Rádio TWR Slovakia
6 235 a 7380 kHz, 49m a 41 m (KV)
6 :3 0-6:4 5
16.4. - Cesta pútnika - 9.časť
17.4. - Cesta pútnika - 1 0 . časť
18.4. - Cesta pútnika - 1 1 . časť
19.4. - Cesta pútnika - 1 2 . časf
20.4. - Cesta pútnika - 1 3 . časť
21.4. -/1 2:3 0/Z á žitky myšiaka Kristofera
- / 1 2:45/ Dôveruj -1 časť
23.4. - Slovo do dňa - rodinné programy
24.4. - Slovo do dňa - rodinné programy
25.4. - Slovo do dňa - rodinné programy
26.4. - Slovo do dňa - rodinné programy
27.4. - Slovo do dňa - rodinné programy
28.4. -/12:30/Z ážltky myšiaka Kristofera
- /1 2:45/ Dôveruj - 2 .časť
ASTRA 11.038 GHz v.pol. zvuk 7.74 MHz
17:00-17:30
16.4. -M yš lie n k y a názory
17.4. - Zážitky myšiaka Kristofera
18.4. - Nikomu nie som dlžný II /príbeh/
19.4. - Ozveny života
20.4. - Kresťan včera a dnes
21.4. - Budeme na to mať?
22.4. - Kresťanstvo v rodine
23.4. - M yšlienky a názory
24.4. - Zážitky myšiaka Kristofera
25.4. - K onkurz/príbeh/
26.4. - Ozveny života
27.4. - Kresťan včera a dnes
28.4. - List odum ierajúcem u zboru.
29.4. - Kresťanstvo v rodine
1 395 kHz, 215m (SV) 22:15 -2 3:0 0
16.4. - V rodinnom kruhu
17.4. -P o ko jV á m
18.4. - Š e tri!/p ríb e h /
19.4. - Poznanie a viera
20.4. - Cesta k radosti
21.4. - Pohotovostný lekár zasahuje 7. časí/25
22.4. - Nedeľa s Bibliou - čítanie z Biblie
23.4. - V rodinnom kruhu
24.4. - Pokoj Vám
25.4. - Učilište v Tichej vode /príb e h /
26.4. - Poznanie a viera
27.4. - Cesta k radosti
28.4. - Pohotovostný lekár zasahuje
8. čast/25
29.4. - Nedeľa s Bibliou - čítanie z Biblie
Obsahy niektorých relácií:
Šetri! /1 8.4./ - Bol to typický lakomec a „držg roš“ . Bolo mu ľúto vyhodiť peniaze za
čokoľvek. Žil takmer ako v dobe kamennej,
ale mohol sa mať oveľa lepšie, keby...
Učilište v Tichej vode/25.4./-V olali ho Tichá
voda, pretože bol tým najslušnejším učňom
na tam ojšom učilišti. Lenže aj tichá voda
brehy myje, a tak sa učilište dostalo aj do
Tichej vody...
V sobotu o 12:30-13:00 hod. vysielame na
frekvenciách 9 490 (31 m) a 7 380 kHz (41 m)
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Slovenský rozhlas - náboženské vysielanie
Nedeľa: Rádio Devín: 8:05-9:00 Hudba, život, viera; 18:00-18:30 Slovo pre veriacich
i neveriacich; Rádio Slovensko: 9:30-10.30 Kresťanská nedeľa (liturgia)
Pondelok: Rádio Slovensko: 19:20-19:50 Frekvencia M (relácia pre mládež); 20:05-22:00
Cesty (náboženské spektrum)
Štvrtok: Rádio Slovensko: 19:20-19:30 Rádio Vatikán
Každá tretia nedeľa v mesiaci: SRo - národnostno-etnické vysielanie Prešov: gréckokato
lícka sv. liturgia; v apríli z farnosti Prešov

Rádio Vatikán

Rádio LUMEN

FM 93.3 MHz, MW 1530-AB kHz,
SW 4005 kHz. Intelsat 325.5 East (Atlantik)

92,9 Prešov; 93,3 B,Štiavnica, Levice; 94,4
K ošice; 9 7 ,8 S tre dn é P ovažie. 102 9
Pohronie, Tatry; 103,3 M ichalovce; 104,5
Prievidza; 105,8 Orava; 106,3 Gemer

05:25-05:40: 19:45-20:00 - slovensky
05:10-05:25; 19:30-19:45 - česky

Nabudúce
Príhovor od o. Michala Hospodára; Sv. Timotej a Maura; Rozhovor s o. doc.
ICDr. Cyrilom Vasilom, SJ; Na okraj polemík - príspevok o. RNDr. Jozefa Voskára
k problematike interupcií
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Každý človek túži prežívať svoj život ako len najlepšie
vie. Má svoje predstavy o šťastí, o pokoji, o láske, o ús
pechu, o blahobyte a podobne. Skúsenosť nás učí, že naše
ponímanie kvalitného života je často veľmi rozdielne. Pre
niekoho je hodnotou majetok, pre iného vedomosti
a vzdelanie, iný si zakladá na úspechu a verejnej publicite.
Nik však nemôže napĺňať svoje túžby a plány, ak nemá
istotu života. Zbytočneje lákať niekoho napríklad na štúdia,
ak mu jeho zdravie, či skôr choroba, naznačuje krátku
budúcnosť a dotyčný si to jasne uvedomuje. Na druhej
strane zvláštnosťouje aj to, že človek si mnohokrát nechce
pripustiť možnosť ukončenia svojho pozemského života
a správa sa, ako by tu na zemi mal žiť večne. Je tu teda
nebezpečenstvo dvoch extrémov. Najednej strane prehnaná
istota života, na druhej pohŕdanie životom pre vedomie, že aj tak tu nebudeme večne.
Samozrejme, ani jeden z týchto dvoch extrémov nie je správny. Napríklad svätý apoš
tol Jakub nás poúča o potrebe prežívať tento život vo vedomí, že ho strácame, ked
vo svojom liste píše: ,A teraz vy, čo hovoríte: «Dnes alebo zajtra pôjdeme do toho
a toho mesta, pobudneme tam roka budeme kupčiťa zarábať,» - vypredsa neviete, čo
bude zajtra s vašún životom! Veď ste ako para, ktorá sa na ch vilku ukáže a potom
zmizne. Namiesto toho by ste mali hovoriť: «AkPán bude chcieť, budeme žiťa urobíme
toto alebo ono»“(4,13-15). Slovami toho istého apoštola: „Kto teda vie dobre robiť
a nerobí, má hríech“ (4, 17), by sme mohli napomenúť či povzbudiť tých, ktorí vo
vedomí neistoty života to dopredu vzdávajú, či ho odmietajú.
Najúžasnejšou výpovedou Božieho slova, čo sa týka života, je však nádherná zvesť
o Kristovom zmŕtvychvstaní, o dare vzkriesenia a ponuke vzkriesenia pre človeka. Vo
svetle tejto zvesti nemá opodstatnenie ani jeden zo spomínaných krajných postojov
k životu. Uveriť, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, znamená nadobudnúť silu žiť a nebáť
sa ani zomrieť. Uveriť, že vstal z mŕtvych, znamená vedieť správne žiť. Život strácať aj
nachádzať. Kristovo vzkriesenie nás nemôže nechať ľahostajnými. Veďv ňom sa nám
otvára nádherná cesta večnosti, ktorá začína tu na zemi a má isté pokračovanie aj za
náš hrob. Aj životná skúsenosť nám ukazuje, že Kristovo vzkriesenie je medzníkom
v existencii tohoto sveta. Stalo sa dôvodom zmeny zmýšľania mnohých ľudí a ohla
sované apoštolmi a ich nasledovníkmi je stále nanovo odpoveďou tým, ktorí hľadajú
pravdu o živote. Svätý apoštol Pavol zaujímavo napomína veriacich v Korinte kvôli
významu Kristovho zmŕtvychvstania v tomto živote, keď píše: ,A keď Kristus nevstal,
vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Potom aj tí, čo zosnuli
v Kristovi, sú stratení. A k len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší
zo všetkých ľudí“(1 Kor 15,17-19). A tiež dodáva: .A k mŕtvi nevstávajú, takjedzme
a pime, lebo zajtra umrieme“{1 Kor 15,32). Sám prežívajúc vieru v zmŕtvychvstalého
Krista vypovedá o sebe a svojom živote: „Viem žiť skromne a viem aj oplývať... Byť
sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť“ (Flp 4, 12), alebo na inom mieste: „Už
nežijemja, alevomnežijeKrisťus“(Gaí2,20), a pred koncom svojho života konštatuje:
„Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený
veniec spravodlivosti, ktorými v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca; a nielen mne,
ale aj všetkým, čo milujújeho príchod“(2 Tim 4,7-8).
Vo svetle sviatkov Kristovho vzkriesenia prijmime i my túto radostnú zvesť so srd
com plným viery, aby nás ona napĺňala pokojom vo všedných, ale i tých hraničných
dňoch nášho života. Je akousi samozrejmosťou, že v tieto dni sa otvárame darom
Kristovho vzkriesenia a prijímame v sviatostiach živého Krista. Pokúsme sa však po
sviatkoch s odložením sviatočných šiat neodložiť aj Krista, ktoiý chce stále byť naším
Životom. Isteže, mnohokrát z lúdskej slabosti a nedokonalosti ho strácame, ale predsa
nemusíme ostávaťbez jeho prítonmosti v našich srdciach až do nasledujúcich sviatkov.
Jozef aNikodém odložili síce Ježišovo telo do hrobu, ale Kristus si ho na tretí deň
berie späť, aby zmŕtvychvstalý povzbudzoval a živil vieru svojich učeníkov, poúčal
a obdaroval ich pokojom a radosťou. Spomeňme len emauzských učeníkov, ako sa
s velkou radosťou vrátili do Jeruzalema zvestovať ostatným apoštolom, že Ježiš žije,
ako im vysvetľoval Písmo, a že ho spoznali pri lámaní chleba. Taktiež Tomášove „Pán
môj a Boh môj“ (Jn 20, 28) je výrečným ovocím Kristovho vzkriesenia. Dovolíme
Kristovi i my, aby v nás ostával živý, a ovociejeho zmŕtvychvstania okúsime nielen cez
tieto úžasné sviatky, ale urcite v celom našom živote.
Ak človek túži prežiť svoj život ako len najlepšie vie, ba dokonca ak túži nestratiť
ho, je tu ponuka toho, ktorý je pánom života a smrť nad ním už nepanuje, veď vstal
z mŕtvych.
Možno, že jeho predstavy o šťastí, o pokoji, o láske a blaženosti sú iné ako pred
stavy človeka, ale kto v neho uverí nebude zahanbený ani sklamaný. Vednaozaj vstal
z mŕtvych!

Ác. Michal Zorvan
okresný dekan, odborný asistent na
GBF PU v Prešove
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Ikona aiturgia
Architektonické formy chrámu, malby,
ikony a iné obradové predmety nepred
stavujú jednoducho zozbieranú jednotu
vecí, ako je to napr. v múzeu. Tieto pred
mety ako časti jedného tela žijú v tom
istom tajomnom živote. Sú zapojené do
liturgického tajomstva, a tak ani na jednu
ikonu sa nemôžeme pozerať mimo tohoto
tajomstva. Ikona vo svojom vlastnom
liturgickom význame posväcuje chrámy
aj iné miesta. V domoch posväcuje rodin
nú cirkev a život veriaceho robí jednou
veľkou oslavou. Kresťan túži po litur
gickom živote. Kedysi ikony neboli v do
moch predmetmi dekorácie. Keď niekto
vstúpil do domu, najprv sa sklonil pred
ikonou a až potom pozdravil pána domu.
Hosť si najprv uctil Boha a tým posvätil
aj svoje ďalšie správanie sa k lúďom.

v chráme živými ikonami. Miesto, na
ktorom stojíš, sa mení na anjelskú oslavu
a na anjelskú modlitbu. Tu a teraz každé
spoločenstvo, obeta a prítomnosť je
vďakyvzdaním. A v tejto velkej symfónii
veriaci pozerajúc na ikony môžu vidieť
svojich vlastných bratov: „praotcov, otcov,
V tom sú ukryté aj liturgické črty, lebopatriarchov, prorokov, apoštolov, kaza
keď vstúpime do východného chrámu, teľov, evanjelistov, mučeníkov“ - ako tu
sme zasiahnutí atmosférou sily nekoneč prítom ných, ktorí sa zúčastňujú na
ného života. Tu každé sväté tajomstvo liturgii. Preto vo svätých ikonách vidíme
stojí akoby v očakávaní. A cítime aj to, že nebeské príbytky a radujeme sa čistou
ten, ktorý sa ako Pokrm života dáva radosťou.
veriacim, oživuje aj predmety chrámu.
Majme radi naše chrámy. Dnešní ľudia
Ikona počas liturgie odkrýva poslanie nie sú radi dlho v chráme, radšej sa
cirkvi. Keď spievame: „My cherubínov z chrámu ponáhľajú do sveta. Počúvajme
tajomne predstavujeme (zobrazujeme) však slová Krista: „ Vo svete máte súženie “
a životodarnej Trojici troj svätú pieseň (Jn 16, 33) a ďalej: „Ak vytrváte, zacho
spievame“, prestupujeme z pozemského váte si život“ (Lk 21,19).
do nebeského. Tajomne sa zúčastňujeme
Uctime si ikony, lebo ony nám predna Kristovej nebeskej liturgii. Tam pred zvestujú vzkriesenie a budúcnosť nášho
veľkňazom Kristom , ktorém u slúžia večného života.
„tisíce archanjelov a desaťtisíce anjelov,
In: Pavol Evdokimov: Teológia
šestorokrídli, mnohookí a na perutiach sa
Krásy. Preložil: o. L. Petričko.
vznášajúci cherubíni a serafíni“, my
Zvýraznené texty sú citácie
veriaci tajomne predstavujeme (zobrazu
z textu božskej liturgie
jeme) anjelov. Počas svätej liturgie sme
Jána Zlatoústeho.

„Má.BonBamok,ktopysmatriem sveta.
Svätý Hieronym trávil Svätú noc sa k nim a pokarhal ich. Zachej bol nikdy nezasiahol do slobodnej vôle
v betlehemskej jaskyni, v ktorej sa narodil v očiach ľudí verejný hriešnik ako každý človeka, ani vtedy nie, keď sa hriešnik vrhá
Pán Ježiš. Modlil sa, rozmýšľal a bol mýtnik. Pán Ježiš však prišiel do jeho do večného nešťastia. Ježiš hľadá, volá,
dojatý láskou Božieho Syna, ktorý len pre domu a sadol si k stolu spolu s mýtnikmi, ale človek sa musí sám rozhodnúť, či sa
nás sa stal človekom a narodil sa v takej teda verejnými hriešnikmi. Všetci, čo to mu dá nájsť, či počúvne jeho hlas, alebo
chudobe. V dojatí zvolal: „Ježišu, čo ja ti videli, šomrali, že vošiel do domu k hrieš ostane voči nemu hluchý.
Judáš, jeden z 12 apoštolov, strávil tri
dám za toto všetko, čo si ty pre mňa nemu človeku. A zatiaľ sa v blízkosti
urobil?“ A vtedy sa ozval veľmi príjemný Ježiša, v Zachejovom srdci roztopili roky v Ježišovej spoločnosti. Nielen
hlas dieťaťa: „Hieronym, daj mi svoje všetky ľady a prehlásil: „«Pane, polovicu počúval jeho slová, ale videl aj jeho
svojho majetku dám chudobným a ak zázraky, spolu s ním jedával, rozprával
hrozné hriechy!“
Áno, Pán Ježiš prišiel na túto zem len som niekoho oklamal, vrátim štvorná a predsa za tridsať strieborných, za cenu
preto, aby nás oslobodil od našich hrie sobne.» Ježiš mu povedal: «Dnes prišla otroka ho predal. Pán urobil všetko preto,
chov a vrátil nám posväcujúcu milosť. spása do tohoto domu. Veďaj on jeAbra- aby ho od toho strašného skutku odvrátil.
Ba ešte aj zázrak urobil pred jeho očami,
Preto už jeho predchodca, Ján Krstiteľ, hámovým synom»“ (Lk 19, 8-9).
Veľkej hriešnici, ktorá mu v dome keď zrazil k zemi všetkých, ktorí ho prišli
o ňom povedal svedectvo: „Hľa, BožíBa
ránok, ktorý sníma hriechy sveta“ (Jn 1, Šimona svojimi slzami umývala nohy, zajať. Judáš však zostal slepý a hluchý.
Pán Boh vie o všetkých našich hrie
29). Prijať Krista, to znamená dať sa mu vlastnými vlasmi ich utierala, bozkávala
oslobodiť od svojich hriechov. Pán Ježiš a natierala voňavým olejom povedal: choch a chce nám ich odpustiť vo sviatosti
volá ku každému z nás: „Daj mi svoje „Tvoje hriechy sú odpustené. Tvoja viera zmierenia. Diabol veľmi dobre vie, čo je
hriechy!“ On volá k nám preto, lebo vie, ťa zachránila. Choď v pokoji!“(Lk 7,48- sviatosť zmierenia. Tam sa mu kradnú
duše, na ktoré si už on robil nárok, preto
čo znamená hriech pre človeka, najmä 50).
Pán Ježiš prišiel na tento svet preto, robí všetko, aby hriešnikov odviedol od
ťažký, ako ho zotročuje a ohrozuje jeho
aby nás oslobodil od hriechov. Túžbou tejto sviatosti. Teraz im zahaľuje hriechy,
pozemské i večné šťastie.
On má moc odpúšťať hriechy. Sám nás jeho srdca je oslobodiť každého človeka, aby ich raz odhalil pred súdnou stolicou
o tom presvedčil, keď v Kafarnaum e veď on trpel a zomrel za každého z nás. - Božou. Hriešnik, ktorý sa spamätá,
povedal porazeném u: „Dúfaj, synu, Za každého z nás bola vyliata jeho znenávidí svoje hriechy, oľutuje ich
odpúštajú sa ti hriechy“ (Mt 9, 2). Celé predrahá krv. Ježiš nikoho nevylúči zo a vyzná vo sviatosti zmierenia, ten znova
evanjelium svedčí o Kristovej láske ku svojho spásonosného diela. A predsa pre nájde miesto v Otcovom srdci.
Veď Boží Syn len preto trpel a zomrel,
hriešnikom a v celom evanjeliu nie je mnohých tiekla jeho krv zbytočne. Je
spomenutý žiaden hriešnik, ktorým by zarážajúce, ako sa niekedy hriešnik aby zmieril hriešnikov so svojím nebes
Kristus opovrhol. Keď apoštoli chceli vzpiera tejto velkej láske a opovrhuje ňou; kým Otcom.
zvolať oheň z neba, aby zničili samaritán napriek tomu, že Ježiš je všemohúci Boh,
G. Matejovská
sku dedinu, v ktorej ho neprijali, obrátil takému hriešnikovi nemôže pomôcť. On
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Božia prozreteľnosť
Istý askéta, keď videl neprávosť, ktorá
je vo svete, modlil sa k Bohu a prosil ho,
aby mu zjavil dôvod, prečo spravodliví
a zbožní ľudia sú nešťastní a neprávom
sa trápia, zatiaľ čo nespravodliví a hriešni
sa obohacujú a darí sa im. Keď sa askéta
modlil, aby mu Boh zjavil toto tajomstvo
počul hlas, ktorý mu hovoril: „Nežiadaj
to, čo nemôže pochopiť tvoj rozum a na
čo nestačia tvoje znalosti. Ani nehľadaj
skryté veci, ktoré ti nie je možné pochopiť.
Ale, kedže si sa to chcel dozvedieť, chod
do sveta, zostaň na jednom mieste a dávaj
pozor na to, čo uvidíš, aby si vďaka tejto
malej skúške pochopil malú časť Božieho
súdu. Spoznáš, že prezieravé panovanie
Boha nad všetkým je nepreskúmateľné
a nerozlúštiteľné.“
Starec odišiel do sveta a prišiel na
lúku, ktorú pretínala husto frekventovaná
cesta. Bol tam prameň a starý bútľavý
strom, v ktorom sa dobre schoval.
Po chvíli okolo prešiel boháč na koni.
Na okamih sa zastavil pri prameni, aby
sa napil vody a oddýchol si. Keď uhasil
smäd, vytiahol zo svojho vrecka mešec so
zlatkami a počítal ich. Keď ich spočítal,
opäť ich chcel položiť na miesto. Avšak
mešec mu spadol do trávy. Najedol sa,
oddýchol si, zdriemol si a potom osedlal
koňa a odišiel bez toho. aby si uvedomil,
čo sa stalo so zlatkami.
Po chvíli prišiel
k prameňu iný pocest
ný, ktorý našiel mešec
so zlatkami, zobral ho
a utekal po lúke. Uply
nul nejaký čas a prišiel
iný pocestný. Aj on,
keďže bol unavený,
zastavil sa pri prameni,
vzal si trochu vody,
vytiahol kúsok chleba
z obrúska a sadol si,
aby sa najedol.
Vo chvíli, keď tento
chudobný človekjedol,
objavil sa rozhnevaný
bohatý jazdec s tvárou
plnou zlosti a vrhol sa
na neho. S hnevom
kričal, aby mu dal jeho
zlatky. Chudobný ne
mal ani predstavu
o zlatkách a prísahou
sa ho pokúsil uistiť, že
ich nevidel. On ho však
v zúrivosti začal biť, až
ho usmrtil. Potom pre
hľadal celý odev chu

dobného, ale keď nič nenašiel, zarmútený
odišiel.
Onen starec všetko videl z bútľavého
stromu a žasol. Veľmi smútil a plakal
kvôli nespravodlivej vražde, ktorú videl
a s modlitbou k Bohu hovoril: „Pane, čo
znamená táto Tvoja vôľa? Daj mi vedieť
prosím, ako Tvoja dobrota môže znášať
takúto neprávosť? Jeden stratil zlatky, iný
ich našiel a ďalší bol nespravodlivo za
bitý!“
„Nesmúť starec, ani nech sa ti to nezdá
zlé a nemysli si, že toto všetko sa deje bez
Božej vôle. Ale všetko, čo sa deje, deje sa
kvôli zhovievavosti, iné kvôli výchove
a ďalšie kvôli ekonómii. Počúvaj teda:
Ten, čo stratil zlatky, je susedom toho,
ktoiý ich našiel. Ten mal záhradu v hod
note sto zlatiek. Boháč, pretože bol cham
tivý, ho donútil, aby mu ju predal za päť
desiat. Chudobný nevedel, čo má robiť,
preto prosil Boha, aby vykonal odplatu.
A Boh to zariadil tak, aby dostal dvoj
násobok.
A zasa chudobný, unavený, ktoiý nič
nenašiel a bol nespravodlivo zabitý, mal
na svedomí vraždu. Úprimne sa však kajal
a skutky v celom jeho ďalšom živote boli
kresťanské a bohumilé. Neustále prosil
Boha, aby mu odpustil vraždu, ktorej sa
dopustil a hovoril: «Bože môj, akú smrť
som spôsobil, takú istú daj aj mne!»

Samozrejme, Boh mu odpustil od prvej
chvíle, keď vyjadril svoje pokánie. Bol však
zvlášť „dojatý“ úprim nosťou svojho
dieťaťa, ktoré sa snažilo dodržiavať nielen
jeho prikázania, ale chcelo dokonca
zaplatiť za svoje staré previnenie. Dovolil,
aby zomrelo násilným spôsobom - tak
ako od Neho žiadalo - vzal ho k sebe
a dal mu aj žiarivý veniec za jeho úprim
nosť!
A nakoniec posledný, chamtivec, ktorý
stratil zlatky a vraždil, by bol potrestaný
za svoju chamtivosť a mamonárstvo. Ale
Boh ho nechal padnúť do hriechu vraždy,
aby sa trápila jeho duša a aby sa začal
kajať. Vďaka tomuto podnetu teraz zane
cháva svet a odchádza, aby sa stal mní
chom!
Tak teda, v ktorom prípade vidíš, aby
bol Boh nespravodlivý alebo tvrdý a ne
milosrdný? Preto v budúcnosti príliš
neskúmaj Božie súdy, lebo On ich koná
spravodlivo a tak ako vie, zatiaľ čo ty ich
považuješ za nespravodlivé. Vedz tiež, že
mnohé ďalšie veci sa vo svete dejú zhodne
s Božou vôľou z dôvodov, ktoré ľudia
nepoznajú. A tak je správne, aby každý
hovoril: «Pane, ty si spravodlivý a správne
sú tvoje rozsudky» (Z 119, 137).“
Z knihy Jeromonach Christodoulus
Svätohorský- Starec Paisij

slovo - 8/2001 • 5

VINCENT HLOZNK - MALIAR SVEDOMIA ĽUDSTVA
Umelec obdarovaný mimoriadnym osamelosti, smútku, citovej nasadennosti s náboženským motívom. Jeho mozaiky
darom, prostredníctvom kresby bojovať, „individuálneho sam otára“ a citlivého a vitráže sú ozdobou chrámov po celom
burcovať a varovať pred spoločenským človeka. Hložníkovo dielo je presiaknuté Slovensku. Okrem ťažiskovej grafickej
zlom, ale i pred vnútornými nepriateľmi problémami doby - sociálna bieda slo a maliarskej tvorby je autorom ilustrácii
človeka - egoizm om , cham tivosťou, venského horniackeho života (kresby k viac ako tristo knihám. Jeho zaujímavým
pokrytectvom,...
postáv: Žobrácky, Kopačky), vojnové dielo počinom je ilustrácia Biblie, ktorú ilu
Zostupuje až na dno ľudskej bytosti, vzbury proti fašizmu nezostalo len spo stroval na žiadosť kňaza Štefana Račeka
aby ju varoval pred nebezpečenstvami mienkou v tvorbe, ale ustavične obmie v hlbokej totalite. (Biblia je v súčasnosti na
v jej vnútri. Obdarovaný darom, ktorý; ňaným motívom desivosti, tragiky, ľudskej knižnom trhu. vyd. Slovenský Tatran, s. r.
nebol len potešením a uspokojením, ale zloby. Jeho dielo to sú horiace trosky, o., 1998). Hložníkovo dielo dosiahlo takú
i výzvou nezostať ľahostajným ku skutoč popravy, vdovy, vystrašení ľudia, vychud intenzitu, akú moderné slovenské umenie
nosti ľudského bytia a bytia sveta.
nuté deti, úteky do Egypta, piety, apoka doteraz nepoznalo. Vytvoril stovky olejov,
Vincent Hložník sa narodil 22.10.1919 lyptická vízia ohrozenia sveta a ľudskosti, tempier, pastelov, kresieb a grafických
vo. Svederníku pri Žiline, Vyštudoval ohrozenia, ktoré vychádza z človeka listov. Od miniatúr v suchej ihle po monu
Umeleckopriemyselnú školu v Prahe. Od samotného (kresby: Vojnové vdovy. Vyh mentálne apokalyptické vízie vryté do
roku 1952 pôsobil na Vysokej škole nanci, Smútok, Vojnový motív,...). Hložník linolea či veľkoplošné mozaiky a vitráže.
výtvarných umení v Bratislave ako peda nikdy nespúšťal zrak z Ukrižovaného Dynamika jeho diel, syntéza farieb i kom
góg, neskôr ako rektor.
a preto mu neboli vzdia
pozície vychádza z vnú
V roku 1972 musel prof. Hložník lené bolesti jeho blížnych.
tornej stavby diela a myš
nútene ukončiť svoje pedagogické pôsobe Výstava Storočia malo
lienkového náboja. Farba
nie na VŠMU z dôvodu nepohodlnosti mocných poukázala na
slúži na dopovedanie, na
vygradovanie myšlienky,
pre vtedajšie oficiálne kruhy, keďže bol otvorené rany i po ví
stáva sa takmer m ys
hlboko veriacim kresťanom a neprestúpil ťazstve nad fašizmom.
tickým prvkom, ktorý
na program hlásaného socialistického Citlivý umelcov inštinkt
stupňuje drámu, rovnako
realizmu. Hložníková tvorba totiž nikdy nedovolil uspať všetky
ako tvarová deformácia.
neskízla do idylickej roviny, vždy niesla obavy z budúcnosti ľuds
Nostalgické návraty k do
hlbokú mravnú výpoveď. Po prepustení tva. V jeho tvorbe pretrvá
jímavej monumentálnosti
pôsobil v slobodnom povolaní a podieľal vajú v symbolickej podobe
prírody a človeka sú
sa na založení Bienále ilustrácií Bratis motívy ohrozenia (Utek
uzemňujúcim a upoko
lava.
do Egypta) a súcitu s obe
jujúcim prvkom v húšťave
Vincent Hložník v roku 1942 usporiadal ťami (Milosrdný Sama
problém ov hroziacich
ako mladý výtvarník v Bratislave svoju ritán). V časoch najväč
ľudstvu, ktoré zaľahli na
prvú samostatnú výstavu, ktorú kultúrna šieho krviprelievania však Vojnová Pieta, kresba iavírovaHložníkovo umelecké sve
verejnosť prijala s nadšením. Výstava vy možno v 1lložníkovej tvorbe ným tušom
znela ako umelcov protest proti zločinom badať i záblesk šťastia z novozaloženej domie a nútili ho desiatky rokov používať
doby. Tu bol začiatok oného „denníka rodiny, z nastávajúceho rodičovstva, maliarske náčinie ako bojujúcu zbraň. Patri
duše“, celoživotnej mučivej potreby z intímnosti rodinného prostredia, ktoré sa k tým veľkým umelcom, ktorí dokázaii
bojovať kresbou. 23-ročný umelec si ako odzrkadľujú v téme ženy, ženy - matky, a dokážu svojou tvorbou zastaviť človeka,
motto výstavy zvolil Rimbaudov citát: dieťaťa (kresby: Zasnená, Materstvo, Moje aby sa ponoril do svojho vnútra a pre
„...dojatia nad Ukrižovaným sa mi vyná deti....). Začiatky socialistickej výstavby hodnotil, čo sa v ňom skrýva. Kto sa zadíva
rajú v mysli medzi tisícerými svetskými v našej krajine, ateizácia národa núti na jeho obrazy nemôže zostať ľahostajným
báchorkami.“ Práve pre tento výsostne Hložníka, aby sa jeho kresba stávala znovu k pravdám viery' a života, ktoré v nich
ľudský a mravný postoj umelca sa jeho bojovníčkou, a uviedla ho opätovne na nájde.
dielo stalo osobnou spoluúčasťou na cestu bojujúceho umenia. Stáva sa ne
Adriana Dolinská
bolestiach sveta a človeka, v boji dobra priateľom režimu, ktorý sa mu však pomstí
Kresby: V Hložník
sô zlom. V tejto Hložníkóvéj osobnej ako profesionálovi i ako človekovi. Bohatá
angažovanosti je však mnohokrát veľa je l Hožnťkova sakrálna tvorba a okruh tém
M aliarov Proglas (venované Vincentovi Hložníkovi)
„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh.
Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.
A svetlo vo tmách svieti a tmy ho neprijali.“
Toto boli prvé slová, napísané prvým písmom našich slovanských predkov. Nezabudnime na to.
A toto je prvé výtvarné písmo, ktorým slovenský maliar celistvo zapisuje svoj osobný nepretržitý kontakt so základným prameňom európskej (a už
nielen európskej) kultúry a duchovnosti v ô b ec -s o záhadnou knihou, nazvanou Biblia.
Je možné, že maliar, podobne ako jeho Mojžiš, je tiež „nemotorných úst a ťarbavého jazyka“. Lenže i maliar, podobne ako jeho Mojžiš, si to môže

dovoliť.
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Vie totiž hovoriť beztoho, že by musel otvoriť ústa. Hovorí obrazmi a jeho výtvarná reč je masívnou hrivnou, ktorá mu bola zverená. A on z tej hrivny,
akokolVek tvarovo suverénne - duchovne s najhlbšou pokorou odovzdáva tu Hospodárovi Jeho i svoj podiel.
Prijmite tak, ako bolo odovzdané. Potom aj toto malé ľudské svetielko bude vedľa toho veľkého svietiť v tmách. A tmy ho nepohltia.

Milan Rúfus
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S väté m u čenic e a p a n n y A g a pé , I r en a

ACniONIA
Rodné sestiy Agapé, Irena a Chrá
nia (Láska, Pokoj a Snežná belosť),
ktorým ešte ako deťom zomreli rodičia,
žili na prelome tretieho a štvrtého
storočia neďaleko mesta Akviley
v dnešnom Taliansku. Zasvätili sa
službe jedinému Bohu v panenstve,
preto odmietali všetkyponuíy na vydaj,
ktorých nebolo málo.
Duchovnému otcovi týchto diev
čat, postaršiemu kňazovi Zoélovi, sa
zjavil svätý mučeník Chryzogón
a predpovedal, že Agapé, Irena
a Chionia podstúpia mučenícku
smrť. Rovnaké videnie mala aj svätá
veľkomučenica Anastázia (liturgická
pamiatka 22. decembra). O krátky
čas sa ukázalo, že obidve zjavenia
sú pravé.
Keď Zoélos na deviaty deň po
uvedených zjaveniach zomrel, Aga
pé, Irena a Chionia boli zatknuté
a predvedené pred cisára Diokleciána (284 - 305), ktorý sa v tom
čase zdržiaval v Akvilei. Keď cisár
zbadal pekné a mladé dievčatá,
sľúbil im vysokopostavených žení
chov zo svojho sprievodu, ak sa
zrieknu Krista. Sestry mu však
odpovedali, že majú iba jediného
Ženícha a za vieru v neho sú pripra
vené aj trpieť. Cisár ich aj naďalej
presviedčal, ale ony neochvejne
vyznávali svoju kresťanskú vieru
a odmietali sa klaňať dielam ľud
ských rúk, vyrobených za dohod
nutú cenu. Keďže nezapreli Krista,
dsái ich dal uväzniť.
Keď sa Dioklecián vybral na cestu
do Macedónska, vzal so sebou nielen
svojich otrokov a služobníkov, ale aj
tri sestry. Tam ich odovzdal na
mučenie správcovi oblasti Dulcétiovi. Keď Dulcétius uvidel krásu
dievčat, zahorel k nim nečistou túž
bou a sľúbil im slobodu, ak sa mu
podvolia. Keďže to odmietli, roz
hodol sa dosiahnuť svoje násilím v noci sa prikradol k dverám cely
a chcel vstúpiť. Vtedy ho však za
siahla neviditeľná sila, vystrašil sa
a nevedel nájsť východ. Vošiel do ku
chyne, kde boli železné hrnce, pan
vice a kotly, a celý sa zašpinil sa
dzami, takže sluhovia a vojaci ho len
s námahou spoznali. Keď sa uvidel
v zrkadle, myslel si, že ho dievčatá
začarovali a rozhodol sa im pomstiť.
Na súde rozkázal vojakom, aby
dievčatá obnažili, no nedokázali to
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urobiť, lebo šaty im akoby prirástli
k telám. Neskôr znenazdania zaspal
a nebolo ho možné zobudiť - prebral
sa až vtedy, keď ho doniesli domov.
O týchto udalostiach sa dozve
del cisár a odovzdal dievčatá sud
covi Sisiniovi. Ten začal výsluch
s najmladšou sestrou Irenou. Keď
sa však presvedčil, že je neoblomná,
poslal ju do väzenia a pokúšal sa
prinútiť k odpadu od viery jej sestry
Agapé a Chioniu. Ani tie sa však
nepodvolili, preto vydal rozkaz, aby
Agapé a Chioniu upálili. Keď si
sestry vypočuli rozsudok, poďako
vali Pánovi za vence mučeníctva
a s modlitbou na perách v ohni
odišli do večnosti k svojmu Bohu.
Keď oheň vyhasol, všetci zbadali,
že telá svätých mučeníc ani ich šaty
nezhoreli, ale ich tváre sú pekné
a pokojné, akoby zosnuli tichým
spánkom. Písal sa 3. apríl roku 304.
Na druhý deň Sisinius prikázal,
aby znova predviedli Irenu. Najprv
ju strašil osudom starších sestier
a prehováral ju, aby sa zriekla Krista.
Potom sa jej vyhrážal, že ju odovzdá
na zneuctenie do verejného domu.
Irena však odpovedala: „Hoci bude
moje telo vydané na násilné zneuc
tenie, moja duša sa nepoškvrní
zrieknutím sa Krista.“
Keď Sisiniovi muži viedli Irenu do
verejného domu, dobehli ich dvaja
vojaci a povedali: „Váš pán Sisinius
vám prikazuje, aby ste dievča vyviedli
na vysoký vrch a nechali ju tam.
Potom máte prísť k nemu a podať
hlásenie o splnení rozkazu.“ Keď
vojaci splnili rozkaz a oznámili to
Sisiniovi, začal zúriť, pretože taký
rozkaz nikdy nevydal. Išlo totiž o Bo
žích anjelov, ktorí takto zachránili
dievča od zneuctenia.
Keď sa Sisinius vybral spolu so
svojím oddielom k hore, zbadali
Irenu na jej vrchu. Dlho hľadali
cestu, ale nedarilo sa im, preto
jeden z vojakov napäl luk a zasiahol
ju šípom. Irena ešte stačila zavolať
Sisiniovi: „Smejem sa z tvojej bez
mocnej zloby a čistá, nepoškvr
nená, odchádzam k môjmu Pánovi
Ježišovi Kristovi.“ Poďakovala Pá
novi, ľahla si na zem a odovzdala
svoju dušu Bohu. Bol deň pred
svätou Paschou - 5. apríl roku 304.
Mgr. Marcel Gajdoš

Liturgický kalendár
Svetlý pondelok 1 6.4. - Agapé, Irena a Chionia, mučenícky;
Prokimen, aleluja zo svetlého pondelka. Sk 1 ,1 2 -1 7 .2 1 26, zač.2; Jn 1 ,1 8 -2 8 , zač. 2; Sprievod okolo chrámu: I.
Mt 28,1 -15, zač. 115; II. Mk 16,1 -8, zač. 70; III. Lk 24,1 12, zač. 112; IV. Jn 2 0 ,1 -1 0 , zač. 63; Myrovanie.
Svetlý utorok 1 7 .4 .- Simeon, prepodobný; Prokimen a aleluja
z utorka. Sk 2 ,1 4-21 , zač. 4; Lk 24,12-35, zač. 113
Svetlá streda 1 8 .4 . - Ján, prepodobný; Prokimen a aleluja
zo svetlej stredy. Sk 2, 22-36, zač. 5; Jn 1, 35-51, zač. 4
Svetlý štvrtok 1 9.4. - Ján Staropustovník, prepodobný; Pro
kimen a aleluja zo svetlého štvrtka. Sk 2, 38-43a, zač. 6;
Jn 3 ,1 -1 5 , zač. 8
Svetlý piatok 2 0 .4 . - Teodor Trichinas, prepodobný; Pro
kimen a aleluja zo svetlého piatku. Sk 3 ,1 -8 , zač. 7; Jn 2,
12-22, zač. 7
Svetlá sobota 21. 4. - Január a spol., hieromučeníci;
Prokimen a aleluja zo svetlej soboty. Sk 3 ,1 1 -1 6 , zač. 8;
Jn 3, 22-33, zač. 11
Nedeľa 2 2 .4 . - Teodor zo Sykeóna, prepodobný
- 2. nedeľa 50-nice - o Tomášovi;
Rúcho svetlé. Evanjelium na utierni je prvé. Liturgia sv. Jána
Zlatoústeho. Antifóny nedeľné. Tropár, Sláva i teraz kondák
z nedele o Tomášovi. Trojsväté. Prokimen, aleluja a pričasten
z nedele o Tomášovi. Sk 5 ,1 2 -2 0 , zač, 14; Jn 20,19-31,
zač. 65; Na svätých liturgiách od tejto nedele počnúc až po
stredu pred Nanebovstúpením sa spieva paschálny tropár
„Christós voskrése“ , po úvodnom požehnaní sv. liturgie
a tiež namiesto „Požehnaný“ - „Blahoslovén hrjadýj“ , „Videli
sme“ - „Vídlchom svit“ , „Nech sa naplnia“ - „Da ispólňatsja“ , „Nech je požehnané“ - „Búdi ímja“ , „Sláva i teraz“ „Sláva i nýňi“ . Namiesto „Dôstojné je “ - „Dostójno jésf“
sa spieva „Anjel zvestoval“ - „Anhel vopijáše“ a „Osvief
sa“ - „Svitísja, svitísja“ (vždy spolu a nie oddelene).
Pondelok 2 3 . 4 . - Juraj, veľkomučeníka triumfátor; Rúcho
svetlé. Antifóny predobrazujúce. Vchod nedeľný. Tropár z ne
dele o Tomášovi a Jurajovi. Sláva kondák o Jurajovi, I teraz
z nedele o Tomášovi. Prokimen, aleluja a pričasten z nedele
o Tomášovi a Jurajovi. Sk 3 ,1 9 -2 6 , zač. 9; Sk 12,1 -11,
zač. 29; Jn 2 ,1 -1 1 , zač. 6; Jn 1 5,17 -2 6; 1 6,1-2, zač. 52
Utorok 2 4 .4 . - Sáva Stratilat, mučeník; Menlivé časti okrem
čítaní ako v nedeľu o Tomášovi. Sk 4,1 -10, zač. 10; Jn 3,
16-21, zač. 10
Streda 25. 4. - Marek, apoštol a evanjelista; Antifóny
predobrazujúce. Vchod nedeľný. Tropár z nedele o Tomášovi
a evanjelistovi. Sláva kondák o evanjelistovi, I teraz kondák
z nedele o Tomášovi. Sk 4 ,1 3 -2 2 , zač. 11; 1 Pt 5, 6-14,
zač. 63; Jn 5 ,1 7 -2 4 , zač. 15; Mk 6, 7-13, zač. 23
Štvrtok 26.4. - Bažil, hieromučeník; Menlivé časti ako v nedeľu
o Tomášovi. Sk 4,23-31, zač. 12; Jn 5,24-30, zač. 16
Piatok 2 7 .4. - Šimon, hieromučeník; Menlivé časti ako v nedeľu
o Tomášovi. Sk 5,1-11, zač. 13; Jn 5,30-47; 6,1-2, zač. 17
Sobota 2 8 .4 . - Jason a Sosipater, apoštoli; Menlivé časti
ako v nedeľu o Tomášovi. Sk 5, 21-33, zač. 15; Jn 6 ,1 4 27, zač. 19
Nedeľa 2 9 .4 . - 9 kyzických mučeníkov
- 3. nedeľa 50-nice - o Myronosičkách - 2. hlas;
Rúcho svetlé. Evanjelium na utierni je tretie. Antifóny ne
deľné. Tropár z 2. hlasu, tropár „Ctihodný Jozef“ - „Blahoobráznyj Jóslf“ , „Anjel pri hrobe“ . Sláva kondák o myrono
sičkách, I teraz kondák Paschy. Prokimen, aleluja a pričasten
z nedele. Sk 6 ,1 -7 , zač. 16; Mk 1 5,42 -4 7; 1 6,1-8, zač.
69; Ostatné časti podľa paschálneho poriadku.

Vojtech Boháč
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Tomášova nedelá
V živote každého jedného z nás je nemálo
situácií, kedy sa nášho srdca zmocní strach,
obavy, utrpenia rôzneho druhu, pochyb
nosti... Neraz sú to veľm i ťažké chvíle.
Skúšam e sa s n im i vyrovnať rôznym i
spôsobmi. Božie slovo nám však pripomína,
že v takýchto chvíľach vôbec nie sme sami.
V e va n je liu mám e často zachytené
situácie, ktoré by sa dali začať vetou: „Potom
prišiel Ježiš...“ . Spomeňme aspoň niektoré.
Ježiš sa modlil navrchu a jeho učeníci sa
plavili cez Galilejské more. „Videl ich, ako

sa namáhajú pri veslovaní, lebo vietor dul
proti nim “ (Mk 6, 48). Potom prišiel Ježiš
kráčajúc po hladine mora. Prihovoril sa im:

„«Vzchopte sa! To som ja, nebojte sal»
Vstúpil k nim do lode a vietor utíchol" (Mk
6, 50-51).
Testiná apoštola Petra ležala s vysokou
horúčkou v posteli. Potom p rišiel Ježiš,
dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila.
(Porov. Mt 8 ,1 4 -1 5 ).
Mária a Marta smútili nad smrťou svojho
brata Lazára. Potom prišiel Ježiš do Betánie
(Jn 1 1 ,1 7 ) a vzkriesil Lazára z mŕtvych.

„Večer v ten istý deň v týždni, keď boli
učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení
za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si
doprostred a povedal im :«Pokoj vám!» " (Jn
20, 19). Strach a obavy sa rozplynuli vo
svetle jeho prítomnosti.
Keď sa apoštol Tomáš dožadoval dôkazu
Ježišovho zmŕtvychvstania, „Prišiel Ježiš...

stal si doprostred a povedal:«Pokoj vám!»"

VSTAL Z MŔTVYCH
Veta, ktorá pre celý svet znamená vykú
penie. Veta, ktorá priniesla svetu radosť,
zničila vládu smrti. Výkrik, ktorý znamená
šancu na večný život. Avšakjej vysloveniu
predchádzalo niekolko udalostí.
Posledná večera bola rozlúčkou Ježiša
Krista so svojimi apoštolmi. Lebo vedel,
kto ho zradí a čo musí podstúpiť. Apoš
tolov pripravoval na tento úder pod pás.
Aj oni vedeli, čo sa má stať. Po nej
v Getsemanskej záhrade sa začala strasti
plná cesta. Krížová cesta, ktorú Ježiš
podstúpil. Každý z nás vie, ako prebie
hala. Najprv krvopotenie, ktoré bolo len
začiatkom, a potom nasledoval bozk
zrady od Judáša. Ježiš mu vtedy povedal:
„Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka?“
(Lk 22, 48). Zajali ho vojaci, akoby bol
zločincom. Musel podstúpiť bičovanie,
tŕňovú korunu, ťažkosť kríža. Musel vidieť
plačúce ženy i svoju Matka. Musel zniesť
bolesť, ktorú mu spôsobili klince, po
tupu... „A splnilo sa Písmo, ktoré hovorí.
Započítah ho medzi zločincov“ (Mk 15,
28). Tri hodiny visel na kríži. A keď zomrel,
Jozef z Arimatie sňal jeho presväté telo

Verný až do konca

(Jn 20, 26). A apoštol Tomáš vyznáva svoju
vieru.
I
k nám Ježiš prichádza. Stavia sa
d o p ro stre d našich zlo m e n ých živo tov
a ťažkých situácií. Prichádza vo chvíľach
beznádeje, utrpenia a skúšok. Prichádza, aby
nám daroval pokoj, radosť a uzdravenie.
Prináša nový spôsob života pre všetkých, ktorí
v neho veria.
Ako sa uskutočňuje tento jeho príchod?
Prichádza, keď sa m odlím e s pokorným
srdcom. Prichádza, keďv jeho slove hľadáme
útechu a radu. Prichádza v podobe ľudí, ktorí
nám pomáhajú a potešujú nás. Prichádza,
keď kajúcne vyznávame svoje hriechy.
Znakom jeho prítomnosti je hlboký pokoj
v duši. Je to veľký dar. Veľký duchovný autor
Lorenzo Scupoli pripomína: „Diabol robí
všetko možné, aby vyhnal pokoj z vášho
srdca. Lebo vie, že Boh prebýva v pokoji
a práve tam, kde je pokoj, koná veľké veci.“
Ježiš k nám prichádza... Bedlime, aby
sme spoznali čas jeho navštívenia.

Miron Keruí-Kmec
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z kríža. Ešte posledné poláskanie od
Matky, pochovanie a koniec!
Takto by sa to mohlo skončiť. Všetci,
aj apoštoli si mysleli, že týmto sa všetko
skončilo. To však nie je pravda! Tu sa ešte
len všetko začína! Ježišov boj s peklom,
víťazstvo nad diablom a jeho hriechom
a najmä jeho slávne zmŕtvychvstanie! Až
tu sa končí Krížová cesta. Víťazným
a radostným pokrikom: „Ježiš Kristus
vstal z mŕtvych!“
Tu by sa hodila otázka: „Prečo a kvôli
komu sa toto všetko stalo?“ Odpovedi
musí znieť takto: „Kvôli mne, tebe, kvôli
nám !“ Pre moje hriechy Ježiš Kristus
m usel zomrieť, pre môj život vstal
z hrobu. Aby som ja neumrela pre več
nosť! Aby som ja žila! Pre toto sa muselo
stať všetko, čo sa stalo!
Ježiš Kristus zomrel a vstal z mŕtvych,
lebo nás miluje! Kolkokrát aj ja zomriem,
lebo milujem hriech a zažívam duchovnú
smrť? Kolkokrát som už aj ja bola v hrobe,
z ktorého som hľadala cestu? Koľko ľudí
si po takej sm rti povie, že je to už
naposledy? A koľko takých sľubov už bolo

Svojím skromným príspevkom by som
rád oživil spomienku na nebohého otca
biskupa Vasiľa Hopku, ktorý by sa bol
v tomto roku dožil 97 rokov.

Otec biskup sa narodil 21. apríla 1904
v Hrabskom, v bardejovskom okrese.
Pochádzal z rodiny maloroľníka ako jeden
z dvojčiat. Prešovské gymnázium absol
voval s vyznamenaním a za svoj životný
cieľ si vybral teológiu. Kňazskú ordináciu
prijal 3. februára 1929 a v roku 1937 bol
v B ratislave prom ovaný na doktora
teológie. D ňa 11. mája 1947 sa stal
pomocným biskupom prešovským. Zom
rel 23. júla 1976 v Prešove. Pochovaný je
v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa
v Prešove.
Otec biskup Dr. Vasil Hopko miloval
život, miloval ľudí, s ktorými sa veľmi rád
stretával a načúval ich srdcu. Mal rád aj
prírodu, a preto s radosťou prichádzal do
okolia Olsavice, Nižných Repáš, Torysiek
a Blažova, kde prežil najkrajšie roky
svojho mladého života. Tu pôsobil aj jeho
ujo, kňaz Dimitrij Petrenko, okresný
dekan.
V otcovi biskupovi Vasiľovi Hopkovi
vidíme žiarivý príklad, ktorý zapálil iskry
Kristovej lásky v srdciach ľudí jeho doby.
Bol veľkým človekom svojej doby, ktorý

porušených? Nespočetné množstvo! My,
ľudia, uvedomelé bytosti umierame vlast
ným pričinením, lebo milujeme viac
hriech ako Boha! Boh, ale vie, akí sme
slabí. A on nám ponúkol cestu, novú
nádej na život. Svojho Syna Ježiša Krista.
On je našou nádejou na zmŕtvychvstanie.
Z hrobu hriechu je jediná cesta na
svetlo. Tou je opravdivá ľútosť a sviatosť
pokánia. Týmto činom ožívame a prebú
dzame sa do nového života. Ale po
vedzme si úprimne: „Stojíme o to?“ A ak
áno, tak prečo niekedy váhame pristúpiť
ku kňazovi a povedať: „Spovedám sa
Všemohúcemu Bohu i vám otče...“ Azda
nám bráni strach, hanba?! Ale keby sa aj
Ježiš Kristus podriadil strachu a hanbe,
nemali by sme už žiadnu nádej! Obe
tujme preto každý z nás tento strach
a bude sa nám ľahšie žiť! Nenechajme si
ujsť túto jedinečnú šancu na život, ktorý
je večný. Nech aj o mne sa môže povedať:
„Hľa, vstala z mŕtvych!“
Každým hriechom Boha urážame
a vzdäľujeme sa od jeho lásky, ale nie od
jeho moci. Ani jeden z nás však nie je bez
hriechu a preto, ak padneš, neváhaj vstať
a pokľaknúť v spovednici. Ved, aký je to
úžasný pocit vedieť, že moje hriechy sú
odpustené, že opäť žijem. Bol som
v hrobe, v tme, ale opäť som živý, vo

svetle. Vstal som z hrobu, do ktorého som
sa sám pochoval kvôli hriechu.
Ježiš Kristus, keď vstal z hrobu, ostal
so svojimi učeníkmi ešte 40 dní. Potom
odišiel k svojmu Otcovi, aby nám prichys
tal miesto. Práve z tejto udalosti môžeme
čerpať istotu. Istotu z toho, že prísľub,
ktorý dal Ježiš pri svojom nanebovstúpení
sa splní aj na nás. Ak on po svojom
vzkriesení odchádza k Otcovi, tak prečo
sa báť? Prečo mať ešte stále strach z toho,
že po úprimnej spovedi nevstanem i ja
z mŕtvych? Prečo ten strach, že sa tým
nevrátim k Otcovi, ktorý ma miluje?
Ak máš strach, je najvyšší čas urobiť
prehliadku duše. Prehodnotiť svoj vzťah
k sebe, k svojim blížnym a v neposlednom
rade aj k Bohu. A ak niečo nie je presne
tak, ako by malo byť, treba to rýchlo, bez
meškania napraviť a hneď potom vyhľa
dať kňaza.
Každý deň nám ponúka toľko mož
ností, koľko ich môžeme využiť! Každý
deň môžem padnúť do hriechu, ale každý
deň môžem aj vstať z mŕtvych. Je na
každom z nás, pre ktorý variant sa
rozhodne. Ale pri tom rozhodovaní si
treba uvedomiť, že je to verdikt o večnom
živote.
Ježiš K ristus vstal z mŕtvych, ne
premrhajme šancu ho nasledovať!
Ž. Fedorová

vedel nielen milovať, ale čo je niekedy pre
mnohých omnoho ťažšie, vedel odpúšťať.
Veľmi rýchlo zabudol na všetky príkoria
a nikdy nepoznal, čo je to pomsta. Pre
každého človeka a to bez ohľadu na jeho
náboženstvo, či národnosť mal slovo
útechy a porozumenia. Mal jednu veľmi
dobrú vlastnosť, ktorá bola preňho
príznačná, nikdy nehovoril nikomu nič
zlé, aj ked sa dôvody našli. Práve preto
na ňom ludia lipli s neobyčajnou láskou
a bolo medzi nimi aj mnoho inovercov.
Vždy mal na pamäti slová sv. Pavla: „Kto
sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch“
(1 Kor 6, 17). Otec biskup Hopko žil
v spojení s Bohom a bol nepochybne
mužom svätého života.
Voči sebe samému bol mimoriadne ná
ročný a prísny. Celý svoj duchovný život
zasvätil práci a modlitbe. Dokázal praco
vať dlho a do úmoru. Možno povedať, že
poznal iba svoju izbu a kaplnku, kde pri
pravoval meditácie pre bohoslovcov. Bol to
muž modlitby. Kristova nádoba naplnená
milosťami. Svietil príkladom svojej hlbokej
viery. Dodnes na neho spomínajú s láskou
kňazi aj laici, jeho dobročinné skutky a prí
kladný život neupadli do zabudnutia ani
u ludí iného presvedčenia, lebo miloval
všetkých, najmä prostý dedinský život a jeho
ľud, z ktorého vyšiel on sám a ku ktorému
sa nikdy nehanbil priznať.

Treba ešte podotknúť, že pokora,
životný optimizmus a nekonečná od
danosť Cirkvi nás za každých okolností
utvrdzujú v tom, že to bol muž svätého
života. Staršia generácia kňazov vie
najlepšie posúdiť to, ako vedel riešiť
s čistým srdcom a jasnou mysľou nalie
havé problémy svojej doby. Za každých
okolností vedel nájsť posilňujúce slovo pre
každého, kto ho potreboval - ako sku
točný otec. Vždy hľadal cestu rastu mo
rálky človeka. Dva brehy - bohostánok
a pracovný stôl. To sú dve dominanty,
v ktorých prúdil tok jeho plodného života.
Hoci bol odsúdený na pätnásť rokov
väzenia, všetko utrpenie veľmi pokorne
znášal.
Keď si dnes spomíname na nedožité
deväťdesiatesiedme výročie narodenia
otca biskupa ThDr. Vasiľa Hopká, máme
si len zaželať, aby jeho príkladný život
v nezištnej mnohostrannej práci za dobro
nášho gréckokatolíckeho ľudu našiel dnes
a aj v budúcnosti veľa nasledovateľov.
Láska biskupa Hopká k svojmu ľudu
a jeho veľké obete pre Cirkev, ktorej bol
verný až do konca, sú nám veľkým
príkladom.
J. Bujňák
Snímka: archív redakcie

0modlitbe
Rodičia pohotovo napomenú detí, keď sa
im zdá, že sa v určitej situácií správajú
neprístojne. Podobne reagoval dav, keď
slepec žobrajúci na kraji cesty začal kričal
na Ježiša, ktorý prechádzal okolo: „Ježišu,
Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ (Lk 18,
38). Podľa nich to bolo neprístojne. Podľa
nich Kristus išiel za nejakou dôležitou vecou.
Ale aké prekvapenie! Ježiš Kristus počul krik
slepca a zastavil sa. Zastal, aby sa mu
venoval. Aké nádherné zjavenie Božej lásky.
Boh sa zastavuje kvôli kriku ľudskej biedy!
Predpokladajme, že by ten slepec bol ticho.
Kristus by okolo neho prešiel a pokračoval
by ďalej vo svojej ceste. V dave bolo zaiste
m noho ľud í s rôznym i neduhm i - ale
uzdravený bol iba slepec, ktorý na Krista volal
z hĺbky svojej biedy. „A dostanete všetko,
o čo budete s vierou prosif v modlitbe" (Mt
21, 22). Boh neohraničuje svoju ochotu
dávať. Hranicu vytvára naša ochota prosif
a naša kapacita viery. Najväčšie momenty
v ľudskom živote nastávajú vtedy, ked človek
spoznáva svoju biedu a verí v Kristovu moc
- keď padá v pokore na kolená a začína sa
modliť.
Istá pani podstúpila so svojimi šiestimi
deťmi ťažký životný boj. Jej muž prepil všetky
peniaze. Boh a jeho prikázania mu nič
nehovorili. Čo sa jeho žena namodlila! Všetky
jej modlitby boli zdanlivo daromné. Jedného
dňa si myslela, že už to ďalej nepôjde. Vzala
svoje deti a chcela navždy opustiť domov.
Niekde vo svete azda nájdu strechu nad
hlavou. N ajp rv iš li krížovou cestou k
pútnickému kostolu. Mala v úmysle sl tu
nejakú chvíľu odpočinúť pred zázračným
obrazom, než sa vydá do temnej, neistej
budúcnosti. Vo veľkej núdzi svojho srdca
nahlas zaplakala. Ked deti videli matku plakať,
plakali s ňou.
Plač a vzlykanie naplnili malý priestor.
Potom sa začali m odliť... a žena dostala
odvahu začať ešte raz žiť po boku svojho
muža. Podarilo sa jej z detí vychovať dobrých
kresťanov, k to rí sa v živote o s v e d č ili.
Nakoniec sa jej podarilo obrátiť i svojho
muža. (P Richard Graf C.S.Sp., Útecha
v utrpení, s. 100)
Náš Spasiteľ nám dáva nádherné pri
sľúbenie: „A dostanete všetko, o čo budete
s vierou prosií v m odlitbe“ (M t 21, 22).
Pohľad na utrpenia a biedy života nemusí
viesť k malomyseľnosti a zúfalstvu. Môže
a má viesť k naliehavej modlitbe: „Ježišu,
Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ (Lk 18,
38).

Miron Keruľ-Kmec
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Hlädanie umelca
Pohládna tvorbu Rastislava Bujnu
iba jem u. Celé moje nasm erovanie
smeruje k príprave a tvorbe ikon.
Čo všetko predurčilo Vašu profe
sionálnu kariéru? Ako ste sa dostali
k tvorbe ikon?
6 rokov sa venujem ikonopisectvu.
Študoval som reštaurovanie v Bratislave
a zaoberal som sa ním i po štúdiu. Až
v roku 1996 mi docent Pavlovič ponúkol
spoluprácu na bratislavskom ikonostase.
Dovtedy som sa venoval skôr sochárskej
tvorbe, najmä reštaurovaniu drevených
polychrómových plastík a kameňa. Ikona
prišla akosi sama. Prvou ikonou bola
A k sa Vám podarí vkĺznuť do tvorivej hlavná ikona do bratislavského ikonoum elcovej sa m o ty a ak vám umelec stasu. Rok predtým bol veľmi ťažký, mal
p o o tvo rí svoje vnútro, m ôžete za žiť som velké problémy a bol som ľudsky na
niekolko obohacujúcich hodín, ako sa to dne. Bol to rok predprípravy a v tom
podarilo i mne. Rastislava Bujnu som utrpení a tragédiach si ma našla ikona.
zastihla v kaplnke, kde pri meditatívnej Ona si našla mňa, nie ja ju. Ja sám
hudbe viedol svoju ruku so štetcom po neviem, kde sa to vo mne vzalo, tá túžba
kontúrach nástennej malby. Asketický typ venovať sa ikonopisectvu, na to je od
hĺbavého človeka, ktorý pri tvorbe upred poveď len niekde v transcendentne.
nostňuje samotu, mi dovolil nahliadnuť
Ä) Akú technológiu používate pri
do zákulisia svojho tvorenia i svojej duše. písaní ikon?
Práve tým, že mám za sebou reštauro
Životopisné údaje:
vanie, mám skúsenosti so staiými techno
5. 8. 1968 - nar. v Bratislave
1982-1986 - absolvovanie Strednej lógiami, s ktorými sa dnes už nerobí. To
umeleckej priemyselnej školy v Bratislave znamená, že poznám doskovú malbu
1996 - realizuje ikonostas pre Grécko (doska, krieda, temperové farby a zlato). Je
to aj môj základ a zásada, ktorých sa držím,
katolícky chrám sv. Kríža v Bratislave
1997 - ikonostas pre C hurch St. pretože aj pri reštaurovaní sme museli
používať materiály, ktoré boli verzibilné. To
Barbari, v Daythone, Ohiu, U. S. A.
1998-1999 - maľuje nástenné malby znamená, že museli byť niekedy snímateľné
a realizuje ikonostas v kaplnke Sestier a vodou rieditelňé, i keďboli
zalakované. Dosková malba
baziliánok v Svidníku
1998 - ikonostas v Gréckokatolíckom sa už niekolko stáročí ne
chráme Najsvätejšej Sviatosti vo Vranove používa, ale v reštaurátors
kom prostredí problém s jej
nad Topľou
1998-1999 - ikonostas a nástenné zvládnutím nebol, preto to
malby v kaplnke budovy Košického aj využívam. Dnes mnohí,
ktorí túto techniku aj poz
exarchátu v Košiciach
1998-1999 - ikonostas a nástenné najú, pred ňou unikajú a po
malby v kaplnke Otcov baziliánov v Tre- užívajú rôzne sololity,
akrylové farby a disperzné
bišove
2000 - ikonostas a nástenné malby pre podklady. Myslia si, že si
Gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Me tým trošku pomôžu, ale
veľmi sa mýlia. Materiál
toda v Sečovciach
doskovej malby má svoju
ä >Čo je doménou Vášho výtvarného
logiku, pretože sú to všetko
programu? Ako by ste charakterizovali
prírodné materiály, vodou
leitmotív Vašej tvorby?
riedené a zlato ako abso
Venujem sa ikonopisectvu a odkedy
lútne pozadie na ikonách je
som sa s ním stretol, venujem sa výlučne
najdrahší materiál, ktorý má
človek k dispozícii, ktorý si
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váži. Ako inak by znázorňoval nebo? Tieto
materiály sú drahé, aleja si myslím, že tam
májú byť viac, než akékolvek náhrady. Sme
náhradkami obklopení. Modernými mate
riálmi, ktoré sa tvária ako kov, či mramor,
ale ide iba o umelú hmotu. Ja to pri tvorbe
ikon odmietam, tam totiž má byt ukázaná
určitá pravda, preto tam má tento materiál
svoje opodstatnenie a svoje miesto.
A Kalendár - Jubilejný rok obsahuje
Vaše reprodukcie a zároveň i Váš text
k nim, kde hovoríte, že východný chrám
zvýrazňuje nebo na zemi. Prečo? A ký je
Váš vzťah k východnému chrámu?
Východný chrám má znázorňovať
a má byť kúskom neba. Keď prídeme do
chrámu, vidíme steny pomaľované svä
tými a výjavmi z ich života. Nachádza sa
tam i ikonostas. Chrám je plný výtvar
ného prejavu, ale ešte predtým, ako sa
doplní výtvarným prvkom je dôležitá
architektúra. Celá táto architektúra vý
chodného chrámu nás vovádza do neba,
príbytku Boha, do nebeského sveta. Nad
východom sa maľuje Apokalypsa, kde je
memento, že človek vychádza z chrámu
do sveta démonov, nech šije teda na po
zore. Architektúra, riešenie toho, kde má
byť ktorý svätec namaľovaný, ikonostas,
atmosféra liturgického spevu a modlitieb,
to všetko nás vovádza na miesto, kde je
kúsok neba na zemi. Môj vzťah k východ
nému chrámu je veľmi kladný, predstavuje
pre mňa studnicu bytia.
A Tiež hovoríte, že
človek potrebuje vnímať
priestor, v ktorom sa pohybuje, no ten ho nemusí
vždy uspokojiť. Čo vo Vás
evokuje slovo priestor aké rozmery by ste mu
prisúdili?
Žiaľ, pohybujeme sa
v tom to svete, ktorý je
veľmi obmedzený a rela
tívny. Stále sme v ohrani
čenom priestore, v neja
kých izbách, domoch, au
tách..., aj duša je uväznená
v tele. Ja ohraničené pries
tory nemám rád. No, ak je
tento priestor, priestorom
chrámov, je pre nás príno
som, dá sa totiž využiť na
modlitbu, je možnosťou

stretnúť sa s Bohom. Na jednej strane je
priestor obmedzujúci, na druhej po
trebný. Pre mňa znamená i fakt, koľko
metrov štvorcových musím ešte poma
ľovať (smiech).
A Ako vnímate fakt,
že Vaša ruka napísala
ikonu, ktorá má človeka
posunúť k videniu nevi
diteľného? To, že znázor
ňujete niečo, čoho dosah
je nekonečný a k čomu
otvárate cestu?
Je to zaujímavá otáz
ka a myslím si, že sa mi
ňou otvorili ďalšie ob
zory pre uvažovanie. Ja
som sa pre ikony neroz
hodol sám o to viac to
vnímam, ako nesmierny
dar, ktorý je nezaslú
žený. Pn ich tvorbe ne
prichádzam do rutiny,
i keď už mám za sebou
niekoľko zrealizovaných
ikonostasov. Vždy stojím pred ikonou, ako
po prvý raz. Mám strach, či to zvládnem
a či budem mať Božiu milosť vytvoriť
ikonu. Hoci pred ňou stojím a maľujem,
pýtam sa sám seba, či ju vôbec dokončím.
Nemám proble'my vrátiť sa pozrieť na
svoje diela po niekoľkých mesiacoch, či
rokoch. Ikony sú mi známe, ale hovorím
si, že to robil niekto iný, veď ja by som
nič také nedokázal. Klaniam sa pred nimi
a nezdá sa mi to vôbec zvláštne. Vyhovuje
mi, že ikony sa vôbec nepodpisujú, lebo
ja by som sa pod ne nedokázal podpísať,
keďže sa necítim ako autor. Ja som len
sprostredkovateľ. Dôležitý je prístup
k ikone. Nechcem sa vyvyšovať, aby mi raz
nebolo povedané, že som už svoju
odmenu dostal. Dôležité je pre mňa, že
saludia pred týmito ikonami modlia, ale
neodvážim sa myslieť na to, že by moje
výtvory mali priblížiť ľudom Boha, je to
totiž veľmi silné a uvádza ma to do roz
pakov. Keď sa tvorí tak naozaj, nie kvôli
peniazom, či sláve, potom si človek
nemôže byť istý svojou tvorbou, lebo sme
relatívni a iba Boh je dokonalý. Nemôžem
mať doma niečo, čo som vytvoril, nez
nesiem to, lebo stále by som na tom niečo
prerábal a menil, vždy sa nájdu nedos
tatky, hoci malé, ale predsa.
á Vaše postavy z veľkomoravského
obdobia sú odeté do štylizovaných šiat.
Máte poradcu na historický odev, alebo
uplatňujete umeleckú licenciu?
Žiaľ, veľa pamiatok nám z tohto obdo
bia nezostalo. Vychádzam zo starších
ikon, fotografií a kníh. Dôležité sú pre
mňa podliniky, ktoré sú pre ikonopisca
smerodajné. Zatiaľje to však iba „hodená
rukavica“. Chcelo by to konzultáciu s od

borníkmi. Dovtedy sa budem riadiť okrem
poznaného i svojou fantáziou.
A Jedna vec je však historický fakt
a druhá určitá predstavivosť umelca, jeho
snaha pretransformo
vať určitú (historickú)
skutočnosť do vlast
nej, súčasnej tvorby.
Čo je fascinujúce na
historických témach
pre umelca - výtvar
níka? Čím dokáže
pritiahnuť téma stará
niekoľko stáročí?
Práve bohatstvom
obsahu, svojou ne
mennosťou. Z aují
mavé je, že všetky
slohy, ako napr. rene
sancia, či kubizmus
sú časovo zreduko
vané, ale ikona sa
výrazne nezmenila.
Všetky výtvarné sme
ry sú časovo obme
dzené, ale ikona je ako protipól márni
vosti a dočasnosti. Ikona je stále auten
tická a nadčasová, čo ma fascinuje. Som
rád, že môžem v tejto oblasti tvoriť.
Poskytuje mi to v tom to svete určitý
nadhľad. Pozerám sa na existenciu z inej
perspektívy. Je to oslobodzujúce.
A Maľovanie dodáva sakrálnym
stavbám osobitú atmosféru. Prezradíte
viac o tejto oblasti Vašej tvorby, keďže ste
skôr známy ako ikonopisec?
S nástenným i m albam i som začal
neskôr, ako s ikonami. Používajú sa pri nej
iné materiály. Malby sú dôležité v kon
texte s priestorom a architektúrou chrá
mu. Nie je to iba kulisa svätých, ale sprí
tom ňuje ľudí, ktorí využili život na
maximum a stali sa svätými. Touto
malbou si ich sprítomňujeme.
A Slovo a obraz. Ako Vy chápete toto
spojenie? Vaše ikony si nesú v sebe určité
posolstvo, dajú sa čítať, k mnohým ste si
sami napísali komentáre, kde sa inšpiru
jete posolstvom, ktoré vkladáte do svojich
ikon?
Ikona je plná symbolov a znakov. Keď
som robil ikonostas v Bratislave, docent
Pavlovič, ktorý ako jediný v tomto teritó
riu písal dizertačnú prácu o ikonách, mi
ich vysvetľoval a ja som objavoval tú
nekonečnú studnicu bohatstva týchto
zobrazených právd. Ikona je interpretácia
Božieho slova, kde sa inšpirujem pre
pravdy, ktoré sprostredkúvam ľudom. Ak
píšem o ikonách, chcem ľuďom poskytnúť
svoju najvnútornejšiu úprimnú výpoveď
a to, čo mám naštudované. Snažím sa
textom priblížiť ikony i tým, ktorí ich
nepoznajú.
A Rozdeľujem výtvarné umenie na
Áno-umenie a Nie-umenie. Rozdiel

medzi nimi vidím v tom, že Áno-umenie
poskytuje akýsi archetypálny odkaz, ge
neralizovaný zážitok, pocit. A pozorova
teľ, ktorý dokáže tento odkaz vystopovať,
je rád, že mu ho maliar pripomenul. Ako
to cítite Vy? Má mať výtvarné umenie
v sebe onen odkaz?
Akýkoľvek výtvarný druh má mať ob
sah a formu. Ide však o to, aby vnímate!
rozšifroval symboly, obsah, ktorý mu
chcel umelec poskytnúť. Ďalej, aby roz
mýšľal, či sa s umelcom stotožní, alebo
nie. A potom, aby podlá toho konal, či
nekonal. Toto má mať v sebe akékolVek
umenie. Ináč je to potom len gýč, bez po
solstva. Ikona je odlišná tým, že plní
estetické výtvarné posolstvo a vyrovná sa
všetkým vynikajúcim výtvarným dielam.
Má svoju formu a obsah, ale nekončí sa
to pritom, ide to ďalej. Pri umeleckých die
lach sa totiž ľudia nemodlia, nepália pred
nimi sviečku a neokiadzajú ich. Ide o výt
varný druh, ktorý má v sebe hlboký odkaz.
A Čo Vás priviedlo do Prešova?
M om entálne som v Prešove kvôli
kaplnke Sestier služobníc Nepoškvrne
ného Panny Márie, ktorú maľujem a kde
realizujem ikonostas. Je to moja prvá
nástenná maľba v tomto roku.
A A na záver, akú farbu by ste si zvolili
alebo namiešali, aby najlepšie vystihla
Vašu osobnosť?
Modrú. Raz, keď som letel lietadlom,
dole pršalo, avšak po vzlietnutí nad
oblaky zažiarila krásna m odrá farba.
Možno je to aj určité zamyslenie do života
v tom, že sú v ňom rôzne tragédie, neš
ťastia, ale nad tým je Boh a nebo. Je pot
rebné neskončiť v horizonte, v ktorom
vidíme iba časť, sú totiž i ďalšie nepoz
nané horizonty, ktoré by sme mali otvárať.
Ďakujem Majstrovi za rozhovor, ktorý
m i poskytol v čase, keď mal najlepšie
denné svetlo a ktorému pri rozprávaní so
mnou nenávratne vyprchalo do šera.
Adriana Dolinská
Snímky umelca: autorka
Snímka ikony: archív
Prosba o pomoc pri zakúpení
ikonostasu!
Prosíme o finančnú pomoc pre
zakúpenie ikonostasu do kaplnky
Kongregácie Sestier Služobníc
Nepoškvrnenej Panny Márie
v Prešove.
Vaše štedré dary môžete zasielať na
č. ú.: 0285145579/0900
v SLSP Prešov.

Za Vašu pomoc Pán Boh zaplaf!
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Malá poradňa
AKO JE TO SO SPOLUŽITÍM VÝCHODNÝCH
A ZÁPADNÝCH KRESŤANOV?
Aj toto spolužitie je zadefinované v práve
východných i západnej c irkvi. V oboch
prípadoch je inšpirované Druhým v a ti
kánskym snemom. Kánon 39 západného
kódexu CIC, ktorý zaväzuje západných
kresťanov, hovorí: „Obrady východných Cirkví
ako dedičstvo všeobecnej Kristovej Cirkvi,
v ktorej sa odzrkadľuje tra d íc ia , ktorá
pochádza od apoštolov prostredníctvom
Otcov, a ktorá potvrdzuje božskú jednotu vo
svojej rozm anitosti katolíckej viery, sú
duchovne zachovávané a užívané." Kánony
40 a 41 toho istého kódexu dodávajú: „Všetci
veriaci kresťania sú povinní poznať a chrániť
vlastný obrad a sú viazaní zachovávať ho na
každom m ie s te ...“ a „V eriaci kresťania
ktorejkoľvek Cirkvi svojho práva, tiež latinskej
Cirkvi, vzhľadom na úrad, službu, alebo
p ovinnosti, ktorí majú vzájom né vzťahy
s veriacim i kresťanmi inej Cirkvi svojho
práva, nech sa starostlivo formujú v poznaní
a zachovávaní obradu tej istej Cirkvi podľa
dôležitosti úradu, služby alebo povinnosti,
ktoré vykonávajú.“

AKO JE TO S TÝM, KTO ZOMRIE BEZ
KRSTU?
Pokiaľ ide o deti, ktoré zomreli bez krstu,
Cirkev ich môže zveriť Božiemu m ilosr
denstvu, ako to robí v pohrebnom obrade za
ne. A vskutku, veľké milosrdenstvo Boha,
„ktorý chce. aby boli všetci ľudia spasení“ ,
a Ježišova nežnosť k deťom, dovoľujú nám
dúfať, že existuje cesta spásy pre deti, ktoré
zomreli bez krstu. Tým naliehavejšia je teda
výzva Cirkvi, aby sa nebránilo deťom prísť ku
Kristovi prostredníctvom daru svätého krstu.
Ak sa človek už pripravoval na krst, teda bol
katechumenom, zaisťuje mu spásu, ktorú
nemohol prijať prostredníctvom sviatosti jeho
nevýslovná túžba p rija ť krst, spo jen á
s ľútosťou nad vlastnými hriechmi a láskou.
Ak nepokrstený človek podstúpi smrť pre
vieru, aj keď neprijal krst, je pokrstený svojou
smrťou za Krista a s Kristom. Tento krst krvi
má účinky krstu, hoci nie je sviatosťou. Čo
sa týka nevieriacich alebo inoveriacich, každý
človek, ktorý hľadá pravdu a plní Božiu vôľu
tak, ako ju pozná, môže byť spasený, hoci
nepozná Kristovo evanjelium a jeho Cirkev.
Možno predpokladať, že takí ľudia by boli
výslovne túžili po krste, keby boli vedeli, že
je nevyhnutne potrebný.
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OKULIARE
Jedného dňa sa rozhlasovej hlásateľke,
pani S., prihodilo niečo nezvyčajné.
Nechajmeju rozprávať:
Je sobota ráno. Práve som si rozbila
okuliare. Nemôžem ani čítať, ani písať!
Hromžím, obliekam sa a idem k jednému
z najväčších odborníkov na optiku,
ktorého reklama neprestáva vychvaľovať.
Všade v jeho salónoch sú koberce, kvety
a vkusné kópie slávnych obrazov.
P redajňa je útulná, zam estnanci
prívetiví. Ale...
„Chcete mať do dnešného večera
vymenené sklá? S dvojitými dioptriami?
Pani, to nie je možné! Najskôr v pon
delok. To sú špeciálne sklá... A v sobotu
takéto opravy nerobíme. Je nám ľúto...“
Nalieham, vysvetľujem... Nedá sa nič
robiť. Unavená zdĺhavým presviedčaním
to vzdávam. Až do pondelka budem
počúvať rádio a budem chodiť na pre
chádzky. Alebo si dám uspávací prášok
a pokúsim sa celý víkend spať. A tak
kladiem svoje okuliare na pult pred
zamestnanca.
„Vaše meno, prosím?“
Píšem ho na lístok, ktorý mi podal...
Číta, pozrie sa na mňa a hovorí:
„To je...vaše meno? To ste...vy?“
„Áno, samozrejme.“
Nepovažujem sa za nejakú hviezdu.
A ak ľudia aj moje meno z rádia poznajú,
zvyčajne u nikoho nevyvoláva paniku ani
nadšenie... Správanie zamestnanca sa
však mení...
„Pani, počkajte, počkajte... Neodchá
dzajte... Musím zavolať riaditeľa.“

„Riaditeľa? A načo?“
„Aby prišiel sem!“
„Ale ja nepotrebujem riaditeľa. Podľa
toho, čo ste povedali, mi ich skôr ako
v pondelok aj tak neurobíte.“
„Keby sa dozvedel, že ste tu boli a že
sme ho nezavolali, veru by sa nepotešil!“
„Ale prečo?“
Zamestnanec však bol už vo výťahu.
S nechápavým výrazom na tvári čakám,
čo sa bude diať ďalej. Ostatní zamest
nanci si niečo pošuškávajú, prikyvujú
hlavou a usmievajú sa. Vo mne to začína
vrieť, zrejme som pre nich niečo ako
znám a francúzska ľudová veštkyňa,
Marlene Dietrichová a Johanka z Arku
dokopy!
Rýchlym krokom ku mne smeruje
plešatý, usmievavý pán s guľatým bru
chom a bozkáva mi ruku:
„Som šťastný, že ste prišli. Doteraz
sme sa poznali len prostredníctvom
listov!“
„A my si ...píšeme?“
„Áno, už tri roky! Vám vďačím za to,
že sa môj život zmenil a rovnako aj život
mojich spolupracovníkov.“
„Mne?“
„Áno, vám. Nevšimli ste si, v akom
úžase zostal môj zamestnanec, keď počul
vaše meno?“
„Všimla... Ale ja tomu nerozumiem...“
„Poďte so mnou do kancelárie, všetko
vám vysvetlím.“ A začal rozprávať svoj
príbeh:
„Jedného dňa som vás pri obede počul
v rádiu. Hovorili ste o samote starých
ľudí, o smútku niektorých žien, ktoré pre

svoj vek a chorobu nemôžu opustiť múry
bytu, často umiestneného na najvyššom
poschodí... Cítil som sa nepríjemne.
Dotklo sa ma to, lebo som si spomenul
na svoju matku. Keby ešte žila, bol by som
pri nej, robil by som jej spoločnosť,
obklopil by som ju starostlivosťou a bol
by som šťastný... V liste som si od vás
vypýtal nejakú adresu. Obratom ste mi
ju poslali. Osobe, ktorú ste mi vybrali
a zverili do opatery, som hneď napísal.
Navrhol som jej, že ak môže chodiť, rád
by som ju pozval do reštaurácie. Myslel
som, že tam sa nám bude prvýkrát spolu
rozprávať príjemnejšie, ako u nej doma.
Miesto stretnutia malo byť pri vstupe do
stanice metra Palais-Royal. Aby sme sa
spoznali, ona mala mať v rukách noviny
a ja kytičku kvetov...“
„Aké romantické!“
„Veľmi romantické!“ Vo svojej odpo
vedi prijala môj návrh. Večerali sme vo
vychýrenej reštaurácii. Bola od šťastia
celá bez seba. Vyrozprávala mi celý svoj
život, ja zasa svoj... Bola to obdivuhodná
žena... Môj život aj život mojich spolu
pracovníkov obrátila naruby.“
„Prečo o nej hovoríte v m inulom
čase?“
„Pretože minulý rok umrela.“
„A koľko mala rokov?“
„Osemdesiat, a ja som mal vtedy
tridsaťsedem...“
„To ľahko pochopíte. Ja som vojnová
sirota. Matka umrela pri mojom narodení
a otec vo vojne, keď som mal desať rokov.
Vychovala ma dojka so svojím mužom.
Boli to sedliaci s láskavým srdcom a mali
ma veľmi radi. Nebol som hlúpy. De
dinský učiteľ ma povzbudzoval, školu
som dokončil s dobrými výsledkami. Mal
som pevnú vôľu a obchodného ducha.
Vlastným úsilím som to postupne dotia
hol až na vrchol. Ako tridsaťštyriročný
som sa stal riaditeľom tejto pobočky. No
neprestal som byt nevzdelaný grobian,
tvrdý k sebe aj k ostatným. Klúdbm som
sa správal tak, ako sa zaobchádzalo so
mnou v mojich predošlých zamestna
niach. Nikto mi nič neodpustil, ani ja som
len tak nič neodpúšťal! Umenie, divadlo
a literatúra boli pre mňa neznáme pojmy.
A čo je najhoršie, nemal som nijaké
základy zdvorilého správania...“
Riaditeľ tohto veľkého podniku sa na
chvíľu odmlčal a potom znova pokra
čoval:
„Asi som mal vo svojom vnútri dobrý
základ. Vďaka tejto žene semienko
vzklíčilo. Tá osemdesiatročná pani ma
všetkému naučila... Čítať, hovoriť, chá
pať... Vďaka nej som sa stal jemnejším...
Bola to veľmi chudobná žena, no velká
dáma. Bývala v podkrovnom byte na
šiestom poschodí, blízko Palais-Royal.
Vlastnila pekné kusy rodinného nábytku,

mnoho ozdobných predmetov. Niekedy
som zbadal, že z nich niektorý chýba...
Vtedy som ju vyhrešil.“
„Prečo? Predávala ich? Vy... Vy ste jej
nepomáhali?“
„Nie. Predávala svoje šperky a vzácne
predmety jeden za druhým; nikdy odo
mňa nechcela prijať ani halier. Vodil som
ju na večere do vybraných reštaurácií,
chodil som po ňu autom, pozýval som ju
do divadla, do opery, všade tam, kam
najradšej chodila. Z času na čas som jej
kúpil rukavice, hodvábny šál, kabelku...“
„Komu by ste to v skutočnosti chceli
kupovať?“
„Milovanej žene, ktorou by bola moja
matka, taká, o akej som sníval...“
„Rozumiem. Ale ako to, že vaši
zamestnanci poznajú tento príbeh a moje
meno?“
Stále som nechápala.
„Pretože raz prišla za mnou... Videla,
ako som zaobchádzal so svojím perso
nálom. Bola z toho zhrozená. A tak ma
naučila chápať veci, o ktorých som počas
mojich štúdií nepočul ani okrajovo.“
„Čo také?“
„Pochopil som, že každý človek má
svoju dôstojnosť a treba si ho vážiť.
Naučil som sa, aká dôležitá je galantnosť
a zdvorilosť vo vzťahoch medzi šéfom
a jeho spolupracovníkmi, ba ešte dôle
žitejšia na strane šéfa ako na strane
zamestnanca. Postupne sa moje sprá
vanie zmenilo... Zmenu bolo cítiť aj
v ovzduší. Jeden z mojich zástupcov raz
veľmi milo poznamenal, že už nie som
taký, ako predtým. Že mám inú povahu,
iným spôsobom vydávam nariadenia,
pokyny v práci. Vtedy som sa usmial

a pod zámienkou akéhosi výročia som
usporiadal malú oslavu. A v jednom
príhovore som im všetko vyrozprával. Aký
podiel na tom má moja staršia priateľka,
ako a cez koho som sa s ňou zoznámil rozprával som teda aj o vás...“
,„A ako zomrela vaša priateľka, o ktorej
hovoríte s toľkou láskou? Vo svojom
byte?“
„Nie, pozval som ju do divadla Co
médie - Française. Prišlo jej zrazu ne
voľno, tak smejú previezli ku mne. Lekár
ma upozornil, že je príliš slabá na to, aby
prežila tento srdcový záchvat. Až do
poslednej chvíle som ju držal za ruku. Len
na okamih otvorila oči, keď mi chcela
povedať...“ Hlas sa mu zasekol... Potom
pokračoval.
„Som šťastná.“
„Pochoval som ju do svojej vlastnej
hrobky. Mala nádherný pohreb. Všetci
moji priatelia poslali kvety. Keď sa
zamestnanci tohto obchodu dopočuli
ojej smrti, prišli všetci, sami od seba...
A váš zásah do môjho života, madam, sa
tým vôbec neskončil. Až dodnes sa starám
o opustených starých ľudí. To, čo som
robil pre ňu, robím aj pre iných. Priatelia
ma v tomto nasledujú. Vystúpili sme zo
svojho sebectva starých mládencov, ktorí
si spokojne žijú sami pre seba. A to je vaša
zásluha!“
Usm ievam sa... „Tak teda, moje
okuliare..., tie sklá... môžete mi ich do
pondelka urobiť?“
„Samozrejme!“
(Z knihy Veľké pravdy v malých prí
behoch, P. Lefevre a B. Perrinet, 2000)

Ako sa správne žehnat?
Gréckokatolícka cirkev patrí do spoločenstva
východných cirkví zjednotených s Rímom. Aj keď
v mnohých dobách dochádzalo k silným tlakom
na jej polatinčenie, nezanechala svoj pôvodný
východný ráz a zachovala si svoju vlastnú
duchovnosť. Jedným z jej prejavov je aj žehnanie
a prežehnávanie sa. Veriaci sa častokát žehnajú
pri prechode okolo chrámu, kríža alebo ikony,
čím vzdávajú úctu Bohu. Toto žehnanie je
spojené s miernym úklonom hlavy. Veriaci má
prsty uložené tak, že palec, ukazovák a pros
tredník sú vystreté a spojené spolu a malíček
s prstenníkom sú zohnuté na dlani. Symbolizuje
to Najsvätejšiu Trojicu - tri osoby v jednote
a dve prirodzenosti Ježiša Krista. Kňaz pri
požehnávaní má prsty ruky, ktorou žehná
spojené tak, že vytvárajú nápis IC XC, teda Ježiš
Kristus. Častokrát sa žehná aj s roztiahnutými
rukami, ako to bolo bežné v starozákonných
časoch.
- jg -
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Dominikánski jubilejni spovedníci SVÄTÍNAINTERNETE
RÍM, TALIANSKO. 6. 2. 2001.
Jubileum pre dominikánskych spoved
níkov bolo velkým duchovným úspe
chom. V Bazilike Santa Maria Maggiore
bolo vyspovedaných
300 000 veriacich
v 29 jazykoch. Spo
vedalo spolu 36 kňa
zov.
Podľa názoru do
minikánskych spo
vedníkov je táto du
chovná bilancia viac
ako pozitívna pre
Velké
jubileum .
V jednej z p atriar
chálnych bazilík,
v Santa Maria M a
ggiore, 36 domini
kánskych jubilejných spovedníkov spove
dalo 20 565 hodín a spolu vyspovedali
300 000 penitentov.
Kvôli zvládnutiu veľkého počtu pútni
kov, požiadala komunita dominikánskych
spovedníkov so súhlasom generálnej
kúrie o výpomoc ďalších kňazov z rôz
nych častí sveta. Medzinárodné domini
kánske spravodajstvo (IDI) oznámilo, že

REKONŠTRUKCIA„TVÁRE
JEŽIŠA"00 BBC
NESERIÓZNAA TRÁPNA
Ako neserióznu a trápnu označil
prezident Pracovného spoločenstva
katolíckych združení AKV v Rakúsku
Josef Zemanek údajnú rekonštrukciu
„pravej tváre Ježiša“ pre film BBC:
„Mohla by to byť jedna z nekonečne
mnohých možných hláv podľa náhodnej
kostry lebky. Je zvlášť nepravdepodobné,
že by pracovníci z BBC medzi nekonečne
mnohými možnosťami našli práve tú,
ktorá by sa aspoň približne podobala
tvári Ježiša. Spisy N ového zákona
neobsahujú žiadne charakteristiky teles
nej konštitúcie Ježiša. Všetko preto
zostáva hypotetické - a tieto hypotézy sa
nemôžu dostať ani len do polohy pravde
podo b n o sti.“ „O dhliadnuc od toho
pýtame sa, aká je výpovedná hodnota
takejto špekulácie,“ povedal ďalej prezi
dent Zemanek. „Sväté písmo vedome
neuvádza znaky vonkajšieho výzoru,
pretože ide o dobrú zvesť o Božej spáse.
Toto posolstvo nepochopíme lepšie, keď
sa pokúsime vyťahovať historické pod
robnosti pre uspokojenie zvedavosti.“
K P /T K K B S
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všetci rehoľníci, ktorí nemohli byť ubyto
vaní v dominikánskom kolégiu penitencierov, boli ubytovaní v domoch jezuitov
a redemptoristov.
K stálej d isp o 
zícii bolo 36 kňazov
pochádzajúcich z 18
krajín sveta, ktorí
spovedali v 29 jazy
koch, teda 11 riad
nych a 25 m im o
riadnych.
Pán Jaime Rodriguez Lebrato z kolé
gia penitencierov
hovorí: „N ovinár
musí zostať vonku mimo spovednice
a rešpektovať ta 
jomstvo sviatosti spovede.“
Musím však pripomenúť, že Jubileum
nepozostáva iba z vonkajšej okázalosti
a masovej teatrálnosti, ale aj zo skupín,
ktoré v radoch tichosti očakávajú v lo
diach baziliky moment radosti zo sviatost
ného rozhrešenia.
Ľ. A. Melo, OP

Pastiersky list prešovského diecézneho
biskupa Mons. Jána Hirku vo všetkých
chrámoch prešovskej diecézy čítali pri
bohoslužbách kňazi na tretiu pôstnu ne
deľu 18. marca 2001. Biskup sa vo svojom
pastierskom liste veriacim vyjadril k sčí
taniu ľudu, ktoré nás očakáva v máji
tohoto roku. Okrem iného v liste uvádza:
„Je dôležité, aby sme ako občania tejto
republiky mali rovnaké práva ako iní.
Patríme m edzi tých, kto rí majú svoj
kresťanský svetonázor. Vyznávajú nielen
svoju vieru v osobného a jediného Boha,
ale rovnako rešpektujú aj zákon priro
dzený a pozitívny, zákony tejto republiky.
Chcú, aby táto spoločnosť bola nielen
spoločnosťou veriacich, ale aj ľudí, ktorí
majú charakter a dodržiavajú zákony.
Kresťanstvo totiž nie jeleň náboženstvom
rešpektujúcim iba zákon Boží, ale aj
spoločenstvom spravodlivosti, bratstva,
pokoja a lásky... Sm e súčastne pre
svedčení, a to sme sa poučili z dejín,
i tých najnovších, že kresťanstvo je
najoptimálnejším modelom pre súžitie
ľudí najrozličnejších názorov. Preto sa
Vám prihováram aj týmto pastierskym
listom, aby ste svojím prihlásením a zara
dením sa k vlastném u náboženstvu
dokumentovali skutočnosť, že sa hlásime
aj k právam, ktoré nám z toho plynú. “
-mp-

Na internete nájdem e už aj eku
menický lexikón svätých v nemeckom
jazyku Ökumenisches Heiligenlexikon.
Obsahuje nielen svätých a blaho
slavených podľa katolíckeho chápania, ale
aj významné osobnosti všetkých kres
ťanských vyznaní. Popri sv. Františkovi
z Assisi a Matke Tereze tu nájdeme aj
osobnosti ako Dietrich Bonhoeffer a Mar
tin Luther King. No toto sú iba najpopu
lárnejšie mená. Na príslušnej webovej
stránke sa môžeme informovať o viac ako
3000 svätých a významných osobnos
tiach. Nájdeme tu údaje o ich životopise
a význame v abecedne zoradenom zoz
name mien, kalendár s pamätnými dňami
a sviatkami, ako aj prierez históriou
kresťanstva. Údaje o svätých možno
hľadať aj podľa ich atribútov, miest
pôsobenia i ako patrónov. V glosári okrem
toho nájdeme vysvetlenia k pojmom
z teológie a Cirkvi. Adresa:
www.heiligenlexikon.de
K IP A /T K K B S

Stretnutie o otázkach
ekologie s životného
prostredia
Prešovský diecézny biskup a predseda
Enviromentálnej subkomisie Konferencie
biskupov Slovenska Mons. Ján Hirka,
predseda Výboru na ochranu prostredia
pre život Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku (ECAV) ThDr.
Ján Dubiny sprevádzaný členom výboru
a dištriktným dozorcom Východného
dištriktu ECAV Ing. Jánom Pacigom
a biskup Východného dištriktu ECAV
Mgr. Igor Mišina sa stretli v utorok 27.
marca 2001 o 9.00 hodine na pracovnom
rokovaní na pôde Gréckokatolíckeho bis
kupského úradu v Prešove. Na tomto
stretnutí prerokovali možnosti vzájomnej
spolupráce v otázkach ekológie a vzťahu
k ochrane životného prostredia, nakolko
obidve cirkvi cítia povinnosť zaujať
stanovisko k problémom ekológie a život
ného prostredia a upozorniť predovšet
kým na pravdy viery o stvorenstve
a o vzťahu človeka k nemu. Chcú tiež
pomáhať formovať kresťanské ekologické
vedomie a chcú vstúpiť do spoločného
záp asu s ostatným i spoločenskými
zložkami o zachovanie rozvoja na Zemi
výchovou k mravnému správaniu sa
kresťanov.
-mp-

Biskup HiPkaudelil nižšie svätenia
Nižšie svätenia - postriženije šest
nástim bohoslovcom prešovskej diecézy
Gréckokatolíckeho kňazského seminára
biskupa Petra Pavla Gojdiča v Prešove
udelil prešovský diecézny biskup Mons.
Ján Hirka v katedrálnom chráme sv. Jána
Krstiteľa v Prešove v nedeľu 25. marca
2001 o 9.30 hodine. Na tento deň pripadol
v tomto roku sviatok Zvestovania Pre
svätej Bohorodičke, kedy si pripomíname
jedno z najväčších tajomstiev našej viery
- Vtelenie Božieho Syna Ježiša Krista.
Práve na tento sviatok25. marca 1927 bol
v bazilike sv. Klimenta v Ríme vysvätený
na biskupa aj Peter Pavol Gojdič, ktorý v
prešovskom biskupstve zaviedol tradíciu
udeľovania nižších svätení bohoslovcov
práve v tento deň.
-mp-

VEĽKÁBRITÁNIA:HRMÍ CHIARA LUacmVÁ
NAVŠTÍVI SLOVINSKO
NEDOSTATOKKŇAI0V

Drevené kostolíky
v Michalovciach
Dňa 24. marca 2001 sa v Zemplínskom
osvetovom stredisku v Michalovciach
konala vernisáž PhDr. M árie Žofie
Stojákovej. Táto výstava sa niesla pod
názvom Drevené kostolíky- Čaro dreva.
Výstavy sa zúčastnili priatelia a známi
PhDr. Stojákovej, medzi ktorými nechý
bala ani akademická maliarka p. Lakomá.
Steny ZOS v Michalovciach skrášlilo 50
malieb drevených kostolíkov východného
Slovenska a Krížová cesta, ktorej originál
sa nachádza v cerkvi v Klokočové známom pútnickom mieste. Ako spomí
nala samotná autorka: „Tieto drevené
kostolíky si nárokujú byť umeleckým
dielom. Sú akoby historickým dokumen
tom o veľkej sile modlitby ľudí, modlitby
dreva, ktorú nesú do výšav (i z malých
drevených zvoničiek) najstaršie hudobné
nástroje - ZVONY.“
Tieto kostolíky by nám mali pripo
mínať, ako hlboko siahajú korene kres
ťanstva na Slovensku. Hoci samotné
kostoly nebudú stáť večne, ich podobizeň
pretrvá v obrazoch aj pre budúcnosť.
Bamburák S., Bednár M.

Zakladateľka hnutia Focoláre Chiara
Vo Veľkej Británii hrozí, že sa počet Lubichová navštívi Slovensko v dňoch 6.katolíckych kňazov v budúcich 10 - 15 13. mája 2001. Na tlačovej konferencii
rokoch zníži na polovicu. K tom uto v Primaciálnom paláci v Bratislave 3.4.
výsledku došla správa kráľovskej nadácie to oznámili zástupcovia hnutia na Slo
pre teologickú výchovu, ktorú cituje vensku. Chiara Lubichová na svojich
Dňa 29. marca 2001 ukončil doktobritský denník Daily Telegraph z 29. cestách ponúka ako základný životný
rantské
štúdium o. PhLic. Pavol Dancák,
marca 2001. Správa pranieruje cirkev, že ideál lásku a jednotu medzi ľuďmi pri
keď
na
Pápežskej teologickej akadémii
túto krízu popiera a že neexistuje jed zachovaní ich osobitostí a názorovej
v
Krakowe
dosiahol titul doktor filozofie
notná stratégia prístupu k riešeniu krízy rôznorodosti. Cieľom jej návštevy na
PhDr.
V
súčasnosti
pôsobí ako správca
kňazských povolaní. Problém sa ešte Slovensku je priniesť posolstvo a
farnosti
Okružná,
okr.
Prešov a vedúci
vyostruje klesajúcim počtom veriacich skúsenosť Hnutia fokoláre.
Katedry
kresťanskej
filozofie
a etiky, na
V
stredu 9. mája 2001 sa zúčastní
v chrámoch.
Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte
zasadania
Konferencie
biskupov
Slo
Zo 4,8 miliónov britských katolíkov
Prešovskej univerzity v Prešove.
chodí v nedeľu na svätú om šu 1,3 venska, kde sa prihovorí biskupom na
Menovaný napísal doktorantskú prácu
milióna, ďalších 500 000 chodí raz za tému Cirkev ako spoločenstvo. Vo štvrtok
na
tému: „Otázka výchovy v náuke Jána
mesiac. Podľa cirkevných údajov po 10. mája 2001 sa stretne s poslancami NR
klesol počet diecéznych kňazov v 90-tych SR a v sobotu 12. mája 2001 sa uskutoční Pavla II.“ (Zagadnienie wychowania
v myšli Jana Pawla II.).
rokoch o 10% - na 4.831 v roku 1999. stretnutie pre verejnosť na Zim nom
Promotorom mu bol p. prof. dr. hab.
Z dôvodu odchodu do dôchodku prí štadióne v Bratislave. Téma stretnutia:
Karol
Tamowski a recenzenti: Ks. Doc.
padne úmrtia hrozí v budúcich rokoch Veríme v nové ľudstvo.
Posolstvo Chiary Lubichovej je príno ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD. a o.
velký pokles kňazov. Už v roku 2005 bude
takmer každá tretia katolícka farnosť bez som pre bratstvo medzi všetkými ľuďmi prof. dr. hab. Jan Anddrzej Kloczowski
kňaza. M nohé kostoly budú musieť bez rozdielu a otvára nové cesty v eku- (PAT w Krakowie).
Prítomní sa zhodli v tom, že podobná
zatvoriť, pastoračné služby bude pot menizme a medzináboženskom dialógu,
práca,
ktorá zaberá rozm er výchovy
rebné preniesť na laikov.
ako aj v dialógu medzi rozličnými kul
v
pápežovom
náhľade, doposiaľ ešte
Podľa novín Daily Telegraph dáva túrami. Jej rozsiahla činnosť má dosah
nevyšla
a
preto
vyslovili
svoje želanie, aby
štúdia časť viny na tejto zlej situácií aj na rôzne oblasti života spoločnosti, o čom
samotným farnostiam. Starajú sa podľa svedčí aj 12 čestných doktorátov v roz bola vydaná aj v iných jazykoch.
Nás však teší aj to, že menovaný sa stal
nej viac o úzkoprsé ciele ako množstvo ličných odboroch, rad čestných občanprvým
slovenským gréckokatolíkom, ktorý
parkovísk alebo obecných domov, než stiev aj iných ocenení napr. Cena Rady
získal
na tejto Pápežskej teologickej
o duchovné povolania alebo misie. K Európy za ľudské práva (1998), Cena
desiatim najnaliehavejším problémom UNESCO za výchovu k mieru (1996). Je akadémii v Krakowe titul doktor filozofie.
Novému doktorovi filozofie srdečne
cirkvi menovali opýtaní katolíci v pries čestnou prezidentkou Svetovej orga
blahoželám
e a vyprosujeme hojných
kume mienky nedostatok kňazov až na nizácie náboženstiev za mier.
milostí od všemohúceho Pána.
siedmom mieste.
Na mnohaja i blahaja lita!
TK K B S
K P /T K K B S
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Vladyka Milan v Strážskom
V nedeľu 11. marca dopoludnia
zavítal medzi veriacich nášho farského
spoločenstva v Strážskom košický
apoštolský exarcha vladyka Milan,
ktorý tu odslúžil archijerejskú sv. li
turgiu s homíliou. Spoluslúžiacimi
boli o. Cyril Jančišin st., biskupský
kancelár, o. Martin Mati, miestny kňaz
a o. Pavol Obraz, miestny kaplán.
V dopoludňajších hodinách si
o. biskup s miestnymi farníkmi zašpor
toval v jednej z miestnych telocviční.
J. Poprík

Via Dolorosa

Naše sabinovské spoločenstvo grécko
katolíkov je stále aktívne. V uplynulom
období, v mesiaci novembri 2000, sme
uskutočnili benefičný koncert s výnosom
vyše 9 000,- korún na obnovu chrámu,
prekrásnu jasličkovú slávnosť, ktorú by bolo
možné smelo nazvať malým muzikálom.
Rozrástli sa rady tých, ktorí chcú pracovať,
a tak sme mohli mládežníckym spevom
ozvláštniť každú vianočnú sv. liturgiu.
Dôstojne sme uzavreli Jubilejný rok. Darí
sa práci s mládežou a máme i dobrých
organizátorov, ale pri tej všetkej chvále a po
tešiteľnej skutočnosti zaznieva aj potreba
riešiť otázku, kde sa schádzať a akú zmys
luplnú činnosť rozvíjať vo farskom spolo
čenstve. Očakávania sú v súvislosti s prácou
novozvolenej Cirkevnej rady.
Toto všetko sme uskutočnili. Ale čo
ďalej, čím zaujať, potešiť a poučiť?
V tomto pôstnom čase sa zrodila naša
Via Dolorosa - Rozjímanie o ukrižovaní
a rozprávanie o Svätej zemi s o. ThDr.
Petrom Šturákom a jeho manželkou účastníkmi púte do Svätej zeme. Usku-

Ihierka pre Ukrajinu
Jednou zo základných služieb cirkvi je
okrem vysluhovania sviatostí a svätenín
aj starostlivosť o trpiacich, chorých
a núdznych. V nedeľu 25. marca 2001 sa
vo všetkých chrámoch prešovskej diecézy
konala celodiecézna finančná zbierka na
podporu povodňami postihnutých oblastí
a obyvateľov Ukrajiny. Prešovský diecézny
biskup Mons. Ján Hirka, odvolávajúc sa
na slová Pána Ježiša: „Čokoľvek ste
urobili jedném u z týchto mojich naj
menších bratov, mne ste urobili. vyzval
všetkých veriacich dobrej vôle na pomoc
pre prírodnou pohromou ťažko skúša
ných bratov a sesty na Ukrajine.
-mp-
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točnilo sa to na Krížupoklonnú nedeľu
o 14.30 hod. v našom chráme.
Počuli sme ukážky o ukrižovaní zo
svetovej literatúry v podaní recitátorov:
Tomčákovej, Dujčákovej, Kočiščákovej,
Tarasoviča a Šoltýsa, spievali sme pôstne
piesne, ale najmä sme kládli otázky. Bolo
ich veľa, veď rozprávačov sme mali exce
lentných. Obidvaja sa museli obracať, aby
zodpovedali 30 oficiálnych a ďalšie dopl
ňujúce otázky. Usporiadali sme aj súťaž pre
deti o najzaujímavejšiu, najrozumnejšiu
a najvtipnejšiu otázku. Tí odmenení sa
budú dlho tešiť z originálnych darčekov zo
Svätej zeme.
Je doba. ktorá nás núti hľadať netra
dičné formy práce najm ä s mladými
ľuďmi. Je pôstny čas, čas stíšenia sa, čas
pokánia. Znalosť Písm a a poznatky
o Svätej zemi posilňujú vo viere. Pôstne
obdobie nie je obdobím prázdneho
čakania na velkonočné sviatky. Tu ide
o čosi úplne iné.
Naša Via Dolorosa si toto kládla za cieľ.
M. J.

Na týždennej zahraničnej ceste vo
Vatikáne bol od piatku 16. 3. 2001
prešovský diecézny biskup Mons. Ján
Hirka, ktorého sprevádzal prodekan
Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty
Prešovskej univerzity v Prešove, ICDr.
Juraj Bujňák. V rámci tejto svojej pra
covnej cesty, ktorá trvala do 23. marca
2001, sa v pondelok 19. marca 2001
zúčastnil aj biskupskej konsekrácie
nového apoštolského nuncia pre Slo
venskú republiku Jozefa H. Nowackého.
Okrem ďalších pracovných stretnutí
absolvoval prešovský biskup Ján Hirka aj
súkromnú audienciu u Svätého Otca
Jána Pavla II.
-mp-

MO spolku sv. Cyrila a Metoda vo
Vranove nad Topľou usporiadala dňa
25. 3. 2001 vo večerných hodinách
v chráme Najsvätejšej Eucharistie spo
mienkové stretnutie za zosnulého
o. PaedDr. Júliusa Matiho. ktorý dňa
7. 3. 2001 odišiel do večnosti. Na spo
mienkovej slávnosti sa zúčastnili najbližší
príbuzní zosnulého a mnoho veriacich
nášho mesta, ktorí o. Júliusa osobne
poznali, pretože svoju životnú dráhu
začínal práve vo Vranove nad Topľou.
Zádušnú starosloviensku svätú litur
giu, slúžil jeho syn o. M artin M ati
a o. Ľubomír Novák.
Andrej Lakatoš

Minister Ftáčnik sa stretol
s pedagógmi
Zasadanie Ekumenického a predstavitelinicirkvi
Slávnostné stretnutie ministra školstva
konzultačného žtoru
SR Milana Ftáčnika s pedagógmi, vycho

vávateľmi a predstavitelini cirkví, pri prí
V budove Slovenskej televízie v Mlyn ležitosti Dňa učiteľov (28.3.) sa uskutoč
skej doline v Bratislave sa v stredu nilo v utorok 27. marca 2001 v Radničnej
4. apríla 2001 uskutočnilo zasadanie sále Miestneho úradu Košice - Staré
Ekumenického konzultačného zboru Mesto na Hviezdoslavovej ulici v Koši
(EKZ) Programového centra duchov ciach o 11.00 hodine. Po slávnostnom
ného života (PCDŽ) pod vedením vedú odovzdávaní vyznamenaní oceneným
ceho PCDŽ Mgr. Branislava Bukovského. pedagógom a kultúrnom programe bola
Členovia EKZ na tomto druhom tohto v Hotelovej akadémii na Južnej triede
ročnom pracovnom stretnutí prejednali v Košiciach recepcia. Gréckokatolícke
Štatút EKZ, vysielaciu štruktúru PCDŽ biskupstvo v Prešove z poverenia biskupa
na Velkú noc a zhodnotili plnenie úloh Mons. Jána Hirku zastupoval diecézny
vikár pre školstvo Mgr. Jozef Mati.
a činnosť redakcie PCDŽ.
-mp-mp-

p.

Kalendárium
16. apríl

Dana, Danica

17. apríl

Rudolf

18. apríl

Valér

19. apríl

Jela

20. apríl

Marcel

21. apríl

Ervín

22. apríl

Slavom ír

23. apríl

Vojtech

24. apríl

Juraj

25. apríl

Marek

26. apríl
27. apríl

Jaroslava

28. apríl

Jarm ila

29. apríl

Lea

Jaroslav

Blahoželámei

Serafín, edícia Duchovný život,
Bratislava 1999,57 strán
Čo ponúka dnešný svet človeku? Zdá sa, že šancí
uplatniť saje veľa. Ale cena za úspech je často privelká.
A tak v podvedomí ľudí je skrytá túžba byť najlepší,
sebavedomý, hrdý, ambiciózny, neústupný... a málokto
chce počuť o pokore. Táto čnosť je však tak často
chápaná v jej nesprávnom význame. “Pokora nespočíva
v tom, že sa potláčame, znevažujeme, že sa plazíme
po bruchu a ubíjame.” (M. Zundel). Je predovšetkým
pravdou, je “základným postojom slobodného
stvorenia, ktoré sa prijíma z Božích rúk”.
Pri opise jednotlivých stupňov pokory B. Ducruet
čerpá z diela sv. Benedikta. Používa v duchovnej
literatúre frekventovaný motív rebríka. Čítanie sa stáva
akýmsi putovaním po jednotlivých stupňoch. Autor
uvádza čitateľa do postoja žiťpred Božím pohľadom, do postoja, v ktorom sa chceme
páčiť tomu, kto nás má rád a hľadí na nás. Odtiaľ sa rodí bázeň Božia a začína akýsi
noviciát lásky. Ďalšie stupne nás učia v pravdivom svetle vnímať poslušnosť, vlastnú
zraniteľnosť a citlivosť, prijímame životných negatív, prežívame samoty i spoločenstva,
poznanie vlastnej hriešnosti, poznanie seba samého v pravde. Posledných päť stupňov
predstavuje vonkajšie známky, ktoré nám umožnia overiť si pravdivosť duchovnej
skúsenosti, prežitej v predchádzajúcich siedmich stupňoch.
-Vj-

Receptár
Veľkonočná torta
5 vajíčok;
7 lyžíc práš. cukru;
7 lyžíc múky (5 hladkej a 2 polohrubej);
4 lyžice vody;
5 lyžíc rasti, oleja;
1/2 balíčka prášku do pečiva

Krém: 70 g masla;
70 g hladkej múky;
5 dl mlieka;
180g kryštálového cukru;
250 g masla;
100 g tuku Palmarin;
1 žĺtok;
1/2 balíčka instantného pudingu v prášku
bez varenia s vanil. príchuťou;
150 g orechov a orieškov

Poleva:tretina bielka,
50 g práš. cukru,
2 kvapky citrónovej šfavy
Marcipán: 100 g sušeného mlieka,
200 g práškového cukru,
5 g stuženého tuku Cera,
trochu vody - toľko, aby zmiešaním prísad
vznikla tvárna masa na modelovanie, potra
vinárske bretónové farbivá
Postup:
5 žĺtkov, 5 lyžíc cukru a vodu vyšľaháme
do penista. Pridáme múku s práškom do pe
čiva, premiešame, vmiešame olej a zľahka

VDAKA JEZIS

vmiešame tuhý sneh z bielková 2 lyžíc cukru.
Tortovú formu vymastíme, vymúčime, a pe
čieme asi 50 min., pričom teplotu zvyšujeme
od 125 do 180 °C tak, že posledných 25 min.
pečieme pri 180 °C.
Na krém urobíme kašu: 70 g masla a 70 g
múky speníme, zalejeme mliekom zmieša
ným so žĺtkami, pridáme cukor a varíme do
zhustnutia. Kašu necháme vychladnúť pri
krytú. Zmäknuté maslo, tuk a kašu vym ie
šame. Asi štvrtinu krému odložíme, do ostat
ného pridáme pudingový prášok a pomleté
orechy a spolu vymiešame. Korpus dvakrát
prerežeme a naplníme krémom. Z odloženého
krému trochu necháme na ružičky, ostatný
zafarbíme malinovou arómou a potrieme ním
vrch a boky. Ak máme tortovú formu s dnom,
na ktorom je plastický zajac, ktorý po upečení
vystupuje z torty, tak krémom potrieme iba
plochu okolo zajaca. Zajaca p o trie m e
bielkovou polevou. Inak zajaca vyrežeme
z tenkého plátu marcipánu a položíme na
tortu. Zvyšný m arcipán zafarbím e: časť
naružovo a časť nazeleno a vytvarujem e
mašľu, lístky a stopky. Obrysy zajaca vyzna
číme napr. pomocou mikroténového vrecka,
krémom prifarbeným kakaom. Zvyškom
krému nastriekame ružičky a poukladáme
marcípánové ozdoby. Ak sa nám marcipán
zvýši, zabalíme ho do mikroténu a odložíme
do chladničky, kde nám vydrží na ďalšie
použitie.
Prajeme Vám Dobrú chuť!

-red-

Emi
C
G
D
Vďaka Ježiš, vďaka za dnešný deň.
Emi C
G
Vďaka Ježiš, s tebou prežiť ho
D
chcem.
Emi C
G
D
Vďaka Ježiš, že mi lásku dávaš.
C
Hmi
Volám Abba, Abba Oťče,
C
H7
volám Abba, Abba Oťče.

PIESEŇ CHVÁLY
E/F
Pieseň chvály spievať túžim.
fis/g
H/C
Pieseň vďaky spievať chcem.
E/F
gis/a
Obeť chvály pred tvoj trón
cis/d
nesiem,
fis/g
H/C
E/F
pred tvojou tvárou zaplesám.
E/F
H/C
A/B
Budem ťa chváliť celou svojou
E/F
silou.
H/C
A/B
Budem spievať: Ty si môj pevný
E/F
Gis/A
hrad, keď som v trápení,
Cis/d
A/B
keď hriech ma premáha,
fis/g
H/C
na tvojich slovách budem stáť.
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Minitest - Môj vek

M in itest - Ako veľmi sa bojíš?

1.
a)
b)
c)

Dospievanie je
strašné obdobie
zvláštne obdobie
fascinujúce obdobie

1.
a)
b)
c)

Bojím sa milovať, pretože:
je to namáhavé
nie som toho schopný
všetci moji priatelia boli sklamaní

2.
a)
b)
c)

Ak by som mohol...
vymazal by som dospievanie
hneď by som sa stal veľkým
prežíval by som dospievanie tak ako doteraz

2.
a)
b)
c)

Čo sa stane srdcu, ak nemôže milovať?
nič
zavrie sa do seba a zomrie
zabáva sa, ale nedôveruje

3.
a)
b)
c)

Môj vzťah s rodičmi je
pokojný
ťažký
zvláštny

3.
a)
b)
c)

Cítim sa ako:
slon v miestnosti plnej skla
potápač, ktorý nevie plávať
dieťa, ktoré sa usiluje o prvé kroky

4.
a)
b)

Našťastie mám
rodinu
partiu
dôverného priateľa

4.
a)
b)
c)

Prejde ma strach milovať?
áno, som si istý, že raz budem naozaj milovať
možno, keď vyrastiem
nie, mám príliš veľký strach

<?

B O D O V A N IE
a)
b)
c)

1)
7
4
10

2)
4
7
10

3)
10
4
7

BODOVANIE
1)
2)
a)
9
3
b)
6
9
3
6
c)

4)
7
4
10

Od 16 do 25 bodov
Doparoma, dospievanie je pre teba obrovskou prekážkou!
Hlavu hore, snáď to ešte nie je koniec sveta! Zabudni na obavy
a snaž sa naplno prežívať toto obdobie. Uvedomíš si, že je
nádherné.
Od 26 do 35 bodov
Cesta je dlhá, nie vždy ľahká, ale ak sa budeš usmievať
a prijmeš každodenné výzvy, prežiješ nezabudnuteľné obdobie
dospievania!
Od 36 do 40 bodov
Ty a dospievanie ste už nerozluční spoluhráči. Je to znakom
toho, že poznáš seba samého a naučil si sa s radosťou prijímať
to, čo ti tvoj vek každý deň pri prebúdzaní ponúka: rozvoj,
„zvláštnu“ povahu, ťažkosti.

3)
6
3
9

4)
9
6
3

Od 12 do 15 bodov
Zdá sa, že strach milovať ťa úplne paralizuje. Odvahu!
Roztvor svoje srdce dokorán, nech sa tvoja vnútorná dobrota
dostane ku všetkým ľuďom. Všetko pôjde lepšie.
Od 16 do 27 bodov
Cítiš sa zviazaný strachom z lásky? Vezmi si záchranné koleso
a skoč. Zistíš, že voda nie je až taká studená a mnohí čakajú
na tvoju lásku.
Od 28 do 36 bodov
V žiadnom prípade nie si „nakazený“ strachom z lásky. Aj
naďalej ponúkaj druhým svoju dobrotu tými najrozm a
nitejšími spôsobmi!
(Oba dnešné testy sú z knihy: Horúce témy,
E. Giordano - T. Lasconi - G. Boscato, 1998) \

Vyhodnotenie miléniovej sútáže s PETROU
Správne odpovede:

číslo 1-2:
číslo 3:
číslo 4:

CAB
ACB
A BA

číslo 5:
číslo 6:
číslo 7:

BBC
ABC
CAA

Výhercovia:

1. cena nákup v hodnote 500,- Sk y predajni Petra Prešov
Alžbeta Beličaková, Olšavica

2. - 5. cena predplatné časopisu Slovo na rok 2002
Michal Rozkoš, Piskorovce; Helena Džoganiková Cemina;
Anna Holinková, Rakovec n/Ondavou; Ľubica Svistáková,
Malý Lipník

6.-10. cena Duchovné piesne pre gréckokatolíkov
Zuzana Krempaská, Kežmarok; Mária Tihščáková, Stará
Ľubovňa; Jolana Skoncová, Bardejov; Juraj Lazor, Šariš.
Michaľany; Petra Bľichová, Humenné

Všetkým výhercom blahoželáme.
Neváhajte a zapojte sa do našej novej letnej súťaže, ktorú pre Vás pripravujeme už od ďalšieho čísla.
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Termín duchovných
cvičení
Pre kňazov
6. 5.-11. 5. 2001
Začiatok 6. 5. o 19,00 hod., koniec
11.
5. o 13,30 hod.
Poplatok za jeden deň je 220 Sk.
Pre manželov
18.5.- 20. 5. 2001
Začiatok je 18. 5. o 19,00 hod.,
koniec 20. 5. popoludní.
Poplatok za jeden deň je 220 Sk.
Pre mládež
4. 7. - 7. 7. 2001
' Začiatok je 4. 7. o 19,00 hod.,
f koniec 7. 7. o 13,30 hod.
Poplatok za jeden deň je 190 Sk.
Prihlásiť sa môžete písomne na
adrese:

Kláštor Redemptoristov
Masarykova 35
071 01 Michalovce
alebo telefonicky.

Náboženské vydavateľstvo
PETRA
Vám ponúka svoje najnovšie tituly:
Jean Yves Leloup:
Slová z vrchu Athos;
Sergej Boíšakov:
Na duchovných výšinách
Náboženské vydavateľstvo PETRA, Prešov; Vyda
vateľstvo Otcov baziliánov, Prešov, 2000; 141 strán;
Sk 109,Kniha ponúka čitateľovi odpovede na otázku: „Čo
urobiť pre svoju spásu?" Tieto stránky sú svedectvom
laiko v, k to rí sa n e u s p o k o jili s je d n o d u c h ý m
vysvetlením otázok tohto sveta a odpovede na ne,
nachádzajú v duchu kresťanskej tradície.
Ľudia a démoni
Náboženské vydavateľstvo PETRA, Prešov; Vydava
teľstvo Otcov baziliánov, Prešov, 2000; 282 strán;
Sk 182,Táto kniha sa na 282 stranách venuje pokúšaniu
človeka padlými duchmi, čo sa odráža aj v názve tohto
diela. V prvej kapitole sa venuje téme - Učenie
o padlých duchoch podľa Svätého písma v súlade
s Posvätnou tradíciou Cirkvi. V druhej kapitole sa
zameriava na v súčasnosti tak zaujímavú tému Historický pôvod mágie a astrológie. V tretej sa
zaoberá otázkou p sy c h o tro n ik y, je j pôvodom
a podstatou.

Ľudia

0 9 4 6 /6 4 2 2 1 6 1

z r^ r t í*
¿ Í r
'■¿SP'

¿

C KFRANKA
H la v n á 7 9 ,
0 8 0 01 P re š o v

tel./fax: 091/77 22 067, 77 20 661, 0 9 0 5 4 6 7 80 8

A s s is i ' Ri'm - PacIova - BENÄTky
! 1.4 . - 6. 4 .; 6. 5 . - 11.5.
VeOca

noc

v Rime

4 1 5 0 ,' Sk

František Dancák:
Milostivý časil.
Náboženské vydavateľstvo PETRA, Prešov 2001
95 strán
Sk 59,Ďalšia kniha F. Dancáka, ktorá prináša kázne pre
obdobie od Nedele o farizejovi a mýtnikovi do
Veľkej noci.

4 1 5 0 ,- Sk

František DANCÁK

12.4. -1 6 .4 .

FIorEiNCla ' Ri'm - BENÄTky

4 1 5 0 , ' Sk

2 7 .5 .-1 .6 .
BENÄTky

Lim dy

-

MilÄNO

-

4 0 9 0 , ' Sk

13.5. - 19.5.
M onaco

-

L u rd y

'

Turi'n

4 8 5 0 , ' Sk

3 . 5 .- 9 .5 .; 2 3 .5 .- 2 9 .5 .
LuRdy

'

FatIma

8 4 5 0 ,' Sk

8 .5 .-1 7 .5 .; 1 8 .5 .-2 6 .5 .; 2 4 .8 .- 1 .9 .
M EdžuqoR ÍE

2 2 .5 .-2 9 .5 .; 2 0 .6 .- 2 7 .6 .
28.7. - 7.8. - fe stiva l m lád eže

1 8 0 0 ,' Sk

František Dancák:
Minútka II.
Náboženské vydavateľstvo PETRA, Prešov 2000
79 strán
Sk 49,Ide o pokračovanie knihy duchovných povzbudení
a myšlienok na nedele a sviatky.

M inútka
II.

Uvedené tituly s i môžete zakúpiť v našich predajniach, alebo si ich objednať na
adrese: Náboženské vydavateľstvo PETRA, PO.Box 204, Hlavná 3, Prešov, alebo
telefonicky: 0 9 1 /7 7 333 23
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A som na to hrdýIII
F o to g ra fia : D io n ý z D u g a s
G ra fic k ý n á vrh : J u ra j G ra d o š

