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Streda 1 8 .9 . - Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca,
gortynský biskup; Ef 5 ,2 5 -3 3 , zač. 231; L k4,1 -1 5 ,zač. 12.
Štvrtok 1 9 .9 .- Svätí mučeníci Trafím, Sabbatios a Dorymedont;
Ef 5, 33; 6,1 -9, zač. 232; Lk 4 ,1 6 -2 2 , zač. 13.
Piatok 2 0 .9 . - Svätý veľkom učeník Eustatlos a spoločníci
- Svätí mučeníci a vyznavači, veľký knieža Michal a jeho bojar
Teodor, černigovskí divotvorcovia;
Ef 6 ,1 8 -2 4 , zač. 234; Lk 4, 22-30, zač. 14.

Pondelok 2 .9 . - Svätý m učeník Mamant
- Náš prepodobný otec Ján Pôstnik, konštantinoplský patriarcha
Rúcho svetlé. M enlivé časti z pondelka. Gal 4, 28-31; 5 ,1 10, zač. 211; Mk 6, 54-56; 7 ,1 -8 , zač. 27.

Sobota 2 1 .9 . - Sobota po Povýšení sv. kríža
- Svätý apoštol Kodrát z Magnézie;
V tento deň sa zakončuje sviatok úctyhodného Kríža. Menlivé
časti sú ako v poprazdenstve - pozri v poznámke po 15.9.1
Kor 1, 26-31; 2 ,1 -5 , zač. 125b. Jn 8, 21-30, zač. 30.

Utorok 3 . 9 . —Svätý hierom učenľk Antim , nikom édijský
biskup
- Náš prepodobný otec Teokist, spoluaskéta
veľkého Eutyma;
Rúcho svetlé. Menlivé časti z utorka. Gal 5 ,11 -21, zač. 212;
Mk 7, 5-16, zač. 28.
Streda 4 .9 . - Svätý hierom učenľk Babylas, biskup veľkej
Antiochie
- Svätý prorok M ojžiš, ktorý videl Boha;
M enlivé časti zo stredy. Gal 6, 2-10, zač. 214; M k 7 ,1 4-24a,
zač. 29.
Š tvrto k 5 .9 .-S v ä tý prorokZachariáš, otec úctyhodného Jána
Predchodcu; Ef 1,1 -9a, zač 216; M k 7 ,24-30, zač. 30.
P ia to k6 .9 .-S p o m ie n k a na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca
Michal v Kolosách, čiže v Chómach; Rúcho svetlé. Menlivé časti
z pondelka-anjelom . Ef 1,7-17, zač. 217; M k 8,1 -10, zač. 32.
Anjelom: Hebr 2 ,2 -1 0 , zač. 305; Lk 10,16-21, zač. 51a.
Sobota 7 . 9 . - Sobota pred Povýšením sv. kríža
- Predprazdenstvo Narodenia Presvätej Bohorodičky
-S v ä tý m učeník Sozont;
Rúcho svetlé. Tropár, Sláva I teraz z predprazdenstva.
Prokimen, aleluja zo soboty pred Povýšením. 1 Kor 10, 23 28, zač. 146; M t 24, 34-44, zač. 101. Krížu: 1 Kor 2, 6-9,
zač. 126; M t 10, 37-42; 1 1 ,1 , zač. 39.
Nedeľa 8 . 9 . - Šestnásta nedeľa po Päťdesiatnici
- Nedeľa pred Povýšením sv. kríža
- Narodenie našej Presvätej Vládkyne, Boho
rodičky Márie, vždy Panny;
Rúcho svetlé. Radový hlas je siedmy, evanjelium na utiernl je
Lk zač. 4. (Bohorodičke). Antifóny nedeľné. Vchod nedeľný.
Tropár z hlasu a z Narodenia, Sláva: kondák z hlasu, I teraz:
kondák z Narodenia. Prokimen, aleluja z nedele pred Povýšením
a zo sviatku Narodenia. Pričasten nedeľný a zo sviatku. Namiesto
„Dôstojné je" sa spieva „Zvelebuj" a IX. Irmos z utierne sviatku.
Myrovanle. Krížu: Gal 6 ,1 1 -1 8 , zač. 215; Jn 3 ,1 3 -1 7 , zač. 9.
Bohorodičke: Fil 2 ,5 -1 1 , zač. 240; Lk 10, 38-42; 11, 27-28,
zač. 54. (Čítania sú záväzné, nie na výber).

Poznámka: Menlivé časti do oddania sviatku Narodenia -12.
9. včítane sú takto: Antifóny predobrazujúce, tropár, Sláva
i teraz kondák zo sviatku. Prokimen, aleluja a pričasten zo
sviatku. Zvelebuj a IX. irmos. Čítania radové. Rúcho svetlé.
P ondelok9.9 .-S v ä tia spravodliví Pánovi predkovia Joachlm
a Anna; Tropár zo sviatku Narodenia a o Pánových predkoch.
Sláva: kondák o Pánových predkoch, I teraz: kondák z Na
rodenia. Prokimen, aleluja a pričasten najprv z Narodenia
a potom o Pánových predkoch. Ef 1, 2-23; 2 ,1 -3 , zač. 219;
Mk 10 ,4 6 -5 2 , zač. 4 8 .0 Predkoch: Gal 4 .2 2 -3 1 , zač, 210b;
Lk 8 ,1 6 -2 1 , zač. 36.
Utorok 10. 9. - Sväté m učenice M enodora, M étrodora
a N ym fodora; Ef 2 ,1 9 -2 2 ; 3 ,1 -7, zač. 222; M k 1 1 .1 1 -23,
zač. 50.
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Utorok 1 7 . 9 . - Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej
a Láska; Ef 5,20-25, zač. 230; Lk 3,23-38; 4,1, zač. 11.

S-E-P-T-E-M-B-E-R
Streda 1 1 . 9 . - Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská;
Ef 3, 8-21, zač. 223; Mk 11, 22-26, zač. 51.
Štvrtok 1 2 .9 . - Svätý hierom učeník Autonomos; V tento deň
sa zakončuje sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky
Ef 4 ,1 4 -1 9 , zač. 225; M k 11, 27-33. zač. 52.
Piatok 1 3 . 9 . - Pamiatka posvätenia Chrámu vzkriesenia
Krista a nášho Boha
- Predprazdenstvo Povýšenia úctyhodného
a životodarného Kríža
- Svätý hierom učeník Kornélius stotník;
Rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce. Tropár Posvätenia
chrámu a predprazdenstva. Sláva: kondák Posvätenia chrámu,
I teraz: kondák predprazdenstva. Prokimen, aleluja a pričasten
len Posvätenia chrámu. Hebr 3 ,1 -4 , zač. 307; M t 1 6 ,1 3 -1 8 ,
zač. 67.
Sobota 14 .9 . - Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža
nad celým svetom ; Rúcho pôstnej farby. Pôstny deň. Menlivé
časti zo sviatku Povýšenia Kríža. Refrén tretej antifóny je tropár
sviatku. Namiesto „Svätý Bože“ sa spieva „Tvojm u krížu“ .
Myrovanie. 1 Kor 1 ,1 8 -2 4 , zač. 125; Jn 19, 6-11.13 -20 .2 528a.30b-35; zač. 60.
Nedeľa 1 5 .9 . - Sedemnásta nedeľa po Päťdesiatnici
- Nedeľa po Povýšení sv. kríža
- Presvätá Bohorodička Spolutrplteľka—patrónka Slovenska
Rúcho pôstnej farby. Radový hlas je ôsmy, radové evanjelium
na utierni je šieste Lk zač. 114. Prvá a druhá antlfóna je
z Povýšenia. Blaženstvá alebo tretia každodenná antlfóna
s refrénom sviatku Povýšenia sv. kríža. Vchod: „Podte... za nás
ukrižovaný..." Tropárz hlasu, o sv. kríži a Spolutrpltelke. Prokimen,
aleluja z Povýšenia a o Spolutrpiteľke. Pričasten nedeľný
a o Spolutrpietlke. Tvojmu krížu. Namiesto „Dôstojné je" sa
spieva „Zvelebuj“ a IX. Irmos kánona z utierne sviatku. Gal 2,
16-20, zač. 203; M k 8 ,34-38; 9,1, zač. 37. Spolutrpiacej: Fil 2,
5-11, zač. 240; Jn 19,25-27, zač. 61. (Čítania sú záväzné).

Poznámka: Do zakončenia sviatku - 21. 9., včítane sa spieva:
Prvá a druhá antiíóna zo sviatku, Blaženstvá alebo tretia
antifóna každodenná s refrénom sviatku. Po vchode „Podte...
za nás ukrižovaný...“ Tropár, Sláva i teraz: kondák o kríži.
Tvojmu krížu. Zvelebuj a IX. irmos. Rúcho pôstnej farby.
Čítania radové.
Pondelok 1 6 ,9 .—Svätá všechválna veľkomučenica Eufémla;
Ef 4, 25-32. zač. 227; Lk 3 ,1 9 -2 2 , zač. 10.

Nedeľa 2 2 .9 . - Osemnásta nedeľa po Päťdesiatnici
- Svätý hierom učeník Fókas, sinopský biskup;
Rúcho svetlé. Radový hlas je prvý, radové evanjelium na utiernl
je siedme Jn zač. 63. antifóny nedeľné. Tropár z hlasu, Sláva:
kondák z hlasu, I teraz: podľa predpisu. Prokimen, aleluja
a pričasten z hlasu. 2 Kor 9,6-11, zač. 188; Lk 5,1 -11, zač. 17.
Pondelok 2 3 .9 . - Počatie úctyhodného a slávneho proroka,
predchodcu a krstiteľa Jána; Rúcho svetlé. Tropár o prorokovi,
Sláva: kondák o prorokovi, I teraz: podlá predpisu. Prokimen,
aleluja a pričasten o prorokovi. Fil 1,1 -7, zač, 235; Lk 4,37-44,
zač. 16. Prorokovi: Gal 4,22-27, zač. 210; Lk 1,5-25, zač. 2.
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Utorok 24 .9 . -S v ä tá prvom učenicaa apoštolom rovnáTekla;
Rúcho svetlé. Menlivé časti z utorka. Fil 1, 8-14, zač. 235;
Lk 5 ,1 2 -1 6 , zač. 18.
Streda 2 5 .9. - Naša prepodobná matka Eufrozénia; Rúcho
pôstnej farby. M enlivé časti zo stredy. Fil 1, 12-27a, zač.
23 7 -2 3 8 ; Lk 5, 33-39, zač. 21.
Š tvrtok 26. 9 . - Odchod do večnosti svätého apoštola
a evanjelistu Jána; Rúcho svetlé. Antifóny sú predobrazujúce.
Tropár o evanjelistovi, Sláva: kondák o evanjelistovi, I teraz:
podľa predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten o evanjelistovi.
1 Jn 4 ,1 2 -1 9 , zač. 73b; Jn 19, 25-27; 21, 24-25, zač. 61
Piatok 2 7 .9 . - Svätý mučeník Kalllstrat a jeho spoločníci
- Náš prepodobný otec Níl, zakladateľ a igum en grottaferatského kláštora;
Rúcho pôstnej farby. Menlivé časti z piatku. Fil 1, 27-39, 2,
1-4, zač. 239; Lk 6 ,1 2 -2 3 , zač. 23-24
Sobota 2 8 .9 . - Náš prepodobný otec a vyznavač Charitón
- Svätý Václav, české knieža;
V tento deň sa oslavuje zbor prepodobných pečerských otcov,
ktorí odpočívajú v blízkych jaskyniach prepodobného Antona.
Antifóny predobrazujúce. Tropár o vyznavačovi, sláva: kondák
o vyznavačovi, I teraz: podľa predpisu. Prokimen, aleluja
a pričasten o vyznavačovi. 1 Kor 15, 58; 1 6 ,1 -3 , zač. 164;
Lk 5 ,1 7 -2 6 , zač. 1 9 .0 vyznavačovi; 2 Kor 4 ,6 -1 5 , zač. 176;
Lk 6 , 17-23a. zač. 24. (Všetky čítania sú záväzné).
Nedeľa 2 9 .9 . - Devätnásta nedeľa po Päťdesiatnici
- Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník;
Rúcho svetlé. Radový hlas je druhý, radové evnajelium na
utierni ôsme Jn zač. 64. antifóny nedeľné. Tropár z hlasu,
Sláva: kondák z hlasu, i teraz: podľa predpisu. Prokimen,
aleluja a pričasten z hlasu. 2 Kor 11, 31-33; 12, 1-9, zač,
194; Lk 6, 31-36, zač. 26
Pondelok 30 .9 . - Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého
Arm énska; Rúcho svetlé. M enlivé časti z pondelka. Fil 2,1216a, zač. 241; Lk 6, 24-30, zač. 25.

Vojtech Boháč

Ikona sv. apoštola Jakuba Zebedejovho z ikonostasu v Poši: Autor ikony: M. Lajčiak: Foto: Ĺ Lehotský

Nedeľa 1 .9 . - Pätnásta nedeľa po Päťdesiatnici
-Z a čia to kin d iktu , t.j. nového cirkevného roka
- Pamiatka nášho prepodobného otca Simeona
Stípnika a jeho matky
-Z borP re sv. Bohorodičky v Miasénach;
Rúcho svetlé. Radový hlas je šiesty, radové evanjelium na
utlernl je štvrté, Lk zač. 112. antifóny nedeľné. Tropár z hlasu
a z indiktu, kondák z hlasu. Sláva: kondák z Indiktu, I teraz:
podlá predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten najprv z hlasu
a potom z Indiktu. 2 Kor 4 ,6 -1 5 , zač. 176: Mt 2, 35-46, zač.
92. Indiktu: 1 H m 2 ,1 -7 , zač. 282; Lk 4 , 16-22a, zač. 13.
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ThLic. Marek Petro
titulámy kanonik; vedúci Katedry
systematickej teológie;
správca farnosti Sečovská Polianka
Milovaní bratia a sestry!
Prežívame mesiac, v ktorom slávime
sviatok Povýšenia úctyhodného a živo
todarného Kríža nad celým svetom.
Svätý kríž, ako sa to spieva v jednej
náboženskej piesni, je znakom spásy
a zároveň je aj najhlbšou výpoveďou
o nekonečnej veľkosti Božej lásky
a Božej vernosti k človeku a ľudstvu.
Boh je Láska, ktorá sa nám chce celá
bez výhrad darovať, aby sme mohli
získať večnú blaženosť.
Najhlbší dôkaz tejto lásky spočíva
v tom, že Boh Otec posiela na svet
svojho jednorodeného Syna. Boží Syn
sa stal jedným z nás, naším bratom,
nám vo všetkom podobný okrem hrie
chu. Od tohto okamihu je živý Boh
medzi nami.
Boh je milujúci Otec, ktorý nás
všetkých chce adoptovať za svoje deti.
O tejto pravde celým svojím životom
svedčíjeho Syn. On nám vo svojej osobe
jasne dosvedčuje, ako nebeský Otec
každého z nás osobne pozýva do
dôverného dialógu lásky, ktoiy raz vyústi
vo večnej blaženosti. Otec nás bez
výhradne miluje presne tak, ako aj
Kristus, ktorý vo svojom pozemskom
pôsobení nikoho nevylučoval zo svojej
lásky. Sám Kristus vystúpil na kríž, lebo
vedel, že iba z kríža môže ukázať svoju
lásku lúdom. Iba na kríži môže rozpres
trieť ruky, aby všetkých vyobjímal a iba
na kríži môže dať ľuďom svoje milujúce
srdce. Z týchto slov nám jednoznačne
vyplýva, že Kristus skrze svoj kríž zmieril

Bo

všetkých ľudí s Bohom a obnovil jed
notu všetkých v jednom ľude a v jednom
tele. Vo svojom vlastnom tele zahubil
nenávisť a po slávnom vzkriesení rozlial
Ducha lásky v ľudských srdciach.
Najväčšou ukážkou Božej vernosti je
preto kríž. Hoci je Kristus bez spravod
livej príčiny odmietnutý a odsúdený na ne
spravodlivú cestu kríža, nezlorečí nám
a neopúšťa nás, hoci ako spravodlivý bez
viny by na to mal plné právo. Svoju vernosť
nám zachováva aj za cenu utrpenia a smrti
na kríži. Lebo On chce len to, čo je vôľou
jeho Otca. A Otec si želá spásu ľudstva,
a to bezpodmienečne. Kristus sa za nás
bezvýhradne obetuje. On je verný Otcovi
a je verný i lúdom.
Táto Synova obeta sa Otcovi páči.
Otec ju vo vzkriesení Syna v Svätom
Duchu naplno prijíma. Povyšuje kríž
ako miesto, kde sa potvrdzuje, že Božia
vernosť človeku je neodvolateľná. Už
nikdy sa nestane, že prestane fungovať
ten láskyplný dialóg medzi Bohom
a človekom. Veď Kristus v každom
okamihu pozemského života zachoval
vernosť Božej vôli a človeku.
Kristovo znášanie kríža je nám
najvhodnejším príkladom na to, ako aj
my máme pristupovať k našim prob
lémom, ktoré sú v podstate tiež nosením
kríža. Nám sa do toho určite nechce. No
či to bolo ináč u apoštolov? Chcelo sa
im kráčať po krížovej ceste? Pozrite! Keď
Ježiš na Kvetnú nedeľu vstupoval do
Jeruzalem a, bolo pri ňom m noho
učeníkov. Keď však nastal čas utrpenia,
začali sa vytrácať. Podobne je to i dnes.
Ako je veľmi ťažko nasledovať Ježiša na
jeho ceste kríža. A vlastne na tejto ceste
kríža je Ježiš zvláštnym spôsobom
naším učiteľom. Prečo? Lebo všetko, čo
hovoril o svojom Otcovi, o svojej
poslušnosti voči Nemu, o vytrvaní
v ťažkostiach, o odpustení tým, ktorí nás
nenávidia a tiež o modlitbe, potvrdzuje
vlastným príkladom.
Pred umučením sa modlí: „Otče, ak
chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No
nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“
(Lk 22, 42). A keď zomieral, zvolal
silným hlasom: „Otče, do tvojich rúk
porúčam svojho ducha“ (Lk 23, 46).
Ježiš odpúšťa tým, ktorí ho ukrižovali:
„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo
robia“ (Lk23, 34).

ž e j vern o sti
Ako je nám ťažko, ak nás niekto blízky
opustí práve vtedy, keď je nám najviac
potrebný. Ako vieme byť rozhorčení, keď
ten, komu sme sa zdôverili, nás zradí.
Ježiša počas jeho utrpenia opustili
najbližší a do rúk nepriateľov ho vydal
jeden z dvanástich, Judáš.
Ak nám ktosi len trochu ublíži, hneď
sa zlostíme, hovoriac: „Nedarujem,
neodpustím , vrátim mu to pri naj
bližšom stretnutí, pomstím sa.“ Hľadiac
na Kristov kríž musíme sa za tieto slová
hanbiť. VeďJežiš Kristus sa obetoval i za
svojich nepriateľov.
Ak toto pochopíme, tak pochopíme
i to, že kríž má svoje ohraničenie. Po
kríži nasleduje vzkriesenie, ktoré trvá
naveky. Kríž je teda aj prostriedkom
k plnšiemu pochopeniu cieľa, po ktorom
každý človek túži. Mojžišov zákon
naučil ľudí rozoznávať, čo je dobré a zlé,
zlo však nepremohol. Nad hriechom
zvíťazil jedine Kristov kríž. Čo je pre nás
dôležité, to zhrňuje sv. Augustín, keď
hlbšie rozvádza myšlienku nosenia
svojho kríža, a hovorí, že nestačí, aby
sme kríž sami vzali, musíme ho s Kris
tom aj žiť. Keď ja budem žiť s Kristom,
tak s ním vystúpim na kríž, ale aj
vstanem zmr'tvych. Budú tak o mne
platiť slová apoštola Pavla, ktorý v liste
Galaťanom hovorí: „ Už nežijem ja, ale
vo mne žije Kristus“ (Gal 2, 20).
A sv. apoštol Pavol ďalej píše, že sám
na vlastnom tele doplňuje to, čo chýba
Kristovmu utrpeniu (porov. Kol 1, 24).
Zaiste Pavol nechce týmto povedať, že
Kristova obeta je nedostačujúca. Pavol len
vyjadruje presvedčenie, že každý problém,
ktorý riešime tak, aby to zodpovedalo
Božej vôli a nezabúdame pri tom na lásku
k blížnemu, napomáha k tomu, aby sa na
svete presadilo Božie kráľovstvo.
A„tak pochopiac Ježišovu lásku
k nám, zavŕšenú na dreve, povedzme
Ježišovi: „Pane Ježišu, ďakujem Ti, že
si svojím krížom i svojím utrpením
vykúpil svet. Ježišu, buď mojím učiteľom
nie iba vtedy, keď mi je ľahko. Buď mojím
učiteľom i v utrpení, v ťažkých chvíľach,
a hlavne vtedy, keď nasledovanie Teba
ma stojí tak veľa.
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A poštolský nuncius v Českej
V dekréte rímskeho pápeža Jána
republike Mons. Erwin Ender dňa Pavla II. O menovaní Mons. Kočiša
15. apríla 2002 osobne blahoželal sa uvádza: „Ochotne a milostivo sme
Mons. Jánovi Eugenovi Kočišovi, ge prijali prosby k nám prinášané, aby
nerálnemu vikárovi pražského apoš sme všetkým dali na vedomie a uká
tolského exarchátu, k jeho menova zali na Tebe dôkaz našej blahosklo
niu za pápežského preláta. Zároveň nnosti, lebo za vyznávanie a šírenie
nuncius pozdravil a blahoželal aj katolíckej viery si zaslúžiš byť meno
Mons. Štefanovi Suchému a Mons. vaný nielen dobrým, preto Ťa menu
Milanovi Hanušovi k ich zaradení jeme, činíme, oznamujeme naším
medzi pápežských kaplánov.
čestným prelátom.“
Š. Suchý

MAĎARSKO: OFICIÁLNE 5,6
MILIÓNA KATOLÍKOV
Pri najnovšom štatistickom pries rímskokatolíkov, 300 000 grécko
kume v Maďarsku zodpovedalo 74 % katolíkov. Asi 1,6 milióna patrí do
opýtaných na otázku o ich nábožen reformovanej cirkvi, viac ako 300 000
skom postoji. Informoval o tom do evanjelickej luteránskej cirkvi.
vedúci Štátneho štatistického ústavu Z tých, čo odpovedali je 1,4 milióna
Tamás Mellar v Budapešti. Z tých, Madarov, ktorí sa označili ako nečle
čo sa vyjadrili k tejto otázke, je 75 % novia cirkvi.
členov Katolíckej cirkvi, 5,3 milióna
K P /TK K BS

ODPUSTKY ČASTEJŠIE AKO
DOTERAZ
Vatikán znovu rozšíril možnosti
dosiahnutia odpustkov. Vyplýva to
z dvoch dekrétov Apoštolskej penitenciárie, ktoré uverejnil v nedelú
4. júla vatikánsky denník L ' Osservatore Romano. Podľa nich môžu
odteraz všetci biskupi v konkatedrálnych chrámoch svojich diecéz
raz do roka udeliť pápežské požeh
nanie, s ktorým sú spojené odpustky.
Podmienkou dosiahnutia odpustkov
je sviatosť zmierenia, sväté prijímanie
a modlitba na úmysel Svätého Otca.

Konkatedrálne chrámy sú spravidla
bývalé katedrály, ktoré cirkevnými
územnými reformami stratili hodnosť
katedrály. Apoštolská penitenciária
oznám ila aj poskytnutie nových
odpustkov v súvislosti s úctou k
Božiemu milosrdenstvu. Túto úctu
pápež Ján Pavol II. zvlášť podporuje.
Na jeho želanie sa v budúcnosti
v nedeľu Božieho milosrdenstva
(nedeľa po Velkej noci) budú udeľovať
mimoriadne odpustky.
K P /T K K B S

ZMLUVA MEDZI ČESKOU
REPUBLIKOU A SVÄTOU STOLICOU
Zmluvu m edzi Českou rep u 
blikou a Svätou stolicou o úprave
vzájomných vzťahov podpísali 25.
jú la 2002 o 14.00 hodine p o d 
predseda vlády a minister zahra

ničných vecí Cyril Svoboda a zá
stupca Svätej stolice, apoštolský
nuncius v Českej republike, arci
biskup Erwin Jozef Ender.
TS Č BK /TK K BS

4 •septem ber/2002 - slovo

JÁN PAVOL II.: SVET BEZ BOHA
SA OBRACIA PROTI ČLOVEKU

„Svet bez Boha sa skôr či neskôr
obráti proti človeku.“ Povedal to pápež
Ján Pavol II. v nedeľu 4. júla pri svojom
prvom verejnom vystúpení po návrate
z Ameriky. „Novšie dejiny veľmi jasne
ukazujú, že odmietnutie Boha vedie
k odmietnutiu človeka,“ zdôraznil pri

m odlitbe Anjel
Pána v letnom
sídle v C astel
Gandolfo.
V krátkom po
hľade na svoju
11-dňovú cestu
vyzdvihol najmä
náboženský roz
mer Svetových
dní mládeže vToronte. Zdôraznil,
že mladí prijali
pozvanie Krista
stať sa soľou ze
me a svetlom sve
ta a dodal: „Dni
na brehu jazera
Ontario boli ob
novou skúsenosti
ľudí v Galijeji,
ktorým Ježiš hlá
sal blahoslavenstvá kázne na ho
re. M ladí ľudia
v Toronte si všim
li, že Ježiš má
pripravenú od
poveď na ich túž
bu po šťastí a ná
deji. OdpoveďJežiša je presved
čivá, pretože nie
len, že jednodu
cho hlásal blahoslavenstvá, ale
sám ich aj žil.
Ten, kto chce vo
svete vybudovať
občiansku sta 
nicu lásky blíž
nemu, nachádza
na to M agnu
chartu v blahoslavenstvách,“
vyhlásil Svätý
Otec.
Potom poďakoval Bohu za úspešný
priebeh cesty a spontánne i ju h o 
americkým pútnikom za ich spevy, ktoré
mu pripomínali Mexiko a Guatemalu.
Po dni oddychu Ján Pavol II. robil
dojem vyčerpanosti, ale stabilnej telesnej
kondície.
K P /T K K B S
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Láska v rodine vráti
lásku svetu
V dňoch 8.-13. 7., 15.-20. 7. a 22.-27.
7. 2002 sa v Chmeľovej pri Bardejove
uskutočnil už piaty ročník detského tábora
MAKRÍNKA, ktorý zorganizovali sestry
Rádu sv. Bažila Veľkého z Bardejova a zo
Svidníka pod vedením sr. Alžbety.
Do rekreačného strediska Chmeľová
sme prišli o 10. hod. v pondelok.
Nasledovalo ubytovanie, rozdelenie do
skupiniek, oboznámenie sa s vedúcimi
a naopak. Po úvodnom privítaní sme
deťom prezradili hlavnú tému tábora:
„LÁSKA V RODINE VRÁTI LÁS
KU SVETU.“ Poobede sa každá sku
pinka bližšie zoznámila, deti si vy
hotovili kartičky s menom a logom.
Skupinky-rodinky si vymysleli svoj
názov, vlajku, pravidlá, podľa ktorých sa
budú počas celého pobytu v tábore
správať a pozdrav. Vo večernom zozna
movacom programe každá skupinka
predstavila svoju rodinu.
V utorok sme spolu s deťmi spoz
návali seba samého. Uvedomili sme si,
prečo sme prišli na svet, že každý z nás
je Božím dieťaťom a spoznali sme svoje
poslanie na zemi. Po vymenovaní svojich

P0-261Ä1
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dobrých i zlých vlastností sme na deťoch
mohli vidieť radosť z toho, že vedia
o svojej jedinečnosti. S dojatím sme
v modlitbách detí počúvali ich vďaky za
život, rodičov a originalitu. Aby sme príliš
neunavili ducha, poobede sme si za
súťažili v Olympijských hrách, Chmeľová
2002. Pretekali sme sa vo futbale,
slalome, štafetovom behu, skoku do
diaľky, s vodou na hlave... Nezabudnutelná bola večerná krížová cesta, ktorú
si pripravili deti samy. Za súmraku /aj
počas blížiacej sa búrky/, s fakľou
v rukách, veľkým dreveným krížom,
spevom a s modlitbou na perách sme
kráčali dedinou. Ľudia sa na nás zvedavo
pozerali z okien, niektorí sa pridali. Cítili
sme, ako sa nás Boh dotýka...
Rodina. To bola témy stredy. Za
mysleli sme sa nad vlastnosťami správ
neho otca, mamy. Pri rozprávaní o pos
laní rodiny sme sa na ňu zahrali. Mali
sme otca, mamu, deti, strýkov, tety,
ujov... Stotožnenie sa s rolou však
nebolo také jednoduché. V poobed
ňajšom dobíjaní pevnosti TAKA-TIKI
sme si zašportovali a zasúťažili.

Na večernom program e sa deti
objavili v kostýmoch, s povolaniami
dospelých. Témou karnevalu bolo:
„Patrím do rodiny.“ S tvrdením, že aj
dobytok patrí do rodiny, niektorí chlapci
prišli preoblečení za kravy. Bola to
krásna maska. Tento zábavný večer sme
aj my, animátori boli zamaskovaní...
Streda 17.7.2002 na druhom turnuse
vyzerala úplne inak. Po obede, ktorý bol
tento deň trošku skôr, sme nasadli do
autobusu a odišli do Prešova. Najskôr
sme navštívili naše gréckokatolícke
biskupstvo, kde nás prijal generálny vikár
o. Ján Závacký. Bolo zaujímavé vidieť,
kde žije náš terajší o. biskup Ján Hirka
a kde žil a pôsobil náš blahoslavený
o. biskup P. P. Gojdič. Potom sme v Ka
tedrále sv. Jána Krstiteľa na oltári nad
pozostatkami nášho blahoslaveného
o. biskupa spoločne slávili sv. liturgiu pri
príležitosti jeho narodenia. A chvíľu sme
si v Prešove prezreli aj kláštor našich
rehoľných sestier.
Deň naopak alebo deň chaosu vo
štvrtok dopadol úplne „chaosácky“.
Teda už budíček bol rýchly a hlučný.

svetskú slávu, ale pre Božiu.
Každodenná hra Tichý pria
teľ nám umožnila urobiť tomu
druhému radosť. Mali sme za
čo ďakovať, každý deň. To sme
robili vo sv. liturgiách. Ne
ustále sme prosili, chválili
Boha za všetky dobrodenia,
ktoré nám dal. Deti odchá
dzali z tábora spokojne
a šťastné. Niektoré aj so slza
mi v očiach, lebo sa naše
spoločné dni už skončili.
V našich srdciach a modlit
bách sme však stále spolu.
Práca nás, animátorov,
bola namáhavá. Neustále
pripravení pre deti, otvorení
vydať zo seba aj to posledné.
To všetko na nás doliehalo
a psychicky i fyzicky vyčer
pávalo. No teraz s istotou
vieme, že to stálo za to.
Vďačnosť detí vyjadrená pri
večerných modlitbách za nás
a
za
pekný
deň, detský úsmev, to bola
si
zahrali
scénku
zo
života
sv.
Makríny
Vedúci skupín - rodín sa vymenili. Celý
pre
nás
najkrajšia
odmena.
a
tak
bližšie
spoznali
život
patrónky
deň boli ako deti, prispôsobili sa im,
Vzdávame
Bohu
vďaky za pekne
nášho
tábora.
Najzábavnejšou
časťou
zúčastňovali sa všetkých akcií, týkalo sa
strávený
tábor,
za
to,
že nám umožnil
však
bol
basketbal.
Proti
sebe
sa
posta
ich aj bodovanie izieb. Tento deň sme
vytvoriť
silné
spoločenstvo
s deťmi
vili
sestričky
a
animátorky
proti
animázažili výnimočne veľa zábavy, ktorú je
ťažké opísať takto na papieri. Treba prísť torom. Víťazmi sa za búrlivého povzbu a Ním. Je to viditeľné aj v tom, že
a zažiť! Poobede strávili chlapci prí dzovania stali sestričky. H ralo sa pôvodne sme plánovali urobiť iba dva
turnusy, jeden pre mladšie, druhý pre
pravou dreva na táborák, dievčatá sa samozrejme „podľa pravidiel.“
Na tábor si spomíname s radosťou. staršie deti. Iba pre veľký záujem detí
cvičili v jednotlivých cechoch. Pri tábo
ráku a piesňach sme prežili jeden nád Počas všetkých troch turnusov program sme mali aj tretí turnus. Celý čas sme
herný večer. V nočnej hre - rodinnom pripravovala tzv. „čata.“ O poriadok sa cítili Božiu lásku, jeho požehnanie
nočnom výlete po vyskúšaní vlastnej starali sestričky a „rada dospelých“ a starosť o nás.
Ďakujeme Ti, Pane!
odvahy sme sa všetky skupinky stretli zložená z animátorov.
Dobré skutky sú rebríkom do neba.
v chráme, kde sme v adorácii pred
Animátori zo Svidníka
oltárom rozjímali o svetle, o tom, čo pre Predovšetkým vtedy, ak sa nerobia pre
nás znamená, kto je pre mňa svetlo a aké
dôležité je byť svetlom pre iných.
V piatok ráno na prvom turnuse sa
nám stratila naša ústava, ktorej hľadanie
bolo kolektívnou prácou. Na ostatných
turnusoch sme mali Deň prežitia. Každá
skupinka sa doobeda mala o seba
postarať sama. Deti si bez pomoci
vedúceho pripravili oheň, nejaké jedlo
a pitie, vlastné sedačky, pričom si
spievali, tancovali a rozprávali vlastné
príbehy. Poobede sme mali prednášku
o živote a práci blahoslaveného o. bis
kupa P. P. Gojdiča. Prednášali nám o. M.
Durlák a o Markián, OSBM. Potom
sme v skupinách voľne rozprávali o tom,
čo sme si zapamätali z prednášky. Nás
animátorov milo prekvapili presné
vedomosti detí. Večer nás čakal záve
rečný program. Na jednom turnuse sme
slovo - septem ber/2002 »7

BARDEJOV REŠOV - V dňoch 15.
- 19. júla sme sa my - mládež z farnosti
Bardejov spolu s mladými z farnosti
Rešov, pod vedením o. Petra Tirpáka
a jeho manželky, zúčastnili výletu
v dedinke Jasov pri Košiciach. V deň
príchodu sme sa po prvýkrát vybrali do
tunajšieho kláštora premonštrátov, kde
sme slávili sv. liturgie.
Tento krásny kraj nám ponúkal veľa
možností na trávenie spoločných chvíľ.
Prezreli sme si Jasovskú jaskyňu, absol
vovali sme túru výstupom na skalu,
dozvedeli sme sa niečo o vzniku a his
tórii premonštrátskeho rádu a samot
ného kláštora. Samozrejme nechýbali
športové hry a nami vytúžená „opekačka.“ Dievčatá sa starali o nasýtenie
hladných krkov, chlapci ochotne pomá
hali pri jedení i upratovaní.
Keďže telo bolo sýte, i duša túžila po
pokrme slova. A tak každý deň ukončil
o. Peter prednáškou o sviatostiach,
ktoré ustanovil Ježiš Kristus a spo
ločnou modlitbou. Chválili sme Boha
slovom, modlitbou, spevom i hrou. On
z nás - Bardejovčanov a Rešovčanov
utvoril jednu veľkú rodinu.
Chceme sa poďakovať o. Petrovi
a jeho manželke Janke za ich trpezlivosť
a lásku, ktorú nám stále preukazujú.
Ďakujeme Ti, Pane, že si bol naším
ochrancom a v zdraví si nás doviedol
domov.
Martina Karaffová

M o n s . Š te fa n a Sečku vysvä
tili z a n o v é h o p o m o c n é h o
b is k u p a p re Spišskú d iecézu
V sobotu 27. júla 2002
počas slávnostnej svätej
omše o 10,00 hodine v Ka
tedrále sv. Martina v Spiš
skej Kapitule prijal biskup
skú vysviacku Mons. Štefan
Sečka. Svätej omši pred
sedal spišský diecézny bis
kup a predseda Konferencie
biskupov Slovenska (KBS)
Mons. František Tondra,
koncelebrovali apoštolský
nuncius na Slovensku,
M ons. Henryk J. Nowacki, spišský
pomocný biskup Mons. Andrej Imrich,
košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč,
Mons. Bernard Bober - košický po
mocný biskup, bratislavsko-trnavský
arcibiskup Mons. Ján Sokol, nitriansky
pomocný biskup Mons. Marián Chova
nec, olomoucký pomocný biskup Mons.
Josef Hrdlička, Mons. František Rábek,
nitriansky pomocný biskup a množstvo
ďalších kňazov.
Po prečítaní evanjelia a vzývaní
Ducha Svätého požiadal kňaz - asistent
Mons. Františka Tondru, ktorý bol
hlavným svätiteľom, aby novovyvoleného vysvätil za biskupa. Všetci prí
tomní si vypočuli apoštolské poverenie,

VEĽATY - Veriaci veľatskej farnosti
sa dňa 23. júla tohto roku zúčastnili púte
do maďarského pútnického mestečka
Mária Pócs. Okrem správcu farnosti
o. Andreja Slodičku, doprevádzal pút
nikov aj veľatský rodák o. Ľubo Petričko,
ktorý v súčasnosti študuje v Ríme. Po
ceste autobusom sa pútnici modlili
mariánske pobožnosti.
V chráme sv. Demetra, velkomuV
M ária Pócsi pútnikov privítal čenlka v Medveďom, dedinke na slotam ojší správca farnosti, ktorý ich vensko-poľských hraniciach 28. júla
oboznámil s udalosťami súvisiacimi posvätil generálny vikár o. Ján Gaj
so vzácnym obrazom Presvätej Boho doš nový ikonostas a zvon zasvätený
rodičky i s históriou chrámu. Po preh sv. Demeterovi. Slávnosti sa zúčast
liadke bola v chráme svätá liturgia. Po nilo množstvo veriacich z okolitých
sv. liturgii sa pútnici zúčastnili spo obcí, spieval zbor pôsobiaci pri chrá
ločného obeda, ktorý bol vopred ob me sv. Paraskievy zo Svidníka. Príjednaný. Počas spiatočnej cesty sa tomnýbol aj tvorca ikonostasu - akad.
pútnici opäť spoločne modlili. Večer sochár Michal Zdravecký. Správca
sa dom ov vrátili s veľmi dobrým i farnosti, o. Jaroslav Popovec v závere
pocitmi - posilnení vo viere a obo poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili
hatení o nové poznatky.
o realizáciu tohto krásneho diela a pri
- jm - speli k dôstojnému priebehu slávnosti.

ktoiým ho Svätý Otec ako
viditeľná hlava Cirkvi vyme
noval za biskupa Katolíckej
cirkvi. Nasledovalo vzý
vanie všetkých svätých, po
skončení litánií nasledoval
podstatný úkon biskupskej
konsekrácie. Mons. Tondra
položil ruky na hlavu vyvo
leného, čím mu symbolicky
odovzdal moc a úrad v Cir
kvi. Tento úkon zároveň
vyjadruje apoštolskú po
stupnosť. Postupne tak urobili aj spolusvätitelia, ktorými boli apoštolský
nuncius na Slovensku, Mons. Henryk
J. Nowacki a košický arcibiskup Mons.
Alojz Tkáč ako aj ostatní biskupi. Po
vkladaní rúk hlavný svätiteľ predniesol
konsekračnú modlitbu. Obradom vkla
dania rúk a konsekračnej modlitby sa
vyvolenec stáva biskupom Katolíckej
cirkvi. Potom hlavný svätiteľ pomazal
hlavu ordinovaného svätou krizmou,
čím sa znázorňuje pomazanie Duchom
Svätým, ktorým sa biskup dokonale
stáva Pánovým Pomazaným. Novovysvätený biskup potom od hlavného
svätiteľa prijal evanjeliár, čím sa naz
načuje jeho najdôležitejšia úloha, a to

N o vý ikonostas
a zvon v M ed veď o m

Text a foto: B. Voroňák, Humenné
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ohlasovanie evanjelia. Aj odovzdané Kapitule, vymenoval za pomocného
biskupské insígnie znázorňujú úlohy biskupa Spišskej diecézy v piatok 28.
a záväzky - biskupský prsteň je zna júna 2002 napoludnie pápež Ján Pavol
mením vernosti; biskupská mitra je II.. Zveril mu titulárne sídlo Sita.
znakom učiteľa viery a berla - pastorál
Životopis Mons. ThDr. Štefana
zas znakom pastierskej služby biskupa.
Sečku,
PhD.:
Biskupský kríž pripomína pevné odhod
6.
7. 1953 - narodený v Spišskom
lanie biskupa ohlasovať a žiť Ukrižo
Štvrtku
vaného Krista v každej dobe a za kaž
- 6. 6. 1976 - ordinovaný /vysvätený
dých okolností.
za
kňaza/ v Bratislave Mons. RNDr.
Biskup Tondra sa vo svojej homílii
Júliusom
Gábrišom
zameral na sviatosť kňazstva, zvlášť na
- 15. 10. 1978 - kaplán v Spišskej
stav plnosti kňazstva, ktorý nastáva po
biskupskej vysviacke, čím sa novo- Novej Vsi
- 1980 - kaplán v Dolnom Kubíne
vysvätený biskup stáva nástupcom
- 1.3. 1984 - správca farnosti v Lip
apoštolov. Ďalej poukázal na skutoč
nosť, že Boh má svoje plány, preto je tovských Revúcach
- 1.5. 1990 - vicerektor Kňazského
dobré počúvnuť Božie volanie a odpo
vedať naň. Byť apoštolmi znamená prijať seminára biskupa Jána Vojtaššáka a od
borný asistent na Teologickom inštitúte
zodpovednú úlohu.
Slávnosti sa zúčastnil aj premiér Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty
Mikuláš Dzurinda so sprievodom, UK v Bratislave
- 9. 6. 1992 - získal čestný titul
štátny tajomník Ministerstva zahra
ničných vecí Ján Figeľ, podpredseda „kaplán Jeho Svätosti“ - monsignor
- 12.6. 1997 - získal licenciât z pas
Národnej rady Slovenskej republiky
Pavol Hrušovský, predstavitelia štátnej torálnej teológie na Katolíckej univerzite
správy, samosprávy, Univerzity Komen- Lublinskej (KUL) v Lubline
- 4. 5. 2000 - doktorát z teológie na
ského v Bratislave, Katolíckej univerzity
v Ružomberku a ostatných akade CMBF UK v Bratislave a vedeckomických obcí i kňazských seminárov, akademická hodnosť PhD.
- 28. 6. 2002 - menovaný za spiš
ako aj množstvo rehoľníc, rehoľníkov
ského pomocného biskupa s titulom
a veriacich z celého Slovenska.
V závere svätej omše sa Mons. Štefan cirkvi Sita
Sečka poďakoval za dôveru a povolanie
/spracované podľa podkladov
do apoštolského zboru.
z B Ü v Spišskej Kapitule/
Mons. Štefana Sečku, ktorý doposiaľ
pôsobil ako vicerektor Kňazského semi
TK K B S
nára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej

V ydarený výlet
10. júla 2002 sme sa
my, mládež z Brusnice,
Kolboviec a Jakušoviec,
vybrali spolu s o. Mgr.
Pavlom Valkom na farský
výlet. Cieľom našej cesty
bola pútnická Litmanová. Hneď na začiatku
sme sa zverili pod ochra
nu Panny Márie. Plní radosti sme o 8.00
hod. nastúpili do autobusu. Cestu sme si
spríjemňovali pesničkami. Okolo 10.00
hod. sme zastavili pred horou Zvir. Cestou
na miesto zjavenia sme obdivovali krížovú
cestu. Duchovný otec nám porozprával
o začiatku a priebehu zjavení. Boh sme
zvedaví, lebo poniektorí z nás tu boli
prvýkrát. Zúčastnili sme sa na sv. liturgii.

Posilnení nebeským po
krmom sme si povybafovali batôžky, rozložili
oheň a za veselej nálady
poopekali slaninku.
Pred odchodom sa
ešte každý z nás v ti
chosti zveril Ježišovi
a Márii so svojimi sta
rosťami a radosťami.
Posilnení túžbou denne sa približovať
k Ježišovi sme sa vracali domov. Zasta
vili sme sa ešte na Ľubovnianskom hra
de, kde sme mali možnosť nahliadnuť
kúsok do dejín. Niečo po 18.00 hod. sme
sa natešení a posilnení do ďalších prázd
ninových dní vrátili domov.
mládež z Brusnice

VYŠNÝ ORLÍK - Počas krásneho
slnečného dňa 23. júla 2002 sa uskutoč
nilo v katastri obce i farnosti V. Orlík
stretnutie kňazských rodín dekanátu
Svidník. Zúčastnilo sa ho 11 kňazov
s rodinami, spolu so svojím okresným
dekanom - Mgr. Andrejom Dujčákom
a jeho manželkou. Stretnutie začalo
0 9.00 hodine molebenom vo farskom
chráme miestnym duchovným Mgr.
Martinom Horňákom a príhovorom
otca dekana. Potom pokračovalo v ne
ďalekej lesnej chate. Program sa niesol
v duchu neformálneho, vzájomne lep
šieho sa spoznávania členov kňazských
rodín. Všetci zúčastnení vyjadrili velkú
spokojnosť a zároveň túžbu pokračovať
v takom to stretávaní sa. Vďačnosť
zúčastnených patrí v prvom rade Bohu
1 realizátorke krásnej a požehnanej
myšlienky - Mgr. Patrícii Popovičovej
(manželke kňaza).
Slavko Ganaj
RUSKÉ PEKĽANY- Sprievodom od
rodného domu blahoslaveného biskupa
P. P. Gojdiča sa v Ruských Peklanoch
v nedeľu 21.7. 2002 o 9, 40 hod. začala
oslava liturgického sviatku tohto blaho
slaveného biskupa. Svätej liturgii, ktorá
začala o 10 hodine, predsedal prešovský
diecézny biskup Mons. Ján Hirka. Spolu
s ním slúžili generálni a biskupskí vikári.
V homíhi, ktorú povedal diecézny biskup
Ján Hirka, pripomenul začiatky stretnutí
v Ruských Pekľanoch, kde sa veriaci
modlili za mučeníkov vieiy až po dnešok,
kedy už môžeme prosiť blahoslaveného
biskupa Pavla o príhovor u nebeského
Otca. Pozval tiež veriacich k väčšej zod
povednosti a hlbšej modlitbe k Bohu cez
príhovor bl. biskupa a mučeníka Pavla.
Po sv. liturgii bol prečítaný pozdravný
telegram diecézneho biskupa Jána,
kňazov a veriacich sv. Otcovi, Jánovi
Pavlovi II. Potom sa zhromaždení po
modlili Moleben k bl. biskupovi Pavlovi,
ktorý viedol Dr. Vojtech Boháč, rektor
kňazského seminára v Prešove. Počas
molebenu bolo myrovanie. Celú sláv
nosť svojím spevom doprevádzal zbor bl.
biskupa P. P. Gojdiča z Vranova-Čemerného. Diecézny biskup Ján Hirka pri tejto
príležitosti zároveň veriacim oznámil, že
sa začala púť relikviára s ostatkami
blahoslaveného biskupa Pavla Gojdiča
po jednotlivých farnostiach Prešovského
biskupstva. Po skončení slávnosti zaznel
spev pápežskej hymny.
TKPB
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VARHAŇOVCE - V gréckokatolíckej
farnosti Varhaňovce (okr. Prešov) sa
v sobotu 27. 7. 2002 v tamojšom kul
túrnom dome uskutočnil festival róm
skej duchovnej piesne. Predchádzala mu
sv. liturgia, ktorú s farským spolo
čenstvom o 10,30 hod. slávil generálny
vikár prešovského biskupstva o. Ján
Zavacký. Poobede bol program, v kto
rom vystúpili spevácke skupiny z Vtačkoviec, Keceroviec, Žehne a Mirkoviec
a detské divadielko z Varhaňoviec. Na
sledovali svedectvá veriacich z jed
notlivých farností a spoločné modlitby.
TKPB
LITMANOVÁ-Pri príležitosti 12. vý
ročia údajných zjavení Panny Márie
v Litmanovej sa v sobotu a nedelu 3. a 4.
augusta 2002 uskutočnilo stretnutie
veriacich v tejto obci. Sv. liturgiu v nedeľu
o 10,30 hod. slúžil generálny vikár pre
šovského biskupstva Mgr. Ján Zavacký.
TKPB
DOBROSLAVA - Slávnosť posväte
nia obnoveného dreveného chrámu sa
konala v nedelú 4. augusta v Dobroslave
(okr. Svidník). Chrám v Dobroslave je
národnou kultúrnou pamiatkou. Bol
postavený v roku 1705 a je filiálnym
chrámom farnosti Kapišová. Tento
chrám patrí do zoznam u chrámov
združených v neziskovej organizácii
„ZÁCHRANA a o b n o v a n k p d r e 
v e n é CHRÁMY POD DUKLOU“.
V tejto organizácii sú spojení správcovia
drevených chrámov a starostovia obcí,
kde tieto chrámy stoja. Niektoré z chrá
mov už majú aj svojich ktitorov, ktorí im
boli v rámci neziskovej organizácie ude
lení. Medzi také patrí aj kostol v Dobro
slave. Jeho ktítormi (dobrodincami) sú
p. Mchal Kováč, prezident v. v. a p. Anna
Galovičová. Akt posvätenia začal sv. li
turgiou o 10,00 hod., ktorú slúžil pre
šovský diecézny biskup Mons. Ján Hirka.
TK PB
BUKOVÁ HÔRKA - Odpustová
slávnosť zo sviatku Premenenia Pána na
Bukovej Hôrke sa uskutočnila v nedeľu
11. 8. 2002. Slávnostnú sv. liturgiu
o 10.00 hod. slúžil generálny vikár
Prešovského biskupstva Ján Zavacký.
Buková Hôrka je filiálnou obcou farnosti
Bukovce (okr. Stropkov) a je zaradená do
kalendára diecéznych odpustových
slávností Prešovského biskupstva.
TKPB
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JubileumSestier baziliánok
80. rokov od príchodu do Prešova a na Slovensko
a ďakovať Bohu za všetko, čo vykonal
pre naše spoločenstvo a každú z nás.
Tento pre nás vzácny moment chceme
osláviť 6.-8. 9. 2002 s nasledujúcim
programom:

Aj keď východné ženské mníšstvo na
Slovensku sa počas dejín rozvíjalo a za
nikalo, predsa len jeho obnova začiatkom
20. storočia má pre nás velký význam.
25.8.1922 prišlo 5 Sestier baziliánok
z Ivan - Frankivska z Ukrajiny do
Prešova na pozvanie Dr. M ikuláša
Rusnaka, aby prevzali vedenie diev
čenského internátu. Ich práca bola
r. 1949 komunistickou vládou násilne
prerušená a po páde tohto režimu
r. 1990 obnovená.
80. ročné jubileum je príležitosťou
pozrieť sa do minulosti aj súčasnosti

Piatok 6.9.2002
Duchovná obnova sestier
Sobota 7.9.2002
10.00 hod. - Divadelné predstavenie Život
v internáte, Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove - vystúpia študentky SZŠ
sv. Bažila Veľkého. Vstup voľný.
19.00 hod. - Slávnostná večiereň monastierska kaplnka v Prešove
ONedeľa 8.9.2002
8.00 hod. - Utiereň - monastierska
kaplnka v Prešove
10.00 hod. - Ďakovná sv. liturgia
Touto cestou by som chcela na náš
program pozvať bývalé „obyvateľky“
internátu, absolventky SZŠ, priateľov,
známych a všetkých, ktorí chcú s nami
ďakovať Bohu a mať umelecký zážitok.
S r. Štefánia Blichová

Opät sme sa stretli
K prázdninám neodmysliteľne patria
aj letné tábory. Pre deti a mládež dvoch
gréckokatolických farností Zdoba a Ko
šický Klečenov by sa hádam nerátali
prázdniny bez ich spoločného stretnutia
v tábore. Tohtoročný bol už tak trochu
Božieho Slova. V piatok, v deň odcho
jubilejný, v poradí piaty.
O rganizátorom a vedúcim bol du modlitbou krížovej cesty a horiacimi
o. ICLic. Mgr. Jozef Miňo pôsobiaci vo kahančekmi sviečok sa deti poďakovali
Bohu za všetko, čo prežili v tomto tábore.
farnosti Zdoba.
V prekrásnom prostredí Slovenského Tento piaty ročník spoločného tábora
Rudohoria, v nemenej peknom zaria nie je jedinou aktivitou týchto dvoch
dení na Zlatej Idke strávili mladí ľudia 5 farností počas roka.
Touto cestou ďakujeme o. ICLic Jo
nádherných, neopakovateľných dní,
ktoré zaiste zanechali pečať na každom zefovi Miňovi, diakonovi M. Mihaľovi,
bohoslovcom K. Knapovi, P. Feňákovi
zúčastnenom.
Pestiý program športových, turistic a vedúcim tohto tábora a vyprosujeme
kých, kultúrnych podujatí bol popret im veľa Božích milostí.
M. K. a I.1.
kávaný modlitbami, liturgiou a čítaním
Oprava: V článku ...láska je to, čo chceš ty...- vedúca Grk. zboru z Trebišova: Mgr. Renáta Bartková.

Bystrá 2002
11. ročník stretnutia gréckokatolíckej mládeže
Počas letných prázdnin sa usku
točnilo stretnutie gréckokatolíckej mlá
deže v rekreačnom stredisku MH Bystrá
pri Humennom. Tohtoročné stretnutie
sa nieslo v duchu hesla „Vy ste soľ
zeme... Vy ste svetlo sveta...“ Všetkých
účastníkov bolo 1265.
Stretnutie bolo rozdelené do štyroch
turnusov. Podľa veku detí: 9-11 rokov,
12-14 rokov, 15-18 rokov a 19 a viac
rokov. Konalo sa od 29. júla do 16.
augusta 2002.
Za prvý turnus bol zodpovedný
o. Mgr. Ľubomír Pulščák a Miriam
Telekyová, za druhý o. Mgr. Marek
Horňák a Daniela Antušová, za tretí
o. Mgr. Marek Kolesár a Klára Zorvanová a za štvrtý o. Mgr. Dávid Zorvan
a Dominika Bašárová.
Každý turnus mal svoj ustálený
program:
1. deň večer - predstavenie sa skupín
podľa jednotlivých dekanátov
2. deň - ranné modlitby, raňajky,
prednáška na tému dňa „Vidieť tvár
Ježiša Krista“, kde prednášajúci kňaz
ohlasoval Ježiša Krista, ako dnes
môžeme vidieť Kristovu tvár a Kristovo
svetlo vo svete. Po prednáške chlapci
a dievčatá v skupinkách so svojimi
animátormi uvažovali nad témou. Pred
obedom slávením sv. liturgie sme mohli
zažiť blízkosť tváre Ježiša Krista. Po
obede bola ďalšia prednáška o ikone tvári Ježiša Krista. Večer nasledovala
liturgia zmierenia, kde každý mohol
zažiť Kristovu odpúšťajúcu lásku. Na
záver boli ozveny, v ktorých mladí
rozprávali, ako sa ich dotkol Boh
a večerná modlitba.
3. deň - ranné modlitby, kde sme sa
ohliekli do Božej výzbroje. Téma dru
hého dňa bola „žiť Krista“. Cieľom
prednášky bolo nájsť svoje povolanie
v živote. Predstaviť svätosť ako povo
lanie pre každého kresťana. Ukázať
zmysel kresťanstva ako životného štýlu.
Obohatením v tomto dni bola návšteva
sídelného otca biskupa Prešovskej
diecézy J. E. Mons. Jána Hirku, resp.
gen. Vikára o. Mgr. Jána Závackého
alebo košického exarchu J. E. Mons.
Milana Chautura. Poobede sa rozo
berala téma o povolaní k manželstvu

alebo zasvätenému životu. Večer vystu
povali evanjelizačné skupiny: Evan
jelizačná škola sv. Mikuláša, kresťanská
skupina Tretí deň a Komunita Jána
Krstiteľ. Záver dňa tvorili ozveny a ve
černá modlitba.
4. deň - ranné modlitby. V tento deň
sa na prednáške doobeda rozoberala
téma „Vydať svedectvo o Kristovi“. Išlo
o povzbudenie mladých k životu podľa
Krista, nielen na Bystrej, ale aj po nej.
Predstaviť Ježiša Krista v spoločenstve:
v rodine, škole a v práci. Po obede
v tento deň boli workshopy, kde sa mladí
mohli oboznámiť s výrobou sviečok,
výrobou čotiek, modlitbou, históriou
ikonopisectva, prácou so Svätým pís
mom, liturgickým spevom, hrou na
gitare, pantom ím ou atd. Večer bol
rozlúčkový zábavný program. Vyvrcho
lením tohto dňa bola liturgia rozoslania.
Na záver tejto liturgie prichádzali
jednotlivo chlapci a dievčatá ku kňa
zom, kde im bola položená otázka:
Chceš byť soľou zeme a svetlom sveta?
Po súhlasnej odpovedi kňaz im dal do
ruky horiacu sviecu a soľ a požehnal ich.
5. deň - ranné modlitby. Pri modlit
bách sme poďakovali nebeskému Otcovi
za dary požehnania a milostí, ktoré sme
dostali počas týchto dní.
Poďakovanie patrí všetkým účast
níkom stretnutia, vedúcim kňazom,
animátorom, predsedovi pastorácie
mládeže za exarchát o. Mgr. Štefanovi
Keruľovi - Kmecovi, ktorý počas všet
kých turnusov zaznamenával program
na videokazetu, predsedovi pastorácie
mládeže za Prešovskú eparchiu o. Mgr.
Rastislavovi Višňovskému, vedúcej
rekreačného zariadenia pani M árii
Hrisenkovej a všetkým pracovníkom
tohto zariadenia.
Nech slová vedúcej rekreačného
zariadenia na adresu organizátorov
tohto stretnutia sú pre nás povzbudením
stať sa svetlom sveta a soľou zeme tam,
kde žijeme: „Tešíme sa na stretnutia gr.
kat. mládeže u nás. Sú dobre organi
zované, vládne pri nich duch modlitby,
pokoja a čistej radosti. Je to obohatením
aj pre mňa osobne, pre môj duchovný
život.“
Ján Karas

BOGLIARKA - Po generálnej op
rave chrám u vo filiálnej obci Bogliarka, ktorá patrí do farnosti Kružlov
(okr. Bardejov) posvätil v nedeľu 11.
augusta tento svätostánok Najdôst.
Mons. Ján Hirka, prešovský biskup.
Chrám v Bogliarke je zaradený do
zoznam u kultúrnych pamiatok. Sv.
liturgia začala o 10.30 hod. Pred
svätou liturgiou vykonal otec biskup
Ján samotný akt posvätenia. V homíli,
k to ro u sa p rihovoril k veriacim ,
zdôraznil potrebu obnovy vo viere, jej
prehĺbenie a vyjadril nádej, že tento
obnovený chrám bude pre veriacich
prostriedkom k ich stálemu posvä
covaniu a zdokonaľovaniu.
Chrám v Bogliarke je zasvätený
sv. archanjelovi Michalovi, je vysta
vaný v klasistickom štýle a bol po
stavený v roku 1836.
TKPB
PREŠOV - Z asadanie vedeckej
rady Gréckokatolíckej bohosloveckej
fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
sa uskutočnilo v utorok 13. 8. 2002
o 10.00 hod.. Na zasadnutí sa zúčast
nili aj Veľký kancelár GKBF, prešovský
biskup Mons. Ján Hirka a Mons. Prof.
František Tondra, spišský diecézny
biskup, ktorý je garantom štúdia
katolíckej teológie.
TKPB
PREŠOV, NYIREGYHÁZA - Na
jednodňovú pracovnú návštevu grécko
katolíckeho biskupstva H ajdudorog
v Maďarskej republike odcestoval pre
šovský sídelný biskup M ons. Ján
Hirka v stredu 14. 8. 2002. V Nyiregyháze, ktoré je sídlom hajdudorožského bisk u p stv a, sa streto l
s M ons. S zilárdom K eresztesom ,
tamojším sídelným biskupom.
TKPB
PREŠOV, KRAKOV - Na pozvanie
J. Em. Franciszka Kard. Macharského,
krakovského arcibiskupa sa prešovský
sídelný biskup Mons. Ján Hirka v dňoch
16.-19. 8. 2002 zúčastnil na návšteve
Sv. Otca Jána Pavla II. v Poľsku. Aj táto
návšteva Sv. Otca, v Poľsku, v jeho rodnej
krajine, ukazuje na nezlomnú vôľu
pápeža Jána Pavla niesť kríž spolu s Kris
tom a znova povzbudzovať veriacich
k odvahe nasledovať Ježiša v každej
situácii života.
TKPB
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KRESŤANSTVO N A N O V O O BJAVEN É

Myslite si, ze boli väcsi
hriešnici ako ostatní?
Ak nebudete robiť poká
nie... (porov. Lk 13, 1-5)
H O V O R IA K N A M P R O R O C I
Starý zákon je pre mnohých z nás
knihou neznámou a nepochopenou.
Preto sme nový cyklus našich úvah
nazvali: Hovoria k nám proroci Starého
zákona. Chceme ukázať, ako sa za
fasádou príbehov alebo proroctiev, ktoré
sú vecou minulosti a na prvý pohľad
nemajú žiaden vzťah s naším životom,
skrýva Božie slovo, ktoré k nám hovorí
aj dnes a chce vstúpiť do nás.
Ked hovoríme o prorokoch, hneď na
začiatku si všimnime ich úlohu v živote
národa. Na prvý pohľad by sa nám
mohlo zdať, že ich jedinou úlohou bolo

predpovedať budúce udalosti. Nie je to
tak. Proroci, samozrejme, hovorili aj
o týchto veciach, ale to nebolo ich
hlavným a jediným poslaním. Ťažisko
ich najvážnejšieho a zásadného posla
nia bolo v prítomnosti. Proroci boli
svedomím Izraela. Odhaľovali klamstvá,
v ktorých žil. Vyvracali falošné ilúzie, aké
mali o svojej zbožnosti a bezúhonnosti
jeho králi, hodnostári, náboženskí
predstavitelia i jednoduchý ľud. Neľú
tostne ukazovali pravdu, aká je v sku
točnosti ich situácia pred Bohom, obrá
tenie, ktoré od nich Boh žiada a čo ich

očakáva v prípade pokračovania vo svo
jom doterajšom spôsobe života.

Prorok Amos
Medzi tolkým množstvom prorokov
budeme venovať pozornosť jedinému Amosovi, hoci je pre mnohých neznámy.
Je to prvý prorok v Izraeli, ktorého reči
boli zapísané. Jeho útla kniha nemá viac
ako deväť kapitol. Rovnako aj jeho
prorocké pôsobenie bolo krátke. Pravde
podobne iba niekoľkomesačné, okolo
r. 760 pred Kristom. Predčasný koniec
mu urobil zásah Amasiáša, kňaza z Betelu, ktorý ho osočil pred kráľom a pre
proroctvá proti kráľovstvu vyhnal z kra
jiny. Udalosti, v ktoiých sa Amos zjavil,
neboli ani búrlivé, ani tragické. Na obzore
nebolo vidno žiadne znepokojujúce
politické príznaky. Ani vnútroštátna
situácia nedávala dôvod na obavy. Lud
žil v blahobyte a naplno sa mohol ve
novať jeho zväčšovaniu. Aj nábožnosť
národa sa zdala bez chýb. Svätyne boli
plné, na pútiach sa zúčastňovali veľké
zástupy a aj štedrosť ľudu mohla tešiť
kňazov. Pre povrchného pozorovateľa
nebolo dôvodu znepokojovať sa.
Skutočnosť však bola iná. V Božích
očiach bol Izrael hnisavou ranou. Amos
dostal poslanie, aby do očí národa
vmietol pravdu, k akému tragickému
koncu ho dovedie jeho vnútorná
~
hniloba.

Amosove proroctvá proti Izraelským národom_____________
Teraz však už otvorme Knihu
proroka Amosa. Preskočme
úvod a čítajme 1. a 2. kapitolu.
Dobré by bolo, keby ste ju čítali
súčasne so mnou. Od tretieho
verša tu máme celý rad pro
roctiev proti národom, s kto
rými bol Izrael v kontakte.
Vybavme si prostredie, v akom
boli ohlásené. Predstavme si
Amosa na nejakom verejnom
priestranstve v hlavnom meste
Samárii alebo možno v Beteli,
najdôležitejšom pútnickom
mieste severného kráľovstva
(niečo ako naša Czestochowa;
my by sme povedali Levoča pozn. prekl.). Okolo neho stojí
počúvajúci dav a on spustí:
Proti Damasku: „Pretože
mláťačkou železnou mlátili
Galaáď (1, 3). Je to narážka
na strašný vynález tých časov:
september/2002: - slovo

vojenské vozy s ostrými vystupujúcimi
ostňami, ktoré, keď vtrhli do zomknu
tých radov, všetkým trhali nohy. Poslu
cháčovzachváti radosť: ich krutý nepria
teľ dostane svoje!
Skôr však než dokážu naplno vychut
nať tento oznam, Amos obráti ostrie
svojich slov proti mestám Filištíncov. Oni
čím pritiahli na seba hnev Jahveho?
Napadli bezbranné mestá a dediny, ich
obyvateľovodviedli do zajatia a predali ich
Edomčanom. Neslýchané pošliapanie
práv a ľudskej dôstojnosti! Zato „oheň
strávipaláce Gazy!“(\, 7). Dobre im tak!
Treťou obeťou prorokovho karhania
je Týrus, slávny a bohatý prístav na
území dnešného Libanonu. Previnil sa
obchodom s otrokmi a vierolomným
porušením medzinárodných záväzkov.
Potom príde rad na Edom, odvekého
nepriateľa Izraela: „Pretože mečom
stíhal svojho brata, zničil lásku k nemu,
jednostaj držal svoj hnev a svoju zlosť
prechovával večne, vrhnem oheň na
Teman“ (1, 11). Takže aj on dostane
zaslúžený trest!
Kto bude nasledovať? Aha, Amončania! Malý výbojný štát na východnom
brehu Jordánu. Pri svojich vojenských
nájazdoch na svojich severných susedov
páchali ukrutnosti: „Pretože rozparovali
ťarchavé Galaádu, aby rozšírili svoje
hranice, zapálim oheň na múroch
Ŕaby“(\, 13).
Aj Moabčania dostanú svoje: „Pre
tože spálili kosti kráľa Edomu na vápno,
vrhnem oheň na Moabsko“ (2, 1).
Až do týchto chvíľ sa poslucháči
stotožňovali s Amosovými slovami
a ochotne prisviedčali. S uspokojením
prijímali správu, že spravodlivosť Božia
sa vypomstí na pohanoch a odplatí
všetko zlo, ktoré spôsobili. Ale zrazu
nastane nečakaný zvrat. Amos začína
hovoriť o Judei, bratskom kráľovstve na
juhu. Ale veďje to ten istý národ, veria
v toho istého Boha, zachovávajú ten istý
zákon!? Cím sa previnili? „Pretože
zavrhli Pánov zákon a nezachovalijeho
predpisy - zviedli ich do bludu ich
modly, za ktorými chodili ich otcovia vrhnem oheň na Júdu a strávi paláce
Jeruzalema.“ „Je to čudné, ale nás sa
to netýka. Koniec koncov, aj podľa našej
mienky to nebolo s Júdovcami celkom
v poriadku. My sme čosi iné“, pozna
menajú azda Amosovi poslucháči.
Ale vtom udrie blesk z jasného neba:
„Pre tri hriechy Izraela, ba pre štyri neodvolám to!“(2,6). Takže ich postavil

Amos. Ilustrátor anglickej Park-Abbey-Bibel (British Museum, Londýn) znázornil
proroka, ako trúbi na poplach; tvrdé slová majú poslucháčov priviesť k blahodarnému
úlaku a k obráteniu.

Najprv tým, že nám pripomína, čo je
na jednu úroveň s pohanmi? A čoho
sme sa dopustili? „Poctivca predali za podstatou Božieho zákona. Je ním
peniaz a bedára za pár topánok. V pra spravodlivosť, láska a milosrdenstvo!
chu zeme šliapu po hlave maličkých Amos odhaľuje hriechy spáchané vý
a krivia cestu utlačených; otec so synom lučne proti tom uto zákonu. To sú
ide k dievčaťu, aby znesvätili moje sväté zároveň hriechy, ktoré najčastejšie
meno. Na založených plášťoch sa váľajú ruinujú človeka i celé národy.
pri každom oltári a pijú víno pokuto
Po druhé v tom, že nám ukazuje, aká
vaných v dome svojho Boha“ (2, 6-8). je úloha nás kresťanov v tomto svete.
Napriek tomu, čo v Egypte zakúsili Tým, čím bol pre svet kedysi Izrael, je
a Boh ich vyslobodil, teraz robia to isté! teraz Cirkev. Boh robí dejiny spásy zvlášť
„Ja som vás vyviedol z egyptskej krajiny s nami, kresťanmi. Volí si nás spomedzi
a viedol som vás štyridsať rokov po ľudí, aby sme mu boli oddaní, pretože
púšti, aby ste zaujali krajinu Amorej- máme splniť vážnu misiu pre ostatných.
čanov“ (2,10). Izrael, kedysi sám otro Ježiš hovorí o svojich nasledovníkoch,
kom, teraz, keď sa mu dobre vodí, šliape že majú byť pre svet soľou a svetlom.
po úbožiakoch, ktorí sú v jeho strede. Čo sa však stane, ak sa kresťania - ako
„Vašu zem poroztĺnam brázdami, ako Izrael v Amosových časoch - prestanú
juroztĺna voz naložený snopmi“(2,13). svojimi postojmi líšiť od sveta, príjmu
jeho pohanskú mentalitu a páchajú tie
Aplikácia pre dnešný život__________ isté hriechy? Ježiš povie: Soľ stratila
A teraz sa pýtajme: Čo nám týmto chuť, hodí sa len na vyhodenie, aby ju
slovom chce Boh povedať dnes? Túto pošliapali (porov. Mt 5, 13).
otázku si totiž musíme položiť za
Prvé dve kapitoly Knihy proroka
každým, keď počujeme čítanie z Písma, Amosa sú starozákonnou verziou tohto
lebo v ňom je vždy prítomný Boh, ktorý vyhodenia a pošliapania. Boh nás
nás chce voviesť do tých istých dejín v tom to slove varuje, aby sa nám
spásy, aké sú tam opísané. V čom je teda nepovodilo rovnako!
Amosovo slovo aktuálne pre nás?
Alfréd Cholewinski, SJ
Preložil Peter Rusnák
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Súbor Súrodencov Jendruchovcov z Bratislavy- Devínskej Novej Vsi tvorí
deväť detí - šesť dcér a traja synovia M áňe a Milana Jendruchovcov. Od
svojho vzniku sa súbor predstavil na vyše 1000 rôznych vystúpeniach, nielen
na Slovensku, ale i vo viacerých európskych krajinách, či v programoch
domácich a zahraničných televíznych a rozhlasových staníc. Súboru bolo
udelených viacero ocenení od rôznych domácich a zahraničných inštitúcií
/Ocenenie ST V - Mladý talent, reprezentant SR, Medaila guvernéra štátu
Pennsylvánia atď./ Na Východe sa predstavili v Stropkove, Chráme sv. Cyrila
a Metoda o. redemptoristov. O ich vystúpenie bol v tomto meste výrazný
záujem a dojmy sprostredkované účastníkmi koncertu mali iba kladný ohlas.
O zákulisí súboru, fungovaní a rôznych zaujímavostiach nám poroz
právala MUDr. Mária Jendruchová, mama a „manažérka“Jendruchovcov.
Ä) Nebýva zvykom, aby hudobné
teleso pozostávalo výlučne zo súroden
cov jednej rodiny. Ako sa zrodila myš
lienka vyformovať z deviatich detí súbor?
Bola to úplne prirodzená cesta. Tak,
ako sa rodili, všímala som si, že majú
hudobný talent. Postupne dostávali
základné hudobné vzdelanie a potom
v jeden deň som si povedala, že by z nich
bola celkom pekná rodinná kapela.
Myšlienka sa zrodila v r. 1994 na sv.
Jozefa. Ďalšou motiváciou pre deti bolo,
že manžel-hudobník koncertoval v za
hraničí a preto ho deti mohli vidieť len
obmedzene, využívali teda čas pri jeho
hudobných prípravách, kde ho spre
vádzali. Hudba teda bola v našej rodine
určitou sprostredkovatelkou vzťahov.
Zároveň ich to hnalo dopredu, ak sa im
nechcelo cvičiť. Nikdy sme ich nenútili
hrať na nejaký hudobný nástroj. Ony to
chceli, aby mali otca pre seba. Videla
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som, že majú talent, že majú
nadanie i to, že sa im z času na čas
nechce. Musela som ich motivovať
aj ja, aby k tom u pristupovali
zodpovedne.
A čo výber hudobných ná
strojov? Zvolili si ich deti samy,
alebo ste im nástroje určili Vy?
Nenútili sme ich, vyberali si
samy. Bolo to veľmi ťažké, pretože
Devínska Nová Ves bola len malou
obcou pričlenenou k Bratislave,
čomu zodpovedalo i slabé zastú
penie učiteľov hudobných nástrojov
v hudobnej škole. Dal sa vybrať buď
klavír alebo zobcová flauta. Deti si
vybrali klavír. Keď manžel prestal chodiť
do zahraničia, v hudobnej škole rozšíril
ponuku dychových hudobných nástro
jov, pričinili sme sa s ostatnými rodičmi

o to, aby tejto škole pridelili i učiteľa
huslí, takže dcéry začali aj s husľami.
Naše deti ovládajú v súčasnosti
niekoľko hudobných nástrojov.
ä Váš repertoár tvoria chrámové
skladby, hudba starých majstrov, muzi
kálové melódie atd. Dá sa zvládnuť
takýto široký záber?
Dá. Už na začiatku sme si povedali,
že chceme osloviť čo najviac ľudí bez
obm edzenia veku a vierovyznania.
Záležalo nám na tom, aby skladby boli
prijateľné pre všetkých. Preto ten široký
záber. Ľudia hovoria mnohými jazykmi
a neraz práve táto velká rozmanitosť
lúdskej reči spôsobuje nedorozumenia
a bolesť. Anjeli majú len jednu uni
verzálnu reč, reč hudby, ktorej rozumie
úplne každý. Pričom Boh schopnosť
hovoriť touto rečou prepožičiava aj
ľuďom, aby pomohol robiť svet krajšímanjelským. Keďže Boh obdaril naše deti
hudobným nadaním, spolu s manželom
M ilanom sme sa rozhodli založiť
rodinný súbor, aby sme umožnili toto
nadanie rozvíjať, ale čo je najdôležitejšie,

aby sme ľudom prinášali anjelské
posolstvo lásky.
Dcéra Mária veľmi šikovne píše texty,
pozná našu filozofiu, pretože o nej veľa
hovoríme a tak nám tvorí „na telo“.
Komponuje aj skladby.
ä > Do Stropkova ste zavítali na
pozvanie otcov redemptoristov, zazneli
tamvo Vašom podaní i staroslovienske
skladby. Ako ste sa k nim dostali?
Máme nesmiernu úctu k sv. Cyrilovi
a Metodovi, ktorí nám prišli ponúknuť
nielen jazyk, ale najmä vieru. Z vdaky
a úcty sme si preto do repertoáru
zaradili i tieto skladby. Máme svoju
históriu, máme sa čoho dotknúť, mô
žeme byť na to právom hrdí.
Mimochodom, v Stropkove sa nám
účinkovalo výborne. Bolo tam veľmi
inteligentné publikum. Hoci sme ešte
nezačali hrať, už medzi nami stihla
preskočiť vzájomná iskra.

Ai Kto je zjednocujúcim činiteľom?
Ťažko uveriť, že sa vždy vo všetkom
zhodnete... Kto udáva ten rámec?
Náš otec. On ich vedie, je ich učite
ľom a napokon tomu i najlepšie rozumie.

A Navštívili ste mnoho krajín okrem
európskych i USA či Austráliu. V čom
A Určite ste spolu zažili veľa zaují
boli zTetelné rozdiely medzi slovenským
mavých príhod. Čo Vám najviac utkvelo
publikoma inonárodným?
Čím viac cestujeme po svete, tým viac v pamäti?
Najviac najhlbších zážitkov máme
zisťujeme, že ľudia sú všade rovnakí, či
majú viac alebo menej peňazí. Majú vtedy, keď ľudia prídu po koncertoch za
totiž tie isté túžby, potreby a starosti. nami a povedia nám svoje obohacujúce
Vedia byť dobrí, usmiati a priateľskí, ale zážitky z nášho vystúpenia, alebo že
aj opačne Publikum sa líši iba v pre teraz zažili kúsok neba na zemi. Tešíme
javoch, niekde je až príliš tem pe sa z toho. Sú i velmi silné udalosti. Raz
ramentné, inde príliš chladné. Podstata za nami prišla žena, ktorá bola pevne
je v tom, že ak ich máte radi alebo rozhodnutá spáchať samovraždu. Cho
dila s nami po celom Poľsku, kde sme
neradi, vycítia to.
koncertovali. Nakoniec mi dala list,
ä Zvládnuťvelkú rodinu si vyžaduje ktorý som si mala prečítať až za hrani
mnoho námahy. Nieto ešte hudobný cami a tam mi napísala, že nám ďakuje,
súbor. Ako vyzerá Vaša hudobná prí že znova našla Boha. To sú príliš silné
prava? Číminšpirujete deti, abyichhudba skutočnosti a utvrdzujú nás v tom, že
máme pokračovať. Som presvedčená, že
neprestala zaujímať, aby cvičili dalej?
Myslím si, že muzikálnosť majú ked už nebudeme vypovedať to, čo
vrodenú tak ako lásku k hudbe. To sme máme, tak Boh sa postará, aby sme
im nemuseli dávať, to dostali do daru. prestali hrať.
Vidiet to i pri počúvaní hudby. Počúvajú
akýkoľvek žáner a druh. Každé dieťa má
Ako by ste charakterizovali členov
obdobia, ked sa mu nechce, ked'by s tým skupiny a rodiny? V pamäti mi utkvela
najradšej prestalo. Preto je dôležité, aby Vaša dcéra Deborah, ktorá zvláda veľké
tam bol vždy niekto, kto ho motivuje množstvo hudobných nástrojov a je
a bdie nad ním. Na každé z detí platí nesmieme charizmatická...
iný recept, na naše deti platilo, že chceli
Kto má viac detí vie, že každé z nich
byť so svojím otcom.
je iné, špecifické. Jedným slovom by som
Dá sa však povedať, že sme ich nikdy ich mohla charakterizovať ako veľmi
nenútili cvičiť. Neuznávame teóriu, že silné osobnosti so zmyslom pre zod
dieťa musí hrať každý deň niekoľko povednosť. Boh ich obdaril rozumom.
hodín. Nechávame to na nich. Vedia si No keďže sú silné osobnosti, stáva sa,
odhadnúť, kedy a kolko cvičiť potrebujú. že si určité veci musia prekonzultovať.

Čo sa mi páči, robia to za zatvorenými
dverami, keď iskry lietajú, sú pri tom
samy. My, rodičia to nechávame tak,
nech si to vyriešia samostatne. Zasa
hujeme, až ked sa im to vymyká z rúk.
Už odmalička vedeli, že si to musia
vydiskutovať samy a najmä potichu, aby
sme nemuseli zasiahnuť my. Preto som
to nikdy nepovažovala za hádky, ale za
konštruktívne rozhovory.
Účastníkom koncertu dávate
priestor na otázky, ktoré ich zaujímajú
vo vzťahu k Vašej hudobnej rodine.
Spomínate si na nejakú delikátnu? Tú,
ktorá Vám utkvela v pamäti?
Zaujímavé je, že sú to najmä otázky
prednesené na Východe. Prvá bola od
dieťaťa, či má ešte niekto zo súboru
mliečne zuby. To bola veľmi podarená
otázka a rozosmiala ma. Druhá bola
položená v Trebišove, vyslovene provo
katívnym spôsobom. Išlo o to, akú poli
tickú stranu budeme voliť.
Ä) Čo je Vaším podnetným zdrojom,
udávajúcim smer v rodine a skupine?
Duchovný vzťah, veľmi súkromný
a veľmi intenzívny s Pánom Bohom.
Aký je Váš pocit rodiča, keďVám
deti spievajú „ Vďaka Ti, Pane, že zrodil
sa tento m už a táto žena, vďaka za
rodičov, za to, že sa majú radi a že nás
chceli?“
Zadosťučinenie.
Za poskytnutie srdečného rozhovoru
ďakuje Adriana Dolinská.
Snímky: autorka
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O PRAVEJ VIERE
Hovorilo sa o abbovi Agathonovi, že ho
vyhľadali nejakí mnísi, ktorí sa dopočuli o jeho
vynikajúcom rozlišovaní. Chceli vidieť, či stratí
náladu, a tak mu povedali: „Nie si ty ten
Agathon, o ktorom sa hovorí, že je smilník
a pyšný človek?“ „Áno, je to čistá pravda”,
odvetil. Pokračovali: „Nie si ty ten Agathon,
ktorý stále hovorí nezmysly?“ „Som to ja.“ Opäť
povedali: „Nie si ty ten Agathon heretik?“ Ale
vtedy odvetil: „Ja nie som heretik.“ Opýtali sa
ho: „Povedz, prečo si prijal všetko, z čoho sme
ťa obvinili, ale odmietol si to posledné?“
Odpovedal im: „Prvé obvinenia som prijal, lebo
prospejú mojej duši. Ale heréza je oddelenie od
Boha. Ä ja nemám nič, čo by ma mohlo odlúčiť
od Boha.“ Pri tomto výroku sa veľmi zadivili nad
jeho rozlišovaním a vrátili sa poučení.
Abba Teodor povedal: „Ak sa priatelíš
s niekým, kto padne do pokušenia smilstva,
ponúkni mu svoju ruku, ak môžeš, a vysloboď
ho z neho. Ale ak upadne do herézy a nepodarí
sa ti odvrátiť ho od nej, rýchlo sa oddeľ od neho,
lebo ak sa omeškáš, aj ty môžeš byť stiahnutý
s ním do priepasti.”

O DÔVERE BOHU
Abba Dulas, poslušník abbu Vissariona,
rozprával: „Jedného dňa, keď sme sa pre
chádzali pri mori, mal som smäd a povedal
som abbovi Vissarionovi: «Otče, som veľmi
smädný.» Pomodlil sa a povedal mi: «Napi sa
z morskej vody.» Napil som sa a voda bola
sladká. Nabral som si z nej do koženej fľaše
pre prípad, že by som neskôr bol opäť smädný.
Keď to starec uvidel, opýtal sa ma, prečo si
naberám z vody. Povedal som mu: «Odpusť
mi, je to zo strachu, že budem neskôr opäť
smädný.» Vtedy starec povedal: «Boh je tu,
Boh je všade.»“
Abba Epifanios povedal: „Človek, ktorý
niečo dostane od iného kvôli svojej chudobe
alebo potrebe, má v tom svoju odmenu a keďže
je zahanbený, vracia to potajomky. Je to presne
opačne ako koná Pán Boh, ktorý prijíma
potajomky, ale odmieňa v prítomnosti anjelov,
archanjelov a spravodlivých. “
Abba Ján povedal svojmu bratovi: „Aj keď
sme opovrhovaní v očiach všetkých ľudí,
radujme sa, lebo sme ctení v očiach Boha.“
-int16 •septem ber/2002 - slovo

Na operačných sálach Slovenska
je ročne v lone matiek zabitých
20 000 počatých živých detí.
K tomu treba podľa odhadov
MUDr. Františka Orlovského (Donum Vitae) pripočítať ešte asi 60 tisíc
skrytých potratov následkom použitia
určitých druhov antikoncepcie.

Hovoria lekári________________
„Na filmovom zázname z interrupcie
je jasne vidieť, ako sa plod bráni,
uniká pred potratovými kliešťami“
(MUDr. Helena Rozinajová).
„To dieťatko žije a skončenie
ťarchavosti takým drastickým spô
sobom znamená skončenie jeho
života, jeho násilnú, strašnú smrť,
ktorú samo veľmi intenzívne pre
žíva. Môžeme sa o tom presvedčiť
pri ultrasonografickom sledovaní
potratu“ (MUDr. Imrich Benický).
„Život sa začína počatím, oplod
nením a od tohoto času je počatá
osobnosť lúdskou bytosťou. V ma
ternici nejestvuje bod, v ktorom by
nastávala nejaká zmena z ničoho
k niečomu, z neosoby na osobnosť“
(gynekológ Dr. Bernard Nathanson).
„Život je oživenie hmoty pros
tredníctvom informácie. Keď sa
genetická informácia dostane do
ženského vajíčka, je počatá, stvo
rená nová ľudská bytosť. Od tejto
chvíle je človek človekom. Zákon
prijatý v parlamente nemôže zmeniť
zákony prírody, pretože príroda
jestvuje nezávisle od zákonov, ktoré
človek vyrába“ (významný svetový
genetik, pediater, objaviteľ Downovej choroby, profesor parížskej
Sorbony Gerome Lejeune).
Boh ku nám hovorí cez Sväté
písmo:
„Skôr, než som ťa utvoril v mat
kinom živote, poznal som ťa, skôr,
než si vyšiel z lona, zasvätil som tä “
(Jer 1,5).
„Nezabiješ zárodok potratom“
(Didaché 2, 2).
Učiteľský úrad Cirkvi upresňuje
v Katechizme, ktorý je pre nás
záväzný (KKC 2322): „Dieťa má už
od svojho počatia právo na život.
Priamy potrat, to znamená chcený

ž iv o t ! !!
ako cieľ, alebo ako prostriedok, je
hanebný čin, ktorý závažne protirečí
morálnemu zákonu. Tento zločin
proti ľudskému životu stíha Cirkev
kánonickým trestom exkomuniká
cie“ (Pozn. red.: Rozhrešenie vo veci
potratu musí byť udelené biskupom,
alebo kňazom, ktorý je na to opráv
nený. U gréckokatolíkov nedochá
dza ku exkomunikácii, aj keď je
rozhrešenie vyhradené takisto bisku
povi alebo oprávnenému kňazovi.).
Ku potratom sa viackrát vy
jadruje aj Panna Mária vo svojich
posolstvách*:
„Mnohé duše biedne kráčajú po
ceste do pekiel a ani si neuvedomujú,
že sú vrahmi, bez zľutovania zabíjajú
svoje vlastné deti... Nemôžem sa
ubrániť zármutku nad nevedomosťou
a ľahostajnosťou rodičov, ktorí
dospeli až k zabíjaniu posvätných
životov, veď im ich dal Boh a oni po
nich hrubo šliapu, kruto ich drtia,
ničia a trhajú. Práve preto ti dávam
vedieť, ako malé životy veľmi prosia,
aby mohli ostať nažive. Prosím ťa, daj
všetkým vedieť, že od okamihu, keď
taký malý život je v matkinom tele
sformovaný, nie je púhym koláčikom
krvi, ale bytosťou, v ktorej prebieha
život.“ Júlia videla ako nevyvinuté
dieťatko, ktoré túžilo žiť, unikalo pred
kovovým nástrojom plakalo a ne
ustále svoju matku prosilo: „Ma
mička, nie! Nie, mamička! Chcem
žiť, mamička! Nechaj ma žiť, ma
mička! Mamička!“ (Panna Mária
Júlii z Naju, v Južnej Kórei).
„Tretiu ranu mi spôsobuje never
nosť, ktorá vnikla do života tolkých
detí Cirkvi, ktoré už nezachovávajú
Božie prikázania a náuku Ježišovu
v jeho evanjeliu... Často ospravedl
ňujú aj najťažšie hriechy proti prí
rode, ako je vyhnanie plodu a homo
sexualita“ (Panna Mária cez kňaza
Don Gobbiho).
„Dnes je toľko opustených detí,
toľko usmrtených v matkinom tele.
Milé deti, modlite sa, aby bolo čoraz
menej matiek, ktoré zabíjajú svoje
nenarodené deti“ (Panna Mária
v Medžugorí).

Akosa stavajú k otázke
ochrany nenarodených
deti naši zástupcovia
v parlamente?________
Tretieho marca 1992
predložila vláda Jána
Čarnogurske'ho do Slo
venskej národnej rady
zákon o ochrane ľud
ského života, ktorý sa
venoval aj otázke pot
ratov. Poslanci však hla
sovaním tento zákon vô
bec nezaradili do prog
ramu. Katolícke noviny
vtedy uverejnili tabuľku,
ako poslanci jednotlivých
strán hlasovali: KDH 19
podporili, HZDS 16 ne
podporili. SNS 9 nepod
porili, 4 podporili, SDĽ
19nepodporili, MKDH 7
podporili, 1 nepodporil.
Pred volbami bol 24.5.
1992 čítaný pastiersky list
všetkých biskupov Slo
venska. Bolo v ňom uve
dené. že kresťan by nemal
voliť stranu, ktorá hla
sovala proti prijatiu zá
konných opatrení na do
vŕšenie otázok života
Cirkvi, alebo zabrzdila
prijatie týchto zákonov, ako napríklad
zákon o ochrane ľudského života, zákon
o vyučovaní náboženstva (na 16.
schôdzi SNR predniesli poslanci KDH
návrh prijať do uznesenia SNR od
porúčanie pre vládu urýchlene vytvoriť
podmienky pre náboženské a etické
vzdelávanie na školách v rámci riadneho
vyučovacieho procesu. Na základe
hlasovania návrh neprešiel, nakoľko
strany hlasovali nasledovne: SDĽ 14
nepodporilo, 1 podporil, HZDS 9
nepodporilo, 2 podporili, SNS 11
nepodporilo, 8 podporilo.).
Napriek upozorneniam biskupov si
„kresťanské Slovensko“ zvolilo vo volbách
1992 práve tie strany, ktoré podporovali
umelé prerušenie tehotenstva.
Poslanci KDH iniciovali 23. februára
2001 zmenu článku 15 Ústavy SR,
v znení bodu 3: „Úmyselné ukončenie
nenarodeného života sa nepripúšťa.
Právo matky na liečbu smerujúcu
k záchrane jej života sa pritom zaru
čuje.“ Návrh neprešiel hlavne kvôli
zamietavým hlasom SDL 20 a SOP 12.

Proti hlasovali aj Róbert Fico zo strany
SMER, a nastávajúci kandidát strany
ANO Jirko Malchárek.

Hovorí Cirkev____________________
Svätý Otec Ján Pavol II. vyzval všetkých
ľudí dobrej vôle, aby prestali s masakrovaním nevinniatok:,Ako ľudia a veriaci
nesmieme nikdy prestať podporovať
kultúru života proti kultúre smrti. Život
treba vždy brániť, prijímať s láskou
a sprevádzať s trvalou úctou. Musíme
hlásať nedotknuteľnosť práva na život
ná dôstojný život- proti potratu, tomuto
nemravnému zločinu s črtami tota
litného systému, ktorý sa pácha proti
najbezbrannejším ľudským bytostiam.“
Ján Chryzostom Kardinál Korec:
„Každý človek od svojho počatia má
právo na život. Ani matka, ani štátna
moc nie je majiteľom tohto nového
života, preto nemajú právo rozhodovať,
či sa dieťa narodí, či nie.“
Metropolita Slovenska arcibiskup
Ján Sokol na kázni 31. mája 2002
v Bratislave, pri sv. omši, pred pocho

dom za nenarodených medziiným
povedal: „Zákon, ktorý bol ustanovený
v čase ateizácie, je nemravný, nekres
ťanský a neľudský - zákon, ktorý ničí
počatý život v lone matky. Zišli sme sa
v spoločných modlitbách, aby bol zru
šený. Ale na to, aby bol zrušený, musia
byť v parlamente, vo vláde a na všetkých
postoch zodpovední ľudia, ktorí majú
vieru, pohľad večnosti aj na tento zákon,
aby ho zrušili, alebo zmenili aspoň tak
ako v Poľsku. Zodpovednosť je na nás,
aby sme vždy, podľa vedomia a svedo
mia, dali hlas tým, ktorých poznáme, že
naozaj majú vieru a bránia Božie i cir
kevné zákony. Nech vám Boh v tom
pomáha, aby ste vo svetle Ducha Svä
tého vždy volili správnu cestu, správne
hodnoty a pravú katolícku náuku.“
Občianske združenie MAGN1F1CAT
ul. Belinského č. 24, 851 01 Bratislava
e-mail: magnificat@ba.telecom.sk
*Tieto zjavenia neboli schválené
Cirkvou. Napriek tomu to neuberá na ich
význame (pozn. redakcie).
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PÁPEŽ V MEXIKU
1. „Zvelebujem tä, Otče, Pán neba i „ktorá oslavuje Pána“ (Lk 1, 46), sa
Milovaní bratia a sestiy všetkých etník
zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi predstavuje Juanovi Diegovi ako Matka Mexika a Ameriky, v dnešnom povýšení
a rozumnými a zjavil si ich maličkým. skutočného Boha. Ako znamenie mu osoby indiána Juana Diega si želám
Áno, Otče, tebe sa tak páčilo“ (Mt 11, daruje niekolko vzácnych ruží a on, keď vyjadriť blízkosť Cirkvi a pápeža všetkým
25-26).
ich ukazuje biskupovi objaví na svojom vám. Objímam vás s láskou a nabádam
Drahí bratia a sestry: Tieto slová plášti zachytený obraz Našej Panej.
vás k tomu, aby ste prekonali s nádejou
Ježiša v dnešnom evanjeliu predstavujú
„Guadalupská udalosť - ako zdôraznil ťažké situácie, ktorými prechádzate.
pre nás osobitné pozvanie ku chvále mexický episkopát - znamenal začiatok
5. V tomto rozhodujúcom momente
a vzdávaniu vďaky Bohu za dar prvého evanjelizácie, ktorej vitalita prekonala kaž histórie Mexika, ktorá už prekročila
svätého indiána amerického kontinentu. dé očakávanie. Kristovo
prah nového tisícročia,
S velkou radosťou som prišiel ako posolstvo, prostredníc
zverujem vplyvnému prí
pútnik do tejto Guadalupskej baziliky, tvom svojej Matky, pre
hovoru svätého Juana
mariánskeho srdca Mexika a Ameriky bralo hlavné prvky in
Diega radosti a nádeje,
obavy a úzkosti milo
aby som vyhlásil za svätého Juana diánskej kultúry, očistilo
Diaga, jednoduchého a poníženého ich a dalo im konečný
vaného mexického ľudu,
indiána, ktorý rozjímal nad sladkou význam spásy.“ Preto
ktorý stále nosím vo
a pokojnou tvárou Panny Márie z Te- Guadalupe a Juan Diego
svojom srdci.
peyac, tak drahej ľuďom Mexika.
majú hlboký cirkevný
Blahoslavený Juan
Diego, dobrý a kresťan
2. Ďakujem za vrúcne slová, ktorými a misijný význam a sú
ský indián, ktorého jed
sa na mňa obrátil pán kardinál Norberto modelom dokonale inkulnoduchý ľud vždy po
Rivera, arcibiskup Mexika, a rovnako aj turovanej evanjelizácie.
4.
„Pán hladí z neba
važoval za skutočného
za srdečné prijatie mužov a žien tejto
svätého! Prosíme ťa, aby
arcidiecézy: všetkým vám patrí môj a vidí všetkých ľudí“ (Ž
si sprevádzal putujúcu
najsrdečnejší pozdrav. Pozdravujem 32, 13), zvolali sme so
Cirkev v Mexiku, aby
s láskou aj kardinála Ernesta Ahumada, žalm istom , vyznajúc
každým dňom bola vždy
emeritného arcibiskupa Mexika a ostat opätovne našu vieru
viac misijnou a evanjeli
ných kardinálov, biskupov Mexika, v Boha, ktorý nerobí
začnou. Povzbuď bisku
Ameriky, Filipín a z ďalších krajín sveta. rasové, alebo kultúrne
pov, podporuj kňazov,
Súčasne osobitným spôsobom ďakujem rozdiely. Juan Diego,
pánovi prezidentovi a občianskym auto keď prijal kresťanské posolstvo bez vzbuď nové a sväté povolania, pomáhaj
vzdania sa svojej indiánskej identity, všetkým, ktorí ponúkajú vlastný život za
ritám za ich účasť na tejto slávnosti.
S vrúcnym pozdravom sa dnes obra objavil hlbokú pravdu novej ľudskosti, vec Krista a za rozšírenie jeho kráľovstva.
Šťastný Juan Diego, veriaci a prav
tiam na mnohých indiánov, ktorí tu v ktorej sú všetci povolaní byť Božími
prišli z rôznych oblastí krajiny, repre synmi. Týmto spôsobom uľahčil plodné divý muž! Zverujeme ti našich bratov
zentované rôznymi etnikami a kultú stretnutie dvoch svetov a premenil sa na a sestry laikov, aby vzájomne podpo
rami, ktoré vytvárajú bohatú a mnoho hlavnú postavu novej mexickej identity, rujúc sa pri povolaní ku svätosti, prenikli
tvárnu mexickú spoločnosť. Pápež im dôverne zjednotenej s Guadalupskou všetkými prostrediami sociálneho života
vyjadruje svoju blízkosť, svoj hlboký Pannou, ktorej tvár miešanca vyjadruje s evanjeliovým duchom. Požehnaj
rešpekt a obdiv a bratsky ich prijíma jej duchovné materstvo, ktoré objíma rodiny, podporuj manželov v ich spoloč
nom živote a ich rodičovské úsilia
všetkých Mexičanov.
v mene Pána.
Prostredníctvom neho svedectvo jeho v kresťanskej výchove ich detí Zhliadni
3. Aký bol Juan Diego? Prečo Boh
zameral svoj pohľad na neho? Evan života musí pokračovať v dávaní sily dobrosrdečne na bolesť tých, ktorí trpia
jelium, ako sme ho počuli, nás učí, že k budovaniu mexického národa a vytvárať na tele a na duchu, tých, ktorí znášajú
„veľká je Pánova sila a poníženými je bratstvo medzi jeho synmi a pomáhať chudobu, samotu, vylúčenie zo spoloč
oslávený“ (3, 20). Rovnako slová svä vždy viac k zmiereniu Mexika so svojimi nosti, alebo nevedomosť. Daj, aby všetci
vládcovia a poddaní, konali vždy podľa
tého Pavla prečítané pri tejto slávnosti základmi, hodnotami a tradíciami.
Táto vznešená úloha budovania potrieb spravodlivosti a rešpektu dôs
osvecujú tento božský spôsob uskutoč
nenia spásy: „Čo je svetu neurodzené lepšieho, spravodlivejšieho a solidár tojnosti každého človeka, pretože tak sa
a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, neho Mexika si žiada spoluprácu kaž upevní skutočný pokoj.
Milovaný Juan Diego, „orol, ktorý
čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa dého. Osobitne je potrebné v súčasnosti
pred Bohom nik nevystatoval“ (1 Kor podporovať indiánov v ich právoplat hovorí“ ! Nauč nás ceste, ktorá vedie
ných túžbach, rešpektujúc a obraňujúc k Panne Márii z Tepeyac, aby nás prijala
1,28 -29).
Je veľmi dojímavé čítať guadalupské skutočné hodnoty každej etnickej sku v dôvernosti.
rozprávania, napísané s jemnosťou a ne piny. Mexiko potrebuje svojich indiánov
Ján Pavol E
hou. V nich Panna Mária, služobníčka a indiáni potrebujú Mexiko!
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Svätý mučeník Marnant
(2. september)
V prvej polovici 3. storočia žili srdcom ani ústami sa svojho
vprovincii Paflagónia na severe Malej Boha a Kráľa Ježiša Krista nezÁzie manželia Teodot a Rufína. Vynikali rieknem.“ Aurelián prikázal páliť
nielen vysokým spoločenským posta mu telo sviečkami, no oheň sa ho
vením (patrili medzi patricijov - rímsku nechcel dotknúť, odvracal sa od
šľachtu), ale aj hlbokou oddanosťou neho. Keďže následné kameňo
Kristovi, pre ktorú boli vypočúvaní vanie znášal tak, akoby ho obsya prevezení do kapadóckej Cézarey, kde pávali kvetmi, vojaci dostali prí
napokon zomreli mučeníckou smrťou. kaz utopiť ho v mori. Po ceste sa
Istá bezdetná vdova Ammia pochovala im však zjavil Pánov anjel, ktorý
ich telá a rozhodla sa postarať aj žiaril ako blesk, takže vojaci sa
o chlapčeka, ktorý sa Teodotovi a Rufíne zľakli, zutekali a odsúdenca
nechali tak.
narodil vo väzení.
M am ant odišiel do púšte
Dieťa rástlo, no veľmi dlhý čas nič
nerozprávalo. Až v piatom roku svojho neďaleko Cézarey, kde mu slúžilo
života nečakane povedalo „mama“, za pokrm mlieko divých zvierat,
kvôli čomu ho začali nazývať Maman- ktoré sa mu bezvýhradne podro
tom. Keď ho Ammia dala do školy, bovali. Čoskoro sa chýr o ňom
šikovnosťou natoľko predčilo všetkých rozšíril po celom kraji, preto boli
svojich vrstovníkov, že to vyvolávalo poslaní vojaci, aby ho doviedli
k miestodržiteľovi Alexandrovi.
všeobecný údiv.
Za vlády cisára Aureliána (270-275) M am ant ich úctivo privítal,
sa pri výchove k pohanstvu využívala celkom dobrovoľne išiel s nimi
úspešná taktika sústreďovať pozornosť a razantne odmietol obvinenia
na deti a mladých ľudí. Avšak Maman- z čarodejníctva, keď povedal:
tovi spolužiaci odmietali v tejto veci plniť „Zvieratá nekrotnú a nepodro
cisárovu vôľu, pretože Mamant im sťa bujú sa mi čarodejníctvom, ako
skúsený starec dokazoval márnosť si myslíš - ja ani neviem, v čom
pohanstva. Keď sa o tom dopočul čarodejníctvo spočíva -, no hoci
vtedajší správca cézarejskej oblasti sú to nerozumné bytosti, predsa
Démokritos, dal si ho predviesť a spýtal sa vedia báť Boha a ctiť si jeho
sa, či vyznáva kresťanskú vieru. Keď mu služobníkov. Vy ste však oveľa
približne pätnásťročný Mamant odpo nerozumnejší ako zvieratá, lebo
vedal, že naozaj vyznáva Krista a usiluje si nectíte pravého Boha a poni
sa obrátiť k nemu aj iných, Démokritos žujete jeho služobníkov, keď ich
vydal rozkaz odviesť ho do chrámu nemilosrdne mučíte a zabíjate.“
Serapida (egyptský boh života, smrti Rozhnevaný miestodržiteľ pri
a uzdravenia) a donútiť ho k obeti. kázal trhať mu telo železnými
Mamant mu však povedal: „Nesmieš nástrojmi, no mučeník všetko
ma trápiť, pretože som syn rodičov znášal, akoby to ani necítil.
pochádzajúcich z popredného senátor- Mamanta hodili do rozpálenej pece,
ského rodu.“ Démokritos si overil prav avšak Boh, ktorý kedysi uchránil pred
divosť tohto tvrdenia a poslal Mamanta ohňom troch mládencov v Babylone
k cisárovi Aureliánovi, ktorý sa vtedy (Dan 3, 8-97), urobil to isté aj preňho.
zdržiaval v meste Aigai.
Keď to miestodržiteľ uvidel, rozkázal
Cisár prisľúbil Mamantovi život na voviesť Mamanta do cirkusu a vypustiť
cisárskom dvore, ak prinesie obetu, no naňho divé zvieratá. Vyhladnutá med
mučenícku smrť, ak sa nepodvolí. vedica však pristúpila k nemu a poklo
Mamant mu povedal: „Všetky dobro nila sa mu, leopard mu krotko lízal pot
denia, dary a pocty, ktoré mi sľubuješ, z čela a lev sa vrhol na divákov, pričom
stali by sa pre mňa ťažkými mukami, mnohých roztrhal. Na M amantovo
keby som si ich obľúbil namiesto Kris slovo prestal a odišiel do púšte.
ta.“ Rozhnevaný cisár prikázal biť ho po
Na druhý deň znova voviedli M a
celom tele, no Mamant hovoril: „Ani manta do cirkusu a vypustili naňho

iného leva, no ani ten mu nechcel ublížiť.
Vtedy rozhnevaný zástup kričal: „Odveď
leva a my tohto čarodejníka ukameňu
jeme !“ Jeden zo žrecov zobral trojzubec
a zabodol ho Mamantovi do brucha.
Mučeník si vlastnými rukami držal
vnútornosti, vyšiel za mesto a tam
v jaskyni vypustil dušu.
Takto v roku 275 získal od Krista
víťazný veniec Mamant, o živote ktorého
sa zachovala aj kázeň svätého veľkňaza
Bažila Veľkého.
Marcel Gajdoš
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Kňaz - muž viery a modlitby
Svet, v ktorom žijeme, je poznačený
rýchlym životným tempom, chaosom
v medziľudských vzťahoch a sklama
ním z nedostatku pochopenia jeden
druhého. Je to doba počítačov, mobi
lov a internetu. Pocity dnešného člo
veka sú často úzkosť z budúcnosti
a neschopnosť riešiť problémy vlast
nou silou. Mnohí ľudia zúfalo hľadajú
svoju existenčnú istotu v moci, penia
zoch a kom forte. Kňaz prichádza
s posolstvom nádeje a svojím životom
dosvedčuje, že Ježiš Kristus je rieše
ním všetkých z áh ad ľudstva a je
schopný uspokojiť najhlbšie túžby
ľudského srdca. „Nebojte sa. Zves
tujem vám veľkú radosť, ktorá bude
patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám
v Dávidovom meste narodil Spasiteľ,
Kristus Pán“ (Lk 2, 10-11).
Kto je tento muž? V liste Hebrejom
čítame: „Každý veľkňaz, vybraný spo
medzi ľudí, je ustanovený pre ľudí, aby
ich zastupoval pred Bohom, aby pri
nášal dary a obety za hriechy a mohol
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mať súcit s nevedomými a blúdiacimi,
p retože aj sám podlieha sla b o sti“
(H ebr 5, 1-2). C risp in o L anzi
OFMCap hovorí: „Kňaz je ničím a je
všetkým! Prečo? Lebo je to úbohý
človek so všetkými ľudskými slabos
ťami a je všetkým, lebo má moc od
Krista.“ Príbeh Kristových apoštolov
sa opakuje v každom mužovi, ktorý si
uvedomí povolanie ku kňazstvu. Boh
každého kňaza povoláva vo chvíli jeho
osobných dejín. Je to volba, ktorú Boh
urobil od večnosti. „Skôr, než som tá
utvoril v matkinom živote, poznal som
tá, skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil
som ťa, za proroka pre pohanov som
ťa ustanovil“ (Jer 1,5).
„Stredobodom celého kresťanského
života je Kristus“ (KKC 1618). Platí
to pre každého kresťana, aj pre kňaza.
Aby kňaz mohol ťažiť z milosti danej
mu vo sviatosti kňazstva, musí prijať
milosť, ktorá je daná všetkým kresťa
nom, milosť znovuzrodenia, pom a
zania Svätým Duchom a začlenenia sa
do K ristovho tela
(por. KKC 1533).
Kňaz je učeník Ježiša
Krista, ktorý zvesto
vaním
E vanjelia
a sviatostnou služ
bou privádza ľudí ku
Kristovi, ktorý je jedi
ným prostredníkom
medzi Bohom a ľuď
mi (porov. 1 Tim 2,
5), skrze ktorého
možno prísť k Otcovi
(porov. Jn 14, 6).
Kňaz má nasledovať
svojho učiteľa Ježiša
Krista. Sledovať ho
v evanjeliu, ako sa
stretáva s ľuďmi, roz
p ráva sa s nimi
a sprostredkúva im
Božiu lásku a Božiu
moc. H lása evanje
lium, získava a for
muje učeníkov, modlí
sa za ľudí (por. Mk
16,17-18). Jeho služ
bu sprevádzajú zna
menia (porov. Mt 11,
5 a 12, 28).

To, čo povedal Ježiš Nikodémovi,
adresuje aj kňazom: „Ak sa niekto
nenarodí z vody a z Ducha, nemôže
vojsť do Božieho kráľovstva“(Jn 3,5).
Ak chceme vstúpiť do Božieho krá
ľovstva, musíme sa znova narodiť vo
Svätom Duchu. Vyžaduje to pred
chádzajúcu smrť starého človeka
a všetkého egoizmu v nás (por. Gal 5,
19-21). Prítomnosť Svätého Ducha,
ktorý je láska, odstraňuje sebectvo.
Starý človek zomiera do takej miery,
v akej sa rodí nový človek, ktorý má
účasť na novom živote. Túto nádhernú
premenu v nás robí Svätý Duch, ktorý
nás vedie k radostnému odovzdaniu
sa do služieb blížnym, ku ktorým sme
poslaní. Ak žijeme v duchu, podľa
Ducha aj konajme! (porov. Gal 5,25).
Vtedy zakúšam e vo svojom živote
„ovocie Ducha, (ktorým ) je láska,
radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť,
dobrota, vernosť, miernosť a zdržan
liv o s ť (Gal 5,22-23). Iba Svätý Duch
nás stotožňuje s tichým a pokorným
Ježišovým srdcom. Svätý Duch pre
mieňa našu myseľ, aby sme žili podľa
hodnôt Ježiša a napodobňovali jeho
spôsob života až po ukrižovanie.
Všetky okolnosti, ktoré prežíva kňaz,
každá situácia, stretnutia, sú pre neho
príležitosťou na ohlasovanie živého
Ježiša. Svoj každodenný život žije
v ovzduší intímneho a hlbokého pria
teľstva s Ježišom, kde objavuje lásku,
ktorú mu Ježiš ponúka. Je to láska, od
ktorej nás nikto nebude schopný
odlúčiť (por. Rim 8, 39).
Najdôležitejšou úlohou kňaza je
poznať Ježiša Krista, nie len z teo
logického hľadiska, ale mať zážitok viery,
kde zakúša osobnú skúsenosť živého
Ježiša, ktorý sa približuje cez slávenie
Eucharistie, liturgickú a osobnú mod
litbu, Sväté písmo a adoráciu. Tak kňaz
sa stáva mužom viery a modlitby. Je
dôležité Božie slovo poznať, ale treba
ho aj zakúsiť. To, čo Ježiš urobil pred
dvetisíc rokmi, je schopný urobiť aj dnes.
„Ježiš Kristusje ten istý včera, dnes i na
veky!“ (Hebr 13, 8). Toto je Ježiš,
ktorého má kňaz prinášať ľuďom. „Veď
nie seba hlásame, ale Ježiša Krista,
Pána; m y sme len vaši služobníci pre
Ježiša “(2 Kor 4,5). Ježiš je Božie slovo.

Kňaz má hovoriť, ako žije
toto Slovo. Ako sa to Slovo
stáva telom v jeho živote,
lebo toto Slovo mu dáva
život v hojnosti. Musí to byť
na ňom vidieť. Na jeho dob
rote a radosti a hlavne na
jeho pokoji a vyrovnanosti.
Potommôže ľudom povedať:
Prečo vy nežijete toto Božie
slovo? Keby ste ho žili, mali
by ste život v hojnosti, ktorý
dáva Ježiš (por. Jn 10, 10).
Slovo kňaza má dlho doz
rievať v jeho srdci a v jeho
mysli, aby sa stalo slovom
života. Má v ňom horieť zne
pokojujúci oheň viery od
rána do večera, aby každý,
kto sa s ním stretne, zistil, že
sa stretol s vnútorným ,
vzkrieseným Kristom. Len
tak sa stáva ohniskom mod
litby uprostred ľudí, ku kto
rým je poslaný. Kňaz je
správcom Božích tajomstiev.
Hovorí o nich a rozdáva ich. Nehovorí
svoje slovo, neohlasuje seba.
Ohlasuje slovo, ktoré povedal Boh.
Lebo „nie len z chleba žije človek, ale
z každého slova, k to ré vychádza
z Božích ú st“ (M t 4, 4). Kňaz má
každý deň naplniť svoje srdce Slovom
Božím a chlebom z neba - Eucharistiou. Má byť svedkom Slova Bo
žieho. Ak si ponechá Slovo Božie len
pre seba, stane sa neplodným. Beda
tomu, komu bolo dané spoznať prav
du, ale nepodáva ju ďalej. Dnešný
človek potrebuje istotu, ak ju nemá,
stráca vieru. Tam, kde sa stráca viera,
upadne sa do povery. Preto kňaz má
byť vnímavý na znamenie časov.
Ovocie apoštolátu závisí od Kristovej
moci. „Lebo bezo mňa nemôžete nič
urobiť“ (Jn 15, 5). Pre kňaza platia
slová z knihy Exodus:
„Moja sila a moja udatnosť je Pán
a stal sa mi spásou. Toto je môj Boh,
budem ho velebiť, Boh môjho otca,
budem ho chváliť“(Ex 15,2). Kňazovi
treba nanovo prijať Ježiša za svojho
Spasiteľa. Cítiť sa spasený, aby táto
spása bola v ňom tvorivá, v jeho
slovách a skutkoch. Na tom stojí
a padá vierohodnosť jeho ohlaso
vania. Má vo svojom živote ohlasovať
Božiu lásku. Svet je chorý na ne
dostatok lásky. Treba ľudom pomôcť,
aby spoznali, že Boh ich miluje a že

ich v Ježišovi Kristovi vykúpil (por. Jn Preto často hovorí Bohu: „Čo ty, Pane,
3, 16). Ak kňaz spozná, že ho Boh zamýšľaš s týmto človekom? Ako ty,
miluje, nemôže to udržať vo svojom Pane, vidíš túto situáciu?“ Len vtedy sa
vnútri. Má to ohlasovať svojím živo Boh dotýka duší a srde a premieňa ich.
tom za každých okolností. Pápež Ján Je to Matka Božia - Mária, ktorá nás
Pavol II. hovorí, že terajšie storočie je učí veľkému umeniu - pokore, umožniť
Kristovi, aby on pracoval a pôsobil skrze
storočím svedkov.
Kňaz má byť učeníkom Ježiša kňaza. Potom je kňaz živým nástrojom
K rista a učeník privádza k nem u v rukách Božích. Je poslušný svojmu
ďalších učeníkov. To je poslanie kňaza biskupovi a Cirkvi. Tak ako M ária
privádzať ľudí k Ježišovi. Prvá vec, hovorí: „Hľa, služobník Boží, staň sa mi
ktorú urobil Ondrej, keď stretol Ježiša, podľa tvojho slova“ (Lk 1,38).
Skrze kňaza veriaci ľudia majú
bola, že zavolal svojho brata Šimona.
Ondrej zakúsil Ježišovu lásku a hneď spoznávať Ježiša Krista a upevňovať
sa ponáhľal za svojím bratom, aby ho a rozvíjať osobný vzťah k nemu. Ak
priviedol k Ježišovi (por. Jn 1,41-42). niekedy medzi veriacimi odznejú na
Každý kňaz má byť ctiteľom Boho adresu kňazov pohŕdavé reči a oso
rodičky. Pod krížom ju Ježiš v apoštolovi čovanie, vždy to býva znakom toho,
Jánovi zveril kňazom za Matku. Ak je že ich vnútorný vzťah ku Kristovi nie
M ária hlboko a opravdivo prítomná je dosť pravdivý a úprimný.
Kňaz by nikdy nemal byť smutný.
v živote kňaza, spôsobí velkú premenu
v jeho prístupe k ľuďom, ku ktorým je Môže mať utrpenie a ťažkosti, ľudia ho
poslaný. Takýto kňaz sa s Máriou stáva nem usia chápať, ale nikto by mu
pozadím, na ktoré môže pôsobiť Boh. nemal byť schopný zobrať radosť zo
Tam, kde nie je prítomná Mária, je tam vzkrieseného Krista. Prečo som kňa
vidieť výrazné spoliehanie sa na seba, zom? Pretože ten, ktorý je mocný,
na vlastné vzdelanie, názory, objavuje pohliadol na svojho služobníka. Preto
sa tam domýšľavosť a túžba po rýchlom radostne vyznávam so svätým Pav
a viditeľnom úspechu. A naopak, tam, lom: „Už nežijem ja, ale vo mne žije
kde je prítomná Mária, je u kňaza vidieť Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem
velkú pokoru, velkú úctu k ľudskému v tele, žijem vo viere v Božieho Syna,
životu. Nedôvera v seba, ale stála ktorý ma miluje a vydal seba samého
prosba o pomoc Svätého Ducha: „Du za m ňa“ (Gal 2, 20).
chu Svätý, konaj vo mne svoje dielo!“
Ján Karas
slovn - sfintftm hA r/9nn9 *91

Pred každou BYSTROU je potrebné sa poriadne pripraviť.
Tieto zábery sú z prípravy animátorov v Juskovej Voli.

Práca v skupinách prináša nové poznatky. Na hornej foto
grafii sa mládežníci učia viazať čotky - pom ôcku pri m odlení
Ježišovej m odlitby - pod vedením Mgr. Andreja Škovieru.
Na dolnej fotografii je v plnom zápale Klára Zorvanová ml.
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Zábava nesm ie chýbať ani na jednom stretnutí mladých.
Veď byť m ladý duchom, znamená mať radosť v srdci.

<Bystrá

2002
Karnevalové výtvory siahajú niekedy až za hranice fantázie.

Olympiáda na Bystrej viedla k preskúšaniu nielen fyzických
síl. Niekedy sa však musela skončiť pre „terorizm us dažďa“ .

Hudba je prejavom radosti zo života. A na Bystrej táto radosť
doslova tiekla z reproduktorov.

Nezabudlo sa ani na duchovný pokrm a hlavný zmysel celej
Bystrej, ktorú navštívili obaja naši biskupi, a aj m nohí iní
otcovia.
Neoznačené fotografie dodali organizátori Bystrej 2002.
slovo - septem ber/2002 »23
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PRE POTECHU DUŠE
Verše ber ako človeka.
Žije, narodí sa a umrie raz.
Život. Kúsok dreva!
Je to kríž?
Vpravo a vľavo. V strede Ježiš.
Láska. Láska na kríži.
Dáva život, človeku neblíži.
Stal sa priateľom jedným z nás.
Je jedným z nás.
A j teraz?
Áno je tu stále.
Nenechal nás nikdy stáť.
Vedie nás stále po ceste.
Márne sa človek snaží
z lásky uniknúť.
Prečo sa musí človek narodiť
a zomrieť?
Prečo, Bože, musí toľko detí
umierať?
Nepočuje mamin hlas,
nevidí tú krásu sveta.
Prečo?
Kto mi odpovie?
Č ijesto človeka, čo prešiel celý svet,
človeka, čo Božiu lásku vypovie?
Na kríži láska, vpravo a vľavo.
Ježiš je láska.
Narodiť sa.
Všetci myslia, že ľahko to je.
Narodiť sa.
Aj v tom nám niekto bráni.
Č ijesto človek na svete,
čo o Božej láske môže rozprávať?
Kríž, kúsok dreva.
Vpravo a vľavo.
Ježiš, láska na kríži,
objíma každého.

Pavol Dolinský
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Presvätej Bohorodičky

Človek sa odpočiatku svojich dejín snažil riadiť rozumom. Neraz
to síce zlyhalo, ale aj tak mu zostala tá veľká túžba ovplyvňovať
nielen dianie okolo seba, ale aj v sebe samom. Rozhoduje sa, ako
má žiť, ba aj ako umrieť. Jedinú vec, ktorú nedokázal ani
v najmenšom ovplyvniťje, ako a kde sa má narodiť.
Ikona, ktoríi máme pred sebou, opisujejedno takéto narodenie.
Je obyčajné a predsa výnimočné. Keď hľadíme na ikonu, zdá sa
nám, akoby sa celá táto udalosť diala niekde v prepychu bohatého,
ba priam kráľovského dvora. Skutočnosť bola však iná. Skúsme sa
však na ikonu zahľadieť cez oči svojej duše. Čo vidíme? Annu,
ktoráje síce po pôrode, ale nieje unavená, ani vyčerpaná. Naopak,
ak si pozorne všimnemejej tvár, zistíme, že jej pohľad sa neupiera
ani na dieťa, ani na okolostojace slúžky, ale kdesi do neznáma, do
budúcnosti. Jej oči sú upreté hlboko do diaľky, lebo tam vidia to,
čoho je táto chvíľa len začiatkom. Ak by sme chceli poznať, čo to
je, na ikone to nenájdeme. Ale ako to vplýva na Annu, je badať
z jej pier. Tie nie sú skľúčené od bolesti, ale ihrá na nich mierny
úsmev. Radosťje to, čo ju v tejto chvíli naplňuje. Ale nielen to.
Jej ruka akosi mimovoľne podopiera bradu. Aj vy si lámete
hlavu, kde ste sa s tým stretli? Ufilozofov, mudrcov, ľudí, ktorí
videli za okraj svojej doby. Ich tváre sú však smutné a vážne, lebo
taká bola ich filozofia, ich náuka. Annina tvár však žiari šťastím
a radosťou. Je zamyslená, lebo skúma hlbiny budúcnosti, ktorú
práve otvorila jej dcéra. A aká je filozofia Anny, aká je jej náuka?
Je ňou Mária. Do nej vpísala všetku svoju múdrosť, všetko svoje
poznanie, ktorej sajej v tejto chvíli dostalo. Tenprepych a bohatstvo
sú na mieste, lebo sú v ostrom protiklade s Annou, ktorá nemá na
sebe žiadny šperk, ako aj s malou Máriou, ktorá sa vnára do čistej
vody, akoby chcela naznačiť svoj život - bezvýhradné a absolútne
vnorenie sa do Božej vôle. Tá krása okolo týchto dvoch osôb totiž
znázorňuje ich duše, krásne a čisté, plné pravého bohatstva
prameniaceho z Boha.
A je tu ešte jeden detail. Počet osôb - sedem. Sedmička je
tajomné číslo a značí veľa. Tak sa toto narodenie Márie neudialo
len v skrytosti izby, ale v spoločenst\>e mnohých ľudí, aby sa tým
vyjadrilo jej poslanie. Aj ty môžeš patriť k tomuto spoločenstvu,
môžeš tak, ako Anna, nazrieť a spoznať hlbiny budúcnosti, ktorú
práve tebe otvorilo Máriino narodenie,
Juraj Gradoš

Múdrosť lásky
Cestoval som vo vlaku. Vracali sme
sa z veľkého stre tn u tia m ládeže.
Všimol som si jedno dievča sediace
samé na sedadle. Malo zavreté oči
a nenápadne pomaly posúvalo zrnká
na ruženci omotanom okolo zápästia
druhej ruky. Odhadoval som, že má
šestnásť. Uvedomujúc si tú úžasne
silnú atmosféru stretnutia mladých
a následné ticho, v ktorom je možné
tráviť bohatstvo duchovného zážitku,
vzdával som vdaky Bohu, keď som
videl, ako sa to zrkadlí na neznámom
dievčati. Podľa vysačky som vedel, že
je z inej krajiny a možno aj z iného
kontinentu. Nevyrušil som ju v mod
litbe. Zostal vo mne hlboký zážitok
tejto chvíle, keď som si uvedomoval,
aký je Boh krásny, láskavý a múdry,
keď nás tak obdarúva modlitbou.
Pán Boh v srdci každého človeka chce
obsadiť výlučné, prvé miesto. Preto je
krásne vidieť a zažiť osobný dialóg
mladého človeka s Bohom. Jemu patrí
každý človek na zemi, veď ho stvoril
z lásky a pre lásku. Boh je Pánom celého
sveta, preto je potrebné, aby zvlášť mladí
'udia hľadeli do svojej budúcnosti očami
Boha. Jeho prozreteľnosť nás sprevádza
počas celého života.

Dar viery_______________________
Každý človek, či chce, alebo nechce,
stáva se dedičom svojich predkov. Od

svojich rodičov dedíme niekedy po Radosť-dar lásky________________
dobu telesnú i citovú; schopnosti, Otec dvoch detí, ktorý sa už dávno
talenty, ktoré potom v sebe objavujeme venuje spoločenstvám mladých, raz na
a rozvíjame. Aj duchovný život rodiny, viacdňovom stretnutí povedal mládeži:
či farnosti k nám prichádza ako de „Čím dlhšie sme spolu, čím viac sa
modlíte, tým ste krajší.“ Nasledoval
dičstvo otcov.
Je veľmi dôležité prijať do života velký aplauz a živý obraz šťastných tvárí.
Kedykoľvek na každom m ieste
správnu duchovnú formáciu. Život mla
dého človeka je plný úskalí, pretože a v každom čase sa môžeme modliť
mnohí falošní zvádzajú na zlé cesty. a ďakovať Bohu za dar lásky, za to, že
Keďže mladý človek si ešte len vytvára sme, že môžeme vytvárať vzťahy. Pán
názory, môže byť strhnutý na nesprávnu Ježiš nám v evanjeliu hovorí, že chce,
cestu životom, ktorá ho neurobí šťast aby sme boli šťastní, napríklad aj
ným, ale naopak hrozí, že padne do slovami: „Toto som vám povedal, aby
osídiel siekt, alkoholu, drog, neviaza vo vás bola moja radosť, a aby vaša
ného sexuálneho života a podobne.
radosť bola úplná.“
Je nutné, aby duchovný život bol
Čas mladosti má byť časom radosti,
zdravý, pretože buduje základy osob pretože mladý človek je veľmi bohatý.
nosti, harmonizuje a dáva poriadok Má svoju mladosť, náboj radostného
svetu človeka, učí slobodne a správne očakávania. M á pred sebou volby,
užívať veci tohto sveta, vytvárať názory hľadá odpovede na túžby svojho srdca.
a vzťah k tomuto svetu.
Keď objaví mladý človek Boha vo
Rozvíjaním duchovného života je svojom srdci, nájde radosť, ktorú mu
človek chránený Božou múdrosťou, nik nem ôže vziať. Táto duchovná
múdrosťou Božieho slova a Božej lásky. radosť mu pom áha prekonávať ne
V knihe syna Sirachovho je napí bezpečenstvá a prijímať každý kríž ako
sané: „Najkrajšia m údrost je milovať prostriedok na očistenie a zušľachtenie
Boha “ (Sir 1, 14). Keď sa mladý človek svojho života. Prajem vám mladí, aby
m odlí a žije podľa viery, stáva sa ste nikdy neprestali hľadať túto čistú,
svetlom pre iných a stáva sa soľou, dokonalú lásku, ktorá jediná nasýti
ktorá dáva chuť životu. Sme deťmi ľudské srdce a urobí nás slobodnými
nebeského Otca a dedičmi večného voči sebe a okolitému svetu.
života.
Pavol Hudák
Uustr. snímka: A. Dolinská
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„Lebo zbrane nášho
boja nie sú telesné,...“
Vojak Ježiša Krista sa nemá len brániť
proti útokom nepriateľa, má aktívne
vystupovať proti kráľovstvu temnoty, má
útočiť. Sme povolaní k tomu, aby sme
oslobodzovali z rúk satana všetkých
a všetko, čo zviazal, obsadil a drží vo
svojich rukách bez akéhokoľvek práva.
Keďže svoj boj nevedieme proti ľudským
nepriateľom, ale proti m ocnostiam
a silám temnoty, ani zbrane, ktoré pri
tomto boji používame, nemôžu byť
telesné. Musia to byť zbrane, ktoré „majú
od Boha silu boriť hradby“ (2 Kor 10,
4). Aké zbrane teda máme k dispozícii?
„Keď sme sa šli zasa modliť, stretli
sme akúsi dievčinu, ktorá mala veš
teckého ducha... Pavla to nahnevalo,
obrátil sa a povedal duchu: «V mene
Ježiša Krista ti rozkazujem, aby si z nej
vyšiel!» A v tej hodine vyšiel“ (Sk 16,
16.18). V mene Ježiša Krista! Boh dal
svojmu Synovi meno
nad každé meno. Na
meno Ježiš sa musí
skloniť koleno v nebi,
na zemi i v podsvetí
(porov. Fil 2, 9-10).
Wilhelm Busch, fa
rár, ktorý bol pre svo
ju vieru v čase Hitle
rovej ríše často vo
väzení, spomína túto
skúsenosť so vzýva
ním mena Ježiš: „Vo
väzení som zažil ve
čer, ked sa tam rozpú
talo peklo. Umiestnili
k nám predchádza
júci transport ľudí,
ktorých viezli do vy
hladzovacieho tábo
ra. Jedného večera
podľahli títo ľudia
zúfalstvu. Všetko sa
rozkričalo. Budova so
samými celami p l
nými zúfalstva, kde
všetko kričí a búri sa
proti stenám a dve
rám. Strážnici sú ner
vózni a strieľajú re
volvermi do stropu,
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pobehujú a niekoho mlátia. Len ťažko
sa to dá vykresliť. V tejto situácii mi
zrazu prišlo na um: «Ježiš! On je predsa
tu.» Potom som vo svojej cele povedal
ticho - úplne ticho: «Ježiš! Ježiš!
Ježiš!!!» A o tri minúty bolo ticho. Volal
som Ho, nikto z ľudí to nepočul, len On
- a démoni museli ustúpiť!“ (Busch,
1993, s. 13).
Mám ja vieru v meno Ježiš? Verím,
že je to meno, pred ktorým sa musí
skloniť každý strach, nepokoj, hnev,
závisť, bolesť atd.? Vzývam ho? Každý,
kto vzýva meno Pánovo, bude zachrá
nený! (porov. Sk 2, 21).
„Aj niektorípotulmžidovskízaklínači
sa pokúsiĽ vzývať meno Pána Ježiša nad
tými, čo boli posadnutí zlými duchmi,
a hovorili: «Zaklínam vás skrze Ježiša,
ktorého hlása Pavol.» Ale zlý duch im
povedal: «Ježiša poznám, aj o Pavlovi

viem; ale kto ste vy?» A človek, v ktorom
bol zlý duch, sa na nich vrhol, dvoch
z nich sa zmocnil a tak ich doriadil, že
z toho domu utekali nahí a doráňanľ
(Sk 19,13.15-16). Meno Pána Ježiša sa
nesmie používať ako zaklínacia for
mulka. Vtedy upadáme do hriechu
čarovania. Útočná zbraň - meno Ježiš
- je aktívna len v rukách toho, kto na
otázku „Kto si ty?“, jednoznačne od
povie: „Ja som služobník Pána Ježiša
K rista.“ M eno Ježiš je mocné len
v ústach toho, kto skutočne patrí
Kristovi, má s ním osobný vzťah a nechá
sa viesť jeho Duchom.
Druhou zbraňou Božieho bojovníka
je Božia moc, moc Svätého Ducha. „Nie
silou a nie mocou, ale mojím duchom!
- hovorí Pán zástupov“ (Zach 4, 6b).
Život vo vlastnej sile, v nezávislosti na
Bohu, zameraný na seba, v spolieham sa
na vlastný rozum
a skúsenosť je nepria
teľský Bohu a určite
nevedie k víťazstvu.
Jeho opakom je život
v moci Svätého Du
cha, v podriadenosti
Bohu a v poslušnosti
jeho slovu. Ovocím
takého života je cho
denie od slávy k sláve.
Ako odlíšiš život vo
vlastnej sile od života
v moci Ducha? Vo
vlastnej sile kráčaš, ak
sa poriadne nemodlíš,
nepovažuješ za pot
rebné pýtať sa Pána,
čo si myslí, nedávaš si
žiadnu námahu, aby si
mu predkladal veci,
ktoré robíš, aktívne
nehľadáš jeho vôľu,
všetko ti je jasné, si si
istý sám sebou. Tí,
ktorí žijú z moci Bo
žieho ducha vedia, že
boj nie je ich, ale Boží
(porov. 2 Kron 20,15).
Sú pokorní, dôverujú,
sú si vedomí vlastnej

slabosti a zároveň Pánovej sily a lásky
ksvojmu ľudu. Dovolia mu, aby bojoval
za nich a oslávil svoje meno. „Pán bude
za vás bojovať, vy sa budete len diviť“
(Ex 14,14).
„O polnoci sa Pavol a Sílas modlili
aspievali Bohu chválospevy a väzni ich
počúvali. Zrazu nastalo veľké zeme
trasenie, až sa pohĽ základy žalára. Hneď
sa otvorili všetky dvere a všetkým sa
uvoľnili putá“ (Sk 16, 25-26). Kedy
väzňom padli putá? Ked Boží služobníci
chválili svojho Boha. Ako padlo Jericho?
(porov. Joz 6). Boží ľud 7 dní obchádzal
toto opevnené mesto za hlaholu poľníc,
ktoré chválili Pána zástupov. Kedy Pán
obrátil nepriateľské vojská proti sebe
a zachránil ľud, ktorý viedol jeho sluha
Jozafát? (porov. 2 Km 20). V čase, ked
začali plesať a oslavovať jeho meno.
Chvála je mocná zbraň. Ked chválime
Pána, jasáme na jeho slávu a oslavujeme
jeho meno, konáme pomstu na kniežatách
podsvetia, nasadzujeme putá a železné
okovy kráľom temnoty (porov. Ž 149, 59). Chvála má dvojaký účinok v duchov
nomboji. Oslobodzuje otrokov a spútava
otrokárov.
„Oslavu Boha nech majú na perách
a v rukách meč dvojsečný“ (Ž 149, 6).
Mečom Božieho slova sa môžeš brániť
a zároveň i útočiť. Ako? Napríklad tým,
že sa odhodlane zastrešíš prísľubami,
ktoré sa v ňom nachádzajú. Tvoje deti
alebo tvoj manžel ešte nepoznajú Ježiša
ako svojho Pána ? Trápiš sa preto a umáraš strachom, že nebudú spasení?
Zaútoč na svoj strach, úzkosť a obavy
Božím slovom. Tu sú prísľuby, ktoré
môžeš použiť: „Verv Pána Ježiša a budeš
spasený ty aj tvoj dom “ (Sk 16,31); Boh
„chce, aby boli všetci ľudia spasení
a poznali pravdu“(1 Tim 2,4). Dôveruj
Božiemu slovu a drž sa jeho prísľubov!
,Ale oni nad ním zvíťazili pre Barán
kovu krv a pre slovo svojho svedectva “
(Zjv 12,11). Tu sa nám naraz ponúkajú
až dve zbrane duchovného boja: Ježi
šova krv a osobné svedectvo. Zažil/a si
už niekedy ako mocne „útočí“ čisté
srdce vykúpané v krvi Baránka? Stačí,
že v škole či v zamestnaní je jeden jediný
človek čistého srdca a už sa mnohí cítia
stiesnene, neisto, začína ich svrbieť sve
domie, je pre nich ťažké dívať sa mu do
očí, lebo stavia zrkadlo ich vlastnému
životu. Alebo osobné svedectvo. To, čo
si s Ježišom zažil, ti nikto nemôže
vyvrátiť či vziať. Osobná skúsenosť je
mocná zbraň pri hlásaní evanjelia.

VAŠE OTÁZKY
N A ŠE O D P O V E D E

Ak je Boh dobrý, prečo jestvuje utrpenie?
Každý sa vo svojom živote ocitne
v situácii, keď musí čeliť utrpeniu, či už
vlastnému alebo svojich najbližších. Je
to niečo ako trhlina... všetko sa zrazu
rúti. A vynára sa jediná otázka: PRE
ČO? A najmä PREČO PRÁVE JA? Čo
zlé som urobil?
Úplne ľudská a normálna reakcia.
Pretože človek nie je stvorený pre
utrpenie. Ono narúša pohodlie nášho
života. A práve preto ho spontánne
nemôžeme prijať, lebo utrpenie je samo
osebe neprijateľné. Naháňa nám strach
a my ho odmietame.
Je to teda Boh, Stvoriteľ a Pán sveta,
ktorému kladieme otázku PREČO.
A sme vo veľkom pokušení podozrievať
ho, že on je pôvodcom zla: „Keby bol
Boh dobrý, nedovolil by to, neurobil by
to takto...“ A tak je to už od dedičného
hriechu. Boh sa však nezmenil. To my
sme sa zmenili.
Ale m ožno máme niečo objaviť
u toho, ktorý nás oslobodil z moci zla:
„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate
a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt
11,28). To sú Ježišove slová. A v Písme
sa o ňom hovorí: „ Vskutku on niesol

Ohlásenie bez osobného svedectva je
len málo účinné a efektívne. (Prečítaj si
o svedectve Štefana v Sk 6, 8-7, 60).
„Keďsluha Božieho muža včasráno
vstal a vyšiel von, zazrel, že m esto
obkľučuje mocný oddiel, kone a vozy
Sluha mu povedal: «Beda, môj pane!
Čo budeme robiť?» Odpovedal: «Neboj
sa, lebo tých, čo sú s nami, je viac ako
tých, čo sú s nimi!» A Elizeus sa modlil:
«Pane, otvor mu oči, nech vidí!» Vtom
Pán otvoril sluhove oči a videl, že vrch
okolo Elizea je pln ý ohnivých ko n í
a vozov“ (2 Kr 6, 15-17).

naše choroby a našimi bôľmi sa on
obťažil...“ (Iz 53, 4).
Boh nie je Sudca, ktorý k nám iba
hovorí, ale skromný Boh, „trpiaci
služobník“, ktorý prichádza, aby vzal na
seba ľudské telo aj s utrpením, aby nám
pomohol niesť naše trápenie. „Boh
neprišiel, aby potlačil utrpenie, neprišiel
ho vysvetliť, ale naplniť svojou prítom
nosťou, a to až do najhlbších hĺbok“,
hovorí Paul Claudel.
Kristus ide ďalej. Dáva svoje utrpenie,
aby nás zachránil, berie naše utrpenie
spolu so svojím, aby tak otvoril cestu
k životu. A pozýva nás do svojej školy:
„JEŽIŠ NÁS MILUJE. A NEDOVOLÍ, ABY
NÁS ZNIČILO UTRPENIE, KTORÉ NIE SME
S C H O P N Í U N IE S Ť. D Ô VER UJE NÁM
A DELÍ SA S NAM I 0 POSLANIE PR I
V IE S Ť CELÝ SVET K OTCO VI. JE TO
RADOSŤ PRACOVAŤ NA DIELE, KTO
RÉHO ŠÉFOM JE BOH!“ Toto sú slová

osemnásťročnej diabetický.
-redAj na Vaše otázky, na ktoré by ste radi
poznali odpoveď, čakáme na našej
adrese.
Tých, ktorí sú s nami, je viac ako tých,
čo sú s nimi! Lebo s nami sú myriady
anjelov, spoločenstvo prvorodených,
ktorí sú zapísaní v nebi, duchovia
spravodlivých, ktorí už dosiahli doko
nalosť (porov. Hebr 12, 22-23). A to je
ďalšia duchovná zbraň - pomoc nebes
kých vôjsk. Neboj sa o ňu požiadať,
kedykolVek ju budeš potrebovať.
Zuzana Samecká
Použitá literatúra:
Busch Wilhelm: Ježiš náš osud,
SACARA, Košice, 1993
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e ď som o d p u s t il o t c o v i

Tim bol jedným z mnohých detí, ktoré
zakúsili bytostné ochudobnenie o lásku.
Zvlášť o lásku otca. Zažil, až kam môže
viesť nedostatok otcovskej lásky. Poznal
uzdravenie v rodine Cirkvi, v láske Boha
Otca. Dnes svedčí o svojej skúsenosti, aby
pomohol tým, ktorým hrozí podobná
cesta...
On sám rozpráva:
Samotu detstva mi „pomohli“ prežiť
tri sny: byť pr
vým, ktorý sa

dostane z polepšovne, zabiť svojho otca
a stať sa šéfom bandy... Moje detské sny
sa splnili - okrem druhého. Ale veľa k tomu
nechýbalo...
Keď som mal 3 roky, matka ma
v zúfalstve priviazala o elektrický stĺp
a odišla. Môj otec bol alkoholik. Denne
nás bil. Matka to nevydržala. Keď som mal
5 rokov, otec ma zbil tak, že som potre
boval 3 roky pobytu v nemoc
niciach, kým som sa z toho
dostal. Otec prišiel o ro
dičovské právo a ja som sa
ocitol v detskom domove.
Jediná cesta odtiaľ bola
adopcia. Nádejní „ro
dičia“ prichá
dzali a odchá
dzali. Vždy si

vybrali iného. Moja tvár zdeformovaná od
otcových úderov nikoho nepriťahovala.
V noci som mával neustále zlé sny,
kričal som, budil som sa, tak si vycho
vávatelia mysleli, že som „mierne naru
šený“. Poslali ma do psychiatrickej liečeb
ne. Našťastie, našiel sa lekár, ktoiý mi
pomohol. Z psychiatrie som sa dostal
rovno do polepšovne. A tam som sa naučil
byť naozaj zlý. Ušiel som a rok som žil na
ulici. Ako 12-ročný som pomáhal pasá
kom vydierať prostitútky. Chytila ma
polícia. Opäť polepšovňa, opäť útek...
Trikrát. Až kým som sa v 15-ich nedostal
pred istú sudkyňu, ktorá sa rozplakala, ked
čítala môj spis. Spýtala sa ma: „Čo
chceš?“ Povedal som: „Šancu a izbu.“
„Akú šancu?“ „Chcem byť lodným
kuchárom. “ „Si priveľký bitkár na námor
níka. Ale dobre kreslíš, si silný, čo tak práca
s kameňom, niečo ako sochárstvo?“
„Prečo nie,“ povedal som.
Stal som sa len učňom - kamenárom.
Skôr než sme opracovávali kamene, museli
sme ich nosiť. To bolo moje posilňovanie
pre box. Každý večer som trénoval. Aby
som mohol zmlátiť svojho otca. Keďže bol
sám silný, pracoval ako osobný strážca,
musel som byť ešte silnejší. Na športových
turnajoch som začal vyhrávať. Nebolo pre
mňa ťažké zvíťaziť, stačilo, aby som myslel
na svojho otca... a hneď som udieral
silnejšie ako protivník.
Už ako športovec som mal problémy
so zákonom. Pamätám sa, že som nezná
šal hrmot kuchynského riadu, ktorý je
večer počuť z bytov na ulicu. Myšlienka
na rodinu, ktorá je spolu, ma zner
vózňovala. Vtedy som neraz zbil „synčeka
z usporiadanej rodiny“, ktorého som
stretol. Bolo pre mňa nepochopiteľné
a nespravodlivé, že mnohí mladí vôbec
nemusia bojovať ojedlo, bývanie a nehu.
Ale zrazu prišlo k zmene v mojom
srdci. Medzi učňami bol jeden „zbožný“,
Jean-Marie. Pritom správny chalan.
„Nemal plné gate“, nebál sa hovoriť
o svojom kresťanstve. Neraz som ho
provokoval: „Čo robí tvoj „Pánbožko“ pre
znásilňované ženy, týrané deti...?“ Chcel
som vedieť, či naozaj trávi čas s mentálne
postihnutými, ako nám hovoril. Neveril
som mu, a tak som s ním jeden večer
navštívil jeho spoločenstvo. Uvítali ma
trochu divní lúdia, veru - postihnutí, ale

hneďma pozvali k stolu, predstavovali sa, odpustenie, ktoré chceme dať a je odpus
chceli vedieť kto som, mali o mňa záujem. tenie, ktoré sme schopní dať: chceme, ale
Apri stole - všetci boli plní radosti, pre mňa nedokážeme. A potom, keď dokážeme
tobol zázrak. Potom lean-Marie povedal: odpustiť, keď aj srdce súhlasí s hlavou,
„Ideme navštíviť Ježiša.“ Myslel som, že ostávajú spomienky, veci z minulosti, ktoré
hovorí o nejakom portugalskom priatelbvi. vychádzajú na povrch, ktoré znepokojujú
Atak sme šli. Cestou som držal za ruky a znovu oživujú nenávisť. Takže nielen
dve postihnuté dievčatá - ja, ktorý som rozum a vôľa, ale aj pamäť musí odpustiť.
zvyčajne viedol za ruky „iné slečny“! Bál A to chce čas.
Počas desiatich rokov som sa každé ráno
som sa, aby ma nevidel niekto z našej
bandy. Vstúpili sme do kostola. Na oltári pýtal svojej ženy: „Miluješ ma?“ Akosi som
bo! akýsi kovový kruh a v ňom čosi malé tomu nemohol uveriť. K uzdraveniu som
biele. „To je Ježiš“, povedal Jean-Marc. potreboval čas. A tiež ľudí, ktorí ma milovali
„Kto?!“nechápal som. Ale ostal som s nimi aj poznačeného minulosťou, ktorí prijímali
počas modlitieb. A nasledujúci mesiac som moju odlišnosť.
Usiloval som sa zabudnúť na zranenia.
čoraz ťažšie vyhrával v boxe. Niečo sa vo
Ale odpustiť neznamená zabudnúť. Zna
mne udialo.
Začala sa moja cesta odpustenia. Chcel mená to prijať život pokojne aj so zrane
somvidieťtoho ich „svätého kňaza“, čo ho niami. Je to ťažké, keď rany poznačili telo
tolko spomínali. Tak som navštívil otca aj pamäť. Minulosť neraz ožíva, stačí malý
Thomasa, ktorý založil Archu - spolo podnet nejakého slova, zvuku, vône, ob
čenstvo vieiy pre mentálne postihnutých. razu..., aby mi pripomenuli, že som stále
Po svätej liturgii ku mne prišiel nejaký zraniteľný. Pred pár mesiacmi som musel
bielovlasý „páterko“, drobný, slabučký, podstúpiť operáciu nôh. To všetko kvôli
nenápadný. Prihovoril sa mi ako normál týraniu v detstve. Vtedyje mi znovu neľahké
nemu človeku. Pritom zo mňa išiel strach: odpustiť. A isto budem musieť odpúšťať
dlhé vlasy, kožená bunda, ťažká obuv, vždy znovu a znovu. Ale práve preto, aby
motorka... Spýtal sa ma: „Chceš Ježišovo sme odpustili, musíme si pamätať. Nie
odpustenie?“ ,A k čomu je to?“ „Môže ti skryť, pochovať naše rany, ale odhaliť,
to urobiť dobre.“ „Tak..., poďme.“ Vzal ma vyniesť ich na svetlo. Skrytá rana sa lähko
zaruku. A tak sa začala moja prvá spoveď zapáli a môže svojou nákazou otráviť celé
Po nej som zakúsil hlboký pokoj. Potom telo. Ak sme však ochotní na ranu pohliadsom často navštevoval otca Thomasa, aj nuť a počúvať ju, môže sa premeniť na
uprostred noci. Vždy ma prijímal s bezpod prameň milosti.
mienečnou láskou, s úsmevom, s Ježišo
Po dlhých rokoch boja o odpustenie
vým odpustením. Zanechal som svoju môjmu otcovi som ho vyhľadal a navštívil
bandu a vstúpil som do Archy. Tam som som ho, aby som mu povedal: „Odpúšťam
dostal svoj prvý darček k narodeninám. Bol ti!“ Bol z toho celkom vedľa, vzoprel sa,
od 16-ročného mentálne postihnutého príliš náhle bol konfrontovaný s peklom
Frederika, ktorý nevedel rozprávať. Daroval svojej minulosti. Trvalo roky, kým sme sa
mi päťriadkovú báseň, ktorú s nadľudským zblížili. Nakoniec prestal piť, čo bolo
úsilímnaklepal jedným prstom na písacom skutočné hrdinstvo. Získal si môj obdiv.
stroji. Pri jej čítam som v srdci padol na Odvtedy som hovoril k tisícom mladých
kolená. Pochopil som, že som jedným v školách, väzeniach, polepšovniach i vo
z bratov toho malého Frederika: obaja sme farnostiach.
boli opustenými deťmi. Rozplakal som sa Tim je „dnes“ pracovitý nežný otec
ja, ktorý som nikdy nepoznal slzy. Vtedy štyroch detí, žije na farme „Notre Dame“
sompocítil, že môj život znovu začíňa. Bolo na úpätí Pyrenejí, 10 km od Lúrd. Pri ich
to 9. augusta. Počul som, ako mi Pán rodinnom stole sa neraz zíde otec biskup
hovorí: ,A teraz je pred tebou iný zápas, v čase odpočinku, narkoman, ktorý chce
ktorý nikdy neskončíš.“
zanechať drogy, bývalý väzeň hľadajúci
Pomaly som začínal poznávať, že prácu, seminarista zneistený vo svojom
môžem byť aj niekým iným, než tým povolaní, mladá žena HIV pozitívna... Aby
násilníckym synom surového alkoholika. povzbudil všetkých zranených minulosťou,
Začal som túžiť milovať tak, ako mňa nik Tim rád rozpráva podobenstvo: „Príliš
nemiloval, prijímať druhých tak, ako mňa čerstvý záhradný hnoj môže rastlinám
nik neprijímal. Začal som „pracovať“ na uškodiť, spáliť ich. Ak sa však uleží a presebe, aby som mohol odpustiť svojmu schne, stáva sa zdrojom plodnosti. To isté
otcovi. No nešlo to hneď Odpustenie sa sa stane v Božích rukách aj s našou „čier
nedáva šibnutím čarovného prútika. Je nou“ minulosťou...“
. ,
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OneV h au j (B ajrak)
Blahoslavený otec Otec Vitalij
(Bajrak) sa narodil 24. februára 1907
v dedinke Švajkivci v oblasti Temopoľa. Do Monastiera Rádu sv. Bažila
Velkého vstúpil 4. septembra 1924
a 13. augusta 1933 bol vysvätený za
kňaza. Od roku 1941 bol ihumenom
Drohobyčského monastiera. NKVD
zatklo otca Vitahja 17. septembra 1945
a 13. novembra bol odsúdený na
osem rokov väzenia v stalinských
„pracovno-nápravných táboroch“
a konfiškáciu majetku. Otec Vitalij
zomrel pred Paschou roku 1946 po
tom, čo ho surovo zbili, v Drohobyčskej väznici, neďaleko Ľvova.
„Žijúc na území v tom čase oku
povanom nemeckými vojskami na
písal článok ohováračského cha
rakteru na stranu boľševikov, ktorý
bol publikovaný v protisovietskom
kalendári «Misionár» m rok 1942“
(Z osobnej správy o. Bajraka
v archíve MVS).
Stanislav Gábor
Marek Durlák
DOPISOVATELIA - ROZŠIROVATELIA PROPAGÁTORI
Pozývame Vás na spoločné stretnutie s redakciou
časopisu, ktoré sa uskutoční 25. septembra 2002
p 14. hodine v priestoroch Gréckokatolíckej bohoslo
veckej fakulty v Prešove (vedľa OD Tesco). Vašu účasť
oznámte na tel. čísle 051-7733323, alebo pisomne
na adrese redakcie.

o. Mgr. Juraj Gradoš
šéfredaktor

Tajomstvo utrpenia
(podľa rozprávania zdravotnej sestry)
Tajomstvo utrpenia je veľké ta 
jomstvo. Darmo si človek láme hlavu
prečo ten trpí tak, tamten onak a onen
nemá žiadny kríž. Nevypátrame to. Je
to Božie tajomstvo.
Stretávam sa denne s trpiacim Kris
tom vo svojich bratoch a sestrách.
Mnohí ho nepoznajú. Kríž je pre nich
ťažký, často nenávidený. Snažia sa ho
zbaviť, zničiť, zakopať. Iní ho nesú, ale
nevedia, že v ich kríži je Kristus, ktorý
ich miluje a pozýva, aby ho nasle
dovali. Ale sú aj takí, ktorí veria, že
v kríži je ich spása. Nesú ho pokorne,
odovzdane a veria v Ježišovu lásku.
Veria Bohu a jeho láske.
„Kto chce ísť za m nou, nech zaprie
sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje
m a “ (Mk 8, 34).
Pane, ktorý je ten kríž môjho brata,
mojej sestry? Ten, ktorý ho teraz nesie
a už ho nezhodí, lebo sa nedá? Veda
ešte však nepokročila tak, aby z odde
lenia onkológie odchádzali úplne
vyliečení pacienti. Väčšinou prehrávajú
životný zápas. Verím, že odchádzajú do
Tvojho náručia. V tomto prípade nie je
to prehra, ale víťazstvo.
Pane, kto zhrešil, on, o na, to
nevinné dieťa či ich rodičia? - pýtam
sa s Tvojimi apoštolmi. Či zhrešil svet
a oni majú pykať za hriechy sveta? Ja
viem, v ich kríži je Tvoja láska.
Pýtam sa, Pane, hoci viem, že
odpoveď mám hľadať v Tvojom pre
bodnutom Srdci. Tvoje ruky sú roz
tia h n u té , aby si ich objal, hlava
naklonená, aby si im dal bozk lásky.
Najhoršie je to, ak človek nedostáva
jasnú odpoveď na mnohé prečo, pre
čo...? A ja sa s nimi často pýtam prečo? Prečo tie deti, ktoré ešte nezakúsili radosť života, prečo mladík,
deva v rozkvete života alebo matka,
otec, čo chceli pre svoje rodiny toľko
vykonať? Keby som nem ala silnú
vieru, povedala by som, že si krutý,
Pane! Ale ja viem, že si milosrdný,
spravodlivý a láskavý. Tajom stvo
utrpenia nám bude vyjavené u Teba.
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S taršia pani, z a o p a tre n á svia
tosťami chorých, sa dostala do po
slednej fázy svojho utrpenia. Dva dni
ležala v agónii. Každý jej nádych,
každý výdych bol pre ňu veľkým
utrpením. Tak rada by som jej po
m ohla. „Pane, pom ôž jej!“ - bola
moja vrúcna prosba. Myslím si - je
veriaca, iste by jej pomohlo pokro
penie svätenou vodou. Verím, že sa jej
uľavia telesné i duševné bolesti. Svä
tenú vodu sme na oddelení nemali, ale
jedna sestra mala vodu z Litmanovej.
Pokropila som ju ňou. Sadla som si
k nej a modlila som sa ruženec k Bo
žiemu m ilosrdenstvu. „Bože, ak je
Tvoja vôľa, uľahči jej zápas.“ Už počas
m odlitby som pozorovala m ierne
upokojovanie. Po skončení modlitby
nastal úplný pokoj a po siedmich
minútach vydýchla naposledy. Verím,
že Pán života a smrti voviedol jej dušu
tam, kde niet ani bolesti, ani stonu, len
večný pokoj. Tiež verím, že svoj očistec
si odtrpela tu na zemi.
Bože, Tvoje milosrdenstvo je veľmi
veľké. Ty odpúšťaš, ale neopúšťaš.
Neopúšťaj svoje deti zohavené touto
chorobou, neopúšťaj, keď ich opustila
nádej na uzdravenie tela, keď beznádej
a strach ťažko doliehajú na ich psychiku.
Ďakujem Ti, Pane, že si ma povolal
do služby zdravotnej sestry aj na
oddelení onkológie. Aj na mňa a moje
kolegyne, spolusestry, doliehajú ich
utrpenia. Ty, Pane, si povedal, že
neostane bez odm eny ani podaný
pohár vody blížnemu v Tvojom mene.
Ja cítim Tvoju odmenu vo vďačnosti
svojich pacientov. Sú vďační za každý
úsmev, za povzbudivé a upokojujúce
slovo, za pohladenie, za iskierku
nádeje, za „pohár podanej vody“. To
neteším ja, to tešíš Ty. Ty si mi dal silu
a milosť, aby som pozerala na ich
utrpenie ako veriaca katolíčka. Už sa
nepýtam prečo, ale ako. Ako nájsť
správny smer a spôsob byť užitočnou
pre dobro trpiacich bratov a sestier.
Neberiem svoju službu ako zamest

nanie, ale ako povolanie. Mám radosť,
keď môžem urobiť dobro pre ich telo,
ale hlavne pre ich dušu. Aj to je
potrebné, ba najužitočnejšie, keď
beznádej, ba priam zúfalstvo do
liehajú na ich psychiku. Ale aj na moju
psychiku a tiež na psychiku väčšiny
obsluhujúceho personálu, aby sme
nezlyhali vtedy, keď treba brata, sestru
potešiť, vliať im do duše iskierku
nádeje, keď im treba násilne ukázať
Tvoj kríž. V mnohých prípadoch je to
pohľad na najlepšiu medicínu duše,
ale aj tela.
Veľká j e sila modlitby. Ja sa modlím
a prosím Pána, aby zomierajúcich
zbavil strachu vkročenia do iného
života. Lebo „život sa nekončí, iba
mení“. Smrť je prah medzi pozem
ským a večným životom. Treba ho
prekročiť. Každý ho prekročí - je to
isté. N ajdôležitejšie je to, ako ho
prekročí.
Nie som ani kňaz, ani rehoľná
sestra. Som veriaca katolíčka a chcem
veľmi pomáhať nielen pri uzdravovaní
tela, ale aj duše. A v tom vidím zmysel
svojho povolania zdravotnej sestry
zvlášť na oddelení onkológie.
Keď vidím u blížneho miesto oka
hlbokú dieru v hlave a druhé oko
slziace, chcem mu ukázať milú tvár.
Keď miesto ucha je len diera v hlave,
do druhého ucha mu chcem hovoriť
slová útechy.
Pane, tu Ťa najlepšie poznávam
v trpiacich bratoch a sestrách. Len
prosím Ťa, vo svojom milosrdenstve
zmierňuj ich bolesti. M ňa a moje
spolusestry upevňuj v odhodlaní im
slúžiť z lásky k Tebe, aby sme raz mohli
počuť Tvoj pozývajúci hlas: „Poďte,
požehnaní môjho Otca, zaujmite krá
ľovstvo...Lebo bol som... chorý a nav
štívili ste m a“ (Mt 25, 34-36).
A budeme sa tešiť, verím, so všet
kými, ktorým sme aspoň trochu uľavili
v ich bolestiach.
František Fedor

Sedembolestná na obrazovke STV
Producentské centrum
duchovného života ST V
pripravilona 15.septembra
premiéru tv dokumentu
s názvom Sedembolestná,
okoreňoch a tradícii uctie
vania Sedembolestnej Pa
nny Márie ako Patrónky
Slovenska. Dokument uvi
díte vnedeľu 15.9. o 18.00
hod. na STV2.
Dokumentárny film
scenáristu a režiséra Kristiana Bezáka dáva o d 
poveď na dve otázky: 1.)
Prečo si Slováci vybrali za
svoju Ochrankyňu a Pomocnicu práve Sedembolestnú Pannu
Máriu a 2.) čo predstavuje samotný titul
Sedembolestná. Tieto dve otázky sú
základompre dve významové dramatické
roviny, ktoré dokument paralelne rozvíja.
Prvá v historickom exkurze odkrýva
korene mariánskej úcty - špecificky úcty
k Bolestnej, neskôr Sedembolestnej
Panne Márii, jej formovanie v priebehu
dejín až do súčasnosti a náboženské

sedmička
v biblickej reči, koľko zázrakov
i
umelecké prejavy
m a
riánskeho kultu na Slo sa udialo pred milostivou šaštínskou
vensku. Prináša celkovú Pietou, ako aj skutočnosť, že Slovensko
genézu sviatku Sedem je jedinou krajinou na svete, kde je sviatok
bolestnej, ako aj uznanie Sedembolestnej cirkevným a štátnym
cirkevnej autority a okol sviatkom zároveň.
Na dokumentárnom filme spolupra
nosti oficiálneho vyhlá
senia Matky Sedembo covalo niekolko cirkevných a štátnych
lestnej za Patrónku Slo inštitúcií, ktoré televíznemu štábu
venska. Obohatením sú PCDZ - bez nároku na odm enu výpovede respondentov zapožičali výnimočné umelecké sakrál
Františka Vnuka, Andreja ne diela, či poskytli interiéry. Touto ces
Paulinyho, SDB, Zoltána tou im chceme poďakovať. Uznanie
Schmidta, SDB a otca a vďaku si zaslúžia i odborní poradcovia
arcibiskupa Jána Sokola a respondenti, ktorí na filme bezplatne
s množstvom zaujím a spolupracovali. Pozornosť tiež patrí
vostí, ktoré sa na obra všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
zovku STV dostávajú po prvýkrát. Druhá podieľali na realizácii relácie.
Tvorcom sa podarilo vytvoriť hod
rovina pozostáva zo siedmich samo
statných obrazov. Inscenovanou formou notné dielo, ktoré obohatí atmosféru
sa divákovi približuje sedem skutočne sviatočného dňa, sviatku Sedembolest
bolestných a utrpenia plných okamihov nej Panny Márie - Patrónky Slovenska,
zo života Ježišovej Matky, ktoré tradícia a upevní hrdosť na starodávne, a o to
nazvala siedmimi bolesťami. Nie každý vzácnejšie bohatstvo slovenského ma
vie, čo sa za týmito bolesťami skrýva a riánskeho dedičstva.
Bemadeta Tokárová
prečo ich je sedem. Diváci sa vo filme
redaktorka PCD Ž - STV
dozvedia nielen to, ale aj čo vyjadruje

to odpovedá: „Svätý, svätý, svätý Pán
zástupov, plné sú nebesia i zem tvojej
slávy, hosanna na výsostiach! Požeh
Vyznaním viery začína bezprostredná naný, ktorý prichádza v mene Pánovom,
príprava na tajomné premenenie chleba hosanna na výsostiach!“
a vína na telo a krv Ježiša Krista. Po vyz
Počas tohto spevu kňaz si pripomína
námje potrebné, aby bol ľud posvätený. Božiu lásku k svetu, k nám v modlitbe
Kňaz teda žehná ľud slovami apoštola anafory. Tá vychádza z pôvodnej židovskej
Pavla: „Milosťnášho Pána Ježiša Krista modlitby. On v tejto láske „dal svojho
a láska Boha Otca i spoločenstvo Svä jednorodeného Syna, aby nezahynul nik,
tého Ducha nechje s vami všetkými. “
kto v neho verí, ale aby mal večný život“.
Nasleduje pozdvihnutie rúk ako pre Následne si pripomína udalosť poslednej
jav pozdvihnutia našich sŕdc k Bohu večere a vyslovuje slová premenenia. Aj
a spev vdáky: „Je dôstojné a správne dnes sa pri slávnostných bohoslužbách
klaňaťsa ... Trojicijednopodstatnej a ne prednáša celá anafora nahlas, tak ako to
deliteľnej.“ Kňaz počas tohto spevu bolo zvykom v minulosti. Po slovách
znova oslavuje Boha za jeho velebu, za premenenia nasleduje pozdvihovanie
stvorenie a vykúpenie i prisľúbenie budú darov. Je to zavŕšenie modlitby: „Pripo
ceho kráľovstva. Tento akt vďačnosti nás mínajúc si toto spasiteľnéprikázanie a všet
privádza k sláveniu Pánovej večere. Pre ko, čo sa pre nás stalo: kríž, hrob, vzkrie
Židov to bola modlitba Birkat-ha-ma- senie na tretí deň, vystúpenie na nebesia,
zon, ktorá bola vrcholom každej spoloč zasadnutie po pravici a druhý a slávny
nej hostiny. Takáto bola aj modlitba príchod. “Pri pozdvihovam sa kňaz modlí:
nášho Pána v tú noc, keď bol zradený. „Tvoje z tvojho tebeprinášame za všetkých
Kňaz velebí Boha aj za to, že spoločne a pre všetko“, pričom robí s darmi nad
s veriacimi môže sláviť túto liturgiu prestolom znak kríža.
v spoločenstve nebeských mocností,
Po týchto slovách sa začína nad darmi
s ktorými veriaci „Víťaznú pieseň spie modlitba epikléza - vzývanie Svätého Du
vajú, prespevujú,jasajú a volajú. “Lud na cha na nás i „na tietopredložené dary“, kedy

A slovo sa telom stalo

prosíme Boha, aby učinil „tento chlieb
drahocenným telom ... Krísta ... a čo je
v tejto čaši drahocennou krvou... Krista.“
Po modlitbe epiklézy si nad premenenými
darmi pripomíname všetkých členov
Cirkvi - oslávenej, trpiacej i putujúcej
a osobitne Presvätú Bohorodičku.
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Svätá hora ATHOS
(pokračovanie z minulého čísla)

Ján Kolobos______________________
Za víťazného cisára Bažila I. Macedón
skeho (867-886) nastali pre Athos lepšie
časy a polostrov sa začal znovu napĺňať.
Medzi prvými mníchmi, ktorí sa na Athos
vrátili, bol žiak Euthymia, Ján Kolobos.
Situácia bola priaznivá. Mnísi k nemu
prichádzali ako ku skúsenému starcovi.
Ich počet sa neustále zvyšoval. Preto sa
Kolobos rozhodol, že postavíkláštor. Jeho
presné miesto nemôžeme zistiť, ale
nachádzal sa blízko mesta Hierissos, na
vzdialenejšej strane Xerxovho kanála.
Cisár Bažil I. podporoval toto jeho
úsilie a zvláštnou bulou daroval Kolobovým mníchom pozemky až po hrad
by Hierissosu. Civilné obyvateľstvo
mesta vlastnilo stáda, ktoré páslo na
celom polostrove, čím vyrušovali
pustovníkov a hesychastov. Na Kolobovu prosbu, medzi septembrom 873
a augustom 874, Bažil I. vydal sigilion
(ochranný list), v ktorom zakázal
obyvateľom z okolia sv. hory rúbať drevo
a zaháňať dobytok na polostrov, aby
tým nerušili mníchov. V tomto doku
mente cisár Bažil I. potvrdil zasvätenie
sv. hoiy Matke Božej. Tieto výhody však
Kolobovým mníchom zapríčinili ne
priateľstvo zo strany ostatných athosských
mníchov; ktorí často museli trpieť zisku
chtivosť a vládychtivosť od nástupcov
Jána Kolobosa. Po krátkom čase sa
oddelili od Kolobosových mníchov, zvolili
si „prota“ a určili za jeho sídlo osadu
Karye. Usadil sa v zvláštnej budove,
nazvanej Protaton. Nebolo to prvé
zariadenie, lebo už od príchodu prvých
mníchov na Athos tu existovala tzv.
„katedra starcov“, ktorá sa trikrát do roka
schádzala k spoločným poradám.
Počas vlády nástupcu Bažila I., Leva
VI. Múdreho (886-912), nastal spor
medzi Kolobovými mníchmi a pustovník
mi. Mnísi si robili nárok na celý polostrov
a hrozili pustovníkom, že ich vyženú.
Cisár sigilionom potvrdil samostatnosť
eremitov. Obidva sigiliony potvrdil okolo
r. 920 cisár Konštantín VII. Porphyrogenetos so svojím spoluvládcom Roma
nom Lakapenom zlatou bulou.
Ale ani Peter, ani Euthymios, ani Ján
Kolobos neurobili Athos tým, čím sa mal
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stať na dlhé storočia. Myšlienka, ktorá
otvárala dvere novej epoche mníšskeho
života, myšlienka spoločného života koinos bios - táto myšlienka bola uskutoč
nená na Athose až v polovici 10. storočia.

Vznik cenobitských kláštorov_________
Organizácia pustovníkov a „laviystov“
založená na vratkých základoch netrvala
dlho. Rozpadla sa onedlho po založení
cenobitského kláštora Lavra Athanasiom.
Jeho dobrá povesť prevýšila prota i cenobitský systém, zavedený podľa vzoru
solúnskeho kláštora Symeona Studity.
Cenobitský systém, ktorý predstavuje
skutočný spoločný život komunity, v ktorej

mnísi majú všetko spoločné, sa začal na
Athose v roku 963 a trvá až do súčasnosti.
Vývojom nastali určité zmeny v malič
kostiach, ale hlavné princípy sú stále
praktizované. Jedinou novotou bolo
postupné prechádzanie (od konca 14.
storočia) niektorých kláštorov do idiorrhytmického systému, ktoiýje charakte
rizovaný nedôsledným uplatňovaním
princípov spoločného života a posky
tovaním väčšej individuálnej slobody.
Začiatkom druhej polovice 10. storo
čia, hlavne po dobití Kréty Nikofórom
Fokasom, vzniklo veľa velkých kláštorov,
čím sa svätá hora postupne stávala silnou
a dôležitou.
Muž, ktorý zaviedol cenobitizmus na
polostrov, Athanasios Athóssky, bol priateľ
jedného z najväčších byzantských cisárov,
NikiforasaFoku (963-969).

Athanasios Athóssky. Vznik Lavry (963)
Athanasios, civilným menom Abramios,
sa narodil okolo roku 925 v dobre
situovanej rodine v meste Trapezunt
v Ponte. Vo veľmi útlom veku osirel. Ujal

sa ho priateľ nebohého otca a poskytol mu
možnosť vzdelania. Athanasios najprv
študoval v Trapezunte, neskôr odišiel do
Carihradu, kde sa dostal pod vplyv
igumena laviy na hore Kiminos v Bithýnii,
Michala Maleinosa. Po určitom čase
Athanasios požiadal Mchala o prijatie do
kláštora. Zložil mníšske slúby a žil štyri
roky v asketickej škole starca Mchala, kým
nedostal povolenie, aby mohol žiť osa
mote mimo lavry.
Počas svojho pobytu na hore Kiminos
sa Athanasios zoznámil so synovcami
igumena Michal Malainosa, s Levom
a Nikofórom Fokom, budúcim vladárom.
Igumen Maleinos uvažoval o odchode
pre svoj vek a označil Athanasia za
svojho nástupcu. Athanasios preto
z pokory a velkej túžby po pustovníckom
živote opúšťa horu Kiminos a okolo
roku 958 prichádza na horu Athos. So
sebou si zobral len dve malé knihy, ktoré
sám opísal a koukoulion, majstrov plášť.
Žil ako neznámy kajúcnik, alebo hesychast na severnom konci poloostrova.
Nikeforas nariadil cirkevným autoritám
v Solúne, aby ho vyhľadali. Athanasia
našiel prota Štefan na veľkom via
nočnom zhromaždení (synaxis). Atha
nasios ostal v Karyes, neskôr dostal celu
v Kelií, blízko tohto mníšskeho strediska.
Žil osamelým životom, venoval sa opiso
vaniu kníh. Tu ho navštívil Lev, ktorý mu
poskytol peniaze na zväčšenie cerkvi
v Karyes. Po tejto oprave sa Athanasios
presťahoval do Kelie v Melane, na južnom
konci Athosu.
Nikoforos sa rozhodol očistiť Krétu od
arabských pirátov. Požiadal Athanasia,
aby ho na výprave sprevádzal. Pri spoloč
ných rozhovoroch Nikiforas obnovil staiý
sľub, ktorý dal Athanasiovi, že sa chce stať
mníchom a žiť utiahnutým životom. Po
víťazstve (marec 961), Nikiforos venoval
časť koristi na stavbu kláštora, do ktorého
sa mienil neskôr utiahnuť. Athanasios sa
vrátil na Athos a v roku 961 začal stavať.
Ale namiesto lavry s celami združenými
okolo cerkvi naplánoval kompletný blok
budov, s večeradlom a celami združenými
okolo nádvoria.
Uprostred pracovného zápalu Atha
nasia bolestivo zasiahla správa, že
Nikiforos 16. augusta 963 bol korunovaný
za cisára. Znechutený odišiel na Cyprus.

V roku 964 prichádza do Carihradu, aby
sa spýtal cisára na dôvod prerušenia
síubu. Naliehal na NiMfora, aby sa vzdal
trónu a stal sa mníchom. Cisár však
dosiahol odpustenie u svojho du
chovného otca. Athanasios sa vrátil, aby
dokončil začaté dielo s bohatou pod
porou cisárskeho dvora. Kláštor nazval
Veľkou cisárskou lavrou. Dátum jeho
založenia sa počíta od dokončenia
kláštornej cerkvi (963).
Nikiforos podporoval kláštor a svojimi
darmi ukazoval hlbokú úctu Athanasiovi.
Kláštorudaroval tri relikviáre, obsahujúce
časti sv. kríža a iných relikvií. Stanovil
počet mníchov (80), Athanasia ustanovil
igumenom a dal komunite právo zvoliť
si jeho nástupcu. Nakoniec sa zaviazal
podporovať kláštor ročnou podporou
244nomismat (1.093,12 g zlata).
Cisárska lavra stojí na južnom cípe
polostrova, na východnom okraji vyso
činyMelana. Murované cely obklopovali
priestranný dvor, na ktorom stála cerkev.
Pod kláštorom, na pobreží bol prístav
sochrannou vežou. Všade panoval živý
ruch: mnísi orali, siah, okopávali, rúbali
drevo a varili teplé jedlá. Majetok bol
spoločný, strava jednotná. Mnísi poslú
chali svojho predstaveného, ktorý bol
jeden z nich. Život bol formovaný mod
litbou a prácou v duchu byzantských
mníšskych tradícií.
Kláštor čoskoro obývalo viac ako sto
mníchov. Preto nastala nutnosť usta
noviťnejaké životné pravidlá. Athanasios
vytvoril (v roku 969) pre svoju lavru nový
zákonník, ktorý staval na základe rehole
sv. Bažila v podaní kláštora Studia
v Carihrade. Použil aj osvedčené pra
vidlá palestínskej lavry sv. Sávu Osvie
teného, ktoré boli rozšírené po celom
východe. Tento Athanasiov zákonník
alebo typík (na východe nazývaná
zbierka pravidiel a zvykov určitého
kláštora), je veľmi dôležitý pre poznanie
mnisskeho života 10. storočia, ako aj pre
dejiny samotného Athosu, pretože
určoval nový spôsob riadenia spoloč
ných athósskych záležitostí a bol
hlavným vzorom pri vytváraní ne
skoršieho athósskeho rádu - „tragosu“.
Athanasiov testament je tiež zaujímavý.
Zakladateľ kláštora tu určuje spôsob
bohoslužby, hovorí o pôste, o množstve
a kvalitejedla a o kláštorných službách.
Je tu zhrnutá celé jeho veľká životná
skúsenosť.
Štefan Keruľ- Kmec
(pokračovanie v dalšom čísle)

O semdesiat rokov od nadodenia
I n s . o. J u r aja R iníka
[1922-1999]
Narodil sa 5. septembra 1922vHomi,pri
Sobranciach. Pochádzal z roľníckej rodiny.
Otec Ján a matka Júlia, rod. Macíková
hlbokou zbožnosťou vryli svojim deťom do
duše pevnú vieru v Boha, ktorá sa stala
natmil o ich životným krédom. Syn Juraj bol
tretím zo štyroch súrodencov.
Po základnej škole v roku 1934 vstúpil do
juvenátu otcov redemptoristov na gym
názium v Libéjoviciach. Spolužiakmi o. Rinikaboli niekoľkí^vynikajúci lúdia, ako súčasný
českobudéjovický o. biskup Mons. Antonín
Líška, CSsR a o. biskup Mons. Michal
Rusnák CSsR v Toronte v Kanade.
Po šiestich rokoch štúdia na gymnáziu
v Čechách sa vrátil domov. Nastúpil do
noviciátu otcov redemptoristov v Micha
lovciach a pokračoval v gymnaziálnom
štúdiu. Počas štúdia na gymnáziu bol
spolužiakom o. kardinála Jozefa Tomka.
O. Juraj sa pripravoval na štúdium na
Pápežskom východnom inštitúte v Ríme.
Žiaľ, tento zámer sa mu nevydaril.
V roku 1943 sa zapísal na Teologickú
akadémiu v Prešove, ktorú ukončil 18. sep
tembra 1947. V júli 1947 prijal sviatosť
manželstva s Máriou Bodajlovou. Boh im
požehnal dcéru Gabrielu, syna Vojtecha
a dcéru Máriu. Duchovnými cvičeniami sa
krátko potom začal pripravovať na prijatie
sviatosti kňazstva. V priebehu príprav
požiadal biskupa Pavla Petra Gojdiča,
OSBM, o možnosť ďalšieho štúdia. So
súhlasom biskupa začal štúdium na
Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univer
zity v Bratislave. Po prvom semestri prestúpil
na Filozofickú fakultu. Po skončení ôsmeho
semestra v roku 1951 na nátlak funkcio
nárov SZM - komunistickej mládežníckej
organizácie, odišiel učiť dejepis a slovenčinu
na Meštiansku školu do Sobraniec. Jeho
profesorské miesto sa skončilo po pár
týždňoch. Krátko pracoval v Roľníckom
spotrebnom družstve v Strážskom, na
Krajskej vodohospodárskej správe v Prešove,
v Pobodrogžskom vodnom družstve v Trebišove... V roku 1960 sa oňho intenzívne
zaujímali príslušníci ŠtB. Bez toho, aby bol
riadne uväznený, bol z domu niekolkokrát
odvedený na výsluchy.
V roku 1960 si popri zamestnaní urobil
nadstavbové štúdium na stavebnej priemys
lovke. V roku 1963 sa nasťahoval do nového
bytu v Humennom. Od roku 1964 diaľkovo
študoval na Vysokej škole ekonomickej
v Bratislave, pobočka Košice. V roku 1969
štúdium úspešne ukončil a bol promovaný
za inžiniera ekonómie.
Po obrodnom procese v štáte a spoloč
nosti v roku 1968 sa vytvorili podmienky pre

obnovu gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
a tým aj pre kňazskú vysviacku o. Juraja
Riníka, ktorú prijal v Katedrálnom chráme
sv. Jána Krstiteľa v Prešove 11. mája 1969.
Primičnú sv. liturgiu slávil 18. mája v Hu
mennom. Ako novokňaz vypomáhal v pas
torácii v Humennom, Dedačove, Maškovciach a Sopkovciach. Vrokoch 1970-1990
bol správcom farnosti Strážske a excurrendo
Pusté Čememé.
V Strážskom bola farská budova obsa
dená pravoslávnym duchovným a v Pustom
Čememom bola celkom zbúraná. O. Juraj
dochádzal pravidelne z Humenného do
oboch farností a ich filiálok. V Strážskom
vykonal generálnu opravu chrámu, dal
vyhotoviť nový oltár a zaviedol plynové
kúrenie. V Pustom Čememom podobne
obnovil chrám zvnútra i zvonku. Otec
ordinár Ján Hirka ocenil jeho prácu a dňa
ľ. septembra 1977 ho menoval za titulámeho dekana a 15. septembra 1982 ho
menoval za konzistoriálneho radcu.
O. Juraj s nadšením privítal zmeny v roku
1989. V roku 1990 začal pracovať na
Biskupskom úrade v Prešove ako vikár pre
ekonomické záležitosti. Od 1. februára 1991
bol znovu správcom farnosti, teraz v Lastovciach. Aj tu vykonal generálnu opravu
chrámu. V roku 1996 odišiel na dôchodok
do Košíc.
Zomrel 9. marca 1999 v Košiciach
v kruhu najbližších. Pohrebné obrady
vykonal vladyka Milan Chautur, CSsR,
v Chráme Zoslania svätého Ducha v Mi
chalovciach. Jeho telesné pozostatky sú
pochované na verejnom cintoríne v Mi
chalovciach.
O. Juraj bol húževnatý a obetavý kňaz.
Nikdy v živote nezaváhal vo viere, vernosti
a poslušnosti Svätej stolici a svojmu bis
kupovi. Prispieval pod niekoľkými pseudo
nymami do gréckokatolíckych kalendárov.
Jeho charakteristickou črtou bola velká
trpezlivosť, ktorá sa prejavila najmä počas
choroby.
P Ján Babjak, SJ
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Lectio divina alebo
duchovné čítanie IX.
až na apoštolov - rozutekali po celej
krajine, aby si zachránili aspoň holý
život.
Očakávali by sme vyhasnutie pla
meňa viery zo strachu pred smrťou. Ale
skutky ukazujú, že aj napriek prena
sledovaniu, aj napriek nutnosti úteku,
kresťania ďalej zvestujú Ježiša a Božie
kráľovstvo tam, kde prichádzajú.
Zaujímavým detailom je aj zmienka
o meste v Samárii. Samaritáni boli
považovaní za heretikov, za nečistých,
niekedy horších ako pohania. Podľa
židovského ponímania to boli odpadlíci.
Šimon, mág, a Filip sa v mnohom podo
bajú. Obaja hovoria v mene niekoho
iného. Obaja robia divy. Oboch ľudia
počúvajú (porov. Sk 8, 6-7.9-11).
A predsa je medzi nimi rozdiel. Prvý,
Šimon, koná v mene tajomnej moci,
nazývanej „veľká, mocná“. Filip zasa
v mene Krista. Rozdiel sa však neskrýva
iba v tom.
Šimon ponúka peniaze, aby mohol
získať moc. Apoštoli ho nielen odmie
tajú, ale aj tvrdo napomínajú a upozor
ňujú ho na podstatu problému - s Bo
hom sa neobchoduje. Šimon však
nezostáva negatívnou postavou - prosí
o prihovor a implicitne aj o odpustenie.

Čo by sme mali pochopiť?_________
SK 8,5-25
Časť, ktorej venujeme pozornosť,
rozpráva udalosti zo Samárie, bývalého
severného kráľovstva. Filip sem prichádza
a ohlasuje Božie slovo (porov. Sk 8, 5).
Jeho pôsobenie prináša zmeny v miestnej
spoločnosti (porov. Sk 8, 6-8): zázraky,
uzdravenia, očistenia od nečistých duchov
i veľkú radosť. M nohí sa pridávajú
k Filipovi. Medzi nimi je aj mág Šimon.

Čo by sme nemali prehliadnuť?______
Filip sa dostáva do Samárie potom, čo
v Jeruzaleme vypuklo prenasledovanie
kresťanov (porov. Sk 8, 1). Lukáš
poznamenáva, že išlo o krvavé prenasle
dovanie. Ono spôsobilo, že sa všetci 34 •septem ber/2002 - slovo

Prenasledovanie, o ktorom je reč
v Skutkoch apoštolov (8, 1 a nasledu
júce verše), nebolo žiadnou záležitosťou
chvíľky alebo davovej psychózy, ktorá tu
je a po ktorej o hodinu niet ani stopy.
Išlo o dobre prem yslenú kampaň.
Jedným z hlavných aktérov bol aj Šavol,
ktorý horel nenávisťou voči Cirkvi až tak,
že chodil z domu do domu, aby odvá
dzal ženy i mužov do väzenia (porov. Sk
8, 3). Pravdepodobne existoval systém
udavačov, ktorí Šavlovi podávali presné
informácie o pokrstených v mene Ježiša
Krista. Pavol - Šavol neskôr spomenie
toto obdobie vo svojich listoch a vy
kresľuje ho živými farbami (porov. Gal.
1,13; 1 Kor 15,9; Fil 3,6; lT im l, 13).

Je len prirodzené, že sa väčšina alebo aj všetci, ako o tom hovoria Skutky
(porov. Sk 8,1) - uchýlili do tých miest,
kde nehrozilo nebezpečenstvo smrti,
alebo kde sa mohli ukryť a nemuseli
prezradiť vlastnú identitu. Je však
paradoxné, že kresťania v nových
podmienkach a na nových neznámych
miestach ohlasujú Ježiša. Ide o velkú
odvahu. V čom tkvie? Z čoho pramení?
Iba v Ježišovej moci a dôvere v neho.
Ináč sa celej záležitosti nedá rozumieť.
Filip pôsobí v Samárii, v kraji, ktorý
bol pre Žida zakázaným priestorom. Žili
tam odpadlíci a heretici, ako sme sa
o tom zmieňovali v predchádzajúcom
čísle. Filip sa nebojí a ani nehanbí
zvestovať dobrú zvesť aj zblúdilým
a pomýleným. Natíska sa otázka: A čo
my voči zblúdilým a pomýleným našich
dní? Je riešením separácia, oddeľovanie
sa, alebo skôr dialóg, kontakt a ne
ochvejné ohlasovanie Ježišovej lásky?
Príkladom nám je aj spoločenstvo
TAIZÉ na čele s bratom Rogerom.
Podobnosť medzi mágom Šimonom
a Filipom je zrejmá na prvý pohľad.
Avšak podstatný rozdiel tkvie v tom, že
Filipovo ohlasovanie sprevádzané
zázrakmi uzdravenia a očistenia je
zamerané na človeka. Chorí, ochrnutí
a posadnutí sú uzdravení. Toto spôso
buje velkú radosť všetkým. Ľud sa totiž
presviedča, že Ježiš je živý a prináša čosi
pozitívne pre človeka. Oproti tomu
Šimonove čary budia obdiv, úžas a držia
človeka v očakávaní, ale okrem senzácie
neprinášajú nič pozitívne. Chýba im
uzdravujúca a oslobodzujúca sila pre
človeka. Preto sa ľud väčšmi pridržiaval
Filipa. Aj sám Šimon zisťuje, že vo
Filipovi pôsobí čosi silnejšie a lepšie.
Čosi čo prináša radosť všetkým.
Šimon - aj napriek tomu, že prijal krst
a stal sa kresťanom - pokračuje vo svojom
starom zmýšľaní. Aj on chce moc, ktorú
majú apoštoli (porov. Sk 8,15-19) a rád
by si ju zaobstaral za peniaze. Pravde
podobne mu záležalo na tom, aby zostal
stredobodom pozornosti, alebo aspoň

jedným z dôležitých
mužov mesta tak ako
predtým(porov. Sk 8,911). Nemožno slúžiť
dvom pánom, nemož
no slúžiť Bohu i ma
mone (porov. Lk 16,
13). Mamona pritom
neznamená len peniaze,
ale všetko, čo človek
vlastní - majetok, po
stavenie, vzdelanie, váž
nosť v spoločnosti...
Nemožno si na tomto
zakladať, tohto sa pri
dŕžať za každú cenu
a od tohto očakávať
spásu, bezpečie a zá
chranu. Na Boha sa
treba spoliehať, jemu
dôverovaťa On sa o os
tatné postará. Chce to
všakmetanoiu - zmenu
zmýšľania.
Totoje cieľom napo
menutia, ktoré počuje
Šimon z úst apoštolov
(porov. Sk 8, 20-23).
A mág to pochopil,
prosí o modlitbu a zdá
sa, že začína cestu po
kánia (porov. Sk 8,24).
Šimonov čin - kúpa
moci udeľovať Ducha dal meno simonii teda kupovaniu cir
kevných úradov za pe
niaze. Po slovensky:
úplatkárstvo so svia
tosťami, kúpa kňazskej
vysviacky, fary, zamlča
nie a zahladenie pre
kážok manželstva a kú
pa jeho zneplatnenia
Aplikácia _______

Filip, aj napriek zlo
žitej situácii, ohlasuje
Ježiša. Aký je môj
postoj v situáciách, keď kresťanstvo je
v nevýhode, neprijímané a vysmievané? Uvedomil som si niekedy, že ho
voriť iným o Ježišovi je podstatou mo
jej kresťanskej existencie? Tam, kde
žijem - v rodine, farskom spoločenstve,
v mestskej časti alebo dedine - pova
žujem za dôležité hovoriť o Ježišovi?
Modlím sa a prosím o rovnakú
odvahu, dôveru a otvorenosť, ako mali
prví kresťania?

Kresťanstvo má v sebe obrovskú
pozitívnu silu. Nie je ňou výlučne moc
konať uzdravenia a zázraky. Samotný
fakt lásky, otvorenosti pre iného i aktív
na kreativita pre dobro jednotlivca
a celku robí z kresťanstva najprogresív
nejší faktor ľudského vývoja i svetového
progresu. Avšak čo „aktivizujem“ ako
kresťan z tejto pozitívnej sily? Ako
kresťan prinášam napredovanie, zdoko
naľovanie a uľahčenie života? Alebo

som skôr ten, čo „nezabil, neukradol,
nenadával... a na iné hriechy si už
nespomínam“, teda vlažný, ktorého Pán
vypľuje (porov. Zjv 3, 15-16).
Čo pre mňa znamená zmena zmý
šľania? Priznávam si úprimne chyby
a omyly? Som ochotný ich napraviť?
Zmena života a zmýšľania, to je metanoia. Nechajme sa poučiť Pavlom: Gal
5, 13-6, 10; Ef 4, 1-6.17-5, 20.
Róbert Jáger
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SPOLOK SVÄTÉHO
CYRILA AMETODA
NAŠI JUBILANTI

Košice 500 Sk a Ján Schudich, Krá
ľovský Chlmec 20 Sk.
Za dary Pán Boh zaplať!
V SEČOVCIACH MAJÚ SÚSOŠIE
SV. CYRILA A METODA

ocenil radostnú atmosféru posvätenia
Súsošia sv. Cyrila a Metoda. Ocenil
prácu tvorcu projektu námestia Ing.
Arch. Jána Karandyšovského a autora
plastík slovanských apoštolov Mgr. Art.
Jaroslava Drotára. Vyzdvihol, že rekon
štrukciu Námestia sv. Cyrila a Metoda
sa podarilo uskutočniť z rozpočtu mesta
a z príspevkov sponzorov.
Na oslavu vykonaného diela zaznela
na záver Beethovenová Óda na radosť.
Juraj Žadanský

V septembri t. r. si významné životné Za písmo, kultúru a kresťanskú vieru
jubileum pripomínajú títo naši členovia: vďačí slovanský svet byzantským vieroKornel Baláž z Lučenca, Veronika zvestcom a patrónom Európy - sv.
Balická z Vranova nad Topľou - Čemer- Cyrilovi a Metodovi. Práve im, ako výraz
ného, Mária Cenknerová z Cabova, hlbokej úcty, kresťanskej lásky a vďaky,
Ing. Mária Gerová z Bratislavy, Anna postavilo mesto Sečovce krásne bron
Hakošová z Michaloviec - Topolian- zové súsošie.
O. GABRIEL NÉMETH-JUBILANT
skej, Július Kováč z Lekároviec, HerSv. Cyril a Metod zostavili slovanské
mana Laliková z Vŕbového, Ján Sabol písmo, ktoré poznáme ako hlaholiku.
Pri každej kňazskej vysviacke s radosťou
z Bačkova, M ária Sabolová z Bud- Svoju prácu začali prekladom prvých konštatujeme, že súčasný stav kňazstva
slov Evanjelia podľa Jána: „Na počiatku v Gréckokatolíckej cirkvi je výrazné omla
koviec a Ján Ždiňák z Jastrabia.
Mária Cingeľová z Malcova, Mária bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to dený. Nízky vek pastoračných kňazov
Forinová z Iňačoviec, Juraj Kiš ml. Slovo bolo Boh. “ Boli to prvé slová vzbudzuje oprávnenú radosť a nádej našej
z Vysokej nad Uhom, Mária Lešková napísané hlaholikou v staroslovienskom miestnej cirkvi do budúcnosti.
z Kožuchova, Elena Moravcová z Ko jazyku. Prvá časť tohto prekladu je
No sú medzi nami i takí kňazi, ktorí
šíc, Štefan Oros z Michaloviec, Anna uvedená na evanjeliu, ktoré drží v rukách dosiahli krásne životné jubileum a svoju
Pacáková zo Spišskej Novej Vsi, Ružena sv. Cyril na Sečovskom Námestí sv. kňazskú službu môžu ozdobiť 50-tkou,
Puľáková zo Zbudze, Veronika Sema- Cyrila a Metoda.
ba i viac. Jedným z m ála žijúcich
nová zo Sečovskej Polianky, Emília
Sečovčania vstupovali do nevšed kňazov, ktorý si pripomína v septembri
Sotáková zo Zalužíc, Michal Stanko ného dňa sviatku sv. Cyrila a Metoda t. r. životnú osemdesiatku a 55. výročie
z Humenného, Veronika Šinajová zo plní radostného očakávania. Vedeli, že kňazskej chirotónie, je aj o. Gabriel
Sečovskej Polianky a Mgr. Irena Šti- vyvrcholením exarchátneho odpustu Németh, titl. kanonik.
Vzácny jubilant sa narodil 23. sep
mová z Košíc - Šace.
v Chráme sv. Cyrila a Metoda a otvo
Michal Cingeľ z Malcova, Vilma renia zrekonštruovaného Námestia sv. tembra 1922 vBačkove, okr. Trebišov,
Čomejová z Kusína, Anna Dandárová Cyrila a Metoda bude posviacka súsošia kde bol jeho otec gréckokatolíckym
kňazom. Po maturite sa rozhodol pre
z Kožuchova, Michal Demiščák z Mo týchto slovanských apoštolov.
Tesne pred 12. hodinou prichádzali na štúdium posvätnej teológie, ktoré
ravian, MUDr. Juraj Duda z Micha
loviec, Michal Dziaček z M artina, námestie vzácni hostia. Vítal ich primátor absolvoval v rokoch 1942 - 1947 v PreMargita Horňáková z Kučína, Štefan mesta JUDr. Vlastimil Ondrejka s vede šove. Sviatosť kňazstva prijal vkladaním
Chvostaľ z Lastomíra, Anna Mikulová ním mestského úradu a niektorými rúk dnes už blahoslaveného biskupa
z Majeroviec, Adela Schwenková zo poslancami mestského zastupiteľstva. Pavla P. Gojdiča, OSBM, 10. augusta
Posvätenie súsošia vykonal metropolita 1947 v Trebišove. V pastorácii pôsobil
Stakčína a Ján Šima z Breziny.
Magdaléna Bereščíková z Novosadu, košickej arcidiecézy arcibiskup Mons. vo Vápeníku, v Topoli a v Jovsi. Po
Juraj Ondrikz Baškoviec, Mária Kundrá- Alojz Tkáč a košický gréckokatolícky období násilnej likvidácie a obnovení
tová z Rakovčíka a Jozef Svat zo Svidníka. apoštolský exarcha vladyka Milan Chau- Gréckokatolíckej cirkvi nastúpil v roku
Anna Hirková z Abranoviec, o. Gab tur, CSsR V modlitbe pri svätení súsošia 1969 do farnosti Trhovište, kde počas
riel Németh z Košíc, o. Ján Pamahaj zo vladyka Milan povedal: „Požehnaj, Bože, dvadsaťšesťročnej požehnanej služby
Sečoviec, Helena Pudová z Kožuchova, toto súsošie, zobrazujúce sv. Cyrila vyoral hlbokú brázdu vo zverených
Mária Prigancová z Radvane nad La a Metoda... Uctievajme ho a napĺňajme dušiach. Od roku 1995 aktívne vypo
požehnaním a duchovnou silou... Zošli m áha vo Farnosti sv. Petra a Pavla
borcom a Anna Staneková z Drienice.
požehnanie na sochy sv. apoštolov slovan v Košiciach - Terase.
Pri obnovení Spolku sv. Cyrila a Metoda
Všetkým jubilantom vyprosujeme ských... Nech vás žehná všemohúci Boh.“
Po posvätení súsošia začal kultúrny v Michalovciach v roku 1991 sa zapojil do
hojnosť Božích milostí.
Na mnoho rokov, šťastných rokov! program, ktorý moderovala riaditelka jeho činnosti ako člen výboru spolku.
Za statočnú a obetavú kňazskú službu
Mestského kultúrneho strediska Gab
riela Nagyová. Po úvodnej skladbe Ave mu bola udelená v roku 1998 hodnosť
ŠTEDRÉ SRDCIA
M ária odznela príležitostná báseň titulámy kanonik prešovskej diecézy.
Pri obidvoch vzácnych jubileách
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Me Mikuláša Kasardu. V programe Mest
skej hasičskej dychovej hudby a Základ o. Gabrielovi v mene predsedníctva
toda prispeli:
Členovia spolku z Pozdišoviec 300 nej umeleckej školy zazneli viaceré Spolku sv. Cyrila a Metoda a košickej
farnosti blahoželáme a spoločne vypro
Sk; Magdaléna Lišovská, Streda nad sakrálne skladby.
Prim átor m esta JUDr. Vlastimil sujeme mnohaja i blahaja lita.
Bodrogom 20 Sk; Alica Miroššayová,
Michal Hospodár
Ondrejka vo svojom príhovore vysoko
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Eerald G. Jampolsky, M . D.:
Domenico del Rio: JÁN PAVOL II.
ODPÚŠŤANIf - NAJÚČINNEJŠÍ LIEK OČAMI NOVINÁRA

Kathryn Slatteryová: EVANJELIUM
PRE DETI

Vydavateľstvo SOFA, Bra- Spolok sv. Vojtecha, Trnava, Vydavateľstvo Creativpress,
tislava, 2002,120 s.
2002,200 s.
32 s.
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RICHARD ČANAKY A JEHO
„KOMPROMIS“
MC

Gcsuiá(i. jaífäjsoisfev, H. IX

dpúšfanie
KA)Ô(Mhí}Bu£k

*
Aj ty patríš medzi tých ľudí,
ktorínedokážu odpustiť svojim
rodičom, súrodencom, pria
teľom, partnerovi alebo sami
sebe?Aj teba už ponížil, zranil,
odmietol, sklamal alebo zneužil
človek, ktorému si veril a ty mu
to teraz nedokážeš odpustiť?
Teraz možno ani netušíš, nie
si si vedomý, že aj v tebe je
niečo, čo treba vyliečiť. Je to
odpustenie, ktoré môže priviesť
kveľmi dôležitej zmene. Do
káže zmeniť všetko - z večera
do rána. Táto výborná kniha
opisuje nový spôsob chápania
odpúšťania ako základného
prvku na ceste k duševnému
a fyzickému zdraviu. Odpúš
ťanie ako typický náboženský
jav sa tu považuje za psycho
logický spôsob oslobodenia
mysle od hnevu a odmietania,
ochraňuje telo od stresu vedú
cemu k hnevu či nervozite.
Odpúšťanie prináša úžitok
tomu, kto odpúšťa, i tomu, kto
odpustenie prijíma.

„Akýje to človek, ten Wojtyla?“ Túto otázku si kladie
autor tejto knihy. Možno nad
niečím podobným ste sa za
mysleli neraz aj vy. Možno
ešte doteraz nemáte presnú
odpoveď. Prostredníctvom
tejto knihy máte teraz jedi
nečnú príležitosť spoznať
bližšie nášho pápeža Jána
Pavla II.. Autor tu nepíše
učené traktáty, nepúšťa sa do
komplikovaných analýz, nekonštruuje pápežovu ideo
lógiu, ale iba opisuje epizódy,
drobné fakty, úryvky ro z
hovorov, zaujímavosti a po
pritom zaznamenáva vyhlá
senia a výroky, poučenia,
ktoré boli vždy povedané
bezprostredne a v rýchlosti.
Cez túto reťaz drobných uda
lostí teda môžeme dosť pres
ne sledovať charakter dvad
siatich rokov pontifikátu
a urobiť si obraz o pápežovi,
ktorý prišiel zďaleka, aby
naplnil túto historickú epochu
konca tisícročia.

Ekténia (gr.) - dôrazná príhovorová modlitba

to

Toto je evanjelium o spa
sení napísané v jazyku, kto
rému dieťa ľahko porozumie
a je doplnené nádhernými
ilustráciami. Autorka knihy,
Ketryn Slatteryová, je matka
dvoch detí. Každý deň za ňou
chodila jej malá dcérka s otáz
kami, ktoré určite poznáte aj
vy - rodičia: „Ako môže byť
Boh a Ježiš jedno? A k je Boh
neviditeľný, ako vieme, že
naozaj existuje? Čo sa so
mnou stane, keď zomriem?... “
Toto Evanjelium pre deti je jej
reakcia na otázky dcéry.
A pretože je určené pre deti,
zdôraznila v ňom Ježišovu
schopnosť byť tým najlepším
Priateľom. Ak aj vás často
vaše deti „napádajú“ otáz
kami o Bohu, Ježišovi a jeho
živote, prečítajte im tento
príbeh, v ktorom spoznajú, že
Ježiš je záchranca a priateľ,
ktorý všetko odpúšťa a je stále
s nami. Porozprávajte tento
príbeh deťom, ktoré milujete!

Eminencia (lat.) - výsosť; titul
kardinálov

Richardovi Čanakymu sa
po šiestich mesiacoch prí
pravy podarilo dokončiť vy
túžený projekt. Ide o 13 pies
ní, ktoré určite zasiahnu vaše
srdce. Objavíte tu tiež piesne,
ktoré sú aj na projektoch so
skupinou Kompromis, ale
tiež novú tvorbu. Všetko sa to
točí okolo folku, trošku coun
try a v závere sú dve nety
pické skladby - bonusy, od
lišné od ostatných piesní.
V každej piesni sa skrýva čosi
osobné, konkrétne. Ak máte
radi pokojnejšiu hudbu a tex
ty zo života, tak sú tieto
piesne práve pre vás. Sú
vhodné do auta, i na nočné
zaspávanie, či ako sprie
vodná kulisa ku vareniu. Sú
najm ä o vzťahoch, láske,
priateľstve a ich cieľom je
priniesť povzbudenie možno
práve vám.

Episkopát (gr.)
(všetci biskupi)

Pripravila: -ao-

úrad biskupa,

Ekumenická rada cirkví na Slo
Encyklika (gr.) - pápežský ok
Eremita (gr.) - pustovník
vensku (ERC) - organizácia neka ružný list všetkým veriacim a ľuďom
Eschatológia (gr.) - učenie o po
tolíckych kresťanských cirkví za dobrej vôle
sledných
veciach, posolstvo o kres
meraná na spoluprácu; organizuje
Eparchia
(gr.)
byzantská
pro
ťanskej
nádeji
a dokonaní
ekumenické bohoslužby, modlitby
vincia;
diecéza,
biskupstvo
vo
vý
za jednotu kresťanov, semináre
Evanjeliár (gr. -> lat.) - kniha
chodnej cirkvi
evanjelií
pre čítanie a kázanie pri
Emanuel (hebr. Boh snam i) Epikléza
(gr.
vzývanie)
vo
bohoslužbách
v Starom zákone symbolické meno
syna Panny (Iz 7,14; 8,8); v Novom východnej liturgii modlitba - vzý
Spracovala
zákone sa vzťahuje na Ježiša (Mt 1, vanie Svätého Ducha
Anna Ondovčíková
23)
Episkop (gr. dozorca) - biskup
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Minitest Ja a moji priatelia
1. Ak otvorím ústa:
a) ani na mňa nepozrú
b) niektorí ma počúvajú
c) pozorne ma počúvajú
2. Ak niečo navrhnem:
a) nikdy to nie je dobré
b) niektorí sú nadšení
c) spoločne o tom rozhodneme
3. Ak si niekam vyrazíme:
a) miesto je vždy niečím zvláštne
b) nikdy nie sme všetci spokojní
c) vymyslíme niečo rozum né a všetci budú
spokojní
4. Keď sa nad tým zamyslím:
a) nie je mi s nimi dobre
b) mohlo by to byť lepšie
c) som rád, že mám takých priateľov

Zasmejme sa
Mamička pošle svojho syna na spoveď. Keď príde synček domov
s plačom, opýta sa ho:
- Prečo plačeš?
- Pán farár mi povedal, že keď prídem domov, mám sa pomodliť
5-krát Otčenáš, a ja viem iba jeden.
Ide detektív Oriešok púšťou, stretne žirafu a pýta sa jej:
- Ty si ťava?
- Nie, ja som žirafa.
Ide ďalej a stretne slona.
- Ty si ťava?
- Nie, ja som slon.
Ide ďalej a stretne ťavu.
- Ty si ťava?
- Áno, ja som ťava.
A detektív oriešok víťazoslávne hovorí:
- Dnes som rozriešil ďalšiu záhadu.
- Fero, prečo v tej tvojej mušli nepočuť šum mora?
- Pretože to je mušľa z Mŕtveho mora.
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Viac odpovedia:
Chceš radu? Vykašli sa na to. Je veľa ľudí, ktorí
čakajú iba na teba, aby bola ich partia dokonalá.
Choď tam, kde sa cítiš byť prijatý. A hneď!
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Viac odpovedí b:
Mohlo by to byť lepšie, však? Ak si teda myslíš, že
to za to stojí, pohni priateľov k aktivite, aby bola vaša
partia radosťou pre všetkých.
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Viac odpovedí c:
Môžeš byť hrdý na svoju partiu! Snažte sa
zlepšovať, aby ste kráčali spoločnou cestou v rytme
priateľstva.
Nevyhradené odpovede:
Prežívaš zvláštny vzťah. Si so svojou partiou
spokojný či nie? Uvažuj o svojej situácii. Ak to tak
nie je, pozri si radu a.
(E. Giordano - T. Lasconi - G. Boscato,
Horúce témy, 1998)

nn

n

Legenda: AMEN, ÁBEL, DUŠA, EFEZ, ELIÁŠ, ENOCH,
HRIECH, HROM, CHORÁL, CHRÁM, INRI, IZÁK, IZRAEL,
JERICHO, JERUZALEM, KRST, LEKÁR, LIST, LITÁNIE,
MATKA, MILOSTI, NEBO, OBETOVANIE, OBRÁTENIE,
OHEŇ, OLTÁR, OMŠA, OSOL, PARA, PASTIERI, PÁTER PIETA,
SÁRA, TI ARA. TELO, TÓRA, TREST, VIERA, ZÁKON, ZRNO

Tajničku osemsmerovky tvorí ľ 8 nevyškrtnutých písmen.

Autor: Marek Pataky, Bardejov
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-o O m a l o v a č k a

Stránku pripravila: Lenka Frigová

Dnes vám prinášame ďalšiu ikonu („Narodenie Presvätej
Bohorodičky“) na vymaľovanie do vašej série sviatkov.

P o zn á m e b ib liu ?
Ktorý učeník skočil do vody, aby sa stretol s Ježišom
po jeho vzkriesení?
a) Ondrej; b) Ján; c) Peter; (Jn 21. 7)
.
- j)

Ako sa volal prorok, ktorý Dávidovi vyčítal jeho
hriech?

a) Samuel; b) Nátan; c) Izaiáš; (2 Sam 12, 1)
(m m -Q )
Kto opusti] Pavla, pretože miloval tento svet?
a) Demas; b) Erastus; c) Sílas; (2 Tim 4,10)

(smaoci - B)
Kolko rokov pracoval Jakub u Lábana, aby dostal
Ráchel za ženu?
a) 16; b) 10; c) 14; (Gn 31. 41)
.
(PI ~ D)
Ktoré z uvedených mien n ep a trí jedném u z 12
apoštolov?
a) Filip; b) Barnabáš; c) Tadeáš; (Mt 10,1-4)
(s e q m u e g - q )
ps.
t*- ľ:'

•

Podľa kódu rozlúštite
biblický verš.
KÓD:

W = P; ■ = Ô; ■* = Ý; « = Č; - =
A; * = Á; m = E; * = CH; T = N;
» = R; II = T; X = J; [t] = S; g = I;
i = B; ll = M
► N *T

T Ä«*

i i

IIBA

II d
Žalm 23, 1
'BqÁqoou ílu om ‘jsiised íolu al ubj

[ M 0 DOÔQ0
Dobrý pastier
Pomôžte pastierovi nájsť stratenú ovečku.
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A ko sa voláš?
MARHNA
meniny: 9. septembra
Meno latinského pôvodu, ženská po
doba k m užském u M artin, znam ená
„bojovný“.
Dom áce podoby: M arta, M artinka,
Martička, Martuška, Tinka
Patrón: Sv. Martina, panna a mučenica
Martina bola panna a mučenica. Naro
dila sa a zomrela v 3. storočí v Ríme. Bola
šľachtického pôvodu. Jej otec bol rímskym
konzulom. Osirela v útlom veku. Rodičia
jej zanechali velké bohatstvá. Bola vzorom
čistoty a lásky k blížnym. Zomrela muče
níckou smrťou. Alexander Servus ju dal sťať
okolo roku 230. Väčšinou vidíme Martinu
ako mučenicu, s mučidlami, sťatú alebo
s levom.
Jej liturgickú pamiatku slávi Západná
cirkev rímskeho obradu 30. januára.

MATÚŠ
meniny: 21. septembra
Meno hebrejského pôvodu, rozšírilo sa
z gréckeho tvaru Matthaios, znamená „dar
B o žŕ.
Domáce podoby: Maťo, Maťko, Matúško
Patrón: Sv. Matúš, apoštol a evanjelista
M atúš bol apoštolom , evanjelistom,
mučeníkom. Narodil sa v 1. storočí v Pales
tíne a zomrel v 1. storočí v Etiópii ako
mučeník. Matúš je autorom prvého Evan
jelia. Pôvodne sa m enoval Lévi a bol
colníkom v Kafamaume. Jedného dňa ho
Ježiš uvidel pri práci a povedal mu: „Poď
za mnou!“ Oslovený vstal, opustil colnicu
a nasledoval Pána. Kristus prijal Léviho do
kruhu apoštolov. Od toho dňa dostal meno
Matúš. Je znázorňovaný so zvitkom knihy
a človekom (alebo anjelom) ako evanjelis
tovým symbolom. Je patrónom finančných
úradníkov, colníkov.
Západná cirkev rímskeho obradu slávi
jeho liturgickú pamiatku 21. septembra
a východná cirkev byzantského obradu 16.
novembra.
Spracovala Anna Ondovčíková
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Môj Boh vďaka Tebe dýcham
D(G) e(a) C(F)
D (G) e(a) C(F)
Môj Boh vďaka Tebe dýcham, pre Teba tu som.
D (G) e (a) C(F)
D (G) e(a) C(F)
A viem, láskou si ma získal, k sebe priviedol.
a(d)
e(a)
C(F)
Smútok je preč, šťastím ma napĺňaš
D(G)
e (a) C(F)
Učíš ma láskou žiť.
G(C) a(d)C(F)
D(G)
G(C) a (d) C (F)
D(G)
Tvoja láska je silnejšia než vietor, ona vyššia je, než najvyšší štít.
G(C)a(d) C (F)
D(G) a(d)
C(F)
Hlbšia je než dno oceánov, zmenila môj svet.

Milosť už prší
(D á v id Ruis)

C
F
C
G
C
F
Ami
G
Milosť už prší, už prší, už prší, milosť už prší ako jarný dážď.
C
F
C
G
C F Ami G
Milosť už prší, už prší na každého z nás.
C G
F
G
Hej, ó, prijímam tvoju lásku.
C G
F
G
Hej, ó, prijímam tvoju moc.
C
G
F
G
CFAmiG
Hej, ó, budem spievať tebe naveky.

vianočná sútáž s PETROU
Kupón 3 $
Dnešné otázky:
1. Apoštol a evanjelista Matúš je znázorňovaný
a) so zvitkom knihy; b) s levom; c) s palicou
2. Kto bol prvým prorokom v Izraeli, ktorého proroctvá boli zapísané?
a) Izaiáš; b) Amos; c) Ezechiel
3. V ktorom roku zomrel sv. mučeník Mamant?
a) 257; b) 572; c) 275
4. Kde slávil o. Juraj Riník svoju primičnú sv. liturgiu?
a) v Homi pri Sobranciach; b) v Košiciach; c) v Humennom
5. Koľko kapitol má kniha proroka Amosa?
a) 9; b) 19; c) 29
Odpovede s vystrihnutým logom súťaže a kupónom zasielajte na adresu redakcie
s označením: extra súťaž do 15.12.2002. alebo ich doručte do redakcie na adresu
Hlavná 3, Prešov. Nezabudnite pripísať Vašu spiatočnú adresu!
Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v decembri 2002 (informácie v čísle 1/2003).
Spom edzi správnych odpovedí budeme žrebovať 30 výhercov, ktorí získajú knižné
tituly z nášho vydavateľstva.

Superhrebeňovka
Do prázdnych okienok doplňte písmená podľa významu.
Zemepisné názvy:
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Pom ôcky:
Tomur,
inkary, Toro

Obaly

Domácke
m užské
meno

Sicílska
sopka

1. ča sť taj
ničky

Kirgizská
hora

—

m

M

Krest chraniteľvsej vselenyji
Krest krasota cerkovnaja
Krest virnym utverždenije
Krest Anhelom slava

Strojenosť

M Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê 9 Ê & È 9
ä i i i l i i i i l l l l
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(lz Utrení: Podoben Učeníkom)
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Označenie
pre uncu
Popruh
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Hviezda
v súhvezdí
Orla

Tropické
stromy

Vylúštenie dnešnej superhrebeňovky:
oqouaf
JÍ1

euiopos

ß jo q z jv

UBf
fo q o R 2

foxuojoiiBa
Dnešnú krížovku zaslal p. Vlado Komanický z Humenného.
Riešenie krížovky z minulého čísla znie: „Zlí ľudia nechápu, čo je správne. “
Riešenie superhrebeňovky z minulého čísla znie: „Pán dal, Pán vzal,... “Kniha Jób
Riešenie dnešnej tajničky uverejníme v dalšom čísle.
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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-etnické
vysielanie Prešov: gréckokatolícka sv. liturgia; v septembri
z farnosti Tichý Potok

Rádio Vatikán
FM 93,3 MHz, MW1530-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

Slovenská televízia
Stretnutie mládeže v Toronte - zostrih záznamu zo stretnutia pápeža
Jána Pavla II. s mládežou v kanadskom Toronte uvidíte 1. septembra
o 10.00 hod. na STV 2.
Cez kríž k svetlu - reprfzu tv dokumentu o živote prenasledovaného
katolíckeho biskupa Mons.MIchala Buzalku vysielame 1. septembra
o 9.30 hod. na STV 2.
Svätorečenie Pátra Pia - Pápež Ján Pavol II. vyhlásil za svätého
stigmatizovaného kapucínskeho mnícha otca Pia (1887-1968). Reprizu
tejto udalosti vám prinesieme 8. septembra o 10.30 h. na STV 2.
O živote pátra Pia sa dozviete v životopisnom dokumentárnom filme,
ktorý je súčasťou relácie.
Dobrá zvesí- prvé poprázdninové vysielanie kresťanského rodinného
magazínu Dobrá zvesť prinášame 8. septembra o 13.20 hod. na STV 1.
Sféry dôverné - zapojte sa do kontaktno-diskusnej relácie, ktorú
vysielame naživo 11. septembra o 22.10 na STV 2.
Pnbeh Tomáša Chovana- premiéru dokumentárneho filmu o jednej
z obetí komunistického režimu vysielame 11. septembra o 23.00 hod.
na STV 2. Reprízu uvedieme 15. septembra o 11.30 hod. na STV 2.
Druhý dych - moderátor Pavol Lím vás privíta aj v dälšej časti relácie
Druhý dych, ktorú po prázdninovej prestávke po prvýkrát uvedieme
15. septembra o 19.00 hod. na STV 2.
Sedembolestná - pozývame vás sledovať premiéru tv dokumentu o
koreňoch a tradícii uctievania Sedembolestnej Panny Márie ako Patrónky
Slovenska, ktorý vysielame 15. septembra o 18.00 hod. na STV2.
(viď str. 31)
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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 20.15 - 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 hosť 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, 8.30,12.00,15.14
Krátke správy: 7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,13.00,15.00,24.00
r. - repríza

Úmysly apoštolátu modlitby
na mesiac september
Úvodník od o. Františka Puciho,
a o. Ján Babjak, SJ, nám priblíži život
ThDr. Nikodema Mikuláša Kretta, OSBM
Prečítajte si to o mesiac!
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• Za deti a mládež v katolíckych školách, aby v priebehu
svojho štúdia našli silných a múdrych vychovávateľov, ktorí
im pom ôžu rá sť v náboženskom presvedčení a v zdravom
postoji k životu.
• Aby Duch Svätý pôsobením Cirkvi a cirkevných spolo
čenstiev pom ohol nájsť zmierenie dvoch kórejských štátov.
• Za mládež, aby radostne prijímala kresťanskú formáciu
podľa určenia učiteľského úradu Cirkvi.
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Trošku z iného „súdka“ ...
Pre tých, ktorí z nepoznania nečítajú
žiadny kresťanský časopis napr. Slovo,
chcem napísať hlavne jednu m y
šlienku.,,^'ho už ja čítam, to ho môže
čítať úplne každý.“ To preto, že vôbec
nepatrím medzi zbožné príklady ľudí
a napriek tomu v poslednom čase je
to práve Slovo, z ktorého prečítam
takmer všetko.
Ak nás kňaz upozorní na nezáujem
o kresťanské periodiká, už mi nena
padne: „No je tam toho“ , ale to, o kolko
prichádzame. Isteže najprv o tridsať
korún, ale potom o všetko, čo rozširuje
naše poznanie. Nenájdeme človeka,
ktorý by nechcel vedieť viac. Ibaže sa
často tvári, že sa ho nič netýka. Myslím
si, že vo vzťahu k Slovu je to podobné.
A pritom máme možnosť ho hlavne
využiť pre seba. Lebo nie je len o de

jinách a vývoji kresťanstva, o živote osobností,
o vysvetľovaní ikon a o inom, ale hlavne je pre
siaknuté textami, ktoré sa dotknú človeka natolko,
že sa k nim neraz vráti, pretože podnecujú, mo
tivujú, upokojujú, vysvetľujú, usmerňujú...
Nemyslím si, že by ho niekto nechcel čítať. Skôr
je u nás rozhodnuté, že čo nemusíme, to neurobíme
a vôbec nevadí, že sa tým ochudobňujeme.
Najťažšie je dostať sa k svojmu prvému číslu,
pretože s dobrými návykmi sa ťažko začína. Nestáva
sa však často, že nám ho niekto podá do ruky.
-anMilá redakcia časopisu SLOVO!
Chcem sa vám poďakovať za skvelé články,
ktoré nájdem v každom čísle tohto časopisu.
Jedným slovom, vie potešiť na duši.
Ježiš Kristus je naozaj svetlom života každého
z nás. Kto verí v nášho Stvoriteľa a Spasiteľa, je
naozaj veriaci. Boli sme a budeme Božie deti.
Veď Boh nás nekonečne miluje. Vždy znova
a znova nám prejavuje svoju lásku. Kto ešte
nepocítil Božiu lásku, nevie, o čo prišiel. Ale každý
z nás má túto možnosť... Možnosť cítiť nekonečnú
Božiu lásku. Preto musíme veriť, že je pri nás
a vždy, v každej chvíli, nám pomôže. On vie, čo
je pre nás dobré a čo nám škodí.
Ďakujem vám ešte raz.
čitatelka Lucia

B L A H O Ž E L A N I A
Okrúhleho životného jubilea 80. rokov
života a 55. rokov kňazskej služby sa dožíva
náš bývalý vdp. Gabriel Németh t.č. na
odpočinku v Košiciach. My, veriaci želáme
mu veľa zdravia a Božieho požehnania do
ďalších rokov a ďakujeme mu za 27 rokov,
ktoré medzi nami prežil.
veriaci z farnosti Trhovište
Pri príležitosti 30. narodenín Vám o. Jo
zef Ivan prajeme mnoho zdravia a v našich
modlitbách Vám vyprosujeme veľa Božieho
požehnania. Za všetko Pán Boh nech Vám
dá veľa milostí, aby ste ešte dlho pôsobili
medzi nami.
vaši veriaci z farnosti Trhovište
Náš duchovný otec, dekan - kanonik
o. Ján Maďoran - správca farnosti Telgárt
oslávil dňa 16. júna 2002 svoje 35. naro
deniny. V našej farnosti pôsobí od r. 1990.
Ďakujeme Nebeskému Otcovi zato, že našu
farnosť obdaril dobrým a starostlivým kňa
zom, ktorý sa vzorne stará o veriacich
a spravuje ju v láske a Božej bázni. Želáme
mu, aby Boh žehnal jeho pastoračnú prácu,
obdaril ho svojimi milosťami, darmi Svätého
Ducha a dal ho pod ochranu Panny Márie.
Pri stejto príležitosti chceme zaželať veľa
zdravia a Božieho požehnania aj jeho pani
manželke Marcele Maďoranovej, ktorá dňa
5. júla 2002 oslávi 30. narodeniny.
veriaci farnosti Telgárt
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Vážený čitateľ, čitatelka
Predplatte si SLOVO na rok 2003 čím skôr.
Môžete vyhrať a zároveň nám pomôcť zvládnuť lepšie distribučnú agendu.
Predplatiteľské zľavy*:
Pri odbere 1-10 ks zľava 10%
normálne predplatné: 360 Sk,
zľavnené predplatné: 324 Sk.

P if

'

Pri odbere nad 10 ks zľava 20%
- normálne predplatné: 360 Sk,
zľavnené predplatné: 288 Sk.

SLOVO sa jednoducho stále oplatil Rozširujte m .
* Zľavy platia až do 30. novembra 2
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