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LITURGICKÝ KALENDÁR

Štvrtok 2. 5. - Náš otec svätý Atanáz Veľký; Antifóny
predobrazujúce. Tropár nedeľný 4. hlasu: „Keď sa učenice“ „Svltluju voskresénija“ a o Atanázovi, kondák o Samaritánke,
Sláva: kondák o Atanázovi; I teraz: kondák Raschy. Prokimen,
alelujaa pričasten z nedele o Samaritánke a o Atanázovi. Anjel
zvestoval - Anhel vopljáše. Sk 14, 20b-27; 15,1-4, zač. 35;
Ján 9, 39-41; 1 0 ,1-9 zač. 35a; Svätému: Hebr 7, 26-28; 8,
1-2, zač. 318; Mt 5,14-19, zač. 11.
Piatok 3.5 . - Svätí mučeníci Timotej a Maura; Prepodobný
otec Teodózi] Pečerský; Tropár nedeľný 4. hlasu „Keďsa učenlce“ - „Svítluju voskrésenlja“ a o Prepodobnom, kondák
o Samaritánke; Sláva: kondák o Prepodobnom; i teraz: kon
dák Paschy. Prokim en, aleluja a pričasten z nedele o Sa
maritánke a o Prepodobnom. Anjel zvestoval - Anhel vopíjaše. Sk 15, 5-12, zač. 36; Jn 1 0 ,17-28a, zač. 37. Prepodobnému: Hebr 13, 7-16, zač. 334; Mt 11, 27-30, zač. 43.

Nedeľa 5 . 5 . - Šiesta nedeľa Päfdesiatnice o slepom
- Svätá a slávna mučenica Irena;
Rúcho svetlé. Radový hlas je platy, evanjelium na utlernl je
ôsme. Antifóny nedeľné. Tropár z hlasu. Sláva kondák
o slepom, I teraz kondák Paschy. Prokimen, aleluja, pričasten
z nedele o slepom. Anjel zvestoval. Sk 16,16-34; zač. 38;
Jn 9,1-38; zač. 34.

Piatok 10.5. - Svätý apoštol Šimon Horlivec; Menlivé časti ako
vyššie, okrem týchto častí: Tropár sviatku a o apoštolovi, Sláva:
kondák o apoštolovi, I teraz: kondák zo sviatku. Prokimen, aleluja
a pričasten najprv zo sviatku a potom o apoštolovi. Sk 19,1—8,
zač. 42; Jn 14,1—11a, zač. 47; O apoštolovi: 1 Kor 4, 9-16,
zač. 131; Mt 13, 54-58, zač. 56.
Sobota 1 1 .5 .- Založenie Konštantlnopola
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Streda 2 2 .5 . - Svätý mučeník Bazilisk; Rim 1,18-27, zač.
80; Mt 5, 20-26, zač. 12.

Nedeľa 1 2.5. - Siedma nedeľa Päfdesiatnice
- Svätých Otcov I. nicejského snemu
- Epifánios, cyperský biskup a sv. Germanos,
konštantinopolský patriarcha;
Rúcho svetlé. Radový hlas je šiesty, evanjelium na utierni je
desiate. Menlivé časti ako v poprazdenstve, okrem týchto
častí: Spievajú sa blaženstvá. Tropár z hlasu, sviatku
a o Otcoch. Sláva: kondák o Otcoch. I teraz: kondák sviatku.
Prokimen a aleluja o Otcoch. Pričasten nedeľný a o Otcoch.
Sk 2 0 ,1 6 -1 8a; 28-36, zač. 44; Jn 1 7 ,1 -1 3 ; zač. 56.
Pondelok 1 3 . 5 .- Svätá mučenica Glykéria; Sk 21 ,8-1 4,
zač. 45; Jn 14, 2 7 b -3 1 ;1 5 ,1-7 , zač. 49.
Utorok 14. 5. -. Svätý mučeník Izidor; Sk 21, 26-32, zač.
46; Jn 16, 2—13a, zač. 53.
Streda 1 5 .5, - Náš prepodobný otec Pachómius Veľký; Sk
2 3 ,1 -1 1 , zač. 47; Jn 1 6 ,1 5 -2 3 , zač. 54.
Štvrtok 1 6 . 5 . - Náš prepodobný otec Teodor Posvätený,
učeník sv. Pachómia Veľkého; Sk 25,13-19, zač. 48; Jn 16,
23—33a, zač. 55.
Piatok 1 7 .5 .- Oddanie sviatku Pánovho nanebovstúpenia
-Svätýapoštol Andronika spoločníčka;
Menlivé časti sú ako v poprazdenstve sviatku Pánovho
nanebovstúpenia (viď 9.5. v poznámke); Sk 2 7 ,1-4 4; 28,
1, zač. 50; Jn 1 7 ,1 8 -2 6 , zač. 57.
Sobota. 1 8 .5 .- Piata zádušná sobota
- Svätý mučeník Teodor z Ankyry;
Rúcho tmavé. Antifóny každodenné, tretia s refrénom za
zosnulých. Vchod: „Poďte... za večný pokoj zosnulých“ .
Tropár: „Hĺbkou svojej múdrosti“ - „Hlubinoju múdrosti".
Sláva: kondák „Medzi svätými, Kriste“ - „So svjatymi
upokoj“ . I teraz: Bohorodlčník: „Ty si naša hradba" - „Tebe
i sfin u ". Prokimen, aleluja a pričasten za zosnulých.
Namiesto „Dôstojné je “ sa spieva „Najčistejšia Bohorodička“
- „Spasí upovajúšych“ . Panychída. Sk 2 8 ,1 -3 1 , zač. 51;
Jn 2 1 ,1 5 -2 5 , zač. 67; Za zosnulých: 1 Sol 4 ,1 3 -1 7 , zač.
270; Jn 5, 24-30, zač. 16.
Nedeľa 19. 5. - Svätá Päťdesiatnica - Zoslanie Svätého
Ducha; Rúcho zelené. Pred sv. liturgiou na kolenách raz kňaz
a dvakrát veriaci spievajú „Kráľu nebeský“ - „Carjú
nebesnyj“ . Všetky menlivé časti sú z nedele Päfdesiatnice.
Namiesto „Svätý Bože“ : „Ktorí ste v Krista pokrstení“ „Jellci vo Chrlsta“ . Večiereň s modlitbami na kolenách. Sk
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Piatok 24.5. - Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného
vrchu; Rim 2,14-29, zač. 82; Mt 5,33—41, zač. 14.
Sobota 25.5. - Oddanie sviatku Päfdesiatnice;
- Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho
Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána;
Antifóny a vchod ako v poprazdenstve Päfdesiatnice (viď.20.5.
v poznámke). Tropár sviatku a o prorokovi (z utorka). Sláva:
kondák o prorokovi. I teraz: kondák zo sviatku. Trojsväté.
Prokimen, aleluja a pričasten zo sviatku a o prorokovi. Rim 1,
7b—12, zač. 79b; Mt 5,42-48, zač. 15. O prorokovi: 2 Kor 4,
6-15, zač. 176; Mt 11, 2-15, zač. 40. Zvelebuj a IX. irmos.
Nedeľa 26.5. - Prvá nedeľa po Päťdesiatnici
-Všetkých svätých;
Rúcho svetlé. Radový hlas je ôsmy, evanjelium na utierni je
prvé. Antifóny nedeľné. Tropár z hlasu a o Všetkých svätých.
Sláva I teraz: kondák o Všetkých svätých. Prokimen, aleluja
a pričasten z hlasu a o Všetkých svätých. Hebr 11,33-40; 12,
1—2a, zač. 330; Mt 10, 32-33. 37-38; 19, 27-30, zač. 38.
Pondelok 2 7 .5 . - Svätý hieromučeníkTerapont; Začiatok
pôstu (Iba doporučeného - nezaväzujúceho) pred sviatkom
sv. apoštolov Petra a Pavla- petrovka. Rúcho svetlé. Menlivé
časti z pondelka. Rim 2, 28-29; 3, 1-18, zač. 83; Mt 6,
31-34; 7, 9-11, zač. 19.
Utorok 2 8 .5. - Náš prepodobný otec Niklta, chalcedónsky
biskup; Rúcho svetlé. Menlivé časti z utorka. Rim 4, 4-12,
zač. 86; Mt 7 ,1 5 -2 1 , zač. 22.
Streda 29.5. - Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna;
Rúcho pôstnej farby. Menlivé časti o kríži. Rim 4,13-25,
zač. 87; Mt 7, 21-23, zač. 23.
Štvrtok 30.5. - Sviatok Najsvätejšej Eucharistie - Slávnostné
klaňanie sa prečistým tajomstvám Tela a krvi Pána nášho
Ježiša Krista; Rúcho svetlé. Všetky menlivé časti sú zo
sviatku. 1 Kor 11, 23-32, zač. 149; Jn 6, 48-54, zač. 23.
Slávnostný sprievod s Najsvätejšou Eucharistiou: Mt 26,1730, zač. 108; Mk 14, 12-26, zač. 64; Lk 22, 7-22, zač.
108; Jn 6, 48-58; zač. 23. Alebo: Jn 1,1-17, zač. 1; Jn 6,
27-35, zač. 20; Jn 6, 48-58, zač. 23; Jn 6, 63-69, zač. 24.
Poznámka: Na liturgiách vo všedné dni do oddania sviatku
6.6. sa spieva: Prvá a druhá antifóna zo sviatku, tretia antifóna
je každodenná s refrénom sviatku. Vchod: „Podte...čo dávaš
za pokrm svoje t e l o . „ p i t a v y j plótiju i króviju svojéju...
Tropár, Sláva i teraz: kondák, prokimen, aleluja a pričasten
zo sviatku. Čítanie radové. Zvelebuj a IX. irmos. Rúcho svetlé.
Piatok 3 1 .5 . - Svätý apoštol Hermas; Rim 5,10-21; 6 ,12, zač. 89 a 90; Mt 8, 23-27, zač. 27 (zo štvrtku) a Mt 9,
14-17, zač. 31.
Vojtech Boháč
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- Svätý hieromučeník Mókias
- Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia
Slovanov (Na Slovensku sa slávi 5. júla);
Menlivé časti ako v poprazdenstve. Sk 20, 7 -12, zač. 43;
Jn 1 4 ,10b—21, zač. 48.

Štvrtok 2 3 .5. - Náš prepodobný otec a vyznávač Michal,
synodský biskup; Rim 1 ,2 8-3 2; 2 ,1 -9 , zač. 81; Mt 5,2732; zač. 13.

z ikonostasu

Štvrtok 9 . 5 . - Pánovo nanebovstúpenie
- Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého
Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari;
Prikázaný sviatok. Rúcho svetlé. Všetky tri antifóny a vchod
zo sviatku. Tropár Nanebovstúpenia a o Prenesení. Sláva:
kondák o Prenesení. I teraz: kondák Nanebovstúpenia.
Prokimen, aleluja a pričasten najprv zo sviatku a potom
o Prenesení. Namiesto „Dôstojné je" sa spieva „Zvelebuj“
a IX. irmos kánona sviatku z utlerne. Namiesto „Videli sme",
„Nech sa naplnia" a „Nech je požehnané" sa spieva „Bože,
vznes sa" - „Voznesísja na nebésa Bože". Myrovanle. Sk 1,
1-12, zač. 1; Lk 24, 36-53, zač. 114.
Poznámka: Na liturgiách vo všedné dni do oddania sviatku
17. 5. sa spieva: Prvá a druhá antifóna zo sviatku, tretia
antifóna každodenná s refrénom sviatku z druhej antifóny.
Vchod. „Poďte, pokloňme sa... čo s i slávne vstúpil na
nebesia“. Tropár, Sláva j teraz: kondák, prokimen, aleluja
a pričasten zo sviatku. Čítania radové. Namiesto „Dôstojné
je " sa spieva „Zvelebuj“ a IX. irmos. Namiesto „V ideli sm e“,
„Nech sa naplnia“ a „Nech je požehnané“ sa spieva „Bože
vznes sa“. Rúcho svetlé.
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Matúša

Streda 8 . 5 . - Oddanie sviatku Paschy
-S vätý apoštol a evanjelista Ján Teológ;
A ntifó ny a vchod nedeľné. Tropár nedeľný 5. hlasu
a o apoštolovi. Sláva: kondák o apoštolovi. I teraz: kondák
Paschy. Prokimen, aleluja a pričasten z Paschy a o apoš
tolovi. Ostatné paschálnym poriadkom. Po požehnaní za
spevu Ctihodný Jozef sa odkladá z prestola plaštenlca. Sk
18, 2 2 - 2 8 , zač. 41; Jn 12, 36-47, zač. 43. Apoštolovi: 1
Jn 1,1-7, zač. 68; Jn 19, 25-27; 21, 24-25, zač. 61.

;

a evanjelistu

Utorok 7 . 5 . - Spomienka na znamenie úctyhodného kríža,
ktoré sa ukázalo vo svätom meste Jeruzaleme; Antifóny
nedeľné. Tropár z hlasu. Sláva: kondák z nedele o slepom.
1teraz: kondák z Paschy. Prokimen, aleluja a pričasten
z nedele o slepom. Sk 17, 19—28a, zač. 40b; Jn 1 2 ,1 9 —
36a, zač. 42a.

Pondelok 20. máj - Pondelok Svätého D ucha- Najsvätejšia
Trojica; Rúcho zelené. Prvá a druhá antifóna z Päfdesiatnice,
tretia každodenná s refrénom sviatku. Vchod z Päfdesiatnice.
Tropár Päfdesiatnice a Trojice, Sláva: kondák Trojici, I teraz:
kondák Päfdesiatnice. Trojsväté. Prokimen, alelujaa pričasten
z Päfdesiatnice a potom Trojici. Namiesto „Dôstojné je“ sa
spieva „Zvelebuj“ a IX. Irmos. Sprievod okolo chrámu: Mt
12, 30-37, zač. 47; Mk 13, 9-13, zač.59; Lk 11, 9-13, zač.
56; Jn 16, 2-13a, zač. 53. Myrovanle. Na liturgii: Ef 5, 9 19, zač. 229; Mt 1 8 ,1 0 -2 0 , zač. 75. Trojici: 2 Kor 1 3 ,1 1 13, zač. 197b; Mt 2 8 ,1 8 -2 0 , zač. 116b.
Poznámka: Na liturgiách v poprazdenstve do oddania sviatku
25. 5. sa spieva: Prvá a druhá antifóna z Päfdesiatnice, tretia
každodenná antifóna s refrénom sviatku. Vchod každodenný
s refrénom druhej antifóny sviatku. Tropár, Sláva i teraz:
kondák, prokimen, aleluja a pričasten z Päfdesiatnice. Čítania
radové. Trojsväté. Zvelebuj a IX. irmos. Rúcho zelené.

Utorok 21.5. - Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín
a Helena; Menlivé časti ako v poprazdenstve, okrem týchto
častí: Tropár sviatku a o svätých. Sláva: kondák o svätých.
I teraz: kondák zo sviatku. Prokimen, alelujaa pričasten najprv
zo sviatku a potom o svätých. Rim 1 ,1 -7 ; 13-17, zač. 79; '
Mt 4, 25; 5 ,1 -1 3 , zač. 10. 0 svätých: Sk 26,1-5; 12-20, I
zač. 49; Jn 10,1-9, zač. 35b.

Sobota 4 .5. - Svätá mučenica Pelágia; Menlivé časti, okrem
čítaní ako 3. 5. Sk 15, 35-41 a; Jn 10, 27-38; zač. 38.

Pondelok 6 .5 . - Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób;
Antifóny nedeľné. Tropár z hlasu a o svätom, kondák z nedele
o slepom, Sláva: kondák o svätom, I teraz: kondák z Paschy.
Prokimen, aleluja a pričasten z nedele o slepom a potom
osvátom. Sk 17, 1-15, zač. 39; Jn 11, 4 7-57, zač. 40;
0 spravodlivom: Jak 5 ,10-20, zač. 57; Lk 4 ,1 6 -2 2 , zač. 13.

2 ,1 -1 1 , zač. 3; Jn 7, 37-52; 8 ,1 2, zač. 27.

Ikona sv. apoštola

Streda 1. 5. - Zakončenie polovice Päfdesiatnice; Svätý
prorok Jeremiáš; Všetko okrem čítaní ako 24. 4.; Sk 13,1324; zač. 32; Jn 6, 5-14; zač. 18.
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r a d u j s a , l e b o s k r z e t e b a s a nám r a j o t v á r a !

Márie. „Preto sa aj uctieva ako najvynika Ani po dvoch operáciách mozgu nebola
júcejší, celkom jedinečný úd Cirkvi, ako nádej na zlepšenie, a preto boli odpojené
jej predobraz a najosvedčenejší vzor vo všetky prístroje na udržiavanie životne
viere a láske, a katolícka cirkev, poučená nevyhnutných funkcií. Pri synovi, odsú
m
Svätým
Duchom, jej preukazuje detinskú denom na smrť sedela už iba jeho matka.
.
oddanosť
a lásku ako vrelomilovanej Po niekoľkých hodinách chlapec zrazu
1ÉK ľ
otvoril oči, chytil maminu ruku a povedal:
matke“(LG 53).
V bohoslužbách východnej cirkvi „Ľúbim ťa“. Pre lekárov v Nemocnici
spievame: „Otvorím svoje ústa. Nad svätého Rafaela v Kalifornii je šťastný
šene budem spievať a velebiť teba, Krá záver prípadu nevysvetliteľný.
Hľa, čo dokáže láska matky k dieťaťu!
ľovná Matka. Plný šťastia budem jasať
a oslavovať tvoje d iv y “ (Modlitby A čo láska Božej Matky k nám! C i nie
a piesne pre gréckokatolíkov, SSV Trnava, z tejto príčiny o nej spievame: „Nikdy
Bratislava 1980, 419). Naozaj máme neprestaneme my, nehodní, ospevovať
dôvod o nej takto hovoriť, pretože tak tvoju moc, Bohorodička. Lebo keby si ty
ju „videl svätý Andrej vblachemskom neprosila a nezastávala sa nás, ktože by
chrám e“, ked „sa za nás m o d lila “ nás zbavil toľkých bied? Kto by nám
Mgr. František Dancák
(Modlitby a piesne pre gréckokatolíkov, doteraz zaistil slobodu? Neopustíme ťa,
tit. kanonik,
SSV Trnava, Bratislava 1980, 420).
Vládkyňa, lebo ty jediná požehnaná
odborný asistent na GBF PU v Prešove
Ked nás svätá Cirkev učí, že oddanosť chrániš svojich služobníkovpred každým
Panne Márii je znakom a zárukou spásy, nešťastím“ (Moleben).
V Knihe Prísloví čítame: „Kto nájd
Tieto slová Akatistu, ktoré sú oslavou nehovorí to bezdôvodne alebo iba ako
Presvätej Bohorodičky, sú dávnou vierou podnet na zbožnú meditáciu. Čím väčšmi mňa, ten nájde život a dosiahne milosť od
Cirkvi v to, čím je pre nás veriacich Panna sa zamýšľame nad učením o prostred Pána“(S, 35). Tieto slová vzťahuje Cirkev
Mária: Bez Panny Márie by sme nemali níctve Panny Márie, tým väčšmi preciťu aj na Pannu Máriu. Nie sú však prehnané,
Ježiša Krista.
jeme pevný základ oddanosti k nej. Sv. pretože ako hovorí Hugo zo Saint Victora,
Cirkev vyznáva, že Panna Mária má Bernard totiž už dávno povedal, že „Boh čokolVek je pochvalné alebo pôvabné vo
v dejinách spásy určitú „úlohu“. Druhý chcel, aby sme nemali nič, čo by už ne Svätom písme alebo v stvoreniach, dá sa
vatikánsky koncil vo svojej vieroučnej prešlo Máriinými rukami“. LevXHI., ktorý použiť na chválu Panny Márie. Tieto slová
konštitúcii o Cirkvi v tomto smere najprv prevzal učenie sv. Bernarda, poukazuje vo majú však konkrétnejšiu aplikáciu. Milosť
cituje všetky biblické pramene, ktoré určujú svojej encyklike Jucunda semper na to, že je večný život, ktorý sa už začal, a Panna
jej miesto v dejinách Zjavenia a v ta „každá milosť, ktorú tento svet dostáva, Mária ho mala v celej plnosti, pretože bola
jomstve Vykúpenia a potom sa venuje jej sa zvyčajne udeluje v troch krokoch: od „milosti p ln á “ (Lk 1, 28). Nájsť ju,
úlohe „služobnice“ (č. 60 anasl.), ktorá Boha Kristovi, od Krista Panne Márii a od znamená nájsť život, život milosti, Život,
sa opiera o slová: „Lebo jeden je Boh Panny Márie nám. “
ktorý nosila vo svojom lone.
ajeden prostredník medzi Bohom a ľucľmi
„Po nanebovstúpení svojho Syna M á
Poznanie, že sme deťmi takejto Matky,
- človek Kristus Ježiš... “(1 Tim 2,5).
ria «pomáhala svojimi modlitbami pri malo by byť pre nás stálym zdrojom
V tomto prípade nejde o zámernépočiatkoch Cirkvi». Spolu s apoštolmi radosti osobitne pri májových pobož
vyhľadávanie nejakého problému, ale a niekoľkými ženami «vidíme... aj Máriu nostiach. Ked nám ju Boh dal za Matku,
o vyšší princíp pochopenia, na ktorom sa vyprosovať svojimi modlitbami dar Du dal nám ju preto, že veľmi potrebujeme
zakladá vlastné prostredníctvo Panny Má cha, ktorý ju zatienil už pri zvestovaní»“ jej ochranu, aby za nás orodovala. Toto
rie. Súbežne s jediným prostredníctvom (KKC 965). Jej úlohou je aj teraz vykoná poznanie má byť však správne chápané
Ježiša Krista je zdôraznené: „Materské vať tú istú funkciu voči každému z nás a hlboko prežívané, pretože len takto sa
poslanie Márie voči ľuďom však toto vykúpených: starať sa o nás a bedliť nad stane mimoriadnym požehnaním pre
jediné Kristovo prostredníctvo nijako nami. Dáva nám zrod v Kristovi, získava jednotlivých veriacich, i pre celý svet, ako
nezatieňuje, ani nezmenšuje, lež dáva nám milosti, o ktorých sme ani netušili, sa to v dejinách za dvadsať storočí
najavo jeho účinnosť (LG 60), pretože že existujú. Pomáha vstať, keď sme padli. kresťanského života už neraz stalo. Jej
„spolupracovala na diele Spasiteľa celkom Ježiš je cesta k Otcovi, Panna Mária je duch a poslanie trvá dodnes. Má silu
mimoriadnym spôsobom“ (LG 61).
najpriamejšia, najkratšia, najistejšia obnovovať život i svet. Preto na ňu
Z tohto dôvodu „sa Panna Mária a najľahšia cesta k Pánovi.
nezabúdame, preto si ju ctíme, preto sa
uctieva v Cirkvi ako Orodovnica, Ochran
Takmer neuveriteľne znie scéna, ktorú k nej obraciame s prosbami ako k Matke,
kyňa, Pomocnica a Prostrednica. To sa priniesol denník Nový čas (21.02.1995):
ktorú nám daroval sám Pán.
však chápe takým spôsobom, že nič sa
Júlie Christieová sedela pri nemoc
neuberá, ani nepridáva hodnosti a úči ničnej posteli svojho 21-ročného syna,
nnosti Krista, jediného Sprostredkova ktorého lekári vyhlásili za beznádejný
teľa“(LG 62). Týmito slovamije vyjadrená prípad. Mladý muž upadol po dopravnej
významná sprostredkujúca úloha Panny nehode začiatkom februára 1995 do kómy.
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Ján Pavol II. navštívi
Azerbajdžan a Bulharsko
V dňoch 22. až 25. mája navštívi a ich žiaci preložili liturgické knihy
pápež Ján Pavol II. Azerbajdžan a Sväté písmo do starobulharčiny, čo
a Bulharsko. Potvrdil to hovorca sa stalo základom liturgického jazyka
Svätej stolice Joaquin Navarro-Valls slovanského pravoslávia a niektorých
3. apríla v oficiálnom komuniké. katolíkov byzantského obradu. Apoš
Bude to 96. zahraničná cesta Svä tolovia Slovanov sú uctievaní na vý
tého Otca za jeho takmer 24-roč- chode i na západe a relikvie sv. Cyrila
ného pontifikátu a prvá zahraničná spočívajú v Bazilike sv. Klementa
cesta v roku 2002. Obe etapy tejto v Ríme. V roku 1985 zostavil pápež Ján
cesty sú nielen z náboženského ale Pavol II. encykliku, v ktorej pripomenul
aj z kultúrneho a jazykového hľa 1100. výročie spomienky na slovanské
diska úplne odlišné od všetkých misie - Slavorum Apoštoli, (5. júna
ostatných ciest.
1985). Už 30. decembra 1980 vyhlásil
Svätý Otec sv. Cyrila a sv. Metoda za
Azerbajdžan___________________ spolupatrónov Európy.
Po obrate vo východnej Európe sa
Bývalá sovietska republika, nezávislá
od roku 1991, sa rozkladá medzi aj v Bulharsku začal proces demokra
Ruskom a Iránom. Má 7 700 000 tizácie. V roku 1991 vstúpila do
obyvateľov, 90% sú moslimi a z nich platnosti nová ústava a v roku 1996
je 62% šiitov. Okrem toho žijú boli zavedené primárne volby podľa
v krajine významné kresťanské men vzoru USA.
šiny ako ruskí pravoslávni veriaci
a starovýchodní
Arméni.
Po 9 rokoch ne
vyhlásenej vojny
s Arménskom sa
v roku 1998 do
siahla dohoda
o samozvanej re
publike Náhorný
Karabach. Tento
región dostal auto
nómiu. Väčšinou
tam žijú Arménci.
Od čias Ruskej
revolúcie existuje
v Baku jedna ka
tolícka farnosť.
V 50-tych rokoch
V Bulharsku žije 8 miliónov ľudí,
však bol kostol zničený. Od roku
1998 podlieha republika Kongregácii z nich je 83,5% pravoslávnych veria
pre evanjelizáciu národov a od 11. cich, 13% moslimov, 1,7% katolíkov
októbra minulého roku existuje v a 0,8% židov.
V krajine sú dve diecézy latinského
hlavnom meste Baku misia sui uiris,
obradu a to Sofia-Plovdiv a Ruse ktorú vedú saleziáni.
Nikopol. Gréckokatolícky exarchát sa
Bulharsko_____________________ nachádza v Sofii. Predsedom biskup
Druhou etapou cesty je Bulharsko, skej konferencie je apoštolský exarcha,
krajina kresťanského pôvodu Slo biskup Hristo Projkov. V roku 1988
vanov. Odtiaľ začali v 9. storočíbratia vyhlásil Svätý Otec za svätého kato
Cyril a Metod svoje kresťanské misie líka Jevgenija Bosilkova, ktorého
na Moravu, Balkán a do Ruska. Oni v roku 1952 popravili komunisti.
KP/TKKBS

Ján Pavol II. telefonoval
s františkánmi v Betleheme
Pápež Ján Pavol II. telefonicky
vyjadril svoju solidaritu františkánom
zatvoreným v kláštore pri Bazilike
Narodenia Pána v Betleheme. „V pon
delok 15. apríla popoludní telefonoval
s pátrom Ibrahimom Faltasom, poďa
koval rehoľníkom za ich kresťanské sve
dectvo a odovzdal im svoje požehnanie
v tejto mimoriadne ťažkej chvíli,“ hovorí
sa vo vyhlásení Vatikánu z tohto dňa.
„Svätý Otec sa informoval o zdra
votnom stave rehoľníkov a povzbudil ich,
aby naďalej vydržali a chránili tieto sväté
miesta,“ povedal páter Faltas pre misijnú
tlačovú službu Misna.
Rozhovor s pátrom Faltasom sa
uskutočnil počas stretnutia pápeža
s latinským patriarchom Jeruzalema
Michelom Sabbahom . Svätý Otec
vyjadril svoju starosť nad tým, že by sa
Bazilika Narodenia Pána mohla stať
bojiskom. Patriarcha povedal, že Ján
Pavol II. ho v istej chvíli počas rozho
voru veľmi pohnutý poprosil, aby mu
umožnil telefonické spojenie s pátrom
Faltasom. „Vytočil som číslo mobilu,

pápež pátra Faltasa pozdravil, opýtal sa
ho na najnovší vývoj situácie a poďako
val františkánom za ich svedectvo
pokoja,“ povedal patriarcha Sabbah.
Kustos františkánov pre Svätú zem
páter Giovanni Battistelli poďakoval
v mene celej rehole za toto gesto soli
darity Svätého Otca. Vyjadril sa, že
týmto pápež mimoriadnym spôsobom
potvrdil poslanie františkánov ako
strážcov svätých miest v Svätej zemi
a bratov y Betleheme posilnil, aby vo
svojej misii vytrvali.
Hovorca františkánov prosí za vyčer
paných spolubratov Hovorca františ
kánov v Svätej zemi páter Dávid Jaeger
vyslal 16. apríla vášnivú výzvu izraelskej
armáde, aby úplne vyčerpaným františ
kánom v Betleheme poskytla prístup
k vode, potravinám a elektrického
prúdu. V utorok 16. apríla popoludní
povolila izraelská armáda dvom nemoc
ným františkánom opustiť kláštor
a v džípe ich dopravili do Jeruzalema.
KP/TK KBS

LURDY 2 0 0 2
„Narodit sa z vody a z Ducha“ (Jn 3, 5)
V dňoch 8 .-1 3 .7 .2 0 0 2 sa u skutoční v Lurdoch m edzinárodné stretnutie, ktoré
organizuje Komunita Biahoslavenstiev (Okoličné pri Liptovskom Mikuláši). K tom uto
času treba ešte pripočítať čas potrebný na cestu do Lúrd, približne 2 dni pred začiatkom
stretnutia a 2 dni na návrat. Pre účastníkov je pripravený bohatý duchovný program,
ktorý je záväzný pre každého účastníka (liturgia komunity, prednášky, svätá omša,
duchovný program, možnosť návštevy lurdskej jaskyne, dom u sv. Bernadetty a iné).
Simultánny preklad je zabezpečený.
Upozorňujeme, že celé stretnutie je náročné a preto nie je vhodné pre deti a pre tých,
ktorí by nezvládli náročné podm ienky vzhľadom na svoj veku a zdravie. Strava je
zabezpečená.
Treba si vziať vhodné a pohodlné oblečenie a obuv nielen na horúce dni, ale i na príp.
daždivé počasie. Tiež bude potrebná karimatka a “ spacák” kvôli provizórnym nocľahom
počas cesty tam a späť.
Predbežná cena je cca 5.500,-S k a 3 0 ,-EUR
Termín odoslania záväznej prihlášky je 30. apríl 2002
Do prihlášky uvedie meno, priezvisko, stav, presnú adresu, rodné číslo, číslo pasu a
telefónne číslo.
Záväzné prihlášky odošlite na adresu:

Komunita Biahoslavenstiev
Okoličné 123
031 04 Liptovský Mikuláš
Bližšie informácie: sr. Dária, teľ č. 044/5526 364, alebo na adrese: e-mail:
komunita(S)isternet. sk
Za vašu modlitebnú podporu ďakujú bratia a sestry z Komunity Biahoslavenstiev.

-

V a s iľ H o p k o
b is k u p č is té h o s rd c a

Životné cesty prvého prešovského pomocného biskupa

Mladé roky______________________
ThDr. Vasiľ Hopko sa narodil 21. apríla
1904 v dedinke, ktorá sa nachádza
v okrese Bardejov na východnom Slo
vensku, v Hrabskom. Jeho rodičia - otec
Vasiľ Hopko a matka Anna, rod. Petrenková, boli chudobnými roľníkmi. Mali
viac detí. Okrem syna Vasiľa a dcéry
Márie ostatné zomreli hneď po narodení.
Dňa 6. júla 1905 sa nad obcou
prehnala silná búrka. VasiľHopko, otec
malého Vasiľka, ktorý bol zvonárom
i kostolníkom, išiel zvoniť na vežu
priam o pod zvony, ako je doteraz
zvykom. Blesk udrel do veže, zasiahol
ho a usmrtil. Mal vtedy 28 rokov.
Matka - vdova sa ocitla v ťažkej
situácii. Preto svoje dve siroty - syna
Vasiľa a dcéru Máriu zverila do opatery
svojim rodičom a roku 1908 odišla za
zárobkom do Ameriky. Tam si našla
prácu. Malého chlapca Vasiľa sa ne-
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skoršie ujal strýko a grécko he. Pre politické zmeny posledný
katolícky kňaz v Oľšavici semester absolvoval na Komenského
D em eter Petrenko. Jeho univerzite v Bratislave, kde v roku 1940
manželstvo bolo bezdetné. získal doktorát z teológie.
Chlapcovi Vasilovi sa veno
val s takou láskou, ako svoj Pôsobenie v Prešove______________
mu synovi.
Od 1. septembra 1936 do 31. augusta
Základné vzdelanie na 1942 pôsobil v Prešove ako spirituál
dobudol v škole v Barde gréckokatolíckeho seminára. Od 1. sep
jove. V štúdiu potom pokra tembra 1942 do 31. augusta 1943 bol
čoval na Evanjelickom gym tajomníkom biskupskej kancelárie.
náziu v Prešove, kde v roku Zároveň bol vymenovaný za profesora
1923 zmaturoval s vyzna morálnej a pastorálnej teológie na
menaním. Keďže túžil za Vysokej škole bohosloveckej v Prešove,
svätiť svoj život oltáru, roz ale plat nedostával. V tejto práci pokra
hodol sa pre štúdium teo čoval aj počas pôsobenia v Prešove, kde
lógie v prešovskom epar- popri duchovnej formácii bohoslovcov
chiálnom seminári. Svoje veľa času venoval národnostnej proble
teologické štúdia ukončil matike. Pobádaný biskupom Pavlom
v roku 1928.
Gojdičom, OSBM, usiloval sa tlmiť
rozpory medzi prívržencami ukrajin
NovokňazvPrahe_______ ského a rusínskeho smeru.
Kňazskú vysviacku prijal
Od roku 1943 z poverenia biskupa
z rúk biskupa P. Gojdiča Pavla Gojdiča, OSBM, organizoval
3. februára 1929. Po vys pomoc pre ukrajinských utečencov,
viacke bol ustanovený pre najmä gréckokatolíckych kňazov s rodi
dušpastiersku prácu v Čechách, kde nami, v čom pokračoval aj po roku
v krátkom čase zorganizoval Farnosť sv. 1945. Od mája 1946 do januára 1947
Klementa v Prahe. Vďaka jeho horlivosti pracoval ako zodpovedný redaktor
pražský arcibiskup František Kordač gréckokatolíckeho dvojtýždenníka
natrvalo prepustil gréckokatolíkom Blahovistnik.
Chrám sv. Klementa v centre Prahy.
Biskup Pavol Gojdič dňom 16. de Pomocný biskup__________________
cembra 1933zriadil v Prahe farnosť a za Biskup P. Gojdič, OSBM, predvídajúc
jej prvého správcu bol menovaný Vasiľ v Československu politický zvrat, obrátil
Hopko, za kaplána Miron Podhájecký. sa na Svätú stolicu v Ríme so žiadosťou,
Počas svojej pastoračnej činnosti aby dostal pomocného biskupa. Bulou
v Prahe sa zvlášť angažoval v Spolku sv. pápeža Pia XII. z dňa 2. januára 1947
Rafaela, ktorý bol zriadený na ochranu bolo oznámené, že za pomocného
vysťahovalcov. V rámci tohto Spolku biskupa bol menovaný ThDr. Vasiľ
navštívil českú a slovenskú emigráciu vo Hopko, s titulom biskupa midilského.
Francúzsku. Viedol misie pre Čechov na Prešovská eparchia mala takto po
Volyni a pre Slovákov v Juhoslávii.
prvýkrát v svojej histórii pomocného
Tu v Prahe sa po 22 rokoch stretol so biskupa. Vysvätený bol biskupom Pav
svojou matkou, ktorá sa po ťažkej práci lom Gojdičom, OSBM, v Prešove dňa
v Amerike vrátila do vlasti a stala sa jeho 11. mája 1947. Za svoje biskupské heslo
domácou. Napriek bohatému programu si zvolil slová z veľkňazskej modlitby
pokračoval vo svojom teologickom Ježiša Krista (Jn 17, 21): „Da vsijedino ,
formovaní na Karlovej univerzite v Pra- budut. “ (Aby všetci jedno boli).

doch pohrebu: „Boh mu doprial tej
milosti, že mohol ešte i v posledný deň
svojho života liturgizovať, že nebol na
nikoho odkázaný, lebo nezomrel ani
v posteli, ale sediačky. Prísny ku sebe až
do konca, neuznával chorobu, ani
bolesti... Taký bol náš biskup. Nepoznal
formalizmus, je ku sebe prísny a svoju
vieru a praktiky duchovného života
uplatňuje pokorne a prísne sám na sebe.“
Jeho charakterové vlastnosti si vážili
aj neveriaci. Tak napr. Ivan Macinský,
býv. riaditeľ UND v Prešove, básnik,
publicista, v jednom otvorenom liste
Ťažké roky_______________________
o ňom napísal s hlbokou úctou ako
o človeku, ktorý ho učil, ktorého si všetci
Násilnú pravoslávizáciu odmietol, preto
bývalí študenti ctili ako človeka čestného
bol od konca apríla 1950 v domácom
a veľmi ľudského, a ktorého si spolu
väzení. V noci 15. mája 1950 ho odviedli
s ďalšími učiteľmi váži ako nástupcov
s ďalšími významnými predstaviteľmi
takých veľkých osobností, akými boli
gréckokatolíckej cirkvi do internačného
A. Duchnovič a A. Pavlovič.
kláštora v Báči. Pri výsluchoch ho
Treba tu pripomenúť, že s takou
orgány Štátnej bezpečnosti podrobili Doma až do smrti_________________
neľudskému fyzickému a psychickému Od roku 1968 pôsobil vPrešove. Dňa úctou si naňho spomínajú aj jeho rodáci
týraniu. Osobitný proces s ním sa 2. apríla 1969 bol menovaný za svä v Hrabskom. Rád sa medzi nich vracal
uskutočnil v Bratislave 24. októbra tiaceho biskupa Prešovskej eparchie a pokiaľ mu čas dovoľoval, slúžil
1951. Na hlavnom pojednávaní ešte listom Ministerstva kultúry. Ani po roku v miestnom chráme. Jeho príbuzní sa
našiel toľko síl, že označil svoje výpo 1968 a ani po roku 1989 nebol však o ňom vyjadrovali vždy s úctou a oslo
vede za vynútené násilím. Štátnym súdne rehabilitovaný. Nevedno, či jeho vovali ho: „Otče preosvjaščennyj.“
Otec biskup ThDr. Vasiľ Hopko je
súdom z dňa 24. októbra 1951 bol rozsudok bol vôbec dodnes zrušený.
Zomrel vP rešove 23. júla 1976 príkladom pokory, svätosti a veľkého
odsúdený na 15 rokov väzenia. Vedľajší
trest: peňažná pokuta vo výške 20.000 v piatok o tretej hodine popoludní. utrpenia. Nikdy nehľadal slávu. NedoKčs, konfiškácia osobného majetku, Veriaci, duchovenstvo, ako aj príbuzní máhal sa spravodlivosti. Bol veľkým
strata občianskych čestných práv na a priatelia zosnulého otca biskupa sa človekom svojej doby, ktorý vedel nielen
dobu 10 rokov. Dôvod: Zločin velezrady s nebohým rozlúčili v Katedrálnom milovať, ale aj odpúšťať. Veľmi rýchlo
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove zabudol na všetky príkoria a nikdy
a zločin vyzvedačstva.
Väznili ho v Ruzini, Ilave, Leopoldove v stredu28.júla 1976. Posledná rozlúčka nepoznal, čo je to pomsta. Pre každého
a Valdiciach. Takmer 23 ráz ho premiest so zosnulým otcom biskupom Vasilom človeka a to bez ohľadu na jeho ná
ňovali do rôznych väzení, kde vykonával Hopkom vyvrcholila na verejnom cinto boženstvo, či národnosť mal slovo
najrozličnejšie práce: zhotovoval špend ríne vPrešove 29. júla 1976. Obrady útechy a porozumenia. Práve preto na
líky, šil matrace, plátal vrecia na múku, spojené so zádušnou sv. liturgiou vykonal ňom lúdia lipli s neobyčajnou láskou
robil povrazy, brúsil kľúče. Okrem toho gréckokatolícky biskup dr. Joakim Segedi a bolo medzi nimi aj mnoho inovercov.
Zo všetkých síl sa snažil slúžiť svojej
bol mučený rôznymi väzenskými metó z Juhoslávie a vtedajší prešovský ordinár
dami. Mučili ho a správali sa k nemu tak, gréckokatolíckej cirkvi Mons. Ján Hirka. eparchii ako pomocný biskup a potom
akoby ani nebol človekom. V Ruzini pri Po obradoch na prešovskom cintoríne aj ako svätiaci biskup. Obdivuhodná
Prahe strávil na samotke 122 dní. V cele bola rakva s telesnou schránkou otca bola jeho láska k Svätému Otcovi,
smel iba chodiť a sadnúť si mohol iba biskupa z cintorína odvezená a uložená k východnému obradu, k svojmu ľudu.
k jedlu. V noci ho budili a reflektorom mu do kiypty Katedrálneho chrámu sv. Jána Bol to človek modlitby. V posledných
svietili priamo do očí, alebo nečakane Krstiteľa v Prešove.
rokoch svojho života kde sadol, tam sa
obliali studenou vodou. Na povel musel
„Každý, kto bližšie poznal osobnosť modlil. Jeho ústa stále šeptali modlitby.
robiť drepy. Nohy mal opuchnuté ako vladyku Vasiľa, musel si zamilovať jeho Pri svojej smrti mohol pokojne povedať
kláty, ktoré ho veľmi boleli. Keď odpadol, milú bezprostrednosť, srdečnú otvo so sv. apoštolom Pavlom: „Dobrý boj
dozorca otvoril dvere a začal do neho renosť, nezlomnú lásku k ľudu, z kto som bojoval, beh som dokončil, vieru
kopať a biťho. Každý deň si však mučitelia rého pochádzal, osobnú skromnosť, som zachoval. Už mám pripravený
vymysleli iný druh týrania. Zaobchádzali vytrvalú zbožnosť a d o brotu jeho veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen
s ním horšie ako s najväčším vrahom. priezračne čistého srdca.“
deň dá Pán, spravodlivý sudca “ (2 Tim
Neskôr o tom hovorieval: „To, čo som
4, 7-8).
prežil, neželám nikomu na svete.“ Svoje Svedectvá o ňom__________________
utrpenie sám označil ako vysokú školu Peknú charakteristiku podal o ňom
Z knihy F. Dancáka: Da vsi jedino
pokory, ktorá naučí človeka trpieť, praco vtedajší prešovský ordinár Mons. Ján
budut / Aby všetci jedno boh
vať, slúžiť a mlčať.
Hirka, terajší sídelný biskup, pri obra
spracoval a upravil Juraj Gradoš.
Biskup V Hopko sa takto stáva pravou
rukou biskupa P. Gojdiča. Pri svojich
vizitáciách po farnostiach povzbudzoval
veriacich vo vernosti viere, plneniu si
svojich náboženských a občianskych
povinností, láske a vernosti k svojej cirkvi
a východnému obradu.
Spolu s biskupom P. Gojdičom,
OSBM navštívili v bavorskej obci
Konnersreuth stigmatizovanú Teréziu
Neumannovú. Vhodné je tu spomenúť,
že biskup P. Gojdič pri pohľade na rany
Terézie omdlel.

Po dlhoročnom mučení a väznení
začal trpieť silnou nervovou depresiou,
ku ktorej sa pridružili aj iné choroby.
Vedenie väznice sa obávalo, aby ne
zomrel vo väzení, preto mu roku 1964
prerušili trest a internovali ho v kláštore
v českom Oseku, kde bol duchovným
správcom tam umiestnených rehoľných
sestier. Po vypršaní trestu a po krátkom
pobyte v Košiciach v roku 1967 musel
opäť odísť do Oseku, kde žil v „sta
robinci“. Až na jar 1968 sa mohol vrátiť
na Slovensko. Ihneď sa zapojil do aktivít
za legalizáciu gréckokatolíckej cirkvi.
Zúčastnil sa na pamätnom zhromaž
dení gréckokatolíckych kňazov v Koši
ciach 10. apríla 1968, ktoré anulovalo
vynútené rozhodnutie z roku 1950
o zrušení únie a splynutí gréckokato
líkov s pravoslávnymi.
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STROPKOV - „ V milostivom čase
som ťa vyslyšal a v deň spásy som ti
pomohol. Hľa teraz je milostivý čas,
teraz je deň spásy!“ (2 Kor 6, 2).
V Stropkove, v kláštore otcov redemptoristov, sa od 12. do 15. marca 2002
konali duchovné cvičenia, na ktorých sa
zúčastnilo 20 manželiek kňazov.
Spoločne s o. Jánom Karasom sme sa
zamýšľali ako žiť kresťanstvo v každo
dennom živote: v manželstve, rodine, vo
V poradí tretím biskupom na prešovbiskupom Pankovičom, ktorý ho meno
farskom spoločenstve, v duchu odpúš skom stolci bol Dr. Mikuláš Tóth. Patril val v r. 1873 za mukačevského kanonika
ťania, požehnávania a lásky. Rozhodli sme medzi najvzdelanejších mužov v cirkvi a následne za rektora užhorodského
sa nanovo prijať Ježiša ako svojho Pána vo svojej dobe.
seminára.
a dovoliť mu, aby v nás konal. „ Už nežijem
N arodil sa v rodine kantora 10.
Po smrti prešovského biskupa Jo
ja, ale žije vo mne Kristus“(Gal 2,20).
augusta 1833 vMukačeve. Po získaní zefa Gaganca ho Svätý Otec Pius IX.
Ďakujme Bohu za milosť, že sme sa základného vzdelania pokračoval v štú dňa 3. apríla 1876 vymenoval za
na týchto duchovných cvičeniach mohli diu na gymnáziu v Satu Mare v Rumun biskupa na uvoľnený prešovský bis
zúčastniť. N aša vďačnosť p a trí aj sku, kde ukončil aj filozofiu. Cítiac vo kupsky stolec a jeho samotná konseko. Jánovi Karasovi, prešovskému bis svojom srdci kňazské povolanie rozho rácia sa uskutočnila 21. mája v tom
kupstvu a všetkým, ktorí tieto exercície dol sa pre štúdium teológie. Vtedajší istom roku v Užhorode.
pre nás pripravili.
Ako bývalý univermanželky kňazov
zitný profesor sa
s veľkou usilovnosťou
LUBLIN - Po úspešnom obhájení
pustil do budovania
doktorských prác na akademickej pôde
cirkevného školstva
Katolíckej univerzity v poľskom Lubline
a sám štedro podpo
v dňoch 4. 3., 5. 3. a 7. 3. 2002 získali
roval veľkými suma
doktorát z pastorálnej teológie so zame
mi študentov z chu
raním na masmédia a spoločenskú komu
dobných sociálnych
nikáciu traja doktoranti zo Slovenska :
pomerov. Okrem to
ThLic. Slavko Ganaj (prešovská diecéza)
ho založil viacero
ThLic. Silvia Horňaková (košickýexaichát)
fondov na podporu
ThLic. Peter Maniak (košická arcidiecéza).
mládeže, sirôt a chu
Slavko Ganaj
dobných. Jeho veľkou
zásluhou bolo otvo
APOŠTOLSKÝ EXARCHÁT KO
renie vlastného eparŠICE - Program vladyku Milana:
chiálneho seminára
18. 3. 2002 - 17.30 hod. - slávil
a to 12. septembra
v Zdobe archijerejskú sv. liturgiu, pri
v roku 1881. Naši
ktorej posvätil evanjeliár, kríž a udelil
bohoslovci predtým
pomazanie chorým.
študovali v Užhoro
24. 3. 2002 - na Kvetnú nedeľu sa
de, Budapešti a Os
vladyka Milan v Trebišove stretol s mlá
trihome. Hoci pochá
dežou, kde o 11.30 hod. slávil archi mukačevský biskup Vasiľ Popovič ho dzal z maďarského kultúrneho prostredia,
jerejskú sv. liturgiu, o 13.30 hod. privítal poslal na štúdia do Budapešti. Vysvä nepodľahol maďarizačnému tlaku a pod
v kultúrnom stredisku mladých, ktorým tený na kňaza bol tým istým biskupom poroval miestnu kultúru cez školy a cir
sa prihovoril a o 15.30 hod. sa zúčastnil dňa 18. decembra 1857 (podľa julián kevný život. Počas svojho účinkovania
dialógu. Stretnutie sa zakončilo o 16.30 skeho kalendára na sviatok sv. Miku precestoval skoro celú eparchiu vyko
hod. koncertom chvál.
láša) na Čemečej Hore pri Mukačeve. návajúc kanonické vizitácie. V roku 1881
25. 3. 2002 - 17.30 hod. - vykonal Aj ďalej pokračujúc v štúdiách získal dal renovovať interiér katedrály. Zomrel
pastoračnú návštevu farnosti Košice - v roku 1860 doktorát teológie. Krátko náhle v rozkvete svojej apoštolskej práce
Ťahanovce a v chráme Zvestovania nato sa stal Spirituálom a profesorom v 49 roku života, dňa 21. mája 1882
Presvätej Bohorodičky slúžil archi teológie v Užhorode. Vzhľadom na jeho a v šiestom roku svojej biskupskej služby.
jerejskú sv. liturgiu.
vynikajúce odborné vedomosti, ktoré Slávnostne bol pochovaný za velkej účasti
27.
3. 2002 - 18.00 hod. - archije- v krátkom čase preukázal ako pred duchovenstva a veriacich a jeho telesné
rejská sv. liturgia - pastoračná návšteva nášajúci, bol menovaný za profesora pozostatky boli uložené v krypte prešov
vo farnosti Belža
morálky na univerzite v Budapešti. skej katedrály.
Nielen jeho odbornosť, ale aj jeho
hlboké duchovné danosti boli ocenené
Peter Šturák

120. rokov od smrti prešovského
biskupa Dr. Mikuláša Tótha

(1833-1882)
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Návšteva v škole
Dňa 20. marca 2002 reali
zovali študenti 2. a 3. ročníka
Gréckokatolíckej bohosloveckej
fakulty Prešovskej univerzity
poslednú časť práce na tvorbe
dobročinnej akcie v Špeciálnej
škole internátnej na Vodárenskej
ulici v Prešove.
Počas stretnutia študenti
odovzdali deťom darčeky a vý
sledok zbierky, ktorú zorgani
zovali v priebehu dvoch týždňov
na pôde fakulty. Podujatie po
kračovalo vlastnou tvorbou prezentovaňou študentmi so zapojením detí zo
Špeciálnej internátnej školy.

Keďže podujatie je už v poradí druhé,
prechádza do etapy udržiavania vzájomných kontaktov a tradícií.
Beáta Balogová

NIŽŠIE SVÄTENIA V PREŠOVE
svätiteľ zveruje svätencom službu pivca,
čtecaa svišcenosca. Svätenec dostáva pri
svätení sviečku, stichár a knihu apoš
tolských čítam. Podstatnou čas
ťou nižších sväteníje postrihnutie
vlasov na hlave. Týmto svätenec
dáva najavo svoje zasvätenie sa
službe Bohu a svätitel sa modlí,
aby Boh vložil pravdu na jeho
hlavu, aby žijúc podlá Božích pri
kázaní bol hoden stáť po pravici
Pánovej.
Vo svojich modlitbách pros
me dobrotivého Boha za jeho
služobníkov, aby zo dňa na deň
rástli v čnostiach a pripravili sa
Hirka nižšie svätenia - postriženije 15 na chv ílu, keď im bude zverený vyšší
bohoslovcom prešovskej eparchie.
stupeň služby.
Postriženije je prvým stupňom kňazDaniel Dzurovčin
stva. Udelúje sa pred svätou liturgiou, kedy

Dňa 25 .marca 2002 na sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičky udelil
prešovský sídelný biskup Mons. Ján

Duchovné cvičenia

s p. Francoisom Xavierom
generálnym m oderátorom Komunity Blahoslavenstiev
na tému

„Odvaha veriť
od 18. - 24. augusta 2002 v Arcibiskupskom seminári v Olomouci
Predpokladaná cena je 1 500,-S k.
V prípade záuimu sa prihláste na adrese:
Komunita Blahoslavenstiev,
Okoličné 123
031 04 Liptovský Mikuláš
tel. 044/5526 364, e-mail: kom unita@ isternet.sk

28.
3. 2002 - 9.00 hod. - uvedenie
nového prekladu evanjeliára schvále
ného Svätou stolicou dňa 7. apríla 2001
- posviacka antimenzionov
- archijerejská liturgia s posviackou myra
- liturgické umývanie nôh
- odovzdanie vyznamenaní najaktív
nejším kňazom, s právom nosiť zlatý
kríž a zlatý kríž s ozdobami
29.3.2002 - 8.00 hod. - Veľký piatok;
STRASTI - čítanie 12 evanjelií o utrpení
Ježiša Krista
- 15.30 hod. - Večiereň s uložením
plaštenice do Božieho hrobu
30. 3. 2002 - 16.30 hod. - Liturgia
sv. Bažila Veľkého s udelením sv. krstu
dospelým
31.3.2002 - 5.00 hod. - Bohoslužba
vzkriesenia Pána s posvätením paschálnych jedál
- 9.00 hod. - Slávnostná archijerejská
sv. liturgia „Sviatku sviatkov“ a myrovanie
1.
4. 2002 - archijerejská sv. liturgia
vo farskom chráme v Michalovciach
4. 4. 2002 - 15.00 hod. - futbalový
turnaj v športovej hale ZEKON v Mchalovciach, organizátor - mesto Michalovce;
5. 4. 2002 - 18.00 hod. -prvý piatok
- archijerejská sv. liturgia v Sečovciach
6.4.2002 - 9.30 hod. - fatimská sobota
- archijerejská sv. liturgia v Klokočové
7. 4. 2002 - 10.00 hod. - vysviacka
diakona Slavomíra Gállika na kňaza
v Sečovciach, svätiteľom je vladyka
Slavomir Miklovš - biskup križevacký
9. 4. 2002 - od 9.00 hod. - do 16.00
hod.: celoexarchátne kňazské stretnutie
v Chráme Svätého Ducha v Mchalovciach
10. 4. 2002 - úrad Košice - prijatie
návštevy z USA
14.4.2002 - 10.00 hod. - pastoračná
návšteva farnosti Strážske
19.4.2002 - 10.00 hod. - zasadnutie
ekonomickej rady exarchátu
í
21. 4. 2002 - 5. výročie zriadenia
farnosti Premenenia Pána v Spišskej
Novej Vsi a slúženia sv. liturgie v novo
postavenom gréckokatolíckom chráme,I
celodenný program: 10.00 hod. -J
archijerejská sv. liturgia
I
14.00
hod. - 16.00 hod. - akadémia
v koncertnej sále REDUTA
j
- prednáška o. ThDr. Šturáka - histoJ
rický prierez života gréckokatolíkov na Spišl
- ženský chrámový zbor D IM ITl
RIOS z Poráča
1
- Anna Servická - duchovné piesnel
- sestry Kašperové - piesne
1
- záver: mládežnícky zbor Spišský
Nová Ves
1
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22.4.2002
- 29.4.2002 - služobná
cesta do Ríma
Sympózium európskych biskupov
o mládeži
diakon Martin Mihaľ
PREŠOV - V rámci nedeľných boho
služieb 7. apríla sa v prešovskom grécko
katolíckom biskupstve konali modlitby za
pokoj vo svete. Gréckokatolíci sa tak na
čele so svojím biskupom Mons. Jánom
Hirkom pripojili k celosvetovým mod
litbám, ktoré inicioval pápež Ján Pavol II.
Kňazi v prosbách prosili o mier a spravod
livosť pre národy trpiace násilím a veria
cich oboznámili s výzvou Svätého Otca,
ktoiý vzhľadom na dramatickú situáciu vo
Svätej zemi vyzval celú Cirkev, pros
tredníctvom listu kardinálovi Angelovi
Sodanovi, k úpenlivej modlitbe za „ná
rody sužované v týchto dňoch neslý
chaným násilím. “ Spoločné modlitby
veriacich za pokoj vo svete sa konali aj po
sv. liturgiách a rovnako v rámci večiemí
a popoludňajších pobožností. V niek
torých chrámoch sa na tento úmysel ko
nala adorácia Najsvätejšej Eucharistie.
Marek Pribula
PREŠOV - Na Velký štvrtok 28. marca
o 9.30 hodine slúžil archijerejskú sv. liturgiu
biskup Mons. Ján Hirka spolu so všetkými
kňazmi prešovskej diecézy. Pri tejto
slávnostnej liturgii, ktorá sa koná na
pamiatku ustanovenia sviatosti kňazstva,
posvätil biskup olej - myro, ktorý sa používa
pri udeľovaní sviatosti birmovania. Večer
o 16.30 hodine slúžil správca farnosti Igor
Zimovčák v katedrále sv. liturgiu Bažila
Veľkého s večierňou. Pri tejto bohoslužbe
sme si pripomenuli ustanovenie Eucha
ristie Ježišom Kristom, umytie nôh apoš
tolom a Judášovu zradu. O 18.00 hodine
potom biskupský vikár Pavol Repko slúžil
Strasti, čo je utiereň Veľkého piatku, pri
ktorej sa číta dvanásť úryvkov evanjelia
o utrpení Ježiša Krista.
Pri Velkopiatočnej večiemi, ktorú slúžil
;otec biskup J án Hirka v katedrálnom chrá
me o 17.00 hodine, sa do hrobu uložila
plaštenica.
Dňom Ježišovho odpočívania v hrobe
ie Veľká sobota. Svätú liturgiu slúžil gene•álny vikár Ján Zavacký o 18.00 hodine.
Velkonočná nedeľa - Velká nedeľa Paschy
e dňom vzkriesenia Ježiša Krista. Utiereň
/zkriesenia, ktorá sa začína prenesením
,)laštenice na oltár, kde zostane až do sviat:u Nanebovstúpenia Pána, slúžil otec
áskup Ján Hirka o 4.00 hodine ráno. Po
p o o
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Prešovský biskup Ján Hirka
sa stretol s deťmi a mládežou

Tradičné každoročné stretnutie
prešovského diecézneho biskupa Mons.
Jána Hirku s deťmi a mládežou sa usku
točnilo na Kvetnú nedeľu 24. marca. Na
celodennom programe sa zúčastnilo

viac ako 1000 detí a mladých ľudí
z prešovskej diecézy. Začalo sa sláv
nostnou sv. liturgiou v Katedrálnom
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove
o 11.45 hodine. Po svätej liturgii, ktorú
slúžil diecézny biskup Ján Hirka, po
žehnal ratolesti - na pamiatku slávneho
vstupu Ježiša Krista do Jeruzalema. Od

14.15 hodiny sa otec biskup stretol
s deťmi a mládežou v budove Ciemého
Orla. Stretnutie moderoval biskupský
vikár Pavol Repko. V úvodnej časti si deti
so záujm om vypočuli rozprávanie
o beatifikácii biskupa Gojdiča v Ríme
a o celom procese betaifikácie z úst
postulátora tohto procesu Jána Krehlíka. Stretnutie potom spestril spev det
ského zboru z Vranova nad Topľou.
V besede, ktorá nasledovala, otec biskup
odpovedal mladým ľudom na otázky,
ktoré sa týkajú zmyslu života, kríža
a obety v živote kresťana a tiež vyzdvihol
a dal do pozornosti velké príklady ľudí
viery, ktorí ani v najťažších chvíľach
svojho života nezanevreli na Boha, ale
práve naopak, často ich utrpenie k nemu
ešte viac priblížilo. Stretnutie sa zakon
čilo o 16.00 hodine opäť v katedrálnom
chráme, kde sa uskutočnila pobožnosť
krížovej cesty.
Marek Pribula

Velký štvrtok v prešovskej
Katedrále sv. Jána Krstiteľa
Velký štvrtok uvádza celý kresťanský
svet do slávenia Velkonočných udalostí,
keď si veriaci pripomínajú najdôleži
tejšiu udalosť celého kresťanského ná
boženstva - umučenie a vzkriesenie
Ježiša Krista. V Katedrálnom chráme
sv. Jána Krstiteľa v Prešove slúžil
prešovský biskup Mons. Ján Hirka
spolu s viac ako 180-timi kňazmi
prešovskej diecézy sv. liturgiu Pri tejto
liturgii, ktorá sa koná na pamiatku
ustanovenia kňazstva, posvätil olej myro, ktorý kňazi používajú pri udeľo
vaní sviatosti myropomazania - birmo
vania. V duchu odporúčaní Svätého
Otca Jána Pavla II. si prítomní kňazi
spolu so svojím biskupom obnovili
kňazské sľuby. Na záver slávnosti po
svätil otec biskup antimenziony. Antim enzion je spravidla obdĺžnikový
z plátna vyrobený predmet, v ktorom sú
uchovávané relikvie svätých alebo
blahoslavených. Tento antimenzion je
uložený na každom oltári, na ktorom

sa prináša Eucharistická obeta. Sto
dvadsať antimenzionov, ktoré sú určené
pre chrámy prešovského biskupstva,
uchovávajú relikvie bl. biskupa Pavla
Petra Gojdiča. V homílii sa otec biskup
prihovoril prítomným, okrem iného, aj
týmito slovami: „Na Kalvárii pod Je
žišovým krížom boli ľudia, ktorí smútili
a plakali, ktorí trpeli. Rovnako však boli
tam aj takí, ktorí sa radovali. Aj dnes
mnoho ľudí trpí a mnoho ľudí sa raduje.
Skúsenosť tých, ktorí stáli na Kalvárii
a potom zažili aj slávne veľkonočné
ráno, nám všakjasne ukazuje, že radšej
máme v živote trpieť s Kristom, ako sa
radovať s hriešnikmi. “ Po skončení
slávnosti v katedrálnom chráme sa kňazi
stretli v priestoroch biskupskej reziden
cie, kde si okrem iného prevzali Posol
stvo Svätého Otca Jána Pavla II., ktoré
pápež adresoval kňazom celého sveta
pri príležitosti Zeleného štvrtka.
Marek Pribula

*

Radostné: Christos voskrese!

LUTINA - Počas slávenia sviatkov
Kristovho vzkriesenia sme v Ľutine
prežívali dni spoločných liturgických
slávení, modlitieb ale i radosti a spevu.
V nedeľu Paschy ešte pod hviezdnatou
oblohou so sviecami v rukách sme obišli
našu baziliku a so vzkrieseným Kristom
prešli z tmy do obdivuhodného svetla.
Po utierni nasledovalo tradičné svätenie
jedál - pre „mestského človeka“ roman
tický zážitok - vonku pri chráme a v ko
šíkoch popri pasche i ostatných voňa
vých dobrotách bola zapálená svieca.
Samozrejme slávnostná liturgia bola
spojená s večierňou. Na Veľkonočný
pondelok okrem tradičnej oblievačky
v kultúrnom dome nás čakalo ďalšie
milé prekvapenie. Evanjelizačný kon
cert. Naša hudobná skupina (zatiaľ bez
mena) nám dala okúsiť počas dvoch
hodín spevu a slova radosť z Kristovho
vzkriesenia. Bolo vidno, že od vianoč
ného vystúpenia nezaháľali, ale usilovne
nacvičovali. Vedúci, spevák a gitarista je
náš duchovný otec Mgr. Peter Milenký;
spevom a hrou na gitare a tamburíne

ho doprevádzajú sestry Veronika a Petra
Čorňákové, bubny obsluhuje Vladislav
Marčák, syntetizátor Marián Múdry
a ďalšiu gitaru Ján Poráč. Piesne známe
i neznáme navzájom spojené s ohláse
ním Kristovho víťazstva nad hriechom,
umelecký výkon, radosť v tvárach
účinkujúcich i publika... Zaplnená sála
kultúrneho domu rôznych vekových
kategórií, dobrá nálada, smiech ale
i zamyslenie naznačovali otvorené
srdcia pre posolstvo spásy. Naučili sme
sa krásnemu nápevu Christos voskrese,
ale i radostnej pesničke pre dva „zbory“
- ženský i mužský.
Koncertom potešili i veriacich vo
filiálnych obciach Jakovany a Olejnlkov.
Škoda, že aparatúru má hudobná
skupina iba požičanú a nemôže zaniesť
posolstvo spásy týmto netradičným
spôsobom do ďalších miest a obcí.
Vďaka Ti, Kriste, za nášho duchov
ného otca Petra i všetkých mladých,
ktorým dávaš silu ohlasovať Tvoje
Zmŕtvychvstanie.
CM

BLAHOŽELANIA
Náš duchovný otec Mgr. Anton Pariľák
oslávil dňa 16.4. 2002 svoje 28. narodeniny.
V našej farnosti pôsobí od 1. 7. 1998 ako
správca farnosti Petkovce a filiálky Zlatník.
Ďakujeme Nebeskému Otcovi za to, že našu
farnosf obdaril kňazom podľa Ježišovho srdca,
ktorý ju v láske a Božej bázni spravuje. Pri tejto
príležitosti vám duchovný otče ďakujeme za
velkú lásku, ktorou sa k nám prihovárate. Ste
kňazom pre každú generáciu. Želáme Vám, aby
Boh žehnal Vašu pastoračnú prácu, obdaril Vás
svojimi milosfami, darmi Svätého Ducha
a ochranou Panny Márie.

Mnoho rokov, šťastných rokov!
Hospodárska rada a veriaci farnosti Petkovce
Gabriele Ficovej k jej 33. narodeninám veľa
lásky, zdravia, šťastia, Božieho požehnania

a Ochranu Presvätej Bohorodičky vyprosuje

manžel Peter, dcéry Gabika, Ivanka a Marianka.
25.
marca 2002 si titulárny arcidekan Emil
Sičák, teraz výpomocný duchovný v Humennom pripomenul 30. výročie kňazskej vys
viacky. Slávnostnú sv. liturgiu odslúžil 7. apríla
2002 v domove dôchodcov na Mierovej ulici
v Humennom v spoločnosti otcov duchovných
humenských farností. Božie požehnanie, mi
losti Svätého Ducha, ochranu Presvätej Boho
rodičky a pevné zdravie na mnoho rokov, šťast
ných rokov praje

Peter Fic s rodinou
Všetko najlepšie Miroslavovi Hricíkovi
zúbreža k jeho 40. narodeninám, ktoré slávi
7. mája 2002. Veľa zdravia, šťastia a Božieho
požehnania praje

Peter a Miro

skončení utierne slúžil aj sv. liturgiu
a požehnal veľkonočné pokrmy. Slávnost
nú archijerejskú sv. liturgiu sv. Jána
Zlatoústeho slúžil potom v katedrálnom
chráme o 10.00 hodine.
Marek Príbula

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Rádio
LUMEN - jediná kresťanská roz
hlasová stanica usporiadala 6. apríla
v Dome kultúry v Liptovskom Miku
láši slávnostný večer, ktorý bol veno
vaný 9. výročiu R ádia a zároveň
zahájeniu vysielania na frekvencii
89,7 M Hz v Liptovskom Mikuláši
a okolí.
V úvode generálny riaditeľ Rádia
LUM EN ThLic. V ladim ír Slovák
privítal h o stí a oboznám il ich so
vznikom Rádia. Prvý signál sa objavil
v éteri 7. apríla 1993. Išlo o Rádio
Mária, ktoré vysielalo 4 hodiny denne
a jeho signál nepokrýval ani celé i
mesto Banská Bystrica. Od decembra
1994 Rádio zmenilo svoj názov na Lumen, čiže Svetlo a začalo pracovať na
postupnom rozširovaní vysielacieho )
programu i pokrývaného územia.
Dnes vysiela 24 hodín denne pros
tredníctvom 12 vysielačov a pokrýva
viac ako 2/3 slovenského územia.
Okrem „pokoja v éteri“ ponúka I
kvalitnú hudbu orientovanú na stred- I
nú generáciu, objektívne spravodaj- I
stvo, kultivovanú zábavu a množstvo I
diskusií, športové a kultúrne spra- I
vodajstvá a tiež pravidelné ankety, I
publicistické relácie a dialógy s od- I
borníkmi.
1
V slávnostnom programe vystúpilo I
aj Divadlo JGT, Zvolen so slávnym I
muzikálom „Cigáni idú do neba“.
1
Hlavným cieľom Rádia Lumen je I
byť čím ďalej tým viac príjemným spo-1
ločníkom doma, v práci i na cestách. B
Nalaďte si aj vy Rádio Lumen!
I
Marta D ro tá ro va
VIEDEŇ - Po prvý raz v histórii s a l
vo Viedni zišli katolícki duchovniB
p astieri m ládeže oblasti s t r e d n e j
Európy. Na stretnutí sa z ú č a s tn il*
duchovní pastieri z Rakúska. ČeskaH
Slovenska, Maďarska a Slovinska. A k «
inform oval rakúsky spolkový d u f l
chovný pastier a organizátor s tre tB
nútia Christian Wiesinger na podujatH
sa zdôraznila úloha utvárať s p o H
ločnost Európy v kresťanskom duchuH
K P /T K K B M
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KRESTANSTVO NANOVO OBJAVENE

Nem ôžem e nehovorit
o tom, čo sm e videli
a počuli.
ŽIVOT PRVÝCH KRESŤANOV
Predchádzajúce úvahy nám ukázali
obdivuhodné rozšírenie kresťanstva.
V krátkom čase zaplavilo všetky rímske
provincie a zasiahlo všetky spoločenské
vrstvy. Tam, kde zapustilo korene, život
človeka sa stal pokojným, preniknutým
láskou a otvoreným pre druhých.
V spoločenstvách sa zjavila taká hlboká
jednota, že zničila všetky bariéry medzi
ľuďmi. Kde bola príčina tohto rýchleho
rozšírenia kresťanstva a premeny, ktorú
so sebou prinášalo? Prečo Rímska ríša
neprijala M itrov kult? Alebo prečo
neprijala judaizmus, napriek pokusom
židovskej diaspóry? Odpoveďou na tieto

otázky je: evanjelizácia! Dnes si teda
povieme o tomto pojme, čo bolo obsa
hom evanjelizácie a ako bolo v 2. storočí
ohlasované kresťanstvo.
Najprv musíme osvetliť základnú
schému evanjelizácie:

Ponuka „zakúsiť1milujúceho Boha
Evanjelium, ktoré ohlasuje Cirkev
všetkých čias, zasahuje človeka v naj
hlbšej vrstve. V tej, kde sa odohráva
najvážnejšia dráma ľudskej existencie
bez ohľadu na to, či je bohatý alebo
chudobný, či je vzdelaný alebo bez
vzdelania, či žije v 2. alebo 20. storočí.
Pri prvom dotyku spôsobí evan
jelium človeku bolesť, lebo ho
nemilosrdne odhalí. Strháva
všetky masky slušnosti a poc
tivosti, ktoré si nasadzuje, aby
bol spokojný sám so sebou.
V jeho svetle sa každý človek
zjaví ako hriešnik! To znamená,
ako bytosť odlúčená od Boha.
Bytosť, ktorá tým, že hľadá
šťastie na vlastnú päsť, ocitne sa
v bludnom kruhu svojho „ja“.
Človek, nespokojný s tým, čo
má, ustavične sa pachtiaci mať
viac, ustavične nenasýtený,
ustavične trpiaci a spôsobujúci
utrpenie iným. Človek, ktorý sa
spoznáva v tomto obraze, však
dostáva cez evanjelium aj nád
herný prísľub. V Ježišovi Kris
tovi, ktorý sa stal človeku podob
ným vo všetkom okrem hriechu,
ale svojou smrťou prijal všetky
jeho následky a vzkriesením
zlom il jeho moc nad nami,
v tomto Ježišovi Kristovi sa mu
ponúka uzdravenie a záchrana.
On, zmŕtvychvstalý Pán, môže

mu dať svojho Ducha, ktoiý ho nanovo
stvorí a premení. Ducha, ktorý ho
umiestni do nového rozmeru pravdy, že
Boh ho miluje, a to vo všetkých
momentoch života. V tejto pravde znova
nadobúda nádej, ktorú stratil hriechom.
Človek vidí Božiu dobrotu aj v tých
udalostiach, ktoré predtým nazýval
nešťastím. Nový život, ktorý v ňom
počne Duch Svätý, je láska, ktorá ho
uschopní žiť v jednote s inými. Toto
všetko evanjelium nepredkladá ako
ideál, ktorý by mal človek dosiahnuť
vlastnými silami, ale ako prísľub toho,
čo chce Boh uskutočniť. Radostná zvesť
teda hovorí o Bohu živom, o Bohu lásky,
ktorý chce vstúpiť do nášho života už
tu na zemi, nie až po smrti, a urobiť nás
šťastnými. Zvestuje, že Boha možno
zakúsiť v tom, čo pre nás robí, a že iba
táto skúsenosť zmení človeka. Jedinou
podmienkou, aby sa toto všetko usku
točnilo je viera! Ak človek uverí Kristovi
a jeho moci, ktorá ho môže urobiť
novým stvorením, evanjelium začne
formovať jeho život.

Evanjelium potvrdené životom_______
V 2. storočí sa takáto Radostná zvesť
dostala do uší pohanov v celej svojej
pôvodnej čistote. Jej ohlasovanie bolo
navyše uľahčené tým, že ju hlásali cirkvi,
ktorých členovia mohli z vlastnej skúse
nosti potvrdiť, že prijaté evanjelium
prekvasilo celý ich život. Tá láska
a jednota, ktoré evanjelium sľubovalo,
boli v týchto spoločenstvách každo
denným faktom. Nie ako v ostatnej
spoločnosti, kde to vždy závisí od
vrtochov nálady. Ďalším javom, s kto
rým sa pohania mohh rukolapne stret
núť, boli prúdy preliatej krvi kresťanov.
Ona najpresvedčivejšie dokazovala, ako
hlboko prenikalo evanjelium do ľudskej
podstaty a že kresťania si ho naozaj
cenili, ako drahocennú perlu, za ktorú
sa oplatí dať všetko, aj život.
Ale toto nebol jediný dôvod viero
hodnosti evanjelia. Ďalším bol neuhasínajúci zápal evanjelizovať, ktorým horeli
všetci kresťania. Akože sa nepodeliť
s vlastným radostným objavom? Ako
nechať iných ľudí v slepote ducha, aby
žili bez zmyslu, bez smeru, neplodne
a v márnostiach? Ako si nechať pre seba
skúsenosť, že Boh naozaj jestvuje, že
miluje človeka, chce ho naplniť, a akým
nádherným sa potom stane život?

Zvlážtna nákaza__________________
B. Aube, jeden z historikov 19. storočia,
napísal o prvotnej cirkvi: „Vo svojich
počiatkoch malo kresťanstvo tolko
apoštolov, koľko bolo veriacich. “Evanjelizácia bola v tom čase zriedkakedy
iniciatívou biskupov alebo kléru. Evan
jelizoval každý, kto mal na to príležitosť.
Nebola nejakým programom, ale skôr
živelnou riekou, ktorá sa vylievala zo
srdca každého kresťana. Bolo to ohlaso
vanie skromné, vyhýbajúce sa publicite,
akoby šepkané do ucha. Žiaden výraz
však jej silu nevystihuje lepšie, ako ten,
ktorý použil Plinius i Tacitus: „nákaza!“
Bolo to tak. Žena nakazila novou
náukou svojho muža, otrok svojho
pána, lekár pacienta, obuvník zákazníka.
Tomuto súkromnému ohlasovaniu sa
venovali dokonca - alebo najviac? - aj
neučení, čo veľmi skoro vybadal filozof
Celsus, zaprisahaný nepriateľ kres
ťanstva. Píše: „Vich spoločenstvách
vidíme tkáčov, obuvníkov, robotníkov,
slovom ľudí nevzdelaných. Títo všetci si
dávajú veľký pozor na ústa pred maj
strami vedy, lud'mi vzdelanými s kritic
kým duchom. Keď však stretnú ženu
alebo dieťa..., hneď sa im rozviažejazyk,
aby im hlásali svoju náuku a čudáctva. “

celý svoj majetok chudobným, zanechali
domovy a odišli do sveta, aby ohlasovali
Evanjelizácia však bola vecou celej cirkvi,
evanjelium. Vzájomne sa predbiehali
bez výnimky, nielen jednoduchých ľudí.
v horlivosti, aby tým, čo ešte nepočuli
Čo však Celsus nevedel, v tom čase boli
učenie uvádzajúce do viery, zvestovali
kresťanmi už aj vzdelanci. Justín, Panten,
Radostnú zvesť a dali im poznať Božie
Klement mali svoje fíľozoficko-teologické
evanjelium. Ich jedinou odmenou bolo,
školy v Ríme i Alexandrii a na nedostatok
že môžu budovaťzáklady viery v ľuďoch.I
poslucháčov si veru sťažovať nemohli.
A keď ustanovili predstavených, ktorým\
V týchto centrách kresťanskej vzdelanosti
zverili starostlivosť o veriacich, pobrali sa
sa evanjelium vykladalo aj po stránke
do ďalšieho mesta.
j
filozofickej, aby ho bolo možné brániť
Činnosť týchto putujúcich evanjeli-1
pred ľuďmi ako Celsus. Vo svojom diele
zátorov, viac spontánna než plánovaná, !
„O princípoch“ napísal Origénes o evanbola súčasťou dejín cirkvi iba v 1. a 2,1
jelizácii: „Kresťania nevynechajú žiadnu
storočí. V neskorších storočiach ustúpila I
príležitosť, aby rozšírili svoju náuku do
programovej akcii svetových misií. Takýtcl
celého sveta. A by dosiahli tento cieľ,
je teda obraz evanjelizujúcej prvotnej
putujú z mesta do mesta, z dediny do
cirkvi.
I
dediny presviedčajúc všetkých, aby ich
Nakoniec si ešte vypočujme fragmen l
získali pre svoju vieru. “ Táto zmienka
starokresťanskej homílie z r. 140, známe:!
hovorí o charizme tzv. itinerantov ako List sv. Klementa Korinťanom: „Kem
putujúcich. Spomína ich aj Didaché,
pohania počujú z našich úst Božie slovcM
najstarší kresťanský spis (okolo r. 80 po
obdivujú jeho krásu a vznešenosť. Ale am
Kr.). Boli to kresťania, prevažne laici,
neskôr uvidia, že naše skutk)'sa nezhoduju
u ktorých vnútorný imperatív evanjelizo
s našimi slovami, zmenia svoju mienkM
vať bol taký silný, že v ohlasovaní Radost
začnú sa rúhať a vyhkísia. že kresťanstwM
nej zvesti videli jediný zmysel svojho
iba rozprávkou a veľkým podvodom. “ ■
života. Eusebius z Cezarey, autor prvých
V 2. storočí po Kristovi však živ(H
kresťanských dejín, píše v 4. storočí: „ Veľa
kresťanov ešte neničil to, čo ohlasovaliH
učeníkov bolo vtedy tak zasiahnutých
Božím slovom a takou láskou k evanjeliu,
Alfréd Cholewinski,
že urobili podľa Kristovej rady: rozdah
Preložil Peter RusnJM

Itinerantl - putujúci evanjelizátori

“
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„Vždy sa spustím
z najvyššieho kopca.”
Rozhovor s moderátorkou STV Máriou Lackovičovou
Moderuje spravodajské relácie Slovenskej televízie a jej hlas zaručuje kvalitu prednesenia informácií. Na televíznej obrazovke
pôsobí pokojne a decentne, p ň našom rozhovore však nezaprie v sebe nesmiernu živelnosť a temperament. Chvíľu mám
pocit, že sedieť pokojne pri odpovediach na otázky, jej spôsobuje veľký problém. Reč je o moderátorke Márii Lackovičovej,
ktorá nám dovolila nazrieť na okamih do svojho vnútra, ktoré precízne chráni za výzorom odstupu a chladu.

Vyštudovali ste vysokú školu dravosť niektorých ľudí, ktorí idú
ekonomickú, žijete v Prešove, dve p o  bezohľadne cez prekážky a ktorí si
zície, ktoré nedávajúpredpoklad k práci niekedy nedávajú servítku pred ústa
televíznej moderátorky spravodajstva mysliac si, že všetko je len o popularite.
STV v Bratislave. Ako teda viedla Vaša Pre mňa sú prvoradé v práci vzťahy. Keď
človek vie s ľuďmi dobre vychádzať,
cesta k tomuto povolaniu ?
Stále som inklinovala k práci so potom sa mu aj dobre pracuje. Omnoho
slovom. Ešte ako študentka som sa lepšie by v tej práci bolo, keby ľudia
zúčastňovala recitačných súťaží s po k tomu takto pristupovali a nesnažili sa
merne dobrým umiestnením, niekedy byť za každú cenu veľkou hviezdou
som sa dostala až na celoslovenské kolá. a podrážať ostatným nohy. Toto mi
Keďže v časoch totality neboli rozbeh veľmi prekáža, kedysi som sa preto veľmi
nuté komerčné rádia, pracovala som trápila, ale časom som zistila, že to
v úrade, kde som v kútiku duše dúfala, nemá význam. Chcem si s ľuďmi rozu
že raz takúto prácu budem robiť. Neskôr mieť tak, aby som potom mohla večer
i sa mi podarilo dostať práve do komerč pokojne zaspať a povedať si, že som sa
ného rádia, no onedlho ma tam práca s nikým nepohádala, že mi to v daný deň
prestala zaujímať. Spravodajstvo bolo šlo, i keď to bolo ťažké.
zatláčané do úzadia, dôležitejšia bola
Vašepovolanieje nesmieme adre
hudba a tak som začala hľadať niečo iné,
kde by som sa mohla uplatniť viac. Práve nalínové. Ako riešite situácie, ktoré Vám
v tom čase vypísali konkurz v televízii pri ňom vznikajú? S nadhľadom, humo
v Košiciach. Prihlásila som sa a vzali rom alebo zaťatými zubami?
Som typ, ktorý si v stresových situá
ma. Po štyroch mesiacoch v Košiciach
si ma všimli v Bratislave a prijali ma ciách vie zachovať chladnú hlavu. Mys
lím si, že je to najdôležitejšie práve
am.
v spravodajstve. Viackrát sme mali pred
ä Vaša životná skúsenosť už vie vysielaním také hrozné stresy, že sme
jvoje o algoritmoch fungovania mediál nevedeli, kde nám hlava stojí. Vypadol
neho sveta, ktorý býva niekedy velmi nám hosť, tesne pred vysielaním sme
crutý. Je však ešte niečo, čo ste sa v ňom nevedeli, akého hosťa budeme mať,
Nenaučili prijať, s čím ste sa doposiaľ potom som si preňho pripravovala
otázky 5. minút pred vysielaním. Takéto
hevyrovnali?
I Chvalabohu mám takú povahu, že zaťažkávajúce vysielanie som zvládla
iokážem vychádzať s každým člove vždy najlepšie a s úsmevom. Adrenalín
kom. Zrejme sú to aj moje určité životné mi pomáha podať lepší výkon. Keď je
kúsenosti. Sama si vytváram názor na priveľký pokoj, vtedy zaspávam.
ídí, nenechám sa ovplyvniť názormi
Mimochodom adrenalín, kedy
'íých. Myslím si, že som aj v Bratislave
yhrala v tom, že som sa tam udomác kulminuje ten Váš?
Keď som doma, mám najradšej pokoj
nila, že dokážem s tými ľuďmi vychádzať
prispôsobiť sa. Čo mi však prekáža a pohodu. Snažím sa nebyť v rodine
'mediálnom svete, je až taká strašná nervózna, i keď práve doma sa človek
*1
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vybúri na tých najbližších asi najviac,
hoci si to nezaslúžia.
V živote ma vedia najviac nahnevať
nafúkaní a drzí ľudia, ktorí nevidia
nikoho okrem seba. Tí mi vedia po
riadne dvihnúť adrenalín.
Keď som v práci, bývam tam zatvo
rená stále, preto keď prídem domov,
chcem aj niečo zažiť, nesedieť iba medzi
štyrmi stenami. Našťastie mám man
žela, ktoiý ma stále niekam vezme, napr.
lyžovať. I keď to dobre neviem, vždy sa
spustím z najvyššieho kopca. Hľadám si
rôzne spestrenia života. To by mal mať
každý. Ak sme niekde s rodinou, zaži
jeme veľa srandy, a keď to nedopadne
dobre, i tak to utužuje naše vzťahy
Potom keď odchádzam do Bratislavy po
toľkých pekných dňoch, je mi velmi ľúto,
že už musím ísť.

Na obrazovkepôsobíte vyrovnane
a pokojne. Pre divákaje to o to presved
čivejšie, ak to korešponduje so životnou
GlozoGou. Kde má korene tá Vaša?
Mám asi takú danosť, viem sa aj ovlá
dať, ale v prvom rade som veriaci človek.
(Keďže poskytujem rozhovor pre grécko
katolícky časopis, myslím si, že sa
môžem viac otvoriť, pretože inak nehovo
rím rada o svojich pocitoch, lebo ide
o príliš osobné veci.) Keďže verím, veľmi
sa spolieham na Boha. Keď je On so
mnou, čo sa mi môže stať? Takto si
hovorím a cítim istotu vo viere v Boha.
Vo viere, ktorú mi dali rodičia už v det
stve. To ma posilňuje a dáva mi pokoj.
ä Aký bytostný rozmer má pre Vás
slovo viera?
To je pre mňa nádej, niečo čo mi
pomáha, keď mám problémy a ťahá ma
to nadol. Jednoducho nádej.

a prostredie. Musím sa aklimatizovať.
Prídem domov, tu sú zase iné starosti,
tiež si musím zvykať. Niekedy je to fakt
ťažké. Možno keď raz budem na dô
chodku, chytím sa za hlavu, ako som to
len vôbec mohla všetko stihnúť. Teraz
na to nemám čas myslieť. Život plynie
prirýchlo, až sa raz zastavím a vydých
nem si, možno si uvedomím, v akom
hroznom strese som žila.

Herci a m oderátori sa často
sťažujú, že sa im nedostáva v tlači tolko
pozornosti, kolko si zaslúžia. Ešte tak
moderátorom komerčných televízií. Tiež
sa cítite odstrčená? Že verejná mienka
neohodnocuje dostatočne Vašuprácu?
Ja sa nad tým netrápim. Či som
v tlači alebo nie, ako to môže ovplyvniť,
alebo obohatiť môj život? Nie je to pre
mňa dôležité. Možno niekomu to vyho
vuje vidieť sa na titulkách. Som rada,
keď ma niekto osloví, ale aby som žila
iba kvôli tomu, aby som bola v novi
nách, to teda nie. Dôležité je, aby som
robila prácu, ktorá ma zaujíma, aby som
ju robila dobre a bola so sebou spo
kojná, aby som správy ľuďom povedala
tak, aby im rozumeli a aby to pôsobilo
vierohodne. Či budem v nejakých
novinách, to nie je pre mňa dôležitá vec.

ä Dostali ste sa už vo Vašom živote
do situácie, keďste nevedeli ako ďalej?
Kedste boli celkom bezradná, nešťastná
a volali ste na pomoc Boha ?
Takéto situácie sa vyskytli a v danom
momente sa stále zdá, že je to tá naj
horšia situácia, aká doposiaľ bola. Jedna
však bola pre mňa najťažšia. Keď som
bola tehotná, lekári mi oznámili, že sa
nám narodí telesne postihnuté dieťa.
Bola som z toho veľmi nešťastná. Celé
tehotenstvo som prežila v úzkosti a nes
mierne som sa natrápila. Nikto to
nevedel, iba tí najbližší. Tvárila som sa,
že je všetko v poriadku, kolegovia v práci
nič netušili. Bála som sa však pôrodu,
pretože vtedy sa mal ukázať zdravotný
stav dieťaťa. Toto obdobie bolo tým
okamihom života, keď som sa k Bohu
obrátila asi tak najviac a odvtedy mám
k Nemu úplne iný vzťah než pred týmto
krížom. Do pôrodnice som šla vďaka
Nemu vyrovnaná, rozhodnutá prijať
skutočnosť, nech bude akákoľvek. Naro
dil sa mi zdravý syn a moje šťastie zo
zdravého dieťaťa bolo neopísateľné.

ä Poradíte nejakýrecept na spojenie
rodiny a profesionálneho života? Máte
silné rodinné zázemie, hoci polovicu
mesiaca strávite v práci mimo svojej
rodiny. Dá sa to zosúladiť?
Našťastie syn je už veľký, má 16 rokov
a manžel je tolerantný. Do 35 rokov som
sa venovala iba rodine a keď sa mi
naskytla takáto príležitosť, snažím sa ju
využiť, lebo práca v televízii nie je prácou
na celý život. Receptom je silné rodinné
zázemie, ktoré podrží. Keby som ne
mala takého manžela a syna, asi by som
nemohla takto pracovať. Môžem sa na
nich spoľahnúť a dovoliť si cestovať do
práce aj 400 km od domova.

Predsa len necítite sa niekedy
svojím spôsobom oklieštená o vlastné
ja? Vediete akoby dvojitý život, nemáte
pocit rozpoltenosti, keď tu žijete iba
súkromne s rodinou a v Bratislave zase
len pracovne a bez rodiny?
Niekedy si naozaj pripadám ako
rozdvojená osobnosť. Prídem do Bra
tislavy, kde je predsa len iná atmosféra

ä Napriek tomu ste mediálne známa
tvár, človek, o ktorom si mnohímyslia,
že ho dôverne poznajú. Nebojíte sa, že
budete v osobnom živote zraniteľnejšia ?
O mne sa až tak veľa toho nepo
písalo, takže sa nemám čoho báť. Je to
už aj tými životnými skúsenosťami, že
sa pozerám na mnohé skutočnosti inak,
ako keď som mala 20 alebo 30 rokov.
Tým, že sa už v Bratislave pohybujem 5
rokov, naučila som sa bojovať so vše
lijakými zlými ľudskými vlastnosťami,
zahodiť to za hlavu. Veľmi sa nezao
berám tým, čo si o mne iní myslia. Mu
sím byť sama so sebou spokojná. Pokiaľ
mám ja čisté svedomie, kto mi už len
môže ublížiť svojimi rečami?!
ä Ako by ste definovali Váš zdroj |
inšpirácie, toho podstatného, potreb
ného pre opravdivo prežívaný život?
Myslím si, že pre každého človeka je I
dôležitá dobrá rodina, zázemie, ktoré mu I
poskytuje, musí však mať aj prácu, ktorá |
by ho napĺňala, v ktorej by sa nachádzal. I
No a napokon zdravie, lebo keď je to,
dajú sa ľahko preklenúť prekážky.
ä Adriana Dolinskák
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D ile m a nedele
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O iO M TO VŠETKO VLASTNE / f ?

O MIERNOSTI
Abba Nilos povedal: „Modlitba je semeno
miernosti a neprítomnosť hnevu.“
Lovec v púšti uvidel abbu Antona, ako sa
veselí s bratmi, a bol pohoršený. Starec, aby
mu ukázal, že je potrebné občas vyjsť v ústrety
potrebám bratov, povedal: „Vlož šíp do svojho
luku a natiahni tetivu.“ Urobil to. Starec riekol:
„Natiahni viac“. Urobil tak. Starec opäť
povedal: „Natiahni ešte viac.“ Lovec mu
odvetil: „Ak priveľmi ohnem svoj luk, zlomí sa.“
Vtedy mu starec povedal: „Tak je to aj s Božím
dielom. Ak budeme nadmieru namáhať bratov,
čoskoro sa zlomia. Občas je potrebné zísť dolu
a vyjsť v ústrety ich potrebám.“
Niekoľko mníchov prišlo pozrieť abbu
Pimena a povedali mu: „Ak uvidíme bratov
driemať v chráme, máme ich zobudiť, aby
mohli dávať pozor?“ On povedal: „Ak ja vidím
brata driemať, vezmem si jeho hlavu na kolená
a nechám ho odpočívať.“

O RADOSTI
Amma Synklitika povedala: „Na začiatku
tých, ktorí postupujú k Bohu, čaká veľa bojov
a m noho utrpenia, ale potom nasleduje
nevýslovná radosť. Je to ako s tými, ktorí chcú
zapáliť oheň. Najprv sú trápení dymom a tečú
im slzy, kým nemajú to, čo chcú. Ako je
napísané: «Náš Boh je stravujúci oheň» (Heb
12, 29), tak aj my musíme roznecovať Boží
oheň v nás cez slzy a námahu.“
Abba Hyperechios povedal: „Chváľ Boha
bez prestania duchovnými piesňami, zotrvávaj
vždy v rozjímaní a takýmto spôsobom budeš
schopný niesť bremeno pokušení, ktoré budú
na teba doliehať. Cestujúci, ktorý nesie ťažký
náklad, z času na čas sa zastaví a urobí zopár
hlbokých nádychov. To robí bremeno ľahším
a cestu príjemnejšou.“
Ak sa niekto zdal trochu skľúčený, abba
Apollo sa ho opýtal na príčinu a povedal
každému, čo má v tajných skrýšach svojho
srdca. Zvykol hovoriť: „Tí čo majú získať
nebeské kráľovstvo, nesmú byť ľahostajní voči
svojej spáse. Ako sa nemáme bez prestania
radovať my, ktorí sme boli uznaní za hodných
takej veľkej nádeje, ak nás apoštol vyzýva:
«M odlite sa bez prestania, pri všetkom
vzdávajte vďaky?»“
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Ked sa pred rokom ukončil či mladý človek (ak nie je hlúpy
proces schvaľovania nového zá a povaľač) berie každú prácu, ktorá
konníka práce, nik neprotestoval. sa mu núka. Musí predsa z niečoho
Ani vláda, ani odbory, ani zamest žiť. Dá sa byť aj dobrovoľne neza
návatelia - nik. Na otázku prečo mestnaný a brať peniaze nás všet
je jednoduchá odpoveď - bolo im kých. Je to jednoduchšie, ale je to
to takpovediac „ukradnuté“. Keď tak nemorálne, ako aj nezodpo
však mal nadobudnúť tento zá vedné k sebe samému. A v prob
konník platnosť, naraz sa zdvihla léme nedele ide o tých, ktorí takí
vlna protestov v mnohých sme nie sú. O tých, ktorí živia rodiny
roch. Avšak jeden z nich bol a starajú sa o svoju budúcnosť.
masový - bol to problém nedele. A títo ľudia nemôžu bez diskri
Ak by sme sa na tento problém minácie na pracovisku prejaviť
chceli pozrieť zblízka, museli by svoju vieru, nemôžu ju žiť v praxi.
sme sa zbaviť toho, čím nás sýtia Nemôžu napĺňať v svojom živote
m édiá. Problém nedele nie je ten prvý príkaz, ktorý dal Boh v tom, že si niekto nemôže ísť o slávení siedmeho dňa v týždni
nakúpiť v nedeľu. Ten, kto si nectí (Gn 2,3). To všetko je o nich. A ich
Boží zákon, by si mohol predsa pracovná sila je len prostriedkom
nakúpiť aj v nedeľu - veď kto k väčším ziskom. Ak totiž v nedeľu
zakáže malému obchodníkovi - nebudeme mať čo robiť - budeme
podnikateľovi, ktorý je sám sebe nakupovať. A zisky porastú.
pánom , aby si svoj obchodík
A ten druhý aspekt? Ten, čo je
neotvoril v nedeľu? Kto zabráni v pozadí? Je to jednoducho odstrá
toto isté urobiť cukrárovi, alebo nenie vplyvu cirkvi na spoločnosť.
komukoľvek, kto si chce zarobiť aj Ide o to, že zopár jedincov si uzur
v tento deň? N ikto, ak mu to povalo právo označiť cirkev za tú,
dovoľujú zákony. A aj po p lat ktorá bráni pokroku. Za tú, ktorá je
nosti tohto zákonníka by to mo proti človeku. Hladia na cirkev, lebo
hol urobiť. Tak o čom to všetko im nevyhovuje a takpovediac svojím
vlastne je?
postojom im upiera ich predstavu
Problém nedele by sme mohli o spoločnosti, ktorú budú riadiť oni.
rozdeliť na dva aspekty. Prvý je ten Hovoria ľuďom mnohými ústami,
podstatný a druhý ten, ktorý sa že ich cirkev obmedzuje - aj tých,
celej spoločnosti podvedome pod ktorí do nej nepatria. Hovoria im,
súva. Tu ide o obyčajného človeka, že byť veriacim je nielen nemoderné,
ktorý pracuje a je odkázaný na ale aj nemorálne voči iným. Ukazujú
zamestnávateľa. Ide o obyčajnú im cirkev takú, akú ju vidia, veď
diskrimináciu. Samozrejme, že predsa oni majú moc a ich pohľad
skrytú. Ak je totiž človek veriaci je jediný správny. Uvedomujeme si
a je zam estnaný u zam estnáva o čom to je? Ide o modernú formu
teľa, ktorý chce predávať aj v ne diktatúry - totality, moci Cirkev stále
deľu, tak jednoducho musí ísť do chránila človeka ako slobodnú
práce v tento deň, či sa mu to páči bytosť. Dnes je človek v situácii, že
alebo nie. M á to v pracovnej sa stáva znovu otrokom svojich
zm luve. „N echceš? N em usíš! pánov a je s nimi zviazaný silnejšími
Napíš si výpoveď.“ Jednoduchá putami ako sú okovy. Ide o bytie
argumentácia, ktorá však stačí na alebo nebytie. A tieto moderné
to, aby každému ukázala, kde je okovy sa stávajú stále pevnejšími.
jeho miesto. Dnešná doba nie je Co vy na to?
taká, kde by sme si mohli vyberať
zamestnanie. Zodpovedný rodič,
Juraj Gradoš

„Tak oblečme si dresy, keďsme takto v kope,
aby bolo jasné, kto za koho kope..." (Eldn).
(Morálne delikty kňazov a duchovných osôb, rozoberané v bulvárnej tlači.)
Hneďv úvode je pot
venstva. Ale pýtam sa, čo
rebné podotknúť, že
robíme preto my, veriaci,
každé povolanie či už
spolubratia kňazi, či re
hoľníci, keď vidíme, že to
ku kňazstvu, rehoľné
mu životu alebo k man
ide s niekým, ako sa po
vie, dole vodou. Kňazi sú
želstvu je darom. Je to
takí, akých si veriaci ľud
predovšetkým Božia
vymodlí. M odlime sa
iniciatíva, na ktorú my
ľudia odpovedáme, buď
úprimne a z celého srdca
kladne alebo záporne.
za svojich pastierov. Ne
Je dôležité, aby sme na
dajme sa oklamať ko
toto povolanie odpo
merčnými médiami. Le
vedali každý deň. A ako
bo ide tu o jednu pod
statnú vec, odradiť člo
jeto s darom? Ten mož
no využiť pre naše dob
veka od viery v súčasnej
slovenskej spoločnosti.
ro, alebo ho možno
Pozrite sa dobre naprí
premrhať.
Bulvárna tlač vyhlaklad na televízne pro
dáva takéto poklesky
gramy a reklamy v ko
kňazov alebo rehoľ
merčných televíziách
ných osôb, tých, ktorí
v popoludňajších hodi
by mali byť príkladom.
nách. Prečo nepíšeme,
Jedno latinské príslovie
prečo neprotestujeme?
Zajtra už môže byť ne
hovorí: „Slová povzbu
dzujú, ale príklady
skoro. Zlomený strom
tiahnú.“ Útok nepria
ťažko zachraňovať, ale
teľa ľudskej prirodze
malý stromček je možné
nosti - zlého ducha je
ešte vyrovnávať. Za naše
zjavný. „Ak chcem zís
peniaze, do našich detí
kať obyčajného veria
sejú zlé myšlienky. Ako je
ceho, prv musím osla
možné, že 84 percent
biť autoritu toho, koho ešte ľudia na zoru v tejto oblasti presvedčivé slová kresťanov sa nepostaví na odpor? A ako
Slovensku ako tak berú - kňazov.“ Pána Ježiša: „ Ty si Peter a na tejto skale je možné, že antikresťanský denník je
Napríklad v istom slovenskom týž postavím svoju Cirkev a pekelné brány najčítanejším na Slovensku? Netrpíme
denníku je platený jeden človek, ktorý ju nepremôžu“(Mt 16, 18).
určitou duchovnou schizofréniou má vyhľadávať práve takéto kauzy,
Samozrejme, že sme povinní odsúdiť rozpoltenosťou mysle? Ako je to vlastne
z oblasti Cirkvi. Za poskytnutie roz každé zlo, nech by ho páchal ktokoľvek, v skutočnosti s naším kresťanstvom na
hovoru do tohto časopisu ponúkajú ale pozor, nikdy nie toho, kto ho pácha... Slovensku? A komu vlastne o to ide?
ľuďom, ktorí napríklad odišli z rehole, Lebo to robí človek a každý človek je Zlému duchu - diablovi, ktorý veľmi
velá peňazí. Je už naozaj na charaktere povolaný k životu v šťastí, už tu a potom dobre vie, akú hodnotu má ľudská duša.
vo večnosti. Súdiť iného človeka, na to Ale nebojme sa - odvahu! Nech sú pre
takéhoto človeka, či ponuku prijme.
Je potrebné si uvedomiť, že tu nejde sme od Pána Boha nedostali poverenie. nás povzbudením slová Pána Ježiša, keď
len o kňazov, ale o celú cirkev. Môžeme Toto rozlíšenie je veľmi dôležité, ktoré sa lúčil s apoštolmi: „A hľa ja som
povedať, že ide o snahu rozložiť cirkev. m nohokrát bulvárne noviny úplne s vami po všetky dni až do skončenia
Len si všimnime, ako sa jej darí roz stierajú a tak mätú aj samotných kres svete “(Mt 28,20). Začnime s nápravou
kladať rodinu, základný pilier cirkvi ťanov. Lebo: „Qui bene distvinguid, už dnes, Pán nám stále dáva k tomu
a občianskej spoločnosti. Tento útok na bene docet“ - „Kto dobre rozlišuje, príležitosť.
rodinu bude zo strany médií ešte väčší. dobre učí.“
Rozvody, antikoncepcia, potraty. Pre nás
Vôbec nechcem zakrývať záporné
P. Milan Lach, SJ
veriacich musia byť vo vytváraní si ná javy, ktoré sa dejú aj v radoch ducho
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POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA
K 36* SVETOVÉMU DŇU SPOLOČENSKÝCH
KOMUNIKAČNÝCH PROSTRIEDKOV
12. máj 2002
Internet: Nové fórum na
ohlasovanie evanlella
Drahí bratia a sestry!
1. V každej dobe Cir
kev pokračuje v diele,
ktoré sa začalo v deň
Turíc, keď sa apoštoli
naplnení Duchom Svä
tým rozišli do jeruza
lemských ulíc, aby
v m nohých jazykoch
ohlasovali evanjelium
Ježiša Krista (porov. Sk
2, 5-11). V ďalších sto
ročiach sa táto evanjeli
začná misia rozšírila do
celého sveta, kresťanstvo na mnohých
miestach zapustilo korene a naučilo sa
hovoriť rôznymi jazykmi, vždy v pos
lušnosti Kristovmu povereniu ohlasovať
evanjelium všetkým národom (porov.
Mt 28, 19-20). Napriek tomu dejiny
evanjelizácie nie sú len otázkou geo
grafického šírenia, lebo Cirkev musela
prekročiť aj prah mnohých kultúr, čo si
zakaždým vyžadovalo novú energiu
a fantáziu pri ohlasovaní Kristovho
evanjelia. Obdobie veľkých objavov,
renesancia a vynález kníhtlače, prie
myselná revolúcia a zrodenie moder
ného sveta - i toto boli prelomové okol
nosti, ktoré si vyžiadali nové formy
evanjelizácie. Pri súčasnej informačnej
a komunikačnej revolúcii sa Cirkev
bezpochýby nachádza na prahu ďalšej
rozhodujúcej zmeny. Preto je žiaduce,
aby sme sa počas tohto Svetového dňa
spoločenských komunikačných pros
triedkov zamysleli nad témou Internet:
Nové fórum na ohlasovanie evanjelia.
2. Internet je zaiste nové fórum, a to
v takom zmysle, aký malo toto slovo
v antickom Ríme, teda verejný priestor,
kde sa uskutočňovala politika i obchod,
plnili sa náboženské povinnosti, uskutoč
ňovala sa velká časť spoločenského života
mesta a kde sa ludská povaha prejavovala
z tej najlepšej i najhoršej stránky. Bol to
preplnený a rušný mestský priestor, ktorý
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odzrkadľoval väčšinovú
4. Skutočnosť, že prostredníctvom
kultúru, ale tvoril aj internetu ľudia znásobujú svoje kontakty
vlastnú kultúru. To isté doteraz nepredstaviteľným spôsobom,
platí pre kybernetický ponúka úžasné možnosti na šírenie
priestor, ktorý je novou evanjelia. No je tiež pravda, že vzťahy
hranicou odkrývajúcou sprostredkované elektronickou cestou
sa na začiatku tohto nikdy nemôžu nahradiť priamy ľudský
tisícročia. Podobne ako kontakt, ktorý si vyžaduje pravá evanjenové hranice iných lizácia. V skutočnosti evanjelizácia vždy
epoch je aj táto zmesou závisí od osobného svedectva toho, kto
nebezpečenstiev a prís je poslaný evanjelizovať (porov. Rim 10,
ľubov, pričom jej ne 14-15). A nakoniec mi v týchto ťažkých
chýba príchuť dobro časoch dovoľte položiť otázku, ako sa
družstva, ktorá charak dá zabezpečiť, aby tento podivuhodný
terizovala ostatné veľké nástroj, ktorý bol pôvodne vymyslený
obdobia zmien. Pre Cir v rámci vojenských operácií, mohol
kev predstavuje tento nový svet kyberne teraz slúžiť veci mieru a napomôcť tú
tického priestoru výzvu, aby využívala kultúru dialógu, spoluúčasti, solidarity
jeho možnosti na ohlasovanie evanjelio a zmierenia, bez ktorej nemôže mier
vého posolstva. Táto výzva je podstatou prekvitať. Cirkev verí, že je to možné.
toho, čo na začiatku tisícročia znamená Aby to zabezpečila, musí vstúpiť na toto
nasledovať Kristov príkaz: „Zatiahni na nové fórum, vyzbrojená evanjeliom
Krista, Kniežaťa pokoja.
hlbinu - Duc in altum!“ (Lk 5, 4).
3.
Cirkev pristupuje k tomuto pros 5. Internet umožňuje, aby sa miliardy
triedku realisticky a s nádejou. Podobne obrazov objavovali na miliónoch obra
ako iné nástroje komunikácie, aj internet zoviek po celom svete. Vynorí sa z tejto
je len prostriedkom, a nie sám osebe galaxie obrazov a zvukov Kristova tvár?
cieľom. Môže ponúknuť skvelé mož Bude sa dať začuť jeho hlas? Lebo len
nosti evanjelizácie, ak sa používa kom vtedy, keď bude možné zazrieť jeho tvár
petentne a s jasným uvedomením si jeho a začuť jeho hlas, spozná svet dobrú
sily i slabostí. Najmä tým, že ponúka zvesť o našom vykúpení. Toto je cieľom
informácie a vyvoláva záujem, umož evanjelizácie a toto robí internet oprav
ňuje predovšetkým mladým, ktorí čoraz divým ľudským priestorom, lebo tam,
viac využívajú tento kybernetický pries kde niet miesta pre Krista, tam niet
tor ako okno do sveta, prvé stretnutie miesta ani pre človeka. V tento Svetový
s kresťanským posolstvom. Na inteme- deň spoločenských komunikačných
tovej sieti už existujú nespočetné zdroje prostriedkov vyzývam celú Cirkev, aby
informácií, dokumentov a vysvetlení odvážne prekročila nový prah a „za
týkajúcich sa Cirkvi, jej dejín a tradície, tiahla na hlbinu“ v intemetovej sieti, čím
jej učenia a angažovania sa v rôznych by významné spojenie evanjelia a kul
oblastiach vo všetkých kútoch sveta. túry m ohlo aj dnes, podobne ako
Z toho je zrejmé, že i keď internet nikdy v minulosti, ukázať svetu Božiu slávu
nedokáže nahradiť hlboký zážitok Boha, v tvári Ježiša Krista (2 Kor 4, 6). Nech
ktorý môže poskytnúť len liturgicky Pán žehná všetkých, čo pracujú pre
a sviatostný život Cirkvi, určite môže byť tento cieľ.
jedinečným doplnkom a pomocou, či už
ako príprava na stretnutie s Kristom Vo Vatikáne 24. januára 2002, na sviatok
v spoločenstve, alebo pri povzbudzo svätého Františka Saleského.
vaní nových veriacich na nastupujúcej
JÁN PAVOL II.
ceste viery.

Sviatok zjavenia
svätého kríža (7. máj)
Po smrti rímskeho cisára svätého
Konštantína Veľkého (liturgická pamiatka
21. mája), ktorý svojím Milánskym
ediktom z roku 313 povolil kresťanstvo,
nastúpil na trón jeho syn Konštancius.
Aj on síce zavrhoval pohanské n á
boženstvo a podporoval kresťanstvo, nie
všakvjeho ortodoxnosti, ale v jeho ariánskej podobe, ktorú odsúdil ekumenický
koncil v roku 325, teda Prvý nicejský
snem. Konštancius prenasledoval pravo
verných biskupov, svojvoľne ich zosadzoval zo stolcov, uvrhoval ich do vä
zenia a zástancom arianizmu dával
najvyššie miesta v štátnej správe. Tieto
rozpory' vo vnútri kresťanstva oslabovali
Kristovu Cirkev aj navonok.
Vtom čase, konkrétne 7. mája 351
o deviatej hodine dopoludnia, teda
v utorok pred sviatkom Nanebovstú
penia nášho Pána, Boha a Spasiteľa
Ježiša Krista, sa kvôli zahanbeniu
bludárov a posilneniu pravoverných
ukázalo vo svätom meste
Jeruzaleme zvláštne zna
menie. Na oblohe zažiaril
nevýslovným svetlom,
ďaleko silnejším ako sl
nečný jas, úctyhodný Pá
nov kríž. Rozprestieral sa
od Golgoty, na ktorej bol
kedysi ukrižovaný Ježiš
Kristus, až po Olivový
vrch, ktorý je vzdialený
takmer tri kilometre; jeho
šírka bola rovnaká ako
jeho dĺžka. Vzhľad svä
tého kríža pripomínal
mnohofarebnú dúhu
a priťahoval k sebe po
hľady všetkých. Prekva
pení Jeruzalemčania,
nech sa nachádzali kde
koľvek a robili čokoľvek,
vychádzali na ulice a po
zorovali toto zvláštne
znamenie. Potom sa všet
ci, muži aj ženy, deti aj
starci, domáci aj cudzinci,
pravoverní aj heretici,
ponáhľali do chrámu, kde

jednomyseľne s nadšením oslavovali
Ježiša Krista ako „jednorodeného Bo
žieho Syna, zrodeného z Otca, to jest
z podstaty Otca, Boha z Boha, Svetlo
zo Svetla, pravého Boha z Boha pra
vého“ (nicejské vyznanie viery). Ba do
konca aj mnohí nekresťania, keď videli
toto znamenie, začali vyznávať, že kres
ťanská viera je pravá a pravdivá, že
nepredkladá ľuďom slová pochádzajúce
z ľudskej múdrosti, ale zo zjavenia od
Svätého Ducha.
O udalostiach spojených so zjavením
úctyhodného Pánovho Kríža na oblohe
vo svätom meste Jeruzaleme informoval
svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup
(liturgická pamiatka 18. marca) cisára
Konštancia svojím listom, ktorým ho
vyzval obrátiť sa k ortodoxnosti. Keď nás
svätý Gregor Teológ (liturgická pamiatka
25. januára) informuje, že cisár Konštan
cius pred svojou smrťou v roku 361
oľutoval prenasledovanie pravoverných

kresťanov, môžeme rozumne predpo
kladať, že k tomu prispeli aj spomenuté
udalosti. Významný cirkevný historik 5.
storočia Sózomen svedčí vo svojom diele
Cirkevné dejiny o tom, že pod vplyvom
zvláštneho znamenia Pánovho kríža
pokorne prijali svätý krst a stali sa
kresťanmi tiež mnohí Židia.
Aj my oslavujme Krista, nášho Boha,
a klaňajme sa podnožke jeho nôh, teda
svätému krížu. Ponížene prosme Pána
Ježiša, aby nám pri svojom druhom
a hroznom príchode dovolil uvidieť
„znamenie Syna človeka“ (Mt 24, 30),
čiže svätý kríž, a ním aby nám, sťa
kľúčom otvoril dvere nebeského krá
ľovstva. Môžeme tak uro
biť aj slovami tropáru
a kondaku k tomuto dňu.
Tropár, 8. hlas: „Nad
slnko jasnejšie zažiaril
teraz obraz tvojho kríža,
ktorý si rozprestrel od
svätého vrchu až po le
bečné miesto. V ňom si
urobil zrejmou tvoju silu,
Spasiteľ, ním si posilnil
našich verných kráľov.
Kriste Bože, zachraňuj
ich neprestajne pre mod
litby Bohorodičky a spas
n ás.“ Kondak, 4. hlas
„Úctyhodný kríž, ktorý
otvoril uzamknuté ne
besá, na nebesiach vy
dáva úctyhodné lúče a na
zemi zažiaril. Prijímame
preto pôsobenie jeho žia
ry, a smerujeme k neza
padajúcemu svetlu. Má
me ho aj v bojoch, zbraň
pokoja, nepremožiteľné
víťazstvo.“
Marcel Gajdoš
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n ie sú slepé sily prírody

Pápežská rada pre spoločenské komu mievacie prostriedky na dobré alebo na
nikačné prostriedky vydala 4. júna 2000 zlé ciele?
Tým, ktorí voči prostriedkom spolo
pri príležitosti Svetového dňa spolo
čenských komunikačných prostriedkov, čenskej komunikácie zaujali negatívny
v Jubilejný deň žurnalistov dokument až odmietajúci postoj, spomínaný doku
ment pripomína, že ani oni sa nemôžu
Etika v spoločenskej komunikácu.
V úvodnej časti sa dozvedáme, že vyhnúť ľudom, ktorí sa nimi dajú hlboko
spôsob, akým ľudia využívajú spolo ovplyvňovať.
Cirkev má svoje vlastné dôvody, pre
čenské komunikačné prostriedky, môže
mať pozitívne i negatívne účinky.,A j keď ktoré sa zaujíma o spoločenské komuni
sa často hovorí, že médiá sa dopúšťajú kačné prostriedky. Vo svetle viery možno
takých alebo onakých vecí, nie sú to vidieť vývoj ľudskej komunikácie ako
nijaké slepé sily prírody, ktoré by boli dlhú cestu, ktorá vedie od Babylonskej
mimo ľudskej kontroly. Lebo aj keď veže - dejiska a názorného príkladu
mávajú komunikačné podujatia niekedy komunikačnej katastrofy - až po Turíce
nepredvídané následky, vždy závisí od a s nimi súvisiaci dar jazykov, čiže
ľudského rozhodnutia, či sa použijú obnovenie komunikácie pôsobením
s dobrým alebo zlým zámerom a dob Svätého Ducha. Cirkev tiež vie, že ona
rým alebo zlým spôsobom. “ Z uve sama je communio, t. j. spoločenstvo
deného vyplýva dôležitosť slobodného osôb a eucharistických spoločenstiev,
ľudského činu pri využívam prostriedkov ktoré je odvodené z vnútorného spolo
spoločenskej komunikácie a zodpoved čenstva Najsvätejšej Trojice. Syn je
nosť tvorcov mediálnych produktov, Otcom neustálou Láskou večne vyslo
konzumentov mediálnych produktov vované Slovo a cez neho Boh odov
a rovnako aj všetkých pracovníkov mé zdáva (komunikuje) seba a svoju spásu
dií. Všetci stoja pred naliehavou otáz ľudom. „Mnoho ráz a rozličným spôso
kou: Používajú sa hromadné dorozu bom hovoril kedysi Boh otcom skrze

prorokov. V týchto posledných dňoch
prehovoril k nám v Synovi, ktorého
ustanovil za dediča všetkého a skrze
ktorého stvoril aj svet“ (Hebr 1, 1-2).
Východiskom komunikácie v Cirkvi
a prostredníctvom Cirkvi je teda spolo
čenstvo lásky medzi Božími osobami
a ich komunikácia s nami.
Pozitívne účinky prostriedkov spolo
čenskej komunikácie v oblastiach ná
boženstva vidí spomínaný dokument
najmä v tom, že prinášajú správy a infor
mácie o náboženskom živote, myšlienky
a údaje o osobnostiach; slúžia ako nosiče
pre evanjelizáciu a katechézu, dávajú
príležitosť na slávenie bohoslužieb
ľudom, ktorí sú chorí, viazaní povinnos
ťami v domácnostiach alebo na praco
viskách; televízni diváci na celom svete
môžu pravidelne sledovať, čo sa deje
v Cirkvi, v pravidelnom vysielaní pros
tredníctvom satelitov z Ríma.
Aj týmto spôsobom teda možno
využiť spoločenské komunikačné pros
triedky na formovanie a udržiavanie
ľudskej spoločnosti. To je vlastne aj
cieľom každej komunikácie - aby bola

otvorená pre rozvíjanie spoločenstva
medzi ľuďmi.
Ako sme už spomenuli, médiá sa dajú
použiť nie iba pozitívne, ale aj na
obťažovanie spoločenstva a na poško
dzovanie celistvého dobra ľudí, keď pro
pagujú nevraživosť a konflikty, keď
démonizujú iných, keď ponúkajú nízke
a človeka nedôstojné vo falošnom poz
látku, a to čo povznáša a zušľachťuje,
ignorujú alebo znevažujú, keď rozširujú
nepravdivé informácie alebo dezinfor
mácie, keďpodporujú trivializáciu alebo
bagatelizáciu faktov. Okrem iného, dek
rét o etike v spoločenskej komunikácii,
poukazuje v náboženskej oblasti predo
všetkým na ignorovanie alebo bagateli
zovanie náboženských myšlienok a skú
seností zo strany masmédií; niekedy
pristupujú k náboženstvu s nepochope
ním, ba aj s opovrhovaním, ako k pred
metu uspokojujúcemu zvedavosť, ktorý
si však nezasluhuje vážnejšiu pozornosť
a veľmi často merajú náboženstvo a ná
boženskú skúsenosť svetskými meradla
mi a žičia tým náboženským názorom,
ktoré zodpovedajú svetskému vkusu.
Na tomto mieste je nevyhnutné pripo
menúť aj to, že tiež zo strany Cirkvi sa
o médiách niekedyvytvára výlučne kritický
a negatívny obraz a náboženstvo často nie
je schopné uznať, že rozumné kritériá
dobrej mediálnej praxe, ako napríklad
objektivita alebo nestrannosť, môžu vy
lúčiť priamočiary pristúp k realizovaniu
jeho inštitucionálnych záujmov.

ním nádeje“ (Ján Pavol II., Posolstvo
k 32. svetovému dňu spoločenských
komunikačných prostriedkov, 1998).
V závere dokumentu o etike v spolo
čenskej komunikácii sa konštatuje, že
„napriek svojej nesmiernej sile pros
triedky spoločenskej komunikácie sú a aj
ostanú iba médiami, čiže prostriedkami,
ktoré sa dajú využiť na dobré alebo zlé
ciele. Voľba závisí od nás. Médiá si nevy
žadujú nijakú novú morálku; vyžadujú
použiť už stanovené mravné zásady
v nových situáciách. A toto je úloha,
v ktorej má každý zohrať svoju rolu. Etika
v médiách nieje úloha, ktorá by sa týkala
len špecialistov, či už sú to špecialisti na
spoločenskú komunikáciu, alebo špecia
listi na morálnu psychológiu; oveľa viac
m usí ísť o dôkladné uvažovanie a dis
kusiu všetkých zainteresovaných, a takú
chce navodiť aj tento dokument. “
Predobrazom a mierou našej komu
nikácie by mal byť práve Ježiš Kristus.
„Médiá niekedy môžu redukovať ľudí Pre každého, kto sa zúčastňuje na
na konzumné jednotky alebo na súpe činnosti spoločenských komunikačných
riace záujmové skupiny alebo aj mani prostriedkov, platí jasné poučenie vyplý
pulovať s divákmi, čitateľmi a poslu vajúce z Božieho slova: „Odložte lož
cháčmi ako s obyčajnými číslami, od a hovorte pravdu každý so svojím blíž
ktorých si sľubujú nejakú výhodu, či už nym... Z vašich úst nech nevyjde nijaké
predaj výrobkov alebo politickú pod zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné
poru; toto všetko rozkladá spoločnosť. budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo
Úlohou komunikácie je spájať ľudí do počúvajú“ (Ef 4, 25-29).
Iste možno súhlasiť s tým, že jadrom
hromady, obohacovať ich život, a nie ich
izolovať a ťažiť z nich. Prostriedky spo etiky v spoločenskej komunikácii je
ločenskej komunikácie m ôžu - ak sa a bude predovšetkým služba človeku
správne využívajú - prispievať k budo opretá o solidaritu, spravodlivosť a lás
vaniu a udržiavaniu ľudského spolo ku, a vyslovovanie pravdy o ľudskom
čenstva založeného na spravodlivosti živote a jeho konečnom naplnení v Bohu.
Marek Pribula
a láske. Kým tak činia, stávajú sa zname
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Božia tajomníčka
pôvodné meno bolo však Helena - tak
ju pokrstili v Swiniciach Warckich.
Rodina a okolie ju vychovávalo k hod
notám, ktoré si všetci vážili - úcta,
poslušnosť, nábožnosť a pracovitosť.
Vzdelanie sa jej dostalo len v základnom
rozsahu, nakoľko školu navštevovala
necelé tri roky. Od šiestich rokov už
pracovala. Rok na to v sebe začala
pociťovať hlas povolania. Rodičia však
nesúhlasili a tak sa malá Helena snažila
tento hlas umlčať. Nakoniec po nespo
četných pokusoch v mnohých kláš
toroch ju 1. augusta 1925 prijali sestry
Matky Božieho milosrdenstva vo Var
šave. Tu prijala meno, pod ktoiým ju
dnes pozná celý svet - Mária Faustína.
Mária Faustína bola mystičkou. Už
od detstva počula hlas Ježiša Krista
a niekedy sa jej aj zjavoval. Raz, keď
uvažovala o zmene rehole jej ukázal
svoju zjazvenú tvár a povedal: „Ty mi
spôsobíš takúto bolesť, ak vystúpiš
z tejto rehole.“ Prísny spôsob života
a dlhé namáhavé pôsty viedli k postup
nému ubúdaniu síl. Zároveň sa k tomu
pridávali bolesti spojené s jej poslaním.
Nakoniec zomrela na tuberkulózu vo
veku 32 rokov v duchu svätosti 5. ok
tóbra 1938.

Obraz Božieho milosrdenstva_______

Krakov sa dnes stal jedným z výz hľadala a našla zdroj všetkého života namných pútnických m iest stredo Ježiša Krista.
európskeho regiónu. Za tento stavnevďačísvojim mohutným stavbám, ba ani Mária Faustina Kowalská_________ _
dlhej histórii. Nepričinili sa o ňu žiadni Sestra Mária Faustina Kowalská sa
velikáni európskej kultúrnej i politickej narodila 25. augusta 1905 ako tretie
spoločnosti. Vďačíza to rehoľníci, ktorá z desiatich detí, síce chudobnej, ale
nábožnej rodiny v obci Glogowiec. Jej
22 •m á j/2 0 0 2 - slovo

Dňa 22. februára 1931 sa Márii Faustíne
vo vízii zjavil obraz milosrdného Ježiša.
Na žiadosť samotného Krista nama
ľovala Mária Faustína tento obraz.
Nechápala však prečo zo srdca vychá
dzajú dva lúče. Ježiš jej povedal: „Svetlý
lúč predstavuje vodu, ktorá omilosťuje
duše, červený lúč znamená krv, ktorá je
životom duší.“
K uctievaniu tohto obrazu Ježiš
pripojil aj zvláštne prisľúbenia: večnú
spásu, velké pokroky na ceste kresťan
skej dokonalosti, milosť šťastlivej smrti
a všetky iné milosti, o ktoré budú jeho
ctitelia s vierou prosiť.

Sviatok Božieho milosrdenstva______
Tento sviatok má najväčší význam medzi
všetkými formami pobožnosti k Bo
žiemu milosrdenstvu, ktoré boli zjavené
s. Faustíne. O vzniku obrazu povedal

TRI NITY cestovná
kancelária,

Sestra Faustina
Pán Ježiš: „Túžim, aby bol ustanovený
Sviatok milosrdenstva. Chcem, aby
obraz, ktorý namaľuješ štetcom, bol
slávnostne posvätený v prvú nedelu po
Veľkej noci. Táto nedeľa nech je Sviatkom
milosrdenstva.“
Tento sviatok nie je len dňom zvlášt
neho zvelebovania Boha. ale aj časom
milosti pre všetkých ľudí. Veľkosť tohto
sviatku je vyjadrená veľkosťou neoby
čajných prisľúbení, ktoré Pán Ježiš s týmto
sviatkom spojil. „Kto v tento deň pristúpi
k prameňu života,“ povedal Kristus,
„dosiahnu úplné odpustenie hriechov aj
trestov. V tento deň je otvorené vnútro
môjho milosrdenstva. Vylievam celé more
milostí na duše, ktoré sa priblížia k pra
meňu môjho milosrdenstva. Nech sa
nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci
byjej hriechy boli ako šarlát.“
Aby sme mohli využiť tieto veľké dary,
treba splniť podmienky pobožnosti
k Božiemu milosrdenstvu (dôvera v Bo
žiudobrotu a činná láska k blížnemu), ako
aj byť v stave milosti posväcujúcej (po
spovedi) a hojne prijať sväté prijímanie.

odvolávame na tú lásku, kto
rou Nebeský Otec obdaroval
svojho Syna a v ňom všetkých
ľudí. Ak sa veriaci m odlia
s dôverou a splnia podmienky
dobrej modlitby, môžu oča
kávať splnenie Kristových
prisľúbení, ktoré sa týkajú
zvlášť hodiny smrti: milosť
obrátenia a pokojnej smrti
dosiahnu nielen osoby, ktoré
odriekajú túto korunku, ale
taktiež umierajúci, pri ktorých
sa iní budú modliť jej slovami.
„Keď sa pri zom ierajúcom
budú modliť túto korunku,
uzmieri sa Boží hnev a nepo
chopiteľné milosrdenstvo za
plaví dušu“, hovorí Ježiš.
Duše, ktoré sa budú modliť
túto korunku, zahrnie moje
milosrdenstvo v živote a zvlášť
v hodine smrti.

Túto korunku nadiktoval Pán Ježiš
s. Faustíne vo Vilne 13.-14. septembra
1935 ako modlitbu na uprosenie a zmie
renie Božieho hnevu.
Keď sa modlíme túto korunku,
obetujeme Bohu Otcu „telo a krv, dušu
i božstvo“ Ježiša Krista na uprosenie
za hriechy svoje, blízkych i celého sveta.
Takto zjednotení s Ježišovou, obetou sa

Hlavná45, 04001 Košice,
tel./fax: 055/62 528 20 o.

Vám p o n ú k a p ú tn ic k é zája zdy:

KRAkoV - ČENSTOchoVA

22. 5. - 26. 5. 2002
cena: 2.490,- Sk
M rdžuqoR jE s pobyroivi
N A M A k A R s k E J R ÍV ÍÉ R E

28. 5. - 4. 6. 2002 - 8 dní
cena: 4 .5 0 0 ,- Sk
2. 8 .-1 2 .8 .2 0 0 2 -1 1 dní
cena: 6 .8 0 0 ,- Sk
N íc e - ĽuRdy - BENÁTky

6.6.-12.6.2002
cena: 6 .2 50 ,- Sk
O - SvätO REČENÍE pÁTRA

14. 6 .- 2 0 . 6. 2002
cena 6 .6 0 0 ,- Sk

Hodina milosrdenstva______________

O kR uh TAlÍANskoM

V októbri 1937 v Krakove odporučil Pán
Ježiš uctiť si hodinu svojej smrti: „Vždy,
keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú
tretiu, ponor sa celá do môjho milo
srdenstva, zvelebuj a oslavuj ho, vzývaj
všemohúcnosť pre celý svet a zvlášť pre
úbohých hriešnikov, lebo v tejto chvíli
bolo otvorené dokorán pre každú dušu.“
Pán Ježiš dosť presne určil aj spôsoby
modlitby k tejto forme kultu Božieho
milosrdenstva: „Snaž sa v tejto hodine,“
povedal s. Faustíne, „vykonať si krížovú
cestu, ak ti to dovolia povinnosti. Ak si
nemôžeš vykonať krížovú cestu, tak vojdi
aspoň na chvíľku do kaplnky a ucti si
moje srdce, ktoré je plné milosrdenstva
v Najsvätejšej sviatosti, a ak nemôžeš
vojsť do kaplnky, ponor sa do modlitby
tam, kde si, aspoň na krátku chvíľu.“
V tejto hodine Ježiš prisľúbil vypro
senie všetkých prosieb či pre seba alebo
pre druhých.

2. 7. - 9. 7. 2002
cena: 7 .9 90 ,- Sk

Šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu
Korunka k Božiemu milosrdenstvu
(Ruženec Božieho milosrdenstva)

TDIMITV
I KÍ IN I 1 I

Podstatou kultu Božieho milosrdenstva
je postoj kresťanskej dôvery voči Pánu
Bohu a činnej lásky voči blížnemu. Pán
Ježiš túžil, aby mu jeho „stvorenia
dôverovali“ a aby konali skutky milo
srdenstva: skutkom, slovom alebo mod
litbou. „Milosrdenstvo svojím blízkym
máš preukazovať vždy a všade, nemôžeš
sa tomu vyhýbať ani vyhovárať, ani sa
od toho oslobodiť.“ Kristus túži, aby

ĽuRdy - FArÍMA
2 0 .8 .-3 1 .8 .2 0 0 2
cena: 12.500,- Sk
A 'Ä T Á Z E M ; každýponde!okod20.5.;

cena: 11.99 0 ,- S k + 1 2 0 USD
O K R U H T U R E C K O M ( k o m b i );
5. 6. -1 3 . 6. 2002: cena: 1 5.990,- Sk
(7x ubytovanie s polpenziou)

O K R U H E G Y P T O M ; le te c k y aj
z K ošíc; máj, jún: cena: 50.400,- Sk
A ro vn a k o aj p o b y to v é zája zdy:
T uR E cko A Ia n y a od

12

d n í Ififc k y

z

KE

1 5.900,- Sk; d ieťa zd arm a ;

3) m d o k o n c a m ája
na v š e tk y letné z á ja z d y d o Turecka;
C hoR V Á T sko (10 dni) - AUTobusoM jú rv/sc p r.

1.600,- S k ; jú l/A u q u s T 5 .9 9 0 ,- S k ;
B u lh A R s ko (13 dni) o d 5.250,- S k (v c e n e :
u b y to v a n ie , d o p r a v a , p o b . ta x a );
G R á c k o - P a r ä Iía - A ife b u s o M jú w s K p r.

í . 9 9 0 ,- Sk; jú l/A u q u s T 6 .9 90 ,- Sk
( u ž Aj S d o p R A V O u )
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Rodný dom sestry Faustíny v obci Glogowiec
jeho ctitelia vykonali každý deň aspoň jeden skutok lásky
k blížnemu.
Šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu nevyžaduje
veľa slov, ale vždy kresťanský postoj viery, dôvery voči
Bohu a ochotu byť stále milosrdnejším.

7SUnebovstúpeni* Pán*

Olivová hora ponúka teraz úžasný pohľad. Zhromaždení apoštoli
s upretým zrakom na nebo, na Ježišovu slávu a vyzbrojení mocou
zmŕtvychvstania, uzdravovať, vyháňať zlých duchov, s poslaním
Pán Ježiš prikázal s. Faustíne napísať a vykonať pred
ohlasovať evanjelium celému svetu. Hľadia na vznášajúceho
Sviatkom Božieho milosrdenstva vykonať pobožnosť,
a žehnajúceho Majstra, ale pred vyše štyridsiatimi dňami na upätí
ktorá sa začína na Veľký piatok.
práve tejto hory v záhrade Getsemani sa od Ježiša rozpŕchli plní strachu
„Túžim, aby si tých deväť dní privádzala duše
pred vojskom a rozhnevaným davom v hodine veľkej zrady.
k prameňu môjho milosrdenstva, aby načerpali silu,
Z úžasu vystúpenia Pána Ježiša do neba ich prebralo mocné slovo
úľavu a všetku milosť, ktorú potrebujú v ťažkostiach
Božích poslov anjelov: „Mužovia galilejskí čo tu stojíte a hľadíte do
života a zvlášť v hodine smrti. Každý deň privedieš do
neba ?“(Sk 1,11). Prečo takáto výzva? Veďpredsa dostali veľmi dôležité
môjho srdca inú skupinu duší a ponoríš ich do môjho
poslanie. „Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium... Naučte
milosrdenstva. A ja všetky tieto duše privediem do domu
ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal(Mk 16,15; Mt 28,20).
môjho Otca. Budeš to robiť v tomto aj v budúcom živote.
Aj ty si apoštol, ako každý kresťan, člen Kristovej Cirkvi a nemôžeš
A neodmietnem nič žiadnej duši, ktorú privedieš
iba
stáť a pozerať sa do neba, či lamentovať nad svojou zlou životnou
k prameňu môjho milosrdenstva. Každý deň budeš
situáciou,
či budovať si úžasom nejaké vzdušné zámky.
prosiť môjho Otca pre moje bolestné umučenie o milosti
Strach
núti človeka utekať a skrývať sa - pozri na apoštolov
pre tieto duše.“
v
Getsemanskej
záhrade, úžas ťa zastaví; naplní dobiým pocitom, ale
V prvú nedeľu v mesiaci Pán Ježiš povedal s. Faustíne:
to
ešte
k
životu
kresťana nestačí. Naplnený mocou zmŕtvychvstania
„Nech vkladajú nádej do môjho milosrdenstva najväčší
musis konať a prinášať ovocie lásky, ktorá je mnohotvárna: trpezlivá,
hriešnici. Oni majú prednostnéprávo dôverovať v priepasti
dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nenadúva, nerobí neslušnosti,
môjho milosrdenstva. Dcéra moja, píš o mojom milo
nehľadá vlastný záujem, nerozhnevá sa, zlo nezapočíta, neraduje sa
srdenstve pre utrápené duše. Duše, ktoré sa odvolávajú na
z neprávosti, raduje sa z pravdy, všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa,
moje milosrdenstvo, mi spôsobujú rozkoš. Takým dušiam
všetko vytrvá, nikdy nezanikne (porov. 1 Kor 13,4-8).
dávam najviac milostí, než si želajú. Nemôžem trestať, hoci
Ozaj má sa o čo kresťan usilovať. A o to viac a naliehavejšie, ked si
by bol niekto aj najväčším hriešnikom, ak sa odvoláva na
uvedomí, že toto všetko očakáva od druhých. Vôbec to nie je ľahké.
moje zľutovanie, ale ospravedlňujem ho vo svojom
Apoštoli skúsili protivenstvá, boje, prenasledovania, väzenie, mučenie
nepochopiteľnom a nevyspytateľnom milosrdenstve.
i násilnú smrť.
Napíš: Kým prídem ako spravodlivý sudca, najprv otváram
Ze je dnes iná doba? Nie je. Aj dnes podložia nohy Kristovej láske;
dokorán dvere môjho milosrdenstva. Kto nechce prejsť
aj dnes povedia - kto to môže počúvať; aj dnes ti budú strojiť úklady;
dverami môjho milosrdenstva, musí prejsť dverami mojej
aj dnes ťa vysmejú, opľujú, zbičujú a pribijú na kríz.
spravodlivosti... “
Toto všetkoje pozemské a kresťan má byťpozemský a nadpozemský
Ked som raz opýtala Ježiša ako môže zniesť toľko
súčasne, hovorí sv. Klement Alexandrijský. A kresťan vie, že po
priestupkov a rôznych zločinov a netrestá ich, Pán jej
pozemskom príde nebeské - blaženosť, skutočný domov a pravá vlasť.
odpovedal: „Na potrestanie mám večnosť, ale teraz im
Preto ním nič neotrasie, žiadne nebezpečenstvá, žiadne protivenstvá.
predlžujem čas m ilosrdenstva. A le beda im, ak
Vie, že smeruje k Bohu do neba. Musí však stáť pevne na zemi a mať
nespozanjú čas m ôjho navštívenia. Dcéra moja,
nebo v duši, stierať slzy z očí trpiacich, sýtiť hladných, napájať
sekretárka môjho milosrdenstva, si povinná nielen písať
smädných, snímať kríže z bedier trpiacich a utláčaných. Svojím
a ohlasovať moje milosrdenstvo, ale vyprosuj im milosť,
životom dvíha zem k nebu.
aby aj oni zvelebovali moje milosrdenstvo. “
Pred tvojím zrakom na ikone Nanebovstúpenia je uprostred
apoštolov Matka Božia Mária a svojímpostojom ťa pozýva k modlitbe.
Podľa knihy Božie milosrdenstvo spracovali
Bez nej budeš iba humanitárnym pracovníkom a nie ohalsovateľom
Kristovho Evanjelia - radostnej zvesti o Božej láske.
J. Gradoš a A. Ondovčíková
Jozef Gača
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Čas lásky
Snáďna Slovensku neexistuje človek, nym manželským životom. Majú už tri
ktorý by nepoznal prirovnanie „Máj - deti. Milujú sa a sú šťastní.
lásky čas“. Ak by sme sa však spýtali
Príbeh o dvoch láskach. Obe začínali
prečo práve máj a nie iný mesiac, tak v máji. Obe boli naplnené darom života.
| odpoveď máme priamo pred očami. Ale boli tak rozdielne. Ak človek chápe
Práve v máji sa totiž tak otepľuje, že lásku ako živočíšny pud, ak ju chápe ako
z ulíc miznú kabáty, dlhé sukne a hrubé flirt, či sex, potom je máj naozaj prvým
' pulóvre. Je tu čas, kedy každý ukazuje mesiacom takejto lásky. Je ním práve pre
svoje vnady - dievčatá nohy a chlapci možnosť byť vyzývavým. Je to čas
peknú postavu. Ale o tom je láska?
takpovediac ľudskej „ruje“. Výsledkom
Poznám prípad dvoch žien. Jednu takejto lásky sú romániky, niekoľko
nazvime Tamarou a druhú Natašou. týždňové, či mesačné vzťahy plné vášne
Keďchodili na strednú školu, Tamarina a pôžitkov života. Vstupujeme do nich
garderóba uchvacovala mnohých. Veľké
náušnice, mejkap, hlboký výstrih. Keď
prichádzal máj, jej sukne sa skracovali,
ba niekedy sa dalo hovoriť aj o „širokom
opasku“. Stačilo, aby sa zohla a oči
chlapcov hneď boli na nej. Cez pres
távky bola obletovaná ako krásne
voňajúca ruža. Naopak Nataša bolo iné
dievča. Niekedy si tiež povedala svoje.
Nebola utiahnutá ale ani výstredná.
Bola takpovediac obyčajným diev
čaťom. Aj v lete obľubovala dlhšie
sukne, i keď z ľahšieho a vzdušnej šieho
materiálu. Tu však nešlo len o sukne.
Celá jej garderóba bola síce podstatne
menej výstredná, avšak vkusná. Jej tvár
bola jednoduchá bez zvláštneho mej
kapu a ohromných náušníc. Stredná
škola skončila pre obe. Jedna však
pokračovala na vysokej a druhú čakal
nový život. Nie, nejde o obrazné pome
novanie. Tamara čakala dieťa. Svadba
sa konala, keď už to bolo veľmi vidieť.
Ado roka sa konal aj rozvod. Tých pár s vedomím krátkosti ich trvania a ich
mesiacov ich spoločného života boli bezcennosti pre ďalší náš život. A ak sa
samé hádky a výčitky. Jeden druhého niečo „pokazí“, tak to vyriešia lekári.
obviňovali, že si zničili život. A na vine Bezhlavo sa vrháme z jedného vzťahu do
bolo dieťa. Po rozvode si Tamara začala druhého, pričom stále strkáme hlavu do
znova užívať. A dávala si aj lepší slučky. Náš život sa stáva nekonečným
„pozor“. Ale ani to nepomohlo. Na ceste seriálom malých príbehov bez zmyslu,
bolo druhé dieťa a navyše nevedela, kto malých ukážok našej velkej hlúposti.
je otcom. Rozhodla sa pre potrat. Dnes
Ak však chápeme lásku ako dokonalé
je Tamara opustenou ženou. A dieťa? Je naplnenie zmyslu života, ako jeho
v detskom domove.
vyvrcholenie, tak aj pre nás je máj
A čo bolo s Natašou? Na vysokej neobyčajným mesiacom. Je to čas
spoznala chlapca, do ktorého sa zaľú ozajstnej lásky. Nedá sa to opísať
bila. A bolo to v máji. Chodili spolu viac slovami. Ak by som vám to mal prirov
než dva roky. V treťom ročníku sa vzali nať, tak by som vás postavil do šedivého
a o rok mali spolu dieťa. Obaja doštu pochmúrneho hradu, či na rozpálenú
dovali a dnes žijú jednoduchým, krás zlatú nekonečnú púšť, spolu s milo-

vaňou bytosťou. Spýtal by som sa vás
na vaše skutočné pocity. Boli by ste radi,
že je milovaný človek pri vás, ale okolie
by na vás pôsobilo pochmúrne. Po
dobne pôsobí na človeka mráz a zima
či rozpálené slnko. Jeseň je úchvatná,
ale znamená koniec života a začiatok
dlhej zimy. Ak by som vás postavil do
rozkvitnutého čerešňového sadu, na
čerstvú zelenú trávu, v ktorej sa ako na
koberci rozprestierajú stovky rozličných
kvetov, vtedy cítite, že aj okolie praje
vašej láske. Cítite symbiózu krásy vo vás,
vo vašom blízkom i v širšom okolí.
A práve takýmto časom je máj. Je to čas
kvitnutia, čas rozpuku života. Život sa
derie na povrch - tlačí sa z chladu tmy
na svetlo dňa. A aj pravá láska opúšťa
temné priestranstvá sebectva a vlast
ných vášní a derie sa vyššie - k vyšším

cieľom. Vznáša sa, aby naplnila životy
ľudí šťastím a radosťou z nového života.
Máj je čas lásky. Je to čas, kedy Boh
dýcha svoj život na zem. Môžeš ho
prijať, ale aj zavrhnúť. Tak je aj s pravou
láskou. M ôžeš prijať jej hodnoty
a trpezlivo ju hľadať, ako vzácny
drahokam, a budeš sa jej tešiť. Ale
môžeš žiť aj život plný krátkych vzťa
hov. Ale túžba po pravej láske je
v každom z nás. Ak ju budeme hľadať,
nájdeme ju skôr než tí, čo budú vo
chvíli, keď pravá láske prejde okolo ich
života, zamestnaní krátkou epizódou
svojho seriálu falošných lások.
Juraj Gradoš
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Aho si m ladíh u d rží
svoju cestu čistú?
_

__

y

„ T a k , že bude za c h o vá va ť tvo je slo vá 66(Z 11999)
O napätí vo vzťahoch mužov a žien, jesť, chytil ju a vravel jej: ‘Poď, sestra dcéru ti budem slúžiť sedem rokov. ’Tak
o bojoch, ktoré zvádzame o čistotu našej moja, ľahni si ku mne! Ale ona mu Jakub slúžil za Ráchel sedem rokov
mysle a tela, sa nehovorí ľahko. Táto oblasť povedala: ‘Nie, brat môj, nezneuctima! a videlo sa mu to len niekolko dní. Tak
je zdrojom množstva skrytého utrpenia Veď sa v Izraeli takéto nesmie robiť! ju mal rád“ (Gn 29, 16-18. 20).
Skutočná láska dokáže čakať na svoj
sŕdc, úzkostí, pocitov viny, nečistoty, Nedopusť sa tej hanebnosti!’ Lenže
bezmocnosti či zlyhania. Je to oblasť, cez nechcel ani počúvať na jej hlas a keďže čas. Dáva skôr, ako prijíma, má na mysli
ktorú nás satan môže veľmi dlho „držať bol mocnejší než ona, znásilnilju a ležal dobro milovanej osoby, je pripravená
niesť zodpovednosť za
svoje činy, je „... trpezlivá,
dobrotivá,... nie je neha
nebná, nie je sebecká,...
nemyslí na zlé...“ (IKor
13,4-5).
„Po tých udalostiach
žena jeho pána nechala
na Jozefovi oči a pove
dala mu: ‘Ľahni si so
m nou!’ On však odoprel
a povedal žene svojho
pána: ‘...Ako by som sa
mohol dopustiť takej veľ
kej krivdy a proti Bohu sa
prehrešiť? A hoci preho
várala Jozefa deň čo deň.
nepočúvol ju, aby si
s ňou ľahol a bol s ňou.
V istý deň sa však stalo,
že vošiel do domu, aby
vykonal svoje povinnosti,
a nik z domácich nebol
dnu. Tu ho ona chytila za
plášťa vravela mu: ‘Ľah
ni si so m nou!’“ (Porov.
Gn 39, 7-11).
Niekedy je pokušenie v oblasti se
v šachu“, ochromiť náš rast, službu s ňou. Potom k nej Amnon pocítil veľký
a oddeliť nás od radosti a požehnania, odpor. Odpor, ktorý k nej pociťoval, bol xuality také dotieravé ako Putifarova
väčší ako láska, ktorou ju miloval. Preto žena, prehovára nás deň čo deň. Jozef
ktoré nám prichystal náš Boh.
„Potom sa stalo toto: Dávidov syn jej rozkázal: ‘Zober sa a choď! ’“(2 Sam obstál, lebo mal opravdivú bázeň pred
svojím Bohom a jeho zákonmi. Chodil
Absolón mal krásnu sestru menom 13, 1-2. 7-12. 14-15).
Miloval Amnon Tamar? Nie!!! To, čo s Bohom každý deň, mal vedomie jeho
Tamar a zamiloval sa do nej Dávidov
syn Amnon. Amnon sa trápil, až ochorel prežíval bola telesná príťažlivosť, žia prítomnosti. Pokušenie čaká na čas, keď
pre svoju sestru Tamar. A Dávid poslal dostivosť. A tá je sebecká, túži len po budeš sám, bez svojho Boha, keď sa
do domu po Tamar s odkazom: ‘Choď vlastnom dobre a uspokojení. Nedáva, budeš spoliehať na vlastnú šikovnosť a
do domu svojho brata a priprav mu násilne si berie to, čo chce, bez ohľadu silu. Vie, že vtedy neobstojíš.
On jej však nechal plášť v ruke a utiekol;
pokrm!‘ Tamar išla do domu svojho na druhého. Nechce niesť zodpovednosť
vybehol von“ (Porov. Gn 39,12).
brata Amnona, ktorý ležal. Vzala cesto, a ľahko sa mení na nenávisť.
Útek pred pokušením je múdrosť
„Laban mal dve dcéry: staršia sa
zamiesila, pred jeho očami narobila
koláčov a koláče upiekla. Keď všetci od volala Lia a mladšia Ráchel. Lia mala hodná úcty a obdivu
„Nie je možné, aby neprišli pohor
neho odišli, povedal Amnon Tamar: oči bez lesku, Ráchel však bola krásna
‘Dones m i jedlo do izbičky, chcem jesť i postavou i tvárou. Jakub sa zamiloval šenia, ale beda tomu, skrze koho
z tvojej ruky!’ Keď mu však podávala do Ráchel a povedal: ‘Za tvoju mladšiu prichádzajú! Tomu by bolo lepšie, keby
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muzavesili mlynský kameň na krk a hodihho do mora, akoby malpohoršiťjed
ného z týchto maličkých“ (Lk 17, 1-2).
Medvediu službu robíme mužom,
ktorí sú vzrušiví prostredníctvom zraku,
my ženy, ak sme oblečené v minisuk
niach, sukniach s vysokými rozparkami,
v úzkych, obtiahnutých nohaviciach,
v priesvitných blúzkach či tričkách
s hlbokým výstrihom. Láska neurobí
blížnemu nič zlé (Rim 8,13). Milujme
našich mužov opravdivou láskou!
„Žite duchovne a nebudete spĺňať
žiadosti tela“ (Gal 5, 16).
Pozrime sa na to reálne a zistíme, že
Čo to znamená žiť duchovne? (Čes.
rozdiely existujú. Nie sú ustálené, isté,
ekum. preklad tento verš ponúka v po
podľa osobnosti človeka, ale existujú.
dobe: „Žite z moci Božieho Ducha
Zo všeobecnejšieho pohľadu žena je
a nepodľahnete tom u, k čomu vás
inteligentná a rôzne veci vníma intuitív
tiahne vaša prirodzenosť.“) Žiť du
nejšie ako muž. Má tiež väčšiu predstavi
chovne znamená žiť z moci Svätého
vosť. Muž zase triezvejšie uvažuje a dá sa
Ducha, nie z vlastných síl.
menej ovplyvniť svojou predstavivosťou.
V boji o čistotu buď pokorný. Nebuď
Iný príklad: Citovosť, senzibilita ženy
si istý sebou, buď si istý Bohom. Ver viac
a tiež predstavivosť prevažujú v jej
jemu ako sebe. On chce, aby si vždy
postoji k láske. Fyzický aspekt je pre ňu
zvíťazil. Túži po tom, aby si bol čistý,
druhoradý. U m uža je to naopak.
ako je On čistý. Veríš, že je na tvojej
Fyzické vystúpi do popredia najskôr,
strane a robí všetko preto, aby si obstál?
citovosť až potom, aj to menej bezpros
Ovocím Svätého Ducha je láska, ver
tredným spôsobom.
nosť, zdržanlivosť,... a kde je Ježišov
Takže ako chápať túto rozdielnosť?
Duch, tam je sloboda. Svätý Duch chce
• Buďme konkrétni. Predovšetkým ju
oslobodiť a uzdraviť tvoju intimitu. Daj
treba poznať a potom rešpektovať.
mu ju a pros ho, aby ťa menil a posvä
Koľko dievčat si vôbec neuvedomuje, že
coval, aby ťa učil rozumieť jej a ovládať
ich spôsob obliekania môže chlapcov
ju. Kľúčom k úspechu je spolupráca so
vzrušovať? To ale neznamená, že sa
Svätých Duchom, ochota nechať sa ním
viesť a neustále odovzdávanie situácie
do jeho moci.
„Skúška, ktorá na vás doheha je iba
„Tíčopatria Kristovi Ježišovi, ukrižovali ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí
telo s vášňami a žiadosťami“(Gal 5,24).
skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá
Kto má víťazstvo nad vášňami a žia aj schopnosť, aby ste mohh vydržať“ (1
dosťami svojho tela? Ten, kto patrí Kor 10, 13).
Kristovi. Patríš mu? Celý aj so svojou
Neboj sa! Máš Pána, ktorý má súcit
sexualitou? Povedal si niekedy Ježišovi: s tvojimi slabosťami, lebo sám bol
„BudPánom nad mojou sexualitou?“ Je podobne skúšaný ako ty, otcom hriechu.
tvoj život podriadený Božiemu slovu aj A pretože sám prešiel podobným utrpe
v tejto oblasti? Prijal si bez výhrad také ním, môže pomôcť tým, ktorí sú vysta
skutočnosti ako: len heterosexuálne vení skúškam (Hebr 2, 18). S dôverou
manželstvo, panenstvo až do sobáša, pristúp k trónu milosti, nájdeš tam
jeden sexuálny partner na celý život, milosť a pomoc v pravý čas (Hebr 4,16).
žiadna masturbácia, kto hľadí na ženu
Pevne sa rozhodni zostať čistým
(muža) žiadostivo, už s ňou (s ním) a chrániť čistotu iných!
scudzoložil vo svojom srdci atď? Ak nie,
Nájdi si vlastný spôsob boja. (Sväté
žiješ svoj plán nie Boží, vlastnú vôľu nie Písmo, Eucharistia, sviatosť zmierenia,
vôľu Otca, a tak tvoj život nemôže byť abstinencia od TV a časopisov, adorácia
požehnaný. Pravdu o tom, že tvoje telo ikon, šport, pomoc iným...) Buď pritom
je ukrižované so svojimi vášňam i tvorivý.
a žiadosťami môžeš pochopiť, len ak
„Nevzdávaj sa! Nemysh si, že ak sa
patríš Kristovi. Ak mu patríš úplne, „na raz sexuálne vzrušenie „naštartovalo“,
vlastnej koži“ zažiješ, že na kríži získal nedá sa už nič robiť a nič nezabránijeho
slobodu pre tvoju zotročenú, sexualitu. dovŕšeniu. N ikdy sa necíť dopredu

VAŠE OTÁZKY
NAŠE ODPOVEDE

Chlapec alebo dievča... Aký je v tom rozdiel?
majú obliekať do vrecoviny! Naopak!
Opatrnosť je však nutná!
• Nemôžeme presadzovať módu za
každú cenu.
• A koľko chlapcov vôbec nevie, že ich
prílišná láskavosť môže u tej-ktorej
dievčiny vyvolať rôzne otázky alebo
predstavy: „Myslím, že sa o mňa zaují
ma. Vtedy si sadol vedľa mňa...“
ROZDIELNOSŤ AKO BOŽÍ DAR
Keď sa zamyslíme trochu hlbšie,
pochopíme, že takáto rozdielnosť je
Božím darom. Sme predsa stvorení tak,
aby sme sa stretli a mali radi, aby sme
si slúžili a pomáhali si.
-redAj na Vaše otázky, na ktoré by ste radi
poznali odpoveď, čakáme na našej
adrese.

porazený. Sexualita sa dá zvládnuť
omnoho jednoduchšie, než by sme si
mysleli. Sexuálne impulzy sú omnoho
menej nutkavé, než sa hovorí. Priro
dzené sexuálne vzrušenieje nezávislé od
našej vôle. Objaví sa spontánne v urči
tých situáciách nečakane bez toho, aby
sme ho mohli priamo ovládať. Je ne
vinné, ak ho zámerne nestupňujeme.
Podobne je to v polospánku, keď naša
vôľa nie je prebudená. To, že sa vzru
šenie objavínemôžeš ovládať, no potom
keď sa objavímôžeš a máš ho regulovať.
Rozhodni sa pre zápas! A k podľahneš,
nenechaj sa vyviesť z rovnováhy. Naj
horšie nieje dostať šmyk, ale zostať trčať
v priekope. Nevzdávaj sa. Nedaj sa pá
dom zdeptať. Sadni si znova za volant.
Nepozeraj sa do spätného zrkadla.
Pokračuj v ceste. Strata odvahy po páde
je škodlivejšia ako sam otný pád. “
(Daniel - Ange, 2001).
Zuzana Samecká
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M il o s r d e n s t v o B o ž ie
JE NEKONEČNÉ
a l á s k a B o ž ia
M
Ô
J JE BEZ HRANIČ

Keď mi kňaz povedal, aby som
napísala svoje svedectvo, netušila som,
že to bude také ťažké. Prosila som Pána
Boha, aby mi pomohol, čo najvernejšie
opísať to, čo som prežila, pretože po celý
čas tejto skúšky stál pri mne.
Pochádzam z rodiny, kde nám do
chrámu rodičia nezakazovali chodiť, ale
ani nás k tomu nenútili. Rodičia do
chrámu nechodili, ale cítila som, že
mama v hĺbke svojho srdca prechováva
vieru v Boha. Veľakrát som ju počula, ako
sa modlí a prosí Ho o pomoc. Ja osobne
som chodila do chrámu na Vianoce
a Veľkú noc. Niekedy som išla aj v prie
behu roka, ked som sa chcela
pomodliť a poprosiť o po
moc, keď mi bolo ťažko.
Ked som sa vydala, naro
dili sa deti a prišli bežné
rodinné starosti, ktoré neob
chádzajú žiadnu rodinu.
V takýchto situáciách mi
nebolo ľahko, hlavne preto,
že som sa nemala o koho
oprieť, nem ala som kde
čerpať silu, aby sa mi splnilo
prianie byť dobrou matkou
a manželkou. Napriek tomu,
že mám chápavého m an
žela, rodičov a súrodencov,
ktorí ma majú veľmi radi,
cítila som v duši prázdnotu,
ktorá sa stále zväčšovala.
Vedela som, že mi čosi chý
ba, cítila som nepokoj.
Moji známi mi radili, aby
som posilnila svoje „ja“.
Začala som študovať knihy,
ktoré ma od Boha vzďa
ľovali, aleja som si to neuve
domovala. Vykladala som
karty, urobila som si kurz
Reiki a ani neviem, kde sa to
vo mne vzalo, začala som
presadzovať názor: Boh
áno, Cirkev nie.
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syn mi v tom
čase vravel: „Mamka, nerob tie veci, ja
sa o teba bojím. Pani katechétka vravela,
že je to nebezpečné.“ Ja som odpovedala:
„Neboj sa, mám to všetko pod kon
trolou.“ O všetkom, čo som robila, som
bola presvedčená, že robím dobre,
a predsa pokoj neprichádzal. Pridružili sa
rodinné a finančné problémy. Klamné
som si namýšľala, že všetko zvládnem
a neprestajne som si opakovala formulky
z kníh o pozitívnom myslení. Ale nepo
máhalo to. Pridružili sa aj zdravotné

problémy. Po psychickej stránke som
letela šialenou rýchlosťou z kopca. Po
chopila som, že sama túto situáciu nezvládnem. Pri jednej návšteve lekárky
som sa zosypala a s plačom som jej
povedala, aké ma opantalo zúfalstvo,
úzkosť a nepokoj. Naša pani doktorka je
taká dobrá, že keď ju chorý uvidí, v tej
chvíli od neho polovica choroby utečie.
Veľmi dobre mi poradila. Povedala mi:
„Vierka mám manžela, štyri deti, pocho
vala som rodičov i brata, denne ošetrím
množstvo ľudí. Keby som to
všetko robila bez Boha v srd
ci, nezvládla by som to.
A preto, najprv Boh a potom
všetko ostatné.“
Keď som od nej odchá
dzala, tá veta mi neustále
vŕtala v hlave: „Najprv Boh
a potom všetko ostatné.“
Začala som nad sebou uva
žovať a položila som si otáz
ku: „Na ktorom mieste
v Tvojom živote je Boh?“
A bol ďaleko, veľmi ďaleko.
Napriek tomu, že som
pred Ním utekala, cítila som,
že On je v mojom trápení
posledná nádej. Chcela som
Ho urýchlene vsunúť na prvé
miesto, ako mi radila pani
doktorka. Ale ako? Kúpila
som si obrázky Ježišovo
a Máriino srdce a začala
som sa úpenlivo modliť
a prosiť Boha, aby ma prijal
pod svoju ochranu. Nepokoj
sa stále zväčšoval. Chodila
som sama na prechádzky,
aby som sa mohla vyplakať
a modliť k Ježišovi a Márii.
N echcela som, aby deti
alebo manžel vedeli, čo sa so

mnou deje. Neskôr so mnou na večerné
stretnutia s Ježišom a Máriou chodila
staršia sestra. V tej chvíli mi nikto nebol
taký blízky. Cítila som, aj keď mi to
nepovedala, že aj ona prežila svoje velké
trápenie. Až neskôr som pochopila, že
naše vlastné trápenie je potrebné na to,
aby sme vedeli pochopiť trápenie iných.
Na Velký piatok sme išli s manželom do
chrámu, slzy mi bez vzlykov začali tiecť
dolu tvárou a ja som vtedy pochopila, že
Velká noc nie je len šunka, klobása a ši
bačka, ale čosi úplne iné. V tej chvíli, akoby
mi niekto poodhalil závoj a ja som vedela,
včom spočíva tajomstvo Velkej noci.
Napriek tomu, že som sa modlila
a prosila Pána Boha o pomoc, moje
zúfalstvo sa neustále prehlbovalo. Po
Velkej noci som sa dostala do takého
stavu, že som prestala komunikovať
s manželom a deťmi. Cítila som abso
lútnu opustenosť a stratila som zmysel
života. Mala som pocit, že Boh, moja
posledná nádej, ma opustil. Manžel pri
šiel ku mne a vravel: „Ži, alebo umieraj,
ale rob niečo, nemôžeš predsa do konca
života sedieť a pozerať na jedno miesto.“
Týždeň po Veľkej noci v sobotu odišli
deti k babke. Ľahla som si, ale spánok
neprichádzal. Radšej som si odišla ľahnúť
do detskej izby, aby som svojím preha
dzovaním na posteli nezobudila manžela.
Keď som si ľahla, mala som pocit, akoby
mi celý hrudník, hlavu a ruky niekto
obložil ľadom. Slzy mi tiekli po tvári,
plakala som bez vzlykov a začala som
prosiť Pána Boha, aby ma prijal k sebe.
Vedela som, že pomaly odchádzam a asi
sa už z tej cesty nevrátim. V duchu som
sa lúčila s deťmi, manželom a s celou
rodinou a prosila ich o odpustenie. Celý
čas, čo som ležala, som neustále opako
vala: „Pane Bože, pomôž mi!“ Po chvíli
som opäť začala prosiť: „Pane Bože, dal
si mi život, tak mi ho aj zober, ja už ďalej
nevládzem.“ V tej chvíli som sa nebála
smrti. Vedela som, že by bola pre mňa
vykúpením. Keď som prekročila určitú
hranicu a odovzdala som sa do Božích
rúk, počula som slová: „Tvoj čas ešte
neprišiel.“ Začala som sa obzerať po izbe
a hľadala som, odkiaľ tie slová prichá
dzajú, ale nevidela som nič, iba tmu.
Myslela som si, že som sa zbláznila.
Znova hlas: „Tvoj čas ešte neprišiel.
Musíš žiť. Tvoju pomoc potrebuje veľa
ľudí.“ Vtedy som vo svojom vnútri pocí
tila, že je to hlas môjho Záchrancu. Lenže
v tej chvíli sa mi zdalo, že pomoc prišla
neskoro, a preto som odpovedala: „Pane

Bože, nevidíš v akom som položení? Veď
som úplne na dne, nevládzem pohnúť ani
prstom, ako môžem niekomu pomôcť,
keď sama sebe nedokážem?“ Hlas ma
prosil: „Neodmietaj ma, tak dlho si ma
hľadala, teraz som tu, nevzdávaj sa!
Kráčala si životom ako džungľou, sama
si si presekávala cestu a teraz som tu, aby
som ti pomohol. Nemusíš urobiť nič, stačí
iba povedať: Chcem.“
Ja som stále opakovala, že nevládzem,
a že to nemá zmysel, pretože mňa už nik
nezachráni. Neverila som. Na jednej
strane som si myslela, že som pomätená,
na druhej strane som úplne jasne myšlien
kami komunikovala s niekým, koho som
nevidela. Bolo to na zbláznenie. Ten hlas
bol veľmi milý a stále ma prosil, aby som
prijala jeho pomoc. Cítila som, že mu na
mne veľmi záleží. Tak veľmi sa o mňa bál.
Ja som nevedela, pred čím ma chce
uchrániť. Pochopila som, až keď som
počula temné hlasy: „Nechaj ju, ona je už
naša!“ Predtým som si myslela, že horšie
byť nemôže, ale verte, že áno. Až vtedy
som pochopila, že Božie Milosrdenstvo
chce zachrániť moju dušu od večného
zatratenia. Zo všetkých síl vo svojom
vnútri som začala kričať: „Chcem! Chcem!
Bože, prosím, pomôž mi! Chcem žiť, do
kážem Ti, že som hodná toho daru, ktorý
mi ponúkaš! Dokážem Ti, že si ku mne
neprišiel zbytočne a urobím všetko, čo
bude v mojich silách, aby som pomohla
ľudom, ako si to praješ.“
Hlasy temna sa s nepokojným vzdy
chom vytratili. O chvíľu som pocítila, ako
v mojej hrudi všetko praská, všetko sa
rúca, ľady sa topia, ako vo mne nastáva
zemetrasenie. Všetka zloba, všetky hrie
chy, všetko zúfalstvo padlo. A ja som
pocítila prílev tepla od nôh až po temeno
hlavy. Bola som oslobodená. Začala som
plakať, ale teraz to boli slzy radosti
a vďaky. Cítila som, že sa musím vyspo
vedať a to hneď
Bola Nedeľa Božieho Milosrdenstva.
Kňazovi som porozprávala všetko. Keď
som vyšla z kostola, usmievala som sa,
mala som pocit, že mi narástli krídla.
Cítila som, že ma nikto a nič nemôže
ohroziť, bola som pod ochranou Pána.
Cítila som silu Jeho lásky a pochopila
som, že ani tá najposlednejšia duša na
svete Mu nie je ľahostajná.
Manžel ma čakal pred chrámom a bol
nesmieme šťastný, keď ma videl s úsme
vom na tvári. Ja som vedela, že nás čaká
nový život.
Vierka, -int-

SvJAŠČEKOMUGENiCI— BISKUPI,
ktorí zdmdeii pre Krista

Blahoslavený otec Petro Verh un sa n aro d il 18. novem bra
1890 v meste H orodok v Ľvovskej oblasti. Po skončení teolo
gických štúdií a získaní dokto
rá tu filo zo fie n a U krajinskej
slobodnej U niverzite v Prahe,
prijal 30. o któbra 1927, z rúk
m etro p o litu A ndreja (Šeptyckého) v K a te d rá le Sv. J u ra
v Ľ vove, k ň a z sk ú vysviacku.
Pôsobil ako dušpastier grécko
katolíkov v Berlíne. 23. novem
bra 1940 bol menovaný za apoš
tolského vizitátora ukrajinských
gréckokatolíkov v Nem ecku so
sídlom v Berlíne. V júni 1945,
keď sovietske vojská okupovali
východné Nemecko, bol uväz
nený a poslaný na Sibír. V roku
1946 bol súdený v Kyjeve (spolu
s patriarchom Josifom Slipym,
b isk u p o m N ykytom B udkom
a biskupom M ykytou Č arneckým) a od sú d en ý na 8 rokov
väzenia. Zomrel 7. ferbuára 1957
v A ngarsku (oblasť Bogučany)
neďaleko Krasnojarska.
Stanislav Gábor
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Televízia v našom živote
Večerné belasomodré blikanie spoza
okien našich príbytkov nám oznamuje,
že sme sa rozhodli stráviť čas pri
televízii. Stala sa takou súčasťou moder
ného života, že poniektorí si bez nej
nevedia predstaviť spokojný život. Podľa
prieskumov jej slovenská rodina venuje
priemerne takmer 3 hodiny denne.
Televízia je veľmi populárna, každému
dostupná a m im oriadne pôsobivá.
Často náš spôsob života orientujeme
práve podľa toho, ako to vidíme na

obrazovke. M nohí považujú za sku
točné to, čo televízia pokladá za skutoč
né, čo neuzná za významné, zdá sa bez
významu.

Televízia a negatívum na človeka

šich očiach rozmer nezištného a du
chovného darovania. Vo väčšine filmov
je manželská nevera čímsi úplne priro
dzeným. Druhý človek sa stáva len
objektom môjho vlastného uspokojenia,
čo narúša vzájomnú jednotu a úctu.
Istá m anželka uviedla, že takto
sebecky vnímaný sexuálny vzťah sa jej
v manželstve veľmi rýchlo zrútil. Jej
rozčarovanie a sklamanie trvalo dovtedy,
kým nepochopila hodnotu daru a prí
tomnosť Ježiša Krista aj v tejto oblasti
manželského života.
Vsúva sa nám „dravý“
spôsob života ako jediná
schodná cesta pre úspech
a vlastné zabezpečenie. To
prispieva k podráždenosti
a otupuje naše spolucítenie
s druhými. Takto si osvoju
jeme vedomie dávajúce
prednosť hierarchickým
hodnotám a vzťahom zalo
žených na sile. Dokážeme
sa spokojne pozerať na
skutočnú vojenskú ope
ráciu a neraz obdivujeme
presný zásah cieľov rake
tami a bombami bez naj
menšieho citového pohnutia. Skôr to
vnímame ako určitý druh senzácie a
súčasť našej obvyklej televíznej „zábavy“.

Deti a televízia____________________

Deti sú proti negatívnym vplyvom
Zobrazovanie pravých ľudských hodnôt televízie väčšinou celkom bezbranné. Ak
a videnie dobrých programov je pre si uvedomíme, aký vplyv má televízia na
diváka prínosom, ale takých programov život dospelých, o čo väčší ho má
je veľmi málo. Šťastný život sa pred v živote detí. Dieťa nepozerá na svet tak,
stavuje ako úspech a konzum. Reklama ako dospelý. Verí tomu, čo vidí.
Aj keď za výchovu zodpovedajú
stále rafinovanejšími prostriedkami
v nás zosilňuje a umelo vytvára rôzne rodičia, to neospravedlňuje nehodnotné
potreby: To musíte mat’!...; Je to pos programy, ktoré sú určené deťom.
ledná príležitosť...; Už stovky ľudí... Napríklad až 70% kreslených filmov
a pod. Filmy zobrazujú blahobyt ako obsahuje násilné scény. Psychológovia
niečo dosiahnuteľné, hoci v skutočnosti sa zhodujú, že násilie v rozprávkach
dosiahnuteľný nie je. Televízia sa tak alebo filmoch má na dieťa škodlivé
prispôsobuje našim citom a túžbam, účinky a zvyšuje jeho agresivitu. Násilné
aby si zabezpečila čo najväčší úspech. správanie obľúbených hrdinov je neraz
Mnohí, aj podvedome, začnú považovať inšpiráciou alebo aj návodom k zlému
takýto život za správny, ale po konfron konaniu. Dieťa takéto správanie pova
žuje za správne, zvlášť ak mu chýba
tácii s realitou prežívajú znechutenie.
V honbe za úspechom a ziskom me osobná skúsenosť lásky a úcty. Je pot
diálni autori neváhajú prekročiť mravné rebné pripomenúť, že každá forma
a etické zásady. Poklesol prah han násilia je neľudská, i keď sa jej dopúšťa
blivosti, čím sexualita stratila v na najsympatickejší hrdina.
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Jedna matka štyroch detí zdôrazňuje,
že pri pozeraní scén vzbudzujúcich
strach, máme hovoríme deťom: „Neboj
sa, to je len film!“ Ale dieťa vidí na tej
istej obrazovke i zábery z reálnych bojísk
so skutočnou krvou a má z toho zmä
tok. Stiera sa mu rozdiel medzi imaginárnosťou a realitou, a čo je horšie,
i medzi dobrom a zlom.
Okrem násilia sú deti vystavené
i mnohým nemravným scénam, čo
vážne narúša ich čistý pohľad na seba
i druhých. Takéto predstavenie sexuality,
ako píše Svätý Otec Ján Pavol II.
v exhortácii Familiaňs consortio, „nie je
ničím iným, ako prípravou na pôžit
kárstvo a podnetom - už v rokoch ne
vinnosti - k strate vyrovnanosti, čím sa
otvára cesta nerestiam.“ Skúsme sa
zamyslieť, čo všetko naše deti môžu cez
deň vidieť cestou do školy, na plagátoch,
v novinových stánkoch alebo aj doma
v časopisoch prípadne televízii. Určite
sú v inej situácii, ako boli rodičia v ich
veku. Nestačí skonštatovať, že je niečo
neslušné, nesprávne alebo prepnúť pro
gram. Dieťa sa v živote stretáva so
skutočnosťami, ktoré prepnúť nemožno
a musí sa naučiť s nimi správne vyrov
nať. A tu je úloha rodičov, aby dieťa
správne poučili oni a nie televízia alebo
rovesníci.
James Dobson v knihe Výchova detí
zdôrazňuje, že „je dôležité, aby sa
rodičia pozerali na televíziu spoločne so
svojimi deťmi, nie iba preto, že im
pomôžu pochopiť to, čo videli, ale i ako
príjemnú rodinnú činnosť, ktorá ak sa
dobre využije, môže byť výborným
východiskom pre výchovné rozhovory.“
Netreba zabúdať, že aj dobré pro
gramy môžu mať na deti nežiaduci
vplyv, keď strávia pred obrazovkou príliš
veľa času. Dlhé hodiny strávené pred
televíziou ochudobňujú celú rodinu
o osobné kontakty, rozhovory o prob
lémoch a zážitkoch, o škole, o tom,
z čoho máme radosť a pod. Televízia je
potom prekážkou takýchto rodinných
rozhovorov.
Skúsme sa zamyslieť nad otázkou:
Čo by bolo, keby nebolo televízie?
M ožno dostanem e inšpiráciu, ako
urobiť náš život plnším a krajším.
Radovan Šoltés

prosiť a naša kapacita viery.
N ajväčšie m om enty v ľud
skom živote nastávajú vtedy,
keď človek spoznáva svoju
biedu a verí v Kristovu moc Rodičia pohotovo napomenú deti, keď padá v pokore na kolená a začína
keď sa im zdá, že sa v určitej situácii sa modliť.
správajú neprístojne. Podobne rea
„Istá pani podstúpila so svojimi
goval dav, keď slepec žobrajúci na šiestimi deťmi ťažký životný boj. Jej
kraji cesty začal kričať na Ježiša, ktorý muž prepil všetky peniaze. Boh a jeho
prechádzal okolo: „Ježišu, Syn Dávi- prikázania mu nič nehovorili. Čo sa
- dov, zmiluj sa nado m nou!“ (Lk 18, jeh o žena n am o d lila! Všetky jej
38). Podľa nich to bolo neprístojne. m odlitby boli zdanlivo darom né.
Podľa nich Kristus išiel za nejakou Jedného dňa si myslela, že už to ďalej
dôležitou vecou. Ale aké prekvapenie! nepôjde. Vzala svoje deti a chcela
Ježiš Kristus počul krik slepca a za navždy opustiť domov. Niekde vo
stavil sa. Zastal, aby sa mu venoval. svete azda nájdu strechu nad hlavou.
' Aké nádherné zjavenie Božej lásky. Najprv išli krížovou cestou k pútnic
Boh sa zastavuje kvôli kriku ľudskej kému kostolu. M ala v úmysle si tu
biedy! Predpokladajm e, že by ten nejakú chvíľu odpočinúť pred zázrač
slepec bol ticho. Kristus by okolo ným obrazom, než sa vydá do temnej,
neho prešiel a pokračoval by ďalej neistej budúcnosti. Vo velkej núdzi
í vo svojej ceste. V dave bolo zaiste svojho srdca nahlas zaplakala. Keď
mnoho ľudí s rôznymi neduhmi - ale deti videli matku plakať, plakali s ňou.
uzdravený bol iba slepec, ktorý na
Plač a vzlykanie naplnili m alý
Krista volal z hĺbky svojej biedy. priestor. Potom sa začali modliť...
„A dostanete všetko, o čo budete a žena dostala odvahu začať ešte raz
s vierou prosiť v m odlitbe“ (Mt 21, žiť po boku svojho muža. Podarilo sa
22). Boh neohraničuje svoju ochotu jej z detí vychovať dobrých kresťanov,
dávať. Hranicu vytvára naša ochota ktorí sa v živote osvedčili. Nakoniec

O MODLITBE

sa jej podarilo obrátiť i svojho muža.“
(P. R ichard G raf C.S.Sp., Útecha
v utrpení, s. 100).
Náš Spasiteľ nám dáva nádherné
prisľúbenie: „A dostanete všetko, o čo
budete s vierou prosiť v modlitbe“(Mt
21, 22). Pohľad na utrpenia a biedy
života nemusí viesť k malomyseľnosti
a zúfalstvu. Môže a má viesť k nalie
havej modlitbe: „Ježišu, Syn Dávidov,
zmiluj sa nado m nou!“ (Lk 18, 38).
Miron Keruľ-Kmec

Slávnostný vstup do Jeruzalema
Vrcholom každej cesty je dosiah te, pokloňme sa a padnime pred Kris
nutie cieľa. Vrcholom púte do Jeruza to m ...“ a skláňa svoje hlavy. Tým
lema, kedy sa spievali žalmy, bol vstup verejne všetci vyznávajú prítomnosť
do tohto mesta. Jeden z najväčších Ježiša Krista v živom Evanjeliu, ktoré sa
triumfálnych vstupov zažili Židia, keď hlása po všetky dni.
do mesta vstupoval Ježiš Kxistus.
Nasledujú spevy o sviatku, ktorý sa
Vstupoval ako kráľ, ako Mesiáš, aby slávi. Nazývame ich tropár a kondák.
zavŕšil ohlasovanie Evanjelia svojou Počas nich sa kňaz modlí modlitbu
obetou. Tak aj malý vchod s evan trojsvätej piesne. Tento úžasný chválospev
jeliárom, ktorý pôvodne znamenal je jedinečnou oslavou Boha. Zvelebuje ho
vchod do chrámu, predznamenáva ako Vládcu na výsostiach, ktorý je
vrcholné okamihy liturgie. Tým sa obklopený nebeskými mocnosťami, ako
poukazuje nielen na obetu Ježiša Tvorcu, ktorý z „nebytia priviedol všetko
Krista, ale aj na jeho slovo, ktoré svieti k bytiu“. V neposlednom rade velebí ho
tak národom celého sveta, ako svietia ako Stvoriteľa človeka, ktorého stvoril na
sviece tých, ktorí kráčajú pred diako svoj obraz a ktorému hojne dáva všetko,
nom s Evanjeliárom. Kňaz v modlitbe čo potrebuje. Velebí ho aj za túto chvíľu,
vchodu prosí Boha, aby pripojil keď môže spolu s veriacimi slúžiť tomuto
k tomuto sprievodu aj zbory svätých
žertveníku. Zároveň ho však pozýva do
anjelov, s ktorými spoločne budeme spoločenstva veriacich a prosí o zmilo
slúžiť Bohu a velebiť jeho dobrotu. Na vanie a odpustenie hriechov, aby sme
záver malého vchodu v cárskych počas celého svojho života boli hodní
dverách diakon pozdvihuje Evan jelium velebiť a oslavovať Boha. Po tejto modlitbe
a vyzýva veriacich: „Premúdrosť! nasleduje spev „Svätý Bože, svätý Silný,
Stojme úctivo!“Ľud odpovedá: „Poď svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.“

Ide o jednu z najstarších častí byzantskej
liturgie, ktorá slúžila ako vstupná pieseň.
Tieto slová znejú v celom chráme a spolu
s veriacim ľudom ich spievajú aj nebeské
mocnosti. Pomaly vstupujeme k jednému
z vrcholov liturgie, preto je potrebné, aby
sme boli očistení a posvätení
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Barbari v kláštore
(pokračovanie z minulého čísla)

Kto nekradne, okráda vlastnú rodinu?

Internácia redemptorlstov__________

Po polnoci, po zrealizovanej akcii
a odchode rehoľníkov sa začal iný
kláštorný život. Začalo to v jedálni.
Obrazy zdobiace jedáleň sa nosili do jej
kúta. Tam ich rozbíjali, ba na tom mieste
sa uskutočňovala aj potreba ako na WC.
Keď som ich upozornil, že to je už
štátne, že ich manželky, sestry a ostatní
blízki to budú za nimi musieť upratovať,
vynadali mi do pápežencov. V kuchyni
sa obalila do papiera žiarovka, aby nás
z ulice nebolo možné vidieť. O niekolko
minút však začala horieť. Zavolali ma
do skladu potravín - do komory a ukazovali, ako si rehoľníci žili. Bola
tam údená slanina, vajíčka, mlieko,
múka a ostatné potrebné potraviny.
Povedal som, že my tiež máme doma
zásoby, prečo sa potom divia rehoľ
níkom. Vynadali mi. Upozornil som ich,
že ma splnom ocnili dohliadať na
poriadok a ukázal som písomný rozkaz,
zaraz všetci stíchli. Najväčšie prekvape
nie ma čakalo v krajčírskej dielni. Tu sa
tancovalo. Milicionár si zobliekol montérkové nohavice, vyhrnul montérkovú
blúzu a druhý mu z valca zo stojana
obkrúcal telo látkou. Keď už toho bolo
dosť, tak látka sa odstrihla, nohavice sa
vytiahli, blúza sa spustila a takto
„obalený“ milicionár odchádzal v noci
do mesta. Týmto spôsobom sa do rána
z kláštora vynieslo niekoľko balíkov
látky.
Objavil sa nový vchod cez záhradné
okienko do pivnice. Tam sme našli
uskladnené omšové víno. To bola hos
tina! Víno sa neustále čapovalo a keď sa
začali už prejavovať známky opilosti,
prítomní velitelia SNB, ŠTB a milície
postavili stráž k okienku, ktoré zatarasili
a vydali príkaz, resp. zákaz ďalšieho pitia.
Iný zážitok bol na poschodí kláštora.
Bola tam miestnosť predstaveného
kláštora. Cez pootvorené dvere s priate
ľom Jozefom sme videli, ako sa vykladala
ženská bielizeň, košele, podprsenky
z aktovky na stôl predstaveného kláštora.
Osmelili sme sa a vošli do miestnosti
s prosbou, čo je to za bielizeň. Povedali

Asi o 15. m inút sa rehoľníci začali
schádzať pri hlavnom vchode vedľa
rozbitej brány. Z ačala sa sľúbená
kontrola podľa zoznamu. Po niekoľkých
prečítaných menách ďalej už nekontro
lovali. Ponáhľalo sa s nástupom do
pripraveného autobusa. Do toho, kto
rým nás dopravili.
Rehoľníci šli po chodníku po jednom,
po stranách stáli milicionári a príslušníci
SNB. Napokon do autobusa nastúpili
ešte štyria milicionári a štyria príslušníci
SNB s jedným príslušníkom ŠTB. Nik
nevedel, kam autobus ide, len vedúci
príslušník ŠTB.
Na druhý deň sa milicionári a prísluš
níci SNB vrátili, no príslušník ŠTB
zostal v Podolínci. Potom sme sa
dozvedeli dosť podrobne, čo je v Podo
línci, ako aj to, že počas cesty šofér
použil motorovú brzdu dolu kopcom ku
Starej Ľubovni. Brzdenie vydávalo zvuk,
ako keď niekto strieľa z autom atu
a milicionári i príslušníci SNB zaľahli
v autobuse na podlahu, aby neboli
postrieľaní.

Ako sa dostali zbrane do klážtora
Tento deň došlo k úprave zadelenia
služieb a stráží v kláštore. Ba padla
otázka, či niekto z nás nevie slúžiť omšu
v kláštore. Bolo by vraj dobré, keby sa
zvonilo a pod. No nik na to nereagoval
a okrem toho bola ešte rozbehnutá akcia
ukážky zbraní nájdených v kláštore.
Po odchode rehoľníkov sa začalo
s vykladaním krabie z nákladného auta.
Na moju otázku, čo je v nich, mi
odpovedali, aby som počkal, že o chvíľu
sa budú otvárať. Tak sa aj stalo. Na veľké
prekvapenie boli v krabiciach uložené
nemecké a ruské autom aty, ručné
granáty, ľahký guľomet, pištole a dosta
točné množstvo munície.
Ráno v rozhlase vyzývali občanov, aby
sa prišli pozrieť na zbrane nájdené v kláš
tore, no neprišlo ich veľa a každý z nich bol
zamestnaný svojimi myšlienkami.
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nám, aby sme o tom nikomu nevraveli.
Tieto pripravené veci mali usvedčiť
predstaveného z prevádzaného sexu.
Druhá miestnosť ukrývala zariadenie
ako v malej kaplnke. Priateľ Jozef otvoril
bohostánok a našiel tam ampulky s ví
nom a vodou. Vtom vkročil do izby aj
prednášateľ, politický dôstojník. Jozef
ho ponúkol vínom, ale dôstojník zarea
goval, že to nemôže požiť, čo keď je to
otrávené. Nato Jozef odvetil, ako môže
byť otrávené, keď rehoľníci nevedeli, že
budú odvezení.
V ďalšej miestnosti sa našli peniaze.
Ponúkli nám, aby sme si z nich zobrali
toľko, koľko budeme potrebovať. My
s Jozefom sme sa zdráhali a nevzali nič.
Bol tu strach z toho, či si nás takto
nepreverujú, no najmä z trestu Božieho.
S Jozefom nás určili na dozor v kláš
tore. Chceli k nám prideliť ešte dvoch
milicionárov, ale my sme ich odmietli.
Išlo o opatrenie do tej doby, kedy sa
mala zrealizovať inventúra.
Asi o dva dni prichádza z Bratislavy
cirkevný zmocnenec pre kláštor. Preu
kázal sa písomným poverením. Zavolali
sme okresného veliteľa SNB. Tento
všetko preveril a spolu s cirkevným
zmocnencom sa z nás stali kláštorní
obyvatelia. (...)
Cirkevný zmocnenec nám počas
rozhovorov ponúkal veci z kláštora. Mal
som záujem o cestovný atlas, ale vďaka
manželke som ho nezobral, ba ani ona
si nič nevzala. V bohatej knižnici nás
upútala na stene pištoľ z roku 1848.

V Podolínci______________________
O niekolko dní prišla inventárna ko
misia. Traja súdruhovia, ktorí začali
uskutočňovať inventúru. Všetko bola
povrchná práca, spisovalo sa len to, čo
nepotrebovali.
Časť bielizne sme dali do vriec a ja
som to odviezol do Podolínca.
V kláštore som našiel v jednej izbe
notes bez poznámok. Bolo na ňom
meno Mata, alebo Mato, okrem toho
tam bol i škapuliar. Odovzdal som ich
jednému rehoľníkovi na chodbe v Podo
línci, aby to vrátil tomu, komu patrí.

Potom ma milicionár zavie
dol k vedúcemu zmocnencovi
kláštora. Pochválil sa, že
vkláštore našiel dobré zásoby
potravín. Neskôr nás i pohostil
s prednáškou o zločinnosti
rehoľníkov.
Z chodby v kláštore som
videl na dvor, kde chodili rehoľ
níci v rade a viedli jedného
staršieho rehoľníka za ruky.
Nevládal. V tom čase dopravili
ďalších rehoľníkov. Podľa môj
ho odhadu mohlo ich tam byť
asi šesťdesiat.
Po návrate z Podolínca bolo
už po inventúre, časť vecí už
bola odvezená. Vo veži v kos
tole nachádzame nevybalené
koberce. Niekolko balíkov po
núkal cirkevný zmocnenec, no
my sme ich odmietli vziať.
Občas nás kontrolovali ok
resným a krajským veliteľom.
Od nich sme vedeli, že bude
pracovná porada, na ktorej sa
zhodnotí celá akcia likvidovania
kláštora, na ktorú sme si mali
pripraviť diskusné príspevky.

Pracovná porada o priebehu
akcie K__________________
0 niekolko dní sme boli poz
vaní na pracovnú poradu. Pri
hlásil som sa do diskusie v po
radí asi tretí. Rozhovoril som
sa o tom, čo nám bolo zvesto
vané na inštruktáži. Vy ste
pomery v kláštore dobre poz
nali. Situáciu ste ukazovali
daným nákresom na tabuli
pred začiatkom akcie. No
dopustili ste sa veľkej taktickej
chyby. Veď bránu na kláštore
nebolo potrebné vylámať, ne
bolo treba „fackať“ rehoľníka,
nebolo potrebné rozbíjať ob
razy vjedálni, nebolo potrebné
urobiť požiar v kuchyni ani
poškodzovať potraviny. Neza
bránilo sa rozkrádaniu látky
z krajčírskej dielne, nezabrá
nilo sa opíjaniu z ukradnutého
omšového vína z pivnice, ne
bolo nutné robiť podvod vraj
s nájdenými zbraňami v kláš
tore. Poukazovali ste na rehoľ
níkov ako na nepriateľov štát
neho zriadenia. Veďto sú ľudia
taktiež takéhoto pôvodu ako

my. Uvažoval niekto, čo sme
tým dosiahli? Veď sme urobili
len škodu na štátnom majetku.
Celá akcia vyznela, ako keby
sme boli šli dobýjať pevnosť, ale
našli sme iba pamiatkovú pištoľ
z roku 1848 a bohatstvo v kniž
nici. Sú to drahocenné knihy,
avšak ak budeme mať takýto
prístup k nim, aký sme mali
v noci z 13. na 14. apríla,
nebudem sa vôbec diviť, že sme
barbari. Ešte šťastie, že sa nik
nepozeral z okna na nás, zác
lony sa neodhmali, nedošlo
k pohybu, lebo by sme museli
strieľať. A pýtam sa prečo?
Keď som skončil svoju kri
tiku, až vtedy som si uvedomil,
že to zašlo príliš ďaleko. Na
druhej strane som bol rád.
Povedal som len a len to, čo ma
ťažilo počas celej akcie.
Krajský veliteľ SNB odpove
dal podaním trestného ozná
menia nižšiemu vojenskému
súdu do Košíc za prezradenie
služobného tajomstva m an
želke, ktorá bola niekolko dní
so mnou v kláštore a bol som
z pracovnej porady vykázaný.
Zároveň mi prikázali, aby som
sa hlásil v Prešove do stráž
neho družstva pri strážení
vysielača. (...)

Odsúdený na pätnásť mesiacov
doJáchymova_____________
Nevyhol som sa súdnemu po
jednávaniu na nižšom vojen
skom súde v Košiciach p o 
čas mesiaca august. Obžalovali
ma za prezradenie služobného
tajomstva pri poriadanej akcii
likvidovania kláštora v Micha
lovciach s tým, že som si pozval
manželku prostredníctvom
iných osôb, pred ktorými som
mal povedať o uskutočnenej
likvidácii kláštora ako aj za
kritiku veliteľskej nepripravenosti na vyhodnocovacej porade,
čím vraj došlo k poškodzovaniu
niektorých častí kláštora. Ďalej
za znehodnocovanie priebehu
celej likvidačnej akcie a zato, že
som sa zastával rehoľníkov.
Atanáz, CSsR,
(pokračovanie v ďalšom čísle)

0 . V ik t o r P o p o v ič
(1892-1956) -110 rokov od narodenia

Dňa 13. mája 2002 uplynie
110. rokov od narodenia
o. Viktora Popoviča, ktoiý sa
narodil v Nyirmade v M a
ďarsku. Jeho otec Viktor bol
gréckokatolíckym kňazom
a matka Mária, rod. Hrabaňová
pracovala v domácnosti. Po
chádzal z troch detí. Aj jeho brat
Gabriel bol kňazom. Základnú
školu skončil v rodisku. Gymnaziálne a teologické štúdia
absolvoval v Užhorode. Absolutórium z teológie získal
24. januára 1917. Sviatosť manželstva uzatvoril 10. mája
1917 v Užhorode s M áriou Hadzsegovou. Boh im
požehnal deväť detí, dve z nich zomreli v detskom veku.
Kňazskú vysviacku prijal 9. decembra 1917 v Kated
rálnom chráme Povýšenia sv. Kríža v Užhorode z rúk
vladyku Antona Pappa. Po vysviacke deväť rokov pôsobil
na Podkarpatskej Rusi. Najprv ako administrátor farnosti
Ľachovce a potom vo farnosti Ploské. Štyri roky
spravoval farnosť Zboj, devätnásť rokov farnosť Maťovce.
Bol vicearcidiakonom Bežovského arcidiakonátu.
V kritickom roku 1950 bol okresným dekanom
maďarských gréckokatolíckych farností. Možno i preto bol
veľmi obťažovaný a nahováraný príslušníkmi ŠtB, aby
podpísal prestup do pravoslávnej cirkvi. Nedal sa zlákať
sľubmi, ani donútiť trestami. Najprv mu zakázali kázať,
potom mu dovolili slúžiť iba tiché sv. liturgie. Ulisne ho
doviedli aj na tzv. „Prešovský sobor“, ktorý sa konal 28.
apríla 1950 v Čiernom Orli v Prešove. Vedel, za čím si stojí
a preto zostal verný. Dňa 14. mája 1950 cestou na
náboženstvo ho násilím vzali do auta a odviezli na okres
do Veľkých Kapušian. Odtiaľ ho deportovali do Prešova.
Ale ani tu sa dlho nezdržal. Hneď na druhý deň ho
eskortovali do TNP v Trenčíne. Po štyroch mesiacoch ho
začali prekladať do iných táborov Sladečkovce, Hlohovec
atď. Po tom, čo utrpel úraz hlavy, dostal sa do nemocnice
v Trenčíne, odkiaľ ho po mesiaci prepustili domov.
Jeho manželka M ária s deťmi sa musela z fary
vysťahovať. Odišla do Veľkej Idy a po troch mesiacoch
sa presťahovala do Bočiara pri Košiciach. Po polroku sa
rodina presťahovala do Trnavy. D ostala byt od
arcibiskupského úradu na Kapitulskej ulici. Tam po
určitom čase prišiel bývať aj o. Viktor zo Sládečkoviec.
O. Viktor Popovič zomrel dňa 3. júla 1956 v Trnave
na následky úrazu. Pohrebné obrady vykonal biskup
Ambróz Lazík. Po desiatich rokoch telesné pozostatky
o. Viktora boli exhumované a prevezené do Košíc na
verejný cintorín. Pri pochovávaní v Košiciach boli v civile
prítomní viacerí gréckokatolícki kňazi, napr. Alexej
Párkányi, Eugen Dohovič, Anton Mihalovič, Vladimír
Hromjak, Ján Krafčík a ThDr. Ernest Homičko, OSBM.
O. Viktor bol skromným kňazom. Ľudia ho mali veľmi
radi. Aj keď od jeho smrti uplynulo štyridsaťšesť rokov,
jeho veriaci na neho nezabúdajú, ale stále udržiavajú
kontakt s jeho manželkou.
P Ján Babjak, S J
slovo - m á j/2002
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Lectio divina alebo
duchovné čítanie V.

Zoslanie Svätého Ducha
(Sk 2 :1 -3 6 )_____________________
Scénu možno rozdeliť do nasledujúcich
častí: sviatok Turíc a zvláštna udalosť
silného víchra w. 1-13 a Petrova reč, ktorá
dáva vysvetlenie udalosti w. 14-36.
K scéne logicky patrí aj reakcia ľudí, ktorí
sa zbehli na hukot víchra w. 37-41.
Čo by sme nemali prehliadnuť
Slovenský text by bolo vhodné trochu
upraviť. Originál znie: „Keďsa dni Turíc
blížili ku konču...“ Ide totiž o sviatky
Päťdesiatnice, sviatok, ktorý nie je
záležitosťou jedného dňa ale niekoľkých.
A teda ku koncu, blízko naplnenia sviat
kov sa stalo čosi zvláštne. Ide o sviatky
Šavuot-Týždňov (Ex23: 14.16; 34:22;
Lev 23:15-22; Num 28:26-31; Deut
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16:9-12; Tob 2:1; hlavný zmysel sa
odvodzuje z Ex 19-20).
K tejto úvodnej poznámke sa pridáva
detail, ktorý prezrádza, že učeníci zostali
spolu. Spoločná m odlitba a spolo
čenstvo počas sviatkov pokračuje aj
mimo oficiálnych zhromaždení Izraela.
Potom nasleduje opis udalostí. Lukáš
nás na chvíľu necháva bez vysvetlenia.
Každý z nás si môže urobiť úsudok, aký
chce. Logicky potom nasleduje, že aj
našou prvou reakciou je otázka: čo to
znamená? A ký zmysel má sviatok Turíc
a hukot? Prečo sa spomína Boží Duch ?
Petrova reč je odpoveďou na naše
otázky i na otázky zástupu. Nemali by
sme však prehliadnuť, že v opise udalostí
Lukáš spomína učeníkov, ktorí v rôznych

jazykoch rozprávajú o veľkých skutkoch
Božích (11b). Toto sa vzťahuje na citát
z Joela, podľa ktorého „synovia a dcéry
budú prorokovať mladíci budú mať
videnia, a vaši starci budú mať sny... a aj
otroci/sluhovia budú prorokovať.“
(w. 11-18). Prorokovanie je v prvom rade
svedectvo o Božích skutkoch, o jeho
prítomnosti, o jeho pláne spasiť všetkých.
Do pojmu prorokovania patrí aj ozrejmo
vanie Písiem a jeho aktualizácia pre
každodenný život. Až niekde na konci
stojí predpovedanie budúcnosti.
Pán vylial svojho Ducha na všetkých,
len nie všetci si to všimli, alebo nie všetci
o tom vedia. Preto i koncept „krst v Du
chu“, ktorý s obľubou používa spolo
čenstvo Obnovy v Svätom Duchu, je
skôr otvorenie sa prítomnosti Ducha.
Veď nám bol už daný pri krste a bir
movke. A tak je povinnosťou všetkých,
aby sa nechali osloviť a viesť Duchom.
A kresťanom Obnovy patrí úcta i vďaka
za to, že nás trošku preberajú z driemot.
Za povšimnutie stojí aj to, že Petrova
reč sa koncentruje na udalosť Ježiša
z Nazareta, muža, ktorého Boh potvrdil
mocnými skutkami a znameniami
(v 22). Aj napriek odmietnutiu sa tento
Ježiš stal Pánom a Mesiášom, t.j. Boh
skrze vzkriesenie potvrdil jeho identitu
(w. 24. 32. 36). A skúsenosť „hukotu
silného víchra“ je naplnením slov
proroka Joela (w. 17-21/Joel 3:1-5).
Toto proroctvo je proroctvom o zname
niach Pánovho dňa a preto je akoby
logickým dôsledkom Mesiášovej slávy:
Deň Pánov spôsobí, že všetci budú
účastní na Duchu Pánovom.
A teda táto zvláštna reč v cudzích
jazykoch svedčí o tom, že Pánov deň nas
tal. Nie je to výsledok hýrivého slávenia opilstvo. VeďBoh vylial svojho Ducha a to
kvôli svojmu služobníkovi Ježišovi.

Čo by sme mail pochopiť
Židovské sviatky sú špeciálnym spô
sobom alebo príležitosťou, kedy si Izrael
pripomína dôležité udalosti vlastných
dejín. Dejiny, ktoré začínajú chvíľou, keď
Izrael dovolil, aby ho viedol Pán, Jahweh. Päťdesiat dní po Pasche si Izraeliti
pripomínajú - v kontexte sviatku Týžd
ňov - darovanie Zákona na hore Sinaj
v sprievode ohnivých bleskov a víchra
(Ex 19: 16-25).
Rovnako i učeníci Ježiša. Po oficiálnych
modlitbách v chráme sa zhromažďujú
podlä vlastného obyčaja (Sk 1:13-14) na
modlitby v dome niektorého z učeníkov.

Blíži sa koniec sviatkov - alebo ako to ho (oň) prosia“ (Lk 11:9-13). Treba
vystihuje originál - naplnenie sviatkov. dodať viac?
Grécky termín symplerousthai je moreplaveckého pôvodu a znamená „byť Aplikácia
naplnený, preplnený vodou“. V meta Počas týchto sviatkov očakávam s úp
forickom význame znamená „naplniť rimným srdcom Ducha, alebo sa zú
plán, túžbu, sen, očakávanie“ vo veľmi častňujem iba folklóru? Moje očaká
konkrétnych termínoch. A tak Lukášova vanie sa redukuje iba
poznámka (v. 1) necháva tušiť, že sa musí na liturgické slávenia,
stať čosi zvláštne.
alebo túžim po ňom
V podobe ohnivých jazykov a v sprie v skrytosti svojho srd
vode velke'ho hukotu zostupuje Duch. ca, doma, v izbe, kde
Všimnime si podobnosť medzi udalosťou vidí iba nebeský
zExodu 19 a zoslaním Ducha. Čo to Otec? Čakám na na
znamená? Pán sa zjavuje, tak ako sa zjavil plnenie
sviatkov
Abrahámovi (Gen 15) i Izraelitom na v mojom osobnom
Sinaji a daruje - vkladá do ich sŕdc Zákon. živote? Čakám s ot
Učeníci v tento deň pochopili, že Pán im voreným a priprave
priamo vložil do sŕdc ako. dar svojho ným srdcom? Prosím
Ducha (Ezech 36:27; Jn 1:17). Nemožno o toto naplnenie aj
si nevšimnúť naplnenie proroctva Jere- pre mojich blízkych?
miáša o nových srdciach (31:31 -34; ďalej
„Ktorí ste v Krista
Ezech 36:22-29; Iz 11:1-2).
Je to Duch Pána, ktorý oživuje uče pokrstem, Krista ste si
níkov z hĺbky srdca. Je to Duch, ktorý má obliekli“ (Gal 3:27).
moc meniť srdcia, viesť človeka a uschop- Moje „bytie ako kres
niť ho, aby naplnil najvlastnejšie požia ťana“ je životom pro
davky Pánovho zákona. Deň Pánov je roka, ktorý zvestuje
tu!!! Inými slovami Pán naplnil /symple- velké skutky Božie? Je
msthai/učeníkov svojím Duchom. A oni moje ohlasovanie
pochopili, že je to Duch, ktorý oživuje zvestovaním vzkrie
Pánov zákon v ich srdciach (Jer 31:33) seného Ježiša alebo
a žeboli pokrstení Duchom a ohňom, ako prezentovaním mo
otom prorokoval Ján Krstiteľ (Lk 3:16- jich osobných ambí
17;porov. 24:29; Sk 1:5.8).
cií, výrečnosti, pozlá
tenej reči? V mojom
Učeníci v sile a svetle Ducha pocho úsilí ohlasovať sa sús
pili. čo sa deje. Pochopili význam hukotu treďujem iba na niek
víchra i ohnivé jazyky. Pochopili, čo si torú skupinu, alebo
Pán žiada. Pochopili Ježiša i vlastné som otvorený pre
poslanie. Pochopili všetko. Jedinou všetkých (nie slovami
starosťou je ohlásiť velké skutky Pánove ale skutkami!)?
všetkýmnárodom a pozývať ich k spáse.
Eucharistia i sláv
Preto Peter spolu s ostatnými ohlasujú
význam udalosti /proroctvo Joela/ nosti Zoslania Ducha
a podčiarkujú význam Ježiša, muža sú aj v mojom živote
symplerousthai /napl
zNazareta (w. 14-36).
nené obsahom, kon
Každý, kto bude vzývať meno Pá krétnosťou/? Ako? Po
novo, bude spasený (v 21). Inými slo ložil som si niekedy
vami: skúsenosť vzkrieseného Ježiša, túto otázku? Ak cítim,
prítomnosť Ducha a nový život, ktorý že mi chýba skúsenosť
vzkriesený Pán prináša, sa stáva skúse s Ježišom, prečo o ňu
nosťou každého, kto o to stojí. Kto vzýva neprosím? Bráni mi
Pána, tomu Pán aj odpovie. Klopte niečo v tom, aby som
a otvoria vám, hľadajte a nájdete...(Mt žiadal Pána o dôkaz
7:7-11). Lukáš vo svojom evanjeliu - jeho prítomnosti?
a v jeho svetle treba čítať aj Skutky poznamenáva: „...o čo skôr dá (váš)
Čítajme pozorne
nebeský Otec Svätého Ducha tým, čo Petrovu reč. Čo som

sa dozvedel o Ježišovi? Kto je Ježiš? Aké
má poslanie? Aký je vzťah medzi
vyliatím Ducha a Ježišom? Čo to hovorí
mne? Akú odpoveď dám ja na Petrovu
kázeň?
Róbert Jáger

ZO STREDY NAD BODROGOM:
Mária
Hudáková 50 Sk, Anna Feketeová
SPOLOK SVÄTÉHO
70 Sk, Alžbeta Klebašková 50 Sk a Ro
CYRILA A METODA
zália Zvončeková 40 Sk.
Z TRHOVTŠŤA: Anna Harmanová 50
NAŠI JUBILANTI
Sk, Anna Paľovčíková 100 Sk, Mária
V máji t. r. si významné životné Paľovčíková 100 Sk Štefan Romančák 100
jubileum pripomínajú títo naši členovia: Sk, Mária Sabová 20 Sk, Mikuláš SalonViera Dandarová zo Zemplínskeho tay 20 Sk, Terézia Siváková 20 Sk, Zuzana
Hradišťa, Mária Gočiková z Košíc, Mária Sčerbaková 50 Sk, Anna Štefanová 45 Sk
Guzová zo Spišskej Novej Vsi, Mária a Helena Vargová 20 Sk.
Molčanová z Malcova a Mária Sakalová
Z TRNAVY PRI LABORCI - po 20 Sk:
z Rudlova.
Gustáv Čorej, o. Ján Kmec, Mária PušJolana Benetinová z Dúbravky, PhDr. kariková, Michal Puškár, Anna Románová,
Ján Bodnár z Trebišova, Matej Hlohin Helena Štefanichová, Anna Tirpáková,
z Michaloviec, M ária Kollárová zo Ružena Tirpáková a Anna Tirpáková.
Spišskej Novej Vsi, Matróna Lučanská
ZO ZEMPLÍNSKEJ TEPLICE- po 20
z Breziny, Štefan Neupauer z Košíc, Sk: Mariana Baranová a Milan Girovský.
Mária Timul'áková z Vyšnej Olšavy a Ján
Za štedré dary Pán Boh zaplať!
Žatkovič zo Stropkova.
Irena Dankaninová z Nacinej Vsi,
CYRILOMETODSKÁ SLÁVNOSŤ
Mária Kopcová z Vyšného Žipova, Štefan
VO VRANOVE N.T.
Majcher z Txrebišova, Ing. Ján Olah
V piatok 5.4.2002, v predvečer 1117z Bratislavy, Anna Peštová zo Sačurova, tého výročia blaženého skonu vladyku
Anna Šoltesová z Kačanova a Ján Štenko Metoda, v gréckokatolíckom chráme Naj
z Vysokej nad Uhom.
svätejšej Eucharistie, uskutočnila sa spo
Anna Bačíková z Dlhého Klčova, doc. mienková slávnosť, ktorú usporiadala
Ing. František Cupák, CSc., z Mchaloviec, M iestna pobočka Spolku sv. Cyrila
Terézia Hrabčáková z Košíc, Johana Hrab- a Metoda vo Vranove nad Topľou. Táto
kovská z Košíc - Krásnej, Andrej Janoško odbočka s počtom 89 členov aktívne
z Kazimíra, Mária Macášková z Micha pracuje v cyrilometodskom hnutí a pre
loviec a Anna Sekeráková z Priekopy.
vranovskú verejnosť pravidelne pripravuje
Mikuláš Elko z Bánoviec nad Onda podobné podujatia so zámerom vyslo
vou, Anna Hlavatá z Trebišova, Ján veným v motte podujatia: „Dedičstvo
Kováč z Tašule, Helena Lukavcová zo otcov zachovaj nám, Pane!“
Zbudskej Belej a Mária Obrinová zo
V prvej časti slávnosti bola hosťom
Sačurova,
podujatia o. Mikulášom Tressom zo
Helena Šurinová z Drienice a Zuzana Stropkova, odslúžená staroslovienska sv.
Šauličová z Bunkoviec.
liturgia obetovaná za členov SSCM.
Všetkým jubilantom \yprosujeme O. Mikuláš vo svojej homílii priblížil
hojnosť Božích milostí osobnosť prvého vladyku Gréckokatolíckej
Na mnoho rokov, šťastných rokov! cirkvi na Slovensku z pohľadu jeho odkazu
pre súčasnú generáciu gréckokatolíkov
v nastávajúcom treťom tisícročí. Sv. litur
ŠTEDRÉ SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Me giu svojím spevom viedol vranovský
toda prispeli:
chrámový zbor Chrysostomos, ktorý je
Z ČERTIŽNÉHO - 70 Sk: Mária zároveň skupinovým členom SSCM.
Galajdová, Helena Karoľová, Justína
V druhej časti sa spevácky zbor pred
Kostinková, Anna Kuliková, Mária stavil pôsobivou cyrilometodskou akadé
Kuliková, Mária Melničaková, Andrej miou: „Metodov odkaz“. V jej úvode bola
Prejsa, Júlia Semancová, Anna Zozu- o. Ľubomírom Novákom, správcom far
ľáková a Júlia Zozuľáková.
nosti, vysvetlená symbolika zapálenej
Z HOROVIEC - po 20 Sk: Alojz sviece predstavujúcej Krista - Svetlo
Bereščík, Juraj Bereščík, Juraj Čižmár, a zároveň obnovená aj v tomto chráme
Andrej Dojčák, Anna Jendžeľovská prastará cyrilometodská tradícia modlitby
a Mária Kolesárová.
so symbolom zapálenej sviece pred ikonou
Z CHOŇKOVIEC - po 20 Sk: Farský Bohorodičky. Ďalšiu časť tvorili pôvodné
úrad, Anna Kašajová, Luba Kochma- cyrilometodské texty približujúce blažený
nová, Anna Mišová, Milan Pindroch, skon vladyku Metoda a v závere akadémie
Milena Popovičová a Mária Sevková.
bola predstavená tvorba nášho zemplín
Z KRÁĽOVSKÉHO CHLMCA - po skeho rodáka, cyrilometodského básnika
20 Sk: Anna Bajzová, Peter Kmec Gorazda Zvonického. Celá akadémia bola
a Dr. Elena Šragová.
ideovo zameraná na pozdvihnutie grécko
katolíckeho povedomia vranovských
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gréckokatolíkov. Títo podľa posledného
sčítania ľudu tvoria vo Vranove s počtom
4 626 veriacich 20,13 %-nú populáciu.
Oproti sčítaniu v roku 1991 je zazname
naný výrazný prírastok o 1600 veriacich,
ktorí sa v súčasnosti hlásia k dedičstvu
svojich otcov. Podobne je to aj v celom
vranovskom dekanáte, ktorý zaznamenal
výrazný nárast gréckokatolíkov z 13 853
v roku 1991 na súčasných 18 406, čo je
prírastok o 4 553 veriacich. Aj tieto suché
čísla svedčia o tom, že naša cyrilo
metodská cirkev sa stáva životaschopnou.
A na tom má zaiste svoj podiel aj náš
Spolok sv. Cyrila a Metoda, ktorý pozýva
ďalších gréckokatolíkov do svojich radov.
Andrej Lakatoš
SPOLKOVÉ SPRÁVY
Výbor Spolku sv. Cyrila a Metoda ďakuje
okresným dekanom - protopresbyterom,
farárom, správcom farností, dôverníkom
a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na distribúcii kalendárov a člen
ských podielových kníh. Súčasne prosí
všetkých, ktorí ešte neposlali do ústredia
spolku v Michalovciach aktuálne zoz
namy členov o prevzatí publikácií, aby
tak urobili čím skôr.
- Liturgický sviatok sv. Cyrila a Metoda,
učitelôv Slovanov, oslávi Spolok sv. Cyrila
a Metoda sv. liturgiou v Chráme Matky
Ustavičnej Pomoci v Snine v sobotu 11.
mája t.r. o 18 h.
Predtým - o 16 h. - bude zasadnutie
výboru spolku aj za účasti členov spolku
a priaznivcov zo Sniny a okolia.
(pk)
ODCHOD DO VECNOSTI SV
METODA UČITEĽA SLOVANOV
Spomienku na Odchod do večnosti sv.
Metoda, učiteľa Slovanov si košickí priaz
nivci spolku pripomenuli liturgickou sláv
nosťou v Pastoračnom centre bl. biskupamučeníka Pavla Gojdiča na sídlisku
Tahanovce v piatok podvečer 6. apríla.
Starosloviensku sv. Božiu službu slúžil
predseda SSCM o. ThLic. Michal Hospo
dár spolu s miestnym farárom, súdnym
vikárom Košického apoštolského exarchátu o. JCLic. Františkom Citbajom
a miestnym kaplánom o. Marcelom
Gajdošom. Peknú slávnosť skrášľoval
zborový spev súboru Karpaty pod vede
ním dirigenta Levka Dohovyča.
Na bolestné skutočnosi veľkonočných
udalostí na popredí radostného Kristovho
vzkriesenia a ich analógiu s pôsobením sv.
Metoda i bl. biskupa-mučeníka Pavla,
patróna tejto najmladšej košickej farnosti
v príležitostnej homílii trefne uviedol
predseda spolku o. Michal.

(vm)

Tona Lasconi: KEĎ Ml VIERA LEZIE
Karmelitánské nakladatelství, NA NERVY
františek Hobizal: GESTA K NEBU

KostelníVydrí, 2001,136 s.

Cesta k nebu je poslednou
knihou P. Františka Hobizala.
Dokončil ju tesne pred svojou
smrťou. Autor čitateľom po
núka možnosť nahliadnuť do
života postavy pátra Jána
písaného čiastočne románovo,
čiastočne v úvahách a rozjíma
niach, ktoré sú samozrejme
znovu len názormi hlavného
hrdinu na život a dianie vo
svete a okolo nás. Jánova osob
nosťnesie silné autobiografické
rysy autora knihy. Autor do
svojho rozprávania vložil ešte
kronikárske záznamy z fiktív
neho kňazského denníka z po
lovice 19. storočia, ďalej množ
stvo citátov slávnych a veľkých
lúdí. Táto poézia v próze pred
stavuje zobrazenie šumavskej
prírody hlavne okolo Boubína
aPošumavska. Je to svojím
spôsobom neobyčajne citlivé
vyznanie lásky tomuto prekrás
nemu kútu našej zeme, vyzna
nie písané skutočne srdcom.

Ladislav Eričovský: DESATORO
PRE DETI

DERNADETA, PRINCEZNÁ Z LURD

„Ja som tvoj Boh, iný nie!
Nech sa modla pyšne dmie ako
balón do nebies. Napokon tam
praskne tiež. Ja som tvoj Boh,
iný nik. Chválim smiech a tíšim
vzlyk. Nechci zlato, záblesk sna.
Iných bohov okrem M ň a !“
Takto básnickyje napísané prvé
prikázanie v knihe Desatoro pre
deti. A nielen toto. Aj zvyšných
9 prikázaní je písaných bás
nickou formou, aby si ich deti
rýchlejšie a ľahšie zapamätali.
Pri každom z desiatich priká
zaní je ilustrovaný obrázok,
ktorý výstižne charakterizuje
každé prikázanie. Na začiatku
knihy je miesto pre venovanie
a v závere sa nachádzajú prázd
ne stránky, do ktorých si má
dieťa zaznačiť svoju modlitbu.
Ak teda uvažujete nad vhod
nou knihou pre vášho syna,
dcéru, či krstňa, neváhajte
a kúpte mu túto jednoduchú,
ale veľmi poučnú knihu.

Hneď od začiatku tohto
kresleného príbehu si človek
obľúbi Bemadetu. Milé, dobré
vidiecke dievča, vychovávané
v skromných podmienkach, je
obdarené schopnosťou vidieť
zázrak. 11. februára 1858 pri
zbieram dreva zrazu štrnásť
ročná Bernadeta padne na
kolená, uprene hľadí na niečo
krásne, čo vidí len ona a začne
sa modliť. Čoskoro sa nesú
mestom pochybovačné hlasy:
„Naozaj videla Bernadeta,
chudobná, chorľavá a v škole
vždy posledná žiačka, Pani
z neba?“ Bernadeta však os
táva pokojná a statočná. Zrazu
pri jaskyni, kde sa jej zjavila
Panna Mária vytryskne prameň
vody, uzdravujúci nevládne
ruky a slepé oči. Odvtedy bolo
na tomto mieste už veľa ludí
vypočutých a uzdravených.
Bernadeta sa stala poslom
viery.

Studio Lux, Bratislava, 30
Vydavateľstvo Don Bosco, Tranoscius, Liptovský Miku min. (farebné, celé animo
vané)
láš, 2001,36 s.
Bratislava, 2001,128 s.

Autor knihy Tono Lasconi,
kňaz, ktorý dlhé roky spolupra
cuje s mládežou, si dovolil
uverejniť listy mladých ludí, ktorí
mu ich písali, aby im pomohol
zodpovedať na ich nezodpo
vedané otázky. Denne sme
svedkami toho, že mladí dospie
vajúci lúdia, hoci veriaci, sa už
viac neuspokoja s vierou, ktorú
prijali ako malé deti. Do popre
dia sa tlačia tisícky otázok:
„Prečo veriť? Aký zmysel má
život? Čo je po smrti? Prečo
musím chodiť do chrámu?“Táto
„doba otázok“je veľmi dôležitá,
preto je táto kniha určená práve
dospievajúcim chlapcom a diev
čatám. Ale nie iba im. Je veľmi
dobrou pomôckou pre rodičov,
vychovávateľov, katechétov
a kňazov. Autor aj vám chce
prostredníctvom tejto knihy
odovzdať to, čo mu cez množ
stvo životných príbehovumožnil
spoznať Boh. Hovori o tom, ako
mladí prežívajú problém viery.

Pripravila -ao-
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Apoštolský dekrét (gr, lat.) uznesenie apoštolov a starších na
apoštolskom koncile v Jeruzaleme r. 49
po Kr. o dodržiavam predpisov zákona
aj kresťanmi z pohanov (Sk 15).
Apsida (gr.) - polkruhovitý priestor
oltára ako ukončenie kostolnej stavby.
Archa zmluvy - Izraelitmi zho
tovená pozlátená schránka presne
podľa pokynov Hospodina s pres
nými údajmi mier a m ateriálu.
Slúžila na úschovu oboch tabúľ
Desatora, ktoré bolo uložené vo
svätostánku, potom vo svätyni
v chráme.

Archanjel - v hodnosti najvyšší
anjel Michael a Gabriel.
Archimandrita (gr.) - opát nad
viacerými kláštormi.
Asketika - učenie o boji kresťa
nov proti zlým sklonom a poku
šeniam.
Askéza (gr. cvičenie) - životný
spôsob prísnej disciplíny; zdržiava
nie sa prebytkov; život v jedno
duchosti; odstraňovanie zlých
náklonnosti.
Ateizmus - (lat.-gr. popieranie
Boha) - odm ietanie osobného
Boha.

Atos (Svätý vrch) - rad pravo
slávnych kláštorov s mníchmi na
gréckom polostrove Chalkidiké.
Aura (lat. nádych, svetlýjagot) svätožiara; oblak, v ktorom sa
zjavuje Boh.
Aureola (lat.) - svätožiara okolo
celej postavy, predovšetkým na
obrazoch s Kristom.
Babylonské zajatie - odvlečenie
Židov do Babylónie po zničení
Jeruzalema r. 597 a 587 pr. Kr.
Spracovala: A. Ondovčíková
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Minitest „Len mu daj!“
1. Sú proti mne:
a) už viac nevládzem
b) je to stále o tom istom
c) je ťažké vydržať to, ale pokúšam sa o to
2. Všetci sa hnevajú:
a) čo si o sebe myslia?
b) ja som nič neurobil
c) ak sa hnevajú, nejaký dôvod tam bude
3. A ak by to bol môj problém?
a) ani nápad
b) a prečo by mal?
c) možno aj, ktovie
4. Ako môžem tento problém vyriešiť:
a) poviem im, aby s tým prestali
b) nebudem sa viac o nich zaujímať
c) začnem si všímať moje správanie a pocity

Zasmejme sa
- Pán doktor, kolko mi ešte zostáva času?
- No, s televíznymi seriálmi by som už nerátal.
Matka hovorí chirurgovi, ktorý má operovať jej dospievajúceho
syna:
- Pán doktor, keď bude v narkóze, zavolajte ma. Rada by som mu
ostrihala vlasy.
- Ako sa má váš pes? - pýta sa futbalista po zápase rozhodcu.
- Aký pes? Ja žiadneho nemám!
- Ach jaj!... Slepý a nemá psa!
- Priprav sa miláčik, pôjdeme do divadla, - hovorí manžel.
- Dnes večer?
- Nie, pozajtra.
Kedysi sa hovorilo - v jednote je sila!
Teraz sa hovorí - v Jednote je akcia!
Zvoní telefón. Otec troch dospievajúcich dcér zdvihne slúchadlo.
Skôr ako sa stihne ozvať, zo slúchadla sa ozve: - To si ty žabka?
- Nie. Pri telefóne je majiteľ rybníka!

Viac odpovedí a:
Sebaistota je veľmi pekná. Ale to neznamená, že je
to vždy aj ten správny prístup. Skôr než zaujmeš jasnú
pozíciu, uvažuj o tvojom vzťahu s inými. Bude to
naozaj lepšie!
Viac odpovedí b:
Mysli na seba, na druhých, na seba i na druhých
zároveň. Pozoruj, čo sa deje. Pomôže ti to pochopiť,
v čom spočíva problém a ako ho možno vyriešiť.
Viac odpovedí c:
Pochybovať o sebe je znakom zrelosti. Pripusť, že
druhí ľudia sú príliš dôležití na to, aby sme ich opustili
len preto, lebo ich nechápeme.
Nevyhradené odpovede:
Treba si vedieť vybrať. Treba sa pousilovať spoznať
vlastné pocity a dať im meno. Nastúp na túto cestu
s dôverou a zápalom. Zistíš, že tí druhí nakoniec nie
sú až takí strašní.
(E. Giordano - T. Lasconi - G. Boscato,
Horúce témy, 1998)
Legenda: AMEN, AULA, ÁBEL, ÁMOS, BAZILIKA, BRAT,
EFEZ, ELKÁN, FARA, HRIECH, HROM, IKONA, JETRO,
KARMEL, KÁNON, KLERIK, KŇAZ, KOLEDA, KOSTOLNÍCI,
KOSŤ, KRÍZ, KRST, LERIDA, MANNA, MILODARY, MILOSTI,
MISÁL, MYRHA, NEBO, OBRÁTENIE, OFERA, OLTÁR OMŠA,
POKOJ, POKORA, POTOPA, PROROK, PROSBA, SAUL,
SVIECA, TOKY, UTRPENIE, ŽALM, ŽIAĽ
Tajničku osemsmerovky tvorí 30 nevyškrtnutých písmen.
Autor osemsmerovky: p. Marek Pataky z Bardejova.
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Chcete sa zahrať?

Omaľovačka «*■
Dnes vám prinášame ďalšiu ikonu („Zoslanie Svätého
Ducha V na vymaľovanie do vašej série sviatkov.

Detektív
Detí sedia oproti sebe v dvoch radoch. Každé dieťa

>M:; :j

;

' ciígtí
dole okuliare, o b u jú si n a o p a k to p án k y a td . P o to m
\ ''.'.ú (JIOĹÍ
A :c iä / íre h a ziS'Uť- . ili-lť

/metu si urobilo oproti sediace dieťa, i.le i Imdnc. aby
dcli častejšie striedali protisediaceho. aby prišli do
slvku v viacerými deťmi).

1 M Ü D O S C I0
Ktorou cestou sa
dostane samaritán
ka k studni?

Správna
cesta

„Perly“ biblickej
súťaže
Ako viedol Pán Izraelitov, ked
putovah cez púšť?

Cez deú išli a v nocí spali; cez
deň odpočívali a v noci cesto
dostať sa k Alžbete

Zja vil sa
M á rii
an jel?

vali cez púšť.
P rečo sa 2. k n ih a S vätého
písm a volá Exodus?

O h lu c h o l
Z a c h a riá š ?

Všetko vie len Boh.
V olal s a A lž b e tin
syn J á n ?

C o dal Boh na vrchu Sinaj po
vyslobodení Izraelu?

Desatoro Božích prorokov.
Č o u ro b il Je ž iš v J e r u z a 

B ola A lžb e ta
M á riin a sestra?

lemskom chráme po svojom
vstupe do Jeruzalema?
Ro/bil všetko, co mu prišlo

Výborne

pod ruky. povyvracal stoly
a pustil na slobodu všetky
zvieratá.
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Ako sa voláš?
Meno slovanského pôvodu je ho možné
vyložiť ako „ten ktorý má dušu“. Za staršiu
podobu mena sa považuje Duchoslav.
Domáce podoby: Duško, Dušo, Dušanko,
Dušano
Patrón: Prepodobný otec Spiridom
(Dušan), divotvorca, trimitonský biskup.
Narodil sa roku 270 na Cypre. Bol
biskupom v meste Trimitone. Na slávnom
Nicejskom koncile v roku 325 smelo vystúpil
proti arianizmu a zúčastnil sa i koncilu
v Sardice v roku 343. Zomrel po roku 344.
Jeho pozostatky sú uchované na gréckom
ostrove Korfu. Východná cirkev slávi jeho
pamiatku 12. decembra. Je znázorňovaný
v byzantskom biskupskom rúchu. Je patró
nom sirôt a účastníkov námornej plavby.

MONIKA

Hymna svetového dňa mládeže - Toronto 2002

SVETLO SVETA
A
D
E4
E
A
(E)
1. Ten, ktorého sme uzreli bol Pán, ten, ktoiý sa nás dotkol, cítil ho každý z nás.
A
D
E4
E
A h
Ten, ktorého sme počuli, bol Pán, ten, s ktoiým sme sa stretli v hĺbke svojich
Cis(mi7) D
A4 A fis
D
hmi7
E
sŕdc. Práve o ňom svedčíme aj vám, jeho slávny majestát, nad svetom žiari nám.
A
Cis
fis
hmi
Ref.: Svieť svetlo tmám, soľ zeme daj nám, mračná sa rozplynú, keď príde
E
A
Cis
fis hmi
D
láska k nám. Svieť svetlo tmám, Pán je ním sám. Z nás Božou žiarou svetlo
E
A
svieti každý deň aj vám.
2. Koľkí si zakrývajú svoju tvár, koľkí žijú v tmách, blúdia v prázdnotách.
Nech môžu opustiť beznádej dní, tak poďme bratia, sestry, nech sme všetci
priateľmi. Spolu môžeme stáť proti búrkam, a do sŕdc plných tmy, povoláme
svetlo dní. (Ref.)
3. Koľkí sa cítia prázdni, hľadajú, no pravý zmysel ciest, stále strácajú.
Stačí iba chvíľku s nimi ísť, ponúknuť zopár slov, na príbeh o zranení. Možno
by v tých slovách plných lásky o chleba lámaní, boli hneď zachránení. (Ref.)

meniny:1mája
Meno nejasného pôvodu a významu.
Vykladá sa buď z gréčtiny (monos) ako
„osamelá, jediná“, fénicky „bohyňa“alebo
z latinčiny ako „radkyňa
Domáce podoby: Mon(k)a, Monička,
Monin(k)a, Monča
Patrón: Sv. Monika (pamiatka 27. augusta)
Monika bola m atkou sv. Augustína.
Narodila sa okolo roku 332 v Tagaste
a zomrela v roku 387 v Ostii. Rodičia ju
vydali za pohanského úradníka Patrícia.
Svojho syna Augustína zachránila svojimi
modlitbami a slzami od manichijského bludu
a od nemravnosti, takže sa obrátil a stal sa
slávnym biskupom v Hippo a cirkevným
učiteľom. „Syn toľkých sĺz sa nemôže stratiť“,
povedal raz sv. Ambróz - milánsky biskup
Monike, keď opäť bola zúľalá nad výs
tredným bezúčelným životom svojho syna
Augustína. So slzami prosila svojho syna,
aby sa obrátil a prijal krst. O na m ala
rozhodujúci podiel na tom, že Augustín
našiel správnu cestu. Pochovaná je v chráme
sv. Augustína v Ríme. Je znázorňovaná ako
matróna alebo s vdovským závojom a má pri
sebe kríž alebo knihu. Je patrónka kres
ťanských žien a matiek a je vzývaná kvôli
záchrane duší detí.
Spracovala Anna Ondovčíková
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4. Soľbez chuti je prázdna, bezmocná, a lampa zhasnutá je moci zbavená.
Nech naše srdcia požehnané sú, nech nám v modlitbách dá Boh silu víťaznú.
Nech v pravde stojí dielo našich rúk, nech vládne láska nám, nech obnoví
svet náš Pán. (Ref.)

extra siitaz s PETROU
Kupón S ©

©

©

Dnešné otázky:
1. Kedy slávime liturgickú pamiatku Konštantína Veľkého, ktorý Milánskym
ediktom z roku 313 povolil kresťanstvo??
a) 19. mája; b) 20. mája; c) 21. mája
2. Koľko rokov strávil na biskupskom stolici biskup Dr. Mikuláš Tóth?
a) 8 rokov; b) 5 rokov; c) 6 rokov
3. Grécky termín symplerousthai znamená:
a) byť naplnený, preplnený vodou; b) hukot silného víchra; c) veľké Božie skutky
4. Od ktorého roku vysiela rádio Lumen pod terajším názvom?
a) od decembra 1994; b) od januára 1992; c) od januára 1998
5. ThDr. Vasiľ Hopko prednášal na Vysokej škole bohosloveckej v Prešove:
a) dogmatiku; b) morálnu teológiu; c) pastorálnu teológiu
Odpovede s vystrihnutým logom súťaže a kupónom zasielajte na adresu redakcie
s označením: extra súťaž do 30. 06. 2002. alebo ich doručte do redakcie na
adresu Hlavná 3, Prešov. Nezabudnite pripísaťVašu spätnú adresu.
Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v augustovom čísle.
Spomedzi správnych odpovedí budeme žrebovať 30 výhercov, ktorízískajú knižné
tituly z nášho vydavateľstva.
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Dnešnú krížovku zaslal p. Vlado Komanický z Bardejova. Správne znenie tajničky uverejníme v ďalšom čísle.
Riešenie krížovky z minulého čísla znie: Pokoj Vám „Ja som, vstal som zmťtvych, odteraz som s tebou, nebojte sa. “
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Náboženské vysielanie
Slovenského rozhlasu
Nedeľa: Rádio Devín: 8:05-9:00 Hudba, život, viera; 18:0018:30 Slovo pre veriacich i neveriacich; Rádio Slovensko: 9:3010.30 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-etnická
vysielanie Prešov: gréckokatolícka s v. liturgia; v apríli z farnosti
Vranov-mesto

Rádio Vatikán
FM 93,3 MHz, M W 1530-AB kHz,
SW 4005 kHz, Intelsat 325,5 East (Atlantik)
05:25-05:40; 19:45-20:00 - slovensky
05:10-05:25; 19:30-19:45 - česky

Darovali na Slovo:
Anna Vatrafová. Svidník-54 Sk: Anna Tkáčová, Cigia-54 Sk: M artin
Lavrík. Šarišský Štiavnik-54 Sk; Gréckokatolícky farský úrad Helcmanovce-210 Sk; Johana Liščáková, Chomutov-84 Sk; Ján M ichalo,
Košice-54 Sk; Ing. M ichal Novotný, Žiar n/H .-94 Sk: A dolf Hrubec,
Spišské Podhardie-54 Sk; M argita Kostovčíková: Michalovce-194 Sk;
Jozef Varchol. Matisová-54 Sk; Mudr. Juraj Zelník, Banská Bystrica194 Sk; Gréckokatolícky farský úrad Kamienka-162 Sk; Ján Regenda.
Horňa 260-Sk; Jolana Šechová. Marianka-44 Sk; Valéria Homzová,
Púprad-94 Sk; p. Burdová, Ruská Kajrta-44 Sk; Rímskokatolícky farský
úrad Lužianky-12 Sk; M ilan Šabak, Záhor-54 Sk; Rímskoka
ský úrad Vlaská Dubová-162 Sk; Terézia Oláhová, Trebi
Rudolf Ferko, Svinica-54 Sk; Rodina Nepoškvrnenej, Vrie
Andrej Furinda, Dolný Kubín-94 Sk; Alžbeta Sabolová.
Sk; Anna K a zim íro vi Bardejov-100 Sk; Mária Gregová, Košic
Sk; Spolok sv. ruženca, Vysoká nad Uhom-500 Sk.

Úvodník od o. Rastislava Višňovského,
pokračovanie článkov Kresťanstvo
znovu objavené pod názvom: „Zvíťazili
pre Baránkovu smrť“,
6. časť Lectio Divina - duchovné
čítanie od Róberta Jágra
a ďalší pútavý článok od Pavla Hudáka
Prečítajte si to o mesiac!
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ttj

«.#

*&?

«.*

V ________ • ■ ■ '

m

tia.*

103,3

• _______ _______

um

mu

y

PONDELOK - PIATOK
00.00 - Pod vankúš 01.00 Po - Fujarôčka moja r. Ut - Staré ale
dobré r. St - Folkparáda r. Št - To naj r. Pi - Gospelparáda r. 02.00
- Pod vankúš 05.00 - Ranné spojenie 09.00 TIP-TOP 12.00 Hudobný aperitív 13.00 -TIP-TOP 16.00 - Po - Staré ale dobré Ut
- Folkparáda St - Oldieparáda Št - Gospelparáda Pi - Auto moto

klub 17.30 - Infolumen 18.00 - Svätá omša - Emauzy 19.00 Svetielko 20.00 - Infolumen 20.15 - Po - Počúvaj srdcom Ut V modrom tieni St - Pohoda s klasikou Št - Mince na dne fontán
Pi - Hudobné návraty 21.00 - Rádio Vatikán 21.15 Po - Študentské
šapitó Ut - Duchovný obzor St - My a oni Št - História a my Pi ÚV hovor 22.30 - Hlas Ameriky 22.45 Po - Hudobné návraty r. Ut
- Počúvaj srdcom r. St - Dvere dokorán r. Št - Svetlo nádeje r. Pi
- ÚV hovor 23.45 Po-Št - Pod vankúš Pi - ÚV hovor 24.00 Správy
SOBOTA
00.00 - Pod vankúš 01.00 - Auto moto klub r. 02.00 - Pod vankúš
05.00 Ranné spojenie 09.00 - Hodinka vášho štýlu 10.00 - Športklub
11.00 - Zaostrené 12.00 - Hudobný aperitív 13.00 - TIP-TOP 16.00
- Piesne na želanie 17.30 - Infolumen 18.00 - Svätá omša - Emauzy
19.00 - Svetielko 20.00 - Infolumen 2 0 .1 5 - Ruženec pre Slovensko
21.00 - Rádio Vatikán 21.15 - Od ucha k duchu 22.30 - Hlas Ameriky
22.45 - Od ucha k duchu 24.00 - Správy
NEDEĽA
00.00 - Pod vankúš 01.00 - Pohoda s klasikou r. 02.00 - Pod
vankúš 05.00 - Ranné spojenie 08.00 - Detský Tip-top 10.00 Svetlo nádeje 11.00 - Fujarôčka moja 12.00 - Hudobný aperitív
13.00 - Literárna kaviareň 15.00 - Dvere dokorán 16.00 - Piesne
na želanie 17.30 - Infolumen 18.00 - Svätá omša 19.00 - Svetielko
20.00 - Infolumen 20.15 - Kresťanské noviny 21.00 - Rádio
Vatikán 21.15 - Náš host váš hosť 22.30 - Hlas Ameriky 22.45 Mince na dne fontán r. 23.45 - Pod vankúš 24.00 - Správy
Zamyslenia: 5.45, 6.30, 8 .3 0,12 .00,15.14
Krátke správy: 7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,13.00,15.00,24.00
r. - repríza

Ú m y s ly

a p o š to lá tu

n a

m e s ia c

m o d litb y

m á j

• Aby kresťania žili svoju vieru súdržné a tak boli hodno
vernými svedkami evanjeliovej nádeje.

•A by s pomocou Márie, Najsvätejšej Panny a Matky, v kaž
dej krajine a kultúre bolo chránené a podporované svedectvo
a rodinné povolanie žien.
• Aby ľudia prijali napomenutia od Panny Márie z Fatimy
k horlivému náboženskému životu a zamilovali si ju.

Mihmi Tim ii -10. vyiočie úmrtia
Po príchode do USA Michal rýchlo
prekonal jazykovú bariéru a pokračoval
v ďalšom štúdiu. V roku 1955 ukončil
Rutgersovu univerzitu v meste New
Brunswick v štáte New Jersey a získal
titul elektrotechnického inžiniera. Po
absolvovaní školy pracoval v telefónnej
spoločnosti AT&T, ktorá pôsobila
v telekom unikačnom a vesmírnom
priemysle. Bol jedným z tých odbor
níkov, ktorí uskutočnili prvé telefónne
spojenie medzi Amerikou a Európou z Ukrajiny. Povolaním je stredoškolská
pomocou družíc. V roku 1969 sa osa profesorka matematiky a fyziky. V sú
mostatnil. Kúpil spoločnosť na obcho časnosti je na dôchodku. Venuje sa
dovanie s akciami. Podnikal na ame svojej rodine. Spolu s manželom vycho
rických burzách. Touto činnosťou sa vali 4 dcéry. Všetky dcéry majú vysoko
školské vzdelanie. Má 7 vnúčat. Aj popri
zaoberal až do konca svojho života.
Už od dvanástich rokov sa vo svojej veľkej rodine si nájde čas a dodnes sa
rodnej dedine zaujímal o spev v chráme. angažuje vo farskom spoločenstve.
Počas bohoslužby ho bolo často vídať Rodný kraj svojho manžela navštívila
stáť vedľa kantora, u ktorého sa priúčal viackrát. Naposledy to bolo vo februári
kantorovaniu. S dobrým hlasom sa 2001, kedy sa zúčastnila posviacky kríža
uplatnil aj v speváckom zbore v Sale pred Gréckokatolíckym chrámom vo
ziánskom ústave v Michalovciach počas Veľatoch. Na postavenie tohto kríža
prispela rozhodujúcou mierou. Jej
gymnaziálnych štúdií.
Po príchode do USA sa stáva kanto- návštevu pripomína aj nové kadidlo so
rom v Gréckokatolíckom chráme v mes stojanom, ktoré darovala chrámu.
Z najbližších príbuzných Michala
te Somerset v štáte New Jersey. Tu bol
33 rokov kurátorom a kantorom. V tom Timku na Slovensku žije švagriná
čase pom ohol získať pozemok pre Mária, rodená Mudroňová. Jej deťom
stavbu nového chrámu, fary a veľkej Marte a Jozefovi je krstným otcom.
M ichal Timko strávil veľa času
spoločenskej m iestnosti. Pri svojej
činnosti pre cirkev sa často stretával v chráme. V chráme sa aj jeho aktívny
s biskupom M ichaelom Dudickom život skončil. Dňa 20. marca 1992 asi
a kardinálom Theodorom McCarric- hodinu po polnoci pri práci v chráme
kom. Nezabúdal ani na svoj rodný kraj. mu prišlo nevoľno a stratil vedomie.
Viackrát ho navštívil. Naposledy to bolo Ošetrujúci lekári robili všetko pre jeho
pri príležitosti biskupskej vysviacky záchranu, ale ich nám aha nebola
Syn Michal sa doma pilne učil, a ked vladyku Milana Chautura - tri týždne úspešná. Všemohúci, ktorému celý život
podrástol, pomáhal pri poľnohospo pred svojou smrťou. Do roku 1992 oddane slúžil, si ho povolal k sebe.
dárskych prácach. Jeho nadanie a usi nezištne pomohol štrnástim farnostiam
Michal Timko nemal jednoduchý
lovnosť ho priviedli na gymnázium Prešovskej eparchie finančnými darmi. život. Už v mladosti sa objavili prvé
v Michalovciach. Tu mali značný vplyv Výrazne prispel na výstavbu novej fary zdravotné problémy. Na vlastnej koži
na jeho duchovný rast okrem profesorov vo svojej rodnej obci. Reprezentoval pocítil, čo je chudoba a vojna. Zažil
aj saleziáni, ktorý viedli chlapčenský gréckokatolícku cirkev v procese blaho dlhodobé odlúčenie od rodiny. Všetky
internát.
rečenia sestry Miriam Terezy Demja- životné neduhy prekonával s vierou
V roku 1948 po zmene politickej novičovej (1901-1927). V roku 1987 ho v pomoc Najvyššieho. Mal veľa dobrých
situácie na Slovensku navrhol otec, aby Svätý otec Ján Pavol II. vyznamenal ľudských vlastností. Dominovala u neho
sa celá jeho rodina prisťahovala do rádom sv. Gregora za obetavú prácu pre láskavosť a až neuveriteľná štedrosť, ako
USA. Rozhodovanie nebolo jedno katolícku cirkev.
voči cirkvi, tak aj voči jednotlivcom.
duché. Nakoniec Michal s matkou odišli
V jeho bohumilej činnosti ho aktívne Miloval Boha, rodinu a svoj rodný kraj.
30.1.1949. Jeho o šesť rokov staršíbrat podporovala aj jeho manželka Karolína, V mnohých farnostiach na neho spo
Ján bol v tom čase už ženatý. Rozhodol rodená Gerechková. Pani Karolína sa mínajú v hlbokej úcte.
sa, že ostane vo Velátoch a bude poľno narodila v New Jersey rovnako ako jej
Vičnaja pamjať, blaženyj po ko j!
hospodárom.
matka. Jej otec pochádzal z Juskovice
- jm Na 20. marec tohto roku pripadlo
10. výročie úmrtia hlbokoveriaceho
gréckokatolíka, dobrodinca, vynika
júceho kantora a láskavého človeka.
Michal Timko bol technicky vzdelaný
odborník v oblasti elektrotechniky.
Narodil sa v malej dedinke na východ
nom Slovensku, ale postupne sa stal
známy medzi gréckokatolíkmi na Slo
vensku a v USA. Bol charizmatickou
osobnosťou, ktorá mala pozitívny vplyv
na ľudí, s ktorými sa stretával.
Michal Timko sa narodil 16. 2. 1930
voVeľatoch ako druhý syn rodičov Jána
Timka a Alžbety rodenej Tkáčovej.
Pokrstený bol v tam ojšom grécko
katolíckom chráme dňa 17. 2. 1930.
Rodičia boli poľnohospodári. V dobe
hospodárskej krízy sa otec Ján začal
zaoberať myšlienkou, ako zabezpečiť
rodine lepšie živobytie. Napokon sa
rozhodol tak ako mnohí jeho rodáci odcestovať za prácou do Ameriky.
V USA sa svojou pracovitosťou
i skúsenosťami uchytil. Zarobil toľko, že
z toho mohol slušne vyžiť a ešte poslať
niečo domov manželke a dvom synom.
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Knihy
do višij
knižnice

Hľadáme
ochotných

rudí

Hľadáme ľudí, ktorí by nám pomohli
spropagovať SLOVO vo vašej obci.
Ak by ste nám aj vy chceli pomôcť,
stačí poroznášať propagačné letáky
do poštových schránok. Váš záujem
a počet letákov upresnite na adrese:
SLOVO, P.O.Box 204, 080 01 Prešov
alebo na telefónnom a faxovom čísle:
0 5 1
- 7 7 3 3 3 2 3

Da v si jedino budut

Uvádzacia cena:

100,- Sk
AŠARAS LE DEVLES

štrkopiesky
CHVÁĽM E PÁNA
Spevník rómskych a slovenských
kresťanských piesní

exteriérové

Uvádzacia cena:

25,- Sk

betónové
výrobky

Stará cena 91 ,-Sk

Nová cena:

70,- Sk
Knihy si objednajte
na adrese redakcie.
Pri nákupe nad
1000,- Sk, neúčtuje
me poštovné a bainé.

Južná trieda 115, 040 01 Košice
te l.: 0 5 5 / 622 96 93 -8
fax: 0 5 5 / 622 96 94, 8
e-m ail: betox@ betox.sk
www.betox.sk

