr. Cecília Hritzová
a Daniel Černý

Rodina
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Rodina
Ježiš, dieťa ako každé iné...
(Lk 2, 41 – 50)

Veľmi sa mi páči pasáž z Lukášovho evanjelia, kde sa opisuje príbeh o malom Ježišovi,
ako sa stratil a našli ho v chráme. Zdá sa, že
aj sv. Jozefovi a Panne Márii sa prihodilo to,
čo sa stáva mnohým rodičom, že živosť ich
dieťaťa prevýšila ich pozornosť. Páči sa mi
predstavovať si, ako sa čistí manželia večer
prvého dňa cesty stretli a zistili, že ich dieťa
sa stratilo. Začínajú ho hľadať medzi známymi a príbuznými. Rodičia, ktorým sa už
niekedy stratilo dieťa, chápu úzkosť Jozefa
a Márie. Chvatne sa vrátili do Jeruzalema
a namierili svoje kroky do Otcovho domu,
do chrámu, cieľa každej púte židovského
národa. Veľmi sa mi páči výčitka Márie
svojmu nakoniec nájdenému dieťaťu.
Rovnaká ako výčitka každej dnešnej mamy
i mám všetkých čias. Nemyslí len na seba,
ale spája svoju úzkosť s Jozefovou úzkosťou, a tak zdvojnásobuje svoje pokarhanie:
„Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou
hľadali“. A páči sa mi aj mladícka odpoveď,
tak trocha podráždená, v obrane jeho skorej
zrelosti a samostatnosti. Táto odpoveď poukazuje na jeho rané vedomie svojho božstva: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste,
že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“
Akoby im hovoril: „Už som veľký, nie som
už dieťa, dajte mi slobodu.“ Kde sme to
počuli? Hovoria to každý deň dospievajúce
deti, ktoré sa už necítia byť deťmi a majú
túžbu po slobode.
Kiko Argüello, veľký muž Cirkvi, namaľoval ikonu Svätej rodiny, ktorá sa používa
ako symbol Svetových stretnutí rodín. Na
nej zobrazil akoby ten moment, keď sa
Ježišova rodina vracia do Nazareta po jeho
dobrodružstve so slobodou: Ježiš, už
dospievajúci, sa vracia na pleciach svojho
otca ako hravé dieťa, ktoré sa snaží uzmieriť
si Jozefa. Sv. Lukáš to vyjadruje jasnejšie:
„Vrátil sa s nimi a bol im poslušný.“ Teda
odvtedy ich vždy poslúchal. Ježiš, dieťa ako
každé iné!

Rodina formuje

Kým som bol, kým som a kým budem – to
vo veľkej miere závisí od mojej rodiny.
Rodina nás formuje k dobrému či zlému,
rodina nás formuje, a hoci nás nepredurčuje, pretože sme slobodní, vplýva na náš
život od kolísky po hrob.
Stvárňujúca mužov a ženy budúcnosti
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spôsob života. Odtiaľ pochádza potreba
takýchto rodín vytvárať spoločenstvo s inými, navštevovať centrá kultúry, udržiavať
priateľstvá so susedmi a zapájať sa do života
náboženskej komunity, aby mohli sociálne
žiť, pretože spoločenstvo obohacuje.

Rodinná výchova...

• Členovia rodiny musia mať motiváciu
na pocit hrdosti, že k nej patria, musia
milovať svoj „dres“.
• Kresťanská rodina funguje ako domáca
cirkev, spoločenstvo viery, lásky a chvály.

• Úcta k rodičovskej autorite a k dôstojnosti detí vytvára vzťahy plné harmónie,
v ktorých strach nemá miesto.
• Ekonomický blahobyt je dôležitý, nie
však na úkor rodinného spolužitia.
• Každá žena má právo byť matkou „na
plný úväzok“.
• Najlepšie sa nežije v malej rodine, ale
v rodine, v ktorej sú rodičia zodpovední
a spojení v láske. n
P. Sergio G. Román
(zo španielčiny preložil otec Peter Labanič)
ilustračná snímka: sxc.hu

Charita informuje

R

má prvoradú dôležitosť v občianskej spoločnosti, od ktorej musí dostávať potrebnú
podporu na zavŕšenie svojho poslania.

Útoky na rodinu

Zločinné útoky proti rodine ukazujú
zvláštnu zlobu: vražda nenarodených detí,
propaganda proti nerozlučnosti manželského zväzku, voľná láska, nezodpovedné
používanie sexuality, sebecké odmietanie
plodenia, opúšťanie rodičov v starobe,
priskorý odchod z domova.
Takisto škodia rodine obmedzenia, ktoré
spôsobuje morálna alebo telesná bieda:
otec, ktorý emigruje hľadajúc prácu; slobodná matka, ktorá zanedbáva svoje deti,
lebo im zháňa chlieb; odchod zo školy; deti,
ktoré pracujú; chýbajúce prostriedky na
živobytie; chýbajúca lekárska starostlivosť;
rastúci alkoholizmus a závislosť od drog;
telesné a verbálne násilie; neúcta k ženám...

Rodina ako hodnota

Vo vidieckom prostredí je rodina faktorom prežitia. Často vidíme vo veľkých

patriarchálnych alebo matriarchálnych
rodinách, že ak z nejakých dôvodov chýba
manžel, strýkovia a tety sa ujmú podpory a sprevádzania manželky a jej detí.
V týchto rodinách sa takmer nevyskytujú
opustení alebo zanedbaní starí rodičia;
stále sa s nimi počíta, sú užitoční a vážení
až do chvíle smrti. Vidiecka rodina siaha
ďalej než len k manželom a deťom; puto so
starými rodičmi, strýcami a bratrancami,
hocako vzdialenými, je silné a účinné. To
isté sa deje vo štvrtiach miest, kde žijú ľudia
usadení počas mnohých generácií. Tento
druh rodiny, ktorí nazývajú molekulárnym,
je hodnotou hodnou úcty.
Fenomén urbanizácie (roľníci sťahujúci
sa z vidieka do mesta) vytvoril nový druh
rodiny zameranej na manželský pár a deti,
ktoré nachádzajú útočisko a sú izolované
v malom bytíku, kde ich okolnosti nútia byť
nezávislými od druhých. Tento druh rodiny
pomáha intímnej blízkosti manželov a obohateniu vzájomných vzťahov medzi rodičmi a deťmi; keďže im chýba podpora širšej
rodiny, potrebujú si vytvoriť svoj vlastný

ok 2012 je síce za nami, ale napriek
tomu sa chceme za ním ohliadnuť
a zhodnotiť, čo sa počas neho podarilo urobiť. Nebolo to len tak samo od seba.
Je za tým kus práce pracovníkov i dobrovoľníkov charity, ale i opory a podpory dobrodincov. Darcovia aj z radov čitateľov Slova
nám pomohli prostredníctvom modlitieb,
materiálnych a finančných darov, poukázaním 2% dane z príjmov, zbierok na charitu,
ale i osobných darov.
V roku 2012 sa podarilo zrealizovať viaceré projekty:
• Schváliť a začať realizáciu projektu Komplexné sociálne služby pre deti a mladých
v regióne Stará Ľubovňa cez Švajčiarsky
finančný mechanizmus a Úrad vlády SR;
• Odkúpiť kotolňu Spravbytu na ulici Pod
táborom v Prešove pre potreby poskytovania sociálnych služieb a pracovnej terapie;
• Vymaľovať a opraviť priestory Centra
Gréckokatolíckej charity (GKCH) v Prešove
po viac ako desiatich rokoch prevádzky;
• Usporiadať výstavu fotografií v OC MAX
Prešov Charita v živote... život v charite spojenú so zbierkou obnosenej obuvi a spustením spolupráce v otázke pracovných ponúk
a stravy pre klientov Nízkoprahového
denného centra charity;
• Zorganizovať Dni otvorených dverí
v Dome sv. Faustíny vo Svidníku (spolu so
sprievodnou akciou distribúcie časopisu
Cesta primátorom), v pobytových zariadeniach Pod táborom v Prešove (Útulok Archa, Nocľaháreň Effeta, Domov na pol ceste
Dom Charitas), v Centre sociálno-poradenských služieb, v resocializačnom stredisku
Domov nádeje Prešov (spojené s výstavkou
výrobkov pracovnej terapie, prednáškou
a zážitkovou formou skupinovej terapie)
a v Dome sv. Anny v Starej Ľubovni (spojené s predstavením O dedkovi a repke);
• Pokračovať v rekonštrukcii Domu sv.
Faustíny vo Svidníku a vyriešiť statiku

podkrovia;
• Pripraviť stretnutie zamestnancov na
tému Ciele a poslanie GKCH spolu s Mgr.
Jozefínou Komárovou;
• Presťahovať Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas v Prešove
z Jarkovej ulice na Hlavnú ulicu a uvoľniť
priestory pre potreby Domova nádeje;
• Umiestniť solárne panely na ohrev teplej
vody pre pobytové zariadenia Pod táborom
v Prešove;
• Rozvinúť spoluprácu s externým fundriserom a získať finančné prostriedky na priemyselnú pračku pre objekty Pod táborom
v Prešove;
• Usporiadať výlet pre zamestnancov
s rodinami do Slovenského raja a tri celodenné duchovné obnovy pre zamestnancov
(z toho jednu púť na horu Zvir v Litmanovej);
• Zrealizovať služobnú cestu u zahraničného partnera pre projekt Komplexné sociálne
služby pre deti a mladých v regióne Stará
Ľubovňa (Stiftung Wagerenhof Uster so
storočnou tradíciou v poskytovaní služieb
pre osoby so zdravotným postihnutím);
• Prijať zahraničnú návštevu pátra Franca
Gattiho SJ z Talianskej katolíckej misie
a priateľov z Nadácie Alessandra Marzano
Uster u nás (Svidník, Stará Ľubovňa) a na
Ukrajine (Korolevo);
• Upraviť dvor, vyrobiť nové oplotenie,
rekonštruovať fasádu a vymeniť okná v Domove nádeje na Jarkovej ulici v Prešove;
• Zúčastniť sa na Púti charít k sv. Alžbete
v Košiciach, kde boli ocenené dve pracovníčky Gréckokatolíckej charity v Prešove;
• Kúpiť nové auto pre riadiacu zložku
a 9-miestne dodávkové vozidlo pre potreby
zariadení a služieb GKCH.
Aj vďaka vám sa nám nielen toto všetko
podarilo v predchádzajúcom roku úspešne
zvládnuť. n
Peter Valiček, riaditeľ GKCH

Spirituálna
zmes
V konečnom dôsledku vedú sekty do
slepých uličiek, v ktorých človek namiesto
jasnej orientácie prežíva chaos. Namiesto
zakotveného svetonázoru prežíva tmu.
Namiesto rýchlej spásy sa dostáva do
psychiatrických zariadení alebo k deštrukcii
vlastnej osobnosti.
V náboženskej oblasti je dnes lepšie
používať pojem spiritualita než náboženstvo. V tejto perspektíve už podstatou
náboženstva nie je stretnutie človeka s Bohom, ktorý nás učí zrelej múdrosti a láske,
pretože religiozita postmoderného človeka
sa stáva zmesou rôznorodých korektných,
aj keď často rozporuplných a nezlučiteľných
elementov.
Táto zmes zahŕňa neveľkú dávku lásky
k blížnym (najmä voči tým, ktorí sú v danej
chvíli slávni a bohatí, alebo vo vzťahu
k sexuálnym subkultúram; a všetko sa to
deje pod prikrývkou tolerancie a rešpektovania ľudských práv). Prijíma často podobu
priateľskej náklonnosti a prejavovania citov
voči zvieratám a vonkajšiemu prostrediu.
Zabúda však na ochranu človeka a jeho
vnútorného prostredia. Alebo má podobu
ideologicky korektnej psychológie (inšpirovanej najmä takými predstaviteľmi ako
C. Rogers, ktorý vo svojich názoroch nadväzuje na východné smery a myšlienky), ako
aj parapsychológie doplnenej ezoterickými,
okultnými a astrologickými predstavami.
A práve toto otvára dvere východným
filozofiám a sektám, ktoré z nich vychádzajú a ponúkajú niečo „iné“. Niečo nové, čo
doteraz nebolo známe. Napríklad reinkarnácia, ktorá je v hinduizme a vo východných náboženstvách považovaná za zdroj
utrpenia, bolesti a zla, je v západnom svete
propagovaná ako niečo, čo má byť liekom
na všetky choroby súčasného človeka.
Upútava nás meditácia a stavy zmeneného
vedomia, pretože človeka vždy fascinuje
niečo paranormálne, niečo mimoempirické.
Človek túži po okamžitom zážitku. Z rôznych náboženských systémov si vyberá len
to, čo mu najviac vyhovuje a čo mu prináša
zdanlivo okamžité riešenie problémov.
Práve východné sekty často tento
„zážitok“ ponúkajú. Niekedy dokonca aj
pomocou halucinogénnych látok. A preto je
logické, že dnešného konzumného človeka veľmi láka napríklad ideál asketického
mnícha, ktorý celý deň mantruje, bubnuje
a praktizuje jogistické cvičenia.
Kamil Kardis
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Proste
a dostanete
D
eň, keď som počala nášho prvého
syna, mám stále v živej pamäti.
Všetko v ten deň bolo akési iné.
Krajšie. Vravela som manželovi, že čakáme bábätko, že to bude syn a že sa bude
volať Dávid. No on sa len smial, vraj ako to
môžem hneď vedieť. Ale ten neopísateľný
pocit, že sa k vám sklonilo celé nebo a Boh
vdýchol novú dušu do lona matky, bol fascinujúci. Žena to vraj niekedy sama vie...
Skutočne. Aj lekárska prehliadka
po istom čase potvrdila začiatok šiesteho
týždňa tehotenstva a my šťastní rodičia sme
sa tešili na prichádzajúci život. S pekným
obdobím však prichádzali aj povinnosti,
a to lekárske prehliadky, ktoré žena počas
tehotenstva musí absolvovať. Vzhľadom na
moju vážnu neurologickú diagnózu sme to
mali náročnejšie. Všetci lekári si chceli byť

istí, že žena so sklerózou multiplex neporodí choré, postihnuté dieťa. Lekári zdôrazňovali: invalid nemôže mať invalida.
Čas plynul. Bruško rástlo úžasnou
rýchlosťou. Odzneli ranné nevoľnosti,
nastal pokojný, požehnaný, milostiplný
čas. A práve vtedy, v polovici tehotenstva,
keď je už bábätko veľké, má okolo tridsať
centimetrov, keď sú pohyby jasné a viditeľné, prišla po prehliadke 3D ultrazvukom
šokujúca správa.
Slovník košického lekára sa náhle zmenil.
Počatý život už nenazýval dieťatkom, bol
to len plod. Plod, ktorého sa treba čím skôr
zbaviť. Jeho nemilosrdná diagnóza pre naše
nenarodené dieťa bola Downov syndróm.
Na otázku, či sa predsa len nemôže mýliť,
či je to skutočne také jasné a vážne, zazneli
z jeho úst tvrdé slová, že je najväčším

špecialistom na Slovensku. Že ak ho bude
chcieť Bratislava v diagnostike dobehnúť,
bude jej musieť ísť oproti. Downov syndróm s istotou.
Pre mňa a manžela to bola silná rana. Tisíce otázok, obáv, mlčanie. Čo budeme robiť? Podľa lekárov sme ešte mali absolvovať
amniocentézu. Ale nie preto, aby diagnózu
potvrdila. Bolo to už len formálne, kvôli
zákonu, keďže potrat sa dal vykonať už len
z takzvaných zdravotných príčin.
Kam utekať, Pane, na koho sa obrátiť?
Kto mi pomôže? Čo budeme teraz robiť,
kam sa ukryť?
Zvláštne ticho naplnilo celé moje vnútro.
S istotou sme sa rozhodli amniocentézu,
pri ktorej zomierajú dve až tri nenarodené
deti zo sto, odmietnuť. Každý deň sme
sa v modlitbe vrhali do priepasti Božieho
milosrdenstva, každý deň som sa v modlitbe stretávala so živým Ježišom a prosila ho,
nech mi dá zdravé dieťa, lebo on, Všemohúci, môže. Každý deň som na Pána naliehala, aby splnil to, čo sám povedal: „Proste
a dostanete“ a na inom mieste: „Tam, kde sú
dvaja v mojom mene, som aj ja...“ Niekedy
okolo siedmeho, ôsmeho mesiaca tehotenstva sme sa s manželom vybrali do Krakova,
do Sanktuária Božieho milosrdenstva, na
miesto, kde sa sv. Faustíne zjavil milosrdný Ježiš. Aj tam sme Pána prosili o zdravé
dieťa. A Boh vylial na nás svoj pokoj.
Po krutých pôrodných bolestiach prišiel
okamih zrodenia. Pôrodná sála bola plná
nemocničného personálu. V nemocnici sa
dvíhali telefóny a vravelo sa: Skleróza multiplex rodí... Už som nebola pacient, len číslo.
Všetci boli zvedaví, každý to chcel vidieť.
O šiestej večer sa mi narodil synček
Dávid. Ako dnes si pamätám jeho veľké
otvorené očká, ktoré na mňa uprene hľadeli. Moja prvá otázka bola: „Je zdravý?“ Z úst
lekárky zaznelo: „Áno, je. Zdravý a krásny.“
Pane velebím ťa, za tvoje milosrdenstvo,
za všetky dary, ktoré nám dávaš. Velebím
ťa za to, ako sa skláňaš k človeku, za ovocie
našej lásky, ktoré si nám požehnal. Za to, že
počuješ modlitby svojich detí, že neodoprieš nič, čo je v tvojich očiach dobré. Ďakujem ti, že vedieš svojich služobníkov a že
sa stále môžeme oprieť o tvoj pre nás prebodnutý bok a tvoje nekonečne milosrdné
srdce. Ďakujem ti, že si oslávil svoje meno
a zhliadol aj na mňa, malú a poníženú.
Lekár, ktorý diagnostikoval moje nenarodené dieťa, ma v pôrodnici stretol a videl aj
Dávidka. Nepovedal ani slovo...
Ó, Pane, aké veľké sú tvoje diela, všetko si
múdro urobil! n
Andrea Lištiaková
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Prorok Sofoniáš
Dejiny Izraela sú poznačené pokojnými obdobiami, keď Izrael uctieval Pána, a obdobiami,
keď sa od neho odvrátil, čo pre Izrael znamenalo vždy katastrofu. Náboženský a mravný
úpadok Judska za vlády bezbožných kráľov Manassesa a Amona prepukol až do takej miery,
že kráľ Manasses začal podporovať kult kanaánskeho boha Baala, znesvätil Jeruzalemský
chrám, svojho syna obetoval Molochovi. Kto sa postavil jeho nariadeniam, bol popravený.
V krajine sa rozhojnilo úplatkárstvo, klamstvo. Z asýrskeho náboženstva prebrali mágiu,
astrológiu, veštenie a iné okultné praktiky. Jeho nástupcu, kráľa Amona, ktorý si dal meno
podľa egyptského boha slnka, zabila jeho osobná stráž už po dvoch rokoch svojvoľnej vlády.

P

o Amonovi sa na trón dostal Amonov
osemročný syn Joziáš. Podrobnejšie
sa môžeme o ňom dočítať v Druhej
knihe kroník (34, 1nn) a Druhej knihe
kráľov (22, 1nn). Jeho meno znamená Pán
vylieči, čo sa ukázalo neskôr ako prorocké,
pretože kráľ s veľkou horlivosťou odstraňoval pohanské modly, kulty a zvyky a vážne
sa pokúšal o náboženskú reformu a návrat
k dávidovskej tradícii a kultu pravého Boha.

Prorok

Mocné obrátenie nastalo v živote Joziáša
vďaka kázaniu proroka Sofoniáša, súčasníka proroka Jeremiáša, ktorý pôsobil medzi
rokmi 640 – 622 pred Kristom. Význam
jeho mena je Jahve skryl, čo môže naznačovať situáciu v dobe prorokovho narodenia,
keď Manasses prelial mnoho nevinnej krvi.
Prorok pochádzal z Júdovho (Dávidovho)
rodu. O tom, že pochádzal z významnej
rodiny, svedčí rozsiahly rodokmeň na
začiatku spisu, ktorý siaha až po Ezechiáša. Niektorí autori sa prikláňajú k tomu,
že po kráľa Ezechiáša, iní sa prikláňajú
k mienke, že ide len o náhodnú zhodu
mien. O osobe proroka sa nedozvedáme
nič bližšie, pretože cena človeka spočíva
vo vernosti Bohu, preto sa biblická zvesť
nezaoberá poslom, ale posolstvom. Z dejín
židovského národa je ale jasné, že Sofoniáš
prežil ohavnosti, ktorých sa dopustili judskí
králi.

Dies irae

Proroctvo proroka Sofoniáša ukazuje veľký
Boží súd nad všetkými zradcami a nepriateľmi biblickej viery, preto ohlasuje budúci
Pánov deň, ktorý bude katastrofou nielen
pre nepriateľské národy, ale aj pre samotné
Judsko. Tento deň sa má stať dňom radikálneho rozhodnutia (dies irae, dies illa – deň
hnevu). Obraz Pánovho dňa hral významnú

úlohu v apokalyptickej literatúre.
Opisuje ho ako deň hnevu, úzkosti, zvierania, víchra a víchrice,
tmy a temnoty, oblakov a mrákavy. Pán „vystrie ruku proti Júdovi
a proti obyvateľom Jeruzalema,
a vyhubí z tohto mesta zvyšky
bálov i mená žrecov... i tých, čo sa
vzdialili od Pána, nehľadajú Pána
a nejdú za ním“ (Sof 1, 4. 6).
„Ticho pred tvárou Pána
Jahveho!“ (Sof 1, 7) Tento bohoslužobný výkrik mal pripraviť
účastníkov na zjavenie Boha.
Pred svätosťou a blízkosťou Pána
zmĺkne každé telo a celá zem.
Podobne aj na Veľkú sobotu
spievame na Liturgii sv. Bazila
Veľkého s večierňou namiesto
Cherubínskej piesne Nech mlčí
každý človek. Deň súdu sa začne
od „Božieho domu“, preto najprv
zasiahne kmeň Júdu a Jeruzalem.
Postihnutí budú najmä veľmoži
a kráľovskí úradníci, ktorí by
mali uplatňovať Boží súd, ale
ľsťou a násilím sa spreneverili
voči ľudu. Prorok sa obracia na
„chlapov, ktorí tučnejú na svojich
kvasniciach a hovoria si: ,Pán
neurobí ani dobré a ani zlé‘“ (Sof
1, 12). Zastávajú deistický názor,
že Boh nepôsobí v živote človeka.
Neviedlo k tomu vierolomné
správanie sa kráľov, vlád aj kňazov, ktorí prijímajú protichodné
názory z iných náboženstiev?
Prorok ich robí priamo zodpovednými za náboženský synkretizmus. O ňom sa dozvedáme aj
z deviateho verša, kde sa spomína
skákanie cez prah, ktoré bolo
magickou praxou obrany pred
démonmi. Kňazi Jahveho, ktorí
zároveň slúžia Molochovi? Ľudia
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sú v zmätku zo zmesí názorov. Tie spôsobujú, že človek radšej zľahostajnie smerom
k Bohu, aby nemusel premýšľať o tom, kde
je pravda.

Obeta

Pre tieto ohavnosti sa všetky národy mali
stať svedkami trestu, ktorým stíha Pán svoj
ľud. Chce ho obetovať. Obeta sprítomňuje spoločenstvo Boha. Pri obete zvanej
zebach bolo zabité teľa. Celá rodina sa zišla
na hostinu, teda o tejto obete sa hovorí
v kladnom zmysle slova. Z kontextu proroctva ale vyplýva, že Sofoniáš slovo zebach
používa v inom zmysle. Obetou, ktorú Pán
pripravil, je judský ľud. Pán postihuje svoj
ľud, a práve preto má táto obeta spasiteľný
význam. Pán ho chce aj ťažkými otrasmi
a pohromami zobudiť a obnoviť tak všetky
prisľúbenia, ktoré mu dal. Chce ho znova
pozvať do spoločenstva s ním. Do spoločenstva lásky. No aj pohanom chce poskytnúť
čas milosti. Možnože na niekoho proroctvo
pôsobí pesimisticky. No Sofoniáš pesimistom určite nie je. Za hroziacou záhubou
vidí lepšiu budúcnosť. Pán musí previesť
svoj ľud cez oheň súženia, aby z neho
vytvoril nástroj na budúce požehnanie
ľudstva: „Uprostred teba je Pán, tvoj Boh,
spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od
radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od
plesania.“ (Sof 3, 17)

Chudobní

Prorok vyzdvihuje chudobných – nielen z materiálneho, ale aj náboženského
a ľudského hľadiska. Jednak preto, že sú
obeťami zneužitia moci, jednak pre ich
nábožnosť a vernosť Pánovi. Sofoniáš volá:
„Hľadajte Pána, všetci pokorní zeme, ktorí
konáte podľa práva, hľadajte spravodlivosť,
hľadajte pokoru. Uprostred teba je Pán, tvoj
Boh...“ (2, 3; 3, 17a)
Stojí za zmienku, že v hebrejčine je fráza
uprostred teba vyjadrená výrazom, ktorý
pripomína lono. Sion ako matka hostí vo
svojom chráme spasiteľnú Pánovu prítomnosť. Títo chudobní sú teda predmetom
osobitnej Božej lásky a spravodlivosti. Iba
týmto chudobným Sofoniáš vyhradzuje
prisľúbenie spásy. Medzi nimi sú aj spravodliví cudzinci, ktorých si Pán očistí na
svoju slávu. Aby sa však toto naplnilo, musí
sa Jeruzalem – mesto vzbury a násilia očistiť
a obnoviť.

Joziáš

Krajina bola stále pod vplyvom Asýrska.
Ale postupne (tým, že sa Joziáš primkol

k Pánovi a opustil asýrske zvyky aj vďaka
vplyvu proroka Sofoniáša) sa vplyv Asýrie
oslaboval, až nakoniec v roku 629, keď
už bol vládca Asýrska Aššurbanipal dosť
starý, sa Joziášovi podarilo oslobodiť Judsko
z područia Asýrie. Postupne sa kráľ Joziáš
rozhodol očistiť krajinu a chrám. Za svojich
31 rokov vlády opravil schátrané časti Jeruzalemského chrámu. Vyslal k veľkňazovi
Helkiášovi vysokých úradníkov – pisára
Safana, veliteľa mesta Másiáša a kancelára
Jozu, aby riadili opravu chrámu. Za účasti
svedkov bola otvorená chrámová pokladnica. Všetko zlato a striebro patriace chrámu
bolo vrátené. Pri prácach na oprave chrámu
vystupovali levitskí speváci a hudobníci.
Hudobnými nástrojmi udávali rytmus
práce, predovšetkým pri prenášaní ťažkých
bremien. Bol to všeobecný zvyk, že trubači
vydávali povely. Pri oprave našiel veľkňaz
Helkiáš knihu Pánovho zákona. Zvitok
prekvapujúco obsahoval hlavnú zákonodarnú časť. Keď Asýrčania sto rokov predtým
zničili zvyšok severného Izraelského kráľovstva, kňazi, ktorí pred nimi utekali do
Judska, sa v snahe zachrániť posvätné spisy
rozhodli ukryť ich do tajných častí chrámu.
Vo svojom reformnom úsilí prikázal, aby do
Jeruzalema začali putovať ľudia a aby v 14.
deň prvého mesiaca spoločne slávili Veľkú
noc (Pán mohol byť uctievaný jedine v Jeruzaleme, kde mal svoj oltár). Centralizoval

náboženstvo tak, aby sa znova nezačali
tvoriť rôzne prúdy judaizmu, resp. aby sa
znova nezačali prinášať obety iným bohom.
Počas slávenia Paschy samotný kráľ Joziáš
obetoval mnoho oviec a dobytka. Stalo sa
to v osemnástom roku jeho vlády. Obetou
chcel zvýrazniť vážnosť a veľkoleposť oslavy
exodu – východu z Egypta a celému národu
ohlásiť: „,Sväťte Pánovi, svojmu Bohu,
Veľkú noc, ako je napísané v tejto knihe
zmluvy!‘ Lebo takúto Veľkú noc neslávili
odo dňa sudcov, ktorí súdili Izrael, po všetky dni izraelských kráľov a judských kráľov“
(2 Kr 23, 21 – 22). Možno aj vďaka tejto
v histórii Izraela výnimočnej obnove mohol
prorok Sofoniáš zakončiť svoje proroctvo
slovami plnými nádeje v Božie milosrdenstvo, ktoré je radostným posolstvom aj
pre posledné časy. „,Zronených pre sviatky
odstránim z teba, sú ti ťarchou hanebnou.
Hľa, v tom čase skoncujem s tými, čo ťa
utláčali, zachránim kuľhavého a pozbieram
roztratených, urobím ich slávnymi a chýrnymi v celej krajine ich hanby. V tom čase
vás privediem, v tom čase vás pozbieram,
lebo vás urobím slávnymi a chýrnymi medzi
všetkými národmi zeme, až vám navidomoči obrátim váš osud,‘ hovorí Pán.“ (Sof 3,
18 – 20) n
Michal Vadrna
ilustračná snímka: iconexpo.ru

FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ SLOVA
V júni 2012 redakcia Slovo vyhlásila fotografickú súťaž, ktorá bola ukončená k 1. februáru
2013. Prihlásilo sa do nej 33 autorov, ktorých príspevky boli rozdelené do desiatich tematických okruhov. Kvalitu snímok hodnotil nestranný profesionálny fotograf.
Víťazi jednotlivých kategórií získavajú vecné ceny. Zaslané fotografie budú súčasťou archívu redakcie a budú použité podľa potreby redakcie.
Poradie v jednotlivých kategóriách
Dieťa a mladý človek (ľudia): 1. Anna Porhinčáková (Dieťa), 2. Norbert Šoltés (Úsmev
nevinnosti), 3. Marta Kozáková (Na dvore)
Modlitba a spoločenstvo: 1. Eva Lamancová (Bárkafest), 2. Michal Vadrna (Modlitba), 3.
Jana Lukáčová (Požehnávanie)
Pamiatka zosnulých: 1. Martin Zakucia (Nádej zomiera posledná), 2. neudelené, 3. Milan
Malast (Živá voda)
Pascha: 1. neudelené, 2. Anna Porhinčáková (Pascha a dieťa), 3. Ivan Bulík (Veľký piatok
v Jarabine)
Pôst a kríž: 1. neudelené, 2. Ján Saloň (Spln), 3. Ivana Murdziková (Kríž)
Príroda: 1. Lucia Novotňáková (Podvečer), 2. Peter Jakub (Hory), 3. Milan Gača (Rozkvitnutá hruška)
Rodina: 1. neudelené, 2. neudelené, 3. Milan Malast (Pri prameni)
Sakrálny objekt a ikona: 1. Milan Malast (Srdce zvonára a zvona), 2. Ivana Murdziková (Na
prelome dňa), 3. Ján Saloň (Pod ochranou)
Svätenie vody a sviečok: 1. neudelené, 2. neudelené, 3. Marta Kozáková (Svätenie vody)
Vianoce: 1. neudelené, 2. Jaroslav Demjan (Cesta za svetlom k spáse), 3. Peter Tkáč (Vianoce)
Chceme sa všetkým, ktorí prispeli do súťaže, srdečne poďakovať za zaslané príspevky.
redakcia
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rokov, sníval sa mu sen.
Porozprával ho nášmu
otcovi a materi. Snívalo sa
mu, že stratég zhromaždil
všetky devy nášho mesta
a povedal mu: ,Vyber si
z nich, ktorú chceš za
ženu a pomocnicu sebe
rovnú.‘ On, keď všetky
poprezeral a obhliadol,
videl jednu zo všetkých
najkrajšiu, so žiarivou
tvárou, veľmi okrášlenú
zlatými retiazkami a perlami a všetkou krásou.
Nazývala sa Sofia, to jest
Múdrosť. Tú si vybral.
Keď počuli rodičia tieto
jeho slová, povedali mu:
,Zachovaj prikázania otca
svojho, synu, a nepohŕdaj
naučením matere svojej.
Lebo prikázanie je kahanom a naučenie svetlom.
Riekni Múdrosti: Sestrou
mi buď a učiň mi známou

Nevesta Múdrosť
R
az, keď preberali zákony spravodlivosti, rozprával im Metod
o súde kráľa Šalamúna a o tom,
ako si od Boha vyprosil chápavosť, aby
pochopil právo, a tak sa jeho múdrosť
stala známou široko-ďaleko.
„V tom čase prišli ku kráľovi dve
neviestky s jedným dieťaťom. Každá zo
žien tvrdila, že je jej a to mŕtve porodila druhá. Tu rozkázal kráľ: ,Doneste
mi meč a pretnite živé dieťa na dvoje
a dajte polovicu jednej a polovicu
druhej!‘ Nato žena, ktorej syn bol živý,
povedala kráľovi, lebo sa pohla jej láska k vlastnému dieťaťu: ,S dovolením,
pane! Dajte jej živé dieťa, a nezabíjajte
ho!‘ Druhá však vravela: ,Nech nie je
ani moje, ani tvoje! Pretnite!‘ Nato sa
ozval kráľ a povedal: ,Dajte tamtej živé
dieťa a nezabíjajte ho, ona je jeho matkou.‘ Celý Izrael sa dopočul o rozsudku, ktorý vyniesol kráľ, a báli sa kráľa,
lebo vedeli, že je v ňom Božia múdrosť,
keď vynáša rozsudok.“
Jeden z učeníkov ho prerušil: „Aj náš
učiteľ Konštantín je rovnako múdry
ako Šalamún.“
Metod vtedy rozpovedal príbeh:
„Raz, keď mal Konštantín asi sedem

rozumnosť. Lebo múdrosť žiari viac
ako slnko. Ak si ju aj privedieš, aby si
ju mal za ženu, zbavíš sa ňou mnohého zla.‘ No a potom, keď ho dali na
učenie, vynikal v učení nad všetkými
žiakmi veľmi bystrou pamäťou, že sa
všetci divili. Tak aj vy buďte rozumní
a zvoľte si múdrosť za spoločníčku na
cestách vášho života.“
O rok neskôr franský kráľ znova
zaútočil na Rastislava, no Devín nemohol dobyť, a tak odtiahol. Všetci si
vydýchli. Jeden z kniežat sa rozhodol
pozvať Konštantína na lov, aby mu tak

prejavil priazeň. Konštantín zdvorilo
poďakoval: „Veľmi pekne ti, knieža,
ďakujem. No už nehľadám radosť
v zábavách tohto sveta.“
„Ale, otče, aj vy si musíte predsa
oddýchnuť. A čo je zlé, ak srdce človeka po úmornej námahe pookreje pri
love?“
„Ak je srdce unavené, musí pookriať.
No ani lov, ani žiadna zábavka tohto
sveta nedá srdcu trvalý pokoj.“
„Ako to môžete vedieť?“
„Aj u nás sa bohatí zabávajú lovom.
Jedného dňa som si vyšiel s nimi do
poľa so svojím krahulcom. A len čo
som ho pustil, Božím riadením sa
strhol vietor, vzal mi ho a odniesol. Bol
som preto smutný a rozžialený, a dva
dni som nejedol. Lebo milosrdný Boh
vo svojej láske k človeku nechcel, aby
som si navykol na svetské veci. A tak,
ako kedysi ulovil Pán Placida jeleňom,
tak aj vtedy mňa krahulcom. Zamyslený nad márnosťou tohto života som
ho oželel.
No povedzte mi, aký je tento život,
že v ňom namiesto radosti prichádza
žiaľ? Nie je lepšie ísť inou cestou, ktorá
je lepšia ako táto, a nemárniť svoje dni
v zhone tohto života?“
Knieža sa usmial, zdvorilo uklonil a odišiel. Konštantín ešte chvíľu
postál na jesennom slnku, a potom
vošiel do chrámu, kde sa učeníci práve
učili spievať kánon. Už poznali texty
utierne, večierne, povečeria, hodiniek
i svätej liturgie. Nadišiel čas naučiť sa
spievať. Bolo to znova ťažké, lebo nie
všetky preložené texty sa rytmicky
zhodovali s gréckym originálom, no tu
sa ukázalo ovocie dlhoročnej mníšskej
minulosti Metoda, ktorý bravúrne
ovládal všetky spevy a vedel ich prispôsobiť novému jazyku. n
Juraj Gradoš
Snímka ikony: M. Klimčák:
Sen sedemročného Konštantína

Argumenty duše
Nedávno som si znova spomenula na svoj úžas, keď som prvýkrát počula modlitbu Veľkého kajúceho kánona Andreja Krétskeho. Bola naozaj výnimočná. Prihovárali sme sa vlastnej duši. Odhaľovali Božie pravdy o človeku a jeho hriešnosti.
Takýto druh modlitby som dovtedy nezažila. Zhovárať sa s vlastnou dušou.
Po mnohých rokoch som zistila, že Boh si vedie svojich maličkých, ktorí takúto
modlitbu zakúšajú úplne prirodzene. V jednu stredu som presviedčala nášho
malého syna, aby išiel do chrámu so starou mamou na liturgiu vopred posvätených darov. Vykrúcal sa. Použila som všetky argumenty. Bezvýsledne. Tak som to
nechala tak a odovzdala Bohu. Po chvíli ticha sa syn zdvihol a vyhlásil: „Dobre.
Idem.“ Na otázku, prečo tak rýchlo zmenil názor, vyhlásil: „Moja duša a mamka
ma presvedčili.“
Dada Kolesárová
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Lazár
Ak sa spomenie meno Lazár, akosi zákonite
to v nás vyvoláva utrpenie. Možno to spájame s Lazárom spomínaným v podobenstve
o boháčovi a Lazárovi, v každom prípade
v súvislosti s týmto menom nám vždy napadne smrť a trápenie – dokonca zhromaždisko
takýchto trpiacich ľudí nazveme lazaretom.
Ide o náhodu alebo je to skutočne tak, že
toto meno je synonymom trápenia?

V

evanjeliách je meno Lazár spomínané dva razy. Prvý raz
v súvislosti so spomínaným podobenstvom a druhý raz, keď
sa hovorí o vzkriesení Pánovho priateľa Lazára. Práve on je
stelesnením a vyjadrením utrpenia a choroby, ktorá prechádza do
smrti a vzkriesenia, ako „dôkazu pravdivosti viery vo všeobecné
zmŕtvychvstanie“, ako to spievame v tropári šiestej soboty pôstu.
Táto udalosť sa však v liturgii posúva ešte ďalej, ako to spomína
kánon Lazárovej soboty, ktorý nám ponúka rozjímanie nad ľudskou a božskou stránkou (prirodzenosťou) Ježiša Krista. Často je
tu spomínané, že Ježiš zaplakal, a potom vzkriesil Lazára: „Zaslzil
si ako človek, Štedrý, a ako Boh si vzkriesil toho, ktorý prebýval
v hrobe...“ alebo: „Zaslzil si nad priateľom, Štedrý, slzy Marty si
zotrel a dobrovoľnou smrťou si odňal z tváre tvojho ľudu každú
slzu...“. Tieto tropáre sú jednoduchým dôkazom, že Lazár je skutočne od nepamäti spájaný s trpiacimi ľuďmi, pretože on sám bol
chorý, a dokonca zomrel, hoci o tom Boh vedel. No neuzdravil ho,
ako by sa mohlo zdať pravdepodobné, veď takto pomohol nejednému človeku, no nechal ho ležať štyri dni v hrobe, aby ukázal
predzvesť svojho vlastného vzkriesenia.
Synaxár Lazárovej soboty a stichiry v piatok večer spomínajú aj
podsvetie. Je to veľmi tajomné miesto, často spomínané v súvislosti s tými, ktorí nebojujú s vášňami. Označované je ako miesto
„temnoty, hrôzy a strachu, kde prebývajú duše zosnulých“. Na
tomto mieste Lazár bol po svojej smrti, „videl duše, ktoré zomreli od vekov, zviazané okovami podsvetia“, no počúvame, že „sa
zdesilo (podsvetie), lebo počulo hlas Boha, ako volá Lazára von.
Nikdy nepočulo, žeby muselo niekoho zo smrteľníkov prepustiť na
slobodu“. Táto skutočnosť je však len akousi projekciou skladateľov
kánonov, pretože synaxár spomína, že Lazár po tom, čo musel utiecť pred Židmi na Cyprus, lebo ho chceli zabiť, o skutočnostiach,
ktoré videl v podsvetí, nikdy nič nehovoril.
Práve skutočnosť podsvetia a jeho zničenie Kristom v čase
Paschy nás chce pozvať k tomu, aby sme sa doň nevracali. Často aj
veriaci ľudia s istou dávkou humoru povedia, že „v pekle je teplo
a zábava, a v nebi sa treba len modliť“. Liturgia nám túto hlúpu
predstavu vyvracia vskutku odvážne, keď nám hovorí o podsvetí
ako o čomsi hroznom, bez radosti, kde je len tma a okovy, a túžbou
každého, kto tam bol, bolo, aby prišiel Boh a „rozbil jeho brány“
(z nedeľnej bohoslužby). Teda Lazár je pre nás príkladom a možno
sa s ním môžeme aj stotožniť, že ani choroba, ani trápenie, ani
smrť, ba ani podsvetie nie je pre vzkrieseného Boha žiadnym problémom. Ak chcem prebývať s ním v radosti, on ma zo všetkého
vyslobodí a šiesta sobota pôstu – Lazárova je toho predzvesťou. n
Michal Bučko

Víťazný
bojovník
Hádam najčastejším klišé vo vzťahu
k ukrižovaniu je, že Židia očakávali mesiáša, ktorý ich oslobodí od Rimanov.
Osloboditeľa v politickom zmysle. Bola
by to pravda, ak by títo Židia neboli
Židmi.

T

í celý život študovali Písmo. Skúmali proroctvá. Ale
nevedeli, že Mesiáš príde dvakrát. Raz ako ben Jozef,
trpiaci služobník, ktorý zomrie na kríži. A druhýkrát
ako ben Dávid, oslávený kráľ na konci čias. Oprávnene od
Ježiša očakávali, že naplní všetky proroctvá naraz. Jemu išlo
o viac. Preto budú príchody dva.
Sme dnes múdrejší? Vôbec nie. Mnohí sme vedome dali
svoj život Bohu a žijeme vzťah s ním ako dennú realitu. Ale
rovnako ako dávni Židia chceme preskočiť nevyhnutnú postupnosť. Ježiš prišiel prvýkrát, aby zachránil ľudskú dušu.
Druhýkrát príde, aby nás voviedol do neba a aby sa jeho
kráľovstvo stalo pravdou pre celý svet.
V tejto postupnosti je ukrytá odpoveď na tvoje otázniky,
prečo vo svojom živote tak často nezažívaš Božie víťazstvo. Keď sa tvoje dni podobajú na sériu sklamaní, strát
a smútkov a keď sa ti nezdá, že ťa Boh vedie k víťazstvu. On
v skutočnosti len múdro zachováva postupnosť. Ak si mu
zveril život a žiješ v milosti z Golgoty, potom je Ježiš celkom
zaujatý bojom o plnú vládu nad tvojím srdcom. To, čo ty
považuješ za prehru, môže byť z jeho pohľadu víťazstvo. Ak
ti berie tvoje modly, napráva to, čo je pokrivené, lieči ťa zo
starých rán, utriasa ti vzťahy a robí všeličo iné – teba to bolí
a vôbec to nehodnotíš ako víťazný úspech. Si sklamaný, lebo
sa veci navonok nedejú podľa tvojich predstáv. Ale čím viac
sa v tvojom vnútri vzmáha Božia vláda, tým viac poriadku
bude aj navonok. Čo z toho, keď si vyzametáš dvor a všetky
cesty od domu až po koniec mesta, keď vnútri bytu ostane
skládka odpadkov, špiny a plesne? Boh je mocný bojovník
a jednoznačný víťaz – ale v prvom rade bojuje o tvoje srdce.
Až potom bude bojovať o to ostatné.
Žiaľ, aj v dospelosti ostávame ako deti – opakujeme frázy
bez toho, aby sme im rozumeli. Napríklad tie, že víťazstvo
máme uchopiť vierou a vyčkať, až sa stane realitou. Nedávno
som čítala, že veriť Bohu znamená uviesť do praxe, že ak
Boh hovorí, že niečo robiť mám, tak to robiť môžem. Ak
Boh hovorí, že niečo robiť nesmiem, tak to robiť nemusím.
A teda že Božie požiadavky na život sú primerané a hriech
nie je niečo, čoho by sme sa museli dopúšťať. Vierou uchopiť
Božie víťazstvo znamená odžiť si poctivo minútu po minúte
život v blízkom vzťahu s ním. Keď sa ním necháš premieňať, keď mu dovolíš upratať tvoje vnútro, vyhádzať z neho
modly a zbytočnosti – a potom ho naplniť ním a všetkým,
čo sa páči jemu. Po tomto víťazstve budú nasledovať mnohé
ďalšie, ktorým sa budeš prizerať z bezpečia čistého srdca. n
Valéria Juríčková
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PONDELOK 1. apríl

Je dobré všimnúť si rozhorčenia nášho
Pána, aby sme neboli v nebezpečenstve, že
si zvykneme vidieť pred sebou iba milého
Ježiška v jasliach, priateľa detí či s jahniatkom na pleciach. Nesmieme zabúdať, že
k obrazu pravého učiteľa a vychovávateľa
patrí aj mužné rozhorčenie pre poriadok
a spravodlivý hnev pre chyby. Je v našom živote na pravom mieste odvaha
a horlivosť, zvlášť pre všeobecné dobro
a Božie právo? Či sa riadime pohodlnou a zbabelou zásadou: Nehas, čo ťa
nepáli?

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

Toto je Jánovo svedectvo. (Jn 1, 19)
Svedectvo sv. Jána Krstiteľa je veľmi
zreteľné. Povedal ho jasne o sebe: Som
iba hlas volajúci na púšti; o Ježišovi:
Nie som mu hoden rozviazať ani
remienok na obuvi. Bola to pokora,
ktorá vychádzala z pravdy. Aké je
naše svedectvo – o nás, o Ježišovi?

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

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

SOBOTA 6. apríl
Svetlá sobota
Odchod do večnosti sv. Metoda

UTOROK 2. apríl
Svetlý utorok

Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“
(Lk 24, 26)

K osláveniu nevedie iná cesta než krížová. Na to myslela Edita Steinová,
keď sa o kríži vyjadrila: „Vedu kríža
možno nadobudnúť iba vtedy, keď
človek naozaj cíti, ako tlačí kríž na
jeho pleciach.“ Boh má svoje tajomstvá – skryté pred „pred múdrymi a rozumnými“ (Lk 10, 21).
Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy.
Prokimen, Aleluja a pričasten zo Svetlého
utorka. (HS: 227, 230; PZ: 192, 196; HP:
207, 211)

STREDA 3. apríl
Svetlá streda
Čítania: Sk 2, 22 – 36, zač. 5; Jn 1, 35 – 51,
zač. 4

Čo hľadáte? (Jn 1, 38)
Ježiš poznal srdcia hľadajúcich učeníkov
a uľahčil im rozhodnutie k rozhovoru
otázkou, čo hľadajú. Aj okolo nás je viac
hľadajúcich, než si myslíme. Vychádzajme
im v ústrety, uľahčime im rozhovor o náboženských veciach. Pozrime sa teda okolo
seba a uvažujme, komu by sme vo svojom
okolí mohli pomôcť na ceste ku Kristovi.
Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy.
Prokimen, Aleluja a pričasten zo Svetlej
stredy. (HS: 227, 231; PZ: 192, 197; HP: 207,
212)

ŠTVRTOK 4. apríl
Svetlý štvrtok
Čítania: Sk 2, 38 – 43, zač. 6; Jn 3, 1 – 15,
zač. 8

On prišiel v noci k Ježišovi... (Jn 3, 2)
Je zaujímavé a pre nás veľmi poučné, ako
hovoril Ježiš rôznym spôsobom a s rôznymi
ľuďmi: nerozlišoval ich podľa inteligencie,
ale hlavne podľa toho, či boli úprimnými
hľadačmi pravdy, alebo nie. Nikodém prišiel
k Ježišovi v noci, hľadal pravdu úprimne,
a preto mu Ježiš trpezlivo pomohol porozumieť Božiemu slovu. S akým úmyslom ho
hľadáme my?
Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy.
Ostatné zo Svetlého štvrtka. (HS: 227, 231;
PZ: 192, 197; HP: 207, 212)

PIATOK 5. apríl
Svetlý piatok
Čítania: Sk 3, 1 – 8, zač. 7; Jn 2, 12 – 22,
zač. 7

Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!
(Jn 2, 16)

seného Pána. Preto jeho slová nie sú len
uznaním prekvapujúcej skutočnosti Kristovho zmŕtvychvstania, ale aj klaňaním
sa a vyznaním viery. „Pán môj a Boh môj!“
Jeho slová by sme mohli pochopiť aj takto:
Ježišu, ty si ako zmŕtvychvstalý Boží Syn
jediným prostredníkom medzi nami ľuďmi
a Otcom, a nikto nemôže prísť k Otcovi, len
skrze teba (porov. Jn 14, 6). Ty si dostatočne
ukázal v priebehu svojej verejnej činnosti,
že poznáš Otca (porov. Jn 5, 17) a poznáš
srdcia všetkých ľudí (porov. Jn 2, 24 – 25).
Poznáš teda aj moje slabé srdce; preto ho
posilni milosťou viery, nádeje a lásky. Ty to
dokážeš, pretože si môj Pán a Boh!
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
z Paschy a tretia každodenná s nedeľným
pripivom). Menlivé časti z Nedele o Tomášovi. Namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel
zvestoval a Osvieť sa. (HS: 227, 233; PZ:
192, 199; HP: 207, 214)

Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem. (Jn 5, 17)
Bez stálej Božej podpory bytia by muselo
všetko stvorenie prepadnúť do ničoty. Boh
je večne činný a ani sviatočný deň neznamená Božiu nečinnosť. A pretože Ježiš je
Božím Synom, spoločnej podstaty s Otcom,
smie konať Božie skutky aj vo sviatočný
deň. Chápeme sviatočný pokoj ako čas
oslavy Boha modlitbou a láskou?
Liturgia: Všetko ako 7. apríla

ŠTVRTOK 11. apríl
Hieromučeník Antipas
Čítania: Sk 4, 23 – 31, zač. 12; Jn 5, 24 – 30,
zač. 16

Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život... (Jn 5, 24)

Kto prijíma jeho svedectvo, potvrdzuje, že Boh je pravdivý. (Jn 3, 33)

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

Na svadbu pozvali aj Ježiša... (Jn 2, 2)

Liturgia: Všetko ako 7. apríla

Dôvera a oddanosť Ježišovi je základom našej spásy. Vo veriacej oddanosti k nemu spočíva osud každého
človeka. Nezabúdajme na to, že je
„dosť svetla pre toho, kto veriť chce,
a dosť tmy pre toho, kto veriť nechce“
(B. Pascal).

Ježiš nie je nejakým mimozemšťanom,
ktorý by popieral svet a jeho krásy. Pri vyučovaní vychádzal z pozemských skutočností, a preto ide medzi ľudí. Svoje jasné „áno“
povedal aj svetu: radoval sa z kvetov, z vtáčieho spevu, pobytu v horách a pri jazere.
Všetko prirodzené a dobré v živote ľudí mu
bolo obrazom Boha Otca a pozorne vnímal
ľudské osudy – aj na svadbe v Káne.

Liturgia: Antifóny Paschy. Tropár z Paschy a svätému, Sláva, kondák svätému,
I teraz, kondák z Paschy. Namiesto Trojsvätej piesne sa spieva Ktorí ste v Krista
pokrstení. Prokimen, Aleluja a pričasten
zo Svetlej soboty a Metodovi. (HS: 227, 371,
232; PZ: 192, 350, 198; HP: 207, 366, 214)

PONDELOK 8. apríl
Apoštoli Herodión a spoločníci

Liturgia: Všetko ako 7. apríla

UTOROK 9. apríl
Mučeník Eupsychos
Čítania: Sk 4, 1 – 10, zač. 10; Jn 3, 16 – 21, zač. 10

NEDEĽA 7. apríl
Druhá nedeľa po Pasche – o Tomášovi
Čítania: Sk 5, 12 – 20, zač. 14; Jn 20, 19 –
31, zač. 65

Uveril si, pretože si ma videl... (Jn 20, 29)
Anglický spisovateľ a filozof G. K. Chesterton sa vyjadril: „Zlo, že ľudia prestali veriť
v Boha, nespočíva v tom, že už ničomu
neveria, ale že sú schopní uveriť všetkému.“
Toto poznanie bolo pre Tomáša jedným
z rozhodujúcich zážitkov, ktoré ho prinútili
padnúť na kolená. Nevieme, či využil Kristovu ponuku vložiť svoje prsty do jeho rán.
Možno sa hanbil za svoje správanie, keď
hneď neuveril apoštolom, že videli vzkrie-

Veď Boh tak miloval svet... (Jn 3, 16)

Pre nás a pre našu spásu Boh zostúpil z neba!
„V ňom človek nachádza svoju veľkosť, dôstojnosť a hodnotu svojej ľudskosti i spásy.“
(Redemptor hominis, 10) Svätý Peter to vyslovil jasne. „Pane, a ku komu by sme išli? Ty
máš slová večného života. A my sme uverili
a spoznali, že ty si Boží Svätý.“ (Jn 6, 36 – 69)

PIATOK 12. apríl
Prepodobný vyznávač Bazil
Čítania: Sk 5, 1 – 11, zač. 13; Jn 5, 30 – 6, 2,
zač. 17

Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom
oslavujete, a nehľadáte slávu, ktorú
dáva len Boh?! (Jn 5, 44)
Vedúcim kruhom synagógy nechýbali
vedecké znalosti Písma a náboženská
výchova. To však nestačilo k spáse, pretože
ich vôľa bola skazená pýchou a sebectvom.
Tieto vlastnosti sú príčinou, vtedy i dnes, že
sa náboženstvo často využíva na dosiahnutie pozemských pôct a pozícií.
Liturgia: Všetko ako 7. apríla. Zdržanlivosť od mäsa.

SOBOTA 13. apríl
Hieromučník Artemón a spoločníci

Liturgia: Všetko ako 7. apríla

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

STREDA 10. apríl

Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chleba
a nasýtili ste sa. (Jn 6, 26)

Mučeníci Terencius, Pompejus
a spoločníci
Čítania: Sk 4, 13 – 22, zač. 11; Jn 5, 17 – 24, zač. 15

nebuďme hľadačmi pozemských hodnôt,
ale pokrmu, ktorý „ostáva pre večný život“.
Ten nám dáva iba Syn človeka.
Liturgia: Všetko ako 7. apríla

NEDEĽA 14. apríl
Tretia nedeľa po Pasche
– o myronosičkách
Čítania: Sk 6, 1 – 7, zač. 16; Mk 15, 43 – 16,
8, zač. 69

Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. (Mk 16, 6)

Vzkriesenie a večný život sú jasným učením Ježiša Krista. Kto pozná Písmo a verí
Ježišovým slovám, nemôže pochybovať
o zmŕtvychvstaní človeka. Už teraz o tom
rozhodujeme aj my, keď denne vyznávame:
„Očakávam vzkriesenie mŕtvych a život
budúceho veku“.

Čítania: Sk 3, 11 – 16, zač. 8; Jn 3,
22 – 33, zač. 11 (radové); Hebr 7, 26
– 8, 2, zač. 318; Jn 10, 9 – 16, zač. 36
(Metodovi)

Čítania: Sk 2, 14 – 21, zač. 4; Lk 24,
12 – 35, zač. 113
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Ježiš karhá zástupy, že myslia len na jedlo,
namiesto toho, aby im zázrak nasýtenia
bol znamením vyššej hodnoty. Ani my

Na prelome 18. a 19. storočia žil v Rusku
mních Serafim Sarovský. Bol dobre známy
pre svoj prísny asketický spôsob života.
Spočiatku žil v kláštore, ten však opustil
a žil ako pustovník v opustenej chatrči.
Tento mních si zvykol každý deň pozdraviť:
„Kristus, moja radosť, vstal z mŕtvych.“ Pre
každého, kto k nemu prišiel, mal rovnaké
uvítanie. A nezáležalo mu na tom, v akom
období cirkevného roka to bolo.
Existujú mnohé Božie skutky, o ktorých
hovorí príroda a Božie posolstvo, ale pri
žiadnom to nie je také zreteľné, že je Božím
dielom, ako pri Kristovom zmŕtvychvstaní.
Kristovo vzkriesenie ako fakt aj ako tajomstvo je základom kresťanskej viery i hlásania evanjelia. Svätý Pavol to jasne vyjadril
už v liste korintským veriacim slovami: „Ak
nebol Kristus vzkriesený, potom je márne
naše hlásanie a márna je aj vaša viera“ (1
Kor 15, 14). Od tejto chvíle znie aj radostný
a víťazný pozdrav východných kresťanov:
„Christos voskrese! Voistinu voskrese!“
Liturgia: Hlas 2. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
z Paschy a tretia každodenná s nedeľným
pripivom). Tropár z druhého hlasu a tropár
Ctihodný Jozef a Anjel pri hrobe, Sláva,
kondák Kriste, Bože, prikázal si ženám,
I teraz, kondák z Paschy. Prokimen, Aleluja a pričasten z Nedele o myronosičkách..
(HS: 234; PZ: 200; HP: 216)
František Dancák

PONDELOK 15. apríl
Apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim
Čítania: Sk 6, 8 – 7, 5a. 47 – 60, zač. 17; Jn
4, 46b – 54, zač. 13

Povedal: „Vidím otvorené nebo a Syna
človeka stáť po pravici Boha.“ (Sk 7, 56)
Zlo niekedy vyzerá mocnejšie, lebo bojuje kruto, zákerne, nepravdivo a zúrivo,
s túžbou zabiť a zničiť. No Štefan sa nedal
zastrašiť. Prišiel síce o život, ale už tu na
zemi videl, kam ide. Videl otvorené nebo.
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Smrťou ho len získal. Kto teda zvíťazil? Aj
nám sa môže zdať, že zlo je mocnejšie. Ale
ak uverím, že v Ježišovi mám aj ja víťazstvo, nezľaknem sa.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
z Paschy a tretia každodenná s nedeľným
pripivom). Tropár Ctihodný Jozef a Anjel
pri hrobe, Sláva, I teraz kondák Kriste
Bože, prikázal si ženám. Prokimen, Aleluja
a pričasten z Nedele o myronosičkách..
(HS: 234; PZ: 200; HP: 216)

Ako často môžu oči klamať alebo len málo
vidieť? Ľudia videli Jozefovho a Máriinho
syna, ale nie Boha. Čo vidím ja, keď sa pozerám na ľudí? Manželku alebo manžela,
ktorý ma hnevá? Deti, ktoré zlostia? Suseda, s ktorým sa nedá vydržať? Boh sa môže
dať spoznať v rôznych ľuďoch. Musím mať
však otvorené srdce.
Liturgia: Všetko ako 15. apríla

PIATOK 19. apríl
Prepodobný Ján zo Starej lavry

UTOROK 16. apríl
Panny a mučenice Agapa, Irena a Chionia
Čítania: Sk 8, 5 – 17, zač. 18; Jn 6, 27 – 33,
zač. 20

Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre
večný život. (Jn 6, 27a)
Keď Izraeliti putovali po púšti a šomrali,
že nemajú chlieb, boli nasýtení. Keď Ježiš
rozmnožil chlieb, chceli ho spraviť kráľom. Byť sýtym im stačilo. Ježišovi však
šlo o viac. Lenže ako dať viac, keď už nič
viac nechcem? Až keď budem vidieť biedu
svojho života, svoj hriech, to, že mi chýba
láska, budem schopný prijať úžasnejšiu
ponuku.
Liturgia: Všetko ako 15. apríla

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

Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím
vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe
život.“ (Jn 6, 53)
Sú ľudia, ktorým neprekáža zlé stravovanie. Ale aby niekto vôbec nechcel jesť
a videl to ako nedôležité... ? Iba ak človek
s vážnou psychickou poruchou. Ježiš mi ponúka pokrm pre večný život. Ak som naozaj
uveril a túžim po nebi a Božej blízkosti,
nemôžem sa len pozerať na Eucharistiu.
Koľko vydržím bez Ježiša?
Liturgia: Všetko ako 15. apríla

SOBOTA 20. apríl
Prepodobný Teodor Trichinas

STREDA 17. apríl
Prepodobní Simeon z Perzie a Akakios
Čítania: Sk 8, 18 – 25, zač. 19; Jn 6, 35 – 39,
zač. 21

Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života.“
(Jn 6, 35a)

Niekedy nie je ťažké uvedomiť si, že
Ježiš žije, ale dôležité je, ako ho vnímam
a kým je pre mňa. Môže byť pre mňa niekto
dôležitý. Ale dôležitý ako čo? Ako mobil?
Ako strecha nad hlavou? Ako peniaze?
Ako čo? Je pre mňa dôležitý ako pokrm?
Dokážem bez neho žiť? Chcem sa ním napĺňať alebo sa len pozerať? Je pre mňa len
doplnok stravy alebo chlieb života?
Liturgia: Všetko ako 15. apríla

ŠTVRTOK 18. apríl
Prepodobný Ján
Čítania: Sk 8, 26 – 39, zač. 20; Jn 6, 40 –
44, zač. 22

Hovorili: „Vari to nie je Ježiš, Jozefov syn,
ktorého otca a matku poznáme?“ (Jn 6, 42)

Čítania: 9, 19b – 31, zač. 22; Jn 15, 17 – 16,2,
zač. 52

Tu otec poznal, že to bolo práve v tú
hodinu, keď mu Ježiš povedal: „Tvoj syn
žije.“ A uveril on i celý jeho dom. (Jn 4,
53b)

Stotník o Ježišovi počul, že robí zázraky.
A uveril tomu, čo Ježiš povedal o zdraví
jeho syna. No až doma uveril nielen Ježišovmu slovu, ale uveril v Ježiša. Ježiš sa cez
tento zázrak dotkol aj jeho srdca, nielen
zdravia jeho syna. Čomu a ako chcem veriť
ja? Uveriť neznamená veriť, že Boh môže
nemožné. Ale urobiť rozhodnutie, dať mu
celý život a hľadať jeho vôľu.
Liturgia: Všetko ako 15. apríla

NEDEĽA 21. apríl
Štvrtá nedeľa po Pasche – o porazenom
Čítania: Sk 9, 32 – 42, zač. 23; Jn 5, 1 – 15,
zač. 14

A ten človek šiel povedať Židom, že ho to
Ježiš uzdravil. (Jn 5, 15)

Niekedy sa zvyklo hovoriť, že „všetky cesty
vedú do Ríma“. Super vec, ak tam má človek namierené. No čo urobiť, ak sa nejaká
cesta skomplikuje a je neprejazdná? Muž
v evanjeliu mal smolu, lebo videl len dve
cesty, ako byť zdravý: keby ho niekto priniesol alebo keby došiel k rozvírenej vode sám.
Ani jedna nebola schodná. Boh ich však
pozná oveľa viac. Dokonca sám je ten, kto
prichádza a oslovuje. Toto sa stalo mužovi,
ktorý bol porazený. Ježiš prišiel a uzdravil
ho úplne iným spôsobom, ako čakal, ako
sa mu ani nesnívalo. Je mnoho obmedzení,
ktoré si vo vzťahu k Bohu v živote dávame
sami: lebo sa nemá kto za mňa modliť,
lebo mňa Boh nevypočuje, lebo to len na
tých zázračných miestach... Môj Boh nie je
obmedzený nejakým vybraným spôsobom.
Tento muž spoznal ešte jednu vec, oveľa
vzácnejšiu. Boh sa mu cez toto uzdravenie
v Ježišovi dá zažiť a spoznať. Byť uzdravený je krásna vec. No stretnúť sa s Bohom,
zažiť jeho blízkosť je zažívaním Božieho
kráľovstva, ktoré prichádza. Po druhom
stretnutí s Ježišom mohol vyznať: „Ježiš
ma uzdravil.“ V dnešnom svete veľmi chýba
táto skúsenosť, ktorá robí najväčšie zázraky – so srdcom.
Liturgia: Hlas 3. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
z Paschy a tretia každodenná s nedeľným
pripivom). Tropár z tretieho hlasu, Sláva,
kondák z triódy, I teraz, kondák z Paschy.
Prokimen, Aleluja a pričasten z triódy.
(HS: 236; PZ: 203; HP: 218)

PONDELOK 22. apríl
Prepodobný Teodor Sykeónsky
Čítania Sk 10, 1 – 16, zač. 24; Jn 6, 56 –
69, zač. 24

A povedal: „Preto som vám hovoril: Nik
nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá
Otec.“ (Jn 6, 65)
Ak mi niekto rozprával o svojom duchovnom živote, často to skĺzlo k tomu, že začal
hovoriť, čo všetko robí: koľko sa modlí, ako
sa modlí... No málokedy o tom, čo preňho
urobil alebo robí Boh. Ak nespoznávam
Božie konanie vo svojom živote, nestretol
som ho. Izraelitov sprevádzal mocnými
činmi. Ak by šli sami, nedošli by. Potrebujem spoznať Božiu lásku vo svojom živote
a nechať sa ňou pritiahnuť.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna z Paschy
a tretia každodenná s nedeľným pripivom).
Tropár z tretieho hlasu, Sláva, I teraz, kondák z triódy. Prokimen, Aleluja a pričasten
z triódy. (HS: 236; PZ: 203; HP: 218)
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UTOROK 23. apríl
Veľkomučeník, triumfátor
a divotvorca Juraj
Čítania: 10, 21 – 33, zač. 25; Jn 7, 1 – 13, zač.
25 (radové); Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Jn 15, 17 –
16, 2, zač. 52 (svätému)

Ježiš im povedal: „Môj čas ešte nenadišiel, ale váš čas je stále tu.“ (Jn 7, 6)
Ježiš hovorí, že jeho čas ešte neprišiel. Nebolo to preto, žeby nebol pripravený. Tí, od
ktorých to závisí, sú ľudia. V škole je ťažké
rozumieť ťažkým príkladom, ak nepoznám
základy. Nemôžem robiť kroky vo viere, ak
neviem dôverovať Bohu. Nemôžem mu dôverovať, ak ho nepoznám. Aj vo viere robím
kroky postupne. A môj Boh sa ma ujíma
s úžasnou trpezlivosťou.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
z Paschy a tretia každodenná s nedeľným
pripivom). Tropár z tretieho hlasu a Jurajovi, Sláva, kondák Jurajovi, I teraz, kondák
z triódy. Prokimen, Aleluja a pričasten
z Nedele o porazenom a Jurajovi. (HS: 236,
373; PZ: 203, 352; HP: 218, 367)

STREDA 24. apríl
Polovica Päťdesiatnice
Mučeník Sáva Stratilát
Čítania: Sk 14, 6 – 18, zač. 34; Jn 7, 14 – 30,
zač. 26

Keď zástupy videli, čo Pavol urobil,
po lykaonsky kričali: „Zostúpili k nám
bohovia v ľudskej podobe.“ (Sk 14, 11)
Sklamanie z ľudí nie je zriedkavou vecou.
Hlavne keď je ich odpoveď taká, akú
nečakáš. Keď Pavol s Barnabášom ohlásili
jediného pravého Boha, ktorý ich slová
potvrdil zázrakom, videli v nich bohov
a chceli im obetovať. Nečakaj po peknom
slove či skutku, že sa hneď to isté vráti
späť. Meniť svet vyžaduje veľa trpezlivosti
a vytrvalosti.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
z Paschy a tretia každodenná s nedeľným
pripivom). Menlivé časti z Polovice Päťdesiatnice. (HS: 238; PZ: 205; HP: 220)

ŠTVRTOK 25. apríl
Apoštol a evanjelista Marek
Čítania: Sk 10, 34 – 43, zač. 26; Jn 8, 12 –
20, zač. 29 (radové); 1 Pt 5, 6 – 14, zač. 63;
Mk 6, 7 – 14, zač. 23 (svätému)

A Ježiš im zasa povedal: „Ja som svetlo
sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť

vo tmách, ale bude mať svetlo života.“

(Jn 8, 12)

Ak zažívam strach, beznádej a zúfalstvo,
je úžasné, ak mám niečo, čoho sa môžem
chytiť. Moje svetlo života je niekedy zastreté, ale viem, ktorým smerom sa mám pozerať. Keď na mňa čosi doľahne, viem, že je to
len na čas, a čakám s nádejou, že slnko sa
určite ukáže. Mraky slnko neuhasia. V Ježišovi viem, že smrť nie je najmocnejšia, že
strach je od zlého, že kríž nie je prehra...
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
z Paschy a tretia každodenná s nedeľným
pripivom). Tropár z Polovice Päťdesiatnice
a Markovi, Sláva, kondák Markovi, I teraz,
kondák z Polovice Päťdesiatnice. Prokimen, Aleluja a pričasten z Polovice Päťdesiatnice a Markovi. Namiesto Dôstojné je
spievame Anjel zvestoval a Osvieť sa. (HS:
238, 374; PZ: 205, 353; HP: 220, 369)

v poriadku. Možno len tie každodenné
„domáce“, „obyčajné“ hriechy, ktoré má
každý. Ale skús zo srdca milovať tých, ktorí
ti ubližujú. Skús s vytrvalosťou slúžiť tam,
kde sa stále po tebe ktosi vozí... Začneš
zisťovať, v čom všetkom si v okovách. Boh
chce dávať vyslobodenie, ktoré potrebuješ.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti z Polovice Päťdesiatnice. Namiesto Dôstojné je spievame
Anjel zvestoval a Osvieť sa. (HS: 238; PZ:
205; HP: 220)

NEDEĽA 28. apríl
Piata nedeľa po Pasche
– o Samaritánke
Čítania: Sk 11, 19 – 26. 29 – 30, zač. 28; Jn
4, 5 – 42, zač. 12

Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila...
(Jn 4, 39a)

PIATOK 26. apríl
Hieromučeník Bazil
Čítania: Sk 10, 44 – 11, 10, zač. 27; Jn 8, 21
– 30, zač. 30

Vošiel si k neobrezancom a jedol si
s nimi! (Sk 11, 2)
Na deťoch vidno, ako prostredie formuje.
No neformuje len deti. Ovplyvňuje nás
verejná mienka, to, čo robia „všetci“... Srdce
sa dá ľahko poškvrniť a nasiaknuť rôznym
zmýšľaním. Je dôležité nepoškvrniť si srdce
a obstáť. No ešte nádhernejšie je, ak Boh
môže cezo mňa posväcovať svet, ak môžem
svedčiť svojím životom. Boh nechce svoje
kráľovstvo ubrániť, ale rozšíriť.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
z Paschy a tretia každodenná s nedeľným
pripivom). Menlivé časti z Polovice Päťdesiatnice. Namiesto Dôstojné je spievame
Anjel zvestoval a Osvieť sa. Zdržanlivosť od
mäsa. (HS: 238; PZ: 205; HP: 220)

SOBOTA 27. apríl
Hieromučeník Simeon,
Pánov príbuzný
Čítania: Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Jn 8, 31 – 42a,
zač. 31

Odpovedali mu: „Sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili.“
(Jn 8, 33)

Ako môžeš zistiť, či si otrok? Vykroč
a zistíš, že reťaze nepustia ďalej. Ako ľahko
sa dá myslieť si o sebe, že som zhruba

Mnoho ľudí má skúsenosť, keď na dovolenke v zahraničí stretli niekoho známeho.
Zvykneme vtedy povedať: „Aký je ten svet
malý!“ Veľmi sa mi páči stretnutie Samaritánky s Ježišom. Aj vtedy, keď je človek
svojím životom vzdialený od Boha a cesta
späť je zložitá, pre Boha nie je stratený.
Samaritánka vedela, že je Židmi odpísaná
a vnímaná ako pohanka, s ktorou sa určite
nedajú do reči. Krajina „vzdialená od pravej
viery“. Aj keď hriech robí podobnú vec –
vzďaľuje človeka od Boha, Boh je ten, kto
nezanevrel. Prichádza zo svojho miesta za
ním a oslovuje ho. Robí prvý krok. On ide
za človekom. Tam, kde žena čakala, že bude
Ježišom odsúdená, vidí Ježišov záujem.
To nebolo náhodné stretnutie s niekým
známym. Ježiš neprišiel náhodou, len
preto, lebo tadiaľ mal cestu. Poslal ho Otec.
Stretnutie je o to nádhernejšie, lebo hovorí
o veľkej túžbe Boha po človeku. A nemusím
sa báť ani toho, že taká milosť je len pre náhodného šťastlivca, ktorý bol v správnom
čase na správnom mieste. Cez svedectvo
ženy sa tej milosti dostalo celému mestu.
A tak sa Boh chce priblížiť aj nám všetkým.
Liturgia: Hlas 4. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
z Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). Tropár zo štvrtého hlasu
a z Polovice Päťdesiatnice, Sláva, kondák
z Nedele o Samaritánke, I teraz, z Polovice
Päťdesiatnice. Ostatné z Nedele o Samaritánke. Namiesto Dôstojné je spievame
Anjel zvestoval a Osvieť sa. (HS: 147, 238,
239; PZ: 100, 205, 206; HP: 101, 220, 221)
Pavol Chanáth ml.
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Nanebovstúpenie
Pána
Olivová hora
s olivovníkmi

Kompozícia Ikony nanebovstúpenia je tvorená z dvoch
častí. V tej spodnej, na zemi,
ktorá symbolizuje pozemský svet
stvorený Bohom, stoja apoštoli
s Bohorodičkou a anjelmi. Vo
vrchnej, ktorá je symbolom
nebeskej sféry, dominuje Kristus
vystupujúci do neba v sprievode
anjelov. A uprostred týchto dvoch
rovín ikony – týchto dvoch svetov
umiestnil ikonopisec ako pozadie
ikony a zároveň pomyselnú
hranicu medzi nimi Olivovú horu, kde
koruny štyroch zobrazených olivovníkov
prechádzajú za túto hranicu. Nie je to
však náhoda, ale zámer. Ikonopisec, ako
píše P. Evdokimov, poukazuje na fakt, že
aj sama príroda sa zúčastňuje na kozmickej liturgii, kde sa Boh vo svojej láske
a dobrote skláňa k svetu, ktorý stvoril,
a svet ide v ústrety svojmu Kráľovi.
Sv. Cyril Jeruzalemský vo svojej 14.
katechéze katechumenom zaraďuje
miesto Kristovho nanebovstúpenia medzi
najdôležitejšie prírodné miesta v histórii spásy: „Doteraz stojí Olivová hora
aj s olivovníkmi, ktoré aj dnes ukazujú
očiam veriacich toho, ktorý vystúpil na
mraku na nebo, z ktorého zostúpil. Máš
veľmi veľa svedkov. Hneď odtiaľ, neďaleko vás je miesto vzkriesenia a na východ
od neho je miesto jeho nanebovstúpenia.
Tvojimi svedkami sú aj anjeli, ktorí majú
dôkaz – mrak, na ktorom sa vzniesol,
a apoštoli, ktorí s ním vystúpili na horu.“
Pozemský a nebeský svet sú vzájomne
prepojené, čo na jednej strane potvrdzujú štyri olivovníky zobrazené na ikone
a na druhej strane dvaja anjeli stojaci
uprostred apoštolov s Presvätou Bohorodičkou uprostred. Štyri olivovníky
zobrazené vo vrchnej časti ikony symbolizujú štyri strany hriešneho pozemského
sveta, ktorý potrebuje spásu a ktorý sa
môže osvietiť tak, že prijme radostnú
Božiu zvesť – evanjelium. Kristus prv, než
vystúpil do neba, povedal svojim učeníkom: „Daná mi je všetka moc na nebi i na
zemi. Choďte teda, učte všetky národy
a krstite ich v mene Otca i Syna, i Svätého
Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo

som vám prikázal. A hľa, ja som s vami
po všetky dni až do skončenia sveta.“
(porov. Mt 28, 18 – 20) V tomto kontexte
evanjelia G. Passarelli uvádza, že olivovníky symbolizujú štyroch evanjelistov.
Myslím si, že nebude na škodu, keď
toto rozjímanie nad Ikonou nanebovstúpenia Pána zakončí sv. Cyril Jeruzalemský
svojou modlitbou za ohlašennych, ktorí
boli v tajomstve krstu prijímaní do Cirkvi.
„Sám Boh, vládca celého sveta, Otec
Krista, a náš Pán Ježiš Kristus, ktorý
zostúpil a vystúpil a ktorý spoločne s Otcom zasadol na trón, nech zachráni vaše
duše! Nech vás vzkriesi z vašich hriechov
a učiní schopnými byť vzatými na oblakoch na stretnutie s Pánom v určenom
čase. A kým nastane čas jeho slávneho
druhého príchodu, nech sú vaše mená
zapísané v knihe života a nech tieto mená
nik nevymaže, pretože veľa je tých, ktorí
padli a ich mená boli zotreté. Nech vám
udelí vieru vo Vzkrieseného, aby ste prijali toho, ktorý vystúpil do neba a ktorý
znova príde, ale nepovstane zo zeme, pretože spočíva na výsostiach a je prítomný
uprostred nás. A preto si nemysli, že tým,
že je telom vzdialený, že je neprítomný
v Duchu! On je tu, uprostred nás, počuje,
čo o ňom hovoríme, pozná tvoje vnútro,
vie, čo si myslíš, lebo on je ten, ktorý
skúma srdce i vnútro. On je teraz ochotný
všetkých vás, ktorí prichádzate ku krstu,
priviesť k Otcovi a Svätému Duchu,
a povedať: ,To som ja i moje deti, čo mi
dal Pán‘ (Iz 8, 18), ktorému patrí sláva na
veky vekov. Amen.“ n
Milan Gábor
snímka: blogspot.sk
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rodiny. Nech vás Pán Boh požehná za
vašu prácu a námahu, ktorú vykonávate
v našej filiálke. Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci z Nižných Repáš

Pápežská
služba
Katolícku cirkev dnes predstavuje spoločenstvo dvadsaťjeden východných katolíckych
cirkví a latinská cirkev. Ide o liturgicky rozmanité spoločenstvo. Toto vidíme už aj v situácii
na Slovensku. Sú tu dve katolícke cirkvi sui
iuris: rímskokatolícka a gréckokatolícka, u ktorých vidíme liturgickú rozdielnosť. Svätá omša
u rímskokatolíkov a svätá liturgia u gréckokatolíkov sú navonok úplne odlišne koncipované,
aj keď v nich nachádzame spoločné prvky.
Rozmanitosť v ešte väčšej miere vidíme, keď
hľadíme na ostatné východné katolícke cirkvi.
Rozmanitosť sa však dotýka nielen spôsobu
eucharistického slávenia. Je tu aj odlišná teologická a disciplinárna prax. Jeden príklad zo
všetkých: dobrovoľný celibát kňazov východných katolíckych cirkví a povinný u rímskokatolíckych kňazov. Je tu preto legitímna otázka.
Akým spôsobom sú tieto navonok odlišné
spoločenstvá spojené do katolíckej jednoty,
aby spoločne vytvárali jeden a pol miliardový
organizmus Katolíckej cirkvi?
Prvkov vzájomnej katolíckej jednoty je napriek rozmanitosti viacero. Najvypuklejšie sa
však prejavuje v službe rímskeho biskupa, pápeža, ktorý ako viditeľná hlava Kristovej cirkvi,
z Kristovho poverenia, je znakom jednoty celej
Katolíckej cirkvi.
V praxi to znamená, že ak je niekto zjednotený s pápežom ako svojím najvyšším náboženským predstaveným, je zároveň katolíkom.
Svoju moc pápež dostal od Krista, ktorý ho
nazval skalou, na ktorej postaví svoju Cirkev,
a zároveň mu odovzdal moc kľúčov – moc
zväzovať a rozväzovať na zemi aj v nebi. Toto
si uvedomovali naši nedávni predkovia. V čase
komunistického prenasledovania cez vernosť
pápežovi potvrdzovali svoju príslušnosť ku
Katolíckej cirkvi. Vernosť pápežovi stotožňovali
s vernosťou Kristovi. V čase najväčšieho utrpenia boli ich oči upreté k Rímu. Tam hľadali
inšpiráciu vernosti, ale aj posilu k tomu, aby
obstáli a „zostali verní“ aj naši blahoslavení
biskupi Pavol a Vasiľ, blahoslavený Metod
Dominik a ďalší, ktorí vo väzení, vyhnanstve
aj počas prenasledovania obetovali svoj život,
zdravie a kariéru.
Pápežská služba Cirkvi pretrváva od prvého
pápeža, apoštola Petra, až po súčasného pápeža Františka. Prijmime ho aj my ako zástupcu Ježiša Krista na Zemi a svojho najvyššieho
učiteľa na ceste do večnosti.
František Čitbaj

jubileá kňazov
Juraj Kuchtanin, výpomocný duchovný
v Snine – 6. apríl – 55 rokov života; Michal Džatko, výpomocný duchovný vo
Vranove nad Topľou-Čemernom – 21.
apríl – 50 rokov kňazstva; Michal Stanko,
duchovný na odpočinku v Michalovciach
– 25. apríl – 50 rokov kňazstva
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!
koinonia sv. ján krstiteľ
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
a oslobodenie
Ľubotice, cerkev (každá streda 17.30 h)
Misie
05. – 07.04. Gréckokatolícka farnosť Bežovce
Večer chvál s modlitbami za uzdravenie
12.04. Spišská Belá, cerkev (18.00 h)
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
14.04. Ľutina, bazilika minor (09.30 h)
Stretnutie pre mladých
02.05. Prešov – Opál, pastoračná miestnosť (17.00 h)
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinoniapo.sk, sek@koinoniapo.sk
spolok
sv. cyrila a metoda
Naši jubilanti – apríl
50 rokov: Helena Bertová, Dlhé Klčovo;
Viera Fedorková, Košice; Jana Linhartová,
Zemplínske Hradište; Anna Žotaniová,
Sačurov
60 rokov: Mária Baranišinová, Sečovská
Polianka; Stanislav Činčár, Michalovce;
Miroslav Jún, Sobrance; Viera Legezová,
Priekopa; Anna Remetová, Michaľany;
Anna Rusnačková, Kežmarok
70 rokov: Gustáv Čorej, Trnava pri Laborci; Anna Dziaková, Malý Ruskov; Anna Kostrubaničová, Záhor; Helena Kukučková,
Bratislava; Jozef Randa, Banská Bystrica;
Milan Roháľ, Kuzmice; Juraj Timko, Sobrance
75 rokov: Alojz Bereščík, Horovce; Malvína Bérešová, Moravany; Cyril Cvejkuš,
Strážske; Anna Hašková, Michalovce; Mária Kochanová, Michalovce; Mária Šebešová, Prešov
80 rokov: Anna Ferková, Sečovce
85 rokov: Mária Kmecová, Dlhé Klčovo;
Anna Kováčová, Sečovce; Ing. Andrej Rusinkovič, Prešov
Oznam
Prosíme, aby skupinoví členovia obnovili
po vypršaní desaťročnej lehoty svoje členstvo tak, že zaplatia členský poplatok 15
eur na účet spolku (4470004207/3100).
výbor spolku

blahoželáme
28. februára oslávil
svoje narodeniny
otec Marcel Gecej.
Hoci nie ste v našej
farnosti dlho, o to
srdečnejšie sa aj my
chceme pripojiť ku
všetkým prianiam a k 36. narodeninám
vám zaželať, aby vás vždy a všade sprevádzal anjel strážny. Aby vás i vašu rodinu ochranný plášť Panny Márie uchránil
od všetkého zlého a aby ste vo Svätom
Duchu vždy našli silu a svojím životom
mohli aj naďalej každý deň volať: „Pán
môj a Boh môj“. Ďakujeme vám za vašu
obetavosť, lásku, pomoc, čas, milé i povzbudivé slovo, ktoré máte pre každého
z nás v našich starostiach, trápeniach aj
radostiach.
Mnohaja i blahaja lita, otec Marcel!
vaši veriaci z Lastoviec a Michalian
_________________________________
27. marca oslávil
30 rokov života duchovný otec Róbert
Krolák. Drahý otec
Róbert, ďakujeme
nebeskému Otcovi,
že do Brezničky poslal dobrého pastiera. Ďakujeme za kňaza, ktorý nám denne rozdáva Eucharistiu
a učí nás žiť tak, aby sme dosiahli nebeské
kráľovstvo. Vážime si, že sa spolu s manželkou snažíte nielen o náš duchovný
pokrok, ale aj o skvalitnenie liturgického
spevu, obohatenie slúžených pobožností a o materiálne zlepšenie života farnosti. Blahoželáme k životnému jubileu
a s vďačnosťou Bohu vám vyprosujeme
pevné zdravie, silu Svätého Ducha pod
ochranou Presvätej Bohorodičky medzi
vašimi najbližšími aj v kruhu celej farskej
rodiny. Mnohaja i blahaja lita!
veriaci z farnosti Breznička
_________________________________
22. apríla oslávi náš
duchovný otec Marián Sterančák 40 rokov života. Drahý náš
otec Marián, k tomuto sviatku vám vyprosujeme veľa Božích milostí, ochranu Panny Márie, dary
Svätého Ducha a pevné zdravie v kruhu

OZNAMY
Gorazdovo výtvarné Námestovo
Mesto Námestovo, Dom kultúry v Námestove, Spoločnosť svätého Gorazda
a Národné osvetové centrum v Bratislave vyhlasujú osemnásty ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže
zameranej na národnú históriu. Je zameraná na výtvarné stvárňovanie našich
národných dejín, ktorých korene spadajú
do obdobia života a pôsobenia nášho
prvoučiteľa a svätca Gorazda, byzantských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda,
obdobia Veľkej Moravy s jej panovníkmi
až po súčasnosť. Cieľom súťaže je pritiahnuť k záujmu o naše národné kresťanské
a kultúrne dejiny a históriu miest a obcí
s ich významnými osobnosťami čo najviac detí a mládeže.
Termín: január – 10. máj 2013
Termín výstavy: 13. jún – 31. júl 2013
Vernisáž výstavy, vyhlásenie výsledkov
a odovzdanie ocenení: 13. jún 2013
o 11.00 hod. v Dome kultúry v Námestove
Bližšie informácie o súťaži poskytne
Gabriela Lovaštíková (Dom kultúry Námestovo, Štefánikova 208/7, 029 01 Námestovo, tel/fax: 043/55 22 247, e-mail:
office@dkno.sk).
TK KBS
Pozvánka na stretnutie Linky Valentín
Linka Valentín pôsobiaca pri Gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach-Starom Meste
a občianske združenie Rieky pozývajú
na 3-dňové stretnutie, ktoré je určené
ľuďom zraneným v oblasti vzťahov, citov,
sexuality, ktorí prežívajú vo svojom živote
homosexuálne cítenie, ako aj ľuďom inak
sexuálne cítiacim. Ak si sám, je ti smutno a túžiš po prijatí, spoločenstve, láske
a dobrých medziľudských vzťahoch, ak
hľadáš naplnenie svojho života na správnej ceste smerom k Bohu, príď medzi nás.
Duchovná obnova sa uskutoční v prvej
polovici mája 2013 v okolí mesta Liptovský Mikuláš. Bližšie informácie na adrese:
• Linka Valentín, Gréckokatolícka cirkev,
P. O. Box B – 43, 040 01, Košice 1, mail:valentinskespolocenstvo@centrum.sk
• Občianske združenie Rieky, Puškinova
1, 811 04, Bratislava
-pk

Celoslovenské večeradlo
Pozývame vás na celoslovenské večeradlo Mariánskeho hnutia, ktoré sa
uskutoční 27. – 28. apríla 2013 v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Michalovciach. Bližšie informácie: 056/64
317 91, 0918 614 690, 0902 201 849.
Celý program podujatia (aj plagát) a organizačné pokyny nájdete na www.mkh.sk.
-mh
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 tradičného ľudového liečiteľstva. www.liecivemasti.com
_________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.:
057 44 218 28; 0907 268 344
_________________________________
Záhradnícke práce: realizácia záhrad
a závlah v okolí rodinných domov,
chrámov, úprava hrobov, rez stromov...
Tel.: 0949 147389, www.iberis.sk
_________________________________
Výškové práce; opravy a maľovanie
striech, fasád aj interiérov; výmena odkvapových žľabov; zatepľovanie a izolácia stavieb proti vlhkosti; rizikový výrub
stromov. Tel. fax.: 056 / 64 32 778. Mobil: 0905 467 937. Mail: zakmichalovce@
stonline.sk
CENNÍK inzercie
Bližšie informácie: 051 – 7731 481
slovo – časopis gréckokatolíckej cirkvi
http://slovo.grkatpo.sk/
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28.03. (štvrtok) 20.00 Svätá hodinka: Getsemany – priamy prenos z Getsemanských
záhrad zo Svätej zeme
29.03. (piatok) 12.25 Tváre okolo kríža:
Peter (3) 17.00 Obrady Veľkého piatka –
priamy prenos z Vatikánu 19.30 Ježišova
posmrtná šatka 20.25 Sviatočný príhovor
– príhovor arcibiskupa Mons. Bernarda
Bobera 21.00 Čas Herodes ⓬ – portrét
básnika a fotografa Jána Motulka 21.15
Krížová cesta v Koloseu – priamy prenos
30.03. (sobota) 11.30 Tváre okolo kríža:
Ján (4) 19.25 Tváre okolo kríža: Stotník
Longinus (5) 20.00 EFFETA: Veľkonočná
nedeľa 20.30 Biela sobota – priamy prenos
z veľkonočnej vigílie vo Vatikáne
31.03. (nedeľa) 07.15 Úteky za hranice
⓬ – železná opona na Slovensku v rokoch
1948 – 1989 07.40 Božia stopa – animovaný
film o osobe svätého Josemaríu Escrivá de
Balaguera 12.00 Urbi et orbi – veľkonočné
posolstvo a požehnanie Mestu a svetu
z Vatikánu 16.45 Ján Pavol II., priateľ
Slovákov – dokument o návštevách pápeža na Slovensku 17.30 Kvapka v mori:
Haiti – otec Augustín, milovník Haiti 18.35
Vlastná cesta – cesta poľského jezuitu P.
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Jozefa Augustyna k rozhodnutiu pre kňazské povolanie 19.05 Katechéza: Semienka
viery (7) – povolaní do spoločenstva 19.45
Veľkonočný príhovor – sviatočný príhovor
kardinála Jozefa Tomka
01.04. (pondelok) 07.40 Turínske plátno
⓬ – dokument popisuje problém autenticity a významu plátna 11.45 Rehoľná
abeceda – sr. Barbora Kroftová DKL, Spoločnosť dcér kresťanskej lásky 17.30 Doma
je doma: Sviatosť krstu – popoludňajšia
publicistika 15.00 Quo vadis ⓯ – filmové
stvárnenie historického románu Henryka
Sienkiewicza
02.04. (utorok) 17.30 Doma je doma:
Svetové dni mládeže – publicistická relácia 19.00 Listy z osamelého ostrova: List
do Efezu ⓬ – v dokumentárnom seriáli
navštívime miesta v Turecku a na ostrove
Patmos, ktorým boli určené najznámejšie
a najprekladanejšie listy
03.04. (streda) 19.00 Tajomstvo Veľkej
noci: Mám nádej, ktorá je večná ⓬ –
príbeh Márie Magdalény 19.30 Storočie
reforiem: Protestantská reforma ⓬ 20.10
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku

04.04. (štvrtok) 21.00 Medzi nebom a zemou – hosťom relácie Mariána Gavendu
bude kapucín Jozef Konc
05.04. (piatok) 17.30 Ján Pavol Veľký –– dokument sleduje životnú líniu tohto veľkého
človeka, pápeža, ktorý zmenil dejiny 19.00
Bolívia: NP Eduardo Avaroa ⓬ – cestopis
20.25 EFFETA (Jn 20, 19 – 31)
06.04. (sobota) 19.10 Závislosti: Cenacolo,
post scriptum 20.25 Karol: Človek, ktorý
sa stal pápežom (1) ⓬ – život pápeža
Jána Pavla II.
07.04. (nedeľa) 19.10 Katechéza: Semienka
viery (8) – sila jazyka
08.04. (pondelok) 11.45 Rehoľná abeceda:
V službe Kristovi – portrét sestry Viktórie
Brachtýrovej z Kongregácie dcér svätého
Františka Assiského 15.40 Univerzita tretieho veku – Mária, Matka Kristova, autor:
Ľubomíra Cehuľová
09.04. (utorok) 19.00 Listy z osamelého
ostrova ⓬
10.04. (streda) 19.00 Pilátova amnestia ⓬
– dokument o pokuse zrušiť ženské rehole
na Slovensku 19.30 Storočie reforiem: Ovo-

cie Tridentského koncilu ⓬ 20.10 Prehľad
katolíckych periodík na Slovensku
11.04. (štvrtok) 20.15 Lectio divina – Kniha
žalmov
12.04. (piatok) 17.30 AIDS, kondómy
a Katolícka cirkev – dokument, natočený
v Keni, Mozambiku, Mexiku a Thajsku
prostredníctvom tých, ktorí denne bojujú
s pandémiou AIDS alebo ňou boli sami postihnutí, pravdivo ukazuje, akú významnú
úlohu zohrávajú médiá často kritizujúce
Katolícku cirkev v každodennom boji proti
tejto chorobe 19.00 Bolívia: Salar de Uyuni
⓬ – cestopis 20.25 EFFETA (Jn 21, 1 – 19)
13.04. (sobota) 20.25 Karol: Človek, ktorý
sa stal pápežom (2) ⓬
14.04. (nedeľa) 07.20 Klbko: O ľútosti – keď
sa v chráme začína hostina duše, treba
ju očistiť 10.00 Svätá omša z Dunajskej
Lužnej – priamy prenos z Kostola Povýšenia sv. Kríža 18.40 Vlastná cesta – hudba,
umenie, krásno vystihuje dominikána
brata Bohuslava Jančiara, ktorý vyrastal na
kolenách svojho deda, gréckokatolíckeho
kňaza, a v neskoršom veku objavil kňazské
povolanie

keho zboru Adoremus 14.40 Vzkriesenie
– dokument o pohnutých osudoch Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v období
komunizmu v kontexte symboliky liturgického slávenia veľkonočných sviatkov
byzantského obradu 19.40 Sviatočné
slovo – príhovor Mons. Viliama Judáka na
Veľkonočnú nedeľu R
01.04. (pondelok) 08.35 Veľká noc prichodí, bude i kúpačka 09.20 Veľkonočný
sen 09.55 Slováci vo svete – dokument
o Slovákoch žijúcich v Holandsku
02.04. (utorok) 15.40 Orientácie R 15.25
Veľkonočné evanjelium
07.04. (nedeľa) 12.20 Orientácie 12.45
Slovo – príhovor sr. Barbory Sninčákovej
k sviatku Božieho milosrdenstva 00.20
Slovo R
09.04. (utorok) 15.40 Orientácie R
14.04. (nedeľa) 10.30 Svätá liturgia z Katedrály Povýšenia sv. Kríža v Bratislave;
slávi vladyka Peter Rusnák, bratislavský
eparcha 12.00 Dedičstvo Rímskej ríše 14.50
Orientácie 15.15 Slovo – kazateľ: Stanislav
Byrtus z Cirkvi adventistov siedmeho dňa
v Košiciach 01.20 Slovo R

lumen

rádio slovensko

rtv:

28.03. (štvrtok) 09.00 Missa chrismatis
– priamy prenos svätej omše z Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici;
celebruje Mons. Marián Chovanec 13.00
Prežívanie pôstu a Veľkej noci v Taliansku
a na Slovensku 18.00 Emauzy – svätá
omša na pamiatku Pánovej večere; celebruje Mons. Bernard Bober 20.30 Kláštor
v Hronskom Beňadiku a relikvia Kristovej
krvi 22.00 Zobrazenia veľkonočnej večere
v umení
29.03. (piatok) 09.00 Spomienky syna
gréckokatolíckeho kňaza Andreja Karczuba na obdobie vo vyhnanstve 13.00 Veľkopiatkové príbehy s výberom niekoľkých
veršov z tvorby básnika Teofila Klasa 14.00
Ja Poncius Pilatus – rozhlasová hra 17.00
Emauzy – obrady Veľkého piatka; celebruje Mons. Bernard Bober 18.30 Postava
Jeremiáša 20.30 Kalvária nevery – príbehy
manželských párov, ktoré sa ocitli na pokraji zúfalstva, z ktorého ich zachránila viera
v Boha 22.00 Atraktívnosť katolíckej viery

jednotka

28.03. (streda) 07.05 Mesiáš prichádza –
biblický príbeh 13.35 Mojžiš (1) – dráma
podľa biblického príbehu 23.00 Legenda
o lietajúcom Cypriánovi (1) – filmová
historická freska o tajomnom mníchovi
29.03. (štvrtok) 07.00 Baránok Boží – animovaný príbeh z Novej zmluvy 07.30 Veľká
noc v Zajačikove – animovaná rozprávka
10.00 Pašiové služby Božie na Veľký piatok
z Nižného Skálnika 11.30 Mojžiš (2) – dráma
podľa biblického príbehu 23.45 Legenda
o lietajúcom Cypriánovi (2)
30.03. (piatok) 07.10 Ježiš žije! – animovaný príbeh z Novej zmluvy 12.30 Ježiš (1)
– historická dráma 21.10 Nebojte sa. Život
pápeža Jána Pavla II. – životopisný film

30.03. (sobota) 09.00 Mučeníci v 20. storočí 10.30 Boží hrob 13.00 Neplač, Veronika –
rozhlasová hra 14.00 Prorok Samuel 15. 30
Keď zmĺknu zvony, zaznejú klepáče 16.00
Ecce homo 19.30 Emauzy – veľkonočná
vigília z Dómu svätej Alžbety; celebruje
Mons. Bernard Bober 22.00 Umučenie,
smrť a zmŕtvychvstanie v dogmách Cirkvi
31.03. (nedeľa) 10.00 V sile slova 10.30
Výber z pápežských encyklík 12.00 Urbi
et orbi 13.00 Erik Markovič – zhudobnená
poézia 14.00 Tri kríže – rozhlasová hra 15.30
Budem tvoja mama – rozhovor s p. Beátou
o živote jej rodiny po tom, ako si vzali do
pestúnskej starostlivosti malé dievčatko
21.00 Rozhovor s PhDr. Jánom Olejníkom,
Csc, slovenským etnológom
01.04. (pondelok) 10.00 Radostná jar – relácia o ľudových remeslách, výrobe kraslíc
a košíkov 11.00 Biblické postavy v Roku
viery – Kniha Rút 13.00 Električka zvaná
Kométa 14.00 Srdce – rozhlasová hra 15.20

Pozvánka na rozhlasovú púť do Krakova
2013 22.00 Neboj sa lásky – rozhovor pre
mladých s českou psychologičkou Milenou
Mikulkovou
02.04. (utorok) 20.30 Liturgická teológia –
don Anton Červeň
03.04. (streda) 20.30 Rímskokatolícka
farnosť Veľká Lomnica
06.04. (sobota) 20.30 20 rokov Rádia
Lumen
07.04. (nedeľa) 13.00 Svätý Ján z Kríža
21.00 Mons. Jozef Tóth sa dožíva 88 rokov
09.04. (utorok) 20.30 Slávenie eucharistie
v stredoveku a Trident – liturgista Štefan
Fábry
13.04. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Chrámu Presvätej
Bohorodičky v Trebišove; slávi otec Dušan
Seman
16.04. (utorok) 20.30 Život vo Svätej zemi

očami biblistu prof. Massima Pazziniho
17.04. (streda) 20.30 Rímskokatolícka
farnosť Dolný Badín
19.04. (piatok) 20.30 Ako pripraviť a prežiť
svadbu bez stresov – manželia Azorovci
20.04. (sobota) 20.30 Okienko do kánonického práva
21.04. (nedeľa) 13.00 Julo Rybák: Môj prisvojený svet 21.00 Obklopený Božou láskou
– rozhovor s reštaurátorom Miroslavom
Slukom o jeho ceste k viere, ale aj o práci
23.04. (utorok) 20.30 Vyznanie a zapretie
viery – dp. Jozef Kuneš
25.04. (štvrtok) 20.30 Matica slovenská
v národných dejinách
27.04. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova 20.30
Mesiac s pápežom Františkom
28.04. (nedeľa) 13.00 Teo H. Florin – básnik, redaktor

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
24.03. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby
Božie
31.03. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Kostola
Kráľovnej rodiny v Bratislave; celebruje
pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy
Jozef Haľko 11.25 Amnestia pre svet 11.50
Urbi et orbi – priamy prenost z Vatikánu
07.04. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Kostola
Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
14.04. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Alžbety v Košiciach
21.04. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Kostola
Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke (Rádio
Slovensko) / Pravoslávna svätá liturgia
(Rádio Regina)
rádio regina

o pápežovi Jánovi Pavlovi II. 02.10 Nebojte
sa. Život pápeža Jána Pavla II. R
31.03. (nedeľa) 07.10 Kráľ sa stal sluhom
– animovaný biblický príbeh 10.15 Veľkonočná svätá omša s požehnaním Urbi et
orbi z Námestia sv. Petra v Ríme 12.30 Ježiš
(2) – historická dráma
01.04. (pondelok) 07.15 Ježišova modlitba
– biblický príbeh
02.04. (utorok) 07.20 Saul z Tarzu – biblický príbeh
dvojka
27.03. (streda) 12.00 Cesty za folklórom
– Kojšov 22.15 Na križovatke SK+CZ – Ježišova matka – televízna inscenácia drámy
Alexandra Volodina

28.03. (štvrtok) 19.50 Slovo
29.03. (piatok) 08.30 Jarné zvykoslovie –
veľkonočné zvyky v Smrečanoch a Závažnej
Porube 09.40 Hra o umučení a slávnom
vzkriesení Pána a Spasiteľa nášho Ježiša
Krista – prevzaté predstavenie z Divadla
Andreja Bagara v Nitre 11.25 Otče, do
tvojich rúk porúčam svojho ducha – dokument o kalváriách a krížových cestách na
Slovensku 19.40 Sviatočné slovo; Veľký piatok – príhovor generálneho biskupa ECAV
Miloša Klátika 20.50 Svetlo kríža – poetické
zamyslenie 20.55 Gen.sk – kardinál Jozef
Tomko 21.15 Krížová cesta z Kolosea 22.45
O bohoch a ľuďoch – dráma inšpirovaná
skutočnými udalosťami v alžírskom kláštore
30.03. (sobota) 06.55 Hore Hronom jar
ide – veľkonočné zvyky v obciach Telgárt

a Šumiac 07.25 Pred Veľkou nocou – hudobno-folklórny program v podaní skupín
z Jarabiny a Kojšova 08.25 Zem ešte stále
spieva – dokument o zachovávaní zvykov
v tatranskej obci Ždiar 11.15 Tajomstvo
vzkriesenia – dokument o zmŕtvychvstaní
Krista 12.05 Slovenské kraslice – dokument
20.00 Veľká noc s Radošincami – Generál
31.03. (nedeľa) 07.30 Podoby vzkriesenia
– o zmysle a poslaní Veľkej noci z pohľadu
židovskej a kresťanskej kultúry 08.30 Zem
spieva – o ľudových zvykoch na Slovensku
10.00 Od korbáča – o predveľkonočných
zvykoch na Slovensku 10.40 Mariazell –
dokument o slávnom pútnickom mieste
v Rakúsku 14.00 Veľkonočné evanjelium
14.00 Orientácie 14.25 Surrexit Christus
– veľkonočné spevy slovenského spevác-
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Pondelok 02.30 Cesty R
Utorok 21.00 Viera v živote R
Nedeľa 07.55 Z duše 17.05 Viera v živote
23.03. (sobota) 21.00 Duchovné slovo
(po rusínsky; otec Maroš Prejsa, Snina)
24.03. (nedeľa) 21.00 Duchovné slovo R
30.03. (sobota) 07.50 Príhovor šéfredaktorky časopisu INBA Henriety Hrubej 20.00
Svätá omša z Kostola sv. Mikuláša v Senci;
celebruje Juraj Vittek
rádio devín
Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
Zmena programu vyhradená.

Pomôcky:
Chorea, Ris,
Kuru, Lois
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číslo 6
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Soboty

Júdsky kráľ
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umelec
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číslo 49

2. časť
tajničky
Prepásala

	Y	N	A	M	A	L	S	A	A	C	S	A	R	J	K	V	M
	I	S	A	N	L	S	C	A	Č	U	L	E	A	O	S	A	U
	H	S	A	P	A	A	Ž	T	L	Ú	I	Y	N	R	T	Á	K
	C	R	A	L	M	E	Ž	 F	E	S	N	T	T	E	Ý	O	M
	V	Ž	A	O	V	I	I	E	I	E	A	S	R	B	R	Y	L
	S	 Š	M	D	V	D	E	M	CH	K	H	I	P	I	C	O	E
	R	L	A	I	Y	P	E	I	T	Y	Á	L	D	Z	P	Í	K
	S	Á	C	N	I	E	K	A	A	L	A	O	A	A	Ť	O	N
	L	A	K	A	C	H	I	Y	R	T	R	N	T	D	L	D	I
	L	E	T	N	O	A	T	C	I	O	Á	A	R	E	I	V	H
	Y	O	P	R	A	S	A	D	O	R	K	L	N	P	H	N	A
	K	C	E	R	O	B	L	Z	O	V	D	O	I	U	Č	L	A
	O	B	A	M	A	O	A	D	Y	D	O	L	P	P	S	S	Y

Kalan,
po česky

Krížovka skrýva preklad časti žaltára:

ВозжадA душA моS къ бGу крёпкому, жив0му.

________________________________________________
Legenda: BANKÁR, BOREC, EMISIE, HLADINA, HOREB, HRADY, KNIHA, KOLENO, KONTAKT, KORENE, KORIDOR, LEPRA,
LIPID, LISTY, LOPATA, LOTOR, LYKO, MATERIÁL, MOSTY,
NÁROD, OBAMA, OBSAH, ODVOZ, OVOCIE, PIATOK, PILÁT,
PLATIDLO, PLODINA, PLODY, POKORA, PRASA, RASCA,
SALAŠ, SALSA, SLAMA, SLINA, SULFIDY, SUNAR, ŠANCA,
TEHLY, ÚSEKY, VEŽA, VIERA, VLASY, VRANA, ŽALM, ŽIVICA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 43 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
Správne riešenia z čísla 04. Krížovka: Nech sa tešia všetci,
čo majú v teba dôveru. Osemsmerovka: Nič nie je veľké, čo
nie je pravdivé.
Výherca: Valentína Filipová z Čertižného. Riešenia zasielajte
na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov alebo slovo1@
grkatpo.sk.

Odpustové slávnosti
Gréckokatolíckej cirkvi
Prešovská archieparchia
HRABSKÉ – 11. máj, sobota (bl. hieromučeník Vasiľ Hopko)
RAFAJOVCE – 19. máj, nedeľa (Päťdesiatnica – Zoslanie Svätého Ducha)
KRÁSNY BROD – 26. máj, nedeľa (Päťdesiatnica – Zoslanie Svätého Ducha)
MALÁ POĽANA – 9. jún, nedeľa (Najsvätejšie Srdce Spasiteľa)
SABINOV – 16. jún, nedeľa (Najsvätejšie Srdce Spasiteľa)
PREŠOV – 23. jún, nedeľa (Narodenie sv. Jána Krstiteľa)
LEVOČA – 7. júl, nedeľa (Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky v Blachernách)
STROPKOV – 7. júl, nedeľa (sv. Cyril a Metod)
RUSKÉ PEKĽANY – 13. júl, sobota (bl. hieromučeník P. P. Gojdič OSBM)
SEČOVSKÁ POLIANKA – 21. júl, nedeľa (Panna Mária Karmelská a sv. prorok Eliáš)
LITMANOVÁ – 4. august, nedeľa (1. nedeľa v mesiaci po prvom piatku)
BUKOVÁ HôRKA – 11. august, nedeľa (Premenenie Pána)
ŠAŠOVÁ – 11. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)
ĽUTINA – 18. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)
ČIRČ – 25. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)

Košická eparchia
SLOVINKY – 28. apríl, nedeľa (veľkomučeník a divotvorca Juraj)
MICHALOVCE – 19. máj, nedeľa (Päťdesiatnica – Zoslanie Svätého Ducha)
SEČOVCE – 7. júl, nedeľa (sv. Cyril a Metod)
KLOKOČOV – 11. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)
KOŠICE – 8. september, nedeľa (Narodenie Presvätej Bohorodičky)
TREBIŠOV – 24. november, nedeľa (Nedeľa Krista Kráľa)

Bratislavská eparchia
ŠAŠTÍN – 8. jún, sobota (Spolutrpiaca Bohorodička)
BRATISLAVA – 29. jún, sobota (sv. Peter a Pavol)
BRATISLAVA – 14. september, sobota (Povýšenie sv. Kríža)

Metropolitné púte
DEVÍN – 27. apríl, sobota (Cyrilo-metodská púť)
KRAKOV – 25. máj, sobota (Púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva)
VELEHRAD – 8. jún, sobota (Cyrilo-metodská púť)

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
05. – 07.04. Happy (week)end v Bárke. Veková kategória účastníkov je 13 a viac rokov.
07.04. Tomášova nedeľa. Stretnutie mládeže s otcom 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 Spasiteľom. Veková kategória účastníkov je 14
a viac rokov. (Peter Lipták & tím)
19. – 21.04. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné
podujatie pre deti a mládež z Humenského a Sninského protopresbyterátu. Veková kategória účastníkov je
od 9 do 30 rokov.
26. – 28.04. Víkend v Bárke (Stará Ľubovňa a Orlov)
01.05. Archieparchiálny športovo-turistický deň
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
03. – 05.05. Kurz Billingsovej ovulačnej metódy
– prvá časť. Privítame všetkých, ktorí chcú poznať
tajomstvo zrodu života a získať kľúče od svojej plodnosti, aby mohli vedome spolupracovať s Pánom na
stvoriteľskom diele.
09. – 12.05. Kurz prípravy na manželstvo. Dajte vašej
vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu. Viac sa o kurze prípravy na manželstvo môžete
dozvedieť na www.domanzelstva.sk.
24. – 26.05. Kurz Samuel. Výchova detí je zaiste jedným veľkým umením a tým najlepším vychovávateľom je Boh, ktorý nám deti daroval. Výchova teda
spočíva v zodpovednom odovzdávaní viery vlastným
deťom. Ide o to, ako neprekaziť Božie zámery s našimi ratolesťami. Cieľom kurzu je posilnenie, obnova
a uzdravenie v oblasti vzťahov rodičov s deťmi.
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
06.04. Fatimská sobota. Púť Božieho milosrd. (10.00 h)
14.04. Liturgia s modlitbami za uzdravenia (10.00 h)
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67
06.04. Fatimská sobota (08.30 h)
25.04. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0903 982 057, 0911 912 643
06.04. Fatimská sobota (10.30 h)
07.04. Malá púť – Nedeľa Božieho milosrd. (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
03.04. Študentské stretko. Téma: Vzkriesenie
09.04. Beseda. Téma: Čo je to láska? Hosť: otec Ivan
Molčányi
10.04. Študentské stretko. Téma: Radosť v živote
kresťana
16.04. Projekcia filmu. Besedu po filme vedie Gabriel
Paľa.
17.04. Študentské stretko. Téma: Čas pre Boha – čas
pre milujúceho
24.04. Študentské stretko. Téma: Svätý Duch v nás
30.04. Beseda. Téma: Náboženskosť verzus vzťah.
Hosť: Peter Lipták

