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úvodník šéfredaktora

K

eď sme pred rokom sledovali
televízne či rozhlasové správy,
všade dominoval zdravotný stav
Svätého Otca Jána Pavla II. , ktorý
bol a aj naďalej je naším miláčikom
srdca. Snáď každý z nás sa modlil
za jeho uzdravenie ale Pán mal iný
úmysel. Povolal si ho k sebe, no nenechal nás ako ovce bez pastiera. Skrze
pôsobenie Svätého Ducha nám vybral
muža, ktorý už rok stojí pri kormidle
Kristovej Cirkvi - Benedikta XVI.
Jeho pontifikát trvá už rok a nijako
sa nenaplnili katastrofické predpovede
mnohých „odborníkov“ o nemilosrdnom pápežovi. Áno, je nekompromisný tam, kde má byť a zároveň láskavý
k tým, ktorí to potrebujú. Za rok
svojho pôsobenia možno povedať len
jedno - nezišiel z cesty, po ktorej pred
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dvoma tisíckami rokov začal kráčať
apoštol Peter. Stal sa sluhom Božích
sluhov v pravom význame slova.
Na nasledujúcich stránkach Slova
nahliadnete do roku pontifikátu zatiaľ
posledného pápeža Katolíckej cirkvi.
Čo nás však čaká v budúcnosti, to
však nevie nik z nás. Preto je dôležité
najmä v dnešnej dobe informácií, aby
sme svoju pozornosť nesústredili len
na poznanie a múdrosť ale hlavne na
prežívanie Božieho evanjelia srdcom.
Lebo len človek so srdcom Božieho
dieťaťa dokáže prijať Božie zámery
a pozerať sa do budúcnosti bez strachu a obáv o zajtrajšok.

myšlienky slávnych
 Ach, aké veľké šťastie a blaženosť, aké nadšenie je obrátiť sa
na Večného Otca. Vždy, celkom
určite, hodnota tejto radosti, ktorá sa vám dostala od nekonečnej
Božej priazne a nezabúda na to
počas vašich modlitieb, Boh, anjeli
a Boží svätí, počúvajú vás (Svätý
Ján Kronštadtský).

Benedikt XVI. - Z môjho života

Vojenská služba a zajatie
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oči-voči rastúcemu nedostatku
vojakov si roku 1943 držitelia
moci vymysleli čosi nové. Internáty
premiestnili k batériám protivzdušnej
obrany (Flak). A tak dostala malá
skupina seminaristov mojej triedy
– ročníky 1926 a 1927 – povolávací
rozkaz k Flaku v Mníchove. Ako šestnásťročný som sa teda stal súčasťou
nezvyčajného „internátu“. Bývali sme
v kasárňach ako ozajstní vojaci.
Pôsobili sme v Ludwigsfelde, kde
sme mali brániť pobočku BMW.
Potom nasledoval Unterföhring a na
krátky čas Innsbruck. Nakoniec sme
boli preložení do Gilchingu.
Vlastne nemusím ani hovoriť, že
čas pri Flaku so sebou prinášal mnohé
príkoria, najmä pre takého nevojenského človeka, akým som bol ja. Prirodzene, celková situácia dejín bola všelijaká, len nie povzbudivá. Čoraz viac
napĺňal vzduch dym a pach požiarov.
V tejto situácii väčšina z nás pozerala
na inváziu západných spojencov ako
na znamenie nádeje. V podstate ľudia
im dôverovali a dúfali, že ich cit pre
spravodlivosť dopomôže Nemecku
k novej, mierovej existencii. No kto
z nás sa toho dožije? Nik z nás si
nemohol byť istý, že sa z toho pekla
vráti domov živý.
10. septembra 1944 nás prepustili
z Flaku. Keď som sa vrátil domov,
ležal už na stole povolávací rozkaz
do ríšskej pracovnej služby, do Burgenlandu, kde sa stretávali tri krajiny:
Rakúsko, Československo a Maďar-

sko. Týždne v pracovnej službe sú pre
mňa ťaživou spomienkou. Naši velitelia boli väčšinou bývalí príslušníci
takzvanej Rakúskej légie, fanatická
staronacisti, ktorí nás tyranizovali.
Keď mi služba skončila, boli mi
dopriate skoro tri týždne na vnútorné
i vonkajšie zregenerovanie. Potom
nás povolali do Mníchova. Atmosféra, ktorú som našiel v kasárňach,
sa príjemne odlišovala od atmosféry
vládnucej v pracovnej službe. Vianoce sme oslavovali v našom baraku
v stiesnenej nálade. V tej istej čate
s nami mladými slúžili aj otcovia rodín, ktorí sa blížili už ku štyridsiatke,
a napriek tomu, že boli zdravotne
postihnutí, v poslednom roku vojny
boli ešte povolaní do zbrane. Smrť
Hitlera napokon posilnila nádej na
skorý koniec.
Koncom apríla alebo začiatkom
mája – už presne neviem – som sa
rozhodol ísť domov. Dezertoval som.
Konečne do našej dediny vpochodovali Američania. Mňa identifikovali
ako vojaka, a tak som si musel znovu
obliecť uniformu, zdvihnúť ruky a zaradiť sa do zástupu zajatcov.
19. júna 1945 aj mňa konečne
prepustili zo zajatia. Tým aj pre mňa
nastal koniec vojny. Vo chvíli, keď
som prišiel do svojho mesta, by sa mi
nezdal krajší ani nebeský Jeruzalem.
Všetci doma sa tešili. V živote som
nejedol chutnejšiu večeru ako to
prosté jedlo, ktoré mi pripravila matka
z plodov svojej záhradky.

úmysly apoštolátu modlitby
Máj 2006
 Aby hojnosť darov Svätého Ducha zoslaných na Cirkev prispela
k zveľadeniu mieru a k spravodlivosti vo svete.
 Aby tí, ktorí sú zodpovední
za verejné inštitúcie v misijných
krajinách, pomocou vhodných
zákonov podporovali a chránili
ľudský život od počatia až po jeho
prirodzený koniec.
 Naším posledným cieľom je
nebo. Aby sme ho dosiahli, musíme žiť bohumilo. Nech nám v tom
pomáha Mária.

© Dobrá kniha, Trnava 2005; Translation © Jaroslav Cepko, 2005 (skrátil a upravil J. Gradoš)
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slovo do života
ALŽBETA ANNA GERBERYOVÁ

„A

Poslušnosť

povolal a povedal mu : ,,Poď, pošlem ťa k faraónovi!... Ja
budem s tebou“ (Ex 3,10.12). Volá ho - poď, nehovorí mu
- choď. Tak sa Boh rozpráva s človekom, lebo ho považuje
za priateľa. A Mojžiš s poslušnosťou prijíma poverenie.
Aj Abrahám, praotec vyvoleného národa, prežil túto
skutočnosť. V poslušnosti odchádza zo svojej krajiny,
zo svojich istôt. Aj v jeho životnom príbehu je a bolo
plno otázok, na ktoré nedostal odpovede. Na splnenie
mnohých prisľúbení musel dlho čakať. Ale v poslušnosti
odpovedal na Božie volanie skrze vieru. ,, Abrahám uveril
Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť“ (Gn 15,16; Rim
4,3). Poslušnosť Abraháma sa Bohu zapáčila natoľko, že
mu daroval spravodlivosť, teda svätosť.
V Božích plánoch často chýba naša ľudská logika.
Boh uzavrie zmluvu, ale nedáva záruky na dva, tri či
viac rokov. Jedinou zárukou je jeho slovo a vernosť.
Od nás sa vyžaduje len poslušnosť. Len? Veď niekedy
práve skrze ňu stratíme všetko, ba niekedy aj dobré veci.
Ľudské výpočty zásluh a privilégií pred Bohom vždy
stroskotajú. Boh nám však vždy prichádza na pomoc, tak
ako to urobil v príbehu Mojžiša. Povolal ho, ale nikdy
ho neopustil.
Na púšti má človek veľa času na premýšľanie, ale len
vtedy, ak sa rozhodne z nej nezutekať. V dnešnom svete
sa často nachádzame na púšti aj napriek tomu, že máme
množstvo príležitostí na realizáciu, mnoho spôsobov,
ako sa zabávať, relaxovať. Máme na výber, kde budeme
študovať, koho navštevovať, s kým sa priateliť. Obklopení
všetkým môžeme neraz skúsiť, že sme predsa sami. To
je naša púšť. V nej môžeme načúvať jemnému hlasu
Božieho Ducha a učiť sa byť mu poslušní. Mojžiš prežil
ako človek veľa situácií na ceste s Bohom. Práve v týchto
situáciách sa učil robiť to, čo mu Boh prikázal.
V škole dobrovoľnej závislosti od Boha sa naučil byť
verným služobníkom. ,,Aj Mojžiš bol verný v celom jeho
dome ako služobník, aby dosvedčil to, čo sa malo neskôr
povedať“( Hebr 3,5). Ján Pavol II, ktorého proces blahorečenia sa už započal, v jednej besede s novinármi na
otázku novinárky, ako sa cíti, odpovedal: ,, To sa dozviem
zajtra z novín“ (porov. Caroline Piggozi: Pápež v súkromí).
Tento veľký človek veľmi dobre vedel, čo je poslušnosť,
a nikdy z nej nerezignoval.
Aj v dnešnej dobe, ktorá sa meria úspechom, výkonom, kariérou, sa potrebujeme učiť tejto cnosti..
V Božej škole totiž práve to, čo sa zdá najmenej možné
a prirodzené, sa nakoniec stáva skutočnosťou. ,, Keď sa
pokúšame o čosi nemožné, vtedy nás všetci považujú za
udatných a odvážnych ľudí. Keď však ideme proti logike,
stávame sa zraniteľní a smiešni, vystavení posmechu
múdrych a obozretných“ (porov. Jose H. Prado Flores: Za
obzorom púšte).
Každý ľudský príbeh má svoj začiatok aj pokračovanie.
Naše príbehy sa nikdy neskončia, len prejdeme do inej
dimenzie života, kde už poslušnosť nebude pre nás bremenom, ale radosťou. Tak ako poslušnosť anjelov. 
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ž príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním
všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy“ (
Mt 25,31). Anjeli prídu s ním. Kto sú tí anjeli? Sú to tí, ktorí mali možnosť slobodne sa rozhodnúť.
Povedať Bohu áno alebo nie. Mali na výber. Vybrali si
podriadenosť Bohu. Prijali život v dobrovoľnej poslušnosti a v slobodnej závislosti od Božích plánov. Žili a žijú
v poslušnosti.
Čo je teda poslušnosť ? Pravá poslušnosť je konať
dobro. Katechizmus Katolíckej cirkvi o tom hovorí: ,,Čím
väčšmi človek koná dobro, tým sa stáva slobodnejším.
Pravá sloboda je iba tá, ktorá je v službe dobra a spravodlivosti. Zvoliť si neposlušnosť a zlo je zneužitím slobody“
(KKC 1733).
Adam, prvá ľudská bytosť na zemi, bol stvorený ako
tvor slobodný, v stálom vzťahu k Bohu. Jeho existencia
závisí od dychu života, ktorý do neho vdýchol Boh. „Vtedy
Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho
nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou“(Gn
2,7. To znamená súčasne osobnou (slobodnou) bytosťou
a bytosťou závislou od Boha. K dychu, ktorý spôsobuje,
že človek sa stáva živou bytosťou, Boh pripája svoje slovo,
a toto prvé slovo má podobu príkazu: „Zo stromu poznania dobra a zla, z toho nejedz!“ (Gn 2,17). A tak človek
počas svojej existencie je pútaný k svojmu Stvoriteľovi
poslušnosťou jeho vôli. Adama, a neskôr prvú ženu Evu,
Boh učí dobrovoľnej poslušnosti. Strom je v ich záhrade,
ktorú dostali do dedičstva. Teda do priestoru, v ktorom
žili. Na tento strom sa možno denne pozerali. A túto
situáciu využil diabol. Biblia ho oblieka do metafory
hada, ktorý vyzýva človeka, aby si zobral z toho, čo mu
bolo zakázané. Had vyzýva k neposlušnosti Božiemu
príkazu.
Vzorom poslušnosti je pre nás dokonalý služobník
Jahveho, nový Adam - Ježiš Kristus. On sa dobrovoľne
podriadil plánu svojho Otca zachrániť ľudské pokolenie.
„Stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži“ (Fil
2, 8). Zomrel na dreve. Lebo práve jeden strom, drevo
v raji, a slobodné ľudské rozhodnutie bolo príčinou
ľudskej neposlušnosti. A neskôr nová Eva – Mária - pri
zvestovaní ponúka Bohu svoj život ako ,,biely list, na ktorý
sa môže všetko napísať“ (porov. Cantalamesa: Poslušnosť
str. 70). Mária odovzdáva seba so všetkými otázkami
Bohu. Spolieha sa na Boha a uverí slovám anjela. Bola
poslušná Božiemu volaniu. Ak sa kresťan túži podriadiť
Bohu ako slobodný tvor a byť od neho dobrovoľne závislý,
musí prejsť školou Svätého Ducha. Podriadenosť Bohu je
základom každej poslušnosti.
Zosnulý pápež Ján Pavol II povedal: ,,Modlitba za dary
Ducha Svätého ma sprevádza už od mladosti a som jej verný“(Ján Pavol II.: Dar a tajomstvo). Kto sa učí poslušnosti
Bohu, bude sa učiť aj poslušnosti ľudskej autorite, predstaveným, hierarchii. Nedá sa to robiť opačne. Na začiatku
našich životných príbehov sa vždy začína určité povolanie
a po ňom naša odpoveď. Tak to bolo aj u Mojžiša. Pán ho
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správy z kresťanského sveta
KRÍŽOVÁ CESTA
V STANICIACH METRA

EKUMENIZMUS MUSÍ
VYRASTAŤ ZO ZÁKLADNE

Berlínske stanice podzemnej dráhy
od Kochstrasse po Friedrichstrasse
boli od 28. marca stanicami krížovej
cesty. V 14 ožiarených vitrínach vystavoval umelec Bernd Zimmer svoj
cyklus obrazov „Lema Sabachtani“.
Do 11. apríla sa denne odhaľovala
jedna z vitrín so 1,73 m vysokými
drevorytmi o ceste utrpenia Pána.
KAP/ TK KBS –zg-

Zmierenie kresťanských vyznaní
na Ukrajine musí vyrastať zo základne. Zdôraznil to ukrajinský cirkevný
historik Prof. Oleh Turyj v rozhovore
pre Kathpress. Prišiel do Viedne na
pozvanie nadácie Pro Oriente, aby
tu informoval o aktuálnej situácii na
Ukrajine. Je veriacim gréckokatolíkom a riaditeľom Inštitútu pre cirkevné dejiny na ukrajinskej Katolíckej
univerzite v Ľvove.
Na Ukrajine existuje Gréckokatolícka cirkev, do ktorej patrí 5 miliónov
z 50 miliónov obyvateľov krajiny,
a okrem toho sú tu aj tri pravoslávne
cirkvi: autonómna ukrajinská spojená s Moskovským patriarchátom
a uznaná svetovým pravoslávím,
Kyjevský patriarchát so samozvaným
patriarchom Filaretom a autokefálna
pravoslávna cirkev.
Prof. Turyj zdôraznil: „Ukrajina
stojí pred veľkými spoločenskými výzvami. Na prvom mieste je to boj proti
chudobe, ale aj zasadzovanie sa za
ochranu života. Veľkým problémom
je vysoký počet potratov. Pôrodnosť
na Ukrajine je príliš nízka. Napätia
medzi cirkvami sú predovšetkým
problémom staršej generácie. To sa
každým rokom zlepšuje. Mladá generácia je už oveľa ochotnejšia hovoriť
o tom, čo nás spája. Je potrebné doriešiť bremená zostávajúce z komunizmu
ako reštitúciu cirkevného majetku.
Štátne orgány neuprednostňujú nijakú z cirkví. Za prezidenta Juščenka
bola aj teológia štátom uznaná ako
veda.“ Obavy, že reformy na Ukrajine
sa po voľbách zastavia, Prof. Turyj
odmietol. Povedal, že práve naopak,
Ukrajina je na dobrej ceste smerom
k úplnej demokracii.
KAP–zg-

ČÍNA PO PRVÝ RAZ
POTVRDZUJE KONTAKTY
S VATIKÁNOM
Vysoký čínsky vládny pracovník
po prvý raz verejne potvrdil kontakty
Pekingu s Vatikánom. „Obojstranné
kontakty sú nadviazané už nejaký čas,
ale ich priebeh nemožno predvídať,“
povedal riaditeľ štátneho Úradu pre
náboženské záležitosti Ye Xiaowen
v interview pre denník China Daily.
Ako uvádza rímska tlačová služba
Asianews, výmena vyslancov by
mohla podľa Ye Xiaowena nasledovať
veľmi rýchlo, no zdôraznil: „Nevyhnutné však je, aby Svätá stolica prerušila styky s Taiwanom a vzdala sa
zasahovania do vnútorných záležitostí
Číny. K tomu patrí aj vatikánsky vplyv
na menovanie biskupov.“
Asianews hodnotí vyjadrenia Ye
Xiaowena ako reakciu na dve nedávne interview vatikánskeho štátneho
sekretára pre vzťahy so štátmi arcibiskupa Giovanniho Lajola s čínskymi
médiami pri príležitosti menovania
hongkonského biskupa Joseph Zen
Ze kiuna za kardinála.
Medzi Vatikánom a Čínou neexistujú diplomatické styky od roku
1951.
Kipa–zg-
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INDICKÝ ZÁKON
PROTI KONVERZIÁM
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Už šiesty indický štát prijal v týchto
dňoch tzv. zákon proti konverziám, podľa ktorého treba bez súdu
okamžite uväzniť každého, kto bude
niekoho násilím alebo podvodom obracať na svoje náboženstvo. Cirkevní
predstavitelia vyhlasujú, že doterajší
štýl práce nezmenia a obrancovia
ľudských práv upozorňujú, že zákon
má len odviesť pozornosť ľudí od
ich skutočných problémov: hladu,
nezamestnanosti, bytovej núdze, nedostatku vody a ošatenia.
RV -te-

CENTRUM
PRE HĽADAJÚCICH
Katolícka agentúra na podporu
evanjelizácie (CASE) otvorila v Birminghame nové centrum spirituality
pre nekatolíkov hľadajúcich vieru. Ide
o druhé centrum tohto druhu vo Veľkej Británii. Na vedení nového Centra
hľadajúcich - v anglickom origináli
„Seeker Center“ - sa podieľa rehoľa
oblátov Nepoškvrnenej Panny Márie.
Centrum svojim návštevníkom ponúka rôzne stretnutia v priateľskom
a neformálnom prostredí, informácie
o katolíckej viere či účasť na meditáciách a modlitbách. „Prieskumy

verejnej mienky ukazujú, že mnohí
ľudia sú otvorení duchovnej dimenzii,
nie však Cirkvi ako inštitúcii,“ uviedol
riaditeľ menovanej agentúry Keith
Barltrop a dodal: „Naši návštevníci
sa môžu prísť pozrieť do centra bez
toho, že by ich to k niečomu zaväzovalo.“ Nové centrum hľadajúcich je
príkladom toho, ako sa Cirkev môže
priblížiť ku všetkým tým, čo hľadajú
duchovný rozmer, ktorý by dal zmysel
ich životu.
RV -mv-

V IRAKU SPOMÍNALI
NA PÁPEŽA
Slovenskí a poľskí vojaci pôsobiaci
v operácii Iracká sloboda si v nedeľu
2. apríla 2006 vo vojenskom tábore
Echo pri meste Al Díwáníjah uctili pamiatku zosnulého pápeža Jána Pavla
II. pietnou spomienkou. Pod vedením

slovenského a poľských vojenských
kaplánov zazneli zádušné modlitby,
hlas blahej pamäti pápeža Jána Pavla
II., ako aj prosby prítomných vojakov
za jeho skoré blahorečenie. Pietna
spomienka bola ukončená hudobným
pozdravom Svätému Otcovi Benediktovi XVI. v podaní slovenského
vojaka – príslušníka SLOVCON VI.,
ktorý zahral melódiu na tradičnom
slovenskom hudobnom nástroji - na
fujare.
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PO PRVÝKRÁT
NA AFRICKEJ PÔDE
Kríž svetových dní mládeže a ikona
Panny Márie Salus Populi Romani
boli 10. apríla 2006 prevezené do
Senegalu. Je to po prvý raz, čo tieto
dva symboly svetových dní mládeže
vstupujú na africký kontinent. Kríž
svetových dní mládeže, ktorý zveril
mladým Ján Pavol II. v roku 1984,
už navštívil desiatky krajín a miest.
U miliónov ľudí oživil vieru. Po príchode do Senegalu zostane kríž počas
celých veľkonočných sviatkov v meste
Dakar. Potom začne svoju dlhú púť
po čiernom kontinente, kde navštívi
20 krajín.
RV -lm-

správy z domova
POĎAKOVANIE ZA SLUŽBU
LÁSKY
Každoročne sa prešovský eparcha
stretáva s kňazmi - dôchodcami.
Aj tohto roku, v sobotu 4. marca,
viac ako dvadsať kňazov seniorov
Prešovskej eparchie koncelebrovalo
s vladykom Jánom Babjakom, SJ,
slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Na slávnosti sa zúčastnilo aj vyše
dvadsať manželiek kňazov a vdov
po zomrelých kňazoch. Otec biskup
všetkých obdaroval publikáciou Katedrálny chrám svätého Jána Krstiteľa
v Prešove.
V homílii vladyka priblížil prvú
encykliku Svätého Otca Benedikta
XVI. Boh je láska. Kňazom a ich
manželkám, okrem iného, povedal:
„V tejto chvíli sa vám, drahí bratia
kňazi, aj vám, drahé manželky kňazov, chcem zo srdca poďakovať za
službu lásky našim veriacim počas
vašej aktívnej pastorácie, ale aj teraz,
keď ešte slúžite svätými spoveďami
ľuďom, ktorí zrádzajú Božiu i ľudskú
lásku, ale znova sa snažia o vernosť
v láske. Sviatosť pokánia aj sviatosť
Eucharistie sú jedinečnými prejavmi
Božej lásky k nám. Sprostredkujte
túto Božiu lásku s veľkou radosťou
všetkým, ktorí sa rozhodnú pristúpiť
k týmto sviatostiam.“
Pri obede v biskupskej rezidencii
zazneli pekné svedectvá niektorých
kňazov a ich manželiek. Milé stretnutie bolo zakončené Molebenom
k blahoslavenému hieromučeníkovi
Pavlovi Petrovi Gojdičovi v biskupskej Kaplnke sv. Jozefa.
Ľubomír Petrík

VŠETKO SA IBA ZAČÍNA

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
A BIBLICKÁ SÚŤAŽ
Aj v Košickom exarcháte v tomto
školskom roku prebehla biblická
olympiáda a biblická súťaž. Protopresbyteriátne kolá v jednotlivých
protopresbyteriátoch Košického
apoštolského exarchátu sa uskutočnili
v období od 16. – 31. marca 2006.
Výsledky:
Veľké Kapušany
I.kat. (5.-9.roč.ZŠ): 1.ZŠ Borša,
2. 8-roč. gymnázium Kráľovský
Chlmec
Košice
I.kat. 1. ZŠ Bernoláková, Košice; 2.
ZŠ Považská, Košice; 3. ZŠ Lechkého,
Košice
A kat.(1.-2. roč. ZŠ): 1. farnosť
Košice -Staré mesto, 2. ZŠ Bruselská,
Košice; 3. ZŠ Kežmarská 28, Košice
B kat (3.-4. roč. ZŠ): 1. farnosť
Košice -Staré mesto, 2. ZŠ Družicová,
Košice, 3. ZŠ Belehradska, Košice
Sobrance
I.kat: 1. I.ZŠ Sobrance, 2. II.ZŠ
Sobrance, 3. ZŠ Porúbka
A kat: 1. I ZŠ Sobrance, 2. ZŠ Porúbka, 3. II.ZŠ Sobrance
B kat: 1. farnosť Sobrance, 2. ZŠ
Porúbka, 3. I. ZŠ Sobrance
Trebišov
I. .kat: 1. ZŠ Vojčice, 2. ZŠ Michaľany, 3. 8.roč.gymnázium Sečovce
II. kat: 1. CG. sv.Jána Krstiteľa, Trebišov, 2. CZSŠ sv. Jozafata, Trebišov
A kat: 1. CZŠ s MŠ sv. Michala
Archanjela, Stanča, 2. ZŠ Obchodná,
Sečovce; 3. CZŠ sv. Rodiny, Sečovce
B kat: 1. CZŠ sv. Rodiny, Sečovce, 2. ZŠ Obchodná, Sečovce, 3. ZŠ
Kuzmice
Michalovce
I. kat.: 1.V.ZŠ Michalovce, 2. ZŠ
Strážske, 3. ZŠ Jovsa
A kat.: 1. farnosť Šamudovce, 2. VI.
ZŠ Michalovce, 3. ZŠ Strážske
B kat.: 1. farnosť Šamudovce, 2. ZŠ
Vinné, 3. ZŠ Strážske

GENERÁLNA PREDSTAVENÁ
SESTIER BAZILIÁNOK
UKONČILA VIZITÁCIU
Po dobu jedného mesiaca bola na
pravidelnej vizitácii Rádu sestier sv.
Bazila Veľkého – Provincie Bolestnej
Matky Božej na Slovensku so sídlom
v Prešove generálna predstavená
sestier baziliánok matka Alphonza
Danovichová z Ríma. Na Kvetnú nedeľu ukončila svoj pobyt na Slovensku
a v pondelok odcestovala do Ríma.
Počas jej pracovnej návštevy prešovskej provincie slávil v nedeľu 26. marca vladyka Ján Babjak, SJ, prešovský
eparcha, archijerejskú svätú liturgiu
v Kaplnke sv. Makríny v monastieri
sestier baziliánok v Prešove. V pondelok 27. marca prijal matku Alphonzu
na biskupskom úrade. Oboznámil
generálnu predstavenú so životom
Prešovskej eparchie a matka Alphonza vladyku poinformovala o pôsobení
sestier na Slovensku a vo svete.
Gréckokatolícke sestry baziliánky
pôsobia v rôznych krajinách sveta,
napríklad na Ukrajine, v Taliansku,
USA, Brazílii, Argentíne, Rumunsku, Maďarsku, Chorvátsku, Poľsku,
Nemecku či na Slovensku. Na svete je
ich približne 650, z toho v prešovskej
provincii 36 a 3 novicky. Na Slovensku sestry baziliánky v počte viac
ako 20 pôsobia aj vo Viceprovincii
sv. Cyrila a Metoda, ktorá má sídlo
v Sečovciach.
Ľubomír Petrík/ISPB

OBNOVA PRI MÁRII
Aprílová fatimská sobota v Chráme Svätého Ducha v Michalovciach
pritiahla veľký zástup pútnikov.
Archijerejskú liturgiu pre nich slávil
vladyka Milan Chautur, košický exarcha, spolu s protosynklom V. Tomkom, protoigumenom J. Štelbaským,
CSsR, a ďalšími kňazmi. Počas celej
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V dňoch 11.-19. marca sa v Chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky
v Snakove uskutočnili po 58 rokoch
sväté misie, ktoré viedli otcovia redemptoristi - o. Atanáz Mandzák a o.
Milan Záleha. Boh ústami misionárov
prehovoril do života mnohých. Počas
misií odznelo množstvo príhovorov
a misijných kázní, veriaci sa zúčastnili
na viacerých pobožnostiach. Najväčším duchovným zážitkom bola krížová cesta, na ktorej sa pri nesení kríža
vystriedali muži a mládež. Dojímavým zážitkom bola obnova krstných
a manželských sľubov. Za veľkej účasti
sa sväté misie ukončili slávnostnou
svätou liturgiou a posvätením misijného kríža. Rezonovala v nás jedna
z myšlienok otcov redemptoristov:

„Skončením misií sa nič nekončí, ale
práve naopak, všetko sa začína.“
veriaci zo Snakova

Spišská Nová Ves
I. kat: 1. ZŠ Slovinky, 2.ZŠ Helcmanovce
A kat: 1. farnosť Poráč, 2. ZŠ
Helcmanovce
B kat: 1. ZŠ Závadka, 2. farnosť
Poráč, 3. ZŠ Helcmanovce
Víťazné družstvá umiestnené na
prvých miestach postupujú na exarchátne (krajské) kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 25. – 26. apríla 2006
v priestoroch Exarchátneho úradu
v Košiciach.
Tatiana Cmoriaková
DKÚ GKAE
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správy z domova
sv. liturgie viacerí kňazi vysluhovali
sviatosť pokánia. V kázni vladyka
Milan varoval: „Vplyv dnešného sveta
je ešte nebezpečnejší. Do našich rodín
sa rafinovane vkráda novopohanský
duch.“ Ako protizbraň vyzval k ešte
účinnejšej modlitbe k Prečistej. Súčasťou programu fatimskej soboty bol
aj Akatist k Bohorodičke, slávený pred
jej milostivou ikonou.
V druhej časti redemptorista Andrej M. Pacák v prednáške priblížil
katolícky pohľad na hodnotu a morálku manželského života, lásky
a plodenia detí. Vychádzal z učenia
pápeža Jána Pavla II., ktorého prvé
výročie odchodu k Otcovi sme si
práve pripomínali. Napriek rôznym
zmenám v súčasnosti, sviatostné
manželstvo má neodškriepiteľné poslanie v budovaní zjednotenia dvoch
osôb a otváraní sa pre život. Týmto
posolstvom a modlitbou Anjel Pána
sa ukončila mesačná mariánska púť,
ktorej májové pokračovanie bude už
v Klokočove.
Michal Hospodár/GKAE
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PÚTNICI VO SVÄTEJ ZEMI
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V utorok 4. apríla večer sa takmer
sto gréckokatolíckych veriacich šťastne vrátilo z druhej púte pod duchovným vedením vladyku Jána Babjaka,
SJ, prešovského eparchu, vo Svätej
zemi. Osem pútnických dní bolo
naplnených bohatým programom.
Veriaci neskrývali svoju radosť z púte, ktorá ich duchovne obohatila
a povzbudila k vydávaniu svedectva
kresťanského života. Zároveň si mnohí dali predsavzatie viac čítať Sväté
písmo a rozjímať nad Božím slovom.
Duchovnými sprievodcami boli kňazi
Martin Mojžiš a Miroslav Labač.
Počas prvých dní boli pútnici
ubytovaní v Nazarete a na programe mali severnú časť Izraela, teda
Galileu. Navštívili predovšetkým
horu Karmel, Nazaret s Bazilikou
Zvestovania, horu Tábor, Horu blahoslavenstiev, Kafarnaum, Galilejské
more a ďalšie miesta, kde účinkoval
Ježiš Kristus. V ďalšej časti púte boli
ubytovaní v Betleheme a navštívili
pútnické miesta v tomto meste, ako
aj v Jeruzaleme, tiež Jericho, Mŕtve
more, pevnosť Massadu či Qumrán.
Program bol spojený s každodennou
svätou liturgiou. Prvá takáto púť pod
vedením vladyku Jána sa uskutočnila
v marci 2004.
Ľubomír Petrík

SLÁVNOSTNÁ
INTRONIZÁCIA
V pravoslávnom Katedrálnom
chráme sv. kniežaťa Alexandra
Nevského v Prešove sa v piatok 7.
apríla uskutočnila slávnostná intronizácia pravoslávneho arcibiskupa
prešovského a Slovenska Jána, na
ktorej sa zúčastnili aj predstavitelia
Katolíckej cirkvi na Slovensku: apoštolský nuncius na Slovensku Mons.
Henryk Józef Nowacki, predseda
KBS a spišský biskup Mons. František
Tondra, prešovský eparcha Mons. Ján
Babjak, SJ, košický apoštolský exarcha
Mons. Milan Chautur, CSsR, pomocný košický biskup Mons. Stanislav
Stolárik a emeritný prešovský biskup
Mons. Ján Hirka.
V sobotu sa vladyka Ján Babjak, SJ,
emeritný prešovský biskup Ján Hirka
a pomocný košický biskup Stanislav
Stolárik zúčastnili v pravoslávnej
prešovskej katedrále aj na biskupskej
vysviacke igumena Tichona, ktorý sa
stal pomocným biskupom pre správu
pravoslávnej Prešovskej eparchie.
Ľubomír Petrík

KVETNÁ NEDEĽA
Prešov: Približne 500 mladých ľudí
z Prešovskej eparchie sa na Kvetnú
nedeľu popoludní stretlo vo veľkej
zasadačke Krajského úradu v Prešove s vladykom Jánom Babjakom,
SJ. Mladí sa najprv predstavili po
jednotlivých protopresbyteriátoch
a nasledovala scénka – pantomíma,
v ktorej znázornili slávnostný vstup
Ježiša Krista do Jeruzalema a jeho
ukrižovanie. Vladyka vo svojej katechéze zdôraznil, že Božie slovo
ponúka reálnu cestu k pravde. „Náš
program je,“ povedal, „budovať život
na Kristovi a s radosťou prijímať jeho
slovo ako svetlo pre svoj každodenný
život.“

Účastníci stretnutia potom v skupinkách pod vedením animátorov
uvažovali o slove Svätého Otca,
konkretizovanom katechézou otca
biskupa. V rozhovore s vladykom sa
zaujímali o témy, ako je pontifikát
terajšieho Svätého Otca alebo spo-

mienka na Božieho služobníka Jána
Pavla II., či pád vojenského lietadla
začiatkom tohto roka. Milé a obohacujúce stretnutie bolo zakončené
Ďakovným akatistom.
Ľubomír Petrík/ISPB

Košice: Asi päťsto mladých ľudí
z Košického apoštolského exarchátu
sa na Kvetnú nedeľu spojilo v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky, kde pre nich slávil archijerejskú
liturgiu vladyka Milan Chautur,
košický exarcha. V kázni vladyka
Milan poukázal na súčasný paradox
odmietania kresťanských hodnôt
v Európe, pričom kresťanstvo dalo
tomuto kontinentu morálny a kultúrny základ. Mladých vyzval, aby
si nedali zobrať Krista zo srdca, lebo
on spĺňa túžby každého človeka po
pravom živote. Súčasťou liturgického
slávenia bolo posvätenie bahniatok
a myrovanie.
V prestávke si mládež prezrela
novú budovu biskupskej rezidencii.
Modlitebný program ukončil spoločný ruženec, do ktorého sa zapojili
mladí zo všetkých protopresbyteriátov.
Popoludní sa všetci zúčastnení
stretli v košickom Dome umenia, kde
spolu s vladykom Milanom rozoberali
posolstvo Svätého Otca Benedikta
XVI., pozývajúce mladých k hlbšiemu
poznávaniu Svätého písma. Program
moderoval o. Pavol Bardzák a hudobne sprevádzala skupina Mišung. Nechýbali ani živé svedectvá osobného
obrátenia a vkusná pantomíma. Na
záver deti darovali vladykovi Milanovi
vlastnoručne poskladanú puzzlovú
ikonu s motívom Kvetnej nedele. Žiariace slnko symbolicky upomínalo na
naplnenie motta stretnutia: Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň
na mojich chodníkoch (Ž 119).
Michal Hospodár/GKAE

VEĽKÝ ŠTVRTOK V PREŠOVE
„Povolanie ku kňazstvu je povolaním k svätosti. Sviatosť kňazstva
je pre nás, ale aj pre všetok Boží ľud
prostriedkom k svätosti,“ povedal

správy z domova

vladyka Ján Babjak, SJ, v homílii pri
archijerejskej svätej liturgii na Veľký
štvrtok dopoludnia. Koncelebrovalo ju s ním viac ako dvesto kňazov
Prešovskej eparchie a emeritný prešovský biskup Mons. Ján Hirka. Pred
začiatkom svätej liturgie posvätil otec
biskup nové antimenzióny s ostatkami blahoslaveného biskupa - mučeníka Pavla Petra Gojdiča, OSBM,
a blahoslaveného biskupa - mučeníka
Vasiľa Hopka. Otec biskup posvätil aj
olej – myro na udeľovanie sviatosti
myropomazania (birmovania). Na
konci slávnosti bol nádherný a hlboký obrad umývania nôh. Vladyka si
zobliekol liturgické rúcho, opásal sa
zásterou a dvanástim kňazom umyl
a pobozkal nohy. Večer vladyka predsedal Strastiam – veľkopiatkovej utierni, pri ktorej sa číta dvanásť evanjelií
o Ježišovom utrpení a ukrižovaní.
Ľubomír Petrík

LÁSKA VYŽADUJE ODPOVEĎ
Kňazi Košického exarchátu sa
stretli vo štvrtok Veľkého týždňa
v košickej katedrále, aby si pripomenuli pamiatku ustanovenia sviatosti
Eucharistie a kňazstva. Archijerejskej
svätej liturgii predsedal vladyka Milan
Chautur, košický exarcha, koncelebrovali členovia kúrie, diecézni
VEČERADLO MARIÁNSKEHO
KŇAZSKÉHO HNUTIA

Na Veľký piatok 14. apríla 2006
po večierni a uložení pláštenice do
hrobu pripravila mládež vo farnosti
Abranovce pekný program. Začal
Poznámka: Prosíme kňazov, ktorí sa zúčastnia
večeradla, aby svoju účasť nahlásili do 10. 05.
2006 na tel. čísle 051/773 4625; 0903 341 058
(zabezpečenie dostatočného počtu obedov). Pre
laikov bude pohostenie formou švédskych stolov.
Bližšie informácie na tel. čísle 051/77 14 637 po
20.00 hod.
BLAHOŽELÁME

Dňa 7. apríla 2006 sa dožil
40 rokov života duchovný
otec Peter Fedor, farár v Cabove. Z toho času obetoval
požehnaných 15 rokov nám,
veriacim vo farnosti Miňovce.
I keď už nie je naším duchovným správcom, spomíname
na jeho pôsobenie s vďačnosťou a láskou.
Drahý duchovný otec, ďakujeme vám za vašu
službu, za vaše modlitby a obety na Božiu slávu
a na prospech našich duší i za vašu kňazskú lásku,
ktorú sme všetci pociťovali. Na vašom terajšom

VEĽKÝ PIATOK V GRÉCKOKA
TOLÍCKEJ KATEDRÁLE
Veľký piatok má v Katedrále sv.
Jána Krstiteľa v Prešove svoju špecifickú atmosféru. Umocňuje ju totiž verná kópia Turínskeho plátna, ktorá je
v nej k verejnej úcte vystavená od 17.
novembra 2003. Z viacerých dôvodov
je veľmi príznačné a symbolické, že
toto, podľa tradície, pohrebné plátno
Ježiša Krista sa nachádza práve v tejto
gréckokatolíckej katedrále. Nachádzajú sa v nej totiž relikvie biskupov
- mučeníkov Pavla Petra Gojdiča,
OSBM, a Vasiľa Hopka, ktorí za totality trpeli spolu s Kristom. Cirkev ich
blahorečením potvrdila, že s Kristom
aj vstali z mŕtvych. Na konci veľkopiatkovej večierne nad pláštenicou
uloženou do hrobu vladyka Ján Babjak, SJ, povedal: „Veľký piatok zostane
navždy zapísaný v dejinách ľudstva.
Je to deň, keď človek vztiahol svoju
ruku na Boha. Ale je to aj deň, keď
sa ukázala nekonečná Božia dobrota,
keď sa zjavila odpúšťajúca Božia láska.
Cirkev slávi Kristovo utrpenie s istotou, že Ježiš Kristus prišiel pre túto
chvíľu, aby nás vyslobodil z otroctva
hriechu.“
Ľubomír Petrík
pôsobisku vám do ďalších mnohých rokov prajeme a vyprosujeme hojnosť Božích milostí a požehnania, pomoc Svätého Ducha v pastoračnej
i pedagogickej práci, ochranu nebeskej Matky
Panny Márie a prostú ľudskú radosť i spokojnosť
vo vašom osobnom a rodinnom živote.
V našich srdciach zostávate navždy ako dobrý
kňaz a láskavý človek.
vďační veriaci z farnosti Miňovce
Dňa 24. apríla oslávil svoje životné jubileum
o. Pavol Vaľko. Pri príležitosti vašich 30-tych
narodenín ďakujeme Pánu Bohu, že vás pred
piatimi rokmi poslal práve do našej farnosti. Touto
cestou sa vám chceme poďakovať za to, že ste nám
svojím životom, láskou, obetavosťou a dobrotou
príkladom. Do ďalších rokov života vám vyprosujeme pevné zdravie, silu a trpezlivosť pri budovaní
duchovných chrámov v našich srdciach. Nech vás
vzkriesený Kristus posilňuje, Svätý Duch osvecuje
a Presvätá Bohorodička navždy ochraňuje.
Mnohaja i blahaja lita!
kurátorský zbor a veriaci farnosti Brusnica
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PREŠOVSKEJ EPARCHIE,
ktoré sa uskutoční pri príležitosti výročia prvého
zjavenia vo Fatime v sobotu 13. mája 2006
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove.
Spoločný program pre kňazov a laikov:
8.55 hod. – sprievod kňazov
9.00 hod. – Radostný ruženec
9.45 hod. – meditácie - Fatima
10.30 hod. – sv. liturgia
12.00 hod. – stretnutie kňazov - obed
– stretnutie laikov - agapé
13.20 hod.– Moleben k Presvätej Bohorodičke
13.45 hod.– Slávnostný ruženec (obetovaný za
kňazov)
– Eucharistická pobožnosť
Všetci mariánski ctitelia sú srdečne
vítaní.

MALÝ HROB
V ABRANOVCIACH

sa o 20.30 hod. v kaplnke, v ktorej
zhotovili symbolický malý hrob, pri
ktorom sa všetci spoločne modlili.
Ich vek sa pohyboval od sedem do
dvadsať rokov. Všetkých spájalo jedno
- láska k Bohu. Vyjadrili to hovoreným slovom a piesňami o Kristovom
utrpení a vzkriesení. Všetkých zúčastnených naplnila veľká vďaka Bohu za
takúto mládež.
-bpaa-

inzercia

Pozývame vás na

i rehoľní kňazi. Liturgický spev viedol
Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda.
V kázni vladyka Milan pripomenul
kňazom, že na prejav Ježišovej lásky
v Eucharistii je potrebná naša osobná
odpoveď lásky. „Aj kňaz je povolaný
obetovať sa ako Kristus za spásu
iných. Ale to dokáže len opravdivá
láska,“ zdôraznil.
Pred prosebnou jekténiou nasledoval obrad posvätenia myra, matérie na
udeľovanie sviatosti myropomazania.
Po prvýkrát sa tento zvláštny olej,
skladajúci sa z 33 prímesí, vyrobil na
Slovensku. Posvätenie myra prináleží
výhradne biskupovi, aj keď samotnú
sviatosť myropomazania vysluhuje
v byzantskom obrade už každý kňaz
po krste.
Jedinečným obradom dopoludňajšieho slávenia na Veľký štvrtok je
obrad umývania nôh. Koná sa v závere slávenia, v rámci čítania evanjelia
o Ježišovom umývaní nôh apoštolom, a tak majú veriaci i kňazi lepšiu
možnosť prežiť atmosféru tohto gesta
pokory a lásky. Vybraným dvanástim
kňazom z Košického protopresbyteriátu umyl nohy vladyka Milan.
Blahoželanie vladyku Milana
k sviatku kňazstva ukončilo liturgickú časť v katedrále, po ktorej nasledovalo bratské stretnutie všetkých
kňazov v novej budove biskupskej
rezidencie.
Michal Hospodár/GKAE
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rozhovor

byť hneď veľmi pozorným k tomuto
dialógu, keď navrhol - čo je pre neho
typické – sledovať metodológiu jeho
nebeského patróna sv. Pavla: totiž
uskutočňovať pravdu v milosrdenstve. Pre neho je príznačné, že nástojí
na radosti a na priateľstve s Kristom,
ktoré označuje za krásu kresťanského
života.
Po uragáne Svätého Ducha, aký so
sebou priniesol pápež Wojtyla, nám
Benedikt XVI. teraz prináša akýsi
vánok. Jedno či druhé je však vanutie
Svätého Ducha.

PO URAGÁNE
VÁNOK

Kardinál Poupard o pontiﬁkáte Benedikta XVI.
Rok 2005 bol rokom dvoch pápežov. O tom, ako prežívala Cirkev tento rok zmeny na Petrovom stolci, v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas priblížil kardinál Paul
Poupard, predseda Pápežskej rady pre kultúru:
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ako ho vidia iní

B
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oli to skutočne veľmi intenzívne chvíle – obdobie milostí,
ktoré nielen Cirkev, ale aj celý
svet prežívali s obrovskou emotívnou
účasťou. Po agónii veľkého pápeža
Jána Pavla II., úzkosti a čakaní, ich
vystriedala radosť z nového pápeža.
Zapôsobilo na mňa, keď kardináli
prišli do ústrednej lóže Svätopeterskej
baziliky na oficiálne oznámenie, že
nový pápež bol zvolený, davy začali
volať: „Nech žije pápež!“ ešte prv, ako
sa vôbec dozvedeli jeho meno.

Čo priniesol Cirkvi a ľudstvu Ján
Pavol II. a čo im dáva terajší pápež
Benedikt XVI.?
Opísať niekoľkými slovami obrovské dedičstvo po milovanom
zosnulom pápežovi je nemožné.
Zaiste, dodal Cirkvi pravú, skutočnú
a konkrétnu „katolíckosť“ svojou obdivuhodnou osobnou zanietenosťou,
s akou prinášal Kristovo evanjelium
na všetky kontinenty a s akou viedol
dialóg so všetkými kultúrami. Aj jeho
nástupca Benedikt XVI. sa ukázal

 „S veľkou jasnosťou sme v konkláve
dospeli k presvedčeniu, že kardinál Ratzinger je tým pravým nástupcom Jána
Pavla II. Nový pápež je výnimočnou osobnosťou schopnou viesť ľudí a Cirkev a do
svojho nového ťažkého úradu si prináša
mnohoraké talenty. Voľba kardinála
Ratzingera bola presvedčivá,“ zdôraznil
kardinál Christoph Schönborn a vyjadril
radosť nad krátkym trvaním konkláve.
 „Dnešný deň dokázal, že Cirkev je
večná,“ po skončení inauguračnej omše
nového pápeža Benedikta XVI. to pre
agentúru SITA uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) František
Tondra. „Je to dôstojný nástupca Jána
Pavla II., ktorý povedie Cirkev tou cestou,

ktorou má ísť,“ dodal biskup na adresu
Benedikta XVI.
 Slovenský kardinál Jozef Tomko si
počas inauguračnej omše na Námestí sv.
Petra v Ríme všímal predovšetkým súhru
nového pápeža s davom. „Obdivoval
som ľudí, ako vedia potleskom podčiarknuť to, čo je hlavné,“ dodal.
 Podľa ordinára Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR Františka Rábeka by
Cirkev len ťažko hľadala nového pápeža,
akým je novozvolený Benedikt XVI.
Zdôraznil, že novozvolený pápež je svätý
a múdry muž, ktorý žije podľa evanjelia.
„Benedikt XVI. pozná problémy Cirkvi
a sveta, a preto som presvedčený, že
bude dávať kompetentné usmernenia.“

Benedikt XVI. s veľkou rozhodnosťou pripomenul hodnoty Druhého vatikánskeho koncilu a ich napĺňanie. Čo ešte treba uskutočniť?
Nehovoril by som, že sú ešte
veci, ktoré by bolo teba uskutočniť.
Povedal by som skôr, že kľúčovým
slovom (výraz, ktorý mal tak rád
duchovný otec koncilu pápež Ján
XXIII., ktorého som bol skromným
spolupracovníkom na Štátnom sekretariáte) je slovo „aggiornamento“,
totiž prispôsobenie sa dnešku – stála
a nepretržitá obnova, vo svete, ktorý
sa mení a s výzvami, ktoré sa obnovujú. A možno dnes, vrátiac sa k známej
konštitúcii Gaudium et spes, čiže radostiam a nádejam, treba si spomenúť
aj na dve nasledujúce slová, na ktoré
sme tak trocha zabudli - na smútok
a obavy, ktoré sa teraz znova posúvajú
do popredia.
Otázka relativizmu je jednou
z tém, na ktoré sa tento pápež najčastejšie odvoláva ...
Nejde ani tak o relativizmus, ako
o súcit s človekom, o lásku k človekovi a o starosť o jeho šťastie.
 „Musím byť trocha pozornejší, lebo
Benedikt XVI. je expert na liturgiu,“ priznal pápežský liturgista arcibiskup Pietro
Marini pre agentúru CNS. „Ale vracia
sa mi to, lebo Svätý Otec vždy vyjadrí
môjmu dielu uznanie a spolu sa o tom
rozprávame.“ (25. marca, RV/CNS)
 „Ktorý iný pápež v histórii napísal
svoju hlavnú encykliku o erotickej láske?“
spýtal sa konzervatívny jezuita Joseph
Fessio, ktorý pozná J. Ratzingera od 70.
rokov. „Teraz máme ‚pancierového kardinála‘, ´tvrdohlavého Bavora‘ a ‚Božieho
rotvajlera‘, ktorý obhajuje lásku! To je ale
paradox!“ ´
 „Keď ho zvolili, ľavica bola veľmi
znepokojená a pravica mala radosť. Obe

predstavujeme
V tomto zmysle pápež varuje pred
relativizmom, ktorý prináša diktatúra
módy – diktatúra, ktorá človeka spútava. A Benedikt XVI. využíva každú
príležitosť, aby naopak zdôraznil, že
stretnutie s Bohom znamená oslobodenie – že práve toto stretnutie vedie
k ozajstnej slobode. A tak sa konaním
milosrdenstva robí služba pravde,
pretože relativizmus si aj protirečí,
keď predstavuje to, čo je relatívne, ako
absolútnu skutočnosť.
Čím urobil pápež Benedikt XVI.
za týchto prvých mesiacov pontifikátu na vás, Eminencia, najväčší
dojem? Ktoré jeho slová na vás
zapôsobili najhlbšie?
Povedal by som, vychádzajúc z pojmov „obraz“ a „slová“, že kým Ján
Pavol II. bol pápežom, ktorého bolo
treba vidieť a s ktorým sa bolo treba
stretnúť – pôsobil na ľudí vizuálne
- Benedikt XVI. je pápežom, ktorého
treba počúvať. Človeka zasahuje jeho
jednoduchosť a hĺbka toho, čo hovorí.
Zdanlivo „krehký a pokorný robotník
vo vinici Pánovej“, za akého sa označil
on sám, má silu svedka, ktorý žije svoj
osobný vzťah viery a lásky ku Kristovi s priezračnou jednoduchosťou.
Za vzor môže poslúžiť jeho nedávne
stretnutie s deťmi, čo už pristúpili
k prvému svätému prijímaniu, na
ktorom spolu s nimi vydával svedectvo radosti z priateľstva s Kristom.
A dojíma ma aj skutočnosť, že Boží
ľud si ho ihneď zamiloval, ako o tom
svedčia obrovské davy prítomné na
stredajších generálnych audienciách
a na nedeľných poludňajších modlitbách Anjel Pána.
spracované podľa RV, ls

MENO - Každý z pápežov si pri nástupe do úradu vyberá meno. Kardinál
Ratzinger chcel svojou voľbou vzdať
hold Benediktovi XV. za jeho pomoc
utečencom a úsilie zjednotiť vojnou
rozpoltený svet. Pravdepodobne sa
však inšpiroval i svätým Benediktom,
mníchom žijúcim v 6. storočí, zakladateľom západného systému mníšskych
rádov a patrónom Európy.
PÁLIUM  Je to kus látky z vlny
baránka. Symbolizuje Kristovu krv.
Ján Pavol II. nosil jednoduché arcibiskupské pálium. Benedikt XVI. sa vrátil
k páliu z 1. tisícročia. Je to významné
gesto, lebo k prvému veľkému rozkolu
kresťanov došlo v roku 1054. Naznačuje, že k jednote sa dá dospieť, iba ak sa
„vrátime“ do doby, keď Cirkev nebola
rozdelená. Pri oboch veľkých schizmách stáli Nemci. V roku 1054 vyslanec
Leva IX. (pápeža nemeckého pôvodu)
položil exkomunikačnú bulu v chráme
v Carihrade. Lutherova reformácia tiež
vzišla z nemeckej pôdy. Je teda symbolické, že pápež i predseda Pápežskej
rady pre jednotu kresťanov kardinál
Kasper sú Nemci a pracujú v prospech
jednoty Cirkvi.
Nové pálium je dlhé 2 metre a 16
centimetrov, široké 11 centimetrov
a má 5 červených krížikov. Zavedením
tohto pápežského symbolu sa začína
doba, ktorá bude odlišovať pápežské
pálium (lat. palium petrinum) od pália,
ktoré nosia arcibiskupi metropoliti.
RYBÁRSKY PRSTEŇ  Na prsteni sa
nachádza obraz svätého Petra s loďkou a sieťou – symbol pokračovania
tradície prvého pápeža, apoštola Petra,
ktorý bol rybárom. Až do 19. storočia
bol prsteňom pečatným. Po smrti
pápeža je zničený.
PEČAŤ  Rovnaký obraz sa nachádza
aj na pápežskej pečati, ktorá potvrdzuje vieru a symbolizuje úlohu zverenú
Petrovi - utvrdzovať svojich bratov vo
viere a autoritu pápeža.
ERB  Zmenu urobil Benedikt XVI.
aj v erbe. Chýba v ňom tiara, ktorú
nahradil mitrou. Benedikt XVI. týmto
nečakaným rozhodnutím zmenil tisíc
rokov starú tradíciu. Vyjadril, že pápeži
si nenárokujú svetskú moc nad štátmi
a štátnikmi, ale iba duchovnú moc
viesť ľudí k spáse.
TIARA  Od pápeža Gregora VII.
(1073 – 1085) používali pápeži pri
slávnostných príležitostiach tiaru
- cisársku prilbu. V roku 1130 na ňu
umiestnili zlatú korunu - symbol moci

pápežov nad územím pápežského
štátu. Bonifác VIII. (1294 – 1303) pridal
druhú zlatú korunu – symbol toho,
že duchovná autorita pápežov stojí
nad svetskou autoritou panovníkov.
Benedikt XII. pridal tretiu zlatú korunu
- znak, že pápež má moc nad všetkými
panovníkmi tohto sveta. Tiara sa stala
symbolom svetskej moci pápežov
- mohli vyobcovať z Cirkvi aj svetských
panovníkov a oslobodiť veľmožov
a poddaných od poslušnosti voči nim.
Do úradu boli pápeži uvádzaní tak, že
im bola na hlavu položená tiara. Trvalo
to do čias Pavla VI. (1963 – 1978).
MITRA  Pavol VI. dostal tiaru ako dar
od veriacich. On ju však predal, peniaze
dal na charitatívne účely a začal nosiť
biskupskú mitru. Mitra v erbe Benedikta
XVI. má tri zlaté pásy. Tie znamenajú
trojitú pápežskú moc - posväcovať,
vyučovať a viesť k spáse. Sú vertikálne
prepojené a spájajú sa v osobe pápeža
ako pastiera univerzálnej Cirkvi.
ODEV  Biela farba pápežskej reverendy je spojená s pontiﬁkátom Pia
V. (1559-65), ktorý bol dominikánom
a aj ako pápež používal biely dominikánsky habit. Symbolizuje nevinnosť
a milosrdnú lásku. Má 33 gombíkov
(33 Kristových rokov). Červená farba pápežského plášťa pripomína
mučenícku krv, autoritu a súcit. Pod
reverendou nosí pápež zvyčajne bielu
košeľu s manžetovými gombíkmi,
nohavice asi do polovice lýtok a dlhé
biele ponožky. Voľakedy pápeži používali topánky (črievice) z kože, ťažkej
vlnenej látky a zamatu. Farba bývala
biela alebo červená. Na priehlavku
mali črievice vyšitý kríž, do ktorého
boli všité relikvie sv. Petra a Pavla (pri
stretnutí sa bozkali). Naposledy nosil
takéto topánky Ján XXIII. Pápež Pavol
VI. už nosil kožené mokasíny.
HESLO  Biskupi a kardináli používajú popri erbe aj heslo. Pápeži už heslo
oﬁciálne nepoužívajú. Benedikt XVI.
ako kardinál používal heslo Cooperatores Veritatis (Spolupracovníci Pravdy).
Vyjadruje jeho životný program - byť
pokorným služobníkom Pravdy, čiže
Boha.
Pápežské meno, pálium z 1. tisícročia kresťanstva i odstránenie tiary
z erbu naznačujú, že Benedikt XVI.
sa akoby túžil vrátiť do 1. tisícročia
kresťanstva, keď boli kresťania jednotní a obroda spoločnosti sa konala na
kresťanských základoch.
-red-
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strany očakávali, že nastúpi razantne
a zaútočí s cieľom vyčistiť Cirkev, že príde
ako veľký inkvizítor,“ uviedol jezuita
Thomas Reese. „Samozrejme, tým ľudí
absolútne prekvapil, pretože jeho dosť
očarujúca osobnosť sa prejavila skôr
sympaticky bavorsky než autoritatívne
prusky.“
 Prominentný izraelský rabín označil
nového pápeža za priateľa židovského
národa. „Minister zahraničných vecí
vyjadruje nádej,“ uviedol izraelský minister zahraničných vecí Silvan Šalom, „že
tento pápež, vzhľadom na jeho historické
skúsenosti, bude obzvlášť zaviazaný
nekompromisnému boju proti antisemitizmu.“

Symboly sprevádzajúce pápeža
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„...posil
...posilň
ňuj svojich bratov“
bratov“ ( Lk 22,32)

Tak, ako je Cirkev okrem svojej ľudskej a viditeľnej
zložky tajomstvom Božej lásky, aj pápež je tajomstvo.

M

nohí cítia a prežívajú, že Cirkev má v pápežovi zvláštnu
oporu. Sám Kristus si totiž
želal, aby Peter osobitným spôsobom
utvrdzoval svojich bratov: „Šimon...ja
som prosil za teba, aby neochabla tvoja
viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj
svojich bratov“ (porov. Lk 22, 32).

VYSTUPUJÚCI Z TIEŇA
Po 26 - ročnom pontifikáte charizmatického Jána Pavla II. bol ustanovený za hlavu Katolíckej cirkvi
služobník pravdy, jednoduchý Nemec
z Bavorska Jozef Ratzinger.
Od roku 1981 žil v tieni Jána Pavla
II. ako „strážca“ pravej viery. Cez jeho
ruky prechádzali vatikánske vieroučné
i disciplinárne dokumenty, riešil pálčivé problémy Cirkvi z úzadia veľkej
postavy Jána Pavla II. Ako jeho najbližší a najdôležitejší poradca viedol
nesmierne ťažký a zodpovedný úrad
Svätej kongregácie pre otázky viery.
Takto žil 24 rokov, od 54. až do 78.
roku svojho života.
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JEDINEČNÝ A NEPREDVÍDA
TEĽNÝ
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Aj keď sa všeobecne mnohí zhodli
na prezývke Papa Ratzi, názory na
tohto veľkého teológa a skromného
človeka sa rôznili. Hlavne liberálnejšie
založení o ňom hovorili ako o tvrdom
konzervatívcovi. Nemožno povedať,
že by Benedikt XVI. po svojom zvolení
zmenil názory v oblasti doktríny. Práve naopak. Potvrdil učenie Cirkvi vo
všetkých oblastiach - od sexuality po
nedotknuteľnosť života. Prekvapil však
pravú i ľavú časť teologického spektra
menšími, no podstatnými zmenami. Vynoril sa z tieňa ako svojrázny

a nepredvídateľný muž, nesmierne
vzdelaný a inteligentný.
Benedikt XVI. je od svojho zvolenia
skutočne všetko, len nie nezáživný.
Ukázal svoju mnohým neznámu
pastoračnú i ľudskú stránku. Skromne žartoval, že po zvolení mal pocit,
akoby na neho padala gilotína. Následne urobil populárne rozhodnutie
o urýchlení procesu svätorečenia Jána
Pavla II. Prekvapil pri prvom vymenovaní kardinálov, ku ktorým napriek
snahe o obnovenie diplomatických
vzťahov s Čínou zaradil otvoreného
kritika Pekingu hongkonského biskupa Josepha Zena. Mnohých ohromil
schôdzkou so svojím najtvrdším liberálnym kritikom Hansom Küngom,
ako aj exkomunikovaným ultrakonzervatívnym biskupom Bernardom
Fellayom, ktorý vedie schizmatické
hnutie založené zosnulým arcibiskupom Marcelom Lefebvrom.
Celým jeho doterajším účinkovaním a verejným vystupovaním sa nesú
veľmi dôležité myšlienky hľadania
pravdy a jednoty.

DIALÓG LÁSKY
Pred 40 rokmi sa pápež Pavol VI.
a patriarcha Athenagoras rozhodli
vymazať z pamäti Cirkvi exkomunikácie z roku 1054, čím verejne potvrdili
nový „dialóg lásky“ – nový začiatok
založený na vzájomnej úcte a zmierení
oboch cirkví.
Súčasný ekumenický patriarcha
z Konštantínopola Bartolomej I.
vyhlásil, že pravoslávni a katolíci si
nikdy neboli takí blízki. Významným
krokom v rámci teologického dialógu
bolo obnovenie činnosti Medzinárodnej zmiešanej komisie pre teologický

dialóg medzi Katolíckou cirkvou
a Pravoslávnou cirkvou v decembri
minulého roka (otvorený v roku 1980,
ale prerušený v roku 2000).
Ako erudovaný teológ si Benedikt
XVI. uvedomuje vieroučnú blízkosť
pravoslávnych kresťanov ku Katolíckej
cirkvi a neobyčajnú úctu prechováva
voči východnej liturgii. Počas stretnutia s predstaviteľmi kresťanských cirkví a iných vierovyznaní 25. apríla 2005
sa dlho zhováral s delegátom moskovského patriarchu Alexeja. V príhovore
k veriacim o päť dní neskôr tradičným
Christos anesti! neobyčajne srdečne
pozdravil východné cirkvi, ktoré v tú
nedeľu slávili Veľkú noc. Opäť zdôraznil Kristovo volanie, aby sa vydali na
cestu k plnému spoločenstvu.
Pokračuje dialóg aj so starobylými
východnými cirkvami. V teologickej
oblasti Medzinárodná zmiešaná komisia pre dialóg medzi Katolíckou
cirkvou a starobylými cirkvami kresťanského východu študovala otázku
Cirkvi ako ekleziologického spoločenstva. Významným teologickým
krokom bol aj spoločný dokument
o sviatostiach, ktorý vypracovala
Komisia pre dialóg medzi Katolíckou
a Asýrskou východnou cirkvou.

CESTA K PLNEJ JEDNOTE
S PROTESTANTMI
Spolu s rukou vystretou na východ
sa vystiera aj druhá ruka smerom
k bratom protestantom. Pri stretnutí
s generálnym sekretárom Svetovej
rady cirkví Samuelom Kobiom vyhlásil, že „angažovanosť Katolíckej
cirkvi na ceste k plnej jednote kresťanov
je nezvratná“ a uistil o pokračovaní
spolupráce s SRC. Z dialógu s cirkevnými spoločenstvami západu môžeme
pripomenúť, že sa v septembri 2005
uskutočnilo stretnutie Medzinárodnej
luteránsko-rímskokatolíckej komisie,

Snímka: www.cjd.cc
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Quo vadis, Peter?

STARŠÍ BRAT IZRAEL
Aj židovské skupiny ocenili, že
Benedikt XVI. pokračuje v dialógu
tak, ako jeho predchodca. Vyzdvihli
návštevu synagógy v Kolíne nad Rýnom, mnohé schôdzky so židovskými
zástupcami vo Vatikáne, ako aj plánovanú návštevu koncentračného tábora
v Osvienčime počas májovej cesty
do Poľska. Pri návšteve pamätníka 6
miliónom obetiam holokaustu, počas
ktorého zahynulo aj 11 tisíc kolínskych
Židov, pápež odsúdil kolaboráciu
niektorých vtedajších prominentných
zástupcov Katolíckej cirkvi s nacistami. Zároveň varoval pred novým
nárastom antisemitizmu a xenofóbie
na „starom“ kontinente.

ŽIVOT A SMRŤ
Všetky kroky Svätého Otca sa napájajú na kroky Jána Pavla II. Potvrdil
to aj vo vyjadreniach o veľmi rýchlo
sa šíriacej kultúre smrti. V príhovore
k Pontifikálnej akadémii pre život,
ktorá organizovala medzinárodný
kongres na tému Ľudské embryo
pred implantáciou (28. február 2006)
zopakoval postoj Katolíckej cirkvi, že
život sa začína už v momente počatia
a vyhlásil, že embryá sú „posvätné
a nedotknuteľné“.
Počas obradu krstu detí v Sixtínskej
kaplnke (8. január 2006) ostro odsúdil
nezodpovedný sex a kultúru smrti,
ktorá, podľa jeho slov, zavládla v modernom svete. Prirovnal perverzitu
a bezbožnosť starovekého rímskeho
impéria k prílišnému odvracaniu sa
mnohých spoločností 21. storočia
od Boha. Vyzval občanov, aby opäť
objavili a vedeli oceniť hodnoty prameniace z kresťanskej viery.

HLAS ZA RODINU

PRVÝ DÔLEŽITÝ DOKUMENT
„Srdcovou záležitosťou“ Svätého
Otca sú kňazi, ich zrelosť a duchovná
úroveň. Potvrdil to aj prvý dôležitý
dokument o adeptoch na kňazstvo
s homosexuálnou orientáciou. Je to
zaťažkávacia skúška vzhľadom na
nesúhlas liberálov s týmto dôležitým
dokumentom, ktorý fakticky zakazuje,
aby sa homosexuáli stali kňazmi.

BOH JE LÁSKA
Po všetkých týchto jednoznačných
vystúpeniach nikto neočakával, že
prvá encyklika „tvrdohlavého Bavora“
sa bude venovať téme lásky. „Vo svete,
v ktorom sa s Božím menom spája
neraz pomsta, či dokonca povinnosť
nenávidieť a konať násilie, je toto
posolstvo veľmi aktuálne a má veľmi
konkrétny význam. Preto v mojej prvej
encyklike by som chcel hovoriť o láske,
ktorou nás Boh zahŕňa a ktorú my
máme odovzdávať druhým.“
Ako spolupracovník pravdy odhaľuje pravú tvár toho, čo má pre
človeka najväčšiu hodnotu - lásky
a povzbudzuje všetkých: „Láska je
možná a my sme schopní prežívať
ju, lebo sme stvorení na Boží obraz.
Uskutočňovať lásku, a tak umožniť
Božiemu svetlu, aby prenikalo do sveta
- k tomu by som chcel všetkých pozvať
touto encyklikou.“ V tejto láske potom
človek môže uskutočňovať veľké veci
tam, kde je povolaný. A nemusí to byť
iba na pápežskom stolci.

PAS MOJE OVCE!
Zdá sa, že Jozef Ratzinger si svoj
život predstavoval trocha inak. Splnila sa mu túžba stať sa profesorom
teológie a profesionálne sa zahĺbiť do
teologického bádania. Pred svojou
päťdesiatkou bol už pripravený v pokoji sa venovať iba tomu. V Regensburgu si dal postaviť domček so záhradou. Božia prozreteľnosť mu však
pripravila inú cestu. V poslušnosti ju
prijal a bremeno Pánovho povolania
bude niesť v plnej zodpovednosti až
do svojej smrti.
-bdk-

Čím vás oslovil
Benedikt XVI.?
Helena, učiteľka
Nedávno som čítala
prvú encykliku Sv.
Otca. Obsahuje veľmi
silné posolstvá pre náš
každodenný život a môžeme z nej neustále čerpať .Oslovili ma
jeho úvahy o podstate lásky, o láske
k Bohu a k blížnemu. Je to pozvanie
k premene nášho srdca a k uskutočňovaniu lásky a dobra. Sv. Otec ma
oslovuje, keď sa prihovára k mladým
a vyzýva ich k tomu, aby počúvali Božie slovo a prijali ho, aby boli schopní
odpovedať na výzvu dnešnej doby
šíriť evanjelium. Páči sa mi jeho postoj
k cirkevným hnutiam a komunitám,
ktoré prijíma a požehnáva. Oslovujú
ma jeho posolstvá, ktoré vyjadruje pri
príležitosti významných svetových dní.
Je požehnaním pre tento svet, v mnohom čerpá od svojho predchodcu.
Alica, lekárka
Svätý Otec je veľký
teológ. Už ako kardinál a spolupracovník
Jána Pavla II. mal veľký
vplyv v Cirkvi, napísal
niekoľko významných kníh, naposledy encykliku Deus caritas est. Svätý
Otec sa vyjadruje k pálčivým otázkam
súčasnosti, k sociálnym otázkam,
oslovuje všetkých ľudí. V zjednocujúcej
sa Európe jednoznačne vyhlasuje, že
Európu nemožno budovať bez Boha.
Dominika, učiteľka
Obdivujem ho, že prijal
poslanie po takej veľkej
osobnosti, akou bol
pápež Ján Pavol II.
Oslovila ma aj jeho myšlienka z encykliky Boh je láska: „Kto sa
modlí, nemrhá časom, aj keď sa zdá, že
situácia je z každej stránky naliehavá
a žiada sa iba konať.“
sestra Alžbeta
Oslovil ma pokorou,
s ktorou prijal svoje zvolenie. Rozhodnosťou,
ktorou háji náuku Cirkvi,
a tým, že aj napriek svojej povesti „konzervatívneho pápeža“
venoval svoju prvú encykliku téme
láska. Osobne som bola povzbudená
tým, že aj napriek všetkým doktrínam
v Cirkvi je prvou a najpotrebnejšou
skutočnosťou jednoduchá láska.
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Keď na tradičnej novoročnej audiencii prijal Benedikt XVI. predstaviteľov talianskych miestnych orgánov,
vo svojom príhovore zdôraznil, že by
bolo vážnou chybou poskytnúť právny
štatút nemanželským zväzkom, pretože to zastiera funkciu rodiny. Súčasne
vyzval poskytovať konkrétnu pomoc
mladým párom. Príhovor sa konal
v čase, keď niektoré politické skupiny
v Taliansku navrhujú uviesť do krajiny Občiansky pakt solidarity (PAC)
– druh právneho uznania de facto

zväzkov vrátane homosexuálnych.
Pripomenul, že „manželstvo ako inštitúcia nevzniká zásahom spoločnosti
alebo autority, nie je zväzkom uloženým zvonka. Naopak, je to vnútorná
potreba zmluvy manželskej lásky. Nie
je to otázka mimoriadnych noriem katolíckej morálky, ale zásadných právd,
ktoré zasahujú celé naše ľudstvo.“

anketa

čím finišuje štvrtá fáza teologického
dialógu, ktorej závery by mali byť
zverejnené tohto roka v dokumente
Apoštolské poslanie Cirkvi.
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emanuel - Boh s nami

Keď sa sny stávajú skutočnosťou
(reportáž z Ríma)
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a začiatku musím povedať, že
ísť do Ríma bolo vždy mojím
snom. Nie však s veľkým zájazdom, ale s malou, rovnako chtivou
skupinkou. A Boh mi to doprial.
Počas Stredoeurópskych katolíckych dní v Mariazelli vznikla myšlienka vytvoriť jednu nadrozmernú knihu
svedectiev viery mladých ľudí (Testimonium fidei). Sedem
zúčastnených krajín: Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Slovinsko,
Maďarsko, Chorvátsko
a Bosna – Hercegovina
sa rozhodli zrealizovať
túto myšlienku. Mladí
z týchto krajín písali zážitky s Bohom, s Cirkvou
a spoločenstvom. Každý
vo svojom jazyku. Tieto
listy sa pospájali a vytvorila sa kniha, ktorá
dostala konečnú podobu práve na Slovensku.
Aby sme túto myšlienku
dotiahli do konca, bolo
potrebné zrealizovať cestu do Ríma.
Celý projekt mal pod
patronátom kardinál
Christoph Schönborn
a ľudia, ktorí majú na starosti pastoráciu mládeže
v daných krajinách.
Nedeľa večer. Putovný
dom Velehrad v Ríme,
ktorí spravujú saleziáni.
Slovenská výprava práve
dorazila. Boli sme tam
ako prví: o. Cyril Jančišin, o. Zdeno
Pupik, Dominika Bašárová, Ľudka
Koščová a ja. Hneď za nami došli
ďalšie päťčlenné skupiny z ostatných
krajín. Vytvorili sme medzinárodnú
skupinu ľudí, ktorí si boli blízki v jednej, ale podstatnej myšlienke. Táto
spoločná myšlienka a túžba z nás vytvorila silné spoločenstvo, uprostred
ktorého bol Boh.
Prvý deň sme navštívili Vatikánske
múzeum. Na jeho obhliadku nestačí
celý deň, a my sme na to mali len pár
hodín Bolo úžasné vidieť toľké diela
známych i neznámych umelcov! Po
obede prišla na rad obhliadka Baziliky
sv. Petra. Niečo skvelé! Jeden zážitok
za druhým. Najprv niečo neopísa-

teľné pri hrobe pápeža Jána Pavla II.
– z tohto miesta, plného ľudí, bolo
cítiť množstvo modlitieb a pokoja.
Potom pohľad na Vatikán z kupoly
Chrámu sv. Petra. Je úžasné mať Večné mesto ako na dlani. V Ríme človek
prežíva čosi jedinečné, niečo ako sen,
na ktorý sa nikdy nedá zabudnúť.
Večer sme navštívili Vatikánske rádio,

kde sme odovzdali svedectvo našim
ľuďom na Slovensku. Na záver dňa
sme navštívili Komunitu svätého
Egídia, s ktorou sme sa zúčastnili na
večerných modlitbách.
Utorok bol putovným dňom. Hneď
zrána sme sa vybrali do ulíc Ríma.
Snažili sme sa vidieť čo najviac. Jedna
pamiatka za druhou. Naše putovanie
sa však nieslo v znamení spoločenstva, ktoré drží pohromade spoločná
myšlienka. To spoločenstvo bolo také
silné, že sme už postupne nevnímali
jazykovú bariéru a dokázali sme hovoriť naozaj o všetkom.
Sme tu. Bazilika svätého Pavla za
hradbami. Prostredie, architektúra
a vanúci pokoj. Niečo nezabudnu-

teľné. Potom prišla návšteva sestier
Baránka, kde sme boli za účasti
kardinála Schönborna prítomní
na svätej omši. Po nej nasledovala
skromná večera a rozhovor so sestrami a kardinálom. Po náročnom,
ale hlboko prežitom dni sme kráčali
k dočasnému domovu. Pred nami bol
deň „D“, vytúžený, očakávaný, deň
plný napätia. Ráno sme
šli na svätú omšu, ktorú
pre nás slúžil opäť kardinál Schönborn spolu
s našimi kňazmi. Potom
už nasledovala samotná
audiencia. Bolo to náročné, ale napriek tomu
patrí vďaka nášmu Bohu,
že to tak obdivuhodne
zrealizoval. Zásluhou
kardinála Schönborna
sme mali prvé miesta,
ktoré nám zaručili najlepší výhľad. A už je to
tu. Svätý Otec prichádza.
Ľudia sa tlačia, všetci sa
ho chcú dotknúť. Prichádza a pozerá sa mi do
očí, naše ruky sa cielene
stretnú. Je to okamih,
ktorý je jedinečný, nezabudnuteľný. Potom
prichádza oficiálne privítanie a v závere vytúžený okamih - odovzdanie
knihy. Prichádza k nám,
pozrie, listuje, díva sa
na nás. Bola to krátka
chvíľa, ale on tú knihu držal v ruke, listoval
v nej a pýtal sa. A to bolo na tom to
najkrajšie. Bolo to splnenie myšlienky
všetkých mladých, ktorí na nej aktívne spolupracovali. A zrazu bol koniec.
My sme však mohli povedať, že naša
túžba je splnená. Po obede niektoré
skupiny odišli, my sme zostali. Večer
sme si urobili poslednú obhliadku
rímskych pamiatok. Nechceli sme,
aby sa tieto rímske dni skončili.
Snažili sme sa naplno využiť posledné minúty v Ríme. Ráno však bolo
rýchle, ani sme sa nenazdali a už sme
sedeli v aute na ceste domov. Niektorí
ešte snívali a nechceli sa prebudiť do
reality. Bol to krásny „sen“, ktorý v nás
zostane živý už navždy. Vďaka Bohu.
Dominika Šoltýsová

midraš rozpráva

VIETE Z BIBLIE, ŽE ...

ABRAM VO VÄZENÍ
Kráľ svojim vojakom prikázal nájsť Abrama a priviesť
ho na jeho dvor. Príkaz bol okamžite splnený.

N

imród sedával na tróne, ktorý
predstavoval vrchol vtedajšieho umenia. Každý, kto sa
približoval k trónu, bol povinný padnúť pred ním na tvár. Keď však viedli
do trónnej sály Abrama, ostal stáť.
„Si to ty, Abram, syn Teracha?“
„Áno, ja.“
„Teda si to ty, ten zradca, ktorý
mal toľko drzosti, že spálil mojich bôžikov? Azda nevieš, že som
vládcom nad všetkými výtvormi?
Mne sa podriaďujú slnko, mesiac
a hviezdy!“
„Prepáč,“ povedal Abram, „nepočul som o tom. Dovoľ mi predniesť len
jednu prosbu, lebo úprimne si želám
uveriť ti.“
„Hovor!“
„Každý deň slnko vychádza na
východe a zapadá na západe. Prikáž,
aby zajtra vyšlo na západe a zapadlo
na východe.“
Všetci ministri a dvorania od
údivu otvorili ústa a s očakávaním
hľadeli na kráľa. Nimród však – nevedno prečo – mlčal.
„Alebo mi splň moju druhú prosbu,“ pokračoval Abram, „odhaľ mi,
o čom práve premýšľam a čo sa chystám spraviť.“
Na nádvorí vládlo úplné ticho. Oči
všetkých prítomných boli upreté na
mladíka, ktorý sa osmelil vyzvať všemohúceho kráľa. Najviac ohromený
bol Nimród. Nikto sa nikdy neodvážil
rozprávať s ním takýmto spôsobom.

preložila a upravila
Valéria Juríčková

Russell Adams a Thomas Levy vykonali vykopávky v Jordánsku na území Edomu. Osobitne na lokalite Chirbet en-Nahás,
čo v arabčine znamená „medené zrúcaniny“, sa preukázala
intenzívna ťažba a spracovanie medi. Prvá v 12. a 11. storočí
pred Kr., druhá v 10. a 9. storočí pred Kr. Do začiatku druhého
z období spadá vláda kráľov Dávida a Šalamúna. Podobné
závery umožňujú ďalšie banské a spracovateľské komplexy.
Bádatelia tiež odhalili dôkazy budovania rozsiahlych opevnení
a preskúmali vyše sto iných stavebných komplexov. Našli sa aj
dva skarabey egyptského pôvodu, zobrazujúce kráčajúcu sﬁngu a loveckú scénu, datované do 19.-20. dynastie ( 1295-1069
pred Kr.) a tzv. Tretieho prechodného obdobia staroegyptských
dejín, do 21.-22. dynastie (1069-715 pred Kr.). Nové vykopávky
presvedčivo poukazujú na existenciu zložitej spoločnosti
a podľa všetkého centralizovaného štátu v edomskej oblasti
pred a súčasne so začiatkom hebrejskej kráľovskej doby. To
znamená, že autori predmetných kníh Starého zákona opísali
spoločensko-politický štatút Edomu verne a pravdivo.
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Krajina Edom sa rozprestierala juhovýchodne od Mŕtveho
mora na pomedzí Jordánska a Izraela. Biblická tradícia spája
Edom s Ezauom, bratom Jakuba. Obaja boli synmi Izáka.
Edomiti (Idumejci) boli semitského pôvodu. Patril k nim napríklad z Nového zákona známy kráľ Herodes. Edomiti nedovolili slobodný prechod Mojžišovi a jeho ľudu počas exodu
z Egypta. Od tých čias boli s Izraelitmi v prakticky nepretržitom
konﬂikte.
Nedôvera väčšiny historikov k biblickému opisu konﬂiktov
prvých hebrejských kráľov s Edomom sa odvíjala od skutočnosti, že neboli odhalené nijaké hmotné pamiatky na Edom staršie
ako z 8. storočia pred Kristom. O to menej verili, že by Edomiti
mali vlastný centralizovaný štát porovnateľný s Izraelitmi. No
Starý zákon na dvoch miestach výslovne uvádza, že Edomiti
mali kráľov dokonca už pred Hebrejmi. Hoci sa predsa len začali
objavovať isté hmotné nálezy z Edomu, podľa datovania spred
8. storočia p. n. l., spor pretrvával.

Abram pozdvihol oči k nebu a zvolal: „Pane, pozri sa na týchto bezbožníkov a súď ich!“
Tu sa Nimród spamätal. „Stráže,“
zvolal, „okamžite hoďte tohto rebela
do väzenia!“
Stráže dali Abramovi okovy a odviedli ho. Hodili ho do podzemia, kde
ho držali desať rokov. Viera Abrama
v Pána však nijako nezakolísala.

zaujímavosti

EDOM

„Netvár sa, že mi nerozumieš,“
povedal Abram. „Nie si žiaden boh!
Si potomok Kuša. A ak to odmietaš,
ako je potom možné, že si nemohol
zachrániť pred smrťou svojho vlastného otca? Pravda spočíva v tom,
že presne tak, ako si nemohol pred
smrťou zachrániť jeho, nezachrániš
ani seba. Ty vôbec nie si nesmrteľná
bytosť!“

Snímka: image38.webshots.com

 Adam sa dožil ešte svojich pra pra
vnúčat? Podľa Biblie Adam sa dožil
ešte Matuzalema a teda zomrel 313
rokov pred narodením Noema.
 Najstarším človekom bol Matuzalem? Dožil sa až 969 rokova a zomrel
až v čase biblickej potopy.
 Noe mal svojich synov až keď mal
500 rokov? až vtedy sa mu narodili
Sem, Cham a Jafet.
 Nielen Najšvätejšia Bohorodička
Panna Mária bola vzatá do neba?
Rovnako bol vzatý do neba aj prorok
Eliáš na ohnivom voze a patriarcha
Henoch, ktorý chodil s Bohom.
 Nielen 12 drahých kameňov na
náprsníku malo veľkňazovi pripomínať, že slúži Bohu za celý Izrael?
Mimo týchto drahokamov (karneol,
topás, smaragd, rubín, zafír, diamant,
hyacint, achát, ametyst, chryzolit,
ónyx a beryl) mal veľňaz na pleciach
v zlatých sieťkach zavinuté dva ónyxové kamene, na ktorých boli vyryté
mená Izraelových synov.
 Tridsať strieborných bola cena
života otroka? V knihe Exodus sa
píše: »Ak býk pokole otroka alebo
slúžku, tak sa jeho pánovi zaplatí
tridsať strieborných šeklov a býk
sa ukameňuje.« A prorok Zachariáš
napísal o tridsiatich strieborných:
»Pán mi povedal: „Hoď ju tvorcovi, tú
nádhernú mzdu, na akú ma ocenili.“
Vzal som teda tridsať strieborných
a hodil som ich v Pánovom dome
tvorcovi.« Toto proroctvo spomína
evanjelista Matúš, aj keď ho spája so
slovami proroka Jeremiáša.
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lekáreň

CHOROBY JAZYKA

S

právne používanie jazyka nám
môže priniesť naplnenie, vzrast,
život a, naopak, nesprávne používanie prináša nepokoj, zmätok, dokonca smrť. Teraz sa budeme venovať
špecifickým chorobám jazyka.

PRÍLIŠNÉ ROZPRÁVANIE
Je také rozšírené, že ho prijímame
ako normálne. Kniha Prísloví 10,19
nás však vystríha: „ Tam, kde je veľa
rečí, nechýba hriech, a preto ten, kto
drží svoje pery na uzde, je rozumný.“
Tam, kde je veľa slov, ťažko zabránime priestupkom. Teda, ak rozprávaš
príliš veľa, zákonite musíš povedať
niečo zlé. Sväté písmo nás upozorňuje, aby sme ani vo vzťahu k Bohu
nepoužívali veľa slov. Kniha Kazateľ
varuje: „Daj si pozor na svoje kroky,
keď ideš do domu Božieho...Nehovor
ústami bez uváženia! Ani myseľ nech
sa ti neprenáhli predniesť slovo pred
Bohom. Lebo Boh je vysoko na nebi
a ty zasa na zemi. Preto nech nie je
tvojich slov veľa“ (4,17 – 5,1). Máme
byť obozretní a hovoriť iba to, čo myslíme vážne a čo sme schopní splniť.
Poznáme ľudí, ktorí stále rozprávajú,
sú nepokojní. Naša spoločnosť je nimi
preplnená. Čo je koreňom problému? Nepokoj. Prílišné rozprávanie
je znakom osoby, ktorej srdce nie je
naplnené pokojom.
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Ježiš povedal: „Ale hovorím vám:
Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať
z každého daromného slova, ktoré
vyslovia“ (Mt 12,36) . Uvedomujeme si, že príde deň, keď sa budeme
zodpovedať z každého slova, ktoré
sme vyriekli? Budeme musieť vydať
počet zo slov, ktoré boli neúprimné,
zlé a ktoré nenašli uplatnenie v našich
životoch. V kázni na hore (Mt 5,37)

Ježiš pripomína: „Ale nech je vaša
reč: áno - áno, nie - nie. Čo je navyše,
je od Zlého.“ Je to udivujúci výrok.
Ak hovoríme viac, ako v skutočnosti
myslíme, potom zveličovanie a preháňanie v našej reči pochádza od Zlého.
Buďme obozretní.

jeho záľubou.“ Každý z nás sa musí
preto rozhodnúť. Som ochotný vzdať
sa lživého jazyka alebo som pripravený v konečnom dôsledku stratiť svoju
dušu? Ak nezastavíme klamstvo včas,
táto choroba jazyka môže byť pre nás
osudnou.

OHOVÁRANIE

UNÁHLENOSŤ V REČI

„Neroznášaj osočovania medzi
súkmeňovcami! Nečíhaj na život
svojho blížneho!“(Lv19,16) Ak občas
podľahneme tomuto pokušeniu,
a nemáme chuť a čas s ním bojovať,
možno nám pomôže, ak zistíme,
komu tým slúžime. Preklad slova
diabol znamená v gréčtine ohovárač.
Ak ohováraš, šíriš, rozprávaš klebety
alebo „overené správy“, robíš diablovu prácu. Našou úlohou je pracovať
pre Krista. A nie iba neroznášať, ale
máme zodpovednosť klebety neprijímať. Nesmieme jesť ovocie klebiet,
lebo sú jedom . Nimi býva otrávených
mnoho medziľudských vzťahov.

Príslovia 29,20 : „Ak vidíš muža,
ktorý sa prenáhľuje vo svojom konaní,
nuž vedz, že pochábeľ má viac nádeje
než on.“ Keď sme vo svojich slovách
unáhlení, náš stav je horší ako stav
bláznov. Sú to vážne slová, lebo Biblia
nehovorí o bláznovi nič dobré. V Starom zákone je zaznamenaný príbeh
muža, ktorému sa to stalo len raz.
Príbeh hovorí aj o cene, ktorú musel
zaplatiť. Týmto mužom bol Mojžiš.
Boh ho poveril, aby šiel pred ľudom
Izraela a hovoril k skale, ktorá vydá
vodu. Mojžiš bol už však unavený
a nahnevaný z Izraelitov a povedal
im: „Počujte, vy buriči! Budeme vám
môcť vyviesť vodu z tejto skaly?“ (Nm
20,10). Potom namiesto toho, aby
k skale prehovoril, udrel ju. Pre tento skutok neposlušnosti, vyjadrený
v unáhlených slovách, stratil výsadu
vstúpiť do zasľúbenej zeme spolu s ľudom Izraela. „Pri meribských vodách
popudili ho k hnevu, Mojžiš tu zle
pochodil ich vinou, tak ho rozčúlili, že
nerozvážne slová vyslovil “ (Ž 106,3233).
Diagnóza: roztrpčený duch spôsobí to, že naše ústa začnú hovoriť
neuvážene. Tieto unáhlené slová nás
stoja mnoho výsad a požehnaní. Keď
Mojžiš musel za svoj unáhlený výrok
zaplatiť, dajme si pozor, aby sme aj my
nehovorili unáhlene. To by nás v duchovnej oblasti mohlo stáť veľa.

KLAMSTVO
Často si svoje nepravdivé slová
dokážeme ospravedlniť - nazveme
ich zveličovaním. V skutočnosti je to
klamstvo. V Knihe Prísloví 6,16-19 sa
hovorí o veciach, ktoré Pán nenávidí:
„Šestoro vecí nenávidí Pán a sedmoro
je preň ohavnosťou: pyšné oči, jazyk
falošný, a ruky, ktoré prelievajú krv
nevinnú, srdce, ktoré snuje zlé zámery,
nohy, čo bežkom utekajú za zlom, kto
hovorí lož ako svedok falošný a ten,
kto medzi bratmi zvady rozsieva.“
Z týchto siedmich vecí sa tri vzťahujú
na jazyk: falošný - lživý jazyk, falošný
svedok, ten, kto rozsieva zvady medzi
bratmi. Dve sú priamo spojené s hovorením klamstiev. Aj verš 12,22 nás
upozorňuje: „Luhárske pery sa ošklivia
Pánovi, tí však, čo pravdu pestujú, sú

Alžbeta a Anton Pariľákovci

poviedka
znal ju iba podľa vzhľadu, pretože
na svete už v tej chvíli neexistovalo
ani jedno jediné písmenko. Preto
ho priam šokovalo, keď v nej objavil
jednu celú neporušenú vetu. Tá znela:
„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo
u Boha a to Slovo bolo Boh!“
Jozef

Na počiatku
bolo slovo,...

S

jený vzal do ruky ovládač, aby prepol
na iný kanál, ale na väčšine tlačidiel
chýbali číslice.
Roztrasenou rukou ho odložil a začal listovať v televíznom týždenníku.
Vyzeral, akoby v tlačiarni zabudli vysádzať programy na sobotu a nedeľu.
Z piatka chýbala najmenej polovica.
Najviac ho vystrašilo, keď z jednej
z kníh mu zmizli písmená priamo
pre očami. Vrátil sa k televízoru a až
do večera nasledujúceho dňa sa od
neho neodlepil. Iba raz, keď jeden
z hlásateľov skonštatoval, že „táto
celosvetová katastrofa nabrala priam
biblické rozmery“, sa vrátil k polici
s knihami a vybral z nej Bibliu. Spo-

... ale čo bude
na konci?
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tarý muž neveriacky vypliešťal
oči na obrazovku svojho počítača. Chcel ukončiť vetu bodkou,
ale tá nie a nie naskočiť. Rytmicky
stláčal príslušný kláves, ale odrazu
zmizlo i predchádzajúce písmenko.
A potom ďalšie a ďalšie v niekoľkosekundových intervaloch. Zľakol sa
a pre istotu si položil ruky na kolená.
Nehybne pozoroval, ako miznú celé
vety, až kým pred ním neblikala čistá
plocha.
„Asi nejaká porucha,“ pomyslel si
a pre istotu vypol prístroj. Spomenul
si na radu svojho synovca, aby do jeho
príchodu nič neopravoval. Chcel mu
okamžite zavolať, ale vzápätí si uvedomil, že je takmer polnoc. Namiesto
toho sa na svojom kolieskovom kresle
presunul k skrinke s inzulínom.
Cestou k nej zapol televízor. Ozval
sa vzrušený hlas komentátora správ,
ale starý muž ho nepočúval, lebo si
sústredene vpichoval liek. Až potom
otočil kreslo k obrazovke a to, čo na
nej uvidel, mu nedovolilo odpútať sa
od nej niekoľko najstrašnejších hodín jeho života. Najprv si myslel, že
vysielajú jeden z tých katastrofických
filmov, ktoré nemal rád. Sekvencie
padajúcich lietadiel sa prelínali so
zábermi lekárov a sestričiek, ktoré
v panike pobehovali po nemocničných chodbách. Pred bankami sa
tiesnili davy ľudí, domáhajúcich sa
svojich vkladov.
Starca však zaujalo niečo iné.
Všimol si, že televízne titulky nie sú
úplné, že niektorým chýba polovica
písmen. Ani nápisy na budovách
a autobusoch neboli v poriadku. Na
reklamných pútačoch sa nedalo prečítať, čo vlastne propagujú. Znepoko-

Redakčná poznámka: Tiež mávate
občas pocit, že informácií je už toľko,
že sa v nich začínate topiť? To ale nepoznáte tú najstrašnejšiu informáciu
– ich počet!
V súčasnej dobe sa na internete
nachádza približne 100 000 terabytov informácií. Pre porovnanie: celá
knižnica Kongresu USA uchováva 10
terabytov, čo je v praxi okolo 20 miliónov kníh a 60 miliónov dokumentov.
Na každého človeka ročne pribudne
pomyselný stĺpec kníh vysoký desať
metrov. Od roku 2000 sa produkcia
i počet uložených informácií zvyšuje
každoročne o jednu tretinu.
Tento nárast možno smelo nazvať
informačnou potopou. Existujú síce
všakovaké dômyselné vyhľadávacie
systémy, ale tie sotva dokážu rozoznať
dôležité od nepodstatného.
Napriek všetkým pozitívam, ktoré
tento nový civilizačný fenomén prináša, je nutné dávať pozor, aby sa
ľudstvo nestalo od neho príliš závislé.
Akákoľvek porucha alebo zneužitie by
mohli mať skutočne nepredvídateľné
následky.
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spoločnosť

Nič nové pod slnkom
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rednedávnom rozvírilo hladinu literárnych vôd vydanie
knihy Dana Browna Da Vinciho kód. Na Slovensku jej náklad
prevýšil 100 tisíc výtlačkov.
Podobne ako v Nemecku aj vo Veľkej Británii vedie v rebríčku najpredávanejších kníh v roku 2004. Za román
o pôsobení tajných bratstiev a hľadaní
legendárneho svätého grálu vydali
obyvatelia Veľkej Británie dovedna 9,1
milióna libier. Brownov Da Vinciho
kód získal tento rok ocenenie British
Book Awards s počtom predaných
výtlačkov viac ako 30 miliónov v 40
svetových jazykoch. Kniha má už aj
filmovú podobu. Získala si mnoho
priaznivcov, ale právom aj mnoho
odporcov, predovšetkým u historikov
a veriacich katolíkov. Ako z historického, tak i z náboženského hľadiska
sa v románe vyskytuje množstvo
zavádzajúcich poloprávd a sporných
tvrdení.

ODKÓDOVANIE
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1. Kedy zomrel pápež Ján Pavol II.?
2. Kto bol ukrižovaný spolu s Ježišom Kristom?
3. Okrem Liturgie sv. Jána Zlatoústeho a Liturgie sv. Bazila Veľkého
sa slúži ešte jedna liturgia iba raz v
roku. Ktorá to je a kedy sa slúži?
4. Aký veľký sviatok slávia židia
v čase, keď my kresťania slávime
sviatky Veľkej noci?

OMYLY
Jozef Jančovič vo svojej recenzii
ponúka historicky overené fakty, ktoré
dôsledne vyvracajú hodnoverne sa
tváriace konštrukcie Dana Browna.
Konkrétne a brilantne rozoberá
viaceré omyly: vznik kanonických
evanjelií a hodnovernosť apokryfov;
vyhlásenie Krista ako Boha až na
koncile v Nicei; označenie cisára
Konštantína za toho, ktorý presadil
zaradenie štyroch evanjelií do kánona
Cirkvi; tvrdenie, že Ježiš bol určite
ženatý, lebo bol žid; oženil sa s Máriou
Magdalénou a mal s ňou deti atď.
V závere autor ponúka zhrnutie: „Brownova kniha je poplatná
modernej gnóze, populárnej najmä
v prostrediach New Age, že historická
pravda je úplne vedľajšia pre vieru.
Neplatí to však v prípade, keď má
historická pravda podporiť Brownovu
agendu o Márii Magdaléne a Katolíckej cirkvi, tam ju treba pragmaticky
brať do úvahy. V románe jeden jeho
hrdina vyhlásil, že každá viera je
založená na výmysloch a že problém
5. V akom príbuzenskom vzťahu boli
apoštoli Peter a Ondrej?
6. Ktorý deň Svätého a Veľkého
týždňa je aliturgický (neslúži sa sv.
liturgia)? Slúžila by sa iba vtedy, ak
by na tento deň pripadol Sviatok
zvestovania Presvätej Bohorodičke.
7. Prečo Izrael blúdil 40 rokov po
púšti?

začne, keď začneme doslovne veriť
v tieto obrazy a metafory. Brown však
zabudol, že prvotné kresťanstvo, ako aj
rané židovstvo nie je iba o symboloch
a metaforách. Je o pravdách založených na historických skutočnostiach.
Román Da Vinciho kód a onedlho aj
jeho sfilmovanie sa pokúšajú priniesť
do unudeného tretieho tisícročia,
zaberajúceho na tajomnosť sexu
v náboženskom hábe, nový pochabý
pohľad na Ježiša a náboženskú múdrosť o božskom ženstve, no určite
neponúkajú reálneho Ježiša, ktorý
svojimi činmi a životom načrtol kontúry kresťanskej civilizácie.“

PREČO?
Asi ťažko niekto jednoznačne odpovie na otázky, ktoré sa v podobných
prípadoch nevyhnutne natískajú:
Prečo si autor dal tú námahu vytvoriť
takýto román? Naozaj veril faktom, na
ktorých postavil dej príbehu? Chcel
zdiskreditovať Cirkev alebo zarobiť
„veľké“ peniaze? Ide o manipuláciu
a hru s podvedomím čitateľov alebo
iba o obyčajnú povrchnosť pri spracovávaní faktov? A na druhej strane:
Prečo ľudia (a aj mnohí veriaci) túžia
po takýchto románoch? Naozaj stratili
kritické myslenie, keď sú ochotní prijať nepodložené fakty a pochybovať
o vlastnej viere? Alebo je za tým túžba
po dobrodružstve a odhaľovaní tajomstiev? Možno naplniť túto odvekú
túžbu človeka aj v Cirkvi? Prežívame
svoju vieru a vzťah s Bohom ako úžasné dobrodružstvo plné neodhalených
tajomstiev, ktoré nepotrebujeme vymeniť za vymyslené náhrady?
-bdk8. Ktorá súčasť odevu východných
eparchov je adekvátna rímskemu
páliu, ktoré nosí pápež a udeľuje
arcibiskupom-metropolitom?
9. V ktorom meste vyvrcholili Stredoeurópske katolícke dni?
10. Kde vo svete sa teší Panna Mária
Guadalupská veľkej úcte?

Odpovede: 2. apríla 2005; 2. dvaja zločinci: jeden sprava, druhý zľava (Mt 27, 38); 3. Liturgia sv. Jakuba a slávi sa 23. októbra; 4. PESACH – deň
spomienky na udalosti spojené s odchodom Izraelitov z Egypta; 5. Peter a Ondrej boli bratia (Mt 10, 2); 6. Veľký piatok; 7. Lebo reptali proti Bohu
(Nm 14, 29-34); 8. omofor; 9. Mariazell; 10. Latinská Amerika.

test slova

Keďže sa autor knihy (a nie je ani
prvý, ani posledný) odvoláva na pravdivosť historických faktov, je potrebné, aby sa k tomu vyjadrili tí, ktorých
sa tieto fakty dotýkajú. Jedným z tých,
ktorí sa na to podujali, je aj Jozef
Jančovič, slovenský biblista. Vo svojom Odkódovaní Da Vinciho kódu
(úplný text recenzie nájdete na www.
kbd.sk) píše: „Po umeleckej stránke
sa nedá autorovi románu uprieť jeho
rozprávačský talent. Jeho triler má
napínavé zvraty a zápletku, v knihe sa
originálnym spôsobom otvára množstvo tém, ktoré v dejinách vždy zabrali
(maliarske umenie, gnostické evanje-

liá, legenda o gráli, kabala, templári,
slobodomurári, symbolika, šifry).
Kniha je veľmi pútavá, miestami až
zábavná. Veľmi neprístojnou sa kniha
stáva pre svoju tému a propagandu
a tiež ostrú kritiku prvotnej Cirkvi,
ale aj súčasnej „mocenskej“ Katolíckej cirkvi, ktorej vedenie v románe
podporuje cirkevnú skupinu Opus
Dei, aby cez ňu zatajila oslobodzujúcu
pravdu a novú náboženskú múdrosť
o Ježišovi. Nová múdrosť je doslovný
preklad mena francúzskej knižnej
hrdinky Sophie Neveu.“

detská stránka

LÓT

Milé deti,

Boh nás vidí vždy a všade.
Pozná všetky naše skutky.
Vie zhodnotiť našu spravodlivosť.
Aj Lótovu spravodlivosť videl
a rozhodol sa ho zachrániť z mesta,
ktoré mal v úmylse zničiť.
Určite aj nás vždy zachráni,
ak o to budeme stáť.

BIBLICKÉ POSTAVY
NEPREHLIADNI!
Boh ho zachránil z mesta
určeného na skazu,
pretože bol spravodlivý.

ZNIČENÉ MESTO
Útek

Lót sa oddelil od Abraháma a odišiel bývať do mesta, ktoré sa
volalo . . . . . . . Mesto potom Boh pre nemravnosť zničil.

Anjeli súrili Lóta,
aby čím skôr odišiel z mesta,
v ktorom býval.
Úloha:
Nájdi spolu s Lótom cestu
z mesta. Cesta vedie po políčkach, ktoré sú vždy o šesť väčšie
ako predchádzajúce. Môžeš ísť
4 smermi: hore, dole, vpravo,
vľavo. Začni v prvom riadku.
Nájdenú cestu si vyfarbi.

Úloha: Ak správne vyplníš tajničku, dozvieš sa názov mesta.

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ

1.

2.

O

4.

5.

1.

6.
A

O
O

Súťažná otázka:
Kto prišiel varovať Lóta
pred spustošením mesta,
v ktorom býval?

3.

O
A
A

2.

12
18
4.
26
Pomôcka: Gn 16,16
34
Odpoveď pošli najneskôr
40
do 14. mája 2006.
5.
6.
46
Do súťaže sa môžu zapojiť
pravdepodobne
školopovinné deti. V každom
212
čísle vylosujeme výhercu nále218
piek. Tí, ktorí správne odpovedia
Správne odpovede z č. 7/2006:
na tri súťažné otázky, budú
224
v júni a v decembri zaradení Biblická minisúťaž: Abrahám mal
232
do losovania o pekné ceny.
86 rokov, keď sa mu narodil Izmael.
236
Lucia Lukačová z Poše.
Cesta - c; Izmael = Boh vyslyší;
Blahoželáme.
240
Izmael bude ako divý osol.

3.

6
12
32
20
48
166
206
212
218
224
230
236

0
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12
14
34
100
200
206
212
216
232
240

8
12
26
32
38
44
194
188
182
176
238
244

2
8
20
38
44
48
54
60
166
170
176
180

2
8
14
44
50
66
122
152
158
164
172
178

8
16
22
50
56
62
80
146
140
168
174
178

12
18
28
56
62
68
86
90
134
140
144
150

18
24
58
62
66
72
78
84
128
122
116
120

22
24
30
68
74
80
86
92
98
104
110
118
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oznamy a relax
Spolok svätých
Cyrila a M
Metoda
etoda
Naši jubilanti
V máji 2006 si okrúhle životné jubileum
pripomínajú títo naši členovia:
50 rokov: Juraj Blaščák z Prešova, Mária Bočková z Kamennej Poruby, Magdaléna Dudová
z Matiašky, Mária Hybalová z Petkoviec, Imrich
Krišš z Abranoviec, František Šoganič z Vranova
- Lomnice
60 rokov: Oľga Baranovičová z Prešova, Ing. Ján
Hubaľ z Rakovca nad Ondavou, Mária Malejčíková zo Sobraniec, Ružena Mrázová z Hrane,
Ing. Ján Paľovčík s manželkou z Michaloviec,
Mária Piatková z Blatných Remiet, Katarína Pohanková z Košíc-Terasy, Blažej Šandor z Nacinej
Vsi, Elena Škovranová z Drienice
70 rokov: Anna Baranová z Banského, Marta
Bohunická z Košíc-Terasy, o. Pavol Dancák st.
z Prešova, Ing. Zdenko Dzurjaník z Michaloviec-Topolian, Júlia Harvilčáková z Oreského, Štefan
Horňák z Kuzmíc, Anna Huličová z Helcmanoviec, Margita Kočanová zo Strážskeho, Anna
Koščová zo Sečoviec, Michal Zubáľ z Olšavice
75 rokov: Mária Barbuščaková z Torysiek, Mária
Cimbalová z Bratislavy, Terézia Demjanová
zo Svidníka, Helena Ferjaková z Hažína nad
Cirochou, Mária Ľaľová z Topole, Ing. Pavol
Olexa zo Sečoviec, Anna Romanová z Trnavy
pri Laborci, Mária Rudrašková z Topole, Johana
Semanová z Kysty
80 rokov: Anna Brodyová z Falkušoviec, Margita Dragúňová z Michaloviec, Mikuláš Soták
z Vinného, Mária Zelinková zo Zbudskej Belej,
Mária Žebrová z Michaloviec
85 rokov: Anna Čabalová z Hriadok, Anna
Danková z Hriadok, Mária Doričová z Horne,
Andrej Džubák zo Slivníka, Andrej Kopčák
z Košíc, Ferdinand Mak z Trnavy, PhDr. Ján
Olejník, CSc., z Michaloviec, Ján Tokár z Jastrabia
nad Torysou
90 rokov: Michal Savka z Nižnej Rybnice
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích
milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!
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
Slovenská televízia
1.5. (pondelok) - 9.20 Slovo repr.;
15.45 Orientácie repr.; 16.20 Slovo
repr.; 21.40 Sféry dôverné - priamy
prenos diskusnej relácie o láske.
2.5. (utorok) - 13.15 Sféry dôverné repr.
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6.5. (sobota) - 17.45 Poltón 8/25 - hitparáda
gospelovej hudby.
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7.5. (nedeľa) - 9.05 Dobro ako princíp svetla
a pravdy - medailón o živote a diele akademického maliara Igora Rumanského; 10.00
Evanjelické Služby Božie - priamy prenos
ev.a.v.Služieb Božích zo Starej Turej pri slávnosti
70.výročia smrti Kristíny Royovej; 14.15 Orientácie 15/37- magazín zo života veriacich, nielen
pre nich; 18.50 Slovo- duchovný príhovor; 00.50
Orientácie repr.; 01.25 Slovo repr.

Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi, vstal, ako ... (dokončenie v tajničke)
Pomôcky:
invar, Iler,
Dealu, ask

Zliatina
železa
a zinku

Autor:
Arithmetic
Rumunské
mesto
V. Komanický, logicskr.unit,
Humenné

2. časť
tajničky

Alžírska
rieka

Ako
Idant

slovo

Schovaj

Alkoholický
nápoj

Označenie
citlivosti
ﬁlmov

3. časť
tajničky

Vystužovala
betón

Škriepka,
zastarale

1. časť
tajničky

Slovan

Nehorel
plameňom

Oná

Vystríhate
ma
Šarkan
Spojka

Umývadlo
v sakristii

Dvojkolesový vozík

slovo

Pomrvené
seno

Ohorok

Výsledok
v šachu
Nemecká
speváčka

Tiger, po
česky
Predložka
Značka
amerícia

Vyrobená
z olova

Úspech
Nedobrá vec

Nátura
Útočenie
Úžas
Spojka

Ježiš Spasiteľ sveta
Latinský preklad Biblie

Morská pláž

Predložka
České
mužské
meno

Mal
neúspech

Usadená
nečistota

Severská
jednotka
hmotnosti

PÚTNICI BICYKLOVÍ

Dvojhláska

OSEMSMEROVKA

...rád vám oznamujem, že kto by chcel zažiť K K T A R K I O K L A S N
čosi ako týždenné dobrodružstvo s Bohom E A Š U D Z E N A K D I O
na cestách, toto leto má šancu. Pozývam A L P R D A Á I S A Š L H
všetkých mladých duchom od 17 rokov,
chalanov aj baby, jednotlivo aj s kamarátmi, CH D Á I V A L Á L A R A R
na cyklistickú púť do Banskej Bystrice. Štart R H V P T E L H R K E O O
je 24. júla v Humennom (možnosť dohody A A B E J U I O L V V K B
inak). Trasa povedie cez Dargov, Košice, É L S N N M L R S E Y A T
Krompachy, Levoču a Brezno.
R T A T A T Á Á N T Ŕ N E
My jezuiti budeme mať 30. júla v Banskej Y O Ó B L Z H H C O I Z L
Bystrici slávnosť, lebo práve prežívame
svoj jubilejný rok. Táto cyklistická púť bude B R O P A I A R H I A O O
preto súčasťou viacerých pútí do katedrály A V B B Z M N R L Ť A A P
zasvätenej nášmu misionárovi sv. Františkovi É R A Á E M A A E I Y T Z
Xaverskému.
P A K T D D A R N T N I A
Oznamujem to trocha skôr, ale možno je E O Á S I C L Á I A Č R S
potrebný nejaký čas prípravy a sporenia( D N I S I K T C N Ž E A I
verím, že tisícka by mala stačiť) na takúto E O K L T E Á E I I A P N
púť. Takže, ak by ste mali záujem vy alebo
niekto, koho poznáte, smelo ma kontaktujte. N O A A B A Ž N V A A L H
J P L Á P E N A E Ľ Ú K M
Už teraz sa na vás teším.
váš bradján sj

Legenda: ABOV, ADVENT, ALABAMA, ANJEL,
ARCHA, BAZÁR, BETÁNIA, CENA, DRÁHA, DUŠA,
EDEN, ENAK, HLAD, HNEV, HNIS, HRADISKO, HROB,
IHLA, IKRA, INRI, ISKRA, IZÁK, KAIN, KAPITULÁCIA,
KLAS, KVET, LÁSKA, LIEK, METÁN, NAZARETČAN,
NEPÁL, NINIVE, OBED, PAKT, PALICA, PARITA, POLE,
RASTLINA, REŤAZE, RYBA, SILA, SION, STAN, TESTY,
TÓRA, TŔNIE, UDALOSTI, VATIKÁN, VERŠ, VIERA,
Cenník inzercie: 3 Sk/slovo + 30 Sk/foto alebo ZNAK, ŽABA, ŽALM, ŽIAĽ.
rámček. Za zvýraznenie slov mimo mien alebo Tajničku tvorí 39 nevyškrtaných písmen. Autor:
sivý podklad pod rámček 50% príplatok.
Marek Pataky.

E-mail: jburda@jesuits.net alebo Ján Burda,
SJ, P.O. Box 173, 814 99 Bratislava
PS: O jubilejnom roku a pútiach pod spoločným názvom Xaveriáda 2006 sa môžete
dozvedieť viac na stránke www.jezuiti.sk.
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(iba dnes a na zakončenie sviatku). Prepustenie
s krížom. Sk 14, 6-18, zač. 34; Jn 7, 14-30, zač.
26; apoštolovi Šimonovi: 1 Kor 4, 9-16, zač. 131;
Mt 13, 54-58, zač. 56.
Štvrtok 11. 5. - Blažený hieromučeník
Vasil, prešovský svätiaci biskup. Založenie
Konštantínopola. Svätý hieromučeník
Mókios. Svätí, apoštolom rovní Cyril
a Metod, učitelia Slovanov (u nás 5. júla).
Tropár z Polovice a hieromučeníkovi Vasilovi.
Sláva: kondák o hieromučeníkovi Vasilovi.
I teraz: z Polovice. Prokimen, aleluja a pričasten
z Polovice a hieromučeníkovi Vasilovi. Sk 10,
34-43, zač. 26; Jn 8, 12-20, zač. 29.
Piatok 12. 5. - Naši otcovia svätý Epifanios,
cyperský biskup, a svätý Germanos, konštantínopolský patriarcha. Zdržanlivosť od
mäsa. Menlivé časti, okrem čítaní, do 17. 5. sú
z Polovice Päťdesiatnice. Sk 10, 44 - 11, 10, zač.
27; Jn 8, 21-30, zač. 30.
Sobota 13. 5. - Svätá mučenica Glykéria. Sk
12, 1-11, zač. 29; Jn 8, 31-42a, zač. 31.
Nedeľa 14. 5. - Piata nedeľa po Pasche
– o Samaritánke. Svätý mučeník Izidor.
Radový hlas je štvrtý, evanjelium na utierni je
siedme. Predobrazujúce antifóny. Tropár z Nedele o Samaritánke a z Polovice. Sláva: kondák
o Samaritánke, I teraz: Polovice. Prokimen,
aleluja a pričasten z Nedele o Samaritánke.
Prepustenie s krížom. Sk 11, 19-26; 29-30, zač.
28; Jn 4, 5-42, zač. 12.
Pondelok 15. 5. - Náš prepodobný otec
Pachómios Veľký. Tropár z Polovice a zo
služby prepodobnému. Sláva: kondák zo služby
prepodobnému, I teraz: z Polovice. Prokimen,
aleluja a pričasten z Polovice a zo služby
prepodobnému. Sk 12, 12-17, zač. 30; Jn 8,
42-51, zač. 32.
Utorok 16. 5. - Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia
Veľkého. Sk 12, 25 – 13, 12, zač. 31; Jn 8,
51-59, zač. 33.
Streda 17. 5. - Zakončenie Polovice
Päťdesiatnice. Svätý apoštol Andronik
a spoločníčka. Tropár z Polovice. Sláva: I teraz:
kondák z Polovice. Prokimen, aleluja a pričasten z Polovice. Namiesto Dôstojné je: IX. irmos
z Polovice na 8 hlas: Matkám panenstvo je čosi
divné. Prepustenie s krížom. Sk 13, 13-24, zač.
32; Jn 6, 5-14, zač. 18.
Štvrtok 18. 5. - Svätý mučeník Teodot z Ankyry. Tropár zo 4. hlasu. Sláva: kondák z Nedele
o Samaritánke, I teraz: z Paschy. Prokimen,
aleluja a pričasten z Nedele o Samaritánke (aj
v piatok a sobotu). Sk 14, 20b-27 (35); Jn 9,
39 - 10, 9 (35).
Piatok 19. 5. - Svätý hieromučeník Patrik,
pruský biskup, a spoločníci. Zdržanlivosť
od mäsa. Sk 15, 5-34, zač. 36; Jn 10, 17-28a,
zač. 37.
Sobota 20. 5. - Svätý mučeník Tallelaios. Sk
15, 35-41, zač. 37; Jn 10, 27-38, zač. 38.
Nedeľa 21. 5. - Šiesta nedeľa po Pasche
– o slepom. Svätí veľkí králi, apoštolom
rovní Konštantín a Helena. Radový hlas je
piaty, evanjelium na utierni je ôsme. Predobra-

zujúce antifóny. Tropár z Nedele o slepom a zo
služby apoštolom. Sláva: kondák zo služby
apoštolom, I teraz: o slepom. Prokimen, aleluja a pričasten z Nedele o slepom a zo služby
apoštolom. Prepustenie s krížom. Sk 16, 16-34,
zač. 38; Jn 9, 1-38, zač. 34.
Pondelok 22. 5. - Svätý mučeník Bazilisk.
Menlivé časti z Nedele o slepom. Sk 17, 1-15,
zač. 39; Jn 11, 47-57, zač. 40.
Utorok 23. 5. - Náš prepodobný otec
a vyznávač Michal, synadský biskup. Prepodobná Eufrozína Polocká, igumenka
Monastiera svätého Spasiteľa. Menlivé
časti z Nedele o slepom. Sk 17, 19-28a, zač.
40b; Jn 12, 19-36a, zač. 42.
Streda 24. 5. - Zakončenie Paschy. Náš
prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu. Prepodobný Nikita Stĺpnik,
perejaslavský divotvorca. Predobrazujúce
antifóny a blaženstvá (alebo 1. a 2. antifóna
Paschy a 3. antifóna každodenná s nedeľným
refrénom zo Vzkriesenia.) Vchod nedeľný.
Tropár nedeľný 5. hlasu. Sláva: kondák z Nedele
o slepom, I teraz: kondák Paschy. Prokimen,
alliluja Paschy. Spieva sa Trojsvätý. Pričasten:
Telo Kristovo. Prepustenie Paschy s krížom.
Po prepustení kňaz za spevu „Ctihodný Jozef“
odkladá z prestola pláštenicu. Sk 18, 22-28, zač.
41; Jn 12, 36-47, zač. 43.
Štvrtok 25. 5. - Pánovo nanebovstúpenie.
Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého
a slávneho Pánovho proroka, predchodcu
a krstiteľa Jána. Prikázaný sviatok. Menlivé
časti z Pánovho nanebovstúpenia. Myrovanie.
Sk 1, 1-12, zač. 1; Lk 24, 36-53, zač. 114.
Piatok 26. 5. - Svätý apoštol Karpos, jeden
zo sedemdesiatich. Zdržanlivosť od mäsa.
Predobrazujúce antifóny. Vchod: ... čo si slávne
vstúpil na nebesia.... Ostatné menlivé časti
z Nanebovstúpenia sa berú až do 2. 6. Sk 19,
1-8, zač. 42; Jn 14, 1-11a, zač. 47.
Sobota 27. 5. - Svätý hieromučeník Terapont. Sk 20, 7-12, zač. 43; Jn 14, 10b-21,
zač. 48a.
Nedeľa 28. 5. - Siedma nedeľa po Pasche
– svätých Otcov I. ekumenického snemu.
Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky
biskup. Radový hlas je šiesty, evanjelium na
utierni je desiate. Predobrazujúce antifóny.
Vchod: ... čo si slávne vstúpil na nebesia... Tropár hlasu, Nanebovstúpenia a sv. Otcov. Sláva:
kondák o sv. Otcoch, I teraz: Nanebovstúpenia.
Prokimen, aleluja a pričasten z Nedele sv.
Otcov. Namiesto Dôstojné – Zvelebuj a Irmos.
Sk 20, 16-18a; 28-36, zač. 44; Jn 17, 1-13,
zač. 56.
Pondelok 29. 5. - Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna. Sk 21, 8-14, zač. 45;
Jn 14, 27b - 15, 7, zač. 49.
Utorok 30. 5. - Náš prepodobný otec Izák,
igumen Dalmatovho kláštora. Sk 21, 26-32
, zač.46; Jn 16, 2b-13a, zač. 53.
Streda 31. 5. - Svätý apoštol Hermas. Svätý
mučeník Hermeias. Sk 23, 1-11, zač. 47; Jn
16, 15-23, zač. 54.
Vojtech Boháč
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Pondelok 1. 5. - Svätý prorok Jeremiáš.
Menlivé časti, okrem čítaní, sú celý týždeň
z Nedele o myronosičkách. Prepustenie bez
kríža. Sk 6, 8 – 7, 5a; 7, 47 - 60, zač. 17; Jn 4,
46b-54 , zač. 13.
Utorok 2. 5. - Náš otec svätý Atanáz Veľký.
Tropáre z Nedele o myronosičkách a Atanázovi.
Sláva: kondák o Atanázovi, I teraz: Paschy.
Prokimen, aleluja a pričasten Nedele o myronosičkách a Atanázovi. Sk 8, 5-17, zač. 18; Jn
6, 27-33, zač. 20; sv. Atanázovi: Hebr 7, 26 – 8,
2, zač. 318; Mt 5, 14-19, zač. 11.
Streda 3. 5. - Svätí mučeníci Timotej
a Maura. Odchod do večnosti nášho
prepodobného otca Teodóza, igumena
Pečerského monastiera. Tropáre z Nedele
o myronosičkách a zo služby prepodobnému.
Sláva: kondák zo služby prepodobnému, I teraz:
Paschy. Prokimen, aleluja a pričasten Nedele
o myronosičkách a zo služby prepodobnému.
Sk 8, 18-25, zač. 19; Jn 6, 35-39, zač. 21.
Štvrtok 4. 5. - Svätá mučenica Pelágia. Sk
8, 26-39, zač. 20; Jn 6, 40-44, zač. 22.
Piatok 5. 5. - Svätá a slávna mučenica
Irena. Zdržanlivosť od mäsa. Sk 8, 40 – 9, 19a,
zač. 21; Jn 6, 48-54, zač. 23.
Sobota 6. 5. - Svätý, spravodlivý a veľmi
trpezlivý Jób. Tropáre z Nedele o myronosičkách a Jóbovi. Sláva: kondák o Jóbovi, I teraz:
Paschy. Prokimen, aleluja a pričasten Nedele
o myronosičkách a Jóbovi. Sk 9, 20-31, zač. 22;
Jn 15, 17 - 16, 2, zač. 52.
Nedeľa 7. 5. - Štvrtá nedeľa po Pasche
– o porazenom. Spomienka na znamenie
úctyhodného kríža, ktoré sa ukázalo na
nebi vo svätom meste Jeruzalem. Radový
hlas je tretí, evanjelium na utierni je štvrté.
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti z Nedele o porazenom. Prepustenie s krížom. Sk 9,
32-42, zač. 23; Jn 5, 1-15, zač. 14.
Pondelok 8. 5. - Svätý apoštol a evanjelista
Ján Teológ. Náš prepodobný otec Arsenios
Veľký. Tropár z Nedele o porazenom a Jánovi
Teológovi. Sláva: kondák o Jánovi Teológovi,
I teraz: Paschy. Prokimen, aleluja a pričasten
Nedele o porazenom a Jánovi Teológovi. Sk 10,
1-20, zač. 24; Jn 6, 56-69, zač. 24; sv. apoštolovi
Jánovi:1 Jn 1, 1-7, zač. 68b; Jn 19, 25-27; 21,
24-25, zač. 61.
Utorok 9. 5. - Svätý prorok Izaiáš. Svätý
mučeník Christofor. Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého
Mikuláša Divotvorcu,z Myry do mesta
Bari. Tropár z Nedele o porazenom a Mikulášovi. Sláva: kondák o Mikulášovi, I teraz:
Paschy. Prokimen, aleluja a pričasten Nedele
o porazenom a Mikulášovi. Sk 10, 21-33, zač.
25; Jn 7, 1-13, zač. 25; sv. Mikulášovi: Hebr 13,
17-21, zač. 335; Lk 6, 17-23a, zač. 24.
Streda 10. 5. - Polovica Päťdesiatnice.
Svätý apoštol Šimon Horlivec. Tropár z Polovice a Šimonovi. Sláva: kondák o Šimonovi,
I teraz: z Polovice. Prokimen, aleluja a pričasten
z Polovice a Šimonovi. Namiesto Dôstojné: IX.
irmos z Polovice: Matkám panenstvo je čosi
divné – Čúžde máterem ďívstvo, na 8. hlas
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ýznamné poslanie
v tomto duchu už
po stáročia plní aj
mariánska svätyňa v neveľkom mestečku Guadalupe.
Šp anielske meste čko
Guadalupe sa rozkladá na
južných svahoch vrchu Altamira v pohorí Villuercas
vo výške okolo 650 metrov
v provincii Cacérés v kraji
Extrémadure v západnom
Španielsku.
História Guadalupe je
nerozlučne spätá s mariánskou svätyňou, ktorá tu vyrástla vďaka zázračnému
objaveniu sochy Panny Márie pochádzajúcej zo Svätej
zeme a rovnako zázračnému putovaniu tejto svätej
relikvie zo Svätej zeme do
Guadalupe. Historické pramene potvrdzujú, že originál
sochy guadalupskej Panny
Márie pochádza z 1. storočia
kresťanstva a jej autorstvo
sa pripisuje sv. apoštolovi
Lukášovi.
Sochu objavili v 4. storočí
v Konštantínopole. Odtiaľ ju
kardinál Gregor, ktorý dlhé
roky pôsobil v Konštantínopole ako legát pápeža Pelágia
II., previezol do Ríma. V roku 590 bol kardinál Gregor
zvolený za pápeža a prijal
meno Gregor I., zvaný Veľký
(590-604). Ako veľký ctiteľ

PÚTNICKÉ MIESTA SVETA

GUADALUPE
Je všeobecne známe, že v Španielsku sa
nachádza mnoho chrámov zasvätených
Presvätej Bohorodičke. Baziliky v Seville,
Zaragoze, Barcelone, Montserrate, ale
i v ďalších mestách sa preslávili svojou
históriou a posvätným poslaním šírenia
Kristovej blahozvesti nielen v Španielsku,
ale i na celom svete.
Panny Márie si jej sochu
z Konštantínopola postavil
na oltár vo svojej kaplnke.
Počas jeho pontifikátu nebeská ochrankyňa prejavila
pomoc Rímu zázračným
spôsobom. Keď vypukol
v Ríme zhubný mor, pápež
Gregor Veľký išiel na čele
veľkého sprievodu s touto
sochou a spolu s ľudom ju
prosil o pomoc. A Božia
Matka vypočula ich modlitby a prosby. Účastníci
procesie uvideli nad hradom
anjela, ako schováva meč,
čo bolo znakom, že Panna
Mária zastavila mor v meste.
Na pamiatku tejto udalosti
postavili na hrade kaplnku aj
sochu anjela s mečom a hrad
nazvali Anjelským hradom.
Neskoršie pápež Gregor
Veľký túto sochu poslal na
znak priateľstva sevillskému
arcibiskupovi Léandrovi.
Arcibiskup Léander sochu
s vďakou prijal a umiestnil
ju v hlavnom chráme Sevilly,

kde sa stala svätou a uctievanou relikviou. Uctievanie
tejto milostivej sochy trvalo
až do vpádu Arabov do Španielska v roku 711. Zbožní
veriaci utiekli pred inváziou
Arabov zo Sevilly a vzali so
sebou aj sochu Panny Márie
a uschovali ju na brehu rieky
Guadalupe. Neskoršie sa
v ťažkých bojoch s Arabmi
stopa sochy stratila a zostala
neznámou na dlhých 500
rokov.
Koncom 13. storočia však
Božia prozreteľnosť zázračným spôsobom spôsobila
opätovné objavenie svätej
sochy. Panna Mária sa zjavila pastierovi Gil Gorderovi
a požiadala ho, aby kopali,
že tam nájdu pod kameňmi
dávno stratenú sochu. „A
keď ju nájdu,“ povedala svätá
Panna, „povedz, aby na tom
istom mieste postavili malú
kaplnku a sochu umiestnili
v nej.“ Dodala, že príde čas,
keď na tomto mieste posta-

via veľký chrám, ktorý sa
preslávi veľkým poslaním.
Okolo neho vyrastie významné mesto.
Už koncom 13. a začiatkom 14. storočia, za panovania kráľa Alfonza XI., sa
posolstvo Panny Márie stalo
skutkom. V roku 1330 kráľ
osobne navštívil malú kaplnku, nariadil jej zbúranie a na
jej mieste dal postaviť veľkolepý chrám. Jeho výstavbu
dokončili v roku 1336. Kráľ
schválil aj rozsah pozemkov
pričlenených k chrámu osobitným nariadením. Tieto
dve kráľovské nariadenia
z rokov 1336 a 1347 sa považujú za zakladajúce listiny
Guadalupe.

V roku 1389 tu vytvorili kláštor, v ktorom páter
Yane prijal pravidlá Rehole sv. Hieronyma. Rehoľa
hieronymitov tu pôsobila
vyše 400 rokov a veľmi sa
zaslúžila o všestranný rozvoj
mariánskej svätyne. Od roka
1835 sa guadalupská svätyňa
stala diecéznou farnosťou
diecézy v Tolede. V roku
1908 prevzali baziliku a kláštor františkáni a úplne ju
obnovili. Dňa 12. októbra
1928 vyhlásili Pannu Máriu
Guadalupskú za kráľovnú
Španielov.
V roku 1955 pápež Pius
XII. vyhlásil Chrám Panny Márie Guadalupskej za
baziliku. V novembri 1982
navštívil ako pútnik mariánsku svätyňu v Guadalupe
veľký mariánsky ctiteľ pápež
Ján Pavol II.
František Dancák

