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V novej zemi

Gréckokatolíci v Spojených štátoch

Srdečne vás pozývame na
3. METROPOLITNÚ PÚŤ
GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU
DO SANKTUÁRIA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
V KRAKOVE,
ktorá sa uskutoční
v sobotu 26. mája 2012.

Čo oko nevidelo

Príprava na začiatok Jubilejného roka príchodu
slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda
Program púte:
09.00 Otvorenie púte a privítanie pútnikov
09.15 Modlitba slávnostného ruženca
10.30 Archijerejská svätá liturgia, hlavný slúžiteľ
vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup
a metropolita, kazateľ vladyka Peter Rusnák,
bratislavský eparcha
12.30 Prestávka na obed
Piesne bohosloveckej gospelovej
skupiny Anastasis
13.30 Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi
14.30 Katechéza na tému
Posolstvo Božieho milosrdenstva
14.50 Príprava na Hodinku Božieho milosrdenstva
15.00 Hodinka Božieho milosrdenstva
15.30 Poďakovanie a požehnanie na cestu
Záver púte – gospelový blok piesní
skupiny Anastasis

z obsahu
8 Pascha 2012
sviatky v sídlach našich biskupstiev
10 V novej zemi
gréckokatolíci v Spojených štátoch
12 Ježiš svojou modlitbou
oživuje Sväté písmo
katechéza Svätého Otca
14 Medzi americkými gréckokatolíkmi
rozhovor s vladykom Jána Babjakom SJ
16 Radosť a solidarita
z čoho sa rodí skutočná radosť?
19 Podnikám s Bohom
svedectvo čínskeho podnikateľa
20 Dar z neba
keď Boh požehnáva
21 Poslední prvými
liturgická katechéza
21 Poď za mnou
biblická katechéza
24 Ukrižovaný
zamyslenie nad ikonou

Bližšie informácie získate vo vašom gréckokatolíckom farskom úrade.
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Keď sa hovorí o nebi a o budúcej sláve, čo sa
má na nás zjaviť, akosi podvedome sa nám
vybaví v mysli citát učiteľa národov, apoštola
Pavla z listu Korinťanom: „Ani oko nevidelo,
ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca
nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho
milujú“ (1 Kor 2, 9). Určite máte skúsenosť,
že ste pozerali nejaký seriál a práve vo chvíli,
keď ste boli najviac zaujatí dejom, sa film
skončil. Povedali ste si: „Uf, prečo sa musel
skončiť práve teraz?“ A tak ste s netrpezlivosťou čakali možno aj celý týždeň, kým budú
dávať ďalšiu časť. So spomínaným citátom
je to podobne. Povieme si: „No dobre, a čo
ďalej? Pavol, prečo si nám o tom nepovedal
trocha viac? Prečo nás držíš v napätí? Nemohol si pridať aspoň niečo navyše, nejaký opis,
niečo konkrétne? Veď sám si bol, ako o tom
píšeš, aj keď zo skromnosti, akoby išlo o inú
osobu, uchvátený do tretieho neba. Iste,
povieš, že iba nasleduješ svojho Pána, s ktorým si sa stretol pred bránami Damasku.“
Keď sa na hore Tábor premenil pred troma
učeníkmi a dovolil im nachvíľu požívať krásu
neba, tiež im pri zostupovaní z hory zakázal
hovoriť o tom, čo videli.
A tak tu ostávame s množstvom otázok.
Aké to tam bude? Nebude tam nuda? Čo
tam budem celú večnosť robiť? Stretnem
tam svojich príbuzných a známych? Nebudem hladný? Otázok donekonečna. Pán
však pozná naše túžby. On dobre vie, že –
ako to hovorí aj slovenské príslovie – čo oko
nevidí, srdce nebolí. Chce, aby sme po nebi
túžili, a preto nám už vopred odpovedal
na naše otázky, aj keď možno nie vyčerpávajúco. Pýtaš sa: „Nebudem tam hladný?“
Na tvoju otázku odpovedá Pán slovami:
„Hovorím vám, že prídu mnohí od východu
i západu a budú stolovať s Abrahámom,
Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve“
(Mt 8, 11).
Ak sa opýtaš: „Nebudem tam mať smäd?“,
opäť počúvaj Učiteľa, lebo on pri Poslednej

večeri povedal apoštolom: „Hovorím vám:
Odteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami nový
v kráľovstve svojho Otca“ (Mt 26, 29).
Tvoja otázka znie: „Nebudem sa tam
nudiť?“ Určite si už bol niekedy na svadbe.
Na svadbe nebýva nuda, iba žeby na nej niečo neklapalo. V nebi ide o svadbu Baránka.
Svätý apoštol Ján vo videní počul: „Radujme
sa a jasajme, lebo nadišla Baránkova svadba
a jeho nevesta sa pripravila“ a tiež: „Blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu
svadobnú hostinu!“ (Zjv 19, 7; 9).
Ak máš problém s tým, čo tam budeš
toľký čas robiť, počúvaj Dávida, ktorý vraví:
„Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome a bez
prestania ťa velebia“ (Ž 83, 4). Sv. Augustín to
komentuje slovami: „Hľa, celá naša starosť:
jedno veľké aleluja bez konca. Nemyslite
si, bratia, že tam hore môže byť nuda. Tu
na zemi, hoc aj dlho opakujete vaše spevy,
napokon predsa len musíte skončiť, lebo
iné potreby vás nútia prerušiť Božie chvály. Okrem toho je zrejmé, že z vecí, ktoré
nevidíme, ťažko sa dokážeme tešiť dokonale.
Nuž teda, keď s toľkým nasadením, hoci
stiesnení v tomto biednom tele, ospevujeme
to, čo poznávame zatiaľ iba vierou, s akou
intenzitou to budeme oslavovať vtedy, keď
nám to bude odhalené? Vtedy bude smrť
pohltená víťazstvom, naše smrteľné telo
sa zaodeje do nesmrteľnosti a porušiteľné
do neporušiteľnosti. Bratia, buďme si istí!
Nikdy sa nepresýtime chválou Boha a láskou
k nemu. Keby si sa totiž presýtil v láske,
určite poľavíš aj v chvále. Ak je však pravdou,
že láska je večná, lebo jeho krása je nevyčerpateľná, potom nemaj obavy; nič ti nezabráni ustavične chváliť toho, ktorého budeš
môcť milovať večne.“

Marko Durlák, ThLic.
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Európska únia financuje vykonávanie interrupcií po celom
svete. Oznámil to európsky inštitút
sledujúci témy ľudského života,
rodiny a občianskych práv European
Dignity Watch v rámci Európskeho
týždňa života usporiadaného Radou
európskych biskupských konferencií
na pôde Európskeho parlamentu 27.
marca. Do roku 2013 investuje EÚ 24
miliónov eur do projektu Access RH
pod hlavičkou populačného fondu
OSN. (RV)

V Katedrálnom chráme sv. Klimenta v Prahe slávili gréckokatolíci
Paschu 8. apríla podľa gregoriánskeho a 15. apríla podľa juliánskeho
kalendára, keďže väčšina veriacich
pochádza z Ukrajiny. Slávnostné
liturgie v Katedrálnom chráme sv.
Klimenta v Prahe slúžil Mons. Ladislav Hučko, pražský exarcha. (www.
exarchat.cz)

Svätý Otec Benedikt XVI. oslávil
16. apríla 85 rokov života a 19.
apríla 7. výročie pontifikátu. V súčasnosti je 265. pápežom v histórii
Katolíckej cirkvi.

Medzinárodná konferencia Ikonostas a nebeská liturgia s podtitulom Perspektívy novej evanjelizácie
sa konala 23. apríla na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. Konferenciu otvoril Mons. Cyril Vasiľ, sekretár
Kongregácie pre východné cirkvi.

Turínske plátno bolo témou odbornej konferencie, ktorú pripravili
28. – 30. apríla na španielskom území
vo Valencii. Na lekárskej fakulte sa
stretli vyše dve desiatky vedcov
z celého sveta, ktorí diskutovali o vývoji bádania v ostatnom štvrťstoročí
a jeho ďalšom zameraní. Odborníci
v otázkach turínskej relikvie prišli
do Valencie na pozvanie španielskeho strediska sindonológie.

Rok svätých Cyrila a Metoda
v Ríme otvorí v chráme Santa Maria
Maggiore 25. mája pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, predseda
Českej biskupskej konferencie, a Jan
Graubner, olomoucký arcibiskup
a predseda Národnej komisie na prípravu cyrilo-metodského jubilea.
Cyrilo-metodský jubilejný rok pri
príležitosti 1150. výročia príchodu
svätých bratov vyvrcholí v roku 2013
na Velehrade.
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Slovenskí gréckokatolícki biskupi navštívili
americký kontinent
Prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ
navštívil 13. až 24. apríla pri
príležitosti intronizácie nového
pittsburského arcibiskupa
a metropolitu Mons. Wiliama
C. Skurlu gréckokatolíkov
v Kanade a v USA. Pittsburská
metropolia sui iuris v USA
a Prešovská metropolia sui iuris
na Slovensku sú jediné gréckokatolícke metropolie sui iuris
na svete. Na ceste ho sprevádzal
bohoslovec Prešovskej archieparchie Daniel Černý, študent
Pápežského východného inštitútu v Ríme.
Vladyka Ján najprv cestoval
do Kanady, kde ho v Toronte prijal biskup slovenských
gréckokatolíkov John Pazak. 14.
apríla slávil archijerejskú svätú
liturgiu v Chráme Uspenia
Presvätej Bohorodičky v Hamiltone a 15. apríla na Shaw Street
v Toronte. Večer sa u Ukrajincov
v Toronte zúčastnil na Pas
chálnej večierni. Stretol sa aj
s rodinou Romanovcov a slávil
liturgiu v Oshawe.
Do USA odcestoval 17. apríla.
V ten istý deň tam pricestoval
aj bratislavský eparcha Mons.
Peter Rusnák, ktorého sprevádzal otec Juraj Terek z Medzinárodného teologického inštitútu

z Trumau v Rakúsku.
18. apríla sa v Katedrále sv.
Jána Krstiteľa v Pittsburghu
uskutočnila slávnostná archijerejská svätá liturgia spojená
s uvedením vladyku Wiliama C.
Skurlu do služby pittsburského arcibiskupa a metropolitu.
Na slávnosti sa zúčastnil aj
vladyka Ján Babjak SJ, vladyka
Peter Rusnák a mukačevský
eparcha Milan Šášik.
S vladykom Johnom Kudrickom, gréckokatolíckym biskupom v Parme, navštívil vladyka
Ján Babjak monastier sestier baziliánok St. Macrina Monastery
v Uniontowne a eparchiu v Parme. 20. apríla slávil archijerejskú svätú liturgiu v Brunswicku,
kde pôsobí gréckokatolícky
kňaz pochádzajúci z Prešovskej
archieparchie Marek Višňovský.

Navštívil aj Monastier Christ
the Bridegroom a Sanktuárium
Bohorodičky z Máriapocs, kde
slávil s rehoľnými sestrami
večiereň. 21. apríla predsedal
archijerejskej svätej liturgii
v gréckokatolíckej katedrále
v Parme. Spolu s ním ju slávili
domáci eparcha John Kudrick,
bratislavský eparcha Peter
Rusnák, torontský eparcha John
Pazak a viacerí kňazi.
Nedeľnú archijerejskú svätú
liturgiu slávil 22. apríla v Barbertone, kde pôsobí gréckokatolícky kňaz z Prešovskej archieparchie Miron Keruľ-Kmec.
Popoludní sa zúčastnil na prehliadke speváckych zborov.
Obaja slovenskí biskupi svoju
návštevu ukončili 24. apríla.
(Ľubomír Petrík, Stanislav Gábor; snímka: Mary Siroky-Snell)

Gréckokatolícky zbor z Vranova nad Topľou v Poľsku
Gréckokatolícky chrámový zbor
bl. P. P. Gojdiča z Čemerného
prijal 13. – 16. apríla pozvanie
od zboru Cappella Musicae
Antiquae Orientalis, aby svoje
umenie prezentoval v Poznani, známej ako hlavné mesto
hudby Poľska.

Organizátori pripravili
pre členov zboru zaujímavý
program. Tóny staroslovienskej
hudby sa rozozvučali v Kostole
sv. Antoniega Padawskiego
a v barokovom Kostole sv.
biskupa Stanislava v Poznani.
Svojím spevom zbor potešil aj

návštevníkov renesančnej budovy mestskej radnice. 14. apríla
zbor navštívil mesto Rydzyna.
Prvé kroky smerovali do barokového zámku, ktorý bol sídlom poľského kráľa Stanislava
Leszczyńskiego. Vo večerných
hodinách vystúpil zbor na svätej omši v Kostole sv. Stanislava
v Rydzyne a po nej sa predstavil s koncertným pásmom
cirkevnoslovanských chorálov,
liturgických a cirkevných piesní.
V nedeľu 15. apríla zbor vystúpil
v Kostole sv. Andrzeja Boboli
v Poznani. Projekt Prezentácia
zborového umenia v Poľsku finančne podporilo Ministerstvo
kultúry SR. (Danka Mikčová)
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Sestra Nikolaja O. Mydlíková OSBM vydala knihu spomienok
Rád sestier sv. Bazila Veľkého
v Slovenskej republike vydal
knihu Сторінки мого життя – Príbeh môjho života. Je to
pravdivý príbeh sestry Nikolaje, ktorá túto knihu napísala
z vlastných spomienok. Kniha
je ukrajinsko-slovenská s dokumentačnou a fotografickou
prílohou.
Prezentácia knihy sa uskutočnila v sobotu 14. apríla v Monastieri sestier sv. Bazila Veľkého na Narcisovej ulici v Prešove,
na ktorej sa zúčastnili mnohí
známi a priatelia sestier baziliánok, ako aj milovníci histórie
a zástupcovia a podporovatelia organizácií nespravodlivo
stíhaných.
Stretnutie sa začalo panychídou za nespravodlivo stíhaných,
ktorí nás predišli do večnosti,
a modlitbou za živých svedkov,
ktorí trpeli počas prenasledovania, znášali útrapy, psychický
nátlak, vyšetrovanie, väzenie
a boli ochotní obetovať i vlastný život za spravodlivosť,
právo svedomia a vieru. Počas
prezentácie knihy okrem tých,
ktorí mali podiel na spra-

covaní publikácie, vystúpili
i ďalší, ktorých sa téma dotkla.
Prítomní mali možnosť zažiť
spontánne spoločenstvo, ktoré
spájala minulosť a spolucítenie
s utrpením páchaným na nevinných ľuďoch.
Kniha spomienok sestry Nikolaje z Rádu sestier sv. Bazila
Veľkého (občianskym menom
Oľgy Mydlíkovej) predkladá čitateľovi pohnuté osudy
veriacej ženy, rehoľnej sestry,
lekárky, ktorej život odzrkadľuje náboženské a spoločenské
pomery 20. storočia v bývalom
Československu. Proces vzniku

knihy bol dlhý a zložitý. Sestra
Nikolaja, ktorá prežíva jeseň
svojho života v kláštore sestier
baziliánok v Prešove, sa na podnet a povzbudenie svojich
dlhoročných priateľov rozhodla
napísať svoje pamäti. Napriek
výrazne zhoršenému zraku
sa odhodlala načrieť hlboko
do svojich spomienok a podeliť
sa o radosti a úzkosti, úspechy
i sklamania, ktoré vo svojom
mnohotvárnom živote prežila.
(Josifa Šimová; snímka: Mária
Žarnayová)

V Prešove zomrel vo veku 87 rokov P. Ján Lešo SJ
Vo veku 87 rokov zomrel páter
Ján Lešo SJ, kňaz Spoločnosti
Ježišovej. Bol členom jezuitskej
komunity Exercičného domu sv.
Ignáca v Prešove.
Ján Lešo sa narodil 16. mája
1924 v Pozdišovciach. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 30.
júla 1942 v Ružomberku, kde 31.
júla 1944 zložil aj prvé rehoľné
sľuby. V roku 1950 sa stal obeťou násilného zásahu komunistického režimu proti kláštorom
a bol zaradený do pracovných
táborov. Teologické štúdiá
absolvoval tajne. Kňazskú vysviacku prijal rovnako v tajnosti
12. augusta 1951.
Ako tajný kňaz žil v Košiciach a pracoval v civilnom
zamestnaní v zdravotníctve
až do roku 1968, keď na pokyn
predstavených odišiel do Rakúska. V Innsbrucku si doplnil
teologické štúdiá a od roku 1970

pôsobil v pastorácii slovenských emigrantov v Kanade.
Ako gréckokatolík bol kňazom
byzantského obradu s fakultou
biritualizmu na latinský obrad.
Posledné sľuby v Spoločnosti
Ježišovej zložil 2. februára 1975.
Bol členom komunity v Cambridge, v provincii Ontario
až do roku 1997, keď sa vrátil
na rodné Slovensko. Ako člen
jezuitskej komunity exercičného domu v Prešove bol duchovným otcom komunity Sestier
služobníc Nepoškvrnenej
Panny Márie na Sládkovičovej
ulici. Od roku 2000 pastoračne vypomáhal v Kaplnke sv.
Ignáca v exercičnom dome
v Prešove a až do roku 2011 bol
spirituálom jezuitskej komunity. Zomrel 26. apríla 2012
v popoludňajších hodinách
v prešovskej nemocnici, kde bol
deň predtým hospitalizovaný so

srdcovou príhodou.
Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutočnila 30. apríla
v Katedrálnom chráme sv. Jána
Krstiteľa v Prešove. Svätej liturgii predsedal prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak
SJ. Telesné ostatky boli prevezené do Ružomberka a uložené
do rehoľnej hrobky Spoločnosti
Ježišovej na miestnom cintoríne. (Jozef Bartkovjak SJ)


V obci Lesíček sa 10. – 18. marca
uskutočnili sväté misie, ktoré viedli
otcovia redemptoristi Milan Záleha
a Jozef Troja. Náročný program vyplnili prednášky, rozhovory, modlitby
a slávenie eucharistie. Neoceniteľné
boli stavovské stretnutia žien, mužov,
detí a mládeže. Veľkým darom bola aj
obnova krstných a manželských sľubov. Na záver veriaci postavili misijný
kríž. (-m)

V GMC Bárka v Juskovej Voli sa
13. – 15. apríla uskutočnil ďalší Kurz
Filip, ktorý viedol tím Petra Liptáka
z Košíc. Na kurze sa zúčastnilo 54
mladých z rôznych farností Prešovskej
archieparchie. Počas kurzu nahliadli
mladí skrze ohlasovanie evanjelia
do svojho vnútra a svoj život odovzdali Kristovi. Kurz bol zakončený
v nedeľu vzdávaním vďaky za prijaté
dobrodenia slávením eucharistie.
(Slavomír Zahorjan)

Na aprílovej púti na hore Zvir
sa zúčastnilo vyše 800 pútnikov.
Program púte, ktorá sa konala
15. apríla, sa začal uctením ikony
Presvätej Bohorodičky, modlitbou
Akatistu k Bohorodičke a pokračoval
modlitbou slávnostného ruženca. Púť
vyvrcholila svätou liturgiou, ktorú slávil otec Peter Lach, kancelár Arcibiskupského úradu Prešovskej archieparchie. Vo svojej homílii upozornil na to,
že nemáme odsudzovať apoštola
Tomáša pre jeho neveru, pretože
práve on nám umožnil dotknúť sa
samotného Krista. Púť bola zakončená modlitbou Korunky k Božiemu
milosrdenstvu a krátkou eucharistickou adoráciou. (Peter Šturák ml.)

Biblická súťaž a biblická olympiáda
Košice a Bratislava
Predmetom tohtoročnej biblickej
olympiády bola Kniha Genezis 12 – 50
a Markovo evanjelium. Predmetom
biblickej súťaže bolo pre kategóriu
A biblické učivo 1. a 2. ročníka ZŠ
a pre kategóriu B Markovo evanjelium.
Víťazi protopresbyterátnych kôl sa
stretli na eparchiálnom kole, ktoré sa
uskutočnilo 16. – 17. apríla v priestoroch Eparchiálneho úradu Košickej
eparchie v Košiciach. Súťažiaci si
zmerali sily vo vedomostných úlohách, v práci s biblickým obrazom,
audiostopom či scénkach.
Výsledky:
1. kategória (5. – 9. roč. ZŠ): ZŠ
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Helcmanovce (Barbora Skupeková,
Zuzana Regensbogenová, Ivana
Pinčáková)
Bratislavská eparchia: ZŠ Telgárt
(Alžbeta Rejdovjanová, Natália Jacková, Ľubomíra Zajacová)
2. kategória (SŠ): Gymnázium T.
Akvinského, Košice (Juraj Gereg, Slavomír Gereg, Darina Chorcholičová)
Kategória A (1. – 2. roč. ZŠ): ZŠ M. R.
Štefánika, Trebišov (Sofia Gazdičová,
Mária Molčanyiová, Laura Majcherová)
Kategória B (3. – 4. roč. ZŠ): CZŠ sv.
Gorazda, Košice (Mário Mikula, Katarína Fabiánová, Katarína Šmilňáková)
(Tatiana Cmoriaková)
Prešov
Víťazi protopresbyterátnych kôl
Prešovskej archieparchie sa stretli 18.
a 19. apríla v Gréckokatolíckom kňazskom seminári P. P. Gojdiča v Prešove.
Výsledky:
1. kategória: ZŠ s MŠ Kolbovce
(Klaudia Konárová, Antónia Stašová,
Katarína Dudiňaková)
2. kategória: Gymnázium Duklianskych hrdinov vo Svidníku (Dávid
Keselica, Martin Tokár a Jozef Kaščák)
Kategória A: CZŠ sv. Egídia v Bardejove (Miriam Jalčaková, Matúš Fignár
a Laura Šaryová)
Kategória B: ZŠ s MŠ v Havaji (Anna
Zelinová, Matúš Kuzma a Alžbeta
Drozdová) (DKÚ PA)

Budúci animátori sa opäť stretli
20. – 22. apríla v GMC Bárka v Juskovej Voli na jednom z posledných
víkendových stretnutí dvojročnej
Animátorskej školy. Hosťom a zároveň prednášajúcim bol otec Štefan
Paločko, ktorý predstavil sedem
sviatostí. Okrem prednášok nechýbalo spoločné slávenie eucharistie,
modlitby, práca v skupinkách, diskusia a individuálne tvorivé aktivity.
O zdarný priebeh víkendu sa staral
tím Animátorskej školy: otec Slavomír
Zahorjan, Mária Kravčáková a Viktória
Žolnová. (Slavomír Zahorjan)

Mons. Ladislav Hučko, pražský
exarcha, zavítal do Sloviniek. Na pozvanie vladyku Milana Chautura CSsR
sa ako hlavný kazateľ zúčastnil 22. aprí
la na eparchiálnej púti v obci, kde jeho
starý otec Eugen Hučko pôsobil ako
farár 37 rokov. (www.exarchat.cz)

Formácia vojenských, väzenských,
hasičských a policajných kaplánov
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V Ľutine sa uskutočnila prvá púť Božieho milosrdenstva

Na GTF PU privítali otca Mariána Kuffu

V sobotu 14. apríla, pred Nedeľou Božieho milosrdenstva,
putovalo do Ľutiny vyše 400
veriacich spolu s dvadsiatkou
kňazov, aby sa tak na tomto milostivom mieste mohli
jednomyseľne modliť a utiekať
k milosrdnému Ježišovi.
Program sa začal božskou
liturgiou o 10.00 hod., ktorú
celebroval súdny vikár otec Juraj
Popovič. V homílii poukázal
na úzky vzťah východnej liturgie a Božieho milosrdenstva.
Po krátkej prestávke si mohli
veriaci vypočuť prednášku
sestry Timotey z Kongregácie
sestier Matky Božieho milosrdenstva z Nižného Hrušova,
v ktorej závere si všetci mohli

17. apríla sa na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty
Prešovskej univerzity v Prešove
(GTF PU) uskutočnila prednáška rímskokatolíckeho kňaza
otca Mariána Kuffu. Zúčastnilo
sa na nej vyše 140 poslucháčov
nielen z radov študentov, ale aj
kňazov, rehoľníkov či zamestnancov charity. V prednáške
na tému Sociálna a duchovná
starostlivosť o človeka sa otec
Kuffa v značnej miere venoval problematike rodinnej
výchovy, pretože jej zlyhanie,
zvlášť zo strany matky, má
často za následok zlyhanie
človeka v spoločenskom živote.
Na príkladoch a skúsenostiach

uctiť relikviu svätej sestry
Faustíny. Celá púť bola zavŕšená
Korunkou k Božiemu milosrdenstvu.
Touto púťou sa začína nová

tradícia úcty k Božiemu milosrdenstvu v Ľutine. (Ľuboš
Pavlišinovič)

a zodpovedaní otázok o slovanských vierozvestcoch odovzdali
svätí Cyril a Metod skautom
FSE nový evanjeliár ako znak
toho, že Božie slovo má byť

neustále živé v srdci skauta a je
dôležité nielen pre život našich
predkov, ale aj pre súčasného
človeka. (Michal Vadrna)

Terapeuti charity vystavujú fotografie v prešovskom MAX-e
Vo štvrtok 19. apríla v ZOC
MAX v Prešove otvorili výstavu
fotografií terapeutov Gréckokatolíckej charity (GKCH)
v Prešove. Rozsahom menšia,
ale obsahom bohatá výstava
potrvá do konca mája. Zároveň
sa začína spolupráca medzi
obchodným domom a charitou.

Riaditeľka centra Daniela
Štieberová pri otvorení ocenila
vzájomnú spoluprácu a naznačila smer, kam by sa chcelo
centrum posunúť.
Autormi fotografií, ktoré
reportážnou aj umeleckou formou zachytávajú prácu, služby,
ľudí a ich osudy v zariadeniach

pomoci bezdomovcom, deťom
z rozvrátených rodín a ústavov,
sirotám, slobodným matkám
a všetkým núdznym, ktorí to
potrebujú. (Mirón Duda)

V Legnave sa uskutočnila prezentácia knihy o histórii obce

Skauti sa vydali po stopách vierozvestcov
15. apríla sa skauti z Federácie skautov Európy (FSE)
vydali po stopách patrónov
svojho zboru – svätých Cyrila
a Metoda. Púť 60 mladých sa
začala na pôde Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl.
P. P. Gojdiča v Prešove svätou
liturgiou, ktorú slávil otec rektor Miroslav Dancák. Vo svojej
homílii povzbudil prítomných
k odvahe uveriť Kristovmu
vzkrieseniu. Duchovne posilnení sa odobrali na samotnú
púť za Cyrilom a Metodom,
ktorí ich očakávali na Šarišskom
hrade. Po ceste museli preukázať skautskú zručnosť – vyrobiť
drevený kríž, identifikovať
stromy či stopy zvierat, založiť
oheň, ale aj naučiť sa časť z diela
sv. Cyrila Proglas naspamäť.
Po príchode na Šarišský hrad

z vlastného života i života ľudí,
s ktorými sa stretáva a ktorým
pomáha, ilustroval viaceré
životné pravdy. Otec Marián
Kuffa sa už vyše dvadsať rokov
venuje sociálnej a duchovnej

Gréckokatolíckej charity, sú
Denisa Považanová, Roman
Pavlík a Peter Kyslan. Výstava
je otvorená každý deň a každý
štvrtok je zároveň spojená so
zbierkou obnosenej obuvi.
(Peter Kyslan)

21. apríla prezentovali v Legnave
knihu otca Františka Dancáka
Legnava a jej monastier. Pri
tejto príležitosti sa v Chráme
sv. Jána Krstiteľa v Legnave
uskutočnila svätá liturgia,
ktorú ktorú slúžil o. prof. Pavol
Dancák ml., spolu s o. Pavlom
Dancákom st., o. Františkom
Dancákom, o. Jozefom Šoltýsom, správcom farnosti za
účasti hostí a veriacich farnosti. Na slávnosti sa zúčastnil
aj Gabriel Beskyd, predseda
rusínskeho kultúrno-osvetového Spolku Alexandra Duchnoviča v Prešove a organizátor
slávnosti.
Ako povedal autor, publikácia prispieva k plnšiemu
poznaniu dejín a súčasnosti
obce Legnava, ale chce aj oživiť
históriu legnavského monastiera. S recenziou knihy vystúpil
historik doc. Stanislav Konečný,
pracovník pobočky Slovenskej

akadémie vied v Košiciach.
Ocenil vydanie knihy, odborné
spracovanie témy a jej publikačnú úroveň. Po autogramiáde sa
prítomní odobrali pokloniť sa
pamiatke o. Gregora Beskida,
známeho, známeho rusínskeho
publicistu, etnografa a historika, a ostatných členov rodiny
Beskydovcov. Potom sa presunuli do budovy obecného úra-

du, kde je umiestnená pamätná
tabuľa legnavskému rodákovi
o. PhDr. Mikulášovi Beskidovi,
horlivému dušpastierovi a národnému buditeľovi Rusínov.
Súčasťou programu bola aj
návšteva obce Sulín, kde zúčastnení položili veniec k pomníku
kňaza, rodoľuba o. Júliusa
Stavrovského-Popradova. (Peter
Krajňák st.; snímka: Ján Frický)

V Brusnici zažiarilo Svetlo v temnote
Mladí a deti z farnosti Brusnica
a jej filiálok si na nedeľný večer
8. apríla pripravili hudobno-divadelné evanjelizačné predstavenie s názvom Svetlo v temnote. Počas viac ako hodinového
vystúpenia, ktoré sa konalo
v sále obecného úradu v Brusnici, mohlo okolo 200 prítomných

divákov z Brusnice a blízkych
i vzdialených miest zažiť boj
kniežaťa temnoty a Kráľa svetla
o dušu človeka. Cez piesne, hrané divadlo, pantomímu a videoprojekciu mohli prítomní hlbšie
prežiť, že sú milovaní svojím
nebeským Otcom a že práve
kvôli tejto láske vstúpil do tohto

sveta Ježiš Kristus, aby svojím
svetlom prežiaril každú tmu
v živote človeka, zotročeného
hriechom. Záverečnú pieseň
s názvom Dávam všetko spievali všetci v sále ako modlitbu
odovzdania sa a vďaky Bohu.
(Slavomír Tarasovič)

Ordinariátu OS a OZ SR sa uskutočnila v Inštitúte vzdelávania Ministerstva
spravodlivosti v Omšení 23. – 27.
apríla. Formačný týždeň sa pod vedením ordinára Mons. Františka Rábeka
niesol v znamení prípravy na 1150.
jubileum príchodu sv. Cyrila a Metoda. Kaplánom sa venovali odborníci
z oblasti histórie a kresťanskej etiky
prof. Emília Hrabovec, prof. Peter Ženuch, prof. Gabriel Brendza a prof. Cyril Diatka. Košický eparcha Mons.
Milan Chautur vystúpil s prednáškou
z histórie Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku a jej čerpaní z cyrilo-metodského dedičstva. Na znak jednoty vo farskom chráme v Trenčianskych Tepliciach slúžil vladyka Milan
Chautur a ordinár Rábek so všetkými
kaplánmi v uniformách archijerejskú
svätú liturgiu.

Nekonečné horizonty kardinála Korca z vydavateľstva Perfekt
autora Mariána Gavendu sa stali
Knihou roka 2011 v hlasovaní čitateľov dvojtýždenníka Knižná revue,
ktorý vydáva Literárne informačné
centrum. Laureátov 21. ročníka tejto
populárnej ankety vyhlásili 25. apríla
v bratislavskom Klube spisovateľov.
(TASR)

Gréckokatolícka charita začína
s novým projektom pomoci zdravotne a mentálne postihnutým deťom
a mládeži v Dome sv. Anny v Starej
Ľubovni. V rámci projektu chce zriadiť
pre zdravotne a mentálne postihnutých služby rehabilitácie, prepravnej
služby, denné centrum, podporované
zamestnávanie v chránených dielňach, na voľnom trhu práce, na chránenom pracovisku, ako aj podporované bývanie pre ľudí so zdravotným
postihnutím. (Denisa Považanová)

1000 cirkevných pamiatok na Slovensku s podtitulom Najkrajšie sakrálne stavby Jána Laciku prichádza
v týchto dňoch na pulty slovenských
knižných obchodov. Okrem najpočetnejších rímskokatolíckych pamiatok
sú v publikácii cirkevných pamiatok
Slovenska zastúpené aj stavby reformovaných cirkví a cirkví východného
obradu. (TASR)

Nový portál dokostola.sk umožní
vyhľadávať sväté omše na Slovensku. Ambíciou iniciátorov stránky je
rozšíriť služby o časy gréckokatolíckych liturgií a doplniť aj informácie
o spovedaní. (Michal Makovník)
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Rozhovor s diakonom Prešovskej archieparchie Rudolfom
Hreňom o pripravovanej
celoslovenskej akcii Noc
kostolov

Pascha 2012
Kristus slávne vstal zmŕtvych, smrťou smrť premohol
a tým, čo sú v hroboch, život daroval. (tropár Paschy)
Prešov

Aj pre kňazov Prešovskej archieparchie sa
začali sviatky Paschy slávením archijerejskej svätej liturgie v prešovskej Katedrále sv.
Jána Krstiteľa s vladykom Jánom Babjakom SJ v prítomnosti emeritného biskupa
Jána Eugena Kočiša na Veľký štvrtok.
Prešovský arcibiskup a metropolita najprv
posvätil nové antimenziony a myra (olej
na udeľovanie sviatosti myropomazania),
na konci slávenia umyl nohy dvanástim
kňazom z radov kaplánov. Otec arcibiskup
a metropolita zriadil k 1. aprílu 2012 dva
nové protoresbyteráty: Giraltovce a Orlov.
Z tohto dôvodu odovzdal zlaté kríže dvom
novým protopresbyterom: otcovi Štefanovi
Pacákovi, giraltovskému protopresbyterovi,
a otcovi Petrovi Iľkovi, orlovskému protopresbyterovi.
Vladyka Ján sa na Veľký piatok v katedrále spolu s kňazmi a veriacimi modlil
Kráľovské hodinky a popoludní Veľkú
večiereň s uložením plaščenice do hrobu.
Homíliu predniesol protosynkel Prešovskej
archieparchie otec Michal Onderko, ktorý
povedal, že na ukrižovaní Ježiša Krista nesú
vinu všetci hriešnici. V závere večierne
po sprievode okolo chrámu s plaščenicou
ju otec arcibiskup a metropolita uložil
do hrobu.
V Prešovskej archieparchii sa tajomstvo
Veľkej soboty nieslo aj v kontexte pohrebu
gréckokatolíckeho kňaza Jozefa Gduľu,
titulárneho arcidekana, ktorý zomrel 5.
apríla. V Malcove ho na Veľkú sobotu
pochovával prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ.

Večer vladyka slávil Liturgiu sv. Bazila
Veľkého s večierňou a so starozákonnými
a novozákonnými čítaniami, ktorým sa
v homílii venoval synkel pre ekonomiku Prešovskej archieparchie otec Daniel
Dzurovčin. Potom nasledovala akadémia
pri hrobe Ježiša Krista, ktorú pripravili deti
z farnosti Prešov-mesto.
Po prenesení plaščenice z hrobu na oltár
a po liturgickom sprievode okolo katedrály
otec arcibiskup pred jej zatvorenými dverami zaspieval na Veľkú a svätú nedeľu
Paschy slávne Christos voskrese! Svetlá
v katedrále sa rozsvietili a pokračovala
Utiereň vzkriesenia. O ôsmej hodine slávil
archijerejskú svätú liturgiu za spevu prešovského Katedrálneho speváckeho zboru sv.
Jána Krstiteľa pod vedením Valérie Hricovovej. V homílii zaznela radostná zvesť
o vzkriesení podobne ako vtedy, keď ju
anjel po prvýkrát zvestoval ženám. Po jednotlivých sláveniach nechýbalo posvätenie
veľkonočných pokrmov. Popoludní bola
Veľká večiereň s vladykom Jánom.
Na Veľký a svetlý pondelok otec arcibiskup slávil archijerejskú svätú liturgiu
za gratulantov, dobrodincov a priateľov
v Chráme Zoslania Svätého Ducha v Zubnom, kde bol na pastoračnej návšteve. n
Ľubomír Petrík

Košice

Za veľký dar kňazstva sa na Veľký štvrtok
prišli poďakovať kňazi Košickej eparchie
do svojej katedrály, kde pod vedením vladyku Milana Chautura, košického eparchu,
slávili spoločne eucharistickú slávnosť.

Na začiatku vladyka Milan posvätil nové
antimenziony (plátno s relikviou, na ktorom sa slávi božská liturgia). V kázni
upriamil pozornosť na hodnotu kňazstva,
spočívajúcu v jeho zviazanosti s Kristovou
obetou na kríži. „Hodnota Boha je absolútna. Bojme sa, aby sme sa nestali podobnými
Judášovi, ktorý predal Krista za 30 strieborných.“ Ďalej zdôraznil, že správne chápané
kňazstvo je služba, čoho príkladom sa stal
Kristus, keď umyl apoštolom nohy. Len
v pokornej každodennej službe je cesta
nestratiť hodnotu kňazského poslania, ale
ňou pretvárať svet.
Súčasťou liturgie bolo posvätenie myra.
Dvanásti kňazi Michalovského protopresbyterátu symbolicky vytvorili zbor
apoštolov, ktorým vladyka Milan na záver
umyl nohy. Pápežská hymna ukončila túto
vstupnú slávnosť do prežívania veľkých
udalostí našej spásy.
Na Veľký piatok o 15.00 hod. slávil vladyka Milan Veľkú večiereň v katedrálnom
chráme v Košiciach.
Na Veľkú sobotu sa dopoludnia spolu
s veriacimi modlil nadhrobnú (jeruzalemskú) utiereň v Chráme Svätého Ducha
v Michalovciach, kde tradične prebiehala
fatimská sobota.
Veľká sobota je v Cirkvi dňom, keď sa
udeľovala kresťanská iniciácia katechumenom. V košickej katedrále vladyka Milan
Chautur slávil Liturgiu sv. Bazila Veľkého,
pri ktorej udelil iniciačné sviatosti dvom
katechumenom. V kázni mladým neofytom
zdôraznil, že bez Krista ľudský život nemá
plný zmysel.

Prečo ste sa rozhodli zapojiť
do tejto aktivity?
Účasť na tomto projekte
je forma prezentácie našej
viery, ktorú môžeme ukázať
všetkým. Sám Ježiš nám dal
príklad, keď ako 12-ročný
ostal v chráme a rodičia ho hľadali. Vtedy im
povedal: „Ja mám byť tam, kde ide o môjho
Otca.“(Lk 2, 49) Každý chrám je domovom
Boha. A tento domov pokoja, lásky a požehnania treba ukázať aj ostatným ľuďom.

Pri závere svätej liturgie boli novokrstenci uvedení do spoločenstva Cirkvi, aby tak
Nedeľu Paschy prežívali ako jej živé údy.
V nedeľu Paschy slávil vladyka Milan
v katedrále utiereň vzkriesenia a po nej posvätil veriacim veľkonočné jedlá z balkóna
rezidencie. Na archijerejskej svätej liturgii
zvestoval nový život, ktorý nám Kristus
zaslúžil. Nabádal k opravdivému spojeniu
s Kristom. „Nemôžeme očakávať nový
život v sebe, ak sa od Krista odlučujeme.“
Slávnostnú liturgiu v cirkevnoslovanskom
jazyku sprevádzal spevom katedrálny zbor
pod vedením Lucie Lovašovej.
Na Svetlý pondelok zavítal vladyka
do farnosti Michalovce. n
Michal Hospodár

Prípravy už prebiehajú. Čo máte ako koordinátor pre váš región na starosti? S akými
výzvami ste sa stretli?
Mojou úlohou je pomáhať farským koordinátorom na príprave projektu. Pripravujem aj Noc
kostolov na Sídlisku III v Prešove. Zároveň mám
na starosti spracovanie údajov pre webovú
stránku za našu Prešovskú archieparchiu.
Pomáham so zabezpečovaním propagačných
materiálov pre prihlásené chrámy. V Prešove
sme zorganizovali stretnutie koordinátorov
troch chrámov, na ktorom sme dohodli postup.
Pripraviť zaujímavý program je výzvou pre
každý jeden farský tím. Snažím sa im v tom pomôcť. Dôležité je aj to, aby sa o tom dozvedeli
aj tí, ktorí do chrámu nechodievajú.

Bratislava

Na Veľký štvrtok 5. apríla 2012 doobeda
predsedal bratislavský eparcha Mons. Peter
Rusnák archijerejskej svätej liturgii v Katedrále Povýšenia svätého Kríža v Bratislave
za účasti kňazov eparchie a troch gréckokatolíckych kňazov z Medzinárodného
teologického inštitútu (ITI) v Trumau
(Rakúsko). Vladyka vo svojej homílii poukázal na kňazské povolanie ako na veľké
tajomstvo Božieho vyvolenia a vyzval
kňazov, aby boli vďační za svoje povolanie,
ktoré je nezaslúženým darom. Počas svätej
liturgie posvätil myro – vzácny voňavý olej,
ktorý sa potom distribuoval do jednotlivých
farností. Na záver liturgického slávenia sa
konal tradičný obrad umývania nôh.
Na Veľký piatok poobede predsedal
vladyka Peter Rusnák Veľkej večierni
v bratislavskej katedrále za účasti viacerých
kňazov a veľkého počtu veriacich. Vo svojej
homílii poukázal na tradíciu východnej
Cirkvi, ktorá na Veľký piatok predkladá
veriacim k úcte plaščenicu, symbolizujúcu
plachtu, do ktorej bol Ježiš zavinutý. „Táto
plachta nám v podstate ukazuje, že hrob je
prázdny, lebo Kristus zvíťazil nad smrťou.“
Toto Kristovo víťazstvo je podľa eparchu

odpoveďou Cirkvi na všetko zlo vo svete.
„Zlo nevíťazí, víťazí život, život v láske.“
Na záver večierne sa konal tradičný sprievod okolo chrámu s plaščenicou.
Bratislavský eparcha na Veľkú sobotu
predsedal Veľkej večierni s Liturgiou sv.
Bazila Veľkého, počas ktorej udelil iniciačné
sviatosti – krst, myropomazanie a Eucharistiu dvom dospelým katechumenom
– Monike a Marcelovi.
Na sviatok Paschy v skoré nedeľné ráno
vladyka slúžil Utiereň vzkriesenia a požehnal veľkonočné jedlá. Vrcholom slávenia
bola Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, ktorú
spolu s prítomnými kňazmi slúžil vladyka
Peter. V nedeľu Paschy poobede vladyka predsedal paschálnej večierni, počas
ktorej si veriaci uctili bozkom kríž a ikonu
Kristovho vzkriesenia. Myrovanie a tradičný
sprievod okolo chrámu s čítaním štyroch
voskresných evanjelií na štyri svetové strany
sa konal na Svetlý pondelok. n
Stanislav Gábor
Snímky: Dominik Petrík, Radoslav Hospodár, Ľubo Michalko

Ktoré chrámy sa do projektu prihlásili?
Za Prešovskú archieparchiu je zatiaľ zapojených 16 chrámov: Bardejov, Humenné,
Medzilaborce, Poprad, Prešov-Sídlisko III, Prešov-Sekčov, Prešov – katedrála, Sabinov, Snina,
Stará Ľubovňa, Stropkov-Bokša, Svidník, Čičava,
Sečovská Polianka, Vranov nad Topľou-Čemerné, Vranov nad Topľou.
Gréckokatolíci sú v porovnaní s rímskokatolíkmi v menšine. Čo iné môžu gréckokatolíci
ponúknuť v rámci Noci kostolov?
Nehľadal by som nič odlišné. Všetci sme deťmi
nebeského Otca a musíme spoločne prezentovať našu vieru. To je pre nás spoločné. Spôsob,
ako to urobíme, môže byť iný, ale to je tá
pestrosť, dýchanie dvoma pľúcami, čo symbolizuje jednotu Východu i Západu, o ktorej neraz
hovoril bl. Ján Pavol II. Je podstatné pre nás
všetkých rovnako ponúknuť kultúru, históriu
a stretnutie s Ježišom Kristom.
Naše chrámy dýchajú históriou, osobitým
umením a hlbokou symbolikou všetkého, čo sa
v nich nachádza a deje.
Margita Vanovčanová
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keď určitý pokrok aj tu vďaka
mnohým svätým kňazom badať. Pri americkom spôsobe života (vyznačuje sa sťahovaním
z miesta na miesto kvôli práci)
neprekvapí, že mnohé dnes už
nefunkčné centrá priemyslu
nemajú dostatok práce. Preto
sa z nich ľudia sťahujú. Tak sa
aj mnohé farnosti rušia, ale zas
vznikajú nové na miestach,
kde kedysi o gréckokatolíkoch
nebolo ani chyrovať.

V novej zemi
Pittsburská metropolia sa radí medzi dedičov Užhorodskej únie. Jej počiatky siahajú
do konca 19. storočia, keď veriaci z vtedajšieho severovýchodného Uhorska odchádzali
za lepšou skyvou chleba za more, hlavne do baní a železiarní v Pennsylvánii a Ohiu.

V

äčšina týchto ľudí tam
žila v biednych podmienkach s nádejou,
že po zarobení určitej sumy
peňazí sa vrátia späť domov,
postavia dom či kúpia pole,
a tak sa vrátia späť do spokojných koľají ich dávneho života.
Mnohí z nich však domov už
nikdy nevideli. Niektorí pre
to, že za snahu pomôcť svojim
rodinám zaplatili životom
pri pracovných úrazoch, iní
sa zas po tom, čo za nimi
prišli rodiny, usadili v krajine
neobmedzených možností
natrvalo. Keďže takáto namáhavá práca núti človeka
uvažovať aj o možnom skorom
konci pozemského života, je
jasné, že aj náboženský život
našich krajanov v Spojených
štátoch amerických sa začal
rozvíjať veľmi skoro. Veriaci
sa organizovali do bratstiev,
ktoré vznikali s cieľom poistnej pomoci, ale mali za cieľ aj
osvetu a propagáciu náboženského života. Biskupov Prešova
i Užhorodu prosili o kňazov,
a tí prichádzali. Na prelome
storočí boli gréckokatolícke
farnosti takmer všade tam,
kde pri baniach a centrách
priemyslu žili gréckokatolícki

veriaci, a to okrem Pennsylvánie a štátu Ohio aj na takých
miestach ako štáty Colorado či
Montana.

Formovanie správneho
usporiadania

Žiaľ, od samotných počiatkov
postretalo Gréckokatolícku cirkev v USA veľa príkorí, hlavne
zo strany latinskej hierarchie,
ktorá nemala pochopenie pre
ženaté duchovenstvo. Pre objektívnosť treba povedať, že katolíci boli v protestantských
Spojených štátoch od začiatku
menšinou, a tak mali snahu sa
čo najviac zjednotiť a zosilnieť,
a to aj za cenu straty etnických
či obradových osobitostí. Pre
Gréckokatolícku cirkev to však
znamenalo stratu mnohých
duchovných, ale hlavne mnoho
tisícov, ba dokonca státisícov
veriacich. Niektorí prestúpili
na pravoslávie, latinský obrad
alebo aj odpadli od viery.
Na počiatku 20. storočia sa
objavuje snaha spojiť farnosti
dovtedy patriace pod miestnych
latinských ordinárov do východného biskupstva, no snaha
uhorskej vlády, ktorá dosadila
za apoštolského vizitátora ka-

nonika z Prešova otca Andreja
Hodobaja nenašla pochopenie
u farníkov či duchovných, ktorí
si už zvykli na slobodu a nemienili sa stať nástrojom mocenskej
politiky Rakúsko-Uhorska.
Prvým biskupom pre gréckokatolíckych Slovanov v USA sa
v roku 1907 stal Soter Ortynský,
biskup z Haliče. Po jeho smrti
v roku 1916 sa však správa Cirkvi
rozdelila na dve línie – pre
veriacich z Mukačeva a Prešova
a pre veriacich z Ukrajiny. Žiaľ,
aj v rámci administratúry pod
správou otca Martyaka pre
veriacich pochádzajúcich z územia Uhorska vznikali trenice
medzi duchovnými z Prešova a Mukačeva. V roku 1924
konečne Vatikán zriaďuje dve
biskupstvá: Philadelphiu pre
Ukrajincov a Pittsburgh pre Ruténov. Pôvodne sa biskupským
sídlom Ruténov mal stať New
York, ale veriaci z Pittsburghu
veľkorysou ponukou prehovorili biskupa Bazila Takáča, aby
si za sídlo zvolil Pittsburgh.
Gréckokatolícka cirkev sa
rozvíjala hlavne v 60. rokoch 20.
storočia. V roku 1963 vznikla
eparchia Passaic a v roku 1969
eparchia Parma. Pittsburgh
sa v tom čase stal metropo-

Katedrála v Pittsburghu

liou, prvou spomedzi dedičov
Užhorodskej únie. Počiatkom
osemdesiatych rokov vzniká
zo západných farností eparchie
Parma nová eparchia Van Nuys
so sídlom na predmestí Los Angeles, ktorá bola prednedávnom
presťahovaná do mesta Phoenix
v Arizone.

Vzájomná podpora

Pred kúriou v Pittsburghu

Rozvoj duchovného života
priniesol aj rozvoj rehoľného
života. Sestry baziliánky prišli
do USA a po pobyte v Clevelande sa natrvalo usadili pri meste
Uniontown na Hore sv. Makríny, najväčšom odpustovom
mieste amerických gréckokatolíkov. Už dávno však pominula
éra odpustov, kde sa zhromaždilo takmer 100 000 veriacich,
ako v 50. rokoch, keď archijerejskú liturgiu tu po prvýkrát
po anglicky slávil Fulton Sheen,
známy americký kazateľ a momentálne kandidát na blahorečenie. Postupom času vznikli
aj kláštory gréckokatolíckych
benediktínov a benediktínok,
františkánov, chudobných klarisiek, ale aj karmelitánok. Dnes
však iba o sestrách karmelitánkach môžeme povedať, že netrpia nedostatkom povolaní
a môžu byť pokladané za živú
komunitu. V ostatnej dobe
vidno snahy o oživenie myšlienky tradičného mníšstva, ktorú
sprevádzajú striedavé úspechy.
O jednom z takýchto spoločenstiev Krista Ženícha azda vyjde
aj celý článok.

funguje takmer každá cirkev,
keďže všetky cirkvi sú oddelené
od štátu a žijú z toho, čo im
veriaci podarujú. Nie sú to veľké
farnosti, a čím človek ide ďalej
na Západ, tým sú menšie. No
musím hneď doložiť, že kvantita neznamená kvalitu. Zažil
som mnohé malé farnosti, ktoré
prekypovali životom a postupne
rástli materiálne aj počtom.
Boh neopúšťa svoj ľud. Ak sa
človek pozrie na ľudí, ktorých
má farnosť na papieri, a ľudí
reálne prítomných v chráme,
tak percento prítomných z celkového počtu je veľmi vysoké.
Cirkev sa pomaly oslobodzuje aj
od národnostných naviazaností.
Samozrejme, aj dnes na otázku,
odkiaľ sú, odpovedajú veriaci
i duchovní, že zo Starého kraju.
Väčšina pri podrobnejšom
skúmaní naozaj udá územie
dnešného Slovenska, ale
Gréckokatolícka cirkev v USA
sa riadi slovami apoštola Pavla,
že v Kristovi už niet viac nielen
Žida či Gréka, ale ani Slováka
či Rusína. Tradície, ktoré má
Gréckokatolícka cirkev – liturgické, hudobné či duchovné – oslovujú aj ľudí iných
národností, od Írov, Mexičanov,
Filipínčanov až po Afroameričanov.

Farské spoločenstvá

Diakoni

Rozvoj rehoľného života

Farnosti majú svojich farníkov
registrovaných (na naše pomery
je to netypické). V Amerike tak

Nielen pre nedostatok kňazských povolaní a ako pomoc pre
starnúcich kňazov vo farnos-

Kaplnka v kňazskom seminári v Pittsburghu
ti, ale aj preto, že východná
liturgia má veľmi pekné miesto
pre diakona, je v amerických
farnostiach veľký počet trvalých
diakonov. Vzhľadom na to,
že sú ženatí, je u niektorých
šanca, žeby sa niekedy v budúcnosti mohli stať kňazmi, ak
to právo umožní. Štvorročný
program formovania diakonov má na starosti seminár
a po prvýkrát bol spustený
v roku 1999. Prvé svätenia diakonov sa teda uskutočnili v roku
2003. Seminár okrem kňazskej
formácie a formácie diakonov
organizuje aj kantorské kurzy.
A hoci aj nový preklad liturgie
priniesol i nové melódie, predsa
len sa dá hovoriť o uchovaní
dedičstva prostopínija.

Katechizácia

Cirkev v USA hľadá svoju identitu v americkom priestore. Ich

situácia v mnohom pripomína
aj naše vlastné dejiny. Tiež prežili zápasy o zavedenie živého
jazyka do liturgie, ako aj o čistotu obradu a hľadanie vlastnej
tradície, pričom sa striedali
latinizačné obdobia, keď sa dokonca z chrámov odstraňovali
ikonostasy, s obdobiami očisty
obradu a priblíženia jeho krásy.
Pomaly a postupne sa liturgia
očisťuje od cudzích vplyvov. Čo
je však podstatnejšie, táto očista
má obrovskú oporu v katechetických programoch. Sú postavené na katolíckej vierouke, ale
hlavne ukazujú, ako žiť život
východného kresťana v dnešnej
dobe. Neboja sa preberať dobré
nápady v oblasti katechetiky
aj od pravoslávnych cirkví. Katechetické programy zahŕňajú
veriacich od kolísky až po dospelosť. Miestni duchovní potrebujú znova v ľuďoch vzbudiť
zvýšený záujem o sviatosti, aj

To, že v Amerike nezažili zrušenie Gréckokatolíckej cirkvi, ako
to bolo na Slovensku, neznamená, že boli ľahostajní k tomuto
dianiu. Majme na pamäti,
že procesy blahorečenia biskupov Romžu, Hopka a Gojdiča
sa za čias komunizmu začali
práve u nich a až keď padol
komunizmus, boli s radosťou
posunuté do domovských
eparchií jednotlivým biskupom.
Mnoho materiálnej pomoci
dostali od amerických gréckokatolíkov po páde komunizmu
Gréckokatolícke cirkvi v Prešove a Užhorode. Dostalo sa im aj
morálnej podpory, keď v roku
1990 metropolita Kočiško viedol
delegáciu biskupov, kňazov
a veriacich na návštevu Slovenska a Podkarpatia. Zúčastnili
sa aj na biskupskej vysviacke
Mons. Jána Hirku. Tretí metropolita Pittsburghu Judson
Procyk predsedal sláveniam
350. výročia Užhorodskej únie
v Ríme aj v Užhorode a mal záujem o prehĺbenie spolupráce,
ktorá ochabovala vymieraním
generácie v USA, ktorá ešte
hovorila pôvodnými nárečiami
z územia. Kontakty sa však
nikdy úplne nepretrhli. Aj dnes
eparchie v Prešove a Užhorode
majú svojich kňazov, ktorí blahodarne pôsobia v Spojených
štátoch amerických. Navyše je
tu stále z oboch strán záujem
o to, aby spolupráca pokračovala a rozvíjala sa na viacerých
rovinách, pretože sme dedičmi
tej istej tradície. n
Daniel Černý
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Ježiš svojou
modlitbou oživuje
Sväté písmo
Drahí bratia a sestry!
Evanjelisti Matúš a Lukáš (porov. Mt 11, 25
– 30 a Lk 10, 21 – 22) nám zanechali vzácny
klenot, Ježišovu modlitbu, niekedy nazývanú aj Chválospev plesania alebo Chválospev mesiášskej radosti. Je to modlitba
vďaky a chvál – ako sme pred chvíľou mohli
počuť. Slovo, ktorým sa chválospev začína
a ktoré vyjadruje Ježišov vzťah k Otcovi, je
v gréckom origináli exomologoumai, čo sa
zvyčajne prekladá ako „zvelebujem ťa“ (Mt
11, 25; Lk 10, 21).
V spisoch Nového zákona toto slovo
v zásade označuje dve veci: prvou je „poznať
do detailu“ – napríklad keď Ján Krstiteľ
žiada, aby si každý do hĺbky uvedomil
a spoznal svoje hriechy pred tým, než sa
dá pokrstiť (porov. Mt 3,6). Druhou je „byť
v zhode, súhlasiť“. Teda výraz, ktorým Ježiš
začína svoju modlitbu, obsahuje „detailné,
plné poznanie” toho, čo koná Boh Otec,
a zároveň aj úplný, vedomý a radostný
súhlas s týmto konaním, so zámerom Boha
Otca. Celý chválospev je vyvrcholením
modlitieb, v ktorých sa odráža hlboké
a intímne spoločenstvo medzi Ježišom,
Bohom Otcom a Svätým Duchom, a taktiež
Ježišovo božské synovstvo.

Ježiš sa obracia na Boha a nazýva ho Otcom. Tento výraz vyjadruje Ježišovu istotu
o tom, že on sám je Synom, že je v intímnom a neustálom spoločenstve s Bohom –
a práve toto je centrálny bod a prameň všetkých Ježišových modlitieb. Jasne to vidíme
v záverečnej časti chválospevu, ktorá osvetľuje celý text. Ježiš hovorí: „Môj Otec mi
odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba
Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu
to Syn bude chcieť zjaviť.“ (Lk 10, 22) Ježiš
teda hovorí, že jedine Syn skutočne pozná
Otca. Každé poznanie medzi osobami –
ako to aj my vieme zo skúsenosti našich
ľudských známostí – má za následok isté
zainteresovanie, isté vnútorné puto, ktoré
vzniká medzi tým, kto poznáva, a tým, kto
je poznávaný – či už je to na intenzívnejšej,
alebo menej intenzívnej úrovni. Vzájomné
poznanie nie je možné bez spoločenstva.
V Chválospeve plesania – tak ako v každej
svojej modlitbe – Ježiš ukazuje, že skutočné
poznanie Boha predpokladá spoločenstvo
s ním – len vďaka spoločenstvu môžem
spoznať druhého človeka – a tak je to aj
s Bohom. Len keď s ním mám opravdivý
kontakt, keď som s ním spoločenstve, vtedy
ho môžem spoznať, a teda pravé poznanie

Boha je vyhradené len Synovi, Jednorodenému, ktorý bol od počiatku v lone
Otca (porov. Jn 1, 18) a zostáva v dokonalej
jednote s ním – len on ho skutočne pozná,
pretože je s ním v intímnom spoločenstve
Božieho bytia, a teda len on môže zjaviť, kto
je Boh.
Po tom, ako Boha nazval Otcom, volá ho
Ježiš aj Pánom neba i zeme. V tomto vyjadrení pripomína vieru v stvorenie a dáva
zaznieť aj prvým slovám zo Svätého písma:
„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem“ (Gn 1,
1). V modlitbe sa vracia k veľkému biblickému rozprávaniu o láske Boha k človeku,
ktoré sa začína aktom stvorenia. Ježiš
vstupuje do tohto príbehu lásky, je jeho
vyvrcholením a zavŕšením. V jeho modlitbe
je Sväté písmo osvetlené a ožíva v dokonalej
miere: nachádzame tu ohlásenie Božieho tajomstva i odpoveď človeka, ktorý sa
obrátil. Skrze vyjadrenie „Pán neba i zeme“
si môžeme uvedomiť, že v Ježišovi, ktorý
zjavuje Otca, sa človeku otvára možnosť
prístupu k samotnému Bohu.
Položme si teraz otázku, komu chce Syn
zjaviť Božie tajomstvá. Na začiatku chválospevu Ježiš vyjadruje svoju radosť nad
tým, že vôľou Otca je skryť tieto veci pred
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vzdelanými a múdrymi, a zjaviť ich maličkým (porov. Lk 10, 21). V tejto modlitbe Ježiš
ukazuje svoju účasť na rozhodnutí Otca,
ktorý svoje tajomstvá odhaľuje tým, čo majú
jednoduché srdce: Synova vôľa je zhodná
s vôľou Otcovou. Božie zjavenie sa neuskutočňuje v duchu pozemskej logiky, podľa
ktorej vzdelanci a mocnári ako prví vlastnia
dôležité poznanie a potom ho odovzdávajú
jednoduchým ľuďom, maličkým. Boh použil celkom odlišný spôsob: prvými adresátmi jeho komunikácie sú práve „maličkí“.
Takáto je vôľa Otca a Syn s ňou radostne súhlasí. Katechizmus Katolíckej cirkvi
hovorí: „Jeho dojatie: ,Áno, Otče’ vyjadruje
hĺbku jeho srdca, jeho súhlas s tým, čo sa
páči Otcovi, a to ako ozvenu slov ,Nech sa
stane’ jeho Matky vo chvíli jeho počatia
a ako predohru toho, čo povie Otcovi vo
svojej smrteľnej úzkosti. Celá Ježišova modlitba je v tomto láskyplnom súhlase jeho
ľudského srdca s ,tajomstvom… vôle’ Otca
(Ef l, 9).“ (2603) Odtiaľto vychádza prosba,
ktorou sa obraciame na Boha v modlitbe
Otčenáš: „Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak
i zemi“. Spolu s Kristom a v Kristovi aj my si
žiadame vstúpiť do súladu s Otcovou vôľou,
aby sme sa aj my stali jeho deťmi. Ježiš tiež
v tomto chválospeve vyjadruje vôľu zapojiť
do svojho synovského poznania Boha všetkých, ktorým Boh na ňom chce dať účasť:
a tí, ktorí prijímajú tento dar, sú „maličkí“.
Čo však znamená byť „maličkí“, jednoduchí? Aká „maličkosť“ otvára človeka pre
synovskú blízkosť Bohu a pre prijatie jeho
vôle? Aký základný postoj máme zaujať
vo svojich modlitbách? Pozrime sa na Reč
na hore, v ktorej Ježiš hovorí: „Blahoslavení
čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5,
8). Práve čistota srdca umožňuje spoznať
Božiu tvár v Ježišovi Kristovi; treba mať
jednoduché, priame srdce, také ako majú
deti, nie namyslené ako tí, čo sa uzatvárajú
do seba s presvedčením, že nepotrebujú
nikoho, ba ani Boha.
Je tiež zaujímavé všimnúť si okolnosti,
v ktorých sa Ježiš obracia na Otca. V rozprávaní evanjelistu Matúša má Ježiš radosť,
pretože napriek protivenstvám a odmietnutiam sú tu aj „maličkí“, čo prijímajú jeho
slovo a otvárajú sa pre dar viery v neho.
Chválospevu plesania predchádza kontrast
medzi chválou Jána Krstiteľa, jedného
z „maličkých“, ktorí spoznali Božie konanie v Ježišovi Kristovi (porov. Mt 11, 2
– 19), a výčitkou mestám pri jazere za ich
nekajúcnosť, pretože práve v nich „urobil
najviac zázrakov“ (porov. Mt 11, 20 – 24).
Plesanie Matúš opisuje vo vzťahu s odpoveďou, ktorou Ježiš hodnotí účinnosť svojich
slov a skutkov: „Choďte a oznámte Jánovi,
čo počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí

chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú,
mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne
nepohorší“ (Mt 11, 4 – 6).
Aj svätý Lukáš prezentuje Chválospev
plesania vo vzťahu s pokrokom pri ohlasovaní evanjelia. Ježiš poslal sedemdesiatdva
učeníkov (Lk 10, 1) a oni šli so strachom,
že ich misia bude neúspešná. Lukáš tiež
zdôrazňuje odmietnutie, ktoré vzišlo
z miest, kde Ježiš kázal a robil znamenia
a zázraky. Ale sedemdesiati dvaja učeníci
sa vracajú plní radosti, lebo ich misia mala
úspech; konštatujú, že sila Ježišovho slova
víťazí nad ľudskou zlobou. A Ježiš zdieľa
ich spokojnosť: „v tej hodine“, v tom okamihu zaplesal radosťou.
Chcel by som ešte zdôrazniť dve veci:
evanjelista Lukáš uvádza túto modlitbu
s poznámkou: „Ježiš zaplesal v Duchu
Svätom“ (Lk 10, 21). Ježiš sa raduje z hĺbky
svojho vnútra, vychádzajúc z toho, čo má
v sebe najsilnejšie: spoločenstvo lásky s Otcom a plnosť Svätého Ducha. Tým, že nám
dáva účasť na svojom synovstve, pozýva
aj nás, aby sme sa otvorili svetlu Svätého
Ducha, pretože – ako hovorí apoštol Pavol –
„nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako
treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi… ako sa páči Bohu“
(Rim 8, 26 – 27) a odhaľuje nám lásku Otca.
V Matúšovom evanjeliu po Chválospeve plesania nachádzame jednu z najdojemnejších
Ježišových výziev: „Poďte ku mne všetci,
ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás
posilním“ (Mt 11, 28). Ježiš vraví, aby ľudia
prišli za ním, lebo on je pravá múdrosť, on
je „tichý a pokorný srdcom“; ponúka svoje
jarmo, cestu evanjeliového poznania, ktoré
nie je doktrínou na štúdium či ponukou novej etiky, ale osobou, ktorú treba nasledovať: tou osobou je on sám, jednorodený Syn
žijúci v dokonalom spoločenstve s Otcom.
Drahí bratia a sestry, na chvíľku sme
sa ponorili do bohatstva tejto Ježišovej
modlitby. Aj my sa skrze dar Svätého Ducha
môžeme obracať na Boha v modlitbe s detskou dôverou vzývajúc meno Otca − Abba.
Musíme mať ale srdce maličkých, srdce
„chudobných v duchu“ (Mt 5, 3), aby sme si
uvedomili, že nie sme sebestační, že nemôžeme svoj život budovať sami, ale potrebujeme Boha, potrebujeme ho stretnúť,
počúvať, rozprávať sa s ním. Modlitba nás
otvára na prijatie daru Boha a jeho múdrosti, ktorou je sám Ježiš, aby sme dokázali
plniť vôľu Otca pre náš život a aby sme tak
našli posilu v ťažkostiach na našej životnej
ceste. n
TK KBS
preložil Martin Kramara
ilustračná snímka: sxc.hu

Vážená redakcia,
nenachádzam v časopise rubriku Listáreň,
ale aj tak vám chcem touto cestou vyjadriť
poďakovanie za jeho kvalitu. Už len z čísla
4/2012 je pre mňa toľko oslovení, že sa
k niektorým príspevkom môžem vrátiť a vždy
povzbudia. Mnohé vety z úvodného slova,
z rubriky Cesty spásy či Božie zázraky si
ceruzkou podčiarkujem, lebo sú veľmi adresné. Taktiež aktuálne zamyslenia na začiatok
Veľkého pôstu a následného vzkriesenia.
Ďakujem.
Ale hlavne chcem vyjadriť obdiv uvádzaným
katechézam otca Damiána Saraku. Názov
a obsah jednotlivých článkov je zhodný
a výstižný. Citáty zo Svätého písma nenápadne vštepuje do našej reality. Všetky v číslach
1 – 4/2012 na mňa pôsobia ako dokonalo
napísané kázne pri bohoslužbe. A ak mi aj
slová kázne v životnom zhone zaniknú, tieto
si môžem nájsť znova.
Neviem, kde otec Saraka pôsobí, preto mu
touto cestou vyjadrujem obdiv a poďakovanie, už aj preto, že si ho pamätám ako
mladého muža, a prajem mu pôsobenie
darov Svätého Ducha v jeho živote.
veriaca F.F. zo Sniny
Srdečne ďakujeme za vaše povzbudivé slová
a váš odkaz sme odovzdali otcovi Sarakovi.
redakcia
--------------------------------------------------------------------------------------Christos voskrese!
Vážená redakcia, nedá mi, aby som vám
nenapísala o krásnom zážitku zo svätej liturgie z 15. apríla večer. Zapla som rádio, že sa
idem pomodliť ruženec. Pri ladení sa mi
ozval krásny pozdrav Christos voskrese! Bol
to začiatok staroslovienskej svätej liturgie
– pravoslávnej. Veľmi ma to potešilo, lebo
starosloviensky obrad je už minulosťou, slúži
sa len málo. Keďže som vyrastala a chodila
len na staroslavienske služby, lebo moji
rodičia i prarodičia boli gréckokatolíci, túto
svätú liturgiu som vyspievala spoločne a je
to nezabudnuteľný zážitok.
Nepokračujeme v šľapajach našich rodičov...
Dúfam, že list nebude hodený do koša
a odpoveď, prečo sa neslúžia sväté liturgie
v staroslovienčine, bude uverejnená v časopise Slovo, ktoré odoberali moji rodičia a aj
ja v tom pokračujem.
čitateľka
Aj keď ide o anonym, rozhodol som sa naň
odpovedať. Staroslovienske sväté liturgie
sa slávia v mnohých našich gréckokatolíckych chrámoch. Rovnako je možnosť si ich
vypočuť v rozhlase. Práve v týchto dňoch
dochádza k zmenám, ktoré umožnia počúvať
liturgiu na Regine na celom území Slovenska.
Juraj Gradoš, šéfredaktor
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Tých odlišnosti je veľa. Oni zápasia o každého človeka a ľudia prichádzajú do chrámu aj z veľkých vzdialenosti, napríklad aj
hodinu autom. Neviem si predstaviť, žeby
niekto u nás vynaložil až takú námahu. Sú
nejaké odlišnosti aj v slávení liturgie. Všetky
kňazské modlitby, nielen vozhlasy, sa berú
nahlas. Potom pri každom chráme musí byť
veľké parkovisko a sála na stretávanie, kde
sa obyčajne veriaci stretnú po svätej liturgii.
Farnosti si finančne pomáhajú rôznymi
aktivitami, napríklad pečením koláčov, prípravou pirohov a podobne. Som rád, že sa
mojim kňazom pochádzajúcim zo Slovenska v USA pastoračne darí, že sú vynaliezaví
a sú príkladom aj pre domácich kňazov.

Medzi
americkými
gréckokatolíkmi
V polovici apríla ste odcestovali do USA,
kde ste sa spolu s vladykom Petrom
Rusnákom, bratislavským eparchom, zúčastnili na intronizácii nového arcibiskupa a metropolitu v Pittsburghu vladyku
Wiliama C. Skurlu. Boli medzi účastníkmi
slávnosti aj ďalší hostia pochádzajúci
zo Slovenska?

tam odchádzali za prácou a tí dnešní veriaci
sa už narodili v USA, ale aspoň nárečie
rodičov si viac-menej uchovali a s viacerými
sa dá aj porozprávať.

Čo si na ňom ceníte?

Áno, na slávnosti sa zúčastnil aj vladyka Milan Šášik z Užhorodu a boli tam naši kňazi,
ktorí pastoračne pôsobia v USA, napríklad
otec Valerián Michlik, otec Juraj Terek, otec
Marek Višňovský, otec Miron Keruľ-Kmec,
otec Martin Vavrák, otec Peter Tomáš
a môj sprievodca Daniel Černý, doktorand
na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme
(PIO). Bol tam aj kňaz z Toronta Jozef
Mucha a možno aj niekto iný.

No to je dosť ťažká otázka. Nepoznám ho
až tak dobre, aby som hodnotil jeho postoje
či skutky. Moje rozhodnutie cestovať na intronizáciu som už vyjadril. Môžem ešte
dodať, že som tam išiel tak trocha aj preto,
aby som posilnil ich vieru a povzbudil ich.
A tiež vyjadril spolupatričnosť východnej
cirkvi. Každému biskupovi príde milé,
keď sa na jeho intronizáciu zídu biskupi
až zo vzdialenejších krajín. Arcibiskup Wiliam je tichý, pokojný muž a verím, že si získa srdcia kňazov i veriacich.

Aký je váš osobný vzťah k vladykovi
Skurlovi?

Ako vyzeral váš program počas návštevy
USA?

Môj vzťah k otcovi arcibiskupovi Wiliamovi
Skurlovi je priateľský. Je mojím spolubratom v biskupskej službe a bol viackrát
na Slovensku, napríklad na mojej intronizácii za biskupa i za metropolitu. Cítil som
potrebu vyjadriť vďaku a spolupatričnosť,
a preto som sa odhodlal na túto ďalekú cestu. Mnoho veriacich Pittsburghskej metropolie má slovenský pôvod. Slováci i Rusíni

Táto otázka je veľmi široká. Dopodrobna
popísať program návštevy by zabralo mnoho strán.

Čo na vás teda zanechalo najhlbší dojem?

Tých udalostí a stretnutí bolo mnoho, mal
som dokonale využitý čas nie na hodiny,
ale skoro na minúty. Zážitkov je veľa. Azda

S čím momentálne najviac zápasia?

Na začiatku tohto roka
Svätý Otec Benedikt XVI.
vymenoval Mons. Wiliama C. Skurlu za nového
arcibiskupa a metropolitu Byzantskej katolíckej
ruténskej metropolie sui
iuris v Pittsburghu v Spojených štátoch amerických.
Na intronizácii nového
arcibiskupa a metropolitu
sa koncom apríla zúčastnil aj vladyka Ján Babjak
SJ, prešovský arcibiskup
a metropolita, ktorý sa
podelil so svojimi dojmami
z návštevy.
najhlbší dojem vo mne zanechala opustená
torontská katedrála. Pred deviatimi rokmi
bola v užívaní, pekná, čistá, teraz pôsobila
veľmi smutným dojmom, je opustená, zaprášená, vo svätyni je v kupole nová pekná
mozaika, ale katedrála pustne. A v jej okolí
vyrástlo mnoho stoviek domov na kanadský spôsob (drevostavby), celé ulice,
jednoducho obytná štvrť, kde je asi 1 800
bytových jednotiek.
Tiež na mňa veľmi zapôsobil iný chrám
– drevený, ktorý vlastnia Ukrajinci na inom
konci Toronta, vlastne na jeho periférii. Tam som sa zúčastnil na paschálnej
večierni iba za blikotu sviečok. Bol to veľký
zážitok. Hlboko sa ma dotkol napríklad aj
festival byzantských zborov v Barbertone.

Ktoré sú najviditeľnejšie odlišnosti života
farností a biskupstiev u nás a v Spojených štátoch amerických?
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S umenšujúcim sa počtom veriacich. Starší
vymierajú a mladí chodia menej. Snažia sa
získavať konvertitov a majú úspech. Tiež
zápasia s financiami pre kňazov a na chod
farností.

Ako vnímate budúcnosť slovenských
a rusínskych gréckokatolíkov v zámorských krajinách?

To je tiež komplikovaná otázka. Pokúsim sa
ju vystihnúť. Zápasia s nedostatkom kňazských povolaní a budú zápasiť ešte viac.
Práve slovenskí gréckokatolíci im v tom
môžu pomôcť. Ich kňazi sú už starší, a tak

asi aj viac unavení. Bolo by treba rozvinúť
viac aktivít. Tam, kde sú aktívni kňazi, to
rastie. A nielen v USA, to isté platí aj na Slovensku. Ale zápasia najmä s nedostatkom
veriacich, badateľné je pomalé vymieranie.
Ale mám nádej, že sa situácia zmení k lepšiemu, ale to závisí od horlivosti kňazov.

Ako prebiehala doterajšia spolupráca
medzi metropoliou na Slovensku a v USA
a aké možnosti jej rozvoja sa otvárajú
do budúcnosti?

Zatiaľ sa nedá hovoriť o nejakej veľkej
spolupráci. Iste tie návštevy, o ktorých som
hovoril, môžu byť nápomocné na rozvíjanie spolupráce. Z našej strany je tu bratská
výpomoc kňazmi. Zatiaľ máme v USA
troch našich kňazov, vlastne jeden už bol
inkardinovaný do tamojšej eparchie, takže
už ho nemôžem počítať za svojho, a tretí
je na ceste, zatiaľ na štúdiách pri Viedni
a čoskoro na niektorej farnosti.
Tiež som prisľúbil dvoch kňazov do Kanady, kde je situácia oveľa horšia než v USA.
Hoci sú tam tiež horliví veriaci, ich počet sa
zmenšuje.
Bolo by prospešné, a niektorí biskupi
aj o to žiadajú, aby prichádzali na naše
európske stretávania východných biskupov.
Je to však náročné. Uvidíme, čo prinesie
budúcnosť a nový metropolita.
za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová

Gréckokatolícka cirkev v Hrabskom vás srdečne pozýva
na eparchiálnu spomienkovú slávnosť
bl. biskupa mučeníka ThDr. Vasiľa Hopka,
ktorá sa uskutoční
13. mája 2012.
Program:
09.00 Ruženec
10.00 Moleben k bl. biskupovi
mučeníkovi Vasiľovi Hopkovi
10.30 Posviacka novej farskej
budovy s pastoračnou
a pamätnou miestnosťou
Cirkevnoslovanská
archijerejská svätá liturgia

Bližšie informácie: GKFÚ Hrabské, 054 47 96 271

Svätí
sedmopočetníci
Popri úcte, ktorá sa venuje dvom slovanským apoštolom, máme v liturgickom
kalendári 27. júla spomienku aj na svätých
sedmopočetníkov. Ide o sv. Cyrila a Metoda
a ich piatich znamenitých žiakov, najbližších spolupracovníkov a svätcov: Gorazda,
Klimenta, Nauma, Angelára a Sávu. Bohužiaľ, záujem o ich pohnuté životné osudy
a poznanie ich vynikajúcich zásluh pri šírení
viery a slovanskej kultúry je na Slovensku
pomerne malý. Venujme im pozornosť
aspoň v skratke. Niekoľko stručných správ
sa zachovalo o Gorazdovi, pochádzajúcom
z domáceho prostredia, z okolia Nitry. Patril
k všestranne vzdelaným mužom zo šľachtického rodu. Pri smrti sv. Metoda (885) bol už
vysvätený za biskupa a zaujal vedúce postavenie v byzantskej misii. Je pravdepodobným
autorom známeho autobiografického spisu
Život Metoda. Po vyhnaní učeníkov z Veľkej
Moravy sa stopa jeho ďalšieho účinkovania
zahmlieva. Liturgická úcta sv. Gorazda bola
a je u Slovanov byzantského obradu silnejšia
ako v západnej cirkvi. Dnes sa osobe sv.
Gorazda u nás venuje zvýšená pozornosť aj
mimo cirkevného života.
Čo sa týka Klimenta Ochridského, pravdepodobne pochádzal z okolia Solúna. Nadobudol rozsiahle vzdelanie a mal aj vynikajúce
pero. Bol blízkym spolupracovníkom sv.
Metoda pri veľkomoravskej misii. Ako mních
prijal na ceste do Ríma kňazskú vysviacku.
Po Metodovej smrti bol vyhnaný a usadil sa
v meste Ochrid v Bulharskej ríši, kde sa stal
prvým biskupom. Tu rozvinul pedagogickú
a bohatú literárno-prekladateľskú činnosť.
Zachovali sa najmä jeho diela s liturgickou
tematikou a oslavné reči (panegyriká). Sú to
vynikajúce originálne literárne diela. Niektorí
vedci mu pripisujú autorstvo zjednodušenej
formy slovanskej abecedy, tzv. cyriliky. Pravdepodobne založil Kláštor sv. Pantelejmona
na brehu Ochridského jazera, kde bol aj pochovaný. Za deň jeho smrti sa pokladá práve
27. júl (916). Prirodzene, najväčšia úcta k sv.
Klimentovi sa rozvinula v Bulharsku. Závisí
od nás, či na tohto činorodého svätca popri
iných nezabudneme, a jeho pamiatku si
pripomenieme so všetkou úctou a vďakou.
pokračovanie v budúcom čísle
Michal Hospodár
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radosť. Ak je na svete nejaká radosť,
tak ju určite má človek čistého srdca.“
(Tomáš Kempenský)
• „Svätý smutný je smutný svätý.“ (pripisované sv. Terézii z Ávily)
• „Smutný môžem byť sám; aby som
bol radostný, potrebujem spoločnosť.“ (Elbert Green Hubbard)
• „Mnohým ľuďom unikajú malé
radosti, zatiaľ čo čakajú veľké
šťastie.“ (Pearl S. Buck)
• „Nehľadaj odmenu, lebo máš
veľkú odmenu tu na zemi: tvoju
duchovnú radosť, z ktorej sa
môže tešiť iba spravodlivý.“
(Fiodor M. Dostojevskij)
• „Nikto nemôže za to, akú má
tvár, ale za to, ako sa tvári,
áno!“ (ľudová pieseň)
• „Kto dáva tomuto domu
radosť? Mária!“ (ľudová
modlitba) n

Po hurikáne

Pozerali sme
správy o nedávnom hurikáne a kamera
nám ukazovala
srdcervúce scény
zničených ciest,
domov zrútených
až po základy,
povodní, a predovšetkým úbohých
ľudí, zotrvávajúcich
pri ruinách svojich
domovov, aby zabránili
neľudskej lúpeži toho
mála, čo im ešte ostalo.
Reportér sa zhováral
s manželmi, v tvárach
ktorých bolo vidno starosti a smútok, zatiaľ čo
v pozadí scény bolo vidno
ich domček zaplavený
takmer po strechu. Zaujalo
ma, že som videl deti, ktoré
liezli na strechu a skákali z nej do novovytvoreného
„kúpaliska“. Boli šťastné! Šťastné
deti, ktoré si zachovajú radosť aj
napriek katastrofe.
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Čo je to radosť?

Je to prejavenie blaženosti, ktorú človek
zažíva tvárou v tvár nejakému dobru. Je to
vyjadrenie šťastia. Príčiny môžu byť rôzne:
od jednoduchého telesného blaha, vtedy
radosť trvá, kým trvá táto čisto prirodzená
príčina, po morálne alebo duchovné blaho.
Radosť, ktorá pochádza z toho, že milujem
a som milovaný, vydrží aj napriek trápeniu.
Radosť, ktorej príčinou je priateľstvo s Bohom, je večná. Voláme ju blaženosťou alebo
tiež nebom. Nebo môžeme zažívať už aj tu!
Radosť detí vyviera z ich vnútorného
pokoja, ktorým je skutočná nevinnosť.
Pravá radosť sa nekupuje vo fľašiach
ani ju nevyvolávajú drogy alebo zneužitie
sexuality. Keď sa ponoríme do víru zmyslov,
zdanlivá radosť trvá tak dlho ako jedna noc
hýrenia, a po nej príde prázdnota, nuda
a „opica“. Tí, ktorí zažívajú takýto druh
radosti, podliehajú hlbokému smútku.
Smútku z toho, že nevedia žiť.

Smútok a melanchólia, von
z môjho domu!

Poznám jeden príklad zo života, ktorý
na mňa urobil veľký dojem. Hovorí o mu-

žovi ponorenom do hlbokej trudnomyseľnosti, ktorý prišiel k múdremu lekárovi
hľadajúc liek. Dobrý lekár mu hneď začal
vymenovávať zoznam aktivít, ktoré by
mu mohli spôsobiť radosť: cestovanie,
dobrodružstvá, dobré jedlo, víno, telesné
slasti, priateľstvá znamenitých ľudí, hudba,
knihy... Pacient povedal lekárovi, že toto
všetko už mal v hojnosti, ale nestačilo to
na odohnanie jeho smútku.
„Tak potom,“ hovorí lekár, „choďte si
pozrieť Garricka.“
David Garrick bol veľký herec 18. storočia, ktorému sa nikto nevyrovnal v zabávaní
vždy veľmi náročnej anglickej spoločnosti.
A ten pacient odpovedal múdremu lekárovi: „Doktor, ja som Garrick!“
Smútok slávnych! Tento príbeh úbohého
Garricka, pochovaného s poctami vedľa
kráľov a kniežat vo Westminsterskom
opátstve v Londýne, je otriasajúci. A v našej
pamäti nachádzame dlhý zoznam krásnych, bohatých a úspešných mužov a žien,
ktorí sa rozhodli ukončiť svoj život, pretože
nedokázali z neho odstrániť smútok.

Existujú radostní ľudia?

Áno, okrem detí existuje mnoho ľudí, ktorí
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žijú svoj život dobre naladení. Radosť im
spôsobujú veci a ľudia. Tešia sa z ich existencie. Treba otvoriť oči a objaviť ich.
No skutočná radosť sa rodí najmä z dobra, ktoré robíme, a z dobra, ktoré prijímame.
Svätí sú tiež úspešní a skutoční víťazi. Všetci sú radostní a majú zmysel pre
humor.
Sv. Filip Neri stále opakoval: „Smútok
a melanchólia, von z môjho domu!” Jeho
heslom bolo: Omnia in laetitia (Všetko
s radosťou).
Život je veľmi vážny a vyžaduje si od nás
veľké obete pochádzajúce z našej zodpovednosti. Môžeme ich robiť s predĺženou
a mĺkvou tvárou alebo s tvárou žiariacou
radosťou, pretože milujeme tento život,
hocako by bol vážny a náročný.

Maj na pamäti...

• „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“ (Flp 4, 4)
• „Ak by som mal Boha požiadať o jeden
dar, jeden jediný dar, dar z neba, žiadal
by som, myslím, že bez pochybnosti, aby
mi udelil dokonalú schopnosť úsmevu.“
(Martín Descalzo)
• „Maj dobré svedomie a budeš mať vždy
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Slovo, ktoré sa ťažko vyjadruje

Solidarita je slovo dlhé a veľmi ťažké
na vyslovenie, ale je to aj realita, ktorá sa
ťažko žije. Módnym sa stalo, keď Poliaci
striasli zo seba jarmo komunistickej strany
a Sovietskeho zväzu vďaka odborovému
zväzu Solidarita, ktorému sa podarilo demokratickým spôsobom zvíťaziť vo voľbách
vo svojej vlasti. S triumfom Poliakov padol
aj Berlínsky múr, neblahý symbol sovietskej
diktatúry, ktorá narobila toľko škody v 20.
storočí. Tento boj za slobodu bol dovŕšený
vďaka Poliakom a iným národom, ktoré
vyvíjali tlak na to, aby bola rešpektovaná
ich práve vydobytá sloboda.

Čo je to?

Alma je matkou dvoch hluchonemých
synov. Kým žila v hlavnom meste, bolo pre
ňu ľahké voziť ich do školy pre hluchonemých vo Farnosti sv. Hypolita, ale škola sa
zmenila na štátnu a dochádzať tam sa stalo
nemožné. Časom spoznala iné rodiny s rovnakým problémom a dostali nápad založiť
školu pre svoje deti. Spojení našli riešenie
spoločnej potreby. To je solidarita!
Všetci rozumieme pojmu solídny, z neho
sa významovo odvodzuje aj slovo solidarita.
Znamená to byť solídni, pevní a jednotní,
lebo sme súčasťou jedného celku a máme
spoločné potreby.

Od solidarity k spoločenstvu

Je pochopiteľné, že spoločne bojujeme, keď
máme spoločné potreby. No nie je ľahké
pochopiť, že niekto, kto to nepotrebuje, sa
solidárne zjednocuje s núdznymi a berie
ich boj za svoj. Na to je potrebná láska.

Solidarita je preto svojou podstatou kresťanská čnosť. Ježiš je solidárny.
Pred mnohými rokmi som videl plagát,
na ktorom usmievajúci sa chlapec niesol
na svojich pleciach ďalšieho, menšieho
chlapca. Pod obrázkom bolo napísané: „Nie
je ťažký, je to môj brat.“ My Božie deti by
sme mali vidieť v každom človeku na zemi
brata, ktorého trápenie je naším trápením,
lebo ho milujeme.

Raj na rohu slávy

Pred časom sme založili skupinu reflexie
v osade, ktorá vznikla nelegálne v strmej
rokli. Stretávali sme sa v nádeji, že sa nám
podarí získať veci, ktoré nám chýbali. Spolu
sme zabezpečili legalizáciu bývania, vodu,
kanalizáciu, chodníky, svetlo, a pod. Žili
sme v raji, na rohu slávy! A potom... prestali
chodiť na stretnutia! Získali všetko materiálne, čo potrebovali, a na schôdzky chodilo
už len zopár žien a detí, a robili to skôr
z priateľstva ako zo záujmu o kresťanské reflexie, ktoré sme robili. Čo zlyhalo? Možno
sme zabudli hľadať najprv Božie kráľovstvo
a jeho spravodlivosť, a stali sa z nás obyčajní
sociálni pracovníci. To nebolo samo osebe
zlé, ale nebola to naša úloha. Solidarita ide
ďalej, než sú materiálne dobrá. Je to delenie
sa aj o duchovné dobrá viery. Solidarita si
vyžaduje celého človeka a je stále naliehavejšia podľa toho, ako rastieme v úcte k dôstojnosti našich bratov. Nezáleží na tom, ako
hovoril sv. Pavol, či sú to Židia, alebo Gréci,
slobodní, alebo otroci, lebo všetci sme
rovnakí v Božích očiach.

Ako sa naučíme solidarite?

• V súčasnosti sa konajú manifestácie každý deň. Dajme si námahu zistiť, ktoré iste
zodpovedajú ľudským potrebám a ktoré
iba záujmom nejakého politika.
• Dokážme podporiť spravodlivý boj našou
prítomnosťou a zaangažovanou pomocou.
• Píšme podporné listy tým, ktorí konajú
dobro, a posielajme posolstvá útechy
osobám, ktorým sa stalo nešťastie.
• Ukážme pochopenie a buďme milí k tým,
ktorí zažívajú ťažkú a bolestivú situáciu.
• Štedro sa deľme nielen s materiálnymi
dobrami, ale aj s tým, čo vieme, kým sme,
a s našim časom.
• Organizujeme sa, aby sme mohli dosiahnuť to, čo potrebujeme: bezpečnosť,
čistotu, mravnosť, zdravú zábavu...
• Maličkí tiež môžu byť solidárni, ak budú
vedení svojimi rodičmi k tomu, aby sa
zaujímali o veľké veci. n
P. Sergio G. Román
(zo španielčiny preložil otec Peter Labanič)
ilustračná snímka: sxc.hu

Ocko je silný
Martin Ševčík poriadne privoňal k okultizmu. Začalo sa to prútkarstvom, no nezostalo to len pri tom. Jeho svedectvo, ktoré
vyšlo ako DVD s názvom Psychotronika
(Vydavateľstvo Samuel), potvrdzuje známy
fakt, že ak ponúkneme zlým duchom prst,
uchmatnú nás celých. Martin sa postupne
prepracoval k jasnovidectvu a liečiteľstvu.
No o tomto ťažkom období svojho života hovorí: „Bol som oklamaný a podvedený. Tak
ako väčšina mojich kolegov psychotronikov,
liečiteľov a jasnovidcov, ani ja som nevedel,
že v skutočnosti som obeťou duchovných
bytostí, ktorí mi prepožičiavajú nadprirodzenú moc .“
Martin je už vďaka zásahu Pána Boha
oslobodený a o svojich začiatkoch obrátenia hovorí asi takto: „V istom momente
som začal skúmať to, ako je možné, že dva
obyčajné prútiky mi môžu dávať dosť presné
informácie. Prútikmi som vedel určiť nielen
to, že kde je prameň vody, ale aj miesto, kde
tečie najbližšie k povrchu zeme. Prútikmi
som vedel nájsť aj zakopaný kábel či určiť
vek zreštaurovanej sochy u môjho priateľa.
Logicky som došiel k záveru, že za prútikmi
sa musí skrývať inteligentná bytosť. Prútik
mi sám od seba nemôže dať informáciu. On
nemá rozum. Musí ísť o duchovnú nadprirodzenú bytosť.
No až neskôr som zistil, že táto duchovná bytosť nebude na strane Pána Boha,
pretože Biblia takéto praktiky jasnovidectva
zakazuje. ,Nech niet medzi vami nikoho, kto
by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny
a na znamenia; nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo
veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre
tieto nešľachetnosti ich vyhubí.’ (Dt 18, 10
– 12).“
Martin si všimol aj to, že s nadprirodzenými schopnosťami sa začal meniť. Postupne
sa stával z neho urážlivý, pyšný, bezcitný
a egoisticky zameraný človek. Vysvetľuje to
takto: „Ak sa človek otvorí na nadprirodzené
sily duchovných bytostí, otvára sa aj na ich
pôsobenie a mení sa na ich obraz.“
Satanovo „Budete ako Boh!“ je stále
aktuálne. Nevenujme pozornosť otcovi lži.
Nehľadajme nadprirodzenú moc. Veď sme
deťmi nebeského Otca, ktorý vraví: „Veru,
hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo
ako dieťa, nevojde doň.“ (Mk 10, 15) Dieťa
nepotrebuje moc, pretože ocko je silný.
Marek Badida
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Podnikám
s Bohom
N

Drahý mladý priateľ!
Srdečne ťa pozývame na Bárkafest, ktorý sa uskutoční 22. – 24. júna 2012 v GMC Bárka v Juskovej Voli.
Ide o víkendové podujatie, na ktorom môžeš zažiť živé spoločenstvo mladých kresťanov, stretnúť nových priateľov, skrze ohlasovanie vzkrieseného Krista
a rôzne svedectvá sa môžeš povzbudiť vo viere a stretnúť a prijať Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Samozrejme, že tu nebudú chýbať ani gospelové kapely, workshopy, divadlo, chvály a krátke filmy.
Počas tohto víkendu ponúkame možnosť ubytovania, stanovania a stravovania v našom zariadení, ale treba sa čím skôr zaregistrovať na stránke centra
www.gmcbarka.sk. Pozvaní ste aj vy všetci, ktorí tu nebudete bývať, ale chcete sa zúčastniť na programe. V takom prípade stačí jednoducho prísť.
GMC Bárka v Juskovej Voli

arodil som sa do pohanskej rodiny.
Môj otec aj moja matka uctievali
modly. Pamätám si, že keď som mal
4 roky, zobrali ma do čínskeho chrámu.
Videl som tam sochy. Mŕtve sochy. Vtedy
som si povedal: „Kde nie je život, tam nemôže byť Boh.“ Keď som mal 19, stal som sa
kresťanom a celý môj život sa zmenil. Boh
sa pre mňa stal živým a reálnym. Vtedy som
si uvedomil, že Boh chce, aby som žil jeho
život v každej oblasti svojho života, nie iba
v chráme. Tak som sa rozhodol, že budem
nasledovať kresťanské princípy vo všetkých
aspektoch a všetkých oblastiach života, aj
v biznise. Prišiel som k záveru, že dobrý
biznis a podnikanie musí nasledovať Božie
princípy. Rozhodol som sa, že budem žiť
tieto princípy a budem to učiť aj ostatných
ľudí. Preto dnes podnikám vo vzdelávacej
sfére. Chodím a zakladám súkromné školy
v Číne a na Strednom východe. Samozrejme, že v tejto oblasti čelím mnohým
problémom, napríklad aj problému úplatkárstva. Keď som chcel založiť školu, musel
som požiadať o licenciu. V tejto oblasti je
na Strednom východe aj v Číne korupcia.
Povedali mi: „Keď chcete otvoriť školu
a dostať licenciu, musíte dať úplatok. Ak
nezaplatíte, nedáme vám licenciu. Alebo
vám ju dáme, ale budete čakať veľmi dlho.“
Na licenciu som čakal 12 rokov. Bolo to
bolestivé, ale dá sa to. Svoj biznis som úplne
od začiatku zveril do Božích rúk. Som riaditeľom svojej spoločnosti, ale nado mnou
je ešte Boh. Takže keď mi vláda spôsobuje
problémy v mojom podnikaní, keď ma
ľudia podvádzajú, zverujem to Bohu. A čo
je na tom najzaujímavejšie? Stratil som síce
5 miliónov, ale Boh mi to vynahradil inými
cestami.
Porozprávam vám príbeh svojho priateľa.
Môj čínsky priateľ podniká vo farmaceutickom priemysle. Má 4 továrne na lieky.
Na začiatku platil lekárom a nemocniciam,
aby im mohol predávať lieky. Zarobil
na tom veľa peňazí. Ale nebol šťastný, mal
psychické problémy a rozviedol sa s manželkou. Potom sa stal kresťanom a naučil
sa niektorým kresťanským princípom. Keď
mu Boh zobral depresiu a namiesto nej
mu dal radosť a pokoj, povedal si: „Musím
robiť to, čo chce Boh.“ A rozhodol sa prestať

s úplatkami. Stratil veľa zákazníkov, ale Boh
mu dal múdrosť. Začal predávať výrobky
malým privátnym spoločnostiam, nie veľkým nemocniciam. Samozrejme, mal menšie zisky. Ale povedal si: „Boh zachránil môj
život, takže budem pokračovať v tom, čo
chce, aby som robil.“ Všetci priatelia sa mu
smiali: „Máš kresťanskú horúčku. Zašiel si
priďaleko. Môžeš byť kresťanom, ale nemusíš zachádzať až tak priďaleko. Stačí, že pôjdeš do kostola, urobíš niečo pre ostatných,
ale takto zabíjaš biznis.“ Ale on sa rozhodol
plniť Božiu vôľu. V tom čase začala vláda
robiť čistky vo farmaceutickom priemysle
práve pre korupciu. Nemocnice dávali príliš
veľa liekov pacientom, hoci ich nepotrebovali. Len aby ich predávali. Všetko sa dialo
kvôli úplatkom. Vláda viaceré veľké firmy
zatvorila. V tom istom čase začali rozkvitať
malé obchodíky a bol to veľmi dobrý trh.
Priateľovi sa dnes darí veľmi dobre vďaka
tomu, že sa zameral na tieto malé firmy. Tí
priatelia, ktorí sa mu smiali, teraz za ním
prichádzajú a pýtajú sa: „Ako si mohol
byť taký múdry? Ako si stihol vyčistiť svoj

biznis skôr, ako vláda zasiahla? Ako si vedel,
že živnostnícky obchod bude tak rásť?
Odkiaľ si to všetko nabral?“ On odpovedal:
„Ja nie som múdry. Ja som poslušný. Poslúcham Boha. To je všetko, čo robím.“ n
Chan Kei Thong
ilustračná snímka: M. Žarnayová

Svätý Pachomios Veľký
Aj keď sa za zakladateľa kresťanského mníšstva pokladá sv. Anton, v skutočnosti to bol
Pachomios, vďaka ktorému sa začal typický
život mníchov, ako ho poznáme dodnes.
Zaviedol jednotný spôsob života. Všetci
mnísi museli nosiť rovnaký odev a rovnako sa stravovať. Boli povinní vykonávať
stanovené práce pre dobro spoločenstva
ako celku, okrem iného prepisovať knihy.
Nesmeli vlastniť nijaké peniaze ani čokoľvek
prijímať od svojich príbuzných. Museli sa
prísne postiť a veľa modliť, ale nadovšetko
presne zachovávať mníšske pravidlá. Ich
porušovateľov Pachomios rázne trestal
až po vylúčenie z monastiera. Veľmi zdôrazňoval nebezpečenstvo posudzovania
druhých a za najväčšie zlo považoval pýchu.
Neprestajne sa modlil za seba i za svojich
bratov, aby im Boh daroval ducha pokory.
Na pestovanie pokory kládol Pachomios
veľký dôraz a za priestupky proti tejto čnosti

dával svojim mníchom prísne kajúce skutky.
V pravidlách svätého Pachomia bola zásada,
že každý rehoľník mal denne upliesť jednu
rohož. Istý rehoľník raz uplietol dve a aby sa
pred ostatnými pochválil svojou horlivosťou
a zručnosťou, položil ich na miesto, kde ich
musel každý vidieť. Pachomios v tom videl
jeho namyslenosť, a preto povedal spolubratom: „Vidíte toho brata, ktorý od rána
pracoval pre diabla a namáhajúc svojou
prácou telo pozbavil svoju dušu všetkej
milosti?“ Zahanbený brat požiadal ostatných
o modlitbu a od predstaveného Pachomia
prijal prísny kajúci skutok: päť mesiacov
o chlebe a vode a každý deň upliesť dve
rohože. Do konca svojho života však zostal
hlboko pokorným mníchom, vždy pripraveným podriadiť sa a prijať napomenutie
od svojich bratov.
Jozef Gača

20 | príbeh

slovo 10 | 2012

Dar z neba
M
ilan bol spoľahlivý
partner a starostlivý
manžel. Dominika
tichá, pokorná a tolerantná
k manželovi. Mali všetko. Len
po jednom túžili. Aby sa v ich
dome ozýval detský plač. Keď
po siedmich rokoch manželstva neprichádzalo vytúžene
dieťatko, začali sa navzájom
obviňovať. Hľadali chybu v tom
druhom. Napokon absolvovali
všetky lekárske vyšetrenia.
Problém sa riešil operáciou, no
po nej sa Dominikin stav skomplikoval. Z lekárskeho hľadiska
tehotenstvo neprichádzalo
do úvahy.
Hela, dlhoročná kamarátka,
raz len tak poznamenala: „Čo
sa trápiš? Veď dnes sú aj iné
možnosti, tie treba využiť.“
A Dominika priam hltala
ezoterickú literatúru. Objavovala nový svet. Začala využívať
služby bioenergetických liečiteľov. Nevedomky sa stále viac
zamotávala do osídiel. Po kurze
Silvovej metódy riešila svoje
problémy v hladine alfa. Prestala sa modliť. Napriek všetkým
praktikám, ktoré jej radili
liečitelia aj poradcovia v hladi-

ne alfa, vytúžené tehotenstvo
neprichádzalo.
„Tie tvoje praktiky nemajú
žiaden výsledok, len vyprázdňujú naše peňaženky. Treba
to riešiť inak,“ skonštatoval
manžel.
„A ako,“ urazene zareagovala.
„Mali by sme znova začať
chodiť do chrámu.“
Ešte dlho sa rozprávali.
Po dlhšom čase sa v nedeľu
objavili na liturgii.
Kázeň, ktorá zaznela, ju
znepokojila. Počas týždňa obaja
navštívili kňaza. Dominika
mu povedala, ako vníma rôzne
liečiteľské kurzy a že nevidí nič
zlé na tom, že sa na nich zúčastňuje. Veď tak pomáha nielen
sebe, ale aj druhým, vyriešila
ich problémy.
„V Matúšovom evanjeliu čítame,“ začal kňaz, „že nik nemôže
slúžiť dvom pánom... Nemôžete
slúžiť aj Bohu, aj mamone...
Už len čítanie takejto literatúry
nás zvádza na šikmú cestu.
Prestávame byť závislí od Boha
v našom každodennom živote,
odvádza nás to od viery v Boha.
Božie slovo hovorí, že Bohu sa
to nepáči, je mu to odporné.“

„Naozaj?“ zmohla sa len
na jednoslovnú otázku.
A kňaz pokračoval: „Musíte si
uvedomiť, že je to prestúpenie
prvého prikázania. Nebudeš
mať iných bohov.“
A potom zobral do rúk
katechizmus a dôrazne prečítal:
„Keď sa vložíme do rúk veštca,
pripútavame sa na to, čo nám
veštec povie. Potom už nerobíme nič iné, len čakáme, čo sa
stane a čo sa s nami bude diať.“
A dodal: „Stávame sa otrokmi. Exorcisti považujú veštenie
za jednu zo vstupných brán pre
zlého.“
Tieto argumenty Dominiku
zneisteli. Začal sa rúcať jej vy-

budovaný svet. Keď sa stretla so
Zuzkou, s ktorou ju zoznámil,
začalo sa jej vyjasňovať.
„Vieš, Dominika, mala som
klientov, ktorých som liečila.
Boli aj zdanlivé úspechy,“ začala
Zuzka. „No neskoršie sa u mňa
začali objavovať sporadické
bolesti v rôznych častiach
tela. Nespavosť v noci, divoké
až hororové sny, pri ktorých
som počula hlasy. Až tu som
si uvedomila, že som vtiahnutá do osídel zlého. Začalo sa
pomalé vytriezvenie a potom
som nastúpila na ťažkú cestu
pokánia a zriekania sa. Zlý sa
nechcel vzdať svojich pevností,
ktoré vytvoril v mojej mysli.
Nasledovali modlitby za oslobodenie a uzdravenie u exorcistu.
Niekoľko rokov.“
Dominiku zamrazilo. Niekoľko rokov? No zo Zuzkinej tváre
vyžarovala spokojnosť a radosť.
Pre Dominiku sa práve ona
stala veľkou pomocníčkou
na ceste z bahna ezoteriky. Krok
za krokom jej odhaľovala pravú
tvár démonických praktik.
Zrazu si plne uvedomila, kam
kráčala. Začalo sa brieždenie
v jej duši.
Začal sa pôst a spolu s ním
sa začali s Milanom pravidelne
modliť za to, čo ju vlastne odviedlo zo správnej cesty. Za požehnanie vytúženého bábätka.
V polovici pôstneho obdobia
bola Dominika na lekárskom
vyšetrení. Napriek lekárskym
prognózam testy potvrdili, že je
v požehnanom stave. n
Ján Karas
ilustračná snímka:
sxc.hu

Darčeky
„Čo ste kúpili Dáši k štyridsiatke?“ vyzvedám s bezmocnosťou
človeka vymyslieť vhodný darček. „Riskli sme to so striebornou
retiazkou a náušnicami a ani sme netušili, ako sa trafíme. Manžel
jej k tomu dokúpil prsteň. Keď vidíme, ako to nosí, sme asi šťastnejší ako ona,“ dodáva kolegyňa s neskrývaným nadšením. Dnes
som dostala darčeky aj ja. Od Pána! Radosť. Súcit. Pravdivosť.
Dobrotu... A diabol od rána vystiera ruky so svojimi darmi tiež.
Ktoré z nich si dám na seba? A komu tým spravím radosť?
Valéria Juríčková
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Poslední
prvými
Pánov výrok „Prví budú poslednými
a poslední prvými“ dobre poznáme.
Obyčajne si ho spájame s postojmi
v živote, pyšnému sa ľahko môže stať,
že bude zahanbený, kým pokorný je
v obľube u mnohých.

T

ento Ježišov výrok však možno pekne uplatniť aj
vo vzťahu k obsahu sviatku Pánovho nanebovstúpenia, ktoré Cirkev slávi v týchto dňoch. Pánovým
nanebovstúpením totiž nastala jedna obrovská premena
v poriadku stvorenia. Vo vyznaní viery hovoríme, že veríme
v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, všetkých vecí viditeľných i neviditeľných. Vidíme teda akýsi poriadok v stvorení. Najprv je stvorené nebo a až potom zem.
Najprv veci neviditeľné – svet duchovných, beztelesných
bytostí a až po nich svet viditeľný: príroda, zvieratá, človek.
Človek je stvorený ako posledný, ako záverečná bodka
v procese stvorenia. V židovskej tradícii sa hovorí, že človek
bol stvorený ako posledný, aby sa nikdy nevyvyšoval. A ak
sa v ňom náhodou prejaví pocit pýchy, má si povedať: Prečo
sa nadúvaš? Veď ešte aj mucha a komár boli stvorené skôr
ako ty! Pádom do hriechu človek klesol ešte hlbšie. Tým,
že sa rozhoduje sám a slobodne, je schopný zvoliť si zlo aj
proti zákonom prírody, čo nerobia ani zvieratá, ktoré sa riadia inštinktom, čo do nich vložil Stvoriteľ. Preto v mnohých
našich kajúcich modlitbách nájdeme ľútostivé vyjadrenie:
Odpusť mi, Pane, lebo som hrešil horšie ako zviera.
Náš Pán Ježiš Kristus, ktorý vzal na seba ľudské telo
z Panny a stal sa človekom, prišiel, aby našiel, čo sa stratilo,
a aby obrátil poriadok stvorenia, takže to, čo bolo posledné
– človek, stalo sa zrazu prvým. Ako? Keď zostúpil na zem,
zostúpil duchovne a počal sa v lone Panny. Keď vykonal
všetko pre našu spásu, vrátil sa do neba k svojmu Otcovi, ale už aj s ľudským telom, ktoré na seba prijal. A tak
zasadol po pravici Otca nielen ako Boží Syn, ale tiež aj ako
syn človeka, teda Bohočlovek. To znamená, že naša ľudská
prirodzenosť, tá, čo bola stvorená ako posledná, je povýšená nad anjelov. Veď anjel nesedí po pravici Otca. Anjeli
sa klaňajú Bohu s chvením a bázňou. Ale človek, ktorého
ľudskú prirodzenosť Pán prijal, sedí po pravici Otca. A tak
sa posledný stal prvým. Toto je nádherná katechéza, ktorú
nám Cirkev odovzdáva slovami liturgie. Aspoň jedna
ukážka (z večierne): „Adamovu prirodzenosť, ktorá klesla
do najhlbších častí zeme, ty, Bože, si dnes nanovo pretvoril
v sebe, keď si ju povýšil nad všetky kniežatstvá a mocnosti.
Zamiloval si si ju a k sebe posadil. Zmiloval si sa nad ňou
a zjednotil so sebou. ,Ktože je ten nádherný muž?’ pýtali sa
beztelesné bytosti. Nie je to iba človek, lež zjavne a zjednotene Boh i človek. On znova príde ako Sudca živých
i mŕtvych, darujúc veriacim odpustenie hriechov a hojné
milosrdenstvo.“ n
Marko Durlák

Poď za mnou!
Strata autority je typickým fenoménom
dnešných čias. Vzbura, odmietnutie akejkoľvek autority, rebélia, tvrdé a bezohľadné presadzovanie svojho videnia problému a okolitého sveta je bežným štýlom života. Vidno to
v politike, škole, rodine, ale aj v Cirkvi. Centrom všetkého sa chce stať moje ja.

S

lovné spojenie „poď za mnou“, ktoré Ježiš niekoľkokrát vyslovuje, je spojené s povolaním apoštolov. Ježiš sa takto prihovára
rybárom, colníkovi Matúšovi, ale aj neznámemu učeníkovi,
ktorý sa vyhovára, že najprv musí pochovať svojho otca.
„Inému vravel: ,Poď za mnou!’ On odpovedal: „Pane, dovoľ mi
najprv odísť a pochovať si otca.’ Ale Ježiš mu povedal: ,Nechaj, nech
si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!’“
(Lk 9, 59 – 60)
„Poď za mnou“ sa v Biblii prekladá gréckym slovom akolúthein,
ktoré znamená „nasledovať“, „ísť za niekým“. V orientálnych krajinách a na Blízkom východe chodí žena za mužom. Žiak proroka
chodieval za svojím majstrom a učiteľom. Takto mu prejavoval
úctu. Aj v časoch Ježiša za múdrymi rabínmi chodievali ich žiaci
a neustále ich sprevádzali a nasledovali.
V našom myslení tieto Ježišove slová spájame len s povolaním
ku kňazstvu. A tak si ich často vysvetľujeme len ako kráčanie kňaza
za Ježišom. A hoci kňazi majú ako prví kráčať za Kristom, toto
povolanie je výzvou pre každého, kto dal svoj život Ježišovi. Je to Ježišovo volanie do každého dňa, situácie či problému, v ktorom sme.
Patríme Ježišovi, a preto ho potrebujeme nasledovať. To znamená
kráčať v jeho šľapajach. Klásť svoje nohy do jeho stôp. Ísť tak, ako
ide on.
Nasledovanie Ježiša, to nie je len nedeľná liturgia či spoveď pred
sviatkami. Nasledovať Ježiša znamená prijať jeho myslenie, názory,
slová za svoje. Čím viac bol učeník pri učiteľovi, tým viac rozmýšľal,
hovoril a konal ako jeho učiteľ.
Apoštoli videli Ježiša jesť, spať, videli, ako sa správa k deťom,
prostitútkam, výpalníkom a najväčším hriešnikom. Videli ho, ako
stoluje, rozpráva, oddychuje a namáha sa. Vnímali, čo ho zlostí
a z čoho má radosť. Boli zasiahnutí jeho spôsobom modlitby.
A tento spôsob nasledovania priniesol to, že po zoslaní Svätého
Ducha apoštoli robili to isté, čo robil Ježiš. Uzdravovali, kriesili mŕtvych, boli plní dôvery a radosti uprostred problémov, ktorým čelili.
Tento spôsob života – kráčanie za Ježišom – musí zákonite premieňať aj mňa, ale aj moje okolie, v ktorom sa pohybujem.
Čítaj Božie slovo. Cez neho spoznáš, aký je. Potom prijmi Ježišovo
zmýšľanie a konanie za svoje. Naplňuj sa jeho slovami. Hovor ako
Ježiš, stoluj ako Ježiš, pozeraj ako Ježiš, oddychuj, slúž a modli sa
ako Ježiš. n
Damián Saraka; ilustračná snímka: sxc.hu

22 | na každý deň
PONDELOK 14. máj
Mučeník Izidor
Čítania: Sk 17, 1 – 15, zač. 39; Jn 11, 47 – 57,
zač. 40

„... je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud, a nezahynie celý národ.“ Toto
však nepovedal sám od seba, ale ako
veľkňaz toho roka prorokoval, že Ježiš
má zomrieť za národ. (Jn 11, 50n)
Kajfáš vnukol veľrade myšlienku, aby Ježiša
chytili a zabili. Netušil, že si ho Boh v tejto
veci použil ako proroka. Zlo v jeho srdci
Boh využil na dobro – ohlásenie Ježišovej
obety. Ak vidíme vo svojom vnútri zlo –
hriech, nevešajme hlavu! Boh má moc
premeniť ho na dobro, na našu spásu.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
Paschy a tretia každodenná s nedeľným
pripivom). Tropár z 5. hlasu, Sláva, I teraz,
kondák z triódy. Ostatné z Nedele o slepom. (HS: 241; PZ: 208; HP: 224)

UTOROK 15. máj
Prepodobný Pachómios Veľký
Čítania: Sk 17, 19 – 28a, zač. 40b; Jn 12, 19
– 36a, zač. 42a

Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj
život nenávidí na tomto svete, zachráni
si ho pre večný život. (Jn 12, 25)
Raz mi jeden človek povedal: „Nepotrebujem Pána Boha. Mám dom, dobrú prácu,
zdravie, krásnu rodinu, peniaze, dobrých
priateľov. Som šťastný. Načo by mi bol
Boh?“ Dnes máme pamiatku prepodobného
Pachómia Veľkého. Zmysel života hľadal
v zdržanlivosti, pokore a pôste. Vo svojom
živote túžil plniť Božiu vôľu. Kto z týchto
dvoch naozaj žil?
Liturgia: Všetko ako 14. mája

STREDA 16. máj
Zakončenie sviatku Paschy.
Prepodobný Teodor Posvätený
Čítania: Sk 18, 22 – 28, zač. 41; Jn 12, 36 –
47, zač 43

Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť. (Jn 12, 47)
Zákonník má veru ťažký život. Rešpektovanie a dodržiavanie zákonov a pravidiel
síce musí byť, ale kto ich dodržiava? Ak
by bol Boh zákonníkom, bol by z dnešného sveta vo veľkej vnútornej kríze! Pán
Ježiš nepriniesol zákon, ale moc, silu. Ak
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je niekto zo seba sklamaný, znechutený
zo svojich hriechov a nešťastný zo svojej
nemohúcnosti žiť podľa Božieho slova, Boh
mu posiela dnešné slovo.

Čítania: Sk 20, 7 – 12, zač. 43; Jn 14, 10b –
21, zač. 48a

Liturgia: antifóny a blaženstvá (alebo prvá
a druhá antifóna Paschy a tretia každodenná s nedeľným pripivom). Tropár z 5. hlasu, Sláva, kondák z triódy, I teraz, kondák
z Paschy. Ostatné z Nedele o slepom. (HS:
241; PZ: 208; HP: 224)

Všetci potrebujeme mať v ťažkých chvíľach
pri sebe niekoho, kto nás povzbudí, pomôže, kto nás má rád. Pán Ježiš v rozlúčkovej
reči apoštolom dáva slovo, že im Otec pošle
Tešiteľa, ktorý ich nikdy neopustí. A neopustí ani nás. Skrze modlitbu sa otvárame
pôsobeniu Svätého Ducha, ktorý nám
zvestuje, že nie sme opustení. Sme milovaní
Bohom.

ŠTVRTOK 17. máj
Pánovo nanebovstúpenie. Apoštol
Andronik
Čítania: Sk 1, 1 – 12, zač. 1; Lk 24, 36 – 53,
zač. 114

Vy ste toho svedkami. (Lk 24, 45nn)
Potrebujeme políciu, školy, súdy, parlament,
nemocnice, Červený kríž...? Potrebujeme!
Potrebujeme ich k životu. Potrebujeme
Cirkev? Potrebujeme! Pán Ježiš vystupuje
na nebesia za úžasu apoštolov. Uskutočnila
sa „posvätná výmena“: od chvíle, keď Kristus
ako človek vystúpil do neba, nebo zostúpilo
na zem. Po tom, ako Otcom od večnosti
splodený Boží Syn zostúpil, aby sa narodil
ako človek, deti ľudí sa v Cirkvi rodia ako
adoptívni Boží synovia. A ak synovia, tak aj
dedičia. Ohlasovanie tejto radostnej zvesti
zveril Boh apoštolom – Cirkvi.
Liturgia: Menlivé časti zo sviatku Nanebovstúpenia Pána. Prikázaný sviatok.
Myrovanie. (HS: 243; PZ: 210; HP: 225)

PIATOK 18. máj
Mučeník Teodot
Čítania: Sk 19, 1 – 8, zač. 42; Jn 14, 1 – 11a,
zač. 47

Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde
k Otcovi, iba cezo mňa. (Jn 14, 6)
Jeden misionár sa potreboval dostať na misijnú stanicu, ktorá bola kdesi v pralese.
Istý domorodec sa mu ponúkol, že vie, kde
to je, a že ho tam bezpečne dovedie. Cesta
bola zlá. Sprievodca išiel prvý a mačetou
presekával cestu. Vtedy sa ho misionár
opýtal, či tam nevedie cesta. Domorodec sa
otočil a povedal: „Ja som cesta!“
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
zo sviatku a tretia každodenná s pripivom
sviatku). Menlivé časti zo sviatku. Zdržanlivosť od mäsa. (HS: 243; PZ: 210; HP: 225)

SOBOTA 19. máj
Hieromučeník Patrik

A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky... (Jn 14, 16)

Liturgia: Všetko ako 18. mája

NEDEĽA 20. máj
Siedma nedeľa po Pasche – svätých
otcov 1. nicejského snemu. Mučeník
Tallelaios
Čítania: Sk 20, 16 – 18a. 28 – 36, zač. 44; Jn
17, 1 – 13, zač. 56

A večný život je v tom, aby poznali teba,
jediného pravého Boha, a toho, ktorého
si poslal, Ježiša Krista. (Jn 17, 3)
Veľký omyl niektorých kresťanov spočíva
v tom, že vnímajú večný život len z pohľadu budúcnosti. To, či niekto dostane večný
život a či nie, sa ukáže až pri našej smrti,
a to pri osobnom súde. Tam Boh na základe našich skutkov pri súdnom procese
rozhodne, či pôjdeme do neba, do pekla,
alebo do očistca. Preto tento pozemský
život máme využiť na to, aby sme konali
dobro, pretože nás za to raz Boh odmení.
Pravda je ale taká, že keď Pán Ježiš hovorí
o večnom živote, nemá na mysli život,
ktorý prichádza po smrti. Večný život je samotný život. Možno ho prežívať aj v tomto
čase a fyzická smrť ho nemôže narušiť. Ide
o život, ktorý máme uchopiť a ktorý nikto
a nič nemôže zničiť. Vo vodách krstu bol
zničený náš starý (smrteľný) život, preto
má kresťan večný život. My už sme spasení.
Prví kresťania sa označovali ako „žijúci“.
Našli to, čo všetci hľadajú – život vo vlastnom zmysle slova. Plný a nezničiteľný život
v Kristovi. Ako sa môžeme dostať k tomu
večnému životu? Prostredníctvom poznania Boha, to znamená mať spoločenstvo
s Bohom, zjednotenie sa s poznaným.
Liturgia: Hlas 6. Evanjelium na utierni
desiate. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna zo sviatku a tretia každodenná s pripivom sviatku). Tropár z hlasu, sviatku a otcom, Sláva,
kondák otcom, I teraz, kondák sviatku.
Prokimen, Aleluja a pričasten z hlasu
a otcom. Namiesto Dôstojné je sa spieva
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Zvelebuj˝ a 9. irmos z utierne sviatku. (HS:
246; PZ: 213; HP: 229)

PONDELOK 21. máj
Apoštolom rovní Konštantín a Helena
Čítania: Sk 21, 8 – 14, zač. 45; Jn 14, 27b –
15, 7, zač. 49 (rad.); Gal 1, 11 – 19, zač. 200;
Jn 10, 1 – 9, zač. 35b (svätým)

On (Boh) každú ratolesť, ktorá na mne
neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá
ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac
ovocia. (Jn 15, 1n)
Keď niekto spraví niečo zlé a druhý ho napomenie, povieme, že ho riadne sčistil. Boh
nás takisto chce očisťovať od zlých a pomýlených predstáv o živote, o nás samých
alebo aj o ňom. A ako to robí? Cez Božie
slovo. „Celé Písmo je Bohom vnuknuté
a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie,
na nápravu a na výchovu v spravodlivosti,
aby bol Boží človek dokonalý a pripravený
na každé dobré dielo.“ (2 Tim 3, 16)
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
zo sviatku a tretia každodenná s pripivom
sviatku). Vchod Poďte pokloňme sa,...
ktorý si slávne vstúpil na nebesia... Tropár
zo sviatku a svätým, Sláva, kondák svätým,
I teraz, kondák zo sviatku. Prokimen,
Aleluja a pričasten zo sviatku a svätým.
Ostatné časti sviatku. (HS: 243, 184; PZ:
210, 141; HP: 225, 385)

UTOROK 22. máj
Mučeník Bazilisk
Čítania: Sk 21, 26 – 32, zač. 46; Jn 16, 2b –
13a, zač. 53

Lenže hovorím vám pravdu... (Jn 16, 7a)
Matka dohovárala svojej dcére, ktorá išla
po prvýkrát na rande: „Na všetky jeho otázky odpovedz nie!“ Dievča mu to povedalo
a on sa jej opýtal: „Mala by si niečo proti
tomu, keby som ťa pobozkal?“ Odpovedala:
„Nie.“ Vieme reč otočiť tak, aby sme dosiahli svoje a často aj za cenu malého klamstva.
K malému sa potom pridá aj väčšie a ani
si neuvedomíme a klameme automaticky.
„Preto odložte lož a hovorte pravdu každý
so svojím blížnym...“ (Ef 4, 25)
Liturgia: Všetko ako 18. mája

STREDA 23. máj
Prepodobný vyznávač Michal
Čítania: Sk 23, 1 – 11, zač. 47; Jn 16, 15 – 23,
zač. 54

Nevieme, čo hovorí. (Jn 16, 18)
Sväté písmo na mnohých miestach dokazuje, že apoštoli nerozumeli všetkému, čo
Pán Ježiš povedal alebo urobil. Až keď im
Otec zoslal Svätého Ducha, spomenuli si
a porozumeli. Uvideli súvis medzi Ježišovým slovom a činom, a ich životom. Bez
Svätého Ducha ani my neuvidíme Božie
skutky v našom živote.
Liturgia: Všetko ako 18. mája

ŠTVRTOK 24. máj
Prepodobný Simeon
Čítania: Sk 25, 13 – 19, zač. 48; Jn 16, 23 –
33a, zač. 55

Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja
som premohol svet! (Jn 16, 33)
Sv. František si raz všimol, že jeden z bratov je stále smutný. Raz prechádzali okolo
krištáľovo čistého potôčika. Vtedy mu brat
povedal: „Kiežby som mal svedomie také
čisté ako tá voda.“ „Už viem, prečo si večne
smutný,“ povedal svätec, „lebo nikdy takéto
svedomie mať nebudeš.“ V čom spočíva
omyl? Boh chce, aby sme si uvedomili,
že sme hriešnikmi, a aby sme to neskrývali. To neznamená, že môžeme hrešiť. Ale
že Božia láska nás lieči z hriechu.
Liturgia: Všetko ako 18. mája

PIATOK 25. máj
Zakončenie sviatku Nanebovstúpenia Pána. Tretie nájdenie hlavy Jána
Krstiteľa
Čítania: Sk 27, 1 – 44, zač. 50; Jn 17, 18 –
26, zač. 57 (rad.); 2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176;
Mt 11, 2 – 15, zač. 40 (svätému)

No tento poklad máme v hlinených
nádobách... (2 Kor 4, 7a)
Keby sme sa opýtali ľudí, aké hodnoty
(poklady) vo svojom živote vyznávajú,
pravdepodobne by povedali: peniaze, rodina, manželstvo, auto, dom, práca, škola...
Nikto z opýtaných by bez zaváhania nepovedal: „Ja k šťastiu potrebujem Boha.“ Človeku to nenapadne. Sv. apoštol Pavol píše,
že poznanie Boha, ktorý zažiaril v Ježišovi
Kristovi, to je pravý poklad – hodnota, pre
ktorú sa oplatí žiť. A pre čo žijeme my?
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
zo sviatku a tretia každodenná s pripivom
sviatku). Vchod Poďte pokloňme sa,...
ktorý si slávne vstúpil na nebesia... Tropár
zo sviatku a svätému, Sláva, kondák svätému, I teraz, kondák zo sviatku. Prokimen,

Aleluja a pričasten zo sviatku a svätému.
Ostatné časti sviatku. Zdržanlivosť od mäsa.
(HS: 243, 155; PZ: 210, 109; HP: 225, 387)

SOBOTA 26. máj
Piata zádušná sobota
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)

Šimon, syn Jánov, miluješ ma? (Jn 21, 16)
Opýtať sa niekoho, či nás má rád, chce
určitú dávku pokory. A Boh sa už toľkokrát
pokoril. Boh sa zohol v geste pokornej
lásky, Pri umývaní nôh si kľakol aj k našim
nohám. Aj preto môžeme každý deň s apoštolom Petrom vyznať: „Pane, ty vieš všetko,
ty dobre vieš, že ťa mám rád.“
Liturgia: Menlivé časti zosnulým. Panychída. (HS: 162; PZ: 116; HP: 231)

NEDEĽA 27. máj
Nedeľa svätej Päťdesiatnice. Hieromučeník Terapont
Čítania: Sk 2, 1 – 11, zač. 3; Jn 7, 37 – 52; 8,
12, zač. 27

„Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“ Ona
odpovedala: „Nik, Pane.“ A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už
nehreš!“ (Jn 8, 10n)
Svätý Efrém Sýrsky povedal: „Ten, kto
vidí vlastné hriechy, je väčší než ten, kto
kriesi mŕtvych.“ Farizejom a zákonníkom
neunikol hriech ženy a chytili spravodlivosť
do vlastných rúk. Zákon nariaďoval takéto
ženy ukameňovať. Problém je v tom, kto
môže hádzať kameňom. Jedine Kristus. On
sa nedopustil žiadneho hriechu. Nie hriešni
farizeji a zákonníci. No Ježišove „zbrane“
nie sú kamene, ale láska a milosrdenstvo.
Aj keby nás opantal akýkoľvek hriech, Ježiš
nás nesúdi. Veď on nechce smrť hriešnika,
ale aby sa obrátil a žil. Apoštol Pavol píše:
„Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda
súženie, úzkosť alebo prenasledovanie,
hlad, alebo nahota, nebezpečenstvo, alebo
meč? Ale v tomto všetkom slávne víťazíme
skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý,
že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani
mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké
iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť
od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi,
našom Pánovi.“ (Rim 8, 35 – 38)
Liturgia: Menlivé časti z Nedele Päťdesiatnice. Myrovanie. (HS: 248; PZ: 216; HP: 232)
Matúš Nastišin
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Ukrižovaný
S
pasiteľ na kríži nie je obyčajným
mŕtvym Kristom, píše P. Evdokimov,
ale je Pánom (Kyrios). Vládca nad
svojou vlastnou smrťou a pôvodca života,
pričom ho utrpenie nijako nezmenilo a aj
na kríži ostáva Slovom, večným životom,
podvolil sa smrti, ale zvíťazil nad ňou.
Práve preto ikony nezobrazujú (na rozdiel od západného realistického spôsobu zobrazenia)
Ježišovo telo so
znakmi utrpenia. Ikonopisec, ako
píše T.
Špidlík,
zobrazuje
Krista
tak,
aby
ten,
kto ho
vidí,
mohol
v ňom
začať kontemplovať Božieho Syna, hoci
ukrižovaného, a nie stolára z Nazareta.
Pretože ak by ikona bola realistická,
zopakovala by sa situácia z Golgoty, keď
okoloidúci videli ukrižovaného Ježiša
a urážali ho, ako uvádza evanjelium:
„Aha, ten, čo zborí chrám a za tri dni
ho postaví. Zachráň sám seba, zostúp
z kríža!... Iných zachraňoval, sám seba
nemôže zachrániť. Kristus, kráľ Izraela!
Nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli
a uverili“ (porov. Mk 15, 29 – 32).
Kristovo telo na kríži je mierne zohnuté. Priklincované ruky má rozpažené
a akoby zdvihnuté k modlitbe. Hlavu má
naklonenú vľavo (z pohľadu nazerajúceho), k matke, presvätej Bohorodičke
stojacej pod krížom. Telo nenesie známky úderov, bičovania a pádov počas cesty
na Golgotu. Je to telo, ktoré už vyžaruje
svetlo vzkriesenia. T. Špidlík to objasňuje
tak, že podľa ikonopisca netreba zobraziť
ukrižovanie tak, ako sa stalo – realisticky
(aj keď by to pre neho nebol problém),
ale takým spôsobom, aby ten, kto ho
uvidí, mohol spoločne so stotníkom zvolať: „Tento človek bol naozaj Boží Syn!“
(porov. Mk 15, 39).
Žiadna forma umenia nie je schopná
vyjadriť skutočnosť Božieho Syna – Spasiteľa. Zvlášť, ak je zahalená utrpením

a smrťou. A tak, ako píše E. Sendler,
zostáva iba slovo, ktoré môže povedať,
že on je Boh. Ide o meno, ktoré sa zjavilo
Mojžišovi v horiacom kre a ktoré je neodmysliteľným atribútom pri zobrazovaní
ikonografie Krista. Vpísané je po grécky
do jeho nimbu: „Ja som ten, ktorý je“
(ό ών). Ďalším popisom na ikone je
meno Ježiša Krista po oboch
stranách nimbu napísané po grécky
– v skratke IC
XC (Iésous
Christos
– Ježiš
Kristus).
Meno
Ježiš pochádza
z gréckeho
mena
Iésous
(Ἰησοῦς),
Iésús
sa uvádza
v gréckej Septuaginte ako prepis hebrejského mena Jehošua alebo skrátene Ješua (Jahve je spasenie, Spasiteľ,
Záchranca). Toto meno bolo v tej dobe
v oblasti, kde žil Ježiš, veľmi rozšírené.
Christos – Kristus nie je meno, ale titul.
V preklade znamená Pomazaný. Slovo
je prekladom hebrejského slova Mesiáš,
čo znamená pomazaný Jahvem, resp.
pomazaný Bohom. Nad hlavou Krista je
zvyčajne pripevnený titulus, nápis, ktorý
dal pripevniť Pilát s udaním dôvodu
Kristovho odsúdenia, „Ježiš Nazaretský,
židovský kráľ; ... napísaný po hebrejsky,
latinsky a grécky“ (porov. Jn 19, 19 – 20).
Po grécky Iésous o Nazoraios o Basileous
ton Ioudaion, skrátene INBI; po cirkevnoslovansky – ІИСУС НАЗОРЕЙ ЦАРЬ
ІУДЕЙСКІ – Iisus Nazorej Car Iudejski,
skrátene ІНЦІ a len pre porovnanie aj latinská verzia textu – Iesus Nazarenus Rex
Iudeorum, skrátene INRI. Na gréckych
ikonách sa ešte pripája text O Basileous
Tés Doxés, po cirkevnoslovansky ЦАРЬ
СЛАВЫ – Kráľ slávy alebo tiež svedectvo
stotníka: Uios Tou Theou – Boží Syn.
V spodnej časti kríža je po grécky NIKA
– víťazí. Tieto nápisy dávajú ukrižovaniu
jeho skutočný rozmer. n
Milan Gábor
snímka: www.cirota.ru

Viera má
konkrétny
obsah

Prihlášky možno získať vo farskom úrade,
na internete alebo v ústredí spolku. Výsledky súťažnej aktivity budú písomne
oznámené víťazovi a zverejnené v časopise Slovo.
Príspevky do kalendára
Redakcia Gréckokatolíckeho kalendára
2013 prosí všetkých prispievateľov, aby
svoje príspevky do budúceho kalendára
posielali na adresu zodpovedného redaktora otca Michala Hospodára o.michal.hospodar@mail.t-com.sk. Redakcia
uprednostňuje príspevky poslané elektronickou formou. Vítané je priložiť k textu aj obrázok.

P

očas veľkonočných sviatkov sme často
počúvali, že viera v tajomné Kristovo
vzkriesenie je základom našej viery,
ako hovorí sv. Pavol: „... ak nebol Kristus
vzkriesený, potom je márne naše hlásanie
a márna je naša viera“ (1 Kor 15, 14). Viera
nám sprostredkováva nielen to, čo je človek
schopný pochopiť svojím vlastným rozumom, ale i to, čo ho presahuje, ba dokonca
je rozumom nepochopiteľné. Sú to pravdy,
ktoré nám Boh zvestoval osobitným spôsobom v Biblii. Bez daru viery by sme preto
nikdy nemohli pochopiť pravdu o zmŕtvychvstaní, tajomstvá Najsvätejšej Trojice, božskej a ľudskej prirodzenosti Božieho Syna
alebo nepoškvrneného počatia Panny Márie.
Tieto tajomstvá boli v tajomnej blahozvesti
Svätého písma skúmané veľkými teológmi
Cirkvi. Ako dogmy, čiže nespochybniteľné
pravdy viery, boli z Kristovho poverenia
vyhlasované na zhromaždeniach biskupov,
všeobecných cirkevných konciloch a potvrdzované pápežmi. Sú dôkazom toho, že Boh
nenecháva človeka v nevedomosti jeho
rozumu, ale chce, aby sa o ňom dozvedel aj
to, čo je rozumu skryté a čo by bez Božieho
pričinenia človek nepochopil. Tieto pravdy
viery sú zverené učiteľskému úradu Cirkvi,
ktorý dodnes vykonávajú biskupi zjednotení
s rímskym pápežom, a to predovšetkým
na všeobecných konciloch. Z našej strany
vyplýva povinnosť tieto nemenné pravdy
viery prijímať, a to nábožnou poslušnosťou
rozumu, čiže vierou božskou a katolíckou
ako poklad viery, ktorý Kristus zveril svojej
Cirkvi. Tá však Božie posolstvo odjakživa
skúma nielen z hľadiska večných právd. Hľadá totiž aj to, akým spôsobom sa dotýkajú
konkrétneho ľudského života. Tak vznikol
pojem kresťanského životného štýlu, v ktorom významnú úlohu zohrávajú morálne
hodnoty ohlasované Cirkvou. Tento štýl
máme žiť v nábožnej poslušnosti rozumu
a vôle, a zároveň sa vyhýbať všetkému, čo
tomu odporuje. Prijímanie večných právd
a tohto životného štýlu, ktorý sa odráža
najmä v kresťanskej morálke, je zároveň
zárukou toho, že to, v čo veríme, je skutočnou pravdou života a že nás vedie k nášmu
večnému cieľu, ku ktorému kráčame.
František Čitbaj
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koinonia sv. jána krstiteľ
Turíce s Koinoniou Ján Krstiteľ
26.05. Ľutina, bazilika minor (15.00 h)
Domy modlitby
Ak chceš zažiť skúsenosť so živým Ježišom Kristom, ak hľadáš tých, s ktorými
by si sa mohol modliť a zažiť priateľstvo,
pozývame ťa na Dom modlitby.
Prešov – každý štvrtok o 17.00 v kaviarni
Smajlík, Hurbanistov 2
Vranov − každý štvrtok o 18.00 v Katolíckom dome kultúry v kláštore pavlínov
Humenné – každý štvrtok o 17.00
v Reštaurácii pod Baštou, Staničná 3
Sabinov – každý štvrtok o 16.00 v krajčírskom salóne Halleluja, Prešovská 2
Vranov-Čemerné – každý štvrtok v mesiaci o 19.00 v gr. kat. farskom úrade
Michalovce – každý pondelok o 18.15
v gr. kat. chráme
Bližšie informácie: 0905 382 260,
www.koinonia-presov.sk,
koinonia.presov@orangemail.sk,
sek@koinonia-presov.sk
spolok
sv. cyrila a metoda
Spolok sv. Cyrila a Metoda
vyhlasuje
súťažnú aktivitu
v získavaní nových členov
Spolku sv. Cyrila a Metoda.
Aktivita je zameraná na šírenie cyrilo-metodskej úcty pred blížiacim sa 1150.
jubileom príchodu solúnskej misie.
Podmienky: Zapojiť sa môže terajšia
alebo nová miestna pobočka Spolku sv.
Cyrila a Metoda (§6, Stanovy SSCM – farnosť, filiálka, spoločenstvo), nie jednotlivec. Časové ohraničenie aktivity je od 14.
februára do 5. júla 2012. Cieľom je získať
čo najviac nových členov SSCM.
Víťazná pobočka dostane odmenu vo
výške 1 000 eur na šľachetný cieľ (púť,
chrám, charita a pod.).

Webová stránka spolku
Výbor spolku oznamuje, že spustil novú
webovú stránku www.sscm.sk, na ktorej
sú informácie o spolkových aktivitách
a tiež možnosť prihlásenia sa do spolku.
Budeme radi, keď naše stránky navštívite.
výbor SSCM
blahoželáme
16. mája 2012 sa náš drahý duchovný
otec Michal Krajňák, správca farnosti
Brezina, dožíva krásnych, Bohom požehnaných 35 rokov svojho života.
Chceme ďakovať nebeskému Otcovi
za dar kňazstva a vám, drahý otče, poďakovať za vaše povzbudivé slová, prekrásne kázne, modlitby, biblické hodiny, ako
aj za príkladný kňazský a rodinný život,
a tiež za obetu, ktorú prinášate za nás
na prestole Božej slávy.
Na vašej duchovnej ceste vám vyprosujeme pevné zdravie, veľa síl, spokojnosti
a trpezlivosti, ktorú vo svojom ťažkom,
ale Bohu milom povolaní potrebujete.
Božia láska a starostlivá ochrana Presvätej Bohorodičky nech požehnáva vaše
ďalšie kroky a vašu duchovnú činnosť.
Nech je vaše srdce otvorené neustále plniť Božiu vôľu
Na mnohaja i blahaja lita!
vďační veriaci z Kazimíra
„Nuž, hore sa! S radosťou požívaj chlieb
a popíjaj víno pri dobrej nálade, lebo Boh
mal už dávno radosť z tvojich diel.“ (Kaz
9, 7)
20. mája oslávi svoje 75. narodeniny
manžel, otec a starý otec Juraj Slivka
z Baškoviec. Do ďalších rokov života mu
vyprosujeme od Pána Boha veľa Božích
milostí, pevné zdravie a ešte veľa radosti
v kruhu svojej rodiny.
manželka Mária, dcéra Anna
a Ľuboslava s rodinami
oznamy
Pozvanie na Oázu nového života
2. stupňa (ONŽ)
Hnutie Svetlo – Život pozýva na duchovné cvičenia – Oázu nového života 2. stupňa v termíne od 13. – 29. júla.
Duchovné cvičenia sú určené pre dospelých nad 30 rokov, ktorí sú slobodní ale-

bo žijú z rôznych dôvodov bez partnera.
Podmienkou na prihlásenie sa je predchádzajúca účasť na Oáze nového života
1. stupňa.
Miesto konania: Škola v prírode Inovce,
okres Sobrance
Predbežná cena: 210 eur
Prihlasovanie a ďalšie informácie na adrese: oaza2011@gmail.com alebo na t.č.:
0905 349 036
Informácie o hnutí: www.hsz.sk
Jozef Heske

Michalovce – 1 euro; Júlia Tačárová, Michalovce – 1 euro; Gréckokatolícky farský
úrad, Nitra – 1 euro; Mariana Gordanová,
Petkovce – 1 euro; Edita Bobáková, Prešov – 1 euro; prof. ThDr. Peter Šturák,
PhD., Prešov – 1 euro; Jozef Kron, Prešov
– 1 euro; Ľudmila Špontáková, Prešov – 1
euro; Pavol Bačinský, Jarovnice – 1 euro;
Adam Vašičkanin, Rešov – 1 euro; Elena
Matiová, Sabinov – 1 euro; otec Ing. Jozef
Mašlej, Šarišské Sokolovce – 1 euro
Srdečne ďakujeme!

Výstava Mučenícke legendy
Galéria mesta Bratislava otvorila 20.
apríla v Mirbachovom paláci v Bratislave výstavu pod názvom Mučenícke
legendy, ktorá potrvá do 24. júna. Ide
o výber zo zbierok galérie so špecifickou
témou – stvárnenie martýrov a martýrok
v maliarskych, sochárskych a grafických
dielach. Viac informácií o výstave možno
nájsť na internetovej stránke www.gmb.
bratislava.sk.
TK KBS

inzercia

na slovo darovali
Terézia Kuzmová, Sabinov – 3 eurá; Mária
Cifraničová, Trebišov – 3 eurá; Anna Cifraničová, Trebišov – 3 eurá; MUDr. Juraj
Zelník, Banská Bystrica – 2,50 eura; Gréckokatolícky farský úrad, Zubné – 2,50
eura; bohuznámy – 2,50 eura; Mária
Jenčíková, Košice – 2,10 eura; Miroslava
Stružáková, Michalovce – 2 eurá; Juraj
Gonda, Hrachovo – 2 eurá; Mária Hricová, Vajkovce – 2 eurá; Oľga Ludmová,
Bratislava – 2 eurá; Gréckokatolícky apoštolský exarchát, Praha – 2 eurá; Gréckokatolícky biskupský úrad, Košice – 2 eurá;
Gréckokatolícky farský úrad, Michalovce
– 2 eurá; Ján Jurč, Michalovce – 2 eurá;
Mikuláš Zakucia, Nitra – 2 eurá; Mária
Trenčanová, Prešov – 2 eurá; Emília Havadejová, Prešov – 2 eurá; František Soták, Jastrabie nad Topľou – 2 eurá; Anna
Hajduková, Albinov – 2 eurá; Helena
Dudová, Tichý Potok – 2 eurá; Ladislav
Pluskota, Orlove – 2 eurá; Gréckokatolícky farský úrad, Zámutov – 1,50 eura;
Ing. Juraj Mantič, Bratislava – 1 euro; Peter Pokrivčák, Bratislava – 1 euro; Zuzana Kolláriková, Bratislava – 1 euro; Anna
Gajdošová, Bratislava – 1 euro; Dr. Natália Jakubiková-Nemcová, Bratislava – 1
euro; Natália Šperková, Brezno – 1 euro;
Ladislav Staško, Čičava – 1 euro; Regína
Bujňáková, Lipany – 1 euro; Mária Dudová, Lipany – 1 euro; Mária Pčolárová,
Dúbravka – 1 euro; Mária Petriľaková,
Fijaš – 1 euro; Irena Miklošová, Jastrabie
nad Topľou – 1 euro; Ján Regenda, Horňa – 1 euro; Ing. Alexander Farkaš, Košice – 1 euro; Kristína Novotná, Košice – 1
euro; Mária Michalíková, Košice – 1 euro;
Štefan Mihaľo, Košice – 1 euro; Margita
Gyorgyová, Košice – 1 euro; Ing. Marián Molčányi, Košice – 1 euro; Ing. Miloš
Jakub, Kežmarok – 1 euro; Mária Ducárová, Martin – 1 euro; Mária Sabolová,

Maľovanie interiérov chrámov, obnova
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov,
ikon a zlátenie. Zľava z ceny. Tel: 035 /
6593 139, 0905 389 162, www.reart.eu
_________________________________
Máte poškodené liate zvony? Poškodenú statiku veže? Ponúkam elektronické zvony. Ukážka u vás doma zdarma.
0905 679 092, stofanj@gmail.com
_________________________________
Hotel **SOREA ĽUBOVŇA Ľubovnianske Kúpele, pozýva seniorov na 7-dňové
pobyty so štátnou účelovou dotáciou
v krásnej prírode s najčistejším vzduchom,
prameňom minerálnej vody Ľubovnianka,
plnou penziou, bazénom, fytoterapiou,
svätou omšou, bohatou ponukou výletov.
Omnoho viac na www.sorea.sk.
Tel.: 052/43 217 51 – 54,
lubovna@sorea.sk
_________________________________
Výškové práce; opravy a maľovanie
striech, fasád aj interiérov; výmena odkvapových žľabov; zatepľovanie a izolácia stavieb proti vlhkosti; rizikový výrub
stromov. Tel. fax.: 056 / 64 32 778. Mobil: 0905 467 937. Mail: zakmichalovce@
stonline.sk
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dverí v TV LUX – živý vstup z Bratislavy,
Prešova, predstavenie programu a pozvanie 13.15 František Saleský – dokument
o svätcovi, ktorý je aj patrónom TV LUX
14.00 Deň otvorených dverí v TV LUX – živý
vstup z Bratislavy a Prešova 15.30 Drotár
za kamerou – dokument o životnom diele
slovenského kňaza Juraja Töröka žijúceho
v USA 16.00 Čaviareň live – extra – priamy
prenos z Dňa otvorených dverí TV LUX
z Prešova 16.30 Ukrajina – semienka viery R ⓬ 17.00 Odovzdávanie ceny Radlinského – priamy prenos z Dómu sv. Martina
v Bratislave 18.00 Svätá omša z Dómu sv.
Martina v Bratislave – priamy prenos z Púte
médií 20.25 Bella ⓬ – film inšpirovaný
skutočným príbehom zobrazuje, ako jeden
deň v New Yorku navždy zmenil životy troch
ľudí. Je drámou oslavujúcou život, lásku,
rodinu a priateľstvo.
20.05. (nedeľa) 10.30 Svätá omša z Dómu
sv. Martina v Bratislave – priamy prenos
18.40 Vlastná cesta – jezuita prof. Ladislav
Csontos SJ, cez ktorého stretká, duchovné
cvičenia, prednášky prešlo v Bratislave niekoľko generácií mladých ľudí. Ako sa jeho
životná cesta kľukatila v snahe nasledovať
sv. Ignáca z Lojoly, sa dozviete v jeho rozprávaní o ceste povolania. 21.10 Večerná
univerzita: Barbarská noc (5) – kardinál Ján
Chryzostom Korec
21.05. (pondelok) 08.45 Starý zákon: Abrahámova cesta 10.35 Ukrajina – semienka
viery R ⓬ 19.00 Kresťania v spoločnosti:
Dane ⓬ – seriál dokumentov o zodpo-

vednosti kresťana v modernej globálnej
spoločnosti
22.05. (utorok) 08.45 Starý zákon: Sodoma
a Gomora 19.00 Junáci z prachu ⓬ – dokumentárny film o prenasledovaní skautského hnutia počas totalitného režimu
na Slovensku.
23.05. (streda) 08.45 Starý zákon: Izák
a Izmael 12.25 Ukrajina – semienka viery
R ⓬ 19.00 Dobrý pastier: Mons. Marcello
Palentini ⓬ – dokument o biskupovi argentínskej diecézy Chuchui 20.10 Prehľad
katolíckych periodík na Slovensku 20.20
Poltón klub: Tiramisu – hudobný klub
predstavujúci slovenský gospel
24.05. (štvrtok) 19.00 Premonštráti vo
Flámsku (1) ⓬ – dokumentárny film z cyklu o kláštoroch; po maďarsky s titulkami
19.45 Rehoľná abeceda: Sprevádzanie
k naplneniu – sr. Barbora Kroftová DKL,
Spoločnosť dcér kresťanskej lásky 20.10
Obnovme našu vieru a mravnosť (5): Matka
siedmich umučených synov (2 Mach 7) –
Lectio divina s Mons. Stanislavom Zvolenským 21.20 Medzi nebom a zemou: Don
José Hrdý – publicistika Mariána Gavendu
25.05. (piatok) 08.45 Starý zákon: Jakubovi
synovia 20.25 Moja misia – magazín ⓬ –
pallotíni v Rwande pomáhajú miestnym
prostredníctvom mnohých projektov.
26.05. (sobota) 20.25 Páter Pio ⓬ – animovaný film je príbehom jednoduchého,
a pritom veľkého človeka. Boh si ho
zvláštnym spôsobom vyvolil a poznačil

Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi je vydaný v rámci duchovnej prípravy na jubileum 1150.
výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Krásna modlitba akatistu je vyjadrením úcty a vďačnosti k našim slovanským vierozvestcom, ako aj prosbou
o pomoc. Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi má rovnakú štruktúru ako ostatné akatisty.
Takisto sa spieva na rovnakú melódiu. Môže veľmi dobre poslúžiť pri uctení si relikvií sv.
Cyrila vo farnostiach. Vydalo ho vydavateľstvo redemptoristov Misionár v spolupráci so
sestrami redemptoristkami a prešovskou archieparchiálnou liturgickou komisiou. Dá sa
zakúpiť vo všetkých kresťanských kníhkupectvách aj priamo vo vydavateľstve Misionár. (Metod Lukačik)

The Vow

Asi nikto z nás by sa nechcel dostať do situácie hlavného hrdinu Lea vo filme The Vow
(Manželský sľub), ktorý musí čeliť neľahkému boju – musí opäť získať srdce svojej
manželky Paige, pretože si po autonehode nespomína na nič z posledných piatich rokov.
Paige sa psychicky vráti do čias, keď bola ešte študentkou práva a bola zasnúbená s iným
mužom. Žila úplne iným spôsobom života. Film odhaľuje príbeh naozajstnej lásky. Leo
bojuje o svoju manželku všetkými rôznymi spôsobmi, a to aj napriek tomu, že sa Paige
javí úplne iná, ako ju poznal. Film v nás vyvoláva neuveriteľné pocity a súcit s hlavným hrdinom Leom, ktorý
ľúbi svoju manželku, aj keď je pre ňu cudzím človekom. (Katarína Prevužňáková)

Yvetta Kajanová: Gospel music na Slovensku

Ak máte hlbší záujem o gospelovú hudbu na Slovensku, mohli by ste s radosťou siahnuť
po CD, ktoré je súčasťou vydanej jedinečnej publikácie muzikologičky Yvetty Kajanovej Gospel music na Slovensku. Vo svojej knihe ponúka v štyroch hlavných kapitolách pohľad na žánre duchovnej piesne a sakrálnej hudby, a nazerá aj do jej vývoja
na Slovensku. Priložené CD je výberom súčasnej gospelovej hudby u nás z rokov 1996
až 2006. Nájdete na ňom ukážky z tvorby známych slovenských interpretov slovenskej
gospelovej scény, napríklad Kapucínov, Jany Daňovej aj Márie Podhradskej či skupiny Timothy. (Drahomíra
Kolesárová)

ho bolestnými stigmami. Páter Pio z Pietrelciny bol kapucínom, kňazom s veľkým
srdcom a výborným spovedníkom. 22.10
Taizé – záznam z modlitieb podľa vzoru
francúzskej komunity Taizé
27.05. (nedeľa) 09.30 Svätá omša z Vatikánu: Zoslanie Svätého Ducha – priamy
prenos 20.20 Posolstvo zo Soufanieh ⓬
– príbeh sýrskej vizionárky Myrny Nazzourovej 21.15 Večerná univerzita: Barbarská
noc (6) – kardinál Ján Chryzostom Korec

14.05. (pondelok) 20.30 Program EXIT
TOUR – prevencia proti drogám a násiliu
v školách
15.05. (utorok) 20.30 Nanebovstúpenie
Pána – doc. František Trstenský
16.05. (streda) 20.30 Rímskokatolícka
farnosť Tekovské Lužany
18.05. (piatok) 20.30 Osveta v spoločnosti
o diagnózach rázštep chrbtice a vodnatieľka mozgu
19.05. (sobota) 10.00 Stretnutie Rodiny
Nepoškvrnenej na Starých Horách 10.30
Slávnostná svätá omša zo Starých Hôr
spojená s udeľovaním sviatosti pomazania
chorých 20.30 Mesiac s pápežom Benediktom XVI.
20.05. (nedeľa) 11.00 Hudobno-kritická reflexia dvojalbumu Ore, Janík, ore folklórnej
skupiny Dolina z Gemerskej Polomy 13.00
Lýdia Vadkerti Gavorníková – Pri príležitosti
nedožitých osemdesiatín 14.00 Kam ideš,
Pane – biblická hra 15.30 Hospic Matky
Terézie v Bardejovskej Novej Vsi
21.05. (pondelok) 20.30 EMfest na Starých
Horách
23.05. (streda) 20.30 90. výročie zriadenia
Trnavskej apoštolskej administratúry a 35.
výročie erigovania Trnavskej arcidiecézy
24.05. (štvrtok) 20.30 Tomáš Garrigue
Masaryk a Slovensko
26.05. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova 20.30
Turíčna vigília
27.05. (nedeľa) 11.00 Ľudové piesne
z hornej Nitry, folklórna skupina Lubena
a cimbalová muzika z Poluvsia 14.00 Ežo
Vlkolinský 15.30 Príťažlivosť, priestor
stvorený Bohom 21.00 Dcéry sv. Františka

DVOJKA

rtv:

hudba film kniha

Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi
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14.05. (pondelok) 08.45 Starý zákon: Kain
a Ábel – animovaný seriál pre deti 19.00
Kresťania v spoločnosti: Nástroje verejnej
moci ⓬ – seriál dokumentov o zodpovednosti kresťana v modernej globálnej
spoločnosti
15.05. (utorok) 08.45 Starý zákon: Noe
19.00 Ako som mal začať tretiu svetovú
vojnu ⓬ – dokumentárny portrét Karola
Noskoviča, politického väzňa, ktorý v mladosti zažil trpké sklamanie.
16.05. (streda) 08.45 Starý zákon: Noeho
synovia 17.30 Doma je doma: Duchovné
cvičenia vo všednom dni – popoludňajšia
publicistika 19.00 Ukrajina – semienka
viery ⓬ – Ukrajinci od Gréckokatolíckej
cirkvi očakávajú obrodu krajiny. 20.10
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku
20.20 LAJF: MA-MA – Pali Danko pozýva
na ponor do tajomstiev materstva.
17.05. (štvrtok) 08.45 Starý zákon: Babylonská veža 19.00 Františkáni a klarisky
v Holandsku ⓬ – dokumentárny film z cyklu o kláštoroch; po maďarsky s titulkami
19.45 Rehoľná abeceda: Dvojičky – pallotíni
Piotr a Leonard Lasotovci, vrúcni šíritelia
úcty k Božiemu milosrdenstvu, sú známi
aj inšpiračnou zanietenosťou pre apoštolát
laikov. 20.55 Ukrajina – semienka viery R ⓬
18.05. (piatok) 08.45 Starý zákon: Terachov syn 20.25 Moja misia – magazín ⓬
– niekoľkonásobní účastníci letných misií
v Rumunsku
19.05. (sobota) 13.05 Deň otvorených
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13.05. (nedeľa) 12.40 Orientácie 13.05
Slovo 13.10 Dielo majstra Pavla z Levoče
17.55 Dedičstvo otcov: Kláštor františkánov v Kremnici – dokumentárny film
23.30 Slovo R
16.05. (streda) 19.53 (Ne)celebrity: kardinál Jozef Tomko – portrét 20.00 Sviatočné
slovo – k sviatku Nanebovstúpenia Pána
20.05 Páter Mikuláš – dokumentárny
film o dominikánskom mníchovi pátrovi
Mikulášovi Jozefovi Lexmannovi, ktorý
sa ako obeť násilnej internácie rehoľníkov
po roku 1950 dostal do kategórie „reakč-

ných a neprevychovateľných“ rehoľníkov
s najprísnejším väzenským režimom ❼
17.05. (štvrtok) 15.05 Orientácie R 15.30
Sviatočné slovo R
20.05. (nedeľa) 12.55 Orientácie – náboženský magazín zo života ECAV 13.20 Slovo
– slovo gréckokatolíckeho duchovného
otca Rastislava Čížika 18.00 Staroslovanské kultúrne centrá: Devín – dokumentárny film 00.20 Slovo R
21.05. (pondelok) 11.40 Staroslovenské
kultúrne centrá R
24.05. (štvrtok) 15.05 Orientácie R
27.05. (nedeľa) 09.30 Svätá omša na sviatok Zoslania Svätého Ducha z Katedrály sv.
Jána Krstiteľa v Trnave. Celebruje Mons.
Róbert Bezák 13.15 Orientácie – náboženský magazín zo života Katolíckej cirkvi 13.45
Slovo k sviatku Turíc 17.40 Staroslovenské
kultúrne centrá: Nitra – dokumentárny film
00.25 Slovo k sviatku Turíc R

cyrilika

tv lux
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rádio slovensko
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 06.19 Nedeľné ranné zamyslenie
21.05 Cesty
13.05. (nedeľa) 21.05 P. Gabriš: Mediálne
šírenie evanjelia
20.05. (nedeľa) 21.05 G. Mikulčíková:
Náboženské spektrum
27.05. (nedeľa) 21.05 D. Mozolová: Náboženské spektrum
rádio slovensko a regina
13.05. (nedeľa) 09.00 Svätá omša z Dómu
sv. Alžbety v Košiciach
20.05. (nedeľa) 09.00 Svätá omša (Bratislava)
27.05. (nedeľa) 09.00 Evanjelické služby
Božie z Častkova
rádio regina (KE)
26.05. (sobota) 21.00 Duchovné slovo
(po rusínsky; otec Pavol Vaľko, Jakubany)
27.05. (nedeľa) 21.00 Duchovné slovo R
rádio regina (BA, BB, KE)
Streda 21.00 Cesty R
Sobota 21.00 Viera v živote
Nedeľa 07.55 Z duše 17.10 Frekvencia M
13.05. (nedeľa) 07.55 B. Mišina: Matky
15.05. (utorok) 21.00 M. Bačová: Duchovný magazín
20.05. (nedeľa) 07.55 M. Šidlík: Májové
ozveny
22.05. (utorok) 21.00 P. Gabriš: Duch veje,
ako chce
rádio devín
Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
20.05. (nedeľa) 07.00 G. Mikulčíková:
Slovo pre veriacich i neveriacich
27.05. (nedeľa) 07.00 P. Gabriš: Pentecoste
Zmena programu vyhradená.

Pomôcky:
Tael, Ilka,
HIR, Naul,
Erlang

Udržiavam
oheň

Omámila
liehom

Krovina
rastúca
na skalách

Osobné
zámeno

Autor:
Vladimír
Komanický

Sada

Mohli

Nepravdivo

Označenie Čínske ženské International
Anna,
Motor Sports po domácky
unce
meno
Association

Riečny
kôrovec

Nešťastný
človek

Plod koko
sovníka

Poprel si

1. časť
tajničky
37,7 g v Číne

Španielska
rieka

Ja,
po nemecky

Píš adresu

Rybárska sieť
Zisk z lúpeže

Naplňovala

Ruská rieka

3. časť
tajničky

Železn. správa
Austráliie
Kód Angoly

4. časť
tajničky

slovo
Kód Thajska

Zvlhči

Domácke
ženské meno

Lámu
Tomáš,
po domácky

Načerpáva

Zliatina
hliníka
a niklu

Rov

Írske mesto

Ohrada
Golden Village

Dánsky
matematik

Sídlo zraku

Žrde na voze

Odbor tech
nickej kontroly
Mužské meno
Kód Vatikánu

2. časť
tajničky
Jeden i druhý

Tlač, po česky
Rímske
číslo 49
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Krížovka skrýva preklad cirkevnoslovanskej modlitby:

Наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t
грэхA
моегw2 њчи1сти мS.
________________________________________________
Legenda: ALMANACH, ANANÁS, ASIMILÁCIA, ATLAS,
AZIMUT, BAČA, BALADA, BANÁN, BIOLÓGIA, BRADA,
ČADIČ, ČLOVEK, CHLIEB, CHOBOTNICA, KALIBER, KALICH,
KÁBEL, KOMNATA, KOMPAS, KRÍZA, LEČO, MATKA,
MELASA, MIER, NITRIDY, OCTAN, OSIVO, OZVENA, PAVÚK,
POLIEVKA, RAKVA, REBRO, SLOVO, SĽUDA, STRES, STROM,
UČITEĽ, UHOL, ÚLOHA, VOLIČ, ZAMAT, ZLOBA, ŽIAĽ.
Tajničku osemsmerovky tvorí 38 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 7 – 8: krížovka: Bože, stvor vo
mne srdce čisté. osemsmerovka: Modlitba je odrazom vzťahu
človeka k Bohu. Výherca: Alžbeta Beličaková z Olšavice.
Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290
01. – 03.06. Biblia – kniha kníh. Čo je to Biblia, ako
si ju zamilovať, praktické ukážky, ako čítať, študovať
Bibliu a ako sa pomocou nej modliť, postavy v Biblii,
ako si farebne značiť v Biblii, modlitba za pomazanie. Doniesť si Bibliu, aspoň Nový zákon, farbičky
a ceruzku. (Slavomír Palfi a Valéria Juríčková)
01. – 03.06. AePAŠ. Víkend pre animátorov.
08. – 10.06. Druhý príchod Ježiša Krista. Dnes mnoho počúvame o konci sveta. Svoje predstavy o apokalypse nám podsúvajú rôzne sekty, ale aj hollywoodske filmy. Čo však skutočne hovorí Boh a vyučuje
Cirkev? Aké sú znamenia čias? Akú úlohu hrá v týchto
otázkach Izrael? Ako sa má Cirkev pripraviť? Veková
kategória účastníkov je 14 a viac rokov. (Peter Lipták
a tím, hostia: Milan Záleha a Štefan Frančák)
22. – 24.06. Bárkafest.  Koncertné vystúpenie gospelových kapiel,  workshopy, divadlo, chvály, krátke filmy a svedectvá.
22. – 24.06. Ako maľovať slovami. Rád   popúšťaš
uzdu fantázii? Rád vymýšľaš alebo tvoríš? Chceš sa
dozvedieť, ako sa dá napísať dobrá poviedka, rozprávka, či dokonca román? Lektorkou projektu je
Zuzana Demčáková z Anglicka.
gr.kat. mládež. pastor. centrum
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, Koordinátor mladých:
0908 302 814, 0903 982 846 (VPS)
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
15. – 17.06. 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.
21. – 24.06. Kurz prípravy na manželstvo. Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav
alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe
ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu.
pútnické miesta

RAFAJOVCE 26. – 27. máj 2012

Archieparchiálna odpustová slávnosť na sviatok
Zoslania Svätého Ducha
SOBOTA – 26. máj 2012
13.00 eRko − stretko pre deti a mládež
15.45 Sprievod k prameňu
16.00 Posvätenie vody v prameni
Moleben k Presvätej Bohorodičke
17.45 Veľká večiereň s lítiou
18.30 Svätá liturgia a panychída za zosnulých
20.00 Predstavenie aktivít Centra pre rodinu
na Sigorde (katechéza o rodine)
21.30 Eucharistická pobožnosť
NEDEĽA – 27. máj 2012
07.00 Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)
08.00 Ruženec
08.45 Rímskokatolícka svätá omša
09.45 Akatist k Presvätej Bohorodičke
10.30 Slávnostná svätá liturgia s myrovaním

Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
26.05. Turíce. Koinonia Ján Krstiteľ (10.00 h)
02.06. Fatimská sobota (10.00 h)
10.06. Púť matiek (10.00 h)
Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67
25.05. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
Klokočov, www.klokocovmi.sk/cirkev.html,
0911 105 908
02.06. Fatimská sobota (09.00 h)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643
02.06. Fatimská sobota (10.30 h)
03.06. Malá púť (09.00 h)
16.06. Koinonia Ján Krstiteľ – katechéza, modlitby
(09.00 h)
17.06. Čičava – Predstavenie Archieparchiálneho
pastoračného centra pre Rómov (14.00 h)
24.06. Púť žiakov – poďakovanie za uplynulý školský
rok (14.00 h)

