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Santo subito, Ján Pavol II.
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Kláštor Najsvätejšej Trojice
vo Vranove nad Topľou-Lomnici

V

najstaršej obývanej
časti okresu Vranov
nad Topľou, 4 km južne
od mesta, v samostatnej mestskej časti Lomnica, na Ivaničovom vrchu sa nachádza Kláštor
Najsvätejšej Trojice sestier redemptoristiek. Tvorí dominantu návršia pri vstupe do mesta
z južnej strany od Košíc či Trebišova. Je položený na vyvýšenom mieste 300 m od hlavnej
cesty s výškovým prevýšením
v neďalekej blízkosti miestneho domu nádeje a cintorína.
Jeho tri malé vežičky zakončené krížmi sú už zďaleka
viditeľné pre tých, ktorí majú
cestu okolo, a nepriamo ich
zrak i srdce upriamujú k tomu,
čo je v živote najpodstatnejšie.
Skôr ako kláštor povstal
na tomto mieste, Boh ho začal
stavať cez „živé kamene“ – povolania, ktoré si zhromažďoval
v spoločenstve v Bielsku-Białej v Poľsku. Prvé sestry zo
Slovenska vstúpili do rehole 16.
októbra 1995 a postupne sa ich
počet zvyšoval. Preto sa bielská
komunita rozhodla založiť
gréckokatolícke spoločenstvo
redemptoristiek na Slovensku.
Rozhodla o tom kláštorná kapitula 28. januára 1997. Po porade s vtedajším generálnym
predstaveným redemptoristov
Josephom Tobinom a po získaní dekrétu z 18. apríla 2000,
v ktorom sídelný biskup Mons.
Ján Hirka dovolil pôsobiť

reholi na území Prešovského
biskupstva, čakali na vyjadrenie Kongregácie pre východné
cirkvi. Svätá stolica dekrétom
z 22. júla 2002 vyjadrila svoj
súhlas na založenie kláštora,
ktorý má žiť podľa vlastnej liturgickej disciplíny Gréckokatolíckej cirkvi a môže prijímať
kandidátky východného aj
západného obradu. Následným
krokom bol 12. decembra 2002
výjazd sestier na Slovensko.
Prechodným kláštorom sa stala
sačurovská fara, kde prežili päť
rokov, počas ktorých zakúšali
dobrotu Boha i ľudí z miestnej
farnosti a koordinovali práce
spojené s výstavbou kláštora.
Pre nedostatok finančných
prostriedkov prebiehala stavba
kláštora v dvoch etapách.
Prvú etapu stavby realizovala
firma Lignum CD z Vranova
nad Topľou. Stavebné práce
sa začali na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie
8. decembra 2004. Základy
a suterén boli dokončené
v roku 2006.
Druhú etapu stavby realizovali Bardejovské pozemné stavby v máji 2006 a na sviatok sv.
divotvorcu Mikuláša 6. decembra 2007 bola stavba odovzdaná. Do nového očakávaného
a vytúženého kláštora sa sestry
nasťahovali 13. decembra 2007.
Nasledujúceho roku, 5. mája
2008, bol kláštor s kaplnkou,
ktorá slúži aj pre verejnosť,

posvätený prešovským arcibiskupom a metropolitom Jánom
Babjakom SJ. Na slávnosti boli
okrem mnohých hostí prítomné aj sestry redemptoristky
z Dublina, ktoré sa značne
finančne pričinili o to, aby sa
budova kláštora mohla zakončiť. Druhou komunitou, ktorá
výstavbu materiálne podporila,
boli sestry z belgického kláštora v Brugge.
Projekt kláštora pripravil
a zároveň bol pomocou pri
jeho realizácii Ing. Ján Zajac.
Samotná stavba je nepravidelného pôdorysu v tvare písmena
U a má tri podlažia. Suterén je
len pod časťou severného krídla. Z konštrukčného hľadiska
ide o monolitickú konštruk-

ciu. Kláštor sa skladá z dvoch
základných častí: kláštorná
kaplnka a ubytovacia časť.
V kláštore sa nachádza 18 izieb
pre sestry. Keďže momentálne
osadenstvo kláštora tvorí 6
sestier, jedno krídlo kláštora je
využívané ako rekolekčná časť
s kapacitou 13 miest. Okrem
toho sú k dispozícii 3 hovorne
s klauzúrnymi predelmi, ktoré
slúžia na bežné stretávanie sa
s ľuďmi, ktorí sem prichádzajú
s prosbou o modlitbu alebo
na priateľské, či individuálne
návštevy.
Činnosť sestier s ohľadom
na ich kontemplatívno-klauzúrny štýl života je okrem
hlavného piliera – modlitby,
zameraná na prácu, ktorá je
v súlade s klauzúrou. Venujú
sa písaniu ikon, šitiu habitov
a liturgických rúch, prekladateľskej činnosti, organizovaniu
duchovných cvičení, počas
ktorých môžu mnohí prežiť čas
stíšenia sa a naplnenia Bohom.
To všetko sú len vonkajšie prostriedky, ktoré im pomáhajú
cez každodenné situácie čoraz
viac sa približovať k Bohu a byť
pre seba navzájom odrazom
nežnej lásky nebeského Otca
a pomocou na ceste do nebeskej vlasti. n
Helena Dudová OSsR
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Kríž a vzkriesenie
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Ukrajina má nového
vyššieho arcibiskupa
novým hlavným predstaviteľom
ukrajinských gréckokatolíkov sa stal
iba 40-ročný Svjatoslav Ševčuk
10 Santo subito
blíži sa blahorečenie Jána Pavla II.
12 Svätá Terézia z Avily
katechéza Svätého Otca (1)
13 Slovo v roku 2011
prehľad o aktuálnom ročníku Slova
14 Slúžim človeku
rozhovor s prof. Tadeuszom Zasępom
16 Rodinná modlitba
prečo má byť modlitba v rodine (1)
18 Animaškola
Stretko pre adolescentov
19 Do posledného dychu
príbeh pakistanského ministra (1)
20 Tajomstvo hrušky
príbeh kňaza spred 60 rokov
21 Záchrana milosťou
katechéza nad ekténiou
24 Bohozjavenie Pána
zamyslenie nad ikonou (1)

Každé ľudské dielo sa tvorí nejakým
nástrojom, využíva niečo, čo už je dané. Iba
Boh môže stvoriť niečo z ničoho. Keď však
raz stvoril svet z ničoho, potom už používal
to, čo bolo stvorené, aby ďalej zdokonaľoval dielo spásy. A tak kríž, hmotný nástroj
utrpenia a umučenia, ale aj najvyšší výraz
lásky Boha k svojim ľuďom, sa stal nástrojom našej spásy. To je nevyhnutne nástroj,
ktorý máme používať aj my, keď chceme
nasledovať nášho Spasiteľa. Ježiš sám nám to
povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie
sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“
(Mt 16, 24). Kam ho máme nasledovať? S krížom ho v prvom momente máme nasledovať
na svoju osobnú Golgotu, aby sme potom
s ním zomreli aj vstali z mŕtvych a vošli
do nebeskej slávy. Inej cesty niet, nie sú
prípustné žiadne skratky na tejto ceste. Kto
by si myslel, že je dôvtipný a dôjde do cieľa
po pohodlnej ceste, zblúdi, a ak sa neobráti
a nevráti, zahynie. Kríž je tá tesná brána
(porov. Lk 13, 24), o ktorej Ježiš hovorí svojim
učeníkom, a cez ktorú jedine sa možno
dostať do Božieho kráľovstva.
Musíme si však uvedomiť, že kríž je cesta,
nie cieľ! Ježiš nám svojím krížom otvoril
a ukázal cestu. Dovtedy sme blúdili. V našej
paschálnej radosti by sme teda nemali
zabúdať na kríž. Nie na kríž ako nástroj utrpenia a umučenia, ale ako nástroj spásy, ako
ukazovateľ cesty nášho života, ktorý – kým
sme na tomto svete – pokračuje. Nemyslime
si, že Pascha definitívne odstránila potrebu niesť svoj kríž. Práve naopak. Ukázala
nám iba zmysel a cieľ tohto kríža. Žiadne
utrpenie nesené s Kristom nie je zbytočné
a nezmyselné. Je výkupné, ale iba vtedy,
keď ho budeme niesť dobrovoľne. Pre našu
útechu Ježiš dodáva, že „jeho jarmo je príjemné a bremeno ľahké“ (porov. Mt 11, 30).

Nemáme sa čoho báť. Strach pred krížom je
jedným z najväčších pokušení. Je prejavom
malovernosti, ktorú neraz Ježiš vyčíta aj svojim učeníkom. Čím neochotnejšie nesieme
svoj kríž, čím viac sa ho chceme zbaviť, tým
viac nás tlačí a ťaží.
To veľmi dobre pochopil svätý Pavol, keď
hovorí: „Ale ja sa nechcem chváliť ničím
iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista“
(Gal 6, 14). Alebo ako ozvena Pavlových slov
znejú slová svätého Cyrila Jeruzalemského:
„Preto sa nehanbime za Spasiteľov kríž, ale
chváľme sa ním. Lebo hoci je slovo kríža pre
židov pohoršením a pre pohanov bláznovstvom, pre nás je spásou. Aj pre tých, čo idú
do záhuby, je bláznovstvom, ale pre nás, čo
sme na ceste spásy, je Božou mocou“.
Ježišovo vzkriesenie v našom živote síce
kríž neodstránilo, ale pre tých, čo milujú
Boha, celkom zmenilo jeho nasmerovanie.
Už to nie je nástroj zatratenia, ale nástroj
spásy. To by sme si mali i v týchto slávnostných chvíľach neustále pripomínať. Vtedy
paschálna radosť nebude iba vonkajšia
radosť, ale dostane obsah a bude plná, lebo
nebude stavať na ilúzii, ale na tej jedinej
a nepopierateľnej realite, ktorou je dobrovoľná a z lásky prijatá obeta. Kto stavia iba
na pozemskej radosti, pre toho obeta a utrpenie strácajú význam, a chce ich za každú
cenu odstrániť. Tým si však odrezáva konár
pod sebou, lebo jeho zdanlivá a dočasná
radosť veľmi rýchlo vybledne a zvädne. Pravá
radosť je tá, ktorá má korene v sebazapieraní
a obete, teda v kríži, ktorý presahuje tento
svet a umožňuje nám pevné zakotvenie vo
večnosti.
Mons. Ladislav Hučko
apoštolský exarcha
pre katolíkov byzantského obradu v ČR

þ som gréckokatolík
a som na to hrdý!
SČÍTANIE OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV 2011

4 | SPRAVODAJSTVO

27. marca Cirkev oficiálne potvrdila ďalšie zázračné uzdravenie v Lurdoch. Počas púte do Lúrd
sa 12. apríla 2002 bezprostredne
po kúpeli pri zázračnom prameni
uzdravil François Serge. Trpel paralýzou ľavej nohy a silnými bolesťami. (RV)

Nový katechizmus pre mládež YouCat s predslovom Benedikta XVI. bol začiatkom apríla
predstavený v nemeckom Mohuči.
Vyšiel pri príležitosti Svetových dní
mládeže, ktoré sa budú konať 18. až
21. augusta v Madride. 300-stranový
katechizmus knihy bude vydaný v 25
jazykoch.

Vo veku 83 rokov zomrel
1. apríla v Indii kardinál Varkey
Vithayathil, hlavný arcibiskup
arcidiecézy Ernakulam-Angamaly
Sýrsko-malabarskej cirkvi.

Šport vo Vatikáne je nová kniha Roberta a Stefana Calvigioni
vydaná Vatikánskym knižným
vydavateľstvom a predstavená 4.
apríla v sídle Vatikánskeho rozhlasu. V knihe je po prvýkrát historicky
zhrnutý vzťah pápežov k športu.
(RV)

Mnohé české osobnosti sa
verejne hlásia ku katolíckej viere
vo forme video spotu alebo písomného vyhlásenia na internetovej
stránke www.jsemkatolik.cz. Táto
súkromná iniciatíva vznikla pri príležitosti tohtoročného sčítania ľudu,
domov a bytov. Motívom aktivity
skupiny katolíckych laikov je snaha
prezentovať vieru ako prirodzený
a rozumný spôsob životného smerovania. (www.ado.cz)

V Rusku schválili od roku 2012
celoročné vyučovanie náboženstva v školách. Oznámilo to
koncom marca ruské ministerstvo
školstva na tlačovej konferencii spolu so zástupcami štyroch hlavných
náboženstiev. Študenti základných
a stredných škôl si budú môcť
vybrať, či budú navštevovať kurz
pravoslávneho kresťanstva, islamu,
židovstva, budhizmu, alebo jeden
zo všeobecných kurzov – základy
náboženskej kultúry alebo základy
verejnej etiky. (RV)
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V Číne vysvätili biskupa so súhlasom Vatikánu aj vlády
Asi 1 500 veriacich sa 30.
marca zhromaždilo v čínskej
diecéze Jiangmen, v Katedrále
Nepoškvrneného srdca Panny
Márie, pri príležitosti vysviacky
nového biskupa. 46-ročný Pavol
Liang Jiansen bol vysvätený
za biskupa so súhlasom Svätej
stolice i čínskej vlády. Vzťahy
medzi Vatikánom a najľudnatejšou krajinou sveta ochladli
minulý rok v novembri po ne-

platnej biskupskej vysviacke
biskupa diecézy Chengde, ktorú
Svätá stolica neuznala. Napätie podporila aj nútená účasť
zástupcov Cirkvi lojálnej voči
pápežovi na 8. zhromaždení
čínskych katolíckych predstaviteľov v decembri. Na vysviacke
koncelebrovalo vyše 40 biskupov a kňazov, stovky veriacich
ju sledovali na televíznych
obrazovkách pred katedrálou.

Biskup Liang pre agentúru
AsiaNews vyjadril úľavu nad
tým, že vysviacka prebehla
bez incidentov. „Môj kríž je
ťažký, ale verím, že ma Pán
bude ochraňovať a pomôže
mi v mojej biskupskej službe,“
uviedol a dodal, že medzi jeho
priority bude patriť duchovná
formácia kňazov, rehoľníkov
a laikov. V diecéze Jiangmen žije
približne 20-tisíc katolíkov.

Sarkofág kardinála Špidlíka osadili mozaikami
Dokončený sarkofág kardinála
Špidlíka (dielo architekta Paola
Marcianiho a Marka Rupnika)
mali možnosť po prvýkrát
vidieť pútnici počas liturgie 8.
apríla o 18.00 hodine, ktorá bola
slúžená pri príležitosti prvého
výročia jeho úmrtia za účasti
biskupov a členov rímskeho
a olomouckého Centra Aletti

a umelcov.
Na Velehrade pracovalo
na náhrobku 15 medzinárodných výtvarných umelcov z Ateliéru duchovného umenia.
Velehradský náhrobok lemuje
osem miniatúrnych biblických
výjavov, ktoré kardinál Špidlík
považoval za kľúčové teologické výpovede a sám sa k týmto

témam vo svojom diele s obľubou vracal. Na dlhších stranách
sarkofágu sú to motívy zvestovania, ukrižovania, vzkriesenia,
Božej múdrosti, povolania apoštolov, Jozefa Egyptského a jeho
bratov, a na čelách sarkofágu
Kristus v sláve a nebeský Jeruzalem. (TS ČBK)

Nové informácie o slávnosti blahorečenia Jána Pavla II.
Od smrti Jána Pavla II. uplynulo
2. apríla 6 rokov. Tohtoročné
výročie jeho smrti je poznamenané prípravami na jeho
beatifikáciu, ktorá bude 1. mája.
30. marca sa v Ríme konala
technicko-organizačná tlačová
konferencia o blahorečení Jána
Pavla II., na ktorej vystúpili
Mons. Liberio Andreatta, viceprezident, a P. Caesar Atuire,
výkonný riaditeľ organizácie
Opera Romana Pellegrinaggi,
ktorá je oficiálnym usporiadateľom tejto udalosti, s cieľom
podať užitočné informácie pre
všetkých, ktorí majú záujem sa
na nej zúčastniť.

Viac ako 2 500 dobrovoľníkov bude v tých dňoch v Ríme
poskytovať informácie pre
všetkých tých, ktorí sa zúčastnia na slávnosti blahorečenia
Jána Pavla II.
V spolupráci s mestom
Rím bude pri tejto príležitosti
sprístupnená telefónna linka,
na ktorej budú v mnohých
jazykoch poskytované užitočné
informácie pre pútnikov. Pre
uľahčenie cestovania v dňoch
blahorečenia Opera Romana
Pellegrinaggi vytvorila takzvaný
JP2-pass v cene 18 eur. Tento
preukaz zahŕňa cestovanie
všetkými dopravnými pros-

triedkami mestskej hromadnej
dopravy v Ríme – autobusmi,
električkami a metrom. V cene
preukazu bude zahrnutý obed
vo forme balíčka na 1. mája
a mnohé informačné materiály. JP2-pass nie je vstupenkou
na obrad blahorečenia.
Účasť na svätej omši celebrovanej 1. mája Svätým Otcom
Benediktom XVI., pri ktorej
vyhlási svojho predchodcu
pápeža Jána Pavla II. za blahoslaveného, bude možná bez
akýchkoľvek vstupeniek a bez
akéhokoľvek poplatku za vstup.
Prístup na Námestie sv. Petra
bude možný už od 5.00 hod.
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Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k aktom
násilia a prenasledovania príslušníkov kresťanských
komunít na viacerých miestach vo svete
„Národná rada Slovenskej
republiky, vedomá si hodnôt
zastupiteľskej demokracie,
vlády zákona, ľudských práv
a slobody, teda hodnôt, ktorých
cestu nastúpila naša spoločnosť po roku 1989, vedomá
si hodnôt, ku ktorým sme sa
prihlásili aj v súvislosti s prijatím záväzkov pri vstupe
do európskych a atlantických
štruktúr, nadväzujúc na deklarácie partnerských parlamentov EÚ a tiež s odvolaním sa
na novoročné posolstvo pápeža
Benedikta XVI.
protestuje proti perzekú-

ciám kresťanov a iných
náboženských menšín aj
proti mlčaniu, ktoré doposiaľ
sprevádzalo predovšetkým
prenasledovanie kresťanov
a žiadame:
– najvyššie ústavné orgány a vládu SR, aby zohľadnila tieto skutočnosti v zahraničnej politike
a uplatnila dostupné a legitímne diplomatické, ekonomické
a iné nástroje na presadzovanie
práva na náboženskú slobodu
tam, kde je porušované; rovnako na presadzovanie práva praktizovať náboženstvo aj tam, kde
ide o náboženstvo menšiny;

– Ministerstvo zahraničných
vecí SR, aby vyvinulo zvýšenú
pozornosť a úsilie o vytvorenie koncepcie postupu voči
krajinám, v ktorých dochádza
k porušovaniu náboženských
slobôd; a zároveň koordinovať
úsilie v tejto oblasti s ostatnými členskými krajinami EÚ
a na úrovni OSN;
– reprezentatívne inštitúcie EÚ,
aby prerušili mlčanie o tomto narastajúcom probléme
a podnikli adekvátne kroky
na obranu náboženskej slobody
vo svete.“ (-ľr/RV)

Pedagógovia a vychovávatelia putovali do Ľutiny
26. marca sa v Bazilike Zosnutia
Presvätej Bohorodičky v Ľutine
uskutočnila púť pedagógov
a vychovávateľov. Púť sa začala
Akatistom k Svätému Duchu,
ktorý viedol otec Jozef Novický,
farár v Ľutine, a potom nasledovala sv. liturgia, ktorej hlavným
celebrantom bol protosynkel
Prešovskej archieparchie otec

Michal Onderko ml. Vo svojej
homílii sa zameral na poslanie
pedagóga ako odovzdávateľa
pravdy ďalším generáciám
v dnešnej dobe plnej lži a poloprávd. Po svätej liturgii nasledovala prednáška odborného
asistenta na Katedre systematickej teológie GTF PU v Prešove ThDr. Štefana Paločka, PhD.

Po obedňajšej prestávke sa vo
svojom vstupe k pedagógom
prihovoril Mgr. Ľuboš Kohút,
ktorý sa zameral na výchovu
mládeže v súčasnosti. Na záver
sa prítomní pedagógovia pomodlili krížovú cestu. Na púti
sa zúčastnilo vyše 150 učiteľov
a vychovávateľov a 17 kňazov.
(Jozef Novický)

Ekumenické stretnutie v Drienovci

Kongregácia mariánskych
sestier v Drienovci usporiadala
11. až 13. marca 2011 ekumenic
ké stretnutie, na ktorom sa
zúčastnil aj Léo Michel Abrami,
jeden z prekladateľov rukopisov
od Mŕtveho mora a profesor
viacerých inštitútov v USA.
Jeho prednášky boli venované
aj pôvodu modlitby Otče náš
a modlitbám samotného Ježiša
Krista v aramejskom jazyku. Po-

slucháčom z celého Slovenska,
ktorí zaplnili prednáškovú sálu,
priblížil aj osobnú skúsenosť
s obdobím druhej svetovej
vojny.
Na tomto stretnutí sa okrem
rímskokatolíckych kňazov
Františka Benka a Alexa Bartka
zúčastnili aj protestantský
pastor Gyüre Zoltán a kancelár
Eparchiálneho úradu v Košiciach otec Marko Rozkoš.

Kongregácia mariánskych ses
tier je uznaná Rímom a na Slo
vensku má kláštory v Turnian
skej Novej Vsi a v Drienovci.
Sú otvorené gréckokatolíckej
svätej liturgii a medzi ich nosné
činnosti patrí hlavne budovanie
jednoty v zmysle veľkňazskej
modlitby Ježiša Krista. (Anna
Závodníková; 2. snímka: zakladateľka kongregácie sr. Myriam
s pápežom Jánom Pavlom II.)


68. plenárne zasadnutie Konferencie biskupov Slovenska sa
konalo 28. – 29. marca v penzióne
Zornička na Donovaloch. Zúčastnilo sa na ňom 14 biskupov, členov
KBS. Na rokovaní bol prítomný
aj apoštolský nuncius v SR Mons.
Mario Giordana.
Biskupi si počas plenárneho zasadnutia vypočuli výročné správy
o práci subkomisií a rád KBS,
venovali sa schvaľovaniu pastierskeho listu k sčítaniu obyvateľov,
otázkam spojeným so slávením
Jubilejného cyrilo-metodského
roku 2013, príprave historického
filmu o sv. Cyrilovi a Metodovi,
príprave a schvaľovaniu materiálov
katolíckeho náboženstva. Biskupi
hovorili aj o prípravách na Svetové
dni mládeže 2011, ktoré sa uskutočnia v auguste v Madride. Zo
Slovenska sa očakáva účasť zhruba
2 500 mladých ľudí. Budú ich sprevádzať biskupi Mons. Tomáš Galis
a Mons. Peter Rusnák. Biskupi sa
po skončení plenárneho zasadnutia
zúčastnili na duchovných cvičeniach pod vedením Mons. Cyrila
Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre
východné cirkvi.

18. – 20. marca sa v Ňagove
uskutočnil kurz Nový život,
na ktorom sa zúčastnilo 60 ľudí
rôznych vekových kategórií. Kurz

viedli členovia Evanjelizačnej školy
sv. Mikuláša s otcom Františkom
Sochovičom. Účastníci mali možnosť opäť pochopiť, že Kristus je
ten, kto dáva šancu začať nanovo.
(Lýdia Licková)

Slovenskí biskupi sa vyjadrili
k Vyhláseniu NR SR k aktom
násilia a prenasledovania kresťanov. Katolícki biskupi Slovenska
29. marca po ukončení 68. plenárneho zasadnutia KBS ocenili
deklaráciu a aj skutočnosť, že bola
prijatá v Národnej rade Slovenskej
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republiky s vysokým počtom súhlasných hlasov poslancov zo všetkých
politických strán. Vnímajú ju ako
prejav rešpektu voči základným ľudským právam a ako prejav solidarity
s trpiacimi kresťanmi.

V Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine slávili
2. apríla fatimskú sobotu, na ktorej sa zúčastnili veriaci Svidníckeho
protopresbyterátu a blízkeho okolia.

Slávnosť bola umocnená prítomnosťou vladyku Jána Babjaka SJ,
prešovského arcibiskupa a metropolitu, ktorý bol hlavným celebrantom
archijerejskej sv. liturgie. Prítomný
bol aj vladyka Ján Eugen Kočiš,
emeritný pražský pomocný biskup.
Homíliu predniesol otec Jaroslav
Kačmár, správca farnosti Kečkovce.
V závere sa prítomným prihovoril otec arcibiskup, ktorý vyzval
veriacich k aktívnej viere a modlitbe.
Na záver sa všetci veriaci pomodlili
modlitbu na úmysel Svätého Otca
a Korunku Božieho milosrdenstva.
(Jozef Novický)

Program modlitieb v Litmanovej sa na fatimskú sobotu 2. apríla
začal rozjímavým ružencom a pokračoval sv. liturgiou. Hlavným slúžiteľom bol duchovný správca hory Zvir
otec Marcel Pisio, ktorý zdôraznil, že
kľúčovým momentom v živote kresťana má byť Ježiš Kristus, lebo iba on
pozná slová večného života.
Po svätej liturgii sa veriaci spoločne
pomodlili na úmysel Svätého Otca
a modlitbu Korunky k Božiemu
milosrdenstvu, po ktorej sa zasvätili
ochrane fatimskej Panny Márie.
V závere púte bola kňazmi vysluhovaná sviatosť pomazania chorých.
(Matúš Verba)

Na púti na hore Zvir sa 3. apríla
zúčastnilo približne 1 700 pútnikov. Program sa začal uctením ikony
Presvätej Bohorodičky, modlitbou
Akatistu k Bohorodičke a pokračoval
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V Stropkove-Bokši posvätili novú vitráž
V Chráme sv. Petra a Pavla
v Stropkove-Bokši 27. marca
posvätil košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR vitráž
s výjavom Kristovho vzkriesenia.
Na slávnosti sa zúčastnil aj
primátor mesta MUDr. Peter
Obrimčák s manželkou Bibiánou, poslankyňou NR, prednosta ObÚ Mgr. Peter Lehocký,
otec Štefan Vansač, stropkovský
protopresbyter, stropkovský
dekan Ján Švec Bilý a podnikatelia Jozef a Agáta Kmiťovci,
z ktorých dielne Dekoračných
úžitkových predmetov (JAK-DUP) vzišli obidve chrámové
vitráže. V homílii sa vladyka

Milan zameral na význam kríža.
Rozjímanie o kríži pokračovalo
za účasti vladyku Milana aj
na krížovej ceste v popoludňajších hodinách.

Po jej skončení sa účastníci
nedeľňajšej slávnosti presunuli
na III. ZŠ, kde si so vzácnym
hosťom zahrali futbal. (-mg)

Relikvie sv. Cyrila-Konštantína začínajú putovať
po Bratislavskej eparchii
S relikviou sv. Cyrila putujúcou
počas marca po vojenských, policajných a väzenských farnostiach Ordinariátu OS a OZ SR
sa 31. marca rozlúčili v Katedrále
sv. Šebastiána v Bratislave-Krasňanoch. Za účasti prítomných
veriacich celebrovali rozlúčkovú
sv. omšu generálny vikár Ordinariátu OS a OZ SR plk. Mons.
František Počurek, biskupský
vikár pplk. Mons. František
Bartoš, správca katedrály
kpt. Milan Ferenčík a vojenský
kaplán por. Slavko Ganaj. Spolu
s nimi koncelebrovali zástupcovia Bratislavskej eparchie
protosynkel Vladimír Skyba
a otec Peter Sabol. Na záver sv.
omše zástupcovia Bratislavskej
eparchie prevzali relikviár, aby

ho preniesli do svojho chrámu, v ktorom po slávnostnom
prijatí a uctení začne putovanie
po gréckokatolíckych farnostiach eparchie.
1. apríla boli do Katedrály
Povýšenia sv. Kríža za spevu
90. žalmu slávnostne prinesené
relikvie sv. Cyrila, aby začali
svoju dvojmesačnú púť po Bratislavskej eparchii. Po uctení
si relikvií sa veriaci pomodlili
Modlitbu k sv. Cyrilovi. Protosynkel eparchie otec Vladimír
Skyba následne vo svojom
krátkom príhovore priblížil význam putovania relikvií, ktoré
prebieha v rámci dvojročnej
duchovnej prípravy, iniciovanej
Konferenciou biskupov Slovenska, na 1150. výročie príchodu

našich slovanských vierozvestov
sv. Cyrila a Metoda na naše
územie, ktoré budeme sláviť
v roku 2013.
Púť relikviára vo farnostiach Bratislavskej eparchie
Bratislava-Petržalka:
03. – 06.04.2011; Trnava: 07.
– 10.04.2011; Trenčín – Prievidza: 11. – 17.04.2011; Žilina:
18. – 20.04.2011; Liptovský
Mikuláš: 21. – 25.04.2011;
Martin: 26.04. – 01.05.2011;
Nitra: 02. – 04.05.2011; Zvolen: 05. – 08.05.2011; Banská
Bystrica: 09. – 11.05. 2011;
Brezno: 12. – 15.05.2011; Šumiac:
16. – 18.05.2011; Telgárt: 19. –
22.05.2011; Bratislava – katedrála: 23. – 31.05.2011 (Stanislav
Gábor)

V Bratislave-Petržalke si uctili relikviár sv. Cyrila
V nedeľu 3. apríla bol relikviár
s ostatkami sv. Cyrila prenesený
z katedrály do gréckokatolíckej
Farnosti bl. hieromuč. Vasiľa

Hopka v Bratislave-Petržalke. Nakoľko farnosť nemá
svoj chrám a liturgie sa slúžia
v Chráme Svätej rodiny, miestny

gréckokatolícky farár protopresbyter Ľubomír Matejovič pozval
na túto slávnosť aj svojich
rímskokatolíckych oltárnych
spolubratov Jozefa Duca, miestneho rímskokatolíckeho farára
a školského dekana, kaplána
Jozefa Pajerského, diakona Lukáša Uvačika, ako aj miestnych
farníkov latinského obradu.
Procesia s relikviárom sa
najprv zastavila na mieste, kde
pápež Ján Pavol II. slúžil sv.
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omšu a beatifikoval bl. Vasiľa
i bl. Zdenku. Potom ho kňazi
v sprievode priniesli do chrámu a uložili pred obetný stôl.
Po prednesení modlitby k sv.
Cyrilovi sa začala sláviť Liturgia
sv. Bazila Veľkého. Aby sa celé
liturgické zhromaždenie, ktoré

tvorili veriaci obidvoch obradov,
mohlo aktívne zapájať do liturgie, texty sa premietali na čelnú
stenu chrámu.
Svojou homíliou o živote sv.
Cyrila a spolupatričnosti veriacich oboch obradov k jednej
Katolíckej cirkvi povzbudil

veriacich otec Jozef Duc. Ku
kráse liturgie prispel i gréckokatolícky zbor, ktorý sa vytvoril
na túto príležitosť. Po sv. liturgii
nasledovalo uctenie sv. relikvií
doplnené prosbami a modlitbou k sv. Cyrilovi. (Ľubomír
Matejovič)

Hanigovčania sa tešili z obnoveného chrámu
i vzácnej návštevy
Vznešenosť i krásu, moc aj
radosť prežívali veriaci a všetci
prítomní v nedeľu 3. apríla 2011
pri posviacke obnoveného interiéru Chrámu sv. veľkomučeníka a divotvorcu Demetra Myromvonného v Hanigovciach.
Posviacku chrámu vykonal
Mons Ján Babjak SJ, prešovský
arcibiskup a metropolita, za prítomnosti pražského emeritného
biskupa Jána Eugena Kočiša,
otca Andreja Dujčáka, rodáka
z Hanigoviec, otca Jaroslava
Matoľáka, sabinovského protopresbytera, a otca Martina
Chudíka. Slávnostnú Liturgiu
sv. Bazila Veľkého spevom
skrášlil počtom skromný miestny spevácky zbor dievčat.
V závere slávnostnej svätej liturgie sa za posvätenie chrámu,
prítomnosť otca arcibiskupa
a rozlomenie slova poďakoval
správca farnosti otec Richard

Harvilko.
Po svätej liturgii sa vladyka Ján
ešte osobitne prihovoril deťom,
ktoré od neho dostali požehnanie a pamiatkový obrázok.
Potom sa všetci pozvaní hostia
stretli v sále obecného úradu
na slávnostnom obede.
Hanigovce sú maličkou filiálkou
s približne 90 veriacimi. Ob-

nova interiéru chrámu, v ktorom vymenili dlažbu, opravili
sakristiu a čiastočne obnovili aj
maľbu stien, vyžadovala z ich
strany vynaloženie nemalého
úsilia a obiet. Všetky práce
boli ukončené už v decembri
2010. (Alena Havrilová, Andrea
Harvilková)

Chorí v Košiciach-Terase prijali sviatosť uzdravenia
V posvätnom veľkopôstnom
čase 8. apríla sa v jednej z košických farností slávila pôstna
liturgia s hromadným udeľovaním tajomstva (sviatosti)
pomazania chorých. Liturgiu
vopred posvätených darov spolu
s vladykom Milanom Chauturom, košickým eparchom,
slávili viacerí kňazi. Vladyka
Milan v kázni vyzdvihol dôveru

praotca Abraháma, ktorý bol
na Boží príkaz ochotný obetovať svojho syna. „Kde je dôvera
v Boha, tam je aj sila. Tajomstvo
pomazania chorých sa udeľuje,
aby sme viac dôverovali,“ povedal vladyka.
V rámci udeľovania sviatosti
uzdravenia sa modlili siedmi
kňazi spolu so svojím eparchom za to, aby ľudia pocítili

úľavu v chorobe alebo ju vedeli
v spojení s Kristom zvládnuť.
Za krásnu liturgiu sa na záver
poďakoval miestny farár otec
Jozef Miňo. V ten večer sa vyliala plnosť milosti na tých, ktorí
očistili svoju dušu od hriechu,
prijali eucharistického Krista
a otvorili sa pôsobeniu uzdravujúcej Božej milosti. (Michal
Hospodár)

Centrum spirituality sa pripravuje
na 1140. výročie príchodu vierozvestcov
Centrum spirituality Východ
– Západ Michala Lacka v Košiciach zorganizovalo 8. – 9.
apríla prvú z radu konferencií
v rámci príprav na 1140. výročie
príchodu sv. Cyrila a Meto-

da, ktoré sa uskutoční v roku
2013. Jej témou bola Slovanská
duchovnosť a mystika. Konferenciu, ktorú otvoril prešovsky arcibiskup a metropolita
Ján Babjak SJ, poctili svojimi

príspevkami P. Richard Čemus
SJ, Adalberto Mainardi a ďalší
významní domáci i zahraniční
prispievatelia. Podujatie sa zakončilo spoločnou modlitbou.
(Michal Vadrna)

modlitbou slávnostného ruženca.
Vrcholom bola sv. liturgia, na ktorej ohlásil Božie slovo otec Vasiľ
Kindja. Vo svojej homílii poukázal
na to, že ak vidíme žiť druhých ľudí
v hriechu, nemáme ich odsudzovať,
ale máme znášať ich slabosti, ako
nás k tomu povzbudzuje aj apoštol Pavol. Po sv. liturgii sa pútnici
pomodlili na úmysel Svätého Otca
a Korunku k Božiemu milosrdenstvu. V závere púte bola krátka
adorácia pred najsvätejšou Eucharistiou. (Matúš Verba)

Krompachy sa stali svedkom
manifestácie kresťanskej viery
príslušníkov policajného zboru
miestneho obvodného oddelenia. Pri príležitosti pastoračnej
návštevy ordinára OS a OZ SR
Mons. Františka Rábeka 8. apríla
krompašskí policajti na čele so
svojím riaditeľom mjr. JUDr. Františkom Puškárom a v spolupráci
s policajným dekanom z Košíc
mjr. Dr. Martinom Juráškom pripravili verejnú pobožnosť krížovej
cesty ulicami mesta. Pastoračná
návšteva ordinára Rábeka pokračovala celebrovaním sv. omše.
S ordinárom ju celebrovali miestny
správca farnosti kanonik Mons.
Jozef Palušák, policajní kapláni
z Košíc a Prešova mjr. Dr. Martin Jurášek, kpt. Mgr. Marcel
Gábor, mjr. Dr. Marek Storoška
a por. Mgr. Marcel Senderák, ako aj
ďalší miestni kňazi.

Farnosť Medzilaborce-Vydraň
a filiálku Kalinov navštívil otec
Metod Lukačik CSsR. Na pozvanie miestneho správcu farnosti
predstavil veriacim 10. apríla život
bl. Metoda Dominika Trčku a podaroval im obrázok s jeho relikviou.
Hlavnou myšlienkou homílie bolo
odpustenie, ktoré je pre každého
kresťana veľmi dôležité. Zároveň vyzval k prijatiu odpustenia
hriechov skrze sviatosť zmierenia
v predveľkonočnom čase. (-jb)

8 | UDALOSŤ

slovo 9 | 2011

Ukrajina má
nového vyššieho
arcibiskupa
Svätý Otec prijal 10. februára rezignáciu vyššieho arcibiskupa diecézy Kyjev – Halič na Ukrajine kardinála Ľubomyra Huzara podľa
kánonu 126 § 2 Kódexu kánonov východných cirkví. Dočasným administrátorom arcibiskupstva sa stal Mons. Igor Vozniak, arcibiskup
Ľvova, ktorý bol zodpovedný za zvolanie synody biskupov Ukrajinskej
gréckokatolíckej cirkvi pre voľbu vyššieho arcibiskupa.
senia mena nového vyššieho
arcibiskupa.

Nová hlava Ukrajinskej
gréckokatolíckej cirkvi

Synoda biskupov UKGC zvolila
23. marca Mons. Svjatoslava
Ševčuka, apoštolského administrátora sede vacante eparchie
v Buenos Aires (Argentína),
za kyjevsko-haličského vyššieho
arcibiskupa. Svätý Otec Benedikt XVI. túto voľbu 25. marca
potvrdil a požehnal.

Synoda

21. marca sa v Ľvove začala
synoda biskupov Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine. Počas nej
bol zvolený nový vyšší arcibiskup Kyjeva a prímas tamojšej
cirkvi. V úrade nahradil kardinála Ľubomyra Huzara, ktorého
rezignáciu z dôvodu vysokého

veku Svätý Otec prijal. Synode až do 24. marca predsedal
administrátor Gréckokatolíckej
cirkvi na Ukrajine Mons. Igor
Vozniak. Zúčastnilo sa na nej 45
biskupov z rôznych častí sveta.
V Ľvove zostali až do potvrdenia
voľby Svätým Otcom Benediktom XVI. a oficiálneho vyhlá-

Mons. Svjatoslav Ševčuk sa
narodil v meste Stryj na Ukrajine 5. mája 1970. V rokoch
1991 – 1992 študoval filozofiu
a teológiu v Centre Don Bosco
v Buenos Aires (Argentína)
a potom v Teologickom seminári Svätého Ducha v Ľvove (1992
– 1994). Za diakona bol vysvätený 21. mája 1994 a za kňaza 26.
júna 1994. V roku 1999 obhájil
dizertačnú prácu z morálnej
teológie na Pápežskej univerzite
svätého Tomáša v Ríme.
V rokoch 1999 – 2000 bol
prefektom Teologického seminára Svätého Ducha v Ľvove,
do roku 2007 jeho prorektorom
a od júna 2007 rektorom.
14. januára 2009 ho Svätý
Otec Benedikt XVI. vymenoval
za pomocného biskupa epar-

chie v Buenos Aires a za titulárneho biskupa Castra di
Galba. Biskupskú konsekráciu
prijal 7. apríla 2009 v Katedrále svätého Juraja v Ľvove. 10.
apríla 2010 bol biskup Svjatoslav
vymenovaný za apoštolského
administrátora sede vacante
v Buenos Aires. Okrem ukrajinčiny ovláda španielsky, anglický,
taliansky, poľský, ruský a grécky
jazyk.
Je jedným z najmladších biskupov v Katolíckej cirkvi, znalý
ukrajinskej morálnej teológie.
Intronizácia sa konala 27. marca
o 10.00 hod. v patriarchálnej
Katedrále Vzkriesenia Krista
v Kyjeve.

Intronizácia

Na slávnostnej intronizácii sa
zúčastnili takmer 60 hierarchovia UGKC a iných východných
katolíckych cirkví, predstavitelia Svätej stolice, európskej
biskupskej konferencie, hierarchovia Rímskokatolíckej cirkvi
na Ukrajine a pravoslávnych
cirkví kyjevskej tradície, členovia Celoukrajinskej rady cirkví
a náboženských organizácií.
Slovensko zastupoval metropolita Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku Mons. Ján Babjak
SJ, prešovský arcibiskup.
„Svätosť zjednoteného Božieho ľudu je a bude stratégiou
rozvoja našej cirkvi,“ povedal
Svjatoslav Ševčuk v prvom
vystúpení v úrade. Zdôraznil, že
UGKC žije a pôsobí ako jedno
telo na celom svete, je a bude
nádejou pre každého človeka,
aby ho posväcovala, otvárala
jeho srdce vo vzťahu k bratom
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a susedom, aby ochraňovala Boží ľud
a viedla ho k spáse a večnému životu.

vo viere. Bolo veľmi dojímavé, že podporuje
moje nové poslanie a vkladá veľkú dôveru
vo mňa. Opretí o skalu sv. Petra sa azda
nebudeme potácať!“
Medzi najväčšími úlohami a výzvami
Cirkvi na Ukrajine Mons. Ševčuk spomenul novú evanjelizáciu, jednotu kresťanov,
preklady liturgických textov a službu
v sociálnej oblasti. Povzbudený rozhovorom so Svätým Otcom sa Svjatoslav
Ševčuk vrátil späť slúžiť omladenej cirkvi,
v ktorej je priemerný vek kňazov 35 rokov.
Na otázku o vzťahu medzi mladým vekom

Na audiencii u Svätého Otca
Svätý Otec Benedikt XVI. prijal nového
hlavného arcibiskupa Kyjeva a prímasa
UGKC Svjatoslava Ševčuka na audiencii 31. marca predpoludním. Stretnutie
sa uskutočnilo týždeň po jeho zvolení
mimoriadnou synodou biskupov UGKC
v Ľvove. Vyšší kyjevsko-haličský arcibiskup má iba 40 rokov. V rozhovore pre

Strategické ciele nového vyššieho arcibiskupa

„Najdôležitejším bodom je otázka evanjelizácie a spôsobu ohlasovania Božieho slova v súčasnej kultúre tak, aby bolo na jednej strane hlboko tradičným, zakoreneným
v tradícii apoštolskej Cirkvi, ale aby bolo aj súčasným. Patrí tu aj výchova duchovenstva.
Keďže je mladé, potrebuje neustálu výchovu.“
„V predchádzajúcich desaťročiach UGKC nemala jediné centrum. Jej štruktúrne jednotky sú rozmiestnené po celom svete a potrebujú strategické miesto, ktoré by prijímalo ich
správy a zároveň spájalo a koordinovalo všetky tieto skúsenosti z rôznych krajín sveta.
Dnes môžeme priniesť na Ukrajinu veľmi rôznorodé skúsenosti z našej prítomnosti
na takmer všetkých kontinentoch zemegule.“
„Kam plánujeme rozmiestniť a posielať naše kádre? Množstvo našich krajanov sa sťahuje do krajín, kde naša cirkev nezabezpečuje náležitú pastoráciu. Treba zistiť, kde máme
veriacich, ktorí nás potrebujú. Prvý kňaz prišiel do Argentíny 40 rokov po príchode
prvých emigrantov. Takýto časový odstup poznamenal ľudí veľmi negatívne. Vieme, že
dokonca v južnej Afrike sú naši ľudia, ale nemajú svojich dušpastierov. Musíme preskúmať tieto demografické a migračné pohyby a dať na ne včasnú a adekvátnu odpoveď!“
Vatikánsky rozhlas upriamil pozornosť
predovšetkým na naliehavosť strategického
zjednotenia medzi katolíkmi a pravoslávnymi pri ohlasovaní evanjelia a obraňovaní
kresťanských hodnôt v kontexte modernej
sekularizácie. K osobnému stretnutiu so
Svätým Otcom poznamenal: „Myslím, že
v tomto rozhovore Svätý Otec ukázal svoju
charizmu Petrovho nástupcu. Posilnil ma

kňazov UGKC a možnosťou ženiť sa pred
vysviackou, odvetil: „Možnosť ženiť sa nie
je hlavnou príčinou zmenšenia či zväčšenia
povolaní, keďže povolanie je Božím darom,“
odvetil novinárom a poukázal na podstatu
každého kňazského povolania. n
(TK KBS, TK ČBK, www.exarchat.cz,
www.risu.org.ua, http://www.ugcc.org.ua)

nový dokumentárny film vzkriesenie
o gréckokatolíckej cirkvi
Slovenská televízia natočila pod vedením dramaturga Kristiána Bezáka dokumentárny film o pohnutých osudoch Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
v 20.storočí v kontexte symboliky liturgického slávenia veľkonočných sviatkov
byzantského obradu. Prináša nové pohľady a archívne zábery.
Účinkujú: gréckokatolícki biskupi a arcibiskupi Ján Babjak SJ, Cyril Vasiľ, Milan
Chautur, Peter Rusnák, Ján Hirka, rehoľné sestry Pavla Ištvaníková SSNPM a Christofora Ondíková SSNPM, gréckokatolícki kňazi Peter Šturák, Michal Mašlej, Daniel
Atanáz Mandzák CSsR, Michal Vasiľ, František Dancák, Ján Škoviera, Michal Hospodár a Ján Murín, Magdaléna Murínová, Anna Chavalčáková, Anna Kaprálová.
Vy si tento film môžete pozrieť na Veľkú sobotu 23. apríla o 20.10 hod
na druhom programe STV.
Vyrobené s podporou Ministerstva kultúry SR.

na 5 minút
Rozhovor s Kristiánom
Bezákom, dramaturgom
nového dokumentárneho
filmu Vzkriesenie
Kto prišiel s nápadom
natočiť Vzkriesenie?
V roku 2010 sme vďaka zmluve so štátom dostali ponuku
vyrobiť dokumentárne filmy
k Veľkej noci, k sviatku sv.
Cyrila a Metoda a k Vianociam. Využili som túto príležitosť. Medzi inými
návrhmi bol prijatý aj môj projekt k 60.
výročiu likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi
v bývalom Československu. V explikácii
dokumentu pre Ministerstvo kultúry SR
v roku 2009 som martýrium a život Gréckokatolíckej cirkvi počas komunizmu
zakomponoval do veľkonočného týždňa
ako paralelu života, utrpenia a zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista.
Čo bolo pre vás najťažšie?
Najväčší podiel na súčasnej verzii má
Bernadeta Tokárová, ktorá vytvorila
komentár, zabezpečila bezplatné poskytnutie archívnych materiálov, vytvorila
strihovú skladbu filmu, graficky upravila
zničené dokumenty a fotografie, nasnímala kamerou a fotoaparátom potrebné
materiály a celý film otitulkovala. Každý
z nás v redakcii duchovného života si
uvedomoval jedinečnú príležitosť priblížiť peripetie a život Gréckokatolíckej
cirkvi, ktorá sa nebude opakovať. Vďaka
patrí Alanovi Bezákovi za bezplatné
snímanie rozhovoru a dokumentov,
poskytnutie technických zariadení,
kamier, strižní, fotoaparátov, svetiel,
grafických softvérov na úpravu fotografií
a dokumentov a titulkovača, čím sa nám
v redakcii duchovného života bez ďalšej
účasti pôvodného realizačného štábu podarilo vytvoriť nový dokumentárny film.
Ako ste osobne prežívali výpovede
a osudy gréckokatolíkov?
Myslel som si, že ma už nič zo života
Gréckokatolíckej cirkvi nemôže prekvapiť. S dojatím som však počúval výpovede
statočných veriacich ľudí o skutočnej arogancii komunistickej moci, o vyvážaní
veriacich do ruských gulagov. Najsilnejšie
pôsobia výpovede o rozstrieľaných a búraných kostoloch, keď veriaci odmietali
prejsť do inej cirkvi. To  pre mňa a nepochybne aj neveriaceho diváka zostane
najväčším zážitkom. My na západe
Slovenska sme o tom vôbec netušili, lebo
v komunistickej tlači, filme a televízii
o tom nebolo žiadnej zmienky.
Juraj Gradoš
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Wojtyłove naj...

Santo subito
Nedeľa Božieho milosrdenstva bude tento rok výnimočná vyhlásením pápeža Jána Pavla II. za blahoslaveného. Výnimočný bol však aj
život a pontifikát prvého slovanského pápeža na Petrovom stolci. Už
pri jeho pohrebe znelo Rímom skandovanie veriacich: „Santo subito“
(Skoro svätý)...
Vadovické začiatky

Všetko sa to začalo v máji
1920, keď sa v rodine bývalého
armádneho dôstojníka narodil
druhý syn – Karol Wojtyła.
Rodina bola skromná, no plná
lásky a viery. V takomto prostredí vyrastal nádejný športovec a intelektuál. Zaujímal
sa o divadlo, literatúru, písal
básne, po prijatí na Jagelonskú
univerzitu v Krakove začal naplno a dychtivo študovať... No
prišla vojna. Mladý Karol videl
a prežíval jej rozmer a dôsledky

osobne. Nedalo sa žiť kdesi
„vedľa“. Univerzita bola násilne zatvorená, videl židovské
getá, panovačnosť a aroganciu
nemeckých okupantov, prežíval
strach a odhodlanie Poliakov...
V tomto chaose ľudských emócií, zápasu o slobodu, hľadaní
viery a nádeje nachádza Karol
svoje kňazské povolanie, ktoré
napĺňa 1. novembra 1946.

Kňaz Wojtyła

Po vojne neprišla vytúžená
a očakávaná sloboda, ale komu-

nizmus. Kňaz Karol nemohol
byť obyčajným kňazom. Poznajúc a prežívajúc útlak a neslobodu žil tak, ako to dokázal
len on. Strhával príkladom
bezprostrednosti, vďačnosti
za to, čo bolo možné... S mladými na výletoch v horách, pri
splavovaní riek, pri športe, pri
filozofických dišputách, na univerzite... A všade s modlitbou
a vďačnosťou Bohu. Práve týmto svojím príkladom oslovoval
mladých a ukazoval im, v čom je
skutočná sloboda.

Myslím, že môžeme skonštatovať, že Karol Wojtyła bol
najbezprostrednejším kňazom
svojej doby. Jeho vymenovanie
za krakovského pomocného
biskupa prišlo v čase, keď
na kajakárskom výlete splavoval
s mladými rieku Lyn. Stal sa tak
najmladším biskupom v Poľsku.
V tom čase mal 38 rokov. Sestry
uršulínky z kláštora blízko
krakovskej arcibiskupskej
rezidencie hovorili, že k nim
prišiel kňaz Karol, padol tvárou
k zemi a takto sa modlil pred
svätostánkom... Toto bolo wojtyłovské poďakovanie Bohu...
Za biskupa ho vysvätil arcibiskup Baziak 28. septembra
1958, na sviatok sv. Václava, vo
Wawelskej katedrále v Krakove.
Ani biskup Wojtyła nezaprel
v sebe mladícku odvahu, ktorá
hraničí s pochabosťou. To sa
prejavilo aj v priemyselnom
meste vybudovanom komunistami zámerne bez kostola – v
Novej Hute. Napriek režimu,
napriek strachu veriacich,
napriek všetkému, čo mohol
stratiť, začal slúžiť pravidelné
sväté omše pod šírim nebom.
Začalo sa to počas vianočných
sviatkov v roku 1959. Trvalo to
ešte takmer 20 rokov, no nakoniec komunisti podľahli tlaku
veriacich a v Novej Hute sa kostol postavil... Stačili modlitby
a vytrvalosť, odvaha a viera...
Rok 1962 – rok koncilu – mal
pre biskupa Wojtyłu výnimočnú príchuť. V januári zomiera
arcibiskup Baziak, v júli je
Wojtyła zvolený za kapitulárneho vikára (dočasného správcu
arcidiecézy do vymenovania
nového arcibiskupa), v októbri
odchádza do Ríma na Druhý
vatikánsky koncil. Pre svoj nízky
vek a nízke postavenie v cirkevnej hierarchii zostáva sedieť
pri dverách Baziliky sv. Petra.
To však nemení nič na fakte,
že vďaka jeho vopred poslanej
eseji, v ktorej naznačil, že veriaci
potrebujú vedieť jasnú reakciu
Cirkvi na beznádej, stratu viery
a súčasné rozpoloženie sveta,
prispel k vzniku dokumentov
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Dignitatis humanae (Deklarácia
o náboženskej slobode) a Gaudium et spes (Pastorálna konštitúcia o Cirkvi v súčasnom svete).
Tieto dokumenty sa historicky
radia k najvýznamnejším dokumentom Druhého vatikánskeho
koncilu. Ešte v čase koncilu bol
pápežom Pavlom VI. vymenovaný za krakovského arcibiskupa,
o štyri roky neskôr za kardinála.
V roku 1978 zomiera pápež
Pavol VI. a kardinál Wojtyła sa
zúčastňuje na konkláve, na ktorom je za pápeža zvolený Ján
Pavol I. Ten však po 33 dňoch
vo funkcii zomiera a kardinál
Wojtyła prichádza do Ríma
na konkláve opäť. Tentoraz sa
však už do Poľska nevrátil. Stal
sa prvým slovanským pápežom
v histórii tohto úradu a po 455
rokoch prvým netalianskym
pápežom. Na počesť predchodcu si volí meno Ján Pavol II.

Pápežove naj...

Prvý slovanský pápež nezaprel
svoju mentalitu. Ján bol ohlasovateľom Kristovho príchodu,
Pavol bol apoštolom národov.
Obom menám, ktoré prijal ako
pápež, dal Wojtyła plnosť ich
významu.
Písal sa 22. október 1978, keď
na Námestí sv. Petra zazneli
slová „Nebojte sa“. Ján Pavol II.
ich vyslovil vo svojom prvom
prejave pápeža. Tieto slová
leteli ako výzva celým svetom.
Charakterizovali pontifikát Jána
Pavla II., vtedajší i súčasný po-

stoj ľudí k problémom. „Výzvu
,Nebojte sa!´ treba chápať vo
veľmi širokom zábere. V istom
zmysle to bolo povzbudenie
určené všetkým ľuďom, aby
premáhali strach v súčasnej
svetovej situácii na východe
i na západe, na severe i na juhu.
Nebojte sa toho, čo ste vy sami
stvorili, nebojte sa ani toho, čo
človek vytvoril a čo sa deň čo
deň stáva pre neho nebezpečnejším! A nakoniec, nebojte sa
ani seba samých!“ – takto svoju
výzvu vysvetlil samotný Ján
Pavol II.
Pápež za svojho pontifikátu blahorečil a kanonizoval
najviac ľudí spomedzi všetkých
pápežov. Bolo ich viac ako 1 300.
Niektoré pramene dokonca
uvádzajú, že ich bolo viac ako
u všetkých jeho predchodcov
dohromady. To je však ťažko
dokázateľné, keďže záznamy
skorších kanonizácií nie sú úplné, prípadne sú nepresné alebo
celkom chýbajú...
Dĺžkou svojho pontifikátu
sa radí medzi troch najdlhšie
pôsobiacich predstaviteľov
Petrovho stolca. Predstihli ho
len svätý Peter a Pius IX.
Absolvoval viac ako 100 zahraničných ciest, mnohé z nich
boli označované za najmasovejšie stretnutia s veriacimi
v histórii. Celkovo prešiel väčšiu
vzdialenosť ako všetci pápeži
dohromady. Stal sa symbolom mosta spájajúceho nielen
národy, ale aj náboženstvá tohto
sveta.

Blahorečenie

Naj... – práve toto sprevádza aj
samotné blahorečenie Jána Pavla
II. Veľkého. Tak ho označovali
vysokí cirkevní predstavitelia už
počas pohrebu. „Santo subito“ –
nieslo sa v tých dňoch Rímom.
Proces blahorečenia prešiel
v skrátenom konaní, ktoré
umožnila promulgácia niektorých dekrétov samotným pápežom. Kardinál Angelo Amato,
prefekt Kongregácie pre kauzy
svätých, poznamenal: „Musím
povedať, že tento prípad mal
dve zvýhodnenia. Prvé sa týka
pápežskej výnimky oslobodzujúcej od čakacej doby 5 rokov,
stanovenej na začatie procesu,
a druhé zvýhodnenie – rýchle
napredovanie kauzy preto, že
nebola zaradená na čakaciu
listinu. Ale čo sa týka presnosti
a správnosti postupu, neboli
žiadne výnimky či úľavy. Prípad
bol spracovaný ako každý iný,
sledujúc všetky kroky predpísané legislatívou Konregácie pre
kauzy svätých.“
Samotné blahorečenie bude
v znamení veľkého ctiteľa
Božieho milosrdenstva – v prvú
nedeľu po Veľkej noci, v Nedeľu
Božieho milosrdenstva, ktorá
pripadá tento rok na 1. mája. Aj
to bude v znamení netradičnosti, otvorenosti a spájania. Prípravou samotného slávnostného
vyhlásenia bude modlitbová
vigília na antickom štadióne Circo Massimo, ktorá sa uskutoční
v sobotu 30. apríla o 20. hodine.

Jej súčasťou je modlitba ruženca,
ktorá sa bude konať na piatich
rôznych miestach sveta, ktoré
budú prepojené telemostom cez
satelit. Ide o päť svetoznámych
sanktuárií na rôznych kontinentoch sveta. Sanktuárium
Božieho milosrdenstva v Krakove – tam bude desiatok ruženca
obetovaný za mladých; svätyňa
Kavekamo-Buganda v Tanzánii –
desiatok obetovaný za rodiny; vo
Svätyni Našej Panej v Libanone
za evanjelizáciu; v mexickom
Guadalupe za nádej a pokoj medzi ľuďmi a vo Fatime za Cirkev.
„Totus tuus (Celý tvoj),“
hovorieval Ján Pavol II., hovorieval Karol Wojtyła. Jeho proces
blahorečenia tak sprevádza
tá, ktorá stála pri ňom počas
atentátov. Sprevádzala ho celým
pontifikátom. Sprevádzala ho
ako svojho syna počas celého života – v ťažkostiach i radostiach.
Aby tak spoločne cez Božie
milosrdenstvo vošli do nebeského kráľovstva.
Karol Wojtyła – Ján Pavol II. –
sa mi bude vždy spájať s hlbokou
modlitbou, obrovským porozumením, úžasnou schopnosťou
odpúšťať a nekonečnou trpezlivosťou pri zmierňovaní konfliktov a spájaní protichodných
názorov. Vždy ho budem vidieť
s ružencom v rukách a pohľadom upretým na obraz Božieho
milosrdenstva. Tým bol tento
veľký človek pre mňa. A tým sa
stal výnimočným pre celý svet. n
Andrea Čusová

WEBOVÉ STRÁNKY

www.radiovaticana.org
Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom – takýto podnadpis sprevádza oficiálne
médium Katolíckej cirkvi. Vatikánsky rozhlas so svojou webovou doménou poskytuje svojim poslucháčom čerstvé informácie
z diania v Katolíckej cirkvi a mapuje aj
dôležité celospoločenské udalosti.
V úvode po nakliknutí stránky si treba
vybrať z ponúknutých jazykových mutácií.
Keď sa vám podarilo zvládnuť tento krok,
objaví sa úvodná stránka, ktorá je „prešpikovaná“ najrôznejšími správami a novinkami, ktorými Cirkev žije. Všetky správy

sú pre lepšiu prehľadnosť a dostupnosť rozdelené do sekcií. Umiestnené sú na ľavej
odkazovej lište. V tej istej časti je i sekcia
Iné jazyky, ktorá je individuálna pre rôzne
jazykové prevedenia. Uvedený je v nej čas
vysielania a frekvencia, na ktorej si môžete

Vatikánsky rozhlas naladiť pre Slovensko.
V tejto sekcii sú aj ďalšie informácie o fungovaní média. Zaujímavou pre slovenských
poslucháčov je sekcia Naše rubriky, kde
sú umiestnené príhovory Svätého Otca,
posolstvá, rozhovory a mnoho iných tém,
v drvivej väčšine i vo zvukovej podobe.
Možnosť on-line počúvania je samozrejmosťou, no nutná je znalosť talianskeho
alebo iného svetového jazyka.
Na stránkach Vatikánskeho rozhlasu sa
toho nachádza ešte omnoho viac. Želám
vám teda ničím nerušené čítanie a počúvanie.
Mikuláš Jančuš
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Svätá Terézia z Avily 1
Drahí bratia a sestry,
počas katechéz, ktoré som
venoval cirkevným otcom
a postavám veľkých teológov
a žien stredoveku, mal som
možnosť pozastaviť sa aj nad
niektorými svätými, ktorí boli
vyhlásení za učiteľov Cirkvi pre
ich mimoriadnu náuku. Dnes
by som chcel začať krátku sériu
stretnutí, v ktorých si predstavíme učiteľov Cirkvi. A začnem
sväticou, ktorá predstavuje
jeden z vrcholov kresťanskej
spirituality všetkých čias – sv.
Teréziou z Avily (sv. Teréziou
Ježišovou).
Narodila sa v Avile v Španielsku v roku 1515 s menom Terézia
de Ahumada. Vo svojej autobiografii sama spomína niektoré
udalosti zo svojho detstva:
narodenie z „rodičov čnostných
a bohabojných“, uprostred početnej rodiny s deviatimi bratmi
a troma sestrami. Ešte ako
dieťa, menej ako deväťročná,
mala možnosť čítať životopisy
niektorých mučeníkov, ktoré
jej vnukli túžbu po mučeníctve, a tak zimprovizuje krátky
útek z domu, aby zahynula ako
mučeníčka a vystúpila do neba.
„Chcem vidieť Boha,“ hovorí
dievčina rodičom. Niekoľko
rokov po tom Terézia prehovorí o svojom čítaní z mladosti
s tvrdením, že v ňom objavila
pravdu, ktorú zhrňuje v dvoch
základných princípoch: na jednej strane „skutočnosť, že všetko to, čo patrí k tomuto svetu,
pominie“ a na druhej strane,
že iba Boh je „navždy, navždy,
navždy“ téma, ktorá sa neskôr
vráti v jej mimoriadne známej
básni: „Nech ťa nič neruší, nech
ťa nič neľaká, všetko pominie.
Boh sa nemení, trpezlivosť získa
všetko; kto má Boha, nič mu
nechýba. Iba Boh stačí!“ Ako
dvanásťročná sa stala sirotou.
Keď jej zomrela matka, prosila
Najsvätejšiu Pannu, aby sa ona
stala jej matkou.
Hoci počas dospievania ju
čítanie profánnych kníh priviedlo k rozptýleniam svetského

života, predsa len výchova augustiniánskych
mníšok z Kláštora Santa
Maria delle Grazie z Avily a čítanie duchovnej
literatúry, predovšetkým
klasikov františkánskej
spirituality, ju naučili
rozjímaniu a modlitbe.
Vo veku dvadsať rokov
vstúpila do karmelitánskeho Kláštora Vtelenia
v Avile; v rehoľnom
živote prijala meno Terézia Ježišova. O tri roky
neskôr vážne ochorela,
až natoľko, že štyri dni
bola v kóme, zdanlivo mŕtva. Aj v zápase
proti svojim chorobám
videla svätica boj proti
slabostiam a odporu
Božiemu volaniu. „Túžila
som žiť,“ píše, „pretože
som si bola vedomá, že
nežijem, ale bojujem
s tieňom smrti, a nemala
som nikoho, kto by mi dal život,
a ani ja som si ho nemohla
vziať. A ten, ktorý mi ho mohol
dať, robil správne, že mi nepomohol, pretože toľkokrát ma
viedol k nemu, a ja som ho vždy
opustila.“ V roku 1543 stratila
blízkosť svojich príbuzných:
otec zomrel a všetci jej bratia –
jeden po druhom – emigrovali
do Ameriky. Počas pôstu v roku
1554 vo veku 39 rokov Terézia
dospeje k vrcholu svojho zápasu
proti vlastným slabostiam.
Náhodný objav sochy „Krista
veľmi doráňaného“ hlboko
poznačil jej život. Svätica, ktorá
v tom období nachádza hlbokú
spriaznenosť s Vyznaniami
sv. Augustína, takto opisuje
rozhodujúci deň svojho mystického zážitku: „Stalo sa,... že
znenazdania som pocítila Božiu
prítomnosť, až natoľko, že som
nemohla pochybovať, že bola
v mojom vnútri, alebo že som ja
bola celá pohltená ním“.
Paralelne s dozrievaním svojho vnútra svätica začína konkretizovať myšlienku reformy
karmelitánskeho rádu: v roku

1562 založí v Avile s podporou
miestneho biskupa dona Alvara
de Mendosu prvý reformovaný
karmel a krátko na to dostane
schválenie od generálneho
predstaveného rádu Giovanniho
Battistu Rossiho. V nasledujúcich rokoch pokračuje v zakladaní nových karmelov – celkovo
sedemnástich. Ako mimoriadne
dôležité sa ukáže stretnutie
so sv. Jánom z Kríža, s ktorým
v roku 1568 založí v Duruele
blízko Avily prvý kláštor bosých
karmelitánov. V roku 1580 získa
z Ríma potvrdenie autonómnej provincie svojich reformovaných karmelitánskych
kláštorov, čo sa stalo začiatkom rehoľného Rádu bosých
karmelitánov. Terézia skončí
svoj pozemský život práve počas
tohto zakladania. V roku 1582,
krátko po založení karmelu
v Burgose, keď sa vracia späť
do Avily, zomiera v noci 15. októbra v Albe de Tormes opakujúc pokorne dve vety: „Nakoniec
zomieram ako dcéra Cirkvi“
a „Nadišla hodina, môj ženích,
aby sme sa uvideli“. Život prežila

v Španielsku, ale obetovala ho
celej Cirkvi. Blahoslavená bola
pápežom Pavlom V. v roku 1614,
svätorečená v roku 1622 Gregorom XV. a vyhlásená za učiteľku
Cirkvi Božím služobníkom
Pavlom VI. v roku 1970.
Terézia Ježišova nemala
akademické vzdelanie, ale vždy
oceňovala učenie teológov,
učencov a duchovných majstrov, ako spisovateľka sa vždy
pridržiavala toho, čo osobne
prežila alebo videla v životoch
druhých, čiže vždy podložené
skúsenosťami. Terézia vytvárala
duchovné priateľské vzťahy
s mnohými svätými, predovšetkým so sv. Jánom z Kríža.
Zároveň sa venovala čítaniu
cirkevných otcov, sv. Hieronyma, sv. Gregora Veľkého a sv.
Augustína. n
TK KBS
preložil Ľubomír Rebek
upravil Juraj Gradoš
(pokračovanie v budúcom čísle)
snímka: fatheranthonyho.
blogspot.com
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Prešovská archieparchia
Bratislavská eparchia

Košická eparchia
Rok 2010

-10%

0%

+10%

Slovo v roku 2011
Keď sa stretávam s ľuďmi od tlače, všetci mi hovoria o veľmi ťažkom roku, ktorý prežili.
Málokto má pozitívne správy a ešte menej z nich je pozitívne naladených do budúcnosti. Ak
som v minulom roku začal sumár za rok 2010 slovom kríza, dnes by som mohol použiť slovo
strach. A musím povedať, že aj ja som mal veľa pochybností. No Boh je úžasný.
Moje pochybnosti použil na to, aby mi ukázal svoju silu, a ja sa s ňou dnes chcem podeliť
s vami, vďaka ktorým je Slovo aj naďalej jedným z mála časopisov, ktoré zaznamenávajú medziročný nárast už piaty rok po sebe. Dokonca tento rok bol vyšší než minulý.

S

voju vďačnosť adresujem
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na tvorbe tohto časopisu,
kňazom i laikom, redaktorom
i dobrovoľným distribútorom,
autorom článkov i darcom
milodarov. Môžem vás všetkých
ubezpečiť, že si na vás naďalej
spomínam pri každej svätej
liturgii.
Trocha smutne sa mi píše
skutočnosť, že aj tohto roka
jediný pokles zaznamenávame
v Košickej eparchii. Prešovská archieparchia si polepšila
o 1,93 %, Bratislavská o 2,30 %
a zahraničie o 12,5 %. Košická
eparchia klesla o 0,54 %, čo je
však výrazne menej než minulý
rok. Ťažko nám hľadať dôvody
poklesu, skôr sa chceme zamerať na možnosti, ako tento stav

zmeniť. Privítame vaše podnety
a návrhy.
Najväčší nárast odberu
k 1. aprílu 2010 zaznamenali
prešovské (celkom +23) a bardejovské (celkom +15) farnosti,
ktoré boli vlani na opačnej
strane rebríčka. Z menších
farností je to Kurov (+12),
Podhoroď (+10) a Čeľovce (+9).
Nárast bol aj vo farnostiach
v Medzilaborciach (celkom +11)
a Vranove nad Topľou (celkom
+10). Za zmienku stojí aj farnosť
Poprad, kde napriek oddeleniu
Svitu, ktorý dnes berie 14 kusov
časopisu, si farnosť zachovala náklad z minulého roka.
Na opačnej strane rebríčka bolo
Dlhé Klčovo (–8), Vojčice (–9)
a michalovské farnosti (–9).
Celkovo stúplo až 83 z 232 registrovaných farností. Rovnaký

počet farností však hlásil pokles
odberateľov.
Dovoľte sa mi obzrieť dozadu. Ak porovnám vývoj od roku
2008, musím vyzdvihnúť otca
Marka Badidu a veriacich
v Podhorodi, ktorí sa za 3 roky
dostali z ničoho na farnosť
s odberom 32 kusov. O rovnaký
počet predplatiteľov stúpli aj
farnosti v meste Vranov nad
Topľou, a to aj vďaka práci otca
Michala Zorvana. O 19 kusov
stúpli aj farnosti v Bardejove,
Helcmanovciach, Trnave a Šambrone. Veľká vďaka patrí naozaj
tým, ktorí pochopili možnosti
a význam časopisu Slovo. To
všetko by sa nestalo, keby tu
neboli generácie redaktorov
pred nami. Zo živých spomeniem len bývalého šéfredaktora
otca Františka Dancáka či pána

Antona Mesároša s jeho kolektívom spolupracovníkov. Moja
vďaka patrí aj redaktorom, redaktorkám a spolupracovníkom, ktorých som mal česť viesť
v tejto redakcii počas takmer 11
rokov. A v modlitbách vo viere
v zmŕtvychvstanie si s úprimnosťou spomíname aj na tých,
ktorí už svoju odmenu za dobre
vykonanú prácu prijali od Boha.
Na záver vás chcem povzbudiť, aby ste naďalej čerpali zo
Slova potechu i povzbudenie
na ceste životom. Budeme vám
vďační, ak nám pomôžete aj
svojimi modlitbami, skutkami,
pripomienkami a nápadmi, ako
docieliť, aby sme aj na budúci
rok priniesli Božie slovo cez toto
naše Slovo do väčšieho počtu
rodín. n
Juraj Gradoš
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Slúžim človeku
Je veľmi málo pravdepodobné, že sa vám podarí stretnúť
múdreho a zároveň pokorného človeka, kňaza a zároveň
žurnalistu, rímskokatolíka so srdcom otvoreným pre
východnú spiritualitu, pracovne zaneprázdneného, no vždy
si nájde čas na tých, ktorí to potrebujú, a navyše Poliaka
so slovenským občianstvom. Ponúkame vám rozhovor
s prof. Tadeuszom Zasępom, ktorý si získal srdcia mnohých
Slovákov a v týchto dňoch oslavuje svoje životné a kňazské
jubileum.
Ako ovplyvnili roky detstva
vašu životnú orientáciu?
Musím povedať, že veľmi. Rodičia veľmi dbali na to, aby sme
mali všeobecný základ, najmä
nás nabádali k štúdiu cudzích
jazykov. Mal som veľkú výhodu,
že moja stará mama bola Francúzka. Rozprávala sa so mnou
výlučne vo svojom rodnom
jazyku, otec zase vyučoval
nemčinu. V ranej mladosti som
chcel spojiť lekárstvo s kňazstvom, ísť na misie a pracovať
ako kňaz a lekár. Pochopil som
však, že si musím vybrať medzi
medicínou a teológiou. Rozhodol som sa ísť do seminára a stať
sa kňazom. Zistil som, že kňazstvo mi dáva plnú satisfakciu.
Kňazstvo by som nedal za nič!

Nebola ani sekunda v mojom
živote, v ktorej by som spochybnil svoju cestu. Dúfam, že som
počas štyridsiatich rokov môjho
kňazstva mnohým ľuďom pomohol a dúfam, že budem môcť
pomáhať ďalej.
Prečo ste sa rozhodli študovať ako kňaz problematiku
médií? Je to viac osobná
príklonnosť alebo potreba
našej doby?
K médiám som sa dostal náhodou. Na Katolíckej univerzite
v Lubline som bol zodpovedný
za zahraničné vzťahy. V októbri
1981 som odcestoval na služobnú cestu do USA. V decembri
vyhlásili v Poľsku vojenský
stav a ja som sa nemohol vrátiť

späť. Ako syn opozičníkov som
nevedel, čo ma doma čaká. Bolo
riskantné vrátiť sa. V Amerike
som stretol dobrých ľudí, ktorí
mi pomohli v ďalšom štúdiu. Bol
som už doktorom teológie, no
ponúkli mi štúdium žurnalistiky. Poviem úprimne, nevedel
som, čo budem robiť s médiami
v Poľsku, ak sa náhodou vrátim
späť do vlasti. Do Poľska som sa
vrátil po odvolaní vojenského
stavu ako odborník na masmédiá. Po páde komunizmu som
organizoval žurnalistický život
v Lubline: založil som katolícke
rádio, ktoré funguje dodnes,
lublinskú verziu Katolíckeho
týždenníka a dva roky som ho
redigoval, založil som Katedru žurnalistiky na Katolíckej
univerzite v Lubline a začal
vyučovať aj na Slovensku, kam
ma v roku 1992 pozvali otcovia
biskupi. Aj svoje pôsobenie
na Katolíckej univerzite v Ružomberku som začal na pozvanie pána rektora prof. Jozefa
Ďurčeka a otcov biskupov.
Nemôžem povedať, že by som
mal v čase môjho pobytu v Amerike k médiám osobitý vzťah, ale
aj v tom vidím Božiu prozreteľnosť. Veľa som čítal, no médiá
boli skôr tajomstvo. Cirkev
ma však naučila médiá chápať
a ponúkla mi priestor na mediálne vzdelávanie. Bez Cirkvi
by svet nerozumel médiám,
chápal by ich len ako technický
prostriedok. Cirkev ich však

chápe mravne. Ako službu človeku a pravde. Povzbudiť človeka
mravne, intelektuálne, esteticky,
nábožensky – to je ich poslanie.
Myslíte si, že pre solídnu prácu v médiách je nevyhnutná
zvláštna charizma?
Nepoviem nič nové, len to, čo
zvyknem pripomínať aj svojim
študentom. Dobrého novinára
nevyhnutne nevychováva len
dobrá škola, univerzita, to by
bolo príliš krátkozraké. Byť
dobrým novinárom je rozhodnutie samotného novinára.
Okolnosti a spoločnosť nie vždy
prajú tým, ktorí sa usilujú svoje
povolanie napĺňať zodpovedne
a profesionálne.
Zvláštnou charizmou novinára
by malo byť hľadanie a obrana
pravdy. Lekári liečia, učitelia
vychovávajú, rovnakú zodpovednú úlohu vo vzťahu k človeku, ak nie zodpovednejšiu,
majú teda aj žurnalisti. Všetky
ostatné okolnosti – ekonomické, technické, personálne sú
premenlivé, nestále, no poverenie novinárov k obrane pravdy
a službe človeku ostáva.
Pri svojom pôsobení na Katolíckej univerzite v Lubline,
ktorá nesie patrocínium Jána
Pavla II., ste mali možnosť
vnímať život a myslenie
tohto veľkého slovanského
pápeža. Ako si na neho spomínate?
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Bol to skvelý človek a pedagóg.
Mal vplyv na každého človeka individuálne. Keď som sa
s ním stretol ako s biskupom,
kardinálom a potom i pápežom, každé to stretnutie ma
pozitívne ovplyvnilo. Cítil som
sa ako maličká rastlinka oproti
gigantovi. A on si našiel čas,
pochopenie a veľkú lásku...
Vždy mal čas na ľudí vôkol
seba. Na Katolíckej univerzite
v Lubline sa zhováral so študentmi, pristavoval sa pri nich.
A to sa, povedzme si úprimne,
mnohokrát u profesorov nevidí.
Svojimi skutkami, konaním
odovzdával príklad pre nás
všetkých. Snažím sa ho nasle-

dovať a odovzdávať ľuďom to,
čo odovzdával aj on. On je však
neopakovateľný – aj v živote, aj
vo svätosti.
Okolo osoby Jána Pavla II.
je teraz najmä v Poľsku veľa
vzruchu. Údajne sa tam
na jeho pamiatku postavilo
vyše 600 sôch. Čo vnímate ako živý odkaz nového
blahoslaveného pre Poľsko,
Slovensko i celú Európu?
Sochy, ba ani ich počet, nie sú
dôležitejšie ako to, že nám Ján
Pavol II. zanechal príklad kresťanského života. Svoju svätosť
prežíval dennodenne, vydával
živé svedectvo evanjelia. Teda
čo by mal byť odkaz pre Slovensko i Európu? Jeho skutky.
Lebo tie hovoria za všetko.
Miloval Boha a ľudí, slúžil im

do posledného výdychu. Bol to
svätý muž!

a formáciu študentom aj mimo
prednášok a cvičení.

Katolícka univerzita v Ružomberku pod vaším vedením v ostatnom čase vzrástla
vo viacerých ukazovateľoch
výkonu vedy, ale i v materiálnom vybavení. Aké sú vaše
ďalšie plány?
Je to ako s človekom, ktorý si
tiež nikdy nemôže povedať, že
je už dokonalý. Univerzita je
sídlom ľudskej práce, šľachetnosti, vždy sa musí rozvíjať. Je
veľmi pozitívne, čo sa podarilo.
Potvrdenie statusu univerzitnej
vysokej školy samotnou akreditačnou komisiou a tiež ostatné
hodnotenie agentúry ARRA o viac
ako štvornásobnom kvalitatívnom raste na KU
nás veľmi teší
a dodáva nám
energiu do ďalších projektov.
Tento výsledok je
na jednej strane
veľkým úspechom, súčasne
je však novým
začiatkom. Doterajšie štandardy
sme naplnili,
musíme hľadieť
dopredu a akceptovať nové kritériá kvality, ktoré
sú univerzitám predstavované:
vzdelávanie zamerané nielen
na procesy, ale aj na výsledok.
Musíme vedieť overiť nami
definované zručnosti našich
absolventov a pamätať na ich
uplatniteľnosť na trhu práce. Je
nevyhnutné viac spolupracovať
vo výskume a výsledky našej
práce publikovať v karentovaných časopisoch. Od vzniku
Katolíckej univerzity v Ružomberku sa hovorí o potrebe
novej a modernej univerzitnej
knižnice, ktorej stavbu začíname v apríli. Druhým a rovnako
dôležitým rozvojovým projektom je vybudovanie nového
študentského domova. Nakoľko
poslaním KU je formovať myseľ
a srdce, javí sa ako nevyhnutná
úloha zabezpečiť slušné bývanie

Nezriedka vás vidíme aj
na podujatiach v Gréckokatolíckej cirkvi. Čím vás
priťahuje Východ?
Priťahuje ma najmä svojou
spiritualitou. Východná tradícia
Cirkvi je veľmi dôležitá, pretože
vďaka nej dýcha dvoma pľúcami. Som šťastný, že na Slovensku boli zriadené gréckokatolícke biskupstvá a arcibiskupstvo.
Je to ovocie, za ktoré niekto
zaplatil cenu v minulosti.
Ako kresťania vedeli, že smrť
a umučenie sú začiatkom
nového semena a viery. Stalo
sa to. Umučenie bolo tragické
a ovocie je veľmi radostné, plné
energie a dynamizmu. Aj preto
mám osobný vzťah ku Gréckokatolíckej cirkvi, obdivujem
múdrosť a prácu biskupov
a kňazov. Len si spomeňme,
kde bola slovenská Gréckokatolícka cirkev na začiatku 90-tych
rokov a kde je dnes.
Kňaz a básnik Jozef Tóth vás
nazval vo svojej básni Božím
atlétom pestujúcim múdrosť.
Uznávajú vás aj mnohí kňazi
a vaši študenti. Ako však
hodnotí Tadeusz Zasępa sám
seba?
Funkcie, tituly a ocenenia sú
dnes tu, a zajtra nemusia byť.
Ich najhlavnejšou podstatou by
mala byť služba iným. Každú
svoju úlohu takto vnímam
a keď príde ocenenie za službu,
samozrejme, teší ma, najmä
ak prichádza od ľudí, ktorí ju
vnímajú ako potrebnú. Vždy
bude v mojom zornom uhle
človek, jeho radosti a starosti.
Usilujem sa riadiť jedným múdrym výrokom: „Múdrosť pred
aktivitou, veľkodušnosť pred
prospechárstvom, dôsledné
načúvanie pred rozprávaním“.
Predsa nie každý z nás musí byť
umelcom, lekárom, inžinierom,
nie každý musí byť napríklad
profesorom alebo kňazom. Ale
každý musí byť človekom! Na to
by sme nemali zabúdať.
za rozhovor ďakuje
Michal Hospodár

Stretnutie s Otcom
(úryvok)

Blažej Krasnovský
Kto by netúžil
dotknúť sa tvojho rúcha,
osloviť ťa po mene,
kto by netúžil
dotykom tvojej ruky,
tvojím požehnaním
liečiť si srdce,
toľkokrát zranené...
Kto by netúžil...
1
Bál som sa kráčať
so zvinutou slovenskou zástavou
ulicami Ríma.
Bál som sa. Hoci dookola tiekla
milosť Svätého roka.
Čo keď až sem dovidia od nás
sliedivé, temné oči...?
Stačil prvý šum
v päťdesiattisícovom dave
– papa viene –
a bol som iný.
Zrazu sme sa zmenili, drahá,
na mladý slovenský pár,
ktorý postavili do prvého radu,
Otcovi na dosah...
A opäť stačilo málo:
rozvinúť slovenskú zástavu,
zvolať – Svätý Otec,
sú tu i Slováci... –
Už sedem rokov
cítim tvoju dlaň,
počujem tvoje slová,
opatrujem v pamäti tvoju tvár...
A v nohách mi zostali
rímske ulice,
také priúzke a primalé,
keď som nimi kráčal
s rozvinutou slovenskou zástavou.
Vysoko nad hlavou.
Čo na tom, ak ma zahliadnu
sliedivé štátne oči...
Za nezabudnuteľné stretnutie
s Otcom
som ochotný aj zaplatiť...
...
Čomu chcem celkom porozumieť?
Všadeprítomnosti Otcovho srdca,
takmer slovenského...
z knihy Hodina z Jóba
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Rodinná modlitba 1
Položme si otázku: Aký je životný štýl, ktorým žijem ja a moja rodina?

Z

amysleli ste sa niekedy
nad tým, čo je to životný
štýl? Toto slovné spojenie
sa dnes počuje často. Hovorí sa
o pestrej palete životných štýlov.
Vďaka mediálnej globalizácii
– prepojenosti celého sveta cez
médiá – sa viac ako v minulostí striedajú a prelínajú rôzne
štýly života. Zvlášť mladí ľudia
sú vyznávačmi najrôznejších
myšlienkových prúdov. Ale
výnimkou nie je nikto! Každý
vyznáva nejaký životný štýl.
Nemusí to byť presne označený
spôsob života s charakteristickým oblečením či hudobným
žánrom. Totiž životný štýl
je niečo, čo sa dotýka každej
oblasti života človeka. Určuje,
ako sa stravujeme, s kým sa
stretávame, čo si obliekame,
kam chodievame, ako trávime
voľný čas, aký slovník používame. Vzťahuje sa tiež na postoje
k vlastnému zdraviu, zdraviu
iných, životnému prostrediu,
k vlastnej rodine, dôležitým
spoločenským otázkam. A tak
môžeme hovoriť o štýle hippies,
punk, rockers a pod. a ľahko si
vybavíme, ako vyzerá život človeka toho ktorého štýlu. Ale tiež
môžeme hovoriť o konzumnom
spôsobe života, o podnikavosti,
ambicióznosti, dravom životnom štýle, o nenáročnosti,
workoholizme či o rôznych

filozofiách a ideológiách ako
o určitom životnom štýle.
Životný štýl je skrátka
odpoveďou na najdôležitejšiu
otázku, ako žiť. Je to veľmi
konkrétna odpoveď, pretože
každý na ňu odpovedá svojím
gestom, činom, rozhodnutím.
Každá minúta nášho života
vyjadruje to, o čo nám ide:
náš zámer, zmysel, hodnoty.

Kresťanstvo ako
životný štýl

V tomto zmysle môžeme pokojne nazvať životným štýlom
aj kresťanstvo. Evanjelium
obsahuje kompletné odporúčania na život a ponúka sa
nám s ambíciou preniknúť
a zasiahnuť každú jeho oblasť. Od čias, keď sa na ohlasovanie apoštolov menili životy
ľudí, rodín, celých národov, je
až podnes kresťanstvo výzvou
k životu odlišnému od života
bez Krista.
Aký je životný štýl, ktorým
žiješ ty a tvoja rodina?
Blíži sa sčítanie ľudu a je namieste zamyslieť sa, či v kolónke vierovyznanie sa nás budú
pýtať na to, či sme pokrstení, či
chodíme v nedeľu do chrámu,
či poznáme nejakú modlitbu,
či máme doma Sväté písmo,
alebo je to skôr o tom, či žijeme

svoj krst, či poznáme ľudí, ktorí
stoja vedľa nás v chráme a stretávame sa s nimi aj mimo svätej
liturgie v atmosfére modlitby, či
sa so svojou rodinou modlíme
a či aj otvárame Bibliu, ktorú
vlastníme. Ak niekto povie,
že je kresťan, má byť iný ako
nekresťan, a to po každej
stránke prístupu k životu.

Ako spoznám kresťana

Ktorýsi mysliteľ povedal:
„Náboženstvo je to, čo robím,
keď ma nik nevidí.“ Výrok naznačuje, že to, či som kresťan,
síce vidno aj navonok, ale všetko sa dá zahrať (imitovať). Preto
najväčším kritériom je to, čo
nemôže vidieť nik. A to je vzťah
s Bohom vyjadrený modlitbou.

Prečo je modlitba taká
dôležitá?

Pretože byť vo vzťahu znamená tráviť spolu čas. Žiaden vzťah
sa nedá budovať bez komunikácie, bez dialógu. Vo vzťahu
človeka k Bohu je priestorom
na takéto budovanie to, čo
nazývame modlitbou. „Boha
nikdy nikto nevidel“ (Jn 1, 18; 1
Jn 4, 12), ale človek je s Bohom
od chvíle stvorenia bytostne
spätý ako stvorenie so svojím
Stvoriteľom.
Hovoríme teda o čase stretnutia stvorenia so svojím Stvoriteľom. O stretnutí človeka, ktorý
potrebuje duchovný pokrm,
občerstvenie, silu, odpočinok,
s tým, ktorý mu to ako jediný
môže dať. Množstvo metafor
používaných hlavne východnými cirkevnými otcami, ktorí si
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často pomáhajú symbolmi, nám
lepšie pomôže priblížiť sa k vyjadreniu podstaty modlitby.
Ján Zlatoústy píše, že modlitba je prístav v búrke, kotva
stroskotancov, palica tackajúcich sa, poklad chudobných,
útočisko v nešťastiach, zdroj
horlivosti, príčina radosti. Podľa
iného textu je to svetlo duše,
prameň spásy, ochranný múr
Cirkvi, zbraň proti zlým duchom, je nepostrádateľná mníchom ako voda rybám, ako meč
pre lovca. Pavol Evergetinos ju
nazýva mníchovo zrkadlo, podľa etiópskych otcov je to jeho
snúbenica. Podľa Jána z Kronštadtu je to dýchanie duše, náš
duchovný pokrm i nápoj. Ak
by sme sa pokúsili tieto metafory pochopiť, zistili by sme,
že čas modlitby je teda časom
povzbudenia, nasýtenia ducha,
nachádzania zmyslu vecí, časom
usmernenia. Teda čas nevyhnutný nielen na službu kresťana, ale
na fungovanie každodenného
evanjeliového života. Podobne
ako na biologické fungovanie
človeka je potrebný vzduch,
jedlo, teplo a podobne. Modlitba je totiž výrazom života
vo Svätom Duchu, je akoby
dýchaním Ducha, barometrom duchovného života. Je
najdôležitejšia v živote kresťana,
ako píše Ján Zlatoústy: „Nič nie
je dôležitejšie než modlitba, ňou
sa nemožné stáva možným, neľahké ľahkým“. „Modlitba, to je

všetko,“ píše Teofan Zatvornik,
„obsahuje všetko: vieru, život
podľa viery, spásu...“ Takto stráveného času nikdy nie je priveľa.
Práve na to myslí Evagrius, keď
hovorí vychádzajúc z Prvého
listu Solúnčanom: „Nebolo nám
nariadené pracovať, bdieť, stále
sa postiť, ale máme niečo, čo je
pre nás ako zákon: ,Bez prestania sa modlite!‘ (1 Sol 5, 17)“.
Maxim Vyznávač k tomu dodáva
poznámku, ktorá je v zhode so
všetkými duchovným autormi
Východu, že totiž Sväté písmo
nám nenariaďuje nič nemožné.
Ako píše J. Philippe vo svojej
knihe Čas pre Boha: „Ak si
človek nenavykol na modlitbu
srdcom, hoci je veľmi horlivým
kresťanom, vždy mu bude čosi
chýbať k rozvinutiu duchovného života. Nenájde opravdivý
vnútorný pokoj, bude náchylný
zbytočne sa znepokojovať a vo
všetkom, čo bude robiť, zostane
vždy čosi svetského: pripútanosť
k vlastnej vôli, stopy márnivosti,
sebauspokojenia a ctižiadosti, úzkoprsosť, posudzovanie
atď. Bez pravidelnej modlitby
srdcom nie je možná hlboká
a podstatná očista srdca. Človek
zostane viac-menej v zajatí
ľudskej múdrosti a rozumnosti,
nedosiahne skutočnú vnútornú
slobodu. Nespozná opravdivo
a do hĺbky Božie milosrdenstvo
a nedokáže ho ani priblížiť
iným. Náš úsudok zostane obmedzený a hmlistý; nebude-

me schopní skutočne chodiť
po Božích cestách, ktoré
sa veľmi líšia od toho, čo si
mnohí predstavujú, dokonca
aj tí, čo sú oddaní duchovnému životu.“

Kresťanskosť rodín
je otázkou modlitby

Ak by sme túto tému aplikovali na hodnotenie našich rodín,
modlitba by bola znova tým
najdôležitejším kritériom, ktoré
nás priblíži k realite v tom, či je
naša rodina kresťanská, alebo
len s nádychom kresťanstva.
Ide o modlitbu spoločnú,
rodinnú. Sem patrí rovnako modlitba cirkevná – teda
spoločná liturgická modlitba
v chráme, ako aj spoločná
modlitba rodiny pri rôznych
príležitostiach: večerná modlitba, modlitba pred a po jedle,
spoločné čítanie a vysvetľovanie Svätého písma nielen pri
vianočnom či veľkonočnom
stole, ako to často poznáme
z našich rodín. Iným znakom
kresťanskej rodinnej modlitba
je, že kňazom, a teda iniciátorom je muž – manžel a otec.
Častým nebiblickým a necirkevným fenoménom v kresťanských rodinách je, že taktovku
duchovného života držia ženy,
mamky, babky. Okrem toho
je mnoho ďalších defektov
v prežívaní modlitbového života
našich rodín, ktoré sú dôsled-

kom všemožných útokov nášho
duchovného nepriateľa – diabla.

Útok na modlitbu =
útok na rodinu

Keďže modlitba je taká dôležitá, netreba ani pripomínať, že
práve preto bude vždy najväčšou
snahou diabla oddeliť veriacu
rodinu od tohto intímneho
spoločenstva s Bohom, od jeho
slova a od rozhovoru s ním. Totiž ako hovorí sv. Terézia z Avily:
„...ten zradca vie, že duša, ktorá
sa vytrvalo modlí srdcom, je pre
neho stratená, že všetky pády,
do ktorých ju uvrhne, jej vďaka
Božej dobrote napomáhajú vystúpiť ešte vyššie a slúžiť Pánovi
oveľa lepšie. Preto sa diabol
tak pričiňuje“.
Poznať útoky nepriateľa
na rodinnú modlitbu znamená
50% úspechu v ich prekonávaní.
A tak, aby sme mohli odolávať
jeho útokom a zachovať pravý
kresťanský štýl života našich
rodín, pozrime sa na niektoré
z nich. Medzi najčastejšie patria:
uponáhľanosť, zahĺbenie sa
do vlastného trápenia a hriechu, pohodlnosť, oddelenie
srdca od modlitby, sklamanie
z Boha, pasca falošnej pokory,
pasca oddelenia od modliaceho sa spoločenstva, tzv.
„vzdušné zámky“. n
František Sochovič
ilustračná snímka:
jenathome.wordpress.com

varovanie

Duchovná výzbroj 8: Meč Ducha 1

P

rvá časť výzbroje, ktorá sa výrazne odlišuje od všetkých doteraz spomínaných,
je „meč Ducha“. Rímski vojaci používali
krátky (30 – 40 cm), obojstranne nabrúsený meč, s ktorým sa v boji muža proti
mužovi dalo rýchlo a ľahko narábať a ktorý
mohol rezať všetkými smermi. Každý
rímsky vojak v boji hľadal maličkú škáru,
medzierku alebo nechránenú časť v brnení
protivníka, kde potom bodol mečom.
Meč je prvou časťou výzbroje, ktorá nie
je výlučne obrannou. Meč slúži na obranu,
ale aj na útok. Ak nemáme meč, nemáme
ako vyhnať diabla. Ak si oblečieme všetky

ostatné časti duchovnej výzbroje, môžeme byť schopní zabrániť diablovi, aby nás
zranil, ale nemôžeme ho vyhnať z našej
prítomnosti.
V duchovnom boji je mečom Ducha
Božie slovo – Sväté písmo, Biblia. V Liste
Efezanom 6, 17 sa píše: „A zoberte si aj
prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je
Božie slovo!“
Božie slovo preniká a rozsudzuje. Božie
slovo preniká do každej oblasti našej osobnosti. Preniká do nášho tela (srdce, myseľ), ale tak isto preniká a rozdeľuje dušu
a ducha. Skúma naše myšlienky a túžby,

odhaľuje skryté veci. V Liste Hebrejom 4,
12 sa píše: „Lebo živé je Božie slovo, účinné
a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov
od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly
srdca.“
V ďalšej časti si ukážeme, ako Božím slovom bojoval Ježiš a ako máme bojovať my
s touto úžasnou zbraňou. Keď dočítaš tieto
riadky, vezmi svoj meč Ducha, uchop svoje
Božie slovo dnes do rúk. Pozeraj sa naň ako
na zbraň, ktorú ti dáva Ježiš, aby si víťazil.
Damián Saraka
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Animaškola 4

Stretká podľa vekovej
kategórie (5)
Vek 17 – 21
(adolescencia)

Obdobie adolescencie
• veľmi široký rozsah záujmov;
má už svoj vlastný realistický
názor, myslenie je aj logické,
aj abstraktné;
• nemá emocionálne výbuchy,
nastáva rovnováha, pokoj,
upokojujú sa hormóny, je
vyrovnanejší;
• vzťah k dospelým je dôležitý;
chcú dospelého, ktorý v nich
bude vzbudzovať vážený
rešpekt;
• začína sa sebavýchova;
zisťuje, že má také vlastnosti,
ktoré nechce mať, a začína
ich odstraňovať, dobré vlastnosti začína cibriť;
• pri sebavýchove si človek
vytvára vlastný svetonázor.

Praktická metodika

TÉMA: Kríž – Sviatok Povýšenia svätého Kríža
Cieľ: Cieľom je porozprávať
sa o kríži a o sviatku Povýšenie
svätého Kríža.
Pomôcky: veľký drevený
kríž, šatky na zaviazanie očí,
písmená sviatku na farebných
papieroch (3 farby)
PRIEBEH:
Úvodná modlitba
Tvojmu krížu
Úvod k téme
Na začiatku sa prerozpráva
príbeh:
Jeden muž mal v salóne
na čestnom mieste zavesený
čudný predmet. Keď sa ho ktosi
opýtal, prečo to tam má, začal
rozprávať: ,,Raz som bol s dedkom na prechádzke v parku.
Bolo to v jedno mrazivé zimné
popoludnie. Dedko si vykračoval za mnou a usmieval sa, hoci
už cítil ťarchu rokov. Mal choré
srdce. Chcel som ísť k rybníku.
Bol celý pokrytý ľadom! ,Tu
by sa perfektne korčuľovalo,‘

zvolal som, ,môžem sa ísť aspoň
raz šmyknúť na ľad?‘ Dedko
povedal: ,Dávaj si pozor!‘ Príliš
neskoro. Ľad bol príliš tenký
a ja som sa s krikom prepadol
do vody. Rozochvený dedko
odlomil konár a podal mi jeho
koniec. Chytil som sa a on ma
zo všetkých síl ťahal, až ma
z diery v ľade vytiahol. Plakal
som a triasol som sa. Potreboval
som len teplý kúpeľ a posteľ,
no môjho dedka celá príhoda
telesne i psychicky vyčerpala.
V noci dostal srdcový záchvat
a zomrel. Všetkých to veľmi
zarmútilo. Bežal som k rybníku
a priniesol odtiaľ konár, ktorým
mi dedko zachránil život,
a prišiel pritom o ten svoj! Kým
budem žiť, bude visieť na tejto
stene ako znak jeho lásky ku
mne.“
Dialóg
1. Čo sa tomu mužovi stalo?
Prečo jeho dedko zomrel?
Akú úlohu zohral konár?
Prečo sa poň chlapec vrátil?
Prečo si ho dal na čestné
miesto a má ho tam až
dodnes? Kde máte vo svojom
byte kríž?
2. Viete, čo je hriech? Urobil
dnes niekto z vás hriech?
Niečo zlé? Pozreli ste sa vyčítavo? Klamali ste? Vysmievali ste sa? Ohovárali?
Účastníci dopĺňajú hriechy.
3. Asi sa zhodneme na tom,
že každý z nás urobil dnes
minimálne jeden hriech.
A viete, čo je odplatou
za hriech? Smrť! Každý z nás
by mal čo i len za najmenší
hriech zomrieť. Ako môžu
ľudia zomrieť? Autonehoda,
infarkt...
(Animátor vezme kríž
do ruky.)
Za hriech by sme mali
zomrieť najpotupnejšou
smrťou, lebo sme urazili Boha.
Predstavte si, ako by sme sa
cítili, keby nás vyzliekli donaha
a pribili na kríž tu, kde bývame,
medzi ľudí, ktorí nás poznajú.

My však máme šťastie, lebo nás
Boh tak miluje, že namiesto
nás poslal na kríž svojho Syna.
Cirkev tento kríž povyšuje, aby
sme na neho hľadeli a išli tou
správnou cestou. Turisti majú
sprievodcu označeného, má
pestrú šiltovku alebo vlajočku,
aby ho dobre videli a nestratili
sa.
Našou vlajkou na ceste
za Kristom je kríž, ktorý nám
pripomína víťazstvo Ježiša
Krista.
Aktivita
Účastníkov rozdelíme do 3
skupín, v ktorých budú získavať
písmená sviatku (vymyslieť spôsob, úlohu, ako budú získavať
tie písmenka v jednotlivých
skupinách).
Písmená sa účastníkom
po splnení úlohy rozdávajú
náhodne (každé slovo názvu má
však inú farbu, napr. Povýšenie
má červenú, svätého žltú, Kríža
zelenú farbu). Na záver sa zídu
tí, ktorí majú rovnakú farbu
a vytvoria celý názov sviatku.
Potom sa chvíľu o sviatku po-

rozprávame:
1. K všeobecným javom patrí,
že človek zahŕňa zvláštnou
pozornosťou všetko to, čo
mu pripomína milovanú
osobu alebo čo má priamy
vzťah k nej – snubný prsteň,
obrúčky... Kríž je symbolom najväčšej lásky a s ňou
spojenej obety; Ježiš Kristus
svojou smrťou na ňom zmieril ľudstvo s Otcom a otvoril
nám cestu spásy.
2. Pre kresťanov symbol spásy,
pre pohanov nástroj popravy: „Slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú
do záhuby, ale pre tých, čo sú
na ceste spásy, teda pre nás,
je Božou mocou.“ (1 Kor 1,18)
Záverečná modlitba
Tvojmu krížu n
spracovala
Dominika Komišaková
(podľa Metodika
– Ivana Potočnáková)
ilustračná snímka:
Archív GMC Bárka
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Do posledného dychu 1
Shahbaza Bhattiho, 42-ročného lídra Pakistanskej ľudovej strany
a pakistanského ministra pre náboženské menšiny, 2. marca 2011
zavraždilo komando moslimských fundamentalistov v Islamabade.
Po streleckom útoku bol prevezený do nemocnice, kde po príchode
konštatovali, že je mŕtvy. K vražde sa podľa správy agentúry Reuters
prihlásil Taliban.

T

ento minister, člen
Katolíckej cirkvi a jediný
kresťan vo vláde, sa usiloval zmeniť zákon o bohorúhaní,
ktorý za 25 rokov uplatňovania
pripravil o život stovky kresťanov.
Kardinál Jean-Louis Tauran
sa o ňom vyjadril: „V nedeľu 28.
novembra ma minister Bhatti
prišiel pozdraviť na letisko v Lahore a povedal mi: ,Viem, že ma
zavraždia. Obetujem svoj život
za Krista a medzináboženský
dialóg.‘“
Atentát na ministra Shahbaza
Bhattiho umlčal hlas niekoho,
kto vždy obhajoval diskriminovaných a tých najslabších. Ale
táto brutálna vražda nemôže
zabrániť tomu, aby sa pokračovalo na začatej ceste k budúcnosti pokoja a nádeje pre
kresťanov a pre všetkých Pakistancov. „Môj brat bol presvedčeným, praktizujúcim kresťanom.
Takže kto je verný, kto verí, má
silnú vieru v modlitbu: a ona
nás drží, som presvedčený, že
toto nám pomôže. Myslím, že

všetci kresťania v Pakistane by
mali premýšľať o tejto situácii
tak, že tak či onak krivdy budú
rozriešené.“ Toto zdôraznil
v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas brat zavraždeného ministra
Paul Bhatti, ktorý už niekoľko
rokov pôsobí ako chirurg, lekár
rýchlej zdravotníckej pomoci
v Taliansku.
(RV/TK KBS)
Svedectvo tohto muža bolo
uverejnené v knihe Kresťania
v Pakistane. Nádej v skúškach,
ktorá vyšla v roku 2008:
„Narodil som sa v katolíckej
rodine. Môj otec, učiteľ na dôchodku, a moja matka, žena
v domácnosti, ma vychovali
podľa kresťanských hodnôt
a učenia Biblie. To ovplyvnilo
moje svedectvo.
Od detstva som pravidelne chodil do kostola a nachádzal som
inšpiráciu v Ježišovom učení,
obete a ukrižovaní. Bola to Ježišova láska, ktorá ma viedla, aby
som sa dal do služieb Cirkvi.
Hrozné podmienky, v akých sa

nachádzajú kresťania v Pakistane, mnou otriasli. Spomínam
si na jeden veľkonočný piatok.
Mal som vtedy trinásť rokov.
V ten deň sa mi totiž vryla
do pamäti kázeň o Ježišovej
obete za naše vykúpenie a spásu
sveta. Napadlo mi, že by som
mohol na jeho lásku odpovedať
tak, že svoju lásku darujem svo-

jim bratom a sestrám a budem
v službách kresťanov, najmä
tých, ktorí žijú v tejto moslimskej krajine a sú chudobní,
prenasledovaní a v núdzi.
Ponúkali mi síce vysoké postavenia vo vláde, ale žiadali, aby
som prestal bojovať. No ja som

vždy odmietol, dokonca za tú
cenu, že riskujem svoj život.
Moja odpoveď bola vždy rovnaká: „Nie, ja chcem Ježišovi slúžiť
ako bežný človek“. n
preložil Štefan Turanský
(pokračovanie
v budúcom čísle)
snímka: blogs.canoe.ca

slovo o biblii

Ľúbezná vôňa

V

bežnom živote nás vône sprevádzajú
na každom kroku. Príjemne voňať
je znakom príťažlivosti a kultivovanosti.
Svieže a príjemné vône spríjemňujú pobyt
v prostredí. Vôňa domova, vône z nášho
detstva, vôňa mamy...
Nepríjemné vône – zápachy a dusivý
smrad pôsobia na nás negatívne. Odpudivé
pachy a znečistené ovzdušie môžu ako jedy
ohrozovať náš život.
Vôňa v Biblii vyjadruje radosť alebo
dôverný vzťah. V liturgii symbolizuje obetu
a chválu. Orientálci, a teda aj Izraeliti, hojne

používali voňavky a často s nimi obchodovali. Voňavé masti a oleje boli hodnotným
darom a venom. Prejavom slušnosti a radosti z príchodu hosťa bolo naliatie voňavého
oleja na jeho hlavu (porov. Lk 7, 46).
Vôňa je tiež symbolom obety a úcty
k Bohu. „Obeta spravodlivého je tuk
na oltári a (jeho) vôňa vystupuje až pred
Najvyššieho.“ (Sir 35, 8)
Každý človek okolo seba šíri nejakú vôňu,
nielen telesnú. Šíri navonok aj to, čo je
ukryté hlboko v jeho srdci, to, čím zvykne
žiť, aký je. Keď okolo seba šíri roztržky,

hnev, ohováranie, chce mať vždy pravdu
a byť v centre pozornosti, otravuje ovzdušie
a ľudia od neho utekajú. Pýcha srdca je ako
zápach (porov. Sir 11, 32).
Ak je človek láskavý, mierumilovný, ľudia
chcú byť v jeho prítomnosti, vyhľadávajú
ho pre príjemnú atmosféru, tešia sa z jeho
prítomnosti. Kristov život, služba a obeta
je obrazom dokonalej obety, ktorej vôňa sa
páči Bohu (porov. Ef 5, 2). Kresťan plniaci
Božiu vôľu šíri Kristovu vôňu ďalej (porov. 2
Kor 2, 14 – 16).
Marica Kipikašová
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Tajomstvo hrušky
B
ol chladný novembrový
deň. Na Hradisko, malú
dedinku na úpätí Čergova, sa znášala hmla z neďalekej
Hradovej hory. Tá všetko zahalila akoby bielym pohrebným
rubášom. Nálada v dedine bola
veľmi pochmúrna. Od likvidácie ich praotcovskej cirkvi
v Prešove prešlo už pol roka.
Kňaz Michal odmietol prestup
do Pravoslávnej cirkvi a s ním
aj miestni veriaci. Od toho okamihu všetci žili v napätí, čo sa
stane. Jedni verili, že sa všetko
zmení, iní mali zlé tušenie, že
na ich cirkev padol tieň smrti.
Udalosti 26. novembra dali
za pravdu tým druhým. Hore
kopcom k fare sa uberala
skupinka príslušníkov Štátnej
bezpečnosti. Prišli ukončiť 6
rokov pastorácie ich kňaza a obrať dedinu o poslednú útechu,
ktorú mala. Oči otca Michala
sa zaleskli slzami, keď opúšťal
svoju manželku Máriu a svoje
štyri deti: Katarínu, Máriu, Evu
a Jozefa. Jeho zrak spočinul
na veži cerkvi, ktorá sa ako maják týčila nad dedinou. Nevedel,
či ju ešte niekedy uvidí.
Policajti ho odviedli do väzenia v Sabinove, kde na neho
tlačili. Ponúkali mu slobodu,
peniaze... Ak to nešlo po dobrom, skúsili po zlom. Po čase sa
zdalo, že otec poľavuje. Zabrala
rodina a jej bezpečnosť. Mohlo
sa im stať hocičo, mohli ich
vyviesť na Sibír, kde už pred pár
rokmi skončilo niekoľko obyvateľov dedinky. Policajti cítili, že
sa otec zlomí. Vtedy im povedal:
„Pustite ma domov k manželke.
Potrebujem sa s ňou poradiť.“
Konečne ďalší kňaz! Bolo
veľmi ťažké zlomiť ich. Málokto zradil svoju vieru a svojho
biskupa Pavla.
Michala odviezli späť na faru.
Zvítal sa s rodinou, ktorú jeho
príchod prekvapil. V očiach
manželky videl smútok i radosť,
nádej i množstvo otázok.
Po krátkom rozhovore v nestráženej chvíli vybehol von z fary,

prebehol cez husto zarastený
sad a hornou bránkou, kadiaľ
si ľudia krátili cestu k cerkvi,
vybehol do lesa.
Kopce nad Hradiskom sú
i dnes plné zveriny a plodov
lesa. Kde-tu nájdete aj plánky.
Otec mal čo jesť. Našli sa dobrí
ľudia, ktorí mu pomohli. Peceň
chleba či kúsok slaniny dokázali
zahnať hlad. Čistá voda z Ternianky zasa uhasila smäd. Len
sem-tam zašiel domov. Pozdraviť, ukázať sa. A vymeniť staré,
špinavé a neraz aj potrhané
šaty. Pobyt v lese nebol práve
najľahší, no otec sa nevzdával.
Veril, že sa všetko zmení. Modlil
sa za to každý deň. Za toto
a svoju rodinu obetoval celé
svoju utrpenie. Takto prežil leto
i začiatok jesene.
Na faru si policajti robili časté
vychádzky. Mária ich stále pekne usadila a pohostila. Napriek
tomu, ako sa správali a čo hrozilo jej manželovi i celej rodine,
bola na nich milá a nezabúdala
na dobrú kresťanskú výchovu
v rodine svojho otca, ktorý bol
tiež gréckokatolíckym kňazom.
Stále policajtov niečím ponúkla.
No ich nervozita a agresivita
neustále rástla.
Začiatkom októbra sa začalo
ochladzovať. Potravy bolo v lese
dosť, lenže otec Michal potreboval nové, teplejšie šatstvo.
Rozhodol sa zísť dole – na faru.
Vedel, že je sledovaný. No predsa sa rozhodol riskovať. A pre
istotu chcel zobrať aj ďalšie potraviny. Nevedel, kedy sa vráti.
Ticho sa vkradol do vlastnej fary. Po krátkom zvítaní
povedal, čo potrebuje. Jeho
manželka rýchlo naznášala šaty
i potraviny. „Musím sa ponáhľať,“ lúčil sa s ňou, „lebo viem,
že každú chvíľu môžu po mňa
prísť.“
Jeho slová sa naplnili. O pár
sekúnd ktosi zaklopal na dvere
fary. Otec Michal sa rýchlo
prešmykol von. Keď manželka otvorila dvere, stáli tam
príslušníci Štátnej bezpečnosti.

A zjavne boli plní hnevu.
„Kde je farár?“ spýtal sa jeden.
„Neviem, kde je,“ krátko
odpovedala manželka. Policajti
začali prehľadávať faru.
„Nehovorte!“ okríkli ju.
„Vieme, že bol teraz doma. Neklamte. Veď váš Boh nedovoľuje
klamať,“ uštipačne dodal. „Tak
čo, bol doma či nie?“
„Áno bol, ale odišiel niekam do lesa,” odpovedala plná
úzkosti.
Začali robiť v dome „poriadok“. Zúrili a nadávali.
Mária nevedela, čo má robiť.
Deti plakali. Cítila, že musí trocha upokojiť policajtov a zmierniť ich zlosť.
„Nechcete si natrhať hrušky
zo záhrady? Akurát dozreli,“
navrhla.
„Čoby nie. Hrušky dobre

padnú. Ale toto vám nijako
nepomôže.“
Mária v tichosti vyšla von
a ukázala smerom do záhrady,
kde rástla hruška.
„Poďte s nami, aby ste nám aj
vy neutiekli,“ povedal posmešne
policajt.
Keď došli pod hrušku, Mária
zbledla. V jej korune sa ukrýval jej manžel. Obaja na seba
nechápavo hľadeli. Policajti vedeli, čo majú robiť. Otca zatkli
a z jeho manželky sa ešte dlho
smiali. Ona stála pod hruškou
a z očí jej kvapkali na kamenistú zem horúce slzy. n
(Príbeh je napísaný podľa
skutočnej udalosti.)
Jeremy
ilustračná snímka:
ipod.z.gp

Výklad
Počas „valentínskeho týždňa“
je v každom výklade plno
srdiečok. To si všimol aj malý
chlapec, ktorý stál vedľa mňa
so svojou mamou.
„Mami, prečo sú všade
srdiečka?“
„Lebo je Valentín, Matúško.“
„A kto je Valentín?“
„No to je patrón lásky.
Srdiečko je taký jeho znak. On
zomrel, lebo sobášil. Zomrel
za lásku.“

Chvíľka ticha a skúmavý pohľad malého na jedno takéto
srdce pred ním.
„Mami, a nevravela si, že aj
Ježiško zomrel za lásku?“
„No áno, vravela, zomrel.“
„A aký je jeho znak?“
„Kríž, môj zlatý.“
„Mami? A prečo Valentínove
srdiečka sú všade a Ježišov kríž
som nevidel okrem kostola
nikde?“
Mária Dudová-Bašistová
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Záchrana milosťou
Kto z nás nestál s hriechom pred Ježišom a netúžil po odpustení! Rozmýšľali ste už nad dôvodom, prečo to robíme? V liturgickej ekténii sa
neraz prihovárame, aby nás Boh zachránil svojou milosťou. Ak chceme pochopiť, o akú milosť ide, musíme začať práve odtiaľ. Od hriechu.

J

e dôležité rozlíšiť vedomie
hriešnosti od komplexov.
Neraz nám hriech prekáža, lebo chceme, aby sa o nás
hovorilo pekne a chceme sa cítiť
dobrí. Porovnávame sa. Vidíme
niečo dobré a chceme to tiež.
S týmto cieľom sa modlíme,
chceme žiť s Bohom a chrániť
sa hriechu. Verím, že v tom
nie je nič falošné. Ale plnosť
života neprichádza. Efekt sa dá
prirovnať k zapadnutému autu.
Môžete pridať plyn a reálne „šoférovať“, nepohnete sa. Takáto
motivácia prináša do života
strach vo vzťahu k okoliu (z dôsledkov hriechu, zo straty lásky
ľudí i Boha, zo zranení, ktorým
človek nevie predísť). Lebo
sebareflexia v tomto prípade
vychádza z ľudského vnútra
a smeruje navonok (k ľuďom
a k Bohu, ktorým sa chceme
páčiť). Treba zmeniť smer.
Kľúč nájdeme v hebrejskom
výraze pre milosrdenstvo
(rachamim), ktorého jednotné
číslo (rechem) označuje maternicu, čo výstižne zobrazuje
vzťah „človek – Boh“. Keď sa

bábätko formuje v matkinom
lone, je skryté pred svetom.
Vnútri sa odohráva niečo
hlboko intímne, čo je len medzi
dieťaťom a mamou. Podobne
sa to, čo je podstatné pre život,
deje v osobnej rovine medzi
človekom a Bohom. Všetko
ostatné je len odrazom podoby
tohto vzťahu.
Vnútromaternicový vývin určuje správanie dieťaťa,
gestikuláciu, celú genetickú
výbavu a vývojové bonusy k nej.
Či o Bohu budeš hovoriť, alebo
nie, bude vidno, kde si formovaný. Cieľom prebývania v Bohu je
život – tvoj aj ten, ktorý prinesieš iným. Spôsoby budú rôzne,
ale okolie dosvedčí požehnanie,
ktoré bude z tvojho života
prúdiť. Lebo z vnútra toho, kto
uverí, potečú prúdy živej vody.
A tá prinesie život všade, kam
príde (Ez 47). Ak toto svedectvo
nemáš, je namieste skúmať,
či neklameš sám seba a tvoja
„zbožnosť nie je márna“.
Indikátorom, že máš problém
s komplexmi a nie autentický
postoj hriešnosti, je miera citli-

vosti na svoju osobu. Komplexy
nevychádzajú z pravdivého
pohľadu. Sú plodom závisti
a nevďačnosti voči Bohu. Je
víťazstvom si to priznať a prosiť
Ježiša o uzdravenie. Nie je to
nič, čo by nedal do poriadku.
Každodenné poctivé chodenie
s Bohom ti naopak umožňuje
spoznať Boží charakter zblízka.
Zoči-voči tejto dobrote človek
zbadá, že jeho srdce je zlé,
lenivé, zištné a nanič. Hriech už
nebude o tom, či a koľko človek
(ne)kradne, (ne)klame, (ne)zlyháva. Ani reálny hriech potom
nezmení nič na tom, ako sa cíti,
neprinesie obavu, len prirodzene povedie k Bohu s prosbou
o odpustenie.
Prebývať v Božej milosti
znamená spomenúť si naňho
x-krát denne, konať s vedomím,
že to, čo povieš alebo spravíš,
sa ho týka, správať sa k ľuďom
ako k nemu. Životne rozhodujúce veci prebiehajú v skrytosti
vzťahu s ním. Sviatosť zmierenia ťa bude pretvárať len vtedy,
keď zbadáš, aké podstatné je
to, čo sa deje pred ňou a po nej.

Jednak ide o každodenné
nakladanie s hriechom, ale aj
o čas modlitby, ktorý sviatosť
predchádza, v ktorom si nielen
zostavíš svoj „zoznam“, ale dovolíš Bohu, aby ťa usvedčil a povedal svoj názor. Toto stretnutie
nebude zraňujúce, lebo Boh je
láskavý aj pri karhaní. Keď prebývaš v ňom ako dieťa v matkinom lone, takýto čas bude
samozrejmosťou. Rovnako ako
čas vyznania hriechov i poďakovanie, ktoré sa má celkom prirodzene udiať po tom, čo ti bolo
darované nielen odpustenie, ale
aj oslobodenie a uzdravenie. Ak
sa sviatosť zmierenia nezavŕši
na tejto intímnej úrovni tvojho
vzťahu s ním, unikne ti niečo
veľmi dôležité. Viac ako o život
bez zlyhania ide o formovanie
čistého vzťahu medzi ním a tebou, ktorý sa pretaví do všedností tvojich dní.
Podstata Božej milosti nie je
len v tom, že neustále a verne
odpúšťa hriech a že je k človeku
dobrý. Jeho milosť ťa chce chrániť a formovať vo svojom vnútri
bez prestania a dať ti vzácny
plod milosti, o ktorú v ekténii
prosíme. Čisté srdce. n
Valéria Juríčková

zo života svätých

Svätí mučeníci Timotej a Maura

K

ruté rozkazy cisára Diokleciána o prenasledovaní kresťanov so zvláštnou
brutalitou vykonával v Egypte cisársky
prefekt. Medzi väzňami z rozkazu tohto
prefekta boli kresťanskí väzni Timotej
a Maura. Mladomanželia, ktorí sa len pred
troma týždňami zosobášili.
Timotej bol cirkevným čitateľom (čtecom) v mestečku Penapei v Tébskej oblasti.
Obaja si so záľubou čítavali Sväté písmo.
Keď Timoteja uväznili, prefekt žiadal, aby
mu doniesol sväté knihy a odovzdal ich
na spálenie. Timotej rázne odmietol požia-

davku prefekta, za čo ho veľmi drastickými
spôsobmi mučili. Kruté muky, ktoré Timotej pri mučení prežíval, ho ani nenaľakali,
ani nijako nezlomili, ale ešte viac posilnili
vo vernosti Kristovi. Keďže prefekt videl
stálosť Timoteja vo viere, rozkázal predviesť
pred súd aj jeho manželku Mauru, ktorá
mala vtedy sotva 15 rokov. Na rozkaz prefekta dali Maure peniaze, aby sa pokúsila manžela prehovoriť, aby obetoval pohanským
bohom. Maura nemala dobré kresťanské
svedomie, a preto vykonala, čo od nej
prefekt žiadal, a začala Timoteja nahovárať,

aby splnil prianie prefekta. Timotej nielenže neuposlúchol manželku, ale ju ešte
aj upozornil, aby si očistila svoje svedomie
od hriechov verejným vyznaním svojej viery
v Ježiša Krista. Maura sa spamätala, hneď
začala oslavovať Boha a prefektovi vyčítala,
že chcel striebrom zničiť jej dušu. Nahnevaný prefekt ju rozkázal ukrutne mučiť
a nakoniec oboch ukrižovať tvárami oproti
sebe. Svätý Timotej a svätá Maura získali
v roku 305 veniec mučeníctva.
Jozef Gača
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po týchto sviatkoch znova do starých koľají.
Pane, dotkni sa môjho srdca, aby som s radosťou žil nový život.
Liturgia: Menlivé časti z Paschy. Prokimen
a Aleluja zo Svetlého utorka. (HS: 227, 230;
PZ: 192,196; HP: 207, 211)

STREDA 27. apríl
Svetlá streda. Hieromučeník Simeon,
Pánov príbuzný
Čítania: Sk 2, 22 – 36, zač. 5; Jn 1, 35 – 51,
zač. 4

PONDELOK 25. apríl
Svetlý pondelok. Apoštol a evanjelista
Marek
Čítania: Sk 1, 12 – 17. 21 – 26, zač. 2; Jn 1, 18
– 28, zač. 2 (rad.); Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Jn 15,
17 – 16, 2, zač. 52 (sv.)

Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom
priniesol zvesť. (Jn 1, 18)
Prežívame Paschu, prechod zo smrti hriechu
do života Božích detí. Po uskutočnení mojej
osobnej Paschy, môjho prechodu do nového života, ma Boh pozýva vydať o ňom
svedectvo. Nie o mojej veľkosti, ale o Božej
moci, ktorá sa prejavila vo mne slabom
a hriešnom človekovi. Toto svedectvo má
byť pozvaním pre mojich blížnych, aby som
pripravil cestu Pánovi do ich života.
Pane, pomôž mi zjaviť tvoj obraz v mojom
živote.
Liturgia: Antifóny a vchod z Paschy.
Tropár z Paschy, tropár Jurajovi (presunutý
z 23.04.), Sláva, kondák Jurajovi, I teraz,
kondák z Paschy. Prokimen a Aleluja zo
Svetlého pondelka a Jurajovi. Myrovanie.
(HS: 227, 230, 373; PZ: 192, 195, 352; HP:
207, 211, 367)

UTOROK 26. apríl
Svetlý utorok. Hieromučeník Bazil
Čítania: Sk 1, 14 – 21, zač. 4; Lk 24, 12 – 35,
zač. 113

Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho.
... Tu si povedali: „Či nám nehorelo
srdce, keď sa s nami cestou rozprával
a vysvetľoval nám Písma?“(Lk 24, 31 –
32)

Tak ako emauzskí učeníci, aj ja mám informácie o Kristovej smrti a vzkriesení. Ale to
nestačí na to, aby som od neho neodišiel.
Ak živého Krista osobne nestretnem v srdci
pri počúvaní Božieho slova a nespoznám ho
v Eucharistii pri „lámaní chleba“, pôjdem aj

Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“ (Jn 1, 46)
Často počujem a niekedy si aj sám kladiem
otázku, načo mi to bude dobré, načo chodiť
do chrámu, modliť sa, veriť v Krista... „Poď
a uvidíš!“ Zakúsiť, čo znamená viera v Ježiša
Krista, znamená prísť k nemu s otvorenými
očami a ušami svojho srdca. Nezažijem to,
ak ostanem na ulici, pri stole alebo v posteli.
Liturgia: Menlivé časti z Paschy. Prokimen
a Aleluja zo Svetlej stredy. (HS: 227, 231; PZ:
192, 197; HP: 207, 212)

ŠTVRTOK 28. apríl
Svetlý štvrtok. Apoštoli Jasón a Sósipatros
Čítania: Sk 2, 38 – 43, zač.6; Jn 3,1 – 15, zač.
8

A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada,
tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom
večný život. (Jn 3, 14 – 15)

Peňazomencom rozhádzal peniaze
a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto!
Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“

(Jn 2, 15 – 16)

Čo si to ten Kristus dovoľuje, keď sa mi mieša do života! Ja mám predsa svoj rozum a životný štýl, ktorý mi vyhovuje. On niekedy
prichádza ako uragán, ktorý zmätie všetko,
čo mu stojí v ceste. Ježišovi stojí v ceste práve moja pýcha a vlastná predstava o tom, čo
mi dá šťastie. Preto horlivo čistí dom svojho
Otca, ktorým je moje srdce.
Liturgia: Menlivé časti z Paschy. Prokimen
a Aleluja zo Svetlého piatka. Voľnica. (HS:
227, 232; PZ: 192, 198; HP: 207, 213)

SOBOTA 30. apríl
Svetlá sobota. Apoštol Jakub, brat Jána
Teológa
Čítania: Sk 3, 11 – 16, zač. 8; Jn 3, 22 – 33,
zač. 11

A ženíchov priateľ, ktorý je pri ňom
a počúva ho, veľmi sa raduje zo
ženíchovho hlasu. A táto moja radosť
je úplná. On musí rásť a mňa musí
ubúdať. (Jn 3, 29 – 30)
Keď píšem tieto riadky, pohrávam sa s myšlienkou na úspech a obdiv. Mám ďaleko
od postoja sv. Jána, ktorý prenechal slávu
a úspech Ježišovi, a dokonca sa z neho tešil.
Bol naozaj ako dobrý priateľ, „prvý družba“
na svadbe, ktorý má radosť, keď ženíchovi
všetko vyjde a namáha sa pre neho.
Pane, zmeň moje srdce. Nech sa teším, ak
moja námaha pomôže vyniknúť tebe.

Uveriť na púšti, že život mi zachráni pohľad
na medeného hada a nie nejaké sérum, bolo
hlúpe. Rovnako je pre svet bláznovstvom
myslieť si, že „ten ukrižovaný“ mi môže dať
skutočné šťastie a zmysel života. A predsa
sa Bohu zapáčilo zachrániť človeka práve
cez toto bláznovstvo kríža. Láska sa neriadi
ľudskou logikou.

Liturgia: Menlivé časti z Paschy. Prokimen
a Aleluja zo Svetlej soboty. (HS: 227, 232;
PZ: 192, 198; HP: 207, 214)

Liturgia: Antifóny a vchod Paschy. Tropár z Paschy, tropár Markovi (presunutý
z 25.04.), Sláva, kondák Markovi, I teraz,
kondák z Paschy. Prokimen a Aleluja zo
Svetlého štvrtka a Markovi. (HS: 227, 231,
374; PZ: 192, 197, 353; HP: 207, 212, 369)

Čítania: Sk 5, 12 – 20, zač. 14; Jn 20, 19 – 31,
zač. 65

PIATOK 29. apríl
Svetlý piatok. Deviati mučeníci z Kyzika
Čítania: Sk 3,1 – 8, zač. 7; Jn 2, 12 – 22, zač.
7

Urobil si z povrázkov bič a všetkých
vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok.

NEDEĽA 1. máj
Druhá nedeľa po Pasche – Tomášova.
Nedeľa Božieho milosrdenstva. Prorok
Jeremiáš

Ježiš povedal Tomášovi: „Vlož sem
prst a pozri moje ruky! Vystri ruku
a vlož ju do môjho boku! A nebuď
neveriaci, ale veriaci!“ (Jn 20, 27)
Ježiš odpovedal na Tomášove pochybnosti
tým, že mu dovolil, aby sa dotkol jeho rán.
S pokojom a láskou riešil jeho neveru, lebo
mu záležalo, aby Tomáš uveril. Často i ja
znova a znova jatrím Kristove rany svojou
pochybnosťou, ale on ma pozýva k sebe ako
Tomáša. Práve tak ma chce presvedčiť, že je
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jediný, ktorý ma miluje ako hriešnika. On
vie, že ak nepocítim takúto lásku, neuverím.
Až potom budem vyznávať spolu s Tomášom, že chcem, aby Boh, ktorý ma takto
miluje, bol Pánom môjho života. A potom
ma bude môcť použiť ako apoštola svojej
lásky k všetkým hriešnikom.
Liturgia: Evanjelium na utierni: Mt zač.
116. Menlivé časti z Nedele o Tomášovi. Namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel zvestoval
a Osvieť sa. (HS: 233; PZ: 199; HP: 214)

PONDELOK 2. máj
Svätý Atanáz Veľký
Čítania: Sk 3,19 – 26, zač. 9; Jn 2,1 – 11, zač. 6

Jeho matka povedala obsluhujúcim:
„Urobte všetko, čo vám povie!“ Ježiš
im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“
A naplnili ich až po okraj. (Jn 2, 5. 7)
To je trapas! Najváženejšej osobe na svadbe
naliať vodu namiesto vína. Zdá sa trápne
ponúkať dnešnému človekovi evanjelium
ako niečo, čo je lepšie ako to, čo ponúka reklama. Niekedy si totiž sám myslím, že víno
od tohto sveta je lepšie ako voda od Krista.
Potrebujem vieru, aby som mohol načrieť
a dať iným ochutnať, čo ponúka Ježiš. Určite
nebudú sklamaní. „Urobte všetko, čo vám
povie!“
Liturgia: Menlivé časti ako 1. mája.

robí podobne aj Syn. (Jn 5, 19)
Aký otec, taký syn. Aká matka, taká Katka.
Kto je „otcom“ môjho života, to prezentujem
svojimi skutkami. Je to Boh, ktorý ma prijal
za syna pri mojom krste? Alebo je to diabol,
ktorého skutky konám vždy, keď hreším?
Pane, nech som tvojím synom nielen podľa
zápisu v matrike, ale podľa tvojho obrazu
v mojich skutkoch.
Liturgia: Menlivé časti ako 1. mája.

ŠTVRTOK 5. máj
Mučenica Irena
Čítania: Sk 4, 23 – 31, zač. 12; Jn 5, 24 – 30,
zač.16

Prichádza hodina, ba už je tu, keď
mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo
ho počujú, budú žiť. (Jn 5, 25)
S príchodom Ježiša Krista na túto zem prišla
hodina spásy pre všetkých. Hriešnici, mŕtvi
pre svoje hriechy, môžu počuť hlas Božieho
Syna, uveriť v neho a dostať večný život.
Márnotratný syn bol mŕtvy, a ožil. Ak dnes
uverím Božiemu slovu, ktoré mi ponúka dar
spásy, môžem vstať zo smrti a vyjsť do nového života.
Verím, Pane, pomôž mojej nevere!
Liturgia: Menlivé časti ako 1. mája.

PIATOK 6. máj

UTOROK 3. máj

Spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

Odchod do večnosti prepodobného
Teodóza Pečerského

Čítania: Sk 5, 1 – 11, zač. 13; Jn 5, 30 – 6, 2,
zač. 17 (rad.); Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Mt 11,
27 – 30, zač. 43 (Jóbovi)

Čítania: Sk 4, 1 – 10, zač. 10; Jn 3, 16 – 21,
zač. 10 (rad.); Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; Mt 11,
27 – 30, zač. 43 (sv. Teodózovi)

Boh tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného Syna, aby nezahynul
nik, kto v neho verí, ale aby mal večný
život. Lebo Boh neposlal Syna na svet,
aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho
svet spasil. (Jn 3, 16 – 17)
K tomu niet čo dodať. Boh ma nesmierne
miluje, nesúdi ma pre moje hriechy, ale ponúka mi odpustenie a večný život. Odsúdiť
sa môžem iba sám, ak budem naďalej milovať tmu hriechu viac ako svetlo Božej lásky.
Liturgia: Menlivé časti ako 1. mája.

STREDA 4. máj
Mučenica Pelágia
Čítania: Sk 4, 13 – 22, zač. 11; Jn 5, 17 – 24,
zač. 15

Syn nemôže nič robiť sám od seba, len
to, čo vidí robiť Otca. Čo robí Otec, to

Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete, a nehľadáte slávu,
ktorú dáva len Boh?! (Jn 5, 44)
V časopisoch, v televízii, na internete ponúkajú „slávne osobnosti“ množstvo receptov
na šťastie. Treba byť bohatý, štíhly, večne
mladý, úspešný... Tomu verím viac ako Božiemu slovu, ktoré hovorí, že šťastie je mať
vzťah s Bohom. Kto je dôveryhodnejší? Tí,
čo sa na nás obohacujú a zaujímame ich len
ako zdroj zisku, alebo Boh, ktorý nás miluje
až na smrť?
Liturgia: Menlivé časti ako 1. mája. Zdržanlivosť od mäsa.

SOBOTA 7. máj
Spomienka na znamenie svätého Kríža
v Jeruzaleme
Čítania: Sk 5, 21 – 33, zač. 15; Jn 6, 14 – 27,
zač. 19 (rad.); 1 Kor 1, 18 – 24, zač. 125; Jn
19, 6 – 11.13 – 20.25 – 28. 30b – 35, zač. 60
(krížu)

Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli
z chlebov a nasýtili ste sa. Nezháňajte
sa za pominuteľným pokrmom, ale
za pokrmom, ktorý ostáva pre večný
život. (Jn 6, 26 – 27a)
Za čo som sa dnes modlil? S čím som hľadal
Boha? Pane, chcem byť zdravý, sýty, úspešný, ja i moje deti. Kristus neprišiel na svet
robiť zázračného lekára ani riešiť otázky
nedostatku potravín, neučí nás správne robiť kariéru v práci. To všetko je pominuteľný
pokrm. Ježiš mi ponúka pokrm, ktorý mi dá
pokoj a šťastie, aj keď budem chorý, hladný
či neúspešný. Tým pokrmom je on.
Liturgia: Menlivé časti ako 1. mája.

NEDEĽA 8. máj
Tretia nedeľa po Pasche – o myronosičkách. Apoštol a evanjelista Ján Teológ
Čítania: Sk 6, 1 – 7, zač. 16; Mk 15, 42 – 16,
8, zač. 69 (rad.); 1 Jn 1, 1 – 7, zač. 68b; Jn 19,
25 – 27; 21, 24 – 25, zač. 61 (ap.)

Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal
z mŕtvych. Niet ho tu. (Mk 16, 6)
V Bazilike Anastasis sme stáli v rade
na vstup do svätého hrobu. Keď vyšiel
z Kristovho hrobu jeden môj priateľ, pýtali
sme sa ho: „Tak ako je vnútri vo svätom
hrobe?“ On odpovedal: „Je prázdny!“ Prenikla ma úžasná radosť – Christos voskrese!
Kristus žije, moje hriechy ho nepremohli.
Stal sa Pánom nad všetkým, lebo láska je
mocnejšia ako smrť. Dokonca ma očakáva
a chce sa so mnou stretnúť. Kde ho môžem
uvidieť? Predsa tam, kam ma poslal. V mojej
rodine, vo farnosti, v mojom povolaní otca,
kňaza, kresťana. On ide predo mnou, ako
povedal: „Choďte do celého sveta a hlásajte
evanjelium všetkému stvoreniu“ (Mk 16, 15).
„A hľa, ja som s vami až do skončenia sveta.“
(Mt 28, 20b) Odvahu! Neboj sa ohlasovať
túto radostnú zvesť, lebo je určená všetkým
ľuďom. Každý, kto cíti prekliatie hriechu,
každý, kto trpí a má strach zo smrti, očakáva niekoho, kto mu pomôže. Je to vzkriesený
Ježiš Kristus – Kýrios.
Liturgia: 2. hlas. Evanjelium na utierni
tretie. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropáre z Nedele o myronosičkách,
tropár Jánovi, Sláva, kondák Jánovi, I teraz,
kondák z Nedele o myronosičkách (Kriste
Bože...). Prokimen, Aleluja a pričasten z Nedele o myronosičkách a Jánovi. Prepustenie
s krížom. Myrovanie. (HS: 234, 380; PZ:
200, 359; HP: 216, 378)
Dávid Zorvan
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Bohozjavenie Pána 1
A

ž do 4. stor. sa sviatok
Narodenia a Bohozjavenia Pána oslavovali spoločne v ten istý deň. Ich jednota
je dodnes viditeľná v štruktúre
bohoslužieb, kde sa poukazuje
na to, že narodenie v určitom
zmysle nachádza svoje naplnenie v Bohozjavení: „Pri svojom
narodení,“ hovorí sv. Hieroným,
„Boží Syn prišiel na svet tajomným spôsobom, ale svojím
pokrstením sa objavil zreteľne.“
Podobnú myšlienku vyslovil aj
sv. Ján Zlatoústy: „Bohozjavenie
nie je sviatkom narodenia, ale
krstu. Predtým Pán nebol známy ľudu, ale skrze krst všetkým
zjavuje seba.“
Ikona Bohozjavenia Pána reprodukuje opis udalosti tak, ako
ju uvádza evanjelium, doplnenú
o určité detaily z bohoslužieb
sviatku.

Zjavenie sa Svätej
Trojice

V hornej časti ikony vidno
časť kruhu, ktorý predstavuje
otvorené nebesia a niekedy
Otcovu žehnajúcu ruku, ktorá

vyčnieva zo záhybov
šiat akoby z okraja mrakov. Odtiaľ po zvislej
línii zostupujú lúče
svetla nad Krista, ktorý
stojí vo vodách Jordánu. Lúče svetla znázorňujú Svätého Ducha,
ktorý vychádza z kruhu
v podobe holubice.
Zostúpenie Svätého
Ducha v podobe holubice vyjadruje pohyb
Otca k Synovi a taktiež
v súlade s objasnením
sv. Jána Damaského je
tu analógia s potopou
a holubicou s olivovou ratolesťou v zobáku na znak zmierenia
(porov. Gen 8, 11). Podobne ako sa Duch vznášal nad
prvotnými vodami (porov. Gen
1,2) a povolal svet k životu, aj
teraz vznášajúc sa nad vodami
Jordánu prináša druhé narodenie nového stvorenia. Kristus
stojí v Jordáne, pričom pravicou
žehná vodu, a tak z nej robí
vodu krstu, ktorú posvätil vlastným ponorením. Voda mení
svoj význam. Predtým bola vo-

dou smrti, potopou, ale teraz sa
stáva „vodou života“ (porov. Zjv
21, 4; Jn 4, 14). Na niektorých
ikonách je obnažený úplne,
inde prepásaný bedrovým
rúškom na znak toho, že si obliekol Adamovu nahotu a vrátil
tak človeku slávnostný šat, ktorý mal v raji. Podľa E. Sendlera
je Kristova nahota symbolom
jeho zrieknutia sa božskej

dôstojnosti, aby sa stal
bratom tých, čo prosia
o odpustenie hriechov.
Aby sa naznačilo, že
Kristus sa sám rozhodol dať sa pokrstiť, je
na niektorých ikonách
zobrazený tak, že kráča smerom k Jánovi,
alebo že robí krok
k nemu. Boh sa nikdy
neodhalil ako božská
prirodzenosť v troch
osobách, ale práve
tu v Jordáne sa počas
Kristovho krstu zjavil
ako trojjediný.
„Pri tvojom krste
v Jordáne zjavila sa,
Pane, poklonyhodná
Trojica. Otcov hlas ti vydal
svedectvo. Nazval ťa svojím milovaným Synom. Aj Svätý Duch
v podobe holubice potvrdil
pravdivosť týchto slov. Svojím
zjavením si osvietil celý svet.
Kriste Bože, sláva tebe.“ (tropár
sviatku) n
Milan Gábor
Ikona Stretnutia Pána:
campus.belmont.edu

KNIHA: Sławomir Order, Saverio Gaeta – Prečo svätý?

FILM: Rabbit Hole
(Zajačia nora)

HUDBA: Falling Up – Fangs

Dá sa ešte napísať niečo
nové o živote jedného
z najväčších pápežov?
Napriek tomu, že sa toho
už veľa popísalo, na prahu blahorečenia tohto
nielen Poliakmi milovaného pápeža vychádza
o ňom ďalšia kniha dvoch autorov: postulátora beatifikačného procesu a šéfredaktora
týždenníka Famiglia Cristiana. Útla kniha
s podtitulom Zákulisie procesu blahorečenia Jána Pavla II. v sebe zhŕňa výsledky
spracovania množstva dokumentov a svedectiev, ktoré odhaľujú radosti i duchovné
zápasy Karola Wojtyłu – človeka, pápeža,
mystika. V úvode sa o svoje dojmy podelí
Sławomir Order, postulátor, a na záverečných stranách nájdete stručnú chronológiu
života Jána Pavla II.
Dada Kolesárová

Dráma Rabbit Hole
(v hlavných úlohách
Nicole Kidman a Aaron
Eckhart) je o situácii, ktorú možno mnohí z nás
zažili alebo môžu zažiť. Je
o tragédii a hľadaní cesty,
ako opäť žiť. Je o nachádzaní skutočného odpustenia a skutočnej
manželskej lásky. Je o prekonávaní trápenia
za každú cenu. Je o hľadaní dôvodov, prečo
žiť. Je o všetkom, čo nás môže stretnúť.
Becca a Howie sú totiž manželmi, ktorým
nešťastne zahynie ich malý syn. Film ukazuje, že smrť nie je niečím konečným, ale
je pokračovaním. A tak treba pokračovať aj
v živote. Pozrite si film o nekonečnej láske,
aj keď sa zdá, že ďalej sa už nedá. Verte mi,
dá sa!

Opäť tu máme niečo
zvláštne a nezvyčajné.
Skupina Falling Up
(Znovupostavenie) vo
svojich piesňach neustále apeluje na nekonečnú
lásku Boha, ktorý napriek tomu, že vie, že
sme nedokonalé bytosti, stále nás dvíha.
Všetky piesne odzrkadľujú ich názov. Ináč
to nie je ani v ich ostatnom CD Fangs (Tesáky). Celý album je prešpikovaný najrôznejšími alternatívnymi hudobnými štýlmi
a zvukmi ako power pop, alterntívny rock,
rapcore atď., pričom využívajú aj ambientné formy hudby. Výsledkom ich snaženia
sa je veľmi zaujímavý album, ktorý má
v sebe niečo zvláštne. Samotní kritici ich
označujú za kapelu tzv. experimentálneho
rocku. Dôležité je ale to, čo spievajú a čo
žijú – Božia láska je všade vôkol nás.
Lukáš Petruš

Lukáš Petruš
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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“.
28.04. – Liturgia s modlitbou za uzdravenie, Humenné-mesto
Začiatok o 18.00 hod.
- svätá liturgia
- modlitba za uzdravenie duše i tela
- modlitby za individuálne potreby
28.04. – Večer chvál s modlitbou
za uzdravenie, Vranov nad Topľou
Začiatok o 18.00 hod.
- modlitba chvál
- prednáška
- modlitba za uzdravenie duše i tela
- modlitby za individuálne potreby
01.05. – 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
01.05. – Večer chvál s modlitbou
za uzdravenie, Prešov-Sekčov
Začiatok o 17.00 hod.
- modlitba chvál
- prednáška
- 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 v máji
90 rokov: Anna Danková, Hrianky; Mária
Doričová, Horňa; Andrej Džubák, Slivník;
PhDr. Ján Olejník, CSc, Nový Smokovec; Ján
Tokár, Jastrabie nad Topľou
85 rokov: Anna Brodyová, Falkušovce; Margita Dragúňová, Michalovce; Mikuláš Soták,
Vinné; Mária Zelinková, Zbudzká Belá; Mária
Žebrová, Michalovce
80 rokov: Mária Andrášková, Topoľa; Mária
Barbuščáková, Spišská Nová Ves; Mária Cimbalová, Bratislava; Terézia Demjanová, Svidník; Mária Ľaľová, Topoľa; Ing. Pavol Olexa,
Sečovce; Anna Romanová, Trnava pri Laborci
75 rokov: Anna Baranová, Banské; Otec Pavol
Dancák st, Prešov; Zdenko Dzurjanik, Micha-

lovce; Júlia Harvilčáková, Oreské; Štefan Horňák, Kuzmice; Anna Huličová Helcmanovce;
Margita Jevická, Čičava; Margita Kočanová,
Strážske; Anna Koščová, Sečovce; Michal
Petranin, Mlynárovce; Michal Zubáľ, Olšavica
70 rokov: Ján Iľko, Juskova Voľa; Mária Janáková, Košice-Šaca; Anna Popovičová, Kusín;
Milada Rindošová, Fulianka; Mária Sláviková,
Vranov nad Topľou; otec Valentín Tkáč, Košice
60 rokov: Mária Dameterová, Davidov;
RNDr. Cyril Hospodár, Košice; Ján Kovaľ, Zemplínska Teplica; Veronika Krištanová, Vranov
nad Topľou; Margita Mihajlová, Trebišov;
Imrich Palaščák, Kráľovce; Anna Štefaniková,
Kračúnovce
50 rokov: Erika Andréová, Sirník; Ing. Zdeno
Dzurjanik, Michalovce
Srdečne blahoželáme
jubileá kňazov
Štefan Vasilík CSsR, titulárny arcidekan,
na odpočinku – 23. máj 1936 – 75 rokov
života; Ján Škoviera, titulárny kanonik,
na odpočinku – 25. máj 1944 – 67 rokov
kňazstva; Ivan Saraka, titulárny dekan,
na odpočinku – 29. máj 1951 – 60 rokov
života
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!
oznamy
Duchovné cvičenia pre kňazov
Exercičný dom sv. Ignáca v Prešove ponúka
09. – 14. 05. 2011 5-dňové duchovné
cvičenia pre katolíckych kňazov zo všetkých
slovenských diecéz a eparchií. Exercície
s témou Ja som tvoj Boh vedie jezuitský páter
Patrik M. Kovaľ.
Začiatok je v pondelok 09.05.2011 večer
o 17.00 hod. spoločnou svätou omšou a zakončenie obedom v sobotu 14.05.2011. Viac
informácií na www.jezuiti.sk, na tel. číslach
051/7460511, 0905/945544 alebo e-mail:
patkosj@jesuits.net.
Misijná púť detí v Levoči
a v Rajeckej Lesnej
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev
detí pozýva všetkých koledníkov Dobrej
noviny na Misijnú púť detí, ktorá sa uskutoční
14. mája v Rajeckej Lesnej a Levoči. Bližšie
informácie a inštrukcie si môžete stiahnuť
na stránke www.erko.sk.
Kontakt na prihlásenie do Rajeckej Lesnej:
eRko – Ivan Kňaze, 018 52 Pruské 381, sms:
0905/ 532 597, e-mail: ivan@erko.sk
Kontakt na prihlásenie do Levoče: eRko –
Barbora Kaliková, 052 01 Spišská Nová Ves,

Laborecká 33, sms: 0907/ 994 619, e-mail:
barbora.kalikova@gmail.com
TK KBS
Duchovné cvičenia
Kruciáty oslobodenia
Pozývame členov, kandidátov, sympatizantov
Kruciáty oslobodenia (KOČ), ale aj tých, ktorí
majú záujem o spoznanie charizmy tohto
diela.
Miesto: farnosť Smižany – rekolekčný dom
otcov palotínov
Termín: 6. – 8. máj 2011
Prihlasovanie: do 1. mája 2011
Kontakt: Margita Kočišová, 0944 546 014
alebo 053/4434311; e-mail: margitakocisova@gmail.com
Jozef Heske
na slovo darovali
Emil Sim, Sopkovce – 5,50 eura; Juraj Marcin,
Dvorianky – 10 eur; Mária Juhásová, Košice –
5,50 eura; Imrich Anderko, Terňa – 1,50 eura;
Spolok ruženca, Nižný Žipov – 20 eur; Štefan
Kužma, Jasenov – 6 eur; Spolok ruženca,
Okružná – 50 eur; veriaci z Lesného – 40
eur; Mária Hamadejová, Jasenov – 7,50
eura; Bratstvo ruženca, Kazimír – 20 eur;
Arcibratstvo ruženca, Dvorianky – 20 eur
Srdečne ďakujeme.
inzercia
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.
Práce vo výškach, maľovanie a nátery striech
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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 09.00
Doma je doma 10.00 Správy / Spravodajský súhrn
12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná P 12.15 Krátke
správy P 17.30 Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 22.50 Doma je doma 23.45
Správy 23.55 Z prameňa
25.04. (pondelok) 06.45 Veľkonočný príhovor
08.30 Bez strachu (Ján Pavol II.) 09.00 Veľká noc
s Bonifácom 10.00 Veľkonočný príhovor 10.20
Z prameňa P 10.30 Poltón klub 11.30 FILMiX
⓬ 12.30 Ekumenický seminár ⓬ 13.00 Prebudený Východ 13.30 25 rokov pontifikátu Jána
Pavla II. P 14.15 Pri káve 15.00 Octava dies 15.30
Karol – Pápež, ktorý ostal človekom (1) ⓬ 17.00
Poltón 18.50 Putovanie kalváriami P 18.55 Dejiny
kresťanstva 11. – 13.stor. 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 Prví kresťania
– Pohoršenie kríža ⓬
26.04. (utorok) 08.30 Centrum nápadov 10.15
Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 Moja
misia – magazín – Putovanie za šťastím (Keňa)
⓬ 11.30 Štúdio AHA! 12.30 Prví kresťania –
Pohoršenie kríža 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 Bez strachu (Ján Pavol II.) 17.00 Vlastná cesta
18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Dnešný Peter
Ján Pavol II. P 19.25 Octava dies 19.50 Návratka
20.00 Správy P 20.10 Môj názor 20.20 25 rokov
pontifikátu Jána Pavla II. ⓬ 21.00 Gurmánska
misia 21.15 FILMiX ⓬ 21.45 Pri káve 22.25 Dejiny
kresťanstva 11. – 13.stor.
27.04. (streda) 08.30 Ichtis – antivírus pre deti
08.45 Kubko a Maťko P 10.15 Z prameňa P 10.25
Mikrodokument P 10.30 Generálna audiencia P
12.30 Dejiny kresťanstva 11. – 13.stor. 13.00
Poltón 13.30 Večerná univerzita 14.15 Pri káve
15.00 Lectio divina 15.45 25 rokov pontifikátu
Jána Pavla II. ⓬ 16.45 Centrum nápadov 17.15
Katechéza 18.50 Putovanie kalváriami 18.55
Ženský kláštor sv. Hildegardy v Nemecku 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 Dnešný Peter Ján Pavol II.
28.04. (štvrtok) 08.30 Svätý František (14) 10.15
Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 U Pavla 11.50 Prehľad katolíckych periodík 12.30 Dnešný
Peter Ján Pavol II. 13.00 Poltón klub 13.55 Rehoľná
abeceda 14.15 Pri káve 15.00 Moja misia – magazín – Putovanie za šťastím (Keňa) ⓬ 16.15 Kniha
16.15 Poézia 16.30 Klbko 16.45 Kubko a Maťko P
16.55 Octava dies 18.50 Putovanie kalváriami
18.55 Dobrý pastier – Dcéry vzkriesenia 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 Ženský
kláštor sv. Hildegardy v Nemecku
29.04. (piatok) 08.30 Klbko 08.45 Kubko a Maťko P 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P
10.30 Vlastná cesta 11.00 Večerná univerzita 11.40
Katechéza 12.30 Ženský kláštor sv. Hildegardy
v Nemecku 13.00 Dejiny kresťanstva 11. – 13.stor.
13.30 Lectio divina 14.15 Pri káve 15.00 Božie
milosrdenstvo P 15.15 Katechézy Benedikta XVI.
15.45 Hudobné pódium 16.30 Svätý František
(14) 17.00 Štúdio AHA! 18.50 Putovanie kalváriami
18.55 Prví kresťania – Konverzia Rímskej ríše ⓬ P
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19.25 Saleziánsky magazín P 19.50 Návratka
20.00 Správy P 20.10 Prehľad katolíckych periodík
20.20 Moja misia – magazín ⓬ 21.15 Katechézy
Benedikta XVI. P 21.45 Pri káve 22.25 Dobrý

pastier – Dcéry vzkriesenia ⓬
30.04. (sobota) 06.45 Správy 07.00 Svätý
František (15) P 07.25 Svätá Katarína Sienská P
07.50 Klbko 08.05 Centrum nápadov P 08.35
Ichtis P 08.50 Kubko a Maťko P 09.05 25 rokov
pontifikátu Jána Pavla II. 09.50 Môj názor 10.00
Správy 10.15 Štúdio AHA! P 10.50 Čaviareň live
11.50 Rehoľná abeceda 12.00 Raduj sa, nebies
Kráľovná 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 Dejiny kresťanstva 11. – 13.stor. 16.30
Dobrý pastier – Dcéry vzkriesenia ⓬ 17.00 Prví
kresťania – Konverzia Rímskej ríše ⓬ 17.30
FILMiX ⓬ 18.00 Luxáreň P 18.30 Rozprávočka P
18.45 Karol P 19.25 Putovanie kalváriami 19.30
Katechézy Benedikta XVI. 20.00 Spravodajský
súhrn P 20.15 Ísť tam, kde je milosť blízko k nám P
20.45 Modlitbová vigília pred blahorečením Jána
Pavla II. P 22.45 U Pavla
01.05. (nedeľa) 06.45 Spravodajský súhrn
07.00 Svätá Katarína Sienská 07.30 U Pavla
08.55 Katechézy Benedikta XVI. 09.20 Putovanie
kalváriami 09.25 Návratka 09.30 Štúdio špeciál P
10.00 Sv. omša – Blahorečenie Jána Pavla II. P
12.30 Poézia P 12.50 Svätý František (15) 13.15
Svätá Katarína Sienská 13.40 Klbko 13.55 Centrum
nápadov 14.20 Ichtis 14.35 Kubko a Maťko P 14.55
Prví kresťania – Konverzia Rímskej ríše ⓬ 15.25
Rehoľná abeceda 15.35 Dnešný Peter Ján Pavol
II. 16.00 Tandem kvíz P 16.45 Večerná univerzita P 17.00 Nebojte sa! P 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
20.20 Karol – Pápež, ktorý ostal človekom (2) ⓬ P
22.00 Moja misia – magazín ⓬ 22.55 Čaviareň
live 23.50 Spravodajský súhrn
02.05. (pondelok) 08.30 Svätá Katarína Sienská
10.20 Z prameňa P 10.30 Čaviareň live 11.30
FILMiX ⓬ 12.30 Dobrý pastier – Dcéry vzkriesenia
⓬ 13.00 Dnešný Peter Ján Pavol II. 13.30 Tandem
kvíz 14.15 Pri káve 15.00 Octava dies 15.30 Karol
– Pápež, ktorý ostal človekom (2) ⓬ 17.10 Poézia
18.50 Putovanie kalváriami P 18.55 Kresťanstvo
na území Slovenska v rokoch 1300 – 1500 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
Prví kresťania – Konverzia Rímskej ríše ⓬
03.05. (utorok) 08.30 Centrum nápadov 10.15
Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 Moja
misia – magazín ⓬ 11.30 Štúdio AHA! 12.30
Prví kresťania – Konverzia Rímskej ríše ⓬ 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 Svätá Katarína Sienská 17.00 Vlastná
cesta 18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Veľký malý
Rím – O návšteve Jána Pavla II. v Trnave P 19.25
Octava dies 19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10
Celou vetou 20.20 Tandem kvíz 21.00 Gurmánska
misia 21.15 Saleziánsky magazín 21.45 Pri káve
22.25 Kresťanstvo na území Slovenska v rokoch
1300 – 1500
04.05. (streda) 08.30 Ichtis 08.45 Kubko a Maťko P 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P
10.30 Generálna audiencia P 12.30 Kresťanstvo
na území Slovenska v rokoch 1300 – 1500 13.00
Poltón 13.30 Večerná univerzita 14.15 Pri káve

15.00 Medzi nebom a zemou 15.45 Tandem kvíz
16.45 Centrum nápadov 17.15 Katechéza 18.50
Putovanie kalváriami 18.55 Pravoslávny kláštor
v Bulharsku 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

Veľký malý Rím – O návšteve Jána Pavla II. v Trnave
05.05. (štvrtok) 08.30 Svätý František (15) 10.15
Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 U Nikodéma 11.50 Prehľad katolíckych periodík 12.30
Veľký malý Rím – O návšteve Jána Pavla II. v Trnave
13.00 Čaviareň live 13.55 Rehoľná abeceda 14.15
Pri káve 15.00 Moja misia – magazín ⓬ 16.00
Kniha 16.15 Poézia 16.30 Klbko 16.45 Kubko
a Maťko P 16.55 Octava dies 18.50 Putovanie
kalváriami 18.55 Srdce pre bezmocných 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 22.00 Pri káve 22.45
Pravoslávny kláštor v Bulharsku 23.15 Doma je
doma 23.55 Správy
06.05. (piatok) 08.30 Klbko 08.45 Kubko a Maťko P 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P
10.30 Vlastná cesta 11.00 Večerná univerzita 11.40
Katechéza 12.30 Pravoslávny kláštor v Bulharsku
13.00 Kresťanstvo na území Slovenska v rokoch
1300 – 1500 13.30 Medzi nebom a zemou 14.15
Pri káve 15.00 Božie milosrdenstvo P 15.15 Katechézy Benedikta XVI. 15.45 Hudobné pódium
16.30 Svätý František (15) 17.00 Štúdio AHA!
18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Prví kresťania –
Prenasledovanie a obrana kresťanstva ⓬ P 19.25
FILMiX ⓬ 19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10
Prehľad katolíckych periodík 20.20 Moja misia –
magazín ⓬ 21.15 Katechézy Benedikta XVI. P
21.45 Pri káve 22.25 Srdce pre bezmocných ⓬
07.05. (sobota) 06.45 Správy 07.00 Svätý František (16) P 07.25 Ben Hur P 07.50 Klbko v chráme P
08.05 Centrum nápadov 08.35 Ichtis – antivírus
pre deti P 08.50 Kubko a Maťko P 09.05 Tandem
kvíz 09.50 Celou vetou 10.00 Správy 10.15 Štúdio
AHA! P 10.50 Poltón klub 11.50 Rehoľná abeceda
12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná 12.25 Prehľad katolíckych periodík 12.30 Mariánska sobota P 13.30
Lectio divina 14.15 Generálna audiencia 15.40
Poézia 16.00 Kresťanstvo na území Slovenska v rokoch 1300 – 1500 16.30 Srdce pre bezmocných ⓬
17.00 Prví kresťania – Prenasledovanie a obrana
kresťanstva ⓬ 17.30 FILMiX ⓬ 18.00 Luxáreň
18.30 Rozprávočka P 18.45 Tandem kvíz P 19.25
Putovanie kalváriami 19.30 Katechézy Benedikta
XVI. 20.00 Spravodajský súhrn P 20.20 Nečistá (1)
⓬ P 22.15 Mikrodokument P 22.25 U Pavla 23.45
Spravodajský súhrn
08.05. (nedeľa) 06.45 Spravodajský súhrn
07.00 Ben Hur 07.30 U Pavla 08.55 Katechézy
Benedikta XVI. 09.20 Putovanie kalváriami 09.25
Návratka 09.30 Luxáreň 10.00 Pravoslávny kláštor
v Bulharsku 10.30 Svätá omša zo Šaštína P 12.00
Raduj sa, nebies Kráľovná P 12.30 Poézia P 12.50
Svätý František (16) 13.15 Ben Hur 13.40 Klbko
v chráme 13.55 Centrum nápadov 14.20 Ichtis –
antivírus pre deti 14.35 Kubko a Maťko P 14.55 Prví
kresťania – Prenasledovanie a obrana kresťanstva
⓬ 15.30 Nečistá (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
Veľký malý Rím – O návšteve Jána Pavla II. v Trnave
20.50 Putovanie kalváriami 21.00 Večerná univerzita P 21.40 Môj názor 21.50 Moja misia – magazín
⓬ 22.50 Poltón klub 23.45 Spravodajský súhrn

STV – jednotka
24.04. (nedeľa) 11.55 Urbi et orbi – Veľkonočné
požehnanie Mestu a svetu pápeža Benedikta XVI.
01.05. (nedeľa) 10.00 Blahorečenie Jána Pavla
II. – priamy prenos svätej omše z Vatikánu
STV – dvojka
21.04. (štvrtok) 00.20 Pilátova amnestia – dokument o násilnej likvidácii ženských kláštorov
v bývalom Československu
22.04. (piatok) 19.05 Ukrižovali ho! 19.55
Sviatočné slovo (Miloš Klátik) 20.00 Proces s„vlastizradnými“ biskupmi. Pokus o rekonštrukciu
vykonštruovaného súdneho procesu s katolíckymi
biskupmi J. Vojtaššákom, M. Buzalkom a P. P. Gojdičom, ktorý sa uskutočnil 10. – 15. januára 1951
v Justičnom paláci v Bratislave 21.10 Krížová
cesta z Kolosea – priamy prenos za účasti Svätého
Otca Benedikta XVI. 22.55 Z knihy žalmov – pásmo
23.04. (sobota) 14.20 Poltón – magazín o gospelovej hudbe 20.10 Vzkriesenie – dokument
o pohnutých osudoch Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku v kontexte symboliky liturgického
slávenia veľkonočných sviatkov
24.04. (nedeľa) 09.25 Premohol smrť – biblický
a teologický výklad udalostí posledných Ježišových
dní 10.00 Svätá liturgia – priamy prenos
z Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa
v Prešove. 12.00 Tajomstvo vzkriesenia – televízny dokumentárny film o zmŕtvychvstaní 14.20
Orientácie 14.50 Sviatočné slovo (Mons. Róbert
Bezák) 18.40 Proglas 18.55 Podoby vzkriesenia –
o zmysle a poslaní Veľkej noci z pohľadu židovskej
a kresťanskej kultúry
25.04. (pondelok) 12.35 Hontianska jar – veľkonočné zvyky v evanjelických rodinách
26.04. (utorok) 13.15 Orientácie R 21.55 Sféry
dôverné – Blahorečenie Jána Pavla II. – diskusná relácia
30.04. (sobota) 20.05 Osobnosti – Pápež Ján
Pavol II. – miniprofil 20.10 Odkaz Jána Pavla
II. na Slovensku – spomienkový dokument.
Posolstvá pápeža Jána Pavla II., ktoré zanechal
na Slovensku počas návštev v rokoch 1990, 1995
a 2003 21.00 Vigília blahorečenia Jána Pavla II. –
priamy prenos nočného modlitbového bdenia z antického štadióna Circo Massimo, ktorým sa veriaci
pripravujú na slávnosť beatifikácie Jána Pavla II.
01.05. (nedeľa) 10.00 Odkaz Jána Pavla II.
na Slovensku R 13.50 Návšteva pútnika – dokumentárny film zo zákulisia návštevy Jána Pavla II.
na Slovensku v septembri 2003 14.20 Orientácie
14.45 Sviatočné slovo – príhovor emeritného
biskupa Mons. Dominika Tótha k sviatku Božieho
milosrdenstva 23.50 Sviatočné slovo R
03.05. (utorok) 14.05 Orientácie R
08.05. (nedeľa) 10.40 Orientácie 11.10 Slovo
23.10 Slovo R

rádio lumen
21.04. (štvrtok) 09.55 Svätá omša z Dómu sv.
Alžbety v Košiciach 11.30 Veľká noc s Rádiom
Lumen 16.30 Posledná večera Pánova – výber
z tvorby Giovanniho Pappiniho a Jozefa Tótha
22.04. (piatok) 14.00 Pobožnosť krížovej cesty
z meditácií Jána Pavla II. 15.00 Korunka Božieho milosrdenstva 15.20 Odkaz Jána Pavla II. Slovensku
16.00 Obrady Veľkého piatka (Kežmarok)
23.04. (sobota) 12.00 Modlitba žalmu – zamyslenie Mons. Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa
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a metropolitu 15.20 Utrpenie Jána Pavla II. v jeho
pontifikáte
24.04. (nedeľa) 06.00 Utiereň Vzkriesenia 10.00
Effeta – otvor sa – ekumenický program 12.00 Urbi
et orbi – priamy prenos z Vatikánu 14.00 Rozhlasová hra Hriešnica z Magdaly 15.30 Svetlo nádeje
18.00 Emauzy (Bratislava) 21.00 Karmel – Panna
Mária – rozprávanie o apoštoláte Panny Márie cez
lurdské zjavenia
25.04. (pondelok) 11.00 Pôst bol prísny a všetko
muselo byť upratané – rozprávanie pamätníkov o dedinských veľkonočných zvykoch 13.00 Rozhlasová hra
Šimon z Cyrény 18.00 Emauzy (Košice)
30.04. (sobota) 18.00 Emauzy – Gréckokatolícka
sv. liturgia z Prešova 20.30 Od ucha k duchu – Príprava na blahorečenie Jána Pavla II.
01.05. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra Brat nášho
Boha (príbeh K. Wojtylu)
08.05. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra Matka
15.05. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra Cnostná Žofia

rádio slovensko
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 21.05 Cesty
24.04. (nedeľa) 21.05 P. Gabriš: Veľkonoč. magazín
25.04. (pondelok) 08.20 Š. Chrappa: Sviatočné
zamyslenie

Pomôcky:
Avo, Klio,
Leid

Zunenie
(bás.)

2. časť
tajničky

Dopravná
trať

Závody na
výrobu ložísk
(skratka)

08.05. (nedeľa) 09.30 Svätá omša (Bratislava)

rádio regina (BA, BB, KE)
Streda 21.00 Cesty R
Sobota 21.00 Viera v živote
Nedeľa 17.10 Frekvencia M
30.04. (sobota) 21.00 P. Gabriš: Na prahu mája

Sídla sluchu

rádio regina (BA, BB)
Nedeľa 07.55 Z duše 14.45 Z duše R
23.04. (sobota) 07.55 M. Šidlík: Nádej Bielych sobôt
16.00 P. Gabriš: Pascha domini 19.00 M. Bačová: Viera
v živote 20.00 Veľkonočná vigília (Košice)
24.04. (nedeľa) 07.55 Mons. Stanislav Zvolenský:
Veľkonočná radosť
25.04. (pondelok) 07.55 Š. Chrappa: Veľkonočný
pondelok
01.05. (nedeľa) 07.55 A. Slaninka: Máj
08.05. (nedeľa) 07.55 A. Adamovičová: Vdovy
živých mužov

rádio devín
Nedeľa 08.00 Slovo pre veriacich i neveriacich

Zobal

Skratka
súhvezdia
Aries

Jalovica

slovo

slovo

Posila

Preš

Planétka

Otec
(familiárne)

Naša politická
strana

3. časť
tajničky

Metropola
Nórska

Španielsky
člen
Štefan,
po domácky
Kód letiska
Tokushima

Zvratné
zámeno

Ovial

Veľká mucha

Opojilo
alkoholom
Znížený
tón „e“
Pútnické
miesto
Odtlačok,
po česky

Očividne

Osobné
zámeno

Chemická
značka
hliníka

Domácke
mužské
meno

Neporobila

rádio regina (KE)
08.05. (nedeľa) 07.00 Gréckokatolícka svätá
liturgia z kláštora otcov baziliánov v Trebišove. Slúži
otec Polykarp Jacoš OSBM.

Rozsiahla
hrdinská
báseň

1. časť
tajničky

rádio slovensko a regina
24.04. (nedeľa) 09.30 Svätá omša (Košice) 11.50
Urbi et orbi (Priamy prenos z Vatikánu)
01.05. (nedeľa) 09.30 Svätá omša (Bratislava)

Autor:
Vladimír Plť, po česky
Komanický

Symetrála

Dedo,
po taliansky

MPZ áut
Slovenska

Mužské meno

Skrivili

Planétka

Patriaci Apovi

Predchodca
ÚDA
Overall
dimension

Ozn. lietadiel
Salvadora

Keď
Kaukazská
osada, ail

Obidva
Predložka

Naložila

Umelý jazyk

Utiekla

4. časť
tajničky

Žiaľ,
po nemecky

Cirkulovali

	I	O	M	P	A	Z	Ň	R	I	A	H	A	N	S	N	A	M
	T	R	V	E	E	B	Ľ	E	J	E	Č	O	Ž	Á	E	A	Č
	A	L	Á	I	T	O	I	O	S	S	L	I	N	A	T	V	C
	E	V	K	N	S	R	K	L	T	Á	V	A	N	E	O	E	R
	Z	 Ý	T	P	I	O	O	Č	O	O	B	A	M	I	M	O	M

Rímske
číslo 49

Čínske
mužské
meno

Legenda: BANÁN, BÁSEŇ, CEMENTÁREŇ, CMAR, DEKAN,
HESLO, HROM, JARMO, KELÍM, KLOKTADLO, KOLIBA, KRÍZA,
KVET, LEKÁREŇ, MATEMATIKA, METÁN, METRO, NOVINÁRI,
OBETA, OBRAZ, ODVAR, OSIVO, PLAT, PRÁCA, RODIČ, SEMENO, SEVER, SCHODOK, SLINA, SNAHA, SOBOTA, SOCHA,
STOKA, TANEC, ÚNAVA, VARECHA, VEMENO, VETVA, VIETOR,
VINIČ, VRANA, ZBOROV, ZINOK, ŽIVOT.

	Z	A	N	E	Á	V	I	S	T	K	R	A	R	E	V	E	S
	K	M	R	A	V	D	O	E	O	V	T	A	N	E	C	L	S
Ó	V	D	B	O	B	I	N	U	I	M	T	O	A	CH	O	S
	H	T	E	R	O	A	I	V	K	C	 Á	S	N	O	K	A	CH
	R	T	J	T	C	Z	H	A	O	R	O	T	E	I	V	E	O

01.05. (nedeľa) 07.30 P. Gabriš/J. Garaj: Nedeľa
Božieho milosrdenstva

	O	A	A	Á	S	Í	O	B	E	T	A	O	M	R	A	J	D

Zmena programu vyhradená.

	A	P	K	L	O	K	T	A	D	L	O	A	V	A	N	Ú	K

	M	L	R	R	D	R	C	Ň	E	R	Á	K	E	L	Í	M	O

Tajničku osemsmerovky tvorí 43 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 07: krížovka: (pozri Iz 48, 17);
osemsmerovka: Najdlhšia cesta človeka vedie do vlastného
vnútra. Výherca: Marek Semančík z Abranoviec. 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
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)
10. – 12.06 Služba v spoločenstve (Mgr. Peter Lipták, Ing. Pavol Vanacký, Ing. Štefan Frančák). Víkend
o službe, evanjelizácii a vedení chvál. Podmienka: vek
nad 15 r. a min. kurz Filip
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649

Odpustové slávnosti Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
a v Čechách v roku 2011
Prešovská archieparchia

HRABSKÉ – 15. máj, nedeľa (bl. hieromučeník Vasiľ Hopko)
RAFAJOVCE – 12. jún, nedeľa (Päťdesiatnica – Zoslanie Svätého Ducha)
KRÁSNY BROD – 12. jún, nedeľa (Päťdesiatnica – Zoslanie Svätého Ducha)
PREŠOV – 26. jún, nedeľa (Narodenie sv. Jána Krstiteľa)
SABINOV – 26. jún, nedeľa (Najsvätejšie Srdce Spasiteľa)
LEVOČA – 3. júl, nedeľa (Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky v Blachernách)
MALÁ POĽANA – 3. júl, nedeľa (Najsvätejšie Srdce Spasiteľa)
STROPKOV – 5. júl, utorok (sv. Cyril a Metod)
PREŠOV – 16. júl, sobota (bl. hieromučeník P. P. Gojdič OSBM)
SEČOVSKÁ POLIANKA – 24. júl, nedeľa (Panna Mária Karmelská a sv. prorok Eliáš)
BUKOVÁ HÔRKA – 31. júl, nedeľa (Premenenie Pána)
LITMANOVÁ – 7. august, nedeľa (1. nedeľa v mesiaci po prvom piatku)
ŠAŠOVÁ – 14. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)
ĽUTINA – 21. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)
ČIRČ – 28. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)

Košická eparchia

SLOVINKY – 1. máj, nedeľa (veľkomučeník a divotvorca Juraj)
MICHALOVCE – 12. jún, nedeľa (Päťdesiatnica – Zoslanie Svätého Ducha)
SEČOVCE – 5. júl, utorok (sv. Cyril a Metod)
KLOKOČOV – 14. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)
KOŠICE – 11. september, nedeľa (Narodenie Presvätej Bohorodičky)

Bratislavská eparchia

BRATISLAVA-STARÉ MESTO – 29. jún, streda (sv. Peter a Pavol)
ŠAŠTÍN – 2. júl, sobota (Spolutrpiaca Bohorodička)
BRATISLAVA-STARÉ MESTO – 18. september, nedeľa (Povýšenie sv. Kríža)

Apoštolský exarchát v Českej republike
VELEHRAD – 5. júl, utorok (sv. Cyril a Metod)
SVATÁ HORA – 27. august, sobota (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)

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
pastoračné centrum rómov
Čičava, mojakomunita.sk/web/pcr-cicava,
0915 951 081
Víkendové formačné školy pre chlapcov a dievčatá, víkendové umelecké kluby (presnejšie informácie telefonicky)
Pravidelné formačné stretnutia v rómskych osadách
– dospelí, skauti, dievčatá... (presnejšie informácie
telefonicky)
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
01.05. – Sv. liturgia s modlitbami za uzdravenie
(program sa začína o 9.30 hod.)
07.05. – Fatimská sobota a Púť matiek (sv. liturgia
o 10.00 hod., dekanát Vranov n/T-mesto)
Klokočov, www.klokocovmi.sk/cirkev.html,
0911 105 908
07.05. – Fatimská sobota (program sa začína o 8.30 hod.)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643
24.04. – Nedeľa Paschy
07.05. – Fatimská sobota (program na hore Zvir sa
začína o 13.30 hod.)
08.05. – Malá púť (program na hore Zvir sa začína
o 9.00 hod.)
21.05. – Duchovná obnova (program sa začína o 17.00
hod. v dome kultúry)
22.05. – Predstavenie archieparchiálneho pastoračného centra pre mládež v Juskovej Voli
29.05. – Púť pre vdovy

