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EŠTE SA TO DÁ
Rozhovor s gréckokatolíckym kňazom
Petrom Milenkym o jeho novom albume
FARNOSŤ A ŠKOLA V SLUŽBE RODINE
Ako môže rodine pomôcť farnosť a škola?
A prečo by mali vôbec pomáhať?

Leješ mi olej na hlavu

Olej je súčasťou prežívania našej viery

naše chrámy

Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Michaľanoch
Emanuel Remeta

O

bec Michaľany leží v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny pri severozápadnom úpätí Zemplínskych vrchov
a patrí do farnosti Lastovce
v Trebišovskom protopresbyteráte. V obci žije okolo 500
gréckokatolíkov. V súčasnosti
je správcom farnosti otec Pavol
Obraz.
Gréckokatolícki veriaci v Michaľanoch sa snažili postaviť
si svoj vlastný chrám už v roku
1948 i v roku 1968, no neúspešne. Po uvoľnení politickej situácie sa veriaci rozhodli, že začnú
stavať nový chrám. Dovtedy
navštevovali chrám vo farskej
obci Lastovce. Do ukončenia stavebných prác sa liturgie vysluhovali v dome smútku na cintoríne
v Michaľanoch. Stavebné práce
sa rozbehli v roku 1990, keď cirkevnú obec spravoval otec Peter
Orenič. Projektantom stavby bol
Ing. arch. Michal Baník a staveb-

ný dozor zabezpečoval Ing. Juraj
Bačo. Základný kameň posvätil
20. júla 1991 prešovský biskup
Mons. Ján Hirka. Stavba bola
financovaná z milodarov veriacich žijúcich v Michaľanoch, ale
aj v iných farnostiach, kde sa
konali zbierky na chrám.

Chrám bol dostavaný v roku
1992. Je zasvätený sviatku
Ochrany Presvätej Bohorodičky.
Posviacka chrámu sa uskutočnila 18. októbra 1992 vtedajším
pomocným prešovským biskupom Mons. Milanom Chauturom
CSsR.

Chrám má plechovú strechu.
Vonkajšia fasáda je bielej farby.
Pred chrámom sa nachádza malé
nádvorie s dvoma bránami a samostatná zvonica s elektrickými
zvonmi. Pred nádvorím stojí
betónový kríž. Kapacita chrámu
je 180 miest na sedenie.
Interiér chrámu zdobí betónový oltár s mohutným bohostánkom v tvare kríža. Pred oltárom
sa nachádza klasický ikonostas
s ikonami Bohorodičky a svätého Mikuláša na ľavej strane
od cárskych dverí a ikon Ježiša
Krista a sv. archanjela Michala
po pravej strane. Na cárskych
dverách sú štyri ikony vyobrazujúce evanjelistov. Ikony napísal
pán Milkovič. Vo svätyni za
oltárom na stene je namaľovaná
freska Pokrov Presvätej Bohorodičky. Po obvode zdobia chrám
drevené zastavenia krížovej
cesty. Ikonostas, krížovú cestu
a zvonicu posvätil 4. októbra
1998 vladyka Milan Chautur
CSsR, vtedajší košický apoštolský exarcha. n

Chrám Zostúpenia Svätého Ducha v Trnave pri Laborci
Karol Knap

O

bec Trnava pri Laborci leží
v severnej časti Východoslovenskej nížiny pod juhozápadnými výbežkami pohoria
Vihorlat. Prvá písomná zmienka
o obci je z roku 1249. Z roku
1374 pochádza prvá správa
o tom, že sa v Trnave nachádza
maličký chrám s cintorínom.
Bol to pravdepodobne drevený
chrám vybudovaný okolo polovice 14. storočia usadlíkmi
podľa zákupného práva. Vznik
farnosti sa kladie do prvej polovice 18. storočia.
Chrám Zostúpenia Svätého
Ducha je barokový, postavený
v roku 1713. Opravovaný bol
v rokoch 1870 – 1872 a niekoľkokrát aj v minulom storočí, keď
bol zväčšený o terajšiu svätyňu
(presbytérium). Je to jednoloďová stavba s oblým uzáverom
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svätyne a predstavanou vežou.
Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou, v lodi má klenba
štyri lunety. Ešte v roku 1915
bola veža menšia a pokrytá
dreveným šindľom.
Chrám v predošlých obdobiach nemal ikonostas. Stavba
nového ikonstasu bola realizovaná v rokoch 2006 až 2007
za pôsobenia duchovného otca
Marcela Geceja, keď celá svätyňa chrámu prešla rozsiahlou
rekonštrukciou. Novopostavený
ikonostas je darom p. Jindřišky
Kostelníkovej, ktorej príbuzní
pochádzali z grófskej rodiny
Ehrenheimovcov žijúcej v tejto
dedine do roku 1951.
Dominantou ikonostasu je jeho
základný rad, kde sú postavy
Krista, Bohorodičky a sv. Mikuláša vyobrazené v celej postave
a skoro v životnej veľkosti. Základný rad dopĺňa ikona sviatku Zostúpenia Svätého Ducha,

ktorému je chrám zasvätený. Vo
vrchnej časti ikonostasu je vyobrazenie Deésis – Krista sediaceho
na tróne a k nemu pristupujúcej
Presvätej Bohorodičky, Jána Krstiteľa, apoštolov Petra a Pavla, vierozvestov Cyrila a Metoda. Tento
zástup klaňajúcich sa je doplnený
o blahoslavených: P. P. Gojdiča, T.

Romžu, V. Hopka a M. D. Trčku.
Autorom ikon je p. Volodimir Kosťuk. Drevenú konštrukciu zhotovila firma OPDP, s.r.o., p. Štefana
Osloviča z Lipian. Cárske dvere
netradične tvoria ikony dvoch
veľkých tvorcov východnej liturgie – sv. Jána Zlatoústeho a sv.
Bazila Veľkého. n

slovo na úvod

Leješ mi olej na hlavu
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Už nehreš, aby
ťa nepostihlo
niečo horšie...

Pomazanie olejom má v biblickej a
antickej symbolike mnoho významov.
Olej je znakom hojnosti a radosti, a aj
očisťuje. Je znakom uzdravenia, lebo
hojí pomliaždeniny a rany, spôsobuje,
že človek vyžaruje krásu, zdravie a silu.

Ešte sa to dá

14

V rozhovore vám ponúkame
možnosť nahliadnuť do hudobného sveta a zároveň priblížiť
nový album otca Petra Milenkyho. Obsahuje jedenásť úprimných skladieb, ktorých texty sú
naplnené nádejou a odhodlaním. A ťahajú až do neba.

Farnosť a škola v službe rodiny 16

Naša Cirkev je nositeľkou pravdy, ktorá oslobodzuje a zachraňuje človeka.
Preto sa musíme pýtať, prečo sa jej
nedostáva našim ľuďom.

Možno poznáte mnohých, zväčša starších ľudí,
ktorí sa radi zúčastňujú na turisticko-nákupných
jednodňových zájazdoch do rôznych kútov našej
vlasti. Väčšinou sa cestuje do nejakej známej
lokality, čaká nás obed, nejaký program či hudba,
a to všetko za zdanlivo neveľkú sumu a darček
navyše. Kto by odolal... Má to však jeden háčik.
Máte povinnosť zúčastniť sa na prezentácii tovaru, ktorá trvá aj niekoľko hodín. Ponúkajú vám
niečo, čo vlastne nepotrebujete, a ak nik nekupuje, predávajúci sú nervózni a nepríjemní. To všetko
pre lacný darček. Horšia situácia nastane, keď sa
necháte presvedčiť a niečo, často veľmi drahú vec,
si kúpite. Potom ju už radšej nehľadajte v bežnom
obchode, inak zistíte, že ste preplatili. Aj takéto
akcie sú obrazom našej konzumnej doby – kupujeme to, čo nepotrebujeme, zbytočne preplácame, strácame čas. To, čo skutočne potrebujeme,
zanedbávame.
Keď Ježiš prišiel k betsatskému rybníku, kde ležalo
veľa chorých, slepých a ochrnutých, nachádza
inú skupinu ľudí. Nehnali sa za zbytočnosťami
a márnosťami. Nepotrebovali lacné šálky, sady
nožov, nevkusné taniere. Potrebovali uzdravenie.
Ježiš sa stretáva s mužom, ktorého trápenie sa
začalo skôr, ako sa Kristus vôbec narodil. Dá sa
obrazne povedať, že Pán jeho utrpenie videl ešte
z neba. Muž pred ním má mladosť už dávno za
sebou. Ježiš nehľadá u neho vieru, nedáva otázky
navyše. Uzdravuje. Pointa príbehu je na jeho
konci. Hovorí: „Hľa, ozdravel si, už viac nehreš, aby
ťa nepostihlo niečo horšie.“ Nevieme, čím zhrešil.
Ježišove slová sú však jasné – neuzdravil som ťa
preto, aby si žil pre márnosti a hriech. Dostávaš
čas, ktorý nemáš zbytočne strácať. Inak ťa čaká
niečo horšie.
A to sú slová aj pre nás. Vieme sa odvrátiť od
hriechu a poučiť sa z jeho dôsledkov? Spoločnosť,
v ktorej žijeme, nie. Napríklad v USA vznikol pred
časom morálny problém. Štát pomohol jednej
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z poisťovní obrovskou finančnou sumou, aby
zabránil jej krachu. Tá išla vzápätí vyplácať veľké
odmeny svojmu manažmentu, ľuďom, ktorí svoju
spoločnosť do krachu priviedli. Z peňazí daňových poplatníkov, tých, z ktorých mnohí zostali
bez práce. Po nejakom čase sa táto situácia
zopakovala aj vo Francúzsku. Nezodpovednosť
a chamtivosť, ktoré nás do krízy priviedli, sa
opakujú. A trpia iní.
Vieme sa poučiť z hriechu aspoň my kresťania?
Pred sviatkami mnohí z nás pristúpili k sviatosti
zmierenia. Ale o týždeň či dva sme tam, kde
sme boli. Húf „kajúcnikov“ sa znova niekam
vyparil. Odvrátili sme sa skutočne od vyznaných
hriechov? Alebo sme si len splnili „povinnosť“ voči
Bohu? Prídeme o rok, možno na Vianoce. Mali
sme vôbec túžbu polepšiť sa? Ak nie, načo sme
tam vlastne prišli?
Ak už po niekoľkých dňoch od Veľkej noci nepristupujem k Eucharistii, sú dve možnosti. Buď
pre mňa veľa neznamená a patrí iba ku koloritu
sviatkov, alebo sa mi nechce popasovať sa so svojím hriechom. Neskôr sa budem čudovať, prečo
sa môj život tak komplikuje...

Mgr. Marián Sabol
člen redakčnej rady
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slovo svätého otca

Aula Pavla VI. vo Vatikáne sa aj 3. decembra 2008
zaplnila pútnikmi z celého sveta, ktorí prišli na
generálnu audienciu pápeža Benedikta XVI., aby si
vypočuli ďalšiu zo série katechéz, v ktorej Svätý Otec
pokračoval v rozprávaní o učení sv. Pavla, pričom sa
zameral na učenie o vzťahu medzi Adamom, prvým
mužom, a Kristom, druhým Adamom.

Adam a Kristus

	Snímka: image02.webshots.com

– prvotný hriech a uzdravenie

Drahí bratia a sestry!
v dnešnej katechéze sa zamýšľame nad
súvislosťou medzi Adamom a Kristom,
ktorú naznačuje sv. Pavol v známom
úryvku z Listu Rimanom (5, 12 – 21),
kde zveruje Cirkvi základné línie svojej
náuky o prvotnom hriechu. V skutočnosti
už v Prvom liste Korinťanom, keď hovorí
o viere vo vzkriesenie, zavádza Pavol toto
porovnanie medzi praotcom a Kristom:
„Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak
zasa všetci ožijú v Kristovi. Prvý človek
Adam sa stal živou bytosťou; posledný
Adam oživujúcim Duchom“ (1 Kor 15, 22.
45).
V Rim 5, 12 – 21 je porovnanie medzi
Kristom a Adamom ešte podrobnejšie
a názornejšie: Pavol prechádza dejinami
spásy od Adama po Zákon a od Zákona
po Krista. V centre pozornosti nie je ani
tak Adam a dôsledky jeho hriechu pre
ľudstvo, ale skôr Ježiš Kristus a milosť,
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ktorá bola prostredníctvom neho vyliata
v hojnosti na ľudstvo. Opakované „väčšmi“ v súvislosti s Kristom zdôrazňuje
skutočnosť, že dar, ktorý sme v ňom prijali, nesmierne prevyšuje Adamov hriech
a jeho následky pre ľudstvo. Preto Pavol
môže dôjsť k záveru, že „kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila
milosť“ (Rim 5, 20). Pavlom naznačené
porovnanie medzi Adamom a Kristom
ukazuje teda na podriadenosť prvého
človeka prevahe toho druhého.
Na druhej strane Pavol zdôrazňuje
Adamov hriech práve preto, aby poukázal
na nesmierny dar milosti v Kristovi: dalo
by sa povedať, že keby nebol chcel ukázať
ústredné postavenie milosti, nebol by sa
zaoberal hriechom, ktorý „skrze jedného
človeka vstúpil do tohto sveta“ a „skrze
hriech smrť“ (Rim 5, 12). Pokiaľ teda
vo viere Cirkvi dozrelo vedomie dogmy
o prvotnom hriechu, bolo to preto, lebo je

nerozlučne späté s inou dogmou, dogmou
o spáse a slobode v Kristovi. Dôsledkom
toho je, že nikdy nesmieme odtŕhať hriech
Adama a ľudstva od spásneho kontextu,
jeho chápania na pozadí ospravedlnenia
v Kristovi.
Ako ľudia dneška sa však musíme pýtať:
Čo je prvotný hriech? Čo učí sv. Pavol,
čo učí Cirkev? Je ešte aj dnes táto náuka
udržateľná?
Mnohí si myslia, že vo svetle dejín evolúcie už niet miesta pre učenie o prvotnom hriechu, ktorý sa rozšíril do celých
dejín ľudstva. No v dôsledku toho by
stratila svoj základ aj otázka vykúpenia
a Vykupiteľa. Existuje teda prvotný hriech
alebo nie?
Aby sme na to mohli odpovedať, musíme rozlíšiť dve stránky náuky o prvotnom
hriechu. Jestvuje jej empirická stránka,
teda konkrétna realita, ktorá je viditeľná,
povedal by som, hmatateľná pre všetkých.

listáreň
A jej mysteriózna stránka, týkajúca sa
ontologického základu tejto skutočnosti.
Empirickým faktom je, že v našej existencii je prítomné protirečenie. Na jednej
strane každý človek vie, že má robiť dobro
a vnútri ho aj chce robiť. No zároveň pociťuje aj nutkanie robiť opak, ísť po ceste
egoizmu, násilia, robenia len toho, čo sa
mu páči, aj keď vie, že koná proti dobru,
proti Bohu a proti blížnemu. Svätý Pavol
vo svojom Liste Rimanom vyjadril toto
protirečenie v našom živote takto: „Chcieť
dobro, to mi je blízko, ale robiť dobro nie.
Veď nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem“ (7, 18 – 19). Toto
vnútorné protirečenie v našom živote nie
je len teóriou. Každý z nás ho každodenne zakusuje. A predovšetkým stále okolo
seba vidíme prevahu tej druhej vôle. Stačí
len pomyslieť na denné správy o nespravodlivosti, násilí, klamstve, žiadostivosti. Každý deň to vidíme, je to fakt. Ako
dôsledok tejto moci zla v našich dušiach
dejinami prúdi akási špinavá rieka, ktorá
otravuje zemepis ľudských dejín.
Zdá sa, akoby zlo bolo druhou prirodzenosťou. Toto protirečenie ľudského
bytia, našich dejín má vyvolávať a aj dnes
vyvoláva túžbu po vykúpení. A túžba po
tom, aby sa svet zmenil, i prísľub, že bude
vytvorený svet spravodlivosti, pokoja,
dobra, sa skutočne objavuje všade: v politike napríklad všetci hovoria o potrebe
zmeniť svet, vytvoriť spravodlivejší svet.
Práve to je vyjadrením túžby, aby nastalo
oslobodenie od protirečenia, ktoré okusujeme v nás samých.
Teda skutočnosť, že v ľudskom srdci a ľudských dejinách má moc zlo, je
nepopierateľná. Otázka je: Ako toto zlo
vysvetliť?
V dejinách myslenia, odhliadnuc od
kresťanskej viery, existuje jeden principiálny model vysvetlenia s rôznymi
obmenami. Tento model hovorí: samotná
existencia je protirečivá, nesie v sebe
tak dobro, ako aj zlo. V staroveku z tejto
myšlienky vzišiel názor, že jestvujú dva
rovnako pôvodné princípy: dobrý a zlý.
Takýto dualizmus je vraj neprekonateľný:
oba princípy sa nachádzajú na rovnakej
úrovni – preto toto protirečenie tu vraj
bolo už od počiatku a bude vždy. ...
V evolucionistickom, ateistickom chápaní sveta sa tá istá predstava vyskytuje
v novej verzii. ... Samotná existencia vraj
nie je jednoducho dobrá, ale je otvorená
dobru a zlu. Zlo je rovnako pôvodné
ako dobro. A v ľudských dejinách sa vraj
rozvíja iba tento vzor, ktorý bol prítomný už v celej predošlej evolúcii. To, čo
kresťania nazývajú prvotným hriechom,
by v skutočnosti označovalo iba zmiešaný

charakter existencie, zmes dobra a zla,
ktorá podľa tejto teórie patrí k samotnej
podstate existencie. Toto je už od základu
beznádejná koncepcia: ak by to bolo tak,
zlo by bolo neporaziteľné. ... Toto moderné zmýšľanie môže nakoniec viesť iba
k smútku a cynizmu.
Znova sa preto pýtame: Čo hovorí viera,
dosvedčená sv. Pavlom?
Najskôr potvrdzuje fakt, že medzi sebou
súperia dve prirodzenosti, fakt toho zla,
ktorého tieň spočíva na celom stvorení.
Počuli sme siedmu kapitolu Listu Rimanom. Teraz môžeme prejsť k ôsmej. Zlo
jednoducho existuje. Na rozdiel od dualizmov a monizmov, o ktorých sme krátko
uvažovali, a zistili sme, že sú bezútešné,
nám viera hovorí: jestvujú dve tajomstvá
svetla a jedno tajomstvo noci, to je však
obklopené tajomstvami svetla.
Prvé tajomstvo svetla je toto: viera
nám hovorí, že neexistujú dva princípy –
dobrý a zlý, ale je len jeden princíp – Boh
Stvoriteľ. A tento princíp je dobrý, iba
dobrý, bez tieňa zla. Ani existencia nie je
preto zmesou dobra a zla. Existencia ako
taká je dobrá, a preto je dobré jestvovať,
je dobré žiť. Toto je radostná správa viery:
je iba jeden dobrý zdroj – Stvoriteľ. Preto
žiť je dobrom, je dobré byť mužom, ženou,
život je dobrý.
Nasleduje tajomstvo tmy, tajomstvo
noci. Zlo nepochádza zo zdroja samotnej existencie, nie je rovnako pôvodné.
Zlo pochádza zo stvorenej slobody, zo
zneužitej slobody. Ako je to možné? Ako
sa to stalo? To ostane zahalené. Zlo nie
je logické. Iba Boh a dobro sú logické, sú
svetlom. Zlo ostane tajomné. ...
Vzápätí prichádza tajomstvo svetla. Zlo
pochádza z podriadeného zdroja. Boh so
svojím svetlom je mocnejší. A preto zlo
môže byť porazené. Preto možno uzdraviť
stvorenie, človeka. Dualistické koncepcie
ani evolucionistický monizmus nemôžu
povedať, že človeka možno uzdraviť. Ak
však zlo pochádza iba z podriadeného
zdroja, ostáva pravdou, že človek je vyliečiteľný. A Kniha múdrosti hovorí: „Tvory
sveta sú tu pre spásu“ (1, 14).
A nakoniec posledný bod: človek je
nielen vyliečiteľný, ale je aj skutočne
uzdravený. Boh priniesol spásu. Osobne
vstúpil do dejín. Proti trvalému zdroju zla
postavil zdroj čistého dobra. Ukrižovaný
a vzkriesený Kristus, nový Adam, postavil
proti špinavej rieke zla rieku svetla. A táto
rieka je prítomná v dejinách: vidíme
svätcov, veľkých svätých, ale aj maličkých
svätých, jednoduchých veriacich. Vidíme,
že rieka svetla, ktorá pochádza z Krista, je
prítomná a je silná. n
preložila Mária Spišiaková (krátené)

Vážená redakcia!
Vrátim sa k časopisu Slovo (napr. z roku
2008) a priznávam, že krátke články uverejnené pod titulom Zrkadlenie Alexandra Nemca som prečítala medzi prvými.
Boli adresné a akoby návodom na
spytovanie svedomia. Úžasné v tom, že
nútia zamyslieť sa, že čerpajú zo života
a sú krokom k predsavzatiu. Chýbajú mi.
Neverím, že sme už takí dokonalí a bez
viny, aby sme sa v citovaných postrehoch nenašli.
Ak smiem, rada by som sa dozvedela
niečo zo života pisateľa. V roku 1950
som poznala mladého študenta gymnázia v Bardejove Alexandra Nemca
z Malcova. Študoval azda neskôr na filozofickej či podobnej fakulte? Je učiteľom
alebo vedeckým pracovníkom? Nech
mi prepáči moju zvedavosť. Pisateľovi
zo srdca prajem zdravie a veľa dobrých
nápadov.
Ďakujem za pochopenie.
Floriana F.

Milá pani Floriána,
som rád, že Slovo sa cez Zrkadlenia
Alexandra Nemca pozitívne dotklo vášho
života. Autora sme oslovili s ponukou
na spoluprácu aj na tento rok, ale –
ako sám priznal – vyčerpal svoje témy
a pravdepodobne potrebuje čas na
zozbieranie ďalších krátkych zamyslení
založených na osobnom živote. Tento
typ článku sme však nezrušili, čo ste si
istotne všimli. Verím, že aj príbehy z pera
mojej kolegyne Drahomíry Kolesárovej
vás oslovia. A čo sa týka pána Alexandra
Nemca, verte mi, ak nám pošle ďalšie
postrehy zo svojho života, radi ich
uverejníme.
Nemyslím si, že mám právo písať
o jeho živote, no môžem spomenúť dve
skutočnosti. Prvou je, že pochádza zo
Spiša a momentálne býva v Bardejove,
takže pravdepodobne to nebude ten
mladík z Malcova. Druhou je svedectvo
otca Františka Dancáka o jeho obrátení,
ktoré naozaj silno zapôsobilo aj na mňa.
A práve táto nová skúsenosť obráteného
inteligentného muža sa zračí aj v jeho
zrkadleniach života. Som mu naozaj
vďačný za to, že sa s nami o ne na stránkach tohto časopisu podelil.
otec Juraj
slovo 9|2009
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udalosti
n Počet žiadostí o potraty

v Taliansku narastá v súvislosti
s ekonomickou krízou – takto sa
koncom marca vyjadril riaditeľ
milánskej kliniky Mangiagalli.
Potvrdzujú to aj údaje z centier na
pomoc životu (CAV). Netýka sa to
len Talianok, ale aj cudziniek.

n Slovenská katolícka misia

v Ríme má novú internetovú
stránku www.misiarim.org.
Návštevníci tu nájdu informácie
o svätých omšiach, aktivitách, galériu fotografií, ako aj informácie
o histórii a súčasnosti misie.

n 4. výročie smrti prvého

slovanského pápeža Jána Pavla
II. sme si pripomenuli 2. apríla.
Jeho pontifikát vryl nezmazateľnú
stopu do dejín Katolíckej cirkvi
i do dejín sveta.

n Kampaň na distribúciu Biblie

a vytvorenie nových misijných
staníc vo Vietname – to sú hlavné
témy, ktoré boli prezentované na
stretnutí Konferencie biskupov
Vietnamu, ktoré sa uskutočnilo od
13. do 18. apríla.
n V Ríme sa 5. apríla skončilo

Medzinárodné stretnutie vedúcich zodpovedných za Svetové
dni mládeže. Mladí z Austrálie
odovzdali kríž ako „nádej vzkriesenia“ mladým z Madridu.

n K urýchlenému prijatiu Lisa-

bonskej zmluvy vyzvali začiatkom apríla Európske katolícke
inštitúcie. Zmluva inšpirovaná
kresťanskými hodnotami definuje
ľudskú dôstojnosť ako hlavnú európsku hodnotu, zaručuje ochranu
rodiny a práv detí, zásady bioetiky,
chráni postavenie európskych náboženstiev a umožňuje čeliť trom
výzvam našej doby: globalizácii,
klimatickým a demografickým
zmenám. (TS ČBK)

n Bartolomej I. sa stretol s Ba-

rackom Obamom 7. apríla v Istanbule. Americký prezident návštevou krajiny ukončil svoju cestu po
Európe. Ekumenický patriarcha sa
počas stretnutia Obamovi poďakoval za jeho podporu znovuotvorenia Medzinárodného teologického inštitútu v meste Halki.

n 800. výročie schválenia Regu-

le sv. Františka si pripomenulo
viac ako 2-tisíc františkánov od 15.
do 18. apríla na stretnutí v Assisi.

6
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V Kaloči otvorili „raj“ pre hvezdárov
20. marca 2009 otvorili v Kaločskej arcidiecéznej knižnici v Maďarsku výstavu Od
Ptolemaia po Gyulu
(Júliusa) Fényiho, na
ktorej sa prezentujú vzácnosti na poli
hvezdárstva. Knižnica bude otvorená
do 6. januára 2010.
V 150-tisíc zväzkovej
Kaločskej arciediecéznej knižnici sa
nachádzajú vzácne
diela z oblasti prírodných vied a hvezdárstva. Medzi najstaršie
vystavené diela patrí
bohato ilustrovaný kódex Christiana Brachaditza z roku 1432,

ktorý sa venuje obehovej dráhe
nebeských telies a vzdialenos-

tiam medzi nimi. V  knižnici sa
nachádza aj Kopernikova kniha

O rotačnom pohybe nebeských
telies, ktorá vyšla v roku 1546
v Bazileji. Tlačená
kniha dánskeho
hvezdára Tycha de
Braheho, ktorá vyšla v roku 1598, sa
považuje za skvost,
lebo z nej jestvuje na
svete len niekoľko registrovaných kusov.
Popri dielach Keplera, Galileiho a Newtona tam nájdeme
hvezdárske atlasy,
bohato ilustrované
knihy o nebeských
telesách a dielo svetoznámeho kaločského jezuitu
Gyulu Fényiho.

Taliansko sa na Veľký piatok
lúčilo s obeťami zemetrasenia
Začiatkom apríla zasiahli stred
Talianska tragické vlny ničivého
zemetrasenia, ktoré malo na svedomí mnohé obete na ľudských
životoch, veľa zranených a materiálne škody hlavne v oblasti
Abruzzo a mesta Aquila.
V  krajine vyhlásili stav pohotovosti a na deň pohrebu obetí
národný smútok. Vláda vyčlenila
na pomoc v oblasti 30 miliónov
eur z fondov civilnej obrany.
V telegrame vyjadril obyvateľom svoju blízkosť aj Svätý Otec,
ktorý „všetkých uistil o svojich
modlitbách za obete, najmä za

deti, a vyprosuje od Pána útechu
pre ich rodiny“. Benedikt XVI.
oznámil, že hneď, ako to bude
možné, príde na návštevu zasiahnutej oblasti.
Pohrebné obrady vyše 270
obetí sa uskutočnili na Veľký
piatok. Keďže sa v tento deň
neslávi svätá omša, Svätý Otec
výnimočne udelil povolenie na
jej slávenie.
Ako znamenie osobnej blízkosti pápeža so všetkými, ktorí
trpia z dôvodu zemetrasenia, sa
na pohrebe zúčastnil aj osobný
sekretár pápeža Mons. Georg

Gänswein, ktorý na úvod prečítal posolstvo, ktoré Benedikt
XVI. zaslal arcibiskupovi z Aquily
Mons. Giuseppemu Molinarovi.
„V  týchto dramatických okamihoch,“ píše okrem iného
pápež, „v ktorých túto oblasť
postihla strašná tragédia, som
vám duchovne nablízku, aby
som zdieľal váš žiaľ a prosil Boha
o večné odpočinutie pre obete,
o rýchle uzdravenie zranených,
o odvahu pre všetkých, aby
vytrvali v nádeji a nepodľahli
malomyseľnosti.“

Benediktíni sprístupnili
Baziliku sv. Pavla za hradbami pre verejnosť
Svätý Otec sa pri príležitosti
Roku svätého apoštola Pavla
vyjadril, že po prvýkrát v histórii bude v Bazilike sv. Pavla
za hradbami v Ríme vystavená
viac ako tisícročná Biblia, ktorá
pochádza z druhej polovice 9.
storočia.
Táto udalosť by zároveň mala
byť aj určitým poďakovaním
donovi Edmundovi Powerovi,
opátovi baziliky, a rovnako aj
celému spoločenstvu rehole benediktínov, ktorí už 1300 rokov
chránia hrob apoštola národov.
Bazilika, ktorá je počas roka ne-

prístupná verejnosti, bude počas
nadchádzajúcich viac ako dvoch
mesiacov otvorená pre všetkých
návštevníkov. Slávnostné otvorenie bude 19. apríla a možnosť
navštíviť baziliku budú mať veriaci až do 29. júna (do sviatku
sv. Petra a Pavla). Pútnici môžu
bezplatne vstúpiť do tisícročného opátstva svätého Pavla za
hradbami a zažiť tak jedinečný
kultúrny aj duchovný moment.
Zároveň sa im ponúka možnosť
zblízka obdivovať tento historický „zborník“ kresťanského spoločenstva. Vystavovaná Biblia je

ručne písaná na pergamenoch,
obsahuje 366 strán a jej stránky zdobia miniatúrne kresby.
Bibliu dal v roku 866 vyhotoviť
Karol Holý u mnícha Ingolberta, najvyššieho predstaveného
miniaturistickej školy v Rémach.
Vyšla v roku 875 pri príležitosti
korunovácie Karola Holého za
panovníka západnej Franskej
ríše pápežom Jánom VIII. Počas
celého obdobia stredoveku sa
práve táto Biblia používala počas prísah vernosti panovníkov
a pápežov.

Obnova sv. misií v Štefanovciach a sv. misie v Topoľovke
(Štefanovce, Slavomír Palfi) Aj
dnes Boh posiela svojich učeníkov, aby šli a ohlasovali jeho
kráľovstvo, vyháňali zlých duchov
a uzdravovali. Do farnosti Štefanovce poslal Pán dvoch z nich:
otca Milana Zálehu CSsR a otca
Atanáza Daniela Mandzáka CSsR,
ktorí prišli takmer po roku urobiť
vo farnosti Štefanovce obnovu
misií. Duchovná obnova farnosti
trvala od 12. – 15. marca 2009.
Tieto sviatočné dni pokračovali
vo filiálnej obci Topoľovka, kde
sa konali sväté misie, ktoré trvali
od 14. – 22. marca 2009. V novom

chráme tejto filiálnej obce sa na
bohatom programe zúčastňovali
nielen veriaci obidvoch katolíckych obradov z Topoľovky, ale tiež
veriaci z okolitých dedín.
Keďže človek potrebuje z času
na čas vyjsť zo svojej každodennosti, veriaci tejto farnosti rôznych vekových kategórií mali túto
možnosť práve v týchto dňoch,
keď im bol ponúknutý pestrý
duchovný program.
Do prípravy na misie sa zapojili
ľudia, ktorí svoje dary a ochotu
využili k čo najlepšej príprave, aby
všetci zúčastnení mohli od Pána

prijať veľa Božích milostí. Ľudia sa
mali možnosť zmieriť s nebeským
Otcom vo sviatosti zmierenia,
prijímať Eucharistiu, počúvať
a nechať sa poučiť kázňami, pre
chorých bola vyslúžená sviatosť
pomazania chorých, mladí mali
program v dome kultúry, muži
aj ženy si mohli na stretnutí
s misionármi porovnať svoj život
s tým, čo učí Boh. Na záver sv.
misií zazneli svedectvá veriacich
aj otcov misionárov. Posvätený
misijný kríž, ktorý visí na chráme,
bude stále pripomínať požehnaný čas sv. misií.

Zomrel o. Štefan Simko, titulárny kanonik
Otec Štefan Simko, titulárny kanonik, sa narodil 16. júla 1915 vo
Valaškovciach. Bol najstarším zo
siedmich súrodencov. Jeho otec
bol gréckokatolíckym kňazom. Po
krátkom čase jeho otec bol preložený do farnosti Čukalovce, kde
o. Štefan prežil väčšiu časť svojej
mladosti. Gymnaziálne štúdiá
zakončil v Mukačeve maturitou
v roku 1934. Teologické štúdiá
absolvoval v Prešove. Veľmi rád
spieval, preto počas štúdií bol
cantus prefectus. V roku 1939 získal absolutórium z teológie. Rok
pôsobil ako katechéta vo Vyšnej
Oľke, kde bol jeho otec farárom.
Sviatosť manželstva s Klárou
Leukaničovou, dcérou gréckokatolíckeho kňaza Jána Leukaniča, prijal 7. mája 1940. Boh im
požehnal dve deti, syna Mirona
a dcéru Máriu. Kňazskú vysviacku
prijal 16. júna 1940 v Katedrále
sv. Jána Krstiteľa v Prešove z rúk
blahoslaveného biskupa-mučeníka Pavla Petra Gojdiča. Primičnú
liturgiu slávil 7. júla 1940 vo Vyšnej Oľke. Po vysviacke spravoval
šesť mesiacov farnosť Torysky,
potom dostal dekrét do farnosti
Matysová. Tu ho zastihli päťdesiate roky, počas ktorých bola
skúšaná vernosť Svätému Otcovi
a Gréckokatolíckej cirkvi, a viera o.
Štefana. Po mnohých vyhrážkach
a nátlakoch na veriacich (keďže
pomáhali o. Štefanovi, aby sa nedostal do rúk ŠTB) a po všetkých
nátlakoch vyvíjaných na rodinu
(manželku prepustili z práce), o.
Štefan 25. apríla 1952 odcestoval

do Kráľoviec rozlúčiť sa s rodinou
a odtiaľ do Prešova k sestre. Tam
sa dobrovoľne prihlásil na ŠTB,
ktorá ho zatkla a odovzdala do
väzenia, kde bol do 3. júla 1952.
Od augusta 1952 pracoval ako
pomocný skladník v Pozemných
stavbách v Prešove. Po štyroch
rokoch sa zamestnal ako úradník
v Zberných surovinách v Košiciach. 1. júla 1958 ho v zamestnaní zatkli a znova uväznili, lebo
tajne slúžil sv. liturgie. Na súdnom
pojednávaní v septembri 1958
v Prešove ho odsúdili na dva a pol
roka do väzenia. Deportovali ho
do väzenia v Prahe na Pankráci, kde skúmali spravodlivosť
rozsudku. Napokon Krajský súd
v Prešove rozhodol o zmiernení
trestu na polovicu. Koncom júla
1959 sa vrátil z väzenia. Pracoval
ako skladník v Stavebnom závode
Hutných stavieb v Košiciach do
roku 1968. V roku obnovy Gréckokatolíckej cirkvi bol pripravený
pastoračne slúžiť veriacim. Stal sa
správcom farnosti Kráľovce, kde
postavil novú farskú budovu. Po
troch rokoch bol preložený do
Bardejova, kde bol aj okresným
dekanom. Tu mu bol odobratý
štátny súhlas a dva mesiace nemohol pôsobiť. V roku 1974 sa
stal správcom farnosti v Okružnej,
a po pol roku pre nezhodu so
štátnymi orgánmi bol preložený
do Novosadu, kde pôsobil 10
rokov. Vo filiálnej obci Zemplínske Jastrabie viedol v tom čase
bohoslovca, dnešného košického
eparchu vladyku Milana Chautu-

n Skúšky absolventov Ar-

chieparchiálnej animátorskej
školy 2006 – 2008 sa uskutočnili
v GMC Bárka 27. – 29. marca
2009. Uchádzačov o certifikát
animátora bolo sedemnásť.
Skúšky pozostávali z písomnej
časti (testu) a z ústnej odpovede
pred komisiou, kde okrem iného
prezentovali metodiku (priebeh
stretnutia mladých alebo detí)
na vylosovanú tému a vekovú
kategóriu.
Keďže sa všetci zhostili svojich
úloh zodpovedne, na Kvetnú
nedeľu si mohli prevziať od
vladyku Jána Babjaka SJ certifikát animátora. Tento certifikát
každému držiteľovi umožňuje
pracovať v Prešovskej archieparchii na poli pastorácie, a to vždy
po boku kňaza.
Slavomír Zahorjan

n Aprílová fatimská sobota

ra. Od roku 1975 jedenásť rokov
pôsobil vo farnosti Hlinné. Jeho
poslednou farnosťou boli Petkovce. Vo všetkých farnostiach sa
horlivo venoval pastorácii a opravoval chrámy, ikonostasy, zvony
a farské budovy. Pán žehnal jeho
prácu aj kňazskými povolaniami
vo farnostiach, kde pôsobil. 1.
augusta 1998 odišiel na zaslúžený
odpočinok do Košíc, kde býval vo
farnosti Košice-Západ. Po krátkej
chorobe si ho Pán 14. marca
2009 v ranných hodinách povolal k sebe. O. Štefana môžeme
charakterizovať, ako skromného,
zbožného a horlivého kňaza
a veľkého ctiteľa Panny Márie.
Tak ho poznali aj veriaci a oltárni
spolubratia.
Pohrebné obrady za účasti vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu, a Vladyku Jána
Babjaka, prešovského arcibiskupa a metropolitu, sa uskutočnili
v košickej katedrále v piatok 20.
marca. Pozostatky zosnulého sú
uložené na verejnom cintoríne
v Košiciach.
Večná mu pamiatka!
Michal Hospodár

Košickej eparchie sa konala 5.
apríla v Michalovciach. V úvode programu viedli modlitbu
posvätného ruženca mladí
z Koromle, ktorí svojím spevom
omladili celé spoločenstvo
veriacich. V biblicky ladenej
prednáške tajomník vladyku
Róbert Jáger rozobral problematiku odpúšťania zo strany
Boha. Archijerejskú liturgiu slávil
vladyka Milan Chautur, košický
eparcha. V homílii poukázal na
fakt Lazárovho vzkriesenia, ktorý
predznačil Kristovo definitívne
víťazstvo nad smrťou. Po pobožnostiach k Presvätej Bohorodičke a bl. Dominikovi Trčkovi sa
fatimská sobota zakončila bez
tradičných dialógov.
Michal Hospodár

n Telesné ostatky Žofie Bos-

niakovej boli prevezené na
expertízu v pondelok 6. apríla
2009 do Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz
Jesseniovej lekárskej fakulty UK
v Martine. Expertízne a antropologické úkony v súvislosti
s poškodením tela Žofie Bosniakovej vykonajú prof. MUDr. František Novomeský, PhD., hlavný
odborník Ministerstva zdravotníctva pre súdne lekárstvo,
a jeho asistent MUDr. František
Štuller, PhD.
Vo foreznej expertíze budú zo
zhorených zvyškov v ohorenej
slovo 9|2009
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rakve vyčlenené kostrové a iné
ostatky tela Žofie Bosniakovej,
ktoré budú odborne popísané
a zdokumentované. O spôsobe
ich ďalšieho uloženia rozhodne
komisia, ktorú zostavil žilinský
biskup Mons. Tomáš Galis.
n Pápež vymenoval sloven-

ského vojaka za rytiera Rádu
sv. Silvestra. Počas slávnostnej
sv. omše v Marianke odovzdal 6.
apríla 2009 ordinár OS a OZ SR
Mons. František Rábek svojmu
kancelárovi Tiborovi Ujlackému
dekrét, ktorým ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za rytiera
Rádu svätého Silvestra.
Ako je v dekréte uvedené, Svätý
Otec ochotne vyhovel prosbám, ktoré mu boli predostreté
a z ktorých poznal, že sa Tibor
Ujlacký veľmi zaslúžil o dobro
a rozvoj Katolíckej cirkvi. Preto
ho ako prejav zjavného svedectva svojej vďačnej vôle vyvolil,
ustanovil a vyhlásil za rytiera
Rádu svätého Silvestra a udelil
mu právomoci používať všetky privilégiá spojené s týmto
rádom.

n Rádio Lumen vysiela 16

rokov. Vysielanie tejto súkromnej rozhlasovej stanice bolo
spustené 7. apríla 1993. Pôvodne išlo o vysielanie Rádia Mária,
ktoré následne v decembri 1994
prijalo názov Lumen, čiže Svetlo.
Evanjelizačný charakter stanice
spočíva v zameraní sa nielen na
„nábožných“ kresťanov, ale skôr
na tzv. sviatočných, nepraktizujúcich a na všetkých, ktorí sú
aspoň trocha otvorení duchovným hodnotám. Poslaním je
ponuka hodnôt, ktorú prináša
evanjelium Ježiša Krista.

n Vladyka Peter zavítal do

farnosti v Trenčíne. Na Svetlý
pondelok 13. apríla 2009 navštívil vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha, farnosť Trenčín
a v rímskokatolíckom Chráme sv.
Anny slávil slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu. Spolu
s ním koncelebrovali domáci
farár otec Igor Cingeľ, otec Peter
Sabol, kancelár biskupského
úradu, a otec Radovan Andrejko
z Dubnice nad Váhom. Na začiatku sv. liturgie všetkých privítal
otec Igor Cingeľ. Po sv. liturgii
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Na Veľký štvrtok vladyka Babjak
posvätil obraz Božieho milosrdenstva
(Prešov, Ľubomír Petrík) Kňazi
Prešovskej archieparchie začali
slávenie sviatkov Paschy na Veľký
štvrtok 9. apríla v Katedrále sv.
Jána Krstiteľa v Prešove, kde sa
stretli so svojím vladykom Jánom
Babjakom SJ, aby slávili archijerejskú svätú liturgiu na pamiatku
ustanovenia sviatosti kňazstva
a Eucharistie.
Liturgická slávnosť bola na
začiatku obohatená obradom
posvätenia obrazu Božieho milosrdenstva, ktorý namaľovala Emília Dankovčíková z Košíc a ktorý je
umiestnený na ľavej strane lode
katedrály. Posvätil ho prešovský
arcibiskup a metropolita Ján
Babjak SJ, ktorý aj svoju homíliu
zameral na tajomstvo Božieho
milosrdenstva. Kňazom povedal,
že ich má rád a v duchu lásky ich
pozval k horlivému kňazskému
životu a pôsobeniu. Kňazom
a všetkým veriacim potom predostrel niekoľko hlbokých myšlienok, ktoré povedal Ježiš sestre
Faustíne. Medzi inými aj túto:
„Najväčší hriešnik má najväčšie
právo na moje milosrdenstvo.“
Skrze Božie milosrdenstvo pozval
vladyka kňazov opäť nájsť odvahu
v tomto svete ohlasovať radostnú

zvesť evanjelia a zvestovať Božiu
lásku aj tým, nad ktorými sme už
možno mávli rukou.
Vladyka Ján zároveň posvätil
desať nových antimenzionov
s ostatkami bl. biskupa mučeníka
Pavla Petra Gojdiča OSBM a desať
s ostatkami bl. biskupa mučeníka
Vasiľa Hopka. Antimenzion je
ilustrovaný kus látky, na ktorom
je ikonograficky znázornené
ukladanie Ježišovho tela do hrobu, so všitými relikviami svätého
a s podpisom biskupa, ktorý ho
posvätil. Nachádza sa na oltári
a slávia sa na ňom sväté liturgie.
Nechýbalo posvätenie myra –
vzácneho oleja, ktorý posviaca
biskup raz v roku na Veľký štvrtok.
Slúži potom na vysluhovanie
sviatosti myropomazania, teda
birmovania. Túto sviatosť vysluhujú v Gréckokatolíckej cirkvi
kňazi, ale s myrom posväteným
biskupom.
Dopoludňajšia liturgia Veľkého
štvrtka v katedrále ponúka vo
svojom závere aj veľmi hlbokú
dramatizáciu skutočnej služby
a lásky. Ide o obrad umývania
nôh, pri ktorom si otec arcibiskup
zoblieka vrchné rúcho, opáše sa
zásterou a umýva nohy dvanás-

tim kňazom. Tohto roka to boli
rehoľní kňazi pôsobiaci v Prešovskej archieparchii. Týmto skutkom
chce Ježiš poukázať na potrebu
nášho obrátenia, aby sme sa
stali ochotnými slúžiť a milovať.
V  závere zaznel aktuálny spev
celej katedrály, v ktorom liturgia
Ježiša nazýva milosrdným:„Keď si
umyl nohy učeníkom, Kriste Bože,
očistil si ich na prijatie tvojich
božských sviatostí a previedol si
ich od Siona na Olivovú horu, aby
sme ťa ospevovali, Milosrdný.“

V Košiciach slávili obrady Veľkého štvrtka
s apoštolským nunciom
(Košice, Michal Hospodár) Na Veľký štvrtok sa stretli kňazi Košickej
eparchie, aby si spoločným slávením božskej liturgie v košickej katedrále osobne pripomenuli dar
kňazstva a Eucharistie. Vladyka
Milan Chautur, košický eparcha,
na tento sviatočný deň pozval aj
apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Maria Giordanu, ktorý
po prvýkrát navštívil Košickú
eparchiu. Druhým dôvodom na
vzácnu návštevu bolo posvätenie
novej Kaplnky sv. Cyrila a Metoda
v biskupskej rezidencii.
V  kázni apoštolský nuncius
vyjadril radosť nad stretnutím
sa s miestnou partikulárnou
cirkvou. Vyzdvihol misionárov
sv. Cyrila a Metoda, ktorých charizma dokázala osloviť slovanský
ľud a naplniť ho kresťanským

duchom. V  aplikácii na oživenie tejto viery povedal: „Chcem
povzbudiť najmä rodičov, aby
v duchu viery vychovávali svoje
deti. Ale chcem vám tiež pripomenúť, že vaše deti od vás
prvých potrebujú počuť o viere
a o Bohu, ktorý nás nekonečne
miluje.“ Kňazom adresoval slová
povzbudenia, aby v sebe prežívali
priateľstvo s Kristom, obnovujúce
sa pri každom slávení Eucharistie.
Nakoniec zaželal hojnosť Božej
milosti vladykovi Milanovi a jemu
zverenému stádu.
Jedinečnosť liturgie Veľkého
štvrtka dotvára aj posvätenie
myra. Pri konci sv. liturgie bolo
ešte liturgické sprítomnenie
gesta pokornej služby hierarchu.
Vladyka Milan ako alter Christus
umyl nohy vybraným dvanástim

kňazom Košického protopresbyterátu.
Pri záverečnom poďakovaní
v katedrále bol prečítaný dekrét
o vyhlásení trojročnej duchovnej
prípravy na 1150. jubileum príchodu Cyrila a Metoda zameranej
na obnovu našich rodín. Potom
sa celebrujúci kňazi presunuli
do biskupskej rezidencie, kde
otec nuncius v modlitbe zvolával
požehnanie na novú kaplnku.
Ikonografickú dekoráciu stien
kaplnky a základného radu ikonostasa vyhotovili ikonopiseckí
majstri z Ukrajiny. Stvárnenie
skleného priečelia kaplnky je
dielom domácich majstrov.
K duchovnej atmosfére prispeli
Zbor sv. Cyrila a Metoda a skupina
žiačok zo strednej pedagogickej
školy v Košiciach.

Bratislavský eparcha slávil liturgiu v „hornej sieni“
(Bratislava, Stanislav Gábor) Bratislavský eparcha Mons. Peter
Rusnák slávil na Veľký štvrtok
o 9. hod. archijerejskú sv. liturgiu
v Katedrále Povýšenia svätého
Kríža v Bratislave spolu so sedemnástimi kňazmi eparchie a dvoma
diakonmi – Jánom Maturkaničom
SDB a Petrom Ondrejom SDB.
Pred sv. liturgiou vladyka posvätil tri antimenziony, do ktorých
boli zašité ostatky bl. mučeníka
Pavla P. Gojdiča OSBM a počas sv.
liturgie posvätil myro.
„Schádzame sa dnes vo večeradle, aby sme zvýraznili obraz
Cirkvi, kňazského ľudu, posväcovaného sviatosťami a poslaného
do sveta šíriť príjemnú vôňu
Krista Spasiteľa,“ povedal vo
svojej homílii vladyka a pokračoval: „Do tejto ‚hornej siene‘, ako

hovorí Lukáš, nás Ježiš pozýva
každý Veľký štvrtok. Tu sme boli
ako kňazi zrodení. Preto je také
pekné a potrebné, aby sme si
spolu oživili spomienku plnú
vďačnosti a vedomie poslania,
na ktorom máme všetci účasť. To,
čím sme, sme vďaka Eucharistii.
To, čo hovorí koncil, že celá činnosť Cirkvi z Eucharistie vyplýva
a k Eucharistii smeruje, môžeme
právom povedať aj o služobnom
kňazstve. Nejestvuje Eucharistia
bez kňazstva práve tak, ako nejestvuje kňazstvo bez Eucharistie.
Naše kňazstvo nikdy nemožno
zúžiť na plnenie úradných povinností, pretože sa nachádza
v rovine bytia.“
Liturgické slávenie pokračovalo
obradom umývania nôh. Počas
spevu Jánovho evanjelia opisu-

júceho scénu, ako Ježiš umýva
nohy svojim učeníkom, si biskup
vyzliekol vrchné liturgické rúcho,
opásal si zásteru a umýval nohy
dvanástim kňazom Bratislavskej
eparchie. Ako poslednému umyl
nohy protosynkelovi Vladimírovi
Skybovi, ktorý predstavoval apoštola Petra.
Na záver poprial vladyka
všetkým hlboké prežitie sviatkov
Paschy. Kňazom zaželal šťastný
návrat do ich farností, vzdialených aj niekoľko sto kilometrov,
a vyzval ich, aby tak ako Ježiš,
ktorý nevylúčil nikoho, ani Judáša
z večeradla, ani oni nikoho nevylučovali zo svojej pastoračnej
činnosti. Slávnosť sa skončila
hymnom V sedmobrežnom kruhu
Ríma a spevom Mnoho rokov.

Vojaci putovali do Malaciek
(Malacky, Slavko Ganaj) V piatok
27. marca 2009, vo veľkopôstnom
období, vykonali príslušníci VÚ
1201 Malacky-Kuchyňa (letecké dopravné krídlo) spolu so
svojím vojenským kaplánom –
gréckokatolíckym kňazom vdp.
por. Slavkom Ganajom exkurziu
do františkánskeho kláštorného
kostola v Malackách. Navštívili
tam podzemné krypty s ostatkami štedrých zakladateľov a mecenášov tohto kláštorného celku
– grófskeho rodu Pálffyovcov,
a Kaplnku Svätých schodov. Je
to replika schodov, na ktorých
stál Kristus pred Pilátom, keď
vyniesol nad ním rozsudok smrti.
Originálne schody spred Pilátovho domu boli prenesené do Ríma
oproti Lateránskemu palácu, kde

n Kolínsky kardinál Joachim

Meisner navštívil Spišskú
Kapitulu. Spolu so sprievodom
siedmich nemeckých biskupov
navštívil v utorok 14. apríla 2009
aj Levoču. Biskupi sú členmi
Liturgickej komisie Nemeckej
biskupskej konferencie. V rezidencii Spišského biskupa ich
prijal biskup František Tondra
a jeho pomocní biskupi. Cieľom
ich návštevy bola okružná študijná cesta, ktorú ako predseda
nemeckej liturgickej komisie kardinál Meisner organizuje každé
tri roky.

n Koledníci vyzbierali takmer

sú dodnes vystavené k verejnej
úcte.
Veriaci si tu vykonávajú pobožnosť na Svätých schodoch kolenačky. Apoštolská penitenciária
udelila veriacim možnosť získania
odpustkov, ak budú rozjímať
o umučení Krista a kráčať po nich
po kolenách. Odpustky možno
získať každý deň Veľkého pôstu,
potom 14. septembra (Povýšenie
sv. Kríža) a 4. októbra (sv. František z Assisi). Z tohto pohľadu

treba vnímať mesto Malacky ako
ojedinelé pútnické miesto na
Slovensku.
Vojenských pútnikov na týchto
svätých miestach v symbolickom
čase Veľkého pôstu spoločne
sprevádzali rímskokatolícky dekan mesta Malacky vdp. Štefan
Rusňák a gréckokatolícky kňaz –
vojenský duchovný v Malackách
vdp. Slavko Ganaj, ktorý nastúpil
na túto službu oficiálne 24. januára 2009.

V Prešove udeľovali nižšie svätenia
(Prešov, Ľubomír Petrík) V stredu
8. apríla pred liturgiou vopred
posvätených darov udelil vladyka
Ján Babjak SJ dvom baziliánom
nižšie svätenia. Teodor Maroš
Kosť OSBM zo Slovenska a Pantelejmon Denis Trofimov OSBM
z Ukrajiny boli prijatí do duchovného stavu, stali sa čitateľmi
Božieho slova, spevákmi žalmov
a svieconosičmi v chráme. Potom
spolu s bohoslovcom Danielom

bolo myrovanie – požehnanie
posväteným olejom – a rozdávanie posväteného chleba. Je to
znak pripomínajúci hody lásky
– agapé prvých kresťanov. Pred
ukončením slávnosti sa konal
liturgický sprievod okolo chrámu s čítaniami štyroch evanjelií
o vzkriesení Ježiša Krista.
Radovan Andrejko

Černým prijali subdiakonát.
Prešovský arcibiskup v homílii,
vychádzajúc zo starozákonných
čítaní a z evanjelia, povzbudil nielen troch svätencov, ale všetkých
prítomných v prešovskej gréckokatolíckej katedrále k službe.
Zároveň upriamil pozornosť veriacich na nový obraz v Katedrále
sv. Jána Krstiteľa: „Od dnešného
dňa sa v tejto katedrále nachádza
obraz Božieho milosrdenstva.

Ježišu, dôverujem ti! Áno, to je
posolstvo samého Boha. On sa
zmilúva nad nami.“ Známy výjav
namaľovala Emília Dankovčíková
z Košíc.
Nižšie svätenia v katedrále
v Prešove udelil vladyka Ján aj
na sviatok Zvestovania Presvätej
Bohorodičke 25. marca šiestim
bohoslovcom z prešovského
gréckokatolíckeho kňazského
seminára.

750-tisíc eur. Vyše 26-tisíc
koledníkov v 1 191 obciach na
celom Slovensku sa na prelome
rokov zapojilo do koledníckej
akcie Dobrá novina. Výsledok
zbierky vrátane individuálnych
príspevkov a zaslaných darcovských esemesiek je 748 130,80
€, čo je viac ako 22,5 miliónov
slovenských korún. Z výťažku
zbierky bude podporených
devätnásť projektov na pomoc
ľuďom v núdzi v Keni, v Ugande
a v južnom Sudáne.

n Blahoželanie predsedu KBS

prezidentovi SR
Vážený pán prezident,
blahoželám Vám k opätovnému
zvoleniu do úradu prezidenta
Slovenskej republiky. Chcem
Vám vyprosovať u Boha dostatok síl, múdrosti a prezieravosti,
aby ste pre celú našu spoločnosť
boli zástancom demokracie
a podporovateľom rešpektovania základných práv každej osoby od počatia až po prirodzenú
smrť, ako aj spravodlivosti a úctivých medziľudských vzťahov
v pluralitnej spoločnosti.
Mons. František Tondra,
predseda KBS
(neoznačené správy sú
zo servisu TK KBS)
slovo 9|2009
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Víkend pred Veľkou nocou už tradične patrí mladým, ktorí sa
po celom svete stretávajú so svojimi diecéznymi biskupmi.
Prvé historické stretnutia sa uskutočnili aj v Bratislavskej
eparchii. V tomto roku sa tak mladí gréckokatolíci stretli na
štyroch miestach v rôznych kútoch Slovenska.

Smerovka
k pravej nádeji
Ľubomír Petrík, Michal Hospodár, Marián Sabol, Stanislav Gábor
Prešov

Mestská hala v Prešove už zažila veľa
športových zápolení, kultúrnych podujatí i historických cirkevných slávení. Na
Kvetnú nedeľu 5. apríla sa v nej zišlo viac
ako 600 mladých vo veku od 14 rokov
z Prešovskej archieparchie na stretnutí
s prešovským arcibiskupom metropolitom
Jánom Babjakom SJ.
Vladyka chlapcom a dievčatám priblížil
posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI.
k 24. svetovému dňu mládeže na tému
Máme nádej v živého Boha (1 Tim 4, 10).
Zdôraznil, aké je dôležité už od mladosti
mať jasný cieľ, aby sme svoj život nepremárnili. „Náš finálny cieľ je nebo,“ povedal vladyka. „Každý iný cieľ by bol málo.“
Na stretnutí dominoval Rok sv. Pavla
nielen v hlavnej téme, ale aj v zaujíma-
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vom, moderne pojatom divadelnom predstavení Expedícia Pavol v podaní DES
Jano a v katechéze otca Milana Zálehu
CSsR. Ten mládeži vykreslil situáciu apoštola národov a postavu Mojžiša. Pútavým
spôsobom ich povzbudil, aby sa v situáciách, ktoré ich prevyšujú, neváhali oprieť
o Ježiša Krista.
Pekným momentom stretnutia bolo
predstavenie sedemnástich animátorov,
ktorí skončili dvojročnú Archieparchiálnu
animátorskú školu a od vladyku Jána si
prevzali certifikáty. Je to nádej do ďalšieho rozvíjania práce s deťmi a mládežou
v Prešovskej archieparchii.
Záver hodnotného stretnutia patril
prezentácii Centra pre mládež v Juskovej
Voli a jeho aktivít, ako aj eucharistickej
pobožnosti zakončenej požehnaním

s Eucharistiou. Mladí tak boli povzbudení
a posilnení Kristom, aby sviatky Paschy
prežívali s úprimnou radosťou. Aby aj
v každodennom živote vedeli správne
interpretovať rôzne fakty, udalosti a situácie svojho života. Aby sa nedali oklamať
týmto svetom, ale aby nanovo uverili, že
Boh má moc nad smrťou, že nás pozýva
k nádeji a k životu. Hudbou a spevom
stretnutie sprevádzala gospelová skupina
Bazilea zo Starej Ľubovne.

Trebišov

Mládež Košickej eparchie slávila tohoročný Kvetný víkend v Trebišove. Prechodným domovom sa im stal pavilón Strednej cirkevnej školy sv. Jozafáta. V piatok
večer slávil liturgiu pre mládež otec
Marek Jeník. Jeho slová o hľadaní šťastia

na 5 minút
doplnilo premietnutie filmu s názvom
Šťastie na dosah o hľadaní skutočných
hodnôt života. Zoznamovací večer zakončila eucharistická poklona s modlitbou.
V sobotu sa v prvej katechéze otec Milan
Záleha CSsR venoval centrálnej téme
stretnutia – nádeji. Na biblických postavách vykreslil podstatu pravej nádeje,
spočívajúcej v dôvere v Boha a nie vo
vlastné sily. Popoludňajšia katechéza bola
venovaná aktuálnemu problému rôznych
závislostí, do ktorých upadajú mladí,
ktorí nemajú zmysel života. Konkrétnym
spôsobom sa mladí mohli zbaviť svojich
hriechov a závislostí pri liturgii zmierenia, na ktorej sa im prihovoril aj vladyka
Milan Chautur, košický eparcha. Nasledovala sv. liturgia a po nej premietanie
filmu o Filipovi Nerim.
V nedeľu stretnutie vrcholilo archijerejskou sv. liturgiou, ktorú v miestnom farskom chráme slúžil vladyka Milan. Spoluslúžil otec Martin Mati, predseda Komisie
pre mládež, protopresbyter Dušan Seman
a ďalší kňazi. V kázni vladyka poukázal
na rozdiel medzi lacným aplauzom pre
úspešných ľudí tohto sveta a vernosťou
Kristovi, ktorý prináša do nášho života
trvalé hodnoty. „Ježiš počas života prijal
mohutnú oslavu na Kvetnú nedeľu, lebo
vedel, že si ju zaslúži. A prijíma ju stále
vo forme kresťanského štýlu života.“
Na záver uviedol, že si nevie predstaviť,
ako by vyzeral súčasný svet, keby ho
neformovalo Kristovo evanjelium. Mládež
povzbudil, aby prijala a šírila hodnoty
evanjelia ďalej.
Po modlitbe posvätného ruženca, pri
ktorej sa striedala mládež jednotlivých
protopresbyterátov, sa okolo tristopäťdesiat mladých zhromaždilo v sále
kultúrneho strediska, kde ich privítal
a programom sprevádzal otec Marek
Jeník. Vladyka Milan mladých oboznámil s posolstvom rímskeho pápeža.
V programe vystúpila hudobná skupina
Agatangel zo Slavkoviec s evanjelizačným
hudobným pásmom. Mladí zo Sobraniec
predstavili cestu nádeje v troch scénkach.
Prítomných zaujalo aj kreatívne hudobné
vystúpenie študentiek Strednej pedagogickej školy z Košíc. Nakoniec sa predstavila
mládež z košických farností.
Kvetný víkend potvrdil, že mladí sú
schopní modliť sa a zaoberať sa vážnymi
otázkami života rovnako, ako sa uvoľnene zabávať a spievať. Takýmto prístupom
k životu sa oni sami stávajú nádejou pre
svoju miestnu cirkev a pre celý svet.

Telgárt

V sobotu 4. apríla sa uskutočnilo v horehronskej obci Telgárt stretnutie mládeže

východnej časti Bratislavskej eparchie
s vladykom Petrom. Na stretnutie prišli sprevádzaní svojimi kňazmi aj deti
a mládež zo Šumiaca, Brezna a Banskej
Bystrice. Celé podujatie sa nieslo v radostnej a neformálnej atmosfére. Začalo sa
slávením sv. liturgie v chráme za účasti
celej farnosti.
Poobede nasledovala detská krížová cesta a katechéza vladyku, v ktorej mladých
povzbudil, aby mali nádej v živého Boha.
Mladých jeho slová zaujali a povzbudili,
pretože pripojil často veselé skúsenosti zo
svojho života. Po katechéze sa predstavila
mládež z telgártskej farnosti s krátkou
pantomímou, ktorá poukazovala na Pána
Ježiša ako na skutočne živého Boha,
ktorý nesie naše choroby, strachy, prehry,
hriechy.
Stretnutie pokračovalo na fare chutným
agapé, ktoré pripravili miestne farníčky. Pri stole sa rozprúdila živá debata,
pretože deti boli zvedavé na osobný život
vladyku Petra, ktorý im porozprával
o svojom detstve, rodine, o tom, ako sa
učil v ich veku, ako aj o svojom povolaní,
prečo sa stal kňazom a neskôr biskupom.
Išlo o vôbec prvé takéto stretnutie počas
Kvetného víkendu s vladykom Petrom.

Bratislava

Na Kvetnú nedeľu 5. apríla sa uskutočnilo ďalšie stretnutie vladyku Petra
s mládežou v bratislavskej katedrále.
Na úvod všetkých privítal otec Rastislav
Čížik, farár bratislavskej gréckokatolíckej
farnosti. Otec Peter Sabol načrtol históriu
svetových dní mládeže. V rámci programu sa predstavili cirkevné spoločenstvá
pôsobiace v miestnej farnosti: Serafim,
Hnutie Svetlo-Život, Eben Ezer, Neokatechumenát, zbor Chryzostomos. Stretnutie
pokračovalo veľkopôstnou večierňou s poklonami sv. Efréma Sýrskeho, katechézou
vladyku a krížovou cestou, ktorú pripravilo oázové spoločenstvo.
Otec biskup vo svojej katechéze vychádzal z témy posolstva: „Podľa sv. apoštola
Pavla láska obsahuje nádej sama v sebe,
pretože ako on hovorí ,láska je trpezlivá’.
Charakteristikou tejto nádeje je trpezlivosť, ktorá ukazuje, v čo človek vkladá
nádej a o čo ju vlastne opiera. Je to
program na každý deň a len Svätý Duch
v nás ho môže vyplniť... Ak sa občas
pasujeme do Božej roly, vedeli by sme
s niektorými ľuďmi urobiť poriadok razdva. Ale Boh jedná inak. Trpezlivý človek,
ktorý žije z nádeje, je úplne oddaný Bohu
a dokazuje, že v ňom sa uskutočnil tento
vnútorný obrat. ... Nech Pán vedie vaše
srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti,“ dodal na záver vladyka. n

Rozhovor s ThDr. Michalom Hospodárom, hovorcom gréckokatolíckej Košickej
eparchie
Na ostatnom kňazskom dni Košickej
eparchie vladyka
Milan Chautur CSsR
predstavil svoju víziu
prípravy na 1150.
výročie príchodu sv.
Cyrila a Metoda na
Veľkú Moravu. Čo
je podstatou tejto
prípravy?
Misia slovanských
apoštolov Cyrila a Metoda je pre nás gréckokatolíkov veľmi dôležitá, lebo od nej
odvodzujeme počiatok prítomnosti cirkvi
byzantského obradu na území Veľkej
Moravy. Pri jej nadchádzajúcom výročí nie
je naším cieľom organizovať veľké spomienkové podujatia, ale prehĺbiť vlastné
kresťanské a cyrilo-metodské povedomie
u našich veriacich. Podstatou prípravy je
teda vrátiť žité evanjelium do našich rodín. Celá obnova je vložená pod patronát
Presvätej Bohorodičky z Klokočova, ktorej
kópia milostivej ikony s modlitbou za rodiny bola inštalovaná vo všetkých chrámoch
eparchie.
Kedy sa táto príprava začne a ako dlho
potrvá?
Z rozhodnutia vladyku Milana bol na Veľký
štvrtok vyhlásený dekrét o duchovnej
príprave na toto výročie s názvom Naša
misia k rodinám. Príprava je rozvrhnutá na
tri roky, pričom prvý rok je viac tematicky
venovaný deťom, druhý rok mládeži a tretí
rok manželom.
Ako vníma vladyka Milan úlohu kňazov
a laikov svojej eparchie v súvislosti
s touto prípravou?
Od kňazov sa predovšetkým očakáva,
že budú ísť príkladom usporiadaného
rodinného života vo vlastných rodinách,
lebo dnešný svet viac verí svedkom ako
len učiteľom. Laikov povzbudzujem,
aby nezabúdali na pravidelnú spoločnú
modlitbu v rodine a príťažlivým spôsobom predstavovali pred deťmi život podľa
Kristovho návodu.
Aké ovocie od tejto prípravy očakávate?
Chcem veriť, že vyhlásená príprava
povzbudí všetkých zainteresovaných k zachovaniu a prehĺbeniu pokladu viery, bez
ktorej by náš život stratil skutočný zmysel.
Dada Kolesárová
slovo 9|2009
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Pomazanie olejom má
v biblickej a antickej
symbolike mnoho
významov. Olej je znakom
hojnosti a radosti, očisťuje
(natieranie pred kúpeľom
a po ňom) a robí pružným
(natieranie atlétov
a zápasníkov). Je znakom
uzdravenia, lebo hojí
pomliaždeniny a rany,
spôsobuje, že človek
vyžaruje krásu, zdravie
a silu.

Leješ mi

olej na hlavu

Monika Slodičková

V

šetky významy pomazania olejom
sa nachádzajú aj vo sviatostnom
živote. Pomazanie olejom pred
krstom znamená očistenie a posilnenie,
pomazanie chorých vyjadruje uzdravenie
a posilu, pomazanie myrom pri myropomazaní je znakom posvätenia. Kresťania,
ktorí sú pomazaní myrom, dostávajú vo
väčšej miere účasť na poslaní Ježiša Krista a na plnosti Svätého Ducha, ktorým
je Kristus naplnený, aby celý ich život
vydával „Kristovu ľúbeznú vôňu“ (2 Kor
2, 15).
Od počiatku používala Cirkev trojaký
olej, ktorý sa používa v liturgickej praxi
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku aj
dnes.
Olej krstencov svätí kňaz bezprostredne pred použitím tým spôsobom, že
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Svätenie myra na Veľký štvrtok v roku 2006.
Myro (krizmu) svätí ju biskup na Veľký štvrtok pre celú
svoju eparchiu. V niektorých Východných cirkvách je toto
svätenie dokonca vyhradené patriarchovi. Antiochijská
liturgia vyjadruje epiklézu posvätenia svätej krizmy
(po grécky myron) takto: „[Otče…, zošli svojho Svätého
Ducha] na nás a na tento olej, ktorý je tu pred nami,
a posväť ho, aby bol pre všetkých, ktorí ním budú
pomazaní a poznačení, svätým myronom, kňazským
myronom, kráľovským myronom, rúchom svetla,
plášťom spásy, ochranou života, duchovným darom,
posvätením duše i tela, radosťou srdca, večnou slasťou,
nehynúcim šťastím, nezmazateľnou pečaťou, štítom viery
a ochrannou prilbou proti všetkým úkladom Protivníka.“
Snímka: Mária Žarnayová

vdýchne do nádoby s olejom a tri razy
urobí nad olejom znamenie kríža, pričom
hovorí modlitbu: „Vládca a Pane, Bože
našich otcov, tým, čo boli v Noemovom
korábe, poslal si holubicu, ktorá mala
v zobáku olivovú ratolesť, znamenie
zmierenia a záchrany z potopy, a tak si
v predobraze naznačil tajomstvo milosti.
Daroval si nám plod olivy na naplnenie
tvojich svätých tajomstiev a takto si tých,
čo boli pod zákonom, naplnil Svätým
Duchom, a tých, čo sú pod milosťou, robíš
dokonalými. Ty sám požehnaj mocou,
pôsobením a zostúpením tvojho Svätého
Ducha aj tento olej, aby slúžil na pomazanie neporušiteľnosti, ako meč spravodlivosti, na obnovenie duše i tela, na
odvrátenie každého pôsobenia diabla a na
zničenie každého zla pre tých, ktorí sa
ním s vierou mažú alebo z neho požívajú

na slávu tvoju a tvojho jednorodeného
Syna i tvojho presvätého a životodarného
Ducha teraz i vždycky i na veky vekov.“
Po tomto posvätení kňaz naberá olej
a robí znak kríža na čele, hrudi, ušiach,
pleciach, rukách a nohách krstenca.
Jednotlivé pomazania majú svoju vlastnú
symboliku a význam. Pri pomazaní čela
sa hovorí o prijatí viery rozumom: „Pomazáva sa Boží služobník (meno) olejom
radosti v mene Otca i Syna i Svätého Ducha, aby sa mu rozum otváral na pochopenie a prijatie tajomstiev Kristovej viery
a poznanie jeho pravdy teraz i vždycky
i na veky vekov. Amen.“
Pri mazaní hrude sa modlitba zameriava na lásku k Bohu a k blížnemu:
„Na uzdravenie duše i tela a na to, aby
miloval Pána Boha celým svojím srdcom,
celou svojou dušou, celou svojou mysľou

a svojho blížneho ako seba samého.“
Počas mazania pliec sa spomína Kristovo jarmo, ktoré na seba berie krstenec:
„Aby ochotne zobral na seba príjemné
Kristovo jarmo, radostne niesol jeho ľahké
bremeno a chránil sa všetkých telesných
žiadostí.“
Pri mazaní uší sa pripomína počúvanie
a prijímanie evanjelia: „Aby mu sluch slúžil na počúvanie viery a prijímanie hlasu
božského evanjelia.“
Pomazané ruky majú slúžiť na dobrorečenie Bohu: „Aby nepoškvrnene zdvíhal
svoje ruky k svätyni, aby v každom čase
konal spravodlivo a dobrorečil Pánovi.“
Pomazanie nôh má pomáhať kresťanovi
kráčať po Pánových cestách: „Aby kráčal
v šľapajach Kristových prikázaní.“
Olej na myropomazanie – myro svätí
biskup počas Eucharistie na Veľký štvrtok.
Do katedrálneho chrámu prichádza slúžiť
sv. liturgiu spolu so svojím biskupom
duchovenstvo celej eparchie. Pri Veľkom
vchode sa prenáša prichystané myro
(olej zmiešaný s vonnými prísadami) zo
žertveníka na prestol. Po požehnaní ľudu
(„Milosť veľkého Boha...“) biskup odkrýva
nádobu a trikrát žehná myro slovami:
„V mene Otca i Syna i Svätého Ducha“,
potom prednáša modlitbu posvätenia
myra, v ktorej vzýva Svätého Ducha, aby
urobil toto myro nástrojom duchovného
pomazania a olejom radosti. Po prednesení vozhlasu (hlasné zakončenie tichej
modlitby), ktorý nasleduje po odpovedi
na výzvu „Hlavy svoje...“, biskup znova
trikrát žehná myro. Po skončení sa obradu posvätené myro rozposiela do každej
farnosti.
Pred udelením myropomazania sa kňaz
modlí ekténiu svätého myropomazania, v ktorej prosí „za novoosvieteného
Božieho služobníka (meno), aby skrze
pomazanie presvätým, dobročinným
a všetko zdokonaľujúcim myrom dostal
božskú moc na prekonanie a zdolanie
všetkých nepriateľských diabolských
nástrah aj útokov prichádzajúcich od
tela a sveta; aby sa mocou, pôsobením,
milosťou a príchodom Svätého Ducha stal
odvážnym a víťazným bojovníkom Krista,
nášho Boha; aby sa stal pevným, silným
a neotrasiteľným v pravej viere, láske
a nádeji po všetky dni svojho života; aby
dostal milosť odvážne, bez strachu a zahanbenia vyznávať pred všetkými meno
Krista, nášho Boha, a preňho trpieť a aby
vedel rozhodovať sa vždy v súlade s láskou; aby vzrastal vo všetkých cnostiach
a vzmáhal sa v zachovávaní prikázaní
Krista, nášho Boha; aby spasiteľná bázeň
strážila jeho dušu v čistote a spravodli-

Olivovník európsky (Olea europaea) pocháza z Ázie. Dnes sa s ním bežne stretneme v stredozemných
oblastiach Európy. Má nápadne zvrásnenú kôru a množstvo drobných zelených plodov – olív. Olivovník
je stále zelený strom s tuhými špicatými listami. Keďže je veľmi odolný, je tiež nazývý „večným stromom“.
Bohatú úrodu prináša až okolo 20. roku života a plodí ďalších 150 ale aj viac rokov. Najstarší stromy sú až
niekoľko tisíc rokov staré.
Biblia sa zmieňuje o olivovom oleji ako o symbole láskavosti a čistoty a samotný olivovník predstavuje
mier a šťastie. Holubica, ktorá sa vrátila na Noemovu archu s olivovou ratolesťou v zobáku, bola dôkazom
že potopa ustúpila a Boží hnev sa zmiernil.
Na obrázku je tisíc rokov starý olivovník. 	Ilustračná snímka: lh3.ggpht.com

vosti; aby mocou, pôsobením, milosťou
a príchodom presvätého Ducha dospel
k dokonalosti, k plnej miere Kristovho
vzrastu“.
Po modlitbe myropomazania, v ktorej
kňaz prosí Vládcu, aby daroval svojmu
služobníkovi pečať daru Svätého Ducha,
maže pokrsteného svätým myrom, pričom
robí znak kríža na čele, na očiach, na
nose, na ústach, na obidvoch ušiach, na
hrudi, na rukách i na nohách a hovorí:
„Pečať daru Svätého Ducha. Amen.“
Pomazanie myrom, voňavým olejom, objasňuje meno kresťan, ktoré znamená pomazaný a je odvodené od mena samého
Krista (grécke Christos značí Pomazaný),
ktorého „Boh pomazal Svätým Duchom“
(Sk 10, 38).
Olej chorých sa svätí bezprostredne
pred udelením pomazania chorých. Po
naliatí oleja do nádoby hovorí kňaz modlitbu nad olejom, ktorú potichu čítajú aj
ostatní prítomní kňazi: „Pane, vo svojom
milosrdenstve a zľutovaní uzdravuješ
rany duše i tela. Ty sám, Vládca, posväť
aj tento olej, aby tým, ktorí ním budú pomazaní, slúžil na uzdravenie, na odstránenie každého utrpenia, každej poškvrny
tela i ducha a každého zla...“ Po prečítaní

apoštola, evanjelia a príslušnej modlitby
namočí kňaz paličku ovinutú vatou alebo
prst do svätého oleja a na spôsob kríža
ním pomaže chorého na čele, na nose,
na lícach, na ústach, na prsiach a na
obidvoch stranách rúk (alebo na očiach,
na ušiach, na nose, na ústach, na prsiach
a na nohách), pričom hovorí túto modlitbu: „Svätý Otče, lekár duší a tiel, ty si
poslal svojho jednorodeného Syna, nášho
Pána Ježiša Krista, ktorý uzdravuje každú
chorobu a vyslobodzuje zo smrti. Týmto
pomazaním uzdrav svojho služobníka
(meno) z telesnej a duševnej nevládnosti,
ktorá naňho dolieha, a oživ ho milosťou
svojho Krista, na prosby našej presvätej
Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, a všetkých tvojich svätých...“
Každý kňaz hovorí po prečítaní evanjelia a príslušnej modlitby aj modlitbu
Svätý Otče, lekár duší i tiel, pričom
maže chorého olejom.
O pomazaní chorých nám podávajú
svedectvo evanjelisti sv. Marek a sv. Lukáš (Mk 6, 13 a Lk 10, 34). V byzantskej
liturgii sa tento olej chorých nazýva tiež
olejom modlitby. „Je niekto z vás chorý?
Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa
nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene.“ (Jak 5, 14) n
slovo 9|2009
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rozhovor

Otec Peter Milenky je gréckokatolíckym
kňazom. V súčasnosti pôsobí vo farnosti
Davidov pri Vranove nad Topľou.

Ešte
U

sa to dá

ž v kňazskom seminári sa venoval gospelovej hudbe. So spolubratom a terajším kňazom Štefanom Paločkom založili hudobnú skupinu
Anastasis. Po štúdiách mal otec Peter
okolo seba v jednotlivých farnostiach
vždy hŕstku mladých nadšených hudobníkov. V rámci svojho talentu a času sa
spolu venovali gospelovej hudbe. Jednotlivé kapely mali svoj spontánny názov.
Havaj – Z ničoho nič, Ľutina – Kvapka
v mori, Davidov – Dávidov kameň.
Potom nasledoval ďalší projekt s názvom
S.I.CH., skratka pozdravu Slava Isusu
Christu. Všetky tieto diela boli pre otca
Petra obrovskou pomocou. Prečo? Aby
sa dnes tešil z toho, čo mu Boh dovolil
uskutočniť!
V rozhovore vám ponúkame možnosť
nahliadnuť do hudobného sveta a zároveň priblížiť jeho nový album. Obsahuje
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jedenásť úprimných skladieb, ktorých
texty sú naplnené nádejou a odhodlaním.
A ťahajú až do neba.

n Vydal si CD s názvom Ešte sa to dá.
Je to tvoj prvý hudobný vydavateľský
počin?
Ako bohoslovci sme spoločne so spolužiakom vydali kazetu Anastasis. Neskôr
v rámci súťaže Pozdvihni svoj hlas vydal
Rišo Čanaky rovnomenný album, kde sú
nahraté aj štyri moje piesne.
n Máš sa pri tvorbe gospelového CD
o koho oprieť, s kým sa poradiť? Alebo sa
už nepotrebuješ radiť?
Ďakujem za túto otázku. (Smiech.)
Predtým som si myslel, že keď napíšem
hudbu, text, tak je to to najlepšie. Mnohé
gospelové kapely si často strážia názor,
že sú sebestačné. Je na mieste povedať,

že ak má mať gospel vzrastajúcu úroveň,
musíme si dať poradiť. Od ľudí, ktorí sú
takpovediac od fachu. Sú to tí, ktorí sa
možno venujú hudbe viac ako len koníčku. Aj pre tento svoj postoj som oslovil
napr. Maťa Husovského, textárov Silviu
Kaščákovú či Janka Gavuru.
n Ešte sa to dá – názov tvojho CD. Na
obale fotografia bosých nôh a nekonečná cesta... Čo sa to vlastne ešte dá?
Človek je často vystavený ťažkým
a komplikovaným životným situáciám.
Majú za následok plytké ľudské deklarovanie a rezultát na spôsob: Už sa to
ďalej nedá! Ja už ďalej nevládzem. Je to
zbytočné! Takéto vyhlásenia pramenia
zo skutočnosti, že človek akosi zabúda,
s kým smie rátať. Dokonca aj vtedy, keď
sa zdajú veci nemožné. Preto sa ešte dá
ísť s Bohom, dokiaľ mám čas si to všimnúť. A využiť to.

Kto sú členovia celého hudobného
zoskupenia?
Najdlhšie pôsobí po mojom hudobnom
boku basový gitarista Janko, alias Jendo.
Od môjho pôsobenia v Ľutine až dodnes sa venuje hre na tomto hudobnom
nástroji. Ďalšími členmi kapely sú Martin
Husovský, Miloš Humeník a Janko

Uhriňák. Tých mi, takpovediac, poslal
do cesty Boh cez rôzne úskalia, ktoré
vyplývali z mojej túžby nahrať CD. Chcel
som pracovať s úmyslom, že ak sa má
niečo nové vydať na oslavu a prezentáciu
Boha, nech je to v čo najlepšej kvalite.
Preto som zvolil spoluprácu s ľuďmi, ktorí
už majú s nahrávaním nejaké skúsenosti.

Aká bola spolupráca pätice chalanov?
Keď už boli naladené hudobné nástroje, boli ste aj vy naladení na rovnakú
strunu?
Celú nahrávku považujem za jedno
nádherné Božie riadenie. Nahrávanie CD
sme rozbehli a dali dokopy práve spôsobom „ ja poznám teba, ty zasa iného“.
Každý niekoho oslovil. Stretli sa tí, ktorí
sa chceli na projekte podieľať. No a potom sa všetko spustilo. Vďaka vzájomnej
ochote. Boli sme zapálení vložiť do práce
svoj talent, a to sa postupne zhmotnilo
do terajšej podoby.
Končí sa spolupráca s vaším hosťom Martinom Husovským vydaním albumu?
Najprv chcem vyjadriť obrovskú vďačnosť lídrovi skupiny Komajota Martinovi
Husovskému za fakt super spoluprácu
a produkciu tohto albumu. Som rád, že
ak mu to čas dovolí, aj napriek svojim
vlastným aktivitám s nami ďalej hráva
na koncertoch.
Akú hudbu hráte?
Myslím si, že hráme štýlový pop-rock.
Nechcem nejako klasifikovať túto hudbu

do jasných koľají, pretože vplyvom času
sa hudobná podoba a prezentácia môže
meniť. Stále je to o tom, na čom sa zhodnú jednotliví členovia kapely.

Ktorý hudobný štýl alebo žáner je tvojmu srdcu najbližší?
Je mi blízky každý hudobný žáner. Môj
najobľúbenejší a najbližší je pop-rock.
Môžem však jednoznačne povedať, že
akákoľvek hudba má svoju krásu a čaro.
Ale hudba, ktorá nesie v sebe posolstvo
amorálnosti, násilia či akejkoľvek deviácie je mi protivná. Preto plne preferujem
hudbu, ktorá je morálne zdravá.
Hudbu, ktorú hráš, však môžeme zaradiť
aj do širokej rodiny gospelu. Aký je tvoj
názor na súčasnú gospelovú hudbu,
zvlášť slovenskú?
Ako som spomenul, každá hudba má
v sebe obrovskú silu posolstva. Preto je
pre mňa súčasná gospelová hudba veľmi
cenná. Cez ňu môžem ohlásiť spôsob
života s Bohom, prehry, pády, radosti
i sklamania, nádej... Aj hodnoty, ktoré sa
v iných piesňach nespomínajú.
Na Slovensku je gospel podľa môjho názoru dosť rozšírený. Postupne sa zvyšuje
jeho kvalita. Musí však čeliť obrovskej
bariére neprijatia.
Hovoríš o bariérach zo strany poslucháča
alebo zo strany médií?
Ak má hudba pôsobiť, potrebuje byť
ponúknutá poslucháčovi. Okrem Rádia
Lumen či TV LUX a TV NOE túto pod-

poru gospelová hudba nemá. Neviem,
kde je problém. Možno v predsudkoch
alebo kvalite produktu, alebo v neochote
poslucháča. Sám mám teraz veľkú túžbu
– prezentáciou svojej hudby osloviť ľudí.
Ponúknuť a podporiť ich v tom, aby skúmali hodnotu toho, čo počúvajú.

Čo všetko chceš ďalej podnikať? Aké
plány máš v hudobnej oblasti?
Treba mať plány. Ale podmieňujem ich
stále slovami – ak to Boh dovolí. Rád by
som piesne a texty ponúkol poslucháčom na koncertoch, v nejakom malom
zoskupení v chrámoch alebo niekde na
pódiách. Momentálne som nahral klip,
ktorý, verím, budete môcť onedlho vidieť
v televízii. Chcem sa venovať aj hlbšiemu
výskumu pôsobenia hudby na človeka.
Všímať si, ako formuje či deformuje jeho
konanie. Každý z nás má svoj obľúbený
druh hudby. Ale treba skúmať, či to, čo
konzumujeme, nie je kontaminované.
Lebo potom hudba stratí to, čím má pre
človeka byť.
A čo je to hudba? Aká je tvoja definícia?
Od srdca!
Hudba je jeden úžasný nástroj na
spríjemnenie každodenného života. Má
v sebe úžasnú silu posolstva. Práve preto
môže človeku dať dávku radosti a nádeje.
za rozhovor ďakuje Silvia Kaščáková

UTA – útulok Archa. Miesto, kde nachádzajú
útočisko tí, ktorí prišli o strechu nad hlavou. Pre
mnohých z nich je to jediné miesto, kde sa cítia
byť prijatí.
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Nedávno sme sa zúčastnili na kurze Rút. Je to víkendová duchovná obnova pre manželov,
prezentujúca učenie Cirkvi o manželstve. Témy boli spracované jasne, jednoducho, podané
vynikajúcim spôsobom, často cez osobné svedectvá. Bolo však smutné vidieť reakcie
účastníkov. Viac ako 90% z nich povedalo, že tieto veci nikdy predtým nepočuli, aj keď
toto učenie patrí medzi základy našej viery. Mnohí to hovorili so slzami v očiach. Koľko
problémov a trápení by si ušetrili, keby tieto veci počuli skôr. Mysliac na toto mi prichádza
na um Pánov výrok: „Zato bude zajatý môj ľud pre nevedomosť...”(Iz 5, 13) .

Turistický deň. 	Ilustračná snímka: archív redakcie

Farnosť a škola

v službe rodine

Kimberly Murínová

N

aša Cirkev je nositeľkou pravdy,
ktorá oslobodzuje a zachraňuje
človeka. Preto sa musíme pýtať,
prečo sa jej nedostáva našim ľuďom.
Ako nám prízvukuje táto katechéza, sú
to rodičia, ktorí sú povolaní, dokonca povinní byť prvými a hlavnými vychovávateľmi pre svoje deti. Toto je vskutku jedna
z podstatných charakteristík, ktorú majú
manželia v „popise práce”. Vstupom do
manželstva sa od nás vyžaduje milovať
a zachovať vernosť nášmu partnerovi,
plodiť a vychovávať potomstvo. Preto je
názor, že „učitelia majú vychovávať naše
deti” nesprávny. Učiteľ nám má pomáhať svojou špecializáciou tam, kde sme
menej kompetentní, ale my rodičia sme
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prví vychovávatelia našich detí. Štúdie
naznačujú, že naše slovo a príklad určujú
názory a správanie našich detí viac ako
iné faktory.
Na druhej strane je pravdou príslovie,
že „na výchovu jedného dieťaťa treba celú
dedinu” – každý člen daného spoločenstva nesie určitú zodpovednosť. Zvlášť
to platí o našich školách a farnostiach.
Normálne zmýšľame o škole ako oddelenej od duchovného života, ale nie je to
pravda. Je dôležité, by učitelia a rodičia
pomáhali deťom spoznať, že matematické
či vedecké pravdy pochádzajú od Boha,
že ich poznanie je prostriedok na to,
aby človek naplnil plán, ktorý Boh pre
neho pripravil. Máme im pomôcť pocho-

piť, že spôsob ich štúdia a správania sa
k rovesníkom určuje, čo z nich bude,
a v konečnom dôsledku aj to, či pôjdu do
neba, alebo nie. Takže chodiť do školy
veľmi súvisí s Bohom! A keď naši mladí
čelia určitým názorom a správaniam,
ktoré sú voči viere nepriateľské, môže to
byť dobrou príležitosťou na rast vo viere,
pretože doma si potom môžeme otvoriť
Sväté písmo alebo katechizmus a zistiť,
čo Cirkev učí a prečo.
Ale zdá sa, že je to prevažne vo farnosti, kde podávanie spásonosnej Kristovej
pravdy najviac zlyháva. Účasť na bohoslužbách a živote farnosti upadá. Neustálymi a mnohými zmenami vo svete
je veľmi ťažké vedieť sa dostať k ľuďom
a reagovať na mnohé otázky a nebezpečenstvá moderného života. Mnohí kňazi
sa snažia slúžiť a ponúkať rôzne aktivity,
a keď je to niečo lákavé, možno vzbudí
záujem. Ale málokto sa dá nahovoriť
na modlitebné stretnutie alebo hodinu
katechizmu. V takej situácii je veľmi ťažké
zostať horlivým a dávať sa. Mnohí kňazi,
sklamaní a smutní, vnesú do svojej kňazskej služby „remeselnícke zmýšľanie”, pri
ktorom sa uspokoja s rutinným slávením
sviatostí a nič viac.
Keď sa v tomto popaschálnom období

Oficiálne texty Lk 6, 6 – 11

Kresťanská výchova určite sleduje zrelosť ľudskej osoby; hlavne sa
však snaží, aby si pokrstení každým dňom viac uvedomovali dar, ktorý
dostali vo viere; aby sa učili uctievať Boha Otca v duchu a pravde
(pozri Jn 4, 23), a to predovšetkým v liturgickom slávení; aby v sebe
formovali život podľa „nového človeka“ v spravodlivosti a svätosti
pravdy (pozri Ef 4, 22 – 23), takto dospeli k dokonalému človeku vo
veku plnosti Krista (pozri Ef 4, 13) a prispeli k rastu jeho mystického
tela; aby vydávali svedectvo o nádeji, ktorá je v nich (pozri 1 Pt 3, 15)
a efektívne prispievali ku kresťanskému usporiadaniu sveta (pozri
Gravissimum educationis, 2).
Rodičia pri odovzdávaní života svojim deťom berú na seba veľmi
vážnu povinnosť vychovávať ich a zároveň prijímajú právo byť ich
prvými a hlavnými vychovávateľmi. Oni teda vytvárajú rodinné
prostredie oživené láskou, zbožnosťou a súcitom voči ľuďom, ktoré
podporuje integrálnu výchovu detí. Preto rodina – ako to bolo povedané v predošlých katechézach – je prvou školou sociálnych cností,
ktoré potrebuje každá spoločnosť, priestor, kde sa deti od prvých
rokov učia poznávať a uctievať Boha a milovať blížneho, prostredie,
v ktorom sa získava prvá skúsenosť ľudského spoločenstva a spoločenstva Cirkvi, ako aj najefektívnejší prostriedok na začlenenie detí do
občianskej spoločnosti a do Božieho ľudu. Význam kresťanskej rodiny
je skutočne výnimočný pre život a pokrok Cirkvi; je taký, že keď chýba,
je veľmi ťažké ho nahradiť.
Rodina však na splnenie svojho poslania sama nestačí, ale potrebuje
aj pomoc štátu. Je povinnosťou občianskej spoločnosti bdieť nad
právami a povinnosťami rodičov i ostatných, ktorí sa zúčastňujú na
výchove, spolupracovať s nimi, dopĺňať – keď úsilie rodičov a iných
ustanovizní nie je dostačujúce – dielo výchovy podľa princípov subsidiarity a vyhovovať požiadavkám rodičov, zakladať školy a vhodné
pozeráme na Krista, ktorý neprišiel, aby
sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a dal
svoj život ako výkupné za mnohých, keď
si spomíname na apoštolov, ktorí znášali
prenasledovanie, mučenie a smrť, aby
odovzdali vieru druhým, keď myslíme
na svätých ako Ján Mária Vianney, ktorý
plakal, modlil sa a postil, lebo vedel, že sa
bude zodpovedať za dušu každého jedného zo svojich farníkov, nech kňazom Boh
dá novú milosť nádeje a vytrvalosti. Lebo
Cirkev má odpovede, svetlo, milosť, ktoré
svet potrebuje! Jej múdrosť zahŕňa každú
oblasť života – nielen dogmy viery a cnosti, ktoré potrebujeme na naše posvätenie
a dosiahnutie neba, ale tiež praktické
rady pre šťastné manželstvo, výchovu

inštitúcie, ako si to vyžaduje spoločné dobro. Preto sa štát nesmie stať
protivníkom rodičov alebo vstupovať s nimi do konfliktov, ale má byť
ich najlepším spojencom a spolupracovníkom, má zabezpečovať
všetko a len to, čo rodičia nemôžu zabezpečiť sami, pričom to má
robiť tak, ako si to želajú rodičia. Táto čestná a účinná spolupráca by
mala zahŕňať aj učiteľov všetkých výchovných zariadení, súkromných či štátnych. Takáto spolupráca prinesie úžitok v prvom rade
deťom, ale aj samotnej spoločnosti a škole, pretože tieto deti budú
zajtra lepšími občanmi a mnohí z nich budú skutočným prínosom
pre pokrok školy.
Rodina potrebuje aj farnosť. Rodičia uskutočňujú výchovu vo viere,
a to predovšetkým svedectvom svojho kresťanského života a zvlášť
skúsenosťou bezpodmienečnej lásky, ktorou milujú svoje deti, ako aj
hlbokou láskou, ktorú majú k sebe navzájom; to je živý znak lásky Boha
Otca. Okrem toho podľa svojich schopností sú povolaní zvestovať
náboženskú náuku, väčšinou príležitostne a nie systematicky, keď
zjavujú prítomnosť tajomstva Krista Spasiteľa v udalostiach rodinného života, vo sviatkoch liturgického roka, v aktivitách, na ktorých
sa deti zúčastňujú v škole, vo farnosti, v krúžkoch atď. No rodina
potrebuje pomoc farnosti, pretože život viery v deťoch zreje podľa
miery, akou sa vedome začleňujú do konkrétneho života Božieho ľudu,
čo sa uskutočňuje predovšetkým vo farnosti. Tam každý najskôr ako
dieťa a neskôr ako dospievajúci a dospelý človek slávi sviatky a sýti
sa sviatosťami, zúčastňuje sa na liturgii a zapája sa do dynamického
spoločenstva rozdávajúcej sa lásky a apoštolátu. Preto by farnosť vždy
mala byť v službe rodičom – nie naopak –, a to hlavne vo sviatostiach
kresťanskej iniciácie.
Rodina, škola a farnosť sú tri skutočnosti a tie sú integrované a spojené výchovou, ktorú deti majú prijať. Čím väčšia bude ich vzájomná
spolupráca a výmena, tým účinnejšia bude výchova detí. n

detí, dokonca aj na to, ako sa starať
o svoje financie. Kňazi musia neustále
študovať dokumenty Cirkvi, staré aj nové,
aby boli pripravení „zdôvodniť nádej”,
ktorá je v nás. Majú poznať životy a spisy
svätých, aby mohli veriacim predostrieť
príklady a útechu, ale aj novinky na vedeckom poli a používať moderné spôsoby
komunikácie, aby mohli hlásať evanjelium všetkému stvoreniu. Tak ako rodičia
prispôsobujú slová a nároky každému
dieťaťu, kňaz musí prispôsobiť službu
svojim ľuďom, priblížiť sa im a rozprávať
tak, aby mu mohli rozumieť. Nedávne
prieskumy ukázali, že len malé percento
ľudí (10 – 15%) sa zaujíma o prednášky
a farské aktivity alebo počúvanie homí-

Čo podľa vás najviac ohrozuje existenciu
zdravých a fungujúcich rodín?
vzájomná nedôvera 5%
spoločsnká klíma 3%

neschopnosť správne
komunikovať 59%

nevera 2%
zákony 3 %

neochota odpúšťať 28%

Vyjadrite sa aj vy na slovo.grkapo.sk.

lií, ale takmer 50% by si prečítalo leták
alebo článok s učením Cirkvi vo farskom
časopise.
Ale zdrojom kňazského života je spojenie s Kristom Veľkňazom. To najlepšie
dosiahnu v tichu, modlitbe, vo svojom
srdci a na kolenách. Ak sa mu stanú
podobní, ich osobný príklad bude najlepšou kázňou a svätosť najúčinnejším
nástrojom na obrátenie sveta. Bez tohto
všetky ostatné aktivity neprinesú stále
ovocie. Preto podľa príkladu matky Terézie z Kalkaty neprosme Boha, aby nám
dal milosť byť úspešnými, ale vernými.
Našou vernosťou potom pohneme horami
a zmeníme svet.

Otázky „na telo“

Sme si ako rodičia vedomí toho, že sme
to my, nie učitelia a kňazi, čo máme ako
prví zodpovednosť za naše deti – aby sa
naučili všetko potrebné pre prirodzený
i nadprirodzený život?
Pomáhame organizovať aktivity vo
svojej farnosti a zúčastňujeme sa na
prednáškach, modlitbách, duchovných
obnovách? Ak nie, začnime!
Učíme naše deti vážiť si, milovať, poslúchať učiteľov a kňazov, ktorí často priniesli veľké obety, aby im mohli slúžiť? n
slovo 9|2009
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Aká je naša viera? Kto uverí Kristovi pre
naše svedectvo? Prečo dnešní mladí
ľudia končia so svojou vierou niekde
pri prvom svätom prijímaní? Prečo im
najbližší nedokážu ukázať živého Krista?
Nepríjemné otázky?
Všetci sme zodpovední za to, že naše deti,
ktoré chodia do chrámu, nikdy nestretli
Spasiteľa, nikdy nezažili to, že Pán kráča
s nimi a má moc premieňať ich život.

Duchovné
Vlaďa

V

dvojičky

yrastala som na dedine vo veriacej katolíckej rodine, kde som svojimi starými rodičmi bola vedená
ku vzťahu ku kostolu. Ale ani po absolvovaní sviatostí som nepochopila ich
význam a už vôbec nie potrebu vzťahu
medzi Bohom a človekom. Hovorím to
úprimne, tak ako to bolo v mojom srdci.

No skutočnosť o tom, že Boh existuje,
ostala vo mne natrvalo.
Takže vzbura proti kresťanstvu (nastala pozorovaním životov matrikových
kresťanov) a skutočnosť o existencii
Boha ma viedla trocha vedľa. Nikdy som
si o žiadnom inom náboženstve nezháňala potrebnú literatúru. Všetko to bolo

Sila, ktorá hľadá a nakoniec objavuje

V

zdelanie u Izraelitov hralo vždy veľmi významnú úlohu. Začínalo sa už v ranom veku,
najprv v rodine, potom v synagóge. Od Ezdrášovej doby sa Izraeliti aj v širokých
vrstvách stali „ľudom knihy“. Ľud sa totiž zaviazal prijať Božiu knihu Mojžišovho zákona
za normu vo všetkých oblastiach svojho života. Nie je div, že Písmo slúžilo aj ako šlabikár.
V čase, keď väčšina okolitých národov bola ešte negramotná, mal každý Žid vedieť čítať
a písať. Kto nevedel čítať, nebol pokladaný za pravého Izraelitu (porov. 2 Tim 3, 15). Naspamäť sa učili najmä state Božieho slova. Základnou metódou vyučovania bolo ústne opakovanie, až sa nábožensko-mravné zásady nezmazateľne zapísali do pamäti a srdca a stali
sa súčasťou celej bytosti. Základom vyučovania bolo presvedčenie, že koreňom múdrosti je
bázeň pred Pánom (Prís 1, 7a). Školský systém nebol založený s cieľom dosiahnuť profesijné
uplatnenie a s tým súvisiace materiálne výhody, mal výlučne náboženský charakter.
Už Maimonides poznamenal, že každý Žid má povinnosť študovať Tóru bez ohľadu na to,
či je chudobný, alebo bohatý, v zdraví, alebo chorobe, v mladosti, či v starobe. Stalo sa cťou
a hrdou povinnosťou otca poskytnúť deťom kvalitné vzdelanie a odovzdať im vieru v Boha.
„Poúčaj o nich (o Pánových slovách) svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo
svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť. ” (Dt 6, 7)
Vzdelávanie u Židov je večne sa opakujúci a nikdy sa nekončiaci proces. Na rozdiel od
iných národov v hierarchii židovského národa tak ako pred tisíckami rokov aj dnes na jednom z prvých miest prevažuje vzdelanie. Dalo by sa napísať „hlad po vzdelaní“. Onen hlad
by mal byť aj pre nás tou hlavnou hybnou silou, ktorá hľadá a nakoniec objavuje Boha.
M. Kipikašová
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náhodné, spontánne. Tak som sa na
začiatku svojej cesty poznávania života
oprela o astrológiu a horoskopy, v čom
som bola nadprirodzene dobrá. Poznala
som 900 ľudí, u ktorých som si zapamätala znamenie, v akom sa narodili.
A z toho som si mohla porovnávať pravdivosť údajov písaných v knihách. Často
som rozmýšľala o zmysle života – o tom,
kde sa nachádza. Keď prichádzali prvé
sklamania v láske, priateľstve, v škole,
v rodine, začala som „chápať“ zmysel života – nežiť a nikdy sa nenarodiť. Často
boli v mojom srdci rúhavé výčitky Bohu
za to, že ma stvoril a nechal napospas
vlastnej nedokonalosti a ľudskej hlúposti. Našla som sa v anarchizme a punkových textoch. Načo hľadať pravdu, keď je
len jedna, a to tá, že pravda neexistuje!
To bolo heslo môjho boľavého života.
K filozofii anarchizmu patrí apatia, čo
som si neskôr celkom dobre osvojila
a bolo to aj citeľné v mojom správaní
a v partii ľudí okolo mňa. Takže: diskotéky, koncerty, krčmy, chaty, totálne
neviazaný život, lacné vzťahy. Keďže
som nevedela žiť v realite, chcela som
realitu mimo seba – hovorím vtedajším
jazykom. Prakticky to vyzeralo tak, že
som sa s partiou báb a chalanov spíjala,
neskôr sme alkohol premiešavali s tabletami. Koniec tejto etapy môjho života
výrazne ovládla marihuana, do ktorej
som sa zaľúbila. Od určitého času som ju
húlila každý deň viackrát. V tom období
som sa zoznámila s najlepším parťákom
na húlenie a trávenie akéhokoľvek času
a priestoru. Bol to Radko, môj terajší
manžel. n
(dokončenie v nasledujúcom čísle)

	Ilustračná snímka: Jupload.wikimedia.org

svedectvo

na každý deň – 12. týždeň

PONDELOK 27. apríl
Hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný
Čítania: Jn 4, 46b – 54, zač. 13; Sk 6, 8 – 7, 5a; 7, 47 – 60, zač. 17

Ježiš mu povedal: „Ak nevidíte znamenia a divy, neveríte.“
(Jn 4, 48)

Často počujeme, ako niekto neveriaci žiada dôkaz v podobe
nejakého zjavného Božieho zázraku. Je to prirodzené. Vidíme to na
situácii s apoštolom Tomášom: „Neuverím, kým neuvidím“. Ježiš mu
dôkaz dáva, no zdôrazňuje, že blaženejší sú tí, čo nevideli (dôkaz),
a uverili. Stála by tvoja viera pevne aj bez viditeľných znakov Božieho konania?
Liturgia: Prvá a druhá ant. z Paschy, tretia každod. s nedeľným
refrénom, nedeľný vchod. Tropár Ctihodný Jozef a Keď si zostúpil. Sláva, kondák z Nedele o myronosičkách, I teraz, kondák Paschy. Ostatné z Nedele o myronosičkách – s. 227, 234, 235 (227)

UTOROK 28. apríl
Apoštoli Jasón a Sósipatros
Čítania: Jn 6, 27 – 33, zač. 20; Sk 8, 5 – 17, zač. 18

Zástupy pozorne a jednomyseľne sledovali, čo Filip hovorí,
pretože počuli i videli, že robí znamenia... v meste predtým
istý muž, menom Šimon, robil čary a ohromoval samárijský
ľud. (Sk 8, 6.9a)

Liturgia: Prvá a druhá antifóna z Paschy, tretia každodenná
s nedeľným refrénom, nedeľný vchod. Tropár Ctihodný Jozef,
Keď si zostúpil a Jakubovi. Kondák z Nedele o myronosičkách,
Sláva, kondák Jakubovi, I teraz, kondák Paschy. Ostatné z Nedele
o myronosičkách a Jakubovi – s. 227, 234, 235, 376 (227)

PIATOK 1. máj
Prorok Jeremiáš
Čítania: Jn 6, 48 – 54, zač. 23; Sk 8, 40 – 9, 19a, zač. 21

Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?! (Jn 6, 52b)
Veľa ráz stojíme pred úlohami, ktoré sa zdajú nemožné. Prosme
vtedy Pána o pomoc. On dal jesť svoje telo a piť svoju krv, hoci to
znelo nereálne. Urobil to inak, než by kto čakal, ale hlavné je to, že
to urobil. Lebo Bohu nič nie je nemožné. Nezabúdajme na to, keď
sme na niečo prikrátki a nestačia nám sily.
Liturgia: Menlivé časti ako v pondelok 27. apríla. Voľnica.

SOBOTA 2. máj
Svätý Atanáz Veľký
Čítania: Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52; Sk 9, 19b – 13, zač. 22

...a hneď v synagógach ohlasoval Ježiša, že je Božím Synom. ...a smelo si počínal v Pánovom mene. (Sk 9, 20.28)

Filip robil veľké zázraky a robil ich aj muž menom Šimon. Aký je medzi nimi rozdiel? Šimon robil čary pomocou zlého ducha – pre svoju
slávu a zisk. Filipove znamenia pochádzali od Boha a boli dôkazom
pravosti zvesti, cez ktoré upriamoval ľudí na Boha. Aj dnes potrebujeme byť opatrní a rozlišovať, komu dáme svoju dôveru, kým sa
necháme uzdraviť.

Posmešne sa hovorí: „Katolíci vedia, čo treba robiť, protestanti
vedia, ako to robiť, ale len sektári to robia.“ Myslí sa pritom na
odovzdávanie viery a bránenie Božích princípov. Sektári sú odhodlaní s nepravdami chodiť z domu do domu, zatiaľ čo my s pravdou
sedíme doma. Chýba nám smelosť, s ktorou prví kresťania išli
a nebojácne ohlasovali. Prosme o ňu.

Liturgia: Menlivé časti ako v pondelok 27. apríla.

Liturgia: Menlivé časti ako v pondelok 27. apríla.

STREDA 29. apríl
Deviati mučeníci z Kyzika
Čítania: Jn 6, 35 – 39, zač. 21; Sk 8, 18 – 25, zač. 19

...tvoje srdce nie je priame pred Bohom. (Sk 8, 21b)
Ľudia ťa pochvália za dobrý skutok, no iba ty vieš, že si ho urobil
s neochotou. Im je sympatická tvoja viera, ale iba ty vieš, že v skrytosti tvojho srdca nie je až taká úprimná. Vieš to iba ty a Boh. Bolo
by zaujímavé predstaviť si, že by nás ľudia videli tak ako Boh. Boh
nehľadí ako človek. Boh hľadí na srdce človeka a cení si úprimnosť.
Liturgia: Menlivé časti ako v pondelok 27. apríla.

ŠTVRTOK 30. apríl
Apoštol Jakub, brat Jána Teológa
Čítania: Jn 6, 40 – 44, zač. 22; Sk 8, 26 – 39, zač. 20 (radové); Lk 5,
1 – 11, zač. 17; Sk 12, 1 – 11, zač. 29 (Jakubovi)

Filip otvoril ústa a počnúc týmto miestom z Písma zvestoval
mu Ježiša. (Sk 8, 35)
Eunuch, s ktorým Filip cestoval, odišiel od neho pokrstený a plný
radosti. Iste to bolo práve preto, že keď Filip otvoril ústa, nezačal
hovoriť vtipy ani rozoberať aktuálnu politickú situáciu, ani nezačal
ohovárať či osočovať, ale zvestoval mu Ježiša. Nie je nutné vždy
rozprávať o Bohu, ale – ruku na srdce – robíme to len málokedy. Ak
vôbec niekedy.

NEDEĽA 3. máj
O uzdravení ochrnutého. Odchod do večnosti prep. Teodóza
Pečerského
Čítania: Jn 5, 1 – 15, zač. 14; Sk 9, 32 – 42, zač. 23

Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám človeka, čo by ma
spustil do rybníka, keď sa zvíri voda...“ (Jn 5, 7a)
Stojím na autobusovej stanici a pozerám sa na vývesku, kedy
a z akého nástupiska pôjde môj autobus. Po stanici sa chaoticky pohybuje staršia pani, ktorá sa zjavne nevie na veľkej stanici
zorientovať a zistiť si potrebné informácie. Mám dve možnosti: po
prvé – prestanem si ju všímať a až keď ma poprosí, pomôžem jej
zistiť potrebné informácie; po druhé – prídem k nej, opýtam sa, či jej
môžem nejako pomôcť. Po dlhom rozhodovaní (veď to nie je moja
povinnosť) sa rozhodnem pre druhú možnosť a zisťujem, že babka
je prvýkrát sama na takejto veľkej stanici. Nekonečne sa mi snaží
poďakovať za poskytnutú pomoc. Pre mňa to bola maličkosť, no
pre ňu nesmierne veľký problém. Stačilo byť všímavý, ochotný a nečakať, až ma poprosí o pomoc. Ochrnutý pri rybníku Betsata nemal
nikoho, kto by mu pomohol. Naozaj nikoho? Veď sa tam muselo
pohybovať mnoho ľudí.
Liturgia: Hlas 3. Evanjelium na utierni štvrté. Prvá a druhá ant.
z Paschy, tretia každod. s nedeľným refrénom, nedeľný vchod.
Tropár hlasu, Sláva, kondák z Nedele o ochrnutom, I teraz, kondák Paschy. Ostatné z Nedele o ochrnutom – s. 227, 236 (228)
slovo 9|2009
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spoločnosť

Ak človek stratí úctu k životu, postupne
sa z jeho vnútra vytratí všetko morálne
a správne, a ostane tam len sebecká
nenávisť a závisť.

Múmia grófky Bosniakovej pred a po vandalskom čine	Snímky: image.tvnoviny.sk, zilina-gallery.sk

Videl ju

ako bosorku

Juraj GRADOŠ

M

umifikované pozostatky grófky Žofie Bosniakovej 1. apríla
zhoreli do tla. 31-ročný Žilinčan
Ľuboš R. prišiel približne o desiatej ku
kostolu v Tepličke nad Váhom, kde boli
v Loretánskej kaplnke uložené. V ruksaku
mal horľavú látku. V neďalekej cukrárni
si vypýtal kľúče od časti kostola, kde bola
uložená múmia, a zapísal sa do knihy
návštev, čo bol bežný postup. Vošiel dnu,
vytiahol truhlu z kostola, rozbil sklenený
kryt a vylial horľavú látku. Páchateľ sa
nad dielom svojej skazy podľa očitých
svedkov smial. „Sedel spútaný pod stromom a smial sa. Hovoril – zabite ma, no
zabite ma,“ povedala Justína Kozánková,
kultúrna referentka obce.
Policajti páchateľa zadržali na mieste
a umiestnili na psychiatrii. Vyšetrovateľ
ho obvinil z prečinu hanobenia mŕtveho,
za čo je trestná sadzba jeden až päť rokov
väzenia. Motívom konania 31-ročného
Ľuboša zo Žiliny, ktorý sa k skutku dobrovoľne priznal, môže byť jeho duševná
choroba – schizofrénia. Údajne tvrdil,
že Žofiu videl na videu na internete ako
bosorku a nemohol pre ňu spávať.
„Pre nás je neuveriteľné, čo sa stalo,
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javí sa to ako zlý sen. Chránili sme si ju
ako oko v hlave,“ reagoval na udalosť
starosta Tepličky nad Váhom Tibor Lazar.
K pozostatkom, ktoré boli uložené v drevenej rakve so skleneným vrchnákom,
mal však prístup ktokoľvek.
Žilinský diecézny biskup Tomáš Galis
vyjadril hlboké poľutovanie nad barbarským činom zničenia telesných pozostatkov Žofie Bosniakovej, ktoré boli vo farskom Kostole sv. Martina v Tepličke nad
Váhom vystavené 280 rokov. „Napriek
tejto udalosti žilinský diecézny biskup
povzbudzuje k šíreniu jej úcty ako vzoru
veriacej manželky a matky. Druhého júna
tohto roka si budeme pripomínať 400
rokov od jej narodenia a biskup Tomáš
Galis chce v rámci celej diecézy vyhlásiť
Rok Žofie Bosniakovej,“ uviedol Peter
Holbička, hovorca Žilinskej diecézy.
Ku kostolu sa schádzajú ľudia, smútia
a plačú. Hovoria, že je to katastrofa. Kaplnku s pozostatkami Žofie Bosniakovej,
ktorá je v procese blahorečenia, navštevovali ročne desiatky tisíc ľudí zo Slovenska
i zahraničia. Považské múzeum v Žiline
vyjadrilo rozhorčenie nad takýmto prejavom vandalizmu.

„Žofia Bosniaková patrila k najvýraznejším osobnostiam hradu Strečno, kde
prežila 35 rokov svojho života a kde
aj zomrela,“ uvádza sa vo vyhlásení
Považského múzea k tejto udalosti. „Hoci
zomrela v 17. storočí, jej prítomnosť sme
pociťovali stále, práve prostredníctvom jej
mumifikovaného tela v kaplnke v Tepličke
nad Váhom. Nedôstojné zničenie pozostatkov Žofie Bosniakovej pociťujeme, ako
by jej smrť nastala práve v tento deň,“
píše sa ďalej vo vyhlásení.
Žofia Bosniaková, manželka uhorského
palatína Františka Vesselényiho, pochádzala z urodzeného rodu. Žila v Tepličke
nad Váhom a na hrade Strečno, kde aj
zomrela. V roku 1689 našli po viac ako
45 rokoch od jej smrti jej telo neporušené.
Gróf Ján Lowenburg dal jej telesné ostatky
v roku 1698 premiestniť z hradnej kaplnky do krypty farského kostola v Tepličke
nad Váhom. Počas života zriadila útulok
pre chudobných a nemocnicu. Chudobným rozdávala malé chlebíky, ktorým sa
dodnes hovorí bosniaky. Mala veľkú úctu
medzi ľudom aj šľachtou. V okolí Strečna
ju doteraz nazývajú sväticou. Kardinál
Ján Chryzostom Korec vymenoval ešte
v roku 1997 komisiu, ktorá začala prípravnú fázu zhromažďovania dôkazov na
blahorečenie. Tento proces je však veľmi
zdĺhavý.
Krypta s napodobeninou mumifikovaného tela Žofie Bosniakovej sa nachádza
v kaplnke hradu Strečno, presne na mieste, kde ju uložili po smrti. n

na každý deň – 13. týždeň

PONDELOK 4. máj

zmýšľanie a jeho vôľu.

Mučenica Pelágia

Liturgia: Prvá a druhá antifóna z Paschy, tretia každodenná
s nedeľným refrénom, nedeľný vchod, ostatné menlivé časti
z Prepolovenija – s. 227, 238 (229)

Čítania: Jn 6, 56 – 69, zač. 24; Sk 10, 1 – 20, zač. 24

Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali: „Tvrdá je
to reč! Kto to môže počúvať?!“ (Jn 6, 60)
Človek, ktorý porušuje Boží zákon, chce počuť: „To nič, ľudia robia
aj horšie veci, to sú len také ľahké hriešiky, veď kto nekradne, okráda rodinu. Dnes to už netreba brať tak doslovne...“ A prečo to chce
počuť? Aby mohol pokračovať. Spravidla sú to práve tí, ktorí neradi
počúvajú kázne, nečítajú Božie slovo, nezapnú si kresťanské rádio.
Je to pre nich tvrdá reč.
Liturgia: Prvá a druhá antifóna z Paschy, tretia každodenná
s nedeľným refrénom, nedeľný vchod, tropár 3. hlasu, Sláva,
kondák z Nedele o ochrnutom, I teraz, kondák Paschy. Ostatné
z Nedele o ochrnutom – s. 227, 236 (228)

UTOROK 5. máj
Mučenica Irena
Čítania: Jn 7, 1 – 13, zač. 25; Sk 10, 21 – 33, zač. 25

Veď nik nerobí nič v skrytosti, ak sa chce stať verejne známym. Keď robíš takéto veci, ukáž sa svetu! (Jn 7, 4)
Ježiša jeho príbuzní presviedčali, aby išiel na sviatky „predvádzať“
svoju moc. Ježišovým cieľom však nebolo, aby ľudia obdivovali
jeho skutky, ale aby spoznali Božiu lásku. Ak zoberieme vážne
výzvu evanjelia a budeme svedčiť o Bohu, určite narazíme na jedno
veľké pokušenie – upozorniť na seba. Buďme pokorní a nezabúdajme, že ľudia potrebujú poznať Boha.
Liturgia: Menlivé časti ako 4. mája.

STREDA 6. máj
Polovica Päťdesiatnice. Svätý a veľmi trpezlivý Jób
Čítania: Jn 7, 14 – 30, zač. 26; Sk 14, 6 – 18, zač. 34

Židia sa divili a hovorili: „Ako to, že sa vyzná v knihách, keď
sa neučil?!“ (Jn 7, 15)
Poznám muža, ktorý nedokončil ani základnú školu, a predsa
nemá problém zamestnať sa. Čo vezme do ruky, to sa mu podarí.
Možno by zahanbil aj vyučených majstrov. Ani ty nepotrebuješ mať
vysokú školu, aby si bol ozajstným kresťanom, ak budeš mať chuť
poznávať Božiu vôľu a pracovať na sebe. Jednoduchá viera často
zahanbuje celé poznanie.

PIATOK 8. máj
Apoštol a evanjelista Ján Teológ
Čítania: Jn 8, 21 – 30, zač. 30; Sk 10, 44 – 11, 18, zač. 27; (radové); Jn 19, 25 – 27; 21, 24 – 25, zač. 61; 1 Jn 1, 1 – 7, zač. 68b
(Jánovi)

Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo
tme, luháme a nekonáme pravdu. (1 Jn 1, 6)
Tento výrok by sa dal povedať aj takto: Ak sme pokrstení, chodievame na nedeľnú bohoslužbu, sobášime sa v chráme, pri sčítaní ľudu
si napíšeme vierovyznanie: „gréckokatolík“, a zároveň používame
oplzlé slová, kradneme, pozeráme nemravné veci, podvádzame,
hneváme sa na niekoho, sme obyčajní klamári.
Liturgia: Prvá a druhá ant. z Paschy a tretia každod. s nedeľným
refrénom, nedeľný vchod. Tropár z Prepolovenija a apoštolovi,
Sláva, kondák apoštolovi, I teraz, kondák z Prepolovenija, ostatné z Prepolovenija a apoštolovi. Voľnica – s. 227, 238, 380 (229)

SOBOTA 9. máj
Prenesenie pozostatkov Mikuláša Divotvorcu do Bari
Čítania: Jn 8, 31 – 42a, zač. 31; Sk 12, 1 – 11, zač. 29 (radové); Lk
6, 17 – 23a, zač. 24; Hebr 13, 17 – 21, zač. 335 (Mikuláš)

Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto
pácha hriech, je otrok.“ (Jn 8, 34)
Keď človek začína fajčiť, zväčša je mladý, cíti sa ako frajer a je to
pre neho spôsob, ako vyjadriť akúsi slobodu. Neskôr príde mnoho
pokusov prestať fajčiť, ale je to neskutočne ťažké. Fajčenie má nad
ním moc – je otrok. Človek slobodný alebo hlúpy? A podobne je to
so smilstvom, alkoholom, oplzlým slovom, s každým hriechom –
vyúsťuje do otroctva.
Liturgia: Prvá a druhá antifóna z Paschy a tretia každodenná
s nedeľným refrénom, nedeľný vchod. Tropár z Prepolovenija
a svätému, kondák svätému, Sláva, I teraz z Prepolovenija, ostatné z Prepolovenija a svätému – s. 227, 238, 381 (229, 266)

NEDEĽA 10. máj
Nedeľa O Samaritánke. Apoštol Šimon Horlivec

Liturgia: Prvá a druhá antifóna Paschy a tretia každodenná
s nedeľným refrénom, nedeľný vchod. Ostatné menlivé časti
z Prepolovenija. Prepustenie s krížom – s. 227, 238 (229)

Čítania: Jn 4, 5 – 42, zač. 12; Sk 11, 19 – 30, zač. 28

ŠTVRTOK 7. máj

Naša duša rovnako ako telo pociťuje hlad a smäd, hoci je iného
rázu. Možno aj ty patríš medzi ľudí, ktorí prežívajú nepokoj, prázdnotu života, ktorú nevedia naplniť ani peniaze, ani zaneprázdnenosť, ani vzťahy, ani zábava. Tvoje vnútro potrebuje Ježiša – pozvi
ho a on ťa naplní.

Spomienka na znamenie svätého Kríža v Jeruzaleme
Čítania: Jn 8, 12 – 20, zač. 29; Sk 10, 34 – 43, zač. 26

Nepoznáte ani mňa, ani môjho Otca. Keby ste poznali mňa,
poznali by ste aj môjho Otca. (Jn 8, 19b)
Farizeji mali Ježiša často na očiach a veľmi precízne skúmali jeho
osobu. Boli blízko neho, no nie tak blízko ako apoštoli. Preto im
Ježiš hovorí, že ho nepoznajú. Nestačí mať Ježiša každý deň pred
očami (chrám, odpusty, náboženské čítanie...), veľa o ňom vedieť.
Dôležité je mať pri tom postoj učeníka, mať túžbu poznať jeho

Žena mu vravela: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať!“ (Jn 4, 15)

Liturgia: Hlas 4. Evanjelium na utierni siedme. Prvá a druhá
antifóna z Paschy a tretia každodenná s nedeľným refrénom,
nedeľný vchod. Tropár štvrtého hlasu a Prepolovenija. Sláva,
kondák Samaritánke, I teraz, kondák Prepoloveniju, ostatné
z Nedele o Samaritánke – s. 227, 239 (230)
František Sochovič
slovo 9|2009
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príbehy apoštola pavla

Zostúpili k nám
Jeremy

situácia z Antiochie sa opakovala
a Pavol s Barnabášom museli
odísť. Vybrali sa do Lystry a Derbe
a do krajov okolo týchto miest.
V Lystre sedával istý muž s chorými nohami. Bol od narodenia
chromý a nikdy nechodil. A keďže
nemal čo robiť a vedľa rečnil Pavol, započúval sa do jeho slov.
Zrazu sa Pavol na neho zahľadel. A keď videl, že má vieru
a môže byť uzdravený, povedal
veľkým hlasom: „Postav sa rovno
na nohy!“
Všetci stíchli a uprene sa pozerali na muža s chorými nohami.
On sa pozrel na Pavla, zaprel sa
rukami o zem, vyskočil a chodil.
Ticho sa premenilo na hlasný
ruch. Všetci hovorili o tom, čo
videli, a podávali o tom zvesť ďalej. Ľudia začali kričať: „Zostúpili
k nám bohovia v ľudskej podobe!“
„Čo?“ spýtal sa jedného z natešených ľudí predavač fíg.
„Prišli k nám bohovia! Vieš, čo
to znamená?“ zaznela odpoveď.
„A ktorí?“ spýtala sa predavačka od vedľa.
„Jupiter a Merkúr,“ zaznela odpoveď
muža plného radosti, ktorý sa ponáhľal
túto zvesť podať ďalej.
„Čo to kričíš?“ skríkol na neho kňaz
Jupiterovho chrámu.
„Ty nevieš, že k nám prišiel Jupiter?“
odpovedal.
Kňaz sa na zlomok sekundy zamyslel.
Ak povie, že nevie, všetci budú vedieť,
že ho boh nemá rád, lebo mu nepovedal, že príde. A ak povie, že o tom vie,
bude musieť konať. Skúsil to však tretím
Nicolaes Berchem: Pavol a Barnabáš v Lystre	Snímka: www.mol316.org

V

  Antiochii v Pyzídii sa v sobotu
skoro celé mesto zišlo počúvať
Pánovo slovo. Keď Židia videli zástupy, plní žiarlivosti rúhavo odporovali
tomu, čo hovoril Pavol. Nakoniec poštvali
nábožné ženy z vyšších vrstiev a popredných mešťanov a podnietili proti Pavlovi
a Barnabášovi prenasledovanie, čím ich
vyhnali zo svojho kraja. Oni na nich
striasli prach z nôh a odišli do Ikónia.
Aj v synagóge v Ikóniu si múdro počínali. Obrátili mnohých Grékov i Židov. No

bohovia

Oslobodenie

V

ýťahy sa dnes stali neoddeliteľnou súčasťou moderných budov ťahajúcich
sa do výšky. Stlačíš správne tlačidlo a už
sa vezieš hore (alebo aj dole). Donedávna
to boli nepriehľadné, tmavé a nie veľmi
príťažlivé minipriestory. Dnes nájdete aj
veľké, priestranné a celosklenené, cez ktoré môžete pozorovať mihotanie okolitého
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sveta. Jedno im však zostalo spoločné.
Keď sa vo výťahu zaseknete niekde na
medziposchodí, vyslobodiť vás môžete
vždy iba ten, čo stojí vonku – na slobode.
A možno je to práve ten, čo ide sťažka po
schodoch na vlastných nohách.
Dada Kolesárová

spôsobom.
„Nemôžem ti teraz povedať, čo viem, ale
ty mi povedz, čo vieš ty. Potom ti poviem,
čo viem ja.“
Vtedy muž hovoril o dvoch cudzincoch,
ktorí len obyčajným slovom uzdravujú
ľudí. Kňaz sa zdesil.
„Bohovia!“ kričal utekajúc do chrámu.
„Pripravte sa, prišli k nám bohovia. Jupiter nás navštívil.“
Neprešla ani hodina a k nepreniknuteľnému davu na námestí sa blížil kňaz
Jupiterovho chrámu s býkmi a vencami
a chcel s ľuďmi obetovať pri bráne.
Keď sa o tom dopočuli apoštoli Barnabáš a Pavol, roztrhli si šaty, vybehli
medzi zástup a kričali: „Mužovia, čo to
robíte? Aj my sme smrteľní ľudia ako vy.
Hlásame vám evanjelium, aby ste sa od
týchto márností obrátili k živému Bohu,
ktorý stvoril nebo a zem i more a všetko,
čo je v nich. On v minulých pokoleniach
nechal všetky národy ísť svojou cestou,
ale bez svedectva o sebe samom neostával, lebo dobre robil: z neba vám dával
dážď a úrodné časy a napĺňal vaše srdcia
pokrmom a radosťou.“
Ledva utíšili zástupy, aby im neobetovali. Vtedy sa medzi zástupmi ozvali hlasy:
„Toto sú podvodníci. Aj u nás v Antiochii hlásali svoje bludy a vyhnali sme
ich.“
Iní svedčili: „Aj v Ikóniu boli a dopadli
rovnako.“
Nadšenie v dave vystriedalo pohŕdanie.
Kňaz skríkol: „Nik sa nemôže vydávať
za boha. Ak tak niekto koná, zaslúži si
najvyšší trest, inak trest boha Jupitera
padne na nás.“
Vtedy tí, čo pred chvíľou kričali od
radosti, revali od hnevu. Brali si do rúk
kamene, čo mali pod nohami, a hádzali
ich do Pavla, lebo on bol tým, ktorý stále
rozprával a snažil sa utíšiť národ. Zrazu
sa Pavlovi podlomila noha, dostal ranu
kameňom do hlavy a spadol na zem. Ešte
zopár kameňov dopadlo na bezvládne
telo. Nakoniec ho vyvliekli za mesto v domnienke, že je mŕtvy. Ale keď ho obstúpili
učeníci, prebral sa z bezvedomia, vstal
a vošiel do mesta. Na druhý deň odišiel
s Barnabášom do Derbe. n

zo života svätých

Boh

Svätý apoštol Jakub

nikoho nenúti

Nasledujúci úryvok je nádhernou úvahou o otázke povolania. Ján Zlatoústy nám
na Pavlovi nádherne ukazuje, ako to s povolaním v skutočnosti je. Nik si ho nemôže
privlastniť, nik ho nemôže zrealizovať predčasne, len ten, koho povoláva Pán,
a len vtedy, keď je na to príhodný čas. Tak to bolo aj s Pavlom. Bol to Pán, ktorý ho
oslovil, a oslovil ho práve vtedy, keď bol Pavol na to najlepšie uspôsobený. Ale to už
nechajme hovoriť Zlatoústeho.

S

vätý Pavol často obetoval vlastný život
a keby mal nejaký majetok, vôbec by ním
nešetril. Tým, že ho nemal, možno dokázať,
že ním nešetril. Nepovažuj tieto slová za záhadu,
ale vypočuj si, čo sám hovorí: „Veľmi rád vynaložím všetko, ba aj seba samého vydám za vaše
duše“ (2 Kor 12, 15). A v reči k Efezanom zasa
vraví: „Sami viete, že tieto ruky vyslúžili všetko,
čo som potreboval ja a títo tu so mnou“ (Sk 20,
34). Vynikal v láske – tej hlavnej čnosti, a bol
silnejší než akýkoľvek plameň. Tak ako železo
vhodené do ohňa samo sa stáva ohňom, aj on
stravovaný ohňom lásky stal sa stelesnenou láskou. Ako spoločný otec celej zeme so všetkými zaobchádzal ako rodič, ba čo viac, prevýšil všetkých
rodičov starostlivosťou o telesné i duchovné
potreby a pre svojich milovaných neľutoval nič,
ani slová, ani telo, ani dušu.
Aj dnes nás zhromaždil blažený Pavol, ktorý
osvietil celý svet, hoci sám bol ranený slepotou v čase svojho povolania. Jeho slepota však
poslúžila na to, že bol osvietený celý svet. Pretože
jeho videnie bolo zlé, Boh ho poriadne oslepil,
aby mu potom vrátil zrak aj s úžitkom. Tým Boh
prejavil svoju moc a na Pavlovom utrpení ukázal predobraz budúcnosti, naučil ho, ako treba
ohlasovať, aby on sám potom, čo mu Pán zatvoril
oči, odhodil svoju minulosť a nasledoval Krista.
On sám to vyjadril slovami: „Ak si niekto z vás
myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane
bláznom, aby bol múdry“ (1 Kor 3, 18). Nebol by
totiž schopný správne vidieť, keby predtým poriadne neoslepol, keby nezavrhol svoje pomýlené
myslenie a celkom sa neoddal viere.
Nech si nik pri týchto slovách nenamýšľa, že
Pavlovo povolanie bolo vynútené. Pokojne sa
mohol vrátiť späť k tomu, čo zanechal. Mnohí po
tom, čo videli omnoho väčšie zázraky, vrátili sa
k pôvodnému spôsobu života tak v Novom, ako aj
v Starom zákone. Napr. Judáš, Nabuchodonozor,
čarodejník Elymas, Šimon Mág, Ananiáš a Zafira
i celý židovský národ. Lenže Pavol nie. Keď sa mu
vrátil zrak, vydal sa za čistým svetlom a vzlietol
k nebu. Ak chceš vedieť, prečo bol oslepený, počúvaj jeho samého: „Počuli ste, ako som si kedysi
počínal v židovstve: že som veľmi prenasledoval
Božiu Cirkev a nivočil som ju. V židovstve som
prevýšil mnohých vrstovníkov vo svojom rode,
lebo som viac horlil za obyčaje svojich otcov“

(Gal 1, 13 – 14). Keďže bol silný a spurný, bolo
treba naň použiť silnejšiu uzdu, aby pre svoju
plamennú horlivosť nebol hluchý voči tomu, čo
mu bude oznámené. Preto Pán v túžbe zadržať
jeho besnenie krotí najprv vlny jeho rozbúrenej
vášne tým, že ho raní slepotou a až potom sa
s ním zhovára. Týmto spôsobom poukázal na
nepochopiteľnosť svojej múdrosti i výšku poznania a dal mu poznať, že ten, proti ktorému bojuje,
je taký, že nielen jeho tresty, ale ani jeho dobrodenia nemožno uniesť. Neoslepil ho totiž mrak, ale
omráčilo ho nadmerné svetlo.
Možno povieš: prečo sa tak nestalo ešte na počiatku? Nepýtaj sa na to ani to neskúmaj. Otázku
vhodnosti času prenechaj nepochopiteľnej Božej
prozreteľnosti. Pavol si tiež tak počína, keď vraví:
„Bohu, ktorý si ma už lone matky vybral a svojou milosťou povolal, zapáčilo sa zjaviť vo mne
svojho Syna“ (Gal 1, 15 – 16). Ani ty neskúmaj
nič viac, keď sám Pavol tak hovorí. Práve vtedy
bol príhodný čas, keď boli zastavené pokušenia.
Z toho sa poučme, že nikto a nikdy, spomedzi
tých, čo žili pred Pavlom, nenašiel Krista sám od
seba, lež Kristus bol ten, čo seba zjavoval, a preto
povedal: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som
si vyvolil vás“ (Jn 15, 15). Inými slovami: prečo Pavol neuveril vtedy, keď videl, ako sú mŕtvi
vzkriesení v Ježišovom mene? Vidiac chromého,
ako chodí, démonov, čo sa dali na útek, paralytikov, ako sa im vrátila sila – nič z toho mu vtedy
nepomohlo, a nemohol o tom nevedieť ten, čo tak
sliedil za apoštolmi a bol prítomný pri kameňovaní Štefana, pričom videl jeho tvár akoby tvár anjela (porov. Sk 6, 15). Lenže vtedy mu to neprinieslo nijaký úžitok. Prečo z týchto vecí nemal žiadny
prospech? Preto, lebo ešte nebol povolaný.
Keď počuješ tieto slová, nemysli si, že povolanie
býva vynútené. Nie, Boh nenúti, ale aj po povolaní nás necháva slobodnými v našich rozhodnutiach. Keď bolo treba, zjavil sa Židom, lenže oni
ho nechceli prijať, „lebo ľudskú slávu mali radšej“
(Jn 12,14). Ak niekto z neveriacich povie: „Keď
Pán z neba povolal Pavla, a ten uveril, prečo takto
nepovolal aj mňa?“, ja odpoviem: „Povedz mi, človeče, veríš, že to tak bolo? Ak veríš, potom to stačí
ako dôkaz. Ver mi, on aj teba volá z neba, ak je
tvoja duša vnímavá. Ale ak si necitlivý, hoci by aj
z neba zaznel hlas, tvojej spáse to nepomôže.“ n
preložil a spracoval Marko Durlák

V

   našom cirkevnom
kalendári máme celkovo troch svätých apoštolov
nesúcich meno Jakub.
Tento je bratom svätého
Jána Teológa, Kristovho
najobľúbenejšieho učeníka,
autora štvrtého evanjelia.
Po zostúpení Svätého Ducha ohlasoval evanjelium
v Hispánii, teda v dnešnom
Španielsku, a potom
v Jeruzaleme. Zomrel
mučeníckou smrťou za
kráľa Herodesa Agrippu I.,
ktorý ho dal sťať v roku 42
po Kristovi. Jeho ostatky
odpočívajú v Španielsku,
konkrétne v meste Compostella.
Keď Jakub ohlasoval
Krista v Jeruzaleme, prichádzali za ním viacerí farizeji
a zákonníci, aby sa s ním
hádali. Zakaždým však
odchádzali porazení tak
jeho argumentmi, ako aj
znameniami, ktoré robil. Farizeji sa preto rozhodli najať
si istého Hermogena, aby
vstúpil do diskusie s Jakubom a verejne ho zahanbil.
Tento Hermogenés mal
však o sebe príliš vysokú
mienku, a tak namiesto
seba poslal za Jakubom
svojho učeníka Filéta. Povedal si: „Jakub nedokáže premôcť v diskusii nielen mňa,
ale ani môjho učeníka.“ Keď
Hermogenov učeník Filétos
prišiel za Jakubom, nielenže ho nedokázal poraziť
svojimi argumentmi, ale
napokon sám podľahol
Jakubovým slovám, uveril
v Krista a prijal svätý krst.
Uvedený príbeh zo života
svätého apoštola Jakuba
poukazuje na potrebu
vyhýbať sa namyslenosti.
Isteže, nesmieme upadnúť
ani do druhého extrému,
ktorým je akási zakomplexovanosť, čo sa tiež
niekedy stáva. Naším oveľa
častejším problémom však
bývajú skôr pýcha a prehnané sebavedomie než
opak týchto vecí.
Marcel Gajdoš
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zamyslenie nad ikonou

Jozef GAČA

O

Pri Jakubovej studni

braz ako z historického filmu.
Starší si ešte pamätajú chvíle,
keď sa ľudia pri dedinských
studniach stretávali, rozprávali sa, chodili k nim čerpať vodu pre domácnosť.
V lete i v zime na saniach. Vznikalo
veľa príležitostí na rôzne rozhovory.
Odtiaľ sa šírili nové správy. Dnes stačí
otočiť kohútikom a voda tečie. Na druhej strane sú iné možnosti a spôsoby
vzájomnej komunikácie a odovzdávania informácií.
Ale aj dnes sú ľudia odkázaní na studne,
hlavne v suchom sužovaných oblastiach
Afriky, kde ani nemajú inú možnosť, ako
si zvlažiť pery, umyť sa, navariť.
Čím je voda pre nich? Čím je pre nás?
Odpovedzme si s vážnosťou, každý vo
svojom vnútri a vráťme sa k Jakubovej
studni pri meste Sychar.
Do každodenného koloritu pri tejto
studni vstupuje Ježiš s učeníkmi. Sú na
cestách ohlasovania po krajine. Zastavili
sa, aby sa občerstvili, aby si zobrali aj do
zásoby, odpočinuli si, najedli sa. Bežná
vec. Ježiša nechali pri studni a odišli do
mesta poobzerať sa za nejakým jedlom.
K studni prichádza čerpať vodu žena –
Samaritánka. Dochádza tam medzi nimi
k bežnému rozhovoru. Zaznie pár obyčaj-

KNIHA:
Intimita a duša
ženy
Kniha poradkyne Pauly
Rinehartovej je mimoriadna, pretože v dobe, keď nás
médiá a okolie presviedčajú o tom, že nenormálne je normálne aj v sexuálnom živote a vzťahoch, autorka hovorí
o následkoch sexuality využívanej v nesprávnom kontexte. Často sa totiž ponáhľame do
intímnych vzťahov bez toho, aby sme si čokoľvek sľúbili a prehovorili o svojich predstavách
a očakávaniach. Autorka vyzdvihuje sexualitu
ako vrcholný okamih hlbokej intimity medzi
mužom a ženou a popisuje jej vplyv na dušu
ženy. Táto kniha nie je „ženským bestsellerom“. Ide o preskúmanie podstaty mužskej
a ženskej sexuality s ohľadom na počúvanie
Boha, ktorý sa k nám prihovára v hĺbke našej
bytosti. Knihou „zatiahneme na hlbinu“ aj na
úrovni našich intímnych vzťahov.
Martina Poláková
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ných slov: „Daj sa mi napiť.“
Na tejto nástennej ikone z istého
chrámu v Grécku to ikonopisec znázornil
klasickými komunikačnými gestami rúk
Ježiša a Samaritánky. Tých pár jednoduchých slov je rozvinutých do zmysluplného ohlasovania blahozvesti, uvedenia človeka do pravej reality o sebe, zásadného
nastavenia priameho zrkadla života. Sú
pri studni s čerstvou pramenitou vodou.
Ježiš však núka živú vodu, prameň živej
vody prúdiacej do nového života. Tento
prameň je na ikone znázornený v tvare
kríža ako krstný prameň. Symbolizuje
vodu svätého krstu – prameň nového
života, z ktorého tečú prúdy živej vody.
Takýto tvar mali zvyčajne starokresťanské baptistériá – krstiteľnice – nachádza-

FILM:
Príbeh o Zúfalčekovi
Despereaux je malý myšiak
s veľkými ušami, ktorý sa
úplne vymyká myšiemu
spoločenstvu. Nerobí mu
problém kamarátiť sa
s mačkou, čo vyvoláva v ostatných myšiakoch hrôzu a paniku. Despereaux je skrátka
iný a navyše strašne túži stať sa hrdinom, čo
ho vedie k heroickým kúskom, ale pretože žije
v striktnej spoločnosti, tak aj k vyhnanstvu.
Jeho dobrodružstvá sú pestré a je ich veľa.
Ak sa vyberiete na túto rozprávku so svojimi
deťmi, nepochybne obohatí aj vás dospelých.
Možno je chvíľami pochmúrna, postavičiek
je viac než dosť, ale má dôležité posolstvo
a výrazne sa líši od rozprávok, ktoré čerpajú
z populárnej hudby a dospeláckeho humoru.
Obsah príbehu je klasický, ale má v sebe
zvláštne čaro vykreslených charakterov
a priestoru, v ktorom sa odohráva.
Martina Poláková

júce sa pri kresťanských bazilikách.
Boli vybudované v tvare kríža. Na
ňom nás Ježiš oslobodil od smrti, spod
kliatby hriechu a bol na ňom (v jeho
srdci) kopijou – ako Mojžišovou palicou
– otvorený prameň živej vody – vody
krstu, obmývajúcej svedomie a dávajúcej nový život. Starokresťanské
krstiteľnice boli skutočné pramene. Na
ich dne bol otvor, ktorým tam prúdila
pramenitá voda. Krstenec do baptistéria
zostupoval schodmi hriechov, ktoré sa
vo vode utápali. Zomieral starý človek
a vystupoval očistený po schodoch
čností do nového života. Človek zažíval
novú Paschu – prechod zo smrti do života
s Ježišom.
Aj ikona, na ktorú sa pozeráme, je rečou
znakov, symbolov. Hovorí o celej udalosti
pri Jakubovej studni. Na jednej strane
stoja udivení apoštoli, na druhej mužovia
z mesta Sychar so šatkami na hlavách.
Gestami rúk ukazujú, že uverili v Ježiša
už nielen na slovo ženy. Nad nimi je hora
Garizim, na ktorej sa Samaritáni klaňali
Bohu, a uprostred horizontu sväté mesto
Jeruzalem.
Tajomstvom svätého krstu sme sa všetci
stali, moderným jazykom povedané,
„potrubím“, ktorým má tomuto svetu tiecť
živá voda. Toto však môže spôsobiť iba
Ježiš. Sám povedal, že bez neho nemôžeme nič urobiť. n

HUDBA:
Seventh Day
Slumber – Finally
Awake
Skupina Seventh Day
Slumber (Siedmy deň spánku) je rockovou
skupinou, ktorá sa snaží ponúkať Božie
slovo naozaj každému človeku. V roku 2007
vydali svoje v poradí šieste CD Finally Awake
(Nakoniec prebudený). Je to vynikajúca,
energická kompilácia rockovej hudby a klasického gospelu. Líder skupiny Joseph Rojas
je bývalým tvrdým narkomanom, ktorému
viera v Ježiša pomohla pri oslobodení sa zo
závislosti od drog. Rozhodol sa šíriť Božie
slovo a pomocou hudby ponúknuť všetkým
blúdiacim a hľadajúcim cestu k zmysluplnému životu. Práve CD Finally Awake ponúka
vo svojich textoch osobnú skúsenosť a svedectvo, ktoré chytí každého poslucháča za
srdce.
Lukáš Petruš

program
tv LUX – doma je doma

27.04. (pondelok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva P
08.30 Kráľovstvo bez hraníc (26) 09.00
Doma na dôchodku 10.00 Správy 10.45
Rehoľná abeceda 11.00 Luxáreň 11.30
Retro blok 12.00 Raduj sa, nebies
Kráľovná 12.30 Generálna audiencia
13.55 Poézia 14.15 Ranná káva 15.00
UPéCé live 16.00 Hviezda slovenského
neba 16.30 Lumen 2000 17.00 Doma
v rodine P 18.00 Octava dies 18.30
Starý zákon (17) 19.00 Božie deti 19.30
Vlastná cesta 20.00 Správy 20.15
Návratka 20.25 Prehľad katolíckych
periodík 20.30 U Pavla P 21.50 Rehoľná
abeceda 22.00 Ranná káva 22.45
Doma v kultúre 23.45 Správy
28.04. (utorok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P
08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma
v rodine 10.00 Správy 10.20 U Pavla
11.40 Poézia 12.00 Raduj sa, nebies
Kráľovná 12.30 Ruženec 13.30 Večerná univerzita 14.15 Ranná káva
15.00 Moja misia – magazín 16.00
Gospel párty 17.00 Doma v Cirkvi P
18.00 Hviezda slovenského neba 18.30
Kráľovstvo bez hraníc (26) 19.00 Katechéza 19.30 Octava dies 20.00
Správy P 20.15 Návratka 20.25 Prehľad
katolíckych periodík 20.30 Nielen
z chleba P 21.15 Tandem kvíz 22.00
Ranná káva 22.45 Doma na dôchodku
23.45 Správy
29.04. (streda) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P
08.30 Starý zákon (17) å 09.00 Doma
v Cirkvi 10.00 Správy 10.15 Poézia
10.30 Generálna audiencia P 12.00
Raduj sa, nebies Kráľovná 12.30 Nielen
z chleba 13.15 Ruženec 14.15 Ranná
káva 15.00 U Pavla 16.20 Rehoľná abeceda 16.30 Centrum nápadov 17.00
Doma v zamestnaní P 18.00 Štúdio
AHA! 18.30 Svätý František (17) 19.00
Luxáreň 19.30 Octava dies 20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25 Poltón klub P
21.25 Prehľad katolíckych periodík P
21.30 Božie deti 22.00 Ranná káva
22.45 Doma v rodine 23.45 Správy
30.04. (štvrtok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P
08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma
v zamestnaní 10.00 Správy 10.20 Ruženec 11.15 Vlastná cesta 11.40 Poézia
12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná 12.30
U Pavla 13.55 Rehoľná abeceda 14.05
Prehľad katolíckych periodík 14.15 Ranná káva 15.00 Gospel párty 16.00 Retro
blok 16.30 Božie deti 17.00 Doma
v kultúre P 18.00 Koncert na počesť
4. výročia zvolenia Benedikta XVI. na
Petrov stolec P 19.30 Katechéza 20.00
Správy 20.15 Návratka 20.25 Prehľad
katolíckych periodík 20.30 Chvály P
21.30 FILMiX å 22.00 Ranná káva
22.45 Doma v Cirkvi 23.45 Správy
01.05. (piatok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P
08.30 Svätý František (17) 09.00 Doma
v kultúre 10.00 Správy 10.20 Božie deti
10.45 Nielen z chleba 11.30 Lumen
2000 12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná
12.30 Tandem kvíz 13.15 Ruženec
14.15 Ranná káva 15.00 Generálna
audiencia 16.30 Katechéza 17.00
Doma na dôchodku P 18.00 Poltón
magazín 18.30 Kráľovstvo bez hraníc
(26) 19.00 Štúdio AHA! 19.30 Úsvit
kresťanstva P 20.00 Správy P 20.15
Návratka 20.25 Prehľad katolíckych
periodík 20.30 Moja misia –magazín
21.30 Škola Pavlovho slova 8 P 22.00
Ranná káva 22.45 Doma v zamestnaní
02.05. (sobota) 07.00 Môj tajný

priateľ P 07.30 Starý zákon (18) P å
08.00 Klbko P 08.15 Mestečko nádeje P 08.30 Poltón klub 09.30 Poltón
magazín 10.00 Štúdio AHA! 10.30
Gospel párty P 11.30 Úsvit kresťanstva
12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná 12.30
Generálna audiencia 13.50 Klbko 14.05
Mestečko nádeje 14.20 Škola Pavlovho
slova 8 15.00 Katechéza 15.30 UPéCé
live 16.30 Vlastná cesta 17.00 Lumen
2000 17.30 FILMiX å 18.00 Poézia
18.15 Návratka 18.25 Prehľad katolíckych periodík 18.30 Svätý František
(17) 19.00 Luxáreň P 19.30 Octava dies
20.00 Správy 20.15 Rehoľná abeceda
20.30 Božie deti 21.00 Tandem kvíz P
21.45 Moja misia – magazín 22.45
Chvály 23.45 Správy
03.05. (nedeľa) 07.00 Svätý František
(17) 07.30 Klbko 07.45 Mestečko
nádeje 08.00 Gospel párty 09.00
Chvály 10.00 Božie deti 10.30 Úsvit
kresťanstva 11.00 Nielen z chleba
11.45 Poézia 12.00 Raduj sa, nebies
Kráľovná P 12.30 Svätá omša P 13.45
Starý zákon (18) å 14.10 U Pavla
15.30 Lumen 2000 16.00 Moja misia
– magazín 17.00 Štúdio AHA! 17.30
Octava dies P 18.00 Poltón magazín P
18.30 Môj tajný priateľ 19.00 Katechéza P 19.30 Vlastná cesta 20.00 Filip Neri
(1) P å 21.30 Luxáreň 22.00 Škola
Pavlovho slova 8 22.45 Poltón klub
23.45 Správy
04.05. (pondelok) 07.00 Starý zákon
(18) 07.25 Klbko 07.40 Návratka
07.45 Ranná káva P 08.30 Môj tajný
priateľ 09.00 Doma na dôchodku 10.00
Správy 10.15 Tandem kvíz špeciál P
11.00 Vlastná cesta 11.30 Lumen
2000 12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná
12.30 Muzikanti, ešte raz tú našu P
14.00 Poézia 14.15 Ranná káva 15.00
Medzi vami P 15.30 Poltón klub 16.30
Retro blok špeciál. Začíname P 17.00
Lebo sme Nemci P 17.30 Naostro new P
18.00 Svätá omša P å 19.30 Luxáreň
19.00 Cez Matku k nádeji P 20.00
Správy 20.15 Návratka 20.25 Prehľad
katolíckych periodík 20.30 U Pavla P
21.50 Filip Neri (2) P å 23.10 Ranná
káva 23.50 Správy
05.05. (utorok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P
08.30 Klbko 08.45 Mestečko nádeje
09.00 Doma v rodine 10.00 Správy
10.20 U Pavla 11.40 Poézia 12.00
Raduj sa, nebies Kráľovná 12.30 Chvály
13.30 Škola Pavlovho slova 8 14.15
Ranná káva 15.00 Moja misia – magazín 16.00 Gospel párty 17.00 Doma
v Cirkvi P 18.00 Úsvit kresťanstva 18.30
Môj tajný priateľ 19.00 Katechéza
19.30 Octava dies 20.00 Správy P
20.15 Návratka 20.25 Prehľad katolíckych periodík 20.30 Nielen z chleba
P 21.15 Tandem kvíz 22.00 Ranná
káva 22.45 Doma na dôchodku 23.45
Správy
06.05. (streda) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P
08.30 Starý zákon (18) å 09.00 Doma
v Cirkvi 10.00 Správy 10.30 Generálna
audiencia P 12.00 Raduj sa, nebies
Kráľovná 12.30 Nielen z chleba 13.15
Chvály 14.15 Ranná káva 15.00 U Pavla
16.30 Klbko 16.45 Mestečko nádeje
17.00 Doma v zamestnaní P 18.00
Štúdio AHA! 18.30 Svätý František (17)
19.00 Vlastná cesta 19.30 Octava dies
20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25
UPéCé live P 21.30 Božie deti 22.00
Ranná káva 22.45 Doma v rodine
23.45 Správy
07.05. (štvrtok) 07.00 Svätá omša P

07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P
08.30 Klbko 08.45 Mestečko nádeje
09.00 Doma v zamestnaní 10.00
Správy 10.20 Chvály 11.15 Luxáreň
11.40 Poézia 12.00 Raduj sa, nebies
Kráľovná 12.30 U Pavla 14.15 Ranná
káva 15.00 Gospel párty 16.00 Lumen
2000 16.30 Božie deti 17.00 Doma
v kultúre P 18.00 Retro blok P 18.30
Starý zákon (18) å 19.00 Úsvit kresťanstva 19.30 Katechéza 20.00 Správy
20.15 Návratka 20.30 Taizé 21.30
FILMiX å 22.00 Ranná káva 22.45
Doma v Cirkvi 23.45 Správy
08.05. (piatok) 07.00 Svätá omša P
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P
08.30 Svätý František (17) 09.00 Doma
v kultúre 10.00 Správy 10.20 Božie deti
10.45 Nielen z chleba 11.30 Retro blok
12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná 12.30
Tandem kvíz 13.20 Apoštolská cesta
Svätého Otca vo Svätej zemi P 14.20
Doma špeciál P 14.45 Chvály 15.45
Ranná káva 16.30 Katechéza 17.00
Doma na dôchodku P 18.00 Poltón
magazín 18.30 Môj tajný priateľ 19.05
Štúdio AHA! 19.30 Dejiny kresťanstva P
20.00 Správy P 20.15 Návratka 20.30
Moja misia – magazín 21.30 Večerná
univerzita P 22.15 Ranná káva 23.00
Doma v zamestnaní
09.05. (sobota) 07.00 Keď slnko tancovalo P 07.30 Starý zákon (19) P å
08.05 Apoštolská cesta Svätého Otca vo
Svätej zemi P 09.00 Centrum nápadov
09.30 UPéCé live 10.30 Poltón magazín
11.35 Dejiny kresťanstva 12.00 Raduj
sa, nebies Kráľovná 12.30 Generálna
audiencia 13.50 Centrum nápadov
14.20 Večerná univerzita 15.00 Katechéza 15.30 Poltón klub 16.30 Luxáreň
17.00 Retro blok 17.30 FILMiX å
18.00 Poézia 18.15 Návratka 18.30
Svätý František (17) 19.00 Vlastná
cesta P 19.30 Octava dies 20.00 Správy
20.30 Božie deti 21.00 Tandem kvíz P
21.45 Moja misia – magazín 22.45
Taizé 23.45 Správy
10.05. (nedeľa) 07.00 Svätý František (18) P 07.30 Centrum nápadov
08.00 Gospel párty 09.00 Apoštolská
cesta Svätého Otca vo Svätej zemi P
11.15 Nielen z chleba 12.00 Keď slnko
tancovalo 12.30 Poézia P 12.50 Starý
zákon (19) å 13.20 U Pavla 14.45
Tandem kvíz 15.30 Retro blok 16.20
Apoštolská cesta Svätého Otca vo Svätej
zemi P 17.30 Octava dies P 18.00
Poltón magazín P 18.30 Keď slnko
tancovalo 19.00 Katechéza P 19.30
Luxáreň 20.00 Správy 20.15 Rehoľná
abeceda 20.30 Božie deti P 21.00
Vlastná cesta 21.30 Dejiny kresťanstva
22.00 Večerná univerzita 22.45 UPéCé
live 23.45 Správy
Moja misia / Dokumentárne filmy
z misijného prostredia oslovujúcim
spôsobom približujú obetavý život
misionárov v krajinách tretieho sveta,
ale i na Slovensku. Samotnému dokumentu v programe predchádza diskusia,
v ktorej tvorcovia filmu prezradia niečo
zo zákulisia natáčania.
Večerná univerzita / Záznamy
prednášok z konferencií a pastoračných centier. Zaujímavé a aktuálne
teologické témy. Kde nemôžete byť
osobne, tam sa vyberieme za vás.
Octava dies / Týždenné spravodajstvo
z Vatikánskeho televízneho centra.
Poltón klub / Publicistická relácia
s predstaviteľmi slovenskej hudobnej
gospelovej scény. Hudobníci tak, ako
ich nepoznáme, v rozhovore o nich
a o ich tvorbe.

r á d i o lu m e n

Pondelok – Piatok 00.00 Reprízy
relácií 03.30 Pod vankúš 05.00 Rádio
Vatikán (čes. a slov.) 05.30 Raňajší
hudobný blok 05.45 Ranné chvály
06.00 Lumenáda 08.30 Športecho
09.00 Lumenáda 11.00 Lumenfórum
12.00 Anjel Pána, zamyslenie 12.10
Hudobný aperitív 13.00 Lumenfórum
16.00 Hudobné relácie (Po – TOP
15, Ut – Vykopávky RL, St – Piesne
na želanie, Št – Gospelparáda, Pi –
Staré, ale dobré) 17.30 Infolumen I.
18.00 Emauzy 19.00 Svetielko 19.35
Modlitba posvätného ruženca 20.00
Infolumen II. 20.15 Rádio Vatikán
20.30 Hlavná večerná relácia (Po – Študentské šapitó; Ut – Duchovný obzor;
St – Lupa; Št – História a my; Pi – Úv
hovor) 22.00 Večerná hudobná relácia
(Po – Počúvaj srdcom, Ut – V modrom
tieni, St – Pohoda s klasikou, Št – 1.
v mesiaci – Hudobné návraty, 2.a 4
v mesiaci – Divadlo sveta (šansón), 3.
v mesiaci – Jazzový klub) 23.00 Čítanie
na pokrač. 23.30 Infolumen I. R
Sobota 00.00 Reprízy relácií 03.00
Pod vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes.
a slov.) 05.30 Raňajší hudobný blok
05.45 Ranné chvály 06.00 Ranné

spojenie 09.00 Hodinka vášho štýlu
10.00 Auto-moto klub 11.00 Kolotoč
12.00 Anjel Pána, zamyslenie 12.10
Sobotný aperitív na ľudovú nôtu 13.00
Zaostrené 14.00 Tip-Top 16.00 Piesne
na želanie 17.30 Infolumen I. 18.00
Emauzy 19.00 Ruženec pre Slovensko
20.00 Infolumen II. 20.15 Rádio Vatikán 20.30 Od ucha k duchu 23.00 Pod
vankúš 23.30 Infolumen I. R
Nedeľa 00.00 Reprízy relácií 03.30
Pod vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes.
a slov.) 05.30 Raňajší hudobný blok
05.45 Ranné chvály 06.00 Ranné
spojenie 08.30 Svetielko plus 10.00
Effeta, otvor sa! 11.00 Fujarôčka moja
12.00 Anjel Pána, zamyslenie 12.10
Hudobný aperitív 13.00 Literárna
kaviareň 14.00 Rozhlasová hra 15.00
Svetlo nádeje16.00 Piesne na želanie
17.30 Infolumen I. 18.00 Emauzy
19.00 Duchovné svetielko 19.40
Modlitba posvätného ruženca 20.00
Kresťanské noviny 20.15 Rádio Vatikán
20.30 Vešpery 21.00 Karmel 23.00
Zamyslenie R 23.10 Pod vankúš 23.30
Infolumen I. R
26.04. (sobota) 18.00 Emauzy –
svätá liturgia z Prešova

slovenská televízia

DVOJKA
23.04. (štvrtok) 15.10 Sféry dôverné
– diskusia o hudbe z pohľadu veriaceho
človeka
25.04. (sobota) 12.55 Poltón – magazín o gospelovej hudbe
26.04. (nedeľa) 12.25 Orientácie
– náboženský magazín z Košíc 19.15

Slovo
27.04. (pondelok) 12.55 Orientácie
02.05. (sobota) 11.35 Poltón – magazín o gospelovej hudbe
03.05. (nedeľa) 14.35 Orientácie
19.10 Slovo 00.05 Poltón – magazín
o gospelovej hudbe

t e l e v í z i a n o e (česká)

27.04. (pondelok) 17.20 Kríž
a polmesiac – postavenie kresťanov
v Libanone a na Blízkom Východe je
ohrozené
01.05. (piatok) 20.05 Okrúhly stôl –
Svätý Otec v Českej republike – priamy
prenos besedy pri okrúhlom stole venovanej plánovanej návšteve Benedikta
XVI. v Českej republike v roku 2009
05.05. (utorok) 17.25 Misionári
Ježiša – pohľad do sveta ľudí, ktorí sa
rozhodli dať do služieb Pápežských
misijních diel
08.05. (piatok) 14.30 Uvítací ceremoniál na letisku v Ammánu – priamy
prenos začiatku apoštolskej cesty
BenediktaXVI. do Svätej zeme 15.30
Návšteva centra „Regina Pacis“ Bene-

diktom XVI. – priamy prenos
09.05. (sobota) 09.15 Návšteva
baziliky na hore Nebo Svätám Otcom
Bendiktom XVI. – priamy prenos
17.30 Modlitba vešpier Svňtého Otca
Benedikta XVI. s kňazmi, rehoľníkmi
a zástupcami hnutí v Katedrále sv.
Juraja – priamy prenos
10.05. (nedeľa) 10.00 Svätá omša
z Ammánu – priamy prenos 12.00
Priamy prenos obedňajšej modlitby
so Svätým Otcom Benediktom XVI.
15.40 Roky letia k anjelom – portrét
speváčky, držiteľky niekoľkých zlatých
a platinových dosiek, Márie Rottrovej
17.30 Návšteva Betánie – priamy
prenos z apoštolskej cesty Benedikta
XVI. do Svätej zeme.

slovenský rozhlas

Rádio Slovensko
Po – Pi 05.21 Zamyslenie na dnešný
deň; St 19.20 Ekuména – spravodajstvo zo sveta ekumény; Št 19.20 Rádio
Vatikán; Pi 02.45 Rádio Vatikán R;
So 02.45 Rádio Vatikán R; Ne 09.30
Kresťanská nedeľa; 21.05 Cesty R
26.04. (nedeľa) 09.30 Kresťanská
nedeľa – evanjelické služby Božie
z Liptovského Hrádku-Dovalova
03.05. (nedeľa) 09.30 Kresťanská
nedeľa – rímskokatolícka sv. omša
10.05. (nedeľa) 09.30 Kresťanská
nedeľa – rímskokatolícka sv. omša
Rádio Regina – Bratislava, Banská
Bystrica
St 21.00 Cesty R; So 14.45 Z duše R
(iba Bratislava) 20.00 Cesty; Ne 07.55

Z duše (nedeľná úvaha) 09.30 Kresťanská nedeľa 17.10 Frekvencia M
26.04. (nedeľa) 07.55 Z duše – D.
Dian – Porozumieť Písmu
09.05. (sobota) 20.00 Cesty – Náboženské spektrum (Košice)
Rádio Regina Košice
St 21.00 Cesty R; Ne 07.00 Liturgia
(1. nedeľa v mesiaci – PC, 2. nedeľa
– GKC, 3. – 5. nedeľa – iný program)
09.30 Kresťanská nedeľa 17.10 Frekvencia M
10.05. (štvrtok) 07.00 Gréckokatolícka svätá liturgia
Rádio Devín
Ne 07.00 Musica sacra 13.00 Kresťanská hudba 15.30 Slovo pre veriacich
i neveriacich
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oznamy a inzercia
koinonia ján krstiteľ, realita prešov

Katolícke spoločenstvo v službe Novej evanjelizácie
vás pozýva na stretnutia, kde môžete osobne zakúsiť
skutočnosť Božieho slova: „Slepí vidia, chromí chodia,
malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú
a chudobným sa hlása evanjelium“.
Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
07.05. 17.00 hod.
Prešov – Opál
14.05. 17.00 hod.
Sabinov – múzeum
21.05. 17.00 hod.
Prešov – Opál
		
– večer chvál mladých
Turíce s Komunitou Ján Krstiteľ
31.05. 9.30 hod.
Mestská hala v Prešove
		
– prednášky
		
– modlitby za uzdravenie
		
– sv. liturgia
Večery v kaviarni Smajlík
Príjemné posedenie pri káve, čaji s prednáškou každú
stredu a štvrtok o 18.00 hod.
Domy modlitby pre mladých v kaviarni Smajlík
Každý utorok a každú stredu o 17.00 hod.
Bližšie informácie: 0905 382 260
www.koinonia-presov.sk, sek@koinonia-presov.sk
spolok sv. cyrila a metoda

Naši jubilanti
V máji si okrúhle životné jubileum pripomínajú
títo naši členovia:
50 rokov: Mária Kalmanová z Jastrabia nad Torysou,
Anežka Lešková z Košíc-Furče
60 rokov: Angela Čeklejová z Nacinej Vsi, Emília Ďurišinová z Trebišova, Margita Lysáková z Popradu, Ing. Jozef
Németh z Košíc, Nadežda Neupauerová z Košíc-Furče,
70 rokov: Mária Borovská z Michaloviec, Ida Fabianová
z Košíc-Ťahanoviec, Mária Kašajová z Choňkovce, Ján
Rusinko zo Strážskeho
75 rokov: Alžbeta Bertová z Breziny, Helena Čurilová
zo Stakčína, Štefan Hric z Dúbravky, Margita Janičková
z Fulianky, Ján Kleban z Prešova, Ján Kočiš zo Sečovskej
Polianky, Anna Koňová zo Slanského Nového Mesta,
Ignác Lukáč z Kuzmíc, Juraj Mantič z Nového Ruskova,
Júlia Lechanová z Topole, Pavol Soroka z Košíc-Terasy
80 rokov: Ing. Vladimír Boňko z Prešova, Mária Petrová
z Vlače, Alžbeta Pivarníková z Budkoviec, Alžbeta Pristašová z Michaloviec
85 rokov: Ján Lešo z Prešova, Mikuláš Maďar zo Sirníka,
Paulína Remecká z Koromle
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích
milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!
Štedré srdcia
členovia zo Sobraniec: JUDr. Petronela Čergeťová 2 eurá,
Emil Semivan 2 eurá, Magda Pavlinová 100 Sk, Mária
Telehová 50 Sk; členovia z Michaloviec: Vladimír Jurčenko 2 eurá, Margita Dragúňová 50 Sk, Mária Prepiorová
100 Sk, Mária Žebrová 60 Sk; bohuznáma 100 Sk
jubileá kňazov

Vladimír Boňko, titulárny dekan, na odpočinku – 8.
máj 1929 – 80 rokov života; Slavomír Gereg, farár
v Porube pod Vihorlatom – 8. máj 1969 – 40 rokov
života; František Takáč, farár v Helcmanovciach
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– 9. máj 1969 – 40 rokov života; Alexej Janočko,
titulárny arcidekan, na odpočinku – 11. máj 1969 – 40
rokov kňazstva; Pavel Kompér, titulárny kanonik, na
odpočinku – 11. máj 1969 – 40 rokov kňazstva; Ján
Parnahaj, titulárny dekan, na odpočinku v Sečovciach
– 11. máj 1969 – 40 rokov kňazstva; Mons. Vladimír
Poláček, prepožičaný do Olomouckej arcidiecézy – 11.
máj 1969 – 40 rokov kňazstva; Michal Vasiľ, titulárny
dekan, na odpočinku v Nižnom Čaji – 11. máj 1969 – 40
rokov kňazstva; Vasil Kormaník, titulárny kanonik,
farár v Ľubovci – 20. máj 1949 – 60 rokov života; Ján
Škoviera, na odpočinku – 25. máj 1944 – 65 rokov
kňazstva; Daniel Šarišský, farár v Snine-Brehoch –
31. máj 1964 – 45 rokov
Srdečne blahoželáme a prajeme Mnohaja lita!
blahoželania

Vzácneho životného jubilea – 90
rokov sa 30. apríla 2009 dožíva
náš otec a dedko Juraj Maheľ z Trhovíšť. Dlhé roky slúžil
v chráme ako kantor a zároveň
bol členom Spolku sv. Cyrila
a Metoda. So svojou manželkou,
ktorá už odišla do večnosti, vychovali deväť detí.
Oslávencovi prajeme všetko najlepšie, hlavne pevné
zdravie, veľa Božích milostí a darov Svätého Ducha.
Drahý náš duchovný otec František Takáč z farnosti
Helcmanovce, prijmite od nás blahoželanie k vašim 40.
narodeninám, ktoré oslávite 9. mája 2009. Ďakujeme
vám za vašu obetavú prácu vo farnosti, za Božie slovo,
ktoré ste zasievali do našich sŕdc. Urobili ste pre našu
farnosť veľmi veľa. Pán Boh vám zaplať za všetko, čo
ste pre nás urobili a, veríme, že ešte budete robiť, lebo
naše srdcia ostávajú pre vás navždy otvorené. Svojimi
modlitbami vám vyprosujeme hojné Božie požehnanie,
Kristovu lásku, hojnosť darov Svätého Ducha, ochranu
Bohorodičky, dobré zdravie, veľa telesných i duševných
síl a spokojný život v kruhu blízkych. To vám zo srdca
vyprosujú a želajú na mnohaja i blahaja lita gréckokatolícki veriaci z Helcmanoviec.

prave vo farnosti. Vedie ho katolícky kňaz a manželské
páry – animátori.
Službu snúbencom ponúka Hnutie kresťanských rodín
na Slovensku so súhlasom KBS a žilinského diecézneho
biskupa. Prihlásiť sa možno: Pavol a Elena Dlabačovci,
Čadečka 686, 022 01 Čadca, tel.: 0414331458 (večer),
mobil: 0905468961, e-mail: pavol.dlabac@azet.sk.
TK KBS
Duchovné cvičenia Kruciaty oslobodenia
človeka
15. – 17. mája 2009 sa v rekreačnom zariadení Mníchovský Potok pri Bardejove uskutoční víkendová duchovná obnova pre členov, kandidátov a sympatizantov
Kruciaty oslobodenia človeka. Pozývame aj tých, ktorí
sa chcú dozvedieť viac o tomto diele.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Marcely Sorokovej
na čísle 0908485286 do konca apríla 2009.
TK KBS
Ponúkame zborník Pastorálna starostlivosť na
počiatku 21. storočia.
Zborník prednášok je z medzinárodnej vedeckej
konferencie, ktorá sa uskutočnila 31. marca 2009
v Prešove, ktorú organizovala Katedra aplikovanej
edukológie Gréckokatolíckej teologickej fakulty
Prešovskej univerzity v Prešove a Pápežská teologická
akadémia v Krakove.
V publikácii je obsiahnutá problematika pastorácie
rôznych skupín, ako sú napr. chorí, väzni, členovia
siekt, rodiny závislých, nezamestnaní, konzumenti
médií, učni, vysokoškoláci, jedinci ašpirujúci na kňazské povolanie, snúbenci, manželia, rozvedení, obete
a páchatelia sexuálneho zneužívania, policajti, adresáti
evanjelizácie či ľudia tráviaci svoj voľný čas. Publikácia
sa venuje aj takým problémom, ako je využívanie
psychologických kompetencií v pastorálnej praxi,
spolupráca medzi kňazmi a laikmi, identita diecézneho
kňaza či zapojenie trvalých diakonov do pastorácie.
Zborník si môžete objednať na mejlovej adrese: smichan@unipo.sk. Cena: 10 eur.
Slávka Michančová
inzercia

oznamy

Víkendové OHNE pre snúbencov
29. – 31. mája 2009 sa v Pedagogickej a sociálnej
akadémii sv. Márie Goretti v Čadci uskutoční špeciálne
víkendové duchovné cvičenie Ohne stretnutia snúbencov (OSS), ktoré je zamerané na posilnenie komunikácie
a prehĺbenie vzájomných vzťahov snúbencov, ako aj
vážnejších známostí. Ide o jedinečný spôsob prípravy
na manželstvo, ktorý je alternatívou k tradičnej prí-

Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov, ikon a zlátenie predmetov,
pokrývanie striech a veží. Ponúkame zľavu, 100%
kvalitu a dlhoročnú záruku. Kontakty: 035 / 659 31 39,
0905 389 162, www.reart.szm.sk
Práce vo výškach, maľovanie a nátery striech a fasád
kostolov, fár a kláštorov, zrezávanie stromov. Tel.fax.:
056 / 64 32 778. Mobil: 0905 467 937. Mail: zakmichalovce@stonline.sk

IKONOPISECKÁ DIELŇA
ARCHANJELA RAFAELA
IKONY KTORÉ POTEŠIA NIELEN OČI, ALE I DUŠU
LADISLAV NÉMETH
MARTINČEKOVÁ 10, 821 09 BRATISLAVA
WWW.IKONA.SK E-MAIL: DIELNA@IKONA.SK
TEL.: 0905 993 988

B B B	R	A	 T	O	 P	A	CH	Š	H	 Ľ	E	I	C	O

„Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja
poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce.“ (Jn 10, 14 – 15)
Pán je dobrý pastier. Pozýva ťa, aby si bol nielen ovcou jeho ovčinca, ale aj dobrým
pastierom pre tých, ktorých ti zveril.
Úloha: Priraď ku každému z tieňov správnu ovečku.

	D	L	N	R	L	 P	R	Á	 T	R	Á	O	S	 Ž	Í	R	 K
	L	N	E	U	O	O	E	Y	O	Á	I	CH	S	A	V	 K	C
	E	I	 K	S	R	 K	M	V	 B	M	L	U	Ý	 T	O	C	O
	V	 K T	O	 K	O	O	H	O	Á	E	N	H	O	R	E	 B
	L	E	 K	Á	R	R	R	A	S	 Z	R	 T	L	Á	L	O	U
	A	N	 T	H	N	A	E	CH	I	O	E	A	R	A	 B	E	V
K	O	 J	A	N	I	S	L	L	R	C	A	V	O	L	E	 Č
	S	CH	Á	I	 P	R	E	D	A	I	 F	C	 T	D	 T B	L
	O	C	C	R	R	A	I	 Z	N	Ť	E	S	 T	E	R	O	A
	M	A	Á	E	O	 P	A	A	R	R	E	 B	A	 K	S	Á	L
	Š	C	I	C	E	N	 T	R	U	M	S	I	 P	O	S	A	 Č
	A	M	I	L	O	S	 T	I	E	S	 P	O	 T	R	A	V	A
Legenda: ALBA, ÁBEL, ÁRON, BLESK, BRAT, BROK, CENTRUM, CIEĽ,
CVAL, ČASOPIS, ČELO, ELIÁŠ, ELIZEUS, ENOCH, ESTER, ETAPA,
FARÁR, HOREB, HRANICA, HROM, CHLIEB, CHRÁM, KRÍŽ, KULT,
KVAS, LÁSKA, LEKÁR, LEPIDLO, LITÁNIE, LOTOR, MESTO, MIER,
MILOSTI, NAZARET, OBUV, OCOT, OMŠA, OSTROV, POKORA, POTRAVA, PRÁCA, PROROK, RYBÁR, SINAJ, SMRŤ, SOBOTA, STANICA,
URNA, VIERA, VLAK
Tajničku tvorí 26 nevyškrtaných písmen. Autor: Marek Pataky.
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4. časť
tajničky

Hliníkovanie

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 7: krížovka: (pozri Rim 12, 10a); osemsmerovka:
Veľkosť duše sa meria podľa veľkosti lásky, ktorú je schopná dávať. Výherca: Elena Lešková, Renčišov . Zo správnych riešení vylosujeme držiteľa
knihy Drevené chrámy – Bardejov. Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO,
P.O.Box 204, 080 01 Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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n Jožko dostane úlohu, aby stokrát napísal: Nebudem tykať pani učiteľke.
Na druhý deň príde do školy a pani učiteľka sa ho
pýta:
„Jožko, prečo si to napísal dvestokrát a nie stokrát?“
„Aby som ti urobil radosť.“

Mužské
meno
Ročné
obdobie

Pápežská
listina

7

n V škole na hodine dejepisu sa žiaci učia o slávnych
ľuďoch. Učiteľka sa pýta:
„Miško, čím sa preslávil Krištof Kolumbus?“
„Dostal sa bez víza do Ameriky,“ odpovedá Miško.

Olejnatá
rastlina
Kancelárska
skratka

Kodaňský
zábavný
park

Do prázdnych políčok vpíšte čísla 1 až 9 tak, aby každý
riadok, stĺpec i box obsahoval všetky čísla od 1 po 9.

Ježiš im veľa hovoril v podobenstvách

relax
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n Na hodine chémie sa pýta pani učiteľka:
„Ferko, čo sa vyparuje rýchlejšie ako voda?“
„Peniaze!“ odpovedá pohotovo Ferko.
n Pán Novák strávil peknú dovolenku v zahraničí
a vracia sa vo výbornej nálade domov. Pri východe
z letiska vykonáva colník kontrolu a pýta sa ho:
„Koňak, whisky, cigarety?“
„Nie, ďakujem. Ste veľmi láskavý, ale šálkou kávy by
som nepohrdol.“
slovo 9|2009
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KSPgŠ v Košiciach má novú kaplnku

oznamy

(Košice, Klára Zorvanová) Výnimočným
dňom sa pre Katolícku strednú pedagogickú školu sv. Cyrila a Metoda v Košiciach stal piatok 3. apríla 2009, keď do
jej priestorov zavítal vladyka Milan, aby
posvätil školskú kaplnku. Posviacka bola
vykonaná pred svätou liturgiou vladykom v sprievode riaditeľa školského
úradu Košickej eparchie PaedDr. Petra
Oreniča, duchovného správcu školy
Martina Matiho a otca Mareka Jeníka.
V  homílii vladyka Milan pripomenul
žiakom pravé vzory pre život, ktorými
sú tí, ktorí žijú podľa evanjelia. Slávnosť
spevom okrášlil i školský zbor.

Seminár pre učiteľov náboženskej výchovy a náboženstva
Generálne riaditeľstvo Metodicko-pedagogického centra, Tomášikova 4,
820 09 Bratislava, pozýva učiteľov náboženskej výchovy a náboženstva na
seminár, ktorý sa bude konať 27. – 30. mája 2009. Začiatok je v pondelok
o 12.00 hod. a ukončenie vo štvrtok o 12.00 hod.
Témy: Vzdelávací program, Vzdelávací program ako súčasť prebiehajúcej
školskej reformy, Mentálne mapy, ich tvorba a práca na vyučovacej hodine,
Taxonómia cieľov, nové pohľady na taxonómie cieľov, Kognitívne učiace procesy, Dôležitosť emócií v procese vyučovania náboženstva, Práca s mediálnou
pomôckou; Lektori: Mgr. Marián Hubač, Mgr. Ján Furman, Ing. PaedDr.
Peter Orendáč, Ing. Mgr. Jana Brázdilová; Miesto konania: Školiace zariadenie MPC v Budmericiach-Silnici; Prihlášky: marian.hubac@mpc-edu.
sk. Pri prihlasovaní treba uviesť meno a priezvisko, názov a celú adresu
školy. Náklady spojené so vzdelávaním, ubytovanie a strava je hradená
z rozpočtových prostriedkov MPC. Cestovné hradí vysielajúca organizácia,
resp. účastník v zmysle platných právnych predpisov. (TK KBS)

KSPgŠ má krátku históriu, jej riaditeľom je od začatia činnosti v roku 2004
PaedDr. Ľubomír Verbovanec. V tomto
školskom roku ju opustia prví maturanti
denného štúdia v dvoch odboroch: učiteľstvo v materskej škole a vychovávateľstvo a sociálno-výchovný pracovník.
Škola ponúka štúdium i v pomaturitnej
forme a v nasledujúcom školskom roku
plánuje otvoriť štúdium i v odbore vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť.
Pod dohľadom 25-členného pedagogického zboru študuje na škole celkovo
310 žiakov, z toho 103 v pomaturitnom
štúdiu.

Nadšenci založili spevácky zbor na Sekčove
(Prešov, Michal Hlivjak) Vo farnosti od
septembra 2008 intenzívne prebiehal
kantorský kurz, ktorý mal pomerne
veľký úspech. Vďaka nadšeniu jeho
účastníkov sa začala vynárať aj otázka,
čo ďalej so spevom. Po prvýkrát účastníci kurzu vystúpili s pásmom kolied na
vianočné sviatky vo farskom i filiálnom
chráme.
18. januára 2009 o 18.00 hod. sa zišla
v priestoroch pastoračného centra
gréckokatolíckej farnosti Prešov-Sekčov
skupina nadšencov cirkevného spevu,

ktorá týmto položila základy chrámového zboru v tejto farnosti. Od toho dňa sa
členovia tohto novozaloženého zboru
stretávajú na pravidelných skúškach.
Zbor má teraz 30 stálych členov. Prvé
premiérové vystúpenie zboru Stavros
sa uskutočnilo na Veľkonočnú nedeľu
12. apríla 2009 v Chráme Povýšenia sv.
Kríža v Prešove-Sekčove, nasledovalo
ďalšie vydarené vystúpenie v solivarskom chráme. Obe vystúpenia sa stretli
s veľkým ohlasom. Dirigentkami zboru
sú Eva Fuchsová a Mariana Ilečková.

Konferencia pri príležitosti 60. výročia prijatia cirkevných
zákonov v Československu
Ústav pamäti národa v spolupráci s Inštitútom pamäti národa (Poľsko),
Ústavom na štúdium totalitných režimov (Česko) a Ústavom na výskum
maďarskej revolúcie v roku 1956 (Maďarsko) organizuje pri príležitosti
60. výročia prijatia cirkevných zákonov v Československu medzinárodnú
konferenciu Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej
a východnej Európy, ktorá sa uskutoční v Bratislave 30. septembra – 2.
októbra 2009. Cieľom podujatia je prezentovať výsledky výskumu
problematiky proticirkevných perzekúcií a obmedzovania náboženskej
slobody v štátoch bývalého sovietskeho bloku. Konferencia má poukázať
na spoločné črty protináboženského politického kurzu, ale aj na špecifiká
vývoja v jednotlivých krajinách. Bližšie informácie: http://www.upn.gov.
sk/aktuality/prenasledovanie-cirkvi-v-komunistickych-statoch-stredneja-vychodnej-europy-medzinarodna-konferencia/ (TK KBS)

Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli
ponúka tematické a športovo-turistické víkendy
Aj v roku 2009 pripravilo Centrum voľného času v Juskovej
Voli sériu tematických a športovo-turistických víkendov pre deti
a mládež. Všetkých srdečne pozývame.
Viac informácií nájdete na www.gmcbarka.sk.
Kontakt:
Tel.: 057/ 4490290
		
E-mail: skolacentrum@centrum.sk
Apríl
24. 04. – 26. 04. Tematický víkend – Kresťanský pohľad na Božie
stvorenie – o. RNDr. Jozef Voskár
Máj
22. 05. – 24. 05. Tematický víkend – Krst – o. Jozef Zorvan, ICLic.
29. 05. – 31. 05. Tematický víkend – Internet – môj priateľ alebo
nepriateľ? – ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.
Jún
05. 06. – 07. 06. Turistický víkend
26. 06. – 28. 06. Tematický – Partnerské vzťahy – PaedDr. Ivan
Molčányi
Júl - August
Termíny stretnutia mládeže v Juskovej Voli
20.07. – 24.07. 1. turnus: 9 – 11-roční
27.07. – 31.07. 2. turnus: 12 – 14-roční
03.08. – 07.08. 3. turnus: 15 – 17-roční
10.08. – 14.08. 4. turnus: starší

