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Povoláva k jednote
Rozhodnutie na celý život
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Cirkevná základná škola sv. Juraja vo Svidníku

C

irkevná základná škola
sv. Juraja vo Svidníku
bola zriadená 28. augusta
1992 rozhodnutím Mons. Jána
Hirku, vtedajšieho prešovského
biskupa, po predchádzajúcom
zaradení do siete základných
škôl MŠ Slovenskej republiky.
V školskom roku 1992/93 sa
otvorili brány školy pre 50 detí
a 5 pedagógov. Vyučovanie prebiehalo v prenajatých priestoroch SZŠ Milosrdného Samaritána, neskôr v priestoroch ZŠ
na Centrálnej ul. vo Svidníku.
V roku 1994 bola škola presťahovaná do nových priestorov
dokončenej budovy ZŠ na okraji
mesta na Ulici sovietskych
hrdinov, kde sídli dodnes.
Jednoposchodová budova
je rozčlenená na dva bloky
spojené spoločným vestibulom. V bloku A sa nachádzajú
triedy 1. stupňa a v bloku B sú
umiestnené triedy 2. stupňa
školy. Vo vstupnom vestibule
sa nachádza Kaplnka sv. Juraja,
kde sa slávia sv. liturgie a rôzne
duchovné pobožnosti.
Počtom žiakov možno školu
zaradiť medzi menšie. Je to škola rodinného typu, kde vládne
pokojná a tvorivá atmosféra.
Má 9 klasických tried, jazykovú multimediálnu učebňu,
učebňu informatiky, fyzikálno-chemickú učebňu, knižnicu,
školskú dielňu, školskú jedáleň
a školský klub detí. V letných
mesiacoch možno vyučovať
v ekotriede, ktorá sa nachádza
v areáli školy. Škola vlastní
sedemmiestny minibus, ktorým
priváža deti z okrajových častí
mesta.

Základnou prioritou školy
je formovať osobnosť dieťaťa
na základoch kresťanského
humanizmu, kresťanskej pedagogiky a náuky, rozvíjať tvorivé
myslenie žiakov a pripravovať ich na život. Vo výchove
a vzdelávaní koncepcia školy
vychádza z rozvoja kľúčových
kompetencií a zručností, ktoré
sú definované v štátnom vzdelávacom programe.
Školský vzdelávací program

je zameraný na vyučovanie
anglického jazyka a ruského
jazyka ako druhého cudzieho
jazyka.
Súčasťou výchovno-vzdelávacej práce sú pravidelné
duchovné cvičenia pre žiakov
a učiteľov školy, organizovanie
školy v prírode, plaveckého
a lyžiarskeho výcviku.
Od roku 1997 je škola zapojená do projektu Zdravá škola.
Projekt je zameraný na humani-

záciu školy, rozvoj pohybových
aktivít žiakov a uplatňovanie
prvkov zdravej výživy. V rámci
tohto projektu pracuje žiacky
parlament ako otvorený dialóg
medzi pedagógmi, žiakmi a vedením školy.
V tomto školskom roku školu
navštevuje 113 žiakov, vyučuje
12 pedagógov a vychovávateľka
v ŠKD, traja katechéti a vedenie
školy – riaditeľka a zástupkyňa.
O prevádzku školy sa stará 8
nepedagogických zamestnancov.
Za osemnásť rokov existencie si škola získala dobré
meno a pevné miesto medzi
ostatnými školami v obvode.
Žiaci sa úspešne zúčastňujú
na predmetových olympiádach
a súťažiach. Školský časopis, výtvarné a literárne práce žiakov
sú oceňované aj na republikovej
úrovni. Žiaci školy pravidelne získavajú dobré výsledky
v celoslovenskom Testovaní 9
(Monitor). Väčšina z nich pokračuje v štúdiu na gymnáziách
a stredných odborných školách. Škola vzdeláva aj žiakov
so špeciálnymi vzdelávacími
potrebami.
Pri škole pracuje školské
stredisko záujmovej činnosti,
ktoré ponúka pestrú paletu
záujmovej činnosti. Žiaci majú
možnosť zmysluplne tráviť voľný čas v priestoroch športového
areálu školy a v záujmových
krúžkoch.
Základným kritériom dobrého mena školy naďalej ostáva
zvyšovanie úrovne vyučovania, kvalita riadenia, výsledky
školy vo vzdelávacej a výchovnej
oblasti.
V tomto roku bola budova
školy odkúpená spolu s priľahlým pozemkom do vlastníctva
školy. Táto skutočnosť umožňuje zapojiť sa do projektov
a získavať finančné prostriedky
na zlepšenie materiálno-technického stavu budovy a vytvorenie priaznivejších podmienok
aj na rozvoj športu. n
Helena Varchulová
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Digitálny svet
ako priestor evanjelizácie
„... uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.“ (1 Pt 3, 15)

z obsahu
8

Celoarchieparchiálny
turistický deň
tisíc detí a mladých putovalo
z Litmanovej do Kamienky
10 Naši novokňazi
11 Bohatstvo našej cirkvi
pohľad na život niekoľkých kňazov
12 Svätý Ján z Kríža
katechéza Svätého Otca (2)
13 Koniec sveta zasa nenastal
predpovede, ktoré klamú
14 Povoláva k jednote
rozhovor s Máriou Kardisovou
16 Rozhodnutie na celý život
manželstvo nie je na pár rokov (1)
18 Zomierame, aby sme žili
katechéza mladým
19 Boh sa postará
keď Boh učí človeka
20 Moje vzkriesenie
stretnutie, ktoré zobudilo mŕtveho
21 Sláva, česť a poklona
katechéza nad ekténiou
21 Premenenie Pána
zamyslenie nad ikonou (1)

Toto je výzva pre všetkých nás, ktorí sme
sa stali (d)obyvateľmi virtuálneho sveta.
Krstom sme sa však stali členmi Kristovej
Cirkvi a v dnešnom svete sme stále častejšie
vyzývaní obhájiť nielen seba samého, aj túto
božsko-ľudskú inštitúciu v reálnom svete.
Zdá sa to ťažké? O čo ťažšie je to v digitálnom svete! Médiá vo všeobecnosti sú plody
ľudského umu a mali by slúžiť celkovému
dobru človeka i celého ľudstva. Ak sa používajú rozumne, môžu prispieť k uspokojeniu
túžby po zmysle života, pravde a jednote,
ktorá je naďalej tou najhlbšou túžbou
ľudskej bytosti. Naproti tomu sme si zvykli
vo virtuálnom svete používať rôzne prezývky a pseudoidentity, len aby sme nemuseli
dať najavo svoju vlastnú tvár, svoju vlastnú
osobnosť, svoje vlastné myslenie či životnú
filozofiu. Je pre nás veľmi jednoduché vystupovať v anonymite, ktorá často hltá zodpovednosť a umožňuje bezbreho sa vyjadrovať.
V posolstve pápeža Benedikta XVI. k tohtoročnému 45. svetovému dňu spoločenských
komunikačných prostriedkov sme pozývaní
k čestnej a otvorenej komunikácii, ktorá
je zodpovedná a rešpektuje toho druhého.
Digitálna či virtuálna aréna už neslúži len
na prenos informácií, ale na výmenu informácií o sebe samých, svojich predstavách,
životoch, pádoch i vstávaniach. Mnohí sa
zapájajú do takzvaných sociálnych sietí,
ktoré ponúkajú nové formy vzťahov. Ak má
pestovanie týchto vzťahov napomôcť osobnému stretnutiu, je to dobré znamenie. Ale
ak je to len plytká zábavka, je to mrhanie
časom vedúce k zlému životnému štýlu.
Je veľmi dôležité pochopiť, že virtuálny
kontakt nemôže nahradiť skutočný, reálny
kontakt s druhými ľuďmi. Jestvuje totiž
veľké riziko, že pri prílišnej sústredenosti

na virtuálny svet sa nám ten skutočný začne
rúcať.
Pri nadväzovaní a budovaní virtuálnych
vzťahov je priestor prejaviť svoju kresťanskú
identitu a nehanbiť sa za to, že sme kresťania, ktorí sa priznávajú k znakom Ježiša
Krista, čo poznať aj po ovocí nášho života.
Očakáva sa od nás odvaha vyznať svoju
vieru v Krista práve teraz, v čase charakterizovanom tým, čo by sme mohli nazvať
„diktatúrou relativizmu“. Je to čas, v ktorom
je snaha obmedziť činnosť Cirkvi a náboženstvo urobiť súkromnou záležitosťou,
označujúc ho za nepriateľa človeka a jeho
slobody. Toto vyznanie vo virtuálnom svete
musí byť pretavené do vyznania v reálnom
svete. Musí sa dotýkať srdca konkrétneho
človeka a pohýnať jeho svedomie k skutkom blížnym, ktoré tento svet tak veľmi
potrebuje.
Nie je nutné namáhavo hľadať nové
spôsoby, ako to urobiť, lebo sám vzkriesený
Kristus už odpovedá na našu otázku, ako
formovať svoje svedomie, keď hovorí:
„Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi;
aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je
na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred
ľuďmi; aj ja zapriem pred svojím Otcom,
ktorý je na nebesiach“ (Mt 10, 32 – 33).
V duchu týchto slov, ktoré sú zároveň
výzvou na konkrétny spôsob života, je preto
nanajvýš nevyhnutné, aby sme sa stotožnili
so spôsobom vyznania Krista v tomto svete.
Bez skutkov je totiž viera mŕtva.

ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.
člen redakčnej rady
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Nový blahoslavený, mučeník
z dôb národného socializmu
v Nemecku otec Georg Häfner bol
beatifikovaný 15. mája v nemeckom
Würzburgu. Zomrel v koncentračnom tábore Dachau v roku 1942.
(RV)

Spoločný dokument Katolíckej, Evanjelickej a Pravoslávnej
cirkvi v Nemecku bol zverejnený
17. mája. Bol pripravený pri príležitosti Interkulturálneho týždňa,
ktorý sa bude v Nemecku sláviť
od 25. septembra do 1. októbra.
Počas Interkulturálneho týždňa je
naplánovaných 4 000 rôznych akcií
na území celého Nemecka. Tie
vyvrcholia 30. septembra veľkou
ekumenickou slávnosťou.

Knižná zbierka 14 encyklík
blahoslaveného Jána Pavla II.
Splendor Veritatis bola prezentovaná 18. mája, v deň výročia narodenia
Karola Wojtylu. Úvod do novej publikácie, ktorú vydalo vydavateľstvo
Treves editore, napísal pápež Benedikt XVI. a biografické poznámky
kardinál Stanisław Dziwisz.

Konferencia o ľudských a náboženských hodnotách zdieľaných kresťanmi a moslimami sa
konala 18. – 19. mája. Organizovali
ju Pápežská rada pre medzináboženský dialóg a Kráľovský inštitút
pre medzináboženské štúdiá so
sídlom v Jordánsku.

Medzinárodná púť vojakov
do Lúrd sa konala od 19. do 24.
mája s mottom Zjednotení Otcom
k spoločnej modlitbe. Pod vedením
vojenského ordinára Mons. Františka Rábeka sa na nej zúčastnilo
185 príslušníkov Ozbrojených síl
Slovenskej republiky, Policajného
zboru, Hasičského záchranného
zboru a Zboru väzenskej a justičnej
stráže s rodinnými príslušníkmi.

Benedikt XVI. sa spojil s posádkou na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS. Historické satelitné audio-video spojenie
sa uskutočnilo 21. mája.

22. mája blahorečili v Brazílii
rehoľnicu nominovanú na Nobelovu cenu mieru v roku 1988
Dulce Lopes Pontesovú. Jej skutky
lásky sa premenili na veľké sociálne
projekty na pomoc núdznym.
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Čínska oficiálna cirkev chce svätiť biskupov
Čínska vlastenecká katolícka
asociácia si 11. mája vynútila
zvolenie nového biskupa. Jej
čestný predseda vyzval pápeža, aby uznával a podporoval
biskupov zvolených čínskou
oficiálnou cirkvou.
Čestný predseda Vlasteneckej
asociácie, bývalý seminarista
Anthony Liu Bainian požaduje
od Vatikánu, aby „nezasahoval
do ich vlastných volieb a svä-

tenia“ biskupov a podporoval
ich v ich evanjelizačnej úlohe
svojím schválením. Liu Bainiana, prezývaný napriek svojmu
laickému stavu čínsky pápež,
uviedol, že čínska oficiálna cirkev má ďalších desať kandidátov biskupského svätenia, ktorí
budú v blízkej dobe zvolení
a vysvätení rovnakým spôsobom, lebo ten „čínska cirkev
potrebuje“. V nútenej voľbe

bol 15 kňazmi, 5 sestrami, 50
seminaristami a 2 laikmi zvolený jediný kandidát − P. Joseph
Huang Bing-zang.
Volitelia boli na miesto
voľby sprevádzaní políciou a pri
samotnej voľbe strážení členmi
Vlasteneckej asociácie a príslušníkmi polície. Volili tak podľa
svojich vlastných slov proti
svojmu svedomiu. (TS ČBK)

V Miškolci vysvätili nového apoštolského exarchu
5. marca Svätý Otec Benedikt
XVI. vymenoval za nového
apoštolského exarchu Miškolského exarchátu mnícha
pátra Atanáza Orosza, ktorý
je v súčasnosti predstaveným
propedeutického ročníka
v centrálnom budapeštianskom
seminári.
Liturgická slávnosť vysviacky
nového biskupa pre Miškolský
apoštolský exarchát sa niesla
21. mája v radostnom ovzduší
a za prítomnosti biskupov
susedných gréckokatolíckych
eparchií, ktoré vzišli zo spoločných koreňov bývalej rozsiahlej
Mukačevskej eparchie.
Biskupskú chirotóniu novému biskupovi udelil vladyka
Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, spolu
s vladykom Jánom Babjakom,
prešovským arcibiskupom
a metropolitom, a vladykom
Fülöpom Kocsisom, hajdúdorožským biskupom. Na svätení
sa zúčastnilo ďalších 24 biskupov byzantského i latinského
obradu z Maďarska, Ukrajiny,
Srbska, Rumunska, Slovenska,

Slovinska, Chorvátska. Prítomní boli aj zástupcovia belgic-

študoval v Ríme. Po návrate zo
štúdií bol prefektom a dva roky

kých benediktínov z kláštora
v Chevetogne či z gréckeho
kolégia v Ríme, kde svätenec
býval počas štúdií. Slávnostnú
kázeň predniesol maďarský
prímas, ostrihomský arcibiskup
kardinál Peter Erdö.
Otec Orosz pochádza z kňazskej rodiny, narodil sa 11. mája
1960 v Nyíregyháze. Po štúdiách
na panonhalmskom benediktínskom gymnáziu a na univerzite v Budapešti bol 4. augusta
1985 vysvätený za kňaza. Neskôr

aj rektorom gréckokatolíckeho
seminára v Nyíregyháze. Túžba
po mníšskom živote a po obnove východnej mníšskej tradície
ho priviedla do belgického benediktínskeho kláštora v Chevetogne, kde prešiel osemročnou
formáciou, po ktorej spolu
s terajším nyíregyházskym
biskupom Fülöpom Kocsisom
založil mníšsku komunitu
v obci Damóc neďaleko hraníc
so Slovenskom. (RV)

Sieť pre pastoráciu homosexuálov protestuje proti gay klubom
Kanadskí biskupi z provincie
Ontario vyzývajú k vytvoreniu
klubov pre gayov v katolíckych
školách. Chcú tak bojovať proti
homofóbii a zároveň odpovedať
na požiadavku vlády, ktorá plošne zavádza politiku rovnosti
v tomto najľudnatejšom a najbohatšom regióne Kanady.
Proti kontroverznému roz-

hodnutiu biskupov vystúpila
medzinárodná sieť pre pastoráciu homosexuálov Courage.
Ide o sieť vlastniacu viac než 100
centier v dvanástich krajinách
sveta. Jej cieľom je podporovať
homosexuálov, aby žili v zhode
s učením Cirkvi, teda v čistote.
Podľa P. Paula Checka, ktorý
stojí v čele tejto medzinárodnej

organizácie, vytváranie gay klubov na úrovni škôl je škodlivé.
Vedú totiž dospievajúcu mládež
k predčasnému definovaniu
vlastnej identity ako homosexuála a utvrdzujú v nich túto
orientáciu. Žiaci s podobnými
problémami potrebujú skôr
pomoc skúseného kňaza a terapeuta. (RV)
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V kaplnke na Sekčove slávili odpust
V nedeľu 1. mája sa uskutočnila
odpustovás slávnosť v Kaplnke
Božieho milosrdenstva na prešovskom sídlisku Sekčov. Bola
to radostná udalosť aj preto, že
sa konala v deň blahorečenia
Jána Pavla II. K slávnostnej
atmosfére tohto dňa prispel aj
spevácky zbor Stauros, ktorý
pod umeleckým vedením p. Evy
Fuchsovej a manažérskym
p. Michala Hlivjaka pôsobí pri
Farnosti Povýšenia sv. Kríža.
Na záver sv. liturgie, ktorú
s otcom Rastislavom Bakom
slávil otec Michal Onderko ml.,
protosynkel Prešovskej archieparchie, a otec Vasiľ Kormaník,
si veriaci uctili ostatky sestry

Faustíny Kowalskej, ktoré
na tento deň boli prepožičané

z Konkatedrály sv. Mikuláša
v Prešove. (Anna Tabačáková)

Mladí navštívili pútnický Klokočov
Tradične bol májový program
fatimskej soboty 7. mája v pútnickom Klokočove zameraný
na mladých, z ktorých niekoľkí
spolu s vladykom Milanom
Chauturom prišli na púť bicyklom. Medzi zhromaždených

zavítal rektor Katolíckej univerzity prof. Tadeusz Zasępa, ktorý
vo svojej prednáške poukázal
na štyri oblasti mediálneho
vplyvu. Podľa výskumov médiá
ovplyvňujú komerčnú atmosféru (reklama), sympatiu s kri-

Vo Vernári hosťoval zbor z Brezna
Na Deň matiek v nedeľu 8.
mája sa pod záštitou Obecného
úradu vo Vernári v spolupráci
s Gréckokatolíckou a Pravoslávnou cirkvou uskutočnil
koncert Zboru apoštola Pavla
z Brezna pod vedením dirigenta
MUDr. Jána Zachara. K slávnosti prispeli piesňami FS Vernár
a zbor Studničky z Pravoslávnej
cirkvi. Deti a mládež z gréckokatolíckej farnosti vo Vernári
povzbudili všetkých prítomných scénkou a umeleckým
slovom. (Marek Kaľata)

minálnymi hrdinami (násilie),
sexuálnu stimuláciu (sex bez
zodpovednosti) a zánik pocitu
tajomstva (všetko je odhalené).
Vladyka Milan slávil archijerejskú liturgiu pri poľnom
oltári. V homílii sa prof. Zasępa
podelil s myšlienkou z evanjelia, kde Ježiš formoval vieru
apoštola Petra na rozbúrenom
mori. Na záver bol mariánsky
moleben a tematické dialógy,
v ktorých pozvaný hosť odpovedal na otázky z problematiky
médií i osobného života. K vydarenej duchovnej slávnosti
prispela aj spievajúca mládež
z farnosti Trnava pri Laborci.
(Michal Hospodár)


29. apríla – 1. mája sa
v priestoroch Kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča konali duchovné cvičenia pre katechétov
Prešovskej archieparchie pod
vedením otca Františka Sochoviča. Na duchovných cvičeniach sa
zúčastnilo 13 katechétov a katechétok. Témou duchovnej obnovy bolo
poznávanie Božieho kráľovstva
prostredníctvom rozjímania nad
3 podobenstvami o stratenej ovci,
stratenej drachme a márnotratnom
synovi. Duchovná obnova vyvrcholila spojením sa s celou univerzálnou Cirkvou prostredníctvom
sledovania procesu blahorečenia
Jána Pavla II. (Faustína Minčičová
SNPM)

Druhá púť matiek, na ktorej
sa zúčastnilo okolo 600 žien, sa
konala 7. mája v Bazilike Zosnutia
Presvätej Bohorodičky v Ľutine.
Program púte sa začal duchovným
programom detí z Vranova nad
Topľou, ktoré sa modlili ruženec.
Nasledovala akadémia k Panne
Márii a svätá liturgia, ktorej hlavným celebrantom bol otec Michal
Zorvan, protopresbyter Vranovského protopresbyterátu. V homílii sa
prihovoril matkám a zdôraznil ich
úlohu pri výchove detí. Po svätej
liturgii nasledovala prednáška
manželov Kolesárovcov, ktorí ukázali ženám, ako napĺňať poslanie
matky a manželky podľa Božieho
slova. Po prestávke nasledovali
modlitby matiek, ktoré viedli ženy
z Trebišova a Sečovskej Polianky.
Modlitby spevom sprevádzali muži
zo spoločenstva Modlitby otcov
z Trebišova. (Jozef Novický)

Na modlitbách fatimskej
soboty v Litmanovej 7. mája sa
zúčastnilo približne 200 pútnikov.
Program na hore Zvir sa začal
o 13.30 hod. rozjímavým ružencom, po ktorom nasledovala svätá
liturgia. Hlavným slúžiteľom bol
duchovný správca hory Zvir otec
Marcel Pisio. Vo svojej homílii
poukázal na to, že viera nie je len
tradícia, ale je prvým krokom
k spáse. Po svätej liturgii sa veriaci
spoločne modlili na úmysel Svätého Otca a Korunku k Božiemu
milosrdenstvu a na záver modlitbu
zasvätenia pod ochranu fatimskej
Panny Márie. Počas sobotného
modlitbového programu mali
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pútnici možnosť verejne si uctiť
ruženec bl. Jána Pavla II. (Matúš
Verba)

Mariánska hora v Levoči sa
v sobotu 7. mája stala miestom
stretnutia pedagógov. Bazilika
Navštívenia Panny Márie privítala
niekoľko stoviek pútnikov z celého
Slovenska. Podporu prítomným
i Združeniu kresťanských pedagógov, ktoré bolo hlavným organizátorom stretnutia, prišli vyjadriť aj podpredseda vlády SR a predseda KDH
Ján Figeľ a ústredný tajomník KDH
Emil Mucha. (Henrieta Pustaiová)

Májová púť na hore Zvir
v Litmanovej sa uskutočnila
8. mája v objatí slnečnej prírody.     1 500 pútnikov prišlo v Deň
matiek pozdraviť nebeskú Matku.
Program púte sa začal uctením
ikony Presvätej Bohorodičky,
modlitbou Akatistu k Bohorodičke
a pokračoval rozjímavým slávnostným ružencom. Vrcholom púte bola
archijerejská svätá liturgia, ktorej
hlavným celebrantom bol prešovský
arcibiskup a metropolita Mons. Ján
Babjak SJ. Spolu s ním koncelebroval aj emeritný pražský pomocný
biskup Mons. Ján Eugen Kočiš a ďalší kňazi. Božie slovo ohlásil rektor
kláštora redemptoristov v Stropkove
otec Mikuláš Tressa CSsR. Radostnú
atmosféru a duchovnú krásu tejto
púte umocnil aj ruženec Jána Pavla
II., ktorý si pútnici mohli uctiť.
Hore Zvir ho daroval ako vzácnu
relikviu kardinál Stanisław Dziwisz.
(Matúš Verba)

Svätú omšu za uzdravenie
postreleného príslušníka pohotovostného policajného útvaru,
ktorý utrpel strelné poranenie
počas policajnej akcie v obci Kysak
na východnom Slovensku, odslúžili
11. mája v policajnej Kaplnke sv.
Juraja na KRPZ v Prešove policajní kapláni Ordinariátu OS a OZ
SR z Košíc a Prešova mjr. Marek
Storoška a mjr. Martin Jurašek. Ešte
10. mája policajný dekan M. Jurašek
navštívil postreleného 36-ročného príslušníka policajného zboru
na lôžku v Univerzitnej nemocnici
L. Pasteura v Košiciach, kde bol
hospitalizovaný.

Rozšírená rada Rádu sestier
sv. Bazila Veľkého v SR Provincie
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V Bratislave vysvätili diakona pre eparchiu v Parme
V bratislavskej Katedrále
Povýšenia sv. Kríža sa 8. mája
uskutočnila nádherná slávnosť.
Američan Michael Scott Lee
prijal posvätné rády subdiakonátu a diakonátu z rúk vladyku
Johna Kudricka, gréckokatolíckeho biskupa Parmskej eparchie
(Ohio, USA). Na archijerejskej
liturgii, ktorej predsedal bratislavský eparcha vladyka Peter
Rusnák, sa zúčastnilo mnoho
hostí a spolužiakov z Medzinárodného teologického inštitútu
v Trumau (ITI) a Gamingu
v Rakúsku. Po dokončení štúdií
bude otec Michael pôsobiť
v eparchii v Parme v USA. Otec
Michael pochádza z USA a je
otcom piatich detí.
Archijerejská liturgia bola
manifestáciou univerzality
Cirkvi, ako aj jazykovej pestrosti
byzantského obradu, nakoľko
kvôli medzinárodnej účasti sa

slúžila v mnohých jazykoch.
Jej krásu umocnil chórový spev
zboru Chrysostomos pod vedením dirigenta p. Škovieru. Vladyka John Kudrick sa vo svojej
homílii prednesenej v angličtine
sústredil na udalosť z evanjelia
o ženách myronosičkách.
Na záver slávnosti sa novovysvätený diakon srdečne poďakoval obom vladykom za túto

v jeho živote mimoriadnu udalosť, kňazom z ITI za podporu
a duchovné vedenie a Gréckokatolíckej cirkvi v Bratislave
za vrelé prijatie i za „dokonalý
spev chóru Chrysostomos
v angličtine“. Po speve pápežskej
hymny a mnoholitstvija prítomní mohli zdieľať svoju radosť
pri spoločnom agapé. (Stanislav
Gábor)

Kňazi Prešovskej archieparchie sa stretli v Ľutine

Kňazi Prešovskej archieparchie
sa v stredu 11. mája stretli v bazilike minor v Ľutine na kňazskom dni.
Duchovný program sa začal
archijerejskou svätou liturgiou,
ktorej hlavným slúžiteľom bol
prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ
a koncelebroval aj emeritný
biskup Mons. Ján Eugen Kočiš.
Božie slovo v homílii ohlásil
prešovský protopresbyter otec
Daniel Galajda. Povedal: „Žije-

me v konzumnej spoločnosti.
Ale napriek všetkému blahobytu človek stále nie je nasýtený,
nie je šťastný.“ Pokračoval, že
aj napriek tomu, že žijeme
v blízkosti duchovných skutočností, sme duchovne vyprahnutí. Nedovolíme, aby nás Ježiš
v Eucharistii premieňal.
Otec Jonáš Maxim, studita z univskej lavry, hovoril
na tému Osobná svätosť ako
jediné východisko pre pastoráciu v 21. storočí. Ponúkol štyri
skutočnosti, ktoré sú veľmi
dôležité na ceste k svätosti: mať
bázeň pred Pánom, žiť v stave
neustáleho pokánia, duchovný boj a hľadať pokoj v Božej
prítomnosti. Toto všetko môže
obohatiť kňaza v jeho pastorač-

nej službe a byť východiskom
k nej.
Popoludní sa všetkým prihovoril otec arcibiskup Ján Babjak
SJ. V prvej časti príhovoru
zdôraznil, aby kňazi svoju liturgickú kňazskú službu dopĺňali
v pastoračnom rozmere, aby
sa s veriacimi, hlavne s deťmi,
mládežou a rodinami stretávali
aj mimo liturgických slávení, čo
mnohí aj naozaj robia. V druhej
časti ponúkol kňazom niekoľko
praktických bodov pre pastoračnú službu. Podelil sa tiež
s dojmami z blahorečenia Jána
Pavla II.
Nasledoval Moleben k Presvätej Bohorodičke a archijerejské požehnanie. (Ľubomír
Petrík)
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V Zariadení sv. Kozmu a Damiána v Prešove
ukončili rekonštrukciu
Posviacka zrekonštruovaného
Domu sv. Kozmu a Damiána v Prešove sa uskutočnila
12. mája. Slávnosť sa začala
archijerejskou svätou liturgiou
v Kaplnke Svätého Ducha v provinciálnom dome Kongregácie
sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie.
Svätú liturgiu celebroval
v prítomnosti pozvaných kňazov vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita,
a kazateľom bol vladyka Milan
Chautur CSsR, košický eparcha.
Na slávnosti sa zúčastnila aj
generálna predstavená sestra
Janice Soluková z Ríma, sestry
z Provincie Matky ustavičnej
pomoci z Poľska, domáce sestry
a zamestnanci zariadenia. Vladyka Milan vo svojom príhovore
vyjadril vďačnosť sestrám za odvahu slúžiť chorým napriek
tomu, že v súčasnej dobe je
v našej spoločnosti táto práca
málo uznaná a nedocenená.
Spoločenstvo zhromaždených sa potom premiestnilo

na Rumanovu ulicu 6, kde sa
nachádza sídlo zariadenia.
Provinciálna predstavená sestra
Petra Sičáková SNPM privítala hostí a slávnostný obrad
sa začal prestrihnutím pásky
a odovzdaním kľúčov. V kaplnke hierarchovia posvätili oltár
a bohostánok a následne celý
interiér zariadenia.
Riaditeľka zariadenia sestra
Daria Krajňáková krátko načrtla
históriu jeho vzniku a poďakovala sa všetkým sponzorom,
dobrodincom, priaznivcom
a stavebným firmám za pomoc
pri rekonštrukcii. Po nej sa
prítomným prihovorila generálna predstavená sestra Janice
Soluková, ktorá zariadeniu
podarovala ikonu Presvätej
Bohorodičky. Vladyka Ján Babjak SJ zveril všetkých chorých
a zamestnancov zariadenia
do ochrany Presvätej Bohorodičky a sestrám odovzdal ikonu
Bohorodičky ochrankyne.
Zariadenie sv. Kozmu
a Damiána ZOS a DSS vznik-

lo v roku 2001 ako odpoveď
na potreby starších a slabých
ľudí vyžadujúcich trvalú a nepretržitú starostlivosť. Počas
desaťročného pôsobenia bola
poskytnutá zdravotnícko-sociálna a duchovná pomoc asi
400 klientom. Mnohí tu prežili
posledné chvíle svojho života
a zmierení, s pokojom v srdci
odišli k Pánovi.
Slávnosťou sa zavŕšila rekonštrukcia zariadenia, do ktorého teraz budú presťahovaní
pacienti. Jeho kapacitu tvoria
trojlôžkové izby pre 20 pacientov a jeden apartmán. Lôžka sú
polohovateľné s elektronickým
ovládaním.
Rekonštrukcia zariadenia sa
v priebehu uplynulých troch
rokov mohla zrealizovať vďaka
finančnej pomoci Úradu vlády
SR, Ministerstva práce, soc. vecí
a rodiny SR, VÚC Prešov, firiem,
Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove a cirkevných
nadácií zo zahraničia. (Štefánia
Jurčenková )

Na GTF PU otvorili výstavu pri príležitosti
blahorečenia Jána Pavla II.
Z vďačnosti za všetky dobrodenia, ktoré Boh udelil Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
prostredníctvom bl. Jána
Pavla II., a z vďačnosti za dar
jeho blahorečenia prešovský
arcibiskup a metropolita Ján
Babjak SJ v pondelok 16. mája
otvoril na Gréckokatolíckej
teologickej fakulte Prešovskej
univerzity v Prešove výstavu
Blahoslavený Ján Pavol II. a jeho
odkaz gréckokatolíkom na Slovensku, ktorá je inštalovaná vo
vitrínach na vstupnej chodbe
k Aule 1 na prvom poschodí. Výstava pozostáva predovšetkým
z fotografií, ktoré dokumentujú
vzácne udalosti pre Gréckokatolícku cirkev na Slovensku
počas jeho pontifikátu. (Ľubomír Petrík; ilustračné snímky
z návštevy vladyku Jána Babjaka
SJ vo Vatikáne pri príležitosti
blahorečenia Jána Pavla II.)

bolestnej Matky Božej v Prešove
sa konala 12. – 15. mája v kláštore
otcov redemptoristov v Stropkove.
Rozšírená rada sa koná raz v roku
(ak treba aj častejšie). Zúčastňuje sa na nej provinciálna rada
na čele s provinciálnou predstavenou, predstavené domov a ich
zástupkyne. Na terajšom stretnutí
bolo desať sestier. Hlavnou náplňou boli praktické témy rehoľného
života: asketické praktiky v živote
zasvätenej osoby, hospodárenie
a život v komunite. Sestry predstavené sa podelili správami z domov
a prerokovali rôzne záležitosti
týkajúce sa provincie a jej členov.
Stretnutie ukončili 15. mája spoločnou púťou do Hrabského. (Josifa
Šimová OSBM)

Akadémia ku Dňu matiek
žiakov Základnej školy na Vinbargu v Bardejove sa uskutočnila
na sviatok fatimskej Panny Márie
13. mája. Deti po piatykrát predviedli kultúrny program, ktorý
pre svoje mamky pripravili spolu
so svojimi vyučujúcimi. Bola
to bohatá kytica uvitá z pásma
scénok, piesní, básní a tancov. (J.
Harčárová)

Na 7. rozhlasovej púti Rádia
Lumen v Sanktuáriu Božieho
milosrdenstva v Krakove sa 14.
mája stretlo 25 000 pútnikov z celého Slovenska. Jej téma znela: Boží
sluha pápež Ján Pavol II. – apoštol
Božieho milosrdenstva a ctiteľ sv.
Cyrila a Metoda.

Odborná konferencia o aktuálnom posolstve encyklík
Rerum novarum a Mater et Magistra sa konala 19. mája na pôde
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Na záver konferencie vystúpil
Mons. Peter Rusnák, predseda
Sociálnej subkomisie Teologickej
komisie KBS.
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Celoarchieparchiálny
turistický deň
D

V sobotu 14. mája 2011 sa uskutočnil Celoarchieparchiálny turistický deň Prešovskej archieparchie, na ktorom sa zišlo okolo 1 000
účastníkov. Turistický deň sa začal na mariánskom pútnickom mieste
na hore Zvir v Litmanovej. Cieľovou stanicou bola dedinka Kamienka.
Organizátori pripravili pre turistov dve trasy. Prvá – detská, menej
náročná bola dlhá okolo 4,5 km, veľká merala 12,5 km.

eti, mladí, ale aj
niektorí rodičia začali
do Litmanovej prichádzať už od 8.00 hod. ráno a čakali na oficiálny začiatok o 10.00
hod., keď všetkých účastníkov
turistického dňa privítal otec
Slavomír Zahorjan, predseda
Komisie pre mládež Prešovskej
archieparchie. Po privítaní
nasledovala modlitba desiatku
ruženca, v ktorom účastníci
prosili o ochranu Presvätej
Bohorodičky počas celého
putovania. Ešte pred štartom
najmasovejšieho turistického
podujatia Prešovskej archieparchie všetkým účastníkom
priblížil bohoslovec Matúš
Verba udalosti a dejinný vývoj
pútnického miesta Litmanová,
na ktorom sa nachádzali.
Téma turistického dňa bola
postavená na výroku Svätými sa
nerodíme, svätými sa stávame.
A tomu boli prispôsobené
aj témy a zameranie ôsmich
stanovísk počas celej trasy
pochodu. Na prvom stanovisku
sa účastníkom pripomenulo,
že každý je povolaný k svätosti. Na druhom až piatom
sa zasa účastníci oboznámili
s prostriedkami, ktoré človeka
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na 5 minút
Rozhovor s ThDr. Petrom
Borzom, PhD., o pripravovanom projekte Historického
schematizmu
Ako vznikla myšlienka vytvoriť Historický schematizmus Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku?
Projekt vznikol na podnet
nášho vladyku Jána Babjaka SJ v súvislosti s blížiacim sa 200.
jubileom Prešovskej eparchie, ktorá bola
bulou Relata semper erigovaná v roku
1818. Celý projekt spočíva v komplexnom
spracovaní histórie Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku.

vedú k svätosti  – modlitba, Božie slovo,
sviatosti (zvlášť zmierenie a Eucharistia)
a spoločenstvo. Na šiestom sa zdôraznil

rast vo svätosti a na siedmom ovocie, ktoré
prinášame, ak rastieme vo svätosti a používame spomenuté prostriedky. Posledné,
ôsme stanovisko nieslo názov Blahoslavený
Ján Pavol II.. Práve na jeho živote sa poukázalo, že svätým sa môže stať každý z nás,
nech máme akékoľvek povolanie alebo
sme v akomkoľvek stave (slobodný, ženatý,
starý, mladý).
Po príchode do Kamienky bol pre všetkých turistov pripravený guľáš, po ktorom
nasledoval čas oddychu, ktorý spríjemňovali a obohacovali pripravené atrakcie.
V rámci atrakcií boli pripravené športové
hry, trampolína, nafukovací hrad, bohoslovci ponúkali šerm a ďalšie zaujímavé
aktivity. Celé podujatie zastrešovali animátori a bohoslovci pod vedením otca Jozefa
Greška a Márie Kravčákovej. Turistický deň
sa ukončil o 18.00 hod. spoločnou modlitbou. n
Jozef Greško
snímky: GMC Bárka

14. júna oslávi Mons. Milan Chautur,
košický eparcha,
30. výročie kňazstva.
Pri tejto príležitosti mu v mene redakcie
a v mene všetkých čitateľov Slova
vyprosujeme pevné zdravie,
Božích milostí, múdrosť a horlivosť
pri spravovaní Božieho ľudu.

Živite ľudije na blaho svita našomu jepiskopu mnohaja lita!

Aká je koncepcia tohto diela a kedy
sa môžeme tešiť na prvú časť?
Názov v širšom zmysle vystihuje zámer
projektu spracovať históriu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku od najstarších
čias po dnešok. V užšom zmysle ide aj
o spracovanie histórie farností, čo umožňuje poukázať na rozmanitosť a osobitosti daného spoločenstva gréckokatolíkov. Zložením mozaiky vznikne dielo
mapujúce osudy veriacich a kňazov v ich
najprirodzenejšom priestore náboženského života − farnosti. Projekt počíta
s edíciou desiatich publikácií, z ktorých
prvá bude prezentovaná na budúci rok.
Následne každý rok budú vydávané jednotlivé diely edície až do roku 2018.
Kto všetko sa bude podieľať na jeho
vytvorení?
Na príprave sa podieľa široký kolektív odborníkov pod vedením komisie
zriadenej vladykom Jánom Babjakom SJ
na Prešovskom arcibiskupstve.
Akým spôsobom by vám pri tomto
diele mohli byť nápomocní čitatelia
časopisu Slovo?
Čitatelia Slova sa do prípravy edície
môžu zapojiť významnou mierou, ak
vlastnia dobové fotografie zo života
Gréckokatolíckej cirkvi (púte, cirkevné
slávnosti, sprievody, fotografie chrámov,
fár, kaplniek, krížov a pod.) do roku
1989 a sú ochotní ich poskytnúť kňazovi
svojej farnosti pre potreby pripravovanej
edície. Kňazi Prešovskej archieparchie
sú už o príprave dobre informovaní
a kňazom Košickej a Bratislavskej eparchie bude projekt prezentovaný v priebehu tohto roka. Každá fotografia alebo
písomný dokument o našej cirkvi spred
roka 1989 je cenným prameňom k poznaniu histórie našej milovanej cirkvi.
D. Kolesárová
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Naši novokňazi
Prešovská archieparchia

Košická eparchia

Vysviacka: 19. jún 2011 (Prešov)
Svätiteľ: Mons. Ján Babjak SJ

Vysviacka: 26. jún 2011 (Košice)
Svätiteľ: Mons. Milan Chautur CSsR

Martin Barna
Vek: 26 rokov (Vranov nad Top.)
Primície: 25. jún 2011 (Vyšný
Kazimír)

Patrik Palčo
Vek: 26 rokov (Kežmarok)
Primície: 26. jún 2011 (Ihľany)

Kamil Ganóczy
Vek: 28 rokov (Trebišov)
Primície: 3. júl 2011 (Dvorianky)

Milan Kmec
Vek: 26 rokov (Košice)
Primície: 2. júl 2011 (Košický
Klečenov)

Peter Kačur
Vek: 27 rokov (Svidník)
Primície: 26. jún 2011 (Havaj)

Vladislav Petrík
Vek: 27 rokov (Svidník)
Primície: 26. jún 2011 (Vyšný
Tvarožec)

Maroš Marek Kriška CSsR
Vek: 39 rokov (Snina)
Vysviacka: 11. jún 2011 (Michalovce)
Primície: 25. jún 2011 (Zemplínske Jastrabie)

Lukáš Vojčík
Vek: 26 rokov (Košice)
Diakonská vysviacka: 22. jún
2011 (Košice)

Slavomír Nergeš
Vek: 29 rokov (Humenné)
Primície: 25. jún 2011 (Humenné-mesto)

Peter Varga
Vek: 28 rokov (Vranov nad Top.)
Primície: 2. júl 2011 (Vranov nad
Topľou)

I povedal som: „Ach, Pane, veď neviem hovoriť,
mladučký som.“ Ale Pán mi riekol: „Nehovor:
,Mladučký som,‘ lebo pôjdeš všade, kam ťa pošlem,
a povieš všetko, čo ti prikážem. Neboj sa ich, veď ja som
s tebou, aby som ťa vyslobodil!“ hovorí Pán.
Vtedy vystrel Pán ruku a dotkol sa mi úst.
A Pán mi riekol: „Hľa, vložil som svoje slová do tvojich
úst! Pozri, postavil som ťa dnes nad národy a nad
kráľovstvá, aby si vytrhával a rúcal, nivočil a pustošil,
aby si budoval a sadil.“
(Jer 1, 6 – 10)
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Bohatstvo našej cirkvi
Bohatstvom našej cirkvi sú duchovné hodnoty, spiritualita Východu,
náš obrad, bohoslužobný jazyk, ale najmä ľudia, ktorí žijú týmito
hodnotami a odovzdávajú ich ďalším generáciám, aby zachovali dedičstvo otcov.

O

sobnostiam kňazov
v Cirkvi patrí dôležité
miesto. Predovšetkým
v živote tých, ktorí žili podľa
Písma, bol Boh na prvom mieste. Dokonca prešli mnohými
životnými skúškami, aby dokázali svoju vernosť. Na nich by
sa nemalo zabúdať! Sú významným zdrojom inšpirácie nielen
pre laikov, ale i pre kňazov. Sú
aj dôkazom Božej múdrosti
a pôsobenia Svätého Ducha.
V roku 1911 posiela Pán množstvo svojich verných služobníkov do svojej vinice. V rozpadajúcom sa Rakúsko-Uhorsku prišlo na svet mnoho detí. V apríli
sa v chudobnej rodine roľníka
Romžu vo Velikom Byčkove
na Podkarpatskej Rusi narodilo
deviate dieťa. Dostalo meno
Teodor. V júni prišiel na svet
Miron Podhajecký, 28. augusta
v rodine kňaza Viktora Leukaniča pribudol syn Augustín.
V Nižnom Hrabovci pri Vranove
nad Topľou sa 5. novembra tešila zo svojho tretieho dieťatka,
syna Jána, Anna Mastiliaková.
V Minees-Mills (USA) rodičia

Fitzovci ďakovali Bohu za novonarodeného syna Michala.
Všetkých spojila túžba verne
slúžiť Bohu, všetci prešli ťažkou
skúškou ohňa a všetci obstáli so
cťou. Ani vražda biskupa Teodora Romžu, ani zastrašovanie,
väzenie a prenasledovanie ich
neodradilo od cesty, pre ktorú
sa rozhodli. Práve v tomto roku
uplynie storočnica od narodenia týchto hrdinov.
Medzi novorodencov uvedeného roka treba pripočítať aj
otca Michala Horňáka, ktorý
uvidel svetlo sveta 28. júla vo
Falkušovciach. Bol skromným,
obetavým človekom, ktorý
žil predovšetkým pre svojich
veriacich a im slúžil. Boh mu
bol pevnou oporou po celý
život. Od roku 1947 pôsobil
v Choňkovciach (farnosť má
dve filiálky – Priekopu a Koňuš). V roku 1948 začal vo
filiálke Koňuš výstavbu chrámu,
po ktorom veriaci veľmi túžili.
V päťdesiatych rokoch súdruhovia likvidovali Gréckokatolícku cirkev. Z chrámu zostala
hrubá stavba prikrytá strechou,

ktorá odolávala režimu, ľudskej
zlobe aj ponuke pravoslávnych
prevziať a dokončiť chrám. Všemohúci Boh priviedol svojho
služobníka v roku 1968 späť, aby
mohol dokončiť začaté dielo.
Otec Michal sa spolu s obetavými ľuďmi pustil do práce. Dokonca sa mu podarilo zadovážil
aj zvony z bývalej NDR. Chrám
zasvätený Zoslaniu Svätého

Ducha bol slávnostne posvätený
v roku 1969 za účasti (v tom
čase) ordinára Jána Hirku.
Azda aj toto dielo by malo
pripomínať, že sila Svätého
Ducha sa nedá zlikvidovať
žiadnymi   -izmami, ako to
tvrdili mnohí ideológovia. Aj
v Koňuši sa možno presvedčiť,
že neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Pretože u Boha nič
nie je nemožné. Pán na svojich
verných nezabúda. Dokazujú to
životy služobníkov, ktorých výročie si pripomíname práve
v tomto roku. n
Mária Pešeková

SOBOTA – 11. jún 2011
13:00

15:45
16:00
17:45
18:30
20:00
21:45

„eRko – párty“
(hry, scénky, piesne,
súťaže, ukazovačky...)
Sprievod ku prameňu
Posvätenie vody v prameni
Moleben k Presvätej
Bohorodičke
Veľká večiereň s lítijou
Sv. liturgia
Panychída za zosnulými
Duchovný večer s gospelovou
skupinou F6 (katechéza)
Eucharistická pobožnosť

NEDEĽA – 12. jún 2011
07:00
08:00
08:45
09:45
10:30

Sv. liturgia (cirkevnoslov.)
Sv. ruženec
Rímskokatolícka sv. omša
Akatist ku Sv. Duchu
Archijerejská sv. liturgia
Posvätenie obnoveného
exteriéru chrámu
Myrovanie

Bližšie informácie: Gr. kat. FÚ, Rafajovce 3, 057/ 44 99 335

WEBOVÉ STRÁNKY

www.bazilianky.wbl.sk
Dnes si bližšie pozrieme webové stránky
Rádu sestier sv. Bazila Veľkého www.bazilianky.wbl.sk.
Veľmi jednoduchá grafika stránok
neupúta našu pozornosť, skôr sa teda
nasmerujme na jej obsahovú podobu.
Základné informácie, ktoré by mala každá
webová doména obsahovať, nechýbajú ani
tu v sekciách Zakladatelia či Kontakty. Ak
už sme získali aspoň tie najzákladnejšie
informácie, prenesme sa do druhej roviny,
ktorú obsahuje táto webová doména, a to je
formačná snaha sestier sv. Bazila Veľkého.

Jeho povzbudenia a výroky sú umiestnené
v sekcii Slovo sv. Bazila. Pre duchovné
povzbudenie organizujú duchovné rekolekcie, ktorých termíny nájdete v sekcii
Duchovná obnova pre mladých. K týmto
aktivitám možno zaradiť i letné tábory. Ak
hľadáte práve tieto informácie, nájdete ich
pod odkazom Letné tábory s nami.
Ak ste si v tejto reflexii našli niečo, čo vás
zaujalo, a chceli by ste sa o reholi sestier
baziliánok alebo o jej aktivitách dozvedieť
viac, nájdete to práve na týchto stránkach.
Mikuláš Jančuš
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Svätý Ján z Kríža 2
V

ýstup na horu Karmel,
ktorý nám prekladá sv.
Ján z Kríža, predstavuje
duchovnú cestu s ohľadom
na postupné očisťovanie duše,
ktoré je potrebné na dosiahnutie vrcholu kresťanskej
dokonalosti, symbolizovanej
vrcholom hory Karmel. Toto
očisťovanie je ponúknuté
ako cesta, ktorú človek má
prejsť spolupracujúc s Božím
konaním, aby mohla byť duša
oslobodená od každého priľnutia alebo citu, ktoré by boli
v protiklade s Božou vôľou.
Očistenie, ktoré na dosiahnutie jednoty lásky s Bohom musí
byť totálne, sa začína očisťovaním zmyslov a pokračuje
troma teologálnymi čnosťami:
vierou, nádejou a láskou, ktoré
očisťujú zmýšľanie, pamäť
a vôľu.
Temná noc opisuje pasívny
aspekt tohto procesu očisťovania duše, spočívajúci v Božom
zásahu. Ľudské úsilie je vskutku
neschopné samo dosiahnuť
až k najhlbším koreňom zlých
náklonností a zvykov osoby:
môže ich iba zmierniť, ale
nie úplne vykoreniť. Na to je
nevyhnutný mimoriadny Boží
zásah, ktorý radikálne očisťuje
ducha a pripravuje ho na jednotu lásky s ním. Sv. Ján definuje
toto očisťovanie ako pasívne,
pretože – hoci dušou prijaté –
je realizované mysterióznym
konaním Svätého Ducha, ktorý
ako ohnivý plameň strávi každú
nečistotu. V tomto stave je duša
podrobená všetkým druhom
skúšok, akoby sa nachádzala
práve v temnej noci.
Tieto myšlienky z najvýznamnejších svätcových
diel nám pomáhajú priblížiť sa
k vrcholom jeho rozsiahleho
a hlbokého mystického učenia,
ktorého cieľom je opísať
bezpečnú cestu, ako dosiahnuť
svätosť, stav dokonalosti, ku
ktorému Boh povoláva všetkých nás. Podľa Jána z Kríža
všetko to, čo existuje, všetko,
čo vytvoril Boh, je dobré. Skrze

stvorenstvo môžeme dospieť
k objaveniu toho, ktorý v ňom
zanechal svoju stopu. Viera je
však jediným zdrojom darovaným človeku k spoznaniu Boha
takého, aký je sám v sebe − ako
Boh jediný a zároveň v troch
osobách. Všetko to, čo Boh
chcel zjaviť človeku, povedal

byť usporiadané s Bohom ako
centrom a cieľom života. Dlhý
a namáhavý proces očisťovania samozrejme vyžaduje
osobné úsilie, no skutočným
protagonistom je Boh: všetko
to, čo človek môže urobiť, je
„pripraviť sa“, byť otvoreným
Božiemu konaniu a neklásť

v Ježišovi Kristovi, vo svojom
Slove, ktoré sa stalo telom. Ježiš Kristus je jedinou a definitívnou cestou k Otcovi (porov.
Jn 14, 6). Akákoľvek stvorená
vec je ničím v porovnaní s Bohom, a bez neho nemá žiadnu
cenu: v dôsledku toho na dosiahnutie Božej dokonalej
lásky sa každá iná láska musí
v Kristovi pretvoriť na Božiu
lásku. Odtiaľto pochádza
nástojčivosť sv. Jána z Kríža
o nevyhnutnosti očisťovania
a vnútorného vyprázdnenia
pre pretvorenie sa v Boha, čo je
jediným cieľom dokonalosti.
Toto očisťovanie nespočíva
v jednoduchom fyzickom
zrieknutí sa vecí alebo ich
používania; to, čo robí dušu
čistou a slobodnou, je odstránenie akejkoľvek nesprávnej
závislosti od vecí. Všetko musí

mu prekážky. Žijúc teologálne
čnosti sa človek pozdvihuje
a dáva hodnotu svojmu úsiliu.
Rytmus rastu viery, nádeje
a lásky napreduje ruka v ruke
s dielom očisťovania a postupným zjednotením sa s Bohom
až k pretvoreniu sa v neho.
Keď sa dospeje k tomuto cieľu,
duša sa ponorí do samotného
trojičného života. Sv. Ján hovorí, že duša dospeje k milovaniu
Boha tou istou láskou, akou
on miluje ju, pretože ju miluje
v Svätom Duchu.
Drahí bratia a sestry,
na koniec zostáva ešte otázka:
tento svätý – s jeho vysokou
mystikou, s touto cestou
k vrcholom dokonalosti – má
čo povedať aj nám normálnym
kresťanom, ktorí žijú v okolnostiach dnešného sveta, alebo

je príkladom a modelom iba
pre niekoľko pár vyvolených
duší, ktorí sú reálne schopní
viesť takýto život očisťovania
a mystického výstupu? Pre
nájdenie odpovede musíme
predovšetkým pamätať na to,
že život sv. Jána z Kríža nebol
„lietaním v mystických oblakoch“, ale bol to veľmi tvrdý
život – praktický a konkrétny.
Bol to ťažký život, no práve
počas mesiacov strávených vo
väzení napísal svoje najkrajšie
diela. A tak môžeme pochopiť,
že cesta s Kristom nie je ďalšou
ťažkosťou na už dosť ťažkom
jarme našich životov. Nie je
niečím, čo by urobilo ešte ťažším toto jarmo, ale je to niečo
úplne odlišné, je to svetlo
a sila, ktorá nám pomáha niesť
toto jarmo. Ak človek nájde
v sebe veľkú lásku, tá mu dáva
akoby krídla a oveľa jednoduchšie znáša všetky ťažkosti
života, pretože nesie v sebe
toto veľké svetlo; toto je viera:
byť milovaný Bohom a nechať
sa milovať Bohom v Kristovi
Ježišovi.
Toto „nechať sa milovať“ je
svetlom, ktoré nám pomáha
niesť jarmo každého dňa.
A svätosť nie je naším dielom,
ktoré by bolo veľmi zložité.
Spočíva práve v tomto otvorení
sa: otvoriť okná našej duše, aby
Božie svetlo mohlo vstúpiť,
nezabudnúť na Boha, pretože
práve v otvorení sa jeho svetlu
nájdeme silu a radosť vykúpených. Modlime sa k Pánovi,
aby nám pomáhal dosiahnuť
túto svätosť a nechať sa milovať Bohom, čo je povolaním
nás všetkých a skutočným
vykúpením. n
TK KBS
preložil Ľubomír Rebek
upravil Juraj Gradoš
(dokončenie z minulého čísla)
snímka:
www.parroquia-nseuropa.com
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Koniec sveta zasa nenastal
Koniec sveta sa blíži, oznamovali Američanom niekoľko týždňov billboardy pri cestách
a ich spoluobčania držali v rukách plagáty s rovnakým posolstvom. Mal trvať päť
mesiacov a začať sa v sobotu 21. mája 2011. Aspoň podľa ľudí, ktorí uverili posolstvu
Harolda Campinga (89).

M

už šéfujúci sieti
kresťanských staníc
Family Radio pritom
súdny deň predpovedal už na 6.
september 1994. Svoje predošlé
mylné tvrdenie vysvetľuje slovami: „Bol to omyl, nesprávne
som si vyložil biblické kódy“.
Teraz vraj ale vychádza z lepších
výpočtov. Na 21. mája Camping
ohlásil nanebovzatie zhruba
200 miliónov ľudí, ktorí budú
spasení. Ostatných asi 97 percent svetovej populácie potom
podľa neho malo čakať päť
mesiacov hrôz a utrpenia, ktoré
sa spolu so svetom skončí 21.
októbra. Camping na to prišiel
štúdiom Biblie. Koniec sveta
podľa neho nastane 7 000 rokov
po dátume, na ktorý podľa jeho
výpočtov pripadá biblická potopa. „Viem, že je to absolútna
pravda, pretože Biblia je vždy
absolútne pravdivá,“ hovorí.
Sieť Family Radio vysiela v 30

jazykoch a len v USA zahŕňa
okolo 150 rozhlasových staníc.
Podľa denníka The Daily má
aktíva v hodnote 122 miliónov
dolárov. K šíreniu posolstva
svojho šéfa v ostatných mesiacoch napli všetky sily. Camping
tak prinajmenšom v Spojených
štátoch nemá núdzu o nasledovateľov.
Aktivisti aj v sobotu vyzývali
ostatných k pokániu. A ako sa
stavali k možnosti, že koniec
sveta nenastane? „Budem mať
dva pocity. Budem sa cítiť
veľmi previnilo, pretože by
to znamenalo, že som ľuďom
klamal. A to nie je môj zámer.
Budem tiež šťastný, pretože
som priblížil ľudí k Bohu,“
povedal Austrálčan poľského
pôvodu Lester Ambroziak,
ktorý opustil svoju prácu IT
konzultanta, v ktorej zarábal
140-tisíc dolárov ročne. A nebol
jediný. Mnohí ľudia popredávali

domy či rozdali majetok.
O blízkom konci sveta bol
presvedčený aj Robert Fitzpatrick (60) z newyorského
Staten Islandu. Tento muž
utratil takmer 140-tisíc dolárov
za reklamy na autobusoch či
v metre, ktoré hlásajú, že súdny
deň nastane 21. mája 2011. Podľa
neho obrovské zemetrasenie
malo spraviť zo Zeme neobývateľnú planétu. „Ak si chcete
nastaviť budík, zemetrasenie
príde pred šiestou hodinou
večer,“ spresnil. Fitzpatrick,
ktorý minul svoje celoživotné
úspory, hovorí, že Biblia ponúka
nezvratný dôkaz. „Súdny deň
prekvapí ľudí. Nebudeme na to
pripravení,“ uviedol dôchodca
pre New York Post. Vzkriesený
mal byť iba Boží ľud a Boh sa
nezmiluje nad kýmkoľvek. Fitzpatrik dúfal, že bude jedným
z vyvolených, ale istotu nemal.
Dokonca vydal aj vlastnú knihu,

v ktorej vychádza z učenia Harolda Campinga. Ten vychádza
z výpočtov a úsudkov založených na útržkoch zo Svätého
písma. „Viem, že je to pravda,
Biblia nikdy neklame. Ak by
som klamal, znamenalo by to,
že som pokrytec.“
O tom, že súdny deň mal
nastať už tento máj, existujú
vraj dva dôkazy. Prvým je, že
povodeň, počas ktorej Noe
postavil archu, nastala presne
pred 7 000 rokmi. Boh mal
vtedy Noemovi povedať, že má
sedem dní na to, aby sa pripravil
na potopu. Jeden deň pre Boha
znamená tisíc ľudských rokov,
čiže sedem dní sa rovná sedemtisíc rokom.
Ako druhý dôkaz slúžil dátum ukrižovania Ježiša Krista,
čiže 1. apríl roku 33 nášho letopočtu. Odvtedy až do 21. mája
ubehne presne 722 500 dní.
Toto číslo sa dá vypočítať ako 5 x
10 x 17 x 5 x 10 x 17, pričom každé
z nich má v Biblii špecifický význam. Päťka značí vykúpenie,
desiatka symbolizuje úplnosť
a sedemnástka znamená nebo.
Napriek istým očakávaným
pozitívam pri ohlasovaní Boha
sa aj takýmto spôsobom dehonestuje samotná viera i Sväté
písmo. Nakoniec ľudskými
očami možno povedať, že zvíťazil nepriateľ Boha. Písmo bolo
zneuctené, veriaci oklamaní,
mnohé ľudské osudy a možno aj životy zničené. Z Písma
sa stal akýsi trhací kalendár,
bájka, kniha klamstva. Zostáva len dúfať, že Božia moc
a láska k človeku dokážu aj toto
nešťastie pretvoriť na ozajstné
ohlásenie príchodu Boha do našich sŕdc. n
Juraj Gradoš
ilustračná snímka: www.
fanpop.com
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Povoláva
k jednote
Na prahu jedného z najväčších sviatkov – Svätej
Päťdesiatnice sme sa o pôsobení Svätého Ducha
porozprávali s ThDr. Máriou Kardisovou, PhD., odbornou
asistentkou na Gréckokatolíckej teologickej fakulte
Prešovskej univerzity.
Učíte na Gréckokatolíckej
teologickej fakulte Nový zákon. Ako súvisia spolu Sväté
písmo a Svätý Duch?
Sväté písmo je zjaveným a inšpirovaným Božím slovom. To
znamená napísaným z vnuknutia Svätého Ducha. Je históriou
spásy, nemá však iba informatívny charakter. Neinformuje
nás iba o tom, ako Boh v histórii
Izraela a prvotnej Cirkvi vstupoval do dejín národa a človeka,
ale toto slovo aj dnes uskutočňuje to, čo v sebe nesie. A toto
môže prežívať každý človek,
ktorý ho číta alebo počúva.
Bez Svätého Ducha nie sme
schopní pochopiť a prijať ho,
aby sa mohlo v našom živote aj
uskutočňovať.
Aké sú najčastejšie symboly
Svätého Ducha vo Svätom
písme?
Vedomie prítomnosti Svätého
Ducha je v Starom a Novom
zákone vyjadrené rozdielne,
no stále je uznávané ako dôkaz
Božej prítomnosti. V biblických
obrazoch Ducha je najdôležitejšie to, čo skrze ne človek
dosvedčuje. Zároveň vyjadrujú
funkcie Ducha. Medzi biblickými obrazmi nájdeme symbol
vetra, pretože človek pociťuje
silu vetra, alebo dychu, lebo
človek pociťuje jeho blízkosť.
Ďalším obrazom je holubica.
Tento obraz nadväzuje na opis
stvorenia sveta v Knihe Genezis

(1, 2): „Duch Boží sa vznášal nad
vodami“. Poukazuje na počiatok
éry Mesiáša. Po prvýkrát v opise
Ježišovho krstu Svätý Duch
zostupuje ako holubica (Mk 1,
10). Olej pomazania tiež symbolizoval prítomnosť Svätého
Ducha. Predmety pomazané
olejom boli oddelené od iných
ako sväté – určené pre Boha. Vo
vízii proroka Zachariáša tí, ktorí
stoja pred Božím trónom, budú
pomazaní olejom (Zach 4,12).
Svätý Duch žije vo veriacich –
nádobách a olej pomazania je
symbolom posvätenia a zjednotenia s ním. Ďalším obrazom
je plameň a oheň. Podobne ako
obraz vetra aj jazyky ohňa počas
Päťdesiatnice symbolizujú Božiu
moc, ktorá zahŕňa celé spoločenstvo zhromaždené v Jeruzaleme. Okrem týchto obrazov
existujú aj obrazy osobného
vzťahu, napr. Duch ako advokát
a potešiteľ (po gr. paraklētos).
So Svätým Duchom úzko
súvisia sviatky Päťdesiatnice. Ako hlboko do histórie
siahajú?
Zoslanie Svätého Ducha sa
udialo počas židovského
Sviatku týždňov, po hebr. Hag
Shavuot, po gr. Pentekostes
(Päťdesiatnica), čiže päťdesiaty
deň po Veľkej noci. Uzatvárali
veľkonočné obdobie. Sviatok
týždňov je v židovskej tradícii
pútnickým sviatkom, sviatkom
žatvy. Po teologickej stránke

sa stal spomienkou na dar
Zákona – Tóry, ktorú Izrael
dostal od Boha počas Sinajskej
zmluvy. Tóra – Zákon bola daná
Izraelovi 50 dní po Veľkej noci
na znak naplnenia vyslobodenia
z egyptského otroctva. Ježiš 50
dní po Veľkej noci (po svojom
vzkriesení) udeľuje dar Svätého
Ducha ako naplnenie veľkonočného tajomstva. Ježiš je tak
naplnením Zákona, ktorý je pre
všetkých, a oheň zo Sinaja sa
v Ježišovi Kristovi stáva ohňom
Ducha. Lukáš v Skutkoch
apoštolov opisuje udalosť, keď
všetci (nielen apoštoli) boli
zhromaždení na jednom mieste
v Jeruzaleme. Pravdepodobne
to bolo miesto Poslednej večere.
Priamu zmienku o tomto mieste
nájdeme v Skutkoch apoštolov.
Čo bolo nezvyčajné na udalostiach Päťdesiatnice,
ktoré sú opísané v Skutkoch
apoštolov? Stretávame sa
s podobnými skúsenosťami
aj na iných miestach Svätého
písma?
Samotné zostúpenie sprevádzali zvláštne prírodné javy – hukot
z neba, prudký vietor. Je to
typické pre starozákonné opisy
Božieho zjavenia a pôsobenia.
Zmienka o rozdelení ohnivých
jazykov pripomína starozákonný opis rozdelenia národov ako
dôsledok výstavby babylonskej
veže. Pri stavbe veže pýcha ľudí
spôsobila neschopnosť vzájom-

ného porozumenia. Naopak poslaný Svätý Duch je symbolom
lásky, je prameňom vzájomnej
lásky prvých kresťanov. Tie akoby ohnivé jazyky sú dôkazom
Božieho pôsobenia, jeho vplyvu
na každého z prítomných. A následkom naplnenia Duchom
všetci pocítili moc a potrebu
ohlasovať Kristovo evanjelium.
Čo sa odohrávalo v rodiacej
sa Cirkvi po zostúpení Svätého Ducha?
Predovšetkým Lukáš v Skutkoch apoštolov zdôrazňuje, že
prvotná Cirkev bola spoločenstvom modlitby. Prvá generácia
kresťanov sa zúčastňovala aj
na spoločných modlitbách
v synagóge spolu so Židmi. Ale
lámanie chleba – Eucharistia
bola v domoch jednotlivých
kresťanov. Bolo to vzdávanie
vďaky zmŕtvychvstalému Pánovi a stretnutie sa s ním, vstúpením do vnútornej jednoty.
Zdôrazňuje to aj apoštol Pavol:
„Posúďte sami, čo hovorím: Nie
je kalich dobrorečenia, ktorému
dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom
tele?“ (1 Kor 10,16).
Prvotná Cirkev bola bratským
spoločenstvom (po gr. koinonia), ktorého základom nebola
iba materiálna pomoc, ale pocit
solidarity. Stredobodom jednoty bol Kristus. Znamená to, že
bratská láska vyplývala z hl-
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bokého vzťahu s Bohom. Táto
apoštolská Cirkev bola verná
evanjeliovému ideálu, a preto
fascinovala nielen jednoduchých, ale aj vzdelaných ľudí,
jednoducho všetkých, ktorí
hľadali hlbšie hodnoty. Dôkazom toho je skutočnosť, že ešte
počas života apoštolov malo
ohlasovanie evanjelia miesto
v Ázii, Grécku, Ríme a v krajinách celého Stredomoria.
Môžeme povedať, že prvotná
Cirkev mala výrazné Máriine
črty. Oslavovala Pána, bola chudobná, solidárna s chudobnými,
pokornými, malými ako ona.
Svätý Duch sformoval Cirkev
podľa jej vzoru.
V liturgických textoch Pätdesiatnice sa spomína porovnanie zostúpenia Svätého
Ducha so zmätením jazykov
v Babylone. Texty hovoria, že
Svätý Duch všetko povoláva
k jednote. Ako Svätý Duch
vytvára spomínanú jednotu
medzi ľuďmi?
Prameňom tohto obrazu sú
tri obrazy Cirkvi v Skutkoch
apoštolov.
Prvý obraz: Pred zoslaním
Ducha je to Cirkev, ktorá sa
koncentruje pri Márii, Ježišovej
matke. Je to Cirkev premodlená,
ale ešte uzavretá z obavy pred
Židmi, očakávajúca zoslanie
Ducha.
Druhý obraz: Po zoslaní Ducha je to spoločenstvo lásky (ko-

inonia). Je to už Cirkev otvorená  
svetu a odvážne realizujúca
misie medzi Židmi aj pohanmi.
Tretí obraz: Vystupuje v ňom
Cirkev ako protiklad tých, ktorí
budovali babylonskú vežu, čím
chceli dosiahnuť dva ciele –
ľudskými silami dosiahnuť nebo
a vytvoriť znamenie, ktoré by
malo zabrániť rozídenie ľudstva.
To však nebolo Božím zámerom, preto zmiešal jazyky, aby
si navzájom nerozumeli. Prečo
zničil tento ľudský plán? Lebo
ani jeden z týchto cieľov nie je
človek schopný zrealizovať.
Naopak, počas Päťdesiatnice
Boh zosiela svojho Ducha, aby
novému ľudu daroval charizmu
jazykov, ktorým všetky národy
zhromaždené v Jeruzaleme
rozumeli. V porovnaní s babylonskou vežou Boh darom
Ducha zjednocuje všetky národy. A znamením zjednotenia je
spoločenstvo Cirkvi ako znak
spásy.

a Duchom pravdy. Jeho posiela
Otec na prosbu Krista. On nás
vovádza do plnej pravdy o Kristovi a o nás samých. Je tým,
ktorý usvedčuje svet, odhaľuje,
čo je hriech, spravodlivosť a súd.
Svätý Duch má moc oslobodiť
toho, kto uverí v Ježiša Krista,
od strachu zo sveta, a posilňovať jeho vieru. Apoštol Pavol to
vyjadril jednoznačne: „Kde je
Pánov Duch, tam je sloboda.
A my všetci s odhalenou tvárou
hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás
premieňa na taký istý, čoraz
slávnejší obraz“ (2 Kor 17, 18).
Svätý Duch nás robí synmi
Boha, a tým uschopňuje dôverovať Bohu. To nech nás neustále povzbudzuje, že Duch je
zárukou našej slobody a už viac
nie sme v otroctve. Môžeme žiť
život v Kristovi. Duch je aj tým,
ktorý nás posväcuje, čo znamená, že sa môžeme pripodobňovať obrazu Krista.

Aký je význam Pätdesiatnice
pre kresťana?
V prvom rade by sme mali prijať
fakt, že Svätý Duch je Božou
mocou a darom. Nemali by sme
sa sústrediť iba na dary Ducha, ale predovšetkým na jeho
poslanie. Práve Svätý Duch
je tým darcom života, ktorý
uskutočňuje moju premenu, ba
tvorí život z ničoho. Svätý Duch
je tým parakletom (tešiteľom,
radcom, advokátom, učiteľom)

Pomáha vám Svätý Duch vo
vašej práci?
Bez otvorenia sa na pôsobenie
Ducha by bolo nesmierne ťažké
interpretovať a aplikovať texty
Svätého písma. Študovaním
Písma sa človek ponára do jeho
hĺbky a zároveň si uvedomuje,
čo všetko strácame svojou ľahostajnosťou a neochotou nechať
sa ním viesť.
za rozhovor ďakuje
Dada Kolesárová

MONASTYR KRASNYJ BROD
Archieparchialnyj odpust - Sošestvije Svjatoho Ducha
18. - 19. juna 2011
Subota 18. juna 2011
15.45
16.00
17.00
18.00
20.30
21.00

Moleben k Prečisťij Ďivi Mariji
Posvjačiňa vody Ružanec
Večurňa z litijov
Služba Boža – Agape
Akaﬁst ku Sv. Duchu
Isusova molitva, molitva Psalmiv

7.00
8.00
9.20
9.50
10.00

Moleben k Prečisťij Ďivi Mariji
Utreňa
Molitva svjatoho ružanca
Posvjačiňa Kresta
Archijerejska Služba Boža
Vladyka Milan, mukačevskij eparcha
mirovaňa, obchod kolo cerkvi

Neďiľa 19. juna 2011

O Marije Mati Boža, moli Boha o nas!

Serdečno Vas pozyvame

kultúra

Life in the light
Za anglickým názvom sa
ukrýva nielen evanjelizačné
worshipové podujatie Život
vo svetle (Stará Ľubovňa 7.
máj 2011), ale predovšetkým výzva na premenu
života. Počas tohtoročného stretnutia sa členovia
Pastoračného centra pre
Rómov v Čičave prezentovali vystúpením skupiny F6
a evanjelizačným slovom
otca Martina Mekela, ktoré
bolo ilustrované scénkami
divadla DIK. Svetlá reflektorov, ktoré sa tu a tam nasmerovali na tmavé javisko,
a utrápený človek pobehujúci od jedného svetla
k druhému nevtieravo nastavili zrkadlo súčasnému
človeku, ktorý hľadá riešenie svojich ťažkostí tak, že
vyhľadáva riešenia zvonku − od ľudí, od aktivít,
spoločenstva, pobožností.
Ale po príchode domov toto
svetlo opäť vystrieda tma
vnútornej prázdnoty. Život
vo svetle tak v prezentácii
divadielka z Čičavy upriamil pozornosť na skutočnosť, že Krista si musíme
nosiť vo svojom vnútri
a udržiavať ho poctivým
každodenným vzťahom
s ním. Okrem vystúpenia
kapiel Regiment, S2G band
a ESPÉ zaznelo slovo Pavla
Streža z Dolného Kubína,
ktorý viedol prítomných
k prežitiu nezištnej lásky
Otcovho srdca. Ponorenie
do tejto lásky človeka vedie
k trvalej zmene vlastného
života i túžbe povedať o nej
ostatným.
Valéria Juríčková
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Rozhodnutie
na celý život 1

Všetky dôležité pozície, úlohy či zručnosti v živote sú zvyčajne predchádzané prípravou, učením, školeniami a pod. Už po ukončení základnej školy sa od mladého človeka žiada, aby sa podrobil prijímacím
skúškam na strednú a potom na vysokú školu. Tieto skúšky majú
overiť jeho schopnosť a pripravenosť na toto štúdium.

Č

ím zodpovednejšia
a vážnejšia je povaha
cieľa, ktorý chce človek
dosiahnuť, pozícia, ktorú chce
zaujať, tým tvrdšie kritériá sú
kladené na jeho výcvik a overovanie. Je napríklad nemysliteľné, aby sa niekto zúčastnil
na cestnej premávke ako vodič
auta, ak na to nie je pripravený
výcvikom v autoškole. Podobne je to s vážnosťou prípravy
pri povolaniach, ako sú lekári,
psychológovia, právnici, kňazi,
vojaci či astronauti. Nepríde
nám to nijako nesprávne alebo
neprimerané. Naopak. Je úplne
logické, že s rastúcou závažnosťou úlohy má rásť aj dôraz
na prípravu.

Dôležitosť prípravy

Akú dôležitosť prípravy by ste
priradili manželstvu? To, aký
postoj máme k príprave na danú

úlohu, výstižne vypovedá
o tom, aký postoj prechovávame k samotnej úlohe. To platí
aj o manželstve. Miera nášho
záujmu o prípravu naň hovorí
o tom, za čo ho pokladáme, čo
od neho očakávame a ako máme
radi svojho partnera.
Zaujal ma pár snúbencov,
ktorí sa prišli prihlásiť na kurz
prípravy na manželstvo do Centra pre rodinu na Sigorde. Pýtal
som sa, kto ich poslal alebo
im to odporúčal. Vysvitlo, že
to bola ich vlastná iniciatíva –
vyhľadali si informácie na internete. Keď som sa ich spýtal
na motív, povedali: „Chceme
urobiť všetko, čo sa pre naše
budúce manželstvo dá“.
Na to, aby sme mohli doceniť
dôležitosť prípravy na manželstvo, potrebujeme najprv vidieť
manželstvo ako vážnu vec,
potrebujeme na seba nechať
dopadnúť celú váhu zodpoved-

nosti i nádhery, ktorá sa s týmto
celoživotným vzťahom viaže.
Potrebujeme vo svojej mysli
prečiarknuť všetky nepravdivé
pohľady, ktoré sú do nás „hustené“ cez médiá, a podčiarknuť
pravdu o manželstve, ktorej nás
učí Sväté písmo a Cirkev.

Čo je teda
manželstvo?

Výstižne  to vyjadrili manželia Nicky a Sila Leeovci, ktorí
sú autormi kurzu Manželské
večery: „Manželstvo má kľúčovú
dôležitosť nielen pre jedincov, ale pre celú spoločnosť.
Manželstvo je ideálny základ
pre rodinný život ustanovený
Bohom. Hlboko v každom z nás
je túžba po niekom, komu by
sme sa mohli úplne a úprimne
otvoriť. No takáto dôvernosť je
možná len tam, kde je záväzok.
Manželstvo je Bohom určené

byť vzťahom, v ktorom sa muž
a žena dávajú jeden druhému
v dokonalom a úplnom odovzdaní sa. Boh stvoril manželský vzťah, aby bol celoživotným
dobrodružstvom lásky.“
„Čo teda Boh spojil, nech
človek nerozlučuje.“ (Mk 10,
9) Keď si uvedomíme už len
fakt, že do manželstva máme
vstupovať ako do celoživotného
stavu – je to neodvolateľné, nezrušiteľné rozhodnutie, na celý
život, nemalo  by nás to nechať
na pokoji, kým nebudeme mať
istotu, že sme urobili všetko pre
to, aby sme sa dobre pripravili.
Veď si len predstavme, že by
sme podobne mali robiť rozhodnutie o tom, aké zamestnanie budeme vykonávať (bez
možnosti vycúvať) až do konca
života. Iste by sme to zvážili
omnoho precíznejšie, ako keď
môžeme od toho hocikedy
„odskočiť“.

Možnosti

V dnešnej dobe nie je núdza
o kvalitné kurzy a literatúru
zameranú na dobrú predmanželskú prípravu.
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Sedem vecí, ktoré by ste mali stihnúť pred svadbou:
Dovolím si navnadiť všetkých
prípravy chtivých snúbencov,
ktorým na ich budúcnosti záleží, na kurz prípravy
na manželstvo, ktorý možno
absolvovať v našom Centre pre
rodinu na Sigorde. Kurz robí
tím ľudí – odborníkov z oblasti
cirkevného práva, kresťanskej
morálky, psychológie a medicíny. Pokrýva všetky dôležité
témy prípravy na manželstvo:
predpoklady dobrého vzťahu,
ľudská sexualita, komunikácia,
riešenie ťažkostí,  zodpovedné rodičovstvo, výchova detí,
kresťanská viera a ďalšie. Kurz
prebieha formou interaktívnych prednášok,  workshopov
a filmových večerov.
Na takomto kurze sa zúčastnili aj snúbenci Stano a Monika, ktorí ho hodnotia takto:
„Tieto dni prežité na kurze nám
ukázali samých seba v pravde
a odhalili tmavé miesta v našom
vzťahu. Tento čas nám pomohol v rozlišovaní, čo v ňom doteraz chýbalo a čoho by sme sa,
naopak, mali vzdať. Sme veľmi
vďační za túto skúsenosť“.
Čo sa týka knižných publikácií, upriamil by som pozornosť
na knihu kresťanského psychológa Karla D. Skočovského
Zasnoubení, čas milosti, ktorá
vyšla prednedávnom. n
František Sochovič
ilustračná snímka: SXC.hu

1. Stať sa dobrým, zrelým človekom. To je
prirodzený základ, bez ktorého to nejde. Nestačí,
že sa teraz milujete. Ak nie ste vy alebo váš partner dostatočne zrelí na prijatie záväzku vernosti
a mnohých obetí, nečakaných udalostí a kompromisov, ktoré nevyhnutne so sebou manželstvo prináša, potom staviate na piesku. Preto je
dôležité pýtať sa: Povedali by o mne iní, že som
dobrý chlap, dobrá žena, dobrý človek? Môžem
to isté povedať o svojom partnerovi?
2. Naučiť sa spolu modliť a zdieľať duchovný život. Ak  je to len trocha možné, aby
ste v tejto veci boli zajedno, stojí za to pozvať
do vzťahu Boha, ktorý bude pilierom vašej lásky.
On vás predsa povolal do manželstva. Manželstvo nie je nikdy len o vás dvoch, je to Boží dar.
Je to sväté miesto, kde Boh rozdáva milosť, lásku
a život.
V biblickom príbehu Knihy Genezis, kde Abrahám poveril správcu svojho domu, aby našiel
ženu pre jeho syna Izáka, vyjadruje Abrahám
zásadné kritérium výberu budúcej nevesty.
Nemá to byť cudzinka, ale žena z vlastného rodu
– nie pohanka, ale z rodiny veriacich (Gn 24, 2 –
4). Túto zásadu podčiarkuje aj sv. Pavol, keď píše
Korinťanom: „Vari vieš, žena, či zachrániš muža?
Alebo vieš, muž, či zachrániš ženu?“ (1 Kor 7, 16)
3. Naučiť sa spolu riešiť konflikty a nezhody. Je dôležité, aby ste mali podobné záujmy,
hodnoty a pohľad na veci. No oveľa dôležitejšie
je naučiť sa zaobchádzať s rozdielmi, ktoré
medzi vami sú. Už ste sa pohádali? Ako to
dopadlo? Viete si veci vydiskutovať bez toho,
aby ste sa zraňovali? To, že sa hádate alebo spolu
nesúhlasíte, samo osebe nie je nič zlé. Dôležité
je, ako sa pri tom jeden k druhému správate
a či sa dokážete zmieriť, poprosiť o odpustenie,
odpustiť, urobiť ústupok bez pocitu krivdy, ale
tiež si stáť za svojím. Povedali by ste, že ste dobrí
priatelia, ktorí pri sebe dokážu stáť, aj keď príde
niečo ťažké?

4. Poznať trvalé dobré aj zlé vlastnosti
toho druhého (i seba samého). Každý máme
veľa darov. Čo si na vašom partnerovi vážite? Čo
myslíte, že je jeho vkladom do vášho vzťahu? Čo
sa od neho môžete naučiť? Aké má váš partner
nepríjemné vlastnosti? Dokážete si predstaviť, že
by sa táto vlastnosť u neho nikdy nezmenila? Dokázali by ste ho aj napriek tomu milovať a vážiť si
ho? Dokážete do dvoch minút napísať desať vecí,
ktoré si na sebe vážite? Čím môžete druhého
obdarovať? Čo myslíte, že sa mu na vás páči?
5. Poznať rodinu a priateľov vášho partnera. Váš partner nespadol z neba. Má rodičov
a veľa ďalších ľudí okolo, ktorí ho ovplyvnili
a ktorí vám tiež o ňom môžu povedať veľa
dôležitých vecí. Pýtajte sa. Vyhnete sa mnohým
sklamaniam.
6. Začať sa učiť „jazyk lásky“ (a ospravedlnenia) toho druhého. Psychológovia hovoria,
že každý komunikujeme trocha inou rečou lásky.
Chápeme ako prejav lásky niečo iné. Je to dané
našou rodinou a povahou. Niekto dáva darčeky.
Niekto prejavy nehy. Niekto je vo fyzických prejavoch skôr zdržanlivý a chápe ako prejav lásky
sústredené počúvanie druhého. Ako vy druhému
najčastejšie prejavujete náklonnosť? Ako druhý
prejavuje lásku vám? Je tu nejaký prejav, ktorý
vám chýba? To isté platí o ospravedlnení, aby ho
ten druhý prijal.
7. Dobre sa naučiť prirodzené plánovanie rodičovstva (PPR). Ak beriete svoju vieru
vážne, budete musieť riešiť aj otázku manželskej
čistoty a zodpovedného rodičovstva. Aby ste sa
vyhli zúfalým pokusom, ktoré nevyhnutne vedú
k rôznym sklamaniam, je veľmi dobré naučiť
sa PPR už v období zasnúbenia. Navyše vám to
poskytuje príležitosť hovoriť veľmi otvorene,
a pritom čisto a s úctou k intimite toho druhého
o sexualite, plánovaní rodiny a vašich predstavách o rodičovstve...

varovanie

Útočné zbrane 1

V

počiatkoch druhej svetovej vojny
zaskočila celý svet rýchlosť nemeckého vojska na všetkých frontoch. Použili
taktiku tzv. blitzkrieg – bleskovej vojny
založenej na rýchlosti a útoku. Počas
niekoľkých týždňov dobyli Francúzsko,
Benelux, Balkán a vtrhli do Ruska. Spôsob
vedenia vojny a história ukazujú, že žiadnu
vojnu nikdy nevyhral ten, kto sa neustále
iba bránil.
Predstavili sme si všetky obranné typy
výzbroje. No ak chceme nielen odrážať
diablove útoky, ale víťaziť, potrebujeme
siahnuť aj po útočných zbraniach, ktoré
máme k dispozícii. Nečakajme, kým zaútočí, ale ako prví sa vrhnime do boja.

Prvá útočná zbraň – modlitba. V Liste
Efezanom (6,18) sa píše: „Vo všetkých
modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte
a proste za všetkých svätých!“ Poznáme
množstvo modlitieb, ale často máme pocit,
že naša modlitba nefunguje. Modlitba ako
útočná zbraň vyžaduje to, aby sme prijali
zmýšľanie bojovníka, ktorý stojí a je pripravený zaujať územie, ktoré má nepriateľ
v rukách. Ide o postoj odvahy, ktorá nepramení z vlastnej sily, ale z Božieho slova
a jeho prisľúbení. Pri jeho čítaní a modlitbe
Pán premieňa naše myslenie. Z ustráchaného kresťana sa stáva človek plný odvahy
a viery aj v neriešiteľných situáciách. Je

živený slovom Boha, ktorý každý svoj výrok
berie absolútne vážne a stojí si za ním.
„Lebo Pánovo slovo je pravdivé a verné
všetko jeho konanie.“ (Ž 33, 4) Potrebujeme
poznať Božie prísľuby a vidieť ich naplnenie vo svojom živote.
Modliť sa ako bojovník znamená modliť
sa víťazne v každom čase a vytrvalo. Niekedy modlitba vyžaduje čas nielen cez deň,
ale aj v noci. Vstávať, prekonať únavu a zvýšiť intenzitu – to sú prostriedky uvoľňujúce
Boží zásah. No v tomto boji potrebujeme
spoločenstvo, ktoré nás podopiera. Na povzbudenie si prečítaj Sk 12, 1 – 25.
Damián Saraka
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Zomierame, aby sme žili
N
ový zákon hovorí o štyroch veciach, ktorým
treba zomrieť: hriechu,
svetu, zákonu a sebe samému.
Božie slovo jasne hovorí, že
bez smrti neprinesieme žiaden
úžitok. Ak pšeničné zrno
nepadne do zeme a neodumrie,
ostane samo. Ale ak odumrie,
prinesie hojnú úrodu. No urobiť
podobne nie je v našich silách.
Svätý Duch je ten, ktorý vydáva
svedectvo o hriechu, o spravodlivosti a o súde (Jn 16, 9). Je to
jeho výsostné dielo. Nebuďme
prekvapení, keď Boží Duch
pôsobí, tak prichádza smrť,
usvedčenie, temnota, človek
sa trápi... Ono je to v Božej
réžii a musí to prebehnúť. Ak
túto etapu odumretia hriechu
spolu s Kristom neabsolvujeme,
vznikne bezodná priepasť a človek bude márne a do vyčerpania
hľadať svoju hodnotu. Pretože
kto nezomrel s Kristom, nemohol sa v Kristovi ani narodiť
do Božej rodiny.
Reakciou Adama a Evy
po páde do prvého hriechu
bol strach, hanba, rezignácia.
S hriechom prichádza pocit
viny a nehodnosti. No my si
musíme uvedomiť, že sme
neuverili v náboženstvo, nie
sme pod zákonom, ale chceme nadviazať vzťah so živým
Bohom Otcom.
V Božom slove môžeme
čítať: „Ale ak vyznávame svoje
hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy
a očistí nás od každej neprávosti“ (1 Jn 1, 9). Isto poznáme
podobenstvo o márnotratnom
synovi, kde si mladší syn vstupuje do svedomia a prichádza
domov. Napriek tomu, že otec
mu bezpodmienečne odpúšťa
a vracia status syna, on s bezpodmienečnou láskou akoby
nepočítal. Syn mu vtedy hovorí:
„Otče, zhrešil som proti nebu
i voči tebe. Už nie som hoden
volať sa tvojím synom. Prijmi
ma ako jedného zo svojich
nádenníkov.“ ( Jn 15, 18 − 19) Neprichádzal domov ako syn, ale

ako sluha. Rezignácia, falošná
pokora. Koľko je nás hriešnikov,
ktorí sme neprijali bezpodmienečné odpustenie Otca, a preto
výsledkom je to, že nám stačí,
keď vyzeráme pokorne, zlomeno a smutne!
„Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme
aj žiť. Veď vieme, že Kristus
vzkriesený z mŕtvych už
neumiera, smrť nad ním už
nepanuje. Lebo keď zomrel,
zomrel raz navždy hriechu, ale
keď žije, žije Bohu. Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi
hriechu a žijete Bohu v Kristovi
Ježišovi.“ (Rim 6, 8 – 11)
On bol prebodnutý našimi
hriechmi a my vieme,
že zomieral našu smrť.
Táto obeta musela
byť prinesená, jediná,
dostatočná, završujúca
a my nemáme, čo by
sme k nej pridali. Je
prebodnutý našimi
hriechmi a je našou
spravodlivosťou. On
je našou hodnotou.
Zomreli sme spolu
s ním. Veríme, že on je
tou zástupnou obetou
namiesto nás. Zjednocujeme sa s ním v okamihu, keď hovoríme:
„Pane, ja verím, že si
za mňa zomieral, že si
moje hriechy vyniesol
na kríž. Pane, verím,
že si ma očistil svojou
krvou“. „Lebo milosťou sme spasení skrze
vieru v Ježiša Krista.“
(Ef 2, 8) Nemusíme
pochybovať a neustále
hovoriť: „Pane, odpusť
nám, nie sme hodní“,
ale hovorme: „Pane,
ďakujem a prijímam
to“. Tvoja hodnota je
v Kristovi. Preto Ježiš
ustanovuje Eucharistiu. Pri Poslednej
večeri hovorí: „Vezmite
a jedzte, toto je moje
telo.“ Predstav si, že si
pod krížom, kde visí

jeho telo, „telo, ktoré sa obetuje
za vás na odpustenie hriechov“.
A my ho vo viere prijímame
do svojho života a už nežijeme
my, ale žije v nás Kristus. To nie
je iba holá pravda o spasení, ale
dennodenné chodenie s Pánom.
Je dôležité chodiť pod kríž, nie
iba ako pod symbol, ale byť
účastný na liturgickom slávení Eucharistie, kde môžeme
denne zomierať spolu s Kristom. Nemusíme zlému venovať
pozornosť, lebo sme mŕtvi. Ak
chce diabol niečo vymáhať,
nech si to „vybaví“ s Pánom,
lebo my sme zomreli s Kristom.
Nemožno predsa vymáhať dlhy
od mŕtveho dlžníka.

Keď človek robí pokánie, vie
prijať zástupnú obeť na kríži.
Vie sa Bohu odovzdať a povedať: „Pane, ty si moja jediná
spravodlivosť“. V duchovnom
svete nás už Boh Otec nevidí
ako pošpinených hriechom, ale
vidí iba svojho syna Ježiša Krista. A takisto aj diabol. Preto sa
desí Božích synov, Baránkovej
krvi, ktorou sme obmytí.
Neostávajme teda za Adamovým kríkom hanby, rezignácie
a strachu, ale zomrime s Kristom, aby sme spolu s ním mohli
žiť a objaviť svoju hodnotu
Božieho dieťaťa. n
Erich Eštvan
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Boh sa postará
U
ž ste istotne zažili situáciu, keď ste išli okolo
žobrajúceho človeka
a hodili mu zopár drobných.
Pohľadom ste si vymenili celý
dialóg a nakoniec ste sa dočkali
slovíčka ďakujem. Dnes už títo
ľudia neraz sami aktívne vyhľadávajú tých, u ktorých hľadajú
pomoc. Tak sa stáva, že vykrikujú za vami po ulici, prídu k vám
a nepustia vás k slovu, kým
nevyrozprávajú svoj príbeh, aby
vás obmäkčili.
Minulý týždeň bol pre mňa
takýmto časom. Po Prešove sa
premávali stovky maturantov,
ktorí zbierali peniaze na žúrky
a alkohol. Medzi nimi sa motali
práve takíto ľudia a snažili sa
„uloviť“ svojich chlebodarcov.
Začalo sa to jedným stretnutím
so „starým známym“.
„Otče, nemáte stravné lístky?“
začal sa dialóg. Povedal som, že
nie. No nedal sa. Aj keď je situácia každej rodiny, zvlášť s viacerými malými deťmi, dnes ťažká,
nakoniec obmäkčil moje srdce
a kúpil som mu jedlo. Nestálo
veľa a až som sa zahanbil, že pre
pár centov na rožok a špekáčik
som musel absolvovať päťminútové presviedčanie.
Druhý deň ma pristavili ďalší.
Tentoraz matka so synom. A keďže som nemal čas kúpiť im
jedlo, vysypal som im z peňaženky všetky drobné. Stále mi
v ušiach zneli slová kolegyne:

„Boh sa o teba postará“, ktoré
mi povedala v rámci jedného
príbehu.
Deň sa ani neskončil a ja som
sa náhlil do práce po dokumenty, aby som mohol ísť po deti
do školy. Vtedy ma dohonila
ďalšia „známosť“. Začalo sa to
znova stravnými lístkami, no
potom poprosila rovno peniaze. „Nie pre seba, ale pre dieťa,
na mlieko. Som alergička.“ Toto
som už poznal. Pred rokom
som jej kúpil sušené mlieko.
Vedel som, že nie je lacné.
Rozmýšľal som, či tým svojím
„dobrosrdečným“ konaním
neberiem chlieb svojim deťom.
Nakoniec mi znova zaznel

v ušiach hlas: „Boh sa o teba
postará“. Sklopil som zrak a šiel
s ňou do lekárne. Keď som sa
dozvedel, že má ďalšie dieťa, vytiahol som 10-eurovú bankovku
a zaplatil mlieko. No neodpustil
som si poznámku: „Ale nieže ho
vrátite!“ Akosi som všetky tieto
príbehy zahodil za hlavu. Život
ide predsa ďalej.
Prešlo zopár dní. Prácu vystriedali chvíle pohody i trápenia v rodine. Prišla nedeľa. Tak
ako stále sme sa vybrali na liturgiu. Po liturgii som prechádzal
takmer prázdnym chrámom
spolu so svojimi dvoma chlapcami. V chráme boli okrem
našej rodiny už iba tri babky.

Jedna z nich ma zastavila pri
spovednici. Chytila ma za ruku.
Moja prvá myšlienka bola, že sa
asi chce vyspovedať. Tak som
sa k nej sklonil. Vtedy mi babka
vtisla do ruky malú obálku so
slovami: „Tu máte rozprávku
pre deti.“
Chlapci sa netrpezlivo začali
domáhať obálky. No dodala:
„Otvorte až doma.“ Poďakoval
som sa jej. Doma som obálku
otvoril. A znova som si spomenul na slová: „Boh sa o teba
postará“. Pán Boh zaplať! n
otec Juraj
ilustračná snímka:  SXC.hu
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Koruna slávy

K

orunu, slávnostnú pokrývku hlavy,
nosili králi a iné vznešené osobnosti.
V najstarších časoch to bol pravdepodobne
veniec alebo páska, ktorá chránila vlasy
pred rozstrapatením vo vetre. Postupne
sa z venca vytvoril turban z drahých látok
ozdobený väčšinou perlami alebo drahokamami.
Koruna bývala odznakom Božích
zasvätencov. Dávidova koruna svedčila
o tom, že mu Boh zveril kráľovský úrad.

Veľkňazskú korunu predstavovala zlatá
tabuľka s nápisom Svätý Pánov, ktorá sa
pripevňovala na mitru šnúrkou z belasého
purpuru ako znak posvätenia (porov. Ex
28, 36n). Kombinovanie striebornej a zlatej
koruny symbolizovalo spojenie kňazského
a kráľovského úradu v jednej osobe. Pán
prikázal Zachariášovi (6, 11 – 14), aby urobil
striebornú a zlatú tiaru a vložil ju na hlavu
veľkňaza Jozueho. Tá sa neskôr ukladala
v chráme na znamenie Božej priazne. V deň

sobáša bol aj každý ženích ako kráľ ozdobený korunou (porov. Pies 3, 11).
V Písme sa koruna prenesene používa
na označenie moci, vlády a kráľovstva. Je
symbolom slávy a cti. „Koruna sa nadobúda
čestnou púťou života,“ píše sa v Prísloviach
(16, 31b).
V zápornom zmysle bola koruna symbolom pýchy.
Marica Kipikašová
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Moje vzkriesenie
D
o tmavej izby sa predierajú slnečné lúče. Milan
sa prebúdza do nového
rána. Rozhliadol sa po izbe, kamarát už odišiel na prednášky.
„To bude zasa deň... Prečo ma
nezobudil?“ Nadávajúc na spolubývajúceho pomaly vstáva
z postele. V ostatných dňoch sa
cíti nesvoj, lepí sa  naňho pocit
neistoty. Zobúdza sa so strachom, i keď skúšky na filozofickej fakulte zvláda bez problémov. Chalani hovoria, že tento
semester je prelomový. Snaží
sa vytvoriť si nejaký imidž, ktorým by zakryl to, čo sa skrýva
v jeho vnútri − zmätok a chaos.
Možno je to počúvaním „tvrdej“
hudby, chodievaním na rockové
a punkové koncerty. Pre svoj
zlozvyk nadávať a reptať stráca
kamarátov.

Ale jedno náhodné stretnutie
zmenilo túto situáciu. Pri nákupe v Tescu začul povedomý hlas.
Obzrel sa a uvidel spolužiaka
z gymnázia.
„Miloš?“ pýta sa prekvapene.
„Áno, som to ja. Koľko je to,
čo sme sa nevideli? Pamätáš,
ako som maturitný ročník
prerušil kvôli vážnej chorobe?
Ale Boh ma uzdravil,“ vysvetľuje
Miloš. „Teraz študujem na teo
logickej fakulte náboženstvo
a filozofiu ako laik.“
Milanovi bolo hneď jasné, že
sa s ním stalo niečo nezvyčajné.
Nielenže pôsobil vyrovnane  
a šťastne, ale aj z jeho vnútra
išiel pokoj a istota. Mali čas,
tak sa Miloš rozhovoril o svojom uzdravení, o noci temna
a hľadania.
„Prvú iskierku nádeje vo mne
zapálila zdravotná sestra stara-

júca sa o našu izbu. Povzbudzovala ma: ,Miloš, nebuď smutný,
lekári liečia, ale je tu Boh, ktorý
uzdravuje. Dôveruj mu.’ Povedala mi o Ježišovi ako o blízkom
priateľovi, s ktorým sa každý
deň stretáva. Vtedy na povzbudzovala jedna veta z evanjelia,
tú som si opakoval: ,Poďte ku
mne všetci, ktorí sa namáhate
a ja vás občerstvím’“.
„Aj ja som pokrstený, ale život
je o niečom inom. Veľakrát som
tlačený okolnosťami, nerozumiem si so spolužiakmi, vzťah
s dievčaťom sa mi rozpadol,
som permanentne znechutený
zo všetkého, na každom kroku
ma strach priam zožiera, čo
s tým?“ oponoval mu Milan.
Miloš sa naňho pozrel pohľadom, ktorým mu akoby chcel
preniknúť do duše: „Záleží
na tom, čím kŕmiš svoje vnútro,
na čo pozeráš, ako rozprávaš.
Vieš, prečo žiješ? Z tvojich slov
cítim, že nie si spokojný s tým,
ako žiješ.“
Milan sa prekvapene pozrel
na spolužiaka, až mu vyrazilo
dych. Triafal do živého.
„Všetci prechádzame rôznymi
životnými etapami, každá
z nich je dôležitá. Navrhujem ti
cestu, po ktorej kráča Ježiš. On
dáva silu, milosť, požehnanie
a riešenie. Nebol si stvorený
na to, aby si všetko niesol sám.“
„Ako môžem spoznať Ježiša?“
prerušil tiché zamyslenie Milan.
„Je to ako vyliezť na najvyšší
strom. Zrazu mnoho vecí vidíš,
veľa pochopíš a tvoje srdce
sa upokojí a uvedomí si, že je
milované a že milujúci Boh ho
drží vo svojej dlani. Zmätok
a strach zrazu odídu. Vtedy
spoznávam, prečo žijem, na čo

som na svete, dáva mi to zmysel. Nepozerám sa iba pod nohy,
ale dvíham pohľad, pozerám  
sa na Ježiša a prosím ho, aby
sa dotkol strachu a prázdnoty
v mojej duši. Odovzdám mu
svoj život a mám na neho čas.
On vstal z mŕtvych, je Pánom
nad všetkým, aj nad mojimi
problémami. Je dôležité pozvať
ho do svojho života a dovoliť
mu, aby bol mojím Pánom
a Spasiteľom.“
Pri rozlúčke Milan poznamenal: „Miloš, hovoríš ako kňaz.“
Usmial sa. Potom ho pozval
do ich mládežníckeho centra
na stretnutie.
Tak sa začala Milanova cesta
obrátenia.
Pri spoločných  stretnutiach
si všimol, že Milošova modlitba
je rozhovorom, v ktorom sa s
Ježišom rozpráva o všetkom.
Prežíva s ním deň, Boh žije
v jeho srdci. V tomto svete je soľou, ktorá si drží svoju slanosť.
Nerobí mu problém ísť proti
prúdu tohto sveta.
Bol to postupný proces,
v ktorom sa pomaly roztápali
pochybnosti v Milanovom
srdci. Po dôkladnej príprave
na sviatosť pokánia zažil svoje

vlastné vzkriesenie. Batoh plný
problémov a závislosti ho
po spovedi prestal tlačiť k zemi.
To, čo mu v živote chýbalo, bola  
Božia  prítomnosť v jeho srdci.
Boh mu pomohol vyslobodiť sa
z mnohých závislostí. Prestal so
šomraním a nadávkami. Život
zrazu nabral nový dych. Cítil, že
sa prebudil zo zimného spánku.
Pri jednom stretnutí s Milošom priznal: „Viem, že Ježiš sa
o mňa dennodenne stará. Pri  
problémoch a ťažkostiach stojí
pri mne a pomáha mi. Bol som
uzdravený z alergie na rôzne
jedlá. Verím Božiemu slovu,
dávam do jeho rúk všetky svoje
starosti, ďakujem a chválim ho
za to, čo robí v mojom živote.
Boh ma pre mňa pripravené to
najlepšie riešenie v každej situácii. Svet zostal rovnaký, a predsa
je všetko iné. Starosti života
nepominuli, ale je tu niekto, kto
ma cez ne sprevádza. Niekto,
kto ma miluje bez podmienok.
Je to môj vzkriesený Ježiš,
ktorý sa mi dáva poznať tak ako
emauzským učeníkom.“ n
Ján Karas
ilustračná snímka: SXC.hu

Okno do svätyne
Ak sa človek naučí pozorovať
život okolo seba, Boh sa mu
môže veľmi zreteľne prihovárať cez mnohé situácie.
Pred rokom na Turíce sme
v chráme kľačali a modlili
sa úvodnú modlitbu Kráľu
nebeský. Zapozerala som sa
na okno vo svätyni. Jemné
šuchotanie a údery pritiahli
moju pozornosť. Zvonku

do okna narážal vták veľkosti
holuba. Možno to bola hrdlička. Neviem. S roztiahnutými
krídlami sa šmýkala zhora
nadol. Znova odletela a znova narazila. Bolo v tom čosi
skľučujúce. Akýsi obraz toho,
že Boží Duch naráža na naše
nábožné srdce, ale okno je
zatvorené.
Dada Kolesárová
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Sláva, česť a poklona
Sled ekténiových prosieb s následným zvolaním odovzdať svoj život
i jeden druhého Bohu zastrešuje skutočnosť, ku ktorej má viesť každá
modlitba. Ide o vyvýšenie Boha nad všetkým, lebo jemu „patrí všetka
sláva, česť a poklona“.

A

sme pri téme chvály.
Existuje množstvo vyučovaní o tom, že chvála
je mocnou zbraňou. Príkladom
je kráľ Jozafát, ktorý sa na Boží
pokyn s vojskom namiesto
boja pustil do oslavy Boha.
Nepriatelia začali bojovať jeden
s druhým a vyvraždili sa sami.
Boží ľud len pozbieral korisť
(2 Krn 20). Alebo ste počuli, že
chvála oslobodzuje. Stalo sa to
Pavlovi a Sílasovi, keď sa im vo
väzení pri chválospeve otvorili dvere žalára (Sk 16, 25 n).
Podobných príkladov je v Biblii
množstvo.
V kresťanskej rétorike sa
chválami nazýva nejedno modlitebné stretnutie s piesňami
na Božiu oslavu a pre iných sú
zas stabilnou súčasťou modlitbovej štruktúry typu „chvály,
vďaky, prosby, odprosenie“.
Lenže chvála je viac ako vkusná
pieseň. Je viac ako pamäťové
cvičenie na tému, čo všetko si
pamätám z Biblie o tom, aký
Boh je. A nemá nič spoločné ani
s tými dôvodmi, ktoré sa spájajú
s čisto ľudskou chválou. Žiaľ,
nie veľmi si to oddeľujeme.

Ľudia si neúprimne lichotia,
keď chcú čosi získať, alebo keď
sa chcú ukázať v dobrom svetle.
Niekedy chválime človeka automaticky len preto, že sa to patrí
(obed hostiteľovi, kúpu nového
auta...). Verím, že existuje veľa
prípadov, keď je aj ľudská chvála úprimná.
Všetky tieto drobné aspekty
prenášame do modlitby. Skúšame Bohu lichotiť, keď niečo
chceme. Snažíme sa získať si
jeho priazeň. Alebo automaticky vyznávame to, čo o ňom
vieme z Biblie. Mimochodom,
vieš si predstaviť, že by sa
niekto postavil pred teba a takto
apaticky ti rozprával o tom, aký
si skvelý? Bohu to, žiaľ, robíme.
Niekedy si „absenciu pocitov“
ospravedlňujeme (inak dobrou)
myšlienkou, že chváliť máme
Pána bez ohľadu na pocity. Ak
sa podľa ľudského úsudku zdá,
že Boh dobrý nie je, nútime sa
do vyhlasovania, že je taký, aj
keď to necítime. Čo je dobré
a potrebné. Ale bez uvedomenia
si, že naše slová počúva reálne
Boh ako osoba tu a teraz, je
účinok tohto nútenia prchavý.

Vybavujú sa mi slová piesne
„túžim sa vrátiť do srdca chvály,
kde si jedine ty“. V nich je kľúč
k odpovedi, v čom spočíva moc
oslavnej modlitby. Hovorili
sme si už o intimite s Bohom.
O tom, že s ním máš viesť
vnútorné dialógy, keď kráčaš
dňom, o pohľadoch, ktoré mu
venuješ uprostred práce, keď
niet času na veľké rozhovory,
o vstávaní i zaspávaní v jeho
blízkosti. Takto žitý vzťah
ťa s Bohom zblíži. Chvála sa
rodí v čase modlitby, keď sa
potom oddelíš od každodennosti, prídeš k nemu a odložíš
svoje starosti. Keď sa rozhodneš
chvíľu nič neriešiť a upriamiť
srdce na neho. Ty sa v tej chvíli
staráš oňho a on sa stará o teba.
Nechceš pre seba nič, a tak ti
toto vyprázdnené srdce naplní
sebou. Takáto chvála odzbrojí
klamstvá nepriateľa, postaví
všetko v tvojom živote na svoje
miesto, bude mocnou zbraňou
proti strachu, prinesie slobodu, posilní a bude premieňať
kamenné srdce na srdce čisté,
zdravé, normálne, dobré a pokorné.

Modlitba chvály nie je niečo,
čo ty dávaš Bohu, ale je to postoj, ktorý pretečie z tvojho srdca ako víno z čaše po tom, čo si
bol naplnený Božou dobrotou.
Odložiť starosť o seba čosi stojí.
Preto je chvála obetou, a ak je
úprimná, zostúpi na ňu Božie
požehnanie. Môže mať rôzne
podoby. Bude to možno odpočinok v istote, že sa postará, alebo
jeho radosť, ktorá ťa povzbudí,
či odvaha a istota, že ľudia nad
tebou nemajú moc, alebo ťa
privedie na kolená v bolesti
za iných, ktorí túto Božiu dobrotu nepoznajú. Takto prežívaná modlitba zrejme nebude
všednou záležitosťou. Ale prečo
sa o ňu nesnažiť, čo poviete?!  
Jemu naozaj patrí všetka sláva,
česť a poklona a dať mu ju stojí
za to. Lebo strácať svoj život
pred jeho tvárou znamená získavať to, čo oko nevidelo a ucho
nepočulo, čo nám však zjavuje
skrze Božieho Ducha. n
Valéria Juríčková

zo života svätých

Svätý Eusebios zo Samosaty

V

roku 361 sa konali v Antiochii voľby
patriarchu a bol zvolený mierny a nábožný Meletios. Volili ho aj odpadlíci ariáni
v nádeji, že nebude proti ich odchýlkam
od pravej katolíckej náuky nič namietať.
Písomná správa o týchto voľbách bola
daná do úschovy biskupovi Eusebiovi zo
Samosaty.
Ariánske nádeje sa rozplynuli už pri prvej
kázni nového patriarchu, ktorý čo najúprimnejšie vyriekol svoje vyznanie v božstvo Ježiša Krista. Vtedajší cisár Konštantín,
ktorý bol prívržencom arianizmu, hneď

poslal svojho úradníka k Eusebiovi, aby
odovzdal správu o voľbách Meletia za patriarchu. Eusebios nebojácne cisárskemu
úradníkovi povedal: „Urobím to iba v tom
prípade, ak mi to prikážu všetci tí voliči,
ktorí tú správu o voľbách podpísali.“ Keď
sa mu začali vyhrážať, že mu za to odseknú
pravú ruku, pohotovo odpovedal, že radšej
je pripravený prísť o obe ruky, než by mal
byť neverný svojmu záväzku. Keď sa cisár
o jeho smelosti dozvedel, viac už správu
o voľbách od neho nepožadoval. Biskup
Eusebios istý čas spolupracoval s ariánmi,

pretože si myslel, že sa takto pričiní o kresťanské zjednotenie, ale zbadal, že toto
jeho správanie katolíkov pohoršuje a všetky cirkevné spojenia s ariánmi prerušil.
Navštívil Kapadóciu a pričinil sa tam o to,
aby v Cézarei zvolili za arcibiskupa svätého
Bazila Veľkého. Angažovanie Eusebia v tejto
veci bolo také úspešné a užitočné, že svätý
Gregor Naziánsky o ňom napísal: „On je
stĺp pravdy, svetlo sveta, nádoba, v ktorej
Boh rozdával ľuďom svoje milosti. On je
podpora a sláva pravoverných“.
Jozef Gača

22 | na každý deň
PONDELOK 6. jún
Prepodobný Bessarión Divotvorca
Čítania: Sk 21, 8 – 14, zač. 45; Jn 14, 27b – 15,
7, zač. 49

Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo
prichádza knieža sveta. Nado mnou
nemá nijakú moc, ale svet má poznať, že
milujem Otca a robím, ako mi prikázal
Otec. (Jn 14, 30 – 31)
Ak nepočujem Ježiša vo svojom srdci, je
to aj preto, že som v blízkosti alebo priam
v otroctve kniežaťa tohto sveta. Boží Syn
o ňom nehovorí, že je pánom iba posadnutých, ale že je kniežaťom sveta. Blahoslavený
Ján Pavol II. tým, že v roku 1984 zasvätil celý
svet (a zvlášť Rusko) Panne Márii, zabránil
nukleárnej vojne, ktorá mala vypuknúť
v roku 1985.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod každodenný s refrénom
sviatku. Ostatné menlivé časti z Nanebovstúpenia Pána. (HS: 243; PZ: 210; HP: 225)

UTOROK 7. jún
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„Modlite sa, kým sa vám modlitba nestane
radosťou“.

stal, kým neprídem, čo teba do toho? Ty
poď za mnou!“ (Jn 21, 22)

Liturgia: Menlivé časti ako 6. júna. (HS:
243; PZ: 210; HP: 225)

„Pas moje baránky, moje ovce!“ Tri razy Pán
Ježiš poveruje apoštola starať sa o jeho stádo, o jeho dedičstvo. Je to veľká výsada. No
v tom zaznejú aj nepríjemné Kristove slová:
„... čo teba do toho. Ty poď za mnou.“ Niekedy natoľko riešime iných, že pozabudneme
na to najdôležitejšie – kráčať za Pánom. Aj
aktívna Marta bola takto „uzemnená“.

ŠTVRTOK 9. jún
Arcibiskup Cyril Alexandrijský
Čítania: Sk 25, 13 – 19, zač. 48; Jn 16, 23 –
33a, zač. 55 (rad.); Hebr 13, 7 – 16, zač. 334;
Mt 5, 14 – 19, zač. 11 (sv.)

Toto som vám povedal, aby ste vo mne
mali pokoj. (Jn 16, 33)
Tento týždeň sa z evanjelia číta rozlúčková
Ježišova reč. Je to dojemné. Ježiš vysvetľuje,
povzbudzuje. Citlivo a starostlivo. Nechce,
aby učeníci žili v strachu z toho, že ich fyzicky opúšťa. Sľúbi im, že bude dobre... Tak
ako otec svoje dieťa pred nejakou skúškou:
„Neboj sa, bude dobre“.
Ó, Bože, aký si nádherný vo svojej starostlivosti o nás!
Liturgia: Menlivé časti ako 6. júna. (HS:
243; PZ: 210; HP: 225)

Hieromučeník Teodot Ankyrský

10. JÚN, piatok

Čítania: Sk 21, 26 – 32, zač. 46; Jn 16, 2b –
13a, zač. 53

Hieromučeník Timotej

Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás
do plnej pravdy. (Jn 16, 13)
Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša povedala:
„V hodinu mojej smrti si po mňa nepríde
smrť. Po mňa si príde Ježiš.“ Na takéto slová
nie sme zvyknutí. Sv. Pavol vraví: „Preto
vám vyhlasujem, že nik, kto hovorí v Božom
Duchu, nepovie: ,Prekliaty Ježiš!‘, a nik nemôže povedať: ,Ježiš je Pán‘, iba ak v Duchu
Svätom.“ Tak ako Terezke, aj nám chce Svätý
Duch zjaviť nádherné pravdy.
Liturgia: Menlivé časti ako 6. júna. (HS:
243; PZ: 210; HP: 225)

STREDA 8. jún
Prenesenie ostatkov veľkomučeníka
Teodora Tyróna
Čítania: Sk 23, 1 – 11, zač. 47; Jn 16, 15 – 23,
zač. 54 (rad.); 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 292; Mt
10, 23 – 31, zač. 37 (sv.)

A vašu radosť vám nik nevezme. (Jn 16,
22)

Mal som rád skúšky z teologických predmetov. Na jednej strane stres, no na druhej
strane bol človek nútený učiť sa Božie slovo,
ktoré je zahrnuté v mnohých predmetoch,
a to množstvo Božieho slova ma priam
„nútilo“ k modlitbe. A tam, kde je modlitba,
tam je radosť. Preto Božia Matka opakuje:

Čítania: Sk 27, 1 – 44, zač. 50; Jn 17, 18 – 26,
zač. 57

... aby všetci boli jedno... (Jn 17, 21)
Modlil som sa pri relikviách bl. Vasiľa Hopka: „Ak mi vyprosíš u Pána Boha, aby som
sa stal kňazom,... budem rozširovať úctu
k tebe“. Po mnohých prekážkach prišiel deň
mojej kňazskej vysviacky a „náhodou“ v tú
nedeľu bolo 23. júla – deň smrti bl. Vasiľa.
Bol to veľký človek. Bol to Ježišov brat, lebo
žil jeho slová: „Aby všetci boli jedno...“
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár z Nanebovstúpenia
Pána, Bartolomejovi a Barnabášovi (presunutí z 11.06.), Sláva kondák Bartolomejovi
a Barnabášovi, I teraz kondák z Nanebovstúpenia Pána. Prokimen, Aleluja a pričasten z Nanebovstúpenia Pána a Bartolomejovi a Barnabášovi. Namiesto Dôstojné je sa
spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku.
Zdržanlivosť od mäsa. (HS: 243, 385; PZ:
210, 365; HP: 225, 388)

SOBOTA 11. jún
Piata zádušná sobota. Apoštoli Bartolomej a Barnabáš
Čítania: Sk 28, 1 – 31, zač. 51; Jn 21, 15 – 25,
zač. 67 (rad.); 1 Sol 4, 13 – 17, zač. 270; Jn 5,
24 – 30, zač. 16 (zosnulým)

Ježiš mu odpovedal: „Ak chcem, aby zo-

Liturgia: Menlivé časti zosnulým. Namiesto Dôstojné je sa spieva Najčistejšia
Bohorodička. Panychída. (HS: 162; PZ: 116;
HP: 117)

NEDEĽA 12. jún
Svätá Päťdesiatnica – Zoslanie Svätého
Ducha. Prep. Onufrios Veľký a Peter
Atoský
Čítania: Sk 2, 1 – 11, zač. 3; Jn 7, 37 – 52; 8,
12, zač. 27

Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú
prúdy živej vody. (Jn 37, 38)
Sme stvorení na Boží obraz. Boh je život
a aj my sme stvorení na to, aby sme sa stali
prameňmi života. Boh to chce, preto nám
prisľúbil, že z nás potečú prúdy živej vody.
Apoštol Peter mal silné reči, že pôjde s Ježišom na smrť, no keď Ježiša zviazali a odviedli, Petra sa zmocnil strach. Bol úplne
zviazaný strachom.
No po Turícach pred všetkými volá: „Vodcovia ľudu a starší! Ak nás dnes vyšetrujete pre
dobrý skutok, vykonaný na chorom človekovi, ako sa tento uzdravil, nech je známe
vám všetkým a všetkému izraelskému ľudu,
že v mene Ježiša Krista Nazaretského“ (Sk
4, 8 – 10).
Hanbíme sa priznať ku Kristovi, hanbíme sa
strápniť pre Ježiša z jednoduchého dôvodu.
Nemáme na to! Nemáme toľko sily, aby sme
boli bláznami pre Nazaretského. Nemáme
silu na to, aby sme ukázali, že Božie kráľovstvo má v našich očiach veľkú cenu.
Svätý Duch je tou silou. Je poľutovaniahodné, že mnohí kresťania si spomenú na Svätého Ducha iba vtedy, ak ich dcéra alebo syn
majú v škole skúšku.
Boh chce, aby z nás tiekol prúd odvahy. No
nejde len o odvahu. Svätý Duch je múdrosťou, radosťou, pokojom, nádejou, silou
niesť kríž, prekonávať prekážky, ťažkosti,
pokušenia. Boh chce, aby z nás tiekli prúdy
radosti. Boh chce, aby z nás tiekli prúdy
pokoja, Božej múdrosti, lásky, odpustenia,
milosrdenstva. On to chce.
Liturgia: Menlivé časti z Päťdesiatnice.
Myrovanie. (HS: 248; PZ: 216; HP: 232)
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PONDELOK 13. jún
Pondelok Svätého Ducha – Sviatok Najsvätejšej Trojice. Mučenica Akvilína
Čítania: Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Mt 18, 10 – 20,
zač. 75 (Svätému Duchu); 2 Kor 13, 11 – 13, zač.
197b; Mt 28, 18 – 20, zač. 116b (Trojici)

Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec
a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých
deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde
hľadať tú, čo zablúdila? (Mt 4, 12)
Dostal som ovcu a jahňatá, aby vypásali
farskú záhradu. Ovca ešte nebola udomácnená a chcela ujsť. Začala sa naháňačka.
Keď susedia videli to divadlo, zbehli sa
pomôcť. Jahňatá sme chytili, no ovca ušla
a stratila sa. Bol pondelok Svätého Ducha.
Po liturgii ľudia išli hľadať ovcu. Hľadali
sme až do tmy. Pán nás hľadá s oveľa väčšou
námahou. On ani nespí.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod zo sviatku Päťdesiatnice.
Tropár z Päťdesiatnice, Tropár z Trojice,
Sláva kondák z Trojice, I teraz kondák
z Päťdesiatnice. Prokimen, Aleluja a pričasten z Päťdesiatnice a z Trojice. Namiesto
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos
z utierne sviatku. (HS: 251; PZ: 219; HP: 235)

UTOROK 14. jún
Prorok Elizeus
Čítania: Rim 1, 1 – 7; 13 – 17, zač. 79; Mt 4,
25.5, 1 – 13, zač. 10

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil
na vrch. A keď sa posadil, pristúpili
k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil
ich. (Mt 5, 1 – 2)
Ježiš učil. Jeho učenie nebolo jeho zamestnaním. On neučil preto, aby mal z čoho
žiť. Jeho učenie bolo prejavom jeho lásky
a milosrdenstva. Jeho učenie bolo darovaním večného života. On by nás mohol
nechať v klamstvách a bludoch, no pretože
nás miluje, musí nás učiť. On nás nemôže
nechať v temnotách. Dovoľujem mu, aby ma
učil? Milujem jeho slová?

Vysoko vyzdvihnutá latka, ktorú nik nepreskočí. Iba on, Ježiš. On chce, aby sme sa obliekli do neho, do jeho spravodlivosti. Jedinou
cestou je Ježiš. Niet iného mena, niet iného
víťaza. On vyhral aj za nás, preto povedal
myronosičkám: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom...“ On nás nazýva bratmi,
pretože nám túži dať svoju spravodlivosť.
Liturgia: Menlivé časti ako 14. júna. (HS:
248; PZ: 216; HP: 232)

Príslovie hovorí: „Kde je vôľa, tam je cesta.“
Vôľa úzko súvisí s túžbou. Túžby sú našimi
motormi a bez nich sme akoby bezmocní.
Niektoré túžby dáva iba Svätý Duch. Ako
tieto túžby získať? Jednoducho. Prosiť, modliť sa: „Duchu Svätý, príď a vlož do môjho
srdca túžbu po svätosti, túžbu po modlitbe,
túžbu po Božom slove, túžbu obetovať sa...“

ŠTVRTOK 16. jún

Liturgia: Menlivé časti ako 14. júna. (HS:
248; PZ: 216; HP: 232)

Biskup Tychón Divotvorca
Čítania: Rim 1, 28 – 2, 9, zač. 81; Mt 5, 27 –
32, zač. 13

Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už
s ňou scudzoložil vo svojom srdci. (Mt 5, 28)
Žijeme v dobe telesnej žiadostivosti. Médiá,
novinári, móda úmyselne rozdúchavajú
v ženách a dievčatách túžbu „byť sexi“. To je
však iba obyčajná telesná žiadostivosť, ktorá
nemôže mať dobré ovocie, pretože platia
Ježišove slová: „Zasaďte zlý strom a bude zlé
aj jeho ovocie“. Viac sa oplatí rozdúchavať
oheň Svätého Ducha ako oheň žiadostivosti.
Liturgia: Menlivé časti ako 14. júna. (HS:
248; PZ: 216; HP: 232)

PIATOK 17. jún
Mučeníci Manuel, Sabel a Izmael
Čítania: Rim 2, 14 – 29, zač. 82; Mt 5, 33 –
41, zač. 14 (rad.); Júd 1, 1 – 10, zač. 77; Jn 14,
21 – 24, zač. 48b (ap.)

Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti
šaty, nechaj aj plášť. (Mt 5, 40)
Blažený Pavel Gojdič sa často modlil: „Môj
Pane a Bože! Celkom sa ti odovzdávam...
Ľudia ma môžu zbaviť cti, môžu prekaziť
moje plány, môžem prísť o svoj majetok, no
dôveru k tebe z môjho srdca nikto nevytrhne... Zachovám si ju do posledného dychu
môjho života.“ Nemôžeme mať všetko.
Blažený Pavel nám ukázal, čo si nesmieme
dať zobrať. Ďakujeme!

Prorok Amos

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z Päťdesiatnice, Topár Júdovi
(presunutý z 19.06.), Sláva kondák Júdovi,
I teraz kondák z Päťdesiatnice. Prokimen,
Aleluja a pričasten z Päťdesiatnice a Júdovi.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9.
irmos z utierne sviatku. Voľnica. (HS: 248,
387; PZ: 216, 367; HP: 232, 390)

Čítania: Rim 1, 18 – 27, zač. 80; Mt 5, 20 –
26, zač. 12

SOBOTA 18. jún

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod každodenný s refrénom
sviatku. Ostatné menlivé časti z Päťdesiatnice. (HS: 248; PZ: 216; HP: 232)

STREDA 15. jún

Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako
spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. (Mt 5, 20)

Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý
váš nebeský Otec. (Mt 5, 48)

Mučeník Leontios
Čítania: Rim 1, 7b – 12, zač. 79b; Mt 5, 42 –
48, zač. 15

NEDEĽA 19. jún
Prvá nedeľa po Päťdesiatnici – Nedeľa
všetkých svätých. Apoštol Júda, podľa
tela Pánov brat
Čítania: Hebr 11, 33 – 12, 2a, zač. 330; Mt 10,
32 – 33. 37 – 38; 19, 27 – 30, zač. 38

Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma,
nie je ma hoden. (Mt 10, 38)
Svätý Augustín napísal: „Láska je závažie,
ktoré ma ťahá nahor.“ Je to veľmi pekná
duchovná pravda, ktorá sa dá rozvíjať. Čím
väčšie závažie, tým väčšia sila ťahania.
A hoci sme slabí a hriešni, predsa je v našej
moci zväčšovať „hmotnosť“ lásky. Akým
spôsobom? Odpovie nám tá, ktorá o sebe
povedala: „Mojím povolaním je láska“ (sv.
Terézia od Dieťaťa Ježiša). Veľmi jednoducho píše: „Láska sa živí obeťami.“
Počas svojho krátkeho života nikdy nechcela
premárniť žiadnu príležitosť k láske a aj
iných povzbudzovala: „Neodmietnime mu
(Ježišovi) ani tú najmenšiu obeť. V náboženskom živote je všetko také veľké... Zodvihnúť
špendlík z lásky môže obrátiť človeka. Aké
to tajomstvo! Len Ježiš môže dať našim
skutkom takúto hodnotu“.
Čo dodať k takejto láske? Nič. Nechať sa
zapáliť. Aj preto treba čítať životopisy
svätých. Sú totiž chytľavé. A ak sa pozrieme
na ich životy, uvedomíme si, že nikto z nich
sa nestal svätým sám. Svätý Augustín vďaka
sv. Monike, sv. Dominik vďaka sv. Boscovi
a na vladyku Vasiľa mal vplyv vladyka Pavel.
Pri svätcovi stále nájdeme svätca.
Boh nás nemohol stvoriť pre nič dokonalejšie, ako je láska. Sme stvorení z lásky a pre
lásku. A iba s láskou dokážem niesť každý
deň svoj kríž. Svätý Duch je láska a ak v nás
bude prebývať, zapáli nás a z nášho života
urobí ľúbeznú obetu Pánovi.
Liturgia: 8. hlas. Evanjelium na utierni
prvé. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá.
Tropár z hlasu, Tropár svätým, Sláva, I teraz
kondák svätým. Ostatné z hlasu a svätým.
(HS: 152, 253; PZ: 106, 221; HP: 107, 237)
Marek Badida
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Premenenie Pána 1
V

okruhu cirkevných
sviatkov sú tri, ktoré
majú k sebe veľmi blízko, ktorých obsah je podobný. Je
to Päťdesiatnica, Bohozjavenie
Pána a Premenenie Pána, ktoré
sú vzájomne prepojené svojou
trojičnou podstatou. V udalosti
premenenia sa Presvätá Trojica
zjavila najmä v sláve nestvoreného božského svetla. V ňom je
všetko svetlo, všetko sa ním napĺňa a všetko sa v ňom tajomne
premieňa.
Vrch hory Tábor, na ktorú
Spasiteľ vyviedol vybraných
učeníkov, sa naplnila vyliatím
božského svetla, nevysloviteľnou slávou božstva. A týmto
vyliatím božského svetla je
naplnená každá ikona sviatku.
Túto skutočnosť potvrdzuje aj
zobrazenie v centrálnej kupole
chrámu Hagia Sofia v Konštantínopole, kde je Kristus zobrazený s otvoreným evanjeliárom
so slovami: „Ja som svetlo sveta“
(Jn 8, 12). Ako uvádza P. Evdokimov, téma svetla prechádza
celou ortodoxnou ikonografiou,
prenikajúc týmto umením
a premieňajúc ho na veľkolepý

„slnečný mysticizmus“. V minulosti každý mních – ikonopisec
začínal svoju cestu v tomto
„božskom umení“ písaním
ikony Premenenia. Prečo práve
táto ikona? Podľa výkladu otcov
to, čo apoštoli na vrchu videli,
bolo predzvesťou budúceho
sveta po vzkriesení mŕtvych,
videnie premeneného sveta,
a tak keď ikonopisec zobrazoval
toto tajomstvo, musel zakúsiť,
že je schopný vidieť svet nie
profánnym spôsobom, ale očami viery – táborským svetlom,
pohľadom osvieteným Božou
milosťou.
Najstaršie zobrazenie Premenenia, pochádzajúce zo 6.
storočia, nachádzame vo svätyni (apside) chrámu Monastiera
sv. Kataríny na hore Sinaj, kde
táto mozaika už obsahuje podstatné prvky neskorších ikon.
V byzantskom svete sa stala
pravidlom a svoju definitívnu
podobu dosiahla pred obdobím
ikonoborectva. Jediný prvok,
ktorý táto mozaika neobsahuje
v porovnaní s ikonami neskorších období, je hora Tábor.
Z toho istého obdobia pochá-

KNIHA: Max Lucado – 3:16
Dvadsaťdvaslovná
prehliadka nádeje sa
začína Bohom, končí sa
životom a povzbudzuje nás robiť rovnako.
Dostatočne krátka na to,
aby sme si ju napísali
na servítku či naučili sa
ju naspamäť, a predsa
taká hutná, že prestála dve tisícročia búrok
a otázok. Ak neviete o Biblii nič, začnite tu.
Ak o nej viete všetko, vráťte sa sem. Všetci
to potrebujeme pripomenúť. Srdcom
ľudského problému je ľudské srdce. A Boží
medikament je predpísaný v Evanjeliu podľa sv. Jána 3, 16. Kniha obsahuje aj zamyslenia na 40 dní.
„Pretože Boh tak miloval svet, že dal
svojho jedného a jediného Syna, aby
ktokoľvek v neho verí, nezahynul, ale mal
večný život.“ (Ján 3, 16 NIV) On miluje. On
dáva. My veríme. My žijeme.
INZercia

dza aj mozaika v apside
Chrámu sv. Apollinára
v Ravenne, kde je však
na rozdiel od mozaiky
na Sinaji zobrazenie viac
symbolické, pripomínajúce
čiastočne umenie prvých
storočí, kde prevládal
symbolizmus, ktorý bol
neskôr nahradený figuratívnym umením. Pre lepšie
pochopenie a zvýraznenie
rozdielov si túto mozaiku
priblížime.
Uprostred apsidy na veľkej modrej svätožiare posiatej množstvom hviezd
je umiestnený monumentálny
kríž – symbol Krista. Vpravo
od kríža z pohľadu nazerajúceho je na oblakoch po pás (pol
figurálne) zobrazený prorok Eliáš s vystretou pravicou ukazujúcou na kríž. Naľavo od kríža
je podobne ako Eliáš zobrazený
Mojžiš. Zaujímavo pôsobí
spodná rovina mozaiky, kde tri
ovečky uprostred kraja symbolicky zobrazujú troch apoštolov
− Petra, Jakuba a Jána, účastných na premenení. Pod krížom
je zobrazený patrón chrámu

FILM: The Last Exorcism (Posledný exorcizmus)

Tému exorcizmu sa
rozhodli autori zasadiť
do nového, originálneho
šatu. Aj keď sa zdá, že
film je o dievčati Nell,
ktoré má stále desivejšie záchvaty, môžeme
ho vidieť ako niečo
viac. Viac než len film
o exorcistovi Marcusovi, ktorý pochybuje
o tom, že diabol existuje. Vyháňanie diabla
robí len ako šou, aby si privyrobil u naivných ľudí. Nezabúdajme ale, že diabol je
pánom klamstva. Marcus zisťuje, že sa celý
čas mýlil a diabol existuje... Film je originálne natočený. To, čo robí film skutočne
výnimočným, je spôsob natočenia pomocou amatérskej kamery. Skákavý obraz,
niektoré nekvalitné zábery, štýl domáceho
videa atď. dodávajú filmu skutočne realistický výzor.
Lukáš Petruš

sv. Apollinár, ktorého sprava
i zľava obkolesujú ovečky. E.
Sendler objasňuje, že všetky
tieto prvky svedčia o archaizme
pod vplyvom miestnej tradície,
ktorá stála na polceste medzi
umením katakomb a figuratívnym umením Byzancie. n
Milan Gábor
Mozaika Premenenia Pána
v presbytériu chrámu v Ravene:
www.jfbradu.free.frupload.
wikimedia.org

HUDBA: Rock of Ages
Koncom minulého
roka sa spojili niekoľkí
známi speváci súčasného sveta kresťanskej
populárnej hudby, aby
vytvorili veľmi príjemný
album piesní (Rock of Ages), ktoré možno
poznáte aj z našich spevníčkov. Niektoré
skladby ako Strong Tower (Silná veža) alebo Mighty To Save (Mocný pre záchranu)
sú nadšencom kresťanskej hudby známe,
no mnohé skladby sú novinkami a nenájdete ich na žiadnom inom albume. Speváci
ako Eric Mizelle, Caitlin Evanson, Joseph
Rojas, Jeremy Camp alebo Josh Smith
vytvorili skutočne kvalitné spevavé piesne
poprepletané krásnymi veršami, dojímavými melódiami a láskou k Bohu. Piesne sú
vhodné na rozjímanie, ale aj ako hudobná
modlitba. Vrelo odporúčam.
Lukáš Petruš
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Návrh loga pre edíciu kníh – súťaž
Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove vyhlasuje súťaž na návrh
loga desaťdielnej edície kníh Gréckokatolícka cirkev na Slovensku (Historický schematizmus), ktoré budú postupne vychádzať
v rokoch 2012 – 2018 pri príležitosti blížiaceho sa 200. výročia
ustanovenia Prešovského gréckokatolíckeho biskupstva.

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“.
05.06. – Ježiš uzdravuje – deň modlitieb za vnútorné a telesné uzdravenie,
Mestská športová hala v Sabinove
- 16.00 modlitba chvál
- 17.00 prednáška a modlitba za uzdravenie
duše a tela
- 18.30 individuálne modlitby za rozličné
potreby
09.06. – Večer chvál s modlitbou
za uzdravenie, Prešov, Opál
Začiatok o 17.00 hod.
11.06. – Turíce s Koinoniou Ján Krstiteľ,
Ľutina, bazilika
- 17.00 modlitba chvál
- 18.00 prednáška
- 19.00 modlitby za vyliatie Svätého Ducha
a uzdravenie
17.06. – Liturgia s modlitbami
za uzdravenie, Levoča
Začiatok o 18.00 hod.
18.06. – 19.06 Kurz Filip – Vranov nad
Topľou-Čemerné, dom kultúry
Začiatok o 11.00 hod.
25.06. – 26.06 Kurz Filip, SOŠ podnikania v Prešove
26.06. – Koinonia – otvorená
Bližšie informácie: 0905 382 260
www.koinoniapo.sk; sek@koinoniapo.sk
spolok
sv. cyrila a metoda
Gréckokatolícky kalendár 2012
Prosíme všetkých prispievateľov do Gréckokatolíckeho kalendára, aby svoje príspevky
poslali do konca júna na adresu spolku
(Hollého 4, 071 01 Michalovce) alebo elektronicky na e-mailovú adresu zodpovedného
redaktora: o.michal.hospodar@mail.t-com.
sk. Redakcia kalendára víta aj fotografiu
k príspevku.
Výbor spolku
Nové knihy
V spolkovom vydavateľstve BYZANT Košice
vyšlo pri príležitosti 20. výročia obnovenia
spolku niekoľko nových knižných titulov. Ide

o knihy mapujúce činnosť spolku, životopisy
otca Jozefa Kneža a Dr. Jozefa Pichonského,
medailóny našich básnikov atď. Prípadní
záujemcovia si môžu knihy objednať na adrese spolku alebo elektronicky na adrese
vydavateľstva www.byzant.sk.
výbor spolku
blahoželáme
18. júna 2011 oslávi svoje životné jubileum
− 90 rokov náš dlhoročný kantor pán Juraj
Marcin z Dvorianok. K tomuto krásnemu
jubileu vám vyprosujeme veľa Božích milostí
a stálu ochranu Bohorodičky, zdravie, šťastie
a spokojnosť v kruhu svojej aj farskej rodiny.
farská rada farnosti Dvorianky
sPOMÍNAME
30. mája uplynul rok, čo nás vo veku 34 rokov
navždy opustil pri tragickej autonehode náš
ocko a manžel Vladislav Fedor z Iňačoviec.
S láskou a v modlitbách na neho spomínajú
manželka Katka, synček Kamilko, rodičia
a celá rodina.
Nech mu dobrotivý Boh dá večný odpočinok!
Odišiel tíško, niet ho medzi nami, no v našich
srdciach žije spomienkami. 7. júna 2011
uplynú dva roky od smrti môjho manžela,
otca a dedka Michala Jurašeka z Ruskej
Novej Vsi. Kto ste ho poznali, venujte mu
spomienku tichými modlitbami.
manželka Marta, syn Martin s rodinou
a dcéra Ľubica s rodinou
poďakovanie
22. apríla nás vo veku nedožitých 74 rokov
opustil Ján Bujňák z Nižných Repáš. Chceli
by sme sa poďakovať za krásnu rozlúčku
duchovnému otcovi Mariánovi Sterančákovi
a všetkým prítomným, ktorí sa prišli rozlúčiť
s nebohým.
smútiaca rodina
oznamy
Breakfestival
Redemptoristi a gréckokatolícka farnosť
v Starej Ľubovni pozývajú na 2. ročník
Breakfestivalu, ktorý sa uskutoční 26. júna
2011 v rekreačnom zariadení Dunajec Village
v Červenom Kláštore.
Program sa začne o 10.30 hod. sv. liturgiou
pod holým nebom, ktorú bude celebrovať
otec Jaroslav Štelbaský CSsR, protoigumen
redemptoristov, a kazateľom bude otec
Michal Zamkovský CSsR.
Spestrením je program pre najmenších

Podmienky
Niektoré z možností tematického zamerania loga: cyrilo-metodská
tradícia, drevená architektúra, Gréckokatolícka metropolia na Slovensku (Prešov, Košice, Bratislava); ikonografické prvky; život
a dynamika Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a pod.
Formát: A4 s krátkym textovým popisom – vysvetlením návrhu
Technika: ľubovoľná (návrh by mal byť moderný, štylizovaný).
Termín: koniec augusta 2011
Príspevky môžete zaslať na adresu: Gréckokatolícke arcibiskupstvo,
Hlavná 1, 081 35, Prešov; email: lubomir.petrik@greckokat.sk.
Bližšie informácie: 0911 512 021
Výherca získa zaujímavú odmenu.

Richarda Čanakyho a Márie Podhradskej, ale
aj zábavné atrakcie pre deti.
Spíker: Ján Buc
Prednáškové workshopy:
Čas trávený hľadaním povolania – Metod Lukačik + laik (pre mládež)
Čas trávený s rodinou – Peter Maretta
(pre manželov)
Čas trávený s Bohom – Michal Zamkovský
(pre účastníkov Breakfestivalu)
Srdečne všetkých pozývame!
Vladimír Kišák CSsR
Púť do Medžugoria
GKFÚ v Sečovskej Polianke vám ponúka 2. – 8.
júla 2011 Mariánsku púť do Medžugoria pri
príležitosti 30. jubilea.
Cena púte: 135 eur (doprava, 4-krát ubytovanie s kuchyňou, 2-krát zastávka pri mori
v Makarskej)
Duchovný program: Medžugorie, Tihalina,
Lurdská jaskyňa Vepric, Kravické vodopády
Kontakt: 057 44 710 07, 0907 353 021 (otec
Ľubomír Novák)
inzercia
Slobodná, 48/160/59, veselá stredoškoláčka
hľadá muža s dobrým a láskavým srdcom,
ktoré vie, čo je spravodlivosť a čestnosť.
Kráčam s Ježišom, pridaj sa k nám.
Č. tel. 0949 213 013.
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
a fasád kostolov, fár a kláštorov, zrezávanie
stromov. Tel.fax.: 056 / 64 32 778. Mobil:
0905 467 937. Mail: zakmichalovce@stonline.sk
Maľovanie interiérov chrámov, obnova

fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov
a zlátenie. Pokrývanie kostolných striech
a veží. Tel: 035/659 31 39, 0905 389 168,
www.reart.eu
CENNÍK inzercie
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier):
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá.
Meno zvýrazňujeme zadarmo.
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva)
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
Firemna inzercia: znak (vrátane medzier):
3 centy a fotografia alebo rámček 3 eurá.
Bližšie informácie: 051 – 7731 481
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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
12.15 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
06.06. (pondelok) 08.30 Rozprávanie mlynára
Jána – Pravda 10.20 Z prameňa P 10.30 Poltón
klub 11.30 FILMiX ⓬ 12.00 Raduj sa, nebies
Kráľovná 12.30 Pieseň o slobode ⓬ 13.00 Cez
Matku k nádeji ⓬ 13.30 Tandem kvíz 14.15 Pri
káve 15.00 Octava dies 15.30 Katechéza 15.45 Poézia 16.00 Poltón 16.30 Ichtis – antivírus pre deti
16.45 Lectio divina 18.50 Putovanie kalváriami P
18.55 Príbehy z Euphrázie ⓬ 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 – Mnísi, panny a pustovníci ⓬
07.06. (utorok) 08.30 Centrum nápadov 10.15
Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 Moja
misia – magazín ⓬ 11.30 Štúdio AHA! 12.00
Raduj sa, nebies Kráľovná 12.30 Prví kresťania
– Mnísi, panny a pustovníci 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 Rozprávanie mlynára Jána – Pravda 17.00
Vlastná cesta (2) 18.50 Putovanie kalváriami 18.55
Lebo sme Nemci ⓬ P 19.25 Octava dies 19.50
Návratka 20.00 Správy P 20.10 Môj názor 20.20
Tandem kvíz 21.00 Gurmánska misia 21.15 FILMiX
⓬ 21.45 Pri káve 22.25 Príbehy z Euphrázie ⓬
08.06. (streda) 08.30 Ichtis – antivírus pre deti
08.45 Rytier Malíček (1) – Kráľovstvo tmy P 10.15
Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 Generálna audiencia P 12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná
12.30 Príbehy z Euphrázie ⓬ 13.00 Poltón 13.30
Večerná univerzita 14.15 Pri káve 15.00 Lectio
divina 15.45 Tandem kvíz 16.45 Centrum nápadov
17.15 Katechéza 18.50 Putovanie kalváriami
18.55 Kamalduli v severnom Taliansku P 19.25
Štúdio AHA! 19.55 Prehľad katolíckych periodík P
20.00 Správy P 20.10 Rehoľná abeceda P 20.20
ZimOsen P 21.15 Vlastná cesta (2) 21.45 Pri káve
22.25 Lebo sme Nemci ⓬
09.06. (štvrtok) 08.30 Svätý František (20) 10.15
Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 U Pav-
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la 11.50 Prehľad katolíckych periodík 12.00 Raduj
sa, nebies Kráľovná 12.30 Lebo sme Nemci ⓬
13.00 Poltón klub 13.55 Rehoľná abeceda 14.15
Pri káve 15.00 Moja misia – magazín ⓬ 16.15
Kniha 16.15 Poézia 16.30 Klbko 16.45 Rytier
Malíček (2) – O lenivom Kubovi P 16.55 Octava
dies 18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Školy pre
Európu 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
Kamalduli v severnom Taliansku
10.06. (piatok) 08.30 Klbko 08.45 Rytier
Malíček (3) – O trojhlavom šarkanovi... P 10.15
Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30
Vlastná cesta (2) 11.00 Večerná univerzita 11.40
Katechéza 12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná 12.30
Kamalduli v severnom Taliansku 13.00 Príbehy
z Euphrázie ⓬ 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 (20) 17.00 Štúdio AHA! 18.50
Putovanie kalváriami 18.55 Prví kresťania – Krst
barbarov ⓬ P 19.25 Saleziánsky magazín 19.50
Návratka 20.00 Správy P 20.10 Prehľad katolíckych
periodík 20.20 Moja misia – magazín ⓬ P 21.15
Katechézy Benedikta XVI. P 21.45 Pri káve 22.25
Školy pre Európu ⓬
11.06. (sobota) 06.45 Správy 07.00 Svätý
František (21) P 07.25 Rozprávanie mlynára Jána –
Štedrosť P 07.50 Klbko 08.05 Centrum nápadov P
08.35 Ichtis – antivírus pre deti P 08.50 Rytier
Malíček (4) – O pyšnom rytierovi P 09.05 Tandem
kvíz 09.50 Môj názor 10.00 Správy 10.15 Štúdio
AHA! P 10.50 ZimOsen 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 Príbehy z Euphrázie ⓬
16.30 Mediálna púť P 18.00 Svätá omša P 19.30
Katechézy Benedikta XVI. 20.00 Spravodajský
súhrn P 20.20 Don Camillo (1) ⓬ P 22.00 Taizé
večer P 22.50 U Pavla
12.06. (nedeľa) 06.45 Spravodajský súhrn 07.00
Rozprávanie mlynára Jána – Štedrosť 07.30 U Pavla
08.55 Katechézy Benedikta XVI. 09.20 Putovanie
kalváriami 09.25 Návratka 09.30 Sv. omša
z Vatikánu P 12.00 Raduj sa, nebies Kráľovná P
12.30 Poézia P 12.50 Svätý František (21) 13.15
Rozprávanie mlynára Jána – Štedrosť 13.40
Klbko 13.55 Centrum nápadov 14.20 Ichtis 14.35

pápežské misijné diela
Pápežské misijné diela  (PMD) – to sú ľudia, ktorí pomáhajú misio
nárom. Ako? Modlitbou, obetou i konkrétnou pomocou, ktorú
ten-ktorý misionár práve potrebuje.
Do tejto pomoci sa môžete zapojiť aj vy. Stačí, ak na adresu redakcie s označením PMD zašlete vystrihnuté poštové známky z vašej
korešpondencie. Tie sú spracovávané, balené a posielané do misijných stredísk.Tu ich kupujú filatelisti. Z utŕžených peňazí Katolícka cirkev financuje mnohé životne dôležité potreby chudobných
ľudí v misijných krajinách. Za tieto financie sa kupujú napríklad
lieky pre malomocných, strava pre hladujúcich Afričanov, stavajú
sa školy, nemocnice, detské domovy pre siroty, kopú sa studne, kupujú sa školské potreby pre chudobné deti, poskytuje sa duchovná
pomoc a mnoho iného. Chudobní sa veľmi tešia a pri modlitbách
pamätajú aj na dobrodincov a zberateľov známok.
Adresa redakcie: Slovo – PMD, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov

Rytier Malíček (5) – O hlúpom kráľovi P 14.55 Prví
kresťania – Krst barbarov ⓬ 15.30 Don Camillo
(1) ⓬ 17.20 Návratka 17.30 Octava dies P 18.00
Saleziánsky magazín 18.30 Rozprávočka P 18.40
Putovanie kalváriami 18.45 Vlastná cesta P 19.15
Poézia 19.30 Gurmánska misia 19.45 Katechéza P
20.00 Spravodajský súhrn 20.15 Rehoľná abeceda
20.25 Lebo sme Nemci ⓬ 20.50 Putovanie kalváriami 21.00 Večerná univerzita P 21.40 Celou vetou
21.50 Moja misia – magazín ⓬ 22.50 ZimOsen
23.45 Spravodajský súhrn
13.06. (pondelok) 08.30 Rozprávanie mlynára
Jána – Štedrosť 10.20 Z prameňa P 10.30 ZimOsen 11.30 FILMiX ⓬ 12.00 Anjel Pána 12.30
Školy pre Európu ⓬ 13.00 Lebo sme Nemci ⓬
13.30 Tandem kvíz 14.15 Pri káve 15.00 Octava
dies 15.30 Katechéza 15.45 Poézia 16.00 Poltón
16.30 Ichtis – antivírus pre deti 16.45 Medzi
nebom a zemou 18.50 Putovanie kalváriami P
18.55 Akrobati z Kware ⓬ 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
– Krst barbarov ⓬
14.06. (utorok) 08.30 Centrum nápadov 10.15
Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 Moja
misia – magazín ⓬ 11.30 Štúdio AHA! 12.00
Anjel Pána 12.30 Prví kresťania – Krst barbarov
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 Rozprávanie mlynára Jána
– Štedrosť 17.00 Vlastná cesta 18.50 Putovanie
kalváriami 18.55 Poklad najväčší 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
Akrobati z Kware ⓬
15.06. (streda) 08.30 Ichtis – antivírus pre deti
08.45 Rytier Malíček (6) – O pažravom sedliakovi P
10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30
Generálna audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.30
Akrobati z Kware ⓬ 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 Karmelitáni a brigitínky v Holandsku P 19.25
Gurmánska misia P 19.40 Kniha 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 Poklad najväčší
16.06. (štvrtok) 08.30 Svätý František (21) 10.15
Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 U Nikodéma 11.50 Prehľad katolíckych periodík 12.00
Anjel Pána 12.30 Poklad najväčší 13.00 ZimOsen
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 Rytier Malíček (7) – O lakomom
pánovi P 16.55 Octava dies 18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Albánsko – moja nádherná denná
drina 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 Karmelitáni a brigitínky v Holandsku 23.15
Doma je doma 23.55 Správy
17.06. (piatok) 08.30 Klbko 08.45 Vták Gabo
(1) – Ako prišiel vták Gabo na svet P 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 Vlastná
cesta 11.00 Večerná univerzita 11.40 Katechéza
12.00 Anjel Pána 12.30 Karmelitáni a brigitínky
v Holandsku 13.00 Akrobati z Kware ⓬ 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
(21) 17.00 Štúdio AHA! 18.50 Putovanie kalváriami

18.55 Prví kresťania – Byzancia – Nový Rím ⓬ P
19.25 FILMiX ⓬ 19.50 Návratka 20.00 Správy P
20.10 Prehľad katolíckych periodík 20.20 Moja
misia – magazín ⓬ P 21.15 Katechézy Benedikta
XVI. P 21.45 Pri káve 22.25 Albánsko – moja

nádherná denná drina ⓬
18.06. (sobota) 06.45 Správy 07.00 Svätý František (22) P 07.25 Rozprávanie mlynára Jána – Snaha P 07.50 Klbko P 08.05 Centrum nápadov 08.35
Ichtis – antivírus pre deti P 08.50 Vták Gabo (2) –
Vták Gabo a vlak 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 Anjel
Pána 12.25 Prehľad katolíckych periodík 12.30
Mariánska sobota P 13.30 Lectio divina 14.15
Generálna audiencia 15.40 Poézia 16.00 Akrobati
z Kware ⓬ 16.30 Albánsko – moja nádherná
denná drina ⓬ 17.00 Prví kresťania – Byzancia
– Nový Rím 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 Návrat
Dona Camilla (2) ⓬ P 22.15 Mikrodokument P
22.25 U Nikodéma 23.45 Spravodajský súhrn
19.06. (nedeľa) 06.45 Spravodajský súhrn
07.00 Rozprávanie mlynára Jána – Snaha 07.30
U Nikodéma 08.55 Katechézy Benedikta XVI. 09.20
Putovanie kalváriami 09.25 Návratka 09.30 Luxáreň 10.00 Svätá omša z Prešova P 11.25 Karmelitáni a brigitínky v Holandsku 12.00 Anjel Pána P
12.30 Poézia P 12.50 Svätý František (22) 13.15
Rozprávanie mlynára Jána – Snaha 13.40 Klbko
13.55 Centrum nápadov 14.20 Ichtis – antivírus
pre deti 14.35 Vták Gabo (3) – Vták Gabo sa fotografuje P 14.55 Prví kresťania – Byzancia – Nový
Rím ⓬ 15.30 Návrat Dona Camilla (2) 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 Poklad najväčší ⓬ 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 – dvojka
04.06. (sobota) 10.30 Bohoslužba – priamy
prenos svätej omše z pútnického miesta Staré
Hory pri príležitosti 300. výročia prenesenia milostivej sochy Panny Márie na oltár baziliky minor.
Celebruje Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický
diecézny biskup 12.10 Fatimské posolstvo 16.05
Poltón – magazín o gospelovej hudbe
05.06. (nedeľa) 12.20 Orientácie 11.55 Slovo
07.06. (utorok) 22.10 Sféry dôverné – diskusia
k 150. výročiu Memoranda slovenského národa
08.06. (streda) 14.20 Sféry dôverné R
11.06. (sobota) 14.15 Poltón
12.06. (nedeľa) 10.00 Archijerejská svätá
liturgia z Chrámu Svätého Ducha v Michalovciach pri príležitosti sviatku Zostúpenia Svätého
Ducha (slávi arcibiskup Cyril Vasiľ) 12.40 Orientácie
13.05 Slovo
14.06. (utorok) 15.05 Orientácie R
18.06. (sobota) 14.30 Poltón
19.06. (nedeľa) 10.00 Bohoslužba – priamy
prenos svätej omše z Kostola sv. Štefana v Trenčianskych Tepliciach, pri ktorej biskup udelí sviatosť
birmovania. Celebruje Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup 11.50 Orientácie – Televízny
posol 12.15 Slovo 12.30 Ekumenický koncert 2011
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rádio lumen
05.06. (nedeľa) 13.00 Literárna kaviareň – Agatha
Christie 14.00 Zo života do života
06.06. (pondelok) 20.30 Týždeň modlitieb
mladých za mladých
07.06. (utorok) 20.30 Sociálna náuka Cirkvi. Hosť:
Mons. František Tondra
11.06. (sobota) 18.00 Emauzy - Gréckokatolícka sv. liturgia z Košíc. Slúži o. Marko Rozkoš
12.06. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra Ežo
Vlkolinský 21.00 Karmel – 6. výročie pontifikátu
Benedikta XVI.
13.06. (pondelok) 20.30 Finálové kolo Gospel
talentu 2011
15.06. (streda) 20.30 Lupa – Rímskokatolícka
farnosť Veľká nad Ipľom
19.06. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra Otec Goriot
15.30 Svetlo nádeje – Centrum pre liečbu drogových
závislostí
20.06. (pondelok) 20.30 Herecké chodníčky
talentovaného Janka Jamricha
23.06. (štvrtok) 20.30 História a my – Význam
sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
26.06. (nedeľa) 13.00 Janko Matuška – autor
textu slovenskej štátnej hymny
27.06. (pondelok) Kajcamp 2011 – akcia pre
mladých a rodiny
29.06. (streda) 20.30 Lupa – Gréckokatolícka
farnosť Trnava

rádio slovensko
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 21.05 Cesty
rádio slovensko a regina
05.06. (nedeľa) 09.30 Svätá omša (Bratislava)
12.06. (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
rádio regina (KE)
12.06. (nedeľa) 07.00 Gréckokatolícka
svätá liturgia z Katedrály Narodenia Presvätej
Bohorodičky v Košiciach. Slúži otec Dipl. - Theol.
Univ Kamil Drozd.
21.06. (utorok) 20.00 Rádio magazín – duchovné
slovo: otec Mgr. Maroš Prejsa
25.06. (sobota) 19.00 Rádio magazín – duchovné
slovo: otec Mgr. Maroš Prejsa R

Pomôcky: Pripravoval
Achar, BAAS osnovu

Pilulka

Dobrá vôľa Živo, v hudbe Elektrárne
Vojany

Doktor, skr.

Vykonával
spoveď

Planétka

Detský
pozdrav

Sýrska polit.
strana

Škriabal

Vtáčie pero

Zákaz

Čistiaci prášok

Solmizačná
slabika

Punkt

Voltampér,
akr.

Americký, skr.

Matka zaklada
teľov Ríma

Ženské meno

Kucháril

Typ podniku

Krmná
ošípaná

Približne

Prenášaj

Rub

Senokos

Malý úľ

4. časť
tajničky
Ženské meno

Pivo,
po nemecky

Končatina

Skratka
na recepte
EČV
Partizánske

2. časť
tajničky

Nemecké
auto
Kancelárska
skratka
Spojka

Domácke
ženské meno

	P	K	V	L	A	K	E	Z	E	N	I	T	Ď Ť	S	O	K
	V	O	Y	K	S	U	A	CH	Á Á	S	V	R	S	V	I	T
	T	DZ	S	A	A	L	A	N	O	V	K	A	P	O	R	P	O
Ý Á	CH	T	R	H	A	A	D	K	R	R	M	T	V	C	V
	L	CH	L	I	E	B	A	N	A	I	A	O	 Á	Ú	E	Y	A
	O	A	O	I	T	 Ľ	S	N	I	R	D	Š	S	 Ľ	U	B	R

Zmena programu vyhradená.

Popularita

Rímske číslo
605

Hora

rádio regina (BA, BB)

05.06. (nedeľa) 07.30 P. Gabriš/J. Filo: Rieky
živej vody

3. časť
tajničky

Paradajka

Ťažký kov

Ruský súhlas

Vodný vták Kórejské auto Predložka

Modla

1. časť
tajničky

slovo

Autor:
Vladimír
Komanický
Kvalitné uhlie

Nedeľa 07.55 Z duše 14.45 Z duše R
05.06. (nedeľa) 07.55 S. Jurčáková: Naše deti
12.06. (nedeľa) 07.55 L. Lúčanská: Frekvencia M

rádio devín
Nedeľa 08.00 Slovo pre veriacich i neveriacich

Uruguajské
mesto

	S	R	Ť	R	P	L	I	A	A	N	E	Á	E	T	É	N	S
	O	H	V	T	O	B	U	V	V	I	A	T	T	S	É	E	R

Nálev

Legenda: ANANÁS, ARZÉN, ATLAS, AZYL, ÁRON, BAČA,
BANÁN, BIEDA, BLESK, ČINITEĽ, DOMOV, ETÉN, ETYL, HLUK,
HRACH, CHLIEB, CHOROBA, ISKRA, KAHAN, KANDIDÁT,
KANIBAL, KAPOR, KOSŤ, KRÁĽ, LANOVKA, LÁSKA, LOSOS,
ĽÚTOSŤ, NÁTER, NÁZOR, OBUV, OCEĽ, OLOVO, OSADNÍK,
PILÁT, PIVO, POLIEVKA, POSTEĽ, SAVANA, SLANINA, SLOVESO, SĽUB, SVIT, TERASA, TOVAR, TROVY, TVAR, UDICA, ULICA,
VIERA, VLAK, VLAS, VRANA, ZENIT, ŽUVAČKA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 26 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.

	S	Z	I	V	A	B	A	L	A	A	I	A	Á	Z	A	O	P
	K	S	E	L	B	C	A	B	I	N	N	N	R	N	Z	L	O
	A	S	R	B	I	E	D	A	I	C	A	A	O	Á	Y	O	V
	O	S	A	D	N	Í	K	Č	D	N	A	R	N	T	L	V	I
Á	Ž	U	V	A	Č	K	A	A	A	K	V	E	I	L	O	P

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 10: krížovka: (pozri Iz 26, 4); osemsmerovka: Modlitba pokorného preniká oblaky. Výherca:
Anna Brehová z Prešova. 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
10. – 12.06. Služba v spoločenstve. Na tomto víkende
budeme hovoriť o tom, aké služby v spoločenstve fungujú, ako hovoriť o Kristovi iným, ako svedčiť o Ježišovi,
budeme hovoriť tiež o tom, ako viesť chvály v spoločenstve. (Mgr. Peter Lipták & hostia) Podmienka: vek nad
15 r. a min. Kurz Filip
17. – 19.06. Bárkafest – koncertné vystúpenie gospelových kapiel; workshopy, divadlo, chvály, krátke filmy,
zábava.
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649

Stretnutie
prvoprijímajúcich detí
Prešovská archieparchia
Srdečne pozývame všetky deti, ktoré tohto roka po prvýkrát príjmu Pána Ježiša v Eucharistii na spoločné stretnutie s otcom arcibiskupom Jánom Babjakom
SJ.
Miesto: Ľutina
Dátum: 11. jún 2011

17. – 19.06. – Kurz Rút – evanjelizačný kurz pre
manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť
vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa
k plánu Boha pre kresťanské manželstvo
23. – 26.06. – Kurz prípravy na manželstvo. Urobte
pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah
posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium
– kvalitnú prípravu.
26.06. – 01.07. – Škola Otcovo srdce. Zaži skúsenosť
s Otcovou láskou.
gr.kat. mládež. pastor. centrum
Prešov – Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, Kaviareň: 0915558500
Streda 14.30 Študentské stretko
04.06. (sobota) – S batohom cez hory – výlet do Vysokých Tatier
škola v prírode sv. lukáša
Viničky-Hatfa, filokalia.c@stonline.sk, 0903216197

Program
10.00 archijerejská sv. liturgia
diskusia s otcom arcibiskupom
12.00 výlet do prírody a obed
13.30 športovo-zábavný program
15.45 Ruženec Božieho milosrdenstva
16.00 záver

pastoračné centrum rómov
Čičava, mojakomunita.sk/web/pcr-cicava,
0915 951 081
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231

Obed si každý zabezpečuje individuálne. Odporúčame športové oblečenie.
Poďme sa spoločne poďakovať za veľký dar a možnosť prijímať Telo a Krv Pána
Ježiša ako pokrm a posilu pre náš život a prežiť radosť, povzbudenie a zábavu.

04.06. – Fatimská sobota (sv. liturgia o 10.00 hod.,
Stropkovský protopresbyterát)
05.06. – Sv. liturgia s modlitbami za uzdravenie
(program sa začína o 9.30 hod.)		
11.06. – Stretnutie prvoprijímajúcich detí + Turíčna
vigília
18.06. – Púť mužov
02.07. – Fatimská sobota (sv. liturgia o 10.00 hod.,
protopresbyterát Vranov n/T-Čemerné)
Klokočov, www.klokocovmi.sk/cirkev.html,
0911 105 908

Košická eparchia

04.06. – Fatimská sobota (program sa začína o 8.30
hod.)
02.07. – Fatimská sobota

Fatimská sobota prvoprijímajúcich
Miesto: Klokočov
Dátum: 4. jún 2011

Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643

Program
08.30 Ruženec
09.00 Tretia hodinka
09.30 Svätá liturgia
11.00 Hry pre deti
Prednáška otca Dávida Zorvana s besedou pre rodičov na tému
Odovzdávanie viery v rodine

Srdečne vás pozývame!

04.06. – Fatimská sobota (program na hore Zvir sa
začína o 13.30 hod.)
05.06. – Malá púť (program na hore Zvir sa začína
o 9.00 hod.)
11.06. – Duchovná obnova
12.06. – Divadelné predstavenie – GMPC Prešov
26.06. – Púť žiakov – poďakovanie za uplynulý školský
rok
02.07. – Fatimská sobota
03.07. – Malá púť
16.07. – Koinonia Ján Krstiteľ (katechéza a modlitby)
23.07. – Svätenie áut
30.07. – Púť novokňazov

