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Dom Presvätej Bohorodičky Ochrankyne
v Gelnici

N

eďaleko ústia Hnilca
do vodnej nádrže Ružín
sa po jeho obidvoch
brehoch dvíha mesto Gelnica.
V tomto meste v roku 1991 darovali MUDr. Dária Rovdičová
a jej sestra Štefánia Pojdáková
s manželom Kongregácii sestier
služobníc Nepoškvrnenej
Panny Márie rodinný dom
z roku 1978, ktorý ešte niekoľko
rokov obývali. Rozhodnutím sr.
Ignácie T. Fiľakovskej SNPM,
provinciálnej predstavenej,
a schválením generálnym
vedením bol 1. septembra
2002 v tomto objekte založený
rehoľný dom. Jeho posviacku
s udelením požehnania vykonal
vladyka Milan Chautur CSsR,
vtedajší košický exarcha.
Dom sa nachádza na Hlavnej
ulici 112, v časti, ktorú miestni volajú „Žabia ulička“. Ide
o trojpodlažnú stavbu, vrátane
suterénu, vystavanú vo svahu,

takže čelný pohľad odkrýva dve,
zadný tri podlažia. V priestoroch bývalej garáže je zriadená
kaplnka, ostatné časti prízemia
užíva MUDr. Dária Rovdičová.
Poschodie s dvomi klauzúrnymi izbami, jednou hosťovskou
a kuchyňou s príslušenstvom
obývajú dve sestry a suterén
so skladmi, práčovňou, kotolňou a letnou kuchyňou slúži
spoločne.
Kaplnka, jediné miesto
modlitby pre komunitu gréckokatolíkov v meste, je zasvätená Presvätej Bohorodičke
Ochrankyni. Na čelnej stene je
zaprestolný kríž, dielo p. Milana Lajčiaka z Michaloviec,
štyri základné ikony v priestore
naznačujúce ikonostas, ikona
Narodenia nad žertveníkom.
Ikony na analoji sú fotokópiami.
Apoštolát sa tu odvíjal
od potrieb a možností rehoľného spoločenstva. Tie sa

Pane a Vládca môjho života, odožeň
odo mňa ducha lenivosti, nedbanlivosti, lakomstva a prázdnych rečí.
Udeľ mne, svojmu služobníkovi,
ducha čistoty, pokory, trpezlivosti
a lásky.
Áno, Pane a Vládca, daj, aby som
videl svoje hriechy a neodsudzoval
svojho brata, lebo ty si požehnaný
na veky vekov. Amen.
Modlitba s poklonami sv. Efréma Sýrskeho

v priebehu rokov menili, takže
niektorá činnosť bola dočasná,
iná ostala. Ide o kantorovanie,
školskú katechézu a vyučovanie
anglického jazyka v Margecanoch a v Helcmanovciach,
charitatívno-sociálnu službu
v Dome charity, opatrovateľskú
službu v domácnostiach, katechizovanie dospelých a detí,
malé detské zbory, príležitostné

kantorovanie v Prakovciach,
sporadickú evanjelizáciu rómskych detí a ich rodičov, pomoc
a podporu sociálne slabších
rodín. Základom apoštolátu
sestier v Gelnici však stále bola
a je modlitba za toto mesto
a všetkých, čo v ňom bývajú. n
Dominika Fedorová SNPM
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Drahí moji!
Všimnime si, aký názor si utvoril nezainteresovaný pozorovateľ, ktorý o kresťanstve
nevedel nič viac, len to, čo videl na ľuďoch:
„Kresťania sú ľudia, čo veria v nejakú nadprirodzenú moc, ktorá vraj pomáha v ťažkostiach a chráni pred nešťastím. Na to, aby sa
tak stalo, treba odriekať mnoho modlitieb
a zachovávať veľa predpisov. Chodiť v nedeľu
do chrámu, pred jedlom sa prežehnávať, dať
pokrstiť deti, sobášiť sa cirkevne, pochovávať
mŕtvych. Mať v byte kríž a sväté obrázky.
Deti posielať na vyučovanie náboženstva,
aby mohli mať veľkú slávnosť s peknými
šatami, horiacimi sviecami a fotografiou
na pamiatku. Majú v chrámoch nejaký
zvláštny obrad, na ktorom sa zúčastňujú
väčšinou starší ľudia. Mladší o to nemajú
veľký záujem, takže to nemôže byť nič extra.
Úcta k tej nadprirodzenej bytosti sa prejavuje hlavne kvetmi a sviečkami. Inak už menej,
lebo jej meno vyslovujú aj v hneve a rozčúlení, bez akéhokoľvek náznaku úcty. Medzi
príslušníkmi tohto náboženstva nejestvuje
žiaden bližší vzájomný vzťah. Žijú tak ako
iní ľudia, hnevajú sa, závidia si, škodia,
ohovárajú a podozrievajú sa tak ako ostatní.
Tvrdia, že manželstvo je nerozlučiteľné, ale
napriek tomu sa rozvádzajú. Umelé ukončenie tehotenstva považujú za vraždu, a predsa
naň chodia. Veria v posmrtný život, ale zoči-voči smrti sú plní beznádeje i zúfalstva.“ Je
to zaiste otrasný opis. Ale nemá v mnohom
pravdu? Čo iné sa dá z nášho života vyčítať?
A čím sa môžeme obhajovať?
Ako vyvrátiť tento dojem? Ničím iným,
iba našimi skutkami a naším životom. Páter
Pio nám pripomína: „Žite tak, aby ste mohli
kedykoľvek opakovať spolu so sv. Pavlom:
,Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem
Krista‘. Žite tak, aby svet bol donútený

o vás povedať: Tu je Kristus. Každý kresťan,
ktorý skutočne napodobňuje a nasleduje
Spravodlivého z Nazareta, sa môže a musí
volať druhým Kristom a svojím životom
môže a musí maľovať čo najvernejší Kristov
obraz. Keby všetci kresťania žili podľa svojho
povolania, táto zem skutočného vyhnanstva
by sa premenila na raj.“ Jeho radu by sme
mali zobrať naozaj vážne, hlavne teraz, keď
vstupujeme do obdobia Veľkého pôstu.
Pôstna doba je určená na veľké upratovanie v našej duši. Teraz máme všetko povyťahovať na svetlo, popozerať aj tie najnevinnejšie vyzerajúce skutky, všetko oprášiť, vymiesť
a poumývať. Nebojme sa postaviť do ostrého
svetla Kristovho kríža. V dôkladnej meditácii
o veľkosti Kristovej obety vo vzťahu k sebe,
k vlastným hriechom. Prosme o silu a odvahu prekonať egoizmus a pýchu. A potom
začnime so spytovaním svedomia. Po takto
vykonanom spytovaní svedomia nebude
sviatostné vyznanie hriechov zahanbením,
ale uľahčením. Bude len prirodzeným pokračovaním poznania veľkosti hriechu vo svetle
Kristovej obety.
„Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“(Mk 1, 15)
To bol hlavný obsah Ježišovho učenia za tri
roky pôsobenia. Božie kráľovstvo sa začína
už tu na zemi. Táto Ježišova cesta sa začína aj
pre nás pokáním, zmenou zmýšľania, novou
orientáciou. Ak sme z tejto cesty odbočili, ak sme ju opustili, vráťme sa späť. Veď
nejestvuje pre nás žiadna iná cesta, ktorá by
viedla do večného života.
Žehná

Mons. Ján Hirka
emeritný prešovský biskup

þ som gréckokatolík
a som na to hrdý!
SČÍTANIE OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV 2011
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V španielskom Burgose bol
schválený nový ženský rehoľný
inštitút Iesu communio. 12. februára sa v burgoskej katedrále konala
ďakovná bohoslužba, pri ktorej prevzala zakladateľka inštitútu sestra
Verónica María Berzosa Martínezová
schvaľovací dekrét. (RV)

20. februára umýval dublinský arcibiskup Diarmuid Martin
nohy obetiam sexuálneho zneužívania kňazmi. Išlo o jeden z najviditeľnejších prejavov ľútosti za systematické zlé zaobchádzanie s deťmi.
Tento škandál otriasa základmi
Katolíckej cirkvi v Írsku. (TASR)

Svätý Otec prijal 26. februára
rezignáciu 91-ročného maronitského patriarchu Antiochie
kardinála Nasrallaha Pierra Sfeira.
Kardinál sa 23. februára zúčastnil
na požehnaní sochy zakladateľa maronitskej cirkvi – sv. Marona, ktorá
je umiestnená v jednom z výklenkov
Baziliky sv. Petra. (TK KBS, RV)

Trojdňové kresťansko-židovské stretnutie v Paríži sa skončilo
2. marca. 70 delegátov, medzi ktorými boli kardináli a rabíni z celého
sveta, sa zaoberalo témou 40 rokov
dialógu: reflexie a perspektívy pre
budúcnosť. (RV)

Filadelfská arcidiecéza v USA
8. marca dočasne zbavila kňazského úradu 21 rímskokatolíckych kňazov podozrivých zo
sexuálneho zneužívania detí. (TASR)

33 skupín britských anglikánov
začalo 9. marca prípravu na prijatie
katolíckej viery a katolíckej sviatosti
birmovania plánovaných na Zelený
štvrtok a veľkonočnú vigíliu. (RV)

Pri príležitosti 15. výročia založenia Apoštolského exarchátu
v Prahe celebroval Mons. Ladislav
Hučko, apoštolský exarcha, 12. marca
o 10.30 hod. archirejerskú Liturgiu
sv. Jána Zlatoústeho v Katedrále sv.
Klimenta v Prahe (www.exarchat.cz)

Medzinárodný ekumenický
deň na počesť Chiary Lubichovej
sa konal 12. marca v Tridente s mottom Chiara Lubichová – charizma
a život pre jednotu kresťanov. Okrem
miestnych spoločenských a cirkevných predstaviteľov sa na podujatí
zúčastnili zástupcovia 20 cirkví z 36
krajín.
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Konvertoval v cele smrti
Jedným z kandidátov na blahorečenie je Jacques Fesch,
francúzsky zločinec, ktorý bol
za vraždu odsúdený na trest
smrti a v roku 1957 popravený. Bol by to prvý taký prípad
od čias dobrého lotra, ktorý je
ctený ako svätec na základe slov,
ktoré k nemu z kríža predniesol
Kristus: „Amen, vravím ti, ešte
dnes budeš so mnou v raji“ (Lk

23, 43).
Odvážne rozhodnutie začať
beatifikáciu muža, ktorý bol
odsúdený za vraždu, prijal
pred 30 rokmi vtedajší parížsky
arcibiskup Jean Marie Lustiger.
Formálne bol diecézny proces
začatý v roku 1993 a v týchto
dňoch bol odovzdaný do Ríma
príslušnej vatikánskej kongregácii. (RV)

Ukrajinskí gréckokatolíci zažívajú nárast kňazských povolaní
Gréckokatolícka cirkev na západnej Ukrajine musí odmietať
adeptov kňazstva. Semináre
sú preplnené. Biskup Jaroslaw
Pryriz, koadjutor Samborsko-drohobyckej gréckokatolíckej
diecézy, o tom hovoril v sídle
nadácie Kirche in Not v nemeckom Königsteine, kam prišiel

v rámci svojej februárovej návštevy poďakovať za významnú
podporu diecézy. Kirche in Not
platí štúdiá 86 seminaristom
eparchie a pre 287 kňazov zaisťuje podporu formou dodávania
intencií.
Na stretnutí priblížil aj
súčasnú situáciu. Podľa jeho

názoru sa o novú vlnu povolania
pričinil okrem iného príklad
dobrých kňazov a svedectvo
Cirkvi v sociálnej oblasti. Pre
nedostatok miest v seminároch musí odmietať polovicu
kandidátov a v niektorých iných
diecézach dokonca dve tretiny.
(RV)

Gynekológovia majú tehotným odporúčať potrat
Všetky tehotné ženy, ktoré
prídu vo Veľkej Británii ku
gynekológovi, majú byť informované o tom, že potrat je pre
nich bezpečnejší než donosenie
dieťaťa. Bizarné odporúčanie sa
objavilo v najnovších smerniciach britského združenia gynekológov a pôrodníkov. Hovorí sa
v ňom tiež o tom, že ženy musia
byť informované o tom, že tehotenstvo je pre nich rizikovým

stavom a potrat ich môže rizika
ušetriť. Pacientkam sa má tiež
hovoriť, že väčšina žien, ktoré
sa rozhodli pre umelé ukončenie tehotenstva, sa nestretla
s negatívnymi psychickými
následkami.
Smernice sa objavili koncom
februára bez väčšej publicity
na internetových stránkach
združenia. Ako všetky dokumenty tohto typu boli

pred zverejnením podrobené
verejnej konzultácii. Zvláštne
je, že v tomto prípade bolo pripomienkové obdobie skrátené
z dvanásť na tri týždne. Za pozornosť stojí aj skutočnosť, že
s varovným hlasom sa prihlásilo
britské združenie psychiatrov.
Nesúhlasí s tézou, že u väčšiny
žien, ktoré abortom prešli, sa
negatívne psychické dôsledky
neobjavujú. (VR)

Týždenník Niedziela zbiera dokumenty
o Svetových dňoch mládeže v Čenstochovej
Pri príležitosti blahorečenia
Jána Pavla II. a 20. výročia
Svetových dní mládeže
v Čenstochovej v roku 1991
začal poľský katolícky
týždenník Niedziela zbierať
dokumenty a svedectvá ľudí,
ktorí sa na tejto udalosti zúčastnili. Svetové dni mládeže
1991 sa konali 14. a 15. augusta 1991 a mali veľkú symbolickú hodnotu: miestom ich
konania bolo Poľsko, rodisko
pápeža a zároveň jedna
z krajín, ktorá patrila medzi
satelity bývalého sovietskeho
bloku. Po prvýkrát v histórii
svetových dní mládeže bol

počet účastníkov väčší než
jeden milión a po prvýkrát
sa na nich mohli zúčastniť
mladí z krajín východnej
Európy.
Všetky spomienky a dokumenty, vrátane informácií v elektronickej podobe,
možno zasielať na e-mailovú adresu týždenníka Niedziela: sdmczestochowa@
niedziela.pl. Treba uviesť
svoje meno, adresu a oprávnenie publikovať materiál,
ktorý bude katalogizovaný
a k dispozícii na internetových stránkach týždenníka
Niedziela.
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V Bárke sa uskutočnil Kurz Filip,
animátorská škola a tematický víkend

Počas víkendu 11. – 13. februára
sa na Kurze Filip v Juskovej Voli

zúčastnilo 39 mladých ľudí,
o týždeň neskôr až 60 mladých

z Prešovskej archieparchie pod
vedením tímu Petra Liptáka
z Košíc.
Paralelne s týmto víkendom prebiehala aj ďalšia časť
animátorskej školy, na ktorej sa
zúčastnilo 21 budúcich animátorov pod vedením otca Milana
Zálehu CSsR. Témou víkendovej
školy bol proces odpustenia
spolu s jednotlivými etapami
a krokmi. V nedeľu sa všetci
stretli na spoločnej záverečnej
sv. liturgii v kaplnke centra.
(Slavomír Zahorjan)
25. – 27. februára sa konal
tematický víkend, na ktorom sa
zúčastnilo 30 mladých zo Sabinovského protopresbyterátu.
Témou víkendu bola Modlitba
a pôst. Pozvanie prijali aj otec
Róbert Krolák a otec Mikuláš
Tatár. (Viktória Žolnová)

Spolok nadviazal novú spoluprácu
V predvečer sviatku odchodu
do večnosti sv. Cyrila, v nedeľu
13. februára, sa v Košiciach uskutočnilo podujatie organizované
Spolkom sv. Cyrila a Metoda
a farnosťou na košickom sídlisku Terasa. V tento sviatok je
slúžená sv. liturgia za zosnulých
členov Spolku a Jednoty sv.
Cyrila a Metoda. S predsedom
Spolku sv. Cyrila a Metoda
otcom Michalom Hospodárom
koncelebroval svätú Liturgiu sv.
Jána Zlatoústeho aj vzácny hosť
prof. Tadeusz Zasępa, rektor
Katolíckej univerzity v Ružomberku, a miestny farár a protopresbyter otec Jozef Miňo.
V príležitostnej homílii
poukázal na neprehliadnuteľný

aspekt misie svätých bratov,
ktorým bolo ich pokojné,
mierumilovné hlásanie Božích
právd, ktoré napriek všelijakým
nástrahám i nepriazni pretrvalo až doteraz vo svojej rýdzej
podobe. Gréckokatolícka cirkev
na Slovensku je toho dôkazom.
Liturgická časť bola obohatená zborovým spevom v staroslovenčine. Len nedávno založený
mládežnícky spevokol miestnej
farnosti pod vedením kaplána
Daniela Porubca mal tak možnosť prezentovať svoje umenie.
Najvyšší predstaviteľ Katolíckej univerzity v Ružomberku
prof. Tadeusz Zasępa a predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda
v Michalovciach Michal Hos-

podár po bohoslužbe podpísali
dohodu o spolupráci univerzity
so Spolkom sv. Cyrila a Metoda. Novému členovi spolku
odovzdal predseda spolku
pamätnú plaketu zakladajúceho
člena. Na slávnosti sa zúčastnili
aj zástupcovia Matice slovenskej v Košiciach: PhDr. Jozef
Mižák, predseda miestneho
odboru, a stredoškolský profesor
Mgr. Ján Fečo. Predstavitelia MS
odovzdali dlhoročnému predsedovi spolku otcovi Michalovi
Hospodárovi pamätnú Medailu
sv. Cyrila a Metoda Matice slovenskej ako prejav vďaky a uznania za jeho neúnavné propagovanie cyrilo-metodskej tradície.
(Vladimír Teodor Miroššay)

Odpustovú slávnosť podporili darovaním krvi
V Katolíckej strednej pedagogickej škole sv. Cyrila a Metoda
v Košiciach sa 14. februára, pri
príležitosti sviatku sv. Konštantína Filozofa, konala odpustová
slávnosť za účasti vladyku Milana Chautura CSsR, košického
eparchu. Vladyka študentom
pripomenul, aby neustále túžili

po múdrosti a povzbudil ich
k vytváraniu hlbokých priateľských vzťahov.
V ranných hodinách škola
v spolupráci so Slovenským
Červeným krížom a Národnou
transfúznou službou SR odštartovala na svojej pôde aj Valentínsku kvapku krvi. Do odberu

sa zapojili viacerí darcovia krvi,
nielen samotní žiaci a vyučujúci, ale aj duchovní pôsobiaci
v Košickom protopresbyteráte,
ako aj samotný vladyka Milan. Akcia mala veľký úspech,
a preto v nej škola plánuje aj
v ďalších rokoch pokračovať.
(Mária Majzeľová)


Pri príležitosti sviatku Katedry svätého Petra sa v Bazilike
Zosnutia Presvätej Bohorodičky
v Ľutine uskutočnila 20. februára
slávnosť, ktorá vyvrcholila archijerejskou sv. liturgiou. Eucharistii
predsedal Mons. Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup a metropolita,
za prítomnosti vladyku Jána Eugena Kočiša, emeritného pražského
pomocného biskupa, 50 kňazov,
bohoslovcov kňazského seminára
v Prešove a vyše 200 veriacich.
Vladyka Ján Babjak v slávnostnej
homílii položil dôraz na Petrov
učiteľský úrad a na poslušnosť
Svätému Otcovi. Liturgiu spevom
sprevádzal Zbor sv. Romana Sladkopevca z kňazského seminára.
(Jozef Novický)


Minister kultúry SR Daniel
Krajcer sa stretol s predstaviteľmi cirkví a náboženských
spoločností. Témou pracovného
stretnutia 24. februára na hrade Červený Kameň boli otázky
financovania cirkví a náboženských
spoločností, ochrana kultúrnych
pamiatok, prípravy na oslavy 1150.
výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a ďalšie
aktuálne otázky. Katolícku cirkev
zastupovali predseda KBS Mons.
Stanislav Zvolenský, bratislavský
arcibiskup metropolita, Mons.
Ján Babjak, prešovský arcibiskup
a metropolita, Mons. Róbert Bezák,
trnavský arcibiskup, a Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický biskup.

V Dome kultúry v Banskom
sa 27. februára konal kresťanský
karneval. Na karnevale nechýbala
skvelá hudba, erko tance, štedrá
tombola a super masky. Dievčatá
z mládežníckeho zboru BELCANTO ANGELES – organizátorky
karnevalu – sa predstavili so skvelými maskami. Najkrajšie z nich boli
odmenené. (Angela Baranová)

Detský karneval svätých sa
uskutočnil 2. marca v obci Nižný

6|
Hrabovec. Táto zaujímavá akcia sa
vo farnosti konala po prvýkrát a zúčastnili sa na nej deti, rodičia i starí
rodičia. Vďaka štedrým sponzorom
sa deti mohli tešiť zo zaujímavých
cien. Hosťom karnevalu bol otec
Atanáz Mandzák. Stretnutie ukončila modlitbou pani M. Zimovčáková.
(Martina Zavidná)

V Litmanovej slávili 5. marca fatimskú sobotu. Program
sa na hore Zvir začal rozjímavým
ružencom, po ktorom nasledovala
archijerejská sv. liturgia. Hlavným
slúžiteľom bol prešovský arcibiskup
a metropolita Mons. Ján Babjak SJ,
koncelebroval pražský pomocný
emeritný biskup Ján Eugen Kočiš
a ďalší kňazi. Po svätej liturgii sa
veriaci pomodlili na úmysel Svätého
Otca, Korunku k Božiemu milosrdenstvu a Moleben k Presvätej
Bohorodičke. (Matúš Verba)

Marcová fatimská sobota (5.
marca) v Chráme Svätého Ducha
v Michalovciach bola orientovaná
na prípravu prežívania veľkopôstneho obdobia. Po liturgickej modlitbe
hodinky nasledovala prednáška otca
Ľuboslava Petrička. V nej kládol
dôraz na očistenie duše od hriechu.
Svätú liturgiu slávil otec Vladimír
Tomko, protosynkel Košickej eparchie. Na slávnosti bola potešiteľná
účasť kňazov z maďarského protopresbyterátu i veriacich. (Michal
Hospodár)

Vyše 700 pútnikov sa stretlo
6. marca na mariánskom pútnickom mieste v Litmanovej.
Program púte sa začal uctením
ikony Presvätej Bohorodičky,
modlitbou Akatistu k Bohorodičke
a pokračoval modlitbou slávnostného ruženca. Vrcholom púte bola sv.
liturgia, na ktorej ohlásil Božie slovo
otec Marcel Pisio. Po svätej liturgii sa pútnici na hore Zvir modlili
na úmysel Svätého Otca a Korunku
k Božiemu milosrdenstvu. Oficiálnou večernou modlitbou východnej cirkvi – večierňou – slávenou
na Zvire vstúpili do obdobia Veľkého
pôstu. (Matúš Verba)

Akreditačná komisia potvrdila
Katolíckej univerzite v Ružomberku status univerzitnej vysokej
školy. V stanovenej lehote prijala
dostatočné opatrenia na odstránenie
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Prešovský arcibiskup navštívil Rudlov

13. februára navštívil vladyka Ján
Babjak SJ, prešovský arcibiskup
a metropolita, spolu s emeritným pražským pomocným
biskupom Jánom Eugenom
Kočišom gréckokatolíckych

veriacich vo farnosti Rudlov.
Vzácnych hostí pri vstupe
do chrámu privítal starosta obce
pán Ján Markuš, ktorý vyjadril
v mene obyvateľov obce radosť
z ich príchodu. Nechýbalo

tradičné privítanie chlebom
a soľou v miestnych krojoch.
Počas archijerejskej sv.
liturgie sa prítomným veriacim prihovoril otec arcibiskup
a v duchu evanjelia o mýtnikovi
a farizejovi ich vyzval k tomu,
aby si podobne ako mýtnik
uvedomovali svoje poklesky
a hriechy, vedeli si ich priznať
a následne činili dobro. Lebo
len tak možno dosiahnuť
u Boha ospravedlnenie.
Na záver svätej liturgie sa otec
Peter Olšavský, správca farnosti
Rudlov, poďakoval vzácnym
hosťom za ich návštevu. (Magdaléna Nemčíková)

Vladyka Ján Babjak ocenil záchranu knižnice
Prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ 15.
februára v aule Gréckokatolíckej
teologickej fakulty Prešovskej
univerzity (GTF PU) v Prešove
ocenil pracovníka fakulty pána
Róberta Németha Medailou bl.
Pavla Petra Gojdiča OSBM.
Ocenenie mu udelil za záchranu fakultnej knižnice pri
havarijnej udalosti, ktorá sa
stala 23. septembra 2010, keď
v skorých ranných hodinách
začala z prasknutého vodovodného ventilu silným prúdom

striekať voda, a za mimoriadne
zodpovedné plnenie pracovných povinností. Vyzdvihol, že
pán Róbert Németh svojou duchaprítomnosťou a obetavosťou
zabránil ďalším materiálnym,
ale aj oveľa vážnejším škodám
v knižnici, keď hrozilo zničenie
vzácneho knižného fondu.
Vladyka Ján, veľký kancelár
GTF PU, za prítomnosti dekana
fakulty prof. Petra Šturáka
a ďalších zamestnancov fakulty
na adresu oceneného povedal,
že sa 23. septembra minulého

roka o 3.30 hod. ráno, keď mal
službu na vrátnici, hrdinsky
zachoval a odvrátil nemalú
škodu. Zmobilizoval hasičov,
dekana a ďalších, a vlastnými
rukami držal prívod vody, aby
boli škody čo najmenšie. Keby
voda tiekla bez obmedzenia
hodinu, bolo by všetko zničené.
Prof. Peter Šturák poďakoval
za ocenenie pracovníka fakulty
a povedal, že je to „vzpruha
do našej ďalšej práce“. (Ľubomír
Petrík)

Mikuláš Klimčák prijal Medailu bl. Pavla Petra Gojdiča OSBM
Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ navštívil 1.
marca v Bratislave akademického maliara Mikuláša Klimčáka, rytiera Rádu sv. Silvestra,
a vyznamenal ho. Ocenil tak
jeho veľký umelecký prínos pre
Prešovské arcibiskupstvo, ako aj
šírenie sakrálneho byzantského
umenia v spoločnosti. Vyznamenanie v podobe medaily
a dekrétu udeľuje vladyka Ján
od minulého roka osobnostiam
a inštitúciám, ktoré sa rôznym
spôsobom výrazne pričinili
o rozvoj Gréckokatolíckej cirkvi.
Mikuláš Klimčák sa narodil
16. novembra 1921 v Humennom. Patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov slovenského výtvarného umenia. Je

známy aj za hranicami našej
krajiny. Žije a pôsobí v Bratislave. Celý svoj život zasvätil
predovšetkým sakrálnemu
umeniu, jeho dielo vychádza
z byzantskej ikonografie. Je mu
obzvlášť blízka misia sv. Cyrila
a Metoda.
Dielo Mikuláša Klimčáka
dodáva duchovnú atmosféru
viacerým gréckokatolíckym
chrámom. Je autorom vnútornej ikonopisnej maľby v bazilike minor v Ľutine, autorom
oltára, ikonostasu a vnútornej
maľby v chráme v Bačkove,
exteriérovej krížovej cesty
a vnútornej chrámovej maľby
v Humennom, vitrážnych okien
v chráme v Ľubici či bohostánku v Kružlove. Jeho diela, ikony,

gobelíny a vitráže sa nachádzajú
aj v iných gréckokatolíckych, ale
aj v rímskokatolíckych chrámoch, na Gréckokatolíckom
arcibiskupskom úrade v Prešove, na Bratislavskom hrade či
v budove NR SR.
Aj keď sa vekom blíži k deväťdesiatke, je stále umelecky
činný. (Ľubomír Petrík)
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Vladyka Peter udelil nižšie svätenia
27. februára udelil vladyka
Peter Rusnák nižšie svätenia
kandidátovi z gréckokatolíckej
eparchie v Parme (Pittsburská
metropolita, USA) Michaelovi Scottovi Leemu. Obrad sa

konal v bratislavskej Katedrále
Povýšenia sv. Kríža o 10. 30 hod.
pred archijerejskou liturgiou.
Michael v súčasnosti študuje
na Medzinárodnom teologickom inštitúte v Trumau (ITI).

V máji tohto roka prijme diakonskú vysviacku z rúk vladyku
Johna Kudricka a bude pôsobiť
v Eparchii Parma v USA. (Stanislav Gábor)

Mladí víkendovali v Litmanovej

4. – 6. marca navštívilo 14
mladých z Gréckokatolíckeho
mládežníckeho a pastoračného
centra v Prešove spolu s otcom

Petrom Tirpákom Litmanovú.
Počas víkendu mohli pookriať
na tele i na duchu. V piatok po sv. liturgii v miestnom

chráme medzi nich zavítal otec
V. Kindja, ktorý vo svojej katechéze na základe Rembrandtovho obrazu Návrat márnotratného syna priblížil podobenstvo
a pomohol preniknúť do jeho
hĺbky. V sobotu účastníkom otec
M. Pisio priblížil pôst. Po prednáške vystúpili na horu Zvir,
kde sa spolu s ďalšími veriacimi
a otcom arcibiskupom a metropolitom Mons. Jánom Babjakom
SJ zúčastnili na fatimskej sobote.
Večer patril zábavnému programu. V nedeľu sa prítomní zúčastnili na slávnostnej sv. liturgii
a ďalších pobožnostiach na hore
Zvir. (Viktória Žolnová)

Nedožitá storočnica otca Júliusa Čonku
Otec Július Čonka, titulárny
dekan, sa narodil 16. marca 1911
vo Veľkej Kopani na Podkarpatskej Rusi, ordinovaný bol
21. novembra 1933 v Užhorode.
Ako kňaz pôsobil v rokoch
1933 – 1938 v Chuste, 1938 – 1947
v Slavkovciach a v rokoch 1947 –
1950 v Dúbravke.
Život otca Júliusa bol ozajstným svedectvom o nasledovaní
Krista a ochote trpieť. Už počas
jeho pôsobenia v Chuste a Ize
zažil prenasledovanie zo strany
pravoslávnych. Pri slávení svätej
liturgie v Ize hádzali do okien
svätyne kamene a 14. apríla 1937
bola cerkev podpálená. Zhorela
do tla okrem oltára, kazateľnice
a ikonostasu.
Po viacerých operáciách
na nohe zatúžil v roku 1948 navštíviť pútnické miesto Lurdy. To
dalo podnet na jeho zatknutie
a uväznenie v Ilave. 20. októbra
l948 bol prepustený, ale intenzívnejšie sledovaný. Po viacnásobnom presviedčaní, vyhrážkach, vysokých finančných ponukách a neustálom odmietaní

prestupu k Pravoslávnej cirkvi sa
stal prvou obeťou v ťažení proti
Gréckokatolíckej cirkvi. Ponúkanú vysokú odmenu 500 000 Kčs
odmietol so slovami: „Nie som
Judáš, aby som sa zriekol svojej
viery. Buď tie peniaze nemajú
hodnotu, alebo naša viera je tak
málo ocenená“.
Jedného októbrového dňa
v roku 1950 vo večerných hodinách ho chorého zatkli a odviezli do Michaloviec a potom
opäť do Ilavy. Jeho zdravotný
stav sa vo väzení zhoršil. Začiatkom februára 1951 bol z Ilavy
prevezený do trebišovskej
nemocnice, kde mu diagnostikovali sarkóm. V nemocnici
ho tajne navštívil otec Michal
Čarný a pripravil na cestu
do večnosti.
21. marca 1951, v deň smrti,
bol prevezený do Dúbravky,
k manželke a štyrom deťom.
Svoju šľachetnú dušu odovzdal
Spasiteľovi o 21.00 hod. vo veku
40 rokov a päť dní.
Kňazský pohreb za prítomnosti rodiny a troch kuráto-

rov tajne vykonal v nočných
hodinách otec Aurel Mihalič.
Cirkevný pohreb slúžil na Veľký
piatok otec Eduard Gerbery
za prítomnosti veľkého počtu
veriacich z Dúbravky a okolia.
Otec Július bol obľúbeným
kňazom a dobrým kazateľom.
Mnohí veriaci sa idúc okolo
kostola, kde je pochovaný, dlho
po jeho smrti v tichej spomienke zastavovali pri hrobe,
aby krátkou modlitbou prosili
Pána za jeho šľachetnú dušu.
(Ing. Emil Čonka)

nedostatkov zistených pri komplexnej akreditácii za jej činnosť
v rokoch 2002 – 2007 a zistené
nedostatky odstránila. Akademická
rankingová a ratingová agentúra
(ARRA) konštatovala, že KU v roku
2010 prekonala viac ako štvornásobne celoslovenský priemer rastu
indikátorov kvality slovenských
univerzít.

Dobrá novina vyzbierala
na pomoc Afrike vyše osemstoštyridsaťtisíc eur (25,5 milióna
korún). Do koledníckej akcie sa
zapojilo 25 536 detí a dospelých,
ktorí navštívili vyše 76-tisíc rodín.
V rámci koledovania sa v rímskokatolíckych a gréckokatolíckych farnostiach vyzbieralo celkovo 816-tisíc eur. K týmto výsledkom sa ešte
pripočítajú darcovia, ktorí od novembra 2010 do konca januára 2011
prispeli formou darcovskej SMS.
Výťažok pôjde najmä na projekty
na pomoc ľuďom v Keni, Ugande,
Etiópii a v južnom Sudáne.

V Prešove bude stáť socha
pápeža Jána Pavla II. Autorom
námetu pápeža, ktorý sa modlí,
je sochár Peter Beňo. Socha bude
z bronzu, podstavec z kameňa
a mala by stáť v centre mesta ešte
tento rok. Iniciátorom myšlienky
je Rímskokatolícky farský úrad
sv. Mikuláša v Prešove. Podporu
prejavili aj ostatné cirkvi v meste – gréckokatolícka, evanjelická
a pravoslávna. Dielo má podporu aj
zo strany mesta a samosprávneho
kraja. (SITA)

Expozícia histórie a súčasnosti Gréckokatolíckej teologickej
fakulty Prešovskej univerzity
v Prešove bola koncom februára
skompletizovaná. Expozícia sa
nachádza v obnovenej časti fakulty.
V sklenených vitrínach sú vystavené fotografie z rôznych udalostí,
publikácie – monografie a zborníky,
domáce i zahraničné ocenenia
fakulty. Medzi nimi sa nachádza
aj Medaila bl. Pavla Petra Gojdiča
OSBM, ktorú fakulte za šírenie dobrého mena Gréckokatolíckej cirkvi
odovzdal prešovský arcibiskup
a metropolita Mons. Ján Babjak SJ,
veľký kancelár fakulty, v minulom
roku pri príležitosti 130. výročia jej
založenia a 20. výročia obnovenia
jej činnosti. (Ľubomír Petrík)
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Národný týždeň
manželstva
Bardejov

V meste Bardejov sa do akcie
zapojili veriaci Gréckokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi
a Cirkvi bratskej. V nedeľu
13. februára v popoludňajších
hodinách pozvali manželov
na romantickú prechádzku
po námestí Bardejova, mesta,
ktoré vyhralo súťaž o najkrajšie
mesto Slovenska. Organizátori oslovili majiteľov kaviarní
a reštaurácií, aby na tento deň
pre všetky manželské páry
pripravili akciu dva za cenu
jedného. Viacerí majitelia podnikov akciu podporili. Manželia
boli pozvaní k tomu, aby počas
týždňa trávili spolu viac času.
(Jana Zorvanová)

manželov v tímových tričkách.
„Punčovú“ bowlingovú dráhu si
ako trofej odniesli víťazi turnaja
– manželia Bartkovci. (-dk)

Snina

Vo Farnosti Matky ustavičnej
pomoci v Snine prebiehali
počas celého týždňa modlitby

za manželstvá, ktoré vyvrcholili duchovnou obnovou pre
manželské páry a tých, ktorí
sa na manželstvo pripravujú,
v nedeľu 13. februára. Na obnove sa zúčastnilo takmer 100
veriacich. Počas nej zazneli
dve katechézy, prvá na tému
Muž a žena vo Svätom písme,
ktorú predniesol otec M. Prejsa,

sninský protopresbyter, a druhá
na tému Manželstvo ako cesta,
ktorú pripravil otec V. Sekera
s manželkou. (-mp)

Trhovište

V sobotu 12. februára sa v katolíckych farnostiach byzantského i latinského obradu v Trhovišti konala duchovná obnova
pre manželov. Pozvanie prijalo
12 párov, ktoré žijú v sviatostnom manželstve, a snúbenci.
Úvodnú prednášku na tému
Muž a žena otca Ivana Molčányiho, člena Rady pre rodinu pri
Košickej eparchii, uzavrela živá
diskusia, skúsenosti a povzbudenie starších párov. Program
pokračoval premietaním
filmu Fireproof (Ohňovzdorný)
a odovzdaním knihy Dar lásky
pre každý manželský pár. Záver
patril spoločnej bohoslužbe
v útulnom chráme v Lučkovciach. (-mr)

Veľká Tŕňa

Prešov-Sekčov

Počas prvého Národného týždňa
manželstva kňazi vyzvali veriacich k účasti na modlitbách
za manželstvá pri liturgiách
v týždni, počas ktorých si mohli
vypočuť tematické kázne.
V týždni venovanom manželom
prinášali do chrámu svadobné
fotografie. Vo štvrtok po adorácii bolo individuálne požehnávanie manželov Eucharistiou.
(Rastislav Baka)

Vo farnosti Veľká Tŕňa sa počas
týždňa v príhovoroch tematicky
dotýkali manželského života.
V piatok po sv. liturgii sa veriaci
zúčastnili na Eucharistickej
pobožnosti s rozjímaním nad
poslaním manželstva. V nedeľu
13. februára si pri sv. liturgiách
manželia obnovili sľuby a spečatili ich bozkom. Popoludní sa
vyše päťdesiat veriacich stretlo
v chráme pri rodinnom filme
Fireproof. (Peter Bombár)

Prešov-Sídlisko III

Zemplínske Hradište

V rámci prvého ročníka Národného týždňa manželstva
na Slovensku sa vo farnosti
Prešov- Sídlisko III uskutočnilo
11. februára stretnutie manželských párov. Manželia z farnosti
sa spoločne zúčastnili na sv.
liturgii obetovanej za všetky
manželstvá vo farnosti, po ktorej si obnovili manželské sľuby
a pripravili výstavku svadobných fotografií. Po svätej liturgii
sa časť z nich – 20 manželských párov – stretla na prvom
farskom bowlingovom turnaji

Vo farnosti v Zemplínskom
Hradišti sa 13. februára uskutočnilo nedeľné popoludnie
pre manželov, ktoré sa začalo
modlitbou Korunky k Božiemu
milosrdenstvu za manželstvá
a rodiny. Pokračovalo tematickou prednáškou pre manželov
o skutočnej láske, rozdieloch medzi mužom a ženou
a komunikácii v manželstve.
Nasledovalo premietanie filmu
Fireproof, po ktorom si páry
obnovili manželské sľuby. (Ivan
Molčányi) n
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na 5 minút

Obohacujú skúsenosťami
a modlitbou
V sobotu 12. februára sa prešovský arcibiskup a metropolita
Mons. Ján Babjak SJ stretol v Prešove s kňazmi dôchodcami,
ich manželkami a s manželkami zosnulých kňazov Prešovskej archieparchie.

S

tretnutie sa začalo archijerejskou svätou liturgiou v Katedrálnom chráme
sv. Jána Krstiteľa. S vladykom Jánom
koncelebroval aj emeritný pražský pomocný biskup Mons. Ján Eugen Kočiš, kňazi
z arcibiskupskej kúrie a dvadsať kňazov
dôchodcov. Na stretnutí sa zúčastnilo aj
dvadsať manželiek kňazov seniorov a manželiek zosnulých kňazov.
V homílii kancelár kúrie otec Ľubomír
Petrík povedal, že každoročné stretnutia prešovského arcibiskupa so staršími
kňazmi a ich manželkami sú duchovne
obohacujúce, pretože aj vo Svätom písme je slovo starší nielen vyjadrením, že
ide o presbyterov, ale je aj synonymom
múdrosti, životných skúseností, pokory
i vnímavosti na Boží hlas. Pripomenul list
Jána Pavla II. starším ľuďom, v ktorom
ponúka aj hlboký biblický pohľad na starobu. Práve v nej Boh prehovoril k mnohým
ľuďom a začalo sa napĺňať ich povolanie.
Pretože pri liturgickom slávení zaznelo
evanjeliové podobenstvo o sudcovi a vdove,
kazateľ upriamil pozornosť na dôvernú
modlitbu dňom i nocou, ktorá charakterizuje aj týchto kňazov a ich manželky. Sú
to mužovia a ženy modlitby, za ktorú im
vyjadril poďakovanie.

Po spoločnom obede mal pre všetkých
prednášku protosynkel Prešovskej archieparchie otec Michal Onderko ml., ktorý
hovoril na tému hodnoty kňazstva aj v staršom veku. Pritom uviedol, že istým spôsobom môžeme povedať, že sila našej cirkvi
je v množstve mladých kňazov. Zároveň to
však môže byť aj naša slabina. „Chybou je,
ak vonkajšie aktivity nahrádzajú osobnú
svätosť,“ povedal generálny vikár. Starí kňazi sú v našej cirkvi veľmi potrební aj preto,
aby sa modlili za našu cirkev a obetovali
svoje utrpenie, ale aj preto, aby „ďalej formovali a ďalej vychovávali mladých kňazov
k pravej zbožnosti a k pravej obete“.
Potom otec arcibiskup Ján predstavil prítomným súčasný život Prešovskej archieparchie. Pomocou fotografickej prezentácie
pútavo objasnil aktuálne dianie na pútnických miestach v Ľutine a v Litmanovej,
ktoré žijú pre pútnikov, aby tam mohli
posilňovať svoju vieru. V Ľutine blízko
baziliky „vyrastajú“ dve nové kaplnky,
ktoré by chcel vladyka posvätiť v lete počas
archieparchiálnej odpustovej slávnosti. Vladyka predstavil aj prácu štyroch formačných centier, ktoré pracujú s mládežou,
rodinami a Rómami aj hodnotné pôsobenie
Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity, gréckokatolíckeho kňazského seminára či gréckokatolíckej charity.
Všetkým poďakoval nielen za ich účasť, ale
aj za ich lásku k Bohu a k Cirkvi.
Otec Andrej Rusnák všetkým odovzdal
srdečný pozdrav emeritného prešovského
biskupa Mons. Jána Hirku.
Záver stretnutia patril svedectvám a spoločnej modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva. n
IS Prešovského arcibiskupstva
snímky: Dominik Petrík

Rozhovor s vladykom
Mons. Petrom Rusnákom
o púti zástupcov laických
hnutí a združení Slovenska
v Ríme, ktorá sa uskutočnila
11. – 15. februára
Kto organizoval toto
podujatie a čo bolo jeho
hlavným cieľom?
Púť do Ríma organizovalo
Fórum kresťanských inštitúcií. Hlavným
cieľom bolo putovať k hrobu sv. Cyrila
a nabádať k oživeniu a aktualizovaniu
evanjelizačného posolstva solúnskych
bratov. Na púti sa stretlo vyše 40 účastníkov z vyše 15 spoločenstiev a kresťanských inštitúcií. Púť im umožnila, aby
sa stretli, vzájomne spoznávali, putovali
a modlili sa.
Čo z programu bolo pre vás zvlášť
podnetné?
12. februára sme sa stretli s kardinálom
S. Rylkom, predsedom Kongregácie pre
laikov. Veľmi sa zaujímal o život Cirkvi
na Slovensku, zvlášť o špecifické slovenské hnutia – eRko alebo Hnutie kresťanských rodín. Povzbudzoval laikov,
lebo vidí problém súčasného človeka
a Cirkvi v oddelení človeka od človeka,
a práve v malých spoločenstvách nastáva
prepojenie a komunia.
Veľmi podnetné bolo stretnutie s Komunitou sv. Egídia, ktorá vznikla koncom
60-tych rokov. Podarilo sa im revoltu
mladých premeniť na niečo pozitívne.
Začali sa spolu modliť a potom išli
evanjelizovať do ulíc, k bezdomovcom,
žobrákom. Večer sme boli na ich modlitbách. Veľmi ma potešilo, že sa modlili
naše tropáre, spievali blaženstvá, Svätý
Bože, Dôstojné je.
Veľkým zážitkom bola nedeľná Eucharistia s kardinálom Tomkom v Pápežskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda, kde
bol prítomný aj vladyka Cyril Vasiľ.
V pondelok sme slávili Eucharistiu
v Bazilike sv. Klementa spolu s pútnikmi
z Čiech. Potom sme sa modlili pri hrobe
sv. Cyrila.
V čom vnímate dôležitosť postavenia
laikov v Cirkvi?
Cez osobný kontakt je evanjelizácia najúčinnejšia. Hlas kňazov nedôjde ďalej
ako do zadných lavíc, ale laik môže ukázať v bežnom živote kresťanský postoj
a lásku. Evanjelizuje v oveľa väčšej sile.
Potom sa slovo biskupa a kňaza stáva
hodnovernejším.
D. Kolesárová
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Symbol lásky

SDM 2011
madrid

Zakorenení a postavení na Ježišovi Kristovi,
upevnení vo viere (svätý pavol)

svetové dni mládeže
Madrid 2011
16. – 21. august

madrid2011.sk

Svetové dni mládeže sú a zostanú úzko spojené s osobou pápeža Jána Pavla II., ktorý prišiel s touto myšlienkou, pretože do mládeže
a mladého človeka vkladal veľkú nádej. Viackrát sa ho opýtali, prečo sa s nimi tak často
stretáva. Jeho odpoveď bola jednoduchá:
„Dôverujem mládeži. Verím, že dnešná mládež chce budovať svet spravodlivosti, pravdy
a lásky a s Božou pomocou to dokáže. Áno, ja
vo vás verím.“
Ale ako sa to všetko
začalo

25. marca 1983 otvoril Ján Pavol
II. mimoriadny Svätý rok,
počas ktorého otvoril Centrum
mládeže sv. Vavrinca v Ríme.
Mladým venoval chrám s priľahlými priestormi, ktoré sa nachádzali neďaleko Námestia sv.
Petra a ktoré od tej doby mali
slúžiť mladým pútnikom z celého sveta. Keď sa v roku 1984
končil mimoriadny Svätý rok,

pápež pozval na Kvetnú nedeľu
15. apríla do Ríma mladých ľudí
z celého sveta na púť. Vtedy
sa v Ríme zišlo okolo 300 000
mladých pútnikov, ktorí svojou
prítomnosťou oslovili nielen
pápeža, ale aj celý svet, ktorý
zostal prekvapený, že Cirkev aj
dnes dokáže osloviť mladého
človeka. Púť sa stala odrazovým mostíkom pre svetové dni
mládeže.

Ján Pavol II. na Veľkú noc
pripravil mladým ešte jedno prekvapenie. Daroval im
drevený kríž, ktorý počas
mimoriadneho Svätého roka
stál hneď vedľa hlavného oltára
vo svätopeterskej bazilike. Kríž
sa stal súčasťou centra mladých
v Ríme, ale aj svetových dní
mládeže. Stalo sa tradíciou, že
sprevádza tieto dni. Rok pred
stretnutím mládeže je prinesený do krajiny, v ktorej sa majú
konať. Okolo neho sa na modlitbách zhromažďujú mladí
ľudia. Je dojímavé načúvať
slovám Jána Pavla II., ktorými
odovzdal tento kríž mladým:
„Ježišov kríž! Neste ho do sveta
ako symbol lásky

Ježiša Krista, ktorá
miluje celé ľudstvo. Zvestujte
všetkým, že iba v ukrižovanom
a vzkriesenom Kristovi je vykúpenie a spása.“ Ešte počas púte
mladých v Ríme dozrela u Jána
Pavla II. myšlienka svetových
dní mládeže. Prípravnému
výboru púte vtedy povedal: „Je
to dobrá myšlienka, treba v nej
pokračovať.“

O rok neskôr

Ján Pavol II. využil Rok mládeže vyhlásený OSN, aby znova
pozval do Ríma mladých z celého sveta. V tom roku vyhlásil,
že Kvetná nedeľa sa v Katolíckej
cirkvi stáva Svetovým dňom
mládeže.
Zaujímavý je aj dôvod,
prečo si zvolil práve tento deň.
Opieral sa o evanjelium, ktoré
zaznieva na Kvetnú nedeľu
a pripomína vstup Ježiša do Jeruzalema. Vtedy sa konal „prvý
deň mládeže“. Deti držali v rukách palmové ratolesti a vítali
Krista. Na ich mieste stoja dnes
mladí z rôznych krajín a rás
a chcú tiež sprevádzať Ježiša.
Druhým dôvodom je skutočnosť, že mladí v liturgii Kvetnej

nedele objavujú posolstvo,
ktoré je adresované práve im.
„Vaša voľba, mladí kresťania, je
jasná: objaviť v Kristovom kríži
zmysel svojej existencie a zdroj
svojho misijného nadšenia.“
(List Jána Pavla II. na Kvetnú
nedeľu 5. apríla 1998)

Stretnutia v diecézach

Spolu s vyhlásením Svetového
dňa mládeže (SDM) pápež
vyzval biskupov vo všetkých
diecézach, aby sa v tento deň
stretávali s mladými ľuďmi.
V nasledujúcom roku 1986 sa
oficiálne konali prvé takéto dni.
Biskupi sa na Kvetnú nedeľu
stretli s mladými a zamýšľali
sa nad témou Vždy pripravení
svedčiť o nádeji, ktorá je vo vás
(1 Pt 3, 15).

Po tomto prvom oficiálnom
svetovom dni mládeže nasledovali ďalšie. Druhé sa konalo
v Buenos Aires v Argentíne 11.
– 12. apríla 1987. Pápež sa vydal
za mladými ľuďmi až tam. Dal
najavo, že je nutné, aby Cirkev
prichádzala k mladým ľuďom
všade, kde sa nachádzajú.
Odvtedy prebiehajú svetové
dni mládeže buď na diecéznej,
alebo na medzinárodnej úrovni. Na medzinárodnej úrovni je
to každý druhý alebo tretí rok.
Po Buenos Aires nasledovali
medzinárodné SDM v španielskom Santiagu de Compostela
(1989), v poľskej Čenstochovej
(1991), v kanadskom Denveri
(1993), v Manile (1995), v Paríži
(1997), v Ríme (2000), v Toronte (2002), v Kolíne nad Rýnom
(2005), v Sydney (2008).

Madrid

Tohto roka mladých privíta
Madrid. Svetové dni mládeže sa
budú niesť v duchu slov apoštola Pavla Kolosanom: „V ňom
zakorenení a na ňom postavení,
upevnení vo viere“ (Kol 2, 7).
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Púť sa uskutoční 11. – 21. augusta 2011. Pozostáva z dvoch podujatí: Dni v diecéze (DID),
ktoré sa budú konať 11. – 15. augusta 2011 a Svetové dni mládeže – SDM (World Youth Day –
WYD), ktoré sa konajú 16. – 21. augusta 2011. Púť je organizovaná ako jedno podujatie, ktorého
význam sa
časti na seba plynule nadväzujú. Zaregistrujte sa na oficiálnej stránke www.madrid2011.
počas
týchto
sk. V položke Registrácia treba správne vyplniť všetky registračné údaje.
troch
dní
Podmienky registrácie
bude klásť
1) Púť na svetové dni mládeže organizuje Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska pre mladých zo Slovenska
na sviatosť
2) Cena do 31. 05. 2011 – 460 eur; do 30. 06. 2011 – 500 eur (V cene je zahrnutý balíček
zmierenia, kto
pútnika, doprava autobusom, ubytovanie, strava, fond solidarity, tričko, šiltovka, spevrá sa bude
ník. Balíček nepokrýva stravu počas cesty autobusom. Cestovné poistenie si hradí každý
vysluhovať
účastník sám.)
na miestach, kde
3) Platba (Sumu treba uhradiť na číslo účtu vašej diecézy (číslo je priamo v registračbudú prebiehať
nom formulári). Ako variabilný symbol uveďte svoje telefónne číslo, ktoré uvediete
katechézy
pre mlav registračnom formulári, a do poznámky uveďte text: SDM_meno_priezvisko)
dých,
vo
všetkých
4) Registrácia je platná až po úhrade sumy. O jej potvrdení vám pošleme akcepchrámoch v Madride,
tačný e-mail. Registrácia je záväzná. Ak sa nemôžete zúčastniť na podujatí, je nutale
hlavne
né nájsť si za seba náhradu. Inak sú storno poplatky uplatnené vo výške 100%.
v
tzv.
parku odpustenia,
5) O odchode a príchode autobusov vás budeme včas informovať na stránkach www.madrid2011.sk.
kde bude zvláštne miesto
6) Účastníci mladší ako 18 rokov musia mať od svojich rodičov/zákonvyhradené na eucharisticných zástupcov potvrdenie.
kú adoráciu. Katechézy budú
prebiehať v dopoludňajších
Kontakty:
hodinách.
V popoludňajších
Prešovská archieparchia: Dominika Komišaková, ThLic.,
a
večerných
hodinách sa bude
tel. 0904 738 279 alebo 0907 533 832.
Košická eparchia: otec Martin Mati,
konať Festival mládeže. Nápltel. 0911 711 294
ňou festivalu budú rôzne akBratislavská eparchia: otec Igor Cingeľ,
tivity, ktoré umožnia mladým
tel. 0911 812 255
ľuďom podeliť sa o svoje umečastniť sa
lecké, náboženské a duchovné
na rôznych spoloskúsenosti viery a života.
čenských aktivitách a podSvätého Otca mladí privíujatiach zameraných na šport,
tajú v Madride vo štvrtok 18.
umenie, hudbu a pod.
SDM sa oficiálne začnú otvá- augusta vo večerných hodinách
Svetové dni mládeže sa
na Plaza de Cibeles. 19. augusta
racou sv. omšou, ktorú bude
rozdeľujú na dni strávené
bude vo večerných hodinách
v diecézach hostiteľskej krajiny sláviť madridský arcibiskup
krížová cesta v centre mesta,
Antonio María Rouco Varela
(11. – 15. august) a dni strávené
ktorá sa ukončí na námestí
v utorok 16. augusta vo večerv Madride (16. – 21.august).
Plaza de Colón. Svetové dni
V diecézach ponúka hostiteľská ných hodinách na Plaza de
vyvrcholia vigíliou so Svätým
Cibeles. V ďalšie tri dni (17. –
krajina mladým ľuďom svoju
Otcom v sobotu večer 20. aupohostinnosť, ale aj čas na spo- 19. august) bude tzv. „trojdnie“
gusta a sv. omšou v nedeľu ráno
znanie a zblíženie sa s jednot– tri dni prípravy pred vigíliou
21. augusta.
livými diecézami. Mladí ľudia
a sv. omšou so Svätým Otcom.
Každý, kto by sa chcel na 26.
budú mať možnosť stretnúť sa
Počas týchto troch dní budú
svetových dňoch mládeže zús miestnymi veriacimi, zažívať
v okolí Madridu prebiehať
častniť, sa musí zaregistrovať.
čas spoločnej modlitby a púte.
katechézy pod vedením biskuRada KBS pre mládež pripravila
Tiež budú mať príležitosť zúpov z celého sveta. Osobitný

registračný formulár, ktorý
je na webovej stránke www.
madrid2011.sk. Na tejto stránke
sú aj všetky informácie o tomto
stretnutí. Každý záujemca sa
môže zaregistrovať podľa toho,
do akej diecézy alebo eparchie
patrí. Účastníci Svetových dní
mládeže v Madride by nemali
mať menej ako 14 rokov veku
(do augusta 2011). Všetci mladí
do 18 rokov musia byť v sprievode dospelých a musia mať
písomné povolenie od rodičov.

Po ceste

Pápež Ján Pavol II. zakončil
príhovor na 1. svetových dňoch
mládeže v Ríme slovami: „Deň
mládeže znamená práve toto:
ísť v ústrety Bohu, ktorý vstúpil
do dejín človeka prostredníctvom veľkonočného tajomstva
Ježiša Krista. Vstúpil do nich
nezvratným spôsobom. A chce
sa stretnúť najprv s vami,
mladými. A každému z vás chce
povedať: ,Nasleduj ma. Nasleduj ma. Ja som Cesta, Pravda
a Život.’“
Týmito slovami by som vás
chcel pozvať na jedinečné
stretnutie so Svätým Otcom
Benediktom XVI. Ak nemôžete
prísť do Madridu, príďte na slávenie Svetového dňa mládeže
vo svojich eparchiách na Kvetnú nedeľu, prípadne na víkend
do GMC Bárka v Juskovej
Voli. n
Jozef Greško

WEBOVÉ STRÁNKY

www.madrid2011.sk
Či už na Svetové dni mládeže pocestujete, alebo nie, stránku www.madrid2011.sk,
ktorú sprístupnila Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska, by
ste mali každopádne navštíviť. Všeobecné
info je prvá záložka, ktorá vás veľmi rýchlo
zorientuje a usmerní ďalšie kroky presne podľa toho, čo je stredobodom vášho
záujmu. Každý pútnik zo Slovenska sa
musí nutne registrovať podľa príslušnosti
k diecéze, aby sa tak zabezpečila jednotná
koordinácia všetkých účastníkov. Musíte
to urobiť v zložke Registrácia. Samotnému

stretnutiu predchádza príprava. V sekcii
Posolstvo a katechézy nájdete metodiky
a katechézy na prípravu stretnutí mládeže

na farskej, dekanátnej i diecéznej úrovni.
Pretože informácií nikdy nie je dosť, určite
navštívte sekciu FAQ – najčastejšie kladené
otázky. Priamo v úvode webovej domény je
umiestený odkaz na registráciu do skupiny
Svetových dní mládeže na sociálnej sieti
Facebook, ktorý taktiež dávam do pozornosti.
Na záver už len jediné – tohtoročné leto
bude určite krásnym časom plným radosti,
viery a modlitby aj vďaka tomuto podujatiu.
Mikuláš Jančuš
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Svätá Jana z Arku 1

Drahí bratia a sestry,

dnes by som vám chcel porozprávať o Jane z Arku, mladej
svätej z konca stredoveku,
ktorá zomrela v roku 1431 ako
devätnásťročná. Táto svätá
Francúzska, citovaná viackrát
v Katechizme Katolíckej cirkvi,
je mimoriadne blízkou svätej
Kataríne Sienskej, patrónke
Talianska a Európy, o ktorej som
hovoril v jednej z nedávnych
katechéz. Sú to dve mladé ženy
z ľudu, laičky zasvätené sľubu
panenstva, mystičky aktívne
nie v kláštore, ale uprostred
dramatických skutočností
Cirkvi a sveta svojho času. Sú to
azda dve najcharakteristickejšie postavy spomedzi „silných
žien“, ktoré na konci stredoveku
bez strachu priniesli veľké svetlo evanjelia do komplexných
udalostí dejín. Mohli by sme
ich prirovnať k svätým ženám,
ktoré zostali na kalvárii blízko
ukrižovaného Ježiša a jeho
matky Márie, zatiaľ čo apoštoli
ušli a samotný Peter ho trikrát
zaprel. Cirkev v tom období
prežívala hlbokú krízu veľkej
schizmy Západu, ktorá trvala

takmer 40 rokov. Keď Katarína
Sienská v roku 1380 zomrela,
boli tu pápež a protipápež; keď
sa Jana v roku 1412 narodila,
bol tu pápež a dokonca dvaja
protipápeži. Spolu s týmto
rozkolom vnútri Cirkvi pretrvávali bratovražedné vojny medzi
kresťanskými národmi Európy.
Spomedzi nich i nekonečná
storočná vojna medzi Francúzskom a Anglickom.
Jana z Arku nevedela čítať ani písať, ale môžeme ju
spoznať v hĺbke jej duše vďaka
dvom prameňom mimoriadnej historickej hodnoty: dvom
procesom, ktoré sa jej týkali.
Prvý – Proces odsúdenia –
obsahuje prepis dlhých a početných vyšetrovaní Jany počas
posledných mesiacov jej života
(február – máj 1431) a obsahuje
aj slová samotnej svätice. Druhý
– Proces zrušenia odsúdenia
alebo rehabilitácie – obsahuje
svedectvá približne 120 očitých
svedkov všetkých období jej
života.
Jana sa narodila v obci Domrémy, malej dedinke na hraniciach medzi vtedajším Francúz-

skom a Lotrinskom. Jej rodičia
boli majetní sedliaci, známi
medzi ľuďmi ako výnimoční kresťania. Od nich prijala
dobrú náboženskú výchovu so
značným vplyvom spirituality
Ježišovho mena, vyučovanú
sv. Bernardínom Sienským
a šírenú v Európe františkánmi.
K Ježišovmu menu býva vždy
pripojené meno Márie, a tak
na pozadí ľudovej zbožnosti
je Janina spiritualita hlboko
kristocentrická a mariánska. Už
od detstva preukazovala veľkú
lásku a súcit tým najbiednejším,
chorým a všetkým trpiacim
v dramatickom kontexte vojny.
Z jej vlastných slov vieme,
že jej nábožný život dozrieva
v mystických zážitkoch od jej
trinástich rokov. Skrze „hlas
archanjela Michala“ sa Jana
cíti povolaná zintenzívniť svoj
kresťanský život a snažiť sa –
v prvej osobe – o oslobodenie
svojho ľudu. Jej okamžitou
odpoveďou, jej ÁNO-m je sľub
panenstva s novým obnoveným
úsilím v sviatostnom živote
a modlitbe: každodenná účasť
na svätej omši, častá svätá

spoveď a sväté prijímanie,
dlhé okamihy tichej modlitby
pred krížom alebo obrazom
Panny Márie. Súcit a snaha
mladej francúzskej vidiečanky
voči utrpeniu svojho ľudu sa
stali intenzívnejšími vďaka
mystickému vzťahu s Bohom.
Jedným z najoriginálnejších
aspektov tejto dievčiny je práve
tento vzťah medzi mystickou
skúsenosťou a politickým poslaním. Po rokoch skrytého života
a vnútorného dospievania
nasleduje dvojročný – krátky,
ale intenzívny – úsek jej verejného života: jeden rok činnosti
a jeden rok utrpenia.
Na začiatku roku 1429 Jana
začína svoje dielo oslobodenia.
Početné svedectvá ukazujú túto
mladú sedemnásťročnú ženu
ako osobu veľmi silnú a rozhodnú, schopnú presvedčiť neistých
a nesmelých mužov. Prekonajúc
všetky protivenstvá stretáva
sa s francúzskym dauphinom,
budúcim kráľom Karolom
VII., ktorý ju v Poitiers podrobí
skúške zo strany niektorých
univerzitných teológov. Ich posudok je pozitívny: nevidia v nej
nič zlé, iba dobrú kresťanku.
Jana 22. marca 1429 nadiktuje
dôležitý list anglickému kráľovi
a jeho mužom, ktorí obsadili mesto Orleans. Navrhuje
skutočný pokoj v spravodlivosti
medzi dvoma kresťanskými
národmi, vo svetle mien Ježiša
a Márie. Jej ponuka je však
odmietnutá a Jana musí bojovať
o oslobodenie mesta, čo sa
deje 8. mája. Ďalším vrcholným okamihom jej politickej
činnosti je korunovácia kráľa
Karola VII. v Remeši 17. júla
1429. Počas celého roka žije Jana
s vojakmi a plní uprostred nich
skutočné poslanie evanjelizácie.
Zachovalo sa množstvo svedectiev týkajúcich sa jej dobroty,
odvahy a mimoriadnej čistoty.
Je všetkými nazývaná a ona
sama sa definuje ako pulzella,
čiže panna. n
TK KBS
preložil Ľubomír Rebek
(pokračovanie v budúcom čísle)
ilustračná snímka z filmu Jana
z Arku: 123nonstop.com
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Ak budú oni mlčať, budú
kričať kamene. (Lk 19, 40)
V jednom roku, keď bol generálnym tajomníkom OSN Dag Hamarskiöld, bol na budove OSN
v New Yorku vyvesený veľký nápis: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť“. Bol to citát z podobenstva Jánovho evanjelia o viničnom kmeni. Tento obdivuhodný čin generálneho tajomníka,
hlboko veriaceho človeka, ktorý neskoršie tragicky zahynul pri leteckom nešťastí, nás pobáda položiť si otázku, či aj na reprezentatívnych budovách zjednocujúcej sa Európy v Bruseli
a v Štrasburgu niet miesta pre podobný nápis. Z doterajších politických či ideologických
peripetií môžeme pripustiť, že by tam mohli byť veľké nápisy, ale s celkom iným obsahom,
ktorý možno ešte zaváňa pušným prachom Francúzskej revolúcie.

V

eľký výkrik osobnej viery Daga Hamarskiölda
má svoje biblické paralely vo výkrikoch viery slepcov
pri Jerichu alebo pohanskej
kanaánskej ženy, ktorí dostali
od Ježiša to, o čo s vierou prosili. Slepci dostali zrak a Kanaánčanka uzdravenie svojej dcéry.
Ježišova trojročná misia silne
potvrdzovaná jeho Božími
skutkami evokovala v jasajúcich zástupoch pri jeho vstupe
do Jeruzalema na Kvetnú
nedeľu výkriky pravdy o Ježišovi: „Hosana synovi Dávidovmu,
ktorý prichádza v mene Pánovom“. Jeho protivníci chceli
pravdu umlčať a žiadali Ježiša,
aby im to zakázal kričať. Ale on
im na to povedal: „Ak budú oni
mlčať, budú kričať kamene.“
Ježišovi protivníci o pár dní
vyvolali davovú psychózu, kde
sa opäť na adresu Ježiša kričalo:
„Ukrižuj ho!“ A tieto dva druhy
výkrikov znejú a budú znieť
azda celými dejinami ľudstva.
A znejú aj v realite zjednocujúcej sa Európy, kde – ako sa zdá
– sa hlasnejšie kričí „Ukrižuj
ho!“
Lenže pravda o Ježišovi sa
nevytvára verejnou mienkou
alebo davovou psychózou. Ona
je raz a navždy daná, a túto
pravdu nedal zmeniť ani sám
Pilát v nápise na Ježišovom
kríži. A tak pravda o Ježišo-

vi a Ježiš sám ako Pravda sú
uholným kameňom všetkého, čo má mať pevný základ,
trvanlivosť a úspešnosť. Čo je
postavené na inom základe,
nemá pevnosť, nemá perspektívu a skôr či neskôr sa
rozdrúzga ako veľká socha,
ktorú videl vo sne babylonský kráľ Nabuchodonozor.
Nestačí mať hlavu zo zlata,
ak sú nohy, na ktorých socha
stojí, z hliny. Prorok Daniel
dal odpoveď aj Nabuchodonozorovi, aj všetkým politikom
Európskej únie. Ak prorocké
slová nezoberieme do úvahy
a nezačneme stavať na pevných duchovných základoch –
na Kristovi, budú aj projektanti
zjednotenej Európy bez Krista
raz počuť výrok, ktorý písala
ruka na múre kráľovského paláca v Babylone – Mene, Tekel,
Ufarsin – a pripomenieme si
ich význam, ako ich vysvetlil
opäť prorok Daniel.

Kameň,
čo stavitelia
zavrhnú, stane
sa vždy kameňom
uholným (porov. Ž 118, 22),
pretože nemožno položiť iný
základ, ako ten, ktorý je už
položený, a je ním Ježiš Kristus
(1 Kor 3, 11).

Nech
tento môj výkrik
zaznie tak hlasno,
aby ho počuli aj v Bruseli
a Štrasburgu.n
Jozef Voskár
ilustračné snímky:
www2.hull.ac.uk;
www.oecd.org

listáreň
Začiatkom kalendárneho roka nám prišiel do redakcie veľmi milý list od 80-ročnej čitateľky z Malého Lipníka:
Slava Isusu Christu!
Vážená redakcia časopisu Slovo!
Najprv Vám prajem všetko najlepšie
v novom roku 2011. Chcem sa Vám zo srdca

pekne poďakovať za Váš milý a pekný darček na Vianoce, čo ste mi poslali. Veľmi ma
prekvapil a potešil. Dostala som list a sväté
knihy. Rada čítam a rada sa tomu venujem.
Pán Boh Vám zaplať za Vašu lásku, lebo
láska je Boží dar. Ešte raz Vám pekne ďakujem za Vašu ochotu a s pozdravom končím
tento list.
Anna Štefaňáková
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Ide o budúcnosť
Potrebuje manželstvo prípravu? Na čo treba klásť dôraz
pri vstupe do manželstva? Týchto a aj ďalších otázok sa
dotkneme v rozhovore s mladými manželmi a rodičmi
dvoch detí Ing. Pavlom Vrabeľom, technológom výroby
plastových okien, a MUDr. Teréziou Vrabeľovou, lekárkou
na oddelení rádiodiagnostiky v Levoči. Okrem bežných
povinností sa venujú aj snúbencom v kurzoch prípravy
na manželstvo, ktoré druhý rok organizuje Centrum pre
rodinu na Sigorde pri Prešove.
Ako vnímate stav dnešných
manželstiev?
Paľo: Slovensko sa radí ku
kresťanským krajinám. Podľa
ostatného sčítania je tu asi 70%
kresťanov. Bez ohľadu na to
tradičná kresťanská rodina nevydáva svedectvo kresťanského
života. Istý mladý muž to veľmi
dobre pomenoval, že je nedeľný kresťan. A takýto štýl života
nie je oslovujúci. Mrzí ma to,
lebo ľudia, ktorí sú hľadajúci
alebo neveriaci, sa z nás kresťanov smejú. V Božom slove sa
píše, že sa „pre nás rúhajú Božiemu menu“. Je to práve preto,
že nie sme pravdiví. V chráme
na liturgii sa správame inak,
ako keď vyjdeme na ulicu.
Niektorí ľudia odmietajú
predmanželské prípravy.
V čom vidíte problém?
Paľo: Podľa mňa je to preto, lebo je pre nich ľahšie žiť
svoj model, svoju pravdu, než
hľadať a žiť tú pravú. Je to oveľa
jednoduchšie.
Terezka: Niekedy je to aj
o postoji, že Cirkev mi nemá
čo hovoriť do života. V úvode stretnutia sa účastníkov
pýtame, ako dlho sú spolu, či
majú termín sobáša a prečo
chcú mať sobáš v chráme. A z
ich odpovedí vidno, kto túži
hľadať Boha.
Pýtali ste sa aj na to, ako
dlho sa poznajú. Akú máte

skúsenosť s dĺžkou „chodenia“?
Paľo: Nezávisí od kvantity, ale
od kvality spoločného času. Sú
ľudia, ktorí sa môžu spoznávať aj sedem rokov, ale keď sa
spoznávajú nesprávnym spôsobom, tak aj to je málo. Odporúča sa spoznávať minimálne
štyri ročné obdobia.
Terezka: My sme spolu „chodili“ viac ako rok.
Aká bola cesta vášho rozhodnutia venovať sa prípravám na manželstvo?
Paľo: Oslovil nás otec Peter
Jakub. Vysvetlil nám, aký je to
projekt a akú má víziu. Veľmi
sme zvažovali, či do toho ísť, či
máme mladým čo ponúknuť,
keď nemáme za sebou desiatky

rokov spoločného života. To
bol najväčší otáznik. Modlili
sme sa za to a do tejto situácie prišlo Božie slovo z Knihy
proroka Jeremiáša: „Nehovor:
mladučký som, lebo pôjdeš
všade, kam ťa pošlem, a povieš
všetko, čo ti prikážem“ (Jer
1, 7). Nakoniec sme ponuku
prijali.
Terezka: Vstúpili sme do pilotného projektu kurzov prípravy
na manželstvo pod záštitou
Konferencie biskupov Slovenska. V jednotlivých diecézach
na Slovensku sa vytvorili tímy,
ktoré mali pripraviť tri formy
kurzu – víkendovú, dennú
a večernú. Nakoniec sme sa
rozhodli pre víkendovú formu
v Centre pre rodinu na Sigorde.
Bola pre nás najvýhodnejšia

– z hľadiska organizácie aj
osobného kontaktu s ľuďmi.
Paľo: Kurz nie je robený iba
formou prednášok. Pre nás je
dôležitý aj duchovný aspekt –
aby to bolo aj zažité a premodlené. A aj na ostatnom kurze
sme mali možnosť vidieť, že
Boh robil veľké veci.
Kto tvorí organizačný tím
kurzu?
Terezka: Spolupracujú na ňom
manželské páry a odborníci.
Na začiatku sme tím tvorili
my, otec Peter Jakub s manželkou Petrou a otec Ľuboš
Kohút na psychologické témy;
MUDr. František Orlovský
na prirodzené metódy zodpovedného rodičovstva, a otec
Peter Tirpák, ktorý s nami
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spolupracuje pri prednáškach
o sviatostiach. Postupne sa
pridali otec František Sochovič
s manželkou Mirkou a manželia Martin a Martuška Jurčišinovci z Prešova.
Čo tvorí základ kurzu?
Terezka: Témy sú spracované
centrálne cez KBS. Ide o 12
tém v deviatich stretnutiach:
Predstavenie a dôležitosť prípravy; Povolanie k manželstvu;
Ľudská sexualita; Podoby lásky;
Starostlivosť o manželstvo –
komunikácia a jej ťažkosti;
Kresťanská viera; Kresťanská
mravnosť; Životný štýl kresťana; Zodpovedné rodičovstvo,
prirodzené metódy plánovania rodičovstva; Príprava
na rodičovstvo a výchovu detí;
Sviatosti, sviatosť manželstva,
manželský sľub; Záver.
Paľo: Jednou z nosných vecí je,
aby sa budovalo spoločenstvo
a aby ho ľudia zažili. Spoločenstvo je totiž dôležitou súčasťou
duchovného rastu a všetci
potrebujeme mať túto skúsenosť. Ľudia ešte dokážu prísť
do chrámu v nedeľu a sem-tam
sa aj pomodliť nejaké naučené
modlitby, ale čítanie Božieho
slova a fenomén spoločenstva
sa vytratil. A práve na tomto
kurze je všetko obsiahnuté –
okrem prednášok aj liturgia,
spoločenstvo a zažité Božie
slovo.
Aká je vaša konkrétna služba a úloha v tíme?
Terezka: Máme na starosti
úvodné slovo, záver a niektoré
z tém. Okrem toho je našou
úlohou byť s účastníkmi a komunikovať s nimi. Mnohé veci
sa povedia práve pri neformálnych rozhovoroch.
Ďalšou našou úlohou je nielen vytvárať s nimi vzťah, ale
slúžiť im aj modlitbou.
Máte aj nejakú spätnú
väzbu?
Terezka: Spätnú väzbu
od snúbencov dostaneme
na konci kurzu pri spoločnom
zdieľaní, ako aj cez dotazníky. Napríklad tu bol istý pár,

ktorý už žil intímnym životom
pred manželstvom. Boh sa ich
dotkol a rozhodli sa zmeniť
svoj život. Urobili rozhodnutie,
ktoré predtým nemali šancu
urobiť, pretože nepoznali takú
možnosť. Iná slečna zasa napísala: „Ďakujem vám, že ste mi
otvorili oči, myseľ a srdce.“
Paľo: Nakoľko táto forma kurzov pre snúbencov je na Slovensku pomerne nová záležitosť,
spätnú väzbu priamo od manželských párov ešte nemáme.
Účastníci kurzu oceňovali aj to,
že mohli zažiť a vidieť v praxi
(na tíme, ktorý im slúži) manželský život. Oslovilo ich to,
pretože videli, že žiť vieru nie je
niečo zastarané, skostnatené.
Sám som nútený viac čítať
Sväté písmo a hľadať Boží plán
pre našu rodinu. Do veľkej
miery mi táto služba otvára
oči v tom, ako mám viesť svoju
rodinu, ako máme žiť, na čo
máme klásť dôraz.
Terezka: Ak by sme to mohli
zhrnúť, tak účastníci najviac
oceňovali osobné svedectvo
a modlitbu.
Paľo: Vyjadrujú sa v tom zmysle, že Boh sa dotýka ich sŕdc.
Ktoré témy účastníkov najviac zaujali?
Paľo: Je to individuálne,
pretože každý príde na kurz
s inými problémami. Niekoho
osloví napríklad výchova. Jeden
účastník sa delil, že váhal vstúpiť do manželstva práve kvôli
tomu, že si nevedel predstaviť,
ako bude vychovávať svoje deti.
Terezka: Na stretnutí zažil,
že sa to dá.
Paľo: Veľa ľudí oslovuje zodpovedné rodičovstvo, komunikácia, životný štýl, sexualita...
Teraz to troška obrátim. Čo
vy považujete za najdôležitejšie z celej prípravy?
Paľo: Aby sa stretli so živým
Kristom a nadviazali s ním
osobný vzťah.
Terezka: Dôležité je ohlásenie
kerygmy a pozvanie do rozhodnutia žiť podľa Božej vôle
ako v osobnom živote, tak aj vo
vzťahu.

Čo vidíte ako najčastejší kameň úrazu v manželstve?
Paľo: Myslím si, že najviac
problémov prichádza cez vzájomnú komunikáciu. Manželia
sa potrebujú naučiť odovzdávať
si informácie o čomkoľvek. Ak
sa nevedia správne a s láskou
rozprávať, najskôr sa zrania.
Terezka: Boha máme iba
na obrázku, v nedeľu a vo
sviatky v chráme. Nie je súčasťou našich manželstiev.
Ako sa mladí ľudia môžu vyhnúť najpálčivejším problémom v manželstve alebo ich
v budúcnosti ľahšie riešiť?
Terezka: Mladí nie sú pripravení do manželstva, čo
sa týka prirodzených metód
zodpovedného rodičovstva.
Je málo párov, ktoré poznajú
svoju plodnosť. Niektoré páry
to riešia tesne pred svadbou,
niektoré to odkladajú až
do manželstva.
Ženy nepoznajú svoju
plodnosť, manželia nepoznajú
svoju plodnosť a z toho potom
vyplýva veľmi veľa problémov
v intímnom živote. Následne
mnohé páry „preskočia“ na antikoncepciu.
Dr. Orlovský hovorí výrok
jednej svojej známej: „Najväčšie veno, ktoré môže žena
priniesť do manželstva, sú
minimálne dva roky záznamov
cyklu.“ A ja s tým súhlasím.
Veľmi ďakujem svojim rodičom
za tento dar, ktorý mi odovzdali.
Paľo: Myslím si, že mladí si
potrebujú vyriešiť osobnostné problémy – odpovedať si
na otázku, prečo vlastne idú
do vzťahu, aký majú motív. Je
veľmi dôležité, aby si vedeli
zosúladiť hodnotový rebríček.
Je dobré, aby poznali roly zo
svojich rodín – to, čo si z nich
nesú do manželstva, aby ich
to neprekvapilo, keď začnú
žiť v spoločnej domácnosti.
V každej rodine sú iné modely
správania, iné zvyky, rozhodovania, riešenia konfliktov...
za rozhovor ďakuje
Dada Kolesárová

kultúra

Fra Angelico
2010
17. februára 2011 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca uskutočnilo slávnostné odovzdanie ceny Fra
Angelico umelcom za prínos kresťanských hodnôt
do umenia za rok 2010.
Mons. František Rábek,
predseda Rady pre vedu,
vzdelanie a kultúru pri KBS,
za prítomnosti trnavského
arcibiskupa Mons. Róberta
Bezáka, bratislavského
eparchu Mons. Petra
Rusnáka, podpredsedu
Národnej rady SR Pavla
Hrušovského, podpredsedu
vlády SR Jána Figeľa, ministra kultúry Daniela Krajcera
odovzdal cenu 13 umelcom
a umeleckým združeniam.
V kategórii výtvarné umenie boli ocenení doc. Dušan
Králik, akademický sochár,
Jozef Cincík, akademický maliar, in memoriam
a Jozef Dorica, akademický
maliar. V kategórii slovesné
umenie boli ocenení básnik
Mgr. Mikuláš Kasarda, herec Jozef Šimonovič, básnik
Ing. Mgr. Blažej Krasnovský in memoriam a kňaz
ThDr. Anton Tyrol spolu
s Katolíckym biblickým dielom a Vydavateľstvom dona
Bosca. V kategórii hudobné
umenie ocenili hudobných
skladateľov doc. Vladimíra Godára a prof. Dr. h.c.
Ľudovíta Rajtera in memoriam. Mimoriadne ocenenie
si odniesli farár z Lendaku
P. Mario A. Hrtús OPraem,
Jozef Vrábel a spevácky
zbor Adoremus a kňaz
a vysokoškolský pedagóg
prof. ThDr. PhDr. Amantius
Akimjak, PhD.
TK KBS
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Krásna vec

Dva ciele

Manželstvo je pre človeka nádherný dar. Toto chcela ohlásiť našej spoločnosti aj iniciatíva Národný týždeň manželstva, ktorej rôzne prevedenia sme mohli zaregistrovať v nedávnom čase.

Ž

e manželstvo je úžasnou
hodnotou, počujeme
stále častejšie aj pri iných
príležitostiach a z rôznych zdrojov – najčastejšie kresťanských
(rôzne aktivity, práca hnutí
a organizácií). No skúsenosť
je často taká, že manželstvo sa
už veľmi „nenosí“ a spomínané
aktivity vyvolávajú v spoločnosti postoje pohŕdania, výsmechu,
pobúrenia a netajenej pochybovačnosti. Snaha šíriť pozitívne
vnímanie hodnoty manželstva
je v dnešnej spoločnosti spojená
s podobnými reakciami, ako
keby chcel ktosi pozitívne
a s nadšením hovoriť o politike.
Je nepríjemnou realitou, že
manželstvo je vnímané v takom
svetle. Niet pochýb, že príčinou
tohto skeptického pohľadu
na manželstvo, zvlášť u mladej
generácie, nie
je nič iné
než

skreslený, ba priam zohavený
obraz o tejto hodnote, získaný
z pozorovania negatívnych
príkladov, a chýbanie poznania
o tom, čo manželstvo skutočne
je. A táto realita ma pohýna k písaniu týchto riadkov.
Azda ešte nie je neskoro na to,
aby sme rozprávaním pravdy
o manželstve mohli meniť túto
náladu v spoločnosti.

Manželstvo – podstata
a krása
Ak zadáte do internetového vyhľadávača heslo „manželstvo“,
vyhodí vám hneď niekoľko
definícií. Ak však chceme porozumieť podstate manželstva
a objaviť jeho zmysel a krásu,
nenájdeme výstižnejšiu definíciu, než je tá biblická: „Potom
Pán Boh povedal: ,Nie je dobré
byť človeku samému. Urobím
mu pomoc, ktorá mu bude
podobná.’ ... A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán, Boh,
ženu a priviedol ju k Adamovi.
... Preto muž opustí svojho otca
i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným
telom“ (Gn 2, 18 – 25).

Boží nápad

Prvou dôležitou vecou, ktorú nám hovorí cez tieto verše
sám Boh, je skutočnosť, že
manželstvo je Boží nápad.
Boh je ten, ktorý vidí, že je to
niečo potrebné. Manželstvo
je také staré ako sám svet. Je
staršie ako hriech. Pochádza
od Boha, ktorý ho utvoril. Jeho
ustanovenie bolo posledným
úkonom Božieho diela stvorenia. To, že je manželstvo
od Boha, pre nás prakticky
znamená, že ak mu chceme
dobre porozumieť, potrebu-

jeme skúmať, ako ho myslel
on. Potrebujeme hľadať Boží
plán pre manželstvo. Nájdeme ho v Biblii a v učení Cirkvi.
No asi ťažko v telenovelách,
seriáloch a reality show.

Prečo manželstvo?

Ďalšou dôležitou pravdou,
ktorú objavujeme v spomínanej
definícii, je pravda o zmysle
manželstva. Teda na čo ho Boh
vymyslel. Ako vždy: pre dobro
človeka. Konkrétne: aby človek
nebol sám. Ide o najhlbšie naplnenie prirodzenej ľudskej
potreby – potreby spoločenstva. V Knihe Kazateľ čítame:
„Dvaja sú na tom lepšie ako
sám človek. ... Keď padnú,
jeden zdvihne druhého.
Beda však samému,
keď padne! Nemá pri
sebe druha, čo by ho
zdvihol. Aj sa lepšie
zahrejú, ak dvaja
ležia spolu, ale sám
– akože sa môže zahriať
sám? Veď dvaja vedia
premôcť samého, dvaja
sa skôr postavia na odpor. Trojmo usúkaný
povrazec sa nepretrhne tak chytro.“ (Kaz 4,
7 – 12) Aj z tohto citátu
cítiť, že manželské spoločenstvo má v sebe mnoho
pozitív pre človeka. A v závere
zdôrazňuje, že trojitý povraz
sa ľahko nepretrhne. To znamená, že v manželstve má
Boh čestné miesto a jedine
jeho prítomnosť zaručuje
stabilitu a odolnosť
voči tlakom. Je
rizikom vstupovať
do manželstva
bez osobného
vzťahu
s ním.

Cirkev s pomocou Svätého
Ducha rozlúskla aj ďalšie
dôležité pravdy o manželstve,
ktoré zahrnula do svojho učenia
a ktorých poznanie je prospešné na získanie pravdivého obrazu o tomto veľkom a úžasnom
dare. Jednou z nich je učenie
o dvoch cieľoch manželstva.
Prvý cieľ je dobro manželov. Súvisí to s tým, čo sme
hovorili vyššie a rozmenené
na drobné to znamená, že
človek prijíma skrze manželstvo mnohoraké dobro. Po telesnej stránke skrze intímne
telesné nažívanie s manželským
partnerom, ktoré je vyjadrením
odovzdávania sa v láske. Po psychickej stránke získava v tom
druhom osobu na zdieľanie,
kde zdieľanie sa s ťažkosťami
znamená rozloženie bremena
a zdieľanie sa s radosťou znamená jej rozmnoženie.
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A nakoniec po duchovnej
stránke získava pomocníka
na dosiahnutie spásy, ktorý je
mu bližšie aj v čase duchovnej
krízy a stáva sa nástrojom jeho
pozdvihnutia a posvätenia.
Druhým cieľom manželstva
je plodenie a výchova detí.
Otvorenie sa plodnosti je podľa
Božieho názoru pre manželstvo
podstatné. Je to nádherné, ale
často nedocenené privilégium,
že nás Boh pozýva byť spolu
činnými pri jeho stvoriteľskej
aktivite a je to prejav veľkej
dôvery, keď nám Boh zveruje
deti do výchovy a opatery.
Odmietnutie plodnosti odvracia manželský život od jeho
„najvzácnejšieho daru“, ktorým
je dieťa.
Poznanie týchto dvoch cieľov
manželstva „vyráža zuby“
dvom najväčším nepriateľom
manželstva v dnešnej dobe, a to
voľným zväzkom a homosexuálnym partnerstvám. Veď je
zjavné, že žiadny voľný zväzok
nedokáže poskytnúť človeku komplex tých dobier ako
sviatostné manželstvo a žiaden
homosexuálny pár, nech by
bol uzavretý kýmkoľvek, nie je
schopný počať ľudský život ani
vychovať dieťa na plnohodnotnú osobnosť.

Podstatné
v manželstve

Podstatnými znakmi manželstva sú jednota, s ktorou
je nezlučiteľná polygamia,
a nerozlučiteľnosť, s ktorou
je nezlučiteľný rozvod. Bezpochyby jeden i druhý znak
sprevádzajú každé manželstvo,
ktorého základ je v Bohu.
Tak to je v základných bodoch a hrubej línii čosi o Božom
pláne pre manželstvo. To je to,
čo dnes nepočuť z médií, o čom
sa málo rozpráva a čo sa málo
žije. A dalo by sa pokračovať
o dávaní a prijímaní, o láske,
ktorá uzdravuje zo sebectva...
Takto žité manželstvo je
skutočne krásna vec. Takto
nežité manželstvo sa ľahko
a rýchlo môže stať bremenom, čo vysvetľuje situáciu
v dnešnej spoločnosti, ktorú
sme opísali v úvode.
Túžim vyjadriť nádej, že
manželstvo sa znova stane hodnotou, po ktorej sa bude túžiť
a na ktorú sa možno tešiť. Na to
však treba, aby povstali Boží
muži a ženy – manželia ochotní
životom i slovom svedčiť o skutočnej kvalite manželstva podľa
Božieho plánu. n
František Sochovič
ilustračná snímka: www.workingmomjournal.com

Prešovské arcibiskupstvo úspešne
prezentovalo drevené chrámy
Audio sprievodca v desiatich jazykoch, informačný leták o drevených chrámoch na východe Slovenska, prezentačná brožúrka či
pamätná turistická pečiatka. S týmto všetkým sa môžu stretnúť
návštevníci šiestich gréckokatolíckych drevených chrámov v obciach Kožany, Jedlinka, Potoky, Nižný Komárnik, Uličské Krivé
a Kalná Roztoka. Tieto materiály i ďalšie aktivity boli realizované
Gréckokatolíckym arcibiskupstvom v Prešove v rámci projektu
Prezentácia drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste.
Ide o jeden z viacerých projektov, ktoré Prešovské arcibiskupstvo
realizuje na poli záchrany a prezentácie drevených chrámov.
Aktivity tohto projektu prebiehali od marca 2010 do februára
2011 v celkovej hodnote viac ako 46-tisíc eur. Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.
Prešovské arcibiskupstvo, ktoré má vo vlastníctve 27 z 36
gréckokatolíckych drevených chrámov na východnom Slovensku, už niekoľko rokov vyvíja enormné úsilie na ich záchranu
a prezentáciu. Táto činnosť patrí k jeho prioritám. Sú to skvosty
ľudovej sakrálnej architektúry, z ktorých väčšina naďalej slúži veriacim k ich duchovnému životu. Postupne prebieha kompletná
rekonštrukcia týchto chrámov, ktorá je finančne veľmi náročná. Gréckokatolíckej cirkvi nesmierne záleží na ich zachovaní
pre ďalšie generácie, pretože vypovedajú o viere, pokore, ale aj
o zručnosti Božieho ľudu, ktorý ich postavil a stále udržiava ako
miesta stretnutia s Bohom a blížnymi. (Daniel Dzurovčin)

varovanie

Duchovná výzbroj 6: Štít viery

N

eodmysliteľnou súčasťou výzbroje
rímskeho legionára bol štít. Výška
štítu rímskeho vojaka bola asi 1,20 m
a šírka 60 cm. Skladal sa z dvoch vrstiev
dreva. Predná časť bola obtiahnutá kožou.
Pri boji ho vojak zarazil do zeme a celý sa
za neho prikrčil. Dobre vycvičený vojak sa
pri boji vedel za svoj štít skryť tak, že ani
jedna časť jeho tela nebola vystavená strelám. Chránil ho úplne. Horľavé šípy boli
v tých časoch veľmi nebezpečnou zbraňou.
Namáčali sa v smole a strieľali na nepriateľa. Pred bojom si preto vojaci namočili štít
vo vode, aby sa na ňom nepriateľské šípy
uhasili.
Pavol hovorí o štíte viery v duchovnom
boji. Náš štít viery musí byť takisto kompletný vo všetkých rozmeroch. Musí pokryť
celú našu osobnosť – ducha, dušu a telo.

Diabol napadne každú oblasť, ktorú
môže zasiahnuť. Zaútočí na našu myseľ,
srdce, na naše telo alebo financie, preto
potrebujeme mať štít, ktorý nás celých
zakryje. Ak nemôže diabol zasiahnuť nás,
otočí útok na ľudí, ktorí sú nám najbližšie
alebo ľudí nám zverených. Je to manželka,
manžel, deti... Potrebujeme mať taký široký štít viery, aby prikryl všetkých, za ktorých sme zodpovední.
Niekedy sú šípy „ohnivé“. Sú vystrelené
s úmyslom nielen zraniť, ale zapáliť všetko,
na čo sú namierené. Môžu sa začať ohne
klebiet alebo ohováraní, rozdelenia v rodinách, alebo celých farností. Ale pozorne
a efektívne používaný štít viery nielen
zastaví šípy, ale ich aj uhasí.
Používať štít viery znamená skrývať sa
za Božie slovo, za Božie prisľúbenia. Byť

prikrytý Božím slovom, byť ním naplnený.
„Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva.“ (Kol 3, 16)
Diabol pri pokúšaní Ježiša (Lk 4, 1 – 12)
strieľal na neho „horľavé šípy“: „Ak si Boží
Syn..., ak sa mi budeš klaňať...“ – chcel
zasiahnuť jeho myseľ (aby pochyboval
o svojom synovstve), jeho telo (si hladný,
preto si urob chlieb z kameňov), srdce
(klaňaj sa mi a dám ti moc). Ježiš bol plný
Božieho slova, a tak je každý útok diabla
zahasený jeho autoritou.
Vybuduj si štít viery čítaním Božieho
slova a jeho učením sa naspamäť, aby si
mohol stáť na pevnom základe, zakrytý Božími prisľúbeniami, ktoré poznáš a zakúšaš
vo svojom živote.
Damián Saraka
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Animaškola 3
Stretká podľa vekovej
kategórie (4)
Pre deti vo veku
10 – 16 rokov (starší
školský vek – puberta)
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

2. časť
Dôležité:
Nájsť si priateľa, bútľavú
vŕbu, nie neustáleho kritika!
→ test rodiny, či dokáže byť
mladému človekovi priateľom, alebo kritikom.
Potrebuje vzor a potrebuje aj
hranice. Vzor ukazuje odkiaľ
pokiaľ.
Potreba autority, ale ↔ nastáva aj jej kritika.
Potreba dovoliť mladému
človeku povedať svoj názor, aj
keď bude odlišný od názoru
autority. Keď sa pubescent
bojí povedať svoj názor alebo
zdanlivo pritakáva, potom
svoje názory a presvedčenia
bude ventilovať niekde inde;
otázka znie, akú partiu či
spoločnosť nájde.
Voľba povolania = častý konflikt s predstavami rodičov →
byť citlivý.
Potreba včleniť sa do nejakej
skupiny rovesníkov, byť jej
plnohodnotným členom →
dobrá skupina dokáže urobiť
niekedy až heroické činy,
zlá však môže skončiť veľmi
zle v ohľade na budúcnosť
mladého človeka.
Zvýšený záujem o knihy, je
dôležité, čo sa im dostane
do ruky.
Veľký význam v živote mladého človeka má hudba →
dôležitosť zohráva jej správny
výber.
Chlapci – veľký význam má
fyzická kondícia – šport.
Sexuálny vývin – nezanedbať
výchovu v rodine k otázkam
sexuality, keďže mladý človek
je často konfrontovaný s otázkami a produkciou zvonku,
propagáciou voľnej lásky.

Praktická metodika

TÉMA: Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu

milosrdenstvo
CIEĽ: Hľadať odpoveď
na otázku, aké je to pravé milosrdenstvo, ktoré máme preukazovať a akého milosrdenstva sa
nám za to dostane.
POMÔCKY: Sväté písmo,
papiere s tajničkami, papiere
VEK: 14 – 18 rokov
PRIEBEH:
Úvodná modlitba
Animátor vedie úvodnú
modlitbu, v ktorej prosí Svätého
Ducha o otvorené srdca a vnímavosť
Diskusia 1
Pokús sa definovať slovo
milosrdný (milý alebo milovať
+ srdce = mať milé srdce alebo
milovať srdcom). Nie je to však
obyčajný súcit bez činov, ale
preukazovanie lásky všetkým
bez rozdielu, bez kladenia
podmienok, bez očakávania odmeny a pochvaly. Dobro človeka
je v tomto prípade najhlavnejším cieľom.
NIE JE TO VNÚTORNÝ CIT,
ALE SPÔSOB ČINNOSTI.
Aktivita 1
Aké skutky milosrdenstva
môžeme konať? Pomôžu ti
tajničky.
1. Ktorému apoštolovi uzdravil Ježiš svokru?		
(PETROVI)
2. Ktorý kráľ dal pozabíjať
deti v Betlehem?		
(HERODES)
3. Aké bolo civilné meno Jána
Pavla II.?			
(KAROL)
4. Ktorého brata predali
Jakubovi synovia do Egypta?
(JOZEFA)
5. Ktorým mesiacom sa
začína cirkevný rok?		
(SEPTEMBROM)
6. Ktorý z apoštolov bol miláčikom Ježiša?			
(JÁN)
7. Španielsky Jozef (JOSÉ)
1. Na ktorý deň vystúpil Ježiš
do neba po zmŕtvychvstaní?

(ŠTYRIDSIATY)
2. Kde sa konali stretnutia
mládeže pred Bystrou? 		
(JUSKOVA VOĽA)
3. Ako ináč nazývame obdobie Veľkej noci? 		
(PASCHA)
4. Stena, ktorá delí svätyňu
od lode. 				
(IKONOSTAS)
5. Ktorú sviatosť možno prijať
iba raz?			
(KŇAZSTVO)
6. Stolík, na ktorom kňaz
vykonáva proskomídiu.		
(ŽERTVENÍK)
7. Tretí Jakubov syn (LÉVI)
Diskusia 2
Poznáte skutky telesného
a duchovného milosrdenstva?
Aké sú to? Aké milosrdenstvo
dosiahneme?
Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi (Mt 18, 23 – 35)
Pán odpustil svojmu sluhovi
dlžobu. Aj Boh nám odpúšťa
naše neprávosti a hriechy, hoc
by boli akokoľvek veľké, lebo
jeho milosrdenstvo je nekonečné (Ž 107, 43). Ale sluha nekonal
podobne voči svojmu dlžníkovi,
preto bol vydaný mučiteľom
a musel splatiť celú dlžobu.
● Boh koná milosrdne voči
tomu, kto praktizuje milosrdenstvo. Božie milosrdenstvo ide
pred milosrdenstvom človeka

a je mu vzorom a nasledovania
hodnou normou.
Aktivita 2
Veci, ktoré urobil Samaritán
a ktoré môžem urobiť aj ja
Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi (Lk 10,
30 – 37)
Podrobne si rozoberieme,
čo všetko urobil Samaritán pri
ranenom a aktualizujeme to pre
súčasnosť.
Napríklad:
1. Prišiel k ranenému človeku.
Možno je v tvojom okolí
niekto, okolo koho prechádzaš
a potrebuje pomoc.
2. Uvidel ho.
Dôležité je zbadať na človeku,
že má nejaké trápenie.
3. Bolo mu ho ľúto.
Ak chceš naozaj pomôcť,
musíš sa vcítiť do jeho bolesti.
Domáca úloha
Konať ako milosrdný Samaritán – každý deň si to pripomenúť a konať milosrdne
Záverečná modlitba n
spracovala
Dominika Komišaková
(podľa Metodika – Mária
Zorvanová, rod. Mlatičeková)
ilustračná snímka:
Archív GMC Bárka
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Povedal som áno
B
ožie cesty sú niekedy veľmi zaujímavé.
Ponúkame vám príbeh
človeka, ktorý 28. februára prijal z rúk vladyku Petra Rusnáka
nižšie svätenia.
Vyrastal som v protestantskej
rodine, ktorá nebola veľmi veriaca. V čase dospievania som sa
úplne vzdialil od Boha. Stratil
som vieru a žil som nemorálne.
Zaujímalo ma len moje šťastie.

Spoznal som veriace dievča.
Bola katolíčka, ale nepraktizujúca. Zaľúbil som sa do nej.
Náš vzťah však nebol založený
na vzťahu s Kristom. Vzali sme
sa, no zažívali sme v našom
vzťahu veľké problémy.
Stalo sa to raz na Vianoce,
keď sme spolu s manželkinou
rodinou išli na polnočnú omšu.
Počas omše mi dal Boh pocítiť
svoju lásku a milosrdenstvo,

milosť a pokoj. Dovtedy som
nezažil nič podobné. Cítil som,
že Boh ma miluje, že ma prijíma. Vstúpil som do Katolíckej
cirkvi. V tom čase som končil
magisterské štúdium biochémie. Debbie, moja manželka,
otehotnela – bolo to prvé tehotenstvo – a presťahovali sme
sa do inej časti USA, kde som
pokračoval v doktorandskom
štúdiu z molekulárnej a bun-

kovej biológie. V meste, kde
sme bývali, sme začali pracovať
s mládežou. Doktorát som dokončil v roku 1997, po narodení
nášho druhého dieťaťa. Manželka i ja sme cítili, že Boh nás
volá k tomu, aby sme sa plne
venovali službe mladým. Deväť
rokov sme pracovali vo veľkej
farnosti na predmestí (asi 2 500
rodín). Počas toho obdobia sa
nám narodili ďalšie dve deti.
Opäť sme pocítili, že Boh
nás volá k niečomu novému.
Rozhodol som sa ísť študovať
teológiu na Medzinárodný teologický inštitút (ITI) v Rakúsku.
Zanechal som svoju prácu vo
farnosti. Predali sme všetko, čo
sme mali: dom, auto, nábytok,
a v roku 2006 sme sa presťahovali do Rakúska. Keď sme
z USA odchádzali, čakali sme
ďalšie bábätko. V Rakúsku sa
nám narodilo naše piate dieťa.
Na ITI sme spoznali východnú
Katolícku cirkev a hneď sme
si ju zamilovali. Vstúpili sme
do Ruténskej gréckokatolíckej
cirkvi Pittsburskej metropolie.
Stretol som biskupa z USA.
Ježiš ma povolal spolu s mojou
manželkou do služby v eparchii
v Parme. A my sme povedali
áno! n
Michael Scott Lee
preložil Stanislav Gábor
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Pred zrkadlom

Z

rkadlo sa bežne používa v domácnosti,
doprave, zdravotníctve, optických zariadeniach, osvetľovacích telesách, meracích
prístrojoch, ďalekohľadoch a pod. Podľa
tvaru odrazovej plochy a účelu použitia
rozlišujeme rovinné, duté, vypuklé alebo
krivé zrkadlo.
V starozákonnej dobe sa zrkadlá zhotovovali z liateho a dobre vylešteného kovu,
medi, mosadze, bronzu, striebra a zlata (Ex
38, 8; Jób 37, 17). Tie, čo sa našli pri vykopávkach, mali oválnu i hranatú podobu
a často boli opatrené rukoväťou. Nástenné
zrkadlá nepoznali. Sklenené zrkadlá sa objavili asi v 1. stor. po Kr. Kovové ani sklenené
však nikdy neodrážali obraz dokonale. Vždy
znova boli hladené a vytierané, pretože
podliehali okysličovaniu. Nedokonalosť

zrkadiel by sme mohli prirovnať k nedostatočnému duchovnému videniu na tomto svete, ktoré je stavané do protikladu
k dokonalému videniu, ktoré zakúsime vo
večnosti. „Teraz vidíme len nejasne, akoby
v zrkadle; no potom z tváre do tváre.“ (1 Kor
13, 12a)
V životných skúškach sa zrkadlí náš
charakter. V zrkadle pokory vidíme svoju
hriešnosť. Umenie je zrkadlom doby, syn
je zrkadlom svojho otca, oko je zrkadlom
duše... Zrkadlom svojho života môžeme
urobiť čokoľvek, môže to byť iný človek,
ktorým hodnotíme veci, súčasná morálka
spoločnosti, ale aj svedomie. No nič z toho
nezaručuje, že odraz bude pravdivý a presný (dokonalý). Skresľujúce zrkadlo a pokrivené videnie podáva znetvorený obraz.

Dokonalým zrkadlom pre toho, kto hľadá
Boha, je Božie slovo a Boží zákon. Ak sa človek pozerá do tohto zrkadla, neznamená, že
sa zmení, „ale kto sa zahľadí do dokonalého
zákona slobody a vytrvá, kto nie je zábudlivý poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten
bude blahoslavený pre svoje skutky“ (Jak 1,
23 – 25).
Odraz v zrkadle môžeme vidieť iba
vďaka dopadu svetla. V duchovnom zmysle
dobre vidíme len vo svetle Svätého Ducha.
A ten istý Duch nás pripodobňuje obrazu
Krista. „... s odhalenou tvárou hľadíme ako
v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch
nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší
obraz.“ (2 Kor 3, 18)
Marica Kipikašová
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Prebudenie
S
tudené marcové ráno síce
predznamenávalo príchod
jari, no v srdci Moniky
stále vládla chladná zima. Jej
život sa pomaly, ale isto uberal
nesprávnym smerom už roky,
no nepripúšťala si to. Veď predsa nebola zlý človek – nikomu
nič neukradla, nikoho nezabila.
Aj manželovi bola verná tak
ako ostatné ženy. Malý flirt sa
predsa nepočíta. Prečo sa jej to
teda muselo stať, prečo práve
k nej je život taký nespravodlivý
a krutý?
Tieto myšlienky prebiehali
v hlave mladej ženy jedna pred
druhou. V tichu sedela na nemocničnej chodbe a z očí jej
kvapkali slzy. Hoci jej jediný
syn mal iba 12 rokov, odišiel
v noci do krčmy v susednej
dedine a opil sa do nemoty.
Otrávil sa. Lekár jej povedal, že
takú hladinu alkoholu u dieťaťa
ešte nevidel ani o nej nepočul.
Prečo? Prečo jej syn? Čo povie
svojmu manželovi, keď sa vráti
z Nemecka? Veď sa to neutají!
Vynadá jej, že je neschopná
matka, čo sa nedokáže postarať
o jedno dieťa!
Myšlienkami si okolo seba
budovala silný val, cez ktorý
vonkajší svet nemohol preniknúť. Lekár sa jej musel dotknúť,
aby si ho všimla. Postavila sa.
Oznámil jej smutnú správu –
jej malý Milan to nezvládol.
Nič nepomohlo. Pomaly skĺzla
na lavičku a znova sa ponorila
do ešte pochmúrnejších myšlienok. A teraz ju budú vyšetrovať, polícia, rodina... Hanba,
ktorú videla pred očami, bola

taká obrovská, že sa jej zľakla.
Zdvihla sa a odišla z nemocnice
bez slova ako tichá mŕtvola.
Nevnímala svet.
Pomaly sa blížila k autobusovej zastávke, stačilo už iba
prejsť na druhú stranu. Hlavu
síce otočila na obe strany, no nič
nevnímala. Vstúpila na cestu.
Vtom okolostojaci začuli pískanie bŕzd a tupý náraz útleho
ženského tela o prednú masku
automobilu. Upadla do bezvedomia.
Prešli tri týždne. Vonku bol
už apríl a cez nemocničné
okno bolo počuť štebot vtákov
oznamujúcich víťazstvo jari nad
zimou. V to aprílové ráno Monika znova otvorila oči. O chvíľu
sa izba naplnila personálom nemocnice. Okolo obeda tam už
bol aj jej manžel. Večer Moniku
previezli do klasickej nemocničnej izby, kde mala stráviť svoj
čas v spoločnosti dvoch ďalších
pacientok. Cítila, že žije ako
v sne, nevnímala skutočnosť.
Nudila sa. Manžel musel odcestovať späť za prácou – veď načo
by tu bol, už jej bolo lepšie.
O pár dní zostala sama.
Po spolubývajúcich zostali
iba prázdne postele a kôpka
starších časopisov. Poprosila
sestričku, aby jej ich podala.
Začala listovať. Zrazu sa jej časopisy vyšmykli a pomaly zleteli
na zem. V snahe zachrániť, čo
sa dá, zachytila aspoň jeden.
Potešila sa, no o zlomok sekundy jej radosť pominula – bol to
náboženský časopis. Položila si
ho na paplón a uprene hľadela
raz na stenu, potom na okno

a nakoniec na časopis. Nechcela
znova vyrušovať sestričku.
Neochotne si ho vzala a začala listovať. Najprv si prezrela
farebné obrázky, potom ju zaujali nadpisy. „No jasné,“ myslela
si v srdci svoje. No nakoniec
začala čítať. Článok za článkom. Pomaly, aby si krátila
dlhú chvíľu. Jej myšlienkový val
začalo narúšať chvenie v duši.
O chvíľu sa spustil lejak sĺz.
Zrazu pochopila svoju chybu.
Začala vnímať svoj život. Slzy
jej stekali po tvári a ukazovali ju
takú, aká skutočne bola. Opustenú, nešťastnú. A v mnohom
vinnú za jej stav.
Prestala čítať a časopis bezvládne klesol na paplón. No oči
opúšťala jedna slza za druhou.
Pád valu znamenal otvorenie
svedomia a vtedy pochopila,
ako doteraz sebe i svojej rodine
ubližovala. Myslela iba na seba.
Chcela iba jedno dieťa. A tak
po Milanovi povedala, že rodiť
ani trpieť deväť mesiacov už

nebude. „Nech si to skúsia
muži!“ myslela si. Chyba!
Milanovi dala všetko, všetko
mu dovolila. A keď sa niekto
ozval, odbila ho slovami, nech
sa stará sám o seba. Ďalšia
chyba. Tlačila na manžela, aby
šiel pracovať do zahraničia.
Nechcela prísť počas krízy
o svoj štandard. Chyba! Chyba,
chyba... Jedna chyba striedala
druhú. Pochopila, že myslela
iba na seba a nie na druhých.
Kde je teraz jej manžel? Kde je
teraz jej Milan? Zrazu pocítila
nesmiernu túžbu po tom, aby
existovalo nebo. Aby nebol mŕtvy naozaj. Navždy. Vedela, že
nebol práve vzorom svätosti, no
konečne myslela viac na iného
než na seba. A z jej srdca začala
vytekať malá riečka modlitby:
„Bože, kdekoľvek si, postaraj sa
mi o dieťa...“ n
Jeremy
ilustračná snímka:
sxc.hu

Šaty
Je krátko pred ôsmou večer
a v kaplnke vysokoškolského
internátu sa o krátku chvíľu
začne svätá liturgia. Prípravy
však kazia hlučné tóny nie
práve najvhodnejšej hudby,
vychádzajúce priamo z miestnosti pod kaplnkou. Sú také
hlasné a prenikavé, že ani pri
najlepšej vôli ich nemožno
ignorovať. Vtedy zasiahne
kňaz. Už oblečený sa stráca
za dverami. Vzápätí hudba

stíchne a vo dverách stojí
usmiaty „záchranca situácie“.
Jeho poznámka rozosmeje
prítomných: „Zisťujem, že
som mal byť vychovávateľom
v internáte.“ Svoje konštatovanie ukončí trefným postrehom: „Ani som im nemusel
nič hovoriť. Stačilo, že ma zbadali a hneď pochopili. ,Áno,
dáme to tichšie.’ A že vraj šaty
nerobia človeka!“
Mária Dudová-Bašistová

katechéza | 21
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Zastaň sa

To, že je Boh zástanca, vnímam v dvoch rovinách. Prvou je postoj Boha
voči vdovám, sirotám a ľuďom v situácii, ktorá ich prevyšuje, a sami
sa ubrániť nevedia. Druhou je Ježišova reakcia na obvinenia diabla
na našu adresu, ktorú neraz výstižne vyjadril apoštol Pavol (napr. Rim
8, 33 nn). Prosba v ekténii sa vzťahuje na tieto dve možnosti. Aký postoj
voči nášmu zástancovi sa potom čaká od nás?

P

ri čítaní Zachariáša ma
zaujala veta: „Toto hovorí
Pán zástupov: ,Horlím
za Jeruzalem a za Sion veľkou
horlivosťou. A veľmi sa hnevám na bezstarostné národy,
ktoré, keď som sa málo hneval,
napomáhali zlo’“ (Zach 1, 14 n).
Boh trestal svoj ľud za neveru
a vydával ich nepriateľom, aby
ich vychoval. Ale pohanské
národy neraz konali svojvoľne
a rozmnožovali násilie na Božom ľude. Cez Izaiáša Boh takto
karhá „dcéru Babylon“: „Hneval
som sa na svoj ľud, ... a dal som
ti ich do rúk; nemala si k nim
ľútosti, zaťažila si starcov svojím
jarmom veľmi. A riekla si: ,Večne
budem paňou’, nevzala si si to
k srdcu“ (Iz 47, 6 n). Vybavovali sa mi ďalšie podobné texty.
Napríklad Jóbovi priatelia. Mohli
Jóba vytiahnuť z jeho „depresií“
nejakou aktivitou, modliť sa
spolu s ním, dať mu jednoducho

pocítiť, že si ho napriek všetkému vážia a jeho spoločnosť pre
nich nie je záťažou. Iste by ho
to v jeho ponížení povzbudilo
a pomohlo mu, aby touto skúsenosťou prešiel statočne s Bohom
na čele. Nespravili to. Svojvoľne
sa postavili na stranu diabla, ktorý obviňuje a trápi. Napadla mi
aj Ježišova výčitka iniciatívnemu
sluhovi: „Ako to povedal, jeden
zo sluhov, čo tam stál, udrel
Ježiša po tvári a povedal: ,Tak
odpovedáš veľkňazovi?’ Ježiš
mu odvetil: ,Ak som zle povedal,
dokáž, čo bolo zlé, ale ak dobre,
prečo ma biješ?!’“ (Jn 18, 22 n).
Tieto a iné momenty v Biblii
mi pripomenuli známu súvzťažnosť z Otčenáša: „Odpusť nám
naše viny, ako i my odpúšťame“
a ponúkli jej variáciu: „Zastaň
sa za nás, ako sa my zastávame“.
Iste ste sa už aj vy rozprávali
o človeku, ktorý je v problémoch
a nereaguje podľa vás správne,

za svoje trápenie si zrejme môže
sám a sám si ho aj zväčšuje.
Niekto je hyperaktívny a mal by
sa šetriť, iný je lenivý a mal by
sa rozhýbať, niekto by sa mal
skamarátiť s úprimnosťou, ak
nechce prísť o priateľov, iný by
mal rozprávať menej z toho istého dôvodu a pod. Diagnostikujeme, súdime a poúčame, chceme
pochopiť cudzie správanie. Ale
Písmo nehovorí nič o tom, že
máme jeden druhému rozumieť,
prísť na dôvody, prečo niekto
koná tak a nie inak. Zato je plné
viet o tom, že si máme niesť svoje
bremená, preukazovať pozornú
lásku, dvíhať sa z dna, modliť
sa za seba a slúžiť si rôznymi
spôsobmi, šitými na mieru.
Hriech ostáva hriechom.
Ten ospravedlňovať nesmieme.
Lenže vec pokánia, výchovy
i naloženia s hriechom z Božej
i ľudskej strany je len na Bohu
a človeku, ktorého sa to týka.

Boh vydal Izrael do rúk pohanov, aby ich vychoval a ukázal,
že hriech má svoje dôsledky. Ale
kruté správanie pohanov bolo
svojvoľným bonusom splodeným pýchou a povyšovaním sa
nad Boží ľud. Ak niekto v našej
blízkosti trpí, hoci aj v dôsledku
hriechu, nie je na nás, aby sme
sa stavali na stranu sudcov, a už
vôbec nie na stranu iniciatívnych vykonávateľov trestu.
Je jedna vec zastať sa niekoho,
kto nespravodlivo trpí. Žiaľ,
okrem pomoci, ktorú poskytneme, si často ublížime pyšnou
hrdosťou na svoje konanie. Je
fajn zastať sa človeka, ktorého
máme radi, lebo aj pri jeho
chybe vieme, že má dobré srdce.
Ale je niečo celkom iné slúžiť
tým menej príjemným, prejaviť
lásku tomu, koho zlyhanie škodí
nám osobne. Pobavil ma výrok
autora istej knihy, ktorý hovorí,
že na svete je toľko miliárd
ľudí a on pritom myslí furt len
na jedného – na seba. Výstižné.
Myslíme na seba. Preto zlyhávame v láske. A zlyhávať budeme.
Nech nás o to viac Boží Duch
usvedčuje z tvrdosti srdca a neschopnosti zastávať sa iných,
hoci sami toľkokrát potrebujeme a ešte budeme potrebovať,
aby sa Boh zastal nás. n
Valéria Juríčková

zo života svätých

Odchod do večnosti svätého Metoda, slovienskeho učiteľa

O

živote a diele nášho učiteľa vo viere
arcibiskupa Metoda hovoria mnohé
písomné pamiatky zo skoršieho i neskoršieho obdobia po jeho plodnom pastierskom
účinkovaní a ohlasovaní viery v Ježiša Krista
medzi našimi predkami na Veľkej Morave.
Moravsko-panónska legenda o jeho posledných chvíľach medzi jeho ľudom hovorí toto:
„Keď takto všetky obvinenia na všetkých
stranách odvrátil a zavrel ústa mnohovravných, beh života zavŕšil, vieru zachoval,
očakávajúc korunu spravodlivosti. A pretože sa tak zapáčil Bohu, bol jeho miláčikom.
Priblížil sa čas prijať pokoj od (pozemských) strastí a mzdu za veľkú prácu.
A opýtali sa ho, hovoriac: ,Otče a ctihodný učiteľ, o kom zo svojich učeníkov si
myslíš, že by mal byť v učiteľstve tvojím
nástupcom?‘ Ukázal im teda jedného zo

svojich oddaných učeníkov menom Gorazd
a povedal: ,Tento je vašej krajiny slobodný
muž, učený dobre v latinských knihách,
pravoverný. To nech je vôľa Božia, i vaša
láska, ako aj moja.‘ Keď sa potom všetci ľudia zhromaždili na Kvetnú nedeľu,
vošiel do chrámu, aj keď sa už nemohol
hýbať, a kázal požehnať cisára i kniežatá,
duchovných a všetok ľud. Potom povedal:
,Strážte ma, deti, do tretieho dňa.‘ A tak sa
aj stalo. Keď svitol tretí deň, povedal ešte:
,Do tvojich rúk, Pane, vkladám svoju dušu.‘
Na rukách kňazov potom zosnul šiesteho
dňa mesiaca apríla, v tretej indikcii v roku
6939 od stvorenia sveta (6. apríl 885).
Keď ho potom jeho učeníci uložili
do truhly, vzdali mu dôstojné pocty. Smútočný obrad slúžili po latinsky, grécky a sloviensky a uložili ho do hlavného chrámu.

A pripojil sa k svojim otcom, patriarchom
i prorokom a apoštolom, učiteľom a mučeníkom. Keď sa potom zhromaždil nespočetný
zástup ľudí, odprevádzali ho so sviecami,
oplakávajúc dobrého učiteľa a pastiera. Muži
i ženy, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i rabi, vdovy i siroty, cudzinci i domáci, neduživí i zdraví, všetci, lebo všetkým bol
všetko, aby získal všetkých.
Ty však z výšav, svätá a ctihodná hlava, hľaď
vo svojich modlitbách na nás, ktorí po tebe
túžime, ty, ktorý zbavuješ od rôznych príkorí
svojich učeníkov a učenie rozširuješ, ale kacírstvo prenasleduješ. Nech tu žijeme hodní
svojho poslania a staneme si potom s tebou
ako tvoje stádo po pravej strane Krista Boha
nášho, prijímajúc od neho život večný. Lebo
jeho je sláva i česť na veky vekov. Amen.“
Jozef Gača

22 | na každý deň
PONDELOK 28. marec
Prepodobní Hilarion Nový a Štefan
Divotvorca
Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho:
Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Mt 13, 10 – 23, zač. 51

Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj
vaše uši, že počujú... (Mt 13, 16)
Úlohou kňaza je síce robiť všetko pre to,
aby bolo Božie slovo čo najzrozumiteľnejšie,
ale to najdôležitejšie robí aj tak Boh. Roľník
pripravuje pôdu, ako najlepšie vie, ale úroda
nie je nikdy podmienená ním, pretože vzrast
dáva iný. Boh pôsobí vo svojom slove bez
ohľadu na osobu či schopnosti kazateľa.
Dôležité je počúvať s pripraveným, „pooraným“ srdcom.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka. (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 29. marec
Prepodobný Marek
Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho:
1 Kor 1, 18 – 31, zač. 125; Mt 13, 24 – 30. 36b –
43, zač. 52. a 54

K hospodárovi prišli sluhovia a povedali
mu: „Pane, nezasial si na svojej roli dobré
semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ?“ (Mt 13,

27)

Sme Cirkvou, ktorá sa nachádza v rozmedzí
sejby a žatvy. Pre všetko živé a rozumné
stvorenie je to čas dozrievania a čas voľby.
Boh stvoril svet dobrý a pre dobro. Zlo
neprichádza od Boha, ale je Bohom „trpené“.
Boh nechce narúšať slobodné rozhodnutie
človeka. Má s ním trpezlivosť a neustálu
nádej, že sa vo svojej slobodnej voľbe a láske
prikloní na stranu dobra.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 30. marec
Prepodobný Ján Klimak
Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho:
Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Mt 18 – 26, zač. 32

Svetlo spravodlivých veselo (plápolá),

zatiaľ čo lampáš bezbožných zhasína. (Prís
13, 9)
Vyžaruje z nás svetlo a radosť? Alebo
nás ničia mocnosti temna, ktoré pôsobia
najčastejšie cez negatívne, pochmúrne
myšlienky: keď si neveríme; keď sa porovnávame s inými; keď si kladieme vysoké ciele
a požiadavky; keď sa všetkého bojíme; keď
sa cítime byť obeťou iných; keď necítime
Božiu prítomnosť.
Liturgia vopred posvätených darov:
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Menlivé časti zo stredy 4. týždňa Veľkého
pôstu a prepodobnému Hypatiovi. (MM:
22, 51)

ŠTVRTOK 31. marec
Prepodobný Hypatios
Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho:
Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Mt 25, 14 – 30, zač.
105

Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj
talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje. (Mt
25, 25)

Strach nás zotročuje, brzdí a blokuje. Je
na veľkú škodu, ak celú energiu vynakladáme len na to, aby sme nespravili žiadnu chybu. Ak takto rozmýšľame, prestávame tvoriť,
rásť a žiť. Veď čo už môže byť krajšie ako
vedomie, že Boh nehľadí na naše poklesky
a nedostatky, ale na našu veľkú vôľu a odhodlanosť spolupracovať s jeho milosťou?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 1. apríl
Prepodobná Mária Egypská
Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho:
2 Tim 3, 10 – 15, zač. 296; Mt 25, 1 – 13, zač.
104

Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať!
V tebe budú požehnané všetky pokolenia
zeme! (Gn 12, 3)
Požehnanie (blahoslovenije) obyčajne
poznáme z liturgických obradov. Ale každé
žičlivé slovo vyslovené v pokoji a láske je požehnaním, ktoré nás môže sprevádzať nielen
v chráme, ale na každom kroku. Ak žehnáme, budeme požehnaní. Preto zvážme každé
slovo, každý úkon mysle, aby sme sa stali
nositeľmi pokoja a odrazom Božej lásky.
Liturgia vopred posvätených darov:
Menlivé časti z piatka 4. týždňa Veľkého
pôstu, mučeníkom z 3. hlasu a prepodobnému Títovi. (MM: 23, 40, 51)

SOBOTA 2. apríl
Štvrtá zádušná sobota
Prepodobný Títus Divotvorca
Čítania: Hebr 6, 9 – 12, zač. 313; Mk 7, 31 –
37, zač. 31 (rad.); 1 Kor 15, 47 – 57, zač. 163;
Jn 5, 24 – 30, zač. 16 (zosnulým)

On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu
prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu
jazyka. Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu: „Effeta“, čo znamená:
„Otvor sa“. (Mk 7, 33 – 34)

Zástup ľudí strháva človeka na svoju stranu.
On sa stáva hluchým. Nemá priestor na vypočutie si svojich myšlienok. Nepočuje hlas
svojho srdca.
Ak niečo nepočujem, nikdy o tom nemôžem
hovoriť. Ježiš prerušuje dav a lieči osobným
kontaktom. Iba v tichosti dokážem správne
počuť. Iba ak sa nemusím prekrikovať, dokážem dokonale vyjadriť svoje pocity.
Liturgia: Menlivé časti zosnulým. Namiesto Dôstojné je sa spieva Najčistejšia
Bohorodička. Panychída. (HS: 162; PZ: 116;
HP: 117)

NEDEĽA 3. apríl
Štvrtá pôstna nedeľa – Prepodobný Ján
Klimak
Prepodobný vyznávač Nikita
Čítania: Hebr 6, 13 – 20, zač. 314; Mk 9, 17 –
31, zač. 40 (rad.); Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Mt
4, 25 – 5, 12, zač. 10 (prep.)

Verím. Pomôž mojej nevere! (Mk 9, 24)
Štyri slová. Krátke a výstižné! Koľko nádeje,
odhodlania, úprimnosti, strachu a viery sa
ukrýva v tomto zúfajúcom vyznaní! A nielen
to, ale aj jedna úžasná a pravdivá myšlienka:
Viera je niečo, čo si nemôžeme vyprodukovať sami. Viera nám musí byť darovaná.
Ak je však darovaná, musíme si ju vedieť
strážiť. Pri viere ide o záchranu. O Titanicu
hovorili, že je nepotopiteľný. Pasažieri boli
spokojní, kým sa nezačal potápať. Zrazu
mohutná loď nemá hodnotu. Dôležitejšie sú
maličké záchranné člny. Prečo? Azda sa dá
nimi dostať cez nevyspytateľné more? Nie,
ale je to posledná nádej! Ide o život a o smrť.
Aj otec z evanjelia má len jedinú šancu –
u Ježiša. Posledná nádej, z ktorej sa rodí
viera. Francúzsky básnik a filozof Albert
Camus napísal: „Ľudia, ktorí žijú z nádeje, dovidia ďalej. Ľudia, ktorí žijú z lásky,
dokážu vidieť hlbšie. Ľudia, ktorí žijú z viery,
vidia všetko v inom svetle.“ Človek neustále
hľadá oporu a pomoc u iných, ale často
nachádza len prázdne slová. Túži po láske,
ale možno stretáva len rivalitu a nepriazeň.
Hľadá porozumenie, ale často natrafí len
na tradicionalizmus a obmedzenosť. Aj keď
sa zdá, že máme už iba poslednú šancu,
nikdy nevieme, koľko šancí ešte bude! Preto
sa už dnes obráťme na nášho Záchrancu.
„Verím. Pomôž mojej nevere!“
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hlas 4.
Evanjelium na utierni prvé. Predobrazujúce
antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva,
I teraz kondák z triódy. Ostatné z hlasu.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Z teba,
Milostiplná. (HS: 146, 212; PZ: 100, 175; HP:
101, 174)
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PONDELOK 4. apríl
Prepodobní Jozef Hymnograf a Juraj
z Maley
Čítania v prípade, že sa slávi Liturgia sv.
Jána Zlatoústeho: Rim 12, 1 – 3, zač. 108;
Lk 6, 31 – 36, zač. 26

Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím:
Milujte svojich nepriateľov, robte dobre
tým, čo vás nenávidia. (Lk 6, 27)
Ak budeme ku všetkým ľuďom milí, nestratíme žiadneho zo svojich priateľov,
ale získame a spoznáme ďalších. Mnohí,
ktorých vnímame ako svojich odporcov, sú
vlastne našimi dobrodincami a (hoci možno
nevedomky) nám pomáhajú na ceste spásy.
Čínske príslovie hovorí: Ak chceš zabrániť
vojne, spriateľ sa so svojím protivníkom.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka. (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 5. apríl
Mučeníci Teodul, Agatopod a spol.
Čítania v prípade, že sa slávi Liturgia sv.
Jána Zlatoústeho: Ef 4, 14 – 17, zač. 225; Lk
6, 24 – 30, zač. 25

Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš
Otec! (Lk 6, 36)
Božia láska je bez podmienok. Nikdy sa
nepýta načo, prečo, začo. Nevyčíta nedostatky, nemá mocenské požiadavky, nepotrebuje
potvrdenie a nevyžaduje protihodnotu.
Ježiš bol realista a určite vedel, že človek tak
milovať nikdy nedokáže. Túžba a nasadenie po takej láske však v nás nesmie nikdy
ochabnúť.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 6. apríl
Arcibiskup Eutychios. Arcibiskup Metod, učiteľ Slovanov
Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho:
Ef 4, 17 – 25a, zač. 226; Lk 7, 36 – 50, zač. 33

Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. (Jn 10, 11)

pôstu a prepodobnému Jurajovi. (MM: 24,
51)

ŠTVRTOK 7. apríl
Prepodobný Juraj
Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho:
Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Lk 13, 1 – 9, zač. 70

Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo
na nich padla veža v Siloe a zabila ich,
boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia
Jeruzalema? (Lk 13, 4)
Život a smrť majú zárodok v srdci. My ľudia
sa ničíme sami. Hriech uvádza naše srdce
do neporiadku, chaosu. Následkom toho nedokážeme správne regulovať svoj život. Nie
sme schopní viesť spoločný život. Tak naše
zničené srdce zničí svet. Vonkajšia klíma je
vždy podmienená vnútornou. Uzdravenie
a záchrana sveta sa vždy začína v našom
srdci.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka. Veľký kajúci kánon svätého
Andreja Krétskeho. (HS: 157; PZ: 112; HP:
113)

PIATOK 8. apríl
Apoštoli Herodión a spol.
Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho:
2 Kor 5, 10 – 15, zač. 179; Lk 12, 42 – 48, zač.
68

Vezmi svojho syna, svojho jediného syna
Izáka, ktorého miluješ, a choď do krajiny
Morja! Tam ho obetuj... (Gn 22, 2)
Práve tento obraz Boha je podľa filozofa
Kierkegaarda najdôležitejší a najrevolučnejší. Boh vo svojej dobrote pritvrdzuje a môj
život stavia na ostrie meča. Je to skúška
viery, mojej odovzdanosti, mojej lásky... Boh
dopustí, ale neopustí. On neskúša nad naše
sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby sme
mohli vydržať.
Liturgia vopred posvätených darov:
Menlivé časti z piatka 5. týždňa Veľkého
pôstu. (MM: 29)

SOBOTA 9. apríl

Každý kresťan by mal byť svojím spôsobom
dobrý pastier, ktorý nežije len pre seba, ale
stará sa aj o iných: robí si starosti, či ten
druhý niečo nepotrebuje, či nemá hlad, či
nie je opustený, zatúlaný, poranený, či naň
nestriehne nebezpečenstvo... Najlepším
príkladom dobrého pastiera je eucharistický
Ježiš: dáva svoj život, aby sme mohli dobre
a večne žiť.

Akatistová sobota
Mučeník Eupsychos

Liturgia vopred posvätených darov:
Menlivé časti zo stredy 5. týždňa Veľkého

Trend dnešnej doby je podobný. Čo ťa
do nás, Syn Boží? Čo ťa do nás, Cirkev? Ne-

Čítania: Hebr 9, 24 – 28, zač. 322; Mk 8,
27 – 31, zač. 35 (rad.); Hebr 9, 1 – 7, zač. 320;
Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54 (Bohorodičke)

Čo ťa do nás, Syn Boží?! Prišiel si sem
predčasne nás mučiť? (Mt 8, 29)

chaj nás na pokoji! My sami najlepšie vieme,
čo je pre nás dobré!
Neposlušnosť bola príčinou pádu anjelov.
Ich moc a činnosť je teraz ohraničená len
na zem. Preto nás ovplyvňujú svojím postojom – neslúžiť Bohu, ale stavať sa na jeho
úroveň.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod Bohorodičke. Menlivé časti
z Akatistovej soboty. (HS: 213; PZ: 177; HP:
175)

NEDEĽA 10. apríl
Piata pôstna nedeľa – Prepodobná
Mária Egyptská
Mučeníci Terencius, Pompejus a spol.
Čítania: Hebr 9, 11 – 14, zač. 321b; Mk 10,
32b – 45, zač. 47

Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami
veľkým, bude vaším služobníkom. (Mk
10, 43)

Kresťania, zvlášť tí, ktorým sú zverené
v Cirkvi popredné úlohy, musia za každých
okolností vnímať (tak ako kedysi apoštoli), že Kristova Cirkev nie je mocenským
aparátom, ale prejavom Božej lásky vo svete.
Ježišovi učeníci veľmi dobre pochopili, že
tento svet môže byť zachránený len cez
slúžiacu a v konečnom dôsledku obetavú
lásku. Obeta a kríž majú hodnotu pravej
lásky. Kto však túži po postavení, sláve,
prestíži a moci, nepochopil správne Ježišovo posolstvo a nasledovanie. Ľudia, ktorí
v našom živote niečo znamenajú, nie sú tí
najslávnejší, najmocnejší... Sú to tí, ktorí
sa o nás starajú; ktorí sú nablízku, keď sme
v núdzi; ktorí nemyslia na seba... Potlesk
pominie, trofeje sa zmenia na prach... Len
ten je skutočne veľký, kto dokáže milovať
aj cez kríž a utrpenie. Len ten je skutočne
veľký, kto dokáže zomrieť nie preto, aby
bol slávny, ale aby iní žili lepšie. Žiť len
pre seba nie je ťažké. Žiť vo vedomí, že ma
niekto potrebuje, že musím svojím osobným
postojom prispievať k zveľaďovaniu spoločnosti a spoločenstva, si vyžaduje nielen
veľkú dávku zodpovednosti, ale predovšetkým horlivosť a obetavosť vychádzajúcu zo
sebazapierania. Boh nám daroval život, aby
sme ho mohli darovať iným.
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hlas 5. Evanjelium na utierni druhé. Predobrazujúce
antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva,
I teraz kondák z triódy. Ostatné z hlasu.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Z teba,
Milostiplná. (HS: 148, 213; PZ: 101, 178; HP:
102, 176)
Vladimír Pančák
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Stretnutie Pána 1
S
viatok Stretnutia
Pána je sviatkom
stretnutia ľudí
s Bohom v osobe starca
Simeona. Prostredníctvom starca Simeona
celý Starý zákon uzrel
splnenie nádejí svojich
modlitieb. Takto je
vo svojej podstate sviatok Stretnutia, podobne
ako aj jeho ikona, vyjadrením radosti z vykúpenia a splnenia starozákonných prisľúbení
o príchode Mesiáša.
Kompozícia zobrazenia je známa už
na počiatku kresťanskej
éry, pričom najstarším zachovaným zobrazením je mozaika
na víťaznom oblúku baziliky
Santa Maria Maggiore v Ríme.

Postava starca
Simeona

Ikona zobrazuje starca Simeona
s dieťaťom Kristom na rukách. Ako uvádza E. Sendler,
do ikonoboreckého obdobia sa
v ikonografii sviatku Stretnutia

rov. 2, 26). Tento text
evanjelia sa odrazil aj
v samotnom zobrazení. Simeon je zobrazený ako starec so sivými
vlasmi a dlhou bradou.
Jeho ruky sú v pokore prikryté okrajom
himationa (plášťa),
zväčša zelenej farby,
ktorý zobrazuje trón
pripravený Spasiteľovi.

Dieťa Kristus

Pána Kristus ako dieťa zobrazoval v náručí Márie, ale od 9.
storočia sa zobrazuje v náručí
Simeona, ktorý naň upiera
dojatý pohľad.
Sv. evanjelista Lukáš, ktorý ako jediný z evanjelistov
spomína túto udalosť, nazýva
sv. Simeona „spravodlivým a nábožným“ (porov. 2, 25). A keďže
„Svätý Duch bol na ňom“, dostal
prísľub, že „neumrie, kým
neuvidí Pánovho Mesiáša“ (po-

KNIHA: Lucien Aimé Duval –
Prečo bola noc taká dlhá

Francúzsky jezuita – známy spevák šansonier vo
svojej knihe poodhaľuje
pravdu o sebe samom
a svojich vnútorných
zápasoch. Vynáša na svetlo
pravdu o človeku, ktorý
prepadol závislosti od najdostupnejšej drogy – alkoholu. Dotýka sa spomienok na svoju cestu
kňazstva. Hudba sa stala nástrojom ohlasovania dobrej zvesti. Počas tvorivých nocí
však nedokázal odolať pokušeniu. Tušil, že
niečo nie je v poriadku, no presviedčal sám
seba o opaku. Obrat v jeho živote nastane,
keď sa dostáva na protialkoholické liečenie.
Oporou na ceste späť je preň spoločenstvo
anonymných alkoholikov. Aj keď v mnohých bojoch zvíťazil, stále si uvedomuje,
že je síce abstinujúcim, ale napriek tomu
alkoholikom.
Dada Kolesárová

Spasiteľ nesedí
v náručí Simeona ako
obyčajné nemluvňa,
ale ako štyridsaťdňový
Kráľ oblečený v zlatistej tunike, sediaci na tróne. Pravou
rukou žehná Simeona, ktorý sa
pred ním skláňa, v ľavej ruke
drží zvitok – znak odpustenia
hriechov. Hlava Spasiteľa sa
na ikonách Stretnutia neobracia k Bohorodičke (mame),
ale k Simeonovi. Táto poloha
Kristovej hlavy poukazuje
na znak jeho poslania, ktorý sa
zopakoval v udalosti, keď Ježiš
ako 12-ročný akoby zabudol

FILM: Invictus (Neporazený)
Clint Eastwood sa opäť
pochlapil. Po tom, čo ho
poznáme ako skvelého
herca, vzniklo niekoľko
veľmi úspešných filmových snímok pod jeho
režisérskym vedením ako
napr. Grand Torino. Jeden
z jeho posledných vynikajúcich filmov je dráma Invictus (Neporazený), v ktorom vyobrazuje neľahký návrat
Nelsona Mandelu na politickú scénu po dlhoročnom väznení. Film nevykresľuje celý
život Nelsona Mandelu, držiteľa Nobelovej
ceny za mier, ale ukazuje jednu z jeho veľmi
zaujímavých etáp života, keď sa pomocou
športu (rugby) snažil zjednotiť obyvateľov
jeho milovanej krajiny. Matt Damon a Morgan Freeman v tomto filme predstavujú
skvelé herecké obsadenie, ktoré dodalo
filmu dramatickosť a autentickosť.
Lukáš Petruš

na matku, ktorá ho s bolesťou
v srdci hľadala. Toto odvrátenie
sa od svojej rodiny zvýrazňuje
celú kompozíciu ikony.
Centrom ikony je prestol,
nad ktorým sa týči baldachýn
podopretý stĺpmi, ponad ktorý
visí červený závoj umiestnený
na budovách sprava i zľava.
Červený závoj, s ktorým sa
stretávame aj pri ikonách Narodenia Bohorodičky či Zvestovania, je vždy symbolom výjavu,
ktorý sa odohráva vnútri stavby
(v interiéri). Je všeobecne zaužívaným motívom v byzantskej
ikonografii, ktorý sa veľmi často
objavuje ako symbol poukazujúci na Božie milosrdenstvo,
ktoré sprevádza ľudstvo v celej
jeho histórii. Tak prestol, ako
aj stĺpy, na ktorých spočíva baldachýn, rozdeľujú ikonu akoby
na dve polovice. Na jednej
strane je zobrazená Bohorodička a sv. Jozef a na druhej strane
Simeon a prorokyňa Anna, ktorí
prišli na stretnutie s Kristom. n
Milan Gábor
Ikona Stretnutia Pána:
campus.belmont.edu

HUDBA: 12 Stones – The
Only Easy Day Was Yesterday
Skupina 12 Stones
(12 kameňov) vydala
v polovici roku 2010
dielo The Only Easy Day
Was Yesterday (Jediný
jednoduchý deň bol
včera), ktoré nemôžeme charakterizovať
ako album, ale ako EP (extended play –
rozšírený singel). Nemôžeme ho označiť
ani za singel, ani za album, keďže obsahuje
len 5 skladieb. Osobne musím povedať, že
nerozumiem tomuto ich kroku, pretože
sa to odrazilo na kvalite albumu. Zatiaľ čo
predchádzajúce CD boli lahôdkami, tento
za nimi jednoznačne zaostáva. Nízkym
počtom skladieb nedali priestor kvalite, ale
len ukázali, že niečo robia. No pre skutočného fanúšika tejto kapely alebo súčasnej
kresťanskej hudby je príjemným doplnením zbierky.

Lukáš Petruš
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milostí, dary Svätého Ducha a do ďalších
rokov v modlitbách vyprosujeme hojnosť
Božích milostí a stálu ochranu Bohorodičky.
Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci farnosti Košice-Terasa
23. marca 2011 oslávila požehnaných 80
rokov života mamka Anna Kaliňaková
zo Svidníka. Aj touto cestou sa jej chcem
poďakovať za lásku, obetavosť, trpezlivosť
a všetky jej námahy. Do ďalšieho života
jej vyprosujem Božie požehnanie, zdravie
a ochranu Panny Márie.
s láskou, vďakou a úctou dcéra Mária

koinonia sv. jána krstiteľa
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“.
03.04. – Liturgia s modlitbou za uzdravenie, bazilika minor v Ľutine
Začiatok o 10.00 hod.
- modlitba chvál
- svätá liturgia
- modlitba za uzdravenie duše i tela
- modlitby za individuálne potreby
Bližšie informácie: 0905 382 260
www.koinoniapo.sk; sek@koinoniapo.sk
spolok
sv. cyrila a metoda
Naši jubilanti
50 rokov: o. Miroslav Pindroch, Bežovce
60 rokov: Katarína Fiľková, Priekopa; Viera
Hirjaková, Zbudza; Imrich Hirka, Abranovce;
Katarína Kováčová, Košice; Mária Poľanská,
Jakubany; Jozef Toma ml, Kazimír; Helena
Vinerová, Michalovce
70 rokov: Rozália Ďurčíková, Helcmanovce;
Ján Eštok, Michalovce; Margita Fedorová,
Dvorianky; Jozef Koscik, Drienov; Jozef Matta,
Humenné; PhDr. Jozef Mižák, Košice; Mgr. Eva
Nyarjašová, Vranov nad Topľou; Ing. Juraj
Popovič, Zemplínska Teplica; Anna Sakarová,
Vislava; Ján Špavelko, Sečovce; Žofia Volčková,
Poráč; Helena Zubková, Sačurov
80 rokov: Margita Bodnárová, Jastrabie;
Alojz Brindzák, Hlinné; Július Juhás, Sejkov;
Anna Klanicová, Budkovce; Helena Krišková,
Falkušovce; Anna Mattová, Dlhé Klčovo;
Barbora Surminová, Suché; Katarína Zalužická, Oreské
85 rokov: Helena Kasardová, Vranov nad
Topľou; Mária Mondoková, Sečovce; Alžbeta
Tkáčová, Trhovište; Mária Vasiľková, Choňkovce
90 rokov: Peter Harhaj, Vyškovce; MUDr. Michal Jalčovík, Trebišov
Srdečne blahoželáme
blahoželáme
Náš duchovný otec
Vojtech Hornyák
oslávil 55. narodeniny a zároveň 30 rokov
od chvíle, čo si ho Pán
povolal do svojej vinice.

Ďakujeme Bohu za všetko, čo pre nás robí,
a do ďalších rokov mu vyprosujeme ešte
veľa Božieho požehnania, pevné zdravie,
ochranu Presvätej Bohorodičky, dary Svätého
Ducha, radosť a lásku v kruhu vlastnej aj
farskej rodiny.
Mnoho rokov, šťastných rokov
prajú veriaci z Rovného.
6. marca sa krásnych 80 rokov dožila milovaná
mamka, babka a prababka Mária Zubková
z Vranova-Lomnice. K vášmu sviatku vám
vyprosujeme od nebeského Otca veľa Božích milostí, plnosť darov Svätého Ducha
a ochranu Presvätej Bohorodičky na mnohaja
i blahaja lita. Zo srdca vyprosujú synovia
Michal, Ján, Mikuláš, dcéra Mária s rodinami
a pravnúčik Samko.
17. marca oslávil duchovný otec Ľuboslav Pulščák, správca
farnosti Veľký Lipník,
svoje krásne životné
jubileum – 40 rokov.
Drahý otec Ľubo, pôsobili ste medzi nami
osem rokov. Svojou svedomitou a obetavou
službou ste dokázali veľa. Ďakujeme vám
za vaše povzbudivé slová, modlitby a obetu,
ktorú ste za nás prinášali na Božom prestole.
Zvlášť vám chceme poďakovať za naše deti
a mládež, ktorú ste viedli k Bohu a svojimi
schopnosťami zapálili pre Božiu službu.
Do ďalších rokov života vám pevné zdravie
a veľa Božích milostí vyprosujú veriaci z farnosti Humenné-Dubník.
22. marca 2011 oslávil svoje životné jubileum
– 40 rokov duchovný otec Andrej Slodička.
Drahý duchovný otec, pri tejto príležitosti vám
chceme zaželať veľa Božích milostí a popriať
vám do ďalších rokov všetko najlepšie, hlavne
veľa zdravia. Nech vás i vašu rodinu ochraňuje
a vedie Božia ruka a dá vám plnosť šťastia
a hojnosť požehnania.
Prajeme vám všetko najlepšie, nech máte
otvorené srdce, ktoré bude vždy pripravené
plniť vôľu Pána.
Na mnohaja i blahaja lita!
rodina Kovaľovcov
Ďakujeme Pánu Bohu za požehnaných 40
rokov života, ktorých sa 23. marca 2011 dožil
duchovný otec Jozef Miňo, dekan z farnosti
Košice-Terasa. Ďakujeme vám za dobrotu
srdca, ľudský prístup, iskierky humoru
a za všetky duchovné dary, ktoré nám Pán
Boh cez vás udeľuje. Pri tejto príležitosti
vám vyprosujeme zdravie, hojnosť Božích

23. marca sa náš otecko Ján Ivan z Malčíc
dožil 80 rokov. Pre vás, otecko, vzácna chvíľa,
pre nás, vaše deti, veľmi milá. Vďačiť chceme,
otecko, za všetko, čo si pre nás celý svoj život
urobil. Pán Boh zaplať za tvoju lásku a dobrotu, ktorú nám dodnes rozdávaš.
Spolu s našou mamičkou Annou slávite aj
60. výročie manželstva. Vďaka vám, drahí
rodičia, za život a za lásku, ktorá nás priviedla
k Pánu Bohu.
Na mnoho rokov vám hojnosť požehnania
vyprosujú vaše deti Laco, Ďoďo, Monika a Ján
s rodinami a 10 vnúčat.
30. marca oslávi 34. narodeniny náš duchovný
otec Marek Badida,
správca farnosti Podhoroď.
Drahý náš otec Marek,
v týchto dňoch ďakujeme nebeskému Otcovi
za dar života a za to, že nám poslal dobrého
pastiera, ktorý pôsobí medzi nami a je pre nás
príkladom svojím životom, pokorou, skromnosťou a obetavosťou. Pán Boh zaplať za vašu
obetavú prácu vo farnosti, za Božie slovo,
ktoré zasievate do našich sŕdc, za rady, povzbudenia, modlitby, ktoré za nás obetujete.
Do ďalšej pastoračnej práce vám želáme, aby
vám Ježišova láska prichádzala na pomoc
cez ruky Presvätej Bohorodičky a štedré dary
Svätého Ducha. Želáme pevné zdravie, veľa
úspechov, radosti a vytrvalosti, spokojnosť
v kruhu svojej aj farskej rodiny na mnohaja
i blahaja lita.
veriaci z farnosti Podhoroď
sPOMÍNAME
24. februára 2011 si Pán života a smrti povolal
k sebe vo veku 71 rokov dlhoročného kurátora
a cerkovníka Štefana Pohloda z Vlače.
Nebohý Štefan sa počas svojho života príkladne a veľmi aktívne zapájal do života nášho
malého cirkevného spoločenstva. V rokoch
1980 – 1981 organizoval rekonštrukcie oboch
značne poškodených chrámov vo farnosti
Ďurďoš, neskôr bol ako cerkovník pravou
rukou vtedajších správcov farnosti a ani pri
generálnej oprave filiálneho Chrámu Ochrany
Presvätej Bohorodičky vo Vlači v roku 2008
neváhal a vždy prišiel pomôcť, nakoľko mu to
dovolilo už podlomené zdravie. Kým vládal,
nechýbal na žiadnom z našich najväčších
odpustov. Bol veľkým ctiteľom nebeskej
Matky, ku ktorej sa utiekal do poslednej chvíle
svojho života.
Za dôstojnú rozlúčku s nebohým patrí Pán
Boh zaplať správcovi farnosti otcovi Martinovi
Belasovi, otcovi Michalovi Michlíkovi, ako aj
príbuzným, priateľom a známym, ktorí ho 26.
februára 2011 odprevadili na jeho poslednej

pozemskej ceste.
Dobrotivý Bože, splň jeho nádej na večný
život a daj mu odpočinutie tam, kde žiari
svetlo tvojej tváre a kde sa všetci radujú, lebo
majú večný život.
Večná mu pamiatka!
farská rada farnosti Ďurďoš
pozvánka
Linka Valentín pôsobiaca pri Gréckokatolíckej
cirkvi v Košiciach-Starom meste a občianske
združenie Rieky pozývajú na 3-dňové stretnutie, ktoré je určené ľuďom zraneným v oblasti
vzťahov, citov, sexuality, ktorí prežívajú vo
svojom živote homosexuálne cítenie, ako aj
ľuďom inak sexuálne cítiacim. Ak si sám, je ti
smutno a túžiš po prijatí, spoločenstve, láske
a dobrých medziľudských vzťahoch, ak hľadáš
naplnenie svojho života na správnej ceste
smerom k Bohu, príď medzi nás. Duchovná
obnova sa uskutoční v máji 2011 v okolí mesta
Liptovský Mikuláš. Bližšie informácie získaš
na adrese: Linka Valentín, Gréckokatolícka
cirkev, P. O. Box B-43, 040 01 Košice 1, mail:
linkavalentin@centrum.sk; Občianske združenie Rieky, Puškinova 1, 811 04 Bratislava,
mail: rieky@centrum.sk.
inzercia
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
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagnetický pohon, diaľkové ovládania
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
Adresa: Sládkovičova 1951/71; 093 02
Vranov n/T.
Maľovanie interiérov chrámov, obnova
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov
a zlátenie. Pokrývanie kostolných striech
a veží. Tel: 035/659 31 39, 0905 389 168,
www.reart.eu
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26 | program
tv lux – doma je doma
Pondelok – Piatok 06.45 Správy / Spravodajský
súhrn 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý deň so
svätými P 07.35 Návratka P 07.45 Pri káve 12.00
Anjel Pána 12.15 Krátke správy P 22.50 Doma je
doma 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
28.03. (pondelok) 08.30 Môj tajný priateľ 09.00
Doma je doma 10.00 Spravodajský súhrn 10.20
Z prameňa P 10.30 Poltón klub 11.30 FILMiX ⓬
12.30 Kuba – Svetlo v tmách ⓬ 13.00 Pôst ako
cesta ⓬ 13.30 Brat Eustachius 14.15 Pri káve
15.00 Octava dies 15.30 Katechéza 15.45 Poézia
16.00 Poltón 16.30 Mestečko nádeje 16.45 Lectio
divina 17.30 Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P
18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami P
18.55 Ruženec sestry Bernadety P 19.25 Luxáreň
19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10 Celou vetou P 20.20 U Pavla P 21.45 Pri káve 22.25 Pôvod
človeka – Vznikli sme náhodou? (6) ⓬
29.03. (utorok) 08.30 Centrum nápadov 09.00
Doma je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P
10.25 Mikrodokument P 10.30 Moja misia – magazín – Dom nádeje (Ukrajina) ⓬ 11.30 Štúdio
AHA! 12.30 Pôvod človeka – Vznikli sme náhodou?
(6) ⓬ 13.00 Katechézy Benedikta XVI. 13.30
Rehoľná abeceda ⓬ 13.40 Celou vetou 13.50
Gurmánska misia 14.15 Pri káve 15.00 Večerná
univerzita 15.45 Hudobné pódium 16.30 Môj
tajný priateľ 17.00 Vlastná cesta 17.30 Doma je
doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa
18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Cez kríž k svetlu
⓬ P 19.25 Octava dies 19.50 Návratka 20.00
Správy P 20.10 Môj názor 20.20 Brat Eustachius
21.00 Gurmánska misia 21.15 FILMiX ⓬ 21.45
Pri káve 22.25 Ruženec sestry Bernadety
30.03. (streda) 08.30 Mestečko nádeje 08.45
Lienka Anulienka (5) – Jahodový telefón P 09.00
Doma je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P
10.25 Mikrodokument P 10.30 Generálna audiencia P 12.30 Ruženec sestry Bernadety 13.00
Poltón 13.30 Večerná univerzita 14.15 Pri káve
15.00 Lectio divina 15.45 Tandem kvíz 16.45
Centrum nápadov 17.15 Katechéza 17.30 Doma
je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa
18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Benediktínsky
kláštor Einsiedeln vo Švajčiarsku P 19.25 Štúdio
AHA! 19.55 Prehľad katolíckych periodík P 20.00
Správy P 20.10 Rehoľná abeceda P 20.20 Čaviareň
live P 21.15 Vlastná cesta 21.45 Pri káve 22.25 Cez
kríž k svetlu ⓬
31.03. (štvrtok) 08.30 Svätý František (10) 09.00
Doma je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P
10.25 Mikrodokument P 10.30 U Pavla 11.50
Prehľad katolíckych periodík 12.30 Cez kríž k svetlu
⓬ 13.00 Poltón klub 13.55 Rehoľná abeceda
14.15 Pri káve 15.00 Moja misia – magazín – Dom
nádeje (Ukrajina) ⓬ 16.15 Kniha 16.15 Poézia
16.30 Klbko 16.45 Lienka Anulienka (6) – Lepší
jeden ako sedem P 16.55 Octava dies 17.30 Doma
je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa
18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Argentína –
Dobrý pastier Mons. Jorge Gottau ⓬ P 19.25
Poltón P 19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10
Celou vetou 20.20 Lectio divina 21.00 Hudobné
pódium P 21.45 Pri káve 22.25 Benediktínsky
kláštor Einsiedeln vo Švajčiarsku
01.04. (piatok) 08.30 Klbko 08.45 Lienka Anulienka (7) – Módna prehliadka P 09.00 Doma je
doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 Vlastná cesta 11.00 Večerná
univerzita 11.40 Katechéza 12.30 Benediktínsky
kláštor Einsiedeln vo Švajčiarsku 13.00 Ruženec
sestry Bernadety 13.30 Lectio divina 14.15 Pri
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káve 15.00 Božie milosrdenstvo P 15.15 Katechézy
Benedikta XVI. 15.45 Krížová cesta P 16.30 Svätý
František (10) 17.00 Štúdio AHA! 17.30 Doma je
doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa
18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Pôvod človeka –
Evolúcia a kresťanstvo (7) ⓬ P 19.25 Saleziánsky
magazín 19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10
Prehľad katolíckych periodík 20.20 Moja misia –
magazín – Cesta z pralesa (Ekvádor) ⓬ 21.15
Katechézy Benedikta XVI. P 21.45 Pri káve 22.25
Argentína – Dobrý pastier Mons. Jorge Gottau ⓬
02.04. (sobota) 06.45 Správy 07.00 Svätý
František (11) P 07.25 Juan Diego – Posol Panny
Márie Guadalupskej P 07.50 Klbko 08.05 Centrum
nápadov P 08.35 Ichtis P 08.50 Desať Božích
prikázaní P 09.05 Brat Eustachius 09.50 Môj
názor 10.00 Správy 10.15 Štúdio AHA! P 10.50
Čaviareň live 11.50 Rehoľná abeceda 12.00 Anjel
Pána 12.25 Prehľad katolíckych periodík 12.30
Mariánska sobota P 13.30 Medzi nebom a zemou
14.15 Generálna audiencia 15.40 Poézia 16.00
Ruženec sestry Bernadety 16.30 Argentína – Dobrý
pastier Mons. Jorge Gottau ⓬ 17.00 Pôvod človeka – Evolúcia a kresťanstvo (7) ⓬ 17.30 FILMiX
⓬ 18.00 Luxáreň P 18.30 Rozprávočka P 18.45
Záhady kresťanstva – Svätý grál ⓬ P 19.25 Putovanie kalváriami 19.30 Katechézy Benedikta XVI.
20.00 Spravodajský súhrn P 20.20 Svätý Augustín
(2) ⓬ P 22.15 Mikrodokument P 22.25 U Pavla
23.45 Spravodajský súhrn
03.04. (nedeľa) 06.45 Spravodajský súhrn 07.00
Juan Diego – Posol Panny Márie Guadalupskej
07.30 U Pavla 08.55 Katechézy Benedikta XVI.
09.20 Putovanie kalváriami 09.25 Návratka 09.30
Luxáreň 10.00 Benediktínsky kláštor Einsiedeln vo
Švajčiarsku 10.30 Svätá omša P 12.00 Anjel Pána P
12.30 Poézia P 12.50 Svätý František (11) 13.15
Juan Diego – Posol Panny Márie Guadalupskej
13.40 Klbko 13.55 Centrum nápadov 14.20
Ichtis 14.30 Krížová cesta 15.30 Svätý Augustín
(2) ⓬ 17.20 Návratka 17.30 Octava dies P 18.00
Saleziánsky magazín 18.30 Rozprávočka P 18.40
Putovanie kalváriami 18.45 Vlastná cesta P 19.15
Poézia 19.30 Gurmánska misia 19.45 Katechéza P
20.00 Spravodajský súhrn 20.15 Rehoľná abeceda
20.25 Cez kríž k svetlu ⓬ 20.50 Putovanie
kalváriami 21.00 Večerná univerzita P 21.40 Celou vetou 21.50 Moja misia – magazín – Cesta
z pralesa (Ekvádor) ⓬ 22.50 Čaviareň live 23.45
Spravodajský súhrn
04.04. (pondelok) 08.30 Juan Diego – Posol
Panny Márie Guadalupskej 09.00 Doma je doma
10.00 Spravodajský súhrn 10.20 Z prameňa P
10.30 Čaviareň live 11.30 FILMiX ⓬ 12.30 Argentína – Dobrý pastier Mons. Jorge Gottau ⓬ 13.00
Cez kríž k svetlu ⓬ 13.30 Záhady kresťanstva
– Svätý grál ⓬ 14.15 Pri káve 15.00 Octava dies
15.30 Katechéza 15.45 Poézia 16.00 Poltón 16.30
Ichtis 16.45 Medzi nebom a zemou 17.30 Doma
je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa
18.50 Putovanie kalváriami P 18.55 Eucharistický
kongres P 19.25 Luxáreň 19.50 Návratka 20.00
Správy P 20.10 Môj názor P 20.20 U Nikodéma P
21.45 Pri káve 22.25 Pôvod človeka – Evolúcia
a kresťanstvo (7)
05.04. (utorok) 08.30 Centrum nápadov 09.00
Doma je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P
10.25 Mikrodokument P 10.30 Moja misia – magazín – Cesta z pralesa (Ekvádor) ⓬ 11.30 Štúdio
AHA! 12.30 Pôvod človeka – Evolúcia a kresťanstvo
(7) 13.00 Katechézy Benedikta XVI. 13.30 Rehoľná
abeceda 13.40 Môj názor 13.50 Gurmánska misia
14.15 Pri káve 15.00 Večerná univerzita 15.45
Hudobné pódium 16.30 Juan Diego – Posol Panny

Márie Guadalupskej 17.00 Vlastná cesta 17.30
Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Deň so
Svätým Otcom P 19.25 Octava dies 19.50 Návratka
20.00 Správy P 20.10 Celou vetou 20.20 Záhady
kresťanstva – Svätý grál ⓬ 21.00 Gurmánska
misia 21.15 Saleziánsky magazín 21.45 Pri káve
22.25 Eucharistický kongres
06.04. (streda) 08.30 Ichtis 08.45 Desať Božích
prikázaní P 09.00 Doma je doma 10.00 Správy
10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P
10.30 Generálna audiencia P 12.30 Eucharistický
kongres 13.00 Poltón 13.30 Večerná univerzita
14.15 Pri káve 15.00 Medzi nebom a zemou
15.45 Záhady kresťanstva – Svätý grál ⓬ 16.45
Centrum nápadov 17.15 Katechéza 17.30 Doma je
doma P 18.30 Rozprávočka P 18.55 Premonštráti
z Wiltenu v Rakúsku P 19.25 Gurmánska misia
19.40 Kniha P 19.55 Prehľad katolíckych periodík P
20.00 Správy P 20.10 Rehoľná abeceda P 20.20
Poltón klub P 21.15 Vlastná cesta 21.45 Pri káve
22.25 Deň so Svätým Otcom
07.04. (štvrtok) 08.30 Svätý František (11) 09.00
Doma je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P
10.25 Mikrodokument P 10.30 U Nikodéma 11.50
Prehľad katolíckych periodík 12.30 Deň so Svätým
Otcom 13.00 Čaviareň live 13.55 Rehoľná abeceda
14.15 Pri káve 15.00 Moja misia – magazín –
Cesta z pralesa (Ekvádor) ⓬ 16.00 Kniha 16.15
Poézia 16.30 Klbko 16.45 Desať Božích prikázaní P
16.55 Octava dies 17.30 Doma je doma P 18.30
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie
kalváriami 18.55 44 rokov novickou ⓬ P 19.25
Poltón 19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10 Môj
názor 20.20 Medzi nebom a zemou P 21.00 Hudobné pódium 21.45 Pri káve 22.25 Premonštráti
z Wiltenu v Rakúsku
08.04. (piatok) 08.30 Klbko 08.45 Desať Božích
prikázaní P 09.00 Doma je doma 10.00 Správy
10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P
10.30 Vlastná cesta 11.00 Večerná univerzita
11.40 Katechéza 12.30 Premonštráti z Wiltenu
v Rakúsku 13.00 Eucharistický kongres 13.30
Medzi nebom a zemou 14.15 Pri káve 15.00 Božie
milosrdenstvo P 15.15 Katechézy Benedikta XVI.
15.45 Krížová cesta P 16.30 Svätý František (11)
17.00 Štúdio AHA! 17.30 Doma je doma P 18.30
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie
kalváriami 18.55 Pôvod človeka – Ľudia a opice (8)
⓬ P 19.25 FILMiX ⓬ P 19.50 Návratka 20.00
Správy P 20.10 Prehľad katolíckych periodík 20.20
Moja misia – magazín – Rašaj (Nemecko) ⓬ P
21.15 Katechézy Benedikta XVI. P 21.45 Pri káve
22.25 44 rokov novickou ⓬
09.04. (sobota) 06.45 Správy 07.00 Svätý
František (12) P 07.25 Božia stopa P 07.50 Klbko P
08.05 Centrum nápadov 08.35 Ichtis – antivírus
pre deti P 08.50 Desať Božích prikázaní P 09.05
Záhady kresťanstva – Svätý grál ⓬ 09.50 Celou
vetou 10.00 Správy 10.15 Štúdio AHA! P 10.50
Poltón klub 11.50 Rehoľná abeceda 12.00 Anjel
Pána 12.25 Prehľad katolíckych periodík 12.30
Mariánska sobota P 13.30 Lectio divina 14.15 Generálna audiencia 15.40 Poézia 16.00 Eucharistický
kongres 16.30 44 rokov novickou ⓬ 17.00 Pôvod
človeka – Ľudia a opice (8) ⓬ 17.30 FILMiX ⓬
18.00 Luxáreň 18.30 Rozprávočka P 18.45 Odvrátená tvár Da Vinciho kódu ⓬ P 19.25 Putovanie
kalváriami 19.30 Katechézy Benedikta XVI. 20.00
Spravodajský súhrn P 20.20 Karol – Človek, ktorý
sa stal pápežom (1) ⓬ P 22.15 Mikrodokument P
22.25 U Nikodéma 23.45 Spravodajský súhrn
10.04. (nedeľa) 06.45 Spravodajský súhrn 07.00
Božia stopa 07.30 U Nikodéma 08.55 Katechézy

Benedikta XVI. 09.20 Putovanie kalváriami 09.25
Návratka 09.30 Luxáreň 10.00 Svätá omša (PO) P
11.25 Premonštráti z Wiltenu v Rakúsku 12.00
Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.50 Svätý František
(12) 13.15 Božia stopa 13.40 Klbko 13.55 Centrum
nápadov 14.20 Ichtis – antivírus pre deti 14.30
Krížová cesta 15.30 Karol – Človek, ktorý sa stal
pápežom (1) ⓬ 17.20 Návratka 17.30 Octava
dies P 18.00 Poltón 18.30 Rozprávočka P 18.40
Putovanie kalváriami 18.45 Vlastná cesta 19.15
Poézia 19.30 Kniha 19.45 Katechéza P 20.00
Spravodajský súhrn 20.15 Rehoľná abeceda 20.25
Deň so Svätým Otcom 20.50 Putovanie kalváriami
21.00 Večerná univerzita P 21.40 Môj názor 21.50
Moja misia – magazín – Rašaj (Nemecko) ⓬
22.50 Poltón klub 23.45 Spravodajský súhrn
STV – dvojka

27.03. (nedeľa) 10.00 Gréckokatolícka svätá
liturgia z Katedrály Povýšenia sv. Kríža v Bratislave.
Slúži Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha
15.20 Orientácie 15.50 Slovo – príhovor gréckokatolíckeho kňaza Jána Burdu 23.05 Slovo R
28.03. (pondelok) 13.10 Orientácie
31.03. (štvrtok) 22.00 Sféry dôverné – diskusná
relácia na tému Práva počatého dieťaťa
01.04. (piatok) 14.00 Sféry dôverné R
02.04. (sobota) 14.30 Poltón – magazín
o gospelovej hudbe
03.04. (nedeľa) 12.55 Orientácie – náboženský
magazín. Program venovaný púťam Rodiny
Nepoškvrnenej do Lúrd 13.20 Slovo 23.45 Slovo R
05.04. (utorok) 13.50 Orientácie R
09.04. (sobota) 15.20 Poltón – magazín
o gospelovej hudbe
10.04. (nedeľa) 14.10 Orientácie

rádio lumen
25.03. (piatok) 20.30 ÚV hovor – Adopcie
na diaľku Slovenskej katolíckej charity. Hostia: Mária
Takáčová, Peter Knapík – koordinátori projektu
26.03. (sobota) 18.00 Emauzy – Gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova 20.30 Od ucha k uchu
– Mesiac s pápežom Benediktom XVI
27.03. (nedeľa) 11.00 Fujarôčka moja – ústne
a nehmotné dedičstvo UNESCO R 13.00 Literárna
kaviareň – Zlatka Solivajsová 14.00 Rozhlasová hra
– Magnifikat (hra o zvestovaní Pána) 15.30 Svetlo
nádeje – Učia sa žiť každodenný život pod drobnohľadom, ale úspešne. V podporovanom bývaní DSS 21.00
Karmel – Z medzinárodnej konferencie o rodine, ktorú
organizoval Inštitút Jána Pavla II.
28.03. (pondelok) 20.30 Študenské šapitó –
Družne s Družinou – o súčasných aktivitách a plánoch
hudobnej skupiny z Banskej Bystrice. Hostia: členovia
skupiny Družina
29.03. (utorok) 20.30 Duchovný obzor – Veľký
pôst v byzantskom obrade. Hosť: Marcel Gajdoš,
ThLic., podpredseda Liturgickej komisie Prešovskej
metropolie
30.03. (streda) 20.30 Lupa – Gréckokatolícke
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farnosti Trenčín a Prievidza 22.00 Pohoda s klasikou – s duchovným hudobným dielom Petra Ebena
31.03. (štvrtok) 20.30 História a my – História
Krupiny, jedného z najstarších miest na Slovensku
02.04. (sobota) 20.30 Od ucha k uchu – Výročie
smrti Jána Pavla II.
03.04. (nedeľa) 15.30 Svetlo nádeje – Kresťania
v Azerbajdžane – rozprávanie misionárky Aleny Vojenčiakovej 21.00 Karmel – Financovanie Katolíckej
cirkvi na Slovensku. Pohľad na odluku Cirkvi od štátu
09.04. (sobota) 18.00 Emauzy – Gréckokatolícka svätá liturgia z Trebišova 20.30 Od ucha
k uchu – Sčítanie ľudu z pohľadu Cirkvi
Duchovný program počas pôstu: 09.03. (streda)
Popolcová streda. Pôstne piatky 16.00 – 17.00
Relácia Betánia (pobožnosť krížovej cesty, pôstne
zamyslenia)

rádio slovensko
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 21.05 Cesty
06.03. (nedeľa) 21.05 P. Gabriš: Aktivity 20-ročnej
evanjelickej diakonie
10.04. (nedeľa) 21.05 P. Gabriš: Pôstne meditácie

rádio slovensko a regina
27.03. (nedeľa) 09.30 Evanjelické služby Božie
(Liptovská Kokava)
03.04. (nedeľa) 09.30 Svätá omša (Bratislava)
10.04. (nedeľa) 09.30 Evanjelické služby Božie
z Badína

rádio regina (BA, BB, KE)
Streda 21.00 Cesty R
Sobota 21.00 Viera v živote
Nedeľa 17.10 Frekvencia M
05.03. (sobota) 21.00 P. Gabriš: Poslanie ženy
v Cirkvi

rádio regina (KE)

Pomôcky: Zlúčenina
Kanya, Dosi, ozónu
Tačky, Er
s kovom

2. časť
tajničky

4. časť
tajničky

EČV Nitry

Fúriky,
po česky

Súčasť
éterických
olejov

Zmocniť sa

rádio regina (BA, BB)
Nedeľa 07.55 Z duše 14.45 Z duše R
27.03. (nedeľa) 07.55 P. Gabriš: Púšť a pôst
03.04. (nedeľa) 07.55 T. Lenczová: Čo stojí naše
sebectvo (neláska)
10.04. (nedeľa) 07.55 M. Šidlík: Pokoj v duši

rádio devín
Nedeľa 08.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
27.03. (nedeľa) 07.30 P. Gabriš/J. Kaňuchová:
Premnoženie zlých mocností
10.04. (nedeľa) 07.30 P. Gabriš: Smrtná nedeľa

Zmena programu vyhradená.

Základy
(hovorovo)

Zeleninové
jedlo

Preberá sa
k životu

5. časť
tajničky

Chemická
značka
amerícia

M

Majitelia lodí

Vládny systém

Prekazenie

Odvod
(zastarale)
3. časť
tajničky

Osobné
zámeno

Seká

Nanotesla,
značka

Kód Tokelau

Pripravoval
osnovu

Textilné
tkaniny

Zasial
Alfonz,
po domácky
Belgický
spevák

Nie, po rusky

Ženské meno
(množné
číslo)

Svěrákov film

Španielske
panie

slovo

Autor:
Vladimír
Komanický
Poznámka

Tuk z tropic
kých rastlín

Končatina

Has smäd

Otravné látky,
skratka

Jahrgang,
skratka

Funkcia

Indonézske
mesto

Nedobro

Otrok

Prúd
Podrážka

Zbúrali

10.04. (nedeľa) 07.00 Gréckokatolícka svätá
liturgia z farnosti Oľka

Sekať

EČV Senice

Kartová hra

1. časť
tajničky

Člen
Ježišovho
rodokmeňa

Koleno

Rachmaninova
opera

Citoslovcer
smiechu
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	V	V	N	Š	K	S	E	I	D	B	O	E	A	Á	K	T	I
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	V	L	L	N	Š	V	A	A	S	N	K	R	I	T	I	T	T
Ľ	N	O	A	I	O	O	É	V	A	O	H	I	H	D	E	O
	E	V	V	V	C	C	N	L	Ú	A	A	C	B	E	I	L	CH
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Legenda: ACYL, ATRAMENT, ÁRIA, BANÁN, BAŠTA, BOLESTI,
BRADA, BRATISLAVA, CITÁT, ESTER, ETYLÉN, HRACH, CHLIEB,
IDIOT, KNIHA, KOLÁČ, KORZÁR, KOŠICE, MATKA, MOTYKA,
MYSEĽ, OBAVA, OBUV, OCEĽ, ODLIV, OKTÓBER, OLIVA,
OSIVO, POSLANIE, PREŠOV, RYBÁR, SLOVESO, SĽUBY, SMER,
SVETER, SVETLO, TABLETA, TMEL, TRASA, ÚNAVA, VIANOCE,
VINICA, VLAK, ZÁLIV.
Tajničku osemsmerovky tvorí 43 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 04: krížovka: (pozri Iz 9, 1); osemsmerovka: Milosrdná láska získava svet. Výherca: Ján Slávik
z Koňuša. Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, P.O.Box 204,
080 01 Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
15. – 17.04. Kvetný víkend (Komunita blahoslavenstiev)
17.04. Kvetná nedeľa (Stretnutie mladých)
14.05. Archieparchiálny športovo-turistický deň
20. – 22.05. Život v Kristovi – Už si sa rozhodol kráčať
za Ježišom a byť jeho učeníkom, a chceš vedieť viac o krokoch potrebných na tejto ceste? Príď, budeme sa zaoberať
témami, ako je modlitba, ako a prečo čítať Božie slovo,
ako byť vedený Svätým Duchom... Zvlášť odporúčame
tým, čo absolvovali Kurz Filip ako následnú formáciu.
(Mgr. Peter Lipták & tím)
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649

Škola Otcovo srdce (A)
Z Božej dobroty môžeme nazývať nekonečného Boha Otcom. Diabol, vedomý si tejto
výsady, chce urobiť všetko možné, aby sa otcovstvo v živote človeka degradovalo. Preto útočí práve na postavenie otcov. Nielen deti vnímajú vzťah k Bohu cez svojho otca.
Ak ja vnímam pozemského otca ako vzdialeného, prísneho, neistého, je taký istý aj
Boh? Táto aktivita, ktorú Cirkev vo svojej láske ponúka aj cez Centrum pre rodinu
na Sigorde, slúži na obnovu a posilnenie vzťahu k Otcovi.
„On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil
na zem kliatbu.“ (Mal 3, 24)
Máš hlbokú túžbu zažiť otcovstvo Boha? Chceš mať hlbšiu skúsenosť s Otcovou láskou?
Táto škola ponúka autentické, intímne poznanie Boha a jeho lásky k tebe. Poď a objav
neuveriteľnú slobodu o pravde syna a dcéry. Počas týždňa môžeš zažiť teologické
a biblické učenie a výklad objavujúci aspekt Božej pravdy, jeho charakteru a osobnosti, ktorý si možno doteraz nepoznal. Objav svoju skutočnú mužskosť a ženskosť vo
svetle lásky nebeského Otca. Táto škola zmení tvoje srdce.
Škola Otcovo srdce (A) – Skúsenosť s Otcovou láskou
Otcovo srdce je týždenný seminár vedený ľuďmi z Father heart ministries po celom
svete (http://www.fatherheart.net).
Celý týždeň je zameraný na prežitie Božej otcovskej lásky srdcom. V tomto roku organizujeme kurz po prvýkrát na východe Slovenska – v okolí Prešova.
Termín: 26. jún – 1. júl (6 dní: nedeľa poobede – piatok obed)
Miesto: Centrum pre rodinu na Sigorde (okr. Prešov)
Príspevok: 90 eur /osoba (príspevok vrátane ubytovania, stravy, občerstvenia, konferenčného poplatku)
Prihlasovanie: www.centrumsigord.sk alebo centrum.rodina@grkatpo.sk
Centrum pre rodinu – Sigord

Zodpovedný vedúci: otec Peter Jakub
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
Mobil: 0904 604 435, 0903 983 316 (VPS); e-mail: centrum.rodina@grkatpo.sk
Adresa: Centrum pre rodinu, Sigord 134, 082 52 Zlatá Baňa

31.03. – 03.04 – Kurz prípravy na manželstvo. Dajte
vašej vysnívanej svadbe kvalitnú prípravu. Ďalší termín:
23. – 26. jún (prihlásiť sa na: www.domanzelstva.sk)
20. – 22. 05. – Kurz Samuel. Ak cítite, že potrebujete
v oblasti výchovy svojich detí posilu, podporu a povzbudenie... Podmienkou je mať absolvovaný Kurz Rút.
26. – 29. 05. – Duchovné cvičenia pre kňazov s manželkami (pod vedením Komunity blahoslavenstiev)
17. – 19.06. – Kurz Rút
26.06. – 01.07. – Škola Otcovo srdce
gr.kat. mládež. pastor. centrum
Prešov – Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, Kaviareň: 0915558500
Marek Baran – koordinátor mladých:
0915 942 050, 0904 738 542 (VPS)
Pondelok – 16.00 Dramatický krúžok 18.00 Študentský
zbor 20.00 Mládežnícka sv. liturgia v kaplnke vysokoškolského internátu na Ul. 17. novembra v Prešove (11.
posch.)
Utorok – 17.00 Mládežnícka sv. liturgia v Katedrále sv.
Jána Krstiteľa 18.00 Projekcia filmov a beseda / Stretnutie
pri čaji (podľa programového rozpisu)
Streda – 14.30 Študentské stretko 19.15 Modlitby chvál
mladých v Kaplnke Božej múdrosti na GTF PU v Prešove
Štvrtok – 18.00 Dom modlitby pre mladých
29.03. (utorok) 18.00 Stretnutie pri čaji – Na čo nezabudnúť vo vzťahu (hosť: MUDr. F. Orlovský)
05.04. (utorok) 18.00 Invictus (Neporazený) – film
o Nelsonovi Mandelovi a beseda.
09.04. (sobota) S batohom cez hory
12.04. (utorok) 18.00 Krížová cesta GMPC a UPC Prešov
(Katedrála sv. Jána Krstiteľa)
pastoračné centrum rómov
Čičava, mojakomunita.sk/web/pcr-cicava,
0915 951 081
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
02.04. – Fatimská sobota (svätá liturgia o 10.00 hod.,
dekanát Svidník)
10.04. – Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie
(program sa začína o 9.30 hod.)
Michalovce, kláštor redemptoristov
02.04. – Fatimská sobota (program sa začína o 8.30 hod.)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643
02.04. – Fatimská sobota – sviatosť pomazania
chorých (program na hore Zvir sa začína o 11.30 hod.)
03.04. – Malá púť (program na hore Zvir sa začína
o 9.00 hod.)
09.04. – Duchovná obnova (program sa začína o 17.00
hod. v dome kultúry)
24.04. – Nedeľa Paschy
08.05. – Malá púť

