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djakživa bola predstava ducha
spojená s niečim čírym a dokonalým, ale zároveň neviditeľkým
tajomstvom. Len niekedy duchovia
právali na seba viditeľnú podobu
a tá bola prejavom ich podstaty - ich
vnútra. Čisté duchovné bytosti sa nám
javili ako krásni ľudia v bieloskvúcom
odeve. Naopak zlí duchovia sa prejavovali ako odporné tvory.
Pred skoro dvetisíc rokmi sa zjavil
iný duch - mocnejší, než akýkoľvek
pred ním, Boží Duch. Pôsobil od
počiatku exitencie. Ak chceme čo
len trochu nazrieť do jeho vnútra,
musíme si všimnúť jeho prejavy.
A prvým, ktorý ponúkol svetu, bola
holubica - symbol mieru, pokoja ale
i nádeje pre život. Vták, nad ktorým
„nepanuje“ zem, lebo sa od nej kedy

vyberáme z obsahu
Slovo do života: Život

chce „odliepa“. Slobodný, nezviazaný
a predsa tak prítulný a milý každému
človeku.
Druhým jeho prejavom bol výchor. Povodne človek dokáže zastaviť
hrádzami, lásu sopiek dokážeme
usmerniť do vytvorených korýt. Chce
to však veľa námahy. Ale výchor? Ten
si berie čo che a kedy chce. Naoko sa
dokonca neriadi žiadnymi zákonmi
naproti vode a láve, ktoré tečú stále
dole. Vezme si čo chce a dá to kde
chce. Niečo ponechá, iné zlomí.
A taký je Svätý Duch. Nemožno
ho ničím spútať, je slobodný, mocný,
nepredvídateľný ale zároveň ľúbezný
a nádherný. Presne ako ten, od koho
neustále vychádza.
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myšlienky slávnych
 Strecha každého domu stojí na
základoch a zvyšku stavby. Základy samé sú položené aby niesli
strechu. Toto je užitočné a zároveň
nevyhnuté, pre strechu, ktorá
nemôže stáť bez základov a pre
základy, ktoré sú úplne zbytočné
bez strechy – neslúžia nijakej živej
bytosti. Rovnako, milosť Božia
je zachovaná uskutočňovaním
prikázaní a zachovávanie týchto
prikázaní je položené tak, ako
základy prostredníctvom daru od
Boha. Milosť Ducha nemôže zostať
s nami bez uskutočňovania prikázaní, no uskutočňovanie prikázaní
je nám nijakou pomocou alebo
prospechom, bez milosti od Boha
(Svätý Symeon Nový Teológ).

Benedikt XVI. - Z môjho života

V seminári vo Freisingu
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eďže freisinský kňazský seminár
slúžil ako lazaret pre zahraničných vojnových zajatcov, nemohol
svoje brány otvoriť veľmi rýchlo.
V novembri 1945 sa mohla do niekoľkých uvoľnených miestností nasťahovať prvá malá skupinka z vyšších
ročníkov. Do Vianoc to pokročilo do
tej miery, že sa vytvorilo koľko-toľko
potrebného miesta aj pre ostatných
uchádzačov. Tých približne 120 seminaristov bola pestrá a rôznorodá skupina. Vekové rozpätie bolo od takmer
štyridsiatnikov až po nás, niekoľkých
devätnásťročných. Napriek veľkým
rozdielom v skúsenostiach a rozhľade
nás všetkých spájala hlboká vďačnosť
za to, že sme sa z priepasti ťažkých
rokov mohli vrátiť domov.
Vďačnosť a úsilie o prelom, o zaangažovanie sa v Cirkvi a pre svet,
to boli pocity, ktoré poznamenali
celý dom. S tým sa spájal aj hlad po
poznaní, ktorý narástol počas rokov
núdze, keď sme boli vydaní napospas
bezduchému Molochovi moci. Naše
záujmy boli mnohostranné. Chceli
sme sa zaoberať nielen teológiou
v úzkom zmysle slova, ale chceli sme
načúvať aj ľuďom dneška. Hltali sme
romány, so záujmom sme sledovali aj
nový rozvoj prírodných vied. Zdalo
sa nám, že protináboženská orientácia bola prelomená, a to nám dávalo
novú nádej.
Ako dôležité riadenie sa ukázalo aj
to, že nám za prefekta našej študovne
pridelili teológa Alfreda Läppleho,

ktorý sa neskôr preslávil ako jeden
z najplodnejších náboženských spisovateľov našej doby. Stretnutie s personalizmom sa pre mňa osobne stalo
duchovným zážitkom, čo podstatne
poznačil môj život, pričom tento
personalizmus sa mi akoby sám od
seba spájal s myslením Augustína,
s ktorým som sa stretol, s celou jeho
ľudskou vášnivosťou a hĺbkou, vo
Vyznaniach.
Naše štúdiá, ako som povedal, boli
poháňané spoločným hladom po
poznaní. Vďaka atmosfére rodinnej
družnosti, ktorá v seminári vládla
napriek rozdielom veku a výchovy,
získali však aj pravý ľudský rozmer.
Veľmi k tomu prispel náš vtedajší
rektor Michael Höck, ktorý si odsedel
päť rokov v koncentračnom tábore
Dachau. Vďaka svojmu príjemnému
a srdečnému vystupovaniu si rýchlo
získal prezývku „otec“. V dome sme
sa dosť venovali aj hudbe a pri slávnostných príležitostiach sa hrávalo
aj divadlo. Cenné spomienky sa však
viažu predovšetkým na liturgické
slávenia v dóme, ako aj na tichú modlitbu v seminárnej kaplnke.
Hlboko na mňa zapôsobila osobnosť staručkého kardinála Faulhabera.
Bolo až hmatateľne cítiť bremeno utrpenia, ktoré znášal v období nacizmu
a ktoré ho obklopovalo neviditeľnou
dôstojnosťou. Nehľadali sme v ňom
„vľúdneho biskupa“; oveľa viac ma dojímala úctu vzbudzujúca veľkosť jeho
úradu, s ktorým sa celkom stotožnil.

 Ak je duša bdelá, vzdáva sa všetkého rozptýlenia a je odovzdaná,
potom Duch Boha ju zaplaví a môže otehotnieť, pretože je slobodná
tak konať (Abba Cronius).

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

„K

Život

Zohnutý starec so slzami v očiach prosil o almužnu.
„On je tiež chorý?“
„Nie, to je starec.“
„Čo to znamená ?“
„Žil už dlho. Všetkých, ktorí dlho žijú, to čaká.“
„Mňa tiež?“
„Všetkým sa stane rovnako.“
„Odvez ma domov,“ povedal Siddhárta.
Keď vychádzali z mesta, ľudia ich zdržali. Niesli niečo
na nosidlách, podobalo sa to na človeka.
„Čo to je?“
„To je mŕtvy, nesú jeho telo na cintorín.“
„Čo to znamená?“
„Zhasol v ňom život. Prišla smrť. Všetci ľudia zomrú.“
Všetci zomrú, opakoval si princ cestou domov. Celý
deň presedel v samote a neustále premýšľal o tom, čo videl a počul. Všetci ľudia ochorejú, všetci zostarnú, všetci
zomierajú... Ako sa môžu z niečoho radovať, keď vedia,
že každú chvíľu môžu ochorieť a zomrieť? Nasledujúcu
noc vysadol na koňa, všetko nechal a odišiel. Sedem rokov žil v samote ako pustovník. Potom tridsaťpäť rokov
hlásal svoju filozofiu. Bolo to asi 500 rokov pred Kristom.
Spoznal, že na zemi sa nebo vybudovať nedá, lebo je tu
choroba, staroba a smrť. Spoznal to, ale nedokázal ponúknuť riešenie.
S touto realitou si poradil až ten, ktorý ponúka nový
život. „Ja som chlieb života,“ povedal Pán Ježiš, kto prichádza ku mne, kto vo mňa verí, kto ma nasleduje, kto
počúva moje slovo, má život večný. On vzal chorobu, utrpenie a smrť na seba, a tak kráčal k svojej sláve. Vyzýva aj
nás, aby sme išli za ním. Pripomína nám, že človek nežije
len z chleba, ale musí prijať jeho slovo. Naučil nás prosiť
o chlieb, ale predovšetkým svätiť jeho meno, pripravovať
Božie kráľovstvo a plniť Božiu vôľu. Až potom máme prosiť
o každodenný chlieb.
Hoci vám všetkým prajem, aby bol na zemi blahobyt,
vždy budeme prichádzať k poznaniu a skúsenosti, že tu
ostane aj choroba, staroba a smrť. Tu na zemi sme ako na
návšteve. Keď dieťaťu dajú na návšteve hračky, dokáže sa
s nimi zabaviť, ale odrazu ho niečo chytí za srdce a dieťa
volá: „Chcem ísť domov!“ A kým si ani my nepovieme:
„Nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v Bohu,“
nevieme, čo je život ani šťastie. 
PRÁCA DOBROVOĽNÍKA
NA „PLNÝ ÚVÄZOK“

Združenie JEV (Jezuitskí dobrovoľníci) ponúka mladým ľuďom prácu
dobrovoľníka na „plný úväzok“. Programu sa môžeš zúčastniť na
Slovensku, ako aj v iných štátoch Európy, a tak prispieť svojím málom
k niečomu veľkému.
Začnime aktívne pomáhať ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú!
Viac informácií na: www.jev.sk; mail: jev@nextra.sk
DOMKA
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eď nebudeš jesť, umrieš,“ hovoria rodičia
deťom, ktoré nechcú jesť. Rovnako presviedča
lekár toho, kto začal hladovať. Z toho je zrejmé, že človek potrebuje k životu pokrm. Ale pokrm sám
nerozhodne, aké vlastnosti bude mať náš život: či bude
šťastný, alebo trpký, či úspešný, alebo plný sklamaní. Pán
Ježiš ponúka zvláštny pokrm pre život. Hovorí, že kto ho
bude požívať, zaistí si život spokojný pre seba a užitočný
pre druhých. Tým pokrmom je on sám, jeho slovo, jeho
príklad, jeho telo a krv. Hovorí: „ Ja som chlieb života. Kto
prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto uverí vo
mňa, nikdy nebude žízniť“ (Jn 6, 35). Ľudia jedia chlieb,
aby utíšili fyzický hlad a zachovali si svoj prirodzený život.
Duchovný hlad môžeme utíšiť a duchovný život uchovať
iba správnym vzťahom k Ježišovi Kristovi. Neprekvapuje,
že Ježiš sa nazval chlebom života. Ak však má chlieb udržať
človeka pri živote, treba ho jesť. A rovnako je to aj s duchovným životom - ak máme od Krista prijímať duchovný
život, musíme ho pozvať do nášho každodenného života.
Keď Ježiš zázračne rozmnožil chlieb a nasýtil mnoho ľudí
v synagóge, prišli za ním a prosili: „Pane, dávaj nám tento
chlieb vždy.“ Chcú ho za kráľa. A prečo? Lebo by mali
pokrm bez práce a vždy. Ježiš uznal, aký je chlieb dôležitý.
Do modlitby, ktorú nás naučil, vložil prosbu: „Chlieb náš
každodenný daj nám dnes!“( Mt 6,11)
Vy, ktorí si pamätáte biedu, môžete svojim deťom
hovoriť o tom, ako sa niekedy v dlhých radoch stálo pred
obchodmi na chlieb. Dnešní mladí tomu veriť nebudú.
Dnes hlad neexistuje a potravín je dosť. Ale hoci sú ľudia
spokojní, chcú viac.
Už v starovekom Ríme žiadal ľud od vladárov chlieb
a hry. Keď ich dostal, bol spokojný. U nás sa blahobyt iba
začína, ale vidíme, že v blahobyte je človek veľmi náročný.
A zariaďuje sa na zemi, ako by ju nemal nikdy opustiť. Chce
vyberané pokrmy, chutné nápoje, slušné oblečenie, pohodlný byt, rýchle auto, vybavenú chatu a drahú dovolenku.
Má raj na zemi? Štatistiky hovoria, že stúpa počet rozvrátených rodín a počet samovrážd - to svedčí o omrzenosti
životom. Chlieb a hry - pozemský blahobyt nezaženie hlad
po šťastí. O tom svedčí aj tento životný príbeh:
Pred dva a pol tisíc rokmi sa indickému kráľovi narodil
syn Siddhárta. Bol to bystrý, pekný a dobrý chlapec. Kráľ
ho naučil všetkým vedám. Keď mu minulo devätnásť rokov,
otec ho oženil a novomanželov usadil v paláci uprostred
sadov a hájov. Nevychádzali von, nikto ich nezarmucoval,
videli okolo seba len radosť, krásu a zdravie.
Po čase si princ zaumienil, že sa pozrie, ako žijú iní
ľudia. A tak ho zaviezli do mesta. Pri stene domu uvidel
zvláštneho človeka. Bol bledý, triasol sa a žalostne jojkal.
„Čo mu je?“ opýtal sa princ.
„Je chorý.“
„Čo to znamená?“
„Niečo má v tele pokazené, bolí ho to. Každý môže
ochorieť.“
O trocha ďalej pristúpil k vozu princa starý žobrák.
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správy z kresťanského sveta
AMERIČANIA
PROTI HOMOSEXUÁLNYM
MANŽELSTVÁM
Prominentní predstavitelia cirkví
pôsobiacich v USA požiadali o ústavný zákaz manželstiev medzi osobami
rovnakého pohlavia. Vo vyhlásení
publikovanom vo Washingtone sa 50
kresťanských a židovských predstaviteľov vyslovuje za to, aby sa ústava
USA rozšírila o osobitný paragraf na
ochranu manželstva uzatvoreného
medzi mužom a ženou. Predseda
Biskupskej konferencie USA biskup
William Skylstad vyzval ešte začiatkom apríla ostatných amerických biskupov, aby v celej krajine organizovali
podpisové akcie za zákaz manželstiev
homosexuálne orientovaných osôb.
TASR

TALIANSKY PREZIDENT
OCENIL KŇAZA ZASTRELE
NÉHO KOMUNISTAMI
Prezident Talianskej republiky
Carlo Azeglio Ciampi udelil zlatú
medailu „in memoriam“ za občianske zásluhy katolíckemu kňazovi
Francescovi Venturellimu, ktorého
zavraždilo komunistické komando
15. januára 1946. Takýchto prípadov
kňazov zavraždených partizánmi bolo
v Taliansku v rokoch 1943-1948 až
129. Pre agentúru ZENIT to uviedol
Roberto Beretta, novinár denníka
Avvenire a autor knihy o katolíckych
kňazoch zavraždených komunistami.
V súčasnosti po prenesení jeho telesných pozostatkov do nového kostola
skúma miestny biskup možnosť otvorenia procesu blahorečenia.
RV/ZENIT -lm-
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NEMECKÍ BISKUPI DÚFAJÚ
V STIAHNUTIE SERIÁLU
POPETOWN
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V rozhovore pre Zenit známa
náboženská filozofka Hanna Barbara
Gerl-Falkowitzová vyzvala k bojkotovaniu plánovaného vysielania televízneho seriálu Popetown (Pápežské
mesto), ktorý chcú v Nemecku spustiť
od 3. mája, pretože zosmiešňuje náboženské presvedčenie kresťanov. Seriál
vyprodukovali pre BBC, ale nikdy ho
vo Veľkej Británii nevysielali, pretože
bolo proti nemu veľa protestov.
Desaťtisíce ľudí pred tromi rokmi
vyslovili rázny protest proti zraňovaniu náboženského cítenia šiestich
miliónov katolíkov v krajine. A úspešne! BBC odsunula seriál, ktorý mala
vysielať v r. 2003, a nakoniec ho

ozbrojených atentátnikov na Veľký
piatok, ktorí prepadli kresťanov počas
ich cesty na bohoslužby. Pri tomto
atentáte bol usmrtený jeden kresťan
a desiati boli zranení. Kresťania sú
v moslimskom Egypte náboženskou
menšinou. Zo 74 miliónov obyvateľov
patrí 8 miliónov do Koptskej pravoslávnej cirkvi.
-zg- TK KBS

PASTORÁCIA
CHORÝCH NA AIDS

celkom stiahla z programu. Ústredný
výbor nemeckých katolíkov (ZdK)
vyzval 17. apríla všetkých kresťanov
v Nemecku, aby žiadali televíziu
MTV o zrušenie vysielania seriálu
Popetown.
Kipa/ Zenit–zg-

KRST V MONGOLSKU
V hlavnom meste Mongolska
Ulánbátar pokrstili na Veľkonočnú
vigíliu 70 mladých ľudí. Tým sa zvyšuje počet mongolských katolíkov na
400. Apoštolský prefekt Ulánbátaru
to hodnotí ako znamenie, že katolícka viera sa v Mongolsku stále viac
prijíma. „Kresťanstvo tu môže zaplniť
duchovnú prázdnotu,“ hovorí prefekt.
„Je však aj signálom demokratického otvorenia sa krajiny.“ Pôvodnou
formou náboženstva Mongolov je
tengrizmus (forma šamanizmu). Dnes
je hlavným náboženstvom lamaizmus
– tibetská forma budhizmu.
Fides –zg-

ZATKNUTÍ
ZA ROZNÁŠANIE BIBLIÍ
Za nedovolené rozdeľovanie Svätého písma zatkla indická polícia
dve kresťanky v štáte Madhja Pradeš.
Miestne orgány ich obvinili, že chcú
obyvateľstvo obrátiť na kresťanstvo.
Informovala o tom rímska tlačová
služba Asianews 18. apríla. Podľa polície je v tomto severoindickom spolkovom štáte každá forma „náboženskej
propagandy“ zákonom zakázaná.
Kipa –zg-

NEPOKOJE V EGYPTE
V Alexandrii došlo k násilným
stretom medzi moslimami a koptskými kresťanmi. Podľa údajov egyptského ministerstva vnútra bolo pri nich
zranených 15 ľudí. Nepokoje boli
vyvolané po útokoch troch nožmi

Pápežská rada pre apoštolát zdravotníkov pripravuje štúdiu o pastoračnej starostlivosti o chorých na
aids. Zaoberá sa v nej aj spornou
otázkou používania prezervatívu. Ako
uviedol v rozhovore pre Vatikánsky
rozhlas predseda spomínanej rady
kardinál Javier Lozano Barragán,
dokument by mal byť hotový v priebehu jedného roka: „Existuje mnoho
príručiek na túto tému, ale táto by
mala byť univerzálna. A preto je to
trocha ťažšie, ale pracujeme na tom.
Zo spolupráce s inými organizáciami
vieme, že mnohé z nich kladú veľký
dôraz na používanie ochrany, aby
sa táto choroba, ktorou je dnes postihnutých 42 miliónov ľudí na svete,
nešírila ďalej. Zaiste, Katolícka cirkev
chápe, že najdôležitejšou ochranou je
zdržanlivosť, manželská vernosť. Ak
sa však ocitáme zoči-voči páru, kde je
jeden z partnerov nakazený, vzniká tu
problém. Čo robiť v takomto prípade?
Práve v tomto smere pripravujeme
štúdiu, ktorá sa problémom zaoberá
do hĺbky, tak z vedeckého, technického, ako aj morálneho hľadiska.“
RV -mv-

ČERNOBYĽ SA OSOBITNE
DOTKOL BIELORUSOV
Ako pripomenul Svätý Otec v závere generálnej audiencie, 26. apríla
si svet pripomenul 20. výročie výbuchu ukrajinskej jadrovej elektrárne
Černobyľ. Po explózii reaktora číslo
4 tejto elektrárne v noci 26. apríla
1986 unikli do ovzdušia i pôdy rádioaktívne látky, ktoré kontaminovali
veľkú časť Európy, vrátane bývalého
Československa. Podľa výpočtov
Medzinárodnej agentúry pre atómovú
energiu bolo rádioaktívne žiarenie
po výbuchu v Černobyle až 400-krát
silnejšie ako pri zhodení atómovej
bomby na Hirošimu. K štátom, ktoré
boli černobyľskou katastrofou postihnuté najviac, patrí Bielorusko.
RV

správy z domova
VEĽKÁ SOBOTA V KOŠICIACH

s umierajúcim a zmŕtvychvstalým
Kristom.“ Novokrstencom zaželal,
aby vo svojom živote radostne prežívali a osobne zakúsili Kristovo
vzkriesenie.
Ľubomír Petrík

Súčasťou slávenia Veľkej soboty
v košickej Katedrále Presvätej Bohorodičky bolo aj udeľovanie iniciačných sviatostí dospelým. Po úvodných
obradoch sviatosti krstu pokračovala
Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou a starozákonnými čítaniami.
Pred čítaním apoštola vladyka Milan
Chautur, košický exarcha, pomazal
jednotlivých kandidátov krstu olejom katechumenov a liatím vody na
čelo im udelil samotnú prvú sviatosť.
Následne neofytom a osobitne ďalším
šiestim kandidátom udelil sviatosť
myropomazania (birmovania).
V príležitostnej kázni vladyka
Milan teologicky vysvetlil dôvod
dnešného krstu. „Pre Kristovu krv
vyliatu na kríži sme boli zbavení dedičného hriechu. A dostali sme milosť
– veľký nadprirodzený dar.“ V závere
povzbudil dospelých kresťanov, medzi
ktorými boli aj niekoľkí prvoprijímajúci Eucharistiu: „Hovorte o tomto
dare a svedčte o ňom. Posilňujte sa
vo viere, aby ste vytrvali...“
Na konci sv. liturgie bolo lítijné
požehnanie s poďakovaním. Príbuzní
mladých kresťanov, plná katedrála
veriacich i mládež prežila duchovné
potešenie z toho, že celkom štrnásť
ľudí z košických farností sa v tento
deň plne začlenilo do Krista a jeho
Cirkvi.
Michal Hospodár/GKAE

NEDEĽA PASCHY
V PREŠOVSKEJ KATEDRÁLE
„Kristus slávne vstal z mŕtvych,
smrťou smrť premohol, a tým, čo
sú v hroboch, život daroval.“ Tento
veľkonočný tropár je svojím obsa-

VEĽKONOČNÉ DIVADLO
V BRUSNICI

Snímka: Mária Žarnayová

Sviatky Paschy sú pre každého
kresťana príležitosťou, ale aj výzvou
hlbšie si uvedomiť zmysel a cenu
nášho vykúpenia. Túto výzvu prijali
aj deti a mládež z Brusnice a snažili sa svojím spôsobom premeniť
vnímanie veľkonočných udalostí na
malé divadelné predstavenie. Počas
týždňov Veľkého pôstu sa stretávali
na fare a spoločne sa pripravovali.
Rozdelili si úlohy, zo Svätého písma
zostavili „scénar“ a doplnili ho vhodnými piesňami. Po večierni v Nedeľu

KRST KATECHUMENOV
NA VEĽKÚ SOBOTU

Snímka: Mária Žarnayová

Aj tohto roka na Veľkú sobotu pri
Svätej liturgii sv. Bazila Veľkého s večierňou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa

hom i nápevom centrálnym spevom
veľkonočných sviatkov v Gréckokatolíckej cirkvi. Aj v prešovskej gréckokatolíckej katedrále prvýkrát v tomto
liturgickom roku zaznel na začiatku
Utierne vzkriesenia v Nedeľu Paschy
a bude sa radostne ozývať zo sŕdc a úst
veriacich po celé veľkonočné obdobie
až do Sviatku nanebovstúpenia Pána.
Po utierni vladyka posvätil veľkonočné jedlá ako symbol Božej štedrosti
a požehnania. V homílii pri archijerejskej svätej liturgii povedal: „Dnes
Boh zápasí o naše srdcia ukazujúc
na dielo spásy, ktoré sa uskutočnilo
pre nás. Ak hovorím, že zápasí, tak
to myslím úplne vážne. Je mnoho
iných ponúk, ktoré prichádzajú zo
sveta a usilujú si získať naše srdcia. Ide
o lákavé ponuky, ktoré nám sľubujú
bohatstvo, moc, slávu alebo naplnenie
rôznych žiadostivostí, ku ktorým je
naše ľudské telo naklonené. Aké sú
to však ponuky? Ide im o naše dobro?
O náš večný život?“ Ponúkol tiež návod, ako rozpoznávať v živote ponuky,
ktoré k nám prichádzajú: „Pozrime sa,
z akých rúk prichádzajú. Takto spoľahlivo rozpoznáme, kto stojí za tou
či onou ponukou, a budeme sa môcť

Paschy prekvapili celé naše farské
spoločenstvo. Ukázali, že vnímajú
Paschu ako sviatky zmŕtvychvstania
Ježiša Krista, a nielen ako príležitosť
prázdnin, čokoládových vajíčok či
oblievačky.
vďační rodičia

VLADYKA JÁN BABJAK, SJ,
V STAREJ ĽUBOVNI
Na Svetlý pondelok prešovský
eparcha Ján Babjak, SJ, zavítal do
gréckokatolíckej farnosti v Starej
Ľubovni, v ktorej pôsobia otcovia
redemptoristi. V Chráme Matky
ustavičnej pomoci slávil archijerejskú
svätú liturgiu. V homílii vychádzal
z prečítanej state zo Skutkov apošto-
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v Prešove udelil prešovský eparcha
Ján Babjak, SJ, iniciačné sviatosti
- krst, myropomazanie a Eucharistiu trom dospelým katechumenom.
Ďalším dvom mladým veriacim udelil
sviatosť myropomazania a Eucharistie. Veľmi konkrétne sa paschálne
tajomstvo záchrany človeka realizuje
práve vo sviatosti krstu. V homílii
vladyka, okrem iného, povedal: „Krst
je sviatosť, ktorá nás oslobodzuje spod
nadvlády satana, ale aj zjednocuje

s istotou rozhodnúť, či ju prijmeme,
alebo odmietneme. Prijmime odhodlane jedinečnú ponuku, ktorú
nám ponúkajú prebodnuté Kristove
ruky a jeho prebodnutý bok. Táto
ponuka je pravdivá a nezištná. Táto
ponuka lásky prináša večný život.“ Po
svätej liturgii nasledovalo myrovanie.
Večer vladyka Ján predsedal Večierni
vzkriesenia.
Ľubomír Petrík
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správy z domova
lov: „Jedenásti apoštoli volili nástupcu
na uprázdnené miesto Judáša. Lós
padol na Mateja, aby bol spolu s nimi
svedkom vzkrieseného Pána. Všetci
sme pozvaní byť svedkami Ježišovho
zmŕtvychvstania. Preto potrebujeme
vidieť mocné pôsobenie živého Boha
v našom konkrétnom živote.“
Ľubomír Petrík

skalách a v iných aktivitách. Tiež sme
počúvali Pána Ježiša skrze Božie slovo. Po doplnení síl pri opekačke sme
sa vybrali späť domov. Bohu vďaka za
všetkých bratov a sestry, ktorých sme
v tento deň spoznali a tiež za tých,
ktorí túto superpúť pripravili. Kristus
medzi nami!
pj

SABINOVSKÍ GRÉCI
PUTOVALI DO EMAUZ

POSVIACKA
DOMU NÁDEJE V OĽKE

Dňa 18. apríla 2006 sme sa my,
sabinovská mládež, vybrali po stopách učeníkov putujúcich do Emauz.
Naším cieľom bolo poukázať na
dôležitosť spoločenstva a prítomnosť
Ježiša v tomto spoločenstve. Výstup
na Lysú bol veľmi namáhavý, ale
ako správni Boží bojovníci sme sa
nevzdali, až kým sme nedosiahli svoj
cieľ. Cestou sme sa modlili slávnostný
ruženec a plnili rôzne zábavné úlohy.
Mali sme tiež možnosť obdivovať
okolitú prírodu a rôzne druhy počasia - od príjemne hrejúceho slniečka
cez zamračenú oblohu až po lejak.
Po príchode na Lysú sme sa posilnili
dobrotami z veľkonočného košíka
a neskôr sme si zahrali niekoľko hier.
V programe sa nám však nepodarilo
pokračovať, pretože slniečko sa skrylo a začalo pršať. Nakoniec sme sa
rozhodli ísť k autobusovej zastávke
v daždi. Ale ani dážď nám neskazil
náladu. Domov sme sa vrátili možno
premočení, ale s úsmevom na perách
a hrejivým pocitom v srdci. Tento
deň sme zakončili liturgiou v našom
chráme a poďakovali sa nášmu Pánovi
za čas, ktorý sme mohli spolu stráviť.
mládež zo Sabinova

„Žijeme vďaka Božej láske a Božiemu milosrdenstvu,“ povedal vladyka Ján Babjak, SJ, v homílii počas
archijerejskej svätej liturgie, ktorú
23. apríla slávil v Chráme Narodenia
Presvätej Bohorodičky v Oľke. Je to
gréckokatolícka farnosť v Medzilaboreckom protopresbyteriáte. Dôvodom
návštevy vladyku v tejto obci bola posviacka domu nádeje. Vladyka v tejto
súvislosti veriacim pripomenul, že
Boží sluha Ján Pavol II. pomenoval
túto nedeľu Nedeľou Božieho milosrdenstva, ktoré je našou nádejou. Otca
biskupa privítal a na konci slávnosti
mu poďakoval miestny duchovný
otec Vladimír Pančák a starosta obce
Štefan Vasilenko.
Ľubomír Petrík/ISPB

NA ČIČAVSKOM HRADE
Dňa 22. apríla sa 50 mladých skautov 133. zboru z Čičavy, Hlinného,
Čemerného, Ladomírovej, Vagrinca

PREDNÁŠKA
PEDAGÓGA Z USA
Pondelok 24. apríla sa v Metodicko-pedagogickom centre v Prešove
uskutočnila prednáška o. protojereja
Davida Petrasa, SEOD, z Gréckokatolíckej pittsburgskej metropolie v USA
na tému Úloha liturgie v katechéze.
Prednášajúci oboznámil poslucháčov
so stavom katechézy v USA, konkrétne v gréckokatolíckych eparchiách.
Poukázal na vývoj v školskej i farskej
katechéze. V závere odpovedal na
otázky kňazov a katechétov.
DKÚ
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EXARCHÁTNE KOLO
BIBLICKEJ OLYMPIÁDY
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a Šemetkoviec rozhodlo absolvovať
turistickú púť z Čičavy na Čičavský
hrad. Pán nám požehnal a doprial
nádherné počasie. Okrem samotnej
turistiky sme súťažili v hľadaní tzv.
„orlích vajec“, pokladu, lezení po

„Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy
a pochodeň na mojich chodníkoch“.
Aj v duchu tohto citátu zo žalmu 119,
ktorý vo svojom liste mladým použil
ako motto Svätý Otec Benedikt XVI.,
sa nieslo exarchátne kolo biblickej
olympiády a biblickej súťaže. Obidve
podujatia sa konali v dňoch 25. – 26.
apríla v priestoroch novej biskupskej
rezidencie v Košiciach. Súťaže sa po
oba dni začínali spoločnou modlitbou
v katedrále, ktorú viedol vladyka Milan Chautur, košický exarcha. V úvod-

nom príhovore vladyka povzbudil
mladých súťažiacich k čítaniu Svätého
písma a jeho aplikácii v každodennom živote. Biblická olympiáda pre
5. – 9. ročník ZŠ a stredné školy prebiehala v každej kategórii v šiestich
kolách, v ktorých súťažiaci ukázali
nielen svoje vedomosti, ale aj svoju
tvorivosť pri príprave scénky, obrazové vnímanie Božieho slova i duchovný
a teologický zmysel biblického textu.
Víťazi obidvoch kategórií budú reprezentovať exarchát na celoslovenskom
kole v Bratislave. Biblická súťaž pre
1. – 2. ročník ZŠ a 3. – 4. ročník ZŠ
prebiehala v piatich kolách, v ktorých
sa prejavila súťaživosť detí a ich záujem o Písmo. Víťazi na prvých troch
miestach postupujú na eparchiálno-exarchátne kolo do Opátky. Zároveň
sa konala aj výstava výtvarných prác
žiakov základných a stredných škôl,
ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže
Biblia očami detí a mládeže. Víťazné
práce taktiež postupujú do celoslovenského kola.
Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizovaní podujatia, vyjadrujeme veľkú vďaku.
I. kategória (5.-9. roč. ZŠ)
1. ZŠ Bernolákova, Košice
2. 1. ZŠ Sobrance
3. ZŠ Slovinky
II. kategória (stredné školy)
1. Gymnázium sv. J. Krstiteľa,
Trebišov
2. Gymnázium P. Horova, Michalovce
3. Gymnázium, Sobrance
A kategória (1.-2. roč. ZŠ)
1. farnosť Košice - Staré mesto
2. 1. ZŠ Sobrance
3. CZŠ sv. Michala, Stanča
B kategória (3.-4. roč. ZŠ)
1. farnosť Košice- Staré mesto
2. farnosť Sobrance
3. CZŠ sv. Rodiny, Sečovce
Michal Hospodár

EPARCHIÁLNE KOLO
BIBLICKEJ SÚŤAŽE A BIBLIC
KEJ OLYMPIÁDY 2005/2006
Druhý vatikánsky koncil v konštitúcii Dei Verbum poukazuje na
význam a úlohu Svätého písma v živote Cirkvi a v živote veriacich aj týmito
slovami: „V Božom slove je toľká sila
a účinnosť, že ono je oporou a životnou silou Cirkvi a jej deťom posilou
vo viere, pokrmom duše a čistým,
nikdy nevysychajúcim prameňom
duchovného života.“ Ako hovorí sv.

správy z domova
3. farnosť Stakčín
B kategória (3.-4. roč. ZŠ)
1. CZŠ sv. Egídia, Bardejov
2. ZŠ Sídlisko II, Vranov n/Topľou
3. ZŠ Levočská, Stará Ľubovňa

Hieronym: „Kto nepozná Písmo,
nepozná Krista.“
V duchu týchto slov sa dňa 27.
apríla 2006 stretli v Prešove víťazi
protopresbyteriátnych kôl z celej
Prešovskej eparchie, aby riešili otázky
biblickej súťaže a biblickej olympiády.
Stretnutie sa začalo o 9.00 hod. v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, kde všetci
spolu s vladykom Mons. ThDr. Jánom
Babjakom, SJ, a členmi Katechetickej
komisie Prešovskej eparchie slávili
Moleben k blahoslavenému biskupovi – mučeníkovi Pavlovi Petrovi
Gojdičovi.
Samotná súťaž pokračovala v priestoroch Strednej zdravotníckej školy
sv. Bazila Veľkého a v priestoroch dievčenského internátu pri tejto škole.
I. kategória (5.-9. roč. ZŠ)
1. ZŠ Hanušovce nad Topľou
2. ZŠ Nižné Repáše
3. ZŠ Lipany
II. kategória (stredné školy)
1. Gymnázium, Medzilaborciach
2. Gymnázium, Vranov n/ Topľou
3. Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Humenné
A kategória (1.-2. roč. ZŠ)
1. CZŠ, Svidník
2. ZŠ Veľký Lipník

Naša vďaka patrí aj riaditeľke
Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila
Veľkého sestre PhDr. Andrei Márii
Lopatovej, OSBM, za poskytnutie
priestorov pre BS a BO, a členom
Katechetickej komisie Prešovskej
eparchie za spoluprácu.
Veríme, že poznávanie kníh Starého i Nového zákona nezostane len
záležitosťou prípravy na súťaž, ale cez
napísané Božie slovo pomôže mladým
ľuďom vytvoriť si bližší vzťah s našim
nebeským Otcom.
DKÚ Prešovskej eparchie

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA V PREŠOVE
Gréckokatolícka liturgická komisia na Slovensku pripravila preklad
rímskeho vydania Malého trebníka
z roka 1952 z cirkevnoslovanského
do slovenského jazyka. Je to liturgická
kniha byzantského obradu, v ktorej sa
nachádza poriadok vysluhovania sviatostí a svätenín. Ide zatiaľ o preklad
prvej časti - udeľovanie sviatostí.
Pri tejto príležitosti sa na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej
univerzity v Prešove konala v dňoch
25.-26. apríla medzinárodná vedecká
konferencia Vysluhovanie sviatostí
podľa Malého trebníka (Recensione
ruthena). Predchádza zavedeniu tohto
nového prekladu prvej časti trebníka
do praxe.
Organizátorom
konferencie zameranej na iniciačné
sviatosti – krst,
myrop omazanie
a Eucharistiu bola
Katedra praktickej
teológie a jej garantom vedúci tejto katedry a dekan

fakulty Doc. ThDr. Vojtech Boháč,
PhD. Počas dvoch dní na konferencii
vystúpili odborníci z deviatich krajín.
Na konferencii sa zúčastnili gréckokatolícki biskupi Mons. ThDr.
Ján Babjak, SJ, prešovský eparcha,
a Mons. Milan Chautur, CSsR, košický apoštolský exarcha, Prof. Cyril Vasiľ, SJ, z Ríma, ThDr. David M. Petras,
PhD., z USA, Doc. ThDr. Przemyslaw
Nowakowski z Poľska, ThDr. Tomáš
Mrňávek z Českej republiky a mnohí
ďalší pozvaní hostia.
Účastníci konferencie sú presvedčení, že prispeje k vhodnému spôsobu, ako v Gréckokatolíckej cirkvi na
Slovensku zaviesť tento nový preklad
vysluhovania sviatostí, ktorý je spojený aj s niektorými obnovenými
pôvodnými liturgickými znakmi
a postupmi. Doc. ThDr. Vojtech
Boháč, PhD., v závere konferencie
zdôraznil, že sviatosť nie je niečo, ale
Niekto, a teda vysluhovatelia sviatostí
nie sú pánmi niečoho, ale služobníkmi Niekoho – Ježiša Krista.
Ľubomír Petrík

ČESTNÝ DOKTORÁT
JOZEFOVI KARDINÁLOVI
TOMKOVI
Katolícka univerzita v Ružomberku
udelila 26. apríla za účasti domácich
a zahraničných predstaviteľov cirkevného, spoločenského a akademického
života pri príležitosti slávnostného
rozšíreného zasadnutia Vedeckej rady
na základe návrhu Filozofickej fakulty
KU čestný titul Doctor honoris causa
Jeho Eminencii Jozefovi kardinálovi
Tomkovi.
-mlÚMRTIE
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12. apríla 2006 usnul v Pánu o. Ladislav Labanič, kňaz na
odpočinku v Košiciach, vo veku nedožitých 96 rokov. Pohrebné obrady vykonal vladyka Milan Chautur, košický exarcha,
vo Svetlom týždni 21. apríla v katedrále v Košiciach. Telesné
pozostatky zosnulého boli uložené na cintoríne Rozália
v Košiciach.
Vičnaja pamjať! Christos voskrese!
Michal Hospodár
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rozhovor

Bez „nástrojov“
to nepôjde
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Tom Edwards – laický katolícky misionár z Floridy
(Saint Augustin). Jeho cieľom je prinášať Božie slovo
ako živé a majúce vplyv na každodenný život človeka
na akejkoľvek životnej ceste. V rozhovore pre náš časopis poodhalil svoje skúsenosti s pôsobením Svätého
Ducha v Cirkvi i vo svojom osobnom živote.
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Katolíci vyznávajú, že Boh existuje v Trojici. Myslím si, že väčšina
z nich najviac vníma osobu Ježiša
Krista, potom nebeského Otca a až
kdesi na konci je Svätý Duch. Máte
s ním osobnú skúsenosť?
Svätý Duch bol dosť dlho ignorovaný väčšinou kresťanov. Nedokázali
sme pochopiť plnosť prisľúbenia, ktoré sme dostali. Vieme, že prijímame
Svätého Ducha, keď sme pokrstení,
prijímame ho pri birmovke, mnohorakými spôsobmi pri modlitbe a pri
sviatostiach. Ale v našom praktickom
živote, v skúsenostiach sa nám stráca.
Moje obrátenie nastalo počas seminára Život v Duchu Svätom. Tu nastalo
uvoľnenie Svätého Ducha v mojom
živote. Mnohokrát sa na vysvetlenie
používa príklad s fľašou naplnenou
minerálkou alebo šampanským. Kým
fľašu neotvoríme, nič sa nedeje. Ak
ňou potrasieme, uvoľníme zátku, fľaša
ukáže moc, ktorá je v nej.
O tom hovorí Kristus, keď v Skutkoch apoštolov spomína, že to sa
stane s tými, ktorí sa budú modliť
- zostúpi na nich Svätý Duch a dostanú moc. Apoštoli boli poslušní
a Svätý Duch prišiel v ohni a mocnom
vetre. Začali hovoriť cudzími jazykmi
a boli naplnení mocou. Aj tí, ktorí sa
pôvodne nedokázali priblížiť ku krížu,
na ktorom zomrel Kristus, odrazu
dostali silu postaviť sa doprostred
Jeruzalema a kázať ľuďom. A mnohí
sa obrátili. Spoznali Svätého Ducha,
mali s ním osobnú skúsenosť. Ján
Pavol II. na Turíce v roku 2004 na
Námestí sv. Petra povedal: „Toto je
moja nádej, že moc Turíc sa rozšíri
na všetkých kresťanov - katolíkov.“
A hovoril o tom, že do Cirkvi sa znova
vrátia a obnovia charizmy.

Po II. vatikánskom koncile sa
v Katolíckej cirkvi otvorila cesta pre
zrod mnohých hnutí. Cirkev sa viac
otvorila vanutiu Svätého Ducha.
Mnohí prežili svoje osobné Turíce
a dostali rozličné dary. Stretli ste
sa s týmito výnimočnými darmi?
Objavili sa v súvislosti s nimi nejaké
problémy?
Jedna z vecí, o ktorej hovoril apoštol Pavol v liste Korinťanom, bola:
„Bratia moji, nechcem, aby ste nevedeli o duchovných daroch...“ Boli to
slová Svätého Ducha, ktorý hovoril
skrze apoštola Pavla. Ide o to, aby bol
s darmi oboznámený každý kresťan,
aby sa stali bežnou súčasťou nášho
kresťanského života. Zaiste, môže
dôjsť aj k zneužívaniu duchovných
darov a môžu spôsobovať problémy
tak, ako spôsobovali mnohé problémy
Korinťanom. Svätý Pavol napísal list
preto, aby ich napomenul a napravil.
Vďaka tomu máme v Biblii to najlepšie učenie o duchovných daroch.
Vymenúva 9 darov (Katechizmus
Katolíckej cirkvi o nich hovorí ako
o výnimočných charizmách), hovorí
o ich správnom používaní, aby sa
vyhlo ich zneužitiu. Jednou z chýb,
ktorej sa všetci potrebujeme vyvarovať, je, že sa zamieňa alebo spája
duchovný dar s duchovnou zrelosťou.
Duchovné dary sú prostriedky, nástroje na to, aby sme mohli budovať
Božie kráľovstvo, budovať Cirkev.
Nikto by si neobjednal tesára bez nástrojov, aby mu postavil dom. Ako my
kresťania môžeme budovať Cirkev,
ak nepoužívame dary, ktoré nám dal
Boh? Pomáhajú nám, aby sme mohli
dozrieť. Skutočným znakom zrelosti
však nie sú dary, ale ovocie Ducha
-láska, radosť, pokoj,...

Stretávam sa s tým, že mnohí sa
sústredili na dary Ducha a nie na
samotného darcu a na vytváranie
vzťahu s ním.
Práve to je chyba. Akoby sme najprv postavili voz a až za neho koňa.
Je to bežné a veľmi časté zlyhanie.
Podobne, ako keď ľudia robia chybu
v tom, že sa zamerajú na stvorené veci,
a zabúdajú na Stvoriteľa. Ale ak sa zameriame na Boha a zotrváme v ňom,
on nás privedie na správnu cestu. Dve
kapitoly z listu Korinťanom (12 a 14)
sú o daroch, ale nesmieme zabudnúť
na to, že je medzi nimi kapitola 13,
ktorá je celá o láske. Nie je to náhoda
ani chyba. Dary budú správne fungovať iba skrze lásku.
Ako by sa dali odlíšiť dary Svätého Ducha od prejavov zlého ducha,
keďže niekedy sú tieto prejavy veľmi
podobné?
Ježiš nám ponúkol jednoduchú
skúšku - strom poznáte podľa ovocia.
Jedným z darov, ktorý nám pomáha,
je, samozrejme, rozlišovanie duchov.
Na základe tohto daru môžeme rozlíšiť zdroj. Je to od Boha? Je to od
Zlého? Je to odo mňa? Zrelý kresťan
vie, že sa má v tomto rozlišovaní
podriadiť iným kresťanom, ktorí sú
takisto zrelí vo viere.
Ako vnímate pôsobenie Svätého
Ducha na Slovensku?
Mám pocit, že Svätý Duch pracuje
na Slovensku nadčas. V porovnaní
s inými miestami na svete je Slovensko jasnou, žiarivou hviezdou.
Napriek mnohoročnému útlaku si
tu viera zachovala hlboké korene.
Uchovali sa mnohé sväté tradície
Cirkvi. Je však potrebné čerpať nielen

predstavujeme
zo starého, ale aj z nového. Tak to
robí múdry učeník. Je paradoxom, že
Ježiš je ten istý včera, dnes i naveky,
ale vďaka Svätému Duchu koná vždy
niečo nové. Je to Boh, ktorý je neustále v pohybe. Chce, aby sme aj my boli
v pohybe, aby sme boli v prúde toho,
čo on koná, aby sme prijali veľké pravdy a ponúkali ich tak, aby zasahovali
našu súčasnú situáciu.
Témou minuloročného Ohňa
bolo „...aby ste šli a prinášali ovocie.“ Je na Slovensku vidieť už aj
ovocie Ducha? Nie je to stále iba
o daroch?
Vždy som videl ovocie. Ovocie
Ducha je zjavné v osobnosti človeka.
Nie je to ani tak to, čo robíme, ale kým
sme a kým sa stávame – či rastieme
do Kristovej podoby. Dôležité je, či
sa ľudia stávajú tým, kým sa majú
stať v Kristovi. Potom budú robiť to,
čo majú robiť v Kristovi.
Prečo hierarchia Cirkvi niekedy
tak opatrne prijíma dary Ducha?
Povinnosťou hierarchie je, aby bola
obozretná. Nádejou je, že bude aj rozlišovať. Osobne som sa na Slovensku
stretol s tým, že mnohí biskupi boli
otvorení. A mojou osobnou skúsenosťou v rámci sveta je, že mnohí biskupi
sa o vanutie Ducha zaujímajú, pretože
ide o obnovu viery. Obnova viera je
vždy potrebná. Žijeme v časoch, keď
laici túžia odpovedať na volanie, ktoré
im je dané cez magistérium Cirkvi
a túžia po tom, aby ich viedli pastieri.
Tam, kde hierarchia bola ochotná
a dovolila používať dary Svätého
Ducha (a títo pastieri rozoznali dary
a začali ľudí pri používaní týchto darov viesť), sme videli, že Cirkev rastie
a prekvitá.
Za rozhovor ďakuje
Dada Kolesárová.

Pri tomto rozlišovaní sa identiﬁkuje
Boží, anjelský, ľudský alebo démonický duch. Darom rozlišovania nie je
schopnosť vidieť nedostatky iných,
upodozrievanie, psychologický pohľad
na človeka alebo jeho posudzovanie
na základe literatúry.
• Dar poznania a dar múdrosti.
Dar poznania je zjavenie od Boha,
ktoré sa týka faktov života konkrétnej
osoby – jej minulosti a prítomnosti.
Dar múdrosti je zjavenie týkajúce sa
budúcnosti danej osoby. Za tento dar
nemožno považovať psychologickú
analýzu. Poznanie neslobodno zneužiť,
sme povinní chrániť súkromie danej
osoby. Boh dáva poznanie pre duchovnú nápravu človeka (návrat k Bohu),
pre povzbudenie (nanovo zažiť lásku),
upozorňuje na plány nepriateľa
(démona) alebo aby usvedčil človeka
v tom, že Boha potrebuje (Samaritánka). K zjaveniu môžeme prísť cez videnie, pocit, počutie. Po prijatí zjavenia
sa potrebujeme pýtať, čo s ním máme
urobiť. Boh iba zriedka chce, aby sme
to povedali priamo danej osobe.
• Dar uzdravenia umožňuje fyzicky
prežiť Božiu lásku. Na modlitbu za
uzdravenie potrebujeme dostatok viery. Nesmieme zabúdať, že Boh má iný
(oveľa širší) pohľad na fakt uzdravenia
(nakoniec, pre veriacich je najlepším
uzdravením zomrieť). Najlepšie je, keď
na konkrétneho človeka vložia ruky
a modlia sa zaňho aspoň dvaja ľudia.
Jeden sa modlí v jazykoch a druhý
nahlas hovorí vo viere: „V mene Ježiša
Krista prikazujem (povedať konkrétnu
oblasť - napr. srdcu), aby začalo normálne fungovať (vrátilo sa do normálnej polohy a pod.) a bolo uzdravené.“
Dôležité je pamätať na to, že každý
bol pri krste obdarený všetkými darmi,
ale na niektorý z nich je človek najviac
citlivý. Dary sú ako semená. Vzídu, keď
nastane príhodný čas a keď po nich
budeme intenzívne túžiť (nie preto,
aby sme sa ukázali ako lepší, ale aby
sme mohli so súcitom a láskou slúžiť
trpiacim, smutným, zblúdeným...).
Môžu sa prejaviť v rôznej intenzite
a v rozličnom čase. Od našej spolupráce s Božou milosťou závisí, či sa
prejavia. Na to, aby sme v používaní
darov rástli a nezablúdili, potrebujeme
spoločenstvo Cirkvi.
-bdk(Spracované podľa seminára Deväť charizmatických darov katolíckeho spoločenstva Kerygma
Ministry z Kuala Lumpur v Malajzii, Prešov 17.18.12.2005.)
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(Pozn. red.: Tom vedie farské misie
po Spojených štátoch a prednáša na
zahraničných konferenciách (evanjelizačné misie) v Anglicku, Walese, Kanade, na Slovensku, v Českej republike,
Poľsku, Kazachstane, Jamajke, Ghane,
Ugande, Keni, Tanzánii a Južnej Afrike. Je vynikajúcim manželom a roky sa
stará o svoju ťažko chorú manželku. Je
otcom 2 detí a starým otcom 6 vnúčat.
Od roku 1995 prednáša na Slovensku
na konferenciách pre lídrov spoločenstiev a na celoslovenskej evanjelizačnej
konferencii OHEŇ, ktorá sa v minulom
roku uskutočnila po desiaty raz.)

Kým neuveríš, neuvidíš
Jeden dostáva skrze Ducha slovo
múdrosti, iný podľa toho istého Ducha
slovo poznania, iný vieru v tom istom
Duchu a iný v tom istom Duchu dar
uzdravovať, iný schopnosť robiť zázraky,
iný prorokovať, iný rozlišovať duchov,
iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky. Ale toto všetko pôsobí
jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje
každému, ako chce (1Kor 12,8-11).
Dary Svätého Ducha na jednej strane vzbudzujú úžas nad mocou nášho
Pána, na druhej strane nedôveru pre
svoju nadprirodzenú povahu. V Cirkvi
vždy boli a majú v nej svoje miesto
aj dnes. Mali by byť každodennou
realitou v živom spoločenstve, tak ako
to bolo v prvotnej Cirkvi. V liste Korinťanom sv. Pavol spomína deväť darov
Svätého Ducha. Zastavme sa aspoň pri
niektorých:
• Dar jazykov približuje nášho ducha
k Božiemu Duchu. Napomáha nám
prijať ostatné dary.
Prejavy: Hovorenie v cudzom jazyku
(napr. čínskom, ktorý inak neovládam,
ale oslovení mu rozumejú). Prorocký
dar jazykov – slovo v neznámom
jazyku, ktorým prorokujem. Potrebný
je výklad posolstva. Chvála v jazykoch
je modlitba k Bohu zvláštnym jazykom,
ktorému nerozumiem ani ja, ani ostatní. Je to modlitba od ducha k Duchu,
obchádzajúca rozum.
• Dar proroctva nie je predpovedanie budúcnosti, ale slovo určené na
budovanie, povzbudenie, potešenie.
Iba niekedy odhaľuje budúcnosť.
Osobné proroctvo – Boh hovorí mne
osobne. Individuálne proroctvo – Boh
hovorí ku mne cez inú osobu alebo
cezo mňa inej osobe. Proroctvo pre
spoločenstvo – Boh cez niekoho hovorí celému spoločenstvu. Aby človek
mohol dar prijať, musí počúvať Boží
hlas, učiť sa rozoznávať ho a budovať
intenzívny vzťah s Bohom. Môžeme ho
prijať ako slovo, ktoré počujeme alebo
vidíme v duchu, zmysel posolstva bez
konkrétnych slov, ako víziu, sny a obrazy, pieseň, citát z Písma.
• Dar vykladania jazyka pomáha
nájsť zmysel prorockého daru jazykov
alebo chvál.
Neznamená to preklad, ale pochopenie celkového zmyslu, obsahu.
Výklad je potvrdený, ak aj iná osoba
dostane rovnaký výklad.
• Dar rozlišovania duchov je
duchovná schopnosť identiﬁkovať
povahu a zdroj ducha.

9

slovo na tému

TAJOMN
AJOMNÁ
Á
BOŽ
BO
ŽSK
SKÁ
Á
OSOBA

slovo - 10/2006

A

10

k chceme hovoriť o Svätom to najcennejšie, čo môžeme vo svojom ale ako Božie) a otvoriť sa Svätému
Duchu, musíme si najskôr živote dosiahnuť. Až vtedy je v nás Duchu.
objasniť, kto to je. Svätý Duch dovŕšená spása.
OTVORENIE SA PÔSOBENIU
je tretia božská osoba Najsvätejšej
SVÄTÉHO DUCHA
Trojice. Je osobou, ktorá sa rozhodu- TEŠITEĽ A ADVOKÁT
Svätý Duch je nazývaný ParaklePredstavme si, že ideme po ulici
je, myslí, cíti, koná a môžeme s ňou
mať dôverný vzťah. Umožnilo nám tos, čo prekladáme ako Tešiteľ alebo a stretneme známeho človeka, ktoto Kristovo víťazstvo na kríži. V Ka- Advokát (ad vocatus - ten, ktorý je rého, úprimne povedané, nemáme
techizme Katolíckej cirkvi sa hovorí, privolávaný). Teda Svätého Ducha veľmi radi. Samozrejme, že mu to
že: Cirkev, živé spoločenstvo vo viere máme privolať k sebe, je to náš ad- nepovieme. Porozprávame sa a téma,
apoštolov, ktorú odovzdáva ďalej, je vokát, pomôže nám so starosťami o ktorej hovoríme, sa rýchlo skonmiestom, kde poznávame Svätého každodenného života, aj s tým, s čím čí. Taká istá situácia, tá istá ulica,
Ducha: V Písmach, ktoré inšpiroval, si nevieme poradiť. Mnohokrát sa podobná chvíľa: oproti ide človek,
ktorého milujeme. Čo urobíme? Téma
v tradícii, ktorej stále aktuálnymi
môže byť tá istá, ale keď sa rozlúčime,
svedkami sú cirkevní Otcovia. V učiteľČo prináša Svätý
zostáva v nás niečo z toho človeka.
skom úrade Cirkvi, ktorý sprevádza
Duch?
Doma s nadšením povieme, čo
svojou pomocou. Vo sviatostnej
- ospravedlňuje od hriechov
sme s ním zažili. Ten druhý
liturgii prostredníctvom jej slov
ponúka
Božie
synovstvo,
stávame
sa
nás ovplyvnil. Práve takto
a symbolov, ktorými nás Svätý
Božími
deťmi
komunikuje s nami Svätý
Duch uvádza do spoločen- máme účasť na Božej prirodzenosti
Duch, pretože sme stvorení
stva s Kristom. V modlitbe,
na Boží obraz. Prvým krov ktorej sa prihovára za nás.
Čo
v
nás
spôsobuje?
kom je, že si ho zamilujeme.
V charizmách a službách,
ktorými sa buduje Cirkev. - dokážeme lepšie spoznávať pravdu (1Kor 2, 12) Tak sa otvoríme pre jeho
pôsobenie. Bez toho ho
V prejavoch apoštolského - dáva nám duchovné chápanie a múdrosť
a misionárskeho života. A vo
- vedie nás, učí nás modliť sa, utešuje nás nemôžeme prijať. On potom
začne konať - ticho, osobne
svedectve svätých, v ktorom
- dáva nám silu do svätého života
prejavuje svoju svätosť a pokra- - mení naše srdcia a pripodobňuje nás a veľmi vnútorne.
Vo Svätom písme sme pripočuje v diele spásy /KKC 688/.
Kristovmu obrazu
dobnení k nádobe. Pohár nám slúži
Ježiš dokončil dielo našej spásy,
(Kol 3, 10)
iba vtedy, keď obsahuje nejaký nápoj.
splnil svoj prísľub (porov. Jn 14, 16)
My máme obsahovať Boha, máme byť
a zoslal nám svojho Ducha (porov.
Sk 2, 1-14). Ten naplní toho, kto uverí snažíme všetko robiť iba vlastnými obrazom Ježišovho života tu na zemi
a dá sa pokrstiť (por. Sk 2, 38). Keď silami. Chceme žiť sväto, ale nedarí a touto mocou konať. Aj ja som obrasme smädní po Svätom Duchu, do- sa nám to. Usilujeme sa nezhrešiť, ale zom Boha na zemi, na mňa sa majú
staneme ho (porov. Jn 7, 37) nie preto, nejde to. Rozhodneme sa žiť podľa ľudia pozerať a hovoriť: „Niečo za tým
že by sme si ho zaslúžili, ale výlučne evanjelia, ale zlyhávame. Snažíme sa je! Tak nejako vyzerá Boh. Tak akosi
byť dobrými manželmi, rodičmi, ale koná.“ Toto má byť pravda o nás. Keď
z Božej dobroty a lásky.
Je dôležité chcieť a mať Svätého bez úspechu. Dôvod nášho zlyhania niekam prídeme, ľudia musia zažiť
Ducha, pretože kto nemá Kristovho je pritom jednoduchý. Neprosíme Božiu prítomnosť. Ježiš hovorí, že ten,
Ducha, ten nie je jeho (Rim 8, 9). Ako o pomoc Svätého Ducha, aby prišiel kto uverí, z toho vnútra potečú prúdy
kresťania máme v ňom žiť. V praxi to a posilnil nás. Často sme napojení živej vody (Jn 7, 38).
Boží pokoj je niečo, čo musíme
znamená kráčať tam, kam nás pove- na ducha tohto sveta. Ten je normou
die, a byť neustále doňho ponorení. nášho myslenia a konania. A pritom mať neustále vo svojom srdci. Dáva
Potrebujeme ho pri všetkom, čo vo ako kresťania máme prijať za normu nám ho Boží Duch. A tento zvláštny
svojom živote viery konáme. Mať nášho myslenia a konania Božie slovo pokoj je schopný uchrániť naše srdcia
v sebe Svätého Ducha a žiť v ňom je (ktoré neprijímame ako slovo ľudské, a naše mysle v každej situácii nášho

PRIJATIE SVÄTÉHO DUCHA
Po rozhodnutí skutočne prijať Svätého Ducha si potrebujeme vzbudiť
túžbu po ňom a zavolať ho do svojho
života, napr. modlitbou Kráľu nebeský. Verme, že keď oňho prosíme,
nebeský Otec nám ho pošle (porov. Lk
11, 13). Nemyslime si, že je daný len
výnimočným ľuďom. Ježiš ho prisľúbil
všetkým, ktorí veria. Nemusíme byť
dokonalí ani si ho nemusíme nijako
zaslúžiť. Zaslúžil nám ho Ježiš na kríži.
Uvedomme si, že ak prijal Svätého
Ducha Ježiš, určite ho potrebujeme
prijať aj my. Nie je podstatné, či pri
tom niečo cítime. Dôležité je, či uvidíme na sebe zmenu svojho života.
Naplnenie Svätým Duchom prinesie
výsledky. Prejaví sa v reči, v srdci,
v postojoch a v konaní. Náhle sú naše
slová budujúce, v našom srdci znie
pieseň chvály, ďakujeme Bohu a pokorne, opravdivo slúžime ľuďom.

CHCEME,
ABY NÁS BOH ZMENIL?
Dovoľme preto Svätému Duchu,
aby v nás začal pôsobiť a konať. On
nám dáva poznanie o Božej láske. „A
Božia láska je vyliata v našich srdciach
skrze Ducha Božieho“ (Rim 5, 5). Ak
prijmeme Božiu lásku, prekoná v nás
všetko. Budeme oslobodení od odsu-

dzovania, odmietania samého seba
a neodpustenia.
Ak sa stále a na všetko sťažujeme,
mali by sme sa nad tým zamyslieť.
Aký duch v nás pôsobí? Pochopme, že
keď máme Boha, nič by nám nemalo
chýbať. Nakoniec, čo viac môžeme
mať. V našom živote máme práve toľko, koľko potrebujeme. Ak prijmeme
tento princíp života, potom nebudeme
nad ničím plakať. Potom sa nebudeme
za ničím naháňať. Budeme vyrovnaní
a náš život bude krásny. Svätý Duch
bude do nás vyžarovať lásku, a tú nebude možné zastaviť. „Čo nás odlúči od
lásky Kristovej?“ (Rim 8, 39) Do nášho
života vstúpi pokoj a radosť.
Boh v našom živote vždy niečo sleduje, má s nami zámer. Potrebujeme
prežívať vnútorné svedectvo Ducha,
aby sme tento plán objavili. Veľmi
málo rozumieme Božej vôli, pretože
príliš často počúvame démona, ľudí
a seba. Tieto hlasy zastierajú Boží hlas
v našom živote, preto potrebujeme do
svojho života vedenie. Keď začíname
mať pochybnosti, uvažujme o tom,
či to, čo ideme vykonať, je v súlade
s Božou vôľou. Buďme ochotní radšej
stratiť, ako získať niečo, čo nie je od
Boha. Dôverujme Bohu, a on nás bohato požehná. Kľúčom k požehnaniu
je zotrvávanie v Božej prítomnosti.
Tráviť čas s ním znova a znova, nielen
zopár minút denne, nielen príležitostne. Neustále. Aby sa aj na nás vyplnili slová Písma: „Keď videli Petrovu
a Jánovu odvahu a dozvedeli sa, že sú
neučení a prostí ľudia, divili sa, lebo ich
poznali, že boli s Ježišom“(Sk 4,13).
Ján Karas

Cestovný plán Benedikta XVI. v Poľsku

Peter, kňaz
Poznám dar jazykov,
proroctva, uzdravovania... Tieto dary
pokladám za normálnu
súčasť živej Cirkvi, nie
je to nič zvláštne. Viem,
že istú dobu sa o tom mlčalo, a teraz
sa na to mnohí pozerajú s nadhľadom.
Spomeňme si ale na dary Svätého Ducha, ktorými boli obdarení apoštoli a tí,
ktorí išli ako prví ohlasovať Kristovo
zmŕtvychvstanie: „V posledných dňoch,
hovorí Boh, vylejem zo svojho Ducha
na každé telo: vaši synovia a vaše dcéry
budú prorokovať, vaši mladíci budú
mať videnia a vaši starci budú snívať
sny...“ (Sk 2, 17)
Helena, učiteľka
Vo svojej praxi som
stretla ľudí, ktorí majú
dar múdrosti, poznania.
Vedia s láskou poučiť,
vysvetliť a poradiť.
Dokážu pozitívne
vplývať na deti i dospelých, snažia
sa ich nadchnúť a majú k nim dobrý
vzťah. Šíria okolo seba lásku a pokoj.
Poznala som rehoľnú sestričku, ktorá
každé ráno, keď prišla do zborovne,
priniesla so sebou ovocie Svätého
Ducha - radosť, úsmev, dobrú náladu
a pokojnú atmosféru. Vzdelávala sa pre
svoje potešenie i dobro iných. Záleží
teda na každom z nás, či dary, ktoré
sme dostali od Pána, budeme rozvíjať
tak, aby priniesli úrodu .
Jaro, kurič
Áno. Konkrétne to bol
dar poznania, keď sme
si pri voľbe životného povolania (spolu
s mojou manželkou)
boli na 100 percent istí,
že nás Pán povoláva do spoločného
manželstva, v ktorom On nesmie
nikdy chýbať. Tento dar sa prejavil cez
jedného kňaza, ktorý sa za nás modlil.
Na tejto ceste je pre nás najväčším
vzorom Panna Mária, nevesta Svätého
Ducha.
Mikuláš, bohoslovec
Musím povedať, že
s darmi Svätého Ducha
som sa osobne stretol.
Hlavne vtedy, keď som
mal nejaký problém
alebo krízu, som prosil
o dar sily, rady a poznania. Vtedy som
si väčšmi uvedomoval, že sám nič
nezmôžem a potrebujem pomoc
a milosti od Boha.
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Svätá stolica zverejnila 24. apríla podrobný program apoštolskej cesty pápeža
Benedikta XVI. v Poľsku, ktorá sa uskutoční od 25. do 28. mája tohto roka.
Prílet Svätého Otca na medzinárodné letisko Okęcie vo Varšave vo štvrtok 25.
mája je plánovaný na 11. hodinu predpoludním. Po príhovore sa pápež presunie
do Katedrály sv. Jána na stretnutie s miestnym klérom, navštívi arcibiskupský
palác a apoštolskú nunciatúru. Večer čaká pápeža prijatie u prezidenta Lecha
Kaczynského a ekumenické stretnutie v evanjelickom Kostole Najsvätejšej Trojice.
V piatok 26. mája o 9.30 hod. bude Benedikt XVI. slúžiť svätú omšu na Námestí
Pilsudského vo Varšave. Popoludní sa presunie do Čenstochovej, kde o 17.30 hod.
navštívi mariánske pútnické miesto Jasná Hora. Odtiaľ odletí do Krakova. V sobotu 27. mája sa presunie do Wadovíc, kde navštívi baziliku a rodný dom pápeža
Jána Pavla II. a na námestí sa stretne s miestnymi obyvateľmi. Napoludnie zavíta
Benedikt XVI. do mariánskej svätyne na Zebrzydowskej kalvárii, a potom navštívi
Svätyňu Božieho milosrdenstva v Lagievnikoch a večer o 18.00 hod. Wavelskú
katedrálu, odkiaľ sa presunie na stretnutie s mládežou na pláni Blonie. Na tomto priestranstve v nedeľu 28. mája vyvrcholí návšteva Benedikta XVI. v Poľsku
slávnostnou svätou omšou. Popoludní o 17.00 hod. Svätý Otec navštívi bývalé
koncentračné tábory v Osvienčime a Brezinke. Potom sa presunie na letisko Balice, odkiaľ po rozlúčkovej ceremónii okolo 20.00 hod. odletí do Talianska.
podľa RV -mv-

Stretli ste sa osobne
s nejakým darom
Svätého Ducha?

anketa

života, ako o tom píše sv. Pavol v Liste
Filipanom.
Ak nedovolíme, aby Boží Duch bol
pánom nášho života, budeme sa neustále topiť vo svojich problémoch. Ak
toto podriadenie neuskutočníme, obmedzíme moc Svätého Ducha v nás.
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emanuel - Boh s nami

Boh zachraňuje ľudí
Čo bude s ľuďmi, ktorí prestúpili
na inú vieru? Môžu byť spasení?
(Anka, 20 rokov)

M

ilá Anka,
Ježiš Kristus založil Cirkev,
aby prostredníctvom nej
vyslobodzoval ľudí z hriechov a privádzal ich do Božieho kráľovstva.
Nik totiž nedokáže žiť životom,
ktorý vedie do neba, iba Kristus.
A keďže Cirkev je Kristovo telo, každý, kto patrí do Cirkvi, je súčasťou
Kristovho tela a môže žiť Kristov
spravodlivý život. Samozrejme, nie
každý, kto patrí do Cirkvi, žije Kristovým životom.
Aby mohol kresťan správne žiť,
musí z Krista pre takýto život čerpať
silu. Toto sa deje prostredníctvom
sviatostí. No ani sviatosť sama osebe
nemá spasiteľný účinok, ak kresťan
nevie, ako a na čo ju použiť. Na to, aby
boli sviatosti správne použité, musí
človek veriť v tie informácie, ktoré
nám o sviatostiach zanechal Kristus
a ktoré sa bez omylu uchovávajú
v učení Katolíckej cirkvi, ktorej neomylnosť zaručuje samotný Boh.
Ak by to tak nebolo, po 2000 rokoch
by sa správny výklad Kristovho učenia
prekrútil. Je teda nevyhnutné patriť
do Cirkvi, ktorá je Kristovým telom
a ktorá disponuje pravdivým Kristo-

vým
učením. Preto
Cirkev vždy učila,
že „nikto mimo Katolíckej cirkvi ...
nebude mať účasť na večnom živote“
(DS 1351).
Tejto pravde viery však nemôžeme
rozumieť tak, že Boh odmieta spasiť
nekatolíkov. Boh chce spasiť všetkých
ľudí, a preto pre ich záchranu založil
Cirkev, podobne, ako keď chce niekto
zachrániť topiaceho sa, a preto mu
hodí záchranné koleso. Ak sa topiaci
odmietne záchranného kolesa chytiť, utopí sa. Rovnako, ak sa niekto
odmietne „chytiť“ Kristovej Cirkvi,
zahynie. No nie preto, že Boh ho odmietol zachrániť, ale pre svoje vlastné
odmietnutie zachrániť sa cez Cirkev.
Taktiež si nemožno myslieť, že do
Katolíckej cirkvi patria len tí, ktorí sú
do nej zapísaní. Sú totiž ľudia, ktorí
Kristovo učenie nemohli spoznať. Buď
preto, že sa s ním nestretli, alebo sa
stretli len s prekrúteným katolíckym
učením. To môže byť aj prípad katolíka, ktorý sa napriek svojej účasti
v Katolíckej cirkvi nestretol s pravou
náukou, lebo prostredie, v ktorom
žije, mu odovzdalo jej učenie skreslene. Mnohí z týchto ľudí hľadajú pravdu a túžia slúžiť Bohu. Chcú žiť podľa
svedomia, a zároveň priznávajú, že sa

svojich
hriechov sami nevedia zbaviť. Takíto ľudia svojím
spôsobom života volajú k Bohu:
„Pane, chcem ti patriť, prosím ťa,
zachráň ma!“ Ak v tomto stave zomrú, ich osud bude podobný osudu
starozákonných spravodlivých, ktorí
po smrti odchádzali do podsvetia, kde
Kristus na Veľkú sobotu zostúpil, aby
im zvestoval evanjelium.
A oni ochotní prijať túto pravdu,
ktorú celý život hľadali, mohli byť
zbavení hriechov a vovedení do neba.
O nich možno povedať, že určitým
spôsobom sú zahrnutí do Katolíckej
cirkvi svojím nasmerovaním a ochotou prijať jej učenie, ak sa s ním stretnú. Hoci formálne patria aj do nejakej
nekatolíckej cirkvi, ba aj k nejakému
nekresťanskému náboženstvu, predsa
sú v tomto zmysle katolíkmi.
Ak však nekatolíci odmietajú
prav divé Kristovo učenie alebo ho
nehľadajú a sú k tejto najdôležitejšej
otázke svojho života ľahostajní, nemôžu byť spasení. Podobne aj katolík,
ak odpadne od Katolíckej cirkvi pre
svoju ľahostajnosť, nezáujem o pravdu
alebo preto, že v inej cirkvi či náboženstve sa mu viac páči a lepšie sa tam
cíti, vzdal sa možnosti, ktorou Boh
zachraňuje ľudí, a preto nemôže mať
účasť na večnom živote.
o. Štefan Paločko
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váš názor

JUBILEÁ KŇAZOV
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POCHYBOVALI STE UŽ O PRAVOSTI SVOJEJ VIERY?
DANKA, 20 R.: Áno, už mnohokrát,
hlavne vo chvíľach, keď som sa snažila
zistiť pravdivosť alebo nepravdivosť
svojej viery rozumom. Neviem, či sa dá
hovoriť o istote v oblasti viery. No túto istotu hľadám a objavujem v nekonečnej
Božej láske.
NIKA, 21 R.: Je to ťažká otázka. Asi áno,
v slabých chvíľkach, ktoré na človeka
doliehajú. Našťastie, vždy je tu niekto
alebo niečo, čo ma utvrdí o pravdivosti
toho, v čo verím a že všetko, čo sa deje,
celý život, má zmysel. A to ma napĺňa

a posilňuje kráčať ďalej.
MAŤO, 20 R.: Sú také chvíle a ja som
Bohu vďačný za to, že práve v nich mi
dokazuje svoju prítomnosť. Cez tieto
chvíle si uvedomujem, že bez Boha by
som bol ničím, lebo On ma presviedča,
že to, v čo verím, je správne, lebo verím
v neho.
TINA, 19 R.: Klamala by som, keby som
povedala nie. Príde pokušenie, v ktorom
váham, ale Boh mi pošle ľudí, ktorí mi ho
pomôžu prekonať.
Anketu pripravila Števka Čepová

o. Michal Ivanko, titulárny arcidekan, výpomocný duchovný v Humennom – mesto, 9. máj 1976
- 30 rokov kňazstva; o. Pavol Dancák st., na odpočinku v Prešove, 3. máj 1936 – 70 rokov života;
9. máj 1976 - 30 rokov kňazstva; o. Jozef Vasilík,
titulárny arcidekan, na odpočinku v Stropkove,
23. máj 1936 - 70 rokov života; o. Ivan Saraka,
titulárny dekan, na odpočinku Snina, 29. máj
1951 - 55 rokov života; o. František Hanobik,
farár vo Vyšnom Mirošove, 18. máj 1956 - 50 rokov
života; o. Ján Gurský, 6. jún 1936 - 70 rokov
života; o. Pavol Haľko, synkel pre Rusínov, 30.
jún 1956 - 50 rokov života.
Srdečne blahoželáme a prajeme mnoho šťastných
rokov. Christos voskrese!

midraš rozpráva

ĎALŠIA SKÚŠKA
ABRAHÁMOVEJ
ABRAHÁM
OVEJ VIERY
O desať rokov znova priviedli Abrama k Nimródovi,
ktorý sa stále pokúšal presvedčiť ho, aby sa poklonil
jemu i jeho bohom.
„Poď, pokloníme sa ohňu,“ navrhol
Abramovi. „Zdá sa, že je najsilnejší zo
všetkých živlov.“
„Ak už to tak veľmi chceš,“ odpovedal Abram, „je lepšie pokloniť sa
vode, lebo má moc oheň uhasiť.“
„Výborne! Poď, pokloňme sa vode!“
„Lenže oblaky sú silnejšie, lebo ony
ju prinášajú.“
„Tak budeme uctievať oblaky!“
„Ale vietor je schopný rozohnať
mraky, zrejme je vyšší ako ony.“
„Súhlasím, budeme sa modliť k vetru. Padni na tvár spolu so mnou.“
„Nie, človek je silnejší ako vietor,
lebo je naplnený vzduchom bez ohľadu na otvory v tele.“
Nimród sa prestal ovládať: „Vidím,
že sa mi vysmievaš. Mojím bôžikom
je oheň. Prikážem, aby ťa doň hodili.
Uvidíme, či je skutočne tvoj Boh silnejší ako môj!“
Panovník teda prikázal pripraviť vo
svojom sídle obrovskú pec. Kráľovskí
hlásnici oznamovali: „Čoskoro bude
potrestaný zradca! V priebehu 40
dní môžete obetovať drevo do pece,
v ktorej bude upálený!“
Obety ľudí boli hojné. Keď sa všade
rozhlásilo, že je všetko pripravené na
vykonanie trestu, na námestí sa zišiel
obrovský dav. Amtela, Abramova
matka, vystúpila dopredu. Chcela
pobozkať svojho syna:
„Len jeden jediný raz sa skloň pred
Nimródom,“ pošepla mu, „a odpustia
ti, syn môj.“

„Nikdy s tým nebudem súhlasiť,
mama!“
Na námestí sa zhromaždil dav
ľudí rôznych národov. Všetci kričali:
„To je tvoja posledná šanca! Na čej si
strane?“
„Som na strane Pána, všemohúceho Vládcu!“
Vtedy otroci podpálili drevenú
pyramídu. V tom okamihu priletel
anjel Gabriel k Pánovi a požiadal
ho: „Dovoľ mi uhasiť plamene, aby
Abramovi neublížili.“
Pán odpovedal: „Na nebi ani na
zemi niet nikoho mne podobného!
Sám zostúpim na zem, aby som ho
zachránil!“
A prikázal plameňom, aby Abramovi neublížili. Polená sa premenili
na očarujúce konáre obsypané plodmi. Zvonku naďalej plápolal oheň.
Tri dni a tri noci Abram strávil v peci
živý. Po troch dňoch otroci Nimróda
otvorili vrátka a čo vidia? Abram sa
prechádza po spálenisku ako po edene
v sprievode anjelov. Zhoreli len povrazy, ktorými bol spútaný. Nemohli
uveriť vlastným očiam. Poslali poslov
ku kráľovi, a ten sa okamžite prišiel
pozrieť na tento zázrak. Opäť otvorili
dvierka a znova zbadali, ako sa Abram
prechádza uprostred ohňa. Nimród
bol zmätený.
„Vyveďte ho odtiaľ!“ prikázal.
Sluhovia sa pohli dopredu, aby
ho vytiahli von, ale zakaždým im to
prekazili plamene. Naľakaní sluhovia
urobili ešte jeden pokus. Ale tu pla-

džbány. V jednom z nich boli zvitky rukopisov napísaných na
koži. Išlo o sedem zvitkov.
Najvzácnejším bol celý text Knihy proroka Izaiáša s dĺžkou viac než 7 metrov (r.125-100 pred Kr). V období rokov
1947-1956 bola prehľadaná celá oblasť. Zvitky boli postupne
nájdené v jedenástich jaskyniach. Vykopávky boli ukončené
v roku 1958. Celkovo bolo identiﬁkovaných takmer 900 rukopisov, z ktorých sa našlo asi 15 000 zvyškov. Boli napísané
v hebrejskom jazyku, v aramejčine a niektoré v gréčtine. Ide
o najväčší archeologický objav 20. storočia. Posledný ohlásený
nález dáva nádej, že sa môžeme dočkať ešte ďalších hodnotných objavov.
spracované podľa Františka Trstenského
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Izraelský časopis Israel Today uverejnil 9. októbra 2005 článok, podľa ktorého sa našiel malý fragment s textom z biblickej
knihy Levitikus 23,38-39.43-44. Článok uvádza, že spomenutý
fragment získal Chanan Eshel, profesor na univerzite v Tel
Avive, od arabského beduína za 3000 dolárov. Ide o 15 malých
častí, ktoré sa datujú do obdobia druhej židovskej vzbury proti
Rimanom (132 – 135 po Kr.).
Názvom „Zvitky od Mŕtveho mora“ sa označujú písomnosti
nájdené v severozápadnej časti Mŕtveho mora. Medzi nimi
majú osobitné postavenie zvitky nájdené neďaleko Kumránu (2. stor. pred – 1. stor. po Kr). V roku 1947 objavil mladý
beduínsky pastier neďaleko Kumránu jaskyňu, v ktorej našiel

preložila a upravila
Valéria Juríčková

zaujímavosti

FRAGMENTY ZVITKU

mene ostro vyšľahli a spálili ich. Vtedy
Pánov anjel zavolal: „Abram, sluha
živého Boha, vyjdi z pece!“
Abram vyšiel von pred očami
všetkých bez akejkoľvek ujmy.
„Prečo si dosiaľ živý?“ opýtal sa
Nimród roztrasený od strachu.
„Boh, ktorý stvoril nebo a zem
a ktorému si sa vysmieval, ma zachránil pred smrťou!“
Zmätený a vystrašený kráľ sa sklonil pred Abramom a všetci ministri ho
nasledovali.
„Neskláňajte sa predo mnou,“
povedal Abram, „radšej sa pokloňte
živému Bohu, Stvoriteľovi celého
sveta.“
Nie všetkých prítomných Abramove slová presvedčili. Boli aj takí,
ktorí si šeptali: „Abrama zachránili
čary. Jeho mladší brat Aran je známy
čarodejník. Je možné, že zaklial oheň,
aby Abrama nespálil.“
Aran stál v zástupe ľudí a sledoval
udalosti. Bojoval s veľkými pochybnosťami. Čo má robiť? Pripojiť sa
k staršiemu bratovi alebo sa má pridať
k veriacim v Nimróda? Nakoniec sa
rozhodol počkať na konečné rozhodnutie o Abramovom osude, a potom
definitívne určí svoju pozíciu. Pomyslel si: „Ak bude Abram zachránený,
poviem, že patrím k jeho táboru; ak
zomrie, poviem, že som na strane
Nimróda.“ Keď jeho brat vyšiel z pece
živý, ľud sa obrátil na Arana s otázkou:
„Na čej si strane?“ Odpovedal: „Verím
v toho istého Boha ako môj brat!“
Vtedy ho Nimródovi sluhovia
chytili a hodili do pece. Druhý zázrak sa však neudial. Aran zmizol
v plameňoch. Anjel smrti vzal mŕtve
telo Arana a hodil ho pred Teracha.
Teraz bolo všetkým jasné, že Abrama
zachránila jeho spravodlivosť.
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lekáreň

JAZYKA

Prostriedky na uzdravenie
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blahoželáme

M
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inule sme sa zaoberali chorobami jazyka: prílišným
rozprávaním, nedbanlivými slovami, ohováraním, klamstvom
a unáhlenosťou v reči. Dnes si ukážeme, že Boh nás nenechal s týmto
problémom osamotených. Ako dobrý
Otec zabezpečil dostupné prostriedky
na jeho uzdravenie.
• Prvým krokom k uzdraveniu je
nájsť koreň problému. Koreň každého problému, ktorý ovplyvňuje náš
jazyk, je v našom srdci: „Vypestujte
dobrý strom a bude dobré aj ovocie,
alebo zasaďte zlý strom a bude zlé
aj jeho ovocie. Lebo strom možno
poznať po ovocí. Hadie plemeno,
ako môžete hovoriť dobre, keď ste
zlí? Veď z plnosti srdca hovoria ústa.
Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu dobré veci a zlý človek vynáša
zo zlého pokladu zlé“ (Mt12,33-35).
Srdce je strom a slová sú ovocím.
Slová, ktoré vychádzajú z našich úst,
odhaľujú stav nášho srdca. Naše srdce
je buď dobré, alebo zlé. Ak vidíme,
že naše slová sú zlé, nebojme sa pozrieť pravde do očí. Poprosme Boha
o odpustenie, vyznajme svoj hriech
a budeme očistení. Boh nám nielenže odpúšťa minulosť, ale od základu
očisťuje aj naše srdce. Až potom príde
zmena v ovocí, ktoré vychádza zo
srdca. Boh nám to prisľúbil v 1Jn1,9:
„ Ale ak vyznávame svoje hriechy, on
je verný a spravodlivý: odpustí nám
hriechy a očistí nás od každej neprá-

vosti.“ Teda prvou fázou uzdravenia
je odmietnutie hriechu.
• V celom vesmíre je len jediná
moc, ktorá dokáže efektívne ovládať
náš jazyk – Svätý Duch. Poprosme ho,
aby sa ujal nášho jazyka a preskúmal,
ako ho používame. To je druhý krok
k uzdraveniu. Jediné, na čo sme dostali
jazyk, je oslava Boha. Na ľudskom
jazyku sa stretávajú dva druhy ohňa.
Prvý - oheň z pekla, ktorý zapaľuje
jazyk prirodzeného hriešneho človeka. „Aj jazyk je oheň, svet neprávosti;
jazyk je medzi našimi údmi ten, ktorý
poškvrňuje celé telo, rozpaľuje kolobeh života a sám je peklom rozpálený“ (Jak 3). Tento oheň prichádza zo
samotného pekla. Jeho ovocie môže
byť teda pekelné. Ale v deň Turíc Boh
zoslal na zem iný druh ohňa - oheň
Svätého Ducha, ktorý prišiel na zem
z neba. Najskôr pôsobil v jazykoch
tých, ktorí bolo zhromaždení v hornej dvorane. Boží oheň vytlačil prirodzený pekelný oheň jazyka. Oheň
z pekla bol nahradený ohňom, ktorý
očisťuje a oslavuje Boha. „Keď prišiel
deň Turíc, boli všetci vedno na tom
istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot
z neba, ako keď sa ženie prudký vietor,
a naplnil celý dom, v ktorom boli.
I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky,
ktoré sa rozdelili, a na každom z nich
spočinul jeden. Všetkých naplnil
Duch Svätý a začali hovoriť inými
jazykmi, ako im Duch dával hovoriť“
(Sk 2,1-4). Svätý Duch pôsobil najskôr

v jazykoch apoštolov. Dal im nový
spôsob používania jazyka. Všetko, čo
povedali po tejto udalosti, oslavovalo
Boha. Začali jazyk používať s cieľom,
s akým im ho Boh daroval.
Kľúčom k riešeniu nášho problému
s jazykom je odovzdať ho Svätému
Duchu. Apoštol Pavol jasne povedal:
„Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. A neopíjajte
sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale
buďte naplnení Duchom a hovorte
spoločne žalmy, hymny a duchovné
piesne. Vo svojich srdciach spievajte
Pánovi a oslavujte ho“ (Ef 5,17-18).
Dôležité je rozlíšiť: byť opitý vínom
je hriech, ale rovnakým hriechom
je nebyť naplnený Svätým Duchom.
Pozitívne prikázanie platí rovnako
ako negatívne. Hovorí sa tu o dvoch
druhoch opitosti. Na Turíce, keď boli
muži a ženy prvýkrát naplnení Svätým Duchom, posmievači povedali,
že sú opití. Keď si naplnený Duchom
Svätým, prvý prejav príde skrze jazyk.
Namiesto reptania, sťažovania sa,
kritizovania a pochybovania budeš
hovoriť, spievať a ďakovať vo svojom
srdci. Každé použitie tvojho jazyka
bude pozitívne. „Veď z plnosti srdca
hovoria ústa“ (Mt 12,34).
Na každý problém v našom živote
existuje riešenie. Na každú chorobu
nášho tela aj ducha je liek. Tvoj jazyk
môže byť tiež uzdravený. Nebeský
Otec ti ponúkol liečbu.
Alžbeta a Anton Pariľákovci

Dňa 1. mája oslávi náš duchovný otec Martin Mati
35 rokov života a 29. júna uplynie 10 rokov jeho
kňazskej služby. Pri tejto príležitosti vám, duchovný
otče, chceme z úprimného srdca poďakovať za
duchovné bohatstvá, ktoré štedro rozdávate, aj
za zveľaďovanie celej farnosti. K vašim krásnym
jubileám vám chceme vyprosovať hojné Božie
požehnanie, dary Svätého Ducha potrebné pre vaše
poslanie a ochranu Božej Matky.
Z úprimného srdca vám to vyprosujú
vaši veriaci z farnosti Košice – Furča.
Drahý duchovný otec Pavel Dancák, pri príležitosti
životného jubilea 70 rokov, ktoré si pripomínate 3.
mája 2006, chceme sa aj my, bývalí veriaci z Nového
Ruskova, poďakovať za všetko, čo ste počas vášho 36
- ročného pôsobenia v našej farnosti vykonali. Bola
to dobrá a záslužná práca, a nebolo jej málo. Ohlasovali ste Božie slovo a vštepovali ho do našich sŕdc.
Vedeli ste povzbudiť, poradiť, ale aj napomenúť. Za
to všetko vám patrí veľká vďaka. Keď ste v roku 2003
od nás odchádzali na zaslúžený odpočinok, bolo
nám clivo. Zároveň sme vám však odpočinok zo srdca
priali, lebo sme vedeli, že ste boli a stále zostanete
jedným z nás. Vždy budete medzi nami vítaný. Nech

vás všemohúci Boh požehnáva a sprevádza na
príhovor Božej Matky aj vo vašom ďalšom živote.
V modlitbách vám vyprosujeme pevné zdravie
a mnoho šťastných a blahých rokov.
veriaci z Nového Ruskova

nášho duchovného otca Jána Kmeca. Vďačíme
Pánu Bohu za neho, za jeho prispenie k nášmu
duchovnému rastu každodenným pôsobením pri
slúžení sv. liturgie, pri zoznamovaní nás so Svätým
písmom a tajomstvami viery. Do ďalších rokov jeho
kňazskej služby mu vyprosujeme množstvo Božích
milostí, nech náš milostivý a milosrdný Pán a Boh
sprevádza všetky jeho kroky. Na príhovor Presvätej
Bohorodičky nech Pánu Bohu a nám slúži ešte
mnoho rokov v dobrom zdraví.
veriaci z Dvorianok
Dňa 17. júna oslávi otec Patrik Székely 30 rokov
svojho života a 6. júla aj svoje meniny. Prajeme
vám všetko najlepšie, pevné zdravie a veľa Božích
milostí. Zároveň vám ďakujeme za úsilie, ktoré
vkladáte do„výstavby“ novej farnosti, ale aj za prácu
na stavbe novej farskej budovy. Do ďalších dní vášho
života vám u našej nebeskej Matky vyprosujeme jej
ochranu. Nech vás, vašu manželku i celú vašu rodinu
Svätý Duch aj naďalej sprevádza, nech pri vás stojí
všemohúci a večný Boh.
Na mnohé a blahé roky!
veriaci z Červenej Vody
Srdečne blahoželá aj redakcia.

Dňa 24.mája oslávi náš duchovný otec Alexander
Andrejko 29 rokov života a v júli 5 rokov kňazstva
v našej farnosti . Pri tejto príležitosti sa vám chceme
poďakovať za vysvetľovanie Božieho slova a za všetky vysluhované sviatosti, ktoré nám napomáhajú
ponoriť sa do Kristovej lásky. Nech vás a celú vašu
rodinu žehná nebeský Otec a ochraňuje Presvätá
Bohorodička na Mnohaja i blahaja lita.
vaši vďační veriaci z Malého Lipníka
Dňa 25. mája 2006 sa dožíva naša drahá mamka,
babka a prababka Mária Doričová z Horne 85.
narodenín. K blahoželaniu sa pripájajú dve dcéry
a traja synovia s rodinami, ako aj 15 vnúčat a 14
pravnúčat. Nech vás ochraňuje a vedie Božia ruka
a dá vám plnosť šťastia a hojnosť požehnania.
A u Matky ustavičnej pomoci vám vyprosujeme
ochranu a pomoc v každodennom živote.
Dňa 14. júna 2006 uplynie 25 rokov kňazskej služby

svedectvo

V

yrastal som v katolíckej rodine, dostal som náboženskú
výchovu, prijal som všetky
sviatosti, bol som miništrantom. Ale
keď som mal 20 rokov, rozhodol som
sa, že je čas odísť z domu, opustiť rodisko a odísť asi 1000 míľ (1600 km)
od rodiska.
Pochádzal som z farmárskej oblasti. A možno je realitou mladých
ľudí tohto veku, že Boh nie je na
prvom mieste v ich živote.
Nebol ani v mojom živote.
Boha som nechal na farme

Potom sme sa s rodinou presťahovali
do iného mesta. Takmer hneď, ako
sme tam dorazili, niekto zavolal mojej
manželke a pozval ju na modlitbové
stretnutie. Boli to pondelkové večery
na jednej katolíckej škole. Po malej
„nátlakovej akcii“ ma manželka zobrala na prvé stretnutie. Pri dverách
nás privítala malá rehoľníčka. Povedala nám: „Detičky, asi nebudete na
tomto stretnutí ničomu rozumieť, ale

tejto chvíle som už iný a budem iný
do konca svojho života. Stalo sa to
asi pred 35 rokmi. Potom sme začali
rásť vo viere. Krátko na to sme cítili
povolanie otvoriť si predajňu s kresťanskou literatúrou.
V tom čase sa v spoločenstve
dozvedeli, ako veľmi je chorá moja
žena. Raz sa okolo nej zhromaždili
a v tichosti sa za ňu modlili. Potom
sme prišli domov. V tú pondelkovú
noc sa stalo niečo zvláštne.
Asi o 3.00 hod. v noci som
sa náhle zobudil. Cítil som,

SKÚSENOSŤ
SK
ÚSENOSŤ
to neprekáža. Skúste prísť 3 alebo 4
– krát, keď sa vám to potom nebude
páčiť, už nechoďte. Na stretnutí bolo
30-40 ľudí - niekoľko kňazov, rehoľníc a dosť veľa laikov. Sestrička mala
pravdu.
Zdalo sa nám to trocha zvláštne,
zároveň tam však bolo niečo veľmi
príťažlivé. Bola to láska ľudí. Ich láska
k Bohu bola úplne zjavná. Potom nám
povedali, že môžeme začať seminár
Život v Duchu Svätom. Na to sa zjavil
jezuita – mladý seminarista, ktorý nás
v rohu, bokom od ostatných, vyučoval
z Písma. Hovoril nám o Božej láske,
o jeho pláne spásy, o jeho milosrdenstve, o tom, ako s nami súcití, a že
nám chce dať moc svojho Svätého
Ducha, aby sme mohli žiť. Po niekoľkých týždňoch nám navrhli, že sa za
nás budú modliť, aby sme mohli prijať
väčšiu moc Svätého Ducha.
Moja žena bola v tomto veľmi
horlivá a veľmi otvorená, ale ja som
sa zdráhal. Veľmi som pochyboval.
O niekoľko týždňov som sa podvolil.
Bola to úžasná skúsenosť! Nemôžem
však povedať, že by sa v tej chvíli stalo
niečo konkrétne a výnimočné. Nebolo to nič, čo by som mohol nejako
cítiť, prežívať. Ale vedel som, že od

že miestnosť je naplnená
svätou prítomnosťou. Presne
v tej istej chvíli sa zobudila
aj moja žena. Povedal som jej: „On
je tu. Boh je tu.“ Pocítila veľké teplo,
ktoré prešlo cez celé jej telo. Skúsenosť
trvala 3 alebo 4 minúty. Potom sa tá
silná prítomnosť stratila, ale už sme
nedokázali zaspať, a tak sme v to skoré
ráno vstali a išli sme 150 míľ k lekárovi, u ktorého bola manželka práve
v ten deň objednaná na vyšetrenie.
Keď sme tam dorazili, manželka
vyrozprávala lekárovi všetko, čo sa
nám stalo. Všetko. Od prvej chvíle, čo
sme prišli na stretnutie, ako sa ľudia
za ňu predošlú noc modlili. Aj o našej
nočnej skúsenosti. A dokonca povedala, že si myslí, že je uzdravená.Lekár
povedal: „No ale predsa len urobíme
ten test.“ Vzorky poslal do laboratória. O dve hodiny sa vrátil s papierom
v ruke a povedal: „Je to preč. Už niet
absolútne žiadneho znaku choroby.“
Potom bola moja žena niekoľko rokov
zdravá. Neskôr mala mnohé zdravotné problémy, ale je neustále plná síl
a slúži Pánovi. Odo dňa, keď jej prvýkrát diagnostikovali túto chorobu,
sa modlila za to, aby mohla žiť, kým
naše deti skončia strednú školu. Teraz
máme 6 vnúčat a 1 z nich bude tohto
roka končiť strednú školu.
Tom Edwards
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a išiel som si svojou vlastnou
cestou. Mal som sa výborne.
Našiel som si dobrú prácu,
zarábal som dosť peňazí, zabával som
sa. Jednoducho som si napĺňal svoje
ciele a ambície. Keď som išiel do kostola, bolo to iba raz za čas a vôbec to
nebolo na prvom mieste v rebríčku
mojich hodnôt.
A potom som stretol jednu skvelú
ženu. Zobrali sme sa v kostole. Moja
žena nemala kresťanskú výchovu,
až neskôr sa stala katolíčkou. Naša
odovzdanosť bola povrchná, a keď do
toho prišli malé deti a mnohé ďalšie
starosti, náš život sa pohol úplne iným
smerom - preč od Boha. V tom čase
som pracoval pre jednu spoločnosť
zameranú na obuv. Robil som v manažmente spoločnosti a pomaličky
som sa šplhal nahor.
Bohužiaľ, hneď na začiatku nášho
manželstva moja žena veľmi vážne
ochorela a bola jej diagnostikovaná
choroba lupus. Predpovede boli veľmi
temné, choroba jej postupne ničila
obličky a vyzeralo to byť smrteľné.
Hneď po tom, ako jej diagnostikovali
túto chorobu, sa narodilo naše druhé
dieťa. V tom čase manželka začala
hľadať niečo, čo by dalo jej životu
väčší zmysel, o čo by sa mohla oprieť.
Začala čítať rôzne knihy, stretávala
sa s ľuďmi, ktorí jej hovorili o Bohu.
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spoločnosť

Naozaj modlitba lieči?
Niekedy chorému neostáva skutočne nič iné, iba sa modliť, aby
všetko dobre dopadlo. Je modlitba pre
chorého pomocou? Veľa štúdií toto
tvrdenie potvrdzuje, a istotne rovnaké
množstvo vyvracia.

POMÁHA MODLITBA LIEČIŤ?
V americkom časopise Lancet
bola uverejnená štúdia zameraná na
vplyv modlitby na vývoj zdravotného
stavu pacientov podstupujúcich operáciu srdca. Výskumu sa zúčastnilo
371 pacientov, za ktorých sa modlili
príslušníci 12 náboženských spoločenstiev (kresťanských, moslimských,
židovských, budhistických), a 377
pacientov, za ktorých zdravie sa nikto
nemodlil. Experiment trval polroka
od operácie. Výsledky ukázali, že
medzi oboma skupinami nie je rozdiel
v pooperačnom vývoji.

Nadácia John Templeton Foundation, ktorá si podľa svojich vlastných
výrokov kladie za cieľ objasniť vzťahy
medzi vedou a náboženstvom, sponzorovala rozsiahlu štúdiu, v ktorej bol
skúmaný vplyv modlenia sa za chorých na ich zdravotný stav. V šiestich
veľkých amerických nemocniciach
bolo získaných pre štúdiu bezmála
2000 ľudí, ktorí sa mali podrobiť
operácii srdca. Tretine pacientov
bolo oznámené, že sa možno niekto
za nich modlí. V skutočnosti sa za
nich nemodlil nikto. Druhej tretine
povedali autori experimentu to isté,
ale nechali za nich modliť sa najatých
„modličov“. Za poslednú tretinu
pacientov sa nik modlil a pacienti
o tom vedeli. Každý večer dostávali
1. Na ktorý deň vstal Ježiš Kristus
z mŕtvych a otvoril nám cestu ku
vzkrieseniu?
2. Ako sa inak nazýva sviatok Päťdesiatnice?
3. Ktorý z jedenástich apoštolov
chýbal pri tom, keď sa Ježiš prvýkrát
zjavil učeníkom po svojom zmŕtvychvstaní?

4. Čo sa spieva namiesto Dôstojné
je v období od Paschy do Nanebovstúpenia?
5. Kde a kedy sa narodil blahoslavený prešovský biskup Pavol Peter
Gojdič?
6. Koho si vyvolili apoštoli namiesto
Judáša, ktorý sa po zrade Ježiša
obesil?

test slova

lekárskym zákrokom. Používa pritom
modlitbu sformulovanú Matkou Terezou, v ktorej sa Boh označuje ako
veľký Liečiteľ.

ÚPRIMNÁ MODLITBA
Mladí kórejskí vedci Cha, Wirth
a Lobo chceli zistiť, či má modlitba
nejaký kladný vplyv na pravdepodobnosť otehotnenia u žien, ktoré sa
v centre asistovanej reprodukcie uchádzali o oplodnenie. Do experimentu
bolo vybraných 219 juhokórejských
žien, ktoré sa v priebehu 4 mesiacov
podrobili pokusom o asistované
oplodnenie. Ani samotné ženy, ani ich
ošetrujúci lekári neboli o experimente
informovaní. S experimentom bolo
oboznámené iba vedenie nemocnice.
Náhodným spôsobom bolo všetkých
219 žien rozdelených do experimentálnej a kontrolnej skupiny. Ženy
v oboch skupinách podstupovali rovnaké procedúry s jediným rozdielom:
fotografie a krátke životné príbehy
žien v experimentálnej skupine boli
zaslané do niekoľkých kresťanských
náboženských centier v Kanade,
Spojených štátoch a Austrálii so žiadosťou, aby sa členovia Cirkvi modlili za úspech oplodnenia vybraných
žien. Po ukončení experimentu boli
z pôvodnej nemocnice získané údaje
o skutočnom úspechu oplodnenia
v oboch skupinách.
Aký je výsledok? Z hľadiska modernej vedy je naozaj neuveriteľný!
Zatiaľ čo ženy v kontrolnej skupine
otehotneli v 26% prípadoch, ženy
v experimentálnej skupine v 50% prípadoch, čo je rozdiel silne štatisticky
významný.
spracoval Juraj Gradoš

7. Kto bol prvým biskupom Prešovského biskupstva?
8. Ako sa volá židovský sviatok,
na ktorý bol vyliaty Svätý Duch na
apoštolov?
9. Ktorá sviatosť nanovo sprítomňuje vyliatie Svätého Ducha?
10. Aké sú viditeľné podoby Svätého
Ducha opísané v Písme?

Odpovede: 1. Na tretí deň (Lk 24, 7); 2. Sviatok zoslania Svätého Ducha; 3. Apoštol Tomáš (Jn 20, 24); 4. Anjel zvestoval a Osvieť sa, osvieť sa; 5. 17.
júla 1988 v Ruských Pekľanoch; 6. Mateja (Sk 1, 26); 7. Gregor Tarkovič; 8. Šavuot - sviatok týždňov; 9. Sviatosť myrompomazania (birmovky); 10.
Holubica, víchor (hukot) a oheň.
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VEDECKY DOKÁZANÉ?
Americký kardiológ Prof. Mitchel
Krucoff z Duke University v štáte Severná Karolína v USA sa už 15 rokov
vedecky zaoberá vplyvom viery na pacientov po operácii na rozšírenie ciev
srdca pomocou „balónového katétra“.
Výskumom zistil, že modlitba týmto
pacientom pomáha, aby po operácii
skôr vyzdraveli. Najprv urobil štúdiu
so 150 pacientmi a vždy pre skupinu
30 pacientov popri štandardnej liečbe
pridal ešte niečo „navyše“. Napr. cviky
na uvoľnenie, dotykovú liečbu alebo
podporu modlitbou. Najväčší úspech
dosiahla skupina, za ktorú sa modlili.
Pacienti sa rýchlejšie uzdravovali,
mali menej komplikácií a úmrtí. Aby
profesor vylúčil náhodu, uskutočnil ďalšiu štúdiu so 750 pacientmi.
Zaviedol ešte novinku - podporu
ďalšou modlitbovou skupinou. Proces uzdravovania sa zvýšil na 93%.
Účinky boli zreteľné ešte ďalší polrok
po liečbe. Prof. Krucoff vyjadril presvedčenie, že modlitby sú zásadne
účinným prostriedkom, preto sa sám
so svojím tímom modlí pred každým

VYNÚTENÁ „MODLITBA“
NEPOMÁHA
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tri skupiny kresťanských „modličov“
faxom zoznam osôb, za ktorých majú
orodovať u Boha za úspešnú operáciu
a rýchle uzdravenie. Každý z vybraných pacientov bol na zozname dva
týždne. Doktori sledovali výskyt komplikácií počas 1 mesiaca po operácii.
Modlitby nemali vplyv na zdravie
pacientov, ktorí netušili, či sa za nich
niekto modlí, alebo nie. U ľudí, ktorí
vedeli, že sa za nich niekto modlí,
stúpol počet zdravotných komplikácií
o 14%. Autori štúdie predpokladajú,
že sa na ich zdraví podpísala zvýšená
úzkosť.

detská stránka

IZÁ
ÁK
K

Milé deti,
každá skúška v živote je dôležitá.
Možnože tie chvíle ťažko prežívaBIBLICKÉ POSTAVY
me, ale iba vďaka skúškam zisťujeme, ako na tom sme. Na výsledNEPREHLIADNI!
koch vidíme, čo dokážeme (alebo
nedokážeme). Aj Boh nám dáva do Izák je predobraz Krista, jednorocesty svoje skúšky. Tie odhalia, ako deného Božieho syna, obetovaného Nebeským Otcom.
sme na tom s našou vierou.

Meno

Baránok

Čo znamená meno Izák?

Drevo
Keď sa Abrahám vybral
na vrch Morja obetovať
svojho syna Izáka, vzal
si so sebou aj drevo na
obetu. Úloha: Spočítaj
spolu s Izákom polienka.

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ
Súťažná otázka:
Koľko rokov mal
Abrahám, keď sa mu
narodil syn Izák?
Pomôcka: Gn 21,5
Odpoveď pošli najneskôr
do 28. mája 2006.
Do súťaže sa môžu zapojiť
školopovinné deti.
V každom čísle vylosujeme
výhercu nálepiek.
Tí, ktorí správne odpovedia
na tri súťažné otázky, budú
v júni a v decembri zaradení
do losovania o pekné ceny.

Boh včas zastavil Abrahámovu
ruku, ktorú zdvihol, aby usmrtil Izáka, ako mu Boh prikázal.
Potom Izáka rozviazal a namiesto neho obetoval baránka, ktorého našiel v kroví.
Úloha: Nájdi na obrázku spolu
s Izákom baránka .

Správne odpovede z č. 8/2006: Biblická minisúťaž: Lebo sa jej zdalo nemožné, aby
v takom vysokom veku mala dieťa. Nové meno: Pani, Kráľovná. Tajomné pokrmy:
maslo a mlieko.

OBETA
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oznamy a relax
Spolok svätých
Cyrila a M
Metoda
etoda
Na SSCM darovali
- členovia spolku Bačkov 160 Sk, Baškovce
130 Sk, Dúbravka 240 Sk, Hatalov 60 Sk, Hriadky 240 Sk, Iňačovce 40 Sk, Lastomír 80 Sk,
Lesné 650 Sk, Milhostov 140 Sk, Naciná Ves
240 Sk, Šamudovce 320 Sk, Trebišov 200 Sk,
Vojčice 60 Sk, Vybuchanec 120 Sk, Vyšná
Olšava 50 Sk, Vranov Čemerné 100 Sk, Zemplínska Teplica 40 Sk, Zemplínske Hradište
60 Sk, Anna Baková z Valalikov 220 Sk, Anna
Bodnárová z Bačkova 120 Sk, Mária Havrilová
z Trebišova 50 Sk, Anna Jakimová zo Sečoviec
120 Sk, Štefan Krajňák z Bratislavy 120 Sk,
Mária Ondriková z Baškoviec 100 Sk, Juraj
Sigeti z Janovej Lehoty 220 Sk;
- členovia spolku z Hriadok:
Helena Bajusová 70 Sk, Mária Buzinkaiová
a Mária Kocúrová po 50 Sk;
- členovia spolku z Vojčíc:
Radoslav Čermák 100 Sk, Mária Ferenčíková
70 Sk, farský úrad 120 Sk, Mária Hvastová
70 Sk, Mária Kandráková 120 Sk, Anna Kolodyová 120 Sk, Mária Kopečková 220 Sk, Anna
Kuzmová 120 Sk, Mária Šefčíková 120 Sk,
Anna Tomovčíková 120 Sk.
Úprimne ďakujeme!
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P O Z V Á N K A

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
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Pán ako mohutná rieka Božej slávy uprostred slávnosti ... (dokončenie v tajničke)
Pomôcky:
Ika, Tass,
Saar, tilda,
Una

Krajská
projektová
organizácia,
skr.

Klan

Pripravuje
osnovu

Autor:
Privíňate

Popevok

Hon

V. Komanický,
Humenné

Vykonával
obrad krstu

Lekárska
posudková
komisia, skr.

1. časť
tajničky

Zlato, po
španielsky
Hra v tenise,
game

3. časť
tajničky

Kosť,
expresívne

Popolavá

Nemecká
rieka

Vodová
farba

Nafúkla

Mlasť

slovo

Pozýval

Bývalá ŠPZ
Jihlavy

Hlas ovce

Kutrám sa

Výkon
futbalistu

EČ Martina
Vyjce, po
nemecky
Dávať na
miesto

2. časť
tajničky
Grécky boh
vetrov
Ktorým
smerom

Primát

Chorvátska
rieka
Namaže
Batoh

Nálev na
mäso

Vlnovka nad
písmenom
Sekal

Mongolský
roľník

Pravdaže
Maďarské
mesto

Miešanec
belocha
a indiána

slovo

Slovan
4. časť
tajničky

Choroba
kĺbov

Horský
potok

Hľa

Huncút

Chceš stráviť niekoľko nezabudnuteľných dní s redemptoristami v prekrásnej oblasti Závadky? Máš záujem dozvedieť sa niečo viac o rehoľnom
povolaní? A zároveň prežiť čas oddychu, zábavy, turistiky a super partie?!
Ak áno, tak si vrelo vítaný!
o. Metod @študenti redemptoristi
Kontakt: o.Metod Lukačik, 054/7424741,0918038170, metodcssr@yahoo.com
Čo je potrebné? Nahlásiť sa do 15. 6. u o. Metoda, ďalej športové oblečenie, spacák a
nejaké peniažky na potraviny, čas: 1.-6. 7. 2006, miesto: Závadka (pri Spišskej Novej Vsi)

Rádio Lumen
12.5. (piatok) - 20.30
hod. – ÚV hovor, téma:
Rady praktického lekára.
13.5. (sobota) - 20.30
hod. – relácia Od ucha k duchu, v ktorej predstavíme spoločenstvo FATIMA pri príležitosti
výročia fatimských zjavení.
14.5. (nedeľa) - 13.00 hod. – Literárna kaviareň vám na Deň matiek ponúkne rozhlasovú
hru Biela ruža; 15.00 hod. – Svetlo nádeje;
predstavíme vám rodinu Vlnovcov z Bratislavy v rámci projektu Rádio Lumen hľadá
Lumenrodiny.
16.5. (utorok) - 20.30 hod. – v relácii Duchovný obzor ponúkneme pohľad dogmatika Doc. Antona Adama na tému Sviatosť
manželstva.
18.5. (štvrtok) - 20.30 hod. – v relácii História
a my sa budeme rozprávať na tému Panna
Mária Škapuliarska a Gaboltov s výpomocným duchovným kňazom v Gaboltove Františkom Boldym.
19.5. (piatok) - 20.30 hod. – v relácii ÚV hovor vám ponúkneme rady psychológa Mgr.

Ruské mesto

Jána Záskalana, člena poroty projektu Rádio
Lumen hľadá Lumenrodiny.
21.5. (nedeľa) - 13.00 hod. – v Literárnej
kaviarni vám ponúkneme rozhlasovú hru
Skúška dospelosti.
23.5. (utorok) - 20.30 hod. – v relácii Duchovný obzor budeme s Prof. Antonom
Tyrolom rozoberať starozákonné knihy Náreky
a Baruch.
24.5. (streda) - 20.30 hod. – v relácii Lupa vám
predstavíme gréckokatolícku farnosť Ďačov.
26.5. (piatok) - 20.30 hod. – v ÚV hovore
vám ponúkne odborné rady lekár - alergológ
a imunológ MUDr. Luděk Hochmút.
27.5. (sobota) - 20.30 hod. – v relácii Od ucha
k duchu sa budeme rozprávať na tému Mesiac
s pápežom Benediktom XVI. Pozvanie prijali
riaditeľ Diecézneho katechetického úradu v BB
Marián Bublinec a pedagóg KS sv. Františka
Xaverského v Badíne Ján Viglaš.
28.5. (nedeľa) - 13.00 hod. – Literárna kaviareň ponúka rozhlasovú hru Eldorádo.
30.5. (utorok) - 20.30 hod. – v Duchovnom obzore sa budeme zaoberať spolu s ThDr. Mons.
Jaroslavom Pechom kanonickým právom.
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Legenda: ANJEL, ARCHA, ÁBEL, BETEL, EFEZ,
ENOCH, EPIŠTOLA, FARÁR, HLAD, HLAS, HNEV, HRIECH, HROB, HROM, CHARIZMA, CHLIEB, CHRÁM,
INRI, IZÁK, IZRAEL, KAFARNAUM, KAIN, KORINT,
KRÍŽ, KRST, KVAS, KVET, LIEK, LITÁNIE, NAZARET,
NEBO, NINIVE, OBETA, ORECH, PASCHA, PATENA,
PÁPEŽ, PILÁT, PLAT, POKÁNIE, POSOL, PRELÁT,
RUŽA, SABAT, SILOE, SION, SOCHA, SUTANA,
TIARA, TÓRA, VATIKÁN, VIERA,ŽALM.
Tajničku tvorí 30 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.

osobnosť

Arcibiskup
A. C. Stojan
priekopník unionizmu a ekumenizmu

K

Antonín Cyril Stojan
sa narodil 22.V.185l v obci Beňov pri Přerove. Po
skončení obecnej školy
a gymnázia študoval teológiu na univerzite v Olomouci (obnovenej v roku
1835). Na fakulte medzi
bohoslovcami bolo stále
cítiť duch bývalého najvýznamnejšieho predstaviteľa českého národného obrodenia,
zakladateľa slavistiky Josefa Dobrovského, ktorý v rokoch 1787-1790
bol rektorom generálneho seminára,
predchodcu teologickej fakulty. Po
skončení teologických štúdií ho v roku 1875 vysvätil na kňaza olomoucký
arcibiskup F. Fürstenberg. Svoju prvú
sv. omšu slúžil A. C. Stojan na Velehrade. Kaplánske roky (1876-1887) si
odslúžil vo farnostiach Štíty (predtým
Schilperk) a Příbor. V rokoch 18881908 spravoval farnosť v Dražovciach
pri Vyškove.
V roku 1897 sa A. C. Stojan stal
poslancom ríšskej rady vo Viedni
za českú národnú katolícku stranu
a súčasne aj členom revolučného Národného zhromaždenia. V roku 1900
oslávil „muž svaté paměti a prekypující dobrotou“, ako ho nazval český
katolícky historik B. Smékal, 25 rokov
kňazskej činnosti. Tlač tej doby opisuje A. C. Stojana ako „miláčika lidu
vynikajícího štedrosti a obetavosti,
kněze Kristova, jenž porozumel svému poslání“. Osobitne sa vyzdvihuje
jeho mimoriadna starostlivosť o pútnické miesta Velehrad a sv. Hostýn.
Prvý unionistický kongres na
Velehrad zvolal A. C. Stojan na 24.26.VII.1907. Ďalšie dva sa konali
v rokoch 1909, respektíve 1911.
V rokoch 1908-1917 bol A. C.
Stojan prepoštom v Kroměříži. V roku1910 založil Velehradskú akadémiu
(Academia Velehradensis) - vedeckú
spoločnosť pre štúdium východnej
grécko-slovanskej cirkvi a začal vydávať časopis Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje. Ako mimoriadne záslužný
a šľachetný čin treba považovať Stojanovo Ústředni seminár pro rozprchlé
řecko-katolické bohoslovce z. Haliča

v čase prvej svetovej vojny (19l5).
V roku 1916 založil A. C. Stojan na
Velehrade Cyrilo metodějský misijní
ústav. V rokoch 1917-l921 bol A. C.
Stojan sídelným kanonikom v Olomouci. V roku 1918 sa stal poslancom
Národného zhromaždenia a od roku
1920 senátorom.11. januára 1921
pápež Benedikt XV. vymenoval A. C.
Stojana za olomouckého arcibiskupa
a moravského metropolitu. 3.apríla
1921 pražský nuncius Klement Micara vysvätil A.C. Stojana za biskupa.
Spolusvätiteľmi boli nitriansky biskup
Karol Kmeťko a olomoucký svätiaci
biskup Karel Wisnar. 13.mája 1922
posvätil arcibiskup Stojan základný
kameň exercičného domu Stojanov.
11. mája 1923 postihla arcibiskupa mozgová mŕtvica na následky
ktorej 29. septembra 1923 vo svojej
rezidencii zomrel. Pochovali ho 3.
októbra 1923 v kráľovskej kaplnke
na Velehrade.
Arcibiskup A. C. Stojan je autorom
dvoch krásnych kníh: Poutní kniha
velehradská a svatohostýnská z roku
1900 a Čechové a snahy unionistické
z roku 1913. Predovšetkým jeho zásluhou sa z Velehradu stalo unionistické stredisko známe v celom svete.
Už v roku 1948 olomoucký arcibiskup Karel Josef Matocha začal prípravné práce k Stojanovej beatifikácii.
14.VII.1965 sa začal beatifikačný
proces a 1. zasadnutie vyšetrujúcej
komisie. l0. X. 1985 bol diecézny
beatifikačný proces ukončený a 25.
VIII.1987 sa uskutočnil odovzdávací
akt diecézneho beatifikačného procesu Kongregácii pre svätorečenie
v Ríme.
Michal Hospodár
Štefan Švagrovský
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Velehradu a sv. Hostýnu,
k týmto dvom najvýznamnejším pútnickým miestam na území moravskej olomouckej
arcidiecézy patria neodmysliteľne aj
cirkevné osobnosti, ktoré majú najväčšiu zásluhu na tom, že sú veľmi
známe a v najhojnejšej miere každoročne navštevované. Ďalšie riadky
tohto príspevku nadväzujú na ten
spred šesťdesiatych rokov a zároveň
ho rozširujú o jednu neprehliadnuteľnú osobnosť spojenú bezprostredne
so spomínanými pútnickými miestami. Tou osobnosťou bol olomoucký
arcibiskup ThDr. Antonín Cyril
Stojan (1851-1923), ktorému história
doteraz priznáva najväčšie zásluhy
o rozvinutie cyrilometodského unionizmu, ktorý tak mnoho znamenal
pre vzájomné poznávanie západných
a východných kresťanov a ktorý bol
v svojej dobe akýmsi predstupňom
dnešného ekumenizmu. Pripomeňme, že snahy po zjednotení gréckej
(východnej) a západnej (rímskej)
cirkvi neustávali od veľkej schizmy
(1054) : Florentská únia z roku 1439,
ktorá mala zjednotiť ruskú pravoslávnu cirkev s rímskou latinskou cirkvou
sa nerealizovala pre odpor Moskvy,
pretože moskovského metropolitu
Izidora, ktorý ju podpísal, moskovské
veľkoknieža Vasilij II. Temný uvrhol
do väzenia a úniu vyhlásil za neplatnú. Platila však v tých oblastiach
južného Ruska (Kyjev, Halič), ktoré
boli vtedy pod správou litovského
kniežatstva. Aj druhá Brestská únia
s Katolíckou cirkvou z roku 1596 bola
uvedená do života len v tých oblastiach južného Ruska, ktoré v tom čase
patrili do Poľsko-litovského štátu a samotného Ruska sa nedotkla. V poradí
tretia Užhorodská únia z roku 1646,
uzatvorená medzi pravoslávnymi
duchovnými a predstaviteľmi rímskej
kúrie sa týkala len územia dnešného
východného Slovenska, Zakarpatskej
Ukrajiny a severovýchodného Maďarska. Ako vidieť, najťažšou prekážkou,
ktorá stojí v ceste unionizmu bola,. je
a asi aj bude otázka ochoty alebo neochoty rokovať zo strany najpočetnejšej
pravoslávnej cirkvi ruskej.
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Snímka: www.topbicycle.com

T

PÚTNICKÉ MIESTA SVETA

VELEHRAD
Vyslovte slovo Velehrad kdekoľvek v slovanskom svete, rovnako ho poznajú ako
u nás. To preto, že čím je Betlehem pre
kresťanov vôbec, tým je aj moravský Velehrad pre kresťanstvo v slovanskom svete.
Všetky slovanské národy za najslávnejší
úsek dejín Slovanov považujú dobu Veľkej
Moravy, dobu účinkovania sv. Cyrila a Metoda medzi našimi predkami. A strediskom ich účinkovania, okrem iných slovanských miest, bol predovšetkým Velehrad
na Morave.
príspevku líči autor prijatie
cirkevnými predstaviteľmi
pútnických miest Velehradu
a sv. Hostýna i olomouckého
arcibiskupstva, vzletnými
a precítenými slovami líči
priebeh jednotlivých akcií
púte (akadémia
cirkevných spevov, arcipastierska
sv. služba, ktorú
celebroval biskup
Pavol Gojdič, večerný Moleb en
k Bohorodičke).
P r i s v. l it u r g i i
v cirkevnoslovanskej reči spieval
chrámov ý zb or
z Trebišova pod
vedením Ing. Grajevského a kázal
Polykarp G. Oleár,
OSBM. Druhý deň
venovali pútnici
návšteve sv. Hostýna a jeho chrámu Panny Márie,
ktorého nádherou
boli uchvátení. Ich
Snímka: www.buchlovice.cz

u, na Velehrade dochovala sa najlepšie
cyrilometodská tradícia, z ktorej vyrástlo od
najdávnejších čias cyrilometodské stredisko nielen pre
užšiu domovinu, ale pre celé
slovanstvo. Z tohto miesta
po stáročia čerpal moravský
a slovenský ľud posilu do
náboženského a národného
života a odtiaľ vychádzali
najsilnejšie snahy za zjednotenie všetkých Slovanov
vo viere.
Nemožno sa preto diviť,
že aj u predstaviteľov Jednoty sv. Cyrila a Metoda ozvala
sa túžba priviesť väčšiu púť
slovenských gréckokatolíkov, aby vzdali hold svätým
apoštolom za dar viery pravej a načerpali síl k šíreniu
cyrilometodskej myšlienky
doma. Púť sa uskutočnila
rok po strašnej kataklizme
druhej svetovej vojny v roku 1946. Zatiaľ bola jediná,
a v tomto roku Spolok sv.
Cyrila a Metoda, pripravuje
druhú, ešte početnejšiu púť.
Prvé tri odseky tohto príspevku pochádzajú z výročného kalendára Jednoty
sv. Cyrila a Metoda za rok
1948 a pochádzajú pravdepodobne z pera Dr. Jána
Murína. V ďalšom texte

obdiv a úctu na sv. Hostýne
si získala aj jedinečná krížová cesta. Pre slovenských
gréckokatolíkov - pútnikov
bola púť na tieto dve posvätné moravské miesta veľkým zdrojom povzbudenia
a entuziazmu do ich života
v ťažkej povojnovej dobe.
Počiatky súčasného Velehradu siahajú až do začiatku 13. storočia. Český kráľ
Přemysl Otakar I. povolal
do tohto kraja usilovných
mníchov cistercitov, ktorí
tu založili svoj kláštor a postavili pôvodnú baziliku.
Vysvätená bola pred dokončením v roku 1228. Velehrad
povýšil i český kráľ a rímsky
cisár Karol IV., ktorý v ňom
chápal stred Veľkomoravskej
ríše. Uvedomoval si, že tu
pokrstil arcibiskup Metod
české knieža Bořivoja (Dalimilova kronika r.1300) čo
malo nielen cirkevný, ale aj
štátnopolitický význam. Karol IV. spolu s arcibiskupom
Arnoštom obnovili vtedy

sviatok sv. Cyrila a Metoda, v tom čase v latinskej
bohoslužbe úplne zabudnutý. Význam Velehradu
vzrastal.
Po období veľkej slávy sa
nad Velehradom rozprestreli
čierne mračná vojenských
pohrom a ničenia. V prvej
polovici 13. storočia to boli
Tatári a Kumáni, v 15. storočí kláštorný komplex s chrámom vypálili Husiti. Značné
škody spôsobili dlhotrvajúce
česko-uhorské vojny. Zničený Velehrad sa z vojen dlho
spamätával.
Dnešný Velehrad je dielom 17. a 18. storočia. Pri
prestavbe baziliky sa najviac
uplatnil umelecký sloh baroko, ktorý vytlačil románsko-gotickú pôvodinu. K barokovým kaplnkám patrí aj tzv.
Kráľovská kaplnka. Bazilika
bola obnovená v rokoch
1684-1735, avšak roku 1784
kláštor zrušil cisár Josef II.
a mníchov dal rozohnať.
Kultúrne pamiatky nevyčísliteľnej hodnoty sa našťastie
v bazilike zachovali. Bazilika
bola opravovaná ešte aj v 19.
a 20. storočí. V roku1890
došlo k obnoveniu kláštora
Spoločnosťou Ježišovou.
Jezuiti tu pôsobili do roku
1950, znovu sa vrátili začiatkom 90. rokov minulého
storočia.
V modernej histórii sa
Velehradu dostalo uznania
od pápeža Pia XI., ktorý
chrám v roku 1927 povýšil
na Basilicu minor. V roku
1990 navštívil Velehrad Ján
Pavol II. a na námestí pred
bazilikou vyhlásil svoj úmysel zvolať synodu o Európe.
Tým potvrdil, že Velehrad aj
v súčasnosti má pre Európu
a najmä jej slovanskú časť
veľký význam. Z historického a archeologického hľadiska je mariánska bazilika na
Velehrade stále považovaná
za najpamätnejšiu slovanskú
svätyňu.
Michal Hospodár
Štefan Švagrovský

