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Východné
katolícke cirkvi

Kňaz - muž alebo
aj žena?

Biblia
pre všetkých:
Pamätaj Izrael!

úvodník šéfredaktora

N

a hodinách občianskej náuky sme
sa učili, že človek je spoločenský
tvor. Asi to bude pravda. Nik nechce
byť sám. Dokonca ani pustovníci
nevyhľadávali úplnú samotu. Hľadali
iba miesto, kde mohli nerušene, bez
vplyvu a hluku tohto sveta, vytvárať
zvláštne spoločenstvo − spoločenstvo
medzi človekom a Bohom.
Toto zvláštne spoločenstvo však
ľudia nebudujú len v pustinách a na
odľahlých miestach tejto modrej
planéty, ale aj v živých mestách či na
nekonečnom vidieku. Toto spoločenstvo voláme Cirkev. A tak, ako je Boh
jeden, aj Cirkev je jedna. Rovnako
však ako sme každý iný, a ľudí je mno-
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ho, je aj cirkví mnoho. Jazyky, tradície,
krajiny, pôvod ... Toto všetko nás robí
inými a iným robí aj náš osobitý vzťah
k Bohu, našu miestnu cirkev.
Pozývam vás zahĺbiť sa do úžasného tajomstva jednoty a rôznosti,
kde má každý svoje miesto. Tu sa
môžeme navzájom obohacovať vďaka
poznaniu toho druhého, vďaka jeho
prijatiu a láske k nemu. A to nemyslím
len veľké spoločenstvá, ale i jednotlivcov. A práve preto vám od tohto čísla
prinášame životopis Svätého Otca
Benedikta XVI., nástupcu Jána Pavla
II., nášho milovaného pápeža.

myšlienky slávnych
 Ak nevieš do akého prístavu plávaš, nijaký vietor nebude správny
(Seneca).

Benedikt XVI. - Z môjho života

Detstvo medzi Innom a Salzachom (I.)
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ôbec nie je ľahké povedať, kde
som vlastne doma. Môjho otca
ako žandára často prekladali, a preto
sme sa veľa sťahovali, až do roku
1937, keď vo svojej šesťdesiatke odišiel do dôchodku a mohli sme sa tak
nasťahovať do domu v Hufschlagu
pri Traunsteine, ktorý sa stal naším
skutočným domovom. No aj všetko to
putovanie predtým zostalo v ohraničenom okruhu: v trojuholníku vyznačenom riekami Inn a Salzach.
Táto krajina a jej dejiny poznačili
moju mladosť. Je to územie za starých časov osídlené Keltmi, ktoré
sa potom stalo súčasťou rímskej
provincie Raetia a navždy zostalo
hrdé na tieto dvojnásobné kultúrne
korene. Keltské nálezy nás odkazujú
do dávnej minulosti a spájajú nás
s keltským svetom Galie a Británie.
Kúsky rímskych ciest sa zachovali až
do súčasnosti a nemálo miest a dedín
môže so sebavedomím, podopretým
dlhými dejinami, poukázať na svoj
pôvodný latinský názov.
Kresťanstvo sem preniklo spolu s rímskymi vojakmi určite ešte
v predkonštantínovských časoch,
a hoci sa vo virvare sťahovania národov rozlialo doširoka, predsa sa počas
temných čias uchránili nejaké tie
potôčiky viery, na ktoré mohli neskôr
nadviazať misionári, čo sem prišli
z Galie, Írska a Anglicka. Niektorí si
dokonca myslia, že tu môžu doložiť
aj byzantské vplyvy. Salzburg – rímske Iuvavum – sa stal kresťanskou
metropolou, ktorá rozhodujúcim
spôsobom formovala kultúrne dejiny
tejto oblasti až do napoleonskej doby.

Virgil, tento neobyčajne svojhlavý
a nepoddajný biskup z Írska, sa stal
vplyvnou postavou, a ešte viac Rupert
z Galie. Úcta k Rupertovi je tu oveľa
živšia ako úcta ku Korbiniánovi, zakladateľovi Freisinského biskupstva,
pretože bavorská časť tohto kraja
sa pripojila k novovzniknutej arcidiecéze Mníchov – Freising až po
napoleonských vojnách. Samozrejme,
pri rozprávaní o starých kresťanských
dejinách nesmieme zabudnúť na
Anglosasa Bonifáca, ktorý dal celému
vtedajšiemu bavorskému územiu jeho
cirkevnú štruktúru.
Narodil som sa na Bielu sobotu,
16. apríla 1927, v Marktli na Inne.
V rodinných spomienkach sa nikdy
nezabudlo pripomenúť, že som sa
narodil v posledný deň Veľkého
týždňa a v predvečer Veľkej noci.
S tým súviselo aj to, že som bol hneď
ráno, v deň svojho narodenia pokrstený práve posvätenou vodou, keďže
vtedy sa Veľkonočná vigília slávila
predpoludním. Byť prvým krstencom
v novoposvätenej vode sa pokladalo
za významné znamenie. To, že môj
život bol takýmto spôsobom od začiatku ponorený do tajomstva Veľkej
noci, ma vždy napĺňalo vďačnosťou,
pretože to nemohlo byť znamením
ničoho iného, iba požehnania. Pravdaže, nebola to Veľkonočná nedeľa,
ale práve Biela sobota. No čím viac
sa nad tým zamýšľam, tým viac sa mi
zdá, že je to primerané podstate nášho
ľudského života, ktorý Veľkú noc ešte
len očakáva, ešte nestojí v plnom svetle, ale s dôverou k nemu kráča.

úmysly apoštolátu modlitby
Február 2006
 Aby si medzinárodné spoločenstvo stále viac uvedomovalo
naliehavú povinnosť ukončiť obchodovanie s ľuďmi.
 Aby veriaci laici v misijných
krajinách spoznali potrebu slúžiť
vlastnej krajine s väčším zanietením aj v politickom a v spoločenskom živote.
 Ukončili sme Rok Eucharistie,
ale nech Kristus v Eucharistii
ostane naším duševným pokrmom
aj naďalej.

© Dobrá kniha, Trnava 2005; Translation © Jaroslav Cepko, 2005
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 Ovocie Kristovo a jeho učeníkov nie je klamstvo ale spása duší;
ktože povie, že klamstvom sa
dosiahne, aby sa zlepšoval život
a zloba sa zo dňa na deň zmenšovala (Origenes).
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Spoločenstvo

lovo
„spoločenstvo“ je v dnes v Cirkvi dosť často skloňované.
Hovorí sa o farskom spoločenstve, o spoločenstve kňazov
so svojím biskupom, o spoločenstve muža a ženy v manželstve. Každý z nás žije v nejakom spoločenstve, pričom
zakúšame, že život v spoločenstve so sebou prináša aj
problémy a ťažkosti. Často sme náchylní vidieť len chyby
tých druhých (a nie svoje), pociťujeme nedostatok uznania
a lásky voči nám samým. Podliehame pokušeniu zredukovať život spoločenstva len na vzťahy medzi ľuďmi, ktoré sú
poznačené hriechom a slabosťami.
Apoštol Ján vo svojom prvom liste hovorí, že základom
spoločenstva je ohlasovanie skúsenosti so živým Bohom:
„Zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo
sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali
spoločenstvo s nami. Veď my máme spoločenstvo s Otcom
a s jeho Synom Ježišom Kristom“ (1 Jn 1,2-3).
Keby Boh ako prvý nevytváral spoločenstvo s človekom,
apoštol Ján by nemohol napísať: „...máme spoločenstvo
s Otcom a s jeho Synom“. Toto spoločenstvo vytvoril Boh
už na začiatku, keď stvoril človeka na svoj obraz a svoju
podobu (Gn 1,26a). Neoddeliteľnou súčasťou Božieho
obrazu v človeku je dar slobody, ktorý však človek použil
sám proti sebe: hriechom odmietol spoločenstvo s Bohom,
odišiel z domu Otca ako márnotratný syn (Lk 15).
Ani po tejto reakcii človeka, ktorá sa často opakuje
v našich životoch, Boh na nás nezanevrel, no obnovil spoločenstvo s nami v osobe svojho Syna Ježiša Krista. Preto
apoštol Ján mohol napísať: „...máme spoločenstvo s Otcom
a s jeho Synom Ježišom Kristom“ (1 Jn 1,3).
Náš Boh je teda ten, ktorý nielen že ako prvý vytvára
spoločenstvo, ale ako prvý ho aj obnovuje, keď ho my svojimi hriechmi odmietame. On je predsa neustále Emanu-

AWERTOUR

el - „S nami
Boh“! Ako
hovorí apoštol Ján: „Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako
zmiernu obetu za naše hriechy... My milujeme, pretože on
prvý miloval nás“ (1 Jn 4,10.19).
Apoštol Ján mohol tieto slová písať a ohlasovať naozaj
z vlastnej skúsenosti, lebo v evanjeliu, ktoré napísal, sám
seba opakovane nazýva: „učeník, ktorého Ježiš miloval“ (Jn
13,23; 21,7.20). Vari ho Ježiš miloval viac ako ostatných?
Určite nie, veď Ján píše aj o ostatných, že ich Ježiš „miloval
do krajnosti“ (Jn 13,1). Láska, ktorú Ján zakúšal od Ježiša,
bola tým, čo túžil ohlasovať aj ostatným. Bola pre neho
svetlom, ktoré prežiarilo celý jeho život. Preto vo svojom
liste ďalej píše: „Ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle,
máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna,
nás očisťuje od každého hriechu“ (1 Jn 1,7).
„Chodiť vo svetle“ znamená chodiť vo svetle Božej lásky,
čo je vlastne ďalším stavebným kameňom spoločenstva.
Chodenie v Božej láske nielen že buduje spoločenstvo,
ale ho aj „vylepšuje“, lebo „krv Ježiša...nás očisťuje od
každého hriechu.“
Človek je stvorený pre spoločenstvo. Boh to tak chcel,
keď nás stvoril na svoj obraz. On sám je spoločenstvom
troch osôb. Pri budovaní našich kresťanských spoločenstiev nezabúdajme v tomto novom roku na to, čomu nás
učí Božie slovo:
1. Boh ako prvý vytvára spoločenstvo s človekom.
2. Skúsenosť zo spoločenstva s Bohom pozýva k svedectvu a ohlasovaniu, čo sa stáva základom našich ľudských
spoločenstiev.
3. Chodenie vo svetle Božej lásky nielen že buduje
spoločenstvo, ale ho aj očisťuje a obnovuje.
Takto sa budú naše spoločenstvá stávať stále viac spoločenstvami „učeníkov, ktorých Ježiš miluje“. 

cestovná kancelária, Bratislava, Žabotova 2
tel/fax:02/524 92922, tel.:02/524 97644; e-mail:ck@awertour.sk; www.awertour.sk

Vás pozýva na gréckokatolícku púť
do SVÄTEJ ZEME
pod duchovným vedením vladyku Mons. Jána Babjaka, SJ

Termín: 28.03. - 04.04.2006 s odletom z Košíc
Cena: 18.190,- Sk
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Duchovný program je spojený s každodennou svätou liturgiou.
Viac informácií: http://www.grkatpo.sk/
Kontakt: Gréckokatolícke biskupstvo Prešov, Mgr. Jana Pristašová,
tel.: 051/7562608, E-mail: janka.pristasova@greckokat.sk
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správy z kresťanského sveta

TRI MILIÓNY ĽUDÍ SA
STRETLI SO SVÄTÝM OTCOM
Od začiatku pontifikátu Benedikta
XVI. sa na verejných stretnutiach so
Svätým otcom zúčastnilo 2 855 500
ľudí. Oznámila to Prefektúra Apoštolského domu. Benedikt XVI. konal
prvú audienciu 27. apríla. Spolu s poslednou v roku 2005 ich bolo celkom
32 a zúčastnilo sa na nich 910 000
veriacich. Najväčší počet osôb zúčastnených na audienciách bol v mesiacoch október -190 tisíc, jún - 130 tisíc
a september - 126 tisíc.
VIS/-pz-TK KBS

terálne vrcholové stretnutie sa konalo
v roku 2004 v Káhire.
KIPA/-zg-TK KBS

PREPUSTENIE ALIHO AGCU

Baziliku svätého Pavla, aby som spoločne s bratmi pravoslávnymi a protestantmi modlitbou ďakoval Pánovi
za to, čo nám dal, za to, že nás vedie
po stopách jednoty. V ten istý deň
bude konečne publikovaná moja prvá
encyklika, ktorej názov je už známy:
Deus caritas est - Boh je láska. Nie je
to priamo ekumenická téma, ale má
v sebe ekumenický podtón, pretože
Božia láska a naša láska sú podmienkou jednoty kresťanov a podmienkou
pokoja vo svete. V tejto encyklike
chcem ukázať tento pojem lásky v jej
rôznych rozmeroch.“
podľa RV, lm

DIALÓG VATIKÁNU
S VÝCHODNÝMI CIRKVAMI
POKRAČUJE
Arménska apoštolská cirkev je
hostiteľkou Druhého ekumenického
stretnutia v rámci dialógu Vatikánu

TELO SESTRY LUCIE
PREVEZÚ DO SVÄTYNE
VO FATIME
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BOH JE LÁSKA DEUS CARI
TAS EST  PRVÁ ENCYKLIKA
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Na generálnej audiencii 18. januára
2006 pápež Benedikt XVI. ohlásil vydanie svojej prvej encykliky: „V tomto
duchu a s týmito pocitmi pôjdem

Snímka: www.peterwilliams.ch

ELEKTRIČKOU Z KRAKOVA
DO WADOWÍC
Špeciálna električka má od jari premávať z Krakova do rodiska Jána Pavla
II. Wadowice. „Dúfame, že pápež
Benedikt XVI. ju v máji počas svojej
návštevy Poľska posvätí a že s ňou pocestuje do Wadowíc,“ povedal senátor
Stanislav Kogut pre krakovský denník
Dziennik Polski.„Pápežova električka“,
ktorú vyrábajú v juhopoľskom Novom
Sacze, má 200 miest a dve nástupné
plošinky pre postihnutých. Trasu
dlhú 40 kilometrov bude absolvovať
80-kilometrovou rýchlosťou. Sumu
na jej dokončenie ,vyše 2 milióny eur,
chcú poľskí železničiari získať celonárodnou zbierkou.
KIPA/-zg-TK KBS

a staroorientálnych cirkví od 26. do
31. januára 2006. Dialóg prebieha
v sídle patriarchu katolikosa v Ečmiadzine pri Jerevane. Na konferencii sa
zúčastňujú vysokí predstavitelia Vatikánu a siedmich staroorientálnych
cirkví a patriarchátov, ako sú koptická,
sýrska, chaldejská a arménska cirkev.
Vatikánsku delegáciu vedie kardinál
Walter Kasper, predseda Pápežskej
ekumenickej rady. Dialóg Vatikánu
s týmito východnými cirkvami, ktoré
sa oddelili po konciloch od všeobecnej
Cirkvi už v prvom tisícročí, sa začal
v roku 2003. Predtým Vatikán viedol
bilaterálne rozhovory s jednotlivými
cirkvami a schválili sa dosť závažné
dokumenty konsenzu. Posledné bila-

V súvislosti s možným prepustením tureckého štátneho občana
Mehmeta Aliho Agcu, ktorý v roku
1981 spáchal atentát na Jána Pavla II.,
vyhlásil hovorca Svätej stolice Joaquín
Navarro-Valls, že Svätá stolica bude
rešpektovať toto rozhodnutie. Turecký súd, podľa spravodajskej agentúry
tureckej provincie Anatólia, rozhodol,
že Mehmeda Aliho Agcu prepustia.
Bývalý člen pravicovo extrémistickej
tureckej tajnej organizácie „Šedí vlci“
bol vydaný do Turecka v r. 2000 po
19 rokoch väzenia. Po jeho vydaní do
Turecka odsúdili Aliho Agcu za ozbrojený lúpežný prepad v 60. rokoch a za
vraždu žurnalistu v roku 1979 na 10
rokov väzenia.
Bývalý rímsky štátny prokurátor
Ferdinando Imposimato, ktorý viedol
vyšetrovanie atentátu na Jána Pavla
II., varoval, že život Agcu bude po
prepustení ohrozený a povedal: „Som
presvedčený, že Agca riskuje svoj život,
ak by bol prepustený. On pozná pravdu o sprisahaní, ktoré viedlo k atentátu na Jána Pavla II..“ Niekoľko dní po
prepustení Aliho Agcu znovu zatkli.
ZENIT/-zg-TK KBS

Telesné pozostatky sestry Lucie,
ktorej sa vo Fatime zjavila Panna
Mária, budú onedlho, 19. februára,
prevezené z karmelitánskeho kláštora
v Coimbre, kde zomrela, do svätyne
vo Fatime. Prevoz a ich uloženie vo
fatimskej bazilike budú spojené s procesiou do Kaplnky zjavení, modlitbou
sv. ruženca, eucharistickou slávnosťou
a rozlúčkovou procesiou. Rehoľníčka, ktorá zomrela vlani 13. februára
Snímka: www.ocd.pcn.net

Jeden biskup, dvadsať kňazov, dvaja
rehoľníci, tri rehoľníčky a jeden laik
prišli v priebehu roka 2005 o život násilným spôsobom v rôznych častiach
sveta. Informovala o tom agentúra Zenit, odvolávajúc sa na Martyrológium
súčasnej Cirkvi, ktoré vždy koncom
kalendárneho roka vydáva Kongregácia pre evanjelizáciu národov. Najviac
obetí v roku 2005 zaznamenali na
území Latinskej Ameriky, kde bolo
zabitých osem kňazov, dve rehoľníčky
a dvaja rehoľníci. Medzi obeťami násilia v minulom roku bol i slovenský
kňaz - misionár Ján Hermanovský,
ktorý bol zavraždený 20. januára
v ruskom meste Brjansk.
podľa ZE, ADNKR, mv

v stopách pápeža Jána Pavla II. Na
budúci utorok, 24. januára, v deň
obrátenia svätého Pavla, navštívim

Snímka: bryan.parno.net

MUČENÍCI PRE VIERU
V ROKU 2005

vo veku 97 rokov, bude odpočívať
vedľa svojho bratranca a sesternice,
blahoslavených Františka a Hyacinty,
s ktorými bola vo chvíli, keď sa im
v roku 1917 vo Fatime po prvý raz
zjavila Panna Mária.
RV - ZENIT, zm

správy z domova
Tieto tri symboly budú na slovenských eurominciach. Vo viacerých
kolách a po verejnej ankete ich vybrala Národná banka Slovenska zo
658 návrhov. Dvojkríž sa objaví na
jedno- a dvojeurovej minci, Bratislav-

ský hrad na 50-, 20- a 10-centových
a na 5-, 2- a 1-centových štít Kriváň.
Vedenie banky tvrdí, že schválené
motívy najlepšie vystihujú Slovensko.
Dvojkríž je štátny znak, Bratislavský
hrad patrí medzi najvýznamnejšie
v okolí, korunovali pod ním niekoľko
panovníkov, Kriváň je považovaný za
národný kopec, štúrovci naň robili vychádzky. Slovensko sa drží dvojkríža,
aj keď nezávislí odborníci naznačovali,
že Európa ustupuje od náboženských
motívov na minciach. Národná banka
sa riadila výsledkami ankety, v ktorej
vyhral práve motív dvojkríža. Na papierových eurobankovkách sú motívy
rovnaké vo všetkých krajinách.
spracované podľa rf

NOVÝ CHRÁM
V KOBYLNICIACH

chrámové lavice, zástavy a sláviť archijerejskú sv. liturgiu vladyka ThDr.
Ján Babjak, SJ, PhD.. Jedinečnej
slávnosti sa zúčastnil aj ThDr. Ľubomír Petrík, PhD., kancelár BÚ, Mgr.
Štefan Vansač, okresný dekan, a ThDr.
Slavko Ganaj, PhD., správca farnosti.
V homílii vladyka Ján povzbudil
všetkých : „Nový rok prijmime ako
365 vzácnych drahokamov a usilujme sa z nich ani jeden nestratiť, ale
naplno zužitkovať...“ Táto jedinečná
slávnosť pre Vislavu i farnosť Vyškovce sa natrvalo zapíše do myslí a sŕdc
vďačných veriacich.
-sg-

Správca farnosti Michal Džatko na
konci slávnosti poďakoval otcovi biskupovi aj všetkým, ktorí sa podieľali
na stavbe. Povedal, že v nasledujúcich
dňoch bude v novoposvätenom chráme sláviť sväté liturgie za jednotlivé
rodiny z obce a za všetkých sponzorov
a dobrodincov. Prešovský eparcha
potom odovzdal Jánovi Vojčekovi
st. a Michalovi Sukovskému st., ktorí
sa najviac podieľali na stavbe, ikony
a ďakovné listy. Na tejto historickej
slávnosti v Kobylniciach sa zúčastnili
aj bývalý protosynkel Vladimír Skyba,
protopresbyter Marek Pulščák a ďalší
kňazi oboch obradov.
ISPB

365 VZÁCNYCH
DRAHOKAMOV
Na začiatku nového roku 2006,
v deň sviatku sv. Bazila Veľkého, sa vo
filiálnom chráme vo Vislave (farnosť
Vyškovce) udiala jedinečná slávnosť.
Do vislavského chrámu, ktorý je zasvätený sv. Bazilovi, a v tomto roku je
práve 100 rokov od jeho postavenia
a posvätenia, prišiel posvätiť nové

CHRÁMOVÝ ZBOR
V SEČOVSKEJ POLIANKE
OSLÁVIL 60 ROKOV.
Dňa 3. decembra 2005 sa v Chráme sv. proroka Eliáša a Panny Márie
Karmelskej uskutočnil koncert pri
príležitosti 60. výročia založenia
domáceho chrámového zboru. Tento
koncert bol aj spomienkou na zakladateľa chrámového zboru o. Augustína Leukaniča.
Jeho príchodom do Sečovskej
Polianky v roku 1943 ožilo gréckokatolícke spoločenstvo. V roku 1945
o. Augustín založil liturgický zbor,
ktorý sám nacvičoval. Zbor účinkoval
pri svätej liturgii až do jeho odchodu
na zaslúžený odpočinok s prestávkou
v rokoch 1950 – 1968. O. Marek Petro
nastúpil do farnosti po odchode o.
Augustína Leukaniča v roku 1990.
Zbor nadviazal na činnosť predchádzajúceho zboru. Vedenia zboru sa
ujala jeho manželka p. Edita Petrová
v spolupráci s Luciou Lovášovou. Od
roka 1993 až doposiaľ ho vedie Mgr.
Andrej Valenčík. Zbor účinkoval na
eparchiálnych odpustových slávnostiach (Rafajovce, Klokočov, Ľutina),
Gorazdových slávnostiach v Trebišove, Ekumenických slávnostiach
v Trhovišti a na pozvanie na primičných liturgiách. Doma účinkuje pri
sv. liturgiách. V budúcnosti chce
zbor opäť obnoviť cirkevnoslovanskú
liturgiu.
Na koncerte vystúpil domáci mládežnícky zbor pod vedením Mirky
Makohusovej, tunajší rímskokatolícky
zbor pod vedením Vierky Popaďákovej, huslista Ondrej Šinaj a domáci
zbor pod vedením Mgr. Andreja
Valenčíka. Po koncerte nasledovala
ďakovná svätá liturgia, ktorú slúžil
o. Ľubomír Petrík, kancelár a riaditeľ
biskupského úradu, za prítomnosti
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V Kobylniciach, ktoré sú filiálnou
obcou farnosti Giraltovce v Svidníckom protopresbyteriáte, prežívali
dňa 6. novembra 2005 veriaci veľkú
radosť. Zavítal medzi nich prešovský
eparcha Mons. Ján Babjak, SJ, aby posvätil nový Chrám sv. archanjela Michala. Vladyku privítali deti z farnosti
a starosta obce František Vojček. Pri
archijerejskej svätej liturgii spievala
skupina Zboru sv. Romana Sladkopevca z Kňazského seminára blahoslaveného biskupa - mučeníka Pavla
Petra Gojdiča v Prešove. „K Bohu sa
ide stále cez blížneho“, povedal v homílii vladyka. Pokračoval otázkou:
„Kto je môj blížny? Je to ten, s kým
denne prichádzam do kontaktu. Božia
logika je iná ako naša. Budeš bohatý,
ak budeš rozdávať, budeš bohatý, ak
budeš milovať, budeš bohatý, ak svoj
čas obetuješ pre iných... Aj vy ste

bohatí nie preto, že by ste mali veľké
majetky, ale preto, že ste postavili
tento chrám. Ťažko ste na ňom pracovali a veľkú časť tohto chrámu ste
postavili svojimi rukami bez nároku
na finančnú odmenu. V našom živote
je dôležité, aby sme žili večne, aby sme
našli správny cieľ nášho života. Tým
cieľom je aj prinášanie dobrých plodov, záslužných skutkov pred Bohom.
Sme chrámom živého Boha a k tomu,
aby bol čistý a pekný, nám chce pomôcť tento novopostavený chrám.
V ňom sa budete v jednote stretávať
a prednášať Bohu svoje modlitby.
Želám vám, aby vaše duše boli také
krásne, ako je tento chrám“.
Interiér starého chrámu. Snímka: M. Žarnayová

DVOJKRÍŽ, HRAD A KRIVÁŇ
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správy z domova
pozvaných kňazov. Po skončení liturgie sa domáci farár o. Jozef Novický
poďakoval všetkým zakladajúcim

členom, tým, ktorí sa tohto dňa nedožili, aj súčasným členom zboru za
ich námahy a obety, ktoré vykonávali
na Božiu slávu a v duchovný prospech nášho farského spoločenstva.
Je potrebné osobitne spomenúť dnes
už nebohého zakladateľa zboru o.
Augustína Leukaniča a nebohých
kantorov p. Naštu a nedávno zosnulého p. Haburu.
Poďakovanie patrí predovšetkým
Pánu Bohu za to, že sa táto slávnosť
mohla uskutočniť na jeho slávu. Vďaka patrí aj nášmu duchovnému otcovi
Jozefovi Novickému, za jeho podporu
a obetavosť, všetkým sponzorom
a všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný
priebeh tejto slávnosti.
-mv-
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POSVIACKA
PROFESORSKÉHO DOMU
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Na Sviatok zjavenia Pána 6. januára
kňazi navštevujú rodiny veriacich vo
svojich farnostiach, aby jordánskou
vodou posvätili ich príbytky a sprítomnili im tak Božiu blízkosť. Ježiš
Kristus tým, že vstúpil do vôd rieky
Jordán, posvätil tieto vody. Rovnako
chce vstúpiť do života ľudí, posvätiť
ho a požehnať. Kňazi tak zároveň ako
duchovní otcovia vykonajú pastoračnú návštevu rodín svojich veriacich.
V ten deň popoludní vladyka Ján Babjak, SJ, navštívil rodiny tých kňazov,
ktorí sú pedagógmi na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej
univerzity (GTF PU) v Prešove, aby
posvätil nové byty v Profesorskom
dome, ktoré sa stali ich novými príbytkami.
Ide o budovu, ktorú Prešovská
eparchia nadobudla kúpou v roku
1937, v priebehu ostatného roka a pol
ju zrekonštruovala a v auguste 2005
odovzdala do užívania vysokoškolským pedagógom. Nachádza sa za
novou budovou Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Rekonštrukčné
práce stáli viac ako 21 miliónov Sk,

ktoré eparchia získala od domácich,
ale najmä zahraničných sponzorov.
Prešovský eparcha aj zriadením tohto
Profesorského domu chce naďalej
zvyšovať akademickú úroveň GTF
PU. Dekan fakulty Doc. ThDr. Vojtech
Boháč, PhD., prodekani Doc. PaedDr.
ThDr. Marek Pribula, PhD., a Doc.
PhDr. Pavol Dancák, PhD., predseda
fakultného akademického senátu
ThDr. Marek Petro, PhD., ubytovaní
v Profesorskom dome, sú vyčlenení
z riadnej pastorácie, aby sa mohli
naplno venovať akademickej činnosti. V dome zároveň býva aj odborný
asistent Mgr. Daniel Slivka.
Dopoludnia vladyka slávil v prešovskej katedrále archijerjskú svätú
liturgiu, po ktorej posvätil vodu. Veľké svätenie jordánskej vody sa koná
v predvečer Sviatku zjavenia Pána
a priamo na sviatok. Ako na konci
slávnosti povedal, modlitby tohto
posvätenia sú hlbokou katechézou
prvotnej Cirkvi. Homíliu predniesol
protosynkel Prešovskej eparchie Marcel Mojzeš. Pripomenul, že v dejinách
spásy sa Boh zjavoval rôzne. Teraz sa
zjavila celá Najsvätejšia Trojica. Keď
sa v dejinách Izraela zjavoval Boh,
často to bolo spojené so strachom
z Božej prítomnosti. Ježiš Kristus
vstúpil do Jordánu, aby zničil strach
človeka pred Bohom, aby človek poznal, že Boh je s ním. V závere svätej
liturgie protosynkel v mene kňazov
a veriacich eparchie zablahoželal
otcovi biskupovi Jánovi k tretiemu
výročiu biskupskej vysviacky, ktorú
na Sviatok zjavenia Pána v roku 2003
prijal v Bazilike sv. Petra v Ríme z rúk
Svätého Otca Jána Pavla II.
Ľubomír Petrík

TRI NOVÉ RELIKVIÁRE
Blahoslavení mučeníci - prešovský
biskup Pavel Peter Gojdič, OSBM,
jeho pomocný a neskôr svätiaci
biskup Vasiľ Hopko a rehoľný kňaz
Metod Dominik Trčka, CSsR, sú
ovocím zrelosti Gréckokatolíckej
cirkvi, povedal v pondelok 9. januára
prešovský vladyka Ján Babjak, SJ, na
konci krátkeho obradu slávnostnej
inštalácie ich relikviárov v biskupskej Kaplnke sv. Jozefa v rezidencii
Gréckokatolíckeho biskupského
úradu v Prešove. Slávnostný obrad sa
uskutočnil v spoločenstve zamestnancov biskupského úradu na poludnie,
v čase ich spoločných modlitieb. Prítomní zaspievali menlivé liturgické
časti k jednotlivým svätcom a vladyka

postupne preniesol ich relikviáre
do svätyne kaplnky, kde budú mať
svoje trvalé miesto. Táto kaplnka,
ktorá bola v roku 2004 rozšírená,
zrekonštruovaná a doplnená novým
ikonostasom, bola biskupskou kaplnkou aj blahoslavených biskupov Pavla
a Vasiľa. Títo prešovskí mučeníci sa
v nej pravidelne modlievali. „Úcta
našich blahoslavených mučeníkov je
pre nás výzvou, aby sme nasledovali
ich život a prosili ich o príhovor u Boha v našich starostiach a ťažkostiach.
Zároveň je to výzva aj pre nich, aby sa
mohli prejaviť aj zázrakmi, aby čoskoro mohli byť svätorečení a ich úcta
sa mohla rozšíriť v Cirkvi po celom
svete“, dodal ešte vladyka.

Úcta ostatkov svätých má svoje
hlboké historické, dogmatické a pastoračné dôvody. Už prví kresťania
slávili sväté liturgie na hroboch
mučeníkov, aby sa posilňovali príkladom ich vernosti Bohu a Cirkvi.
Preto sa dodnes na oltári v každom
gréckokatolíckom chráme nachádza
antimenzión s ostatkami niektorého
svätca. Svätí svojím životom oslávili
Boha a s pokornou dôverou mu
slúžili. V ich blízkosti bolo možné
intenzívnejšie vnímať skutočnosť,
že Boh nie je ďaleko ani od jedného
z nás, lebo v ňom žijeme, hýbeme
sa a sme. Boh stvoril celého človeka
s dušou a telom. Duše svätých sú už
v nebi, ale ich telesné ostatky sú zatiaľ
tu medzi nami. Pretože svätých máme
v úcte, prejavujeme im ju modlitbou,
ktorou prosíme o ich príhovor u Boha
a úctou ich relikvií. Svätí Boha oslávili
celým svojím životom, teda dušou
i telom. U mučeníkov to platí ešte
viac. Priťahuje nás ich príklad, a preto
si uctievame aj ich telesné ostatky,
ktoré sú výrečným znakom ich života
naplneného láskou. Sú integrálnou
časťou ich života.
Ľubomír Petrík

MISIJNÝ ROZMER CIRKVI
Pápežské misijné diela (PMD)
na Slovensku a Komisia pre misie
Prešovskej eparchie zorganizovali

správy z domova

S misijnou problematikou sa v nedeľu zoznámili aj rehoľné sestry baziliánky v svojom kláštore v Prešove,
kde ich navštívil riaditeľ PMD.
Ľubomír Petrík

PREŠOVSKÝ EPARCHA
NAVŠTÍVIL CERNINU

náboženské a ľudové piesne. Prítomní si týmto koncertom pripomenuli
vianočnú atmosféru. Na slávnosti sa
zúčastnili kňazi z okolitých farností
a poslanec Prešovského samosprávneho kraja Ján Holodňák.
Ľubomír Petrík

AKTUÁLNY STAV PETÍCIE
V Bratislave sa 18. januára konala
tlačová beseda o aktuálnom stave
petície za urýchlené prijatie Zmluvy
medzi Slovenskou republikou a Sv.
stolicou o práve uplatňovať výhradu
vo svedomí. Petíciu zatiaľ podpísalo
111 549 občanov, pričom organizátori
uznali za platné (meno a priezvisko,
adresa a podpis} 103 435 podpisov.
Organizátori petície sú presvedčení, že ak občania pochopia obsah
navrhovanej zmluvy, bez ohľadu na
ideologické presvedčenie ju podporia.
Zmluva a paralelná dohoda medzi
registrovanými cirkvami je plne v súlade s Ústavou SR, s medzinárodnými
dokumentmi a s ústavno-právnymi
tradíciami demokratických štátov. Nikomu neuberá žiadne práva, zaručuje
rovnaké práva pre všetkých a rozširuje
priestor slobody. Definuje jednotlivé
oblasti, v ktorých je možné uplatniť
si výhradu svedomia bez ohľadu na
náboženské presvedčenie človeka.
Výhradu si možno uplatňovať len
v medziach právneho poriadku SR.
Uplatnenie si výhrady neoprávňuje
k zneužitiu výhrady vo svedomí a prípadné zneužitie nezbavuje právnej
zodpovednosti. Uplatnenie výhrady
nesmie ohroziť ľudský život a zdravie.
Prijatie zmluvy zvýši úroveň ochrany
práva na výhradu svedomia a zabezpečí aj do budúcnosti vyššiu právnu
istotu v tejto oblasti. Sloboda svedomia a výhrada svedomia sú veľmi
dôležité pre spolužitie v spoločnosti
i pre demokraciu ako takú. Petícia pokračuje ďalej, petičné hárky je možné
stiahnuť si na adresách: www.forumzivota.sk alebo na www.sem.sk.

Zo Záverečného vyhlásenia signatárov petície:
Ďakujeme všetkým novinárom
i médiám, ktoré o tejto téme prinášali objektívne informácie. Cieľom
petície je podporiť vládu SR pri jej
úsilí dosiahnuť podpísanie dodatkovej
zmluvy so Svätou stolicou o výhrade
svedomia. Ďakujeme predsedovi vlády SR pánu Mikulášovi Dzurindovi
a celej vláde za to, že do svojho vládneho programu zahrnuli aj podpísanie uvedenej zmluvy. Cieľom našej
petície je aj podpora vlády v naplnení
tohto bodu vládneho programu.
Zavedenie ustanovení zmluvy do
právneho poriadku SR bude aj v súlade s dokumentmi OSN. Ďakujeme
všetkým občanom, ktorí akýmkoľvek
spôsobom podporili túto petíciu.
V Bratislave 18.1.2006.
spracované podľa -pk-/tk kbs

KRESŤANSKÁ ROZHLASOVÁ
STANICA RÁDIO 7
Kresťanská rozhlasová stanica
Rádio 7 začína svoje vysielanie cez
satelit
Kresťanská rozhlasová stanica
Rádio 7 začína svoje vysielanie cez
satelit ASTRA 3A. Oficiálny začiatok
vysielania bol plánovaný na pondelok

2. januára o 12.00 hod. Rádio 7 je vysielaním, ktoré chce osloviť každého
poslucháča bez rozdielu veku či vierovyznania. Vysielať bude programy
v slovenskom a českom jazyku. Rádio
7 je vysielaním spoločnosti T.W.Rádio,
s.r.o., ktorej zakladateľmi a spoločníkmi sú národné redakcie TWR Slovakia a TWR CZ, patriace do rodiny
celosvetovej rozhlasovej spoločnosti
Trans World Radio (TWR). TWR je
v celosvetovom meradle významnou
rozhlasovou spoločnosťou, ktorá
vysiela kresťansky ladené programy
vo viac ako 200 jazykoch na piatich
kontinentoch. Slávnostný začiatok vysielania prostredníctvom satelitu bude
za účasti zástupcov viacerých cirkví
a kresťanských organizácií. Rádio 7
je zaradené medzi rozhlasové stanice
v rámci paketu SlovakLink. Vysielanie
je nekódované.
TWR
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Obec Cernina v okrese Svidník
a miestna gréckokatolícka farnosť
zorganizovali v nedeľu 15. januára
vystúpenie hostí z družobnej obce
Dlhé Lúky z Poľska, ktoré sa uskutočnilo vo farskom Chráme sv. Kozmu
a Damiána v Cernine. Program sa
začal dopoludnia archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil prešovský
eparcha Mons. Ján Babjak, SJ. Pred
začiatkom liturgickej slávnosti vladyku privítala starostka obce Helena
Madzinová a správca farnosti Michal
Kočiš. V homílii vladyka povedal, že
úlohou kresťana je neustále spoznávať
Ježiša Krista, pretože on rozlámal
okovy hriechu a vytrhol nás z tmy,
z beznádeje, zo smútku a zúfalstva

a voviedol nás do radosti. Daroval
nám slobodu byť Božími deťmi.
Popoludní vystúpil spevácky zbor
hostí z Poľska, ktorý zaspieval rôzne

Snímka: M. Žarnayová

v sobotu 14. januára vo Vranove
nad Topľou hodnotné podujatie
o misiách. Vo farskom Chráme Najsvätejšej Eucharistie o 17.00 hod.
slávil synkel Prešovskej eparchie
pre Rusínov a predseda Komisie
pre misie Prešovskej eparchie Peter
Pavel Haľko, OSBM, svätú liturgiu.
Homíliu predniesol riaditeľ PMD
na Slovensku František Kapusňák.
Hovoril o misijnom rozmere Cirkvi,
ktorý patrí k jej podstate. Po svätej liturgii bol premietnutý dokumentárny
film o Ugande, kde vo veľkej miere
pomáhajú, predovšetkým deťom, aj
PMD na Slovensku. Po zhliadnutí
zaujímavého filmu nasledovala krátka
beseda.
Podobný program sa zopakoval
v nedeľu 15. januára vo farskom Chráme blahoslaveného hieromučeníka
Pavla Petra Gojdiča na Sídlisku III
v Prešove. Svätej liturgii o 10.00 hod.
predsedal protosynkel Prešovskej
eparchie Marcel Mojzeš. Popoludní
sa veriaci zišli v chráme opäť, aby si
pozreli film o Ugande.
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Snímka: M. Žarnayová

rozhovor

Živý organizmus
je schopný vývoja
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Napriek tomu, že Gréckokatolícka cirkev patrí do spoločenstva
Katolíckej cirkvi, je odlišná.
Ako by ste charakterizovali túto
inakosť?
Je potrebné pochopiť, že tieto dve
rôzne cirkevné spoločenstvá vychádzajú z rozdielnych kultúr. Napriek
tomu majú spoločnú vieru, lebo im
ju priniesol spoločný pôvodca – Ježiš
Kristus. Odvtedy ľudia rôznych národov a kultúr prijali Božiu náuku,
ale všetci si zachovali tú istú Kristovu
vieru. Latinský svet so svojou kultúrou prijímal evanjelium ináč ako
Palestína, Sýria či slovanské krajiny.
A aj my sme rovnako iným spôsobom
prijali do svojho praktického života
Kristovo evanjelium.
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Aký je teda základný rozdiel medzi Cirkvou západného a východného obradu?
Latinský svet je aktívnejší. Chce
stále niečo robiť a vytvárať. Slovanský svet kladie oveľa väčší dôraz na
prijímanie. To ale neznamená, že
nič nevytvára, že je pasívny. Aj on je
aktívny. Prijímanie je inou formou aktívnosti. Napríklad, mních v latinskej
Cirkvi skladá sľuby a vo východných
cirkvách dodržiava mníšsky poriadok – schému. Kňaz západnej Cirkvi
hovorí pri krste: „Ja ťa krstím...“. To
je aktívna forma. Východné cirkvi

používajú inú formu: „Krstí sa...“ Tá
je z pohľadu krstiteľa pasívna, čím
kladie väčší dôraz na Božie prijatie
krstenca ako svojho dieťaťa. Je to
možno veľmi jednoducho povedané,
ale je tu iná forma.
Zmysel a efekt je však ten istý. Je
to vlastne rovnaké, ako keď upriamite
svoju pozornosť na Presvätú Bohorodičku. Existuje Presvätá Bohorodička
Guadalupská a Presvätá Bohorodička
Vladimírska. Je to stále tá istá Bohorodička, ale je zobrazená tak, ako
ju vníma daná kultúra, konkrétni
ľudia. Oni ju tak vnímajú a tak ju aj
odovzdávajú.
Čím môžu prispieť gréckokatolícke cirkvi univerzálnej Kristovej
Cirkvi a Európe?
Každá miestna cirkev má svoje
osobitosti, cez ktoré prijíma svätú
vieru – Božiu náuku. Neexistuje
žiadna miestna cirkev, ktorá by mohla
v úplnosti pochopiť Boží plán. Vlastne
aj toto bol Boží plán, aby Cirkev na
celom svete mala v sebe svedectvá
rôznych cirkví, ktoré sa tak dopĺňajú.
Vzniká tak veľká mozaika. Každá cirkev do nej niečím prispela. Západná
Európa patrí do sféry latinskej kultúry
a má svoje osobitosti, svoje bohatstvo
a svoj spôsob nazerania na Boha.
Východné, konkrétne gréckokatolícke
cirkvi, majú tiež svoje spôsoby.

Ak mám povedať svoj názor, tak tie
naše sa mi zdajú ako plnšie, bohatšie
a krajšie chápanie Božej náuky. Vy
niečo vidíte a ja niečo vidím, ale ak
sa budeme navzájom deliť o tento svoj
pohľad, všetci sa staneme bohatšími.
Nik z nás nedokáže obsiahnuť svojím
vnímaním všetku Božiu múdrosť, lásku a krásu. Práve preto sa východná
Cirkev môže bohatšie deliť o svoje
poznanie aj s latinskou Cirkvou a,
naopak, prijímať od nej jej pohľad na
Boha. Tak sa bude celá Cirkev i každá
miestna cirkev obohacovať.
Ako vnímate postupné uplatňovanie nových foriem v liturgickom
živote?
V prvom rade by som rád zdôraznil, že obrad a liturgický život v Cirkvi
nie je čímsi zafixovaný či skostnatený,
ale že je živou skutočnosťou. A ako
každá živá skutočnosť aj on podlieha zdravému organickému vývoju.
Pokiaľ sa hovorí o vplyve latinizácie
v minulosti alebo o iných vplyvoch,
ktoré neboli priamo organicky začlenené do miestnej cirkvi, musím
zdôrazniť, že každý živý organizmus
je schopný vývoja. Po Druhom vatikánskom koncile napríklad badáme,
že v latinskej Cirkvi sa vytvára veľká
otvorenosť a ústretovosť k prijímaniu
niektorých prvkov východnej duchovnosti z liturgie do ich duchovného života. Rovnako teda pri tejto
vzájomnej duchovnej výmene je len
prirodzené, že aj východné cirkvi sa
môžu inšpirovať v niektorých oblastiach prvkami liturgickej, duchovnej
a inej tradície západnej Cirkvi. Je
však dôležité, aby táto inšpirácia
neprebehla samovoľným spôsobom,
ktorý by protirečil duchu samotnej
východnej tradície, ale aby išlo o znak
organického vývoja. Garantom tohto
organického vývoja je autorita Cirkvi,
ktorá usmerňuje a riadi, ale aj citlivosť
veriacich, akýsi prirodzený zmysel pre
organickú postupnosť.
Nedávno navštívil Ukrajinu Ján
Pavol II.. Aké je s odstupom času
ovocie tejto návštevy?
Ovocie tejto návštevy sa nedá vyjadriť ani sa naň nedá ukázať prstom.
Niečo sa stalo, ako to vidíme a vnímame my, v dušiach ľudí. Niečo so
sebou doniesol. Jeho reč k ľuďom bola
- nie preto, že rozprával po ukrajinsky,
ale preto, že hovoril rečou Slovana
- veľmi silná. Hovoril jednoduchou
rečou, ktorej ukrajinský ľud rozumie.

predstavujeme
Hovoril o krajine, o láske k rodnej
zemi a o veciach, ktoré sú Ukrajincom
drahé. Práve preto sa jeho slová hlboko zakorenili v srdciach ľudí – nie iba
rímskokatolíkov či gréckokatolíkov,
ale aj pravoslávnych a ľudí, ktorí sú
Cirkvi vzdialení. Neexistujú o tom
žiadne štatistiky ani žiadne merania
či zisťovania. Dá sa to vystriehnuť
len v tom, ako ľudia rozprávajú a ako
prijímajú jeden druhého.

rozhovor pripravil Juraj Gradoš

je povinný zverenú eparchiu spravovať
mocou zákonodarnou, výkonnou
a súdnou. Zákonodarnú moc vykonáva
eparchiálny biskup sám, výkonnú moc
vykonáva sám alebo prostredníctvom
protosynkela – generálneho vikára
alebo synkela, súdnu moc vykonáva
sám alebo prostredníctvom súdneho
vikára a sudcov. Termín generálny vikár
alebo biskupsky vikár bol prijatý do
našej cirkvi z latinského kódexu. Bolo
by vhodné, aby sme používali vlastnú

terminológiu. Eparchiálny biskup má
pri svojom stolci aj kúriu, ktorá mu
pomáha pri riadení zverenej eparchie.
Tvoria ju protosynkel, synkel, súdny
vikár, eparchiálny ekonóm, notári a iné
osoby, ktoré eparchiálny biskup potrebuje k riadnemu chodu úradu eparchiálnej kúrie. Súdny vikár predsedá
prvostupňovému súdu (ak je zriadený).
Jeho úlohou je riešiť spory medzi
duchovnými alebo aj veriacimi a rieši
žiadosti o zneplatnenie manželstva.
Eparchiálnemu biskupovi napomáha vo veciach dotýkajúcich sa
osobitných potrieb alebo prospechu
eparchie a pastoračných potrieb aj eparchiálny snem a kňazská rada, ktorú
tvorí skupina kňazov reprezentujúcich
kňazský stav.
Podľa kán. 27 CCEO cirkev sui iuris
je:
1. skupina veriacich spojená historicky, ktorá vytvára komunitu Božieho
ľudu (veriacich, klerikov, rehoľníkov)
2. má vlastnú hierarchiu podľa
noriem práva, čiže je legitimná a zjednocuje toto spoločenstvo veriacich do
jedného determinovaného cirkevného
spoločenstva ako jednu cirkev
3. Toto spoločenstvo za cirkev sui
iuris musí uznať mlčky alebo oﬁciálne
najvyššia autorita Cirkvi.
Juraj Popovič
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Na Ukrajine prebieha v súčasnosti silné ekumenické hnutie. Ako vnímate fakt, že prenesenie vášho sídla
do Kyjeva vyvolalo silný odpor?
My to nevnímame ako prenesenie
sídla, ale skôr ako návrat po dvesto
rokoch, keď nás z Kyjeva vyhnali.
K tomuto návratu nás neviedol len
fakt, že Kyjev je hlavným mestom
a v súlade s cirkevným zákonom sídlo hlavy Cirkvi musí byť v hlavnom
meste, ale prišli sme tam hlavne preto,
lebo aj tam sú naši veriaci. Gréckokatolíci totiž nie sú len na západnej, ale
aj na strednej Ukrajine. A skôr a lepšie
môžeme pomáhať všetkým gréckokatolíkom na Ukrajine, ak naše centrum
bude v centre krajiny. Zároveň je
z rôznych dôvodov lepšie, ak sídlime
tam, kde sídlia všetky štátne i cirkevné
organizácie. Tak môžu byť kontakty
s nimi oveľa intenzívnejšie.
Aj pre mňa samotného je to lepšie
riešenie. Doteraz som musel niekoľko
hodín, aj pol dňa, cestovať na zasadnutia do Kyjeva. Teraz môžem tento
čas využiť efektívnejšie. Je to nielen
dušpastiersky, ale aj prakticky lepšie
riešenie.

Druhý vatikánsky koncil vo svojom dekréte Orientalium Eccleziarum
uvádza, že rozličné obradové cirkvi
– v dokumente nazývané aj partikulárne cirkvi alebo ríty – sa tešia rovnakej
dôstojnosti a sú rovnakým spôsobom
zverené pastoračnej správe rímskeho
veľkňaza. Preto nemôžeme povedať, že
východné katolícke cirkvi sú zjednotené s latinskou cirkvou, ako sa hovorilo
doteraz, ale že sú v úplnom spoločenstve s Rímskou stolicou, tak ako aj
latinská cirkev. Postavenie všetkých
katolíckych cirkví k Svätej stolici je teda
rovnoprávne, hoci rozlíšené vzhľadom
na vlastné právne normy, či je to cirkev
patriarchálna, arcibiskupstva veľkého,
metropolitná, alebo priamo podriadená pápežovi.
Podľa platného Kódexu kánonov
pre východné cirkvi patriarchálnu
cirkev sui iuris spravuje patriarcha.
Prostredníctvom Synody biskupov
patriarchálnej cirkvi si patriarchát
slobodne môže zvoliť svojich biskupov
po tom, ako od rímskeho veľkňaza
príjme predbežné schválenie zoznamu kandidátov. Tým istým spôsobom
môžu zvoliť samotného patriarchu. Patriarcha so súhlasom synody biskupov
môže zriaďovať eparchie a metropoly.
Synoda biskupov patriarchálnej cirkvi
má plnú zákonodarnú a súdnu moc.
Podobné právomoci majú aj cirkvi
sui iuris veľkých arcibiskupstiev.
V metropolitnej cirkvi sui iuris
metropolita disponuje menej rozsiahlymi právomocami ako patriarcha
alebo vyšší arcibiskup. Biskupské sídla
označuje rímsky veľkňaz slobodným
udelením na základe aspoň trojčlenného zoznamu kandidátov predloženého
Radou hierarchov. Rada hierarchov
nemá žiadnu súdnu moc a na jej zákonodarné akty je nutná, pod trestom
neplatnosti, aktívna spolupráca so
Svätou stolicou.
Cirkvi, ktoré nie sú patriarchálne
(väčšia arcibiskupská a metropolitná),
sú zverené hierarchovi, ktorý je postavený na jej čelo a ktorý podlieha priamo rímskemu veľkňazovi. Sú to cirkvi
sui iuris, eparchiálne alebo exarchátne.
K takýmto cirkvám patrí aj Prešovská
eparchia a Košický exarchát. Hierarcha,
ktorému je zverená eparchia, disponuje právomocou, aby ju osobne riadil
a spravoval, ale do istej miery mu najvyššia autorita Cirkvi môže tieto právomoci obmedziť. Eparchiálny biskup

Melchitské bohoslužby. Snímka: www.lebanese-kataeb.com

Čo bolo pre Ukrajincov tým najväčším prekvapením?
Bol to jeho postoj. Ľudia si ho
predstavovali ako agresívnu osobu,
ktorá prišla zničiť pravoslávny svet.
A tu zbadali požehnaného staršieho
človeka s paličkou v ruke, ktorý celým
svojím bytím zvestoval pokoj a mier.
Toto spravilo na ľudí veľmi veľký
dojem. Pozrite sa na také mesto, ako
je Kyjev. Nie je to veľkomesto, ale na
svätú liturgiu prišlo vyše jeden a pol
milióna ľudí. Pre niečo tam istotne
chceli prísť. A niečo sa v nich zmenilo. Prišli domov bohatší. Boli radi,
že otec bol s nimi, že sa mohli s ním
modliť, bezprostredne ho vypočuť.
Ako som už povedal, on hovoril z plného srdca.

Východné katolícke cirkvi
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slovo na tému

Kto vlastne
vlastne sme?

V
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Maronitská ikona Uzdravenia slepého z Cypru. Snímka: archív redakcie

prvom rade si treba uvedomiť, že na svete existuje relatívne veľké množstvo miestnych cirkví (v podstate biskupstiev),
ktoré sa od seba nemálo odlišujú.
Aby sme to pochopili, potrebujeme
ich nejakým spôsobom zatriediť.
Na účely tohto príspevku bude asi

10

najvhodnejšie použiť triedenie, ktoré
požíva liturgická teológia, cirkevné
právo a cirkevné dejiny.
Jednotlivé miestne cirkvi sa rozdeľujú na cirkvi východné a západné.
Medzi východné cirkvi patria tie, ktoré sa formovali na území východnej
polovice Rímskej ríše, respektíve za
jej hranicami. Západnými cirkvami
sú tie, ktoré sa formovali na území
západnej polovice Rímskej ríše,
prípadne za jej hranicami. Delenie
cirkví na východné a západné je teda
historické, lebo siaha do staroveku, je
relatívne a má nedostatky. Ľahko sa
totiž môže stať, že prakticky všetci príslušníci niektorej „východnej cirkvi“
majú západoeurópsku mentalitu (teda
mentalitu silne poznačenú filozofiou)
alebo príslušníci niektorej „západnej
cirkvi“ majú východnú mentalitu. Podobne sa tiež môže stať, že prakticky

všetci členovia niektorej „východnej
cirkvi“ žijú na súčasnom Západe
(napríklad v Spojených štátoch amerických), alebo že veľa členov niektorej
„západnej cirkvi“ žije na súčasnom
Východe (napríklad na Sibíri).
V rámci kresťanského Západu sa
vyvinula iba jedna liturgická tradícia,
takzvaná latinská. V rámci kresťanského Východu sa vyvinulo päť liturgických tradícií, totiž (v abecednom
poriadku) alexandrijská, antiochijská,
arménska, chaldejská a konštantínopolská. Vnútri každej takejto liturgickej tradície vznikol jeden alebo
viacero liturgických obradov.
Rozhodujúca otázka znie: Prečo a kedy tieto liturgické tradície
a obrady vznikli? Odpoveď je nasledovná: Nikdy, ani v prvom storočí,
sa kresťanské bohoslužby neslávili
všade rovnako. Rozdielnosti boli dané
viacerými faktormi, predovšetkým preto, lebo na území západnej potroma. Po prvé, svätí apoštoli, ktorí lovice Rímskej ríše existovalo veľmi
ohlasovali evanjelium, mali odlišné málo takých miestnych cirkví, ktoré
povahy, takže kládli dôraz na odlišné by výslovne založil niektorý spomedzi
skutočnosti. Po druhé, evanjelium svätých apoštolov (s úplnou istotou
sa hlásalo národom s rozličnými vlastne iba Rím), zatiaľ čo na území
kultúrami, čo apoštoli zohľadňovali východnej polovice Rímskej ríše
(veď Kristus nedal presné inštrukcie, bolo takýchto miestnych cirkví veľa,
ako má kresťanská bohoslužba vyze- pretože svätí apoštoli pôsobili hlavne
rať). Po tretie, jednotlivé kresťanské v týchto oblastiach (napríklad Jerunárody prechádzali odlišným
zalem, Antiochia, Alexandria,
dejinným vývojom, čo Na Západe sa Korint, Solún, Efez a pozákonite malo vplyv na
vyvinula iba jed- dobne).
ich prežívanie viery.
Pokiaľ ide o latinZáver je jasný: Jed- na liturgická tradícia. skú tradíciu, v jej
notlivé liturgické V rámci kresťanského rámci existovalo
tradície a obrady nie
dejín celkovo
Východu sa vyvinulo päť počas
sú dôsledkom rozpäť obradov. Dva
liturgických tradícií. z nich, obrad galdelenia kresťanstva
v negatívnom zmysle Prečo a kedy liturgické ský (územie dnešného
(rozdelenia podľa odlišFrancúzska) a obrad
tradície a obrady keltský
nej viery) a nemusia k ta(územie Írska,
vznikli?
kému rozdeleniu prispievať.
Škótska a čiastočne AngJestvujú v podstate od samého
licka), počas stredoveku zanikli.
začiatku kresťanstva, ich existencia Obrad mozarabský (územie južnej
je prirodzená, vzájomne obohacujúca polovice Španielska) sa udržal, ale
a dokonca Bohom želaná.
iba v niektorých kostoloch toledskej
Prečo však na Západe vznikla diecézy, obrad ambroziánsky sa
jedna liturgická tradícia, kým na udržal v talianskom meste Miláno
Východe päť? Najpravdepodobnejšie (vo všetkých jeho kostoloch). Jediným

Koptská ikona sv. Barbary. Snímka: archív redakcie

Človek, ktorý rád preniká do náboženských tajomstiev, by komukoľvek z nás mohol
položiť otázku: „Aké je miesto Gréckokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike medzi
kresťanskými cirkvami? Prečo sa vaša cirkev odlišuje od Rímskokatolíckej cirkvi? Nebolo by lepšie, keby v záujme jednoty zanikla?“ Na takéto otázky by sme mali vedieť
odpovedať – nielen kvôli ostatným, ale predovšetkým kvôli sebe samým.

východných obradov je vo svete najrozšírenejší). Sem patrí aj Gréckokatolícka cirkev v Slovenskej republike,
lebo práve v tomto obrade priniesli
kresťanskú vieru na naše územie svätý
Cyril a svätý Metod.
Takmer v rámci každého obradu
(výnimkou je obrad maronitský)
existujú miestne cirkvi, ktoré nemajú
cirkevné spoločenstvo s rímskym
pápežom. Takéto cirkvi nazývame
pravoslávnymi (v prípade byzantského obradu) alebo staroorientálnymi
(v prípade ostatných obradov), alebo
protestantskými (v prípade latinského
obradu). V rámci každého obradu
však existujú aj také miestne cirkvi,
ktoré uvedené cirkevné spoločenstvo
majú. Takýmto cirkvám hovoríme
cirkvi katolícke.
Keby sme teda mali odpovedať
na otázky položené v úvode tohto
príspevku, mohli by sme odpovedať
takto: Naša Gréckokatolícka cirkev
v Slovenskej republike (podľa Pápežskej ročenky je to Slovenská katolícka
cirkev) patrí medzi východné katolícke cirkvi konštantínopolskej tradície, konkrétne grécko-slovanského
obradu. Z hľadiska obradu sa odlišuje
nielen od Rímskokatolíckej cirkvi na
Slovensku (podľa Pápežskej ročenky
je to Latinská katolícka cirkev na Slovensku), ale tiež od mnohých ďalších
cirkví, napríklad od Chaldejskej katolíckej cirkvi alebo od Arménskej katolíckej cirkvi. Má však s nimi rovnakú
vieru. Prakticky vôbec sa neodlišuje
napríklad od Ukrajinskej katolíckej
cirkvi, Maďarskej katolíckej cirkvi
a Gréckej katolíckej cirkvi. S nimi má
spoločnú nielen vieru, ale aj obrad.
Z vonkajšieho hľadiska je takmer
rovnaká ako pravoslávne cirkvi, lebo
používa ten istý obrad, ale odlišuje sa
od nich vierou, predovšetkým svojím
postojom voči rímskemu pápežovi.
Existuje zaiste preto, lebo Boh vo
svojej prozreteľnosti, dobrote a múdrosti si želá, aby existovala, rozvíjala
sa a rástla. Prispievame k jej rozvoju
aj my osobne?
Marcel Gajdoš

Ema, študentka
Obe skrývajú v sebe
obrovské bohatstvo. Hoci
majú rozdiely, v osobe
Krista sú jednotné. Aj muž
a žena sú rozdielni, no keď
sa dopĺňajú, nič im nechýba. Myslím si, že
aj rozdielnosť cirkví je na to, aby sa v jednej
Kristovej Cirkvi prejavila Božia dokonalosť.
Helena, učiteľka
Rozdiel je v slávení liturgie, v samotnom liturgickom obrade, v prijímaní
Eucharistie (pod oboma
spôsobmi),vo vysluhovaní
sviatostí (krst, prvé sv. prijímanie, sobáš),
v prežívaní pôstneho obdobia,(ﬁlipovka
= advent, pôst pred Paschou). Liturgia
v západnej Cirkvi je sprevádzaná hrou na
organe. Aj niektoré tradície a zvyky sú iné.
Jedinečným čarom a duchovnou silou
východných cirkví sú modlitby. Spomeniem
aspoň akatist – krásny spev, ktorý byzantská liturgia zložila na oslavu Božej Matky.
Úžasnú pokoru a veľkosť Boha prežívajú
veriaci východnej Cirkvi pri slávení liturgie
vopred posvätených darov v čase pred
Paschou. Vonkajším znakom západnej Cirkvi
sú sochy v chrámoch, vo východnej Cirkvi sú
ikony. Kňazi západnej Cirkvi žijú v celibáte .
Mikuláš, bohoslovec
Musím povedať, že
rozdiel medzi západnými
a východnými cirkvami je
veľmi badateľný a neprehliadnuteľný. Vyvodzujem
tento názor zo skúsenosti medzi gréckokatolíkmi a rímskokatolíkmi, ktorí sa vo väčšine
prípadov od seba dištancujú. Ale, na druhej
strane, som za to, aby si jednotlivé cirkvi zachovali svoju identitu a zostali verné svojmu
vyznaniu, presvedčeniu a viere.
sestra Alžbeta,
rehoľníčka
Nevnímam ich ako rozdiely. Skôr ako odlišnosti a aj
odlišnosti sú potrebné,
lebo skrze ne si viac
uvedomujeme celistvosť. Podľa mňa Cirkev
je len jedna. To, kde vznikala, jej vtlačilo
svoje pečate. Je to obrad, mentalita ľudí,
zvyky. Týmito znakmi východná aj západná
Cirkev vyjadruje svoj charakteristický postoj
k Bohu.
- redakcia -
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Otec ThLic. Marcel Gajdoš sa narodil v Bratislave roku 1974. V roku 1997
získal na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity titul
magister teológie. Po štyroch rokoch práce na Ministerstve kultúry Slovenskej
republiky ho vladyka Milan Chautur v roku 2001 vysvätil za kňaza. Od roku
2003 pracuje na preklade bohoslužobných kníh. V roku 2005 dosiahol na
Teologickej fakulte Trnavskej univerzity titul licenciát teológie v oblasti liturgiky. Je členom spoločnej Gréckokatolíckej liturgickej komisie a liturgickým
cenzorom Košického apoštolského exarchátu.

Ako vnímate rozdielnosť východnej a západnej Cirkvi?

anketa

západným obradom, ktorý sa udržal
a trvalo rozširoval, je obrad rímsky,
teda obrad, ktorý pôvodne používala
rímska diecéza s okolím. To, že všetky západné obrady okrem jedného
postupne takmer úplne zanikli, bolo
dané rôznymi historickými okolnosťami, do značnej miery jeho presadzovaním zo strany vrchnosti, neraz
aj násilným.
V rámci alexandrijskej tradície
vznikli dva obrady. Prvým je obrad
koptský, ktorý používajú Kopti, čiže
pôvodní (nearabskí) obyvatelia Egypta, a obrad etiópsky, ktorý používajú
kresťania z Etiópie a Eritrey.
V rámci antiochijskej tradície sa
vyvinuli tri obrady. Prvým je obrad
sýrsky (čiže západosýrsky), ktorý
používajú hlavne kresťania zo Sýrie,
Libanonu a Izraela, druhým je obrad
maronitský, ku ktorému patria potomkovia Feničanov, bývajúci v Libanone. Tretím je obrad malankarský,
v ktorom svoju vieru prežíva milión
kresťanov Indie.
V rámci arménskej tradície sa
sformoval iba jeden obrad, totiž obrad
arménsky. Svoju vieru v ňom slávia tí
Arméni a Gruzínci, ktorí vyznávajú
kresťanstvo.
V rámci chaldejskej tradície vznikli dva obrady. Prvým je obrad chaldejský (čiže východosýrsky či asýrsky), ku
ktorému patria potomkovia starých
Asýrčanov, Chaldejčanov a Peržanov,
teda hlavne nemoslimskí obyvatelia
Iránu a Iraku. Druhým je obrad malabarský, ktorý používa druhá časť,
a to väčšinová, tých kresťanov, ktorí
pochádzajú z Indie („kresťania svätého apoštola Tomáša“, pretože podľa
tradície práve on priniesol do tejto
oblasti vieru v Krista).
V rámci konštantínopolskej tradície sa vyvinul iba jeden obrad,
totiž obrad byzanský (čiže grécky
alebo grécko-slovanský). Formoval
sa predovšetkým v dnešnom Grécku
a na území Malej Ázie, v neskoršom
období aj medzi Slovanmi. Svoju vieru
v ňom slávia Gréci, približne polovica
slovanských národov a Rumuni, ale
aj niektoré ďalšie národy (spomedzi
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emanuel - Boh s nami

Kňaz - muž alebo aj žena?
žena?
Prečo môžu byť za kňazov vysvätení iba muži?

Janka 16

K

ne a suverénnym spôsobom. Urobil miere dosvedčujú prítomnosť žien
to s tou istou slobodou, s akou celým v Cirkvi, pravých Kristových učenísvojím správaním vyzdvihol dôstoj- čok a svedkýň v rodine, v občianskom
nosť a povolanie ženy bez ohľadu na zamestnaní, ako aj v úplnom zasvätevládnuce zvyky a tradície uzákonené ní sa službe Bohu a evanjeliu.
vtedajším zákonodarstvom.
Cirkev, brániac dôstojnosť ženy
Evanjeliá a Skutky apoštolov a jej povolania, vyjadrila úctu a vďačsvedčia o tom, že toto povolanie nosť voči tým, ktoré - verné evanjeliu
mužov za kňazov bolo urobené - sa v každej epoche zúčastňovali na
podľa večného Božieho zámeru: apoštolskom poslaní celého Božieho
Kristus povolal tých, ktorých ľudu. Sú to postavy svätých mučeníc,
sám chcel (porov. Mt 3,13-14; Jn panien a matiek rodín, ktoré odvážne
6,70) a urobil to spolu s Otcom vydávali svedectvo o svojej viere a výskrze Svätého Ducha (Sk 1,2) chovou svojich detí v duchu evanjelia
po noci prebdenej v modlitbe odovzdávali vieru a tradíciu Cirkvi.
(porov. Lk 6,12).
Hoci náuku o udeľovaní kňazskej
Apoštoli urobili to isté, keď vysviacky výlučne mužom zachováva
zvolili svojich spolupracovní- trvalá a všeobecná Tradícia Cirkvi
kov, ktorí mali po nich nastúpiť a dôrazne ju predkladá Učiteľský úrad
do tejto služby. V tejto voľbe vo svojich najnovších dokumentoch,
boli zahrnutí aj tí, ktorí počas predsa sa v našich časoch na rôznych
trvania Cirkvi budú pokračovať miestach pokladá za diskutabilnú,
v poslaní apoštolov, t.j. zastupo- alebo sa rozhodnutiu Cirkvi neprivať Krista, Pána a Vykupiteľa.
pustiť ženy k vysviacke pripisuje iba
Ostatne, to, že preblahosla- disciplinárna záväznosť.
vená Panna Mária, Božia Matka
A preto, aby sa odstránila akákoľa Matka Cirkvi nedostala úrad vek pochybnosť v takej veľmi dôlevlastný apoštolom ani kňazskú žitej veci, týkajúcej sa samej božskej
službu, jasne ukazuje, že
konštitúcie Cirkvi, mocou
nepripustenie žien
svojho úradu „posilňovať
Väčšími
v
nebesku kňazskej vybratov“ (porov. Lk
kom kráľovstve nie sú 22,32) Boží služobsviacke nemôže znamenať služobníci (kňazi a bisku- ník, Ján Pavol II.,
vyhlásil, že Cirkev
Snímka: archív redakcie ich menšiu
Ježiš Kristus nám zanechal príklad, dôstojnosť ani ich pi), ale svätci (ktorí milujú nijako nemá moc
Boha a svojich bratov udeľovať kňazskú
ktorý je zaznamenaný vo Svätom diskrimináciu.
písme. Ježiš si vyvolil svojich apošNa druhej strane,
vysviacku ženám a že
a sestry).
tolov iba spomedzi mužov, ďalej je to Cirkev si praje, aby si
toto rozhodnutie majú
trvalá prax Cirkvi, ktorá nasledovala kresťanské ženy plne uvedomili
s definitívnou platnosťou prijať
Krista tým, že za kňazov volila vždy veľkosť svojho poslania: ich zástoj všetci veriaci Cirkvi.Viac o tom, že
iba mužov.
je dnes veľmi dôležitý jednak preto, kňazskú vysviacku môžu prijať pokrsKatolícka cirkev si nepriznáva moc aby sa spoločnosť obnovila a stala tení muži, je vysvetlené v apoštolskom
pripustiť ženy ku kňazskej vysviacke. ľudskejšou, jednak preto, aby veriaci liste pápeža Jána Pavla II. Ordinatio
Keď Kristus povolal za svojich apošto- znova objavili pravú tvár Cirkvi. Nový sacerdotalis.
lov iba mužov, urobil to úplne slobod- Zákon a celé dejiny Cirkvi v hojnej
o. Andrej Slodička
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váš názor

ňazská vysviacka bola v Katolíckej cirkvi už od začiatku
vyhradená iba mužom. Túto
tradíciu zachovávali aj východné
cirkvi.
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VIETE SI PREDSTAVIŤ ŽENU V ÚLOHE KŇAZA?
JANKO, 17 R.: Kňazstvo žien je neprípustné, tak o tom ani nerozmýšľam.
KATKA, 16 R.: A ako by sa vlastne
volala? Kňažka? Myslím si, že ako je
muž hlavou rodiny, tak by mal byť aj
hlavou farnosti.

 Je to jedno z mála povolaní, ktoré
vykonávajú iba muži - ak nie jediné,
a tak by to malo byť.
TOMÁŠ, 18 R.: Uvediem jeden príklad.
V povahe ženy je klebetnosť, ako by
trpela, keby niekoho vyspovedala

a nemohla by o tom povedať svojim
kamarátkam.
ANKA, 18 R.: Myslím si, že aj áno, lebo
žena sa viac dokáže vcítiť do problémov iných.
Anketu pripravila Števka Čepová

biblia pre všetkých

Snímka: Ľ. Lehotský

PAMÄTAJ,
PA
MÄTAJ, IZRAEL!

„L

bojovať s pokušením nevery, ktorou
satan neustále zvádza.
A preto, keď apoštoli ohlasujú
evanjelium, nerobia to ako profesori
nejakej doktríny, ba dokonca ani ako
teológovia, ale ako mužovia, ktorí
boli zachytení osobnou skúsenosťou
Boha zjaveného v Kristovi Ježišovi,
skúsenosťou, ktorá nijako nie je minulosťou, ale je živá, aktuálna a večná.
Majú vryté vo svojej duši Ježišovo
prisľúbenie, keď ich rozposlal hlásať
evanjelium: „A hľa, ja som s vami
po všetky dni až do skončenia sveta“
(Mt 28,20).
Keď Ján zvestuje Ježiša, nezačína
teologickým traktátom, ale vychádza
zo skúsenosti, ktorá je prítomná každodenne v jeho duchovnom a apoštolskom živote.
V úvode svojho prvého listu dosvedčuje svoje hlásanie: „Čo bolo
od počiatku, čo sme počuli, čo sme

IGLESIA SIN FRONTERAS
P. Antonio Pavia, Quito - Ecuador
Preložila E.Ilečková
(Pozn. red: koniec série)

Abeceda z 10. storočia pred Kristom
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Archeológovia našli v Izraeli tabuľku s dvomi riadkami abecedy písma, ktoré
údajne používali Izraeliti už v 10. storočí pred Kristom. Je to podľa nich dôkaz
nielen toho, že staré izraelské kmene boli už v tej dobe gramotné, ale môže to byť
tiež odpoveď na otázku, či sa text Starého zákona šíril od počiatku ústne, alebo
v písomnej podobe. O náleze informovali americkí historici Ron E. Tappy a P. Kyle
McCarter.
Kritici, ktorí videli zápis na fotograﬁách, ale tvrdia, že z tabuľky nie je možné
určiť jednoznačne, či ide o písmo fenické, hebrejské, alebo o spojenie obidvoch.
Tabuľka bola nájdená pri vykopávkach v Tel Zajte. Vedci sa tam sústreďujú na
pamiatky z doby železnej, teda na obdobie, o ktorom sa hovorí v Starom zákone.
„Všetky neskoršie abecedy vrátane gréckej sa odvodzujú od tohto predchodcu
z Tel Zajtu,“ oznámil Tappy z Pittsburghu.
Emeritný profesor Arizonskej univerzity William Dever povedal, že objavená
tabuľka pochádza z polovice 10. storočia pred naším letopočtom.
Ďalší znalci sa domnievajú, že pokiaľ má Tappy pravdu, potom tabuľka zrejme
vznikla v dobe Izraela zjednoteného pod prvými kráľmi Šaulom, Dávidom a Šalamúnom, teda v období medzi rokmi 1020 až 930 pred naším letopočtom.
-bdk-/ČTK

zaujímavosti

en dávaj pozor na seba
a chráň svoju dušu veľmi!
Nezabudni na veci, ktoré si
videl na vlastné oči a nech nevymiznú
z tvojho srdca po všetky dni tvojho
života; lež poučíš o nich svojich synov
a synov svojich synov“ (Dt 4,9).
V tomto texte knihy Deuteronomium je Izrael vyzvaný, aby si vryl
do srdca a do pamäti tie udalosti,
ktoré s ním vykonal Boh. Ako akúsi
konkrétnu a stálu skúsenosť, ktorá
bude základom jeho viery.
Človek je neprestajne v nebezpečenstve rozptyľovať sa skutočnosťami
sveta. A toto rozptýlenie sa vo svete
pokúša človeka, aby zabudol na Boha.
Človek, rovnako ako izraelský národ,
má za úlohu pripomínať si a sprítomňovať si to, čo na vlastné oči videl
konať Boha. Má to byť spomienka živá
citová a bytostná na diela a zázraky,
ktoré Boh pre neho vykonal počas
jeho cesty.
Keď sa človek nemá na pozore a sa
pozabudne - nepamätá si, čo Boh pre
neho vykonal - podľahne pokušeniu
sveta a vylúči Boha zo svojho srdca
a zo svojho života.
Toto je dráma izraelského ľudu:
nepripomína si bytostne starostlivosť
Boha, ktorou ho zahrnul na púšti,
obráti svoje oči na okolité národy,
zamiluje si modly a padne do modlárstva.
Preto slová „obráť na mňa svoje
oči“, „uchovaj vo svojom srdci“,
„zachovávaj moje slová“ sú stálou
katechézou Jahveho, nasmerovanou
k svojmu národu, aby tak predišiel
jeho rozptyľovaniu sa modlami.
Je potrebné udržiavať v srdci aj
v pamäti živú skúsenosť lásky Boha,
ktorý konal a koná, aby bolo možné

na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to
zvestujeme: Slovo života. ... Čo sme
videli a počuli, zvestujeme aj vám“
(1Jn 1,1-3).
Takže Ján je muž, ktorý svojou
hlbokou a na Ježiša, Božieho Syna,
napojenou skúsenosťou, nesmierne
radostne ohlasuje evanjelium. On
sám nám povie vo svojom evanjeliu,
že uvidel Božiu slávu (Jn 1,14).
U apoštola Petra, jeho skúsenosť,
jeho „uchovávanie v pamäti“ nie je
o nič menšie ako u Jána a počujeme
ho hovoriť: „Veď sme nesledovali
vymyslené bájky, keď sme vás oboznámili s mocou a príchodom nášho
Pána Ježiša Krista, ale sami sme boli
očitými svedkami jeho veleby. On
dostal od Boha Otca česť a slávu, keď
mu z velebnej slávy zaznel hlas: „Toto
je môj Syn, môj milovaný, v ktorom
mám zaľúbenie.“ A tento hlas sme
my počuli; zaznel z neba, keď sme
boli s ním na svätom vrchu“ (2Pt
1,16-18).
Izrael nevedel „uchovať vo svojom
srdci“ to, čo videl ohľadne Boha, aby
bol tak ochránený pred zlom. To je to,
čo robí nový Izrael, čiže Cirkev, pripomínajúc si živú a večnú skúsenosť
Božieho Syna, Ježiša Krista.
Preto sa nám opakovane pripomína v evanjeliách, že Mária z Nazareta,
dokonalý predobraz Cirkvi „zachovávala všetky slová (Božie udalosti) vo
svojom srdci“ (Lk 2,51).
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lekáreň

Ježiš - prameň
každého uzdravenia
„Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné
oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života“ (1Jn 1,1).

S

VNÚTORNÉ RANY
 RANY DUŠE

slovo - 3/2006

svedectvo

Hovoriť o vnútorných ranách je
ako pozerať sa na peň po zrezanom
strome. Môžeme vidieť letokruhy,
ktoré ukazujú na jeho dejiny. Podľa
kruhov na kmeni poznávame postup-
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ne rok po roku život daného stromu.
Tu je kruh, ktorý predstavuje rok, keď
bolo veľké sucho. Tam niekoľko kruhov, ktoré naznačujú veľmi daždivé
roky. Tu bol zasa strom zasiahnutý
bleskom. Potom nasledovalo niekoľko
rokov, keď rástol normálne. Tento
kruh ukazuje požiar v lese, ktorý
takmer zničil strom. Tam je ďalší, ktorý svedčí o znepokojujúcom stupni
vyschnutia a choroby. Toto všetko je
ukryté v srdci stromu a predstavuje
životopis jeho rastu. Ale návštevník
vidí len kôru a listy.
To isté sa deje aj s nami. Len niekoľko centimetrov pod kôrou, ktorá
nás chráni, pod maskou, ktorá ukrýva
a chráni, sú kruhy, ktoré zaznamenávajú náš život.
Všetko, čo sme v živote prežili,
ovplyvňuje naše myslenie, reakcie,
vzťahy, pohľad na seba i na iných ľudí.
Prežitok, ktorý v nás ostáva ako rana,
často bráni slobodnému rozvoju našej
osobnosti a našich vzťahov.
Vnútorné uzdravenie je „odprogramovanie“ stavu, ktorý nás determinuje skrze naše rany. Je to proces
vedúci k okamihu, keď prevezmeme
kontrolu sami nad sebou. Môžu nás
na nej sprevádzať ľudia, ale jediným
lekárom je Ježiš Kristus, ktorý reš-

Stereotyp duševného deptania v manželstve, sklamanie z vývoja medziľudských vzťahov po zmene režimu a ﬁnančné ťažkosti pri stavbe domu ma dostali
do stavu na hranici depresie. Úzkosť sa mi darilo len ťažko ukrývať aj pre deťmi.
Moje kresťanstvo bolo bez vnútorného presvedčenia a moja viera bola slovom
bez obsahu. Deti som však viedla k viere a kresťanstvu, a to asi zachránilo aj mňa.
Ich detská dôvera k matke a tým aj k tomu, čo som ich učila, sa premenila na pevnú a hlbokú vieru. Po príchode nového kňaza sa primkli k spoločenstvu. Snažili sa
ma tiež doň vtiahnuť a hoci ma kázne tešili a zoznamovali s úplne novým pohľadom na kresťanstvo, mala som pocit, že mňa sa to nemôže týkať. Mala som v sebe
priveľa bolesti, smútku a hnevu. Deti ma nakoniec presvedčili, aby som s nimi išla
na kurz Vnútorné uzdravenie do Skleného. Išla som, lebo som veľmi chcela získať
nádej. Všetci to nazývajú obrátenie, ale ja som mala pocit, že je to naplnenie
krehkej, ale veľmi silnej túžby - niekomu bezvýhradne dôverovať. Najväčšie zo
všetkého bolo odpustenie. Čo sa mi dovtedy zdalo nepredstaviteľné, zrazu išlo.
Vložila som všetky ťarchy zo svojho vnútra do jeho rúk, a cítila som, ako zo mňa
sníma všetku horkosť a úzkosť. Odrazu bolo ľahké odpustiť všetkým, aj sebe, lebo
on mi odpustil. Odvtedy sa mi Ježišova prítomnosť stala samozrejmosťou.
Odvtedy som získala aj zamestnanie, darí sa mi komunikovať aj s manželom.
Moje okolie sa nezmenilo, ale vo mne sa zmenilo všetko.

Snímka: www.jediny.sk

ová sv. Jána naznačujú, o čom
budeme hovoriť v nasledujúcich riadkoch. Píšeme, aby sme
zvestovali posolstvo viery, nádeje
a lásky. Nie je to úplné posolstvo. Je
obmedzené na to, čo sme my a ostatní,
s ktorými sa venujeme tejto službe,
videli a počuli, na čo sme sa dívali
a čoho sme sa dotýkali vlastnými
rukami. Počuli sme mužov a ženy
volať v citovom rozrušení a neskôr
sme ich počuli v pokoji a slobodne
spievať. Videli sme mužov a ženy,
ktorí vyzerali ako mŕtvi, akoby zviazaní reťazami zúfalstva a nenávisti
voči sebe samým, a po čase stáli pred
našimi očami prežívajúc lásku k iným
aj k sebe samým. Dotýkali sme sa ľudí,
ktorí sa triasli od strachu, chladu a bolesti, no neskôr v ich živote prúdila
láska a oheň Svätého Ducha. O týchto
skutočnostiach píšeme v nádeji, že
sa stanú slovami života pre všetkých,
ktorí ich čítajú.

pektuje našu individualitu a ochotu
chcieť spolupracovať.

POKRIVENÝ POHĽAD
NA VNÚTORNÉ RANY
Existujú tri nesprávne pohľady na
duchovné rany:
1. Za všetkým vidieť zlého ducha
Je dôležité uvedomiť si, že mnoho
našich negatívnych reakcií je citového
pôvodu. Môže sa však stať, že ich zlý
použije na utláčanie človeka.
2. Zjednodušovanie
Často počujeme: „Čítaj Bibliu,
viac sa modli sa, viac ver, vyrieši sa
to....“ Tieto rady sú veľmi povrchné.
Pridávajú len ďalšie bremená človeku,
ktorý trpí a bezúspešne bojuje s problémom, ktorý má emotívne korene.
3. Psychologické riešenie problému
Je všeobecne známe, že psychológia dokáže určiť väčšinu rán, ale
nedokáže vykoreniť z duše korene
problému, a preto sa liečia vždy len
symptómy. Psychológia je veľkým
darom a pomocou v procese vnútorného uzdravovania, nemá však
moc uzdraviť zranenú dušu, pretože
jediným lekárom je Ježiš.
Na záver si odpovedzme na otázku,
aký je cieľ vnútorného uzdravenia. Je
to snaha dovoliť Ježišovi, aby prúdy
živej vody, ktoré vytryskli z jeho
prebodnutého srdca, uzdravili naše
rany a priniesli do nášho života
požehnanie, aby sa mohla vrátiť do
medziľudských vzťahov dôvera, úcta,
pokoj a láska.
Anton a Alžbeta Pariľákovci

zamyslenie
KONGREGÁCIA PRE KATOLÍCKU VÝCHOVU

V

Inštrukcia

prijatie Kristom ustanovených sviatostí a posúdila
spôsobilosť toho, kto chce
vstúpiť do seminára, sprevádzala ho počas rokov formácie a pripustila ho na vysviacku, ak
preukázal, že má požadované vlastnosti.
Formácia budúceho kňaza musí v sebe spájať štyri hlavné,
navzájom sa dopĺňajúce výchovné rozmery: ľudský, duchovný,
intelektuálny a pastoračný. V tejto súvislosti treba zdôrazniť
osobitný význam ľudskej formácie, ktorá je nevyhnutným základom celej výchovy. Na pripustenie kandidáta na diakonskú
vysviacku si musí Cirkev medziiným overiť, či dosiahol citovú
zrelosť kandidáta na kňazstvo.
Za pripustenie kandidáta na vysviacku je osobne zodpovedný
biskup alebo vyšší rehoľný predstavený. Tí musia dôjsť k morálne istému úsudku o kvalitách kandidáta po tom, čo ešte pred
rozhodnutím vezmú do úvahy názory tých, ktorým zverili zodpovednosť za formáciu. V prípade vážnej pochybnosti v tomto
smere nemôžu kandidáta pripustiť na vysviacku.
Zisťovanie povolania a zrelosti kandidáta je takisto vážnou
úlohou rektora a ďalších vychovávateľov v seminári. Pred každou
vysviackou musí rektor vyjadriť svoj posudok o predpokladoch
kandidáta požadovaných Cirkvou.
Pri posudzovaní spôsobilosti na sviatosť kňazstva pripadá
dôležitá úloha špirituálovi. I keď je viazaný mlčanlivosťou,
predsa zastupuje Cirkev na internom fóre. Pri rozhovoroch
s kandidátom musí pripomínať predovšetkým požiadavky Cirkvi
ohľadne kňazskej čistoty a citovej zrelosti, ako aj pomáhať mu
rozlíšiť, či má potrebné predpoklady. Zároveň má povinnosť
posúdiť všetky osobnostné vlastnosti a uistiť sa, že kandidát
nemá sexuálne poruchy nezlučiteľné s kňazstvom. Ak kandidát
praktizuje homosexualitu alebo vykazuje hlboko zakorenené
homosexuálne sklony, jeho špirituál, rovnako ako jeho spovedník, sú vo svedomí zaviazaní odradiť ho od krokov smerujúcich
k prijatiu vysviacky.
Samozrejme platí, že na prvom mieste je zodpovedný za
svoju formáciu sám kandidát.21 On sa musí s dôverou odovzdať
na posúdenie Cirkvi, biskupovi, ktorý pripúšťa na vysviacku,
rektorovi seminára, špirituálovi a ďalším vychovávateľom zo
seminára, ktorým biskup alebo vyšší rehoľný predstavený zveril úlohu formovať budúcich kňazov. Bolo by veľmi nečestné,
keby kandidát zatajoval svoju homosexualitu, aby bol, napriek
všetkému, pripustený na vysviacku. Takýto nepravdivý postoj
nezodpovedá duchu pravdy, oddanosti a ochoty, ktorý má charakterizovať osobnosť toho, kto sa cíti byť povolaný slúžiť Kristovi
a jeho Cirkvi v kňazskej službe.
Záver
Kongregácia zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby biskupi, vyšší
predstavení a všetci v tomto smere zodpovední pozorne posudzovali spôsobilosť kandidátov na vysviacku, a to od prijatia do
seminára až po vysviacku. Toto rozpoznávanie sa musí robiť vo
svetle takého chápania služobného kňazstva, aké zodpovedá
učeniu Cirkvi.
Biskupi, biskupské konferencie a vyšší predstavení nech bdejú
nad verným dodržiavaním týchto noriem pre dobro samotných
kandidátov a preto, aby Cirkvi zaistili vhodných kňazov, pravých
pastierov podľa Kristovho srdca.
Najvyšší veľkňaz Benedikt XVI. túto inštrukciu schválil 31.
augusta 2005 a nariadil jej zverejnenie. 
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inštrukcii o kritériách rozlišovania povolania, pokiaľ ide o osoby
s homosexuálnymi sklonmi, vzhľadom na ich prijatie do seminára a na pripustenie do posvätného stavu uvádza:
1. Citová zrelosť a duchovné otcovstvo
Podľa nemennej tradície Cirkvi prijíma platnú vysviacku
jedine pokrstený veriaci mužského pohlavia. Prostredníctvom
sviatosti kňazstva Svätý Duch stvárňuje kandidáta novým
a špecifickým spôsobom na Ježiša Krista: kňaz skutočne sviatostne reprezentuje Krista ako hlavu, pastiera a ženícha Cirkvi.
V dôsledku tohto pripodobnenia Kristovi musí byť celý život
posvätného služobníka preniknutý úplným darovaním sa Cirkvi,
ako i autentickou pastoračnou láskou.
Kandidát na kňazskú službu musí preto dosiahnuť citovú zrelosť. Takáto zrelosť ho robí schopným nadväzovať správne vzťahy
s mužmi i so ženami a rozvíjať v sebe pravý zmysel pre duchovné
otcovstvo k cirkevnému spoločenstvu, ktoré mu bude zverené.
2. Homosexualita a posvätný služobník
Od Druhého vatikánskeho koncilu až podnes rozličné dokumenty Magistéria – a najmä Katechizmus Katolíckej cirkvi (KKC)
– potvrdili učenie Cirkvi o homosexualite. Katechizmus rozlišuje
medzi homosexuálnymi úkonmi a homosexuálnymi sklonmi.
Čo sa týka úkonov, KKC učí, že vo Svätom písme sa kvalifikujú
ako ťažké hriechy. Tradícia ich vždy považovala za vnútorne
nemorálne a protirečiace prirodzenému zákonu. Z toho vyplýva,
že ich v nijakom prípade nemožno schvaľovať.
Pokiaľ ide o hlboko zakorenené homosexuálne sklony, s ktorými sa stretávame u istého počtu mužov a žien, i tie sú objektívne
nezriadené a pre väčšinu z nich sú určitou skúškou. Tieto osoby
treba prijímať s úctou a jemnocitom a vyhýbať sa akémukoľvek
náznaku nespravodlivej diskriminácie voči nim. Sú povolané
plniť vo svojom živote Božiu vôľu a spájať ťažkosti, s ktorými sa
môžu stretnúť, s Pánovou obetou na kríži.
Na základe uvedeného učenia a po dohode s Kongregáciou
pre Boží kult a disciplínu sviatostí toto dikastérium považuje za
potrebné jasne stanoviť, že Cirkev, hoci hlboko rešpektuje dotyčné
osoby, nemôže pripustiť do seminára a na vysviacky tých, ktorí
praktizujú homosexualitu, prejavujú hlboko zakorenené homosexuálne sklony alebo podporujú tzv. homosexuálnu kultúru.
Spomínané osoby sa skutočne nachádzajú v situácii, ktorá
im vážne bráni nadväzovať správne vzťahy s mužmi i so ženami.
Nemožno prehliadať negatívne následky, ktoré môžu vyplynúť
z vysvätenia osôb s hlboko zakorenenými homosexuálnymi
sklonmi.
Ak však ide o homosexuálne sklony, ktoré boli iba prejavom
prechodného problému, ako napríklad ešte neukončenej adolescencie, musia byť minimálne tri roky pred diakonskou vysviackou
jednoznačne prekonané.
3. Rozpoznávanie spôsobilosti kandidátov zo strany
Cirkvi
V kňazskom povolaní sú dva neoddeliteľné aspekty: bezplatný
Boží dar a zodpovedná sloboda človeka. Povolanie je dar Božej
milosti prijatý prostredníctvom Cirkvi, v Cirkvi a pre službu
Cirkvi. Človek sa slobodne ponúka Bohu, odpovedajúc v láske na
Božie volanie. Samotná túžba stať sa kňazom nie je dostačujúca
a neexistuje právo prijať vysviacku. Je v kompetencii Cirkvi a na
jej zodpovednosti, aby definovala predpoklady nevyhnutné na
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enedikt XVI. vo svojom štvrt- pre katolícku výchovu v spolupráci
kovom príhovore 12. januára s Kongregáciou pre náuku viery
2006 k talianskym politikom a ďalšími vatikánskymi inštitúciami.
zopakoval nesúhlas Katolíckej cirkvi Inštrukcia stanovila kritériá a normy
s manželstvami medzi osobami rov- k všetkým otázkam z oblasti homonakého pohlavia, ako aj s navrho- sexuality a kňazstva. Na dokumente
vanými zákonmi, ktoré by oficiálne sa pracovalo päť rokov.
uznali práva homosexuálnych párov.
Zástupca biskupov USA biskup
Na ďalší deň skupina 40 demon- John C. Nienstedt pre CNS povedal,
štrantov za práva homosexuálov že ide o vyvážený dokument, a vyhláprotestovala pred Námestím svätého sil: Otázka homosexuality nemá iba
Petra v Ríme. Zostali mimo námestia, psychologický rozmer, ale sú tu rôzne
ktoré je už územím Vatikánu, no dr- odstupňovania, ako sa žije alebo nežižali transparenty a plagáty kritizujúce je. V dokumente nájdeme odpovede
Katolícku cirkev. Jeden z nich niesol na otázky ako „Čo je homosexualita?“
nápis „2000 rokov diskriminácie“ a „V čom spočíva homosexuálna pría dodatočnú výzvu, že Cirkev by sa ťažlivosť?“
mala držať mimo vnútorných záležiSvätý stolec už viackrát konštatoval,
tostí Talianska.
že muži s homosexuálnym sklonom
Pápež Benedikt XVI.
by sa nemali vysväcovať.
Na homosexualitu
už 8. júna 2005 poV bulletine z decemtvrdil, že patrí ku má opačný pohľad „mo- bra 2002, ktorý
konzervatívnekardiderná“ spoločnosť a Cirkev. podpísal
mu krídlu Kanál Jorge Medina
tolíckej cirkvi Môže Cirkev naďalej slobodne Estevez – vtedy
a verejne odsúdil hlásať, že homosexualita prefekt Kongrepartnerské zväzky
gácie pre Boží kult
je hriech?
homosexuálov. Vo svos disciplínu sviatostí – sa
jom vôbec prvom vyhlásení k tejto
hovorí, že „je nemúdre a riskantné
téme Benedikt XVI. tiež uviedol, že vysvätiť takýchto mužov za kňazov“.
svadby osôb rovnakého pohlavia
Prvý dokument na túto tému vyohrozujú budúcnosť rodiny.
šiel už v roku 1961 a v ňom čítame:
„Rôzne terajšie podoby rozkladu „Homosexuálov by nemali pripúšťať
manželstva, ako sú napr. voľné vzťahy, k rehoľným sľubom ani ku kňazskej
vzťahy na skúšku a tiež pseudoman- vysviacke, pretože kňazská služba
želstvá osôb rovnakého pohlavia, privádza týchto ľudí do veľkého nepredstavujú výrazy anarchistickej slo- bezpečenstva.“
body, ktorá sa pokúša falošne vydávať
V úvode nového dokumentu sa
sama seba za pravé oslobodenie člo- píše: „V nadväznosti na učenie Druhéveka,“ povedal pápež na konferencii ho vatikánskeho koncilu a osobitne na
o budúcnosti rodiny.
dekrét Optatam totius o kňazskej forV Ríme 4. novembra 2005 uve- mácii a v snahe pomôcť primeranej
rejnili dokument o homosexualite integrálnej formácii budúcich kňazov
a kňazstve. Vydala ho Kongregácia uverejnila Kongregácia pre katolícku

výchovu rôzne dokumenty, v ktorých
podáva usmernenia a presné normy,
pokiaľ ide o rozličné aspekty tejto
formácie. ... Následne ... zverejnil Ján
Pavol II. apoštolskú posynodálnu
exhortáciu Pastores dabo vobis. Vo
svetle tohto bohatého učenia sa predkladaná inštrukcia nechce zaoberať
všetkými otázkami citového alebo
sexuálneho charakteru, ktoré si vyžadujú pozorné rozpoznávanie počas
celého obdobia formácie. Obsahuje
len normy týkajúce sa osobitnej otázky, ktorá sa stala v súčasnej situácii
ešte naliehavejšou, a to, či pripustiť,
alebo nepripustiť do seminára a na
prijatie vysviacky kandidátov, ktorí
majú hlboko zakorenené homosexuálne sklony.“
Súd nedávno oslobodil kňaza
Aakeho Greena, ktorý v roku 2003
počas bohoslužby ostro vystúpil proti
homosexuálom. Pôvodne ho súd odsúdil na mesačné väzenie, ale odvolací
súd v Štokholme zmenil rozsudok.
Podľa neho neboli Greenove názory
protizákonné.
Kňaz sa mal do väzenia posadiť za
to, že priamo na kazateľnici označil
homosexuálov za rakovinový nádor
na tele spoločnosti. Bol vôbec prvým
Švédom, ktorého za podnecovanie nenávisti proti skupine osôb na základe
sexuálnej orientácie v tejto severskej
krajine odsúdili.
Odvolací súd však včera rozhodol,
že Green je pod ochranou zákona
o slobode prejavu. Podľa súdu sú kňazove názory na homosexuálov možno
veľmi otázne, ale neboli protizákonné, neboli individuálnym výkladom
Biblie a nenabádali iných, aby takýto
príklad nasledovali.
Juraj Gradoš

1. Náš vierozvest, brat Metoda, prijal
rehoľné meno Cyril. Aké bolo jeho
civilné meno?
2. Čo sa spieva na Svätej liturgii sv.
Bazila Veľkého namiesto Dôstojné
je...?
3. Za ktorého cisára bolo v Ríme najväčšie prenasledovanie kresťanov?

8. Ktorí apoštoli a svätí sa pokladajú
za zakladateľov hlavných tradícií
v Cirkvi?
9. Kedy vydal Ján Pavol II. svoj apoštolský list Ordinatio sacerdotalis
o kňazskej vysviacke?
10. Kto spustošil roku 1549 monastier v Unive?

4. Koľko listov Nového zákona napísal sv. apoštol Pavol?
5. Ktoré tri sviatosti sa nazývajú
iniciačné?
6. Ktorí z apoštolov boli pri tom, keď
sa Ježiš premenil na hore Tábor?
7. Čo bolo potravou Jána Krstiteľa
na púšti?

Odpovede: 1. Konštantín; 2. Z teba, Milostiplná...; 3. za Nera v r. 64-68; 4. 13 5. krst, myropomazanie, Eucharistia; 6. Peter, Jakub, Ján (Mk 9,2); 7.
kobylky a lesný med (Mt 3,4); 8. alexandrijská - sv. apoštol a evanjelista Marek a sv. Filip, antiochijská - sv. apoštol Peter, arménska - sv.
Gregor Osvietiteľ, chaldejská - sv. apoštoli Júda a Tomáš, konštantínopolská - sv. apoštoli Andrej, Pavol a evanjelista Ján a sv. Timotej a a Barnabáš, latinská - sv. apoštoli Peter a Pavol; 9. Stalo sa to 22. mája 1994.; 10. Tatári.

test slova

Cirkev a homosexualita
B

detská stránka
Milé deti,
určite ste už zažili situáciu, keď ste
ste sa rozhodli upozorniť na chybu.
Možno vás tí, ktorých sa to týkalo,
počúvli a možno vás odstrčili alebo
vysmiali. Hrdina dnešného biblického
príbehu zažil niečo podobné. Vydržal,
nenechal sa zastaviť, a nakoniec mu
zažiarila farebná dúha nádeje.

NOE
BIBLICKÉ POSTAVY
NEPREHLIADNI!
Noe je vzorom bedlivosti,
pretože žil v očakávaní
Božieho súdu.

Koža

A

B

C

D

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ
Súťažná otázka:
Koľko mal Noe rokov,
keď zomrel?
Pomôcka: Gn 9,28

Odpoveď pošli najneskôr
do 14. februára 2006.
Do súťaže sa môžu zapojiť
školopovinné deti. V každom čísle
vylosujeme výhercu nálepiek.
Tí, ktorí správne odpovedia na tri
súťažné otázky, budú v júni
a v decembri zaradení
do losovania o pekné ceny.

E

F

G

H

Priraď
zvieratám
správnu
kožu.

Minitestík

Ako sa volali Noeho synovia? Achm,Mes, Tefaj.
(Gn 6,10)
Ako dlho pršalo? 1000-500-492+9-3+26 =......
dní a nocí.
Čo zavesil Boh na oblohu ako znak, že už nikdy
nebude potopa? Úhad. (Gn 9,13-14)
Koľko dní po skončení dažďov ešte opadávala
voda? 1 000 : 100 . 15 = ..... dní.
Ako sa volal vták, ktorý oznámil koniec potopy?
Cahulobi. (Gn8,11-12)

Noemova archa

Urob si papierovú archu. Potrebuješ výkres,
nožnice, ostrý nôž, farbičky alebo fixky. Výkres
si zohni na dve polovice. Na jednu si nakresli
archu s okienkami. Tie nastrihni, aby sa dali
otvárať. Dovnútra okienok potom nakresli rozličné zvieratká a ľudí.
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oznamy a relax
Spolok svätých
Cyrila a M
Metoda
etoda
Naši jubilanti
Už začíname písať prvé stránky nového
roka 2006 a ešte sme dlžní v činnosti Spolku
sv. Cyrila a Metoda urobiť aspoň krátky sumár
za uplynulý rok. Rok, ktorý mal prímenie
eucharistický a bol nabitý najmä aktivitami
v oblasti prehlbovania najväčšieho tajomstva Eucharistie. Jednou z pomôcok, ktorá
poslúžila na spoznanie bohatstva gréckokatolíckej božskej liturgie, bola aj kniha Vezmite
a jedzte, ktorú vydal Byzant, s.r.o., pre členov
spolku. V rozvetvenej spolkovej aktivite sme
sa počas uplynulého roka naďalej snažili
o posilňovanie vlastného sebauvedomenia
veriacich v duchu cyrilo- metodskej tradície.
Či už išlo o menšie podujatia vo farnostiach,
kultúrne programy, alebo o spoluprácu na
konferencii o byzantských svätcoch. Finančne
sme podporili viaceré aktivity a podujatia pre
našu gréckokatolícku mládež.
Vo vydavateľskej činnosti sme realizovali
vydanie Gréckokatolíckeho kalendára v náklade 12 000 kusov. Pre našich členov sme
ako podielovú knihu vydali titul Škola na
konci sveta od Jána Selčana (Fodora), ktorý sa
súčasne stal aj zakladajúcim členom spolku.
Pre kňazov a kantorov sme pripravili Diár
gréckokatolíka, ktorý každý rok bezplatne
venujeme všetkým duchovným. Vydarená
farebná monograﬁa o farnosti vo Vranove-Čemernom dotvára našu vydavateľskú
ponuku. Mrzí nás, že sa tieto publikácie
dostali k čitateľovi s oneskorením. Príčin bolo
viac a dokopy sa podpísali pod omeškanú
dodávku z tlačiarne. Okrem iného sme na
protest proti vysielaniu jednej reality šou
zmenili bankový účet a museli dať tlačiť nové
peňažné poukážky.
Sme vďační časopisu SLOVO za poskytnutie priestoru na zverejňovanie jubilantov
spolku a informácie pre spolkových členov
a priaznivcov. Želáme si,. aby naša spolková
rodina rástla v počte i kvalite svojho vzťahu
k nevyčerpateľným hodnotám viery.
V mene celého výboru spolku vám zo srdca
žičím hojnosť Božieho požehnania a lásku
k Cirkvi, ktorá sa dokazuje aj námahou
a obetou pre dobro všetkých.

Jeho Simeon vzal na svoje ruky a predstavil ... (dokončenie v tajničke)
Pomôcky:
ECL, DIAL,
Kvaň, Volek

Stará
solmizačná
slabika

3. časť
tajničky

Dáva úžitok

Český
spevák
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Úhor, po
nemecky

Nejedovatý
had

2. časť
tajničky

Zasiatie

Pani

Akáže

Patriaca
Tisovi

slovo

Autor:
V. Komanický,
Humenné
Predložka

Stal sa
čulejším
Pozývalo
som
Naraz
Slovan. bohyňa života

Obstaraj

Doteraz
Kozmické
teleso

Malý ret

Biblický
spev

Vetrisko
Kancelár,
skr.

Stĺpová sień

El. napätie
vo voltoch
Súlad

Oslep

Meno
Rapaičovej

Unavene

Skr. emit.
logiky
Posvätný
zákaz

slovo

Mužské
meno

Rozum

Plaz

Sadni si
Typ pobrežia

Čínske
ženské
meno

Zábava
Citoslovce
Značka
astátu

Ženské
meno

Rímske číslo
501

1. časť
tajničky

Značka
amerícia

OSEMSMEROVKA
Maľovanie interiérov chrámov,
obnova fasád, reštaurovanie oltárov,
ikonostasov, obrazov, sôch a zlátenie.
Oprava a ladenie organov. Pokrývanie
striech a veží. Ponúkame zľavu, stopercentnú kvalitu a dlhoročnú záruku.
Tel.: 035/ 659 31 39, 0905 – 389 162;
www.reart.szm.sk
INZERCIA

Rádio LUMEN
7.2. (utorok) od 20,30 hod. – 22,00 hod.
o. ThDr. Michal Hospodár
reláciu Duchovný obzor moderuje Peter
predseda SSCM v Michalovciach
Holbička. Rozprávať sa bude s hosťom
Údaje pre darovanie 2% z dane:
ThLic. Jánom Viglašom na tému Božské
Názov: Spolok sv. Cyrila a Metoda
čnosti – Nádej.
Adresa: Hollého 4, 071 01 Michalovce
8.2. (streda) od 20,30 hod. – 22,00 hod.
účet: 4470004207/3100
vám Stanislav Kocúr v relácii Lupa
právna forma: Občianske združenie
predstaví rímskokatolícku farnosť vo
IČO: 17078024
Vranove u Brna/ČR/
11.2.(sobota) od 20,30 hod. – 23,00
hod. reláciu Od ucha k duchu moderuje
Danka Jacečková na tému - Fenomén knihy typu „Da Vinciho kód“ v literatúre.
14.2.( utorok) od 20,30 hod. – 22,00 hod. moderátorka sr. Jaroslava Kochjarová vám v relácii
Duchovný obzor ponúkne spolu s hosťom pátrom Petrom Bujkom, SJ, tému Stvorení a vyvolení
z lásky a pre lásku.
15.2.(streda) od 20,30 hod. – 22,00 hod. vám v relácii Lupa moderátorka Danka Jacečková
predstaví rímskokatolícku farnosť Okoličné
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Časť obce
Zajačov

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
Program uverejnený zo zaslaných materiálov jednotlivých médií.
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Legenda: ADAM, ALBA, AMEN, ANJEL, ARCHA,
ÁRON, BAZILIKA, CELIBÁT, EDEN, FARA, HRAD,
HROB, CHLIEB, CHRÁM, IHLA, KOSTOLNÍK, KRÍŽ,
KRST, LÁSKA, LIEK, LIST, LITÁNIE, MISIE, NINIVE,
OMŠA, OPÁT, OSOL, OTEC, OTROK, OVCE, PALÁC,
PASCHA, PÁPEŽ, PILÁT, PONTIFIKÁT, POSLANEC,
POSOLSTVO, PÔST, RUŽA, RYBA, SAMARITÁN,
SILOE, SINAJ, SION, SODOMA, SVET, TALMUD,
TIARA, ÚCTA, VATIKÁN, ZRADA.
Tajničku tvorí 35 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.

inzercia
ĎAKUJEME

Drahý duchovný otec ThDr. Marek Petro, PhD.,
z celého srdca vám ďakujeme za váš obrovský
prínos pre našu farnosť v oblasti jej duchovného
a materiálneho rozvoja v rozpätí 15 rokov.
Celý ten čas ste žili, pracovali, tvorili a prinášali
za nás obety výsledkom pôsobenia Božej milosti
vo vás. Prejavilo sa to vo výstavbe nádherného
a veľkolepého chrámu, v podnietení záujmu
o kňazské povolanie vo viacerých mladých
ľuďoch, ale aj v budovaní duchovných chrámov
v našich srdciach.
S láskou a úctou ďakujeme Pánu Bohu za vaše
v hĺbke nášho vedomia účinkujúce slová, za
vaše vždy chápajúce srdce, za vaše ruky, ktoré
požehnávali nás a naše deti. Odporúčame sa aj
naďalej vo vašich modlitieb.
Od nášho Pána, ktorého narodenie budeme
onedlho sláviť, vám vyprosujeme veľa milostí
a požehnania.
Verte, že v našich srdciach máte navždy svoje
nezastupiteľné miesto...
vďační gréckokatolícki veriaci
zo Sečovskej Polianky
Drahý náš duchovný otec Mgr. Rastislav Baka!
V tomto povianočnom čase, keď ešte stále pociťujeme blízkosť človeka v štedrosti darov, chceme
vám vyjadriť vďačnosť za ohlasovanie Božieho
slova. Nech svetlo betlehemskej hviezdy mudrcov
z východu je symbolom horlivosti vo vašej pastoračnej činnosti. Nech vaše duchovné slovo padne
vždy do úrodnej pôdy. K vašim narodeninám vám
prajeme hojnosť Božieho požehnania, množstvo
darov Svätého Ducha, ochranu Božej Matky. Nech
vás i vašu rodinu Boh odmení a požehná. Blahoželáme a spievame „Mnohaja i blahaja lita“.
veriaci z farnosti Hažín nad Cirochou
Z úprimného srdca sa chceme poďakovať dobrému, skromnému, láskavému a obetavému o.
Marošovi Prejsovi za to, že to s nami „ťahá“
už siedmy rok. Vďaka, o. Maroš, za všetko, čo pre
nás robíte. Sme radi, že ste medzi nami a prajeme
vám silu, chuť a odvahu vždy a všade s radosťou
plniť Božiu vôľu.
veriaci z Uliča - Krivého
SPOMÍNAME

So smútkom v srdci si dňa 16.februára
2006 pripomíname 3.výročie úmrtia našej
drahej mamky a babky Júlie Kolesárovej
z Čeľoviec. S láskou, úctou a vďačnosťou
spomína a v modlitbách nezabúda dcéra
Marta s rodinou.
Večná jej pamiatka!

BLAHOŽELÁME

17. január je významným dňom pre farnosť
v Hrabovčíku, pretože náš duchovný otec Mgr.
Jozef Gača oslávil svoje 40. narodeniny. Prijmite,
drahý otče, úprimné slová vďaky od svojich veriacich. Ďakujeme Pánu Bohu, že vás pred siedmimi
rokmi poslal do našej farnosti. Čakalo vás veľa
úsilia a namáhavej práce zozbierať „postrácané
ovečky do spoločného košiara“. Ale vy ste to
s Božou pomocou, láskou a trpezlivosťou dokázali. Dnes môžeme s radosťou v srdci povedať, že
spolu tvoríme jednu veľkú rodinu. Do ďalších dní
vášho života vám prajeme veľa zdravia a lásky.
Vyprosujeme hojnosť Božích milostí a ochranu
Presvätej Bohorodičky.
Na mnohaja i blahaja lita!
vaši veriaci z Hrabovčíka
Dňa 30. januára 2005 sa dožil svojho životného
jubilea - 40. narodenín a zároveň oslavuje aj
meniny náš duchovný otec Mgr. Emil Lechman,
správca farnosti Klenov. Ďakujeme Bohu za nášho
duchovného otca a pri tejto príležitosti vám chceme zaželať do ďalších rokov vášho života veľa
Božej milosti, pevné zdravie, veľa darov Svätého
Ducha, aby Božie slovo, ktoré zasievate do našich
sŕdc, prinieslo dobrú úrodu, aby ste pociťovali lásku svojich ovečiek. Vyprosujeme vám aj ochranu
našej nebeskej Matky.
„Mnoho rokov, šťastných rokov, nech sám náš
Pán daruje vám.“
veriaci z farnosti Klenov
Dňa 30. januára 2005 sa dožil svojich 40. narodenín náš duchovný otec Mgr. Emil Lechman,
správca farnosti Klenov. Zároveň si v tomto roku
pripomína 10. výročie kňazskej vysviacky. Nech
vás náš Pán odmení za všetku vašu námahu
v jeho vinici.
„Mnoho rokov, šťastných rokov, nech sám náš
Pán daruje vám.“
veriaci z ﬁliálky Kvačany

k nám do Jasenova.
1. januára 2006 o. Matúš
ukončil svoje poslanie v našej
farnosti. Prežili sme s ním
krásnych 22 mesiacov. Tento vekom síce mladý, ale
nesmiernym duchovným
bohatstvom oplývajúci kňaz bol šťastím a požehnaním pre celú farnosť. V zmysle svojho
kňazského kréda „Choďte do celého sveta
a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“ /Mk
16.15/ odišiel za svojou veľkou túžbou, za svojimi
novými veriacimi na Sibír do Ruska. Najprv do
Novosibirska a neskôr ešte 800 km na východ do
svojej novej farnosti Nižnevartovsk.
1. februára o. Matúš oslávi svoje 28. narodeniny
a 15. februára si pripomenie 2.výročie kňazskej
vysviacky. Pane, prosíme ťa, daj mu to, o čo ťa
neustále vo svojich vrúcnych prosbách prosil - svätosť, pokornú a oddanú túžbu slúžiť len tebe.
Mnoho rokov, šťastných rokov!
navždy vďační veriaci z farnosti Jasenov a ﬁliálky
Ruskovce
Drahý náš duchovný otec Miroslav Pohár,
farár farnosti Kuzmice, chceme vám zablahoželať
k vášmu životnému jubileu – Kristovým rokom
(33), ktoré oslávite 11. februára 2006, a popriať
do vášho života pokoj, radosť, lásku a vyprosovať
mnoho Božích milostí a trpezlivosti pri nasledovaní nášho majstra Ježiša Krista. Zároveň sa vám
chceme poďakovať za pastiersku službu, ktorú
medzi nami vykonávate už desať rokov. Ešte raz
blahoželáme a spievame Mnohaja i blahaja ľita!
veriaci z Kuzmíc a Slivníka
KANTORSKÝ KURZ

V Košickom apoštolskom exarcháte sa 11.2.2006
začína Kurz pre kantorov (začiatočníkov aj pokročilých). Prebiehať bude na troch miestach:
v Košiciach na FÚ o 8,00 hod., v Michalovciach
v Chráme Zoslania Svätého Ducha o 8,00 hod.
a v Trebišove na FÚ o 11,00 hod. Záujemcovia
z protopresbyteriátov Trebišov, Sobrance a Michalovce sa môžu nahlásiť na GFÚ v Čeľovciach na
čísle 056/679 94 56 a z protopresbyteriátov Košice a Spišská Nová Ves na GFÚ v Košiciach (mesto)
na čísle 055/729 09 21. Pozývame všetkých, ktorí
cítia pozvanie k tejto službe v Cirkvi.
STRETNUTIE CHLAPCOV

Dňa 30. januára sa náš duchovný otec a správca
farnosti Pichné Miroslav Mrug dožil 27 rokov
života. Každý deň je príležitosťou tešiť sa z ľudí,
ktorých nám Pán poslal do cesty. Chceme poďakovať nebeskému Otcovi za pastiera, ktorý síce
pôsobí medzi nami krátko, ale svojím životom,
láskou, obetavosťou a dobrotou je pre nás príkladom. Drahý duchovný otče, do ďalších rokov
vášho života vám vyprosujeme pevné zdravie,
silu a trpezlivosť pri budovaní nášho farského
spoločenstva. Nech vás Ježiš Kristus posilňuje,
Svätý Duch osvecuje a Presvätá Bohorodička
navždy ochraňuje. Mnohaja i blahaja ľita!
kurátorský zbor a veriaci farnosti Pichné
Presne pred 2 rokmi sme čítali oznam, že dovtedy
pre nás neznámy Matúš Marcin prijme 15.februára 2004 v Ríme sviatosť kňazstva. Vtedy sme
netušili, že jeho cesta povedie priamo z Ríma

Zdravím ťa!
Pozývam ťa na stretnutie chlapcov, ktorí premýšľajú o svojej budúcnosti a hľadajú svoje povolanie.
Boh má pre každého pripravený nádherný plán.
Aké je v ňom tvoje miesto? Azda aj tieto duchovné
cvičenia ti pomôžu k jeho spoznaniu. Stretnutie sa
uskutoční v kláštore redemptoristov v Michalovciach od 25. februára do 1. marca 2006. Príchod
je v sobotu do 17.00 hod., záver bude v stredu
po raňajkách. Cena bude dobrovoľný príspevok.
Prines si Sväté písmo, spací vak a dobrú náladu. Je
potrebné nahlásiť sa do 21.2. na adrese:
o. Metod Lukačik, Korunková 42, 09031 Kolbovce,
email: metodcssr@yahoo.com, tel.: 054/7424741,
0918038170.
Spolu s mojimi spolubratmi sa teším na stretnutie
s tebou.
o. Metod Lukačik, CSsR

slovo - 3/2006

Pr vá nedeľa v mesiaci február bola pre našu
dcérku Luciu nádherným
dňom, lebo vtedy sa lúčila
s týmto svetom. Lucka mala
vtedy dvanásť... Odvtedy
uplynulo už desať rokov.
Trpela do posledných chvíľ
života, ale je utrpenie bolo spojené s Ježišovým
utrpením. Bola mladučká, ale duchom i telom
milá, príjemná a krásna... Všetko to darovala
z lásky Ježišovi. Svoj kríž prijala s vedomím, že pre

ňu má Pán pripravené nádherné miesto v nebi.
Práve na desiate výročie jej odchodu do Pánovho
náručia sa chceme slávením Eucharistie poďakovať Bohu za dar života jej života, ktorý sme mu
odovzdali. Žijeme vo viere v Božieho Syna, ktorý
si ju zamiloval a povolal k sebe do slávy.
o.Vasil Kormaník s rodinou

19

PÚTNICKÉ MIESTA SVETA

N

ajnovšie archeologické dokumenty
potvrdzujú, že tento monastier existoval už
koncom 13. storočia. Práve
na tomto území Ukrajiny
bol nájdený komplex výroby
skla spred viac ako 400 rokov. Nájdené veci odkrývajú

neznámu stránku výrobných
prác mníchov. Zachované
písomnosti ďalej svedčia
o tom, že v roku 1549 tento
monastier spustošili Tatári.
Približne v rokoch 15491574 začal knieža O. V.
Lahodovskij na tomto zbúranisku budovať murovaný
chrám s obrannými múrmi.
Podľa tradície knieža Lahodovskij, ktorý trpel chorobou nôh, mal sen, v ktorom
sa mu zjavila Presvätá Bohorodička. V sne mu oznámila,
aby zanechal svoj majetok,
odišiel na východ a hľadal
liečivý prameň, v ktorom
keď sa umyje, bude uzdra-

UNIV (UNEV)
Svätouspenská laura Ukrajinskej
gréckokatolíckej cirkvi v Uneve je
unikátnou pamiatkou mníšstva a jednou
z najstarších kláštorných komplexov
na Ukrajine (Ľvovská oblasť, okres
Peremyšľany). Je nielen zaujímavým
architektonickým súborom, ale aj jedným
zo stredísk kultúry a duchovného života.
vený. Po dlhom hľadaní
prišiel k prameňu, ktorý sa
nachádzal blízko zničeného
monastiera. Keď sa umyl, bol
uzdravený. Tu dal Bohu sľub,
že znova postaví monastier
a chrám. Svoj sľub dodržal.
Najvzácnejšou pamiatkou tohto vzácneho
architektonického súboru monastiera je Chrám
Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorého výstavba bola dokončená
v 70-tych rokoch 16.
storočia. Pohľad na tento chrám nám potvrdzuje, že má obranný
charakter – má vysoké
hrubé múry až po strechu. Patrí teda medzi
chrámy typu pevností.
Koncom 16. storočia
bol okolo chrámu postavený obranný múr v tvare štvorca so štyrmi nárožnými vežami. Takto
sa chrám ocitol uprostred
obranného valu v podobe štvorca. Pod
murovanými
s t e n am i b ol o
postavených
12 drevených
mníšskych ciel
(kélií).
Monastier bol
v širokom okolí
známy ako mocné útočisko. Tu
sa utiekali ľudia
v zlých časoch,
lebo boli chránení pred útokmi nepriateľov
a dopadom ich
striel. Zhromaž-

ďovali sa zvlášť pred zázračnou ikonou Presvätej
Bohorodičky. Žil tu aj Jov
Počajevskij († 1651), ihumen
monastiera v Počajeve.

Za Rakúskej monarchie
v r. 1790 bol monastier
v Uneve zatvorený a majetky zhabané. Chrám sa stal
farským chrámom a v monastieri boli zriadené kancelárie a sklady.
Ďalší osud monastiera je
spojený s ukrajinským gréckokatolíckym cirkevným
dejateľom, haličským metropolitom Michalom Levickým (1774-1858). Práve on
sa na rakúsko – uhorských
úradoch postaral o navrátenie monastierskych majetkov, ktoré potom spravoval
takmer 40 rokov. U vrchnosti si získal veľkú autoritu. Rakúsko-uhorská vláda

ho dokonca vyznamenala
Rádom Leopolda a titulom
prímasa Haliče. Pápež Pius
IX. ho povýšil do hodnosti
kardinála.
Mníšsky život v starobylom monastieri obnovil
metropolita Andrej Šeptickij. V r. 1919 celý monastier
aj s majetkami odovzdal pod
správu mníchov-studitov,
ktorí ho spravujú dodnes.
Zakladateľom tejto rehole
bol Teodor Studita († 826).
Spomedzi mníchov-studitov boli dvaja vyhlásení za
blahoslavených: archimandrita Kliment Šeptickij (†
1951) a jeromonach Leonid
(Leontij) Fjodorov († 1935)
– exarcha Ruskej gréckokatolíckej cirkvi.
Hlavným poslaním
týchto mníchov je modlitba a práca podľa príkladu prvých kresťanov.
Deň je rovnomerne rozdelený: modlitba, práca
a odpočinok (po osem
hodín). Každý mních
pracuje podľa svojich
schopností tak, aby svojím zárobkom mohol
uživiť seba a podeliť sa
s tými, ktorí potrebujú
pomoc. V súlade s dávnou mníšskou tradíciou
sa tu mnísi modlia plné
cirkevné pravidlo – večiereň, povečerie, polnočnicu, utiereň, liturgiu
a časy (hodinky).
Po stáročia bol monastier
v Uneve najväčším pútnickým miestom v Haliči a takým zostal dodnes. K tomuto duchovnému prameňu
Božej milosti denne prichádza množstvo pútnikov, aby
pred zázračnou ikonou Presvätej Bohorodičky s vierou
a nádejou prednášali svoje
modlitby s prosbou o pomoc a o jej mocnú ochranu.
Najväčšie púte sú dvakrát
v roku: mládežnícka púť
v tretiu májovú nedeľu a na
chrámový sviatok Zosnutia
Presvätej Bohorodičky (28.
augusta).
František Dancák

