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Rozjímania
blaženého biskupa
Vasiľa Hopka

Kriminalita
mladistvých

Spomienky
na Svätú zem

Krestu tvojemu
poklaňajemsja,
Vladyko ...

ÚVODNÍK
Svätá Cirkev nám
na tretiu pôstnu nedeľu
stavia pred oči kríž.
Z pohľadu na Kristov
kríž čerpá trpiaci človek silu i nádej. Róbert
Maoussi, pätnásťročný
Mgr. Michal Kučera chlapec z Kamerunu,
vranovsko-čemerje postihnutý maloniansky protopresmocenstvom. Má veľké
byter
bolesti. No pevne verí
v Ježiša Krista a jeho viera a pohľad na Kristov
kríž mu dodáva silu vydržať bolesti. Z lásky
k Ježišovi je odhodlaný trpieť. Raz večer mal
neznesiteľné bolesti. Poprosil sestru, aby mu
dala tabletku od bolesti o hodinu skôr ako
inokedy. Chlapec sa pozrel na kríž. Keď sa
sestra vrátila po hodine do izby, tabletka bola
ešte na stolíku. Bola prekvapená, ale chlapec
jej povedal: „Rozmyslel som si to. Boh viac
potrebuje moje bolesti obetované na záchranu
ľudí, ako ja potrebujem tabletku na utíšenie
svojich bolestí.“ Ak svoje kríže nosíme z lásky
k Ježišovi a z lásky k blížnym a ak ich spájame s krížom Pána Ježiša, potom určite majú
u Boha veľkú hodnotu a prinášajú duchovný
úžitok. Každý pohľad na kríž by nám mal
pripomenúť Kristovu lásku k nám. Pri pohľade
na Kristov kríž si nestačí spomenúť len na bolesti a smrť, ale je potrebné v našich srdciach
vzbudiť aj vďačnosť za všetko, čo Pán Ježiš pre
nás urobil. Naša vďačnosť k nemu sa prejaví
v tom, že sa budeme usilovať robiť všetko tak,
ako nás učil, a to nielen slovami, ale aj svojím
vlastným príkladom. Modlil sa za tých, ktorí
ho ukrižovali: Otče, odpusť im ...
Niekedy sa nám zdá nemožné odpustiť
tým, ktorí nám ublížili. Postavme sa pod kríž,
upriamme svoj pohľad na Ukrižovaného a
prosme: Odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Odpúšťajme z celého srdca, aby aj nám boli odpustené naše
hriechy. Z Kristovho kríža sa naučme láske aj
k tým, ktorí nám ubližujú. Prečo to Kristus od
nás žiada? Pre naše posvätenie. Cesta, ktorá
vedie do neba, je cesta krížová. Krížová cesta
sa nedá uskutočniť bez kríža. Ježiš išiel pred
nami, niesol svoj kríž a zomrel za nás na kríži,
aby sme aj my niesli svoj kríž a túžili zomrieť
na kríži. Lebo keď s ním zomrieme, budeme
s ním aj žiť v jeho sláve (Tomáš Kempenský
– Nasledovanie Krista).
Nezahadzujme Kristov kríž, ale v ňom
posväcujme svoje každodenné kríže. Zoberme svoje každodenné kríže a ochotne ich
nesme.
Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba,
vezme svoj kríž a nasleduje ma. Toto Ježišovo
pozvanie je pozvaním pre každého: starého
muža, ženu, dieťa, vzdelaného i jednoduchého človeka. Toto pozvanie chce všetkým jasne

povedať, že do neba sa môžeme dostať len cez
našu Golgotu, cez sebazapieranie, mravný
život a ovládanie ľudských vášní. Bojíme sa
svojho každodenného kríža a myslíme si, že
je neznesiteľný. Náš každodenný kríž, to je
rebrík, o ktorý sa môžeme oprieť, po ktorom
môžeme vystupovať stále vyššie a vyššie do
Ježišovej slávy. Na túto cestu nikoho nenúti,
iba volá. Všimnime si, že Ježiš nežiada, aby
sme vzali jeho kríž, ten si niesol on sám aj
za nás. My máme niesť svoj kríž. V živote je
dosť situácií, kde je potrebný kríž odriekania,
ktorým sa treba zaťažiť, aby sme mohli ľahšie
kráčať za Kristom. Dôležité je, aby sme svoj
kríž niesli trpezlivo a v presvedčení, že je
naším jediným mostom do večnej slávy. Lebo
tak, ako Kristus musel najprv trpieť a zomrieť,
a tak vojsť do svojej slávy, tak aj pre nás je
iba jedna cesta do našej večnej slávy, a tou je
cesta nášho utrpenia a našej smrti.
V koncentračnom tábore bol do podtlakovej
komory odvedený aj kňaz. S väzňami tam
robili pokusy. Kňaz vedel, že pokusy ešte nikto neprežil. Urobil si z dreva maličký krížik,
ktorý mohol v zatvorenej dlani neviditeľne
držať. Cestou do tejto komory opakoval slová:
„Pane, pomôž mi. Tvoj kríž nech je moja sila i
záchrana!“ Pán mu pomohol. Na prekvapenie
všetkých sa z podtlakovej komory vrátil. Kríž
je nielen znamením našej spásy, ale aj silou
proti našim nepriateľom. Z kríža nám Pán Ježiš
ponúka liek na každú našu chorobu, na každú
našu slabosť. Veď už na púšti vedel medený
had, ktorý bol predobrazom ukrižovaného
Pána Ježiša, zachrániť pred smrťou každého,
koho uštipol jedovatý had a kto sa na neho
pozrel s vierou a dôverou. Či Ježiš Kristus
nezahojí naše slabosti a rany po hriechoch,
ak sa na neho pozrieme s dôverou? Preto i
napriek našej slabosti a hriešnosti je nebo pre
nás otvorené. Nehanbime sa za kríž. Je pravda, že kedysi bol nezávidený a preklínaný,
bol strašným trestom a hanbou. Kristus však
svojou smrťou na kríži sňal z neho potupu a
hanbu a urobil z neho prostriedok našej spásy.
Kríž je naša spása, náš kľúč do neba, je silnou
zbraňou proti našim nepriateľom a pevným
mostom nad priepasťou hriechu. Na ňom sa
prejavila Božia láska, ktorá nás môže vyliečiť
z každej choroby, ak jej uveríme a prijmeme
ju do svojho života. Lebo Ježiš Kristus nás
vykúpil svojím krížom, svojou smrťou nám
prinavrátil nádej, právo na život. Nemôžeme
uctievať Krista, ak ho neuznávame ako svojho
Spasiteľa, ak ho neuctievame v tajomstve kríža (Pavol VI.). Svätý kríž je svetlo, ktoré nám
ukazuje posledný cieľ nášho života, ktoré nám
svieti na tento cieľ a uisťuje nás, že v tomto
znamení zvíťazíme.
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Marec 2005
Aby vlády všetkých štátov vo svojich
rozhodnutiach a rozvojových plánoch vždy
pamätali na chudobných, na ľudí žijúcich na
okraji spoločnosti a na utláčaných.
Aby si každá miestna cirkev uvedomovala
stále rastúcu potrebu vychovávať svätých
kresťanov, schopných odpovedať na výzvy
novej evanjelizácie.
Všemohúci Boh kŕmil Izraelitov mannou
na púšti a voviedol ich do Zasľúbenej zeme.
Manna sa stala predobrazom Eucharistie.
Eucharistia nás vedie do Božieho kráľovstva. Radi ju, podľa možnosti, každý deň
prijímajme.

Rozjímania blaženého
biskupa Vasiľa Hopka I.
Z rozhodnutia Svätého Otca Jána Pavla II. sa v októbri 2004 začal Rok
Eucharistie, ktorý potrvá do októbra 2005. Je nám ponúknutá nová
príležitosť, aby sme toto ústredné postavenie Eucharistie mohli znova
oživiť a pochopiť, premyslieť a premodliť, zaradiť a s láskou prijať do
nášho osobného života i do života celého kresťanského spoločenstva.
Pri tejto príležitosti si znovu uvedomujeme,
že svätá liturgia nie je len pobožnosť, nie je len
modlitba. Je to „vrchol celého kresťanského
života“ (KKC 1324), osobitné a tajomné stretnutie so živým a dobrotivým Ježišom, Pánom
a Spasiteľom ľudstva. „Je zhrnutím a súhrnom
našej viery“ (KKC 1327).
Eucharistia je pokladom Cirkvi, srdcom
sveta, závdavkom cieľa, po ktorom túži každý
človek, aj keď si to často neuvedomuje. Eucharistia je pre nás to, čo povedal svätý Peter
v mene nás všetkých: „Pane, a ku komu by
sme išli? Ty máš slová večného života“ (Jn
6, 68). Preto sa Cirkev, podnecovaná láskou,
usiluje odovzdať nasledujúcim kresťanským
generáciám vieru a náuku o eucharistickom
tajomstve bez toho, aby z nej stratila čo len
kúsok.
K takémuto chápaniu Eucharistie nás vyzýva Svätý Otec Ján Pavol II.: „Najmilší bratia
a sestry, vstúpme do školy svätých, veľkých
interpretov pravej eucharistickej zbožnosti.
V nich dosiahla teológia o Eucharistii plnú
krásu, prenesenú do života, je pre nás nákazlivá a, takpovediac, zahrieva...“ (Cirkev žije
z Eucharistie, 62).
Svätí a blahoslavení sú nám takto Bohom
ponúknutí ako príklad a ako pomoc pre náš
každodenný život, aby sme dosiahli šťastie
nielen tu na zemi, ale predovšetkým vo
večnosti.
Osobitnú lásku k Najsvätejšej Eucharistii
vidíme v živote blahoslaveného Vasiľa Hopka.
Po príchode do svojej rodnej obce Hrabské
vždy navštívil chrám a vedel dlho zotrvať
pred svätostánkom, pred ktorým sa vždy
trikrát hlboko poklonil. Eucharistiu chápal
ako neoceniteľný dar nielen vtedy, keď ju
slávime, ale aj keď spočívame pred ňou mimo
svätej liturgie, aby sme načerpali z toho istého
prameňa milosti. Takto – v rokoch utrpenia
– mohol o sebe povedať slová, ktoré Svätý Otec
Ján Pavol II. napísal vo svojej encyklike Cirkev
žije z Eucharistie: „Koľkokrát, moji milí bratia
a sestry, som mal túto skúsenosť a načerpal
som z nej silu, potechu a podporu!“ (25).
O úcte k Najsvätejšej Eucharistii vydal
aj dve knižky: Christos posredi nas (1947) a
Christos v nas (1948). V prvej vysvetľuje, čo je
Eucharistia, ako sa máme pripraviť, aby sme
ju vždy „s Božou bázňou a s vierou“ prijímali.
Poukazuje tiež na to, že hoci ju ľudia prijímajú,
ich duchovný život nenapreduje. „Chyba nie je
v Eucharistii, chyba je v nás, v človeku. Zvlášť
v tom, že naša príprava a vzdávanie vďaky je
v nás povrchné, slabé, a preto z tohto veľkého
tajomstva nemáme úžitok tak, ako je to po-

trebné a možné“ (Christos v nas, s. 5).
Vo svojej knižke Christos v nas o živej viere
v Najsvätejšiu Eucharistiu napísal:
„Najprv musíme vedieť, že v našom živote
niet väčšieho, cennejšieho bohatstva ako je
Eucharistia. Sväté prijímanie nie je nič iné,
než zjednotenie Pána Boha s človekom – skrze

to, keď prijímame telo a krv Ježiša Krista. Pri
svätom prijímaní je Ježiš v nás a my v ňom.
Toto nie sme schopní poznať v tomto živote.
Pochopíme to až vo večnosti.
Živú vieru v takto pochopenú Eucharistiu
sme povinní v sebe stále obnovovať. Sväté
prijímanie sa pre nás nesmie stať zvykom.
Napríklad tak, ako sme ráno zvyknutí
vypiť šálku kávy, bez ktorej by sme sa cez
deň necítili dobre. Niektorí ľudia pozerajú na
sväté prijímanie ako na každodenné raňajky.
Prijímajú nie zo zbožnosti, ale preto, že sú na
to zvyknutí. Žiaľ, ako bez pôžitku mechanicky (zavretými očami) vypijú kávu, podobne
bez pôžitku, bez modlitby, bez rozmýšľania
prijímajú, pretože to patrí k ich dennému
poriadku.
Toto sa nesmie stať s nami!
Tieto rozjímania s modlitbami nám majú
pomôcť, aby sme denne obnovovali živú vieru
v prítomnosť Ježiša Krista v najsvätejšej Eucharistii, aby sme si denne cenili veľkú milosť,
že Ježiš prichádza z neba do nášho srdca.
Rozjímania nám majú pomôcť aj v tom, že
aj naša svätá liturgia chce, aby sme «S Božou
bázňou a s vierou», no pritom aj s veľkou
láskou pristupovali k prameňu nášho života,
k drahému Spasiteľovi.

Aby sme dosiahli tento cieľ, využime
nový spôsob modlitby. Vždy z inej strany sa
pozerajme na Krista, ktorého prijímame do
nášho srdca vo svätom prijímaní. Ako tomu
treba rozumieť?
Vieme, že Ježiš je pre nás Bohom (to
znamená Stvoriteľom, Vykupiteľom, Posvätiteľom), ale vieme aj to, že Ježiša možno
nazvať aj lekárom, pretože liečil; priateľom,
pretože pre nás urobil veľa dobrého, a chce
nám darovať šťastie; učiteľom, pretože učil;
naším bratom podľa tela atď. Všetky tieto
pomenovania Ježiša sú pre nás príležitosťou,
aby sme svoje myšlienky s týmto pomenovaním spájali, vždy z inej strany sa na Ježiša
pozerali, a vždy mali nové myšlienky. Chceme
dosiahnuť, aby príprava, poďakovanie boli
vždy svieže a živé. Preto sa každý deň treba
na Ježiša pozerať iným spôsobom a s novými
myšlienkami“ (s. 8).
Vďaka týmto myšlienkam si môžeme dnes
utvoriť aspoň čiastočný obraz o vysokom
duchovnom profile blahoslaveného Vasiľa
aj o tom, ako jasne chápal Eucharistiu, po
ktorej túžil do konca svojho života: „Je obetou
vzdávania vďaky Otcovi, je dobrorečením,
ktorým Cirkev vyjadruje svoju vďačnosť Bohu
za všetky jeho dobrodenia, za všetko, čo vykonal stvorením, vykúpením a posvätením“
(KKC 1360).
Nech sa nám myšlienky blahoslaveného
biskupa Vasiľa stanú v tomto Roku Eucharistie silným obdobím stretnutia sa s Ježišom
Kristom prítomným v Eucharistii. V tomto
tajomstve Ježiš sviatostne aktualizuje svoju
veľkonočnú obetu, ktorou vykúpil ľudstvo
z otroctva hriechu a nastolil Božie kráľovstvo
lásky, spravodlivosti a pokoja. Z Kristovej
Veľkej noci sa rodí Cirkev, ktorá preto žije z Eucharistie, ako to pripomína encyklika Ecclesia
de Eucharistia (1). K tomu nech nám poslúži
aj žiarivý príklad blahoslaveného biskupa a
mučeníka Vasiľa.
František Dancák
Ježiš vo mne
Krátku chvíľu nič nehovorím, iba sa pozerám... Ježiš je vo mne... Aká preveľká láska!
Nevysloviteľná pokora! Kto ku mne prišiel?
Pozdrav
Sláva Isusu Christu! Kriste, ja ťa krajšie ani
neviem pozdraviť. Tak ma naučila pozdraviť ťa
rodná matka, tak ma učí pozdravovať ťa svätá
matka Cirkev. Sláva Isusu Christu! Sláva Otcu
i Synu i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i
na veky vekov. Amen!... Sláva Bohu na výsostiach! Svätý, svätý, svätý Pán zástupov!
Ó, vitaj u mňa, Ježišu!
Poklona
Ježišu, klaniam sa ti a bozkávam tvoje
sväté rany. Tvoje ruky, nohy, tvoje najsvätejšie
srdce! Ježišu, hľadím na teba ako na môjho
najmilšieho hosťa. Väčší a milší hosť ani nemôže prísť do mňa, než si prišiel ty..., a preto
poď, Ježišu, dovnútra, do mojej najkrajšej
komnaty, zabudnem na všetko a len s tebou
chcem hovoriť...
bl. Vasiľ Hopko
Pokračovanie nabudúce
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Z KRESŤANSKÉHO SVETA
RÍM: Dnes často podceňovaným problémom najmä u mladých je rozšírený záujem
o satanizmus a okultizmus. Z tohto dôvodu
usporiadali Inštitút pre výchovu kňazov na
Pápežskom atenaume Regina Apostolorum
v Ríme a Inštitút pre sociologicko-náboženské výskumy GRIS špeciálny kurz na lepšie
pochopenie javu satanizmu a služby exorcistov. Kurz pre kňazov a bohoslovcov nesie
názov Exorcizmus a modlitba oslobodzovania
(KATH-NET/-zg-TK KBS).
POĽSKO: Ako „veľmi správne rozhodnutie“
označil podpredseda Biskupskej konferencie
Poľska arcibiskup Stanislaw Gadecki odrieknutie očakávanej návštevy pápeža Jána
Pavla II. v Poľsku. „Svätý Otec vie, čo robí,“
povedal v interview pre rozhlas. „V prvej línii
ide pápežovi nepochybne o to, aby nerušil
parlamentné voľby. Hrá tu však úlohu aj zdravotný stav pápeža. Hoci by sme ho radi videli
v Poľsku každý deň, musíme myslieť na to, že
Ján Pavol II., aj keď je slabý a chorľavý, musí
svojou starostlivosťou obsiahnuť celý svet,“
povedal arcibiskup Gadecki. „Okrem toho
treba pomyslieť aj na to, že pápež nemôže
chodiť do Poľska častejšie ako do iných krajín.
Inak by vznikol dojem, že ide o nacionalistický šovinizmus“ (KP/-zg-TK KBS).
UKRAJINA: Nový ukrajinský prezident Viktor
Juščenko dostal 10. januára prostredníctvom
Hryhorija Choruzhijiho, ukrajinského veľvyslanca pri Svätej stolici, mimoriadne požehnanie od pápeža Jána Pavla II. Informovali
o tom ukrajinské spravodajské agentúry
RISU a UNIAN. Hlava Ukrajinskej katolíckej
cirkvi východného obradu kardinál Ľubomyr
Huzar zaželal Juščenkovi všetko najlepšie,
predovšetkým však „vytrvalosť v Pánovi a
potrebnú múdrosť na riadenie štátu“ (ZE/
-zg-TK KBS).
INDONÉZIA: V strednej časti indonézskeho
ostrova Jáva, v mestečku Purwojero vtrhli
neznámi páchatelia na faru a zabili katolíckeho kňaza. Informovala o tom indonézska
spravodajská agentúra Antara. Misijná
agentúra Misna oznámila, že telo kňaza
Thomasa Harsidiyona (50) našli v piatok 14.
januára ráno so smrteľnými poraneniami na
hlave. Polícia považuje za pravdepodobné,
že kňaza zabili počas pokusu o rabovanie a
vylučuje možnosť, že jeho smrť mala súvislosť
s napätiami medzi kresťanmi a moslimami,
ktoré sa vyskytujú v iných častiach veľkého
indonézskeho ostrova. Osoby blízke kňazovi
vyhlásili, že nemal nijakých nepriateľov a
nikdy nedostal nijaké vyhrážky (ZE/-zg-TK
KBS).
VATIKÁN: Pápež Ján Pavol II. prijal 15. januára skupinu biskupov katolíckej, luteránskej
a pravoslávnej cirkvi z Fínska. V príhovore
k nim zdôraznil význam kresťanstva pre
budovanie Európy a pripomenul, že kresťanské korene sú životnou silou pre budúcnosť
nášho svetadielu. Svätý Otec ocenil pokrok
v oblasti ekumenického dialógu. Fínsko
oslávilo v týchto dňoch 850. výročie svojho
pokresťančenia (KP/-zg-TK KBS).
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ARCHEOLÓGOVIA OBJAVILI BIBLICKÝ
RYBNÍK SILOE

Úžasný objav zamestnáva biblických archeológov na celom svete: je to rybník Siloe,
kde Ježiš vrátil zrak slepému. Tento rybník
mal zrejme rozmery olympijského bazéna. Od
objavenia schodíkov k pôvodnej nádrži z čias
Herodesa pokračovali izraelskí archeológovia

vo vykopávkach a v 50 metrovej vzdialenosti
našli roh nádrže s rozmermi 2500 štvorcových
metrov. V omietke vedci objavili mincu vyrazenú 50 rokov pred narodením Krista. Táto
minca má hebrejský nápis „Rok štyri“ židovského povstania proti Rimanom. „To je podľa
nášho počítania času rok 69, teda krátko pred
zničením Jeruzalema,“ povedal archeológ
Eli Schukrun v Jeruzaleme. Archeológ Ronni
Reich z univerzity v Haife dúfa, že Grécky
pravoslávny patriarchát dá tento pozemok
k dispozícii archeológom, aby bolo možné
úplne odkryť celé biblické miesto, kde podľa
Svätého písma Ježiš vrátil zrak slepému.
„Vodnú nádrž využívali na veľké sviatky
tisíce pútnikov, aby načerpali vodu pred

obetnou službou v chráme,“ hovorí archeológ. Ako pred 2000 rokmi˝, tak aj dnes ešte
vyteká voda z prameňa Gihon, jediného
zdroja vody v Jeruzaleme. Pre kráľa Herodesa však voda z prameňa Gihon nestačila na
vybudovanie chrámu a udržiavanie obetnej
služby. Preto dal priviesť vodu pre Jeruzalem
ešte aj z prameňa Ain-Arub v 60 kilometrov
vzdialenom Hebrone. Najprv sa viedla rúrami
k Šalamúnovým rybníkom pri Betleheme a
zbierala sa v troch obrovských nádržiach,
ktoré existujú dodnes. Kamennými tlakovými rúrami sa potom vzácna tekutina viedla
s výškovým rozdielom iba 4 metrov po dĺžke
20 kilometrov k chrámu a do Horného mesta,
kde žila vznešená horná vrstva v palácoch a
kde mal rímsky prokurátor Pilát svoje úradné
sídlo. Odkrytá nádrž Siloe je ďalším dôkazom
stavebnej činnosti Herodesa. Po zničení Jeruzalema v roku 70 rybník Siloe zasypali. Jeho
presné miesto upadlo do zabudnutia. Keď
sa kresťanstvo stalo štátnym náboženstvom
v Rímskej ríši, hľadali sa Ježišove pôsobiská.
200 metrov nad pôvodným rybníkom našli
chrám, z ktorého vytekala von voda z prameňa
Gihon. Tu postavili kaplnku. „Sme radi, že sa
rímski kresťania mýlili. Tak zostalo pôvodné
miesto neporušené. Teraz ho môžeme znovu
objaviť tak, ako ho v roku 69 ľudia opustili,“
hovorí Eli Schukrun. Vode z prameňa Gihon
židovská, kresťanská i moslimská tradícia
pripisuje liečivé účinky.
KP/-zg-TK KBS

BIBLIA BOLA DOTERAZ PRELOŽENÁ
DO 2355 JAZYKOV
Celá alebo aspoň časť Biblie je preložená
do 2355 jazykov sveta. Informáciu o tom
priniesla internetová stránka Únie biblických
spoločností vo svojej ostatnej štatistike. Sväté
písmo je preložené do 665 jazykov v Afrike,
585 v Ázii, 414 v Oceánii, 209 v Európe a 479
na americkom kontinente. Všetky knihy Svätého písma sú doteraz preložené do 414 jazykov
sveta. Medzinárodná charitatívna organizácia

Pomoc trpiacej Cirkvi, ktorú založil holandský
premonštrát Werenfried van Straaten a má
svoje sídlo v nemeckom Königsteine, vydala
od roku 1979, keď sa slávil Medzinárodný
rok detí, 40 miliónov výtlačkov Biblie pre
deti. Biblie vyšli v 141 rozličných jazykoch.
Posledný preklad je do tureckého jazyka.
Vyšiel v náklade 15 tisíc kópií.
RV/TK KBS

CELÝ SVET SA MODLÍ
ZA SVÄTÉHO OTCA
Na sviatok Stretnutie Pána sa pri mnohých bohoslužbách vo Vatikáne a na celom svete modlili za uzdravenie
pápeža. Kardinál Camillo Ruini, vikár Rímskej diecézy,
ubezpečil chorého pápeža, že na neho myslí celá diecéza.
V krátkom liste mu napísal, že vo všetkých farnostiach,
duchovných spoločenstvách a kláštoroch diecézy sa
konajú za neho modlitby. Zaželal Svätému Otcovi skoré
uzdravenie, aby čoskoro mohol opäť prevziať vedenie
svojej diecézy. Veriaci domovskej farnosti Jána Pavla II.
v poľských Wadowiciach sa 2. februára modlili celý deň za
uzdravenie najvýznamnejšieho syna ich mesta. V chráme
zažali mnohé votívne sviece.
KP/-zg-TK KBS

Kňazi dôchodcovia ako „ovocný strom
v jeseni, obťažený dobrým ovocím“
„Ste pre mňa ako dobrý ovocný strom v jeseni, obťažený množstvom dobrého ovocia“,
povedal prešovský eparcha Mons. Ján Babjak,
SJ, na adresu kňazov - dôchodcov Prešovskej
eparchie, s ktorými sa stretol v sobotu 5.
februára v Prešove na zakončenie sviatku

Stretnutia Pána. Stretnutia sa zúčastnili
aj ich manželky a manželky už zosnulých
gréckokatolíckych kňazov. Slávnosť sa začala
archijerejskou svätou liturgiou v Katedrále sv.
Jána Krstiteľa. S vladykom Jánom Babjakom
koncelebrovali emeritný prešovský biskup
Mons. Ján Hirka, pomocný biskup z Pražského
exarchátu Mons. Eugen Kočiš a takmer 30
kňazov - dôchodcov.
Otec biskup Babjak v homílii povedal: „Toto
naše vzájomné stretnutie s vami, bratia kňazi,
a s vašimi manželkami, s manželkami kňazov,
ktorí ste zažíhali svetlo viery našim ľuďom po
našich farnostiach, chcem a túžim, aby bolo
podobné tomu stretnutiu v jeruzalemskom
chráme, ktoré takou veľkou radosťou naplnilo
srdce starca Simeona a prorokyne Anny.“ Ďalej
pokračoval: „Koľko dobra, najmä duchovného
dobra, Božích milostí pretieklo cez vaše ruky,
drahí bratia kňazi. Koľkým ľuďom ste vrátili
novú nádej do života tým, že ste ich rozhrešili
od ich hriechov a vín a sprostredkovali ste
im Božiu milosť a Božiu lásku. Koľkých ľudí

ste zrodili pre život viery vo sviatosti krstu.
Koľkým ste zvestovali Božie slovo a nasýtili ich
najsvätejším telom a krvou Spasiteľa. Koľkým
ste boli útechou v ich poslednom pozemskom
boji, keď prechádzali do večnosti. Deti ste vyučovali, dospelých poúčali a pre všetkých ste
boli zažatou sviecou na svietniku. Vaše životy
sú iste veľmi plodné a plné obiet a dobrých
skutkov. V tejto vašej práci na Pánovej roli
verne pri vás stáli vaše manželky. Dávali vám
dobré nápady, pomáhali v práci a často vás
pri únave podržali. Spolu s vami ťahali brázdu
viery. Za to, že ste verne slúžili Bohu a našej
Gréckokatolíckej cirkvi a za to, že ste v časoch,
keď sa proti nám postavili mocnosti pekla,

zostali verní Svätému Otcovi, vám v mene
svojom i v mene Cirkvi zo srdca ďakujem.“
V závere povedal aj tieto slová: „Medzi
vami dozreli naši blahoslavení biskupi a mučeníci, ktorí vám boli vzorom a posilou. Bolo
to aj vaše pozdvihnutie, keď ich Svätý Otec
Ján Pavol II. blahorečil.“
Slávnosť bola zakončená Akatistom k Presvätej Bohorodičke v biskupskej Kaplnke
sv. Jozefa, po ktorom vladyka Ján Babjak
všetkým poďakoval za spoločenstvo a vyjadril presvedčenie, že sa takto stretneme aj na
budúci rok.
Ľubomír Petrík/ISPB

Výročie skonu Konštantína-Cyrila
Pri príležitosti 1136. výročia blaženého
skonu sv. Konštantína Filozofa sa 13. februára v Chráme sv. Petra a Pavla v Košiciach
stretli členovia a priaznivci cyrilo-metodského
hnutia na spomienkovej slávnosti. Hlavným
celebrantom Liturgie sv. Bazila Veľkého bol
otec Doc. Vojtech Boháč, dekan GBF z Prešova, spoluslúžili otcovia Michal Hospodár
a Jozef Miňo.
„Východná cirkev dnes slávi víťazstvo
ortodoxie – pravej náuky o ikonách, ktoré
tvoria súčasť byzantských chrámov“, uviedol
v kázni otec Boháč. Avšak „dôležitejší je Boží
obraz v ľudskej duši, ktorý má žiariť krásou
posväcujúcej milosti.“ Ďalej pripomenul,
že k prameňu Božej milosti priviedli našich
predkov vierozvestovia svätí Cyril a Metod.
V ich stopách kráča súčasný Spolok sv. Cyrila
a Metoda, ktorý v sebe integroval vzácnych
laikov i kňazov, pracujúcich pre nábožensko-kultúrne povznesenie gréckokatolíkov. Na

záver radosť nad duchovným zážitkom z tejto
slávnosti, ku kráse ktorej prispel aj katedrálny

Zbor svätých Cyrila a Metoda, vyjadril otec
Michal Hospodár, predseda cyrilo-metodského
spolku.
Spas ľud svoj, Bože, a požehnaj svoje
dedičstvo!
M. Hospodár/Košice

SPRÁVY Z DOMOVA
BRATISLAVA: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví
(ÚVŠC) prináša v týchto dňoch druhý diel
publikácie Štát a cirkev v postsocialistickej
Európe. Po prvom dieli publikácie Štát a cirkev v postsocialistickej Európe, skúmajúcom
vývoj štátno-cirkevných vzťahov v Bosne a
Hercegovine, Bulharsku, Maďarsku, Poľsku,
Rumunsku, Slovensku, Slovinsku a na Ukrajine, nám druhý diel približuje situáciu v Albánsku, Bielorusku, Česku, Estónsku, Litve,
Lotyšsku, Moldavsku, Rusku a Srbsku. Uzatvára tak svoje mapovanie súčasného stavu
religiozity v krajinách predmetného regiónu.
Predhovor do publikácie napísala riaditeľka
ÚVŠC Michaela Moravčíková (TKKBS).
KLOKOČOV: Ak ho miluješ, nie je čo riešiť!
V duchu tohto hesla sa 20.-21. januára
nieslo stretnutie staršej mládeže na fare
v Klokočove. Začali sme tradične, no predsa
trochu zvláštne. Ako? Recitovaným Verím
v Boha kľačiac a držiac sa za ruky okolo
oltára počas premenenia a eucharistickej
pobožnosti. Takto príjemne a dôstojne prebiehala naša mládežnícka sv. liturgia. Aj
keď bola v piatok voľnica, upečeného kuriatka ani chutnej kačičky sme sa nedočkali.
Uspokojila nás menej náročná, ale rovnako
výborná večera. Veď kto by si nezamaškrtil na
chutných šiškách či iných pečených koláčoch
od našich mamiek, ktoré sa s láskou starajú
o naše brušká. Po večeri nasledovala, ako
ináč, modlitba v cerkvi. Pri jemnom svetle
sviečok sme úprimne prosili za všetko, čo
ťažilo naše mladé srdiečka. Inšpiráciou nám
boli aj nádherné a výstižné verše básne od A.
de Saint-Exupéryho Modlitba. Ďalší bod programu bola, alebo skôr mala byť, beseda. No
v hlavách našich chlapcov skrsol „bláznivý“
nápad. Aký? Zahrali sa na krvilačných kanibalov a dve dievčatá uniesli von do tmavej a
chladnej noci. Zvyšok dievčat, ak chceli svoje
kamarátky späť, museli sa vydať za nimi a
hľadať ich. Polnočné túlanie sa v areáli cerkvi
chlapci „spríjemňovali“ strašením, svetlami a
výbuchmi petárd. Po super naháňačke bola
odmena - sneh. Presnejšie, sladký sneh nanukových tôrt od nášho „sponzora a hoteliera“
v jednej osobe o. Slava. Pobyt na čerstvom
vzduchu každému prospel, ale aj poriadne
unavil. Po krátkej modlitbe „Anjeličku, môj
strážničku“ sme sa dostali k ďalšiemu bodu
programu, a tým bol spánok. Spokojný úsmev
na tvári. Presne taká bola naša reakcia pri
pohľade na krásne zasnežené ráno. Konečne
poriadna sánkovačka? Nie! Otec Slavo, alebo
ešte inak Big Boss, alebo tatko Šmolko, mal
pre nás originálnejší nápad. Čo tak usporiadať malý futbalový a volejbalový turnaj? Nie,
nie je to vtip. Už ste hrali futbal a volejbal na
snehu? Je to úžasná vec, vrelo odporúčame.
Asi po dvoch hodinách nám bol konečný
výsledok jasný, zvíťazili sme všetci. Hor’ sa
na obed! Veď poriadny výkon si vyžaduje aj
poriadnu dávku potravy. S plnými bruškami
nám upratovanie nešlo až tak ľahko, no
všetko sme stihli do začiatku sv. liturgie, ktorá
spolu s eucharistickou pobožnosťou zakončila
naše „super stretko“.
PS: Ešte počas vianočných sviatkov sme sa
vybrali na malý jednodňový výlet do Prešova
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SPRÁVY Z DOMOVA
a Košíc. V Prešove sme si uctili ružencovou
modlitbou pozostatky našich blahoslavených
otcov, biskupa P. Gojdiča a biskupa V. Hopka. V každom z navštívených chrámov sme
obdivovali nádherné betlehemy . Tak sme sa
symbolicky pripojili ku kráľom a pastierom,
ktorí sa prišli pokloniť nášmu Spasiteľovi a
Vykupiteľovi sveta. V Prešove nás očarila aj
návšteva pre nás zvláštneho chrámu - židovskej synagógy a múzea židovskej kultúry.
Pútavým, veselým, niekedy až humorným
výkladom nám sprievodca poukázal na
spoločné a rozdielne sviatky židovskej a
katolíckej viery. Bol to deň plný krásnych
zážitkov. Vďaka Ježiš, vďaka za dnešný deň
(mládež z farnosti Klokočov).
PREŠOV: Dňa 1. 2. 2005 sa v Metodicko
– pedagogickom centre v Prešove uskutočnil
seminár pre katechétov s názvom „Edukácia
žiakov s poruchami správania.“ Seminár
viedla MUDr. Terézia Rosenbergerová, psychiatrička z detskej ambulancie Psychiatrickej
kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou
v Košiciach. S katechétmi sa podelila o svoje
skúsenosti z praxe s deťmi a adolescentmi
s poruchami správania, s ktorými sa dnes
môžeme stretnúť pod pojmom ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder).
Najčastejšie ide o poruchy pozornosti sprevádzané hyperaktivitou. Príčiny ADHD sú
rôzne. Väčšinou sa rodia už v matkinom tele
vplyvom rozličných faktorov, ale dôležitú
úlohu hrá aj prostredie, v ktorom dieťa prežilo svoje detstvo, či prostredie školy. Podľa
štatistík detí s ADHD je veľa, takmer každé
štvrté dieťa v predškolskom veku. Vo svete je
to takmer 1,5 milióna ľudí.
Najväčšiu úlohu v tom, čo tieto deti dosiahnu,
nakoľko budú v živote úspešné a ako budú
samy seba vnímať, zohrávame my dospelí,
ktorí významným spôsobom vstupujeme do
ich života.
Hodnotné myšlienky o výchove detí podáva
vo svojich knihách aj Jiřina Prekopová, ktorá
apeluje na nás dospelých týmito slovami:
„Ak si chcem od niekoho niečo vziať, musím
mu to najskôr sám dať, to znamená – ak od
dieťaťa očakávam sústredenosť, cieľavedomosť a pokoj, musím mu to predviesť, dať
mu príklad toho, ako sa to všetko robí. Ak
od dieťaťa očakávam pozornosť, musím mu
ju sám venovať skôr, než ju budem žiadať od
neho“ (DKÚ Prešov).
KOŠICE: Na sviatok Stretnutia Pána 2.
februára sa v košickej katedrále stretol vladyka Milan Chautur s kňazmi na zaslúženom
odpočinku, bývajúcimi na území Košického
exarchátu. Spoločne slávili svätú liturgiu,
na konci ktorej posvätili sviece – symbol
Kristovho svetla. Vladyka Milan v homílii
zdôraznil, že zážitok stretnutia s Bohom neprevýši žiadny iný zážitok, lebo to, čo dáva
Boh, nemôže dať svet. Záver stretnutia patril
posedeniu v bratskej atmosfére na biskupskom úrade. Aj týmto spôsobom si Cirkev
uctila starších kňazov, z ktorých mnohí ešte
vypomáhajú pri vysluhovaní sviatosti zmierenia vo farnostiach svojho bydliska (Michal
Hospodár/GKAE).
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Deň zasväteného života v Prešove
Takmer 70 rehoľníkov a rehoľníc Prešovskej
eparchie sa v stredu 2. februára, na sviatok
Stretnutia Pána, stretlo s prešovským eparchom Mons. Jánom Babjakom, SJ, aby spoločne slávili Deň zasväteného života v rámci
Roka Eucharistie.
Slávnosť sa začala archijerejskou svätou
liturgiou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Vla-

dyka Ján Babjak v homílii vysvetlil tajomstvo
sviatku a pripomenul posvätenie sviec spojené
s týmto sviatkom. Svetlo sviece symbolizuje
„svetlo na osvietenie pohanov“, teda Ježiša
Krista. V súvislosti so svetlom hovoril o vydávaní svedectva. „Svieca tým, že dáva svetlo,
slúži a v tejto službe sa zmenšuje, až úplne
stráca. Zasvätené osoby, podobne ako svieca,
majú svietiť a v tejto službe sa zmenšovať,
teda obetovať z lásky k Bohu a blížnemu. Lebo
zasvätenie neznamená panovať, ale slúžiť.

Preto je tento sviatok sviatkom rehoľníkov a
rehoľníc“, povedal vladyka. Na konci svätej
liturgie posvätil otec biskup sviece.
Po myrovaní sa rehoľníci a rehoľnice zhromaždili v aule Gréckokatolíckej bohosloveckej
fakulty Prešovskej univerzity a vypočuli si
prednášku pátra Jozefa Šuppu, SJ, na tému
Znova začať u Krista, v ktorej zdôraznil, že
život zasvätených osôb sa nachádza priamo
v srdci Cirkvi. Preto úloha reholí je v Cirkvi
nezastupiteľná. Povedal: „Znova začať u Krista
pre nás znamená pravdu, že nie sme hotovými
rehoľníkmi a rehoľnicami. Hotové môžu byť
len veci. Možno povedať, že natoľko sme rehoľníkmi, nakoľko sme zjednotení s hodnotami
Ježiša Krista, s jeho evanjeliom“. Po prednáške bola diskusia. Provinciálni predstavení
jednotlivých komunít tiež predniesli podnety
z duchovného života svojich komunít, ako aj
aktivity, ktoré konajú v rámci eparchie.
Po spoločnom obede bol Deň zasväteného
života zakončený Eucharistickou pobožnosťou
v katedrále. Na slávnosti sa zúčastnil aj pomocný biskup z Pražského exarchátu Mons.
Eugen Kočiš.
Na území Prešovskej eparchie pôsobia
otcovia baziliáni, otcovia redemptoristi, sestry
baziliánky, sestry služobnice Nepoškvrnenej
Panny Márie a sestry Najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristky.
Ľubomír Petrík/ISPB

Relácia o gospelovej hudbe Poltón opäť
na televíznej obrazovke
Na televízne obrazovky sa opäť vracia
program o gospelovej hudbe – Poltón. Po
ročnej prestávke dostávajú najmä mladí
televízni diváci šancu pozrieť si aj iné, ako
komerčné hudobné relácie. Premiérové vysielanie Poltónu býva každú druhú sobotu
v mesiaci na STV.
Relácia chce ponúkať informácie o dianí na
gospelovej scéne, predstavovať hudobníkov,
nové CD i videoklipy a to dvomi spôsobmi: raz
za mesiac bude mať Poltón podobu magazínu
a o dva týždne nato podobu hitparády.
Hudobná relácia Poltón je určená najmä
pre mladých ľudí, ktorí si hľadajú cestu k Bo-

hu. Tomu je prispôsobená aj štruktúra relácie.
Tvorcovia relácie veria, že prostredníctvom
neformálneho moderátora a hudby nesúcej
posolstvo o Bohu (či už v prvom pláne, alebo
ukryté v metaforách), si reláciu Poltón obľúbia
aj ľudia, ktorí doteraz nemali blízky vzťah
s Bohom. Dôraz v relácii sa kladie aj na osobné výpovede samotných hudobníkov.
Poltón nemá byť veľkým „svetlom sveta“,
ktoré by mladých hľadajúcich ľudí oslepovalo, ale chce byť malou sviečkou, ktorá kdesi
v diaľke osvetlí cestu, ktorú si doteraz mnohí
vo svojom živote možno ani nevšimli.
TK KBS

Slovensko za Svätého Otca
Na sviatok Obetovania Pána sa veriaci
v Spišskej Kapitule modlili spoločne za zdravie chorého Svätého Otca. Najprv tak urobili
v spoločnej modlitbe veriacich počas svätej
omše v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule, ktorú celebroval spišský pomocný biskup
Mons. Štefan Sečka a neskôr sa tak stalo
v kaplnke Kňazského seminára biskupa Jána
Vojtaššáka, kde sa spoločne stretli zástupcovia
mužských i ženských rehoľných spoločenstiev,
pod vedením spišského pomocného biskupa
Mons. Andreja Imricha.

Prostredníctvom esemesiek sa výzva
o modlitbu za zdravie Svätého Otca šírila aj
cez siete dvoch mobilných operátorov s týmto
textom: „Slovensko Svätému Otcovi - akcia
Modlitba sv. ruženca a obetovanie svojich trápení za svätého Otca, ktorý leží v nemocnici.
Túto sms prosím pošlite ďalším. Boh pokoja
nech Vás žehná.“ Aj takto Slovensko pamätalo
v modlitbách na Svätého Otca.
TK KBS

Karneval na snehu a ľade alebo LLL?
V jedno februárové dopoludnie, presnejšie
5.2.2005, sa na ihrisku v dedinke Kojšov
začali zbiehať rôzne tvory - orol, motýľ, Pipi
Dlhá Pančucha, Mickey Mouse, princezná,
kovboji, opravári, robotníci, strašidlá, dokonca
i upratovačka, kuchárka, starenka či lyžiar
s plaveckými okuliarmi. Celé stretnutie riadil
Škriatok Š a ozbrojený lúpežník (o. Marek).
Nebojte sa, nie je to vtip. To sa len konal
karneval. Všetka paráda sa začala príhovorom
nášho o. Mareka, ktorý vysvetlil heslo karnevalu – LLL alebo Láska Ľady Láme.

Povedal nám príbeh o malom zrniečku,
ktoré vďaka slnku vyrástlo na Antarktíde a
rozlomilo ľady, ktoré ho obklopovali. Tým nám
pripomenul, že my sme to zrniečko a mali by
sme s pomocou Božej lásky lámať naše ľady
lenivosti a nelásky ku kamarátom.
Po úvode sme si zatancovali zahrievacie
kolo eR-ko tancov a belgický tanec. Takíto
rozohriatí a naladení sme sa rozdelili na dve
skupiny - „jednotky“ a „dvojky“, - ktoré medzi
sebou súťažili. A zábava sa začala. S nadšením sme sa pustili na ľad, ktorý na ihrisku
spravili miestni chlapci a hasiči. Klasické
preteky v dvojici „korčuliarskym krokom“,

hoci bez korčúľ, zvládali hravo. Netypický bol
beh bokom, keď bola celá skupina pochytaná
za ruky. Po tomto kole vyhrávali „dvojky“, no
„jednotky“ ich nenechali dlho vyhrávať.
Súťaž o najväčšiu guľu bola naozaj vzrušujúca. Obe družstvá bojovali „o dušu“.
Podmienky boli sťažené sypkým snehom. To
ich ale neodradilo. Dopredu ich poháňala
nielen túžba vyhrať, ale najmä lákavá ponuka
o. Mareka: skupina, ktorá urobí dvojmetrovú
guľu, vyhráva jeho auto. Hoci sa dvojmetrová
guľa nepodarila, „jednotky“ dokázali vytvoriť
aspoň takú „na víťazstvo“.
Napätie vyvrcholilo na kopci, kde sa konalo
posledné kolo na klzákoch. Každá skupina
mala jeden klzák. Každý zo skupiny sa musel
spustiť, vybehnúť hore kopcom a podať klzák
ďalšiemu členovi. Nebolo to až také ľahké ako
to vyzeralo na prvý pohľad. Každá skupina si
povzbudzovala svojich hráčov. Keďže sa to
skončilo nerozhodne, obe skupiny zvíťazili. Po
skončení súťaží sme sa spolu sánkovali, kĺzali i
„sáčkovali“. Kedykoľvek sme sa mohli občerstviť teplým čajom, ktorý podávala „neviditeľná
maska Majka“ a jej pomocníci.
Na záver sme všetci spoločne napísali, či
skôr vychodili, do snehu heslo LLL, aby to bolo
všetkým ľuďom na očiach a pamätali na to.
Každá maska dostala sladkú odmenu, keďže
bola najkrajšia. Zatancovali sme si posledné
kolo tancov a s dobrým pocitom v srdiečkach
sme sa rozišli.
Vďaka za takúto skvelú akciu patrí nášmu
o. Marekovi, animátorom a všetkým, ktorí
sa na tom podieľali. Najväčšia chvála však
patrí hlavnému šéfovi – nášmu Bohu, ktorý
nám zabezpečil príjemné slnečné počasie,
kopu snehu a dobrú náladu, ktorá nás všade
obklopovala.
mladí z Kojšova

Cirkev nezabúda na chorých
Vyše sto veriacich prijalo v piatok 11.
februára vo farnosti Košice - Terasa pri
príležitosti Svetového dňa chorých sviatosť
pomazania chorých. Spoločnému vyslúženiu
tejto sviatosti predchádzala Liturgia vopred
posvätených darov, ktorej predsedal vladyka

Milan Chautur, košický exarcha. V homílii biskup Chautur poukázal na hriech prarodičov,
ktorý vniesol disharmóniu do duševného i
telesného života človeka. Choroba a utrpenie
odvtedy neustále sprevádzajú ľudské poko-

lenie, ale prežívané v spojení s Kristovým
krížom nie sú pre nás kliatbou. „Mnohí ľudia
až pri chorobe nájdu Boha“, uviedol a vyzval

prítomné spoločenstvo veriacich k spoločnej
modlitbe za všetkých chorých. Po skončení
pôstnej liturgie posvätil vladyka Milan olej a
spolu so štyrmi kňazmi pomazaním olejom a
modlitbou sprostredkovali sviatostnú milosť
tým, ktorým choroba alebo vek už pripomínajú úbytok vlastných životných síl.
Michal Hospodár/GKAE

SPRÁVY Z DOMOVA
MLYNÁROVCE: Od 6. do 20. februára 2005 sa
relikvie blahoslaveného biskupa mučeníka
Pavla Petra Gojdiča, OSBM, ktoré putujú po
farnostiach Prešovskej eparchie, nachádzajú
vo farnosti Mlynárovce v Svidníckom dekanáte. Od 20. februára do 6. marca 2005 budú
k verejnej úcte vystavené vo farnosti Šarišský
Štiavnik (Ľubomír Petrík/ISPB).
PREŠOV: V stredu 9. februára 2005 slávil
prešovský eparcha Mons. Ján Babjak, SJ,
v Kaplnke Najsvätejšej Trojice v Kňazskom
seminári blahoslaveného biskupa Pavla
Petra Gojdiča v Prešove Božskú službu vopred posvätených darov. Je to v podstate
večiereň, v ktorej je zahrnutá liturgia slova
s podávaním Najsvätejšej Eucharistie, ktorá
bola vopred premenená pri svätej liturgii
v nedeľu, respektíve predchádzajúci deň.
Táto bohoslužba sa vo východnom obrade
v súčasnosti slávi vo Veľkom pôste v stredu
a v piatok a vo Veľkom týždni v pondelok,
utorok a stredu. Má svoje osobitné čaro, kajúcny charakter, pôstne nápevy a je spojená
s veľkými poklonami, pri ktorých si všetci
prítomní líhajú do „prachu zeme“ (Ľubomír
Petrík/ISPB).
BRATISLAVA: Všetci katolíci byzantského
obradu, ktorí sa pridržiavajú gregoriánskeho
kalendára, začali 7. februára tohto roka Veľký
štyridsaťdňový pôst. Svätá štyridsiatnica sa
začína, na rozdiel od latinského obradu, už
v pondelok a trvá do piatka pred Lazárovou
sobotou. Do 40 dní pôstu počítajú gréckokatolíci aj soboty a nedele (zatiaľ čo rímskokatolíci
nedele nepočítajú). Pôst je obdobím, keď
sa má veriaci usilovať o obrátenie, zmenu
zmýšľania, má rozjímať nad svojím životom,
plakať nad svojimi hriechmi. Na rozjímanie
a sprítomnenie Kristovho spásonosného
utrpenia je vyhradený až Veľký týždeň. Tieto
skutočnosti sa odrážajú aj v bohoslužobnom
živote byzantskej Cirkvi – v stredy a piatky
sa slúži liturgia vopred posvätených darov.
Pri nej sa veriacim rozdeľujú vopred posvätené eucharistické dary; bohoslužba nemá
anaforu (eucharistický kánon) a neobsahuje
premenu svätých darov. Je to bohoslužba s
najsilnejšie vyjadrenou eucharistickou úctou
v byzantskom obrade. Zároveň, na rozdiel
od liturgie sv. Jána Zlatoústeho či sv. Bazila
Veľkého, obsahuje mnoho kajúcich prvkov najmä hlbokých poklôn (Andrej Škoviera).
PREŠOV: V priestoroch GBF v Prešove sa 10.
2. 2005 konalo prvé tohtoročné zasadanie
redakčnej rady časopisu Slovo. Zasadnutia sa
zúčastnili otcovia PaedDr. F. Dancák, RNDr. J.
Voskár, ThDr. M. Hospodár, Mgr. R. Višňovský,
Mgr. D. Dzurovčin, ThLic. J. Gradoš a Ing.
PaedDr. G. Paľa. Prísediacimi boli redaktori
časopisu Slovo ThLic. P. Laca a Mgr. M. Valenčík. Na zasadaní boli vyhodnotené závery
z posledného stretnutia a zároveň bol zvolené
vedenie redakčnej rady. Predsedom sa stal o.
Michal Hospodár a podpredsedom o. Daniel
Dzurovčin. Členovia redakčnej rady svojimi
pripomienkami prehodnotili súčasnú podobu
časopisu a vyslovili svoje návrhy k smerovaniu časopisu (redakcia časopisu Slovo).
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Súhlasím s vami, že kriminalita mladistvých
a maloletých má stúpajúcu tendenciu. Kým
v roku 2002 bolo stíhaných 159 mladistvých,
tak v roku 2004 bolo stíhaných 332 mladistvých, čo predstavuje nárast o 148 osôb. Podobná situácia je aj u maloletých osôb. V roku 2002
sa maloletí dopustili 134 činov ináč trestných
a v roku 2004 ich už bolo 223.

Mladí delikventi
Dodržiavanie a upevňovanie štátnej a občianskej disciplíny a úcta
k právu sa musia stať záležitosťou celej spoločnosti. O tomto probléme sme si pohovorili s JUDr. Michalom Glevaňákom, okresným
prokurátorom v Prešove.
Kresťanské učenie hlása odpúšťanie
previnení. Ako možno do kontextu týchto
slov zahrnúť ľudskú spravodlivosť?
Podľa Ústavy Slovenskej republiky prokuratúra chráni práva a zákonom chránené
záujmy fyzických osôb a štátu.
Pri tomto rozhovore nemienim porovnávať
kresťanské učenie o odpúšťaní previnení s ľudskou spravodlivosťou. Čitateľ si môže urobiť
úsudok sám a nech polemizuje a analyzuje,
čo je previnenie, čo je spravodlivosť a či ako
kresťan dodržiava tie pravidlá, normy, úctu
jeden k druhému tak, ako to má zakotvené
v Ústave SR i v zákonoch.
Sú tresty odškodnením činu alebo
ochranou spoločnosti?
Trestné sankcie sú jedným z najdôležitejších prostriedkov boja proti kriminalite
a uplatňovania trestnej politiky. Chcem
zdôrazniť, že ťažisko boja proti kriminalite a
jej narastaniu by nemalo spočívať v trestaní,
pretože sankcie nemožno pokladať za výchovný účel. V spoločnosti by mali byť prijaté také
účinné prevýchovné opatrenia, ktoré by mali
mať preventívnu povahu. Žiaľ, v posledných
rokoch dochádza k výraznému nárastu páchania trestných činov. Tento jav je nepriaznivý
a má vzostupnú tendenciu. Preto je v tomto
období potrebné sprísňovať tresty za spáchané
trestné činy. Ak chceme chrániť spoločnosť
pred rôznymi negatívnymi vplyvmi, aby sa
občania cítili bezpečne, aby nemali strach a
obavu o svoje zdravie, musíme aj dôrazne a
zodpovedne pristupovať k potrestaniu tých,
ktorí sa nevedia vmestiť do svojej kože, ktorí
si nevážia, nectia hodnoty iných.
Trestom, ktorý je uložený páchateľovi, nie
je možné nahradiť bolesť, utrpenie, stratu
blízkeho či spôsobenie škody, ktorá vznikla
jeho nezodpovedným, brutálnym, hrubým
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Akých priestupkov sa najčastejšie dopúšťajú mladiství?
Mladiství sa najviac dopúšťajú trestného
činu krádeže, poškodzovania cudzej veci,
porušovania domovej slobody i výtržníctva,
ale aj lúpežných prepadnutí.
Uvediem príklad: dvaja mladiství, ktorí
nenavštevujú školu ani nie sú v pracovnom
pomere, sa dopustili trestného činu lúpeže
formou spolupáchateľstva tak, že vo večerných hodinách na autobusovej zastávke SAD
v Jarovniciach napadli dve mladistvé dievčatá
tak, že ich chytili pod krk, hrdúsili ich, zvalili
na zem, kopali do nich, bili rukami po tele a
odcudzili im veci, ktoré mali na sebe, peniaze,
mobilný telefón. Spôsobili dievčatám škodu za
viac ako 10 tisíc korún. Zarážajúce na tom je,
že tohto lúpežného prepadnutia sa zúčastnili,
a to aktívne, aj traja maloletí.

Nemyslíte si, že značný podiel na
kriminalite mladistvých majú aj samotní
rodičia?
Skutočne, maloleté osoby a mladiství sa
čoraz viac dopúšťajú vážnych kriminálnych
činov. V niektorých prípadoch ide o také
Ktoré trestné činy sa páchajú za po- vážne delikty, ako je zabitie alebo vražda.
Chvalabohu, že sa to nestalo v našich dvoch
sledné obdobie najviac?
Stav a vývoj kriminality za rok 2004 okresoch.
Pýtam sa sám seba, ak dieťa nie je považov okresoch Prešov a Sabinov svedčí o tom, že
v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi vané za zodpovedné alebo miera zodpovednosti
je znížená, pretože jeho vek nedosahuje
došlo k dynamickému nárastu celkového počtu osôb stíhaných pre trestné činy. Kým v roku vek plnoletosti, kto je teda zodpovedný?
Na prvé miesto zaraďujem rodičov. Ak
2002 bolo skončené trestné stíhanie proti 1356
osobám, tak v roku 2003 sa počet stíhaných sa dieťa dopúšťa protiprávneho konania,
osôb zvýšil na 1907 a v roku 2004 už bolo znamená to, že je nevychované, že sa mu
stíhaných 2192 osôb. Naďalej je evidovaných nedostalo výchovy od rodičov. Rodičia sú dnes
viac ako 50% trestných činov, kde sa doposiaľ zaneprázdnení, nemajú čas na výchovu, ba
ani čas čo i len sa porozprávať s dieťaťom,
nepodarilo zistiť a usvedčiť páchateľov.
Okresný súd v Prešove v roku 2004 všímať si jeho problémy, starosti, rodičia
právoplatne odsúdil 1139 osôb, i tu došlo nemajú prehľad o tom, ako sa ich dieťa učí.
k zvýšenému počtu odsúdených oproti pred- Ťažko vychovávať dieťa, keď sám rodič bol
vychovaný v zlom prostredí, sám bol krimichádzajúcim rokom.
Skladba trestných činov sa v posledných nálnik. Dnešná doba učí ľudí mamonárstvu,
rokoch nemení. Prevládajú trestné činy krá- ľudská dôstojnosť stráca na svojom poslaní.
deže, sprenevery, podvodov, poškodzovania Rodičia sú benevolentní k dieťaťu, pretože sa
cudzej veci, lúpeže, vydieranie, porušovanie zaujímajú o niečo iné ako o vlastné deti.
A čo škola? Nesú nejakú zodpovednosť
domovej slobody, násilie proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi, ohrozovanie učitelia za správanie svojich žiakov v rámci
vyučovania alebo aj mimo
pod vplyvom návykovej
látky, opilstvo, ublíženie JUDr. Michal Glevaňák sa narodil školy? Voľakedy sa žiak
16.
novembra
1948
v
gréckokatoučiteľa bál, mal pred ním
na zdraví, týranie blízkej
líckej obci Osturňa v okrese Kežrešpekt. Málokedy rodič
osoby a zverenej osoby.
marok. Ukončil Právnickú fakultu
dal za pravdu dieťaťu.
v Bratislave. 10 rokov pracoval na
Dnes má učiteľ strach pred
Jedným z vážnych
prokuratúre vo Vranove nad Topľou,
problémov i naďalej je z toho 3 roky ako okresný prokurá- žiakmi. Hovorím to úprimkriminalita mladistvých tor. Ako radový prokurátor pôsobil ne, pretože som mal roza maloletých, ktorá má v Rožňave, Prešove a v Košiciach hovor s viacerými učiteľmi.
stúpajúcu tendenciu. Čo na krajskej prokuratúre. Od roka Len čo učiteľ zvýši hlas na
je príčinou a kto má na 1989 je okresným prokurátorom žiaka, už sú sťažnosti, ba
dokonca aj trestné oznátom podiel?
v Prešove.
spôsobom. Ani morálne nie je možné nahradiť
to, čo sa stalo, keď vám chýba blízky človek
cez vianočné či veľkonočné sviatky, keď si
v jeho prítomnosti neoslávite jeho narodeniny
či meniny.

menia. Čo môže učiteľ, keď nemá oporu?
V mestách nie je venovaná žiadna pozornosť výchove mladej generácie, keď už
žiaci základných škôl navštevujú reštaurácie
a pohostinské zariadenia. O nič lepšia situácia
nie je ani v obciach.
Je potrebné meniť vekovú hranicu
trestnoprávnej zodpovednosti u mladistvých?
Domnievam sa, že zníženie hranice postihnutia trestnej činnosti pre mladistvých
nie je riešením. Je potrebné zamýšľať sa
nad inou formou riešenia tejto otázky. Výkon
trestu odňatia slobody spravidla ešte nikomu
nepomohol.
Na dosiahnutie účelu správne uloženého
trestu sa vyžaduje aj jeho riadny výkon. Zatiaľ
nevidím, aby nepodmienečné tresty výchovne
pôsobili na odsúdených, o čom svedčí recidíva, t.j. opakovanie trestných činov tými istými
osobami. Z uvedeného vyplýva, že ani pre
mladistvých nie sú vytvorené podmienky na
prevýchovu. Nie sú vytvorené podmienky na
to, aby sa po výkone trestu mladiství mohli
zapojiť do normálneho života. Veď neexistujú
žiadne výchovné alebo vzdelávacie strediská,
kde by sa mohol mladistvý začleniť. Po výkone
trestu ostáva napospas rodičom či ulici. Ak
by sa aj zamestnal, nikto nemá na neho čas,
pretože musí odviesť svoju prácu. Zamestnávateľ predsa nebude prevychovávať alebo
vychovávať. Obecné či mestské úrady tejto
problematike nevenujú žiadnu pozornosť.
Právno-výchovná činnosť na školách chýba,
nie sú organizované stretnutia s mládežou a
občanmi.
Preto si myslím, že pre osoby mladšie ako
15 rokov v prípade, že sa dopustili protispoločenského konania, a to obzvlášť zavrhnutiahodného alebo iného závažného trestného
činu, ktorý vzbudil vo verejnosti obavy, by
mali byť zriadené špeciálne internátne školy
s prísnou kontrolou. V týchto zariadeniach
by mal prebiehať riadny vyučovací proces za
účasti psychológov, psychiatrov, právnikov.
Ako môže Cirkev prispieť k zníženiu
kriminality mladistvých?
Som presvedčený, že Cirkev môže vo
výchovnom procese mládeže zohrať závažnú
úlohu. Poslaním Cirkvi by malo byť aj to, že
sa bude venovať mládeži. Nepostačujú len
nedeľné kázne a účasť na náboženstve. Cirkev
by mala, a najmä v obciach, za súčinnosti
zástupcov verejnej správy a školy podchytiť
mládež po vyučovaní. Kňazi by mali poznať
každú rodinu, najmä na dedine, byť v styku
s rodičmi i deťmi, poznať problémy rodín,
susedské vzťahy a hľadať spôsob, ako im
pomáhať, ako dokázať uzmieriť sa, nájsť cestu
k spoločnému riešeniu problémov. Kto môže
spoznať problémy, nedorozumenia medzi rodinami, susedské spory, týranie manželky, resp.
aj manžela, či detí tak, ako kňaz v obci?
A čo spoločnosť a rodičia?
Rodičia musia viac dbať o výchovu detí,
a to nielen občas, ale po celý deň. Platí
slovenské porekadlo: „Ohýbaj ma, mamko,

pokiaľ som ja Janko, keď ja budem Jano,
neohneš ma, mamo.“ Predsa nie je možné,
aby maloletý nebol doma včas a mladistvý
chodil domov v opilom stave, a rodičia sa na
to nečinne dívali.
Spoločnosť má značné rezervy vo výchove
mládeže. Štátne orgány by mali byť nielen
informované o stave a vývoji kriminality, ale
mali by prijať účinné opatrenia v takej forme, aby boli úspešné. V tomto smere je dosť
námetov, len je potrebné smelo ich dokázať
realizovať za účasti širokej verejnosti.
Prečo sa často kriminalita mladistvými
prejavuje v skupinách a organizovane?
Na túto otázku nemožno dať jednoznačnú
odpoveď. Pravdepodobne v skupinách a organizovane sa kriminalita pácha jednoduchšie.
Dnes je pomaly každému dostupný mobil, a
teda páchatelia sa ľahko dorozumievajú, čo
ale spôsobuje problémy polície pri odhaľovaní
trestnej činnosti. V tomto smere zohrávajú
úlohu aj filmy, mladí ľudia si myslia, že ide
o dobrodružstvo, a preto chcú vyskúšať takúto
formu. Je i viac ďalších príčin. Televízia je
príkladom toho, ako sa učiť brutalite, nenávisti atď.
Je to možné zmeniť?
Všetko je možné zmeniť, ale potrebuje
to čas, ľudí, rozdelenie si úloh pri právno-výchovnej činnosti a sústavná spolupráca
s mladými ľuďmi. Toto všetko je ale hudba
budúcnosti. Kým nebude tomuto problému
venovaná zvýšená pozornosť z úrovne štátnych a správnych orgánov, nemožno očakávať
úspech a radosť zo zrelého ovocia.
Ako sa dá pomôcť zaradiť sa do života
mladým delikventom?
Či chceme, či nechceme, musíme začať
výchovný proces u rodičov a v škole. Už sklony
maloletých k nezodpovednému správaniu sa
na verejnosti musíme podchytiť.
Ak sa maloletý dopustí protiprávneho konania, mal by byť umiestnený vo výchovnom
ústave. Žiaľ, tieto máme len v obmedzenom
počte s malými kapacitami.
Ak sa už mladistvý dopustí trestnej
činnosti a bude mu uložený trest odňatia
slobody s podmienečným trestom, mala by
sa mu venovať počas tohto trestu výchovná
pozornosť zo strany sociálnych kurátorov.
Tento výchovný proces by mal pokračovať i
ďalej. Mladí ľudia by mali mať zamestnanie,
pretože práca vychováva človeka. Ak človek
nemá prácu, nemá stály zdroj príjmov, nemá
prostriedky na živobytie, potom hľadá rôzne
spôsoby, ako získať peniaze. Všetci sme si
vedomí toho, že ani oko za oko, zub za zub,
či odťatie ruky nepomohlo vyriešiť sociálne
problémy či kriminalitu.
Na záver by som chcel poprosiť kňazov, aby
aj tejto problematike venovali pozornosť, pretože následky, ktoré sú spôsobované trestnou
činnosťou, sú nebezpečné. Ľudský život nie je
možné nahradiť žiadnou finančnou hodnotou
ani morálnou satisfakciou.

UČENIE 12 APOŠTOLOV
4. Pred krstom sa má postiť krstiteľ,
krstenec a všetci, ktorí môžu. Krstenca však
vyzvi, aby sa pred krstom postil jeden alebo
dva dni.
8.
1. Nech vaše pôsty nie sú ako pôsty
pokrytcov. Oni sa postia druhý a piaty deň
po sobote. Vy sa ale postite vo štvrtý a v prípravný deň.
2. Ani sa nemodlite ako pokrytci, ale
modlite sa tak, ako prikázal Pán vo svojom
evanjeliu:
„Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja, ako v nebi tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého.
Lebo tvoja je moc a sláva naveky.“
3. Takto sa modlite trikrát denne.
9.
1. Čo sa týka Eucharistie, vzdávajte vďaky
týmito slovami:
2. Najskôr nad kalichom:
„Vzdávame ti vďaky, Otče náš, za svätú
vínnu révu tvojho služobníka Dávida, ktorú
si nám zjavil skrze Ježiša, tvojho služobníka.
Tebe nech sa vzdáva sláva naveky.“
3. Nad rozlomeným chlebom:
„Vzdávame ti vďaky, Otče náš, za život
a poznanie, ktoré si nám zjavil skrze Ježiša,
tvojho služobníka. Tebe nech sa vzdáva sláva
naveky.
4. Ako sa tento rozlomený chlieb, ktorý
bol rozptýlený ponad vrchmi, zhromaždil
do jednoty, tak nech sa aj tvoja Cirkev zhromaždí dovedna z končín zeme do tvojho
kráľovstva.
Lebo tvoja je sláva a moc skrze Ježiša
Krista naveky.“
5. Nech však nikto neje ani nepije z vašej
Eucharistie, iba tí, čo boli pokrstení v mene
Pánovom. Preto aj Pán povedal: „Nedávajte
svätú vec psom!“
10.
1. Po nasýtení takto vzdávajte vďaky:
2. „Vzdávame ti vďaky, svätý Otče, za
tvoje sväté meno, ktorým si si vzal naše srdcia za príbytok, ako aj za poznanie, vieru a
nesmrteľnosť, ktorú si nám zjavil skrze Ježiša,
tvojho služobníka.
Tebe nech sa vzdáva sláva naveky.
3. Ty, všemohúci Vládca, si stvoril všetko
kvôli svojmu menu, ľuďom si dal do užívania
pokrm aj nápoj, aby ti vzdávali vďaky.
Nám však milostivo uštedri duchovný pokrm a nápoj, ako aj večný život skrze Ježiša,
tvojho služobníka.
4. Za všetko ti vzdávame vďaky, pretože si
mocný. Tebe nech sa vzdáva sláva naveky.
Uverejňované na pokračovanie.
Róbert Horka

Rozhovor pripravil: Peter Laca
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ANKETA
Ste za sprísnenie trestov
pre mladistvých?
Peter
Nie. Určite nie. Pretože sám
viem, že som ako maloletý
robil hlúposti. V 14 rokoch
človek ešte nie je zodpovedný za seba a svoje správanie.
Nie je ešte dospelým, aby
zodpovedal za svoje činy a skutky.
Samozrejme, každý zločin musí byť
potrestaný, ale aj zodpovedať veku
páchateľa.
Valéria, tajomníčka GKBF
Veľa sa teraz o tom na Slovensku diskutuje. Ja osobne
nie som za sprísnenie. Ak by
som mala byť, tak len kvôli
prevencii, aby mladí vedeli,
že nie je jednoduché zákony
porušovať. A tiež kvôli tomu, aby sa
aj iní poučili.

Kriminalita mladistvých
Prevencia kriminality mladistvých a delikvencie maloletých je neustále aktuálna aj vzhľadom na výskyt mnohých socioekonomických
činiteľov v spoločnosti (nezamestnanosť, drogová závislosť, sociálne
problémy). Približne každý piaty trestný čin na Slovensku spácha
osoba mladšia ako osemnásť rokov.

T

restná činnosť detí a mladistvých rastie
vysokým tempom. Dominujú úmyselné
ublíženia na zdraví, vydieranie, krádeže,
vykrádanie áut, obchod s drogami a pod.
Kriminalita mladistvých (v ponímaní súčasného trestného zákona vo veku pätnásť až
osemnásť rokov) má významné špecifiká. Je
totiž zásadný rozdiel, či spácha závažný trestný čin dvanásťročné dieťa, alebo arogantný
recidivista. Dieťa do osemnástich rokov má
zákonných zástupcov, ktorí musia na jeho

robila príslušné opatrenia. V žiadnom prípade
nemôže ísť iba o trestanie, „ale predovšetkým
o výchovné podchytenie takéhoto mladistvého
bez ohľadu na to, z akej sociálnej vrstvy pochádza, a vykonanie príslušných výchovných
opatrení.“

vývoj dozerať. Majú za neho zodpovednosť.
Na prvom mieste sú to rodičia...

delikventného správania a kriminality. Nie je
možné jednoznačne vytypovať teóriu, ktorá by
plne vystihovala dynamiku príčin kriminality.
Súčasné názory na vznik kriminality sa týkajú
dvoch základných oblastí. Ide o faktory prostredia a osobnosti. Sledovanie kriminálnych
kariér delikventných mladistvých ukazuje, že
iba istá časť z nich sa už v detstve správala
spôsobom, z ktorého by sa dalo predvídať, že
bude mať i neskôr problémy s dodržiavaním
spoločenských noriem. Dá sa predpokladať,
že u niektorých mladých ľudí sa driemajúce
dispozície k delikventnému správaniu nemusia vôbec prejaviť, pretože nie sú vystavení
vplyvom, ktoré by ich aktivovali. Situácie
zvádzajúce dieťa ku kriminálnemu správaniu
je však ťažké predpovedať.
Mladý človek si nerozmysleným činom
často dokáže pokaziť celý život. Niektorí psychológovia aj právnici navrhujú, aby sa tresty
mladistvým, ktorí prvý raz porušili zákon,
nevykonali, aby sa odložili. „V zásade je to

Príčiny kriminality mládeže
V oblasti porúch správania chýba dosiaľ
nosná teória, ktorá by vystihla všetky etiologické vzťahy a súvislosti, určujúce vznik

Blanka, na materskej dovolenke
Ak spáchali niečo závažné,
tak prečo nie? Myslím si, že
áno, lebo kriminalita rastie
a rastie. Ak nebudú postihy,
tak sa to asi nezmení. Možnože sa dá nájsť aj iné riešenie ako
postihy, ale aké, to neviem.
Jozef, dôchodca
Čo ja viem? Veď ja nie som
právnik. Trest áno. No myslím
si, že nie vysoký, ale primeraný. Aby si pre budúcnosť
uvedomili, že nemajú robiť
také veci.
Lenka, študentka
Nie som, ale som za prevýchovu. Mladiství by mali
ísť do nápravných ústavov
– tzv. diagnostických centier.
Nie hneď ich odsúdiť a dať
ich do väzenia. Je potrebné
najprv ich trocha zmeniť a dať im
prevýchovu.
o. Andrej, odborný asistent
Jedna vec je zákon a druhá
vec je realita. Hranica trestov
sa buď zvýši, alebo zníži.
Je to dobre? Podľa mňa je
potrebné niečo robiť. A to:
venovať sa mladým. Rodičia, škola,
kňazi majú mladých viesť. Musíme
si dať otázku: Prečo to mladí robia,
prečo sa dopúšťajú kriminality?
Lebo sa im málo venuje. Treba sa im
viac venovať, tak ako sa im venoval
don Bosco.
Peter Laca, Marek Valenčík
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Trestný zákon
Nový trestný zákon má priniesť zníženie
hranice veku trestnej zodpovednosti. Komisia
pre rekodifikáciu trestného zákona prišla po
analýze štatistík za posledných tridsať rokov
k záveru, že trestnú zodpovednosť občanov
treba posunúť na hranicu štrnásť rokov. Ide
najmä o to - podchytiť mladistvých práve pri
tom „prvom raze“. Je totiž takmer pravidlom,
že ak páchateľ zopakuje trestný čin ako mladistvý, stáva sa z neho dospelý recidivista.
A boj s trestnou činnosťou sa začína práve
bojom s recidívou. Preto, aby sa nemuseli
odstraňovať už následky, je snaha, ak ide
o základy trestnej zodpovednosti z hľadiska
fyzického veku, koncepciu nového trestného
zákona konštruovať tak, aby mladiství boli
podchytení už prvý raz, ak sa dostanú do
rozporu so zákonom, a aby spoločnosť s nimi

správna téza a aj v rozhodnutiach slovenských
súdov sa už dlhé desaťročia uplatňuje. Paragraf 76 trestného zákona uvádza, že účelom
trestu u mladistvého je predovšetkým vychovať ho na riadneho občana, a to so zreteľom
na jeho osobné vlastnosti, na rodinné pomery
a rodinnú výchovu a prostredie, z ktorého
pochádza.“
Mladiství delikventi
Pre účely prevýchovy a z nevyhnutnosti
diferencovaného prístupu sú vyčleňované nasledujúce skupiny mladistvých delikventov:
- mladiství s predpokladmi normálneho
psychického vývoja, ktorých poruchy správania vyvolali záporné vplyvy sociálneho
prostredia, zlá a nedostatočná výchova;
- mladiství, ktorých trestná činnosť je
zväčša vyvolaná pubertálnou a adolescentnou
nevyrovnanosťou a vývojovými disproporciami;
- mladiství, u ktorých sa výrazne prejavujú
poruchy rozumových schopností alebo oneskorenie rozumového vývoja;
- mladiství s psychopatickými črtami osobnosti, neurotickými dispozíciami, organickými
poruchami centrálnej nervovej sústavy rôzneho pôvodu a pod.;
- mladiství, na vzniku trestnej činnosti
ktorých sa podieľal alkoholizmus, prípadne
toxikománia.
Z uvedeného je zrejmé, že na páchateľa
trestných činov sa môžeme pozerať ako na
normálneho človeka, ktorý situačne reaguje
neprimerane a delikventne, alebo ako na
psychicky chorú osobnosť (bludy, depresie,
demencia, sexuálne deviácie), intelektovo
deficitnú osobnosť, ako na vývojový exces
(najmä u mládeže) alebo na osobu, ktorá
konala neuvedomelo pod vplyvom nekontrolovateľného afektu alebo čisto racionálne
s cieľom chladnokrvne získať nejaký prospech
(odstrániť osobu, získať majetok).
Vývinové zvláštnosti
obdobia dospievania
V období dospievania človek prechádza
mimoriadnymi telesnými a psychickými
zmenami, ktoré sa môžu odraziť aj v delikventnom správaní. Nesprávny prístup dospelých
k dieťaťu môže viesť ku konfliktom a prehna-

nej agresii, a to najmä v období puberty. ale aj viesť k protiústavnej činnosti, rasizmu,
V tomto období prebieha množstvo búrlivých násilnej a majetkovej trestnej činnosti, najmä
zmien (fyziologické, intelektuálne, citové, pri sociálnych konfliktoch.
Významným faktorom je i právny poriadok
sociálne i sexuálne dozrievanie). Hovorí sa aj
o tzv. kríze originálnosti“, v ktorej ide o silne štátu, pričom u nás v súčasnosti veľmi negaprejavený pocit vlastnej individuálnosti a tívne pôsobia početné medzery v legislatíve,
odlišnosti, čo plodí akýsi kult vlastnej osoby. ktoré poznamenali rad odvetví nášho života,
Prejavuje sa v zdôrazňovaní vlastného „ja“, predovšetkým privatizačný proces. Právny
vzburou voči prostrediu, často spoločenským poriadok je často neprehľadný a v spoločnosti
negativizmom, vzdorovaním a agresiou. Práve narastá dešpekt voči právu a zákonom. Trhové
v tomto období má mládež veľa problémov a
starostí s prispôsobením svojho správania požiadavkám spoločnosti, ktoré často nadobúda
nežiaduce formy.
Najvýraznejšiu skupinu ťažkostí predstavuje správanie voči dospelým, rodičom a vychovávateľom, požiadavkám, ktoré reprezentujú. Patria sem prejavy nedisciplinovanosti,
nepodriaďovania sa príkazom, porušovania
školského poriadku a zákazov každého druhu.
Nastávajú zmeny vzťahu mladistvých k rodine, ktoré sa vyznačujú konfliktmi s rodičmi a
oslabením emocionálnej väzby na rodičov.
Za charakteristickú osobitosť emocionálneho života dospievajúcich sa považuje neobyčajná intenzita a živosť citových prežívaní.
Dospievajúci ľahko prechádza od radosti
k smútku, od entuziazmu k znechuteniu, od hospodárstvo vtláča hospodárskej kriminalite
nádeje k skľúčenosti. Zvyčajný je strach zo nové formy: hospodárske podvody, trestné
spoločenského života, vzrastá nesmelosť, činy proti hospodárskej súťaži, sprenevery,
nedostatok sebadôvery, objavujú sa depresie, korupciu, devízové delikty atď.
Už tieto súčasne prítomné signály v danom
vzplanutia lásky, sklony k podráždeniu. Hnev
a agresivita predstavujú najčastejšiu reakciu veku naznačujú zvýšené riziko sociálno-deviantného správania sa v budúcnosti.
na frustráciu.
Nemalé problémy v socializácii mládeže
Stav a vývoj kriminality
pramenia aj z faktu, že spoločnosť akceptuje
s predchádzajúcim obdobím
ako človeka „hotového“ najmä dospelého
človeka, ktorého považuje za schopného
Všetci
Mladiství
rozhodovať o sebe a svojej životnej ceste. Roky
Stíhaní Obžalovaní
Stíhaní
Obžalovaní
I keď sú mladí ľudia často rozumovo a
1127
925
196 (17,39%) 198 (21,40%)
intelektuálne vyspelí, zostáva im čakať na 2000
1187
594
126 (10,61%) 117 (19,69%)
dospelosť. Vplyvom vzdelávania sa táto 2001
1356
1092
159 (11,72%) 148 (13,55%)
„nedospelosť“ presúva do čoraz vyššieho 2002
veku, mladý človek musí dlho študovať, 2003
1907
1297
166 (11,49%) 150 (8,65%)
kým sa považuje za akceptovateľného 2004
2192
1386
344 (15,69%) 332 (23,95%)
v nejakom odvetví ľudskej činnosti.
V roku 2004 bolo celkom stíhaných 344
Rôzne ovplyvňujúce faktory
mladistvých, čo predstavuje rapídny nárast
Kriminalitu mladistvých ovplyvňujú rôzne oproti predchádzajúcemu roku (o 148 osôb).
faktory, či už sociálne, kultúrne politické, práv- Uvedené sa premieta aj do percentuálneho
ne, alebo ekonomické. Medzi sociálne faktory vyjadrenia podielu účasti mladistvých na
patria faktory vyplývajúce z výchovného páchaní trestnej činnosti. V roku 2004 rapídpôsobenia. Ide najmä o nekvalitné rodinné a ne stúpla obžalovateľnosť u mladistvých (až
problémové školské prostredie, ktoré formujú o 14% oproti predchádzajúcemu roku).
Štruktúra páchaných trestných činov touto
správanie a postoje detí, pracovné kolektívy
(kde napr. nedostatok kontroly môže viesť kategóriou:
pre obdobie pubescencie (11 - 15 rokov) sú
k delikventnému konaniu), živelne vytvorené skupiny, negatívny vplyv médií a ďalšie. charakteristické kontakty s políciou, záškolácKultúrne, výsledkom pôsobenia ktorých je tvo, túlanie, návštevy reštaurácií a konzumáurčitý systém životných hodnôt a ich prefe- cia alkoholu a sústavné fajčenie;
pre obdobie adolescencie (od 15 rokov do
rencia. Popri rodine a škole ovplyvňuje ich
tvorbu i celý systém spoločenských inštitúcií, spáchania deliktu) - túlanie, záškoláctvo, abprincípy spoločenskej morálky a ich praktické sencie, časté návštevy reštaurácií, prejavená
fyzická agresia, kriminálna infekcia v rodine
uplatňovanie.
Politika ovplyvňuje celý spoločenský život, a vo vrstovníckych vzťahoch, „nezodpovedný“
hlavne tvorbu a realizáciu práva a právnych sex, problémy v pracovnej sfére (konflikty,
noriem, ekonomické podmienky života spoloč- nedisciplinovanosť).
nosti i výchovný systém. Negatívne pôsobenie
Peter Laca, Marek Valenčík
politiky môže vyvolávať nárast kriminality,
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www.hladam lasku.pravu
Mám 20 rokov a cítim sa povolaná do manželstva. Ale v mojom okolí
nevidím správnych veriacich chlapcov. Rozmýšľam nad hľadaním cez
internetové inzeráty. Môžem tam nájsť toho pravého? Je možná láska
cez internet?

Sylvia, 20

dobré rady
k ni(e)čomu

potrebné tráviť veľké množstvo času pri osobných
Milá Sylvia,
virtuálny svet je svetom, ktorý má množstvo stretnutiach, ale aj v spoločenstve s inými, kde je
výhod, ale všetko, čo pochádza z rúk človeka, možné zdieľať rôzne hodnoty so svojím partnerom.
má aj množstvo nedokonalostí, lebo sám Až potom tento vzťah môže prerásť do lásky. A tieto
Úsmevom:
človek nie je dokonalý. Na jednej strane atribúty prostredie internetu neponúka (je zúžené
Najdokonalejšie telo, najžiarivejší
nám internet ponúka „bezbariérovú“ len na textovú formu). Preto si dovolím povedať,
úsmev, najkrajšie oči, oslnivé kúzlo osobkomunikáciu, ktorá rúca vzdiale- že pravá láska cez internet nie je možná. Virtuálne
nosti…
nosti, no na druhej strane nám prostredie, do ktorého patrí aj internet, nedáva
Ale dosť už bolo o mne. Teraz napíš o sebe ty.
neumožňuje osobný kontakt pocit istoty, či ten, ktorý je pri protiľahlej klávesnici,
– osobné stretnutie. Ak totiž je skutočne ten, ktorého očakávam. Mnohokrát sa
Jedného dňa v raji si Adam sťažoval Bohu, že mu je
stáva, že internechýba osobný
smutno, nech mu niekoho pošle. Boh povedal: „Mohol kontakt, chýtový partner je
BOH
JE
PRÍTOMNÝ
by som ti stvoriť ženu.“
iba ilúziou skuba hodnoverVŠADE
A
TAK
HO
„A to je čo?“ pýta sa Adam.
točnosti, ktorá
nosť. Môžeme
„To je také krásne, milé, pracovité, poslušné, inteje postavená na
t o p r i ro v n a ť MÔŽEŠ NÁJSŤ
ligentné, vtipné, zábavné a nežné stvorenie, ktoré
základe fantázie
k t o m u , a k o AJ NA INTERNETE.
ti bude vždy robiť, čo ti na očiach uvidí.“
a predchádzajúkeby sme chceli
„To je skvelé, a koľko by to stálo?“
cich skúseností.
lízať med cez sklo.
Boh počíta: „Jednu ruku, jednu nohu
Takáto ilúzia neNáš rozum by nám
a oko“.
skôr prináša len
hovoril, že je všetko v po„Tak veľa?!“ Zhrozí sa Adam. „No, ... a
sklamanie a rozriadku, ale nezacítili by
čo by si tam mal za jedno rebro!?“
čarovanie.
sme tú pravú, nefalInou otázkou
šovanú sladkú chuť
Anketa medzi vami: PATRÍ ZOZNAMOje, či je možné
medu. SamozrejVANIE CEZ INTERNET DO ŽIVOTA KRESŤAnájsť na internete
me, v dnešnom
NA?
toho „pravého“.
modernom a
Hovorí sa, že kto
pretechnizoDOMINIKA, 23: Myslím si, že áno. Zoznamovanie
Floris Gabriel: Prebuď svoje srdce, s.42 hľadá, ten nájde.
vanom svete
patrí k životu človeka, otázne je však na akých strán- je veľké množstvo príležitostí Všetko je možné, nie všetko však osoží. Internetové
kach sa človek - kresťan zoznamuje. Existujú rôzne
na zoznámenie sa, počnúc in- zoznamovacie agentúry prežívajú v týchto dňoch
kresťanské zoznamky, napr. www.exallievi.sk . Inak
zerátmi v časopisoch a novinách svoj zlatý vek. Je možné nachádzať priateľov, ktorí
na tom nevidím nič zlé, dôležitá je serióznosť. Je cez diskotéky a bary a končiac obohatia tvoj život aj na internete, jestvuje tu však
pravda, že na druhej strane môže niekedy dôjsť k
internetovými zoznamovacími riziko, že ten na druhej strane nebude s plnou vážsklamaniu človeka. Myslím si však, že je to na slonosťou a zodpovednosťou mať záujem o nadviazanie
agentúrami.
bodnom rozhodnutí a uvážení každého jednotlivca.
Pokúsim sa zodpovedať priateľstva, z ktorého neskôr môže vyrásť krásny
najprv druhú otázku, či je vzťah. Je taktiež potrebné, aby virtuálni priatelia
IVANA, 19: Zoznamovanie cez internet je podľa
možná láska cez internet. svoj vzťah „zlegalizovali“ aj osobným stretnutím,
mňa úplne normálne a v dnešnej dobe je to, myslím si,
Ak chceme hovoriť o pra- podľa možností čím skôr, aby nedochádzalo k zbydosť rozšírená forma zoznamovania sa. Je tu však aj nevej láske, musíme brať točnému pokriveniu ich vzťahu, ako o tom hovorí
bezpečenstvo, že si z človeka niekto takpovediac, vystrelí,
do úvahy predpoklady, nasledujúci príbeh: Martin sa zoznámil prostredkeďže je to všetko anonymné a chýba tam osobný kontakt. ktoré sú k tomu nevy- níctvom internetu s Monikou. On bol pracovníkom
Vo všeobecnosti si však myslím, že takéto zoznamovanie do hnutné. To ale určite počítačovej firmy a ona študentkou na univerzite.
života kresťana patrí a určite nie je na škodu.
vieš. Láska v bežnom Spoznali sa prostredníctvom chatu a neskôr e-mailu.
živote nie je otázkou Po čase ich virtuálny vzťah prerástol do virtuálneho
O. PAVOL: Poznám kňaza, ktorý sa takto zoznámil
niekoľkých minút alebo zamilovania sa. Po pol roku virtuálnych vyznaní a
s manželkou, a aj moja sestra má známosť cez internet,
hodín. Pravá láska musí rozhovorov Martin navrhol osobné stretnutie. Monitakže prečo nie. Môj názor na zoznamovanie je však
prekonať množstvo úskalí, ka niekoľkokrát odmietla, ale po ďalšom a ďalšom
taký, že manželku je potrebné si vymodliť a je na Bohu,
aby vyzrela, aby sa ukázalo, pokuse Martina stretnúť sa nadišiel deň „D“. Pri
či ju spoznáš na futbale, alebo na internete. Myslím si, či má ambíciu byť tou pravou. osobnom stretnutí však pravda vyrazila Martinovi
že internet je dobrá vec, ak ju človek nezneužíva, a to Tým chcem povedať, že je dych. Monika bol 22-ročný chlap. Tento na prvý
isté platí aj v prípade internetovej zoznamky.
pohľad tragikomický príbeh je v skutočnosti
iba tragický a zanechal na Martinovi veľkú
Ak
chceš
hľadať
PAVOL, 21: Moji kamaráti majú s týmito zoznamjazvu, ktorá sa bude veľmi dlho hojiť. Prakami dobrú skúsenosť. Ja osobne som však ešte takéto priateľa cez injem tebe, Sylvia, aj všetkým, ktorí hľadajú
zoznamky nenavštívil. Myslím si, že je to normálna
prostredníctvom internetu svojho priateľa či
ternet, dávaj posúčasť života, ale ja dávam prednosť klasickému
svojho budúceho manžela(ku), aby to nedozoznamovaniu, pri ktorom môžem človeka vidieť, zor, aby sa tým
padlo tak, ako v predchádzajúcom príbehu,
lebo v zoznamovaní cez net človek môže všeličo priateľom nestal
ale prajem vám veľa hodnotných priateľov
zatajiť, resp. niečo si vymyslieť, a tomuto by som sa
a priateľstiev.
práve internet.
chcel vyhnúť.
Gabriel Paľa

12 • 05/2005 - slovo

B I B L I A

P R E

V Š E T K Ý C H

Izrael reptá
„Je teda Pán medzi nami alebo nie?“ (Ex 17, 7). Túto otázku si kladie
izraelský ľud na púšti, tú istú otázku si kladie aj počas celej svojej
dlhej histórie a rovnakú otázku si kladie každý človek, ktorý sa nachádza v pokušení a v skúške.

I

zrael sa utáboril v Rafidim, je to posledná
etapa pred príchodom na Sinaj, na vrch
Zmluvy. Ocitá sa na pokraji zúfalstva, je
vyčerpaný od hrozného smädu a nachádza
sa uprostred skúšky, kde sa má vyjaviť
pravá prirodzenosť ľudského srdca. Nanič
sú im všetky zázraky, čo Boh pre nich
vykonal na púšti; už vymazali z pamäti
zázračné pôsobenie Boha pri prechode
Červeným morom. Izrael nemá oči, aby
videl svoju minulosť a zistil, odkiaľ a ako
ho vyslobodil Boh. Jediné, čo vidí - jeho
deti a statok hynú od smädu na púšti.
Chcú ukameňovať Mojžiša, lebo ho považujú za klamára a podvodníka.
Týmto textom nám chce Boh povedať,
ako hlboko skazené ostalo srdce človeka
po dedičnom hriechu. Pre neho je nemožné dôverovať Bohu. Verí iba v to, čo vidí, čo je
bezprostredné a je neschopný vytrpieť skúšku.
Pre padnutého človeka má byť Boh akousi
pestúnkou, ktorá mu má vyhovieť a poskytnúť
mu všetko, čo si len srdce žiada. A keď má
urobiť skok k viere, má strach, uzavrie sa do
seba a v hĺbke svojho srdca šomre.
Preto Ježiš bude trpieť tri razy, ba i viac
ráz počas celého života zakúsi pokušenie a
skúšku, aby stvoril formu nového človeka, čo
nešomre a nevzdoruje Bohu.

Tento človek viery, ktorý má Ducha darovaného Ježišom vo vzkriesení, je niečím tak
mimoriadnym, takým nezvyčajným na tomto
svete, že sám Ježiš povie: „Ale nájde Syn člo-

veka vieru na zemi, keď príde?“ (Lk 18, 8).
Ak sa človek búri a repce voči Bohu - je to
ako vypľutie Slova, ktoré mu dal Boh, aby ho
urobil svojím synom. „Ale tým, ktorí ho prijali,
dal moc stať sa Božími deťmi“ (Jn 1, 12).
Opačný je postoj u Panny Márie z Nazareta,
ktorá, hoci mala všetky svetské dôvody, aby
reptala a búrila sa, „zachovávala všetky slová
vo svojom srdci“ (Lk 2, 51).
A preto človek viery, kresťan, je umelecký
výtvor. Boh, ktorý je umelec, roky a roky

usilovne pracuje na svojom diele, a keď už
vymodeloval v tomto človeku dokonalý obraz svojho Syna, nechá ho vo svete, aby bol
ukrižovaný.
Tento človek, ktorý zachraňuje svet, môže
povedať so žalmistom: „Sťa by mi kosti drvili,
keď odporcovia moji tupia ma, keď hovoria mi
denne: ‚Kdeže je tvoj Boh?’ “ (Ž 42, 11). Čiže
je to človek, ktorý pozná na vlastnom tele pokušenie, skúšku, útlak. Ale nevypľúva Slovo,
ktoré nosí vo svojom srdci, a práve z tejto hĺbky vyhlasuje: „Prečo si, duša moja, skľúčená a
prečo vo mne búriš sa? Dúfaj v Boha, lebo zas
ho velebiť budem, spásu tváre mojej, svojho
Boha!“ (Ž 42, 12).
Ako je to možné? Naozaj sa vyskytuje
takáto skutočnosť? Nuž áno, je to možné
a stáva sa to skutočnosťou v Ježišovi Kristovi, ktorý vchádza do vôle Otca, a hovorí:
„Nechcel si žertvu a obeť ďakovnú, lež uši
si mi otvoril, celostnú žertvu si nežiadal,
ani za hriech obetu, vtedy som riekol:
„Hľa, ja prichádzam, teší ma plniť vôľu
tvoju, Bože môj“ (Ž 40, 7-9).
V Ježišovi Kristovi to môže urobiť každý človek, ktorého on vykúpil. Pochopil to
veľmi dobre apoštol Pavol, keď povedal:
„Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“
(Gal 2, 20).
To znamená, že je to Ježiš, kto vzal na
seba Pavlovu prirodzenosť a vyvoláva v ňom
poslušnosť k Otcovi.
Cirkev to môže dosvedčiť počas 2000 ročných dejín príkladom svojich najlepších
detí, ktorými sú svätí..., a taktiež so svätými
dnešných dní, ktorých je oveľa viac, než sa
nazdávame.
IGLESIA SIN FRONTERAS
P. Antonio Pavia, Quito - Ecuador
Preložila E. Ilečková
Ilustr. snímka-Dávidov hrob: archív redakcie

PRÍBEHY ZO ŽIVOTA SVÄTÝCH

Príbeh zo života
neznámeho askétu
(7. február)

A

zda všetci kresťania vedia, že každé
obdobie pôstu, ale najmä Svätej štyridsiatnice, ktorú práve teraz prežívame, treba
naplniť zosilneným úsilím o pokrok v duchovnom živote. Nenahraditeľnými prostriedkami
na dosiahnutie tohto cieľa sú intenzívnejšia
modlitba, zdržanlivosť od určitých pokrmov
a almužna, respektíve charitatívna činnosť.
V tejto súvislosti nám veľmi vhod prichádza
príbeh zo života neznámeho askétu uvedený
pri 7. februári v niektorých synaxároch (bohoslužobné knihy obsahujúce životy svätých
a rozličné ponaučenia, ktoré sa môžu čítať
v rámci utierne po šiestej piesni kánona).
Bol istý askéta – starec, ktorého si bratia
v monastieri veľmi vážili, lebo viedol nábožný
život. Zriekol sa všetkých pozemských slastí a
zatvoril sa v malej kélii (izbietke), kde slúžil
jedine Bohu. Pôstom a častými celonočnými
bdeniami umŕtvoval svoje telo a neprestajne

si cvičil myseľ v zameraní na skutočnosti súvisiace s večným životom. V stanovenom čase
prijímal z rúk určeného brata malé množstvo
jedla, ale nikdy si nezobral nič z toho, čo
spoločenstvu niekto daroval.
Raz mal nasledujúce, veľmi zaujímavé
videnie. Do monastiera zavítal vládca mesta,
aby každému odovzdal po strieborniaku.
Pristúpil aj k jeho kélii a podával mu zlatku
s prosbou, aby si ju zobral. Starec sa pred
vznešeným mužom cítil trocha skľúčene,
preto si zlatku zobral a vložil do vrecka. Keď
večer dokončil svoje zvyčajné modlitby, ľahol
si na rohožku, aby si trocha pospal. Vtedy
sa mu zdalo, že spolu s ostatnými bratmi
monastiera sa nachádza na širokom poli,
kde bolo samé tŕnie a akýsi mladík – bol to
Pánov anjel – mníchom hovoril: „Žnite tŕnie!“
Onen mladík podišiel aj k starcovi a povedal
mu: „Opáš sa a žni tŕnie!“ Keď sa askéta
začal zdráhať, anjel mu riekol: „Nemáš ani
najmenší dôvod vyhovárať sa, lebo včera si
sa nechal najať spolu s ostatnými mníchmi,
ktorí si vzali od tamtoho kresťana strieborniak. Ty si dostal zlatku, a preto musíš pri žatí
tŕnia pracovať ešte viac ako oni, lebo si prijal

väčšiu mzdu. Tŕnie, ktoré vidíš, to sú skutky
človeka, od ktorého si včera prijal almužnu.
Pristúp teda a žni spolu s ostatnými!“
Keď sa askéta zobudil a premýšľal o videní, veľmi sa zarmútil. Ihneď poslal po
človeka, ktorý mu daroval almužnu a prehováral ho, aby si svoju zlatku zobral späť. On
však nechcel a starcovi povedal: „Nechaj si
ju u seba, otče, alebo ju daruj, komu chceš.“
Askéta mu však riekol: „Nechcem žať tŕnie
cudzích hriechov, veď nemám dosť síl zbaviť
sa ani tŕnia tých vlastných.“ Vyložil zlatku
pred svoju kéliu a zatvoril okienko.
Keď muž pochopil, prečo starec neprijal
jeho almužnu, začal sa usilovať o nápravu
svojho života a rozdávať ešte oveľa viac
almužny než dovtedy. Pamätal si totiž, že
podľa Svätého písma sa almužnou a vierou
očisťujú hriechy (por. Lk 11, 41; Tob 12, 9;
Sir 3, 30).
Aj my čo najštedrejšie rozdávajme almužnu tým, ktorí ju naozaj potrebujú, najmä
počas Veľkého pôstu, ale zároveň buďme
veľmi opatrní pri prijímaní materiálnej pomoci od iných.
Marcel Gajdoš
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ZAMYSLENIE
„Keďže teda máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho
Syna, držme sa svojho vyznania...“ (Hebr
4, 14).
Ježiš Kristus je natrvalo živá skutočnosť dejín. Známy francúzsky spisovateľ
François Mauriac ako 77-ročný napísal
v knihe V čo verím: „V dejinách sa čosi
skutočne stalo. Kristus je skutočnosť. Môžete ho vyhlasovať za mýtus, ale tým ho
neodstránime. To nie je odpoveď.“
„S Kristom prichádzala k národom jeho
náuka, prichádzalo poznanie. Ale prichádzal s ním dar ešte väčší – Boží život. Pred
Kristom nejestvoval trvalý most od Boha k
ľuďom a od ľudí k Bohu. Nejestvovalo trvalé spojivo, po ktorom by mohlo prísť Božie
slovo ako posolstvo do sŕdc ľudí. V Kristovi
vyslovil Boh toto slovo raz navždy a tak naplno, že ono zaznieva neprestajne cez jeho
Cirkev ľudstvu, národom, jednotlivcom,
vekom, stáročiam, dňom a chvíľam – až
do skončenia sveta“ (J. Ch. Korec: Kristus
včera a dnes).
K Ježišovi, Božiemu Synovi a Synovi
človeka, môžeme mať plnú dôveru. Stal sa
podobný nám vo všetkom, okrem hriechu.
Je veľkňazom, ale sám prežil a pretrpel
naše bolesti, pozná aj naše slabosti, takže
úprimne s nami cíti a chce nám pomáhať.
Preto ho máme „lepšie poznať, viac milovať
a hlbšie s ním žiť“ (Ján Pavol II.), „aby sme
dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a
pomoc v každom čase“ (Hebr 4, 16).
***
„Boh nemôže klamať...“ (Hebr 6, 18).
Keď ruský spisovateľ F. M. Dostojevskij
ležal na smrteľnej posteli, poprosil svoju
ženu Annu, aby zavolala deti. Keď sa deti
zhromaždili, práve dočítal podobenstvo o
márnotratnom synovi. Dostojevskij vtedy
deťom povedal:
„Deti, toto miesto dáva kresťanom
najväčšiu útechu. Keď hrešíme, ignorujeme Božie prikázania, ale Boh nás aj
tak miluje. Keď sa vrátime na správnu
cestu a oľutujeme svoje hriechy, prijme
nás a jeho radosť je o to väčšia, čím bolo
väčšie nebezpečenstvo, v ktorom sme boli
a z ktorého sme vyviazli. Nikto si nemusí
zúfať, že je stratený.“
„Či zabudne žena na svoje nemluvňa...? (Iz 49, 15), potešuje Boh už v Starom
zákone. Boh nemôže klamať! Preto nám
svätý Pavol dáva za príklad Abraháma,
„ktorý trpezlivo čakal a dosiahol prisľúbenie“ (Hebr 6, 15). Dôveroval Bohu aj
v beznádejnej situácii. Na jeho príklade
chce Boh „presvedčivejšie dokázať nezmeniteľnosť svojho rozhodnutia“ (Hebr 6, 17).
Ježiš aj od nás žiada takýto postoj viery.
Podľa svätého Pavla len v takejto viere
„dosiahneme ponúknutú nádej. Máme
ju ako istú a pevnú kotvu duše“ (Hebr 6,
19). Lebo či Boh môže zabudnúť na tých,
čo „k nemu volajú dňom i nocou, a bude
k nim nevšímavý?“ (Lk 18, 7).
-fd-
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Ako ma Boh priviedol k sebe
Pretože pochádzam z ateistickej rodiny i z ateistického prostredia,
odvážim sa povedať, že moja cesta k viere a k Pánovi je vzácnym
príkladom Božej milosti. Pretože už na základnej škole nás učili, že
viera v Boha je už dávno prekonanou poverou, ktorá vznikla tým,
že dávnejšie si ľudia nevedeli vysvetliť niektoré prírodné úkazy, ako
napríklad búrku, a že veda vraj toto všetko už dávno vyvrátila.

N

apriek tomu si dobre pamätám, že som
si nikdy nedokázal predstaviť, čo bude
po smrti. Moja mamička mi vždy na tieto moje
otázky dávala jednoduchú odpoveď, že tam
už nebude nič – jednoducho koniec. Ja som si
však toto nedokázal vtedy predstaviť.
Okrem
toho ma už
od malička
trápili otázky
týkajúce sa
toho, čo bolo
v tomto svete
zlé – bolesti,
utrpenia, vojen, chorôb
a podobne.
Vždy som si
teda akosi
intuitívne
uvedomoval
a dúfal som,
že všetko zlé
snáď musí
raz skončiť.
Pod vplyvom
prevládajúceho materialistického názoru som však veril, že prinesie
až technický pokrok ľudstva a že potom už
nebudú ani choroby, ani vojny.
Od svojich detských liet som bol vždy
vášnivým čitateľom, takže ma vždy zaujali
knihy, ktoré vyjadrovali iný než iba materialistický svetonázor – či už to boli napríklad
rozprávky, knihy Karla Maya, alebo rôzna
sci-fi literatúra. Ale až na vysokej škole som
sa stretol s literatúrou, ktorá pojednávala o
najrôznejších duchovných témach, napríklad
rôzne záhady, rôzne názory o živote po smrti,
aj prevteľovanie. Tieto veci ma veľmi zaujali.
Moja prvá vysoká škola ma však nezaujímala
a ja som hľadal pomoc a riešenie tejto pre mňa
ťažkej situácie. Vtedy som sa prvýkrát stretol
s kresťanmi a s kresťanstvom. Bola to pre mňa
psychická pomoc v mojej nezávideniahodnej
situácii, keď som hľadal cestu, ako odísť
z vysokej školy. Radili mi, aby som sa modlil
k Bohu, nech mi ukáže moju cestu a tiež mi
radili, ako sa môžem cez prijatie Ježiša Krista
stať skutočným veriacim.
Božia milosť ma ani navzdory mojej vtedajšej nevere nenechala bez pomoci a ja som
štúdiá na mojej prvej vysokej škole úspešne
zanechal a nastúpil som na druhú, ktorá bola
pre mňa tou pravou, a tú som už s výborným
prospechom absolvoval. Teraz na nej pokračujem ako doktorand. Na tejto vysokej škole

som sa spočiatku od kresťanstva, a teda aj
od Boha, napriek jeho milosti síce vzďaľoval
a hľadal som cestu skôr v iných duchovných
systémoch – napríklad v budhizme či východnej špiritualite a iných veciach, ale potom som
sa predsa len s kresťanstvom začal stretávať

v rôznych situáciách či rôznych podobách,
ktoré na mňa opäť začali pôsobiť povzbudivo
a nádejne.
Po troch rokoch štúdia na tejto škole prišlo
to krásne a slnečné leto, ktoré však na začiatku bolo v znamení katastrofálnych záplav
na Morave a u nás vo východných Čechách.
Koncom leta som už definitívne vedel, že sa
chcem stať kresťanom a konečne som v sebe
našiel odvahu a pomodlil sa k Pánovi Ježišovi,
aby vstúpil do môjho života, a tak som sa
stal z Božej milosti znovuzrodeným veriacim
– kresťanom.
Dnes mám teda za sebou vyše dva a pol
roka života viery a som Bohu nekonečne
vďačný za to, že sa ma ujal a vytiahol ma
z biedy a beznádeje. Viem, že k dokonalosti
som zatiaľ vzdialený ešte dosť ďaleko, ale
predsa viem, že už teraz Pán zbavil moje srdce
rôznych zlých vlastností, ako napríklad závisť,
sebectvo, pýcha, nevďak za všetko dobré a
neschopnosť vážiť si život a jeho dary.
Ale to najdôležitejšie, čo mi dáva najhlbší
pokoj a istotu, je vedomie, že môj život tu
na zemi i po celú večnosť, teda celá moja
existencia, má a vždy bude mať vďaka môjmu osobnému vzťahu s večným Stvoriteľom
dokonalý zmysel a náplň.
Marcel
Ilustračná snímka: archív redakcie

Nepýtaj sa, ale počúvaj Boha
Počúvať. Aké je to dôležité pre každého z nás. Ako a čo počúvame
najradšej? To formuje naše postoje, myslenie a jednanie. Aký život
žijeme? Vyhovárame sa na dobu, na ľudí, na situácie. Žijeme v uponáhľanej dobe .Stále za niečím bežíme, zháňame a hromadíme veci,
ktoré nakoniec aj tak vyhodíme.

N

avzájom sa prekrikujeme, komplikujeme si život. Príbeh Biblie o stavaní
babylonskej veže sa opakuje (por. Gn 11, 49). Nechceme počúvať Boha, preto nevieme
počúvať jeden druhého. Prečo ho nepočujeme
v našej rodine? Nerozumeli sme reči druhého.
Viazne nám komunikácia. Zastaviť sa, nájsť si
čas jeden pre druhého, navzájom sa počúvať.
Rozmýšľala som, na ktorom mieste je v našej
rodine Boh. Povedali sme si ,my si vystačíme
sami. Nedali sme mu priestor ani šancu, ba
vyhnali sme ho z nášho domu. Napriek tomu
sa k nám Boh stále prihovára: „Volaj ku mne
a vyslyším ťa a oznámim ti veľké nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš“ (Jer,33,3).
Našu rodinu celkom pohltila tma, z ktorej
nie a nie vyjsť. Manžel sa začal čoraz častejšie
pozerať na dno pohárika. Najprv to zakrýval,
neskôr sa mu to vymykalo z rúk. Chcel s tým
aj prestať, ale nešlo mu to. Vydržal abstinovať
maximálne mesiac, a zasa padol. Bolo to také
zlé, že som rozmýšľala o rozvode. S deťmi
sme mali v sebe zlosť, nemali sme chuť stále
mu odpúšťať. Takmer celá rodina schvaľovala
rozvod, ale moja mama mi navrhla, aby som
zašla za kňazom. Hneď som sa vzbúrila - Už
viem, čo mi povie...
Na naliehanie matky som išla, aj keď
v srdci som bola pevne rozhodnutá podať
žiadosť o rozvod. Kňaz ma pozorne vypočul,
dal mi do rúk ruženec a povedal, aby sme
sa spolu s deťmi každý deň modlili svätý
ruženec. Začala som v duchu protestovať: „To
nie je možné, veď on robí problémy a ešte sa
zaňho máme modliť? Deti majú mimoškolské
aktivity, nemáme čas sa spolu modliť.“
Kňaz akoby čítal moje myšlienky: „Keď
nie s deťmi, tak aspoň sama. Po mesiaci mi
príďte oznámiť, či sa niečo zmenilo; ak sa vám
to nebude dariť, tak aj skôr.“
Zobrala som ruženec, ale nevedela som,
ako sa ho mám modliť. Znovu som sa stretla
s mamkou. Vysvetlila mi to so slzami v očiach
a prosila ma, aby som jej odpustila, že moju
náboženskú výchovu zanedbala.
„Dcérka moja, teraz vidím, že som spravila
chybu. Všetko sme s otcom robili pre to, aby
sme ti dali vysokoškolské vzdelanie. Sama
vidím, že to nestačí k šťastnému manželskému
životu. Modlím sa za uzdravenie a odpustenie
vo vašej rodine. Keď k vám prídem na návštevu, cítim zvláštnu atmosféru neprijatia a chladu. Pozri, aj v našom manželstve prichádzajú
kolízie, ale ja sa vždy obraciam k Bohu. Začni
sa každý večer, hoci aj sama, modliť svätý
ruženec. My budeme doma s ockom každý
večer prosiť Matku Božiu o záchranu vášho
manželstva.
„Áno, priznávam“, pokračuje mamka, „keď
si bola taká malá ako teraz tvoje deti, neve-

novala som sa ti. Naše kresťanstvo spočívalo
len v tom, že sme sa zúčastnili na nedeľnej
svätej liturgii. Po prvom svätom prijímaní
som ti dovolila nechodiť na prvé piatky. Aká
by som bola rada, keby si teraz začala prvými
piatkami pristupovať k sviatostiam zmierenia
a Eucharistie. Tvoje štúdium na vysokej škole
pohltilo nás všetkých. Potom sa to rýchlo
zbehlo. Promócie, svadba. Dostali ste byt a
auto. Ako lekári ste dostali miesto v blízkej
nemocnici. Narodili sa vám dve zdravé deti.
Nič vám nechýbalo. A predsa, prichádza
prázdnota, ktorú treba naplniť. Ak vyženieme
Boha z rodiny, čo nám ostane? Nečuduj sa,
že manžel podľahol pokušeniu alkoholu. Ak
chceš zachrániť rodinu, začni sa modliť!“
Bola som v dileme. Žiť v neodpustení alebo
prijať návrh svojej mamy a pána farára? Čo
vyriešim rozvodom? Musím pripustiť, že aj
ja mám chyby. Prestať s nadávaním, stálymi hádkami. Možno aj preto manžel uteká
z domu...
Tak som si v každodennom zhone povinností a stresov našla čas na modlitbu svätého
ruženca spolu s deťmi. Po mesiaci som prišla
povedať kňazovi, že jeho prianie modliť sa
svätý ruženec sme zvládli. „A odpustili ste
svojmu manželovi?“
Len som pokrútila záporne hlavou. A z úst
sa mi vydralo: „Ešte nie celkom.“
„Ak odpustíte, začne sa uzdravovanie
vášho manželstva. O dva týždne sa začínajú
v našej farnosti misie.“
„Nie, nie, nemôžem, čo moja práca, rodina?“
„ Katechézy sú vo večerných hodinách“,
pokračoval kňaz.
Napokon som sa rozhodla zúčastniť sa
svätých misií. Bolo to niečo úžasné, niečo, čo
mi otvorilo nový pohľad na život. Do nášho
manželstva začalo prúdiť svetlo. Slová misionára bodali, ale zároveň ukazovali riešenie,
ako liečiť rany a prijať uzdravenie. Tu sú
úryvky viet otcov misionárov, o ktorých som
uvažovala:
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Mojim
pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal“
(Jn 4, 34).
Priznávam sa, že najčastejšie sa sýtim chlebom, ktorý ponúka konzumná spoločnosť. Cez
deň sa mi naskytnú drobné situácie, keď mám
možnosť rozhodnúť sa, či konať podľa Ducha
Božieho, alebo podľa tela. Je mi jasné, že mám
konať podľa Ducha. Riadim sa však svojimi
myšlienkami, a preto nerozumiem Bohu.
„Moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami a moje cesty nie sú vašimi cestami“
(Iz 55, 8).
Uvedomujem si, že v mojom srdci nemôže
byť ani kúsok pýchy, pretože Boh pyšným

odporuje a svoju milosť dáva iba pokorným
(por. Jak 4, 6). Pokora znamená, že som
ochotná urobiť všetko, čo mi Pán povie, hoci
ma to bude stáť veľa síl. Čo očakáva z mojej
strany?
Pokorných vedie k správnemu konaniu a
tichých poúča o svojich cestách“ (Ž 25, 9).
O svojich cestách môže poúčať iba tých,
ktorí sa nielen pýtajú, ale aj počúvajú odpoveď. Počúvať Boha. Čosi v mojom vnútri mi
našepkávalo, aby som si otvorila Božie Slovo,
kde som čítala : „Keď teda vy, hoci ste zlí, viete
dávať dary svojim deťom, o čo skôr dá váš
Otec, ktorý je na nebesiach dobré dary tým, čo
ho prosia“ (Mt 7, 11). Tragédiou medzi ľuďmi
je veľa dlhodobo narušených vzťahov. V rodine
manžel povie manželke niečo urážlivé a ona
mu odpovie podobne. Postaví sa medzi nich
chlad a vzdialenosť, ktorá sa bude zväčšovať,
kým si neodpustia. To ich zraní a celé roky
si nevedia odpustiť. Je dôležité odpustiť si a
vzájomne sa za seba modliť. Sme necitliví a
vo svojich srdciach pestujeme nenávisť zrejme
preto, lebo veríme, že ten druhý je zlý. Pestovať si hnev a nevraživosť v rodine je ničivé.
Naša nenávisť nás môže zničiť.
Stojím pod krížom a s Ježišom volám:
„Otče, odpusť im, lebo nevedia čo robia!“
/Jn 23,34 /.
Odpustila som svojmu manželovi. Milujem
ho, požehnávam ho a prijímam ho takého, aký
je. Uvedomila som si, že Boh ma chce zmeniť.
Prosila som so slzami v očiach Ježiša o pomoc,
lebo som cítila, že to sama nedokážem. Dovolila som Ježišovi, aby vstúpil do každej oblasti
môjho života a začal uzdravovať a obväzovať
rany ako milosrdný Samaritán. Mamkinu
prosbu chcem splniť nielen v nasledujúcich
deviatich prvých piatkoch, ale aj potom každý
mesiac ísť na spoveď.
Keď manžel videl, že sa modlím, najprv sa
smial. Teraz na ňom vidím, ako sa trápi kvôli
tomu, čo robí. Bolo to počas svätých misií, keď
som prišla domov a on prišiel v „povznesenej
nálade“. Začal sa hádať, no keď som neodpovedala, zháčil sa a povedal: „Čo ti je, že
neodpovedáš, hneváš sa?“
„Vieš, drahý, tie hádky k ničomu nevedú.
Dnes som bola na spovedi. Odpúšťam ti a
milujem ťa.“
To nečakal, pokýval hlavou a šiel spať. Tak
začala moja cesta do chrámu.
Prednedávnom mi raz večer manžel povedal: „Chcem skončiť s alkoholom, chcem sa
liečiť.“ Akú radosť som vtedy prežívala.
Áno, Boh mi dáva radosť, istotu a slobodu
od všetkého, čo ma obmedzovalo. Už sa nepýtam „prečo“, ale počúvam, čo mi Boh hovorí.
On ma zbavil strachu, dal mi pokoj do duše.
Na sv. liturgiách prežívam radosť.
Ďakujem ti, Pane, že pomaly uzdravuješ
naše manželstvo. Ďakujem ti, Pane, že po
mnohých rokoch hádok, hnevu a neporozumenia prichádza do nášho domu radosť,
pokoj, odpustenie. Ďakujem ti, že si mi dal
uši ochotné počúvať a nové srdce ochotné
milovať a odpúšťať.
podľa rozprávania A. K.
spracoval o. Ján Karas
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GRÉCKOKATOLÍCKA BOHOSLOVECKÁ FAKULTA
Ulica biskupa Gojdiča 2, 080 01 Prešov
tel.: 051/77 25 166 fax: 051/77 33 840 e-mail: gkbfpu@unipo.sk

VÝBEROVÉ KONANIE
Dekan Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v zmysle § 77 ods. 1
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov:
- 1 miesto odborného asistenta v odbore dejiny filozofie
- 1 miesto odborného asistenta v odbore cirkevné dejiny
- 1 miesto odborného asistenta v odbore religionistika
- 1 miesto odborného asistenta v odbore hebraistika
- 1 miesto odborného asistenta v odbore katechetika
- 1 miesto odborného asistenta v odbore pedagogika
- 1 miesto odborného asistenta v odbore morálna teológia
- 1 miesto odborného asistenta v odbore spirituálna teológia

GRÉCKOKATOLÍCKA BOHOSLOVECKÁ FAKULTA
Ulica biskupa Gojdiča 2, 080 01 Prešov
tel.: 051/77 25 166 fax: 051/77 33 840 e-mail: gkbfpu@unipo.sk

VÝBEROVÉ KONANIE
Dekan Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v zmysle § 77 ods. 1
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov:
- 1 miesto profesora v odbore katolícka teológia
- 1 miesto docenta v odbore katolícka teológia
- 1 miesto docenta v odbore filozofia resp. dejiny filozofie
Kvalifikačným predpokladom a podmienkou v zmysle § 75 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. je vedecko-pedagogický titul v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo v príbuznom odbore. Dátum
nástupu podľa dohody.
Výberové konanie sa riadi Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií
vedúcich zamestnancov PU v Prešove.
Uchádzači podajú prihlášku na výberové konanie na Oddelenie pre vedu a vzdelávanie GBF PU, Ulica
biskupa Gojdiča 2, 080 01 Prešov do 31. marca 2005. K prihláške je potrebné doložiť aktuálny odpis z
registra trestov, štruktúrovaný životopis, overené doklady o vzdelaní, zoznam publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti.
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1. V aký deň sa slávi
Veľká večiereň s uložením plaščenice do
hrobu?

Doc. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
dekan

3. Ktorý prorok sa
živil kobylkami a lesným medom?
4. Kto pomáhal niesť
Ježišovi kríž na Golgotu?
5. Ktorému učeníkovi
Ježiš povedal: „Choď
mi z cesty, satan!“?
6. Ako sa nazýva
zbierka kníh, ktorá
bola napísaná z vnuknutia Svätého Ducha?
7. V ktorom meste pôsobil svätý Mikuláš?
8. Koľko mladistvých
bolo na Slovensku stíhaných v roku 2004?
9. Čo je to kelia?
10. V ktorom meste
sa nachádza biblický
rybník Siloe?
Odpovede: 1. Svätý a veľký
piatok; 2. zelenej; 3. Ján Krstiteľ;
4. Šimon z Cyrény; 5. Petrovi; 6.
Sväté písmo; 7. v Myre (Turecko);
8. Stíhaných bolo 344 mladistvých; 9. Izba mnícha (starca);
10. Jeruzalem.

Doc. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
dekan

PREŠ0VSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE

V Prešove 7. februára 2005

Otestujte si nezáväzne
svoje vedomosti. Odmenou
vám bude poznanie neznámeho.

2. V akej farbe rúcha
slúži kňaz svätú liturgiu na sviatok Zoslania Svätého Ducha?

Kvalifikačné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie v danom alebo príbuznom študijnom odbore, akademický titul PhD., resp. prebiehajúce doktorandské štúdium. Dátum nástupu: podľa dohody.
Výberové konanie sa riadi Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií
vedúcich zamestnancov PU v Prešove.
Uchádzači podajú prihlášku na výberové konanie na Oddelenie pre vedu a vzdelávanie GBF PU, Ulica
biskupa Gojdiča 2, 080 01 Prešov do 31. marca 2005. K prihláške je potrebné doložiť aktuálny odpis z
registra trestov, štruktúrovaný životopis, overené doklady o vzdelaní, zoznam publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti.
V Prešove 15. januára 2005

slovotest

Stále neuhasený hlad po niečom. Všetkého je primálo. Neustála nespokojnosť a
premýšľanie o osobných výhodách dávania.
Diagnóza: bohatý v duchu.
Stačí to, čo ja. Spokojnosť. Vzdať sa niečoho, dokonca ani najobľubenejších vecí,
nerobí problém. Aj pri hrozbe osobného nedastatku nie je problém podeliť sa.
Diagnóza: chudobný v duchu.
Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ (Mt 5, 3)

“

BOHATÝ

A

CHUDOBNÝ

1

Aký si?
Bohatý alebo
chudobný?

Košele symbolizujúce bohatého a chudobného v duchu si vystrihni
a podlep vrecovinou. V mieste prerušovanej čiary obrázok prehni.
Dovnútra nalep pásik s Božím slovom.

ŠT

R

ED

RO

D
OZ

SŤ

ÁV

AŤ

VŠÍMAŤ SI POTREBY INÝCH

V rozprávkach sa chudoba zobrazuje ako vychudnutá a otrhaná žena.
Všade, kde sa zjaví, je nedostatok, plač a zúfalstvo. Ježiš však
pod chudobou v duchu chápe niečo celkom iné. Táto chudoba nerobí človeka smutným a zúfalým, ale
ponúka radosť a privádza k blaženosti.
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R O Z S T R I H A J A D Á V A J Z B O H AT S T V A B O Ž I E H O S L O V A

Sir 4,3

Sir 5,1

Sir 5,10

Sir 10,33

Sir 11,23

Sir 13,30

Sir 14,11

Sir 29,1

Sir 31,5

Sir 31,8

Sir 35,11

Aj chudobní môžu byť bohatí. Bohatí na
lásku a dobrosrdečnosť. A mnohí bohatí sú
chudobnými, lebo vo svojom bohatstve sú
často osamelí.

Otvor bohatsvá svojho srdca pre iných a budeš Bohom požehnaný a blažený.
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Legenda: ADAM, ALBA, AMEN, ANJEL, ARCHA, ÁBEL,
ÁRIA, ÁRON, BETEL, BETLEHEM, BISKUP, BLESK, BRAT,
EDEN, EFEZ, ELIÁŠ, EZAU, HLAS, HOSTIA, HRIECH,
HROB, CHARIZMA, CHLIEB, CHRÁM, IDUMEA, INRI,
IZÁK, IZRAEL, JERICHO, JOEL, JOZUE, KAFARNAUM,
KLAS, KRÍŽ, KRST, LIEK, LITÁNIE, MANNA, OBETA,
OMŠA, OTROK, PÁPEŽ, PILÁT, POKÁNIE, PROROCI,
SABAT, SINAJ, SION, SODOMA, STRACH, TÓRA, TUBA,
VIERA, ZACHEJ, ZRNO, ŽALMISTA.
Tajničku tvorí 27 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
Riešenie z čísla 3 uverejníme až v nasledujúcom čísle.

SPOLOK SVÄTÉHO
CYRILA A METODA

slovo
Boh je nám
útočiskom ...

Ponuka

/dokončenie v tajničke/

1. časť
tajničky

Vysušte sa

Basketbalový hráč

Tienil

Grécky
ostrov

Zámedzie

3. časť
tajničky

Odcestoval
lietadlom

Chvála líšky
Vanádova
ruda
Pomôcky:
ore, boat,
los

Značka
antimónu

Južné
ovocie
2. časť
tajničky

Spleť

Droga

Čln, po
naglicky

slovo

Snívala
Hneť

Úľ, po česky

Podmieňov.
spôsob, skr.

Nórska jedn.
hmotnosti
Rezacie
nástroje

Znoj

Strana
ŠPZ
Olomouca

Biskupská
čiapočka
Vysoká
škola, skr.

Prípustne

Drobný
hmyz

Hlina

Autor: Vlado Komanický z Humenného
Tajnička z čísla 3 uverejníme až v nasledujúcom čísle.
Odpovede zasielajte na adresu redakcie do 28. februára 2005. Môžete vyhrať knihu „Verím v príkladoch“. Výherkyňou sa stala p. Anna Halajková z Kolboviec. Srdečne blahoželáme.

Štedré srdcia
PhDr. Ján Hospodár z Bratislavy 120 Sk,
Ján Komorovský z Trenčína 340 Sk, Štefan
Romančák z Trhovíšť 100 Sk, Paulína Vaľková z Davidova, Michal Vaško z Bratislavy
70 Sk.
Úprimné Pán Boh zaplať

Nová zakladajúca členka
Novou zakladajúcou členkou cyrilo-metodského spolku sa stala Kvetoslava Hricová
z Dargova, ktorá je stá v poradí zakladajúcich
členov. Úprimne blahoželáme.
Všetkým vyprosujeme hojnosť Božích milostí.
Na mnoho rokov, šťastných rokov!
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ROZHLAS
Rádio Vatikán: FM 93,3 MHz, MW 1530-AB kHz, SW 4005 kHz,
Intelsat 325,5 East (Atlantik); 05:25-05:40; 19:45-20:00 - slovensky;
05:10-05:25; 19:30-19:45 - česky
Rádio LUMEN - 16.00 – Po - Staré, ale dobré; Ut – Folkparáda; St
– Oldieparáda; Št – Gospelparáda; Pi – Top 15; So - Piesne na želanie;
Ne - Piesne na želanie. 18.00 Po-Ne – Svätá omša – Emauzy. 19.00
- So – Ruženec pre Slovensko. 20.30 - Po – Študentské šapitó; Ut
– Duchovný obzor; St – Lupa; Št – História a my; Pi – ÚV hovor.
20.30 - So – Od ucha k duchu
Krátke správy: denne o 0:00, 6:00 (avíza), 7:00, 8:00; v pracovné
dni aj o 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 15:00 hod.
Ranné chvály: 5:45 h.; Anjel Pána : 12:00 h.
Čo vy na to: v pondelok až sobotu o 14:00 h.

L I T U R G I C K Ý K A L E N D Á R MAREC 2005
Utorok 1. 3. – Svätá prepodobná mučenica Eudokia. 1 Kor 1, 18-31, zač. 125; Mt 13, 24-30; 36-43,
zač. 54.
Streda 2. 3. – Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup. Liturgia vopred posvätených darov.
Stichiry zo stredy prostredného týždňa Veľkého pôstu
a mučeníkom. Gn 9, 18-29; 10, 1; Prís 12, 23-28; 13,
1-9. Čítania pre prípad, že sa neslúži liturgia vopred
posvätených darov: Gal 5, 22-26; 6, 1-2, zač. 213; Mt
9, 18-26, zač. 32.
Štvrtok 3. 3. – Svätí mučeníci Eutropios a jeho
spoločníci Kleonik a Bazilisk. Gal 2, 16-20, zač.
203; Mt 25, 14-30, zač. 105.
Piatok 4. 3. – Náš prepodobný otec Gerasim od
Jordána. Liturgia vopred posvätených darov. Stichiry z
piatka prostredného týždňa Veľkého pôstu, mučeníkom
6. hlas a mučeníkovi. Bohorodičník 6. hlas. Gn 12, 1-7;
Prís 14, 15-26. Čítania pre prípad, že sa neslúži liturgia
vopred posvätených darov: 2 Tim 3, 10-15, zač. 296;
Mt 25, 1-13, zač. 104.
Sobota 5. 3. – Štvrtá pôstna sobota – štvrtá
zádušná. Svätý mučeník Konón. Liturgické rúcho
tmavé. Každodenné antifóny. Menlivé časti zo služby
za zosnulých. Panychída. Hebr 6, 9-12, zač. 313; Mk
7, 31-37, zač. 31; 1 Kor 15, 47-57, zač. 163; Jn 5,
24-30, zač. 16.
Nedeľa 6. 3. – Štvrtá pôstna nedeľa. Prepodobný
otec Ján, autor spisu Rebrík. Štyridsiati dvaja
svätí mučeníci z Amoria. Radový hlas je siedmy,
evanjelium na utierni je siedme. Liturgia sv. Bazila
Veľkého. Liturgické rúcho je svetlé. Predobrazujúce
antifóny. Tropár zo 7. hlasu. Kondák, prokimen, aleluja
a pričasten z triody. Hebr 6, 13-20, zač. 314; Mk 9,
17-31, zač. 40.
Pondelok 7. 3. – Svätí hieromučeníci, ktorí boli
biskupmi v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón,
Eugen, Aiterios a ďalší. Rim 12, 1-3, zač. 108 ; Lk
6, 31-36, zač. 26.
Utorok 8. 3. – Náš prepodobný otec a vyznávač
Teofylakt, nikomédijský biskup. Ef 4, 14-17, zač.
225; Lk 6, 24-30, zač. 25.
Streda 9. 3. – Štyridsiati svätí mučeníci zo Sebastey. Liturgia vopred posvätených darov. Stichiry
zo stredy piateho týždňa Veľkého pôstu a biskupovi
Andrejovi Krétskemu; Gn 17, 1-9; Prís 15, 20-33; 16,
1-9. V noci sa modlí utiereň s kánonom Andreja Krétskeho s poklonami. Čítania pre prípad, že sa neslúži
liturgia vopred posvätených darov: Ef 4, 17-25, zač.
226; Lk 7, 36-50, zač. 33.
Štvrtok 10. 3. – Veľký kajúci kánon Andreja Krétskeho. Svätý mučeník Kodrat a spoločníci. Ef 4,
25-32, zač. 227 ; Lk 13, 1-9, zač. 70.
Piatok 11. 3. – Náš otec svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha. Liturgia vopred posvätených
darov. Stichiry z piatka piateho týždňa Veľkého pôstu.
Gn 22, 1-18; Prís 17, 17-28; 18, 1-5. Čítania pre prípad,
že sa neslúži liturgia vopred posvätených darov: 2 Kor
5, 10-15, zač. 179; Lk 12, 42-48, zač. 68.
Sobota 12. 3. – Piata pôstna sobota – Akatistová.
Náš prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigriansky. Náš otec svätý Gregor Dialogos, rímsky pápež.
Liturgické rúcho svetlé – modré. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti z Akatistovej soboty. Hebr 9, 24-28,
zač. 322; Mk 8, 27-31, zač. 35; Hebr 9, 1-7, zač. 320;
Lk 10, 38-42; 11, 27-28, zač. 54.
Nedeľa 13. 3. – Piata pôstna nedeľa. Prepodobná
matka Mária Egyptská. Prenesenie pozostatkov
nášho otca svätého Nikefora, konštantinopolské-

ho patriarchu. Liturgia sv. Bazila Veľkého. Liturgické
rúcho svetlé. Radový hlas je ôsmy, evanjelium na
utierni je ôsme. Predobrazujúce antifóny. Tropár z 8.
hlasu. Kondák, prokimen, aleluja a pričasten z triody.
Hebr 9, 11-14, zač. 321; Mk 10, 32-45, zač. 47; Gal 3,
23-29, zač. 208; Lk 7, 36-50, zač. 33.
Pondelok 14. 3. – Náš prepodobný otec Benedikt.
Kol 3, 12-16, zač. 258; Lk 11, 34-41, zač. 60.
Utorok 15. 3. – Svätý mučeník Agapios a s ním
ďalší šiesti mučeníci. 1 Sol 5, 14-23, zač. 273 ; Mk
8, 30-34, zač. 36.
Streda 16. 3. – Svätí mučeníci Sabinus a Papas.
Liturgia vopred posvätených darov. Stichiry zo stredy
šiesteho týždňa Veľkého pôstu a prepodobnému. Gn
43, 26-31; 45, 1-16; Prís 21, 23-41; 22, 1-4. Čítania
pre prípad, že sa neslúži liturgia vopred posvätených
darov: Ef 4, 7-13, zač. 224; Lk 12, 16-21, zač. 66.
Štvrtok 17. 3. – Náš prepodobný otec Alexej, Boží
človek. Gal 4, 4-7, zač. 209 ; Lk 18, 18-27, zač. 91.
Piatok 18. 3. – Zakončenie svätej štyridsiatnice
(pôstnej triódy). Náš otec svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup. Liturgia vopred posvätených darov.
Stichiry z piatka šiesteho týždňa Veľkého pôstu. Gn
49, 33.50, 1-26; Prís 31, 8-31; 49, 33.50, 1-26. Čítania
pre prípad, že sa neslúži liturgia vopred posvätených
darov: Ef 2, 4-10, zač. 220; Mt 4, 1-11, zač. 7.
Sobota 19. 3. – Vzkriesenie spravodlivého Lazára. Svätí mučeníci Chryzant a Dária. Liturgické
rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti
z Lazárovej soboty. Hebr 12, 28-29; 13, 1-8, zač. 333;
Jn 11, 1-45, zač. 39.
Nedeľa 20. 3. – Kvetná nedeľa. Naši prepodobní
otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v Kláštore
svätého Sávu. Liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Liturgické rúcho svetlé. Menlivé časti z Kvetnej nedele.
Svätenie ratolestí. Myrovanie. Fil 4, 4-9, zač. 247; Jn
12, 1-18, zač. 41.
Pondelok 21. 3. – Svätý a veľký pondelok. Náš
prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský
biskup. Liturgia vopred posvätených darov. Stichiry
zo Svätého a veľkého pondelka. Ex 1, 1-20; Jób 1, 1-12;
Mt 24, 3-35, zač. 98.
Utorok 22. 3. – Svätý a veľký utorok. Svätý hieromučeník Bazil, ankyrský presbyter. Liturgia vopred
posvätených darov. Stichiry zo Svätého a veľkého
utorka. Ex 2, 5-10; Jób 1, 13-22; Mt 24, 36-51; 26,
1-2, zač. 102.
Streda 23. 3. – Svätá a veľká streda. Svätý prepodobný mučeník Nikón a jeho učeníci, ktorí boli
s ním umučení. Liturgia vopred posvätených darov.
Stichiry zo Svätej a veľkej stredy. Ex 2, 11-22; Jób 2,
1-10; Mt 26, 6-16, zač. 108.
Štvrtok 24. 3. – Svätý a veľký štvrtok. Náš
prepodobný otec Zachariáš. Predprazdenstvo
Zvestovania Presvätej Bohorodičke. Veľká večiereň
s Liturgiou sv. Bazila Veľkého. Menlivé časti triódy
a Zvestovania. Sláva triódy, I teraz Zvestovania. Po
prechode na sv. liturgiu sú menlivé časti z veľkého
štvrtka. Ex 19, 10-19; Jób 38, 1-23; 42, 1-5; Iz 50, 4-11;
Ex 13, 1-3; 11-12; 14-16; Ez 43, 27; 44, 1-4; Prís 9,
1-11; 1 Kor 11, 23-32; Mt 26, 1-20, zač. 107 a Jn 13,
3-17, zač. 44 a Mt 26, 21-39, zač. 108 a Lk 22, 43-44,
zač. 109 a Mt 26, 40-75; 27, 1-2, zač. 108.
Strasti: 1. Jn 13, 31-18, 1, zač. 46; 2. Jn 18, 1-28, zač.
58; 3. Mt 26, 57-75, zač. 109; 4. Jn 18, 28-19,16, zač.
59; 5. Mt 27, 3-32, zač. 111; 6. Mk 15, 16-32a, zač. 67;
7. Mt 27, 33-54, zač. 113; 8. Lk 23, 32-49, zač. 111; 9.
Jn 19, 25-37, zač. 61; 10. Mk 15, 43-47, zač. 69; 11. Jn
19, 38-42, zač. 62; 12. Mt 27, 62-66, zač. 114.

Svätý a veľký piatok 25. 3. – Zvestovanie našej
Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy
Panne. Prísny pôst. Prikázaný sviatok. Kráľovské
hodinky – ráno, na všetkých aj tropár Zvestovania,
a potom dňa.
Kráľovské hodinky. I. Zach 11, 10-14; Gal 6, 14-18;
Mt 27,1-56, zač. 110; III. Iz 50, 4-11; Rim 5, 6-10; Mk
15,16-41, zač. 67; VI. Iz 52, 13-54,1; Heb 2, 11-18; Lk
23, 32-49, zač. 111; IX. Jer 11, 19-23; Heb 10, 19-31;
Jn 18, 28-40; 19, 1-37, zač. 59.
Večiereň s Liturgiou sv. Jána Zlatoústeho. Liturgické rúcho svetlé – modré. Ex 3, 1-8; Prís 8, 22-30;
Hebr 2, 11-18; Lk 1, 24-38, zač. 3. Na Pane, ja volám:
6 stichír z triódy a 4 Zvestovania. Sláva z triódy, I teraz
Zvestovania. Po sv. liturgii sa spievajú Veršové slohy,
Teraz prepustíš a sprievod s plaštenicou okolo chrámu
a uložením do hrobu. Zvoní sa iba do polovice liturgie
(Osobitne ti prinášame). Myrovanie.
Ak nie je liturgia s večierňou, tak veľká večiereň s
uložením plaštenice. Ex 33, 1-23; Job 42, 12-17; Iz
52, 13-54, 1; 1 Kor 1, 18-31; 2, 1-2; Mt 27, 1-38, zač.
110 a Lk 23, 39-43, zač. 111 a Mt 27, 39-54, zač. 113
a Jn 19, 31-37, zač. 61 a Mt 27, 55-61, zač. 113.
Svätá a veľká sobota 26. 3. – Zhromaždenie k
archanjelovi Gabrielovi. Jeruzalemská utiereň
– ráno – pôstne rúcho. Ez 37, 1-14; 1 Kor 5, 6-8 a Gal
3, 13-14; Mt 27, 62-66, zač. 114.
Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého. 1. Gn 1, 113; 2. Iz 60, 1-16; 3. Ex 12, 1-11; 4. Jon 1, 1-4, 11; 5. Joz
5, 10-16; 6. Ex 13, 20-22; 14, 1-31 a pieseň 15, 1-19;
7. Sof 3, 8-15; 8. 1 Kráľ 17, 8-24; 9. Iz 61, 10-11; 62,
1-5; 10. Gn 22, 1-18; 11. Iz 61, 1-9; 12. 2 Kráľ 4, 8-37;
13. Iz 63, 11-19; 64, 1-14; 14. Jer 31, 31-34; 15. Dan
3, 1-56 a pieseň 3, 57-88; Rim 6, 3-11. Počas „Vstaň,
Bože“ (namiesto aleluja) sa kňaz a chrám prezlečú do
svetlého rúcha. Mt 28, 1-20, zač. 115. Po Nech je meno
Pánovo je požehnanie lítijných darov.
Nedeľa 27. 3. – Svätá a veľká nedeľa Paschy (Začiatok Päťdesiatnice). Naša prepodobná matka
Matróna zo Solúna. Utiereň vzkriesenia. Liturgia
sv. Jána Zlatoústeho. Liturgické rúcho svetlé. Menlivé
časti Paschy.
Po úvodnom požehnaní spieva raz kňaz a dvakrát
veriaci „Kristus slávne vstal“, antifóny Paschy, vchod
Paschy, namiesto Svätý Bože: Ktorí ste v Krista, namiesto Dôstojné: Anjel zvestoval a Osvieť sa. Namiesto
„Požehnaný, ktorý prichádza“: „Videli sme svetlo pravé:, „Nech sa naplnia ústa naše“: „Nech je požehnané
Pánovo meno“: a Sláva: I teraz: v prepustení sa berie
tropár sviatku. Sk 1, 1-8, zač. 1; Jn 1, 1-17, zač. 1.
Večiereň: Jn 20, 19-25, zač. 65. Po sv. liturgii požehnanie veľkonočných pokrmov.
Pondelok 28. 3. – Svetlý pondelok. Prikázaný
sviatok. Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový
a Štefan Divotvorca. Liturgické rúcho celé obdobie
svetlé. Menlivé časti na liturgii: Menlivé časti okrem
prokimenu, aleluja a čítaní sa spievajú celý svetlý
týždeň ako v deň Paschy, vrátane „Ktorí ste v Krista“.
Prokimen. Sk 1, 12-17; 21-26, zač. 2; Jn 1, 18-28, zač.
2. Sprievod okolo chrámu. Myrovanie.
Utorok 29. 3. – Svetlý utorok. Náš prepodobný
otec Marek, aretúzsky biskup a Cyril, diakon. Prokimen. Sk 2, 14-21, zač. 4; Lk 24, 12-35, zač. 113.
Streda 30. 3. – Svetlá streda. Náš prepodobný otec
Ján, autor spisu Rebrík. Prokimen. Sk 2, 22-36, zač.
5; Jn 1, 35-51, zač. 4.
Štvrtok 31. 3. – Svetlý štvrtok. Náš prepodobný
otec Hypatios, gangriansky biskup. Prokimen. Sk
2, 38-43, zač. 6; Jn 3, 1-15, zač. 8.
Vojtech Boháč
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Spomienky na Svät
Svätú
ú zem I.
Minulý rok sa vo Veľkom pôste v dňoch 14. až 19.
3. uskutočnila prvá púť s vladykom Jánom Babjakom, SJ, prešovským eparchom, do Svätej zeme.
Bola to ďakovná púť za blahorečenie biskupa
- mučeníka Vasiľa Hopka. Počas šiestich dní 110
pútnikov navštívilo mnohé miesta, ktoré sa spájajú
s evanjeliom. V tomto a v nasledujúcich číslach
nášho časopisu vám prinesieme spomienky na nezabudnuteľné okamihy. Nech nám toto putovanie
po Svätej zemi napomôže ešte intenzívnejšie prežiť
tento posvätný čas pôstu a prípravy na Veľkú noc.

A

k by vydavateľstvá uvádzali
knihy podobným spôsobom
ako sa v úvodných titulkoch uvádzajú americké filmy, potom by na
začiatku vydania Svätého písma
mohlo byť napríklad napísané:
„Spolok sv. Vojtecha uvádza Ježiša
Krista v hlavnej úlohe Svätého

písma.“ Viem, že vám to znie
zvláštne, že sa to tak nerealizuje
a asi ani nebude. Použil som tento
príklad iba preto, aby ešte viac
pred náš zrak vystúpila pravda,
že Ježiš Kristus je naozaj hlavnou
postavou dejín spásy človeka.
V Starom zákone v predobrazoch
a v Novom zákone v ich naplnení.
List Hebrejom sa začína slovami:
„Mnoho ráz a rozličným spôsobom
hovoril kedysi Boh otcom skrze
prorokov. V týchto posledných
dňoch prehovoril k nám v Synovi,
...“(Hebr 1, 1-2). V týchto slovách
je vidieť, ako sa v Ježišovi Kristovi
napĺňa Boží plán s človekom. To
sú tie „posledné dni“ - naplnenie
v Kristovi. „Veď Boh tak miloval
svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto
v neho verí, ale aby mal večný
život“(Jn 3,16). Veľký pôst je pre
nás novou príležitosťou zakúsiť a

spoznať Ježiša Krista, ktorý nás
miluje. Svätá zem je krajina, kde
sa stretá Starý zákon s Novým,
kde v kontexte dejín spásy možno
vo svetle viery vidieť Ježiša Krista
ako cestu, pravdu a život. V tejto
krajine sa narodil, žil, ohlasoval
radostnú zvesť, trpel, zomrel a
vstal zmŕtvych. Upriamme svoj
pohľad na neho.
Bola Krížupoklonná nedeľa.
Boeing 737 práve pristál na letisku v Tel Avive. Nastavili sme si
miestny čas, 4.45, a začali sme púť
po Svätej zemi. Naša prvá cesta
viedla do Ain Karim v hornatom
kraji, kde Panna Mária navštívila
sv. Alžbetu. Je to blízko Jeruzalema, ale z Galiley to bola pre
Pannu Máriu asi štvordňová cesta.
Najprv sme navštívili Chrám Navštívenia, kde je na nádvorí text
Magnifikatu - Veličánija v rôznych
jazykoch. Tento Máriin chválospev
je nádhernou ukážkou toho, ako
bol jej život vsadený do Božieho
slova, ako bola zžitá s tým, čo Boh
povedal v dejinách Izraela a v jej
osobných dejinách. V chválospeve
sú voľne citované mnohé miesta
zo Starého zákona, ktoré Mária
spontánne vyspievala a aktualizovala ich na situáciu, v ktorej sa
nachádzala ona, jej teta Alžbeta
a celý Boží ľud. Je to oslava Boha
za to, že v Ježišovi sa ujal Izraela
a ukázal silu svojho ramena a
že mu pripravil cestu príchodom
Jána Krstiteľa. Tu sme slávili svätú
liturgiu. Vladyka Ján v homílii
zdôraznil službu Panny Márie. Bol
to skutok lásky. Láska sa vždy spája s obetou. Pozval nás, aby sme
vždy boli ochotní vziať na seba
túto obetu. Nachádza sa tu skala,
za ktorou sa údajne podľa legendy schovala sv. Alžbeta s malým
Jánom, keď ho Herodesovi vojaci
chceli zabiť.
Potom naše kroky smerovali do
Chrámu Narodenia sv. Jána Krstiteľa, kde je na nádvorí v rôznych

jazykoch text Zachariášovho chválospevu. Aj tento chválospev je
oslavou príchodu Mesiáša a jeho
predchodcu Jána Krstiteľa. Miesto
narodenia sv. Jána je označené
podobne ako miesto Ježišovho
narodenia v Betleheme.
Nasledovala prvá návšteva
Jeruzalema, do ktorého sme
v priebehu púte prišli ešte dvakrát, aj keď sme cez neho prechádzali autobusom každý deň.
Pri tejto návšteve sme vystúpili
na Horu Sion, kde sme si prezreli
Večeradlo, v ktorom Ježiš Kristus
ustanovil sviatosť kňazstva a
Eucharistie. Po zmŕtvychvstaní
tu bola v podstate ustanovená aj
sviatosť zmierenia a na päťdesiaty
deň po zmŕtvychvstaní zoslaný
Duch Svätý. Na tomto mieste sa
uskutočnila Posledná večera, pri
ktorej Ježiš povedal: „Toto robte
na moju pamiatku.“ Židia slávili
Paschu na pamiatku vyslobodenia z egyptského otroctva a
prechodu cez Červené more, na
pamiatku prechodu z otroctva
na slobodu. Vďaka krvi baránka,
ktorou natreli veraje dverí, boli ich
príbytky uchránené pred smrťou.
Tento baránok bol predobrazom

List z Večeradla, v ktorom píše: „...
tu je kolíska nášho kňazstva“.Vo
Večeradle ma ako kňaza preniklo
dojatie nad skutočnosťou, že
mňa slabého a nehodného Pán
obdaroval sviatosťou kňazstva.
Keď píšem tieto riadky, čítam
v Liste z Večeradla tieto slová:
„Musíme sa v duchu často vracať
do tohto Večeradla, kde sa najmä
my, kňazi, môžeme cítiť v istom
zmysle «doma». O nás by sa mohlo
vo vzťahu k Večeradlu povedať
to, čo žalmista hovorí o národoch
vo vzťahu k Jeruzalemu: «Pán
zaznačí do knihy národov: Títo
sa tam zrodili» (Ž 87 /86/, 6). Je
pravda, že tak ako v dejinách
celého Božieho ľudu aj v dejinách
kňazstva sa cíti temná prítomnosť hriechu. Mnohokrát ľudská
krehkosť duchovných zatienila
v nich Kristovu tvár. Akoby sme
sa mohli tomu čudovať práve tu vo
Večeradle? Veď tu sa uskutočnila
Judášova zrada, ale aj sám Peter
musel počítať so svojou slabosťou,
keď počúval trpkú predpoveď
o svojom zapieraní. Keď si Ježiš
Kristus volil takých mužov, akými
boli Dvanásti, určite si nerobil
klamné nádeje. A jednako do tejto

Baránka Božieho – Ježiša Krista, ktorý sníma hriechy sveta.
Ježiš vo Večeradle povedal, že
od tejto chvíle už učeníci budu
túto večeru sláviť vďaka jeho krvi
na jeho pamiatku, na pamiatku
vyslobodenia z otroctva hriechu,
na pamiatku prechodu zo smrti
do života. Každá svätá liturgia
je sprítomňujúcou spomienkovou
slávnosťou tohto paschálneho tajomstva Ježiša Krista. Spomenuli
sme si, ako tu v Jubilejnom roku
2000 slávil Eucharistiu Svätý Otec
Ján Pavol II. a podpísal tu list
kňazom na Veľký štvrtok s názvom

ľudskej slabosti vtlačil sviatostnú
pečať svojej prítomnosti. Dôvod na
to nám naznačuje Pavol: «Tento
poklad máme v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchovanú
moc, a nie my».“
V duchu znova v pokore stojím
vo Večeradle a v tomto posvätnom
čase Veľkého pôstu prosím Pána,
aby mi dal svetlo, v ktorom budem vidieť svoje hriechy, ale aj
jeho nekonečné milosrdenstvo a
lásku. Pozývam k tejto prosbe aj
každého z Vás.
Ľubomír Petrík
Pokračovanie nabudúce

