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Sobota 1.3. -  Syropôstna sobota
- Spomienka úctyhodných pôstnikov;

Rúcho svetlé. Menlivé časti zo syropôstnej soboty. Čítania 
radové: Rim 14,19-23 a 16, 25-27, zač. 115; Mt 6,1-13, 
zač. 16. Pôstnikom: Gal 5, 22-26; 6,1-2, zač. 213; Mt 11, 
27-30, zač 43.

Nedeľa 2.3. - Syropôstna nedeľa
- Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup;

Rúcho svetlé. Radový hlas je ôsmy, radové evanjelium na 
utlerni je ôsme. Antifóny nedeľné. Tropár z hlasu, Sláva kon- 
dák z triode, I teraz podľa predpisu. Rim 13,11 b-14; 14,1 - 
4, zač. 112; Mt 6,14-21, zač. 17.
Poznámka: Zajtra - 3. marec - je prvý pôstny deň. Zaväzuje 
prísny pôst. Okrem zdržania sa mäsitých jedál, je záväzná 
zdržanlivosťaj od mlieka a mliečnych výrobkov. Prijaťpotravu 
je možné trikrát, z toho raz je možné najesť sa dosýta.

P rv ý  p ô s tn y  t ý ž d e ň  
Pondelok 3 .3 .-  Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci 

Kleonika Bazilisk;
- Prvý deň veľkého pôstu -  Sv. štyridsiatnlce. Prísny pôst;
1 Kor 3,18-23, zač. 129; Lk 21,8-9.25-27.33-36; zač. 105. 
Poznámka: Počas sv. štyridsiatnice je liturgické rúcho pôstnej 
farby. Okrem sobota nedieľ nie je predpísaná sv. liturgia. Ak 
sa slúži, menlivé časti sú z úmyslu. V stredu a v piatok sa 
slúži svätá služba vopred posvätených darov.

Utorok 4 .3 . - Náš prepodobný otec Gerazim od Jordána;
Rim 8,14-21, zač. 97; Mt 6,1-13, zač. 16.

Streda 5. marec - Svätý mučeník Konón; Zdržanlivosť od 
mäsa. Na službe vopred posvätených darov. Gn 1,24-31; 2, 
1-3; Prís 2,1-22. (2 Kor 4,13-18; Mk 11, 22-26, zač. 51).

Štvrtok 6.3. - Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria; Rim
15, 30-33, zač. 119; Mt 7, 7-11, zač. 20.

Piatok 7. 3. -  Svätí hieromučeníci, ktorí boli biskupmi 
v Chersone; Bažil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiteriosa ďalší;
Zdržanlivosť od mäsa. Na službe vopred posvätených darov. 
Gn 2, 20-25; 3,1-20; Prís 3,19-34. (1 Tim 2,1-7; Jn 15, 
1-8, zač. 50).

Sobota 8.3. - Prvá pôstna sobota
- Spomienka veľkomučeníkaTeodoraTyróna;

Antifóny predobrazujúce. Menlivé časti zo služby o muče
níkovi Teodorovi. Čítania radové; Hebr 1,1 -12, zač. 303; Mk 
2, 23-28; 3,1-5, zač. 10. Mučeníkovi: 2 Tim 2,1-10, zač. 
292; Jn 15,17-27; 16,1-2, zač. 52.

Nedeľa 9.3. - Prvá pôstna nedeľa
-  Štyridsiati svätí mučeníci zo Sebastey;

Liturgia sv. Bažila Veľkého. Radový hlas je prvý, radové 
evanjelium na utierni je deviate. Antifóny predobrazujúce. 
Tropár z hlasu, triody a o mučeníkoch. Sláva kondák o muče
níkoch, Iterazkondákztriody. Prokimen, aleluja a pričasten 
najprv z nedele a potom o mučeníkoch. Namiesto Dôstojné 
je sa spieva „Z teba milostiplná“ -  „O Tebí rádujetsja“ . Hebr 
11,24-26.32-40; 12,1 -2a, zač. 329b; Jn 1,43-51, zač. 5. 
Mučeníkom: Hebr 12,1 -10, zač. 331; Mt 20,1-16, zač. 80.

D r u h ý  p ô s tn y  tý ž d e ň  
Pondelok 10.3. - Svätý mučeník Kodrát a spoločníci; Rim
15,1-7, zač. 116; Mt 18,10-17, zač. 75.

Utorok 11.3. - Náš otec Sofronios, jeruzalemský patriarcha;
Gal 6, 2-10, zač. 214; Mt 4, 25; 5,1-13, zač. 10.

Streda 12.3. - Náš prepodobný otec a vyznávač Teofan 
Sigrianský.
-  Náš otec, svätý Gregor Dialogos, rímsky pápež;
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Na službe vopred posvätených darov: Gn 4,16-26; Prís 5, 
15-23; 6,1-3. (2 Kor 6,16-7,10; Mt 5, 20-26, zač. 12).

Štvrtok 13.3. - Prenesenie pozostatkov nášho otca svätého 
Nikefora konštantlnopolského patriarchu; 1 Kor 10,5-12,
zač. 144; Mt 5, 27-32, zač. 13.

Piatok 14.3. - Náš prepodobný otec Benedikt; Zdržanlivosť 
od mäsa. Na službe vopred posvätených darov. Gn 5,32; 6, 
1-8; Prís 6, 20-35; 7,1.

Sobota 1 5 .3 .- Druhá zádušná sobota; Antifóny každodenné. 
Menlivé časti zo služby za zosnulých. Rúcho čierne, alebo 
pôstnej farby. Radové: Hebr 3,12-16, zač. 309; Mk 1, 35- 
44, zač. 6. Zosnulým: 1 Sol 4,13-17, zač. 270; Jn 5, 24- 
30, zač. 16.

Nedeľa 1 6 .3 .- Druhá pôstna nedeľa
-  Svätí mučeníci Sabinus a Papas;

Liturgia sv. Bažila Veľkého. Radový hlas je druhý, radové 
evanjelium na utierni je desiate. Antifóny predobrazujúce. 
Tropár z hlasu, Sláva kondák z triode, I teraz podlá predpisu. 
Prokimen a pričasten z triody, aleluja z hlasu. Namiesto 
„Dôstojné je“ sa spieva „Z teba milostiplná“ -  „0 Tebí 
rádujetsja“ . Hebr 1, 1-14; 2, 1-3, zač. 304; Mk 2, 1-12, 
zač. 7.

T re t í  p ô s tn y  tý ž d e ň  
Pondelok 17.3. - Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek;
Ef 4, 25-32, zač. 227; Mt 5, 42-48, zač. 15.

Utorok 18.3. - Náš otec svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup;
Flp 2,12-16, zač. 241; Mt 10, 32-36, zač. 38.

Streda 19 .3 .- Svätí mučeníci Chryzant a Dária; Zdržanlivosť 
od mäsa. Na službe vopred posvätených darov. Gn 7, 6-9; 
Prís 9,12-18. (Ef 4,1-13; Mt 7,1-8, zač. 20).

Štvrtok 20.3. - Naši prepodobní otcovia, ktorých Saracéni 
pozabíjali v kláštore svätého Sávu; Kol 3, 4-11, zač. 257; 
Mt 7, 24-29; 8,1-4, zač. 24.

Piatok 21.3. - Náš prepodobný otec Jakub Vyznávač, katá- 
nijský biskup; Zdržanlivosť od mäsa. Na službe vopred

posvätených darov. Gn 8, 4-21; Prís 10, 31-32; 11,1-12. 
(Ef 5,1-8; Mt 6, 22-30, zač. 18).

Sobota 22.3. - Tretia zádušná sobota; Rúcho čiernej alebo 
pôstnej farby. Antifóny každodenné. Menlivé časti zo služby 
za zosnulých. Hebr 10,32-38, zač. 325; M k2,14-17, zač. 8. 
Zosnulým: 1 Sol 4,13-17, zač. 270; Jn 5, 24-30, zač. 16.

Nedeľa 23.3. - Tretia pôstna nedeľa -  poklona krížu
- Svätý prepodobný mučeník Nikon a jeho učeníci, ktorí boli 
s ním umučení;
Liturgia sv. Bažila Veľkého. Radový hlas je tretí, radové evan
jelium na utierni je jedenáste. Antifóny predobrazujúce. Tropár 
z hlasu a o kríži, Sláva i teraz kondák triody. Namiesto „Svätý 
Bože“ sa spieva „Tvojmu krížu“ . Prokimen, aleluja a pričasten 
triody. Namiesto „Dôstojné je“ sa spieva „Z teba milostiplná“
-  „O Tebí rádujetsja“ . Hebr 4,14-16; 5,1-6, zač. 311; Mk 
8, 34-38; 9,1, zač. 37.

Š tv r tý  p ô s tn y  tý ž d e ň  
Pondelok 24.3. -  Predprazdenstvo Zvestovania presvätej 

Bohorodičke
- Náš prepodobný otec Zachariáš;

Antifóny predobrazujúce. Tropár, Sláva i teraz kondák, proki
men, aleluja a pričasten z predprazdenstva. Namiesto „Svätý 
Bože“ sa spieva „Tvojmu krízu“. Flp 2, 5-11, zač. 240; Mt 
13,10-23, zač. 51. Na Velkej utierni (alebo v prípade, že sa 
slúži služba vopred posvätených darov) čítania z triody: Gn 
8, 21-22; 9,1-7; Prís 11,19-31; 12,1-6. Sviatku: Gn 28, 
10-18; Ez 43, 27; 44,1-4; Prís 9,1-11; Veľké povečerie 
s lítijou.

Utorok 25. 3. - Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, 
Bohorodičke Márii, vždy Panne; Prikázaný sviatok. Liturgické 
rúcho je svetlé. Večiereň s lit. sv. Jána Zlatoústeho. Gn 9,8- 
17; Prís 12, 8-22 (z triody); Ex 3 ,1-8a; Prís 8, 22-30 (zo 
sviatku). Po prechode na liturgiu spievame „Svätý Bože“. 
Prokimen, aleluja, Zvelebuj a IX. irmos, pričasten zo sviatku. 
Myrovanle. Hebr 2,11 -18, zač. 306; Lk 1, 24-38, zač. 3.

Streda 26.3. - Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi;
Zdržanlivosť od mäsa. Na službe vopred posvätených darov. 
Gn 9,18-29; 10,1; Prís 12, 23-28; 13,1-9. (Gal 5, 22-6,
2; Mt 9,18-26, zač. 32).

Štvrtok 27.3. -  Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna;
Gal 2,16-20, zač. 203; Mt 25,14-30, zač. 105.

Piatok 28.3. - Naši prepodobní otcovia Hilarión Novýa Štefan 
Divotvorca; Pred sv. službou vopred posvätených darov sa 
odkladá sv. kríž. Gn 12,1-7; Prís 14,15-26. (2 Tlm 3,10- 5 
15; Mt 25,1-13, zač. 104).

Sobota 29.3. - Štvrtá zádušná sobota; Rúcho čiernej alebo g 
pôstnej farby. Antifóny každodenné. Menlivé časti zo služby '  
za zosnulých. Radové: Hebr 6 , 9-12, zač. 313; Mk 7 ,3 1 -1 
37, zač. 31; Zosnulým: 1 Kor 15,47-57, zač. 163; Jn 5,24- ? 
30, zač. 16. ä

Nedeľa 30.3. - Štvrtá pôstna nedeľa
- Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík; '

Liturgia sv. Bažila Veľkého. Rádový hlas je štvrtý, radové evan-1 
jelium na utierni je prvé. Antifóny predobrazujúce. Tropár ž 
z hlasu, Sláva kondák triody, I teraz podľa predpisu. Prokimen, | 
aleluja a pričasten triody. Namiesto „Dôstojné je“ sa spieva |  
„Z teba milostiplná“ -  „0 Tebí rádujetsja“ . Hebr 6,13-20, j
zač. 314; Mk 9,17-31, zač. 40. J

f

P ia ty  p ô s tn y  tý ž d e ň  
Pondelok 31.3. - Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky : 
biskup; Rim 12,1-3, zač. 108; Lk 6, 31-36, zač. 26.

o. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.}
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P r í r o d a  - s y m f ó n i a  B o ž e j  l á s k y

o. RNDr. Jozef Voskár
títulárny kanonik, 
odborný asistent 

Katedry kresťanskej filozofie

Milované sestry a bratia!

Koncert symfonického orchestra nepo
chybne patri k najväčším umeleckým hudob
ným zážitkom, keď sa uvádzajú veľké symfo
nické diela svetových majstrov hudobného 
umenia. Veľké hudobné telesá orchestrov 
bývajú zložené z množstva rôznych hudob
ných nástrojov, počnúc strunovými sláčiko
vými nástrojmi, strunovými bicími alebo 
brnkacími nástrojmi cez mnohoraké dychové 
nástroje, organ až po rôzne zvonkohry, 
xylofóny, činely či bubny. Pre každý nástroj 
hudobný skladateľ zložil partitúru. Nie všetci 
hrajú všetko na jeden tón, v rovnakej inten
zite, To by sa jednoducho nedalo počúvať. 
Každý nástroj hrá svoju časť v dokonalej 
harmónii tónov s ostatnými nástrojmi presne 
podľa paličky dirigenta.

Tento obraz nám hádam najlepšie pomôže 
pochopiť symfóniu živej prírody a celého 
stvorenstva, ktoré spolu s človekom má byť 
oslavou Stvoriteľa, svojho dirigenta. Prichádza 
jar a s ňou prvé tóny symfónie Božej lásky 
v podobe teplejších lúčov slnka, v podobe

prvých kvietkov, v podobe nalievajúcich sa 
pukov na stromoch, v podobe sviežej zelene 
prvej trávy a veselého švitorenia vtákov. 
K tomu sa pridáva žblnkot horských bystrín, 
šum lesa a závan teplého južného vetra do 
našich polí a záhrad. K jarným tónom tejto 
Božej symfónie postupne pribúdajú v lete 
ďalšie, keď orchester hrá mohutnú oslavnú 
melódiu svojmu Stvoriteľovi v úžasnej pes
trosti stvorenstva, v kráse kvetov, v novom po
tomstve živočíchov podľa svojho druhu, vo 
vzmáhajúcej sa úrode rôznych plodov a ovo
cia a všetkého, čo živí telo človeka. Mohutné 
„maestóso" na oslavu Stvoriteľovej dobroty 
prichádza aj liturgicky v Cirkví 1. septembra 
ako ďakovanie za celé stvorenstvo, za úrodu 
a za všetko, čo dostávame od Boha ako dar 
jeho lásky a dobroty.

Možno sa už mnohí v tejto chvíli pýtate 
v duchu sami seba. Prečo taký dlhý poetický 
úvod k tomu, čo má byť jadrom tohoto prího
voru. Áno, jadrom príhovoru je náš naozaj 
kresťanský postoj ku všetkému, čo nás obklo
puje, všetko, čo Boh stvoril pre nás, pre naše 
dobro, pre naše zdravie, pre naše šťastie, pre 
náš život. Všetko aj pre náš život zohráva svoju 
úlohu, hrá svoj „part" v symfónií nášho života. 
Boh nás urobil závislými na celom stvoren- 
stve, bez ktorého by sme nemohli žiť. Nemô
žeme žiť bez rastlín, bez stromov a kríkov, 
nemôžeme žiť bez živočíchov, nemôžeme žiť 
bez zdravej pitnej vody, bez zdravého čistého 
vzduchu, bez zdravej úrodnej pôdy, odkiaľ 
pochádzajú zdravé potraviny. Tu ale všetko 
so všetkým súvisí v harmonickej súladnosti 
a jednote všetkých zložiek nášho prirodze
ného domova, nášho životného prostredia. Nič 
z toho nemôžeme vylúčiť ako nepotrebné 
a bezvýznamné pre náš život tak, ako dirigent 
nemôže vyhodiť z orchestra huslistov, pre 
ktorých skladateľ napísal partitúry, a namies
to toho by tam svojvoľne vložil zvuk pneu
matickej zbíjačky alebo zvuk cirkulárky. My 
musíme vedieť žiť v symfónií, čiže v súzvuku 
so všetkým stvorenstvom ako so svojimi 
bratmi a sestrami, ako ich nazýval svätý 
František Assiský. Môžeme a máme všetko 
potrebné pre náš život múdro používať

a využívať a zodpovedne spravovať, a nie byť 
despotickým a neobmedzeným „pánom" vo 
svojom egoizme ničením, poškodzovaním 
a devastáciou toho, čo patrí všetkým nielen 
teraz žijúcim, ale aj tým, čo ešte len po nás 
prídu.

Niekedy bol človek viac spojený s prí
rodou, viac si uvedomoval závislosť na nej 
a viac vedel prosiť a ďakovať Bohu za všetko, 
čo od neho dostal ako jeho dar. Dnes je to 
ináč. Mnohé detí, najmä v mestách, nikdy 
nevideli živú kravu alebo ovcu, nevedia 
povedať, z čoho sa robí múka alebo cukor.
O väčšine vecí, ktoré majú k svojmu životu, 
nepoznajú ich skutočný pôvod v prírode, ale 
ich považujú len za výrobok továrne.

Preto tu stojí veľká úloha pred kresťan
skými rodičmi, pred učiteľmi, vychovávateľmi, 
katechétmi a kňazmi, aby sa obnovilo poz
nanie týchto súvislostí, aby sa obnovilo 
poznanie, že všetko čo máme, je darom Bo
žím, že máme deti naučiť žasnúť nad krásou 
a zmysluplnosťou života každého tvora, že 
Boh nič zbytočne nestvoril, že ich máme viesť 
k úcte ku každej forme života, ku čistote a po
riadku v prírodnom a životnom prostredí, do 
ktorého nás Boh umiestnil ako správcov a nie 
ako pánov. Pán je iba jeden - Boh Stvoriteľ, 
ktorému všetko patrí, a my ako spolupra
covníci na Božom diele ho máme múdro 
a zodpovedne spravovať. Božie dielo - stvo
renstvo je veľká symfónia, kde Boh pre kaž
dého tvora určil jeho miesto, jeho úlohu a dal 
mu nástroj, ktorým bude hrať svoju časť v or
chestri. Vtedy bude najväčšia oslava Boha, 
keď budeme všetci hrať svoj part v tejto sym
fónií, a nebudeme ju znehodnocovať dishar
móniou, ktorá pochádza z devastácie prírod
ného a životného prostredia. Pre tento 
orchester, ktorým je celá príroda spolu s člo
vekom, Boh nielen zložil nádhernú symfóniu 
života, aleje aj jej dirigentom. My len pozorne 
sledujme jeho dirigentskú paličku.

Á .  --------d /

Neinvestičný fond sv. Ján Krstiteľ, n. f.
v Prešove prosí aj v nastávajúcom roku
o pomoc cez 1 % zo zaplatenej ročnej dane. 
Účelom fondu je združovanie peňažných 
prostriedkov na:
- podporu vzdelávania seminaristov
- podporu vzdelávania žiakov základných 
a stredných gréckokatolíckych cirkev
ných škôl
- podporu celoživotného vzdelávania 
gréckokatolíckych biskupov, kňazova laikov

- rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt Gréckokatolíckej cirkvi 
a východného obradu na Slovensku
- ochranu a podporu zdravia a sociálnu podporu.

Číslo účtu: 10006-66513060/4900
IČO: 36167126

Viac o fonde sa môžete dočítať na www.gojdic.sk Prípadné otázky ohľadom fondu môžete napísať e-mailom: 
mdancak@unipo.sk, telefón: 0905 423308,051/7725420 alebo v sídle fondu na ul. Sládkovičovej 23 v Prešove.

j h |  g  1% pre Gréckokatolícku diecéznu
#  ^  #  charitu
I  I  #  1% pre blížneho v núdzi
I I #  Drahé sestry a bratia v Kristu!
I  m  #  Ponúkame Vám opäť možnosť podporiť

#  m  ■  aktivity na pomoc núdznym, sociálne 
# 1 1  odkázaným, ľudom v kríze, starším, opus-

#  # 1 1  teným a postihnutým deťom prostred-
|  #  %  #  níctvom zákona o poskytnutí 1% z dane.

■  #  Vdäka Vám sa v minulom roku podarilo
vyzbierať čiastku 106 666,- Sk, ktorá bola 

použitá na dofinancovanie Nocľahárne Archa a Domu Charitas v Prešove. 
Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovednej 1% zaplatenej dane s predtlačenými 
údajmi si môžete vyzdvihnúť na príslušnom farskom úrade alebo priamo v Centre 
diecéznej charity v Prešove, na Hlavnej ulici č. 2.

Číslo účtu: 28039570/ 0200 .
S vďakou v mene všetkých núdznych 

Ing. Maroš Šatný, riaditeľ GK DCH
Viac inform ácii môžete získať na tei. č.: 051/7723970 alebo e-mailom: charitagkdch@ stonline.sk.
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SEKTY SA ROZMÁHAJÚ PRE NEDOS
TATOČNÉ NÁBOŽENSKÉ VZDELANIE

P ápež Ján Pavol U. prijal na audiencii 
biskupov z juhu Brazílie, ktorí bolí vo 

Vatikáne na návšteve ad limína. V príhovore 
k nim zdôraznil, že dnes síce existuje celo
svetový návrat náboženstva, čo však prináša 
so sebou zárodky a podnety, ktoré neslobodno 
zanedbávať. Brazílskym biskupom položil 
otázku, či jav šírenia sa siekt v ich krajine nie 
je snáď konkrétnym znamením nespokojnej 
túžby po nadprirodzenom a pokračoval:

„Nie je to pre vás pastierov skutočná výzva 
obnoviť štýl prístupu k veriacim v rámci cir
kevného spoločenstva a naliehavým podne
tom pre novú a odvážnu evanjelizáciu, ktorá 
rozvinie formy katechézy predovšetkým pre 
dospelých? Veď viete, že toto šírenie sa siekt 
často spočíva vo veľkom nedostatku nábožen
ského vzdelania. Dnes vládne tendencia 
prezentovať náboženstvá a rôzne duchovné

skúsenosti už iba na úrovni najmenšieho 
spoločného menovateľa, takže sa zdajú byť 
takmer všetky rovnaké s tým výsledkom, že 
každý sa cíti slobodný nasledovaťbez rozdielu 
tú alebo inú navrhnutú cestu spásy

Keď k tomu prirátame prozelytízmus, kto
rým sa vyznačujú mimoriadne aktívne a do
tieravé skupiny týchto siekt, pochopíme nalie
havosť podporovať dnes vieru kresťanov tým, 
že im umožníme stálu náboženskú formáciu, 
aby sa tak stále viac prehlboval ich osobný 
vzťah ku Kristovi."

Na záver sa Svätý Otec zaoberal témou 
inkulturácíe radostnej zvesti v afro-brazílskom 
kultúrnom prostredí, najmä vzhľadom na 
liturgické obrady, terminológiu a charakteris
tické výrazy hudby a gíest.

Z E /T K K B S

KROKY NA PREKONANIE 
1552-ROČNEJ SCHIZMY

V dňoch 27. až 29. januára sa vo Vatikáne 
zišli predstavitelia starobylých východ

ných cirkví, aby začali druhú fázu dialógu na 
ceste k jednote. Sú to cirkvi, ktoré sa dekrétmi 
Štvrtého ekumenického koncilu v roku 451 
v meste Chalcedón, oddelili od Cirkví, teda 
od Rímskeho a Carihradského patriarchátu. 
Stretnutie malo prípravný charakter a malo 
stanoviť témy a metódy budúceho dialógu.

V prvej fáze dialógu pápež Ján Pavol 11. 
a hlavy týchto cirkví podpísali významné 
krístologické vyhlásenia vzhľadom na obe 
prirodzenosti Krista definované na spomí
nanom koncile.

V súvislosti s monofyzitizmom sa defini
tívne vyhlásilo, že schizma nastala pre ťaž
kosti jazykového charakteru a problémy

vzájomného dorozumenia v gréckej a semit- 
skej kristologíckej terminológii. Napríklad 
v spoločnom vyhlásení, ktoré podpísali pápež 
Ján Pavol 11. a arménsky katoíikos Karekín 1. 
v roku 1996 sa konštatuje, že „Kristus je Slovo, 
ktoré sa stalo telom, dokonalý Boh vo svojej 
božskej povahe a dokonalý človek vo svojej 
ľudskej prirodzenosti".

Medzí starobylé východné cirkvi patria: 
koptský Alexandrijský patriarchát v Egypte, 
sýrsky Antiochijský patriarchát, Apoštolská 
arménska cirkev v Ečmiadzine a Libanone, 
Etiópska pravoslávna cirkev a Eritrejská pra
voslávna cirkev, ktoré vyšli z Alexandrijského 
patriarchátu ako aj Sýrskomalankárska cirkev.

ZENIT/TK KBS

A R C H A N JE L  GABRIEL JE 
H O R Ú C IM  K A N D ID Á T O M  
N A  PO ST P A TR Ó N A  IN TER N ETU

Predstavitelia katolíckej cirkví hľadajú patróna internetu. V súčas 
nej dobe na ínternetových stránkach jednej katolíckej organi

zácie zo severu Talianska prebieha súboj o to, ktorý svätý by bol na 
tento post najvhodnejší. Podľa amerického listu The Washington Post 
je horúcim kandidátom na víťaza archanjel Gabriel. Bol to práve on, 
kto priniesol pre kresťanov dôležitú sp'rávu: zvestoval Márii, že 
privedie na svet Ježiša. „Po tomto patrónovi začal byť veľký dopyt. 
Zdalo sa nám, že práve internet by bol najlepším nástrojom, ako ho 
zvoliť," povedal Roberto Diani, poradca talianskej biskupskej 
konferencie. O konečnom menovaní však rozhodne pápež. Patróna 
internetu je možné voliť na stránke www.santiebeati.it

Zdroj: Lidové noviny, 30.1.2003, redakčne krátené 
Detail archanjela Gabriela z ikony Zvestovania presvätej Bohorodičke
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ZÁVER TÝŽDŇA MODLITIEB 
ZA JEDNOTU KRESŤANOV

Na záver Týždňa modlitieb za jednotu 
kresťanov sa konala v sobotu večer 25. 

januára, v moskovskom katedrálnom chráme 
Nepoškvrneného Počatia Panny Márie ekume
nická bohoslužba za účasti predstaviteľov 
a veriacich ôsmich kresťanských konfesií - 
katolíckej, pravoslávnej cirkvi i protestantských 
spoločenstiev.

Až na predstaviteľa Pravoslávnej Cirkví 
moskovského patriarchátu, v programe vystú
pili všetci prítomní predstavitelia. V príhovo
roch predstaviteľov jednotlivých konfesií sa 
požiadavka budovať jednotu medzi kresťanmi 
zdôrazňovala ako odpoveď na Božie slovo - 
Ježišovu veľkňazskú modlitbu o jednotu svo
jich učeníkov. Stále viacvzájomná láska a pod
pora medzi kresťanmi rôznych konfesií sa javí 
byť nevyhnutnou známkou ich skutočného 
nasledovania Krista. Nás, krestänov spája viera 
v Najsvätejšiu Trojicu, jeden Boh, Božie Slovo 
a ďalších mnoho spoločných vecí. Je treba sa 
modliť o to, aby nás Boh urobil nástrojmi zjed
notenia, V cirkevných spoločenstvách sa 
dostáva problém jednoty stále viac do popredia 
a stáva sa predmetom ich modlitieb. Ako 
odznelo, napriek tomu, že v minulosti a aj teraz 
je Cirkev skúšaná ranou rozdelenia, je tiež 
mnoho dôvodov na optimizmus. Tým naj
podstatnejším dôvodom je samotná modlitba 
Ježiša Krista o jednotu kresťanov. Dôvodom na 
optimizmus je aj to, že ešte pred niekoľkými 
desaťročiami podobné modlitbové stretnutia 
medzí kresťanmi v Rusku nebolí možné, a to 
nielen z politických príčin. Rečníci uviedli aj 
príklady vzájomnej spolupráce medzi sebou, 
napríklad pri poskytovaní chrámov na modlit
bové účely. Zdôraznili tiež potrebu vnútorného 
obrátenia a uznania vlastných vín pred 
druhými, ako to v mene Cirkvi pri príležitosti 
Veľkého jubilea roku 2000 urobil Ján Pavol 11..

Ako posledný vystúpil metropolita Tadeusz 
Kondrusiewicz, ktorý okrem iného povedal: 
„Vaša prítomnosť tu i naša spoločná modlitba 
sú viditeľným znakom úsilia o jednotu, je to 
prejav nášho vedomia príslušností ku Kristovi
- jedinému Spasiteľovi včera, dnes í zajtra 
(porov, Hebr 13, 8) - je to, vyjadrenie nádeje, 
že jednota je možná."

Potom, vo svetle 
Ježišovej veľkňazskej 
modlitby - „aby všetci 
boli jedno" (Jn 17, 21), 
hovoril o rane rozde

lenia, ktorá stále krváca a jej bolesť sa stala 
chronickou. Ak by sme neprijímali žiadne 
opatrenia, každý rok by sa liečba stávala 
obtíažnejšou. Aký paradox, že dnes politici 
a ekonómovia čisto na pragmatickom základe 
rýchlejšie nachádzajú spoločný jazyk a v ob
lasti spoločnej spolupráce vidíme priam 
zázraky ich vynachádzavosti, a my, „ktorí 
vyznávame vieru v jediného Spasiteľa a Pána, 
uznávame, že Kristus založil jednu-jedinú 
Cirkev, prijímame Sväté písmo za zdroj našej 
viery, posilňujeme sa tou istou Božou milosťou, 
na počudovanie ostatného sveta a na našu 
hanbu, nemôžeme svedčiť o tom, že sme 
jednoliaty celok".

Aj to je príčina, že napriek vkladu, ktorý 
kresťanstvo prinieslo pre Európu, dnes ju nazý
vajú nielenže postkresťanskou, ale tiež antí- 
kresťanskou. V Rusku nastal čas duchovnej ob
novy v mnohých smeroch. „Cirkev ako spo
ločenská ustanovizeň sa hodnotí veľmi vysoko
- stojí na treťom mieste po inštitúte prezidenta 
a armády. No súčasne, veľmi málo veriacich si 
praje žiť v súlade s učením Cirkvi, čo svedčí 
o krajne nízkej náboženskej úrovní spoločnosti. 
A my, kresťania, predstavujeme časť tejto 
menšiny. Keď k tomu vezmeme do úvahy faktor 
rozdelenia, situácia vyzerá ešte oveľa viac 
skľučujúca“ História kresťanstva dokazuje, že 
„dar kresťanskej jednoty nosíme v hlinených 
nádobách“ (porov. 2 Kor 4,7). Ľahko sa jednota 
rozbíja, ťažko sa zliepa, obnovuje, aleje možné 
ju obnoviť. Je to dar Svätého Ducha, ako o tom 
hovorí aj Ján Pavol 11. v Apoštolskom liste Novo 
míllennío íneunte (48). A Trojjediný Boh, ktorý 
sa nám zjavuje ako príklad ideálnej jednoty, vo 
Svätom Duchu nás smeruje k vzájomnému 
chápaniu, spolupráci, rozvíjaniu dialógu, v ko
nečnom dôsledku, k jednote. Inej alternatívy 
pred výzvami doby pre nás, kresťanov, niet. 
Dnešné modlitbové stretnutie, aj keď je možno 
iba malým krokom dopredu, má napomôcť 
obnoviť naše srdcia vykročiť s „novou nádejou" 
(porov Ŕim 4,18) k ustanoveniu dlho očakáva
nej jednoty, „Lebo v Pánovi „niet Východu ani 
Západu, Juhu ani Severu, je iba veľké bratstvo 
lásky", ukončil svoj príhovor arcibiskup a v me
ne všetkých udelil prítomným požehnanie.

Marián Jurčišin, Moskva

PÁPEŽ PROSÍ O  M O D LITB Y  ZA  OBETE N E H O D Y  
RAKETOPLÁNU C O L U M B IA  p -------------------

Pápež Ján Pavol 11. vyzval k modlitbám za obete katastrofy 
amerického raketoplánu Columbia. ktorý sa roztrhol pri 

pristavaní nad štátom Texas. Vyjadril svoje hlboké pohnutie, 
ktoré mu spôsobila táto bolestná správa o tragickej explózii, 
ktorá ukončila život siedmich astronautov a povedal: „Prosím 
všetkých, aby sa modlili za obete tejto nehody. Prišli o život pri 
plnení medzinárodnej vedeckej misie. V tejto chvíli ťažkej skúšky 
som duchovne blízko ich príbuzným, ktorých ubezpečujem o
svojej modlitbe." -------------------

TK KBS t̂art rar̂ et0P^nu Columbia

Po stopách
apoštolov 
sv. Pavla
3 sv. O nd reja
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Nezvyčajné biskupské primície v Nitre

V  nedeľu 19. januára 2003 sa Nitra stala 
dejiskom slávnosti, ktorá sa dá označiť 

za výnimočnú. Svoju prvú archíjerejskú 
liturgiu tu slávil Mons. Milan šášik, ktorého 
vymenovala Svätá stolica za apoštolského 
administrátora Mukačevskej eparchie a ktorý 
prijal veľkňazskú chirotóníu v Bazilike sv. 
Petra v Ríme na sviatok Bohozjavenia z rúk 
Petrovho nástupcu Jána Pavla 11.

Katedrálu sv. Emerama zaplnili do posled
ného miesta popri pravidelných návštevníkoch,

predovšetkým pútnici z neďalekej Lehoty, 
rodiska nového biskupa, i z rozličných vzdia
lenejších obcí, kde pôsobil ešte ako kaplán 
a farár. Ani v presbytériu nebolo veľa voľného 
priestoru. Prímicianta obklopovali kňazi, bo

hoslovci a prisluhujúci byzantského 
í latinského obradu, hlavne z gréckokato
líckeho bratislavského dekanátu, z nitrian
skeho Seminára sv. Gorazda, rehoľní spo- 
lubratia z misijnej kongregácie sv. Vincenta 
de Paul, zo zahraničia tu boli hostia z Ka
tolíckej univerzity v Eichstätte, provinciál 
baziliánov v Českej republike o. Metodij 
Špífík a ako najprominentnejší hosť stál po 
jeho boku biskup, Mons. Pavol Hnilica.

Byzantská božská liturgia, ktorá si 
obzvlášť dáva záležať na tom, aby prib
lížila človeku skutočnosť, že Boh je krás
ny, vynikla teraz takmer 
v celej svojej nádhere.
Treba povedať, že to bo
lo aj vďaka pomoci pre
šovských bohoslovcov 
a starostlivosti hostite
ľov z Biskupského úra
du v Nitre a organizáto
rov z našich farností 
v Bratislave a Nitre, 
ktorí pripravili okrem 

iného improvizovaný íko- 
nostas a každému poskytli 
8-stranovú knižočku s bo
hoslužobnými textami.
Chvályhodný podiel na tom 
má aj bratislavský grécko
katolícky chrámový zbor, 
tentoraz spojený Chrysos- 
tomos a Kyrillomethodeon, 
ktorý viedli striedavo Peter 
Plško a Adrián Kokoš. Aj tí veriaci, čo ešte 

nepoznali liturgiu sv. Jána Zlatoústeho, 
sa teda mohli plne zapojiť do svätej 
služby naozaj „jednými ústami a jedným 
srdcom" - spevom alebo pri niekoľkých 
umelecky náročnejších hymnoch aspoň 
meditatívne. Všetky obavy, s akým pri
jatím sa stretne východná liturgia v tomto 
dominantne západnom 
prostredí, sa ukázali na
skrze prehnané. Prispelo 
k tomu zrejme aj to, že 
hlavným jazykom liturgie 
bola síce slovenčina, ale 
spevy v gréčtine a cirkev
nej slovančine zvýraznili 
nadnárodný a dejinný roz
mer Cirkvi.

Symbolicky ho vyjad
rovala prítomnosť relikvii 
nášho apoštola sv. Cyrila, 
ktoré boli počas celej litur
gie položené na hlavnom 
oltári. Veľmi vhodne preto 
vladyka Milan šášik vo svo

jej hutnej homílíí spojil evanje
liovú tému chudoby a úplného 
nasadenia v šírení Kristovej 
blahozvesti, čoho žiarivým 
vzorom je aj blažený Teodor

Romža, mučeník na prestole Mukačevskej 
eparchie, s perspektívami svojho pôsobenia 
v ťažších podmienkach, než aké poznáme na 
Slovensku. Poukazujúc na slová svojho svä- 
titefa, ktorý uložil novým arcipastierom, aby 
predstavovali zjavenie milosrdnej lásky Boha 
k ľudom, povzbudil všetkých k spoločenstvu 
modlitby, ktoré sa zavŕši v plnom spoločenstve 
s Kristom a všetkými svätými.

Duch jednoty vo viere a v modlitbe vyjad
rený aj záverečnou pápežskou hymnou 
a opakovanými „mnoholitsvije" vyprevádzal 
vladyku Milana šášika do jeho pôsobiska.

Všetci sa spájame s ním vo vrúcnej prosbe, 
aby u našich bratov na Zakarpatí Boh svojou 
priazňou naplnil slová žalmu, ktorými otec 
biskup žehnal na všetky svetové strany 
dikiriom a trikiríom: „Pane, navštív a chráň 
túto vinicu, veď ju vysadila tvoja pravica!"

Doc. PhDr. Daniel Škoviera
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Posledná rozlúčka s emerítným 
biskupom, Mons. M  Rusnákom, CSsR

16. januára 2003 zomrel v Kanade emeritný sloven
ský gréckokatolícky biskup Michal Rusnák, CSsR. Pri
nášame správu zo slúženia pohrebných obradov.

Spolu so Svätým Otcom počas jeho návštevy v Kanade v r. 1984

Vo štvrtok, 23. januára 2003, boli po
zostatky otca biskupa Michala pre

nesené do jeho obľúbeného gréckokatolíc
keho chrámu Narodenia Bohorodičky v To- 
ronte, do chrámu, ktorý bol jeho domovom 
po mnohé roky.

Parastas slúžil metropolita Michal Bzdel, 
CSsR, ktorého sprevádzalo početné ducho
venstvo. Chrám bol plný priateľov, mladých 
i starých. Mnohí z nich boli s biskupom Mi
chalom od chvíle, ked začal chrám fungovať. 
Ich hlasy spolu s nádhernými melódiami 
Parastasu sa ozývali po celom chráme.

Nočné bdenie pri zosnulom biskupovi Mi
chalovi trvalo do 21. hodiny, keď sa jeho po
zostatky previezli do slovenskej Katedrály 
Premenenia Pána v Markhame, Tam telo 
prijal biskup John Pazak, CSsR, spolu

s P, Johnom Fetscom,
CSsR, Mons. Andrejom 
Sinalom, S.Th.D, a P Pav
lom Tomkom, CSsR.

V piatok 24. januára 
v Katedrále Premenenia 
Pána sa na slávení Paras
tasu za zosnulého otca 
biskupa zúčastnili biskup 
John Pazak, CSsR, metro
polita Michael Bzdel,
CSsR, metropolita Basil 
Schott, OFM, biskup Cor- 
nelius Pasichny, OSBM, 
biskup Severian Yakymyshyn, OSBM, biskup 
John Kudrick, rímskokatolícki biskupi a os
tatné duchovenstvo. Bdenie pri zosnulom 
biskupovi, ktoré trvalo celú noc až do 
pohrebnej liturgie v sobotu, sa začalo po 

Panychíde.
V sobotu skoro ráno sa 

chrám zapĺňal farníkmi z celej 
eparchie. Prišli z Hamiltonu, 
Toronta, Oshawy, Wellandu, 
Windsoru, Markhamu a Mont
realu, Pohrebnú liturgiu slúžil 
biskup John Pazak, CSsR, s Je 
ho Eminenciou Aloysisom 
kardinálom Ambrozicom, to- 
rontským arcibiskupom a bis
kupi, ktorí sa zúčastnili v pia
tok v Katedrále Premenenia 
Pána v Markhame na poh
rebných obradoch. Tiež boli

prítomní biskupi Clune a Lacey z torontskej 
arcidiecézy a reverendom Arthurom Brow- 
nom, ktorý zastupoval anglikánsku cirkev 
v Toronte. Zástupcom ambasády Slovenskej 
republiky v Ottawe bol Dr, Rastislav Puchala 
so svojou manželkou. Z mesta Markham boli 
prítomní Frank Scarpíttí, zástupca primátora 
a poradca Joseph Vírgíllio. Na pohrebe sa 
zúčastnil aj John Stephens, čestný konzul 
Slovenskej republiky, s manželkou a Dr. Mark 
Stolarík, prezident kanadsko-slovenskej ligy 
s manželkou.

Po pohrebnej liturgii previezli telesné 
pozostatky biskupa Michala Rusnáka, CSsR, 
na cintorín Sv. kríža v Tornhílle, kde ho 
pochovali.

Na záver boli všetci prítomní pozvaní 
spoločné stretnutie,

Mary Snell 
preložila: Erika Tureková
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BRATISLAVA - V pondelok 20. januára 2003 o 12.00 
hodine pápež Ján  Povol II. vymenoval za prvého 
vojenského ordinára na Slovensku J. E. Mons. Františka 
Rdbeka, doterajšieho pomocného biskupa Nitrianskej 
diecézy.

Mons. František Rábeksa narodil 17. februára 1949 
v Sládečkovciach v Nitrianskej diecéze. Na kňaza bol 
vysvätený 17. júna 1 972. Ako kaplán pôsobil 
v Bošanoch a Nitre, od roku 1979 pôsobil ako správca 
pútnického miesta Nitra-Kalvária. V rokoch 1989- 
1990 bol správcom farnosti v Čiernom pri Čadci; od 
februára 1990 pôsobil ako generálny vikár Nitrianskej 
diecézy, kde bol 13. júla 1991 menovaný a 27. júla 
vysvätený za biskupa. V rokoch bezprostrednej prípravy 
na Veľké Jub ileum  roku 2000 bol predsedom 
prípravného výboru. V tejto súvislosti publikoval 
dvojzväzkové dielo Štafeta viery. Okrem toho bol 
v rámci Konferencie biskupov Slovenska predsedom 
Komisie pre vedu, vzdelanie a kultúru.

Zriadenie vojenského ordinariátu a nové poslanie Mons. 
Rábeka predvída už Základná zmluva medzi Svätou 
stolicou a Slovenskou republikou (november 2000) 
a upravuje medzinárodná Zmluva o duchovnej službe 
katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených 
zboroch Slovenskej republiky, ktorú ratifikoval prezident 
Rudolf Schuster 28. októbra 2002 vo Vatikáne. Podľa 
čl. 14 a 15 Základnejzmluvymá Katolícka cirkev právo 
vykonávať pastoračnú službu v ozbrojených silách 
a policajnom zbore, ako aj v ústavoch na výkon väzby 
a v nápravnovýchovných ústavoch na výkon trestu 
odňatia slobody. Uzatvorením zmluvy sa Slovensko 
zaradilo k 34 štátom sveta, v ktorých už boli Katolíckou 
cirkvou zriadené ordinariáty ako súčasť ozbrojených síl 
a ozbrojených zborov. Katolícka cirkev pôsobí v rezorte 
Ministerstva obrany SR už 8 rokov a v Zbore väzenskej 
a justičnej stráže 6 rokov, ale na Ministerstve vnútra 
SR a v Policajnom zbore však doteraz neúčinkovala.

Na základe tejto parciálnej zmluvy zriadila Svätá stolica 
podľa kánonického práva ord inariá t Ozbrojených síl 
(OS) a Ozbrojených zborov (0Z ), postavený na úroveň 
diecézy, ktorý bude osobitnou inštitúciou v štruktúrach 
týchto ozbrojených zložiek. Ordinariát bude mať 
kánonickú právnu subjektivitu, ale bude aj právnickou 
osobou podľa právneho poriadku SR. Sídlo ordinariátu 
bude v hlavnom meste SR Bratislave, organizačne 
pričlenenou k Ministerstvu obrany SR, kanceláriami 
vikárov na Generálnom štábe OS SR, pri Prezídiu 
Policajného zboru SR a na Generálnom riaditeľstve 
Zboru väzenskej a justičnej stráže, ako aj štruk
túrovanými miestami pre duchovných v jednotlivých 
zložkách OS a 0Z.

TKKBS

PREŠOV-SEKČOV - V nedeľu 19. januára vystúpil vo 
farnosti Povýšenia s v. Kríza v Prešove -  na sídlisku 
Sekčov Starosloviensky katedrálny zbor sv. Jána  
Krstiteľa pod vedením dirigenta Františka Šestáka. 
Svojím spevom skrášlil sv. liturgiu, ktorú slúžil o. Vasiľ 
Kormaník. V homílii, ktorou sa prihovoril veriacim 
o. Milan Kuzmiak, bola zdôraznená myšlienka jednoty 
človeka s Bohom a nutnosti zmeny života každého

Obdobie predvianočného pôstu a stíšenia 
sa bolo v našej farností umocnené 

svätými misiami, ktoré sa konali v dňoch 7. - 
15. decembra minulého roku. Radosť z mož

nosti upevnenia našej viery bola o to väčšia, 
lebo posledná takáto udalosť sa odohrala ešte 
v roku 1943. Na oslave nášho Pána skrze 
modlitby sa podieľali nielen veriaci našej 
farností, ale aj veriaci rímsko-katolíckeho 
vyznania z našej obce a mnohí veriaci zo 
susedných Míchalian. Okrem misionárov 
o. Antona a o. Milana z kláštora redemp- 
toristov v Michalovciach navštívili sv. misie

v Lastovciach aj kňazi okolitých 
farností. Počas deviatich dní sme 
mali možnosť lepšie pochopiť zmy

sel našej viery aj prostredníctvom tém ako - 
Boh je láska, hriech, smrť, Eucharistía a i. 
Mnohí využili možnosť obnovy krstných 
a manželských sľubov a sv. spovede. Azda

najpotešujúcejšou skutočnosťou je fakt, že na 
prehĺbení svojej viery a chvále Božej sa 
zúčastnila naša mládež od predškolského 
veku až po takmer dospelých vysokoškolákov. 
Dúfajme, že aj vdáka týmto sv. misiám sme 
mohli hlbšie prežiť blížiace sa sviatky 
Narodenia nášho Pána Ježiša Krista.

veriaci Lastoviec

Centrum Spirituality Východ - Západ Michala Lacka v Košiciach - vedeckovýskumné pracovisko 
Teologickej fakulty Trnavskej univerzity

Vás pozýva na vedeckú konferenciu

KRESŤANSKÁ SPOLOČNOSŤ A KULTÚRA VO FILOZOFII 
VLADIMÍRA S. SOLOVJOVA

pri príležitosti 150. výročia od jeho narodenia 
v sobotu, 8. marca 2003 vo velkej aule Domu Božského Srdca Ježišovho 

na Komenského ulici č. 14 v Košiciach

PROGRAM KONFERENCIE
8.00 -  9.00 hod. Prezencia

9.00 - 1 2 .3 0  hod. Otvorenie
ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc.: Solovjovova koncepcia intergálneho poznania 

Doc. ICDr. Cyril Vasiľ, SJ: Dogmatický rozvoj vo väzbe východnej a západnej cirkvi z pohľadu
VI. Solovjova

Prof. PhDr. Ján Komorovský, CSc.: Sociálna otázka vo filozofii VI. Solovjova 
Prof. PhDr. Peter Liba, DrSc.: Projek senzibilnej kultúry VI. Solovjova 

Prof. PhDr. Július Rybák, CSc.: Marginálie k „Zmyslu lásky“ VI. Solovjova 
12.30 - 14.30 hod. Prestávka 

1 4 .3 0 -  16.30 hod.
Doc. ThDr. Helena Hrehová, PhD.: Etický systém VI. Solovjova 

PhDr. Zlatica Plašienková, CSc.: Videnie sveta vo filozofii VI. Solovjova a R Tellharda de Chardin 
PhDr. Miluša Bubeníková: Polemika VI. Solovjova s básnickým lartpourlartizmom 

Diskusia prihlásených príspevkov

z>z>z>
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Mikulášska nádielka v Šamudovciach

Po roku sa do farnosti znova vrátil sv. Mikuláš. A rozhodne nikoho nesklamal. 
Pripomenul deťom i všetkým nám, že je blaženejšie dávať ako prijímať. My sme mu 

sľúbili spolu s deťmi i mladými, že v tomto jeho príklade budeme pokračovať.
o. Mgr. Martin Hasaralejko

SPRÁVY Z DOMOVA

človeka, ktorý podľahol negatívnym vieru potláčajúcim 
vplyvom tejto modernej doby. Pred sv. liturgiou a po 
jej ukončení zaspieval zbor niekoľko vianočných kolied 
od neznámych autorov zborových skladieb. Bolo to 
jedno z prvých vystúpení prešovského spevokolu po 
tom, čo na určitý čas prerušil svoje účinkovanie, 
a v poslednom období obnovuje svoju činnosť. Predtým, 
v nedeľu 12. januára , vystúpil pri sv. liturgii 
v Monastieri Otcov Baziliánov Rádu sv. Bažila Velkého 
v Prešove na Vajanského ulici, počas ktorej sa tiež 
prezentoval pásmom vianočných kolied.

Or. Peter Krajná k

BRATISLAVA - Pápež Ján Pavol II. by mal prísť na 
návštevu Slovenska 12. až 14. septembra 2003. 
Informoval o tom predseda Konferencie biskupov 
Slovenska František Tondra. Podľa Tondru túto 
informáciu dostal 7. januára 2003 na Štátnom 
sekretariáte Svätej stolice. Podľa hovorcu Konferencie 
biskupov Slovenska M ariána  Gavendu sa však 
Slovensko v oficiálnom pláne zahraničných ciest Jána. 
Pavla II. v tomto roku zatiaľ nenachádza.

Vatikán oficiálne potvrdil pápežove zahraničné cesty 
len do Chorvátska a Španielska. Gavenda si však myslí, 
že návšteva pápeža by bola pekným darom k 10. 
výročiu vzniku konferencie biskupov. Na oslavy 
okrúhleho jubilea konferencie do Šaštína na september 
pozvali všetkých predsedov európskych biskupských 
konferencií.

Pápeža okrem biskupov na návštevu pozvali aj najvyšší 
slovenskí ústavní činitelia - prezident, predseda 
parlamentu a premiér. Išlo by v poradí o tretiu pápežovu 
návštevu Slovenska. Prvý raz prišiel v roku 1990 
a druhý raz v roku 1995.

sita

MICHALOVCE - Na sviatok Obetovania Pána (Hromnice) 
sa slávi deň zasväteného života. Tohto roku sa toto 
stretnutie rehoľníkova rehoľnŕc uskutočnilo 1. februára 
v kláštore otcov Redemptoristov v Michalovciach a bolo 
spoločné pre Prešovskú eparchiu a Košický apoštolský 
exarchát, kde boli prítomní duchovní týchto miestnych 
cirkví, košický apoštolský exarcha vladyka Milan 
Chautur, CSsR, prešovský vladyka Ján Babjak, SJ, sa 
pre chorobu nemohol dostaviť.

ISPB

BRATISLAVA - Kolednícka akcia Dobrá novina, ktorej 
ôsmy ročník prebehol na prelome rokov 2002/2003 
v 724 mestách a obciach Slovensk, a do ktorej sa 
zapojilo 20.052 malých i velkých koledníkov (navštívili 
56.108 rodín), uzavrela svoju verejnú zbierku sumou 
10.255.266 korún.

Z výťažku zbierky budú podporené rozvojové projekty 
v Južnej Afrike, Keni, Ugonde, Sudáne a Mali.

Ťažiskovým projektom ôsmeho ročníka sa stala misia 
sv. Jána pri meste Barberton v Južnej Afrike. Sestry sv. 
Františka sa v nej starajú o chorých a zomierajúcich na 
AIDS. Prostriedky z Dobrej noviny zabezpečia pokrytie 
časti prevádzkových nákladov, prestavbu sociálnych

Nový ikonostas v Č eľovciach

Nedeľa Svätých Otcov, 22 decembra 2002, 
bola pre nás dňom, ktorý sa hlboko 

zapíše do dejín i do sŕdc gréckokatolíkov 
čeľovskej farností, V tento deň bol vo farskom 
chráme Narodenia presvätej Bohorodičky 
posvätený nový ikonostas, neoddeliteľná 
súčasť každého byzantského chrámu. Na 
slávnosť sme sa bezprostredne pripravovali 
už od piatku, kedy sme mali kajúcu liturgiu 
zmierenia s predvianočnou sv. spoveďou, aby 
sme mohli návštevu nášho vladyku Milana i

nasledujúce sviatky Narodenia Pána prežiť 
s čistým srdcom, otvoreným pre milosti 
Svätého Ducha. V sobotu sme prežili krásnu 
liturgiu cirkevnoslovanskom jazyku, ktorú 
svojím spevom obohatili bohoslovci zo zboru 
sv. Romana Sladkopevca. Po nej naše srdcia 
rozohriali akadémiou naplnenou nádhernými 
skladbami. Keď na záver zazneli niektoré

známe koledy a vianočné 
vinše plné radosti z naro
denia Ježiša Krista, v očiach 

mnohých veriacich sa zjavili slzy dojatia 
a radostí. V nedeľu sa chrám naplnil nielen 
gréckokatolíkmi z Čeľoviec, ale prišli i rímsko
katolícki veriaci spolu so svojím duchovným 
otcom, ďalej mnohí z Egreša, Plechotíc a zo 
susedných farností Nižného Žipova, Zemplín
skej Teplice a Nového Ruskova, ktorí prijali 
pozvanie so svojimi duchovnými otcami. Po 
privítaní najvzácnejšieho hosťa, preosvíe- 
teného vladyku Milana, bola posviacka iko- 
nostasu. Z úst vladyku Milana zazneli prosby 
k Nebeskému Otcovi, aby ikony bolí zjavením 
Krista a duchovných skutočností, ktoré sa stali 
viditeľnými jeho vtelením. Aby malí silu 
udeľovať milosť, zaháňali pôsobenie démonov 
a liečili duševné i telesné choroby ako rukou 
nestvorený obraz, ktorý Kristus poslal kráľovi 
Abgarovi. Po posviacke sme pokračovali 
archijerejskou liturgiou, ktorú spolu s vla- 
dykom slávili o. protopresbyter Dušan Seman, 
náš duchovný otec Dávid Zorvan, o. Pavol 
Dancák, o. Slavomír Čekan, o. Marek Riník 
a rímskokatolícky dekan Juraj Petrík. Cheru
bínov a Serafínov zastupovali nádherným 
spevom naši bohoslovci. Celá slávnosť bola 
pre nás pekným vstupom do nadchádzajúcich 
sviatkov Narodenia Pána a veríme, že každý 
odchádzal z chrámu s troškou neba v srdci.

Touto cestou by sme chceli poďakovať tým, 
ktorí zhotovili náš ikonostas, stolárskemu 
majstrovi Štefanovi Ščerbovi so spolupra
covníkmi Erikom Kľučarom a Luboslavom 
Timkom a Mgr. art. Rudolfovi Borošovi, ktorý 
napísal krásne ikony. Vďaka patrí tiežvšetkým 
darcom a dobrodincom, ktorí prispeli často 
nemalými sumami, a tiež všetkým, ktorí po
máhali a pripravovali slávnosť posviacky. 
Nech Vám to náš nebeský Otec odplatí svojím 
požehnaním. My budeme v modlitbách na 
všetkých spomínať.

gréckokatolícki veriaci z Čeľoviec

z>oz>
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zariadení, rozšírenie jedálne, ako aj zásobovanie 
potravinami, pretože chorí na AIDS potrebujú výživnú 
stravu bohatú na proteíny.

Dobrá novina prebieha na Slovensku od roku 1995 
a každý rok zaznam enáva svoj nárast. Cieľom 
organizátora eRka -  Hnutia kresťanských spoločenstiev 
detí je okrem podpory projektov v krajinách tretieho 
sveta viesť deti a dospelých k otvorenosti a citlivosti 
voči potrebám iných a dať slovenským deťom možnosť 
konkrétnej akcie solidarity na zmiernenie chudoby 
v krajinách tretieho sveta.

Dobrá novinu organizuje eRko v spolupráci s katolíc
kymi farnosťami a Pápežskými misijnými dielami na 
Slovensku. Dobrá novina je verejná zbierka povolená 
MV SR.

Martina Grochálovó

BRATISLAVA - Minister vnútra Vladimír Palko prijal 10. 
februára v Bratislave novovymenovaného vojenského 
ordinára biskupa Františka Rábeka. Obsahom 
stretnutia bola diskusia o novoutvorenom Úrade 
policajných duchovných (Ordinariáte), ktorému bude 
Mons. Rabek predsedať.

Cieľom úradu policajných duchovných je zabezpečovať 
duchovnú starostlivosť pre policajtov. Úrad policajných 
duchovných podlieha priamo ministrovi vnútra. 
Zriadený bol v októbri minulého roka.

Biskup Rábek na stretnutí deklaroval snahu spolu
pracovať pri rozvoji duchovného života policajtov. Podľa 
Vladimíra Palka by kňazi úradu policajných duchovných 
mali pôsobiť nielen na policajných stredných školách 
a Akadémii, ale aj na policajnom prezídiu a krajských 
riaditeľstvách. Uvažuje sa aj o menovaní duchovných 
pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru. 
Cirkev chce aj týmto spôsobom pomôcť v úsilí 
o humanizovanie polície, ktorá je jednou z priorít 
Vladimíra Palka.

Ordinariát bol otvorený 1. marca 2003 slávnostnou 
omšou v budúcom sídelnom kostole sv. Trojice 
v Bratislave. Kandidáti na duchovných by mali byť vo 
veku do štyridsať rokov a maťza sebou aspoň päťročnú 
pastoračnú prax. Počet kňazov, ktorí budú v rezorte 
vnútra pôsobiť sa predbežne odhaduje na desať. Počet 
a zloženie bude v kompetencii Konferencie biskupov 
Slovenska o Ekumenickej rady cirkví na Slovensku.

Monika Kuhajdová, TKMV

TRNAVA - V utorok 11. februára 2002 sa svätou 
omšou, ktorú celebroval predseda SSV Mons. Štefan 
Vrablec, začalo v Trnave zasadnutie Výboru Spolku 
svätého Vojtecha (SSV).

Biskup Vrablec privítal nového člena Výboru SSV Mgr. 
Jozefa Fričovského z Poltára, ktorý bol menovaný, aby 
zastupoval rožňavskú diecézu v SSV namiesto terajšieho 
riaditeľa SSV.

Zasadnutia sa zúčastnila aj predsedníčka Nezávislých 
kresťanských odborov Slovenska v SSV Anna Kra- 
várikova, nakoľko predmetom rokovania bolo

M á  to  zm ysel
„Vo svete sa konajú veľké konťerencíe, 

semináre, či modlitbové ekumenické stret
nutia za účasti vrcholných predstaviteľov 
cirkví, denominácii, štátov a sú prenášané 
médiami. Ale aký má zmysel ekumenické 
stretnutie tu vJenkovciach?"

Takto som začal svoj príhovor na ekume
nických bohoslužbách v Jenkovciach na záver 
týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 25. 
januára 2003 a pokračoval som príkladom od 
Bruna Ferrera:

«V letnej horúčave si podriemkával spo
kojne a nehybne malý rybníček. Sediac na 
listí vodnej trávy lenivá žaba obhliadla si 
pozorne vodného pavúka na dlhých nohách, 
ktorý sa bezstarostne pohyboval po hladine. 
Keby sa ním chcela pohostiť ako skvelým 
kúskom, nebolo by treba veľkého úsilia. 
O kúsok ďalej akýsi čmeliak sa zahľadel 
vášnivo na prekrásnu čmeliačicu. Keďže 
nemal odvahu jej vyznať svoju lásku, 
uspokojil sa tichým zbožňovaním z opodiaľ.

Na brehu jazierka, sotva niekoľko mili
metrov od pretekajúcej vody, maličký a tak
mer neviditeľný kvietok umieral od smädu. 
Nebolo možné, aby sa dostal k vode, hoci tiekla 
tak blízko. Neďaleko sa topila malá muška. 
Spadla do rybníka z vlastnej chyby - z roztrži
tosti. Jej malé krídelka sa ohýbali pod ťarchou 
vody, a tak nebola schopná sa dostať do vzdu
chu. Rybník ju už začínal úplne pohlcovať. 
Divoká slivka nakláňala nad rybníkom svoje 
ramená. Na konci jej najdlhšej halúzky nachá
dzajúcej sa práve nad stredom rybníka visel 
jeden prezrelý plod, tmavý a zvráskavený.

V tom sa odtrhol od halúzky a padol do 
vody. Uprostred monotónneho bzukotu hmyzu 
sa dalo počuť samopašné a divne znejúce 
«plum»!

V mieste, kde malý plod slávnostne 
a náležíto spadol do vody, urobilo sa koliesko 
rozširujúce sa ďalej majestátne ako rozkvi
tajúci kvet. Hneď nato sa zjavili ďalšie kolies
ka: druhé, tretie...

Pavúk na dlhých nohách sa nechal unášať 
na malej vlnke a unikol tak jazyku žaby, ktorá 
v tej chvíli si zaumienila ho chytiť a zjesť.

Hľadiac na dámu, postrčený vlnkou čme
liak padol „nechtiac" na ňu, hovoriac si nav
zájom - prepáčte, zaľúbili sa do seba navždy.

To prvé koliesko sa už dotklo samotného 
brehu, až ku kvietku sa vylialo, ktorý hneď 
ožil. V tom ďalšie koliesko vynieslo navrch 
topiacu sa mušku, vďaka čomu sa mohla 
prichytiť trávy rastúcej na brehu a spokojne 
si vysušiť zmočené krídelka.

Ako veľa osudov bolo zmenených cez 
bezcenné, takmer bezvýznamné kolieska na 
vode.»

Aj toto stretnutie, možno pre mnohých 
bezvýznamné, môže byť tým kolieskom na 
vode, ktoré niektorých zachráni od duchovnej 
smrti, postrčí bližšie k milujúcemu Bohu, pri
nesie životodárnu vlahu Ježišovej prítomností, 
či pozdvihne nad egoizmus, nad pohlcujúci 
materializmus."

Po tomto dlhšom úvode o zmysle stretnutia 
som dálej v príhovore rozvíjal myšlienku na 
prečítaný text z Nového zákona 2 Kor 4, 5- 
18: „No tento poklad máme v hlinených 
nádobách..."

V chráme reformovanej cirkví v Jenkov- 
cíach nás bolo približne 250 hlinených nádob 
z rôznych cirkvi, no všetci si uvedomovali, že 
sme si rovní v očiach Božích, že všetci sme *  
bolí stvorení z lásky a vôle Otca. Táto jednota 
nás spájala v modlitbách, prosbách, čítaniach 
zo Svätého písma a v piesňach. Celé toto 
požehnané stretnutie viedla pastorka refor
movanej cirkvi M. Jenčová z Jenkoviec, za 
účastí ďalších predstaviteľov cirkví: grécko
katolíckeho farára L. Tótha z Koromle, kaza
teľa Cirkvi bratskej M. Jurča z Michaloviec, 
kazateľa Evanjelickej cirkvi metodistíckej J. 
Bassanu z Jenkoviec, rímskokatolíckeho 
farára Š. Ružbašana a kaplána z Jenkoviec, 
dvoch kazateľov Cirkví adventistov siedmeho 
dňa z Ukrajiny a mňa. Nesmiem zabudnúťani 
na vynikajúce zbory: Vavrínček zo Sobraniec, 
spevokol Cirkví bratskej, spevokol refor
movanej cirkvi a zbor z Koromle, ktoré spájali 
piesňami jednotlivé častí programu a umoc
ňovali tak atmosféru modlitieb.

Aký význam mali tieto ekumenické boho- j 
služby pre nás, čo sme sa na nich zúčastnili?
To vystihujú slová záverečnej piesne stretnutia:

„Či si neprísľúbíl, Pane, verným, 
že v nich budeš bývať Duchom svojím?
Učiň si zo mňa chrám a prebývaj v ňom sám, 
prebývaj v ňom Ty sám, vždy len Ty sám.“

o. Mgr. Peter Bombár

KVETNÁ NEDEĽA

Tešíte sa na stretnutie mládeže s otcami biskupmi na Kvetnú
nedeľu?

Že už sa neviete dočkať?
Už v budúcom čísle prinesieme bližšie informácie o mieste, čase 

a programe stretnutia.

o o o
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Subkomisia pre b io e tik u  KBS a j o  k lo n o v a n í

Na svojom prvom zasadnutí v roku 2003 
sa 18. januára zišla Teologická 

komisia - Subkomisia pre bioetiku Konfe
rencie biskupov Slovenska (KBS) pod ve
dením svojho predsedu Mons. Františka Ton- 
dru. Členovia subkomísie sa oboznámili so 
stavom príprav odborného seminára pre 
poslancov stredoeurópskych krajín, ktorý sa 
má uskutočniť v októbri 2003 v Bratislave za 
účasti kardinála A. Lopéza Trujilla. Seminár 
sa bude zaoberať problematikou rodín 
a ochrany života. V rovnakom čase bude 
prebiehať aj Medzinárodná bioetícká kon
ferencia, organizovaná Konferenciou bisku
pov Slovenska a biskupskými konferenciami 
Rakúska a Maďarska. Subkomisia pre bio- 
etíku KBS vzala na vedomie informáciu 
o podaní na Ústavný súd vo veci nesúladu 
zákona č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení 
tehotenstva s Ústavou SR. Dr. Hrádocky 
v tejto súvislosti predložil štatistiku o počte 
vykonaných potratov na Slovensku v rokoch 
1960 - 2001. Podľa Štatistického úradu SR

Konferencia biskupov Slovenska a Evan
jelická cirkev augsburského vyznania 

na Slovensku so znepokojením prijala správu 
o vyklonovaní ľudského embrya americkou 
spoločnosťou Advanced Celí Technology. Podľa 
predstaviteľov oboch cirkví klonovanie 
zásadným spôsobom odporuje dôstojnosti 
človeka a dobru jednotlivca í celého ľud
ského spoločenstva. Predstavuje neprípustné 
zneužitie medicíny a vedeckého pokroku 
v oblasti biomedicínskych vied. Každá 
ľudská bytosť od okamihu svojho počatia má 
právo na úplné rešpektovanie a ochranu 
svojho života, jeho nenarušiteľností, biolo
gickej, duševnej a duchovnej identity 
a integrity, ako aj na ochranu pred každým 
zneužitím a manipuláciou. Počatie človeka 
metódou klonovania by predstavovalo hrubú 
manipuláciu a zneužitie zasahujúce daného 
jednotlivca už na samom úsvite jeho osobnej

sa uskutočnilo 1 260 415 umelých prerušení 
tehotenstva. Za porovnateľné obdobie v Če
chách to bolo cca 3 300 000 potratov. V ro
koch od uzákonenia potratov v bývalej ČSR, 
ČSSR, ČSFR a následne v SR a ČR je to spolu 
okolo 4 600 000 potratov. Subkomisia prijala 
pozitívne aj informáciu, že prezident USA 
GeorgBush vyhlásil 19. január za deň života 
osobitným listom adresovaným všetkým 
obyvateľom USA. Dôležitým bodom roko
vania Subkomisie pre bioetiku bola otázka 
klonovania a údajné narodenie dvoch klo- 
novaných detí, o ktorých informovali pred
stavitelia sekty realiánov. Podľa Mons. Fran
tišek Tondru, sú v tejto súvislosti stále aktuál
ne vyhlásenia bývalej Komisie pre bioetiku 
KBS z 25. apríla 1998, ako aj vyhlásenie, 
ktoré spoločne podpísali Mons. František 
Tondra, predseda KBS a generálny biskup 
ECAVThDr. Július Filo, 27. novembra 2001.

existencie a vytváralo by predpoklady 
závažných osobných a sociálnych dôsledkov, 
jeho ďalšej diskriminácie a zneužitia. 
Znamenalo by tiež ohrozenie, ba prevrátenie 
a zničenie základných ľudských hodnôt 
a vzťahov, na ktorých stojí existencia i bu
dúcnosť ľudskej spoločností a civilizácie 
(napr. rodina, rodičovstvo, pokrvné príbu
zenstvo, národné a etnické spoločenstvo, 
atď.). Z uvedených dôvodov je potrebné túto 
metódu umelého počatia rozhodne a jedno
značne odsúdiť a žíadaťjej bezpodmienečný 
zákaz

Mons. Prof.ThDr. František Tondra, biskup, 
predseda Konferencie biskupov Slovenska, 
Doc. ThDr. Július Filo, generálny biskup ECAV 
na Slovensku

Bratislava 27. novembra 2001

SPRÁVY Z DOMOVA

uzatvorenie a podpísanie kolektívnej zmluvy na rok 
2003.

Schválený bol aj nový termín konania Valného 
zhromaždenia SSV, ktoré so uskutoční 27. septembra 
2003 v Trnave.

Výbor ustanovil trojčlennú komisiu no revíziu Stanov 
SSV v zložení: JUDR. Jozef Opatovský, podpredseda 
SSV, dekan Mgr. Anton Adamkovič a ThLic. Daniel Dian, 
šéfredaktor Duchovného pastiera.

Mgr. Mikuláš Ferko predložil no prerokovanie edičný 
plán. Ekonómka Ing. Margita Pňačková informovala
o stave ekonomiky SSV a SSV -  Vojtech spol. s r. o. 
Výbor vzal na vedom ie správu Ing. Dom inika 
Sňahničana, predsedu Kontrolnej a Revíznej komisie 
a prijal niekoľko uznesení v disciplinárnych otázkach.

Daniel Dian/TK KBS

KOMÁRNO - Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 
ktorý prebiehal v dňoch od 18.-25. januára 2003 
vyvrcholil v nedeľu 26. januára centrálnou bohoslužbou 
slova v pravoslávnom chráme v Komárne. Na úvod sa 
prítomným prihovoril predseda Ekumenickej rady cirkví 
v SR a generálny biskup Evanjelickej cirkvi a.v. na 
Slovensku prof. Július Filo. Myšlienky pre tohtoročný 
týždeň pripravila ekumenická skupina kresťanov 
z Argentíny. Biblickú tému „Tento poklad však máme 
v hlinených nádobách" pre tento rok spracovala so 
zvláštnym dôrazom na problematiku vysťahovalcov. 
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov na Slovensku 
organizuje Konferencia biskupov Slovenska a Ekume
nická rada cirkví. K modlitbám sa pripojili aj všetky 
cirkvi združené v Ekumenickej rade cirkví. Katolícku 
cirkev reprezentoval predseda KBS o spišský diecézny 
biskup Mons. František Tondra, predseda Rady pre 
ekumenizmus KBS a spišský pomocný biskup Mons. 
Andrej Imrich a apoštolský nuncius v SR Mons. Henryk 
J. Nowacki. V mene arcibiskupa prešovského, metro
politu českých krajín a Slovenska, Jeho Blaženosti ThDr. 
Nikolaja sa prihovoril prof. ThDr. Milan Gerka, CSc., 
tajomník Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je spoločnou 
in iciatívou Pápežskej rody na podporu jednoty 
kresťanov a Svetovej rady cirkví. Tradícia spoločných 
modlitieb siaha do roku 1908, keď reverend Paul 
Wattson inicioval slávenie tzv. „O ktávy cirkevnej 
jednoty". Od roku 1966 sa na príprave „ôsmych dní", 
modlitieb s predstaviteľmi protestantských cirkví 
zúčastňuje aj Katolícka cirkev. Kresťanské cirkvi no 
Slovensku pripravia texty pre Týždeň modlitieb za 
jednotu kresťanov v roku 2005. Na ekumenickom 
modlitebnom stretnutí v Komárne sa zúčastnil aj 
premiér SR  Mikuláš Dzurinda s manželkou, pod
predseda vlády SR Pál Csáky, predseda NR SR Pavol 
Hrušovský.

zo

KOŠICE - „N adčasové  posolstvo apoštola Pavla 
v známom liste Korinťanom má čím osloviť aj súčasných 
ľudí," povedal v príhovore prítomným Košičanom 
pravoslávny michalovský biskup vladyka Ján, na už

Máte už novú slovenskú gréckokatolícku modlitebnú 
knižku HORE SRDCIA?

Ešte nie?
Máte poslednú príležitosť zakúpiť si ju do konca marca za 210,- Sk.

Ako?
Prostredníctvom Vášho farského úradu, 

v náboženských predajniach, alebo 
šiju môžete objednať na dobierku telefonicky (051/77 333 23, 051/759 76 22), písomne 

(Vydavateľstvo PETRA, Hlavná 3, 080 01 Prešov) či e-mailom (slovogrk@stonline.sk).

Pre TK KBS Daniel Dian, stály 
spolupracovník TK SPB KBS

Stanovisko k p ro b lém u  k lo n o v a n ia  č lo veka  KBS 
a ECAV na Slovensku z roku  2 0 0 1
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9. ekumenickej bohoslužbe v pondelok 20. januára
2003 v Dome umenia. Hlavnou myšlienkou košickej 
ekum enickej bohoslužby, ktorá bola súčasťou 
miestnych ekumenických aktivít v rámci celosvetového 
Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov bol citát 
z Druhého listu Korinťanom „Tento poklad máme 
v hlinených nádobách" (2 Kor 4, 4-18). Program 
prip ravili p redstavite lia  deviatich , v Košiciach 
pôsobiacich cirkví, v spolupráci s Teologickým 
inštitútom sv. Karola Boromejského a Židovskou 
náboženskou obcou. Všetky zúčastnené cirkvi 
a náboženské obce sú združené v Ekumenickom 
spoločenstve cirkví a náboženských obcí no území 
mesta Košice, ktoré je jedinou neziskovou organizáciou 
tohto druhu na Slovensku.

Medzi účastníkov zavítali aj biskup Východného 
dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Igor 
Mišina, arcibiskup Košickej arcidiecézy Mons. Alojz 
Tkáč, košický apoštolský exarcho Mons. Milan Chautur 
a ďalší hostia, predstavitelia štátnej správy a samo
správy. Svojimi príspevkami sa predstavili spevácke 
zbory pravoslávnej a gréckokatolíckej cirkvi a nechýbal 
v ňom výklad slova Božieho, čítanie zo Starého 
a Nového zákona, spoločné modlitby a spev, ako aj 
pôsobivé roznášanie svetiel a znak pokoja.

„Ekumenická bohoslužba slova bola prvým z množstva 
ďalších ekumenických podujatí, ktoré pripravujeme na 
rok 2003," povedal Mgr. Dušan Havrila, evanjelický 
farár, konsenior Košického seniorátu a moderátor 
košického Ekumenického spoločenstva. Ako uviedol, 
tomto roku sa Košičania už tradične stretnú na Veľký 
piatok na pašiovom sprievode, pripravené sú ďalšie 
ekumenické bohoslužby pri otvorení nového školského 
roka, poďakovaníza úrodu, či v advente a na Vianoce.
V júni si veriaci v  Košiciach spolu pripomenú aj jednu 
z najtragickejších udalostí v  dejinách mesta v 20. sto
ročí -  začiatok deportácií Židov z Košíc. Ekumenické 
spoločenstvo bude participovať i na programe veľmi 
obľúbeného adventného košického podujatia, ktorým 
je Festival sakrálneho umenia.

EVA BOMBOVÁ/zo

BRATISLAVA - Po slovenských univerzitných pasto
račných centrách a kňazských seminároch putuje 
mozaikový obraz Matky Božej -  ikona Sedes Sapien- 
tiae. Vyvrcholením putovania ikony Sedes Sapientiae 
bude spoločne slávený Európsky deň univerzitných 
študentov, profesorov a zamestnancov. Naše hlavné 
mesto a Univerzitné pastoračné centrum v Bratislave 
bolo vybraté ako jedno z miest, ktoré bude cez satelitné 
vysielanie spojené so Svätým Otcom a celým svetom.
V sobotu 15. marca 2003 sa v Univerzitnom pasto
račnom centre v Bratislave bude sláviť deň modlitieb 
a reflexií jednotlivých európskych univerzít na tému 
„In telektuálna charita". V tento deň sú pozvaní 
k modlitbám a úvahám predovšetkým univerzitní 
študenti a profesori, ako aj ostatní zamestnanci 
univerzít. V Univerzitnom pastoračnom centre v Mlyn
skej doline v Bratislave, bude na tomto celoslovenskom 
modlitbovom stretnutí prítomný kardinál Mons. Ján 
Chryzostom Korec a arcibiskup Mons. Ján  Sokol, ktorí 
v priamom vstupe pozdravia pápeža Jána Pavla II.

P adá s n ie ž ik  p a d á ...

Padá sniežik padá, padá sniežik padá, ej 
ale som rada, ej ale som rada...Týmito 

slovami, takpovediac zľudovelej reklamy, vítal 
náš maskot snehuliak účastníkov sáčkovačky. 
Ale nebudeme predbiehať udalosti, skúsime 
vám túto akciu opísať pekne po poriadku.

Dňa 19.1. 2003 v nedeľu sa uskutočnila 
zimná akcia pre deti „sáčkovačka s vladykom 
Milanom". Dlho očakávaná „sáčkovačka" sa 
začala svätou liturgiou, ktorú slúžil vladyka 
Milan v chráme sv. Tomáša v obci Kaluža. Je 
to filiálna obec Klokočovskej farnosti. Otec 
biskup svoju kázeň spestril rozhovorom 
a otázkami s deťmi na tému niektorých božích 
prikázaní. Deti svojimi, hoci trochu bojaz
livými, no správnymi od
poveďami dokázali, že na 
hodiny náboženstva ne
chodia márne.

Nasledoval presun 
účastníkov na miesto sáč
kovačky, ktorým bol neďa
leký svah na Zemplínskej 
šírave, stredisko Lúč-letné 
kino. Padá sniežik padá... 
a to sú už spomínané slová 
nášho maskota snehuliaka, 
ktorý vítal všetkých účast
níkov akcie. Vladyka Milan 
a hlavný moderátor, alebo 
skôr zabávač v šašovskej 
karnevalovej maske, otec 
Slavomír Gereg privítali deti, rodičov, starých 
rodičov a všetkých prítomných. Dievčatá zo 
sekcie pre deti niekoľkými pesničkami 
ukazovačkamí rozšantili nedočkavé detí. 
Detské očká, okále či očiská žiarili zveda
vosťou a očakávaním prekvapení, ktoré boli 
pre nich pripravené.

Tak napríklad: každé z detí dostalo lístok, 
na ktorý po absolvovaní súťažnej disciplíny 
zbierali pečiatky, alebo rôzne kreslené značky. 
Súťažných stanovíšť bolo osemnásť. Súťažilo 
sa v tríafaní do snehulíakového terča, podo
týkam nie do nášho maskota, ďalej v pre
kážkovom „lietaní" - behu na metle, potom 
disciplína hod vypchatou podkolienkou do 
kruhu, no súťažiaci bol k terču otočený chrb
tom, chôdza cúvaním pomocou zrkadla cez 
prekážky, skákanie vo vreci a ďalšie iné. Aj

vladyka Milan bol vyzvaný prejsť všetkými 
disciplínami. Za podpory a potlesku detských 
divákov sa mu čo to aj podarilo. Po súťažiach 
nasledovala vytúžená sáčkovačka. Deti sa 
s veľkou chuťou a radosťou vrhli na svah, 
vyzeralo to ako v mravenisku. Veď podľa 
niekoľkých odhadov sa tejto akcie zúčastnilo 
800 a možno i.viac ľudí. Na sáčkujúcich sa 
deťoch nebolo badať ani náznak únavy. Otec 
biskup a duchovný otcovia, ktorý prišli so 
svojimi deťmi z farností sí neraz vyskúšali 
super jazdu na sáčku čí klzáku. Atmosféru 
akcie spríjemňovala aj vatra, pri ktorej sa deti 
mohli nielen zohriať ale aj poopekať si 
špekáčky, klobásu, alebo iné dobroty. 
Nechýbal teplý čaj a stoly plné koláčov 
a zákuskov. Ani začínajúce stmievanie sa

neodradilo detí od sáčkovanía, no ako sa 
hovorí v najlepšom treba prestať aj táto akcia 
sa blížila ku koncu. Na záver boli najkrajšie 
karnevalové masky, najzaujímavejší šmýkací 
predmet a súťažiace deti odmenené vecnými 
cenami, sladkosťami a medailami v tvare 
snehuliaka, maskota celej akcie.

V úvode nedeľnej sáčkovačky nechýbala 
modlitba, a tak to bolo aj v závere. Spoločnou 
modlidbou bola oficiálne ukončená detská 
zimná olympiáda, pardon „sáčkovačka 
s vladykom Milanom".

S pribúdajúcimi hodinami sa pomaly 
detské tváre vytrácali s miesta podujatia. 
Nastupovali do autobusov, áut a odchádzali 
domov, len dúfame, že neodchádzali smutní, 
iba ak len z toho, že sa táto akcia už skončila. 
Táto sáčkovačka je už minulosťou, ale ďalšie 

nové akcie sa pre vás 
deti ešte chystajú.

Na záver chceme 
poďakovať vladykovi 
Milanovi, duchovným 
otcom, animátorom zo 
sekcie pre deti, mládeži 
z našej farností, uspo
riadateľom, rodičom 
a všetkým, ktorí svojím 
dielom prispeli k úspeš
nému priebehu celej 
akcie.

mládež z farnosti 
Klokočov

o o o
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Č aro V ianoc Šariša

Y dňoch 27. novembra 2002 až 15. 
januára 2003 sa uskutočnila výstava 

pod názvom Čaro Vianoc šaríša v priesto
roch Krajského múzea v Pre- 
šove. Jej zámerom bolo priblížiť 
neopakujúcu atmosféru Vianoc 
í tradícií šarišského regiónu.
Špecifikom tejto expozície bolo, 
že návštevníci malí možnosť 
vidieť naživo nielen tvorcov 
rezbárskeho, hrnčiarskeho 
a čipkárskeho remesla, ale aj 
zrod hodnotných diel, keďže 
umelci sa v priestoroch múzea 
zišli už v novembri, aby priamo 
na mieste vytvárali svoje práce.
Jednotiacim leitmotívom výs
tavy boli artefakty súvisiace 
s témou Vianoc, najmä drevené 
betlehemy. Z predstavených betlehemov 
zaujali výrazne tie od Pavla šarišského (jeho 
plastiky sú vystavené i vo Východnej), 
v sakrálnej tematike bol dominantným

zjavom Marek Mikluš (Klenov) so svojimi 
vyobrazeniami Krista. Usporiadateľom sa 
podarilo vytvoriť hodnotné podujatie, o čom 
svedčila í vysoká návštevnosť tejto výstavy 
a nezvyčajný záujem médií. Pre veriaceho

návštevníka bolo podujatie vynikajúcim 
momentom k zastaveniu sa a zahĺbeniu nad 
hlbokým posolstvom vianočných sviatkov.

Adriana Dolinská

SPRÁVY Z DOMOVA

Európsky deň študentov, profesorov o zamestnancov 
univerzít je organizovaný Radou európskych biskup
ských konferencií (CCEE), Komisiou univerzitných kaplá
nov Európy v spolupráci s Rímskym vikariátom -  
úradom pre univerzitnú pastoráciu. V roku Svätého 
ruženca a v roku 25. výročia pontifikátu Jána Pavla II. 
sa v tento deň budú odohrávať pastoračné iniciatívy 
v rôznych európskych univerzitných centrách, ako aj 
v miestnych kostoloch Ríma.

Na 18,00 hodinu je plánovaná mariánska vigília, ktorej 
bude predsedať Svätý Otec Jána Pavol II. a bude sate
litom prenášaná do celého sveta. Vigília sa bude konať 
vo Vatikáne v audienčnej aule Pavla VI. A zároveň i vo 
vybraných kostoloch európskych univerzitných miest, 
ktoré budú maťaktívne vstupy do telemostu. Kritérium 
výberu týchto miest bolo stanovené zameraním na 
lokality, v ktorých pôsobili patróni Európy -  sv. Be
nedikt, sv. Cyril a Metod, sv. Brigita Švédska, sv. Kata
rína Sienská a sv. Benedikta -  Edit Steinová. Súčasne 
sú tieto mestá i univerzitnými centrami.

Ikonu Stolice Múdrosti prevzali slovenskí vysokoškoláci 
z rúk Svätého Otca 10. decembra 2002 na oslave 700. 
výročia rímskej univerzity La Sapienza a na paralelnom 
Fóre európskych študentov. Slovenskú delegáciu tvorili 
Zbor Univerzitného pastoračného centra v Bratislave 
(UPC), predseda Rady pre univerzity KBS a banskobys
trický pomocný biskup, Mons. Tomáš Galis, prorektor 
univerzity Komenského prof. Dušan Mlynarčík, správca 
UPC Milan Bubáka päť vybraných účastníkov fóra.

Ikonu Stolica Múdrosti z dielne slovinského jezuitu Mi
chala Rupnika odovzdal Ján Pavol II. univerzitám sveta 
pri hlavnej omši na Svetových dňoch mládeže v roku 
2000. Prví ju prevzali Gréci, potom Rusi, Španieli, Ukra
jinci, Peruánci, Čilania a Ekvádorčania.

Panna Mária -  Stolica Múdrosti vyjadruje zmier vo 
filozoficko -  teologickom chápaní prameňa múdrosti, 
božskom a ľudskom zároveň. Aj cirkevní Otcovia pouka
zovali na dvojitý prameň múdrosti. V tomto protiklade 
však hľadali zmierenie a našli ho v zdokonalení argu
mentu Filóno Alexandrijského: Kristus-Múdrosť pochá
dza od Boha, ale prostredníctvom Márie pochádza
i z ľudského rodu. Ikona túto úvahu zobrazuje prostred
níctvom Ježiša sediaceho na živom tróne, lone Boho
rodičky. Božia Matka je oblečená v modrom, čo sym
bolizuje ľudstvo, ale zakrytá červeným pláštom, čo je 
farba božstva. Kristus je oblečený v červenom ako božská 
osoba, ale zakrytý pláštom modrej farby ľudskosti alebo 
zlatej farby svätosti a dokonalosti. V ľavej ruke držízvitok 
slova v jednej línii s tvárou, čo znamená, že Slovo je 
osoba, Boží Syn, má svoju tvár, jestvuje múdrost' ktorá 
je živou osobou. Pravou rukou nás žehná, pričom má 
prsty usporiadané do klasického znaku vyznania hlavných 
dogiem viery: jednoty lásky troch božských osôb, ktoré 
sa nám dávajú spoznať prostredníctvom Syna v dvoch 
prirodzenostiach pravého Boha a pravého človeka. Tri 
zlaté hviezdy ozdobujúce Máriu poukazujú na integritu 
Matky - Panny pred pôrodom, počas neho i po ňom. 
Tvár má kontemplatívny výraz, ponorený do tajomstva. 
Syn je dieťaťom, ale tvár už má rysy mladíka, nakolko 
Múdrosť nie je podriadená čosu, ale je večná.

zo

Milovaná týmito stretnutiami v duchu sv. Bažila Veľkého Ťa pozývame, znovu 
začať u Krista zatiahnutím siete srdca do hlbiny poznania Jeho i seba.
V spoločenstve mladých dievčat, skrze: prednášky, modlitby, adorácie, piesne 
či radostné stretnutia, tiež aktivity, ale aj rôzne prekvapenia. Nech si ktokoľvek 
a skadiaľkoľvek: študuješ na strednej či vysokej škole, alebo pracuješ, si 
pozvaná práve Ty...

Dátumy duchovných obnov:
21. - 22. 3. 2003: - S Kristom som pribitý na kríž
25. - 26. 4. 2003: - S Kristom vstávam z mŕtvych 

16. - 17. 5. 2003: - Povolaní k láske 
20. - 21. 6. 2003: - „Kto som pre Teba?" - pýta sa Kristus 

19. - 20. 9. 2003: - Modlitba, ktorá je plodná 
17. -18.10. 2003: - Vyskúšal ma ako zlato v ohni 

14. -15.11. 2003: - Chcem byť svätá 
12. -13.12. 2003: S Máriou do Betlehema

Dôležité informácie pre Teba:
Duchovná obnova sa začína vždy v piatok sv. liturgiou o 18.00 hod.. Ak je 
možné, snaž sa prísť do nášho monastíera do 17.00 hod.. Zakončenie 
duchovnej obnovy je v sobotu o 13.00 hod.. Ak môžeš, oznám nám svoj 
príchod na duchovnú obnovu dva dni vopred, avšak nie je to podmienkou. 
Prosíme ta prines si so sebou: Sväté písmo, zošit a písacie potreby, ale 
predovšetkým otvorené srdce.

Kontakt na nás: 
sr. Emanuela,
Narcisova 1,

080 01 Prešov 
tel.: 051/771 80 54 
fax.: 051/771 36 92

Niečo nové pre Teba:
V dňoch od 20. - 24. 8. 2003 sa uskutočnia duchovné cvičenia pre dievčatá, 
ktoré sa zúčastňujú obnov. Kde a kto bude viesť duch. cvičenia je prekvapením.

P. S: Tešíme sa na Teba...

Betlehem od M. Mikluša z Klenová
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KRESŤANSTVO NANOVO OBJAVENÉ ŽIVOT KRESŤANA V KONFRONTÁCII S POLITICKOU MOCOU

Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?
P alestína v Ježišových časoch bola 

okupovaná. Nikto z Izraelitov sa s tým 
nemohol zmieriť. Svoje nádeje na slobodu 
vkladali Židia do osoby Mesiáša, Božieho 
vyvolenca, ktorý mocou udelenou mu zhora 
mal vyplniť všetky proroctvá, a to aj tie, ktoré 
hovorili o tom, že Izraelu bude vrátená poli
tická sláva Dávidových čias, keď mal vyvolený 
ľud kráľovstvo, s ktorým museli rátať všetky 
okolité národy. Všeobecná mienka bola, že 
Mesiáš zaujme nejaké stanovisko aj k politic
kým a spoločenským problémom Palestíny.
Veď Písma o ňom hovorili: „Neomdlie a ne
podlomí sa, kým nezaloží na zemí právo, na 
jeho náuku čakajú ostrovy“ [ostrovy, to 
znamená najvzdialenejšie končiny zeme: Iz 
42, 4), alebo: „Prisúdi právo ľuďom úbohým, 
poskytne pomoc deťom bedára a krivditeľa 
pokorí" (Ž 72, 4). Starý zákon je plný pred
povedí tohto druhu.

Podľa toho bol Ježišov postoj až pohor
šujúci. Preňho akoby tento problém nejestvo
val. Akoby mu bolo ľahostajné, kto v Palestíne 
vládne. V jeho učení niet nijakých skrytých 
narážok na veľký problém jeho národa. Nija
kých odkazov a inštrukcií, ako sa oslobodiť 
spod rímskeho útlaku.

Ježíš hovorí iba o veciach Božích: o láske 
Boha k človeku: o jeho spoluúčastí na ľud
skom utrpení, ktorým je hriech: o tom, že sa 
blíži moment, kedy vďaka jeho smrti 
a zmŕtvychvstaniu, bude hriech odpustený: 
o tom, že tí čo v neho uveria a dajú sa po
krstiť v jeho mene, dostanú nový život na
plnený láskou, ktorá objíma aj nepriateľa.
Evanjelium Ježiša Krista bolo úplne apo
litické. Teda aspoň v tom zmysle, ako sa 
politika chápala vtedy i dnes. A preto, že 
postava Mesiáša bola v očakávaniach ľudu 
skrz-naskrz politická, Ježiš sa vyhýbal to
muto titulu. Namiesto toho sa rád označoval 
menom „Syn človeka". Tomu, čo sa nevyz
nal v Písme, tento titul nič nehovoril. Jed
nako, zasvätenému sa musela vybaviť ta
jomná postava Syna človeka z Danielovho 
proroctva, ktorý na oblakoch prichádza pred 
Boží trón, aby prevzal zvrchovanú moc, ale 
nie politickú, večné kráľovstvo, ale nie na 
tejto zemi (porov. Dan 7,13).

V evanjeliu je však jedna scéna, ked'Ježiš, 
takpovediac musel zaujať stanovisko aj k po
litickej situácii. Bolo to iba niekoľko dní pred 
jeho smrťou. Farizeji a saducejí horúčkovito 
hľadali zámienku, aby ho odsúdili. Využili 
na to herodiánov, kolaborantov rímskej 
vlády, ktorí ho malí chytiť do pasce otázkou, 
či sa majú cisárovi platiť dane alebo nie.
Otázka sama osebe bola diabolsky dôvtipná.
Ak povie „nie", hneď to donesú kde treba, 
a Ježiša odsúdia ako buriča verejného 
poriadku. Ak povie „áno", skompromituje sa 
v očiach svojich poslucháčov a prívržencov.
Bolo to tak, ako keby niekto počas poslednej
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Syn človeka je sprevádzaný anjelmi, ktorí privádzajú za hlasného trúbenia jeho vyvolených (porov. Mt 24, 30n)

svetovej vojny vyzýval k spolupráci s nemec
kými okupantmi.

Vieme však, ako Ježíš vykĺzol z tejto pas
ce, ktorú mu nastavili. Rozkázal, aby mu 
ukázali daňový peniaz a opýtal sa: Čí obraz 
a nápis je  na ňom? „ Cisárov", odpovedali 
mu. Dávajte teda, čo je  cisárovo, cisárovi, 
a čo je  Božie, Bohu, odpovedal on. Tento jeho 
lapidárny výrok je často chápaný veľmi 
povrchne. Ale nám kresťanom žiari vnútor
ným svetlom, ktoré dáva orientáciu v spleti
tých politických problémoch.

Ježišovu odpoveď môžeme parafrázovať aj 
takto: To, na čom je obraz cisára, patrí cisárovi. 
To, na čo vyryl svoj obraz Boh, patrí Bohu!

A čomu alebo lepšie komu vtlačil Boh svoj 
obraz? Odpoveď poznáme: Človekovi! Kniha 
Genezis hovorí: „Boh povedal: «Urobme člo
veka na náš obraz a podľa našej podoby!»" 
Teda celý človek, jeho myseľ, jeho vôľa, jeho 
svedomie, jeho srdce - to všetko patrí nášmu 
Bohu! Nič z toho nemožno dať do služby

žiadnemu pozemskému cisárovi, nech by to 
bol ktokoľvek!

Zmysel Ježišovej odpovede ešte pokračuje: 
Ak cisár, teda akákoľvek politická moc v praxi 
rešpektuje toto Božie vlastníctvo a neusiluje 
sa ovládnuť myseľ, svedomie, vôľu a srdce 
človeka, potom mu treba dane platiť, t.j. 
rešpektovať jeho moc nad nami. Ak sa však 
usiluje ovládnuť dušu a svedomie, na to mu 
treba tvrdo a rozhodne odpovedať: Nie!

Avšak toto „nie", ak má byť v duchu Kris
tovom, nesmie sa niesť v znamení vonkajšej 
vzbury a násilia, ako odpovede na násilie. 
Príkladom takéhoto postoja nám môžu byť 
prví kresťania. Nebolo príkladnejších a disci
plinovanejších rímskych občanov, ako oní. 
Keď však cisár žiadal, aby ho ctili ako Boha, 
odpovedali: Nie - a išli na smrť modliac sa za 
svojich prenasledovateľov.

R Alfréd Cholewinski, SJ, 
o. Mgr. Peter Rusnák



Gréckokatolícka cirkev na Slovensku
a jej angažovanie
Médiá bezpochyby trvalo vplývajú na 

človeka, ale aj na celé spoločenstvo. 
Je to evidentné predovšetkým v oblasti pos
tojov a správania sa človeka. Médiá rozširujú 
poznanie jednotlivca, prehlbujú záujem 
o svet. Inštrukcia ňetatís novae o tom hovorí 
takto: Dnes už nie je také miesto, na ktorom 
sa nedá pocítiť vplyv spoločenských komuni
kačných prostriedkov na náboženské aj mo
rálne postoje, na politické a spoločenské 
systémy či na výchovu (Porov.: AN, 1).

V decembri minulého roka vyšla v poľskom 
vydavatelstve Norbertinum monografia 
gréckokatolíckeho kňaza a vysokoškolského 
pedagóga Marka Pribulu, v ktorej sa zaoberal 
pôsobením spoločenských komunikačných 
prostriedkov (konkrétne časopisu Slovo) 
v ťažkých a špecifických podmienkach života 
gréckokatolíckej cirkví po rokoch jej útlaku 
(Porov.: PRIBULA, M.: Problematyka religíjno- 
spoleczna na lamach písma Slovo. Lublín: 
Norbertinum, 2002).

V týchto dňoch sa dostáva do rúk odbornej i 
laickej verejnosti v poradí druhá monografia 
tohto autora Prítomnosť a perspektívy využí
vania prostriedkov spoločenskej komunikácie 
v Prešovskej eparchii(Spišské Podhradie: Kňaz
ský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2003). 
Autor svoju vedeckú činnosť systematicky 
zameriava na problematiku spoločenských 
komunikačných prostriedkovz pohľadu grécko
katolíckej cirkví (Porov.: PRIBULA, M.: Pasto
račný plán KBS a masmédiá. In: Theologos. 
Prešov : PETRA. Roč. 3., č. 3., s. 80-83). Je to 
súčasť všeobecnej Cirkvi, ktorá si zachováva 
svoju identitu na základe východnej tradície. 
Spoločenské komunikačné prostriedky vyvíja-

sa v masmédiách
júce činnosť v hraniciach tohto obradu majú 
svoje špecifické vlastnosti, pričom neustále 
čerpajú z náuky všeobecnej cirkvi. Vďaka tomu 
sa gréckokatolícka cirkev obohacuje priamo pri 
pramení a všeobecná cirkev získava obohatenie 
v masmedíálnej skúsenosti gréckokatolíckej 
cirkví. V tom spočíva originalita autorovej práce 
a jej vedecká a spoločenská hodnota.

Problematika rozpravy je aktuálna a veľmi 
zaujímavá, zvlášť preto, že je v takomto 
aspekte spracovaná po prvýkrát. Zrozumi
teľne prehľadná je aj jej štruktúra. Návrhy 
autor formuluje jasne a zreteľne, čo je zvlášť 
cenné, pretože práca vo svojej podstate je 
interdisciplinárna: zasahuje do oblasti teo
lógie, psychológie, sociológie, histórie aj kul
túry. Špeciálne dôležitá je tiež adresnosť 
autorových návrhov.

Téma práce zasahuje samotné srdce 
poslania Cirkvi, ktorá má prinášať vykúpenie 
všetkým ľudom, ohlasujúc evanjelium „zo 
striech" (Porov. Mk 10, 27: Lk 12, 3). Práve 
v tomto vidí autor znak stvoriteľského a vyku
piteľského Božieho diela, ktoré človek má 
kontínuovať. Prostriedky odovzdávania podľa 
jeho názoru sa môžu stať aj v Cirkvi dôležitými 
kanálmi ohlasovania Evanjelia, ako na úrovní 
reevanjelízácíe, tak aj na úrovní ďalšieho pre
hlbovania viery.

Práca, aj keď má isté nedostatky, ktoré 
v ničom podstatne neznižujú jej hodnotu, 
umožňuje poznať novú podobu Gréckokato
líckej cirkvi na Slovensku, spočívajúcu na jej 
zaangažovaní sa v médiách z pastoračnej 
stránky.

Prof. dr hab. Tadeusz Zasppa

Aj Vy radi čítate SLOVO? Aj Vy by ste 
chceli, aby bolo podľa Vašich predstáv?

Čo nie je, môže byť! Stačí, ak do 15. marca t. r. zašlete na našu 
adresu Vaše návrhy a pripomienky, ako by ste skvalitnili tento 

náš spoločný časopis. Napíšte nám, čo by ste radi čítali, 
aká rubrika Vám chýba, čo očakávate od SLOVA.

Práve vďaka Vám sa môže stať SLOVO v roku 2004 
ešte zaujímavejším a pútavejším.

Ospravedlňujeme sa všetkým čitateľom, že v Slove č. 2/2003 na str. 14 v texte pri fotografii 
nastala chyba. Správny text znie: Spolu so Svätým Otcom Jánom Pavlom II. a generálnym 
predstaveným Spoločností Ježišovej Petrom Hansom Kolvenbachom.
K rozostavaným chrámom, ktorých prehľad sme priniesli na strane 19 patrí aj rozostavaný 
Chrám vo Svidníku a Chrám sv. Petra a Pavla v Humennom pod Sokolejom bol omylom 
zaradený do zoznamu vysvätených chrámov.

MODLITBA OTCOV PÚŠTE

KTO SÚ TO 
OTCOVIA PÚŠTE
Pod pojmom „Otcovia púš
te " rozumieme pustovní
kov z dôb prvotnej Cirkvi, 
ktorí odchádzali na púšť, 
aby tam v samote, v tichu 
a odlúčenosti od ľudí hľa
dali svojho Pána vo svojom 
srdci. Niektoríz nich potom 
vytvárali „pustovnícke ko
munity", čo prakticky zna
menalo, že sa síce pra
videlne v sobotu a nedeľu 

schádzali k spoločným modlitbám, ale inak žil každý 
vo svojej kélii, ktorá bola umiestnená tak, aby z nej 
nebolo vidieť na kéliu najbližšieho brata. Otcom púšte 
v prenesenom slova zmysle však býva nazvaný i každý 
neskorší pustovník z podobného prostredia, ktorý po 
sebe zanechal výraznú dobu v dejinách spirituality.

Celý život týchto Otcov púšte bol daný modlitbou a ich 
modlitba bola chápaná ako dar púšte. Čo pre týchto 
Otcov znamenal praktický život modlitby, to vystihuje 
jeden z takzvaných „výrokov Otcov púšte": „Každý deň, 
keď ráno vstávaš, začni znova v každej cnosti a v kaž
dom Božom prikázaní, s veľkou trpezlivosťou, s bázňou 
a velkodušnosťou, v láske Božej, so všetkou ochotou 
duše i tela, s velkou pokorou. Buď vytrvalý v súťažiach 
srdca a v bdelosti, veľa sa modli a veľa pros, vzdychaj, 
nech tvoj jazyk je čistý a bedli nad svojím zrakom. Keď 
ťa urazia, nehnevaj sa, buďpokojnýa neodplácaj zlým 
za zlé. Nevšímaj si chyby druhých ľudí, neposudzuj sám 
seba, pretože si podriadený celému stvoreniu. Ži 
v odriekaní všetkého, čo je telesné a materiálne, ži 
v kríži, v boji, v chudobe ducha. Nech tvoja vôľa vie, 
čo chce, ži v duchovnej askéze, v čistote duše, v otvo
renosti voči dobru a pokojne vykonávaj prácu svojich 
rúk. Ži v nočnom bdení, o hlode a smäde, v zime, v na
hote a v námahe."

To čo Otcovia na púšti nachádzali, to popisuje Pseudo- 
Makarius v jednom zo svojich textov: „Často stačí, keď 
niekto skloní svoje kolená, aby sa modlil, a hneď je 
jeho telo zaplavené božskou energiou a duša sa raduje 
z prítomnosti Pána ako z prítomnosti Snúbenca... 
Inokedy zasa, po celom namáhavom dni a vyčer
pávajúcej práci, človek v krátkej chvíli modlitby nájde 
svoje vnútorné ja uchvátené modlitbou a ponorené do 
nekonečného mora večnosti. Jeho myseľ, pohltená 
a premožená, veľmi sladko prebýva v onom neopí
sateľnom kraji. V tejto chvíli zmĺknu všetky vonkajšie 
starosti. Duševné sily, pritáhované nesmiernymi a ne
výslovnými nebeskými skutočnosťami, plné neopí
sateľného údivu, sú schopné formulovať len túto mod
litbu: «Kiež by moja duša mohla spolu s modlitbou 
prejsť na druhý breh!»"

Preložil a upravilo. Mgr. Juraj Gradoš z titulu: 
Bonaventura J. Štivar, OFH Cap., Modlitba Otcú poušte, 

Matice cyrilometodejská, s. r. o., Olomouc, 1998, s. 3-4.
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Snímka: archív 
Dr. D. BabCanovej

N ová slo v en sk á  veľvyslan kyň a  vo  V atikáne
VATIKÁN, 20. decembra 2002 - Pápež Ján Pavol 11. prijal pri príležitosti odovzdania poverovacích 

listín dňa 19. decembra 2002 vo Vatikáne mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Slovenskej republiky 
pri Svätej stolici Dr. Dagmar Babčanovú a jej manžela Ing. Arch. Stanislava Babčana. Srdečný a dôstojný 
spôsob a obsah tohto prijatia, následný rozhovor so štátnym sekretárom Svätej stolice - kardinálom Angelom 
Sodanom a nástupné návštevy u arcibiskupa Mons. Leonarda Sandriho, substitúta pre všeobecné záležitosti 
Štátneho sekretariátu Svätej stolice, arcibiskupa Jean-Louis Taurana, sekretára Svätej stolice pre vzťahy 
so štátmi a ďalšími predstaviteľmi Svätej stolice, odrážali predovšetkým mimoriadne dobrý vzťah týchto 
predstaviteľov Svätej stolice k Slovensku, prinášajúc posolstvo, aby naša vlasť niesla štaťetu kresťanských 
hodnôt do budúceho európskeho spoločenstva národov Rozhovory sa týkali rozvoja vzájomných vzťahov, 
vrátane príprav ďalších medzinárodných zmlúv medzí SR a Svätou stolicou, krokov štátu v sociálnej, 
a legislatívnej oblastí, v školstve, v oblastí postavenia rodiny a možností adopcie opustených detí, úloh 
mladých ľudí na Slovensku, otázok materializmu a konzumízmu, ako aj širších otázok týkajúcich sa 
bezpečnosti vo svete.

Nová veľvyslankyňa v príhovore k Sväté
mu Otcovi poďakovala, že poverovacie 

listiny môže odovzdať práve v období, keď 
celý kresťanský svet očakáva narodenie 
Spasiteľa. „Dúfam", povedala, „žejeho stála 
prítomnosť bude sprevádzať moju diplo
matickú misiu pri Svätej sto lici“. Jánovi 
Pavlovi 11. odovzdala pozdravy od predsta
viteľov Národnej rady Slovenskej republiky 
a vlády SR, osobitne od predsedu parlamentu 
Pavla Hrušovského a predsedu vlády Miku
láša Dzurindu. V mene predstaviteľov Sloven
skej republiky, Konľerencie biskupov Sloven
ska a celého slovenského ľudu vyjadrila 
nádej, že Sv. Otec znova navštívi našu krajinu. 
„Mojím osobitným želaním", povedala ďalej 
veľvyslankyňa Dagmar Babčanová, „je pok- 
račovaťv rozvíjaní tých pozitívnych aspektov, 
ktoré sa počas krátkeho trvania slovenskej 
misie vo Vatikáne vzájomne dosiahli. Osobitne 
mám na mysli najmä koncepčné základy 
vychádzajúce z evanjelia, ktoré predstavil 
a uskutočňoval prvý veľvyslanec SR pri Svätej 
stolici, Dr. Anton Neuwirth, za čo ste mu 
prejavili svoje uznanie“.

Dagmar Babčanová, rodáčka z Bratislavy, 
absolvovala štúdiá na Filozofickej fakulte 
Masarykovej univerzity v Brne a Univerzity 
Komenského v Bratislave. V rokoch 1991 - 
1994 bola zástupkyňou riaditeľa na cirkevnom 
Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre, od roku 
1994 do roku 2002 vyučovala na tejto škole 
jazyky a od marca do októbra tohto roku 
pôsobila na Ministerstve zahraničných vecí SR.

Ako slovenská veľvyslankyňa SR pri Svätej 
stolici nahradí vo funkcii Mariána Servátku, 
ktorý bol misiou poverený v roku 1998 za 
vlády Vladimíra Mečiara.

pani veľvyslankyňa, tušíte; ktorá vaša 
osobnostná stránka alebo uplynulá činnosť 
má tak trošku na svedomí, že Vám bola 
ponúknutá táto misia p ri Svätej stolici?

Je to ťažká otázka, lebo ma núti zamyslieť 
sa skutočne nad samou sebou. Myslím sí však, 
že možno dôvera, ktorú som vždy vkladala 
do ľudí okolo seba, a možno aj to, že som 
v ľuďoch vždy videla osobnosti, a nikdy som 
ich nepodceňovala. Možno aj to bola jedna 
z možností... Neviem to inak vysvetliť.

Skutočne som sa dostala na takýto post, ktorý 
budem teraz zastávať...

Vzhľadom na základnú zm luvu 
medzi SR a Svätou stolicou treba ešte 
zavŕšiť práce na zmluvách, dokumentoch, 
týkajúcich sa finančného zabezpečenia 
Katolíckej cirkvi na Slovensku, katolíc
keho vzdelávania a výchovy v školách 
a školských zariadeniach a práva uplat
ňovať výhrady vo svedom í v rôznych 
oblastiach. Čo považujete za hlavné 
príčiny, že zatiaľ tieto otázky neboli uzat
vorené a ako ich vním ate v najbližšej 
budúcnosti1

Mňa veľmi teší, že zmluva o pôsobení 
Katolíckej cirkvi v ozbrojených zložkách už 
vlastne prichádza do platnosti. Je to veľký 
úspech slovenskej diplomacie a ostatné 
zmluvy, ktoré predpokladám tiež, že sa 
úspešne zavŕšia ešte v tomto štvorročnom 
vládnom období. Začalo sa už na nich 
pracovať. Viem už pozitívne o práci a kreovaní 
sa komisií na Ministerstve kultúry pre Zmluvu 
o finančnom zabezpečení Katolíckej cirkvi. 
Začínajú sa kreovať komisie na minis
terstvách, takisto sa uvažuje o započatí práce 
na Ministerstve spravodlivostí, hlavne čo sa 
týka Zmluvy o výhradách vo svedomí, a mô
žem povedať, že všetky tieto ministerstvá, 
ktoré budú participovať na tom, zobrali túto 
úlohu veľmi vážne a prisľúbili, že uskutoč
nenie alebo implementácia týchto zmlúv už 
do praxe by mala prebehnúť ešte v tomto 
volebnom období.

>£d Pani veľvyslankyňa, a j pápež aj vy 
ste vo svojich prejavoch vyzdvihli mladých 
na Slovensku. Svätý Otec veľmi zdôraznil 
úlohu štátu ísť v ústrety tejto generácií, 
hlavne čo sa týka zabezpečenia solídnej 
formácie a začlenenia do sveta práce. Aké 
kroky, z tých ktoré by mala v najbližšom 
období podniknúť slovenská vláda, mys
líte, sú v tomto smere najakútnejšie?

Myslím si, že podporovať mladých ľudí 
v ich aktivitách, jednak v cestách do zahraSvätý Otec Ján Pavol II. s veľvyslankyňou SR Dr. Dagmar Babčanovou pri osobnej audiencii
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ničia, kde môžu načerpať jazykové a iné 
skúsenosti, tým že sa im umožni vzdelávanie 
v plnej miere podľa ich záujmu, že mladí ľudia 
budú môcť si taktiež vyberať školy podľa 
svojho cítenia, aj náboženského cítenia, 
a bude tá úroveň škôl, v tomto ohľade mám 
na mysli cirkevné školstvo, že bude posky
tovať tiež takú úroveň, aby mladí ľudia sa 
začlenili do spoločenského procesu úspešne. 
Aby sa im darilo.

Pani veľvyslankyňa, priznali ste sa, 
že vo svojej m isii chcete rozvíjať pozitívne 
aspekty, ktoré rozvíjal prvý veľvyslanec 
SR pri Svätej stolici, doktor Neuwírth. Aké 
konkrétne máte na mysli?

Chcela by som pokračovať v tej krásnej 
započatej práci, ktorá spočívala v tom, že sa 
nadviazali úspešné kontakty s mnohými 
diplomatickými misiami, v tom chcem 
pokračovať naďalej. Samozrejme, že chcem 
kladne hodnotiť všetko dobré, čo sa v tejto 
oblasti bilaterálnych vzťahov medzi Vatiká
nom a Slovenkou republikou urobilo, a mojou 
úlohou bude zintenzívňovať tieto kontakty 
s mnohými diplomatickými misiami v teritó
riu Vatikánu, tak ako aj ostatné zastupiteľské 
úrady v tomto zmysle pracujú. Snáď by som 
chcela čo najdôstojnejšie pripraviť návštevu 
Svätého Otca na Slovensku. Potom, samo

zrejme, podporiť všetky kultúrne aktivity, 
ktoré budú slúžiť na dobrú prezentáciu 
Slovenska. Chcela by som sa aj starať o postup 
alebo proces prijímania zmluvných doku
mentov, sledovať ich zavedenie do života. To 
sú asi také moje úlohy, ktoré ma čakajú na 
tejto misii.

A  A na záver pani veľvyslankyňa, 
môžete sa podeliť o dojmy inaugurač
ného dňa, predovšetkým stretnutia so 
Svätým Otcom?

Nestrávila som tú všetku vznešenú atmos
féru, ktorú som tam mohla precítiť, ale dalo by 
sa o tom veľmi veľa hovoriť. Ale jedno chcem 
zdôrazniť, že som bola prijatá veľmi dôstojným 
spôsobom a uvedomila som si, aká úcta je 
vlastne z vatikánskej strany k Slovenskej 
republike prejavená. Dnešný deň bol veľkým 
zážitkom pre mňa, jednak tým, že odovzdanie 
poverovacích listín Svätému Otcovi sa uskutoč
nilo tak veľmi rýchlo, zázračným spôsobom, dá 
sa povedať, už na tretí deň po mojom príchode. 
Stretnutie so Svätým Otcom ma utvrdilo v tom, 
ako Svätý Otec vníma slovenskú realitu, akú 
prejavuje starostlivosť o Slovensko a ako je 
v obraze o všetkom, čo sa na Slovensku deje. 
Spomenul predstaviteľov slovenskej vlády a dal 
najavo, že dúfa, že Slovensko v ružencovom 
roku presvedčí Európu a presvedčí svet, že je

dôstojným zástupcom kresťanských hodnôt a že 
tieto hodnoty kresťanské si aj prinesie so sebou 
do európskeho spoločenstva. Veľkým zážitkom 
bolo aj stretnutie s Jeho eminenciou, kardinálom 
Sodanom. Bolo mi prejavené ubezpečenie 
o pomoci v mojej diplomatickej práci. Rozho
voril sa o Slovensku, o Katolíckej univerzite, 
o zmluvách, ktoré sa chystajú a bolo z toho cítiť, 
že tento človek, ktorý má na starosti určite veľké 
množstvo národov, o Slovensku vie veľmi veľa. 
Tento týždeň absolvujem rozhovory so všetkými 
hlavnými zástupcami vatikánskej diplomacie - 
s arcibiskupom Sandrím, ktorý má na starostí 
sekciu pre všeobecné záležitosti a s arci
biskupom Tauranom, ktorý má na starosti sekciu 
pre vzťahy so štátmi. Teším sa na tieto rozhovory, 
lebo sú vždy zmysluplné, plné ústretovosti a sú 
pre mňa veľkým povzbudením.

Pani veľvyslankyňa, veľmi pekne 
ďakujem za rozhovor, prajem Vám veľa 
úspechov vo vašej m isii a takisto veľa 
úspechov pre spoločné dobro, ktoré vaša 
misia ponúka. Ďakujem.

Ďakujem pekne.

Jaroslav Ríndoš, redaktor, 
rozhovor s veľvyslankyňou SR vo Vatikáne 

Dr. Dagmar Babčanovou odvysielaný Rádiom 
Vatikán vo štvrtok 19. decembra 2002;

KBS

R o z h o v o r  E r ik a  a  D a n ie l a  o  A u - p a ir  p o b y t e  
v R a k ú s k u  c e z  G r é c k o k a t o l íc k u  d ie c é z n u  c h a r it u

ä  Akou cestou a cez koho si sa dostal 
do Viedne?

Dva roky som robil v Prešove v exercičnom 
dome, kde som sa zoznámil s pracovníčkou 
gréckokatolíckej charity. Ona mi sprostredkovala 
tento pobyt vo Viedni.

chcel by som sa tá opýtať, čo tu robíš?
Predstav si, som tu ako Au-pair. Žijem 

v rakúskej rodine a starám sa o ich zdravotne 
postihnutú dcérku.

A  Spomínal si, že je  zdravotne postih
nutá, ako to zvládaš?

Zo začiatku som mal také myšlienky, že by 
som odtiaľ odišiel. No postupne som sa vyrovnal 
s touto situáciou, uvedomil som si, že čo keby sa

takéto dieťa narodilo mne. A pocítíl som Božiu 
pomoc.

Ako vychádzaš s rodinou, aké bolo 
tvoje udomácnenie v niečom úplne nez
námom pre teba?

Rodina je ku mne od môjho prvého podania 
ruky veľmi milá, vychádzame spolu dobre. 
Snažia sa byť čím viac otvorení k sebe navzájom 
a tiež ku mne. Berú ma ako ozajstného člena 
rodiny. Napriek ich láskavému prístupu ku mne 
som sa dosť ťažko udomácňoval v inom prostredí.

Čo je  vlastne tvojou náplňou práce, 
máš okrem dohlíadnutía na ich dcérku aj 
niečo iné?

Dohodol som sa s rodinou, že budem vynášať 
odpadky.

Čn Aký je  teraz tvoj duchovný život, 
zmenilo sa v ňom niečo k lepšiemu alebo 
nebodaj k horšiemu?

To iba Boh vie. Je tu možnosť zúčastňovať sa 
na slovenských bohoslužbách. Páčia sa mi 
homílie tunajšieho kňaza a celkovo odchádzam 
odtiaľ povzbudený do nového týždňa. Zúčast
ňujem sa aj na bohoslužbách v nemeckom 
jazyku. Zatiaľ rozumiem každé tretie slovo.

ä  čo po skončení pobytu v rodine, 
v ktorej si teraz?

(Na Danielovej tvárí sa usadil úsmev... chvíľu 
je  ticho... potom odpovedá)

Ja ešte neviem, čo bude o rok, môžem si tu 
nájsť dievča, môžem tu ostať študovať, môžem...

Daniel, ja  ti prajem veľa fyzických 
a duševných síl, nech sa upevňuje tvoj vzťah 
k Bohu a veľa trpezlivostí v ďalších mesia
coch v rodine v ktorej bývaš.

Za rozhovor däkuje Erik, 19 r.

Ak máte záujem o Au-pair pobyt v nemecky 
hovoriacej oblasti, môžete sa obrátiť na Grécko
katolícku charitu v Prešove osobne alebo 
telefonicky na adrese:

Centrum diecéznej charity 
Hlavná 2, 080 01 Prešov 
Tel/fax: 051 - 77 23 970 

e-mait charitagkdch@stonline.sk
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Kvetná nedeľa (žalm  118)

Keď kresťan v súlade s modliacim sa 
hlasom Izraela spieva 118. žalm, cíti 

osobitné chvenie. V tomto hymne liturgického 
charakteru totiž nachádza dve vety, ktoré 
majú silnú ozvenu v rámci Nového zákona. 
Prvou je 22. verš: Kameň, čo stavitelia zavrhli, 
stal sa kameňom uholným. Túto vetu cituje 
Pán Ježiš po podobenstve o vrahoch a vino
hradníkoch, aplikujúc ju na svoje poslanie 
smrti i slávy (porov. Mt 21, 42). Odvoláva sa 
na ňu aj apoštol Peter v Skutkoch apoštolov: 
„On je  kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, 
a on sa stal kameňom uholným. A v nikom 
inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného 
mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali 
byťspasení" (Sk 4,11-12). Cyril Jeruzalemský

to komentuje slovami: „Ohlasujeme jediného 
Pána Ježiša Krista, lebo je jediný Syn. 
Zdôrazňujeme jediný, aby si si nemyslel, že 
môže byť nejaký ďalší... Vskutku, nazýva sa 
kameňom, nie neživým, nie vysekaným ľud
skou rukou, ale kameňom uholným, aby ten, 
kto v neho uverí, nebol sklamaný" (Le Cate- 
chesí, Roma 1993, s. 312-313). Druhá veta, 
ktorú Nový zákon preberá zo 118. žalmu, 
ohlasuje zástup počas mesíášskeho vstupu 
Krista do Jeruzalema: „Požehnaný, ktorý pri
chádza v mene Pánovom!“ (Mt 21, 9; porov. 
Ž 118,26). Zvolanie sa začína a končí slovom 
hosanna, čo značí, spas nás.

Tento nádherný biblický hymnus je 
zaradený v rámci malej série od 113. do 118. 
žalmu, nazývanej aj „halleľ. ide teda o chvá

lu typickú pre žalmy používané v hebrejskom 
kulte na Veľkú noc i počas hlavných slávností 
liturgického roka. Hlavnú myšlienku 118. 
žalmu môžeme považovať za obrad procesie, 
počas ktorej sa strieda sólista so zborom na 
pozadí Svätého mesta a jeho chrámu. Začia
tok a koniec patrí antifóne: „Oslavujte Pána, 
lebo je  dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá 
naveky“ (Ž 118,1 a 29).

Božie milosrdenstvo -  ponuka spásy
Slovo milosrdenstvo je prekladom hebrejs
kého slova hésed a vyjadruje veľkodušnú ver
nosť Boha voči svojmu ľudu, s ktorým ho spája 
zmluva a priateľstvo. Zmluvu oslavujú tri 
rozličné kategórie ľudí: celý Izrael, potom dom

Áronov - teda kňazi - a napokon tí, čo sa boja 
Boha. Posledná skupina naznačuje veriacich 
a prozelytov, teda členov iných národov 
túžiacich prijať Pánov zákon.

Zdá sa, že táto procesia vedie ulicami 
Jeruzalema, lebo sa hovorí o stánkoch spravodli
vých (porov. verš 15). Vyniká tu hymnus vďaky
vzdania s podstatným posolstvom: aj keď sme 
v úzkostiach, stále si treba zachovať pochodeň 
dôvery, lebo mocná Pánova ruka vedie veria
ceho k víťazstvu nad hriechom a k spáse.

Autor posvätného textu používa silné a živé 
obrazy: krutých protivníkov porovnáva k roju 
včiel alebo k plameňu z raždía, ktorý všetko 
premieňa na popol (porov. verš 12). Reakcia 
spravodlivého je však veľmi intenzívna a tri
krát sa opakuje: Ale v mene Pánovom som

ich porazil. Hebrejské sloveso zdôrazňuje zni
čenie zla (porov. verše 10 a 11 a 12). Podstat
nou silou je tu totiž mocná Božia pravica - 
jeho zachraňujúce pôsobenie, a nie slabá 
a neistá ruka človeka. Preto sa radosť z víťazs
tva nad zlom začína vyznaním viery: „Moja 
sila a chvála je Pán, on sa mi stal záchran
com“ (porov. verš 14). Zdá sa, že procesia 
vchádza do chrámu cez brány spravodlivosti 
(verš 19), teda cez bránu Siona. Tu sa začína 
spev druhej piesne vďaky, otvárajúcej dialóg 
medzí zhromaždeným ľudom a kňazmi. 
Otvorte mi brány spravodlivostí, vojdem nimi 
a poďakujem sa Pánovi, hovorí sólista v mene 
zídeného zhromaždenia. Toto je brána 
Pánova; len spravodliví ňou vchádzajú, 
odpovedajú ďalší, pravdepodobne kňazi. Keď 
už všetci vošli dnu, začína sa hymnus vďaky 
Pánovi, prirovnávanému k pevnému a istému 
chrámovému kameňu, na ktorom možno 

postaviť dom života. Na veriacich, ktorí 
vstúpili do chrámu, aby vyjadrili svoju 
vieru, pozdvihli svoju modlitbu a slávili 
kult, zostupuje kňazské požehnanie.

Ty si môj Boh, velebím ťa______________
Posledná scéna, otvárajúca sa pred na
šimi očami, pozostáva z radostného ob
radu posvätných tancov, sprevádza
ných mávaním ratolesťami: „Vystrojte 
sprievod s ozdobnými vetvami až k ro
hom oltára “ (verš 27). Liturgia je preja
vom radosti a zároveň slávnosťou stret
nutia, čo sa vyjadruje skutočnosťou, že 
celé bytie chváli Pána. Obrad vetiev 
nám pripomína Sviatok stánkov, ktorý 
spomína putovanie Izraela púšťou; 
slávnosť, ktorá sa pripomínala proce
siou s palmovými, myrtovýmí a vŕbo
vými ratolesťami.

Tento obrad prežívame aj my kres
ťania, keď na Kvetnú nedeľu slávime 
vstup Pána Ježiša do Jeruzalema. Zás
tup Židov (porov. Mt 21,9) oslavuje Kris
ta ako „syna Dávidovho". Na druhý deň 
sa veľký zástup, čo prišiel na sviatky, 
dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruza
lema. Nabrali palmových ratolestí, vyšli 
mu v ústrety a volali: „HosannaI Požeh
naný, ktorý prichádza v mene Pánovom, 
kráľ Izraela!“ (Jn 12, 12-13). Pri tejto 
slávnostnej príležitosti - ktorá však 

predznačuje hodinu Ježišovho utrpenia 
a smrtí - sa chápe a v plnom zmysle napĺňa 
symbol uholného kameňa, o ktorom sme 
hovorili na začiatku a ktorý dostáva slávny, 
veľkonočný výraz.

Žalm 118 povzbudzuje kresťanov vidieť 
v Ježišovom veľkonočnom tajomstve ... deň, 
ktorý učinil Pán, keď kameň, čo stavitelia za
vrhli, stal sa kameňom uholným. Preto v tomto 
žalme môžeme s vďakou spievať: „Moja sila 
a chvála je  Pán, on sa mi stal záchrancom“ 
(verš 14); „Toto je  deň, ktorý učinil Pán, 
plesajme a radujme sa z neho“ (verš 24).

Ján Pavol II 
audiencia 5.12. 2001 

upravila redakcie
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Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík (30. marec)

Väčšina našich infor
mácií o živote tohto 

svätca pochádza z diela 
jeho súčasníka a blíz
keho priateľa Daniela, 
mnícha egyptskej púšte •
Raita. Po istom čase do
plnil jeho rozprávanie 
niekdajší Jánov učeník, 
ktorého meno sa nám 
nezachovalo.

O našom svätcovi sa 
dozvedáme, že prišiel na 
svet okolo roka 520, no 
miesto jeho narodenia 
a pôvod zostávajú pre nás 
zahalené rúškom tajom
stva. Hodno však spome
núť, že podľa istej teórie 
bol jedným z dvoch synov 
prepodobných manželov 
Xenofonta a Márie (porov
naj Slovo, číslo 1-2/2001, 
s. 7), ktorých liturgickú 
pamiatku slávime 26. 
januára.

Keď Ján dosiahol šest
násty rok svojho života, 
rozhodol sa zasvätiť vý
lučne službe Bohu a odi
šiel na vrch Sínaj. Ide 
o miesto, kam kresťanskí mnísi prichádzali od 
polovice 3. storočia, keď unikali prenasle
dovaniam zo strany Rímskej ríše. Neskôr sem 
utekali pred prenasledovaniami zo strany 
moslimov. Treba povedať, že ho nesmierne 
obľubovali, pretože bolo známe už z obdobia 
Starého zákona: Boh tam odovzdal Mojžišovi 
desať prikázaní a uzatvoril s ním zmluvu 
(porovnaj Ex 19-20). Navyše sa traduje, že 
predstavuje najopustenejšie miesto sveta. Vraj 
dokonca aj divá zver, keď sem zablúdi, rýchlo 
sa ponáhľa preč.

Po príchode na vrch Sínaj si vybral za 
svojho duchovného otca veľmi skúseného 
mnícha Martýria. Hoci bol Ján vysoko vzde
laný, natoľko sa odovzdal do jeho rúk, akoby 
ani nemal vlastný rozum a vlastnú vôľu. 
Vďaka tomu sa rýchlo vzmáhal v ponížeností, 
čistote i skromnosti, takže vo svojich dvadsia
tich rokoch mohol prijať podstrihnutie, teda 
definitívne zasvätenie mníšskemu životu. Keď 
mal tridsaťpäť rokov, jeho duchovný otec Mar- 
tyrios zomrel a Ján sa rozhodol pre život 
v úplnej samote. Odišiel na miesto zvané Tola, 
vzdialené približne osem kilometrov od mo- 
nastíera a medzi ostatných mníchov prichá
dzal jedine na veľké sviatky, aby sa zúčastnil 
bohoslužieb. Jedol, pil a spal iba toľko, aby 
nezomrel. Všetok svoj čas venoval modlitbe, 
manuálnej práci a písaniu kníh.

Keď mal približne sedemdesiatpäť rokov, 
teda po štyridsiatich rokoch prísneho pustov

níckeho života, bratia ho 
zvolili a ustanovili za 
ígumena (predstavené
ho) svojho sinajského 
monastíera. Približne po 
piatich rokoch, teda oko
lo roku 600, odišiel v po
koji k Pánovi.

Prostredníctvom náš
ho prepodobného otca 
Jána urobil Boh viacero 
zázrakov, napríklad pri
volal dážď na palestínske 
územia v období veľkého 
sucha, uzdravil chorého 
človeka a predpovedal 
budúce veci. Všeobecne 
známym sa však stal nie
čím celkom iným:

Ako igumena sinaj
ského monastiera ho 
mnísi susedného mo
nastiera z púšte Raita 
požiadali, aby pre nich 
napísal príručku du
chovného života. Vzni
kol tak najvýznamnejší 

| a najznámejší spis pre- 
i  podobného Jána, totiž 
J kniha Rebrík cností, po

grécky Klimax. Práve podľa nej sa tento 
svätec niekedy nazýva Ján Klimax, prípadne 
Ján Klimak. Ide o príručku duchovného ži
vota zostavenú na spôsob rebríka vedúceho 
do neba, ktorý videl starozákonný patriarcha 
Jakub v Beteli (porov. Gn 28,10-17). Každý 
človek má posúdiť samého seba, na ktorom 
stupienku práve stojí a usilovať sa dosiahnuť 
nasledujúci. Všetkých stupienkov je tridsať, 
pretože podľa starozákonnej tradícíe bol 
práve tridsaťročný muž považovaný za dos
pelého člena spoločnosti. Na začiatku cesty 
stojí zrieknutie sa vášní, napríklad na dvad
siatom druhom stupni je očistenie od samo
ľúbostí, ktorá sprevádza každý náš úspech, 
na konci je zväzok viery, nádeje a lásky, teda 
troch božských čností. Dielo bolo určené 
v prvom rade mníchom, ale vynikajúco môže 
poslúžiť aj ľuďom žijúcim vo svete.

Nech nám Všemocný daruje, aby sa slová 
kondaku 4. hlasu k sviatku nášho prepodob
ného otca Jána, autora spisu Rebrík, splnili 
aj na nás samých: „Svojou knihou, premúdry,
* prinášaš náuky sťa nevädnúce plody. * 
Sladkosťou napĺňaš srdcia tých, * čo ich vní
majú s triezvosťou, blažený. * Veď Rebrík 
dvíha duše uctievajúcich ťa s vierou * od zeme 
k nebeskej a trvalej sláve."

o. Mgr. Marcel Gajdoš

SČÍTANIE ĽUDU - DEKANÁTY PREŠOV, BANSKÁ BYSTRICA A BREZNO

slovenská maďarská rómska rusínska ukrajinská iná spolu
Abranovce 349 0 0 2 4 1 3 56
Drieňov 360 1 0 2 3 1 367
Fulianka 360 0 0 5 4 0 369
Geraltov 94 0 0 1 0 0 95
Klenov 300 0 0 3 1 0 3 04
Ľubotice 183 0 0 11 3 1 198
Cubovec 250 0 1 1 1 0 2 53
Miklušovce 457 0 0 1 3 2 4 63
Okružná 567 0 0 4 1 0 572
Prešov (aj Sekčov a I I I . )  7599 11 47 658 292 59 8 6 6 6
Ruská Nová Ves 421 0 0 0 1 0 422
Terna -  Hradisko 59 0 0 0 0 0 59
Varhaňovce 244 0 1 1 1 0 2 4 7

Spolu 11243 12 49 689 314 64 12371

Banská Bystrica 1043 40 20 19 11 12 1 1 4 5
Zvolen 432 4 21 12 7 6 4 82
Brezno 241 0 17 7 2 1 2 68
Šumiac 1066 0 190 0 3 2 1261
Telgárt 1151 0 127 0 0 3 1281
Revúca 370 109 32 3 11 6 531

Spolu 4303 153 407 41 34 30 4968

Do tohto sčítania boli zoradené všetky obce, kde máme aspoň 5 gréckokatolíkov. Preto ¡e možná malá odchýlka. 
Zdroj údajov: Gréckokatolícke biskupstvo, Prešov a Štatistický úrad, Bratislava.
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Túžba žiť - nutnosť zabiť?
Pred dvomi rokmi sme na stránkach Slova rozprúdili malú 

spoločenskú diskusiu na tému potratu. Mnohí na to reagovali súhlasom, 
veľká časť spoločnosti ignorovaním a niektorí „veriaci“ negatívnym 
postojom. Za ten čas sa mnoho zmenilo aj v slovenskej spoločnosti. 
Avšak otázka potratu zostáva v spoločností stále nevyriešená.

V šetky mŕtvo narodené alebo potratené 
deti by mali mať podľa názoru Nemeckej 

nemocničnej spoločnosti DKG dôstojný po
hreb. „Malo by sa to diať nezávisle od vývo
jového štádia a aj bez výslovného želania 
rodičov," hovorí sa vo vyhlásení DKG uverej
nenom v Berlíne. Nemocnice by sa mali 
postarať o kremáciu plodov v anonymnom 
spoločnom hrobe. Spoločnosť DKG zastupuje 
2.300 nemocníc v Nemecku.

Doteraz zaobchádzali s embryami v nie
ktorých spolkových krajinách ako s „etickým 
odpadom" s hmotnosťou 500 a 1000 gramov. 
Spolu s orgánmi a časťami tiel ich uchovávali 
a spaľovali. V súčasnosti sú v spolkových 
krajinách rôzne úpravy, čo do formy pocho
vania a hmotnosti. Keď si to rodičia želajú, 
tak sa plody pochovávajú aj jednotlivo. Ako 
vyšlo von na verejnosť v lete, mŕtvo narodené 
detí pod 1000 gramov sa roky tiež spraco
vávali spolu s odpadom nemocníc na gra- 
nulát. Tento sa využíval na zakrývanie 
skládok a na stavbu ciest.

Aj táto skutočnosť nás musí viesť k hlb
šiemu poznaniu problému interrupcií a k sna
he zachrániť a brániť život každého človeka 
od chvíle jeho počatia.

Naša ústava____________________________
Ako je to vlastne s tým hlásením sa ku kres
ťanstvu? Preambula Ústavy Slovenskej repub
liky uvádza: „My, národ slovenský, pamätajúc 
na politické a kultúrne dedičstvo svojich 
predkov a na stáročné skúseností zo zápasov 
o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle 
cyrilo-metodského duchovného dedičstva..." 
Teda náš hlavný zákon hovorí o tom, že 
slovenská spoločnosť sa hlási k cyrílo-metod- 
skému duchovnému dedičstvu. A toto dedič
stvo je každopádne kresťanské. Teda ak náš 
hlavný zákon hneď v svojej preambule hovorí 
o tom, že Slovensko je kresťanská krajina, je 
nepochopiteľné, že v tejto kresťanskej krajine 
sa nerešpektujú zásadné kresťanské princípy, 
medzi ktoré patrí aj dodržiavanie prirodze
ného ľudského zákona ako aj vyše trojtisíc- 
ročného Božieho ustanovenia v rámci Desa

tora - „Nezabiješ"?
Na túto otázku exis

tuje niekoľko odpovedí. 
Ale najpravdivejšia je asi 
tá, ktorá tvrdí o ľudskom 
obchádzaní zákona. Sám 
Ježiš Kristus toto vyčíta 
Židom: „Rušíte Božie slo
vo pre svoje obyčaje, kto
ré si odovzdávate. 
A mnoho iných podob
ných vecí robíte" (Mk 7, 
13). Človek, aby obišiel 
tento božský i ľudský zá
kon, si vymyslel pojem 
„plod". A „plod" nie je 
človek. Ústava ďalej v čl.
14 tvrdí: „Každý má spô
sobilosť na práva." A čl.
15 dodáva: „(1) Každý 
má právo na život. Ľud
ský život je hodný och
rany už pred narodením. 
(2) Nikto nesmie byť poz
bavený života“. Ďalej čl.
16 v odst. 2: „Nikoho ne
možno mučiť ani podrobiť 
krutému, neľudskému či 
ponižujúcemu zaobchá
dzaniu alebo trestu.“ Te
da aj hlavný zákon vy
chádza z tézy, že človek 
je človekom už pred na

rodením. Avšak odkedy? Kto vie, odkedy je 
človek človekom? Je od ôsmeho mesiaca? Od 
tretieho? Aké kritérium zvolíme? Keď má už 
srdce? Ruky? Nohy? Nervovú sústavu? Pre 
kresťana nie je najdôležitejšie telo, ale duša. 
A človek je človekom od chvíle, keď má dušu. 
Katechizmus katolíckej cirkví v čl. 2322 učí: 
„Dieťa má už od svojho počatia právo na 
život. Priamy potrat, to znamená chcený ako 
cieľ alebo ako prostriedok, je „hanebný čin", 
ktorý závažne protirečí morálnemu zákonu. 
Tento zločin proti ľudskému životu stíha Cirkev 
kánonickým trestom exkomunikácie." Podob
né ustanovenia nájdeme aj v pastorálnej kon
štitúcií Gaudíum et spes, ktorú prijal Druhý 
vatikánsky koncil.

Žena a dieťa_______________________ _
Položme si teda otázku: Ak Boh, Cirkev í ľud
ský prirodzený zákon chránia život, prečo tak 
nerobí naša „kresťanská" spoločnosť? Prečo 
u nás ešte stále existujú zákony povoľujúce 
zabíjanie človeka z akéhokoľvek dôvodu? 
Prečo sa tak bránime zákonu proti zabíjaniu 
nenarodených detí, keď 83,94 % občanov 
Slovenska sa hlási ku kresťanstvu? Prečo 
napriek tomu, podľa prieskumu, ktorý vlani 
urobil Ústav pre výskum verejnej mienky, 
zásadne odmieta interrupcie len 13 percent 
žien? Najviac proti nim vystupujú obyvatelia 
Trnavského a Prešovského kraja. Tieto údaje 
sú veľmi závažné.

Ženy pri tomto svojom postoji argu
mentujú hlavne tým, že vďaka nechcenému 
tehotenstvu je ohrozená kvalita ich života. 
Ženy, ktoré si dajú urobiť potrat, si však sami 
skracujú život. Dokázali to výsledky medzi
národných štúdií o prípadoch úmrtí, uverej
nené v nemeckom časopise Lebensforum. 
Podľa štúdií fínskych vedcov týkajúcich sa 
časového rozpätia medzí tehotenstvom 
a časom úmrtia je riziko pre ženy po potrate, 
že umrú do jedného roka oveľa vyššie ako 
u iných žien v rovnakom veku. Riziko žien 
po potrate je o 76 % vyššie ako u žien, ktoré 
nebolí tehotné, a 3,5 krát vyššie ako u žien, 
ktoré porodili dieťa. 27 % týchto žien spácha 
samovraždu. Tento podiel je sedemkrát vyšší 
ako u žien, ktoré porodili dieťa.

Nedávna britská štúdia dospela k podob
ným výsledkom. Z 1000 žien po potrate spá
chalo 8,1 samovraždu, u žien, ktoré donosili 
dieťa, to bolo 1,9. Ženy, ktoré zabili dieťa vo 
svojom lone, zaujímajú aj v prípadoch 
smrteľných nehôd prvé miesto. Umierajú do 
jedného roka dvakrát častejšie ako iné ženy 
a takmer štyrikrát častejšie ako ženy s no
vorodeniatkami. O 80 % častejšie chodia k le
károvi a o 180 % častejšie vyhľadávajú po
moc psychiatra.

Kanadskí a americkí vedci tieto výsledky 
takisto potvrdzujú. Aj oni konštatovali psy
chické poruchy a poranenia ako následky 
násilného zásahu oveľa častejšie u žien s pot
ratom ako u žien s normálnym pôrodom. Ženy 
s dojčiatkamí sú zjavne obozretnejšie a vy
hýbajú sa možným rizikám. Ženy, ktoré sú po

6-7 týždňové dieťa
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potrate, žijú viac rizikovo a sú väčšinou závislé 
na alkohole alebo na drogách. Podľa názoru 
vyjadrenom v časopise by sa tieto poznatky 
mali viac zohľadňovať, keď sa diskutuje 
o rastúcich nákladoch v zdravotníctve.

Je interrupcia vražda?___________________
V súčasnosti sa na Slovensku podľa platných 
štátnych zákonov môžu vykonávať potraty do
12. týždňa od počatia. Odporcovia umelého 
prerušenia tehotenstva však tvrdia, že život, 
o ktorom hovorí aj ústava, sa začína práve 
od počatia. Preto by sa mali tieto zákroky 
zakázať. Odporcovia zákazu sa odvolávajú aj 
na medzinárodné dokumenty, podľa ktorých 
plod nemá rovnaké práva ako narodené dieťa. 
Európska konvencia o ľudských právach 
a biomedicínezasa nepovažuje plod za žijúcu 
ľudskú bytosť. „V čase, keď sa vykonávajú 
interrupcie, je veľkosť zárodku asi jeden 
centimeter. Určíte to teda nie je dieťatko 
s nožičkami a ručičkami, ako sa to snažia 
ukazovať napríklad vo filmoch. Tie sú však 
často zmanipulované alebo nakrúcané zo 
zákrokov, v ktorých ide o záchranu života 
matky," tvrdia prívrženci potratov.

Mnohí poukazujú na to, že ženy by chodili 
do zahraničia. Podľa ľudí, ktorí zmenu zákona 
nechcú, by zákazy spôsobili potratovú turis
tiku do zahraničia. Naopak, konzervatívni 
poslanci tvrdia, že by sa k tomu odhodlali len 
ženy, ktoré „nemajú zábrany”. Sú tiež pre
svedčení, že nová právna norma by zmenila 
ich postoj a dieťa by si po narodení už chceli 
nechať. Ak by ho aj naďalej odmietali, viac 
ľudí by dostalo šancu adoptovať si potomka.

Na tému „potratovej" turistiky by som 
chcel povedať len jedno krátke zamyslenie: 
Aj vraždu dospelého človeka môže si niekto 
objednať, čí o nej rozhodnúť, aj keď zákon 
hovorí o ochrane života. Stále budú existovať 
ľudia, ktorí nemajú morálne zábrany. Položme 
si otázku: Máme sa im prispôsobiť? Alebo si 
zachovať čistý štít a svedomie?

Situácia na Slovensku____________________
Interrupcie dovoľuje ešte komunistický zákon 
o umelom prerušení tehotenstva z roku 1986. 
Podľa odborníkov patrí vo svete k najvoľnej- 
ším v tejto oblasti. Inak to bolo v minulosti, 
keď sa ženy museli podrobovať preverovaniu 
komisie, ktorá mohla ich žiadosť zamietnuť.

KDH sa pokúsilo interrupcie zakázať už 
v roku 2001 pri novelizácii ústavy. Podľa jeho 
návrhu sa malí vykonávať len zo zdravotných 
dôvodov. Návrh neprešiel.

iniciatíva poslancov_____________________
Na súd sa so žiadosťou o preskúmanie zá
konnosti umelého prerušenia tehotenstva 
obrátili ešte v polovici roku 2001 poslanci 
parlamentu na čele s KDH.

Tí tvrdia, že ústava, podľa ktorej je ľud
ský život hodný ochrany ešte pred naro
dením, interrupcie prakticky vylučuje. Ak 
Ústavný súd zistí, že zákon je v rozpore s ús
tavou, okamžite stráca účinnosť. Podľa Šte
fana Németha z Ústavného súdu by potom 
mali zákonodarcovia pol roka na to, aby 
schválili normu, ktorá najvyššiemu zákonu 
štátu neodporuje.

Ústavní sudcovia budú posudzovať, čí sa 
zárodok, ktorý sa dá do 12. týždňa odstrániť

potratom, považuje za život. Ten sa má podľa 
ústavy chrániť ešte pred narodením. Odbor
níci nie sú v tejto otázke jednotní. Niektorí 
tvrdia, že primitívne vývojové štádiá v podobe 
zárodku ešte nie sú plnohodnotným životom.
O ňom sa dá podľa nich hovoriť až po 12 
týždňoch, keď sa zárodok mení na plod. Iní 
však upozorňujú na to, že aj v prvých štádiách 
sú zreteľné niektoré reflexné funkcie, na
príklad obranné pohyby pri zásahu v mater
nici. Už v šiestom týždni sa napríklad dá odlí
šiť hlava od krku,

V Bratislave sa už asi dva roky pravidelne 
schádzajú skupinky ľudí pred gynekologic
kými klinikami, modlia sa tam a zapaľujú 
sviečky. „Chodia k nám asi raz za desať dní. 
Je to 8-12 starších žien, ktoré ticho stoja,“ 
hovorí riaditeľ Nemocnice sv. Cyrila a Metoda 
Ján Paškan. Občas sú pochody, na ktorých 
je okolo sto ľudí. Podobné stretnutia sú po 
celom Slovensku, koncentrujú sa okolo 25. 
marca a Dušičiek.

Organizácie pre život zdôrazňujú právo 
plodu na život. Prolife organizácií je asi tridsať 
na celom Slovensku. Strešnou organizáciou 
je Fórum života. „Presadzujú ochranu života 
človeka od počatia po prirodzenú smrť," 
hovorí Martín Dilong zo Spoločenstva života. 
Títo mladí aktivisti robia v lete pravidelne púť 
na bicykloch po slovenských mestách, kde sa 
pred nemocnicami modlia za nenarodené 
deti.

o. Mgr. Juraj Gradoš
V článku bolí použité 

aj agentúrne informácie, 
(pokračovanie nabudúce)
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Snímka: Mgr. S. Pohárová

Pútnici po stopách apoštolov sv. Pavla a sv. Ondreja
knihy, prenosné ikony a pod. Aj po smrti 
týchto bratov pokračoval rozkvet kláštora

Pohľad na jeden z kláštorov na Meteore

(pokračovanie z čísla 1/2003)

Platy deň- 5 .  10. 2002__________________
Po sv. liturgii a raňajkách odchádzame do údolia 
Thembi na prehliadku kláštora Metamorfosis 
a Varlam. V kraji Thessalskej nížiny vyčnievajú 
z roviny 300 m vysoké skaly z pieskovca, ktoré 
erózia vyformovala do najrôznejších tvarov. Na 
vrcholoch obrých skál sú postavené kláštory 
Metamorfosis a Varlam.

Tu vo výšinách dochádza k absolútnemu 
splynutiu duše so Stvoriteľom. Pôvodne boli 
kláštory prístupné iba po okrajových chod
níkoch, rebríkoch a lanových rumpáloch. Dnes 
sú už prístupné po vybudovaných cestách 
a schodoch. Pre svoju nedostupnosť sa stali 
oázou pokoja a bezpečia. Najprv pustovníkom 
od 9. storočia, neskôr mníchom, ktorí sa 
rozhodli stráviť zvyšok života vo výšinách ticha 
a v úplnej odlúčeností od sveta bližšie k Bohu, 
aby prosili o odpustenie a udelenie posmrt
ného raja. Zo začiatku žili pustovníci roztrúsení 
v skalných prehĺbenínách a jaskyniach, až 
neskôr začali stavať chrámy a zakladať 
kláštory. V roku 1334 prišiel na Meteoru mních 
Athanosios z hory Athos, neskôr nazývaný 
svätý Athanosios alebo tiež Athanasios 
Meteoritský. Tu zhromaždil štrnásť mníchov 
a začal výstavbu prvého kláštora, neskoršie 
nazývaného Veľký Meteor. Tento bohabojný 
mních položil základy a poriadok, podľa 
ktorých sa mal riadiť spoločný život mníchov 
na Meteore. V čase rozkvetu tu bolo 24 
kláštorov, ale v 16. storočí nastal ich úpadok. 
Dnes je obývaných len 6 kláštorov, ostatné sú 
opustené, polozbúrané alebo úplne zmizli.

Kláštor Metamorfosis -  Velký Meteor_______
Pôvodne bol výstup možný len za pomoci 
siete, ktorá je pod drevenou strechou s rum

pálom. Dnes sa ešte využíva ako nákladný 
výťah. V roku 1923 bolí do skaly vytesané 
prechody, chodníky a 146 scho
dov, po ktorých je možný výstup.
V kláštore Metamorfosis je ulo
žený najstarší grécky zachovaný 
rukopis z roku 861.

Hlavný chrám je zasvätený 
Premeneniu Pána na hore Tábor.
V predsieni chrámu sú hroby za
kladateľov (Athanasísa a Joa- 
sata). Vnútro je vyzdobené za
chovalými nástennými maľbami 
zo života svätých. Ďalej je tam 
zbierka ikon, kníh a iné vzácne 
umelecké pamiatky.

Kláštor Varlam_________________
V polovici 14. storočia sa usadil na 
skale pustovník Varlam a na vrcho
le postavil malý chrám a niekoľko 
ciel. Tu prežil v chudobe, modliac 
sa, í zbytok života. Po jeho smrtí 
zostala skala mnoho rokov opus
tená. Až začiatkom 16. storočia 
dvaja bratia Nektaríus a Theofanis 
sa usadili na vrchole, rozhodnutí 
založiť kláštor. V prvých rokoch 
svojho pobytu opravili zrúcaniny 
chrámu a ciel. Počas ďalších rokov 
sa počet mníchov rozrástol na trid
sať. Vtedy sa rozhodli bratia posta
viť ďalší chrám, ktorého stavba 
bola ukončená v roku 1542, a zasvätili ho 
Všetkým svätým. Je zdobený peknými 
nástennými maľbami Všetkých svätých, 
Ukrižovania a Posledného súdu. Jeho stavba 
trvala 20 rokov. Vo zvláštnej miestnosti sú 
umiestnené mnohé vzácne a umelecké diela: 
kríže, liturgické nádoby zo striebra, rukopisy,

príchodmi nových mníchov a rozrastaním 
jeho majetku.

O živote v kláštore Varlam sa môžeme 
dozvedieť zo spisu J. J. Bronjstaula, ktorý ho 
navštívil v roku 1979. Ďalej sa dozvedáme, 
že sú tam dva chrámy a počet mníchov sa 
pohybuje okolo desať. Celkový počet žijúcich 
na skale, vrátane slúžiacich, nepresahuje 25 
osôb. Od založenia kláštora až do dnešného 
dňa na skalu nevkročila ženská noha.

Po tomto krásnom dni, keď sa nám na
skytol nádherný pohľad na okolité kláštory 
týčiace sa k nebesiam, sme sa vrátili do nášho 
dočasného pôsobiska - Leptokárie. Ráno nás 
už čakal odchod do Atén. Bolo treba pobaliť 
veci do kufrov, a hlavne si odpočinúť pred 
ďalšou cestou.

Šiesty deň-6 .1 0 .2 0 0 2 _________________
V skorých ranných hodinách po sv. liturgii 
odchádzame do Atén, kde sme mali plá
novanú prehliadku mesta. Nemalí sme šťastie 
na počasie, nakoľko celý deň vytrvalo pršalo. 
Ako sa zmienil o. Majerník, sprievodca púte, 
v Atenách bol viackrát, avšak ani raz ne
pršalo. Náš prípad bol skôr výnimočný, ale 
počasie vie byť nevyspytateľné.

Prehliadka mesta bola sťaženejšia, ale 
zvládli sme to. Na vlastné oči vidieť Akro
polu, Parthenón, Odeon, Erechteion a mnohé 
ďalšie historické pamiatky, nie je každo
denný zážitok. Navždy nám to budú prípo-Pohíad na Atény

22 • marec/2003 - slovo



Pláže pri meste Toto

míňať fotografie spod Akropoly - dominanty 
mesta Atény.

V gréckych mýtoch je dvanásť božstiev, 
hlavným je Zeus. Gréckym mýtom dal určitú 
literárnu formu literát Homér. Tento slepý 
básnik žil okolo roku 750 pred Kristom v meste 
Smirna. Napísal diela Iliáda a Odysea.

Z histórie Grécka je potrebné spomenúť 
víťazstvo Grékov nad Peržanmi v roku 480 
pred Kristom. Avšak v roku 485 pred Kristom 
Peržania zmobilizovali vojsko a snažili sa 
poraziť Grékov. Týmto rokom sa začali 
Peloponézske vojny. V roku 421 pred Kristom 
boli porazení Aténčania. V roku 399 pred 
Kristom bol Sokrates prinútený, aby vypil jed, 
a po jeho smrti začali Atény upadať.

Malí sme možnosť zhlíadnuť výmenu 
hradnej stráže pri prezidentskej rezidencii. 
Po tomto na zážitky rušnom dni sme sa 
ubytovali v hoteli Cosmos, aby sme na druhý 
deň pokračovali cez Korintský prieplav do 
mesta Tolo.

Siedmy deň 7 .1 0 .2 0 0 2 ______________________
Po raňajkách sme pokračovali v prehliadke 
mesta Atény. Malí sme v pláne prehliadku 
Národného archeologického múzea, ako aj 
Byzantského múzea. Nakoľko bol pondelok 
a mesiac október, keď došlo k zmene náv
števných hodín, neabsolvovali sme preh
liadku z dôvodu zatvorenia múzeí.

Navštívili sme rímskokatolícky kostol za
svätený sv. Dionýzovi, ktorý bol prvým bisku
pom mesta Atény.

Naša cesta pokračovala cez Korintský 
prieplav, kde sme mali krátku zastávku. 
Čakala nás návšteva starého Korintu, archeo
logického areálu Mykény a divadla Epíd- 
varos. Na svojich cestách sa v Korinte zastavil 
aj sv. Pavol.

Mykény (archeologický areál)________________
Úchvatná príroda je dominujúca v My- 
kénach. Už Homér predpokladal, že v My- 
kénach je veľa zlata. Zlatý poklad, nazývaný

Agameonov poklad, bol objavený v 19. stor. 
bohatým obchodníkom a archeológom Schli- 
manom, objaviteľom Tróje. Radí sa medzí 
archeológov, ktorí objavili v antických Myké- 
nach veľké hradby. Objavil takzvanú Leviu 
bránu - hlavný vchod do mesta.

Starý Korint__________________________________
Zakladateľom Korintu bol Koríntos, syn boha 
Hélia. Tu si sv. Pavol nechal ostrihať hlavu 
(keď sa chcel niekto dať do zvláštnej och
rany), predpokladajúc problémy. Skutočne 
ich aj mal, keď ho v Jeruzaleme chytili.

Korint je jedno z najdôležitejších miest, 
ktoré bolo založené v 6. stor. pred Kristom. 
Dodnes sú tu pozostatky Apolovho chrámu 
zasväteného Afrodite. Prežil peloponézske 
vojny a impérium Alexandra Macedón
skeho. Jeden moment však bol v dejinách 
Korintu tragický, a to zničenie mesta rím
skym konzulom Mumiom. Mesto Korint ne

prináležalo Rimanom, a tak ho v roku 146 
pred Kristom zničil.

V roku 51-52 žil a učil v Korinte sv. Pavol. 
Tu našiel dosť veľkú komunitu Židov. Zdržal 
sa v Korinte 18 mesiacov. Z Korintu napísal 
listy (Prvý a Druhý) Solúnčanom. Z väzenia 
v Eťeze napísal dosť tvrdý list Korinťanom. 
Dobre vedel sv. Pavol, aké neporiadky sú 
v Korinte, preto tá reakcia z jeho strany.

Lechajon bol západný Korintský prístav. 
Vieme, že rímski imperátori (už počnúc Ale
xandrom Veľkým, Calígulom, Claudiusom) 
a hlavne Nero bol tým, ktorý začal stavať 
Korintský prieplav. Navštívil Grécko, ktoré ho 
ťascinovalo. Zlatým čakanom urobil prvý 
slávnostný výkop a začalo sa stavať. Po jeho 
smrti sa vo výstavbe nepokračovalo. Až 
v 19. storočí francúzska inžinierska spoloč
nosť sa pokúsila pokračovať, napokon pre 
veľké finančné problémy zbankrotovala. 
Korintský kanál je 90 metrov nad hladinou 
vody, 6 km dlhý a 23 m široký. Nie všetky 
lode, len malé, môžu preplávať, vzhľadom 
na ťažký skalný terén. Bol vybudovaný 
v rokoch 1881 - 1883.

Divadlo Epidvaros_______________________
Je to typické grécke divadlo, ktoré je stavané 
do kopca kvôli akustike. Staviteľom bol známy 
Olíclejstos, kapacita divadla bola 14000 miest. 
Divadlo pozostáva z orchestra, predjaviska 
a vyvýšeného javiska. Nachádzala sa tam 
socha boha Dionýzía. Celé údolie bolo 
zasvätené bohu Asklepiovi. Divadlo sa vyu
žívalo na Asklepiové hry, ktoré sa konali raz 
za štyri roky. Do 4. storočia slúžilo ako svätyňa 
bohu medicíny Asklepiovi.

Potom už naša cesta pokračovala do mesta 
Tolo, kde sme prenocovali v hoteli Pavlos. 
Napriek poriadnej únave sme bolí účastní na 
sv. liturgii. Odpočinok nám prišiel vhod pred 
odchodom do Olympu a Patrasu.

Mária Tomášova - Tančáková 
(dokončenie v budúcom čísle)

Pohľad do hľadiska divadla Epidvaros

slovo - marec/2003 • 23

Sn
ím

ka
: 

Mg
r. 

S. 
Po

há
ro

vá



ZAMYSLENIE NAD IKONOU

Ikona Zvestovania presvätej Bohorodičke

ZVESTOVANIE PRESVÄTÚ BOHORODIČKE
Táto ikona patrí medzi menejznáme ikony, ale svojimi farbami a dokonalým 
prepracovaním pôsobí na človeka veľmi subjektívne. Znázorňuje archanjela Gabriela 
ako zvestúva Božie posolstvo Márii. Dej tohto okamihu veľmi krásne vystihol autor 
tropáru piatej pôstnej -  akatistovej soboty: „Len čo anjel prijal poznaním tajomné 
poslanie, rýchlo sa dostavil do Jozefovho príbytku, aby povedal tej, ktorá muža 
nepoznala: »Ten, ktorý svojím zostúpením naklonil nebesá, prijíma miesto v tebe celý, 
bez premeny. Keď ho vidím v tvojom živote, ako berie podobu služobníka, žasnem 
a volám: Raduj sa, panenská Nevesta.«"

Práve toto tajomstvo znázorňuje ikona. Archanjel je tam v chvate, ani ešte nezastal 
a stužka jeho čelenky mu veje od náhlenia. Palica, ktorú drží, je symbol pútnika, 
symbol cestujúceho. Naozaj sa vybral, aby zvestoval Požehnanej, že si ju Boh vybral, 
aby sa cez ňu narodil svetu. Chce jej zvestovať' že ona je tá vyvolená, cez ktorú Boh 
chce ukázať svoje milosrdenstvo. „Dnes sa uskutočňuje večné tajomstvo: Syn Boží sa 
stáva Synom Panny. Gabriel zvestuje milosť Božiu." Hovorí troptír sviatku Zvestovania. 
Naozaj velké tajomstvo, ktoré je znázornené prúdom svetla, ktoré prechádza cez Máriin 
príbytok bez toho, aby ho poškodil. Ikonopisec ho namaľoval, akoby tam ani nebol. 
Nenarúša svet okolo Márie, nemení ho. Mení ju samu. A ona v svojej práci hľadí priamo 
na nás. Pozerá na svoje deti, na tie, ktoré skrze tento okamih dostane. Tu sa začne 
nielen jej materstvo Božieho Syna, ale aj jej materstvo každého z nás.

Táto ikona však neopisuje len udalosť starú vyše dvoch tisícročí. Hovorí o Božom pláne 
s nami. Ona je tým anjelom, ktorý nám zvestuje: „Raduj sa l". Hovorí nám, že Boh si 
vybral nás, aby sa znova narodil pre tento svet, aby ho tento svet mohol znova vidieť, 
aby cítil jeho prítomnosťtak, ako na počiatku, ked'ho stvoril. A celé stvorenstvo túžobne 
očakáva, kedy sa zjavia praví Boží synovia a dcéry. Tí, ktorí sú pripravení, aby nehľadeli 
na seba, ale aby žili v Božej prítomnosti plniac jeho vôľu.

o. Mgr. Juraj Gradoš

Anton Fabišík

Deň čo deň...

Hľadám Ťa, Pane, 
hľadám deň čo deň, 

odrážam útok utrápených snov, 
prosím, chráň ma zlých úmyslov, 

Tvoja vôľa nech sa stane 
a minie ma ťarchy hriechu tieň.

Deň čo deň, 
obchádza ma tieň, 

tieň hriechu, pýchy, 
zlých myšlienok,

Bože, buď mi milostivý,
Ty zdroj blaha, zbav ma hriechov ťarchy.

Daj srdce čisté, láskavé, 
v každý žitia deň, 

bych zmysly hlodavé, 
neťažili dušu, lásky sieň, 

daj mi žiť čisto, bez hriechu, 
blaho duší, pokoj, útechu.

Darovali na Slovo:
Gréckokatolícky farský úrad Habura -  96 Sk; PhDr. Ján Hromy,

Bratislava -  50 Sk; Miroslav Jackovič, Topoiovka -  60 Sk; Juraj Sabo, 
M icha lovce -  100 Sk; Gréckokatolícky farský úrad Borov -  60 Sk; 
Rímskokatolícky farský úrad Slopná - 1 0 0  Sk; Ján Kotrady, Košice -  96 
Sk; Andrej Revák, Bardejov - 100 Sk; Vdp. Vladimír Molčányi, Košice -  
30 Sk; Mgr. Marcela Čipková, Michalovce -  100 Sk; Čitatelia časopisu 
Slovo zo S lávkoviec -  120 Sk; Alžbeta Kováčová, Svit -  60 Sk; 
Arcibratstvo sv. Ruženca, Kazimír -  300 Sk; Janka Petríková, Petkovce
-  500 Sk;

Všetkým štedrým darcom úprimné Pán Boh zaplatí

B L A H O Ž E L A N I A
Dňa 10. marca oslávi 60. narodeniny p. Irena Struňáková 

z Porúbky, okres Humenné. Pri príležitosti sviatku jej želáme pevné 
zdravie, hojnosť Božích milosti a ochranu presvätej Bohorodičky.

Syn Jozef s manželkou Janou, vnučkami Marienkou a Lubkou, 
dcéra Gabika s manželom Petrom, vnučky Gabika, Ivanka, 
Marinka, sestra Mária, sestra Anna s rodinou a sestra Helena 
s rodinou.

Dňa 14. marca sa dožíva 67. rokov p. Mária Michaličková 
z Humenného. Prajeme jej pevné zdravie, hojné Božie požehnanie, 
ochranu presvätej Bohorodičky.

Sestra Irena s rodinou, sestra Helena s manželom, sestra Anna 
s rodinou, neter Gabika s manželom Petrom a s dcérami Gabikou, 
Ivankou, Marinkou Ti ďakujú za pomoc.

S P O M Í N A M E
l.marca 2003 uplynú dva roky od smrti môjho 

manžela Vladimíra Nimčuka zo Sečoviec.
Len kytičku kvetov Tí na hrob môžeme dať, 

tichú modlitbu odriekať a s láskou na Teba 
spomínať.

manželka Mária s rodinou
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Predmanželshá zdržanlivosť
V minulom čísle sme písali o pozitívnych 

skúsenostiach z randenia. Mnohokrát sa 
však vyskytnú aj negatívne skúsenosti, ktoré 
vždy súvisia s narušením čistoty srdca. Ak je 
škodlivý prameň, bude aj škodlivá z neho 
vytekajúca voda. Písmo hovorí: Z plnosti srdca 
hovoria ústa. A toto slovo sa uskutočňuje aj 
vo vzťahoch. Ak do vzťahu vstupujeme so 
sebeckým zámerom, s povyšovaním ja nad 
my, so snahou naplniť len svoje predstavy 
a túžby, potom sa to odzrkadlí aj na kvalite 
vzťahu, na jeho obsahu. Tu sa už nedá hovoriť
o láske, ale neraz o vypočítavom konaní,
o psychickom otroctve, o vydieraní láskou.

Ja to zvládnem_________________________
Všetko má svoj počiatok, teda aj ľudské 
konanie. Ako kňaz som sa veľakrát stretol so 
slovami: Ja  to zvládnem". Obvykle si ich 
človek povie, keď si chce dokázať a presvedčiť 
sa, že tá „jeho" túžba je ovládateľná, že ju 
môže popustiť na 10%, na 20%. Ako sa to deje? 
Veď to mnohí poznáte. „Veď sa iba bozkávame 
(vášnivo). Veď sa jej len dotýkam (na citlivých 
miestach). Ja sa ovládnem, ja to potom zvlád
nem", tvrdia mnohí. O pár mesiacov potom to 
už nestačí. Dotyky sú silnejšie, bozky váš- 
nívejšie a človek myslí len na to, ako uspokojiť 
svoje túžby, svoju sexualitu. Myslí na sex. 
Koľkokrát si už túto osobu vedľa seba pred
stavil nahú vo svojom náručí? Koľkokrát už 
spolu v jeho mysli strávili spoločné chvíle 
v postelí? Jeho srdce už netúži po láske, túži 
po tom druhom. Už netúži po osobnosti, ale 
po tele. Chce sa nabažiť, chce si užiť. No toto 
všetko naozaj niekde musí začať a kde? To sa 
neraz pýtajú mnohí, keď si uvedomia, že 
prekročili určité hranice. Začalo to prvým: „Ja 
to zvládnem". Ale u oboch. Niekedy na to 
zabúdame. Na dotyky i bozky, ktoré už nie sú 
čisté, sú potrební dvaja - ten, kto po nich túži 
a ten, kto ich dovolí. A tak je vina u oboch.

Nemožno si teda povedať: „Ja to zvlád
nem", lebo je to klamstvo. Ak narušíte vodnú 
priehradu hoci len malou dierkou v múre, ten 
tlak vody, čo je za ňou, ju roztrhá a vyvolá 
skazu. Rovnako, ak povolíš uzdu svojim 
nezriadeným túžbam len trochu, tak oni zničia 
všetko, čo im stojí v ceste. Spúšť, ktorú zane
chajú, je len ťažko napraviť. Rany sa síce hoja, 
ale pomaly a zostávajú jazvy, a to nielen na 
tebe. ale aj na tom druhom a na každom 
vzťahu, ktorý bude ktorýkoľvek z vás budovať.

Veď on ma miluje________________________
Vo vzťahu, ktorý dvaja prežívajú rozlične, 
vznikajú niekedy turbulencíe. Ich základom 
je silná túžba po tom, aby moja láska bola 
rovnako silno opätovaná. V tejto túžbe po 
rovnako silnej láske niekedy za lásku pova
žujeme to, čo ňou nie je, a ospravedlňujeme 
agresívne konanie toho druhého. „Veď on ma 
miluje", myslíme si a toto všetko je podľa nás 
len chvíľková slabosť, alebo, keď toho pri
búda, jeho spôsob vyjadrenia lásky.

Značne je tento postoj vidieť v sexuálnej 
oblasti, keď dravejší partner, ktorý túži po 
sexe, začína zisťovať, kde je hranica, po ktorú 
ho ten druhý pusti. Keď ju nájde, nebadane 
sa ju pokúša posúvať stále ďalej, získavať 
väčší vplyv na toho druhého, na jeho rozhod

nutia. On netlačí, on skúša - a ten druhý sa 
mu podvoľuje, lebo si myslí, že to tak má byť, 
lebo nechce ohroziť vzťah, lebo to vníma ako 
prejav jeho lásky. A tak sa stáva, že v jeden 
deň, keď budú dvaja sami, sa z dotykov 
a bozkávania, ktoré už prekonali prvotnú 
ostýchavosť a nevinnosť, pár ocitne v mile
neckom objatí, oddávajúc sa v plnej miere 
sexu. Na prvý pohľad to chceli obaja, ale stále 
je tu niekto (pokiaľ to bola ozajstná láska, 
a nie sexuálne túžba z oboch strán), kto po 
tom túži a kto to dovolí. A hranica je preko
naná, túžba sa vypĺňa, a nová túžba už nie 
je. Vtedy začína vzťah chladnúť, meniť sa 
a prispôsobovať „realite".

Ty ma nemiluješ_________________________
Tento výkrik, či jednoduché konštatovanie 
neraz vyrazia dych tomu druhému, ktorý si 
bráni svoju nevinnosť. Toto vydieranie láskou 
neraz zaberie. Veď rok čí dva, ktoré sú už za 
nimi, spôsobili, že tu existuje určité puto, 
určitá závislosť jeden na druhom. Ak začne 
niekto argumentovať takýmto ponímaním 
lásky, ktorá ho oprávňuje na všetko, ten druhý 
sa spočiatku možno aj bráni, ale po čase 
privykne na takúto hru. Stane sa aktívnym 
činiteľom, a neraz túto zbraň použije naopak 
v iných súvislostiach.

Najčastejšie sa táto otázka spája so sexom, 
ktorému sa jeden z partnerov v predman
želskom období bráni. „Nemiluješ ma, keď 
sa mi neoddáš. Robia to všetci, lebo sa milujú, 
a my nie, lebo medzi nami nie je pravá láska." 
Takéto myšlienky a výroky sú jedným z naj

častejších presvedčujúcich argumentov. Ak 
nezaberú, mnohokrát sa ide do extrému - „ak 
sa mi neoddáš, tak je koniec".

Koniec týchto situácií je spravidla rovnaký. 
Neželané tehotenstvo - nakoniec dieťa či 
potrat -, ktoré prídu, sú iba sprievodným 
javom života bez sviatosti, bez manželstva, 
kde sa láska postupne stráca a nahradzuje 
ju istý druh sexuálneho uspokojovania svojich 
túžob. Žiadne povinnosti, žiadna zodpo
vednosť, iba bezbrehá sloboda a voľnosť 
nielen v mravnej, ale i spoločenskej oblasti.

Uzdravenie_____________________________
Ako to zmeniť? Najlepšie začať u seba. Ro
dičia láskavým slovom, príkladom, ale aj 
prísnym pohľadom musia vychovávať deti od 
mladosti v ozajstných Kristových stopách. 
Mládež, ktorá ešte neokúsila zakázané ovocie, 
si musí uvedomiť zodpovednosť voči sebe 
samému a následky, ktoré takéto konanie 
prináša. Tí, čo sa už dostali do víru svojich 
túžob, musia sa snažiť nájsť znovu cestu 
k Bohu, ku Kristovi, k Cirkví. Ak ju nájdu, ona 
ich povedie z temného bludiska na svetlo dňa. 
Modlitba a každý sebazápor posilňujú vôľu 
a spolu s odhodlaním zmeniť svoj život sú 
účinným liekom na každú ranu.

o. Mgr. Juraj Gradoš
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Kresťanská rodina 
- domáca cirkev

Sviatostné manželstvo - 
manželstvo s Kristom uprostred

Pri jednom sobáši som hovoril o tom, že manželstvo môže byť 
šťastné. Povedal som aj príklad, ako sa jedná staršia pani pri 

každom sobáši v ich farnosti modlila za novomanželov, aby boli takí 
šťastní, ako je ona šťastná so svojím manželom. Na tomto sobáši boli 
aj moji známi manželia, ktorí vo svojom živote praktizujú vieru. Po 
sobáši mi hovoria, že som im „vyfúkol“ myšlienku. Pretože chceli 
novomanželom blahopriať práve v tom zmysle, že je možné šťastné 
manželstvo. Chceli im popriať, aby bolí spolu takí šťastní, ako sú oni. 
Povzbudil som ich, aby to urobili, a tak konkrétne podporia to, čo bolo 
v homílií. Že to nie sú iba reči, ale že to môže byť skutočnosť.

„Pravá manželská láska pred
pokladá a vyžaduje, aby muž 
hlboko rešpektoval rovnakú dôs
tojnosť ženy. Svätý Ambróz píše:
«Nie si pánom, ale manželom; 
nedostal si otrokyňu, ale man
želku ... Odplácaj sa je j pozor
nosťou a buď je j vďačný za lás
ku.» nuž má žiť so svojou ženou 
v celkom osobitnej forme osob
ného priateľstva. Kresťan je  ďalej 
povolaný na to, aby pestoval city 
novej lásky tým, že svojej man
želke preukazuje nežnú a sú
časne pevnú lásku, akou Kristus 
miluje Cirkev" (FC 25).

Šťastné manželstvo___________
A práve o to ide, aby muž a žena 
prijímali sviatostné manželstvo 
s cieľom byť vzájomne šťastní.
Aby nemysleli iba na svoje 
osobné šťastie, ale skôr na šťastie toho 
druhého. Sú manželstvá, keď muž myslí iba 
na seba, alebo žena myslí iba na svoje šťastie. 
Je to tragédia, ak sa stretnú takíto egoisti 
alebo hoci iba jeden z dvoch je egoista. Aké 
krásne je, keď manželia robia všetko preto, 
aby boli vzájomne šťastní. A čokoľvek by 
narúšalo toto vzájomné šťastie, toho sa 
stránia.

Manželia, ktorí sa milujú, vytvárajú 
najkrajšie a najužšie priateľstvo. Znakom 
tohto ich priateľstva je ich vzájomná komu
nikácia. Vedia sa porozprávať o všetkom. Toto 
ich osobné priateľstvo má blahodarný vplyv 
na detí.

Manželstvo môže byť šťastné. Sviatosťou 
manželstva prijímajú muž a žena do ich 
osobného spoločenstva živého Ježiša Krista. 
Otvárajú mu dvere a pozývajú ho, aby medzi 
nimi prebýval. Pripomeňme si veľmi aktuálne 
slová: „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto 
počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu 
vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. 
(Zjv 3, 20). Pri prijímaní sviatosti manželstva

manželia otvárajú Ježišovi dvere svojho srdca. 
Teda sviatostné manželstvo - to je manželstvo 
s Kristom uprostred.

Prijať Krista do svollto manželstva_________
Nádhernou odpoveďou na otázku, čo majú 
manželia z Kristovej sviatostnej, teda reálnej 
prítomnosti v ich manželstve, je udalosť 
svadby v Káne Galilejskej, o ktorej nielen 
počúvame, ale sa aj sprítomňuje pri každom 
sobáši. Novomanželia mali víno, ktoré pri
pravili. Keď sa im minulo, dostali nové a o- 
mnoho chutnejšie. Vďaka tomu, že pozvali aj 
Ježiša, bolí svedkami zázraku. Buďme pre
svedčení, že pripravili to najlepšie víno, aké 
malí. Ale ľudské schopnosti sú ohraničené. 
Ježišovo víno bolo predsa len lepšie. Veď bolo 
Božím darom.

Tak aj manželia prijmúc sviatostné man
želstvo, teda prijmúc Ježiša do svojho vzťahu, 
stávajú sa svedkami zázrakov, ktoré pre nich 
Boh pripravil. Do ich ľudskej prirodzenej lásky 
vstupuje nadprirodzená Božia láska, ktorá tú 
ich umocňuje a posilňuje. „Pravá manželská

láska sa zapája na lásku Božiu a vedie i obo
hacuje ju  vykupiteľská moc Kristova a spa
siteľná činnosť Cirkvi, aby sa manželia účinne 
priviedli k Bohu a dostalo sa im pomoci 
a povzbudenia pri vykonávaní vznešených 
otcovských a materinských povinností Preto 
sa kresťanskí manželia posilňujú a sťaby 
zasväcujú osobitnou sviatosťou, aby dôstojne 
plnili povinnosti svojho stavu. Je j pôsobením 
konajú svoje manželské a rodinné poslanie 
naplnení duchom Kristovým ... (DVK: Gau- 
dium et spes 48). Sviatosť manželstva je 
pevným základom rodiny, na ktorom možno 
budovať kresťanskú výchovu detí.

Každý deň je potrebné, aby manželia 
otvorili dvere svojho domu Kristovi a pozvali 
ho dnu. Aby mohli svoj život oprieť o neho a byť 
účastní jeho žehnajúcej lásky. To neznamená, 
že ich už nepostretne nič ťažké, nijaké utrpenie, 
ale dostanú svetlo pre svoj život, dostanú nové 
víno. Dostanú nesmierny dar, aby boli schopní 
v dnešnom svete realizovať Boží plán. „Dar 

sviatosti je  pre kresťanských 
manželov súčasne povolaním
i prikázaním, aby si navždy boli 
verní, hoci na nich doliehajú isté 
skúšky a ťažkosti, a aby veľko
dušne poslúchli svätú Pánovu 
vôľu: «Čo teda Boh spojil, nech 
človek nerozlučuje» (Mt 19, 6)! 
Jednou z najvznešenejších a naj
naliehavejších povinností kres
ťanských manželov v súčasnosti 
je  vydávať svedectvo o neoceni
teľnej hodnote manželskej neroz
lučiteľnosti a vernosti“ (FC 20). 
Preto Svätý Otec vo Familíaris 
consortío chváli a povzbudzuje 
všetky tie početné manželské 

, dvojice, ktoré, hoci narážajú na
1 značné ťažkostí, uchovávajú si
I  a rozvíjajú dar nerozlučiteľnosti. 
| Plnia rovnako pokorne a odvážne
I  im zverenú úlohu, aby boli vo 

svete «znamením». Tiež treba 
uznať silu svedectva tých manželov, ktorých 
síce manželský partner opustil, ale vďaka 
kresťanskej viere a nádeji neuzavreli nové 
spoločenstvo. Podľa pápeža aj títo manželia 
vydávajú úprimné svedectvo verností, ktoré 
dnešný svet veľmi potrebuje.

Je však veľmi potrebné, aby snúbenci mali 
otvorené srdce pre Ježiša a jeho Cirkev.

Dnes totiž mnohí snúbenci dávajú otvo
rene a výslovne najavo, že odmietajú to, čo 
Cirkev sleduje, keď slávi manželstvo pokrste
ných. Oní samí potom zabraňujú slávenie, 
o ktoré žiadajú (porov.: FC 68). „Preto sa ešte 
s väčšou naliehavosťou ja v í potreba pred
manželskej a posobášnej evanjelizácie 
a katechizácie, ktorú má konať celá kresťan
ská komunita s tým úmyslom, aby každý 
muž a žena, ktorí uzatvárajú manželstvo, 
slávili sviatosť manželstva nielen platne, ale 
aj s úžitkom" (FC 68). Takéto sviatostné 
manželstvo rodičov, prijaté a prežívané 
s duchovným úžitkom, sa potom naozaj stáva 
požehnaním pre deti.

o. ThLic. Ľubomír Petrík
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„Verte, že všetko, o čo v mod
litbe prosíte, ste už dostali 
a budete to mať"  (Mk 7 J, 24).
Ukončil som hodinu náboženstva. So žiakmi 8. ročníka Základnej 

školy sme rozoberali tému „Úcta k životu - 5. Božie prikázanie
- Nezabiješ". Zamerali sme sa zvlášť na eutanáziu a zabíjanie 
nenarodených detí.

Po modlitbe žiaci odišli. Ukladal som si knihy do kufríka a chystal 
som sa odísť. Cez pootvorené dvere počujem z chodby dievčenský 
hlas. Niekto sa modlí Zdravas Mária. Vedľa je vyučovanie rímsko
katolíckeho náboženstva. Iste nejaká žiačka si opakuje túto modlitbu. 
Asi mali za úlohu sa ju naučiť, myslím sí. Ale modlitbu už opakuje 
iný hlas.

Vyjdem na chodbu. V ohradenej časti chodby, ktorá slúži ako šatňa, 
stoja v kruhu tri žiačky z 2. alebo 3. ročníka, držia sa za ruky, hlávky 
mierne zaklonené, očká privreté a hlasno sa modlia. Každá trikrát 
Zdravas Mária, raz spoločne a takým istým spôsobom Sláva Otcu. 
Pristavujem sa pri nich, chcem sa opýtať, prečo sa takto modlia. Vidím, 
že okolie nevnímajú, sú úplne ponorené do modlitby.

Odchádzam, nebudem ich vyrušovať. Som asi v polovici schodov, 
keď sa prestali modliť. Vraciam sa k nim.

„Dievčatká, tak pekne ste sa modlili, čo to bolo?", pýtam sa. Usmejú 
sa na mňa a jedna, tá zhovorčivejšia, vraví: „Jedna teta nemôže mať 
deti, veľmi po nich túži a my sme sa modlili, aby Pán Boh jej ich 
požehnal."

„To vás niekto prosil, aby ste sa za to modlili?"
„Áno, pani katechétka", vravia.
„Veľmi pekne a úprimne ste sa modlili", chválim malé slečny. 

„Panna Mária iste prednesie vaše prosby svojmu Synovi.“
Žiačky (neskôr som zistil, že to boli tretiačky Nikolka a Veronika 

a druháčka Veronika) asi ešte nepoznajú prísľub Pána Ježiša: „Verte, 
že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali a budete to mať", ale 
podľa neho konajú, veria a dúfajú.

Pred chvíľou sme sa so žiakmi zamýšľali nad tým, koľko azda 
vzácnych ľudí bolo zabitých pred narodením. Možno boli medzi nimi 
vedci, ktorí by už vynašli liek proti rakovine... Ekonómovia, ktorí by 
boli vyriešili problém hladu vo svete... Politici, ktorí by odstránili 
nepriateľstvo medzi národmi.

A prečo sa nenarodili? Či azda nie preto, že málo sme sa modlili, 
málo prosili o mier na zemi, o pokoj medzi národmi, o úctu k životu, 
o lásku k blížnemu. Nie dosť naliehavo sme sa modlili, aby matky 
a vôbec rodičia pochopili, že dieťa je dar Boží, aby mali viac 
odhodlania k obetiam, ku krížom rodinného života.

Aký paradox! Jedny majú, nechcú, zabíjajú. Druhé nemajú, chcú, 
prosia...

Pane, daj, aby tí rodičia, ktorí prijímajú svoje deti ako Tvoj dar, 
rodili deti, ktoré by nahradili pred narodením zabitých vedcov, 
ekonómov, politikov...

„Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete 
to mať" (Mk 11, 24).

Teraz, keď rinčia zbrane, keď politici a vládcovia štátov sí myslia, 
že zlo vo svete sa dá vykynožiť väčším zlom, netreba sa nám postaviť 
do kruhu, chytiť sa za ruky, pozdvihnúť hlavy a prosiť Pána?

- Pane, udeľ svetu pokoj! Nielen v mysliach politikov, vojvodcov, 
ale v srdciach všetkých ľudí vzbuď lásku a úctu k životu, aby čím skôr 
sa splnilo lzaiášovo proroctvo: „Národ proti národu nezdvihne meč 
a nebudú sa viac priúčať boju" (lz 2, 4).

o. Mgr. František Fedor

WEB FORUM

V súčasnosti ponúka kybernetický priestor vynikajúce možnosti evanjelizácie. Farnosti 
prostredníctvom tohto priestoru ponúkajú informácie o živote farského spoločenstva, 
sprostredkúvajú Božie slovo, približujú životopisy svätých, prispievajú k vnútornému 
obohateniu. V súčasnosti môžeme na kresťanskom webe nájsť s podobným zámerom 
aj niekoľko gréckokatolíckych farností.

V:|u
n  n

G réckokato lícka  cirkev

; i *  j y » . aftolíafam mraŕch Cyrila tí Metoda -  Scčarc*

j iiSMfcte*

11 7 1  n

Gréckokatolícku cirkev s v. apoštolom rovných Cyrila a Metoda -  Sečovce - h tfp : / /  
w w w .prk-secovce.sk/ - predkladá svojim návštevníkom viacero námetov na duchovné 
obohatenie. Štruktúra stránok je spracovaná jednoducho. Hneď prvý odkaz smeruje 
na stránku, kde je publikovaný dokument o vyhlásení s v. apoštolom rovných Cyrila 
a Metoda za patrónov košického apoštolského exarchátu. Stručne je na tejto stránke 
spracovaný význam a symbolika erbu exarchátu.
Na nasledujúcej stránke sa k „surfujúcim" prihovára vladyka Milan Chautur, CSsR, 
kde okrem iného povzbudzuje mladých k záujmu o aktuálne dianie a dialóg. Sám 
vladyka Milan ponúka priestor na dialóg prostredníctvom internetu a odpovedá na 
otázky, ktoré mu kladú hostia týchto stránok.
Niekoľko zaujímavých fotografií si návštevníci môžu prezrieť po kliknutí na tretiu 
a štvrtú linku. Nachádzajú sa tam fotografie z obnovenej cerkvi v Sečovciach a z po
svätenia prestola. Prof. Róbert Taft, S J, prináša na ďalšej stránke význam východnej 
liturgie. Vo svojej úvahe autor opisuje zmysel liturgie ako Kristovho daru pre nás.
Medzi veľmi zaujímavé stránky nepochybne patrí aj stránka Filipovka -  Štyridsaftíenný 
pôst pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista. V prvej katechéze je pútavo rozpracovaný 
pôvod a zmysel tohto obdobia, ktorého cieľom je upozorniť na tajomstvo vtelenia 
Božieho Syna v plnosti času, na jeho príchod na túto zem, na jeho narodenie. Zároveň 
sa tu zdôrazňuje, že kresťanský východ prežíva Filipovku s trochu iným zameraním, 
ako je zameranie Adventu na kresťanskom západe. Druhá katechéza prináša spôsob, 
akým toto pôstne obdobie prežívať Ako príklad sa tu uvádza opis ikony Znamenie 
Božej Matky -  Oranta.
Históriou príchodu sv. Cyrila a Metoda do Ríma zaujímavo prináša ďalšia stránka.
V krátkosti je tu rozobratá ich cesta do Ríma, príchod do Ríma, schválenie slovanských 
liturgických kníh, pobyt v Ríme -  Bazilika sv. Praxedy, smrťsv. Cyrila - jeho hrob je 
v  Chráme sv. Klementa.
Linka -  Naša gréckokatolícka identita v Uhorsku -  podrobne pojednáva o histórii 
gréckokatolíkov na Slovensku v časoch Uhorska. Na týchto stránkach si môžu návštevníci 
preštudovať nasledujúce tézy: Aká liturgia sa používala na Morave a v Uhorsku, 
Konštantínova hlaholika na Morave, Či bol Konštantín biskupom ako hlava byzantskej 
misie, Obdobie po zániku Velkej Moravy až po Užhorodskú úniu.
Ďalšie stránky hovoria o období nazvanom Štyridsiatnica alebo Velký pôst, ako
o osvedčenom prostriedku duchovného boja, z ktorého plynú mnohoraké dobrodenia 
pre zdravie tela i duše. Stránky farnosti Sečovce ponúkajú aj priestor liturgickým 
zaujímavostiam (vysvetlenie, symboly) ako: liturgia sv. Jána Zlatoústeho, proskomidia, 
liturgia katechumenov. Samostatné stránky sú venované Svätej Hore Athos v Grécku, 
kde je opísaná história od 10. storočia, a taktiež je predstavený život mníchov.
Ďalšie stránky sa venujá pravidlám zbožného života, odkazom na iné stránky so 
zameraním na východnú liturgiu. Pozývam vás teda aj na ďalšie stránky tejto farnosti, 
kde určite nájdete množstvo povzbudení pre svoj duchovný život.

Mgr. Ing. Gabriel Paľa, palagrk@stonline.sk
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G e n e t i c k é  m a n ip u l á c ie  -  z á c h r a n a  ľu d s t v a ?
Čo alebo kto je klon? Keby sme klonovaním skopírovali Jozefa Mrkvičku, po genetickej stránke to bude 

opäť Jozef Mrkvička, ale s odlišnou osobnosťou. Taký človek by bol len časovo oneskorené identické dvojča. 
Každý klon má biologického otca a matku vo svojom identickom dvojčati, z ktorého bol skopírovaný. 
V každom prípade ide o bezpohlavné rozmnožovanie. Väčšina ľudí si myslí, že toto kopírovanie je niečo 
nové, ale nie je... Žaby bolí klonované už roku 1952 a pokusy s klonovaním ľudí sa robia od roku 1993.

Celý „boom" klonovania sa začal presne 
24. februára 1997. Vtedy škótsky vedec 

lan Wilmut s tímom z Roslinovho inštitútu 
v Edingburgu vyklonoval prvú žijúcu „kópiu" 
cicavca. Bola to ovca Dolly. Klonovanie Dolly 
vôbec nebolo jednoduché. Dolly bola až 277- 
me embryo, ktoré sa vyvinulo bez poruchy. 
Pri 29 pokuse sa embryo začalo vyvíjať tiež, 
ale nie tak, ako by si vedci priali. Pre istotu 
(vedcov) výsledky nebolí zverejnené. Na 
klonovanie človeka by bolo potrebných asi 
1000 vajíčok. Asi 70 embryí by sa vyvinulo, 
ale nesprávne. Dôsledky si môžeme 
domyslieť... Druhý problém spočíva v ešte 
nepoznaných následkoch klonovania. 
Vedeli ste, že keď sa vyklonuje klon zo 70- 
ročného človeka, dožije sa potom asi toľko 
rokov, ako klonovaný človek? Taktiež je 
dosť mylné myslieť si, že z klonu bude taká 
istá osobnosť ako z jeho predlohy. Veľa 
vlastností totiž závisí aj od prostredia, kde 
sa klon vyvíja, od výživy, výchovy, nevyní
majúc dôležitý vnútromaternicový vývin.

Výskumu klonovania ľudského embrya 
predchádzali desaťročia trvajúce početné 
experimenty s klonovaním zvierat. Nie
ktorým vedeckým skupinám sa podarilo 
„stvoriť" ovcu, myš, kozu, prasa aj tura, 
no úspešnosť klonovania cicavcov je však 
stále nízka, 3-5 %. Tým sa však problémy 
zďaleka nekončia. Klonovaní jedinci často 
trpia tzv. „syndrómom veľkých potom
kov". Sú totiž väčší a tučnejší ako ostatní 
zástupcovia daného druhu. V neskoršom ob
dobí potom vo zvýšenej miere mávajú aj 
zdravotné problémy spojené predovšetkým 
s dýchacím systémom, poruchami obehu 
alebo imunity, ktoré prispievajú k vyššej 
úmrtnosti týchto jedincov. Môžu sa teda rodiť 
choré a deformované deti, ktorých život bude 
problematickejší a kratší ako ich normálnych 
vrstovníkov.

Vedci zo spoločnosti Advanced Celí Techno
logy (ACT) z Worcesteru v štáte Massachusetts 
naklonovali šesťbunkový ľudský zárodok. 
Predstaviteľ spoločností Dr. West tvrdí, že 
cieľom experimentu nebolo vytvoriť človeka, 
ale len abstrahovať z ľudského embrya 
kmeňové bunky, ktoré len poslúžia na liečbu 
závažných ochorení, ako sú Parkinsonova či 
Alzheímerova choroba. „Chceme len pomôcť 
chorým ľuďom, je to náš cieľ", obhajoval 
prelomový objav West.

Podobnej činnosti sa venuje aj americká 
firma Clonaíd. Zaujímavosťou je, že zaklada
teľom tejto biotechnologickej spoločnosti je 
hnutie realíánov. Ide o náboženskú skupinu, 
ktorá verí, že život na zemi vytvorili mimo

zemšťania a klonovanie preto chápe ako 
predpoklad večného života.

Na celom svete sa zdvihla vlna kritiky. 
Klonovanie ľudského embrya totiž prekračuje 
určitú hranicu a znamená prvý krok do 
oblasti, ktorá má morálne dôsledky. Prezident 
Spojených štátov vyzval Senát, aby schválil 
zákon, ktorý už prešiel snemovňou reprezen

tantov, amerického Kongresu. Zákon zakazuje 
klonovanie embryí aj človeka a vedcom pokú
šajúcim sa o podobné experimenty by hrozilo 
až 10-ročné väzenie s pokutou milión dolárov.

Vatikán taktiež ostro odsúdil vyklonovanie 
ľudského embrya. „Život nemožno svojvoľne 
vytvoríťv určitom vývojovom štádiu", uvádza 
sa vo vyhlásení Vatikánu. Arcibiskup Javier 
Lozanov Barragan, riaditeľ biotechnologic
kého inštitútu Katolíckej univerzity v Ríme sa 
búri predovšetkým proti tomu, že „pre dosiah
nutie cieľa, ktorý je sám osebe dobrý, sa musí 
zničiť embryo"! Exkomunikáciou pohrozila 
ruská pravoslávna Cirkev nielen ruským ved
com, ak sa budú venovať podobnému výs
kumu, ale aj tým, ktorí v rámci liečby príjmu 
klonované bunky.

Ku krajinám, ktoré odsudzujú pokusy 
vyklonovať človeka, sa pridá aj Slovensko. 
Podľa návrhu novely Trestného zákona je také 
experimentovanie s ľudským životom v roz
pore s „princípmi civilizácie". Konferencia 
biskupov Slovenska (KBS) a Evanjelická 
Cirkev augsburského vyznania na Slovensku 
(ECAV) so znepokojením prijali správu
o vyklonovaní ľudského embrya. Podľa zá

stupcov oboch cirkví klonovanie zásadným 
spôsobom odporuje dôstojností človeka, pred
stavuje-dobru jednotlivca aj celého ľudského 
spoločenstva - neprístupné zneužitie medicí
ny a vedeckého pokroku v oblasti bíomedícín- 
skych vied. „Každá ľudská bytosť od okamihu 
svojho počatia má právo na úplné rešpekto
vanie a ochranu života jeho nenarušíteľnosti, 

biologickej, duševnej a duchovnej identity 
a integrity, ako aj na ochranu pred každým 
zneužitím a manipuláciou, uvádza sa vo 
vyhlásení cirkví. Počatie človeka metódou 
klonovania by podľa predsedu KBS Fran
tiška Tondru a generálneho biskupa ECAV 
Júliusa Fíla predstavovalo hrubú manipu
láciu a zneužitie zasahujúce daného 
jednotlivca už na začiatku jeho existencie.

Dohovor o právach dieťaťa je doplnený
o články jasne deklarujúce detské práva aj 
pre deti pred narodením, od momentu 
počatia. Deklarácia práv počatého dieťaťa 
vychádza z najlepších právnych tradícií 
a prirodzeného práva.

Deklarácia obsahuje tieto základné 
piliere:

1.) Každá ľudská bytosť má právo na 
život od počatia po prirodzenú smrť.

2.) Počaté dieťa má právo narodiť sa, 
f mať svoju matku, otca a rodinu.
i 3.) Počaté dieťa má právo na ochranu
1 zdravia a zachovanie ľudskej dôstojnosti.

4.) Počaté dieťa má spôsobilosť na 
práva.

5.) Počaté dieťa a jeho matka majú právo 
na osobitnú starostlivosť a pomoc.

Táto „nová" metóda privádzania ľudí na 
svet stavia človeka do úlohy Stvoriteľa. Sme 
pri začiatkoch realizovania akéhosi scíence- 
fiction, ktoré na prvý pohľad vyzerá ako 
jedinečné dobro, no pritom jeho dôsledkom 
je úžasné zotročovanie človeka.

Ako by takáto spoločnosť mohla zodpove
dať morálnym kritériám kresťanskej etiky? Veď 
Boh nám dal jediný a nám primeraný spôsob 
plodenia a rozširovania vo svete. V diele 
šiesteho dňa stvorenia nám Sväté písmo 
dosvedčuje: „A stvoril Boh človeka na svoj 
obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu 
ich stvoril" (Gn 1, 27). A keď bolo stvorenie 
človeka dokonalé, Boh ich požehnal a povedal. 
„Ploďte a množte sa a naplňte zem..." (Gn 1, 
28). Môžeme teda smelo povedať, že prvé 
povolanie, ktoré človek od Boha dostal do 
vienka je povolanie k spoločenstvu v rodine. 
Genetické manipulácie chcú človeku zobrať to 
prvé, čo má a stvoriť stvorenie.

Diana Kočišová

28 • marec/2003 - slovo



Povýšiť svoj kríz
Možno zmýšľam ináč, a možno nie. 

Odkedy som začal vnímať Božie slovo, 
ešte ako miništrant, mnohé výroky Ježiša som 
buď nebral vážne ako nerealistické pre dnešný 
svet, alebo som si aspoň myslel, že im 
rozumiem. Jeden z takýchto je: „Kto chce ísť 
za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj 
kríž a nasleduje ma“ (Mt 16, 24). Tento výrok 
znie veľmi pesimistický, kruto. Kríž predstavuje 
utrpenie, bolesť, opustenosť, nepriateľstvo... 
a od prirodzenosti túžim po niečom inom, ako

je toto. A tak som tieto slová priradil chorým, 
starým, prenasledovaným, len nie sebe.

Po pár rokoch modlitby, štúdia a pastorácie 
sa už trochu ináč pozerám na kríž. Pôsobím 
vo farnosti, kde chrám je zasvätený Povýšeniu 
svätého kríža, a práve tento názov vystihuje 
môj pohľad na kríž. Samotný kríž je ne
zmyslom, ale v spojitostí s Božím Synom

udáva správny smer života. Poslušnosť a láska 
k Otcovi a tiež nepochopiteľná láska k stvo- 
renstvu, to všetko je dôvodom, prečo je Ježiš 
na kríží. Hriech totiž vedľa seba neznesie 
pravdu. A kto dnes žije Krista, kríž je súčasťou 
jeho každodenného života. Ako? No skús 
súhlasiť so všetkým, čo tí ponúka svet - 
televízia, reklama, propaganda, hodnoty... 
a budeš populárny, bez kríža, nov skutočností 
oklamaný ponukou diabla. A skús sa vzpriečiť 
diablovi! Urobil som to a výsledok je, že 
denne zdvíham kríž. Povyšujem ho nad 
všetko. Aj keď pokušenie na spokojný, či 
úspešný život neprestáva. Prečo vyzdvihnutý 

kríž má pre mňa zmysel? Ak by Ježiš 
zostal pri kríži, bola by to katastrofa, 
ako som to spomínal na začiatku. No 
kríž je len predstupňom ku vzkrieseniu, 
k radosti z nového života. A práve pre 
tú radosť z nového života s Ježišom som 
ochotný zdvíhať kríž. Nie je to len 
teoretizovanie. Veď v roku 2002 sme vo 
farností malí mnohé aktivity a s nimi 
spojené problémy. Bolí to: 590. výročie 
obce, posviacka obnoveného erbu 
a znakov: odpustová slávnosť: misie po 
67 rokoch: koncert chvál zborov a jed
notlivcov: plynofikácia chrámu: či 
individuálna pastorácia. Vždy a všade 
si našiel diabol možnosti, zvlášť cez 
ľudí, ako nám to vo farností znepríjem
niť, či doslova nás ukrižovať. Bez neho 

to už ani nejde. Avšak výsledok je napokon 
vždy víťazstvom Ježiša.

Možno rozmýšľam ináč, a možno nie, no 
nerád by som v živote robil kompromisy len 
preto, aby som sa ľuďom páčil, alebo aby bol 
niekto iný ako môj Boh spokojný. A tak dnes 
povyšujem kríž nad svoju lenivosť a delím sa 
s vami o svoje myšlienky.

Peter B.

Otcov posledný deň
(skutočný príbeh)

Každý z ľudí prežíva odchod blízkej osoby veľmi ťažko, veriaci aj neveriaci.
V čase hlbokej totality, keď sa nemohla slobodne vyznávať viera vo funkciách, ktoré 

dosadil štát, kádrovej a personálnej pracovníčke umieral po ťažkej chorobe otec. Jeho 
poslednou prosbou bolo, aby mu dcéra zavolala kňaza do nemocnice.

Ako to má spraviť, vírilo jej hlavou, komu sa s tým má priznať? Má pýtať oficiálne 
povolenie od lekára? Neprezradí ju niekto, a nebude už neskoro?

Ako sa dostať ku kňazovi, keď nikoho nepozná, lebo od detstva už nebola viac v chráme.
Nasledujúci dej rozprávala ona. Vošla do chrámu, vyplakaná, ustráchaná a obzrela 

sa okolo seba. V tom čase po sv. liturgii nebolo v chráme veľa ľudí.
Ale ona len čakala a nahlas plakala. Zo spovednice vyšiel kňaz, ktorý si ju všimol a opýtal 

sa jej: „Pani, prosím vás, potrebujete niečo?" Plačúci povedala: „Áno, zomiera mi otec 
a chce kňaza." Mladý kňaz neváhal a povedal: „Poďte ihneď, zaveďte ma k nemu, akože 
idem na návštevu. Vy budete strážiť dvere a ja ho zaopatrím."

Naštartoval vlastné auto, nasadli a kňaz naozaj otca zaopatril. Ešte v tú noc jej otec 
zomrel. Napokon ho kňaz aj pochoval.

Personálna pracovníčka nemohla vynachváliť mladého kňaza, ktorý bez akejkoľvek 
odmeny, vrátane pohrebu, čo bolo pre ňu nepochopiteľné, urobil „službu" jej otcovi a aj 
jej samej. Bol to prvý krok ženy vo vysokom postavení k zabudnutej viere.

A tento kňaz sa nedávno stal biskupom.
Preto je tu táto spomienka, ktorá ostala v duši aj po mnohých rokoch.

M. L.

ZAMYSLENIE

„  1/ nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani 
moľ, ani hrdza a tam sa zlodeji nedobývajú a ne
kradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje 
srdce" [Mt 6, 20-21).

Jeden milionár umieral. Obrátil sa na svojich dedičov 
a povedal:
„Deti moje, opúšťam vás, zanechávam vám ..." 
„Koľko?" zvolali všetci pohotovo.
Skutočne bohatý je len ten človek, ktorému bežia 
deti do náručia, keď má prázdne ruky.
Aké poklady hľadáme my? Kde je naše srdce?

Existujú nebeské poklady a Pán nabáda k ich usi
lovnému zhromažďovaniu. Každý človek poznáva,
o aké nebeské poklady tu ide: zásluhy a milosti 
z dobrých skutkov, m odlitby a pôst, odpúšťanie 
a alm užny, o ktorých Pán práve trikrát hovoril 
a zdôraznil, že nebeský Otec odmení tieto skutky 
a bude k nám milosrdný.

* * *

„Pán s tebou... Neboj sa, Mária..." (Lk 1, 30).

V pôvabnej knihe Nonni od Jána Svensona čítame, 
ako sa matka lúči so svojím synom, ktorý odchádza 
na štúdium do Francúzska. K jeho čistej a citlivej duši 
hovorí: „N ikdy neklam, ani vtedy, keby si tým ušiel 
trestu alebo zahanbeniu." Syn sľubuje, že sa na neho 
môže spoľahnúť. Matka však vie, že ak sa bude 
spoliehať len na vlastné sily, neobstojí. Preto ho 
varuje: „Nech nebude ani jeden deň, v  ktorom by si 
nepovzniesol svoju dušu, svoje srdce, svoje myšlienky 
k Pánu Bohu. Ak sa budeš riadiť touto mojou radou, 
splníš všetko." Syn sľubuje a matka ho posilňuje: 
„Nem usíš sa ničoho báť. Pán bude s tebou!"

Žiaden človek dobrej vôle sa nemusí báť o možnosť 
svojej spásy od tej chvíle, čo Boh prevzal starosťo nás, 
keď obetoval svojho Syna. Božia všemohúcnosť je 
mocnejšia než pekelné sily a ľudská slabosť. Ak mu 
budeme dôverovať, Pán bude s nami a ničoho sa 
nem usím e báť. Boh chráni svojich a vedie ich 
životom. Tak uisťoval už v Starom zákone Izáka: 
„Neboj sa, lebo ja som s tebou. Požehnám tá" (Gn 
26, 24).

* * *

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme 
svoj kríž a nasleduje ma."  (M k 8, 34).

Pápež Ján  Pavol II. pri stretnutí s kardinálmi povedal, 
že jedinou katedrou pre kresťana je kríž.

Náš život je vtedy ťažký, keď sa snažíme presadiť 
svoju vôľu. Ale keď dovolíme Bohu, aby v našom 
živote realizoval svoje plány, vtedy okúsime ľahkosť 
Ježišovho jarma. Ježiš sám stojí pred nami ako príklad 
nesenia kríza. Kto denne nesie svoj kríž s Pánom, 
ten pocíti silu jeho slov: „Moje jarmo je príjemné 
a moje bremeno ľahké" (M t 11, 30).

-fd-
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Bože, kde si?
A k sa vám v živote darí, máte úspech, 

zabúdate, že potrebujete Boha. Človek 
si stačí sám. Ak chcete v dnešnom konku
renčnom boji obstáť, musíte byť ctižiadostiví, 
túžiť po sláve, popularite, ktorú ponúka 
dnešný svet. V takomto svete sa nám darilo. 
Obaja pracujeme vo sfére podnikania, kde 
niet času na Božie veci. Veď stále treba niečo 
riešiť, aby ťirma mohla prosperovať. Napriek 
naším útekom od Boha, Boh nás stále hľadal 
a volal naším menom: „ I zavolal Pán, Boh, 
Adama a povedal mu: «Kde si?»" (Gn 3, 9).

Je nedeľa 29. decembra dopoludnia. 
Dvanásťročného Patrika a sedemročnú Olinku 
sme nechali u mojich rodičov na dedine. My 
s manželom sme sa ponáhľali na stretnutie 
s priateľmi osláviť príchod nového roku na 
chate. Bol to zlomok sekundy. V zákrute na 
zľadovatenej ceste auto dostalo šmyk 
a prevrátili sme sa do priekopy. Stratili sme 
vedomie. Ja  som po dvoch dňoch bola 
prepustená z nemocnice. Ostali mi nejaké 
odreniny, manžel bol na tom oveľa horšie. 
Lekári mu nedávali veľkú nádej na prežitie. 
Vtedy som povedala Bohu: „Bože, kde si? 
Prečo nám komplikuješ život? Neber mi 
manžela! Veď ako ja budem pokračovať 
v rozbehnutom podniku, ako sa sama posta
rám o detí?" Počas týchto dní môj život bol 
ponorený do smútku a beznádeje. Naši 
priatelia sa nám začali odcudzovať. Jedine 
moji rodičia ma vyzývali k modlitbe a nestrá
caniu nádeje.

V jedno nedeľné popoludnie, keď som 
odchádzala od manžela, zastavila som sa 
v nemocničnej kaplnke na svätú liturgiu. 
Veľmi ma zaujala kázeň, v ktorej nám kňaz 
pripomenul, že na druhý deň začína Veľký 
pôst - je to štyridsaťdňová duchovná príprava 
na stretnutie so vzkrieseným Kristom.

- Pokúsme sa spolu s Ježišom prísť do 
Getsemanskej záhrady. Ježíš tu prežíva úzkosť 
a smútok. Jeho duša je smutná. „Trochu 
podišiel, padol na tvár a modlil sa: «Otčemôj, 
ak je  možné, nech ma minie tento kalich. No 
nie ako ja  chcem, ale ako ty»" (Mt 26, 39). 
Skúsme s Ježišom prežiť tento okamih pravdy. 
Prijať Božiu vôľu, tak ako to urobil Ježiš. 
Možno aj vy prežívate smútok a bolesť, cítite 
sa osamelí vo svojej chorobe, hľadáte ľudskú 
pomoc. Napriek úsiliu lekárov všetko zlyháva. 
Ježíš v Getsemanskej záhrade chce zobrať 
vašu bolesť, beznádejnú situáciu do svojich 
rúk. Obráťte sa k nebeskému Otcovi a modlite 
sa spolu s Ježišom: Abba, Otče, pre teba je 
všetko možné. Zober odo mňa tento kalich 
(vaše starostí, choroby), no nie však moja, ale 
tvoja vôľa nech sa stane. Otče, daj mi silu 
povedať: ÁNO! Kvôli každému z nás Ježíš 
prežil getsemanskú úzkosť, aby nás vykúpil 
z každej bolesti, strachu a úzkostí. Dovoľte 
Ježišovi, aby sa dotkol vášho zraneného srdca, 
naplnil vás láskou a milosrdenstvom. Boh 
skrze proroka Jeremiáša sa nám prihovára: 
„ Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami,

hovorí Pán. Sú to 
myšlienky pokoja 
a nie súženia.
Dám vám budúc
nosť a nádej. Keď 
budete volať ku 
mne, keď prídete 
a budete sa ku 
mne modliť, vy
slyším vás" (Jer 
29, 11-12). To je 
veľký prísľub 
a šanca pre kaž
dého z nás v tom
to pôstnom ob
dobí. Zverte sa do 
Božích rúk a po- 
slúchnite Božie 
prísľuby. Boh oča
káva a chce vám 
odpustiť vaše 
hriechy, dať vám 
svoju milosť.
„A on sa v smr
teľnej úzkosti ešte 
vrúcnejšie modlil, 
pričom mu pot 
stekal na zem ako 
kvapky krvi" (Lk 
22, 43-44). Toto 
všetko Ježíš pre
žíval, aby nás vy
slobodil z našich 
bied a úzkostí. Len treba urobiť krok viery, 
zrieknuť sa svojich hriechov, ktoré nás robia 
nešťastnými, a kvôli ktorým sa Ježíš krvou 
potil. Usilujte sa každý večer stíšiť, aby ste 
počuli Svätého Ducha, čo hovorí do vášho 
svedomia. Aké hriechy zatemňujú vašu myseľ, 
že nemôžete naplno prežívať Božiu prítom
nosť vo vašej rodine. Aký hriech oslabuje 
dôveru vo všemohúceho Boha. Dovoľte Bohu 
každý deň, aby zmenil jednu oblasť vášho 
života, kde to najviac potrebujete. Môže to 
byť vaša netrpezlivosť, vaše reptanie, hnev, 
nervozita, pýcha a sebectvo. Ak ostanete 
blízko pri Ježišovi, ako Šimon z Cyrény, váš 
život sa celkom zmení. Majte oči upreté na 
jeho tvár. Uverte, že s ním môžete všetko 
prekonať. „Lebo Bohu nič nie je  nemožné" (Lk
1, 37). Boh nás pozýva, aby sme prežívali 
pôst, ktorý mení naše srdce. Kiež by v tomto 
pôstnom čase sme prijali slová proroka lza- 
íáša a stali sa pravdou v našom obnovenom 
živote. „ Vtedy, ako zora vypukne ti svetlo 
a uzdravenie ti náhle vyklíči: bude ťa pred
chádzať tvoja spravodlivosť a Pánova sláva 
uzrie tvoje rady. Vtedy budeš volať a Pán 
odpovie, budeš kričať a riekne: «Hľa tu som!» 
Keď odstrániš z prostred seba jarmo, kývanie 
prstami a reči zločinné" (lz 58, 8-9).

Po svätej liturgii som sa prihovorila 
kňazovi.

- Ďakujem vám, otče, za slová povzbu
denia. Odpovedali ste mi v kázni na mnohé

otázky, ktoré nosím vo svojom vnútri. Aj ja 
prežívam getsemanskú úzkosť a smútok. Ako 
chcem ísť k Ježišovi a povedať mu o svojej 
bolestí a vložiť ju do jeho rúk. Ale ako začať?

Kňaz mi podal svätý ruženec.
- Začnite rozhovor s Máriou. Ona vás pri

vedie k Ježišovi.
Doma sme sa s deťmi začali modliť svätý 

ruženec. Na druhú nedeľu som požiadala 
kňaza o sviatosť zmierenia a pomazania 
chorých pre manžela. Odvtedy sa jeho zdra
votný stav začal zlepšovať. Svoju chorobu 
prijal s odovzdanosťou do vôle Božej. Ostal 
na invalidnom vozíku. To zmenilo vzťahy 
v našej rodine. Máme čas jeden pre druhého. 
Celkom inak sa pozeráme na hodnoty a vecí 
tohto sveta. Učíme sa hľadať najprv kráľovstvo 
Božie a jeho spravodlivosť, aby sme toto 
všetko dostali navyše (porov. Mt 6, 33). Náš 
dom prestal byť domom hádok, nervozity 
a zháňania sa a stáva sa domom modlitby, 
kde máme čas na Boha a rozhovor s ním.

- Bože, kde si?
- Tu som, vo vašom trpiacom ockovi 

a manželovi.

Vďaka tí, Bože, za kríž, v ktorom sa denne 
stretávame s tebou a učíme sa tí povedať 
svoje ÁNO.

o. Mgr. Ján Karas
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Keď Ty ma podpieras, nepadám...
Na deň, keď sa staneme rodinou, sme sa veľmi 

tešili. Čím viac sa blížil deň pôrodu, tým sme 
boli šťastnejší, ale tiež nervóznejší.

V deň „D" sme s manželom Jánom vyšli na Svätý 
Vrch, ktorý je každoročne 
v túto dobu sprístupnený 
verejnosti. Pri vstupe do 
chrámu nás privítala veľ
mi milá pani. Keď videla 
môj požehnaný stav a keď 
sem jej povedala, že bá
bätko čakáme dnes, za
želala mi veľa šťastia, dala 
mi krížik na čelo a do ruky 
mi vtisla obrázok Panny 
Márie zo Svätého Vrchu, 
nech nás oboch ochraňuje.
Poďakovala sem jej, obrá
zok som dala do tehoten
ského preukazu a viac som 
na to nemyslela. Musím 
poznamenal že dovtedy 
som bola vychovávaná 
ako ateistka.

Ďalšie dni ubiehali, 
bábätko sa občas prihlá
silo, ale nič vážne sa ne
dialo. Bola som na kon
trole u lekára a on ma 
hneď po kontrole poslal do pôrodnice. Mala som 
pôrodné sťahy, ktoré vôbec neboleli, ale čo bolo 
horšie, bábätku sa už v brušku nedarilo dobre, začala 
mu klesať tepová frekvencia z normálnych 130 tepov 
až na 90 tepov.

V nemocnici ma pripojili na prístroj merajúci 
tepovú frekvenciu a ozvy plodu, čakali, ako sa pôrod 
vyvinie. Tep bábätka striedavo klesal a rástol. Lekári 
ma informovali, že bábätko budú musieť priviesť na 
svet cisárskym rezom.

V tú chvíľu som sí spomenula na ten obrázok 
v tehotenskom preukaze. Janko ho vytiahol a položil 
mi ho na bruško. Tep bábätka vystúpil na 120 tepov 
a bol ustálený. Lekári čakali asi pol hodiny, či neklesne, 

ale zostal stále rovnaký. 
Začal normálny pôrod a ja 
som vôbec necítila bolesť 
sťahov. Stále som čakala, 
kedy to príde. Keď už som 
musela tlačiť, na chvíľu som 
zobrala ruku aj s obrázkom 
z bruška a tep bábätka po
klesol až na 60 tepov. Le
kári začali byť nervózni, 
cisársky rez už nebol mož
ný. Pôrodná asistentka mi 
vzala ruku, pozrela sa, čo 
v nej mám a pritlačila mi 
ju späť na bruško. Tep opäť 
vyletel hore. Za chvíľu 
manžel hlásil, že vidí hla
vičku, a potom som aj ja vi
dela naše bábätko. Náš 
Janíčko mi ležal na brušku, 

j Bol tak bezbranný, trochu
i  mu trvalo, než sa po prvý

krát nadýchol, mal totiž pu-
1 počnú šnúru omotanú dva

krát okolo krku.
Keď mi lekári ošetrili pôrodné rany, Janíčko sa po 

prvýkrát napil a na pôrodnej sále všetko utíchlo, 
zostala som sama a až vtedy som sa odvážila zdvihnúť 
ruku s tým obrázkom a na spotenom a trochu 
pokrčenom papieri som čítala:

keď Ty ma podopieraš, nepadám,
... keď Ty ma chrániš, nebojím sa ničoho,
... keď Ty ma vedieš, neunavím sa,..."
PS. Malý Janíčko bol pokrstený na Svätej Hore 

v prvý deň po ukončení Veľkého jubilea.
Katarína

Otcov pohľad -  moja cesta
Po dobrej knihe i v modlitbe sa treba zamyslieť. Postáť nad životom. Dostojevský vraj napísal: „Trpím, 

ale predsa nežijem. Som neznáma veličina X v neriešiteľnej rovnici. Som prízrak v živote - bez začiatku 
a bez konca." Chcel poukázať na život bez Boha.

Ako píše o. Marko Rupnik, ide o základnú otázku, ktorú si treba položiť pri modlitbe: „Čo je cieľom 
môjho života, na čo som tu.?"

Iste, je mnoho aspektov zmyslu našej existencie. Snáď najnapĺňajúcejšia je predstava, že sme 
láskyplnou myšlienkou Boha, ktorý je Láska.

Ale je tu i deň, obyčajný, so svojím uponáhľaným ránom, s potrebou riešiť existenčné otázky. Pri 
kúpe chleba, získavaní odvahy na rozhovor so šéfom nemáme čas myslieť na to, čo nás stále „šteklí na 
zátylku", či ak chceme, v najvzdialenejšom kúte našej mysle. Môžeme si aj povedať, a správne, že ak 
rozriešime veľa malých prečo, pomôže nám to vylúštiť veľké Prečo, ktoré by nás v nečakanom okamihu 
mohlo zaskočiť.

Práve k tomuto nás pozýva úprimná modlitba. Často tancujeme na hrane noža, kam stúpiť, čo mám 
robiť, čo chce odo mňa Boh. Vtedy mám záchrannú niť: Čo je môj cieľ? Nevravím, že sa máme ako 
intelektuálni masochisti neustále zaoberať otázkou existencie a v konečnom dôsledku samí sebou.

Odpoveď získame pred tvárou milujúceho Otca a náš zmysel je v odozve na Jeho pohľad. Teda 
v skúsenosti s Ním. Bez takejto „praxe" niet odpovede. Veď On je pivý, ktorý pozýva, ktorý povedal 
Slovo, vyvolal nás k bytiu. Teda v srdci Toho, ktorý stvoril moje srdce, vidím svoju cestu.

MUDr. Zuzana ňojzešová

Hieromučeníci, 
ktorí zomreli pre Krista

VOLODYMR PRYJMA
B lahoslavený Volodym yr Pryjma 
sa narodil 17. jú la 1906  v  de
dinke Stradč v  oblasti Javoriv. Po 
sko nčen í kanto rske j ško ly  bol 
k an to rom  a d ir ig en to m  chóru 
v Cerkvi dedinky Stradč. Keď sa
26. júna 1941 vracal spolu s ot
com M ykolom  Konradom z náv
števy chorej ženy, bol on i otec 
Mykola v neďalekom lese rukami 
NKVD brutálne zavraždený.

„ Iš ie l so svätými sviatosťami, aby 
si konal svoju svätú povinnosť. Šiel 
vyspovedať ženu v susednej de
d ine . N em oho l neisť, hoci ho 
odhovárali. Viem, že ho odhová
rali a vraveli mu: «Otče, nechoďte, 
pozrite, čo sa robí! Začala vojna, 
všetko sa môže stať.» On odpo
vedal: « Je  to moja svätá povinnosť 
a ja musím ísť.» Vzal na seba odev 
a spolu s kantorom  Vladim írom  
Pryjmom o d iš l i . . .a  už sa nevrá
tili. Až o týždeň ich našli zabitých, 
tudia cítili, že kdesi tam  ich majú 
hľadať a tam  ich aj našli. Všetci 
sa tam hneďhrnuli. Bojtesa Boha! 
Kantorova žena m ala dve deti. 
Jedno malo asi tri roky, druhé štyri. 
M am a rozprávala, že keďich našli, 
všetci sa zhrozili nad tým, čo videli. 
Osobitne porezaný bol kantor, 
h ruď  m al p o p reb o d ávanú  b a 
jonetom ."

(Irozhovoru sp. Jurajom Skav- 
ronským.)

Mgr. Stanislav Gábor
o. Mgr. Matek Durlák
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uimryvanie ae(in urKVi

Život prvotnej Cirkvi
Od počiatku novoveku otázka založenia Cirkví Ježišom 

Kristom vyvolávala rôzne polemiky. Základná otázka bola 
položená takto: Ježiš Kristus hlásal len akési všeobecné 
kresťanstvo, alebo dal svojmu náboženstvu určitú organi
začnú formu v inštitucionálnej cirkvi a úlohu, aby hlásala 
evanjelium, pokračovala v diele spásy a uskutočňovala ho?

Odpoveď nachádzame v Katechizme Ka
tolíckej cirkvi v časti „Cirkev založená 

Ježišom Kristom", kde v kánone 763 sa píše: 
„Pán Ježiš položil základy svojej Cirkvi ohlaso
vaním blahozvesti, čiže príchodu Božieho krá
ľovstva, ktoré bolo od vekov prisľúbené v Pís
mach." Aby splnil Otcovu vôľu, Kristus založil 
nebeské kráľovstvo na zemi. Cirkev je „Kristovo 
kráľovstvo už teraz tajomne prítomné".

Aké boli dejiny kresťanských počiatkov, 
ako žili prvé kresťanské spoločenstvá, ako sa 
Cirkev rozvíjala navonok, a aká bola jej vnú
torná štruktúra, na to nachádzame odpovede 
v Skutkoch apoštolov v prvých 7 kapitolách.

Prvým i dôležitým i udalosťami pre 
Cirkev bolo Kristovo zmŕtvychvstanie 
a zoslanie Svätého Ducha. Oni dali podnet 
ku vzniku prvej kresťanskej obce v Jeru
zaleme, ku ktorej patrilo podľa Skutkov apoš
tolov asi 120 osôb. Po tom, čo sa Pán Ježiš 
zjavil asi 500 bratom v Galilei, ako nám to 
podáva evanjelista sv. Matúš (porov. Mt 28, 
10) a sv. apoštol Pavol (porov. 1 Kor 15, 6), 
počet veriacich činil asi 620 osôb.

Ďalšou významnou udalosťou v živote 
prvotnej Cirkví bolo zvolenie Mateja, ktoiý bol 
povolaný, aby zaujal miesto v apoštolskom 
zbore po zradcovi Judášovi. Pri zhromaždení 
cirkevnej obce v Jeruzaleme sa losovalo medzi 
dvoma učeníkmi: Jozefom, ktorý sa volal 
Barsabáš, s prímením Justus a Matejom, na 
ktorého padol lós (porov Sk 1,15-26). Bol to 
prvý vonkajší a úradný prejav cirkvi, v ktorom

Príchod Svätého Ducha počas prvých krestanských Turíc, ako si ho 
predstavoval autor tejto miniatúry z 15. stor., Múzeum Condé, Chantilly

hlavnú úlohu zastával sv. apoš
tol Peter. Podľa chronologic
kého poradia potom Svätý 
Duch zostúpil na apoštolov.
Práve prostredníctvom Svätého 
Ducha bola Cirkev vytvorená 
a uvedená do dejín ľudstva.
Entuziazmus tohto dňa strhol 
apoštolov a priniesol veľké 
ovocie. Výsledkom kázania sv.
Petra o ukrižovanom a zmŕt
vychvstalom Ježišovi Kristovi 
bolo to, že asi 3 tisíc židov pri
jalo kresťanstvo (porov. Sk 2,
37-41), pričom tento počet 
veľmi rýchlo vzrástol na 5 tisíc 
(porov. Sk 4, 1-4). Pri čítaní 
Skutkov apoštolov na nás 
zvlášť zapôsobí spôsob života 
prvej kresťanskej obce.
„Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu 
dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, 
čo mal, je  jeho, ale všetko mali spoločné!" (Sk
4, 32), Rozšírenie kresťanstva v Jeruzaleme 
a ohlasovanie evanjelia sa stretlo s proti
akciami zo strany židovskej synagógy v po
dobe zákazu evanjelizácíe a uväznenia apoš
tolov. Tí však odvážne vyhlásili: „Boha treba 
viac poslúchať ako ľudí" (Sk 5, 29).

Keď počet veriacich rástol, apoštoli usta
novili 7 diakonov, aby sa starali o potreby 
chudobných. „Dvanásti zvolali zhromaž
denie učeníkov a povedali: «Nie je  správne.

aby sme zanedbávali Božie slovo a obslu
hovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite 
spomedzi seba sedem osvedčených mužov, 
plných Ducha a múdrosti, a na túto úlohu 
ustanovíme ich. My sa budeme celkom veno
vať modlitbe a službe slova.» Táto reč sa 
páčila celému zhromaždeniu a vyvolili si Šte
fana, muža plného viery a Svätého Ducha, 
ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, 
Parmenáša a Mikuláša, prozelytu zAntio- 
chie. Postavili ich pred apoštolov a oni sa 
modlili a vložili na nich ruky" (Sk 6, 2-6). 
Medzi nimi vynikal sv. Štefan, ktorý bol „plný

Dvanásť apoštolov vystupujúcich za Ježišom na horu (porov. Mk 3, 13n); miniatúra z gréckeho rukopisu z 12. stor., Parížska národná knižnica 
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milosti a sily" (Sk 6, 8). Jeho účinkovanie 
vzbudilo žiarlivosť u farizejov, čo viedlo 
k jeho ukameňovaniu a prenasledovaniu 
kresťanov zo strany Židov. Viacerí veriaci 
zanechali Jeruzalem a rozišli sa po Júdsku 
a Samárii, čím sa evanjelium šírilo ďalej.

Dôležité pre historické porozumenie je to, 
že prvotná Cirkev sa spočiatku nelíšila od 
synagóg. Veriaci kresťania sa zúčastňovali na 
židovských bohoslužbách, ale zároveň sa 
schádzavali po domoch „na lámanie chleba“ 
a na Ježišovu pamiatku slávili - Eucharistiu. 
Skutky apoštolov hovoria: „ Deň čo deň svorne 
zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb 
a s radosťou a úprimným srdcom požívali 
pokrm" (Sk 2,46). Svoje zhromaždenia zaha
jovali ďakovnou modlitbou Bohu (z toho je 
odôvodnený aj výraz „eucharistia" - vďaky- 
vzdávanie). Potom jeden z apoštolov premenil 
chlieb, a potom nasledovala skromná večera 
podľa židovských zvyklostí. Nakoniec jeden 
z nich požehnal kalich a všetci z neho pili na 
dôkaz jednoty s Kristom. K účastí na týchto 
posvätných zhromaždeniach oprávňoval 
svätý krst.

Veľmi dôležitou udalosťou v živote prvotnej 
cirkví bol tzv. „Apoštolský snem", ktorý sa 
konal v Jeruzaleme. Totiž okrem Židov, kres
ťanskú vieru prijali aj pohania, tak napríklad: 
orientálec - komorník etiópskej kráľovnej 
Kandaky, ktorého pokrstil diakon Filip. Ďalej 
do Cirkvi bol prijatý Riman - stotník Kornélíus, 
sv. Petrom, a napokon to boli Gréci, zvlášť 
v Antiochíi, a to vďaka misijnej činností sv. 
apoštola Pavla. Skutky apoštolov hovoria: 
„Veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi" (Sk
11,21). Tu v Antíochíí učeníkov prvý raz naz
vali kresťanmi.

Kristovou smrťou stratili predpisy Mojži
šovho zákona závažnosť, a preto sv. Pavol 
nepožadoval od pokrstených pohanov ani 
obriezku, ani zachovávanie ďalších rituálnych 
predpisov. Proti nemu sa postavila skupina 
palestínskych Židov, ktorí prehlasovali za
chovávanie Zákona za bezpodmienečnú pod
mienku spásy. Na spomínanom snemovaní 
apoštolov bolo prijaté uznesenie, že od po- 
hanokresťanov netreba žiadať dodržiavanie 
ceremoniálneho zákona, ale žiada sa od nich, 
„aby sa zdržali poškvrneného modlami, smil
stva, zaduseného a krvi“ (Sk 15, 20).

Konečný rozchod zo synagógou nastal až 
po roku 70, keď bol Jeruzalem dobitý Ri
manmi a chrám zničený. Židovstvo stratilo 
svoj štát a národnú jednotu. Nejestvoval viac 
chrám, stredobod náboženského a národného 
života Židov. Ceremoníálny zákon stratil svoje 
ohnisko, Cirkev však cez pôsobenie apoštolov 
a ich žiakov sa šírila ďalej v celej Rímskej ríši. 
Na sklonku 2. storočia cirkevný spisovateľ 
Tertulián napísal: „Sme iba včerajší a na
plníme už celý svet a vaše všetko, mestá, ost
rovy, pevnosti, úrady, zhromaždenia, tábory, 
ba samotný palác, senát, fórum. Nechali sme 
vám len vaše chrámy" (Apol. 37).

o. ThDr. Peter Šturák

OSOBNOSTI NAŠEJ CIRKVI

S OTCOVSKOU LÁSKOU, V POKORE 
A SKROMNOSTI ZA BOHOM - 

MEDAILÓN K ŽIVOTNÉMU JUBILEU 
O.JUDR. MARIÁNA JÁNA POTÁŠA,

OSBM-TIT. KANONIKA
Rok po roku plynie čas, tak ako prichádza, neúprosne 
odchádza. A práve v tomto čase s príchodom jari nám 
pripadá milá povinnost' čo najúprimnejšie pozdraviť 
jubilanta a poďakovať za všetko to, čo je vďaky hodné 
a popriať mu ešte veľa síl, času i príležitosti konať v tejto 
velkej otcovskej láske, ktorú preukazuje nielen Bohu, ale 
všetkým nám. Pri stretnutí s o. Mariánom Potášom, OSBM, 
s týmto neobyčajným a vzácnym človekom, ktorý aj napriek 
svojim šedinám má stále živý záujem o dianie v našej Cirkvi 
a pulzujúci život okolo seba, človek vždy načerpá potrebnú 
istotu, nádej a hlavne pevnú vieru v Boha.

Náš jubilant o. Marián Potáš, OSBM, sa narodil ako ôsmy |
z deviatich detí 2. marca 1918 v Prešove. Matka pracovala J
v domácnosti, otec bol čižmárom, ľudovú a meštiansku J
školu navštevoval v Prešove. Ako 14 ročný, oduševnený š
osobnostou, dnes už blahoslaveného, vladyku Pavla Gojdiča, činnosti, nakolko bol sledovaný ŠtB, organizuje duchovné
OSBM, vstupuje do rehole o. baziliánov na Cernečej hore cvičenia, stávo sa priateľom mládeže a dostáva sa do čela
pri Mukačeve, kde v roku 1938 ukončil gymnaziálne redakcie Blahovisfníka, do ktorého sám častokrát prispieval
štúdium. Dva roky pokračuje v štúdiu na filozofickej fakulte s|ovom a ve[jie ak0 protoihumen svojich spolubratovv Rade
a v r. 1940-1943 pokračuje v štúdiu teológie, ktoré ukončil sv. Bažila Velkého. Z tejto duchovnej práce o. Mariána
v Olomouci. Kňazskú vysviacku prijal na sviatok Troch potáša, OSBM, počas 25 ročného pôsobenia vo farnosti
svátitelov (podľa Juliánskeho kalendára) 12. februára 1943 Vyšný Orlík, v ťažkej dobe totality, vzišli nové rehoľné
v Medzilaborciach z rúk vladyku Pavla Gojdiča, OSBM. Svoju a kňazské povolania ako aj ľudia laici pre prácu a pomoc
pastoračnú prácu začínal v Toryskách pri Poprade. Následne cirkvi. v  r. 1991 mu Karlova univerzita v Prahe udelila dok-
b °l menovaný za prefekta a ekonóma Gréckokatolíckej t0ľ(jt ZD štúdium v r. 1945-1948 Celý svoj život pracoval
ruskej učiteľskej akadémie, kde v rokoch 1944-1947 bol na dokumentácii zo života bl. o. Pavla Gojdiča, OSBM.
riaditelom a zároveň katechétom. Viedol detskú farnosť pri zhromažďoval rôzne materiály, a tak v r. 1993 a 1994
prešovskom kláštore o. baziliánov. V roku 1945-1948 štu- uzre|0 svef|0 sveta najvýznamnejšie dielo v ukrajinčine
doval na Právnickej fakulte Karlovej univerzityv Prahe, ktoré p0(j názvom ŽIŤJA VIDDANE BOHOVI, zv. I -  II v ľvove.
z politických dôvodov nesmel ukončiť. Jeho plodnú prácu v  r. 1999 tento vzácny dokument vyšiel aj na Slovensku
v krásnom 30 roku života prerušilo začínajúce obdobie podnázvom DAR LÁSKY. Zároveň z tohoto životopisu vznikla
temna 6. júla 1948, ked nastal zlom pre celú Gréckokato- a j audiokazeta, ktorá vyšla pri príležitosti beatifikácie
lieku cirkev vo vtedajšom Československu. Pre o. Mariána, vladyku Pavla Petra Gojdiča 4. novembra 2001 - „B IS K U P
tak ako i samotného vladyku Pavla, OSBM, a kňazov, sa G0JDIČ - obeť lásky." V súčasnosti o. Marián pracuje na
začína cesta prenasledovania a utrpenia. Ako neochvejný f0f0 .  dokumentácii bl. o. biskupa Pavla, ktorá by mala
a verný svojej gréckokatolíckej cirkvi bol niekolkokrát vyjsťv blízkej budúcnosti ako dodatok ku knihe„Dar lásky." 
väznený a odsúdený na dva roky najhorších nútených prác
a 14 rokov väzenia. Z toho odsedel plných 10 rokov Dňa 2. marca 2003 sa o. JUDr. Marián Ján Potáš, OSBM,
v leopoldovskej väznici, kde zažil mnohé poníženia a bol dožíva krásneho životného jubilea 85. rokov života
zaradený na najtäžšie práce. Na základe amnestie 12. mája a zároveň si pripomenie 60. rokov kňazského života v službe
1960 bol oslobodený, avšak do svojho rodiska -  Prešova Bohu a Cirkvi. Aj v tomto krásnom veku života, všetky svoje
a na východné Slovensko sa vrátiť nemohol. A tak do roku životné skúsenosti, pretavené v ohni všetkých skúšokživota,
1968 pracoval ako stavebný robotník, neskôr technik pokorne a s láskou odovzdáva ďalším, aby niesli ďalej to
v Tepliciach. najdrahšie pre prácu a blaho našej Gréckokatolíckej cirkvi.

Po povolení činnosti gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 sa ^  fej t °  príležitosti mu v mene terajšieho správcu farnosti
vracia do vytúženého rodiska- do Prešova, kde pôsobil ako Vyšný Orlík, o. Mgr. Martina Horňáka, v mene bývalých
kaplán a nakrátko aj ako správca farnosti. Zaslúžil sa veriacich obce Nižný Orlík, Jurkova Vola, Kečkovce, ale aj
o exhumáciu telesných pozostatkov bl. vladyku Pavla ostatných, zaželajme do ďalších rokov pokojného života:
Gojdičat OSBM, a prevoz do Prešova 29.10.1968. Keď na „pevného zdravia, síl, hojnosť Božích milostí, ochranu
zákrok StB musel r. 1970 odíst; sám požiadal o nepohodlnú i pomoc presvätej Bohorodičky na príhovor nášho drahého,
farnosť Vyšný Orlík, ktorá bola v dezolátnom stave. Tu aj blahoslaveného vladyku Pavla Gojdiča, OSBM."
napriek podlomenému zdraviu začína plodná práca Vóm drahý n f í  jubi|Dnt ¡evame: m m  m
o. Mariana nielen ako kňaza, ale a| ako stavbara. Bolo ¡jj/y« 
potrebné dať do poriadku a prispôsobiť na bývanie faru,
opravu farského chrámu a chrámov vo filiálkach Kečkovce Tomáš Michal Babják
a Jurkova Vola. Popri svojej ťažkej práci a pastoračnej kantorfil. JURKOVA VOĽA
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„Z veľkosti a krásy stvorení sa 
úsudkom poznáva ich Stvoriteľ. 
Lebo, keď  schopní boli toľkých 
znalostí, že mohli svet preskú

mať, akože ešte prv nenašli tých 
veci Vladára?“ (Múd 13, 5 ,9 ).

Buď svetlo!
Týmto článkom začíname pra

videlnú rubriku v časopise Slovo, 
kde chceme katechetickou formou 
ohlasovať dejiny spásy, ktoré sa 
pod Božím vedením uskutočňujú 
aj dnes.

Necháme sa viesť Božím slovom, 
z ktorého vyviera každý dialóg medzi 

Bohom a človekom. Boh sa prihovára ľuďom 
aj inými spôsobmi a to cez prírodu,veď:...ne
besia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása 
dielo jeho rúk." Prihovára sa nám aj cez kon

krétne fakty nášho života - radosti, 
problémy, narodenie i smrť blízkeho 
človeka, úspechy aj neúspechy, či iné 
udalosti nášho života. Avšak spo
menuté spôsoby nevedú k hlbšiemu 
poznaniu Boha, a hlavne nevedú 
k vytvoreniu dôvernejšieho osobného 
vzťahu s ním. Len cez Božie slovo 
spoznáme správnu interpretáciu spo
menutých faktov. Odtiaľ sa môžeme 
dozvedieť pravdu o našom živote i o Božom 
postoji k nám. Cez toto slovo už mnohí ľudia 
nadobudli taký živý vzťah k Bohu, že boli 
schopní aj svoj život obetovať z lásky k nemu. 
Veríme, že aj cez tieto biblické katechézy 
k nám prehovorí Boh a osvetlí náš vlastný 
život a prehĺbi náš vzájomný vzťah.

Začneme prvými veršami prvej knihy Svä
tého písma, ktorá sa volá Genezís. Tu čítame, 
že na počiatku bol len chaos - zem bola 
pustá, prázdna a všade bola tma (porov. Gn
1, 2-3).

Presne toto je situácia, v ktorej sa na
chádza človek i celý svet aj dnes. Táto sku
točnosť je o to hmatateľnejšia, čím viac chce 

človek i ľudstvo realizovať svoje plány. Mys
líme si, že už nám chýba len táto vec a už 
budeme spokojní. Hľadáme svoju realizáciu 
v práci, vo vzťahoch, avšak vždy príde 
chvíľa, keď si uvedomíme, že sme nespo
kojní a prázdni a nevieme v čom môže byť 
problém, veď sme aj získali to, čo sme 
chceli. V každom človeku sa spĺňa to, čo 
povedal svätý Augustín: „Nespokojné je 
naše srdce, kým nespočiníe v Bohu." Bez 
neho aj najslávnejší, najbohatší a najúspeš
nejší žijú v chaose a tme pustý a prázdny 
život. Túto situáciu, v ktorej sa nachádza 
človek, Sväté písmo nazýva hriechom, 
vzdialením od Boha, nepriateľstvom voči 
nemu. Dôsledkom opustenia Boha je 
bytostná smrť (porov. Rim 6,23). Každý no
vý pokus nájsť život bez Boha, končí novým 
sklamaním.

V tejto situácii chaosu, zmätku a tmy sa 
vynorí mocné slovo Boha: „BUĎ SVETLO!"

Svetlo je Božím stvorením, tma nie, ona 
je len nedostatkom svetla. V tejto krátkej 
vete- „Buďsvetlo!", vidíme, že Boh nechce, 
aby sme žili v tme a prázdnote. On chce 
do každého temného kraja smrtí priviesť 
svetlo (porov. Iz 9,1-2).

Boh je v celých dejinách ten, ktorývyvá- 
dza z otroctva na slobodu, z púšte vie spra
viť raj a dokonca vie aj zlo obrátiť na dobro 
(porov. Gn. 50, 20).

V plnosti času prišlo svetlo na svet, 
narodilo sa a žilo tu medzí nami. To Ježiš 
Kristus je tým svetlom, ktoré osvecuje kaž
dého človeka prichádzajúceho na tento svet 
(porov. Jn 1, 9). On mnohým ľuďom daroval 
pokoj a plnosť života, dokonca viacerí 
z nich sa zdali už beznádejnými prípadmi. 
On aj ten najväčší chaos vie premeniť na 
kozmos (poriadok). Ježiš môže viac, ako si 
myslíme, veď mu je daná všetka moc na 
nebi i na zemí, ale...

A tu je vlastne to najdôležitejšie - 
... svetlo prišlo na svet, ale ľudia viac milo
vali tmu ako svetlo..." (Jn 3,19).

I  Často sa stáva, že sa ľudom páči chaos,
| tma a hriech. Mnohí dokonca dobrému 
j  vravia zlé, a zlému dobré, robia svetlo tmou 
| a tmu svetlom, „robia horké sladkým a slad-

ÉSssÉ
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ké horkým" (Iz 5,20). A nielen, že 
to sami robia, ale schvaľujú 
a chcú, aby to robili aj iní (porov. 
Rim. 1,32). Takýmto je veľmi ťažko 
pomôcť, lebo si myslia, že žiadnu 
pomoc nepotrebujú.

Ak však človek spozná svoj 
biedny stav, uzná, že 
je v tme, že to čo po
važoval za slobodu, 
bolo otroctvo a príde 
k Ježišovi s prosbou.
On osvetlí tmu, všetko 
zmení na svetlo 
a tým, ktorí mu uveria 
a nasledujú ho, umož
ní stať sa Božími deťmi - deťmi 
svetla (porov. Ef 5, 8). Ježíš môže 
utvoriť pravdivý synovský vzťah 
človeka k Bohu.

Apoštol Pavol sám zakúsil túto 
moc a hoci bol „prvý z hriešni
kov" píše: „Boh, ktorý povedal: 
«Nech z temnôt zažiari svetlo», 
zažiaril aj v našich srdciach, na 
osvietenie poznania Božej slávy 
v tvárí Krista" (2 Kor 4, 6).

Božia moc však ide ešte dalej. 
On nedáva človeku svetlo, aby 
ho skryl pod mericu (porov. Mt 5, 
5). Osvietený človek poslúži všet

kým ostatným. „Tak svieti jeho 
svetlo, že ľudia, ktorí ho uvidia, 
budú oslavovať jeho Otca, ktorý 
je  na nebesiach" (Mt 5,16).

Možno aj ty, ktorý čítaš tieto 
riadky, cítiš dnes prázdnotu vo 
svojom živote, vidíš chaos vo

svojom vnútri í vo vzťahoch s tvo
jimi blízkymi. Možno sa ti zdá, že 
už to tak musí zostať, už si si na 
to zvykol, naučil sí sa s tým žiť. 
Alebo si myslíš, že ty si priveľký 
hriešnik, zvláštny prípad, kto
rému sa už pomôcť ani nedá.

Chcem ti povedať, že Božia 
moc je väčšia ako tvoje hriechy 
a jeho svetlo prežiari aj naj
väčšiu tmu. Pre neho je to ľahké.

Neboj sa obrátiť k Je 
žišovi a nasleduj ho, 
čoskoro spoznáš, že 
noc pomíňa a aj 
v tvojom vnútri pri
chádza deň. Aj tebe 
sú adresované jeho 
Slová: JASO M  SVET
LO SVETA, KTO MŇA 
NASLEDUJE, NEBU
DE CHODIŤ VO 

TMÁCH, ALE BUDE MAŤ SVETLO 
ŽIVOTA" (Jn 8, 12).

o. ICLic. Jozef Zorvan

„Boh nám nechcel povedať, 
ako je  to s nebom, ale ako 

sa do neba ide. Nechcel 
z nás mať matematikov, ale 
kresťanov“ (Sv. Augustín).

„Ked hľadím na nebesia, 
dielo tvojich rúk, na mesiac 

a na hviezdy, ktoré si ty 
stvoril: čože je človek, že 

naň pamätáš a syn človeka, 
že sa ho ujímaš“ (Ž 8, 4 -5 ).

W iš m  K R , S T U S☆  a zjednotenie Európy
----------------------------------------------------------------------------

Podstatne dôležitou skutočnosťou pre humánny a z kresťanského pohľadu prijateľný 
život ľudí v zjednotenej Európe sa javí rešpektovanie práva na zachovanie vlastnej 
dôstojnosti ľudskej osoby. V poňatí a definovaní tohto práva má kresťanská koncepcia 
o dôstojnosti ľudskej osoby a z nej vyplývajúce dôsledky pre praktický život svoje 
hodnotové prvenstvo pred rozličnými inými pohľadmi na hodnotu človeka. Prečo? Nijaké 
náboženstvo ani filozofický systém nevyzdvihujú natolko vznešenosť ľudskej osoby, 
t.j. človeka ako kresťanstvo. Podľa Svätého písma človek je stvorený na Boží obraz 
a podobu (porov. Gn 1, 26-27). Človek je jediné bytie, ktoré Boh chcel kvôli nemu 
samému, (porov. DVK: Gaudium etspes, 24). Inými slovami povedané, človek má 
v Božích očiach vysoká hodnotu sám v sebe, a nie podľa svojej pracovnej či inej 
výkonnosti ako sa to meria ľudskými meradlami. Najvyššími znakmi tejto „podobnosti" 
človeka s Bohom - Stvoriteľom a z nej vyplývajúcej dôstojnosti človeka je uskutoč-

Katedrála v Lisieux

ňovanie vlastnej slobody a schopnosti milovať. Dodajme ešte, že po páde do hriechu 
Boží Syn - Ježiš Kristus svojím vtelením obnovil túto ľudskú dôstojnosť a upevnil ju.

Z rešpektovania takto načrtnutej hodnoty ľudskej dôstojnosti odvodzujeme ďalšie 
dôležité práva človeka, ktoré, ak sú zachovávané, pozitívne vplývajú na jeho praktický 
každodenný život a zabezpečujú jeho rozvoj. Je  to právo na život, na vlastnú rodinu, 
na osobné vlastníctvo, na prácu, vlastný jazyk, kultúru a v neposlednom rade na 
náboženstvo, ktoré prelína všetky vyššie spomenuté oblasti a posväcuje ich. Zachovanie 
týchto základných ľudských práv zákonitou autoritou v každom štáte i v celej zjednotenej 
(kresťanskej) Európe je nepopierateľným dobrom človeka, súčasne sa tým nepriamo 
posilňuje skutočná demokracia, a to vytvára záruku proti svojvôli a útlaku vládnucej 
hŕstky nad väčšinou.

Hrubým porušením dôstojnosti ľudskej osoby bola napríklad v našich nedávnych 
dejinách (pol. 20. stor.) uskutočnená kolektivizácia poľnohospodárskej pôdy, ktorá so 
dotýkala väčšiny obyvateľstva na vidieku Slovenska, ľuďom, ktorí celý život statočne 
a s láskou pracovali na svojej vlastnej roli, aby uživili rodinu, sa administratívnym 
nariadením a jeho násilným prevedením zhabal nielen majetok (pôda, stroje, budovy 
atď ), ale zničila aj „duša". Násilné odtrhnutie ľudí od práce, ktorú vykonávali umne, 
obetavo a s maximálnou efektívnosťou pôsobilo na dušu tak, ako odtrhnutie dojčiaceho 
zdravého dieťaťa od istoty materinského náručia. Nesmierne utrpel celý človek, celá 
jeho ľudská dôstojnosť.

Ľudia nie sú drevá v lese, ani včely v úli, aby žili všetci jednako. Boh stvoril každého 
z nás ako jedinečnú bytosť, s vlastným bohatstvom darov a hodnôt. Každý má svoje 
poňatie šťastia, smútku, bolesti i radosti. Toto je nutné vždy rešpektovať Aby základom 
zjednotenej Európy sa stalo rešpektovanie dôstojnosti ľudskej osoby a tým aj úsilie 
o jej pravé dobro.

o. IhLic. Michal Hospodár
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m m  pravaarni viery j

Cesty, ktoré vedú k poznaniu Boha
Katechizmus katolíckej cirkví v 31. článku 

učí: „Človek stvorený na Boží obraz 
a povolaný k tomu, aby Boha poznal a milo
val, keď hľadá Boha, objavuje určité «cesty», 
aby došiel k poznaniu Boha. Volajú sa aj «dô
kazmi jestvovania Boha», nie však v zmysle 
dôkazov, aké hľadajú prírodné vedy, ale ako 
«zhodné a presvedčivé argumenty», ktoré 
umožňujú nadobudnúť opravdivú istotu...’'.

Je to teda úžasné zistenie: Cirkev učí, že 
možno s istotou poznať Božiu existenciu (porov. 
KKC 36; Dei verbum 6: porov. Rím 1,19-20).

Tu sí musíme už vopred povedať, že Boh je 
a ostane pre človeka tajomstvom, - už aj preto, 
že nie je predmetom, ktorý možno bezpros
tredne spoznávať, ako napr. hmotné skutoč
ností. Boh nejestvuje spôsobom, akým jestvujú 
veci alebo ľudia. „Boh nie je zavŕšením rozu
mových úvah, ani výsledok laboratórnych 
pokusov. Jeho existencia nie je  o nič viac doká
zateľná než jeho neexistencia. Je  to jasné, 
pretože keby sme jednu z týchto hypotéz mohli 
skutočne dokázať, už dávno by bol tento 
problém vyriešený, čo, ako vieme, zďaleka nie 
je !" (D. Morin). Preto ho Sväté písmo nazýva 
skrytým Bohom (porov. Iz 45, 15), ktorý 
prebýva v neprístupnom svetle 
(porov. 1 Tím 6, 16). Ľudia ako 
konečné bytosti nikdy nepocho
pia nekonečnú, všetko obopí
najúcu Bytosť (porov. Ž 139, 6).

„Boh presahuje každé stvo
renie. Preto neprestajne musíme 
očisťovať našu ľudskú reč od 
toho, čo je  v nej obmedzené, 
obrazné a nedokonalé, aby sme 
Boha, ktorý je  «nevýslovný, 
nepochopiteľný, neviditeľný 
a neobsiahnuteľný», nezamie
ňali s našimi ľudskými pred
stavami. Naše ľudské slová sú 
vždy neprimerané tajomstvu 
Boha"(KKC 42).

Boh je iba vtedy skutočným 
Bohom, ak jeho tajomstvo ostá
va nedotknuté a človek uzná 
hranice svojho poznávania. Keby toto riešenie 
bolo ľahké, tento problém by už dávno 
neexistoval. Boh, ktorého by človek plne 
pochopil, by nebol Bohom. „A j keby nikto 
nikdy nepotvrdil existenciu Boha, nedoka
zovalo by to, že neexistuje" (R. Wurmrand). 
Naše zmysly, intuícia, racionálne úvahy 
vymedzujú hranice. Vedel to i sv. Pavol, ako 
to dosvedčuje v liste Rimanom (porov. 11,33- 
35). Boh žije tajomným spôsobom, pritom 
však spôsobom dokonalým, ktorý si dnes náš 
nedokonalý rozum nevie ani predstaviť.

Napriek tomu každý človek môže hľadať 
a tiež nachádzať Boha, veď „od nikoho z nás 
nie je  ďaleko. Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa 
a sme" (Sk 17, 28). „Človek má schopnosti, 
ktoré mu umožňujú poznať jestvovanie 
osobného Boha. Aby sa však mohol dostať do 
dôverného vzťahu s Bohom, chcel sa mu Boh

zjaviť a darovať mu milosť, aby mohol toto 
Zjavenie vierou prijať. Predsa však dôkazy 
jestvovania Boha môžu na vieru pripraviť 
a pomáhať pochopiť, že viera nie je  v rozpore 
s ľudským rozumom" (KKC 35).

„Východiskovým bodom týchto «ciest» 
priblíženia sa k Bohu je  stvorenie: hmotný 
svet a ľudská osoba" (KKC 31). „Svet: z po
hybu a z príčinnej účinností, z náhodnosti, 
poriadku a krásy sveta možno poznať Boha 
ako pôvod a cieľ vesmíru" (KKC 32). „Človek; 
svojou otvorenosťou pre pravdu a krásu, 
zmyslom pre morálne dobro, slobodu a hla
som svojho svedomia, túžbou po nekonečne 
a šťastí si človek kladie otázku o jestvovaní 
Boha..." {KKC 33). „Takto, týmito rozličnými 
«cestami» môže človek dôjsť k poznaniu, že 
jestvuje skutočnosť, ktorá je  prvou príčinou 
a posledným cieľom všetkého a «ktorú všetci 
volajú Boh»" (KKC 34).

Aby sme poznali Boha, musíme ho hľadať, 
a to vyžaduje chcieť celou silou. Ale tá nám 
chýba. Boh nám však dal rozum a vôľu, aby 
sme ho hľadali a našli. Napriek tomu by sme
- odkázaní len sami na seba - zostali vo tme 
a v tôní smrti (porov. Lk 1, 79), keby nám Boh

nevyšiel v ústrety úplne novým spôsobom - 
svojím zjavením.

Čo teda znamená poznať a spoznať Boha?
Zrejme čosi viac ako teoreticky vziať na 

vedomie jeho jestvovanie. V poznaní Boha ide 
aj o nás samých, o zmysel nášho bytia,
o zmysel sveta. Poznanie Boha nie je dielom 
rozumu, ale aj srdca. Spoznať Boha znamená 
aj uznať ho za dôvod a cieľ vlastného života, 
prijať ho ako jediné a absolútne dobro.

Veriaci človek však vie, že najdokonalejšie 
budeme poznať Boha v blaženej večností 
(porov. KKC 1024), keď ho uvídíme z tváre do 
tváre. Tak o tom píše sv. apoštol Pavol: „Teraz 
vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no 
potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba 
čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako 
som aj ja  poznaný" (1 Kor 13,12).

o. Mgr. František Dancák

LITURGICKÉ OKIENKO

Večerné modlitby
Je  zvykom u človeka, že po skončení určitého obdobia 
bilancuje. Tak aj kresťan, keď skonči deň, ktorý mu 
pripravil Boh, mal by konať podobne. Mal by večer, 
prv než zaspí, vo chvíli ticha prejsť celý deň, či ho naplnil 
skutkami podľa Božej vôle. Za prejavené dobrodenia 
by mal chváliť Boha, pri dobrých skutkoch mu ďakovať 
za silu, aksi uvedomil hriechy, vzbudiť si úprimná ľútosť 
že urazil Otca, ktorý ho miluje. Pred týmto spytovaním 
svedomia je potrebné, tak ako pri každej liturgickej 
modlitbe, sa pomodliť zvyčajný začiatok.

Po spytovaní svedomia nasledujú žalmy. Mali by sa 
modliť vcelku za sebou, ale môžu sa modliť aj 
samostatne.

Ako prvý nasleduje 50. (51.) a po ňom 69. (podľa 
Neovulgáty 70.) žalm. Ide o jeden z mesiášskych 
žalmov. Jeho obsahom sú výzvy proti nepriateľom 
a požehnanie tých, ktorí ho hľadajú a milujú jeho spásu. 
Tento žalm sa má modliťv pondelok, sobotu a nedeľu. 
Po ňom nasleduje 6. žalm. Ten sa modlí v pondelok, 
utoroka stredu. Je to  prvý zo siedmych kajúcich žalmov. 
Ide o prosbu o Božie zmilovanie nad množstvom 
preliatych sĺz, ktorú Boh vypočul a prijal. Ďalší, 90. 
(91 .) žalm, sa modlí v utorok, stredu a štvrtok. Je 
oslavou Božej moci a ochrany pred každým nepria
teľom, škodcom a všetkým zlom, ktoré človeku číha 
na život, a to práve preto, že sa človek pritúli k Bohu 
a vzýva jeho meno. Nasleduje 101. (102.) žalm, ktorý 
sa má modliť v štvrtok, piatok a sobotu. Je  to modlitba 
utláčaného, ktorýv súžení prednáša Pánovi svoje žiale. 
Tento žalm pravdepodobne vznikol na konci babylon
ského zajatia a patrí medzi kajúce žalmy. Posledným 
je 142. (143.) žalm, ktorý sa modlí v piatok a nedeľu. 
Ide takisto o kajúci žalm. V ňom si človek uvedomuje 
svoju hriešnosť a odvoláva sa skôr na Božie milo
srdenstvo, než na Božiu spravodlivosť. Dobrý „Boží 
duch" má človeka viesť na „správnu cestu". Prosí o mi- 
lost' aby sa nepotkol na ceste dokonalosti.

Po týchto žalmoch nasleduje vyznanie viery a ďalšie 
tropáre a modlitby. Večernú modlitbu zakončujú 
modlitby k Bohorodičke a k Ježišovi Kristovi a záverečné 
prepustenie.

o. Mgr. Juraj Gradoš
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SPOLOK SVÄTÉHO 
CYRILA A METODA

NAŠI JUBILANTI
V marci t.r. si okrúhle životné jubileum 

pripomínajú títo naši členovia:
Helena Kocáková z Olšavky, Margaréta 

Lišovská zo Stredy nad Bodrogom, Milan 
Mikula z Bajan, Mária Slepáková z Pustého 
Čemerného;

Jozef Dzurjovčín z Michaloviec - Vrbovca, 
Ing. Ján Goldír z Košíc-Terasy, Jozef Harmadi 
z Nového Ruskova, Anton Majirský z Okruž
nej, Margita Olejárová z Drienice, Mária 
Pekalová z Hrane;

Albína Bérešová z Oreského, Mária Čakur- 
dová zo Svidníka, Mária Čamáková z Kamien
ky, Michal Darívčák z Humenného, Zuzana 
Elekaničová zo Sobraniec, František Fortuna 
z Fulianky, Katarína Havrilčáková z Oreského, 
Gabriela Líbová z Nitry, Ing. Imrich Novák 
z Košíc, Ján Onofrej z Trnková, Anna Popadí- 
čová z Klenová, Terézia Rudiková zo Stanče, 
Claudía Smutelovíčová z Košíc;

Michal Baran zo Sačurova, Ján Fejko z Da
vidova, Margita Karaffová z Červenej Vody, 
Anna Kuzmová zo Zemplínskej Teplice, Anna 
Nalevankováz Helcmanoviec, Helena Nemčí- 
ková z Cabova, Doc. Ján Puci zo Žiliny, Ján 
Varady z Michaloviec - Vrbovca;

Mária Begalová z Kuzmíc, František Čitbaj 
z Kráľoviec, Júlia Hermanovská z Hlínného, 
Juraj Kolinčák z Topole, Helena Petrová z Vag- 
rínca, Mária Sekeráková z Priekopy, Anna 
Žoldošová z Milhostova a Helena Rovňáková 
z Michaloviec.

ŠTEDRÉ SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda 

prispeli:
členovia spolku zo Šamudoviec 160 Sk, 

z Choňkovíec 160 Sk, z Koňuša 100 Sk, 
z Priekopy 70 Sk, z Nacinej Vsi 100 Sk, 
z Trhovíšť 80 Sk, zo Suchého 100 Sk, z Las- 
tomíra 160 Sk, z Markoviec 80 Sk, z Nižnej 
Rybnice 240 Sk, z Porúbky pri Humennom 60 
Sk, zo Zemplínskeho Hradišťa 390 Sk.

Členovia z Drienice: Anna Birčáková 100 
Sk, Helena Fechová 70 Sk, Oľga Fechová 100 
Sk, GKFÚ 100 Sk, Peter Javorský 120 Sk, 
Margita Olejárová 70 Sk, Vincent Sedlák 70 
Sk, Margita Škovranová 120 Sk, Helena 
Šurinová 120 Sk, Anna Šurinová 120 Sk, o. 
Juraj Zimovčák 100 Sk.

Členovia z Červenej Vody po 50 Sk: Verona 
Džačovská, Mária Karaffová, Margita Kara
ffová, Oľga Karaffová, Mária Mojzešová.

Členovia z Michaloviec: Anton Cifruľák 120 
Sk, Margita Draguňová 70 Sk, Mikuláš 
Feldman 40 Sk, Mikuláš Hiňd'oš 40 Sk, Štefan 
Oros 100 Sk, Ján Sabol 120 Sk, Emília 
Štofková 70 Sk, Mária Žebrová 70 Sk, 
Bohuznáma 70 Sk, ďalší členovia z Mi
chaloviec spolu 860 Sk.

Anna Baková z Valalikov 420 Sk, Anna 
Paľovčíková z Trhovíšť 100 Sk, Mária Paíov- 
číková z Trhovíšť 100 Sk, Anton Babjak zo

Zalužíc 70 Sk, Ing. Jozef Luca zo Zalužíc 100 
Sk, Paulína Frindtová z Košíc-Barce 200 Sk, 
Dr. Michal Džatko z Bratislavy 150 Sk, Bc. 
Marta Ivanko-Macejová zo Sabinova 50 Sk.

Štyri bohuznáme zo Sečoviec po 20 Sk, 
bohuznáma zo Sečoviec 100 Sk, Mária 
Durkovičová zo Sečoviec 100 Sk, Helena 
Olexová zo Sečoviec 50 Sk.

Členovia spolku z Albínova: Antošová, 
Hajduková, Katonová, Kellerová, Lorincová, 
Olahová, Pejová, Sixová, Štefanová, Tóthová
- všetky po 20 Sk, Dana Horňáková 50 Sk, 
Mária Kocúrová 50 Sk.

Tibor Szabo z Vranova nad Topľou - 
Čemerného 20 Sk, štyria členovia z Hatalova 
80 Sk, Helena Jalčoviková zo Žbiniec 120 Sk, 
Anna Maďarová zo Žbiniec 200 Sk.

Členovia z Dvorianok: Zuzana Palčáková 
120 Sk, Mária Kolesárová 70 Sk, Anna 
Olexová 70 Sk, Mária Ridošová 70 Sk, osem 
členov spolu 160 Sk.

Prof. JUDr. J. Suchoža z Košíc 5000 Sk.

POĎAKOVANIE
Touto cestou vyjadrujeme úprimné poďa

kovanie vladykovi Milanovi Chauturovi, CSsR, 
vladykovi Jánovi Babjakovi, SJ, a prítomným 
kňazom za dôstojné slávenie pohrebných 
obradov pri rozlúčke s nebohým Mgr. Pavlom 
Kušnírom.

Ďakujeme aj priateľom a rodákom zosnu
lého, riaditeľovi školy v Košiciach - Bard, Mgr. 
M. Skybjakovi a všetkým veriacim za hojnú 
účasť, modlitbu a organizačnú pomoc pri 
pohrebe i kvetinové dary.

Smútiaca rodina a výbor SSCň

JÁN MURÍN 
MONUMENT LÁSKY, PRAVDY A VERNOSTI

Vo vydavateľstve BYZANT s.r.o. Košice vyšla 
pri príležitosti nedožitých deväťdesiatín ThDr. 
Jána Murína (12. januára t.r.) ďalšia vzácna 
publikácia o tomto významnom kňazovi, 
priekopníkovi cyrilometodského hnutia 
a trpiteľovi za vieru. Navonok skromne 
pôsobiaca knižka patrí svojou výpoveďou 
a bohatým dokumentačným materiálom

(fotografie, faksimile listov) medzí naj
cennejšie z doterajších piatich bibliofílií, ktoré
o o. Murínoví vyšli. Z každej stránky pub
likácie dýcha na čitateľa ničím nenarušená 
láska ThDr. Jána Murína ku Gréckokatolíckej 
cirkvi, jej mladej generácii na gymnáziu v Mi
chalovciach, kde pôsobil, ku svojej vlastnej 
rodine i spolkovej, združenej v Jednote sv. 
Cyrila a Metoda. Na zadnú stranu obálky 
umiestnil ilustrátor knihy MUDr. Juraj Duda 
historické slová, ktoré osobne povedal pápež 
Pavol VI. JánoVi Murínoví pri súkromnej 
audiencii 13. septembra 1969. „Drahý synu, 
keď sa vrátiš domov, odovzdaj svojim oltár
nym bratom a veriacim tento odkaz: «V dvad
siatom storočí za primát pápežský a za jed
notu cirkví najviac trpeli katolíci východného 
obradu - teda gréckokatolíci a povedz im, že 
Kristus visiac na kríži ťažko trpel a mlčal. Aj 
vaša cirkev bola osemnásť rokov pribitá na 
kríž, trpela a mlčala. Ale nebolo to je j poní
ženie, bolo to obdobie, keď vaša cirkev bola 
najkrajšia, lebo bola celkom podobná

ukrižovanému Kristovi. A kto s Kristom trpel, 
bol ukrižovaný a zomrel, ten s Kristom i vsta
ne zmŕtvych a bude oslávený.» Povedz všet
kým doma, že pápež im ďakuje a žehná ich."

Vďaka za zostavenie publikácie patrí PhDr. 
Ernestovi Sirochmanovi, ktorý sa najviac po
dieľa na tom, aby sa profil ThDr. Jána Murína 
nanovo zaskvel pre súčasníkov í pre ďalšie 
generácie.

o. ThLic. Michal Hospodár
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SLOVNÍK

KNIHY
Jean Vanier: PRIJAŤ 
SVOJU ĽUDSKOSŤ
Vydavateľstvo Se
rafín, Bratislava, 
2002, 139 s., 150,- 
Sk; (titul Č. 1)

Kniha hovorí o skutočnostiach, ktoré sa nás 
dotýkajú. Autor nás vovádza do problematiky 
prijímania ľudí, ktorí sa od nás odlišujú. Odha
ľuje v nás náš strach pred inakosťou. Postu
puje od všeobecného ku konkrétnemu. Od po
ukazovania na krutosť doby, kde majú šancu 
len silní a slabí sú odsunutí na okraj. Až po 
odhaľovanie zranení, ktoré nám bránia zbaviť 
sa predsudkov. Je to náročné čítaníe na náročnú 
tému. Určite však v dobe novodobého sťaho
vania národov veľmi aktuálne. Autor ponúka 
aj východiská. Cestu k uzdraveniu nielen chorej 
spoločnosti, ale aj každého jej člena. Samo
zrejme, nie je to cesta ľahká ani jednoduchá. 
Ale to ani Jean Vanier nesľubuje.

Marek Hirko

FILM
JONI
VHS, World Wide Pic
tures Inc., 1979, Dis
tribúcia: Anténa, Bra
tislava, 110 mín., 
299,- Sk; (titul Č 3)

V bežnom živote si ani neuvedomujeme, 
akú zvláštnu ba nevyčísliteľnú hodnotu má 
ľudský život. No ak predsa niečo, alebo niekto 
zmení náš osud, potom začneme uvažovať aj 
nad hodnotou, akú má ľudské bytie.

Film „J0N1" rozpráva o dramatickom 
živote Joni Earecksonovej, ktorý nastal po jej 
skoku do vody, po ktorom ostala ochrnutá. 
Náhoda, chyba, neopatrnosť to vôbec nezaují
malo ženu, ktorej sa zmenil život na „peklo" 
Mladá vitálna žena - a zrazu je pripútaná na 
posteľné lôžko. Žena, ktorá sa nevzdala, 
nepoddala sa osudu, ale rozhodla sa ísť ďalej 
a bojovať. Spolu s Joni môžeme prežiť jej 
prehry a víťazstvá. Film je portrétom Joni 
a poukazuje na jej dôveru v Boha. Boh bol 
práve ten, ktorý jej vedel pomôcť práve včas. 
Ako sa skončil osud mladej ženy, to sa dozviete 
pri sledovaní tohoto filmu.

Stanislav Bamburák

RiissgI
Stannard: ZAUJÍMAVÉ 
BOŽIE DEJINY
Alfa kontí, s. r. o., 
Bratislava, 2002,82 s., 124,- Sk; (ti
tul č .  2 )

Ak Boh miluje malé detí, prečo dopustil 
usmrtenie prvorodených Egypťanov? Ak je 
Boh milujúci a odpúšťajúci, prečo niekedy 
zahorel takým hnevom, že pohrozil vyhube
ním celého ľudského pokolenia? Prečo nachá
dzame v našich životoch iba samé kríže a bo
lesť? To je len pár otázok z tisícok, ktoré nás 
trápili v detstve a možno aj práve teraz, a len 
veľmi ťažko nachádzame na ne odpoveď. 
Tieto otázky trápili aj samotného autora knihy 
Russela Stannarda, ktorý sa rozhodol pomôcť 
najmä mladým ľuďom ľahšie sa v nich 
orientovať a spoznávať život z iného pohľadu, 
ako ho vnímame my. V knihe použil vtipnú 
formu, humorne ladené obrázky a texty, aby 
bolo zrejmé, ako ľudia počas dejín postupne 
stále lepšie spoznávali Boha. Verím, že aj nám 
táto kniha pomôže lepšie vyriešiť neodkryté 
otázky o Bohu a živote.

Stanislav Bamburák
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Timothy: DÝCHAJ 
SKDZE MŇA
CD, Lux 2002, 
Bratislava, 52 
mín., 320,- Sk; 
(titul č .  4)

Skupina Thimothy má už na slovenskej 
gospelovej scéne svoje trvalé miesto a ne
ustále ju niečím obohacuje, či už sú to MC 
alebo CD - nosiče. Tentokrát je to nové CD- 
čko, ktoré vyšlo pod názvom Dýchaj skrze 
mňa. Výstižná obálka a k tomu ešte aj výs
tižný názov. Čo k tomu dodať? A to ešte neho
vorím o obsahu CD - nosiča. Skladby, ktoré 
sa na ňom nachádzajú, ako sú napríklad: 
Hospodin je  nad mnou, Nech naše pery ple
sajú alebo Toto všetko o Tebe je  Ježiš, sú ozaj 
krásne a plné lásky. Piesne plné lásky a du
cha, ktoré skutočne ovlažia vysušenú a smäd
nú dušu po Bohu, si môžu vypočuť nielen 
mladí, ale aj starší poslucháči. Čo nám už len 
chýba? Skúsme si vypočuť tento nový album 
a uvidíme sami.

Stanislav Bamburák

IC XC NI KA — je skratka vety „Ježiš Kristus víťazí". 
Byzantský obrad uvedenú skratku často používa. Prvá 
časťlCXC ¡e na každej ikone Ježiša Krista. Celá skratka 
je na každej prosfore, z ktorej kňaz vyrezáva tzv. 
Baránka k svätej liturgii.

I k o s -  je text po šiestej óde na utierni, ktorý obšírnejším 
spôsobom hovorí o slávenom tajomstve, alebo oslavuje 
sláveného svätého. Je  bohatý a obsažný na myšlienky.

ilitio n  -  je štvorcová látka, v  ktorej pôvodne držali 
antimenzion. Počas eucharistickej slávnosti sa spoločne 
rozprestierali.. V súčasnosti je zložený samostatne pod 
evanjeliárom na prestole.

Im prim atur (laf. smie byť vytlačené)-biskupom alebo 
iným príslušne povereným predstaveným vydané 
povolenie na tlač cirkevných spisov, kníh, novín a pod.

Ind iktion, ind ikt — 1 . v byzantskom obrade je začiatok 
liturgického roka, ktorý začína 1. septembra. 2. je názov 
aj velkonočného cyklu 532 rokov, ktorý zaviedol Viktor 
Akvitánsky. Je  to násobok rokov slnečného a lunárneho 
cyklu 28x19=532.

In fa b il i ta  -  neomylnosť pápeža vo vieroučných 
a mravoučných otázkach.

INRI (la t.) -  skratka pre: lesus Nazarenus Rex 
ludaeorum; Ježiš Nazaretský, kráľ židovský, nápis na 
Ježišovom kríži.

Inšpirácia (lat. vnuknutie, vdýchnutie) -  božský pôvod 
Biblie (porov. 2 Tim 3,16; 2 Pt 1,20-21).

In te rd ik t  (la t.) -  zákaz; cirkevnoprávne trestné 
opatrenie pápeža proti jednotlivcovi, spoločenstvám, 
krajinám (napr. zákaz vysluhovať sviatosti).

Intronizácio -  slávnostné uvedenie nového pápeža 
alebo biskupa do úradu (na stolec).

Irm o log ion  -  je kniha, ktorá obsahuje znotované 
nápevy irmosov, tropárov, podobenov a všetky ostatné 
nápevy, ktoré sú potrebné pri boholsužbách.

Spracovali: Mgr. A. Ondovčíková
o. ThDr. V. Boháč, PhD.
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B l u d is k o
O m aľovačka  <»

Dnes vám prinášame ďalšiu 
ikonu („Sv Jozef") na vyma
ľovanie do vašej série 
sviatkov.

Načo asi myslí zajko v Blu
disku? Pomôž mu nájsť cestu 
a dozvieš sa to.

0DPDOVAHÁ 0PQAVA
Použite kód a rozlúštite biblický verš.

UCJO.QUO& í DCJ 
í e c i c

Šifrovací kód:

Stránku pripravila: 
Mgr. Lenka Frigová 

a redakcia
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KTO JE TVOJ PATRÓN? Pom aly sa kráti deň
(Cyril Jančišin)

ANGELIKA
meniny: 11. marca

Meno latinského pôvodu (angelicus) m m m  „anjelská".

Patrón: Sv. Angelina z Marsciany

Angelina z Marsciany bola zakladateľkou rehole. 
Narodila sa v roku 1377 v Orviete (Taliansko) a zom
rela 14. júla 1435 vo Folignu. Angelina je zaklada- 
telkou vetvy františkánskeho rádu „rehoľných terciá- 
rok". Angelina zhromaždila okolo seba rovnako 
zmýšľajúce ženy a viedla s nimi kláštorný život podľa 
rehole sv. Františka z Assisi. Bolo to v roku 1397. Pápež 
Martin V. udelil spoločenstvu potvrdenie. Zriadila potom 
20 kláštorov s rehoľou, ktorú vytvorila a bola jej gene
rálnou predstavenou ož do svojej smrti. Bola pochovaná 
vo františkánskom chráme vo Folignu, kde vznikol prvý 
jej kláštor. V 17. storočí mala rehoľa 135 kláštorov. Je  
znázorňovaná v rehoľnom odeve františkánok, má 
u seba zvitok spisu a model chrámu.

V západnej cirkvi rímskeho obradu je jej pamiatka 
14. júla. V jej reholi slávia jej pamiatku 21.-júla.

GREGOR
meniny: 12. marca

Meno gréckeho pôvodu (gréc. Grégorios) znamená
„bdelý, ostražitý".

Patrón: Sv. Gregor I. (Veľký), Dialoros (Dvojeslov)

Gregor Velký bol pápežom a cirkevným učiteľom. Narodil 
sa okolo roku 540 v Ríme a zomrel 12. 3. 604. Za jeho 
pontifikátu vstúpili 3 národy do katolíckej Cirkvi: Anglicko, 
Španielsko a Longobardi. Jeho charitatívna onnost' sociálna 
starostlivosť a jeho ochranné opatrenia proti vykorisťovaniu 
mladých a slabých boli smernicami pre všetkých pápežov 
neskoršej doby. Bol taktiež významným teologickým 
spisovateľom. Jeho „Morálna teológia" ovplyvnila celý 
stredovek. Z Gregorových homílií sa ešte aj dnes niektoré 
čítajú v breviári. Je znázorňovaný v pápežskom odeve, má 
pri sebe knihu alebo holubicu. Je  patrónom spevákov, 
hudobníkov, študentov a zborového spevu.

Východná cirkev byzantského obradu slávi jeho pamiatku
13. marca a Západná cirkev rímskeho obradu 3. septembra.

ADRIÁN
meniny: 23. marca

zastarale H a d rid n , meno latinského pôvodu (lat. 
Hadrianus), znamená „muž od mora, z mesta (H)adrie".

Patrón: Sv. Adrián

Adrián bol rehoľníkom a mučeníkom. Narodil sa v 16. st. 
a zomrel 9. júla 1572 v Brielu (Holandsko). Adrián spolu 
so svätým mučeníkom Jakubom hájili pri dobytíGorkumu 
kalvínskymi Geusy (holandskí bojovníci za slobodu proti 
Španielsku) statočne svoju katolícku vieru a trvali na nej 
aj napriekvyhrážkama, a preto boli umučení. Sú uctievaní 
v premoštrátskom ráde, ku ktorému patrili. Adrián 
a Jakub sú znázorňovaní v premoštrátskom habite.

V Západnej cirkvi rímskeho obradu je jeho pamiatka 
spolu so sv. mučeníkom Jakubom 9. júla.

Spracovala Mgr. Anna Ondovčíková

C F G F C
1. Pomaly sa kráti deň a slnko zachádza, v duši mi vietor milosti mračná rozháňa. Nepoznám

F G F C
Tvoje plány, nepoznám ciele snov. Neviem, kam povedie ma Láska tá.
Dmi F C
Srdcom jediná mí pieseň znie, pieseň mamy - Márie.

C F Dmi
Ref.: To si Ty, čo pokoj si mi vrátila, áno Ty, čo domov si mi dala. Tvoja láska poznať sa mi 
F C F C
dáva, nech život môj jej odbleskom sa stáva.

C F C '
2. Mama, veď ma, zostaň blízko mňa, nech čistotu i krásu duše dám Ti. Nech vďačnosťou je

F C F C
vernosť mojej lásky. Nech nezabudnem, kde je prameň spásy.

Dmi F C F
3. Mama, Ty si stála tam pod krížom, bolesť bola vernou družkou tou, čo sprevádzala Tvoje

C F C
kroky stále. Nech Trpiaci je i mojím ženíchom.

V ý h e rc o v ia  súťaže  ČO TKY z č ís la  1 /2 0 0 3 :
1. Peter Fedor, Sabinov
2. Mária Labašová, Malcov 
Výhercom srdečne blahoželáme!
Správne odpovede.
1. Ktorá modlitebná pomôcka je staršia - čoťky alebo ruženec?
Čotky sú staršie. Je veľmi pravdepodobné, že práve z čotiek na Západe vznikol ruženec.
2. Ako sa po starosloviensky pomenúvajú čotky?
Vérvica.
3. Čo symbolizuje nosenie čotiek?
Symbolizuje neustálu pripravenosť k modlitbe, k duchovnému boju.

Sútáž S PETROU
Dnešné otázky:
1. Co nezvyčajné sa 19. januára 2003 udialo v Nitre?
a) konal sa liturgický deň; b) biskup Sášik tam slávil primičnú sv. liturgiu; 
c) odpustová slávnosť
2. Čo je K0LIVA?
a) meno svätca; b) sladkosť ktorú požehnáva cirkev na začiatku Velkého 
pôstu; c) názov vrchu na Athose
3. Od ktorého roku sa robia pokusy s klonovaním ľudí? 
a) od r. 1989; b) 1990; c) 1993
4. Prolife je:
a) organizácia zaoberajúca sa medziľudskými vzťahmi; b) organizácia 
zdôrazňujúca právo plodu na život; c) názov nemocnice v Bratislave
5. Po kolkých rokoch pustovníckeho života bol zvolený otec Ján Klimak za 
¡gumená?
a) 40; b) 30; c) 35
Odpovede s vystrihnutým kupónom zasielajte na adresu 
redakcie s označením: Súťaž do konca mája 2003. alebo 
ich doručte do redakcie na adresu Hlavná 3, Prešov. 
Nezabudnite pripísať Vašu spiatočnú adresu!

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v júlovom čísle 
časopisu.
Spomedzi správnych odpovedí budeme žrebovať 3 
výhercov (I. miesto - pobyt na Bystrej 2003.2. a 3. miesto
- tričko z Bystrej).

tí o 
Q .

C/O i----
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O'S E M S M E R O V K A
Legenda:
APATIA, AT1KA, ÁRIA, BETLEHEM, BREZA, CESTA, DAKAR, ESTER, 

ETIKA, ETYL, HOTOVOSŤ, IDOL, 1NVAR, ISKRA, KLAS, KRAVA, 
LODIVOD, LOTOS, LÝRA, MOTOR, OBLOHA, OBVINENIE, ODVAHA, 
OPERA, OSLAVA, OTEC, PADÁK, PALETA, PENA, PLANÉTA, PLAZ, 
POET, POKRYTEC, RADAR, REKTOR, SAKO, SITO, SLOH, SLUB, SMRŤ, 
SPLN, STREDA, TELO, TIBEŤANIA, TORTA, TRATA, TRÁVA, TULÁK, 
VETVA, VILA, VLAK, ZELER, ZOZNÁMENIE.

Tajničku osemsmerovky tvorí 32 nevyškrtnutých písmen.
Autor: Marek Pataky, Bardejov

Koliva
Ako starostlivý otec, ktorý vždy vyberie niečo nové zo svojich 

pokladov, tak aj vo viacerých farnostiach sa začínajú obnovovať zvyky, 
ktoré upadli do zabudnutia. Stratené hodnoty cirkevnej tradície znova 
začínajú napĺňať svoju úlohu v kresťanskom živote.

Čo je vlastne KOLIVA?
Je to sladkosť, ktorá ako keby predznačovala chuť večného života. 

Cirkev preto požehnáva kolivu na začiatku pôstu (v prvý piatok Veľkého 
pôstu na liturgii vopred posvätených darov po zaambonnej modlitbe 
a po odspievaní tzv. Molebného kanónu sv. Teodóra), aby poukázala 
na cieľ a význam celopôstného odriekania (na začiatok niečo sladké, 
potom odriekanie a na konci nasleduje veľká odmena).

Podľa tradície na pamiatku Teodóra Tyrona, veľkomučeníka (v pivú 
sobotu Veľkého pôstu), cirkev požehnáva kolivu.

„Asi 50 rokov po jeho smrti sa rozhodol cisár Julián Apostata zneuctiť 
kresťanský pôst.

Vedel, že počas prvého týždňa Veľkého pôstu sa kresťania zvlášť 
postia. Preto si k sebe zavolal predstaveného Carihradu a nariadil mu, 
aby celý týždeň všetky potraviny na tržniciach mesta boli pokropené 
krvou zvierat z pohanských obiet. Vtedy sa Teodór Tyron zjavil cari
hradskému patriarchovi Eudoxiovi a nariadil mu, aby zvolal všetkých 
kresťanov a zakázal im kupovať potraviny na tržniciach. Keď sa ho 
patriarcha spýtal, čo majú jesť, svätý mu odpovedal, aby jedli kolivu - 
varenú pšenicu s medom. Tak zachránil sv. Teodor kresťanov pred 
poškvrnením. Keď Julián videl, že je  jeho nariadenie neúčinné, dal ho 
odvolať. Povolil predávať nepoškvrnené potraviny" (Mgr. A. Čížek, 
Synaxár - životy svätých, Spolok biskupa R R Gojdiča, Prešov, 1998, s. 
182-183).

A tak na pamiatku sv. Teodora Tyrona vykonávame posviacku tejto 
svéteniny. Nech nám slúži na posilnenie počas Veľkého pôstu.

Pomôcky: 
Seri, pala

Pracoval 
na poli

1. časť taj
ničky

Egyptský
posvätný

býk
Časť pece 
na sedenie

2. časť taj 
ničky

Platidlo
Ghany

Antilopa

Časť ruky

Akvarijná
rybka

Ženské
meno

Dnešnú krížovku zaslal p. Vlado Komanický z Humenného. 
Riešenie krížovky z minulého čísla znie: „Po zemi sa ide do neba" 
Riešenie dnešnej tajničky uverejníme v ďalšom čísle.

Príprava kolívy pre 25 - 30 ľudí

Suroviny:
1,5 kg čistej pšenice (zrno)
3x100 g hrozienok 
0,5 kg sušených sliviek 
30 dkg fíg 
30 dkg datlí
30 dkg jadrá vlašských orechov
1 1 medu
4 dcl ovocného lekváru (vhodné je  dávať aspoň 2 druhy napr. 

marmelády)
30 dkg ľubovoľného sušeného ovocia

Postup:
Pšenicu najprv vyčistíme, umyjeme a namočíme na dva dni. Počas 

týchto dvoch dní ju premývame a dávame do čistej vody. Ovocie 
namočíme do vody (každé do osobitnej misky) na pol dňa, aby zmäklo. 
Potom pšenicu varíme, kým nezmäkne a potom ju ešte 5 - 6 ráz 
premyjeme. Z ovocia vytlačíme vodu a primiešame ho k uvarenej 
pšenici. Všetko spolu poriadne premiešame.

o. Mgr. Martin Kropuch

MYŠLIENKA NA ZAMYSLENIE

Boh si nechce ponechať svoju radosťpre seba. Chce, aby na nej boli účastní všetci. Božia 
radosť je radosťou jeho anjelov a jeho svätých; je radosťou všetkých, ktorí patria do 
Božieho kráľovstva.

Henri Nouwen
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SLOVENSKÝ ROZHLAS

Nedeľa: Rádio Devín: 8:05-9:00 Hudba, život, viera; 18:00-18:30 Slovo pre veriacich
i neveriacich; Rádio Slovensko: 9:30-10.30 Kresťanská nedeľa (liturgia)

Pondelok: Rádio Slovensko: 19:20-19:50 Frekvencia M (relácia pre mládež); 20:05- 
22:00 Cesty (náboženské spektrum)

Štvrtok: Rádio Slovensko: 19:20-19:30 Rádio Vatikán

RÁDIO VATIKÁN

FM 93,3 MHz, M W  1530-AB kHz,
SW  4005 kHz, Intelsat 325,5 East (Atlantik)

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

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA

2.3. -13.30 hod. STV1 
Televízny posol
Magazín pre veriacich Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku a menšinových cirkví 
vysielame 2.3. o 13.30 hod. na S IV Í.

2.3. -10.30hod., 9.3. -10.15hod., 16.3. -10.50hod., 23.3. - 11.20hod., 30.3. 
-10.20 hod. STV2:
Štúdio 2 0 0 3
Spravodajská relácia o aktualitách zo života cirkví a náboženských spoločností doma
i v zahraničí.

2.3. -1155 hod., 23.3. -11.20 hod.,30.3. -12.00 hod. STZ2 
Duchovné slovo
Duchovné slová - slová povzbudenia, nádeje, zamyslenia či príhovory predstaviteľov cirkví.
3.3. a J7.3.- 21.30 STV2 
Sféry dôverné
Diskusná relácia na tému: „Európska únia" (3.3) a „Sviečková manifestácia" (17.3.).

9.3. -11.15 hod. STV2 
Dr.LadislavJurkovič
Dokumentárnyfilm o evanjelickom farárovi s nevšedným teologickým a filozofickým vzdelaním.

9.3. a 23.3 - 13.30 hod. STV1 
Dobrá zvesf
Rodinný kresťanský magazín, ktorý sa venuje cirkevnej heraldike, laickým 
dobrovoľníckym aktivitám, literárnej tvorbe Dona Jozefa Luscoňa, listárni a súťaži.

15.3. -18.00 hod. SVJ2 
Tajomstvo svetla
Primárny prenos liturgickej pobožnosti modlitby sv. ruženca s pápežom Jánom Pavlom II.

16.3- 12. 00 hod. STV2 
Štefan Moyses
Dokumentárny film o živote a diele popredného predstaviteľa slovenského národného 
života, katolíckeho biskupa, diplomata, politika, zakladateľa a prvého predsedu Matice 
slovenskej.

23.3. -10.55hod. S1V2 
Žijú medzi nami
Dokumentárny film o osudoch násilne odvlečených do gulagov bývalého ZSSR 
a o osudoch politických väzňov v komunistických žalároch a táboroch nátených prác 
v bývalej ČSSR prenasledovaných za svetonázor i osobné presvedčenie.

26.3. - 20.30 hod. STV2 
Slovenský piatok
Premiéru dvojdielneho dokumentárneho filmu pri príležitosti 15,výročia sviečkovej 
manifestácie v Bratislave 25.marca 1988 (1. čast).
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RÁDIO LUMEN

PONDELOK-PIATOK
0 0 .0 0  -  reprízy relácii; 0 5 .0 0  -  Ranné 
spojenie; 0 9 .0 0  -  TIP-T0P; 0 9 .3 0  -  
Športecho; 1 0 . 0 0 - TI P-T0P; 1 2 . 0 0 -  
Hudobný aperitív; 1 3 .0 0  — JIP-T0P 
(regionálne témy); 1 4 .0 0  -  Čo vy na 
to?; 1 4 . 3 0 - T IP-T O P ; 1 6 . 0 0 - P o - 
Staré ale dobré U t - Folkparáda S t - 
Oldieparada Š t  - Gospelparada Pi - Auto 
moto klub 1 7 . 3 0 - Infolumen; 1 8 .0 0  

'  fjkrm TV O JiG H  ONÍ -  Svätá omša - Emauzy; 1 9 .0 0  -  
Svetielko; 2 0 . 0 0 -  Infolumen; 2 0 .1 5 —
Po ■ Poc™ isrdcom Ut: v modrom fieni 

Ä í  S t - Pohoda s klasikou S t  - Mince na dne 
LyésNEcio6,3 Trenčín9?,s  fontán Pi -  Hudobne navratv; 2 1 .0 0  —

(SCHAMSVCE 103,3 ŽÍU6ÍA 89,8 .. UL .mmstmo ti»,» Rádio Vatikan; 2 l . l  5 - Po-Studentske
šapitó U t - Duchovný obzor S t - Lupa Š t

- História a my Pi - ÚV hovor; 2 2 . 3 0 -  Hlas Ameriky; 2 2 .4 5  -  Po - Hudobné návraty 
U t - Počúvaj srdcom S t-  Dvere dokorán Š t  - Svetlo nádeje Pi - ÚV hovor; 2 3 .4 5  — 
Po-Št - Pod vankúš Pi - ÚV hovor; 2 4 .0 0  -  Správy
SOBOTA
0 0 .0 0  -  Pod vankúš; 0 0 .1 5  -  Auto moto klub; 0 1 .4 5  -  Pod vankúš; 0 5 .0 0  -  Ranné 
spojenie; 0 9 .0 0  -  Hodinka vášho štýlu; 1 0 .0 0  -  Športklub; 1 1 .0 0  -  Zaostrené; 1 2 .0 0  -  
Hudobný aperitív; 1 3 .0 0  -  TIP-T0P; 1 6 .0 0  -  Piesne na želanie; 1 7 .3 0  -  Infolumen;
1 8 .0 0  -  Svätá omša - Emauzy; 1 9 . 0 0 -  Svetielko; 2 0 .0 0  -  Infolumen; 2 0 .1 5  -  Ruženec 
pre Slovensko; 2 1 .0 0  -  Rádio Vatikán; 2 1 .1 5  -  Od ucha k duchu; 2 4 .0 0  -  Správy
NEDEĽA
0 0 . 0 0 -  Pod vankúš; 0 0 . 1 5 -  Pohoda s klasikou; 0 1 . 0 0 -  Pod vankúš; 0 1 . 1 5 - V mod
rom tieni; 0 2 .0 0  -  Pod vankúš; 0 5 .0 0  -  Ranné spojenie; 0 8 .0 0  -  Dvere dokorán;
0 9 .0 0  -  Svetielko plus; 1 0 .0 0  -  Efeta-otvor sa; 1 1 .0 0  — Fujarôčka moja; 1 2 .0 0  -  
Hudobný aperitív; 1 3 .0 0  -  Literárna kaviareň; 1 5 .0 0  -  Svetlo nádeje; 1 6 .0 0  -  Piesne 
na želanie; 1 7 .3 0  -  Infolumen; 1 8 .0 0  -  Svätá omša; 1 9 .0 0  -  Svetielko; 2 0 .0 0  -  
Kresťanské noviny; 2 0 .3 0  -  Vešpery; 2 1 .1 5  -  Náš hosť váš hosf; 2 2 .3 0  -  Zamyslenie; 
2 2 .4 5  -  Mince na dne fontán; 2 3 .4 5  -  Pod vankúš; 2 4 .0 0  -  Správy
Správy: každý deň o 0.00 (Lumen), 5.00 (Vatikán), 5.30 (Lumen), 6.00 (Lumen),
7.00 (Lumen), v pracovné dni aj o 8.00,9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 15.00 (Lumen). 
Zam yslenia : 5.45, 6.30, 8.30 (okrem nedele), 12.00, 15.30 (okrem nedele)

ÚMYSLY APOSTOLATU MODLITBY - JANUAR

• Aby všetci, Boží ľud i jeho pastieri, rástli v uvedomenísi významu Sviatosti zmierenia 
ako daru Božej milosrdnej lásky.

• Aby miestne cirkvi v Afrike uprostred súčasnej ťažkej situácie cítili naliehavosťverného 
a odvážneho ohlasovania evanjelia.

• Aby sme sa pri modlení tajomstiev Bolestného ruženca uznali, že trpíme menej, 
ako by sme si zaslúžili.

NABUDUCE SI MOZETE PRECITAT

Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. (P. A. Cholewinski, SJ, P. Rusnák) 
Túžba ž iť -  nutnosťzabit? (pokračovanie, J. Gradoš) 

Zamyslenie nad ikonou „Zostúpenie do predpeklia" (J. Gradoš) 
Prenasledovanie kresťanov v Rímskej ríši. (P. Šturák)

Program stretnutia detí a mládeže s otcami biskupmi na Kvetnú nedeľu 
Stredoeurópske katolícke dni (KBS)

Prečítajte si to o mesiac!



Orbis communicationis socialis 2002
0rbiscommunicationissocialis2002 - Medzinárodný teologický zborník o otázkach 

spoločenskej komunikácie v Cirkvi vychádza práve v týchto dňoch. Zborník je výsled
kom spolupráce medzi Gréckokatolíckou bohosloveckou fakultou PU v Prešove a Ka

tedrou masmédií a náboženskej komunikácie Kato
líckej univerzity v Lublíne (Poľsko). Obsahom prvého 
čísla, sú okrem iných, aj príspevky domácich i zah
raničných odborníkov v oblasti spoločenskej ko
munikácie. Publikované príspevky odzneli na Medzi
národnej vedeckej konferencii „Spoločenské  
komunikačné prostriedky v živote Katolíckej 
cirkvi“, ktorá sa konala koncom minulého roka na 
pôde GBF PU v Prešove. Podľa vyjadrenia zodpoved
ného redaktora, ThDr. PaedDr. Mareka Pribulu, PhD., 
začiatkom mája tohto roku bude predstavené druhé 
číslo zborníka Orbis communicationis socialis 2003.

Zborník venovaný výhradne náboženskej masme- 
diológii chcú vydávať každoročne pri príležitosti 
Svetového dňa spoločenských komunikačných pros
triedkov, ktorý sa v Katolíckej cirkvi slávi na siedmu 
veľkonočnú nedeľu. Tohtoročný 37. Svetový deň 

spoločenských komunikačných prostriedkov budeme sláviť 1. júna. V piatok 24. januára 
na sviatok sv. Františka Saleského, patróna žurnalistov, uverejnil pápež Ján Pavol 11. 
posolstvo, ktorého názov je: „Komunikačné médiá v službe pravého pokoja vo svetle 
Pacem interris". V posolstve Svätý Otec okrem iného vyzýva pracovníkov v oblasti 
masmédií, aby stále dokonalejšie plnili úlohu svojho povolania - služba všeobecnému 
spoločnému dobru.

Zborník je možné objednať si na adrese: Juraj Blaščák, GBF PU, ul. biskupa P Gojdiča
2, 080 01 Prešov, tel: 051/7725166, fax: 051/7733840, e-mail: blascak@unipo.sk, 
kde si môžete objednať aj druhé číslo. (Cena za 1 ks 100,- Sk).

ňgr. lng. Gabriel Paľa 
Oddelenie súčasných foriem ohlasovania viery GBF PU

VAS E OTÁZKY

Astrológia, veštby, 
okultné vedy... 
Máme určený osud 
už od narodenia?

Celkom oprávnene sa spytujeme na budúcnosť' čo nás v živote čaká. 
Hľadáme útočisko v astrológii, num erológil, kabale alebo 
u jasnovidcov. Môže to byť hľadanie odpovede na situácie, ktoré sa 
veľmi rýchlo udiali, alebo určitého prostriedku na zahnanie strachu 
z budúcnosti. V skutočnosti tieto názory poskytujú iracionálne 
interpretácie.

Napríklad astronómia je vedecká disciplína, ale astrológia je založená 
na množstve povier až podvodov. Údaje, ktoré používa sú 
nespoľahlivé. Akú vážnosť teda môžeme pripísaťvysvetleniam, ktoré 
nám poskytuje mapa?

Možno namietat' že niektorým ľuďom sa astrologické predpovede 
splnili. V tom veľkom počte predpovedí nie je možné, aby sa aspoň 
jedna z nich nesplnila. Tiež je však možné, že osoba, ktorá sa bola 
radiť s „veštcom", je úplne fascinovaná a blokovaná predpoveďou. 
Nezabúdajme, že tí, ktorí radia, sú tiež schopní vypozorovať u klienta 
jeho úzkost' očakávanie a charakteristické črty jeho osobnosti. A to 
už nie je otázka veštenia, to je jednoducho psychológia.

Je  normálne, že uvažujeme nad budúcnosťou. Pochopiteľné je, že 
keď nevieme, načo sme stvorení, máme strach z budúcnosti. No nie 
je rozumnejšie položiť si radšej pravdivé otázky, ako zotrvávať 
v zavádzajúcich informáciách?

-red-

Aj na Vaše otázky, na ktoré by ste radi poznali odpoveď, čakáme na 
našej adrese.

eL GR6C0
Obchod cirkevných potrieb

Poštová 1 /1. poschodie 
040 01 Košice

ponúka: Bohostánky, evanjeliáre 
-7-ramenné svietniky 

-oltárne svietniky 
-kríže ručné, zaoltárne 

-kadidlá, kalichové súpravy 
-lampády, večné svetlá 

-lustre, sedesy, svadobné koruny, ikony - aj písané 
-tymián rôzne vône j ,  
-samozápalné uhlie f

eKUíľieHíí
Obchod cirkevných potrieb

Hlavná 37/ L poschodie 
080 01 Prešov

ponúka: Bohostánky, evanjeliáre 
-7-ram enné svietniky 

-oltárne svietniky 
-kríže ručné, zaoltárne 

-kadidlá, kalichové súpravy 
-lampády, večné svetlá 

-lustre, sedesy, svadobné koruny, ikony - aj písané 
-tymián rôzne vône 
-samozápalné uhlie
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Predajňa PETRA
na Hlavnej číslo 3 v Prešove vám ponúka

Ďalej vám ponúkame:
evanjeliár (starosloviensky) od 15.000,* Sk, 
kalichová súprava od 10.000,* Sk, 
lampády od 350,* Sk, 
sviečky trojice 100,* Sk, 
diskosy od 750,* Sk,
štetce na myrovanie, pečiatky na prosfory, 
obetné sviečky (od 1,* Sk), lepené ikony 
rôznych rozmerov a prevedení od 39,* Sk.
Pre farské úrady možnosť zliav do 
konca marca 2003.
Farským úradom zasielam e aj na 
dobierku (možnosť telefonickej 
objednávky na čísle: 051/77 333 23, 
051/759 76 22)

]


