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P ia t y p ô s t n y t ý ž d e ň
Utorok 1 .4 . - Naša prepodobná matka Mária Egyptská; Ef 4,
14-17, zač. 225; Lk 6, 24-30, zač. 25 (alebo Prepodobnej:
Gal 3,23-29, zač. 208; Lk 7,36-50, zač. 33).

LITURGICKY KALENDAR

Streda 2 .4 .- Náš prepodobný otec Titus Divotvorca; Na Službe
vopred posvätených darov: Gn 1 7 ,1 -9 ; Prís 15, 20-33; 16,
1-9; (Ef 4 ,1 7 -2 5 , zač. 226; Lk 7, 36-50, zač. 33).
Štvrtok 3 .4 . - Náš prepodobný otec a vyznávač Nlkita, igumen
M edikiovho kláštora; Veľký kajúci kánon Andreja Krétskeho.
Ef 4, 25-32, zač. 227; Lk 1 3 ,1 -9 , zač. 70.

Nedeľa 2 0 .4 . - Svätá a veľká nedeľa Paschy; Liturgické rúcho
svetlé. Liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Po úvodnom požehnaní
raz spieva tropár sviatku „Christós voskrése...“ kňaz a dvakrát
ľud. Takto sa spieva do oddania sviatku. Antifóny paschálne.
Vchod. Tropár, Sláva i teraz kondák Paschy. „Ktorí ste v Krista“
- „Jelícy vo Christá“ . Prokimen, aleluja a pričasten Paschy.
Namiesto „Dôstojné je “ sa spieva „Anjel zvestoval“ - „Ánhel
vopljáše“ a „Osvieť sa, osvieť sa“ - „S vitísja, svitísja“ .
Namiesto „Požehnaný, ktorý prichádza“ , „Videli sme svetlo
pravé“ , „Nech sa naplnia ústa naše“ , „Nech je požehnané
Pánovo meno“ a „Sláva: I teraz“ , v prepustení sa berie tropár
sviatku „C h ristó s voskrése“ až do zakončenia sviatku.
Požehnanie pokrmov. Sk 1 ,1 -8 , zač. 1; Jn 1 ,1 -1 7 , zač. 1.
Na večierni: Ev. Jn 2 0 ,1 9 -2 5 , zač. 65.

Piatok 4 .4 . - Naši prepodobní otcovia Jozef H ym nograf a
Juraj z Maley; Na Službe vopred posvätených darov: Gn 22,
I-1 8 ; Prís 1 7 ,1 7 -2 8 ; 1 8 ,1 -5 ; (2 Kor 5 ,1 0 -1 5 , zač. 179; Lk
12, 42-48, zač. 68).
Sobota 5 .4 . - Akatistová sobota
- Svätí m učeníci Teodul, Agatopod a spoločníci;
Liturgické rúcho svetlé. Liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Antlfóny
predobrazujúce. Tropár, Sláva I teraz kondák, prokimen, aleluja
a pričasten z Akatistovej soboty. Hebr 9 ,2 4 -2 8 , zač, 322; Mk
8 ,2 7-3 1, zač. 35. Bohorodičke: Hebr 9 ,1 -7 , zač. 320; Lk 10,
38-42; 11, 27-28, zač. 54.
Nedeľa 6 .4 . - Piata pôstna nedeľa
- Prepodobná Mária Egyptská
- Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda,
učiteľa Slovanov;
Radový hlas je piaty, radové evanjelium na utierni je druhé.
Liturgia sv. Bažila Veľkého. Antifóny nedeľné. Tropár z hlasu
a o Metodovi. Kondák z triody, Sláva kondák o Metodovi, I teraz
podľa predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten z triode a o Me
todovi. Namiesto „Dôstojné je “ sa spieva „Z teba, Milostiplná
Matka“ - „O Tebí radujetsja“ . Čítania radovej nedele: Hebr 9,
I I- 1 4 , zač. 321b; Mk 10, 32b-45, zač. 47. Sv. Metodovi:
Hebr 7, 26-28; 8, 1-2, zač. 318; Jn 10, 9-16, zač. 36.
Prepodobnej: Gal 3, 23-29, zač. 208; Lk 7, 36-50, zač. 33.
Š ie s t y p ô s t n y t ý ž d e ň
Pondelok 7.4. - Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup;
Kol 3 ,1 2 -1 6 , zač. 258; Lk 11, 34-41, zač. 60.
Utorok 8.4. - Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit,
Flegont a Hermes; 1 Sol 5 ,1 4 -2 3 , zač. 273; Mk 8, 30-34,
zač. 36.
Streda 9 .4 . - Svätý m učeník Eupsychios; Na Službe vopred
posvätených darov: Gn 43, 26-31; 4 5 ,1 -1 6 ; Prís 21, 23-41;
2 2 .1 -4 ; (Ef 4, 7-13, zač. 224b; Lk 1 2 ,1 6 -2 1 , zač. 66).
Š tvrtok 10. 4. - S vätí m uče n íci Terencius, P om pejus
a sp o ločn íci; Gal 4 ,4 -7 , zač. 209; Lk 1 8 ,1 8 -2 7 , zač. 91.
Piatok 1 1 .4 .- Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského
Pergama; Na Službe vopred posvätených darov. Gn 49, 33;
5 0 .1 -2 6 ; Prís 31, 8-31; (Ef 2, 4-10, zač. 220; Mt 4 ,1 -1 1 ,
zač. 7).
Sobota 1 2 .4 . - Vzkriesenie spravodlivého Lazára
- Náš prepodobný otec a vyznávač Bažil, pazijský biskup;
Liturgické rúcho svetlé. Liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Antifóny
predobrazujúce. Tropár, Sláva I teraz kondák o Lazárovi.
Namiesto „Svätý Bože“ sa spieva „Ktorí ste v Krista“ - „Jelícy
vo Christá“ . Prokimen, aleluja a pričasten o Lazárovi. Namiesto
„Dôstojné je “ sa spieva IX. irmos z utierne Lazarovej soboty
na hl. 8: „Č ístuju slávno poctím ľúdije Bohoródícu, óhň
božestvá príjémšuju v črévi neopáľno, i písňmi nemólčnymi
veličájem .“ Hebr 1 2 ,28 -29 ; 1 3 ,1 -8 , zač. 333b; Jn 11,1 -45,
zač. 39.
Nedeľa 1 3 . 4 . -K vetná nedeľa
- Svätý hierom učeník Artemón a spoločníci;
Liturgické rúcho svetlé. Liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Menlivé
časti z Kvetnej nedele. Svätenie ratolestí. Myrovanie. Fil 4,
4-9, zač. 247; Jn 1 2 ,1 -1 8 , zač. 41a.
SVÄTÝ A VEĽKÝ TÝŽĎ EŇ
Pondelok 1 4 . 4 . - Svätý a veľký pondelok
- Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež;
Na Službe vopred posvätených darov. Ex 1 ,1 -2 0 ; Jób 1 ,1 12; Mt 24, 3-35, zač. 98.
Utorok 1 5 . 4 . - Svätý a veľký utorok
- Svätí apoštoli Aristarach, Pudent a Trofim;
Na Službe vopred posvätených darov. Ex 2, 5-10; Jób 1 ,1 3 22; Mt 24, 36-51; 2 5 ,1 -4 6 ; 2 6 ,1 -2 , zač. 102.
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„Vstaň, Bože“ -„VoskresníBóže“ s veršami. Kňaz sa prezlieka
do svetlého rúcha. Mt 28,1-20, zač. 115. Namiesto Cheru
bínskej piesne: „Zmľkni, každý človek“ - „Da molčítvsjákaja
plóť čelovíča“ . Namiesto „Dôstojné je “ sa spieva irmos: „Ne
plač nado mnou, matka“ - „Ne rydáj mené Máti“ na 6. hl..
Pričasten: „Pán zmr'tvych vstal“ - „Vostá jáko spjá Hospod".
Pred „N ech je požehnané Pánovo meno“ je požehnanie
lítijných darov.

SVETLÝ TÝ ŽD EŇ
Pondelok 2 1 .4 . - Svetlý pondelok; Prikázaný sviatok. Liturgické
rúcho je celé paschálne obdobie svetlé. Menlivé časti na sv.
liturgii sa celý týždeň spievajú ako v deň Paschy. Prokimen, ale
luja a čítania sú vlastné každému dňu. Sprievod okolo chrámu.
Myrovanie. Sk 1 ,1 2-1 7.2 1 -2 6 , zač. 2; Jn 1,18-28, zač. 2.

Streda 1 6 .4 . - Svätá a veľká streda
- Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia;
Na Službe vopred posvätených darov. Ex 2 ,1 1 -2 2 ; Jób 2 ,1 10; Mt 26, 6-16, zač. 108.
Štvrtok 1 7 .4 . - Svätý a veľký štvrtok
- Naši prepodobní otcovia Simeon z Perzie
a Akakios, meliténsky biskup;
Veľká večiereň s Liturgiou sv. Bažila Veľkého. Menlivé časti
večierne z Veľkého štvrtku. Ex 1 9 ,1 0 -1 9 ; Jób 3 8 ,1 -2 3 ; 42,
1 -5; Iz 5 0 ,4 -1 1 Mzaiáš sa n e m á v vn e ch a fil Po prechode na
liturgiu: „Svätý Bože“ , Prokimen a aleluja z veľkého štvrtku.
1 Kor 1 1 ,23 -32 ; zač. 149; M t zač. 107. s prestupom: Mt 26,
1-20; Jn 13, 3-17; Mt 26, 21-39; Lk 22, 43-44; Mt 26, 4075; 27, 1-2. Namiesto Cherubínskej piesne, pričastenu
a „Nech sa naplnia“ sa spieva „Véčeri Tvojejá tájnyja dnés"„P rijm i ma dnes, Boží Synu“ . Namiesto „Dôstojné je “ sa
spieva IX. irm os „Poďme, veriaci, hore do večeradla“ „S trá n stvija V ladýčna“ na 6. hl.. Strasti (v neskorších
večerných hodinách): 1. Jn zač. 46. (13, 3 1 -1 8 ,1 ); 2. Jn
zač. 58. (1 8 ,1 -2 8 ); 3. Mt zač. 109. (26, 57-75); 4. Jn zač.
59. (18, 2 8 -1 9 ,1 6 ); 5. M tzač. 111. (27, 3-32); 6. M kzač.
67. ( 1 5 , 16-32a); 7. Mt zač. 113. (27, 33-54); 8. Lk zač.
111. (2 3 ,3 2 -4 9); 9. Jn zač. 61. (1 9 ,2 5 -3 7); 10. Mkzač. 69.
(15, 43-47); 11. Jn zač. 62. (19, 38-42); 12. M tzač. 114.
(27, 62-66).
Piatok 1 8 .4 . - Svätý a veľký piatok; Prikázaný sviatok. Prísny
pôst. Kráľovské hodinky (ráno), rúcho pôstnej farby. Čítania:
I. Zach 1 1 ,10 -14 ; Gal 6 ,1 4 -1 8 ; M t 27,1 -56, zač. 110; III. Iz
5 0 ,4 -1 1 ; Rim 5, 6-10; Mk 1 5 ,16 -41 , zač. 67; VI. Iz 5 2 ,1 3 5 4 ,1 ; Hebr 2,11 -18; Lk 2 3 ,32 -49 , zač. 111; IX. Jer 1 1 ,1 8 1 2 ,5a; 1 2 ,9 b-10; 12 ,14 -15 ; Hebr 10 ,19 -31 ; Jn 18,28-19,
37, zač. 59. Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu.
Liturgické rúcho tmavej farby. Čítania: Ex 3 3 ,1 -2 3 ; Job 42,
12-17: Iz 5 2 .1 3 -5 4 .1 ílzaiáš sa nemá vynechať!): 1 Kor 1,
18-2, 2; M tzač. 110. s prestupom: Mt 2 7 ,1 -3 8 ; L k 23, 3943; M t 27, 39-54; Jn 19, 31-37; Mt 27, 55-61.
Sobota 1 9 . 4 . - Svätá a veľká sobota; Jeruzalemská utiereň.
Rúcho tmavej farby. Čítania: Ez 3 7 ,1 -1 4 , apoštol zač. 133,
zložený z dvoch: 1 Kor 5, 6-8; Gal 3 ,1 3 -1 4 ; Mt 27, 62-66,
zač. 114. Večiereň s Liturgiou sv. Bažila Veľkého. Čítania: 1.
Gn 1 ,1 -1 3 ; 2. Iz 6 0 ,1 -1 6 ; 3. Ex 1 2 ,1 -1 1 ; 4. Jon 1 ,1 -4 ,1 1 ;
5. Joz 5 ,1 0 -1 6 ; 6. Ex 13, 2 0 -1 4 , 31 a pieseň 1 5 ,1 -1 9 ; 7.
Sof 3 ,8 -1 5 ; 8 .1 Kráľ 1 7 ,8 -2 4 :9 . Iz 6 1 ,1 0 -6 2 ,5 ; 10. Gn 22,
1 -18; 11. Iz 61,1 -9; 12. 2 Kráľ 4, 8-37; 13. iz 63,11 -6 4 ,4 ;
14. Jer 3 1 ,3 1 -3 4 ; 15. Dan 3 ,1 -5 6 a pieseň 3, 5 7 -8 8 . Po
prechode na sv. liturgiu: „Ktorí ste v Krista pokrstení“ - „Jelícy
vo Christá“ , Prokimen: „Nech sa ti klania“ - „Vsja žemľa da
poklónitsja Tebi“ . Rim 6 ,3 -1 1 , zač. 91. Namiesto „A leluja“ :

Utorok 2 2 .4 . - Svetlý utorok
- Náš prepodobný otec Teodor Sykeónsky;
Prokimen zo svetlého utorka. Sk 2 ,1 4 -2 1 , zač. 4; Lk 2 4 ,1 2 35, zač. 113.
Streda 2 3 . 4 .-S ve tlá streda
- Svätý a slávny veľkomučeník, trium fátor a divotvorca Juraj;
Menlivé časti ako v nedeľu Paschy. Tropáre Paschy a o Ju
rajovi, Sláva kondák o Jurajovi. I teraz Paschy. Prokimen,
aleluja a pričasten svetlej stredy a o Jurajovi. Sk 2, 22-36,
zač. 5; Jn 1, 35-54, zač. 4. Sv. Jurajovi: Sk 1 2 ,1 -1 1 , zač.
29; Jn 1 5 ,1 7 -2 7 ; 1 6 ,1 -2 , zač. 52.
Štvrtok 2 4 .4 . - Svetlý štvrtok
- Svätý mučeník Sáva Stratilat;
Prokimen zo svetlého štvrtku. Sk 2, 38-43, zač. 6; Jn 3 ,1 15, zač. 8.
Piatok 2 5 .4 . - Svetlý piatok - voľnica
- Svätý apoštol a evanjelista Marek;
Menlivé časti, okrem uvedených, ako v nedeľu Paschy. Tropár
Paschy a o Markovi. Sláva kondák o Markovi, I teraz kondák
Paschy. Prokimen, aleluja zo svetlej stredy, pričasten Paschy
a o Markovi. Sk 3, 1-8, zač. 7; Jn 2, 12-22, zač. 7. Sv. J
Marekovi: 1 Pt 5 ,6 -1 4 , zač. 63; Mk 6, 7-13, zač. 23.
Sobota 2 6 .4 . - Svetlá sobota
- Svätý hieromučeník Bažil, amárejský biskup;
j
Prokimen a aleluja zo Svetlej soboty. Sk 3,11 -16, zač. 8; Jn ;
3, 22-33, zač. 11.
Nedeľa 2 7 .4 . - Druhá nedeľa Päťdesiatnice - o Tomášovi
- Náš prepodobný otec Štefan, biskup volynského
mesta Vladimír;
Liturgické rúcho svetlé. Radový hlas je prvý, evanjelium na
utierni je prvé. Antifóny predobrazujúce. Vchod nedeľný. Tropár, Sláva i teraz kondák z nedele o Tomášovi, podobne prokimen, aleluja a pričasten. Ostatné paschálnym poriadkom.
Sk 5 ,1 2 -2 0 , zač. 14; Jn 20 ,19 -31 , zač. 65. Menlivé časti sú
celý týždeň z nedele o Tomášovi, okrem čítaní.
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Pondelok 2 8 .4 . - Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros
- Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvlntilián;
Sk 3 ,1 9 -2 6 , zač. 9; Jn 2 ,1 -1 1 , zač. 6.
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Utorok 2 9 .4 . - Deviati svätí m učeníci z Kyrika
- Prepodobný Memnón Divotvorca;
Sk 4 ,1 -1 0 , zač. 10; Jn 3 ,1 6 -2 1 , zač. 10.
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Streda 3 0 .4. - Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa; |
Tropár Tomášovej nedele a apoštolovi Jakubovi, Sláva kondák g
o apoštolovi, I teraz kondák Tomášovej nedele. Prokimen, o
aleluja a pričasten Tomášovej nedele a o apoštolovi. Sk 4,
13-22, zač. 11; Jn 5,1 7-2 7, zač. 15; Ap. Jakubovi: Sk 12,1- j
11, zač. 29; Lk 5 ,1 -1 1 , zač. 17.

o. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
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JE Ž I ŠOVO S L Á V N E V Í Ť A Z S T V O
A NAŠE VÍŤAZSTVO S JEŽIŠOM
isté. Človek odmietajúci Božie prikázania, Ježiša Krista, keby sme o toto víťazstvo nemali
chce byť šťastný svojím spôsobom a vrhá sa záujem, keby sme si ho nechceli privlastniť.
Sv apoštol Pavol v Pivom liste Korinťanom
do veľkého nešťastia. Väčšinu utrpenia si
spôsobuje sám. To všetko nám veľmi jasne pravdivo napísal: „Ak Kristus nebol vzkrie
t.
pripomína Svätá božská liturgia Bažila sený, potom je márne naše hlásanie a márna
Veľkého v modlitbe anafóre: „Človeka sí je aj vaša viera“ (1 Kor 15, 14). Ale vzápätí
stvoril z hliny zeme, poctil si ho svojím
radostne potvrdil: „Ale Kristus vstal z mŕtvych,
obrazom, Bože, a odovzdal si mu rajský prvotina zosnulých" (1 Kor 15, 20).
pokrm, nesmrteľný život a potešenie
Keď si však neprisvojíme Kristovo víťazstvo
z večnej blažeností, ak zachová tvoje a s jeho pomocou sa samí nestaneme víťazmi
prikázania. Ale on neposlúchol teba nad diablom, nad smrťou a nad hriechom, náš
5
pravého Boha, svojho Tvorcu, dal sa zviesť život nedôjde k cieľu.
ľstivým hadom a svojím vlastným hrie
Kto by však chcel zostať kdesi na polceste?
chom si privodil smrť. A hoci si ho. Bože, Kto by nechcel prísť do cieľa? Veďvšetci po tom
podľa svojho spravodlivého rozhodnutia vedome, či podvedome túžime. Áno, naším
vyhnal z raja do tohto sveta a vrátil si ho víťazstvom je vzkriesený Ježiš Kristus - Jednodo zeme, z ktorej bol vzatý, pripravil si rodený Boží Syn, ktorý nám ponúka milosťa silu
mu spásu v znovuzrodení skrze tvojho zvíťaziť nad vlastnými slabosťami a pádmi,
Pomazaného..."
ktorých príčinou je prvotný dedičný hriech, ako
í %
q
J t J í
Bez Božieho milosrdenstva by nik z ľudí aj ďalšie osobné hriechy spáchané v dôsledku
If lH B r
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nemohol pokročiť dopredu v smere k Bohu, našej porušenej ľudskej prirodzenosti.
v smere duchovného rastu, nakoľko mu
Nedávno som sa zúčastnil stretnutia s pra
v ceste stála neprekonateľná prekážka - covníkmi Gréckokatolíckej charity v Prešove.
Mons. ThOr. Ján Babjak, SJ
dedičný hriech a osobné ťažké hriechy. Boh Zvlášť ma oslovil istý pracovník charity, ktorý
prešovský sídelný biskup
to dobre vedel, a preto už v raji našim praro sa predstavil slovami: „Ja ponúkam druhým
dičom prisľúbil ňesiáša slovami: „Nepriateľ svoje alkoholické skúsenosti." Zaujímal som
Od prvopočiatku dejín ľudstva sa človek stvo ustanovujem medzi tebou (diablom) sa bližšie, kto je tento človek. Dostal som od
vždy snažil pokročiť dopredu v smere zdoko a ženou, medzí tvojím potomstvom a jej po poveď: „Je to bývalý alkoholik, ktorý často
nalenia svojho života. Či už sledujeme vývoj tomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu ležal opitý pri krčmách v Prešove a dnes, po
života od prvotnopospolnej spoločnosti až zraníš pätu" (Gn 3, 15).
absolvovaní liečenia, s Božou pomocou už
podnes, či v oblasti bývania, či v hospodárskej
Boh v protoevanjeliu prisľúbil žene v í nepije alkohol a pomáha alkoholikom, aby sa
oblastí, či v technickom pokroku, čí v kultúre, ťazstvo nad diablom a to skrze jej potomka, z tejto pliagy dostali." Veru takýto človek vie
či v spoločenskom živote. Stále môžeme sle skrze Mesiáša. Do jeho príchodu na svet však z akého nešťastia, z akej pliagy ho Kristus
dovať postupný vývoj, krok za krokom do uplynuli dlhé tisícročia. Boh však svoj prísľub oslobodil a je vďačný všetkým pracovníkom
predu. Stvoriteľzakódoval v ľuďoch schopnosť verne splnil a v plností času, pred dvetisíc Charity, ktorí sa o neho s láskou starali. Teraz
vylepšovať svoj život, robiť vecí lepšie, doko rokmi poslal na svet svojho Jednorodeného sa on s láskou ujíma biednych „otrokovalko
nalejšie, rozvíjať sa. Prví ľudia to dostali od Syna, aby svet vykúpil.
holu", medzi ktorých kedysi sám patril.
Boha príkazom: „Ploďte a množte sa a naplň
Stalo sa tak niečo úžasné. Ježiš Kristus Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, aby sme aj
te zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami druhá božská osoba - vzal na seba ľudské my vstali zo svojich rôznych slabostí a pádov
mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zve telo, žil medzi nami ľuďmi podobný nám vo a prijali ho do svojho srdca, ako nášho naj
rou, čo sa hýbe na zemi!" (Gn 1,28). V slovách všetkom okrem hriechu. V závere svojho väčšieho dobrodincu a pána a dovolili mu,
„podmaňte si zem", je veľmi jasná Božia života utrpením na vlastnom tele a smrťou na aby bol víťazom nad hriechom, nad smrťou
výzva, aby človek prenikal do tajov prírody, kríži dal Nebeskému Otcovi náhradu za naše a nad zlým duchom aj v našich životoch. Veď
aby ich objavoval, aby využíval nerastné hriechy. „Skrze kríž zostúpil do podsvetia, aby iba s Ježišom sa môže človek - ja a ty, stať
bohatstvo zeme. V slovách „panujte nad všetko naplnil a odstránil hrôzy smrti. Na tretí opravdivým víťazom a dosiahnuť svoj večný
rybami mora, nad vtáctvom neba a nad deň vstal z mŕtvych a každému telu otvoril cieľ - nebo. Sami by sme to nebolí schopní
všetkou zverou", je zároveň výzva i ponuka cestu ku vzkrieseniu" (Svätá božská liturgia vykonať, ale v jednote so vzkrieseným Kris
pre človeka, aby ryby, vtáctvo a zver využíval Bažila Velkého). Vtedy, keďsa zdalo, že Kristus tom sa nám to určite podarí získať.
pre svoju obživu a múdro sa staral o harmóniu už na celej čiare prehráva - totiž, keďzomieral
Radujme sa z Kristovho vzkriesenia a z ce
v prírode.
na kríži, - vtedy zasadil najväčšiu ranu diab lého srdca volajme s nábožnými ženami:
Zaujímavé, že v duchovnej oblasti človek lovi a víťazstvo nad ním zavŕšil na tretí deň
hneď na počiatku svojej existencie celkom slávnym zmŕtvychvstaním. Je to víťazstvo
Christos voskrese!
prepadol zlu. Stalo sa tov dôsledku spáchania Božieho Syna nad padlým anjelom - diablom.
dedičného hriechu, na ktorý ho naviedol Toto Kristovo víťazstvo je pre nás dôvodom
Voistinu Voskrese!
diabol. Dedičný hriech spočíval v neposluš radostného slávenia Veľkej noci, ako najväč
nosti voči Božiemu príkazu. Tak sa začali šieho kresťanského sviatku cirkevného roka.
Všetkým Vám posielam apoštolské
duchovné prehry človeka a následné veľké
Kristus, svojím krížom a zmŕtvychvstaním požehnanie.
utrpenia, ktoré si sám spôsoboval svojou vydobyl víťazstvo pre každého človeka.
tvrdohlavosťou a tým, že chcel byť sám Zomrel za všetkých. „Boh dokazuje svoju lás
strojcom svojho šťastia. Hoci od Boha vyšiel, ku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď
prestal Bohu veriť a odmietol ponuku šťastia, sme boli ešte hriešnici" (Rím 5,8). Preto, bolo
ktorú mu pripravil Boh. A čo vidíme dnes? To by veľkým nedorozumením a nepochopením
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Pápež Ján Pavol II. 27. februára 2003
v príhovore členom diplomatického zboru
akreditovaného pri Svätej stolici zdôraznil
zásadné slovo: «Musí vládnuť „moc zákona
a nie zákon mocnejšieho".» Sekretár Svätej
stolice pre vzťahy so štátmi arcibiskup JeanLouís Tauran 177 veľvyslancom akredi
tovaným pri Svätej stolici túto požiadavku
pápeža dôrazne kládol na srdce. V príhovore
arcibiskup informoval veľvyslancov o kontak
toch, ktoré pápež nadviazal v rámci medzi
národného spoločenstva, aby .sa dosiahlo
mierové riešenie irackej krízy. Denník Bis
kupskej konferencie Talianska Awenire citoval
dekana diplomatického zboru pri Svätej stolici
Giovanního Galassiho: „Arcibiskup Tauran
povedal, že Irak musí splniť rezolúcie OSN,

ale súčasne je pojem preventívnej vojny
neprijateľný." Veľvyslanec republiky San
Maríno potom dodal: „Je nezákonné, aby
jeden štát zaútočil na iný bez toho, aby sa
predtým vypovedala vojna. Každopádne j
siahnutíe k zbraniam rozhodne nie je
v súčasnej situácii vhodné. Je jednoznačne
potrebné, aby inšpektori OSN pokračovali i
v inšpekciách, ktoré by mohli byť rozhodu
júcimi predtým, než sa dostaneme k stavu,
ktorý už nebude možné vrátiť spať. Vojenský
zásah by viedol k strate ľudských životov
a k vytvoreniu destabilizujúcej situácie pre
celý región," zdôraznil G. Galassí. Stretnutie
diplomatov na požiadanie G. Galassiho sa
konalo vo Vatikáne v Dóme sv. Marty.
Z E/T K K BS

SVATY OTEC ŽIADA SPYTOVANIE
SVEDOMIA V OBLASTI LITURGIE
Pri generálnej audiencii 26. februára 2003
vo Vatikáne Svätý Otec sa sústredil na krásu
a dôstojnosť liturgie a povedal: „Musíme stále
znova objavovať a prežívať krásu modlitby
a liturgie. Nestačí modliť sa k Bohu iba
teologicky presnými formulkami, modlitba
musí byť aj krásna a dôstojná, v tomto zmysle
by malo kresťanské spoločenstvo urobiť
spytovanie svedomia, aby sa do liturgie stále
viac vracala krása hudby a spevu....
Liturgia zjednocuje obe svätyne - pozemský
chrám a nekonečné nebesia, Boha a človeka,
čas a večnosť. Keď sa modlíme, dvíhame sa
určitým spôsobom k božskému svetlu a sú
časne prežívame zostúpenie Boha, ktorý sa
pripodobňuje naším obmedzeniam, aby nás

vypočul, aby sa nám prihovoril, aby sa s nami
stretol, aby nás vykúpil. Aby sme dokázali
prežívať toto stretnutie v celej jeho hĺbke,
vyzýva nás 150. Žalm, aby sme siahli k hu
dobným nástrojom," povedal Ján Pavol U.
a pripomenul potrebu spytovať si svedomie
o spôsoboch, akými sa dnes liturgia zhudob
ňuje: „Boží kult je potrebné očistiť od defor
mácií, neuhladených výrazových prostriedkov,
zle pripravenej hudby a textov, ktoré sa
nehodia pre veľkosťtoho, čo sa pri liturgii deje."
Na záver citoval sv. Augustína z Híppo, ktorý
o hudbe povedal: „Najvznešenejšia hudba je
hudba nášho srdca. Boh by chcel v našej
liturgií nachádzať práve túto harmóniu."
Z E/T K K BS

BOH V EURÓPSKEJ ÚSTAVE
Európske kňazské rady (CCEP) sa na
svojom výročnom zhromaždení v Norimbergu
vyslovili za spomenutie Boha a náboženstiev
v novej ústave EÚ. Vyhlásenie v tomto znení
odoslali predsedovi Európskeho konventu
Valery Giscardoví d'Estaíng.
„Napriek náboženskej ľahostajnosti
mnohých našich súčasníkov a sekularizovanému spoločenskému poriadku vo viace
rých krajinách preambula ústavy Európy by
mala obsahovať formuláciu, ktorá by sa
vzťahovala na zodpovednosť voči duchov
nému náboženskému dedičstvu Európy,“ píšu
kňazi v liste. „Základné práva a základné

hodnoty by malí byť zakotvené s výslovným
menovaním Boha, ktorý je nad každým
štátnym poriadkom, pričom - podľa vzoru
poľskej ústavy - musia byť uznaní aj tí ľudia,
ktorí vyvodzujú dobro, pravdu a krásu z iných
zdrojov. Cirkvi a náboženské spoločenstvá
majú byť menované vo vlastnom článku
ústavy, pretože ich autonómia a usporiadanie
zaručujú všeobecné blaho."
Účastníci výročnej schôdze zo 16 krajín
viedli pred schválením listu dôkladný
rozhovor s európskym poslancom J. Wúrmeľíngom, členom Konventu.
K P/T K K BS

MODLITBA V EURÓPSKOM PARLAMENTE
K poludňajšej modlitbe v pôstnom období pozývajú katolícke organizácie v Bruseli od
7. marca poslancov Európskeho parlamentu. Každý piatok pôstneho obdobia sa majú konať
15-minútové meditácie čítania z proroka tzaiáša „Hľa, ja robím čosi nové"(lz 43,19). Akciu
zorganizovali „Foyer catholique europeen", Kaplnka vzkriesenia v bruselskej európskej štvrti
a medzinárodná komunita dominikánov.
KP/TKKBS

70 % TEHOTENSTIEV KONČI POTRATOM
l časopis gréckokatolíckej cirkvi • Ročník XXXV. • Apríl 2003 ♦30 Sk

V
Rumunsku zaznamenávajú šokujúconajmä u mladistvých dievčat. Ochrancovia
vysoký podiel potratov. V roku 2002 sa života mobilizujú obyvateľstvo. Jedným z nich
v krajine vykonalo 700 000 ukončení teho je proťesor Gheorghe Peltecu, primár Nemoc
tenstiev, čo tvorí 70 %. V posledných 12 rokoch nice Filantropia v Bukurešti. Na konferencií
táto situácia stála život tretinu zo súčasného Pro-lífe v rumunskom hlavnom meste pove
počtu obyvateľstva 24 miliónov. Asi u 20 % dal: „Myslím si, že gynekológovia sú prvými
rumunských žien viedol potrat z dôvodu ľuďmi, ktorí sú zodpovední za nesmierny
komplikácii k neplodnosti. Každá Rumunka nárast interrupcií v krajine, pretože považujú
si nechá počas svojho aktívneho sexuálneho potrat za súčasť svojej každodennej práce.“
života vykonať v priemere asi 5 potratov.
KATH-NET/ TK KBS
Najobľúbenejšou „antikoncepciou“ je potrat

MADONU
Z GUADALUPE
NESPEŇAŽIA
Svetoznáma Guadalupská Panna Mária sa
nestane artiklom reklamy. Katolícka cirkev
neposkytne jej obraz na komerčné účely. Ako
informovali mexické médiá, Arcidiecéza
Ciudad de Mexico odmietla obchod, o ktorý
sa snažil americký podnik Orlando z Floridy,
ktorý chcel získať práva na tento mariánsky
obraz a ponúkal za ne asi 12,5 miliónov eur.
„Madona je vlastníctvom všetkých Mexi
čanov," zdôraznil hovorca arcidiecézy. Me
xický politický magazín 8. februára informo
val, že cirkev už v marci minulého roku
predala práva na tento milostivý obraz.
Správa vyvolala veľký rozruch. Americký
podnik chcel týmto obrazom robiť reklamu
poukazovaniu peňazí prisťahovalcov ich
rodinným príslušníkom. Guadalupe je naj
navštevovanejšou národnou svätyňou na
svete - ročne sem príde na púť až do 20 mi
liónov ľudí.
KP/TKKBS

V KATARE BUDU
CHRÁMY
Vláda emirátu Katarvydala povolenie stavať
chrámy v krajine. Také niečo sa ešte v tomto
štáte na Arabskom polostrove nestalo. „Minister
stvo pre urbanistické plánovanie chce vydávať
nájomné zmluvy za symbolické nájomné pre
staviteľov chrámov" vyhlásil vládny zástupca
pre spravodajskú agentúru AFR ktorý nechcel
byť menovaný a dodal: „Toto rozhodnutie padlo
na základe presvedčenia Kataru o potrebe
náboženskej slobody."
Svätá stolica a Katar nadviazali diplo
matické vzťahy 18. novembra 2002. Už vtedy
sa určilo, že vláda dá k dispozícii pozemky na
stavbu chrámov.
Katar na Arabskom polostrove susedí so
Saudskou Arábíou. Má asi 800 000 obyvateľov,
väčšinou beduínskych Arabov, ako aj hosťujú
cich robotníkov zo susedných arabských štátov
z Iránu, Pakistanu, Indie a z Filipín. Hlavným
náboženstvom je, samozrejme, islam, ale žije
tu 45 000 katolíckych prisťahovalcov najmä
z Filipín a Indie, ale aj 10 000 pravoslávnych
kresťanov, takisto cudzincov.
ZE/T K K BS

ŠESŤ MILIÓNOV PÚTNIKOV
V LURDÁCH
Až šesť miliónov pútnikov navštívilo v minulom roku
mariánske pútnické miesto Lurdy vo Francúzsku. Tento počet
zodpovedá približne počtu pútnikov z minulých rokov.
Organizovaných pútnických zájazdov sa zúčastnilo viac ako
870 000 ľudí. Medzí nimi bolo viac ako 64 000 chorých. Dve
pätiny pútnikov prichádzajú z Francúzska, viac ako štvrtina
z Talianska, asi 7 % je Španielov, menej ako 5 % z Veľkej Británie
a z Nemecka. Vzrástol počet najmä pútnikov mimoorganizovaných zájazdov.
Predstavitelia mariánskej svätyne v lurdoch sa už dlhšiu
dobu pokúšajú očistiť toto posolstvo od „magických nedo
rozumení" a zladiť ho s biblickým posolstvom. Týmto úsilím sa
vyznačujú aj témy roka až do jubilea 2008 - kedy Lurdy oslávia
150 rokov od zjavenia Panny Márie. Témy vypracovala
prípravná komisia pod vedením diecézneho biskupa Jacquesa
Perriera.
K P/TK KBS
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Kristus - nádej Európy
Stredoeurópske katolícke dni
Oslavy Stredoeurópskych katolíckych dní sa začínajú 1. júna 2003. Katolícka cirkev zúčastnených
krajín - Bosny-Hercegovíny, Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovenska a Slo
vinska sa rozhodla spoločne poskytnúť špecifický a aktívny prínos k integrácii a zjednocovaniu Európy.
Cirkev napomáha tento proces aj s vedomím skutočnosti, že kresťanstvo bolo a je nosným, nenahra
diteľným koreňom Európy.
re Európsku úniu má táto iniciatíva Cirkvi
Európa a jej hodnoty, význam a úloha
neoceniteľný význam, pretože Stredo rodiny, budúcnosť výchovy a vzdelania,
európske katolícke dní zjednocujú biskupské
Európa a sociálna politika, budúcnosť európ
konťerencíe krajín, ktoré v dohľadnej dobe do skeho poľnohospodárstva. Pritom sa má dis
Európskej únie vstúpia, alebo pre ktoré kutovať o možnom prínose Cirkvi k európ
perspektíva vstúpiť do EÚ znamená mocnú skemu procesu integrácie.

P

RAKÚSKO HRÁ ÚLOHU MOSTA______________

pohonnú silu pri uskutočňovaní potrebných
spoločenských zmien.
Stredoeurópske katolícke dní sa budú
konať v období od mája 2003 do mája 2004,
v ktorom projekt rozširovania Európy vstúpi
do záverečnej fázy ratifikácie prístupových
dohôd členskými a prístupovými krajinami
a pivej účasti prístupových krajín na voľbách
do Európskeho parlamentu.
Katolícke dni sa zameriavajú predo
všetkým na katolíkov v zúčastnených kraji
nách s cieľom novej evanjelízácie a posilnenia
viery. Na tomto dialógu budú mať, samo
zrejme, účasť aj iné kresťanské cirkvi a ná
boženské spoločenstvá. Podstatným aspek
tom je snaha náboženskými podujatiami
a púťami umožniť stretávanie veriacich aj
ponad hranice a pritom sprostredkovať
vedomie, že viera a Cirkev národy spájajú
a prekonávajú nacionalizmus. Katolícke dní
sa nezameriavajú výlučne „dovnútra Cirkvi",
ale sledujú aj spoločensko-polítické ciele. To
sa prejavuje v sérií plánovaných sympózií,
ktoré sa budú vedome zaoberať integráciou
do Európy i čiastkovými aspektmi ako:
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Už pri svojej prvej pastoračnej návšteve
v Rakúsku v roku 1983 pápež Ján Pavol 11. pri
európskych vešperách vo Viedni pripomenul
kresťanom ich spoločnú zodpovednosť za
Európu. Táto návšteva Svätého Otca sa konala
v rámci rakúskeho Katolíckeho dňa 1983, čo
bolo posledné takéto podujatie v Rakúsku.
Tematika Európy tvorila aj pri ďalších náv
števách pápeža v Rakúsku podstatný obsah
jeho príhovorov. Pri poslednej návšteve v roku
1998 Svätý Otec zdôraznil: „Rakúsko v srdci Mapa strednej Európy
Európy má ťunkcíu mosta."
O rok neskôr je na programe vyvrcholenie
S pohľadom na posledný Katolícky deň
1983 laické organizácie, najmä Katolícka ak a záver Stredoeurópskych katolíckych dní cia Rakúska, Spoločenstvo katolíckych zväzov veľká púť národov do Mariazellu, ktorá sa
Rakúska a Katolícka rada laikov sa rozhodli uskutoční v sobotu a v nedeľu po Nanebo
usporiadať ho opäť po 20 rokoch. Biskupská vstúpení Pána 22. a 23. mája 2004. Táto púť
konťerencía Rakúska sa tejto myšlienky ujala sa má konať pod heslom „Urobte všetko, čo
a dala do jej centra tému zjednocovania Euró vám povie“ (Jn 2, 5). V sobotu 22. mája 2004
py. Preto sa rozhodla pozvať susedné krajiny
Rakúska, ktoré sa usilujú o vstup do EÚ, aby
spoločne zorganizovali Stredoeurópske kato
lícke dni.
V
tomto zmysle kardinál Chrístoph Schónbom konzultoval tieto plány na jeseň 2001
s predsedami príslušných biskupských konťerencií. Biskupské konťerencíe Bosny-Her
cegovíny, Českej republiky, Chorvátska,
Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovenska a Slo
vinska sa potom 8. januára 2002 v Budapešti
rozhodli zorganizovať tieto dni spoločne
s Rakúskom.

PÚŤ HÁRODOV DO MARIAZELLU____________
Stredoeurópske katolícke dni sa budú sláviť po
celý rok pod heslom: Kristus - nádej Európy
V zmysle novej evanjelízácie a „europeizácie"
Európy má byť v centre podujatí spoločná
zodpovednosťveriacichza Cirkev a spoločnosť.
Úvodné podujatie sa uskutoční vo všetkých
ôsmich krajinách súčasne, ale na národnej
úrovni, a to v sobotu a v nedeľu po Nanebo
vstúpení Pána - 31. mája a 1. júna 2003. Na
tento termín sa plánuje po prvý raz spoločný
pastiersky list zúčastnených biskupských
konťerencíí.
Viedeň

kupských konferencii všetkých ôsmich krajín
v príslušných jazykoch.
Stredoeurópske katolícke dní ponúkajú
široký obsahový a organizačný rámec pre
mnohostranné aktivity. Významné národné
podujatia, ktoré sa už naplánovali na prís
lušné obdobie, sa zamerajú na obsah a ciele
týchto Katolíckych dní. Napríklad Púte troch
krajín - Taliansko (Friaul)-Korutánsko-Slovinsko a Rakúsko-Slovensko-Mad'arsko, os
lavy mena Panny Márie vo viedenskej Mest
skej hale atď. Významnú úlohu pritom budú
hrať rakúske diecézy a farností, ktoré majú
družbu s diecézami a farnosťami prístupových
krajín.

Medzinárodné púte presahujúce hranice

Cz$nstochowa

Vo všetkých zúčastnených krajinách sa budú
počas Stredoeurópskych katolíckych dní konať
medzinárodné púte a podujatia.
Sú medzi nimi:
Bosna-Hercegovina: Púť štyroch diecéz
do Kupresu 19. júla 2003
Česká republika: Národná púť na Velehrad 5. júla 2003. Otvorenie Českej národnej
synody na Velehrade 6. júla 2003
Chorvátsko: Oslavy jubilea 150 rokov
metropolie Záhreb 31. mája 2003
Maďarsko: Sviatok sv. Štefana v Budapeští
20. augusta 2003
Poľsko: Púť do Čenstochovej 26. augusta
2003, púť do Lagiewnikov pri Krakove k novej
svätyni Božieho milosrdenstva 18. apríla
2004, púť do Gniezna 25. apríla 2004
Slovensko: Púť na sv. Cyrila a Metoda do
Nitry 5. júla 2003, Mariánska púť do Levoče
6. júla 2003

ráno bude procesia s milostivou sochou Panny
Márie na priestranstvo, kde sa bude púť konať.
O 11.00 hod. sa bude sláviť bohoslužba pre
pútnikov, na večer sa plánuje program pre
mládež pred bazilikou v Mariazelli.
V
nedeľu 23. mája 2004 sa bude konaťOsem spoločných sympózií_________________
slávnostná bohoslužba na voľnom pries Počas Stredoeurópskych katolíckych dní sa
transtve. Na pútí národov by mali byť prítomní plánuje ako duchovná príprava osem spoloč
aj prezidenti všetkých ôsmich zú
častnených krajín.
Hlavnú zodpovednosť za orga
nizáciu Stredoeurópskych katolíc
kych dní nesú prípravné výbory pod
vedením predsedov a generálnych
sekretárov biskupských konferencií.
Na organizačné prípravy spoločných
aktivít sa vytvoril výkonný výbor,
ktorého členmi sú generálni sekretári
biskupských konferencií s ďalšou
osobou, ktorú menujú biskupské
konferencie. Výkonný výbor zriadil
prípravné pracovné skupiny pre
jednotlivé oblastí príprav -teologické
usmernenie, liturgia, financie, médíá-internet, púte, mládež.
Organizáciu celého podujatia koordinuje ných sympózií biskupských konferencií na
Medzinárodný prípravný výbor biskupských tieto pastoračné a spoločenské témy:
konferencií, ktorý vedie Paul Wuthe z Gene
Kresťanské hodnoty v Európskej únii - 28.
rálneho sekretariátu Biskupskej konferencie - 30. septembra 2003 v Budapešti (organi
Rakúska a má sídlo v Arcibiskupskom paláci zátori: Maďarsko, Slovensko a Rakúsko)
vo Viedni. Od septembra 2002 sa na ínterneEtika života - 3 . - 5 . októbra 2003
tovej adrese www.katholikentag.atuverejňujú v Bratislave (organizátori Slovensko, Maďar
aktuálne informácie v nemeckom jazyku. sko, Rakúsko)
Tieto informácie sa potom objavujú aj na
Dejiny zaväzujú k zodpovedností - muče
národných internetových stránkach bis níci a svedkovia viery - 8. novembra 2003
v Sarajeve (organizátori Bosna, Rakúsko)

Vyučovanie
náboženstva odovzdávanie
viery - 5 . - 9 .
novembra
2003 v Celje
(organizátori:
Slovinsko, Ra
kúsko)
Spoločnosť a
hospodárstvo
v premenách - _______ ________________
spolupôsobenie ^
H
9
|
§
I
Cirkvi na budúcom projekte F
-.
Európa - 28. !
30. januára M
2004 v meste
Puchberg/Wels
(organizátori: Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko)
Budeme žiť zajtra - stratégie vzhľadom na
demografický vývoj v Európe -12. -14. marca
2004 v Brne (organizátori: Česká republika,
Chorvátsko, Rakúsko, Maďarsko)
Nové výzvy v pastorácií manželov a rodín
- 23. - 25. apríla 2004 v Záhrebe (organi
zátori: Chorvátsko, Česká republika, Rakúsko,
Maďarsko)
Poľnohospodárstvo - vidiek - 13. - 16.
mája 2004 vo Varšave (organizátori: Poľsko,
Rakúsko)
Okrem toho sa plánujú mnohé cirkevné
sympóziá, stretnutia a podujatia, ktoré ra
kúska cirkev zorganizuje spoločne s partnermi
v stredoeurópskych krajinách.

Ako liturgické uvedenie a naladenie na
Stredoeurópske katolícke dní a púť národov
v Mariazelli jednotlivé krajiny pripravia osem
nedeľných bohoslužieb, ktoré sa budú sláviť
vo všetkých ôsmich krajinách
súčasne. Týmto spôsobom si majú
veriaci týchto zúčastnených krajín
uvedomiť ciele Katolíckych dní pri
modlitbe a slávení liturgie. Pre
klady liturgických pokynov do prís
lušných jazykov sa rozošlú do všet
kých farností. Budú obsahovať
liturgické naladenie a predstavenie
Katolíckych dní, Kyrie, podnet na
homíliu, prosby, modlitbu a pieseň
Stredoeurópskych katolíckych dní.
V jednotlivých krajinách to budú
tieto nedele:
Bosna-Hercegovina - 17. ne
deľa obdobia cez rok -27. júla 2003
Česká republika - 12. nedeľa
obdobia cez rok - 22. júna 2003
Chorvátsko - 7. nedeľa obdobia cez rok 22. februára 2004
Maďarsko - 21. nedeľa obdobia cez rok 24. august 2003
Poľsko - 2. nedeľa obdobia cez rok -18.
januára 2004
Rakúsko - 30. nedeľa obdobia cez rok 26. októbra 2003
Slovensko - 33. nedeľa obdobia cez rok 16. novembra 2003
Kathpress/TK KBS
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VRANOV NAD TOPĽOU - Dňa 14. 2. 2003, v deň
zosnutia blaženého Metoda, MO SSCM vo Vranove nJ
T. usporiadal cyrilometodskú slávnosť. Slávnostnú
starosloviensku liturgiu slúžil generálny vikár Prešovskej
eparchie o. Vladymír Skyba o ďalší kňazi vranovského
dekanátu. Pred sv. liturgiou sa uskutočnila vernisáž
výstavy IKONY z dielne Spolku ikonopiscov sv. Cyrila
a Metoda so sídlom v Košiciach. Výstavu otvoril
kancelár Spolku JUDr. Vincent Luca. Po otvorení výstavy
bol odslúžený Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi. Celú
slávnosť sprevádzal svojím spevom chrámový zbor
Chrysostomos.
Výstava, ktorá bola denne sprístupnená, trvala do
2. marca 2003 a stretla sa s velkým záujmom aj širšej
verejnosti. V rámci týchto dvoch týždňov boli pre
návštevníkov odprednášané veľmi zaujímavé a pútavé
prednášky o ikonografii hosťami, ktorých pozval
správca farnosti Najsvätejšej Eucharistie a iniciátor
výstavy o. L Novák. Boli to o. A. Pariľak, o. R. Dvorový,
o. J. Zorvan a o. M. Gábor, vicekancelár Spolku, ktorý
vystúpil na záver výstavy.
Na výstave bolo predstavených vyše 30 krásnych,
originálnych a východných ikon. Spolok ikonopiscov, po
rôznych výstavách v múzeách, sa prvýkrát predstavil
ikonami v chráme, kde sa takáto výstava hodí najlepšie.
Mgr. Andrej Lakatoš
TREBIŠOV - Čas jarných prázdnin sa dá prežiť rôznymi
spôsobmi. Miništranti trebišovského protopresbyterátu
využili jeden deň prázdnin na spoločné stretnutie pri
futbalovom turnaji. V utorok 25. februára t. r. sme sa
spoločne stretli v telocvični, kde o 8.30 hod. zazneli
siová modlitby Kŕdľu nebeský a začal sa prvý zápas.
Vo vzájomných zápasoch sa proti sebe postavili
miništranti z Veľkej Tŕne, Stanče, Lastoviec, Novosodu,
Kuzmíc, Sečoviec, Zemplínskeho Jastrabia, Zbehňovo,
Breziny a Vojčíc, ktorí sem -prišli pod vedením svojich
duchovných otcov. Počas hry vládla dobrá a uvoľnená
atmosféra, v ktorej bolo cítiť radosť zo vzájomného
stretnutia a spoznávania miništrantov navzájom. Vďaka
patrí všetkým miništrantom a kňazom, ktorí si našli
čas a ochotu a takýmto spôsobom chválili Boha. Taktiež
ďakujem o. Pohároví, farárovi z Kuzmíc, ktorý celé
stretnutie zorganizoval a dohliadal na priebeh turnaja.
Verím, že podobné stretnutia miništrantov a kňazov
sa stanú tradíciou, ktorá pomôže pri budovaní našej
cirkvi.
o. Mgr. Štefan Ančočik
NITRA - Mons. Marián Chovanec, pomocný nitriansky
biskup celebroval v piatok 14. februára v Kostole
Navštívenia Panny Márie v Nitre slávnostnú svätú
liturgiu, ktorou si pedagógovia a študenti Gymnázia
sv. Cyrila a Metoda pripomenuli sviatok svojich
patrónov. Biskup Chovanec v homílii zdôraznil, aké je
dôležité zaujaťsvoje miesto v živote. Pripomenul slová
zomierajúceho Metoda byť učený a pravoverný. Božie
svetlo a svedomie nám pomáha, aby sme to vedeli vo
svojom živote realizovať. Biskup Chovanec vyzval
prítomných k častejšej sviatosti zmierenia. Pred
bohoslužbou si študenti vypočuli cez školský rozhlas
kultúrne pásmo venované sv. Cyrilovi a Metodovi. Po
bohoslužbe sa konala beseda s vedením školy, na ktorej
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o niekoľkoročnom úsilí úspešne sa zavŕšili šovský biskup. Tlačou toto vydanie vyšlo
práce na preklade evanjelia sv. Jána do koncom januára tohto roku. Cieľom prekladakodifikovaného rusínskeho jazyka. Zo staroslo- teľovje preložiť aj ďalšie tri evanjeliá od sv. M
vienského jazyka uskutočnil
ka, Matúša a lukáša, aby sa
preklad po stránke teologickej
tak v budúcností mohol pre
o. ThLíc. František Krajňák,
potreby gréckokatolíkov (Baure.iit
správca gréckokatolíckej farrusínov
vydať kompletný
on cBHToro M oana
ností Medzilaborce a pán
Evanjeliárv rusínskomjazyku.
Jozef Kudzej z obce Ňagov
Okrem tejto novinky vyšli
pri Medzilaborciach po strán
v minulosti v rusínskom jazy
ke filologickej. Správnosť
ku aj tieto cirkevné publi
a kvalitu prekladu do rusín
kácie: M alý gréckokatolícky
skeho jazyka, ktorý bol štátom
katechizmus pre rusínske
kodifikovaný v roku 1995,
detí, Modlitebníksv. Ruženca
odobrilo Oddelenie rusín
a Evanjeliá a Apoštoly na
skeho jazyka a kultúry Inšti
nedele a sviatky celého roku,
tútu národnostných štúdií
ktoré používajú aj niektoré
a cudzích jazykov Prešovskej
farnosti pravoslávnej cirkví
univerzity, lmprímatur udelil
v Poľsku.
Je v a n h e lije
v júli 2002 Mons. Ján Hírka,
od svjatoho Jo a n a
Dr.h.c., vtedajší sídelný prePeter Krajňák ml

P

Posviacka v Sačurove

V

eľkým cirkevným sviatkom pre sačurovských veriacich bola nedeľa 16.2.2003.
V ten deň sme privítali medzí nami
osvieteného vladyku Jána Babjaka, SJ, (bola
to jeho prvá pastoračná návšteva vo farnosti),
ktorý prišiel posvätiť prechodný rehoľný dom
REHOLE NAJSVÄTEJŠIEHO VYKUPITEĽA SESTIER REDEMPTORIST1EK, ktoré sú ako

prvé gréckokatolícke sestry redemptorístky na
svete a začínajú pôsobiť v Sačurove.
Na posviacke sa zúčastnil veľký počet
sestier redemptoristiek a oo. redemptorístov
z Michaloviec, Stropkova a Starej Ľubovne,
ako aj kňazi vranovského dekanátu.
Sestry sú prechodne ubytované v našej
upravenej starej fare - v ich terajšom rehoľ
nom dome. Po posviacke prestolu a bohostánku a celého interiéru kaplnky rehoľného
domu sa sprievod presunul do chrámu, ktorý
je zasvätený Ochrane presvätej Bohorodičky,
kde vladyka Ján posvätil nový oltár, bohostánok a svätyňu. Posviacky sa zúčastnili
veriaci z filiálok a blízkeho okolia, ako aj
domáci veriaci rímskokatolíckeho obradu.
Po vsstupe do chrámu preosvíeteného
vladyku Jána, krásnymi slovami privítal
starosta Ján Onušo, pričom zmiešaný zbor

zaspieval peknú uvítaciu pieseň, ktorú zložila
naša veriaca p. Zuzana Sídorová.
Veľká slávnosť začala archijerejskou sv.
liturgiou. V homílii vladyka Ján vyzdvihol
predôležitosť zasväteného života ss. redemp
toristiek a zvlášť potrebu modlitby, ktorej sa tieto
sestry budú venovať. Obrátil sa s prosbou
k veriacim o pomoc pre tieto sestry v ich
uzavretom živote. Ďalej zdôraznil, že „skrze ich
modlitby mládež bude žiť čistým životom,
manželia budú viesť príkladný rodinný
život a matky príjmu s radosťou svoje
počaté dieťa. Ľudia v pokročilom veku
budú mať dosť síl znášať svoje kríže
a starobné utrpenie." Pevne verí, že
modlitbou a obetami vyprosia kňazom
a bohoslovcom svätosť a vzdialená bude
od nich akákoľvek zrada. Obrátil sa
k veriacim, či si uvedomili, s akým darom
k nám Pán Boh prichádza, že nám poslal
do Sačurova tieto sestry. Poďakoval sa
v mene svojom aj všetkých veriacich za
dar tohto rehoľného spoločenstva.
Na záver predstavená poľského
kláštora ss. redemptoristiek v Bíelsku-Bialej
s. Eva Klaczeková s dojatím a veľkou srdečnosťou sa poďakovala miestnemu duchov
nému, farskej rade a všetkým veriacim, za
milé prijatie sestier do obce a za každú
pomoc, ktorej sa im dostalo, zvlášť za túto
slávnosť, ktorú za takú krátku dobu pripravili.
Vyjadrila spokojnosť, lebo sa presvedčila, že
sestry sa v starej fare v Sačurove, ktorá je ich
prechodným domovom (kým si vybudujú
kláštor) cítia dobre a sú spokojné.
Po sv. liturgií sa vladykovi a všetkým
prítomným poďakoval náš duchovný o. Valér
Čonka a pozval hostí k slávnostnému obedu.
Sme vďační Bohu za krásnu slávnosť, ktorú
nám spríjemnil aj pekný slnečný deň.
Veríme, že tento deň sa hlboko zapíše do
histórie obce Sačurov.
Margita

»
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Nové rehoľnice - radosť celej Cirkvi
ňa 15. februára 2003 sa nezmazateľne
zapíše do histórie rehoľného života
v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. V tento
deň, za účastí obidvoch hierarchov -vladykov
Jána Babjaka, SJ, a Milana Chautura, CSsR,
bol v Michalovciach oficiálne predstavený
nový rehoľný rád - kontemplatívne redemptoristky, ktorý začína svoje pôsobenie v Pre
šovskej eparchii.
Pre oživenie pamätí si pripomeňme, že
„slovenské" dejiny sestier baziliánok začali
v roku 1922, keď na pozvanie gen. vikára
ThDr. Mikuláša Russnáka prišla prvá komu
nita sestier zo Stanislavova do Prešova.
Sestry služobnice začali svoje pôsobenie

D

vladyka Ján Babjak, SJ, spolu svladykom
Milanom Chauturom, CSsR. V úvode províncíál redemptoristov o. Jozef Jurčenko, CSsR,
prečítal dekrét o povolení novej rehole. Do
modlitby sv. liturgie ponorené prítomné
spoločenstvo sí vypočulo slová vladyku
Milana, ktorý v kázni zdôraznil potrebu
neustálej dôvery v Boha, ktorá má spre
vádzať duchovný život kontemplatívnych
sestier. Múry kláštora sú hradbami, ktoré
oddeľujú sestry od ducha tohto sveta, ale nie
od ľudí tohto sveta. Kontemplatívny život je
život nazerania na Boha a je vyjadrením
protiváhy k hektíckému životu plnému
aktivít, ktorý je charakteristický pre dnešný
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zhodnotili doterajšiu činnosť úspechy, ale aj ťažkosti.
Hovorilo sa ai o vyhliadkach do budúcnosti.
TKKBS
BANSKÁ BYSTRICA - Prezident SR Rudolf Schuster sa
18. februára stretol v Banskej Bystrici s biskupom
Rudolfom Balážom. Témou ich rozhovorov bola
predovšetkým návšteva Svätého Otca na Slovensku.
Biskup Baláž informoval o plánovanom pobyte pápeža
Jána Pavla II. v Banskobystrickej diecéze. Priletieť by mal
14. septembra 2003 na letisko Sliač. Ubytovaný bude
v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne.
TKKBS
BRATISLAVA - Na sviatok patróna umelcov, blaho
slaveného Fra Angelica sa konalo v utorok 18. februára
2003 už tradičné stretnutie umelcov a pracovníkov
kultúry. Slávnostnú svätú liturgiu celebroval v bratis
lavskom jezuitskom kostole biskup František Rábek.
V homílii uistil umelcov, že Cirkev ich nechce obme
dzovať' ale zdôraznil dôležitosťvzájomného počúvania
a obohacovania sa, vzájomného dialógu. „Máte dary
oslovovať súčasného človeka vo všetkých oblastiach,
ktoré kultúra ponúka. Svojimi talentami môžete plniť
poslanie Cirkvi a odovzdávať evanjelium. Svojou
citlivosťou a vnímavosťou na potreby života, môžete
ovplyvňovať dnešný povrchný svet. Presadzovať
kresťanské hodnoty v tomto odbore nie je ľahké. Buďte
Božími poslami tejto doby a podnecujte aj ďalších!"
povedal biskup Rábek.

v Prešove v roku 1928, keď prijali pozvanie svet. Duchovný zážitok zo slávenia bol umoc
blahoslaveného biskupa Pavla Gojdíča, nený nádherným spevom zborov z M i
OSBM, pracovať v Prešovskej eparchii. Nie chaloviec a Stropkova. Pri konci sv. liturgie
tak dávna minulosť bola k rehoľnému životu sa ku ctihodným sestrám prihovoril aj vla
na Slovensku veľmi krutá. V roku 1950 dyka Ján, ktorý vyjadril radosť nad začiat
ateistický režim rozpustil všetky rehole kom pôsobenia nového rádu a vyzval sestry
a systematicky sa staral o ich vykrvácanie. k odvahe žiť podľa svojich rehoľných záväz
Až po roku 1990 sa začína nová etapa kov. Zhromaždení ešte poprosili v modlitbe
v živote rehoľných komunít.
o nebeský príhovor blahoslaveného redempKto sú a odkiaľ prišli nové rehoľnice? torístu Metoda D. Trčku, CSsR.
Pochádzajú zo Slovenska, ale prišli z Poľska,
Za komunitu kontemplatívnych redempz Bialsko-Bialej, kde prijali rehoľnú formáciu torístiek sa vrúcnymi slovami prihovorila ct.
podľa charizmy sv. Alfonza z Liguori. Ich sestra predstavená z Bialsko-Bialej Eva Klazakladateľkou je sestra Mária Celeste Crosta- czaková. V spojení začiatku biskupskej
rosa. Sú mladé a spolu sú štyri. Pokiaľ si služby vladyku Jána a začiatku pôsobenia
nepostavia vlastný kláštor, budú bývať sestier na území Prešovskej eparchie vidí
v Sačurove. A budú sa za nás modliť. V mater- malé Božie znamenie. Je šťastná a ďakuje
číne a v našom byzantskom obrade, ktorý im rodičom sestier za odvahu zrieknuť sa svojich
prirástol k srdcu. Aká radosť pre nás všetkých, detí pre Božie kráľovstvo.
pre celú cirkev!
Nevšedná slávnosť sa ukončila pápežskou
V neskrývanej duchovnej radostí sa vyše hymnou a mnoholitstvijem, to znamená
tridsať kňazov, rehoľných sestier a hojný prianím Božieho požehnania, zdravia a spásy
počet Božieho ľudu stretli na privítacej pre všetkých.
archijerejskej sv. liturgii v Chráme Svätého
Ducha v Michalovciach, ktorej predsedal
o. ThLíc. Michal Hospodár

Slávnosť pokračovala v priestoroch Primaciálneho
paláca za účasti apoštolského nuncia Svätej stolice v SR
Henryka Jozefa Nowackého, biskupa Vladimíra Filu
a ďalších hostí. Cenu Fra Angelica za prínos kres
ťanských hodnôt do umenia udelil po prvý raz
v Bratislave predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kul
túru Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a vojenský
ordinár František Rábek. V kategórii výtvarného umenia
si Cenu Fra Angelica prevzal akademický maliar Mikuláš
Klimčák, výtvarníčka Eva Trizuliaková a akademická
maliarka Darina Gladišová.
V kategórii slovesného umenia bol ocenený básnik
a prekladateľ Viliam Turčány, divadelný kritik Pavol
Palkovič, autorka rozhlasových hier Božena Čahojová.
Za prínos v oblasti hudby udelil biskup Rúbek ocenenie
redakcii časopisu Adoremus, pedagógovi Pavlovi
Krškovi a opernému spevákovi Františkovi Balunovi.
Zvláštne ocenenie dostal aj zakladajúci člen a organi
zátor Gorazdovho Močenku Peter Sýkora a predstaviteľ
katolíckej modemy Ján Motulko. V rámci podujatia sa
uskutočnila aj vernisáž manželov Márie a Ondreja
Rudavských v evanjelizačnom dome Quo Vadis.
JK KBS
BANSKÁ BYSTRICA - Mentálne postihnutí obyvatelia
troch ústavov v Banskej Bystrici, ako aj ďalší klienti
diecéznej banskobystrickej Charity sa stretli 19. feb
ruára v Misijnom dome na každoročnom karnevale.
Tento rok prišli medzi nich aj známe tváre z televíznej
obrazovky. Moderátorská dvojica Televíznych novín
verejnoprávnej STV, Andrea Stoklasová a Ľubomír
Bajaník spolu .s programovou hlásateľkou, Gabrielou
Haršányovou sa viac ako hodinu zabávali a tancovali
spolu s postihnutými.
3 3 3
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SPRÁVY Z DOMOVA
Tí ich hneďna úvod prezliekli, tak ako Sa to na karneval
patrí, do masiek. A zábava sa začala. Nesporne k nej
prispela aj country skupina „Jazdci", dievčatá z útulku
sv. Vincenta, ako aj novici z Misijnej spoločnosti sv.
Vincenta de Paul. Práve oni zobrali troch hostí z televízie
aj do miestneho Domova dôchodcov a do Roosveltovej
nemocnice, kde sa stretli s malými onkologickými
pacientmi.
Robo Spišák
RUŽOMBEROK - Univerzitné pastoračné centrum
(UPaC) biskupa Jána Vojtaššáka otvorili 24. februára
2003 na Katolíckej univerzite (KU) v Ružomberku.
Centrum má pomôcť duchovnému rastu poslucháčov,
pedagógov a zamestnancov nielen uvedenej školy, ale
aj ostatných ružomberských vysokoškolských pracovísk.
Veľký kancelár KU a banskobystrický pomocný biskup
Tomáš Galis v príhovore vyslovil presvedčenie, že
pastoračné centrum zohrá dôležitú úlohu pri vnášaní
duchovnej kultúry do života ružomberských vysoko
školákov. Prehĺbi vedomie a zodpovednosť študentov
za život v spoločnosti a prispeje k formovaniu ich
osobnosti a vzťahu k ľudom a k Bohu.
TK KBSAASR
BRATISLAVA - V sobotu 1. marca sa konala inaugurácia
biskupa Františka Rábeka do funkcie vojenského
ordinára v Kostole Najsvätejšej Trojice - katedrále
ordinariátu v Bratislave. Slávnostnú sv. liturgiu slúžil
biskup Rábek spolu so siedmimi slovenskými biskupmi,
vojenskými ordinármi z Maďarska a Rakúska, so
zástupcom Českej biskupskej konferencie Karlom
Očenášom a s viac ako 70 kňazmi zo Slovenska.
Biskupskú palicu - berlu, symbol pastierskej úlohy, mu
odovzdal apoštolský nuncius arcibiskup Henryk Jozef
Nowacki, pápežskú bulu o zriadeníordinariátu prečítal
Bratislavsko-trnavský arcibiskup Ján Sokol a bulu
o vymenovaní prvého ordinára predseda Konferencie
biskupov Slovenska František Tondra.
Na slávnostnom akte sa zúčastnil aj predseda Národnej
rady SR Pavol Hrušovský, vedúci Kancelárie prezidenta
SR Jozef Stank, ministri obrany, vnútra a spravodlivosti
Ivan Šimko, Vladimír Palko, Daniel Lipšic, poľský
veľvyslanec na Slovensku Jan Komornicki, slovenská
veľvyslankyňa pri Svätej stolici Dagmar Babčanová, ako
aj najvyšší predstavitelia armády, polície a väzenstva.
Minister Šimko poďakoval doterajšiemu riaditeľovi
duchovnej služby v Ozbrojených silách SR plukovníkovi
Ignácovi Jurušovi a ocenil, že desaťročná práca na
tomto poli sa dostáva na kvalitatívne vyššiu úroveň,
keďsa svetská štruktúra stáva aj cirkevnou. „Ordinariát
vzniká v čase, keď naša armáda prekonáva zásadné
zmeny a zároveň sa mení druh ohrozenia," povedal
Šimko a poukázal na organizovaný zločin a teroristickú
sieť. Boj s týmito nebezpečenstvami kladie podľa neho
zvlášť vysoké nároky na charakter ľudí, a preto bude
mať vojenský ordinár široké pole pastoračnej práce.
„Bez viery v zmŕtvychvstanie to nedokážeme. Nebojme
sa vrátiť k tomu, čo je dobré a pravdivé," zdôraznil
minister.
Apoštolský nuncius H. J. Nowacki pripomenul, že každý
kresťan má byťako Kristov vojak vždy pripravený brániť
pravdu, spravodlivosť a pokoj, na čo potrebuje velkú
lásku a silnú vieru, že láska je mocnejšia ako zlo.
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Celodiecézne stretnutie zamestnancov Charity
ňa 20. februára 2003 privítala Grécko
katolícka bohoslovecká fakulta vo svo
jich priestoroch zamestnancov Gréckokatolíckej
diecéznej charity spolu s duchovným správcom
o. Jozefom Voskárom a správcami farností,
v ktorých sa poskytujú socíáino-charítatívne
služby. Ako už samotný názov stretnutia
prezrádza, zišli sme sa z celej Prešovskej die
cézy. Zastúpené boli
mestá a dediny Sabi
nov, Stará Ľubovňa,
Humenné, Snina,
Čírč, M alý Lipník,
Svidník, Medzilabor
ce a Prešov.
V
našej cirkví,
v tomto mystickom
Kristovom tele, má
me svoje poslanie,
ktoré chceme roz
víjať a skvalitňovať.
K tomuto prispelo aj
stretnutie zamest
nancov, alebo lepšie
povedané, stretnu
tie bratov a sestier
slúžiacich Kristovi v chorých, biednych,
opustených.
Po úvodnom privítaní riaditeľa Ing. Maroša
Šatného sa k nám prihovoril vzácny hosť
nášho stretnutia, o. biskup Ján Babjak, SJ. Vo
svojom príhovore vyjadril vďačnosť voči našej
práci a poukázal na ušľachtilú a stále
aktuálnu potrebu slúžiť tým najbiednejším.
Jeho otcovské povzbudenie k tejto službe
upriamilo náš pohľad n Toho, ktorý sa
stotožňuje s najbiednejšími, na Krista a na

potrebu slúžiť mu z lásky. Lebo ako hovorí
jeden citát na pohľadnici „v podvečer života
budeme súdení z lásky". Veríme, že slová,
ktoré otec biskup zasial do našich sŕdc,
prinesú plody v našej službe.
Ďalší dopoludňajší program stretnutia bol :
venovaný prezentácii jednotlivých aktivít GK i
DCH za rok 2002 a stratégii GK DCH na rok

Neobyčajný február

klincom celého dňa bolí sladké zmrzlinové
poháre a neobyčajná sáčkovačka, na ktorej sa
veselo zabávali deti až do úplnej tmy. Po pekne
prežitom dní sa všetci vrátili domov.

D

ak ako už aj predtým aj teraz sa stretli deti
z farností Klokočov na fare. Bolo to v jed
nu februárovú sobotu, keď deti mali stretnutie
s naším duchovným otcom Slavomírom Geregom. Toto stretnutie sa začalo modlitbou
a pokračovalo pohybovými piesňami a zábav
ným metlovým tancom, pri ktorom si metlu
vystriedal každý nešikovný tanečník. Nasledo
vali súťaže a zábavný program, ktorý pobavil
všetkých. Deti súťažili v jablkovom tanci,
v súťaží o najrýchlejší fúrik a iné. Zlatým

T

2003. Spoločne sme mohli nahliadnuť do
čísel, za ktorými sa skrýva námaha a často
očiam ťažko viditeľné ovocie našej práce. Po
spoločnom obede sme pokračovali v diskusii
a vo vzájomnom zdieľaní sa. Zo stretnutia sme
sa domov rozchádzali vnútorne obohatení
a povzbudení do ďalších dní, za čo vyjad
rujeme vďačnosť Pánu Bohu a organizátorom
stretnutia.
Marek Badídd

xxx
Už tak trošku tradične sa staršia mládež
v mesiaci február opäť stretla na fare v Klo
kočové. Okrem nádhernej nočnej modlitby
v chráme, len pri zažatých sviecach a pol
nočnom rozhovore o Božích prikázaniach,
nám otec Slavo pripravil aj malé prekvapenie.
Všetci sme bolí nedočkaví a tešili sme sa. Otec
Slavo sa len usmieval a za sprie
vodu hudby a svetelných efek
tov nám priniesol veľké a chutné
zmrzlinové poháre. Na stretnutí
sme mali výbornú atmosféru,
dobrú náladu a všetci sme sa
takmer do rána zabávali. Ráno,
po raňajkách, sme s ním išli na
zasnežený kopec a doobeda
sme sa sánkovali. Z veselej
sánkovačky sme sa chvála Bohu
vrátili všetci celí a tešíme sa na
ďalšie stretnutie.
mládež z farnosti Klokočov

Desiate výročie Cirkevnej základnej školy
sv. Juraja v Svidníku
d roku 1990 vznikajú na Slovensku
cirkevné školy na základe záujmu
a požiadaviek kresťanských rodičov umožniť
svojim deťom kresťanskú výchovu. Vo výchovno-vzdelávacom systéme postupujú v duchu
Deklarácie o kresťanskej výchove Gravissimus
educationis, kde sa konštatuje, že katolícka
škola sleduje tie isté ciele ako ostatné školy,
aleje pre ňu charakteristické, že u žiakov vyt
vára ovzdušie preniknuté duchom slobody
a lásky podľa evanjelia. To znamená, že
vychováva mládež v kresťanskom duchu
a solídnymi vedomosťami ju pripravuje do
života.

O

Takéto ciele si stanovila aj CZŠ sv. Juraja
vo Svidníku, ktorá v školskom roku 2002/2003
slávi desiate narodeniny.
Vo februári vyvrcholili oslavy 10. výročia
založenia školy slávnostnou svätou liturgiou
a kultúrnor evanjelízačným programom
žiakov školyv mestskom kultúrnom stredisku,
ktorý mohli sledovať nielen žiaci a ich rodičia,
ale i priaznivci školy a široká verejnosť mesta
Svidník.
Sviatočný deň začal v kaplnke školy
slávnostnou sv. liturgiou, ktorú celebroval
generálny vikár o. Vladimír Skyba spolu so
správcom farnosti o. Ľubomírom Petríkom
a ďalšími kňazmi svidníckeho dekanátu
gréckokatolíckej cirkvi. Na slávnosti sa
zúčastnili aj bývalí zamestnanci a žiaci školy,
zástupcovia štátnych a cirkevných škôl,
diecézneho školského úradu a svojou účasťou
nás potešila aj vedúca sekcie cirkevných
a súkromných škôl pri MŠ SR p. Ing. Mária
Paráková.
Po skončení liturgie zazneli príhovory
a pozdravy hostí. Do krátkej histórie a sú
časnosti školy načrela p. riaditeľka Mgr. Anna
Hužvejová. „Pred 10. rokmi bol takýto typ
školy pre mnohých veľkou neznámou, dôvo
dom nedôvery a neistoty. Pre niekoho je ním
aj teraz. Mnohí rodičia však túto školu prijali
ako dar a Božie požehnanie pre svoje deti,"
odznelo z jej príhovoru.

Slávnosť pokračovala slávnostným obe
dom. Po obede si prítomní hostia prezreli
útulné priestory školy a zároveň bolí pozvaní
na kultúrny program do kinosály mesta
Svidník. Otvorila ho riaditeľka školy a po nej
sa v mene otca biskupa Jána Babjaka, SJ,
ktorý sa pre chorobu nemohol zúčastniť na
oslave, s jeho pozdravným listom prihovoril
gen. vikár Vladimír Skyba.
Z pozdravného listu vyberáme: „Aj vy,
učitelia a žiaci, objavujte dobrotu a lásku
Nebeského Otca vo všetkých stvoreniach. To,
o čom sa učíte v škole, nech vás obohacuje
a je vo vašom každodennom živote. Učíte sa
nielen pre známky, ale
učíte sa hlavne pre život,
aby ste ho lepšie poz
návali, lepšie mu rozu
meli a vedeli to pod
statné: Odkiaľ ste prišli
na tento svet a kam ide
te, kde je cieľ vášho ži
vota. iste už všetci viete,
že sme tu preto, lebo nás
k životu povolal z veľkej
lásky a dobroty Pán Boh,
aby sme malí účasť na
jeho nekonečnom Bo
žom živote lásky. Kate^
chĺzmová odpoveď na
otázku: Na čo sme na
zemi, znie: Aby sme
Pána Boha poznávali,
jeho milovali, jemu slúžili, a tak boli spasení.
... úlohou cirkevnej školy každého stupňa
je odovzdávať žiakom nielen vedomostí
0 živote, ale naučiť ich múdrostí života. Naučiť
ich, že kresťan, ak chce zostať kresťanom, musí
byť chrámom živého Boha."
Po príhovoroch už pódium patrilo iba
deťom. Celý program sa niesol v duchu života
školy. Vo svojich vystúpeniach sa detí podelili
s divákmi o radosť a potešenie z toho, čo
v škole robia. Ukázali, čo dokážu vďaka
svojím talentom, ktoré im pomáhajú rozvíjať
ich učitelia. V programe sa predstavil
spevácky zbor, zazneli ľudové piesne a mo
derné tance, nechýbala dramatizácia, pan
tomíma, hra na hudobnom nástroji, recitácia
1duchovné tanečné kreácie doplnené sprie
vodným slovom konferencierov. V preplnenej
hale kultúrneho strediska vďačné publikum
ocenilo výkony našich detí potleskom.
Bolo vidno, že duch, ktorý tu prebýval
a v spoločenstve cirkevnej školy prebýva, je
iný. Všetci učitelia, rodičia, žiaci a ostatní
zamestnanci školy ukázali, že svidnícka
cirkevná škola nie je len miestom výchovno vzdelávacím, ale aj miestom spoločenského
života detí a ich rodičov.
Ďakujeme Nebeskému Otcovi, za všetky
milostí, ktorých sa nám dostáva, ďakujeme
mu za to, že požehnáva náš každodenný život
v škole.
Mgr. Helena Varchulová

SPRÁ VY Z DOMOVA
Aj nový ordinár zdôraznil, že z kresťanského pohľadu ¡e
služba v ozbrojených silách predovšetkým upevňovaním
pokoja. Preto Cirkev venuje tejto spoločenskej oblasti
zvýšenú pozornosť a zriaďuje vojenské ordinariáty, aby
sa dostala čo najbližšie k pracovníkom ozbrojených síl.
Inauguráciou vojenského ordinariátu vznikla na
Slovensku nová diecéza. Patria do nej zamestnanci
ozbrojených síl a ozbrojených zborov na Slovensku,
zamestnanci štátnej správy súvisiacej s týmito rezortmi,
študenti vojenských a policajných škôl, väzni a pracovníci
väzníc, ako aj ich rodinní príslušníci.
TKKBS
HAŽIN NAD CIROCHOU - Prvá návšteva sídelného
prešovského biskupa Mons. ThDr. Jána Babjaka, SJ,
od svojho nástupu na prešovský biskupský stolec
v rodnej obci Hažín nad Cirochou sa uskutočnila
v nedeľu 2. marca 2003. Otec biskup Ján slávil spolu
s košickým apoštolským exarchom vladykom Milanom
Chauturom, CSsR, a viacerými kňazmi archijerejskú sv.
liturgiu v spoločenstve svojich rodákov. V miestnom
chráme predsedal sv. liturgii, ktorá sa začala o 9.30
hodine. Homíliu predniesol košický apoštolský exarcha
Mons. Milan Chautur. V nej sa zameral na prichádzajúce
pôstne obdobie, ktoré každého kresťana pozýva
k prehodnoteniu doterajšieho života, k prehĺbeniu
pokánia a má viesť k tomu, aby sa z nás stali noví
ľudia. Po sv. liturgii odzneli slová poďakovania za
návštevu otca biskupa, ako aj slová radosti nad
spoločne stráveným časom. Otec biskup Ján sa po sv.
liturgii ešte stretol v rozhovore s miestnymi veriacimi
a jeho rodákmi.
(m )

NITRA - Apoštolský nuncius v SR Mons. Henryk Jozef
Nowacki navštívil 6 .2 .2 0 0 3 Spolok sv. Vojtecha
v Trnave. Stretnutie s vedením a zamestnancami SSV
sa začalo bohoslužbou, ktorú celebroval apoštolský
nuncius. Koncelebrovali Mons. Štefan Vrablec, pomocný
bratislavsko-trnavský biskup a predseda SSV, Vendelín
Pleva, riaditeľ SSV a kňazi - členovia Výboru SSV.
Nuncius v homílii zdôraznil nutnosť evanjelizácie
a pripomenul významné miesto SSV pri reforme
spoločnosti. Po bohoslužbe vedenie SSV oboznámilo
apoštolského nuncia s históriou tejto inštitúcie, poukázalo
na význam Spolku sv. Vojtecha v dejinách, ale aj v
súčasnosti. Napriek tomu, že SSV je občianskym
združením, tvorí pevnú jednotu s Cirkvou, a to je
zvýraznené skutočnostou, že predsedu SSV menuje KBS
zo svojich radov.
Po dôkladnej prehliadke historických budov sa Mons.
Nowacki oboznámil s tvorbou edičného oddelenia,
vypočul si informáciu o obchodnej činnosti SSV,
prehliadol si trnavskú predajňu SSV, oboznámil sa so
stavom členskej základne SSV a na záver svojej
návštevy sa zapísal do Zlatej knihy SSV.
Návšteva apoštolského nuncia v SSV zapadá do rámca
jeho poznávania života a činnosti Katolíckej cirkvi na
Slovensku. Pre SSV je táto návšteva významným
impulzom pre rozvoj činnosti, ale aj holdom vďaky
zakladateľom SSV a tiež tým, ktorí sa podieľali na
obnovení SSV a jeho činnosti i celej členskej základne,
ktorá má viac ako 115 000 členov.
ThLic. Daniel Dián, člen Výboru
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SPRÁVY Z DOMOVA
Vyhlásenie biskupov Slovenska
Dňa 25. marca si pripomíname 15. výročie sviečkovej
manifestácie veriacich na Hviezdoslavovom námestí
v Bratislave. Išlo o ojedinelá udalosťza štyridsať rokov
komunistického režimu na Slovensku.
Vieme, že najväčšou snahou komunistického režimu
bola ateizácia obyvateľstva. Veriaci kresťan nachádza
prameň svojej ľudskej dôstojnosti v Bohu. Hlavným
znakom ľudskej dôstojnosti je sloboda. Slobodný človek
je tvorivý, hlási sa k zodpovednosti za svoje skutky
a vie byť autonómny, aby nebol akousi hračkou
v rukách iných, ale aby sám rozhodoval v tých
záležitostiach, ktoré mu boli Bohom zverené. Kto je
vierou silne zakotvený v Bohu, s tým sa manipulovať
nedá. Takí ľudia sú veľmi nepohodlní každému, kto
má totalitárne zámery.
To bol dôvod, prečo komunizmus videl v kresťanstve
hlavného nepriateľa. V boji proti náboženstvu sa
používali metódy každého druhu. Najskôr drsné
prenasledovanie, potom spôsoby akoby jemnejšie, ale
vo svojej podstate vždy veľmi zákerné. Znakom tohto
boja bolo, že navonok sa deklarovala náboženská
sloboda. Zaručovala ju ústava, zákony, vychvaľovali
ju všetky komunikačné prostriedky, učilo sa o nej
v školách, rozprávalo o nej odborové hnutie aj všetky
spoločenské organizácie. Skutočnosťvšak bola opačná.
Každý krestán na vlastnej koži cítil, aký tvrdý boj sa
vedie proti kresťanstvu i proti kresťanom. Takto sme
žili celé desaťročia a najväčšie nebezpečenstvo
spočívalo v tom, že sme to začali považovaťza takmer
normálne. Mnohí si to aj uvedomovali, ale nemali
odvahu to vysloviť nahlas.
Do tejto situácie znevažujúcej dôstojnosťčloveka vniesli
niekoľkí aktívni kresťania svetlo nádeje. Koncom roka
1987 v Československu iniciovali podpisovú akciu za
náboženskú slobodu. Povedali zreteľne a nahlas, že
u nás je náboženský útlak. Táto pravda zaznamenala
taký ohlas, že zakrátko podpísalo petíciu do tristotisíc
veriacich a v apríli 1988 už bolo zozbieraných okolo
pol milióna podpisov.
Podpisovou akciou nadobudli niektoríveriaci kresťanskú
odvahu a prišli na myšlienku usporiadať pokojnú de
monštráciu. Kto pozná mocenské praktiky vtedajšieho
režimu, vie, že to bola skutočne odvážna myšlienka,
ale myšlienka hodná krestánov. Tejto ateistickej moci
sa rozhodli čeliť modlitbou, s horiacimi sviečkami
v rukách.
Dr. František Mikloško na žiadosť mnohých veriacich
oznámil úradom, že v piatok 25. marca 1988 o 18.00
hodine sa bude konať pred Slovenským národným
divadlom na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave
tiché tridsaťminútové zhromaždenie veriacich na
podporu žiadosti petície, náboženskej slobody
a občianskych práv.
Úrady sviečkovú manifestáciu najprv zakázali, ked'však
žiadatelia vyvrátili ich argumenty a na akcii v súlade
so zákonom trvali, štátna moc podnikla mnohé opat
renia na jej prekazenie. Na vysokých školách v piatok
zrušili prednášky, zavreli internáty a vysokoškolákov
poslali.domov. Doprava bola obmedzená. Na cestách
dlhotrvajúce policajné kontroly znemožňovali prístup
do Bratislavy, mnohým kresťanom určili v zamestnaní

Vedecká konferencia v Centre Spirituality
Východ - Západ v Košiciach
entrum Spirituality Východ - Západ Mi padom, o ktorej bol Solovjov presvedčený, ako
chala Lacka - vedeckovýskumné praco o nevyhnutnej skutočnosti.. Preto sa právom
visko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity
považuje za duchovného otca ekumenízmu.
v Košiciach na ulici Komenského 14, uspo Prof. PhDr. Ján Komorovský, CSc. sa vo svojej
riadalo v sobotu 8. marca 2003 vedeckú prednáške: „Sociálna otázka vo filozofii VI.
konferenciu pod názvom: „Kresťanská spo Solovjova", dotkol sociálnych postojov a úvah
ločnosť a kultúra vo filozofii Vladim íra Solovjova, ktorý videl riešenie tejto otázky
S. Solovjova". Dôvodom k jej uskutočneniu v kresťanskom štáte. Nenechal však projekt,
bolo 150. výročie od narodenia tohto ná ako by mal takýto štát vyzerať. Prof. PhDr. Peter
boženského filozofa, teológa, mystika Líba, DrSc. prednáškou: „Senzibilná kultúra
a básnika.
a projekt kultúry VI. Solovjova", poukázal na
Naplnenú prednáškovú sálu poslucháčmi krízu vtedajšej západnej kultúry, ktorou bol
privítal a konferenciu otvoril p. Milan Lach, v mladosti ovplyvnený aj Solovjov, ale od ktorej
SJ, poverený dočasným vedením Centra. sa neskôr dištancoval. Solovjov skonštatoval,
Medzí významných hostí patrili košický že na západe sa stala kultúra božstvom. Ako
arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, vladyka Milan jediné riešenie v oblasti kultúry, považoval
Chautur, CSsR, košický exarcha, vladyka Ján uplatnenie vzťahu, ktorý existuje v Najsvätejšej
Babjak, SJ, prešovský biskup, protosynkel Trojici, vzťah lásky. Prof. PhDr. Július Rybák,
o. Vladimír Tomko, predseda košického Samo CSc. mal prednášku na tému: „Marginálie k
správneho kraja RNDr. Rudolf Bauer čí vyšší „Zmyslu lásky" VI. Solovjova", kde sa pozas
rehoľní predstavení. S potešením možno tavil pri niektorých častiach Solovjovovej kníhy
povedať, že medzí prítomnými nechýbali ani Zmysel lásky. V poobedňajšom bloku Doc,
tváre mladých ľudí - bohoslovcov či laikov.
ThDr. Helena Hrehová, PhD. vo svojej pred
Na úvod konferencie pozdravil prítomných náške: „Etický systém VI. Solovjova", prítom
dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity ných oboznámila s jeho dielami „Duchovné
prof. Ladislav Csontos, SJ. Po ňom, v krátkom základy života", „Ospravedlnenie dobra"
súhrne prof. Ján Komorovský, ideový pôvodca a „Legenda o Antikristovi", kde autor podáva
konferencie, predstavil život Vladimíra Serge- svoje predstavy o morálnom konaní a o etic
jeviča Solovjova (1853 -1900). Slova sa ujal kých princípoch, ktoré človeka upriamujú na
p. Cyril Vasiľ, SJ, dekan Právnickej fakulty Boha. PhDr. Míluša Bubeníková v prednáške:
Pápežského východného inštitútu v Ríme, „VI. Solovjov proti básnickému formalizmu“,
ktorý bol moderátorom celej konferencie.
poukázala na fakt, že k lyrickej poézií, ako
So svojimi príspevkami vystúpilo sedem k vyjadrovaciemu umeleckému prostriedku
prednášateľov, ôsma prednášajúca PhDr. mal najbližšie a že po hudbe je najkrajšou
Zlatica Plašíensková, CSc. sa kvôli vážnej formou vyjadrenia v umení. Po prednáškach
príčine ospravedlnila. Doobedňajší blok začal nasledovala krátka rozprava k diskusnému
ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc. prednáškou: príspevku PhDr. Dušana Tellíngera, CSc.
„Solovjovova koncepcia integrálneho poz 0 preklade reálií z ruštiny.
nania". Podľa ktorého Solovjov považoval za
Na záver konferencie vladyka Ján Babjak,
úplné poznanie iba také, ktorév sebe obsahuje SJ, vyjadril potešenie nad tým, že táto
súhrn filozofie, prírodných vied a teológie. konferencia priniesla poslucháčovi oboha
Označil Solovjova, ako toho, ktorý predbehol tenie pre náš život. Poďakoval prednášajúcim
dobu vo svojom myslení o niekoľko rokov. Doc. 1vytrvalcom v počúvaní až do konca a pôst
ICDr. Cyril Vasiľ vo svojom príspevku: „Dogma nou modlitbou 40-krát „Pane zmiluj sa"
tický rozvoj vo väzbe východnej a západnej zakončil túto vedeckú konferenciu. Z nej
cirkvi z pohľadu VI. Solovjova", ho predstavil Centrum Spirituality Východ -Západ Michala
ako teológa hlavne v otázke Cirkvi a jej Lacka v Košiciach chystá vydať zborník
univerzálnej jednoty medzí Východom a Zá prednášok.
P Milan Lach, SJ
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Konfederácia politických väzňov Slovenska Vás pozýva na seminár a spomienkové stretnutie
„Bolestné 53. výročie zlikvidovania Gréckokatolíckej cirkvi 28.IV.1950 a kruté prenasledovanie
kňazov, ich rodín a veriacich za vládnutia komunizmu v Československu“, ktoré sa uskutočni
26.4.2003 v sále Mestského kultúrneho strediska, Nám. osloboditeľov 25 v Michalovciach.
Program:
8.00 hod. 1. Archijerejská sv. liturgia s panychídou, za účasti biskupov oboch obradov v Chráme
Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach
2. Odhalenie pamätnej tabule na budove kláštora oo. redemptoristov
3. Prehliadka výstavy s občerstvením v kultúrnom stredisku
10.30 hod. 4. Otvorenie seminára
5. Prednáška na tému: Utrpenie gréckokatolíckej cirkvi za komunistického vládnutia
v Československu (ThDr. Peter Šturák)
6. Vystúpenie vzácnych hostí so svedectvami na uvedenú tému
7. Diskusia - svedectvá prítomných
8. Záver seminára
9. Obed pre prihlásených od 13.30 hod. do 14.30 hod.
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Valné zhromnaždenie
Ekumenickej rady cirkví v SR
ntegračný proces ako duchovná úloha, bola
témou Valného zhromaždenia Ekumenickej
radycirkvív Slovenskej republike, ktoré sa usku
točnilo 3.-4, marca 2003 v Bratislave. Delegáti
členských cirkví Ekumenickej rady, cirkví so šta
tútom pozorovateľa, členovia pracovných ko
misií Ekumenickej rady a predstavitelia orga
nizácií spolupracujúcich s cirkvami sa stretli
v priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty
UK na Bartókovej ulici v Bratislave. Svoju účasť
potvrdili generálny biskup ECAV na Slovensku
a predseda ERC v SR Július Filo, biskup Refor
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SPRÁ VY Z DOMOVA

movanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
a podpredseda ERC v SR Géza Erdélyi, zástupca
KBS a pomocný spišský biskup Andrej Imrich,
biskup Západného dištriktu ECAV Ivan Osuský
a ďalší zástupcovia cirkví. Prítomní boli hostia
zo spolupracujúcich kresťanských združení
a organizácií: Slovenská biblická spoločnosť,
Ježiš pre každého, Evanjelická aliancia v SR,
YMCA, Ekuména Košice, Slovenský skautíng.
Zúčastnili sa aj zástupcovia Ekumenickej rady
cirkví v ČR, s ktorou ERC v SR úzko spolupracuje.
ebach

Kvetná nedeľa 2003
„Hľa tvoja Matka!"
„ Vy ste chrám živého Boha."
Gréckokatolícki biskupi Slovenska, vladyka ThDr. Ján Babjak, SJ, avladyka Milan
Chautur, CSsR, pozývajú detí a mládež našich farností na spoločné stretnutie s nimi. Toto
stretnutie sa uskutoční v Prešove dňa 13. 4. 2003 vo veľkej aule Krajského úradu
a v estrádnej sále nad kinom Klub.
Program stretnutia:
-12:30 hod. príchod do veľkej auly KÚ v Prešove
- 13:00 hod. začiatok stretnutia: modlitba, privítanie biskupov, detí a mládeže,
predstavenie jednotlivých dekanátov
-13:20 hod. odchod detí do 13 rokov do sály nad kinom Klub, kde začne ich program
s biskupmi
- 13:30 hod. začiatok programu (pantomíma, sprievodné slovo, spev, beseda
s biskupom, práca v skupinách)
-15:50 hod. odchod detí zo sály nad kinom do auly KÚ v Prešove
-16:00 hod. ukončenie stretnutia: modlitba, odovzdanie darov biskupom, spoločná
pieseň
Občerstvenie si každý účastník prinesie sám. Čaj sa bude podávať v obidvoch sálach.
Tešíme sa na spoločné stretnutie!

popoludňajšie zmeny a hlavných aktivistov zatkli
a v čase konania demonštrácie vyšetrovali, aby im
znemožnili zúčastniť sa na nej. Bratislavu obsadilo
množstvo policajtov s vozidlami a pracovníci
komunálnych služieb prišli s vozidlami na čistenie ulíc.
Napriek všetkým týmto zásahom i napriek daždivému
počasiu, zišlo sa veľa ľudí. Mnohí z nich zostali
v bočných uliciach, lebo na námestie sa pre policajné
prekážky nedostali.
Keď prišla osemnásta hodina, účastníci si zapálili
sviečky, zaspievali štátnu a pápežskú hymnu a začali
sa spontánne modliť. Do toho vstúpil ohlušujúci rev
sirén a húkačiek, pohli sa postrekové vozidlá, ktoré
silným prúdom špinavej vody brutálne napádali
zhromaždených. Príslušníci bezpečnosti v uniforme
i v civile mnohých bili, niektorých aj zatkli. Sviečkovou
manifestáciou veriaci kresťania dali zreteľne najavo,
že u nás niet ani náboženskej, ani občianskej slobody,
neváhali prekonať strach a podstúpiť nebezpečenstvá.
Je to udalosť, ktorá zreteľne odhalila stav spoločnosti,
ukázala, že je potrebná zmena a predovšetkým
vzbudila v ľuďoch túžbu po slobode. Preto nesmie byť
zabudnutá v našich dejinách. Keď si pripomíname jej
15. výročie, my biskupi chceme vyjadriť uznanie
a vďaku všetkým, čo vtedy prejavili odvahu nesúhlasiť
s totalitou a tak prispeli k pádu neľudského režimu.
Sviečková manifestácia, ktorú nazývame aj Bratis
lavským veľkým piatkom, je pre nás výzvou, aby sme
vždy túžili po pravej slobode, vážili si ju, nikdy slobodu
nezneužívali a nedovolili návrat totality. Uvedomme
si, že pravá ľudská sloboda korení v Bohu. Primknime
sa k nemu, nech nás vedie on sám, aby sme si zachovali
ľudskú dôstojnosť
la Konferenciu biskupov Slovenska
Mons. prof. ThDr. František Jondra
predseda KBS
prevzaté z TKKBS

Naši novokňazi

Mgr. Martin Chudik

Mgr. Viktor Kučerka

Mgr. M arcel Mojzeš

Mgr. Patrik Székely

nar. 30.7.1978 v Bardejove, diakonát: 23. 3. 2003 o 10.00 hod.
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Pre
šove (starosloviensky), vysviacka:
27. 4. 2003 o 10.00 hod. v Kated
rále sv. Jána Krstiteľa v Prešove(slovensky).
Primície: 11.5. 2003 o 10.00 hod.
v Bogliarke.

nar. 7.11.1947 v Horných Obdokovciach, vysviacka: 27. 4. 2003
o 10.00 hod. v Katedrále sv, Jána
Krstiteľa v Prešove(slovensky).
Primície: 10. 5. 2003 o 10.00 hod.
v Nitre-Kalvárii.

nar. 20.2.1975 v Bratislave, diakonát:
23.3. 2003 o 10.00 hod. v Katedrále
sv. Jána Krstiteľa v Prešove (staro
sloviensky), vysviacka: 27. 4. 2003
o 10.00 hod. v Katedrále sv. Jána
Krstiteľa v Prešove(slovensky).
Primície: 4. 5. 2003 o 10.30 hod.
v Bratislave.

nar. 17.6.1976 vTrebišove, dia
konát: 23. 3. 2003 o 10.00 hod.
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Pre
šove (starosloviensky), vysviacka:
27.4. 2003 o 10.00 hod. v Kated
rále sv. Jána Krstiteľa v Prešove(slovensky).
Primície: 8. 5. 2003 o 10.00 hod.
v Poprade.

|KRESŤANSTVO NANOVO OBJAVENÉ ŽIVOT KRESŤANA V KONFRONTÁCII S POLITICKOU MOCOU

Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta
ajte cisárovi, čo je cisárovo, a čoje Božie,
Bohu!
Minule sme uvažovali o tomto Ježišovom
výroku. Videli sme, že druhá časť je to
najvážnejšie, čo Ježíš na tému politiky pove
dal. Hovorí, že Bohu máme dať to, čo je jeho
vlastníctvom, a tým je človek, jeho srdce
a svedomie. Vysvetlili sme, že ak svetská moc
nesiaha na toto Božie vlastníctvo, pre kresťana
je prijateľná. V tomto zmysle Ježiš relativizuje
každú politickú moc a odníma jej to posta
venie, ktoré si rada privlastňuje, alebo ktoré
jej my priznávame. Pre kresťana musí byť cen
trálnym bodom iba Boh. Panovníka, ktorý sí
neuzurpuje jeho miesto, možno tolerovať. Tým
nás Ježiš učí, že kresťanom možno byť na

D

Tieto hebrejsképísmená znamenajú „Ježiš“. Tabulkaje odliatkom nápisu, ktorý bol objavený vr. 1934 na antickej
nádobe, v ktorej boli uložené kosti
každom mieste pod slnkom, za každej vlády
a v každom zriadení.
Z čoho vyplýva táto Ježišova ľahostajnosť
voči tomu, kto nad ním vládne? Vyplýva
z jeho poznania, že na tejto zemi nejestvuje
moc, ktorá by bola bez hriechu, a preto
nejestvujú spravodlivé politické zriadenia
alebo systémy. Sú iba zlé, horšie a ešte
horšie. To nie je pesimizmus alebo rezig
nácia. To je triezvy pohľad na vec, na to, čo
sa deje na tomto svete. Naša súčasná si
tuácia to iba potvrdzuje!

,
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Prečo je to tak?
Všetky spoločenské zriadenia sú dielom
človeka. Božie zjavenie hovorí o človekovi,
a to o každom, že sa rodí v hriechu. Hriech
poznačí a svojím jedom otrávi každý ľudský
skutok: „ Pán videl, že ľudská neresť na zemi
je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je
ustavične naklonené na zlé" (Gn 6, 5). Tu je
vyjadrené, ako človeka vid í Boh, jeho
mienka o nás. A keďže to nie je mienka len
tak hocikoho, ale Boha, je to najhlbšia
pravda o človeku.
Venujme' sa chvíľu tomuto vážnemu
zisteniu. Odkiaľ sa vzala táto zvrátenosť?
Boh stvoril človeka z lásky, a z tejto lásky
mal človek čerpať svoju životnú istotu
a šťastie, o ktoré ho nemalo obrať nič, ani
smrť. Raj opísaný v Biblií je vlastne iba
symbolom tejto skutočnosti. Človek však bol
stvorený slobodným a Boh pripustil skúšku
tejto slobody, lebo to bol najväčší dar, ktorý
mu dal. Všetci poznáme drámu tejto skúšky,
ako je opísaná v Knihe Genezis v rozhovore
hada s Evou: „Prečo nesmiete jesť z ovocia
stromu v strede raja?, opýtal sa had. Lebo
by sme zomreli, odpovedala žena. Tu povedal had žene: «Nezomriete, ale Boh vie, že

v deň, keď budete z nehojesť, otvoria sa vám
oči a vy budete ako Boh, budete poznať
dobro a zlo.»" Ak má satan, ktorého symbo
lom je tu had, pravdu, potom Boh skryl pred
človekom niečo naozaj veľmi vážne. Skryl
pred ním možnosť, ako sa môže realizovať
až do rovnosti s Bohom. A takého Boha
možno nazvať „láskou"? Určite nie!
Trhať a jesť z ovocia značí, že človek sata
noví uveril. A vtedy Boh prestal byť preňho
istotou, zmyslom i jediným zdrojom života.
Od tej chvíle sme všetci egoisti, zúfalo hľa
dajúci život a šťastie, kde sa dá: v peniazoch,
v úcte, v úspechu, v láske od iných atď. Tieto
vecí, samozrejme, nie sú zlé. Tragédiou však
je, že my ich absolutizujeme. A beda, ak nám
ich niekto chce vziať, vtedy sa bránime
zúrivo až do vysilenia.
Tu je dôvod, prečo si ľudia skáču do vlasov,
prečo máme ustavične voči iným požiadavky
a chceme, aby nám blížny ustúpil z cesty.
Takýto je každý človek. Od sveta žiada to,
čo mu môže dať iba Boh. A takýto človek,
tvorí pozemské zákony i politické a spolo
čenské systémy! A pretože dielo je vždy
obrazom tvorcu, aj tie najšľachetnejšie my
slené spoločenské systémy sa časom zdefor
mujú a prehnijú! Preto sa Ježiš Kristus,
napriek mnohým provokáciám, nedal strhnúť
horúčkou politického boja. Načo? Aby
odstránil nejaké politické zriadenie a na jeho
miesto nastúpilo iné, ktoré o chvíľu bude
rovnako zlé alebo ešte horšie? Nie! Nato ho
Boh na svet neposlal. Ježíš vedel, že jeho
poslanie je zničiť zlo v jeho koreňoch, zmeniť
srdce človeka. Toto bola „politika" Ježiša
Krista, a tej sa úplne zasvätil!
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P. Alfréd Choiewinski, SJ
preklad: o. Mgr. Peter Rusnáh ■

Neoslávené desiate narodeniny
jedného zboru
esaťročný chlapec chodí už do piatej
triedy a všeličo si pamätá. Veselé i tie
menej veselé príhody. Vníma svet okolo seba
a každý deň objavuje stále niečo nové. Má
túžbu staťsa veľkým a niečo znamenať. Občas
sa vracia v spomienkach do ranného detstva.
Začal som dosť netradične. Veď napokon
aj spevácky zbor, o ktorom je reč, je na naše
pomery netradičný. Kde nájdete u nás
gréckokatolíkov, 40 - členný mužský spevác
ky zbor s vekovým priemerom 23 rokov? Je
iba jeden. Zbor sv. Romana Sladkopevca pri
kňazskom seminári blaženého biskupa Petra
Pavla Gojdiča, OSBM, v Prešove. Na jeseň
minulého roku, ticho a bez nejakej veľkej
slávy, aspoň ja o tom neviem, oslávil svoje
desiate narodeniny. A to je už niečo.
Pamätám si presne na prvú spevácku
skúšku tohto zboru. Bolo to v októbri 1992 na
prvom poschodí kňazského seminára vo
vtedajšej študovní pri knižnici, asi v miestach
terajšieho rektorátu. Organizátori Festivalu
Sakrálneho umenia pozvali nás, prešovských
bohoslovcov spievať do Domu umenia v Ko
šiciach. Jedným z podujatí bola aj prehliadka
zborov kňazských seminárov. A keďže do
vtedy od obnovenia kňazského seminára roku
1990, žiaden zbor neexistoval, tak sa jedno
ducho založil. Za jeden mesiac bol repertoár
ako tak nacvičený.

D

Zbor sv. Romana Sladkopevca
Členmi zboru boli bohoslovci od prvého až
po piaty ročník. Ale najviac ich bolo z vtedaj
šieho prvého ročníka v akademickom roku
1992/93, ktorí neskôr tvorili po celý čas pobytu
v seminári jadro zboru. Dirigentom zboru bol
vtedajší laický študent Gréckokatolíckej boho
sloveckej fakulty a teraz už prednášajúci pedagóy PeadDr. Šimon Marínčák z Košíc. Musím
povedať, že nám dával poriadne zabrať. Ale
stálo to za to. Náš repertoár sa na začiatku
skladal asi z týchto skladieb: Bohorodice Divo,
Čertoh tvoj, Nyni otpuščáješi a víachlasné
Blaženstvá v cirkevnej slovančíne.
Po festivale v Košiciach sme pokračovali
so skúškami ďalej. Začali sme cvičiť vo veľkej
aule na prvom poschodí na Gréckokatolíckej
bohosloveckej fakulte. Pribúdali nové skladby.
Hlavným zdrojom sa pre nás stala Svätá
božská liturgia pre mužský zbor od Košeca.
Tieto skladby, ak ma sluch neklame, sú
v repertoári dodnes. Jedni bohoslovci odchá

dzali a noví prichádzali. Ostali tí, ktorí naozaj
mali chuť spievať a mali aj vytrvalosť chodiť
na nácviky. Tie zaberali dosť času. Čo sa
nestihlo nacvičiť na hlavnej skúške, doťaho
valo sa potom v seminári po večeroch v čase
voľna do dávania bodov na rozjímanie. V se
minári skúšky viedli Pavol Bardzák a Milan
Lach. Pri význačnejších príležitostiach sme
začali spievať zborové sväté božské liturgie
v seminárnej kaplnke či v katedrálnom
chráme. Predstavení kňazského seminára
mali pre túto aktivitu pochopenie.
Asi v roku 1994 vystriedal Dr. Šimona
Marinčáka, ktorý išiel na štúdiá do Rakúska,
nový dirigent Dr. Pavel Vasíľ, ktorý vedie zbor
doteraz. Naše začiatky bolí dá sa povedať aj
humorné. Ako raritu možno uviesť, že sme ako
chrámový spevácky zbor spievali aj na prvom
ročníku Gospelového festivalu Lumen v Trnave
v roku 1994, kde sme zožali potlesk, asi práve
pre kontrast gospelu - rockovej kresťanskej
hudby a byzantského chrámového spevu.
Medzi prvými verejnými vystúpeniami bola
účasť na festivale speváckych zborov v Hertníku, na primíciách o. Jána Lemeša v Dlhom
Klčove a pod. Asi najvýznačnejšou udalosťou
pri počiatkoch zboru bolo spoločné spievanie
Akatistu k Bohorodičke pri návšteve Svätého
Otca Jána Pavla 11. v Prešove v júli 1995.
Skoro súbežne sa od začiatku zboru začala
formovať menšia skupina do
desať - dvanásť bohoslovcov pod
vedením Pavla Bardzáka, v kňaz
skom seminári známej pod náz
vom „dvanástka". Na začiatku
bol repertoár skromný: Svjatyj
Bože, ktorého nápev vymyslel
o. Milan Gábor, potom pričasten
Ťílo Christovo a iné. V novembri
1993 sme nacvičili sv. liturgiu sv.
apoštola Jakuba, ktorá bola
v prešovskej katedrále. Na jar ro
ku 1994 sme boli oslovení riaditeľom Byzantu
Ing. Vladimírom Miroššayom, čí by sme
nechceli naspievať v rozhlasovom štúdiu na
magnetofónovú kazetu Akatist k presvätej
Bohorodičke. V apríli sa projekt zrealizoval za
tri dni v košickom štúdiu Slovenského roz
hlasu. Boli to títo: Sólo spev: Juraj Terek, prvý
tenor: Ivan Molčányí, Pavol Bardzák, druhý
tenor: Jozef Gača, Milan Lach, barytón: Marcel
Mojzeš, Bas: Milan Gábor. Ak niekde vystu
poval zbor, skupina sa predstavila taktiež
jednou - dvoma skladbami. Dejiny zboru sa
písalí naďalej, ale o tom už niekto iný.
Nechcem zabudnúť na nikoho z tých, ktorí
tvorili začiatky, ale aj pokračovanie zboru sv.
Romana Sladkopevca. Všetkým vám, pred
stavení kňazského seminára, páni dirigenti,
spolubratía v kňazskej službe a bohoslovci
patrí vďaka. Svjatyj Romane Sladkopívče,
moli Boha o nas.
P. Mgr. Milan Lach, S J

M O D L IT B A O TC OV PÚŠTE

PODMIENKY MODLITBY
Ticho
Modlitba je spoločenstvo, je to živý vzťah k Bohu.
Základným predpokladom k modlitbe je preto
umenie počúvať. Vynikajúcou pomôckou, ktorá
priamo núti k počúvaniu, je ticho.
Jedného dňa prišiel Otec Arsénius na miesto, kde
boli bambusy, ktoré sa kývali vo vetre. Starec sa
opýtal bratov: „Čo má znamenať ten hluk?" „To sú bam busy," odpovedali. Nato im starec
povedal: „A k sa niekto sn aží o uzavretosť
a počuje pritom spev vtáka, jeho srdce už nie je
ta k u zavreté. Tým v ia c vy v hluku týchto
bam busov!"
Pre Otca púšte ticho znam enalo dať priestor
k prijatiu slova, ktoré nepochádza iba od ľudí.
Jeden brat sa spýtal mladého mnícha: „ Je lepšie
mlčať alebo hovoriť?" M ladík mu odpovedal: „Ak
ide o slová neužitočné, nevyslovuj ich, ak ide
o slová dobré, daj priestor dobru a hovor. Ale aj
keď sú to slová dobré, nepreťahuj ich: rýchlo ich
ukonči a znova sa ponor do ticha."
Isteže, ak by manželia praktizovali medzi sebou
toto múdre učenie, určite by to ich vzťahu veľmi
neprospelo. Musíme mať stále na pamäti, že ide
o tých, ktorí sa vydali na púšť, pretože k tomu
pocítili zvláštne volanie, a oni potom v neustálom
tichu mohli lepšie než my, ktorí sme zahrnutí
toľkými starosťami a praktickými záležitosťami,
vnímať jemnú a tichú Baránkovu reč. Ak však
chceme i my rozumieť tejto Božej reči, bude
možno nutné sem-tam odísť do ticha, aby sme
vôbec mohli okúsiť to, že Boh naozaj hovorí lebo jeho „re č " je iná, než tá naša ľudská.

Upravil: o. Mgr. Juraj Gradoš
Preložené z titulu: Bonaventura J. Štivar, OFM
Cap., Modlitba Okú poušte, Matice
qfrilometodejská, s. r. o., Olomouc, 1998, s. 3-4.
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S lová z n o v é h o k lá što r a
R

o z h o v o r s n o v ý m i k o n t e m p l a t ív n y m i k l a u z ú r n y m i r e h o ľ n íč k a m i v
kláštory dávajú možnosť
všetkým tým, ktorí hľadajú
podmienky k modlitbe, za
mysleniu a duchovnej ob
nove prežiť takéto dní u nás.
Sme na jednom mieste, ale
ľudia k nám prichádzajú,
aby sa delili so svojimi ra
dosťami i trápeniami. Často
nám píšu, telefonujú s veľ
kou vierou v moc modlitby.
Prinášame ich Bohu a poná
rame ich v jeho bezhraničnej
láske, aby v svojich trápe
niach zakúsili jeho živú
prítomnosť.
O tom, že každý človek je
jedinečný, neopakovateľný,
nekonečne Bohom milova
ným dieťaťom má pripomí
nať aj naše rehoľné rúcho
tmavočervenej farby.

Snímka: archív sestier redemptorístiek

A v súvislosti s vami sa
často používa prívlastok
kontemplatívne. Priblížite
nám podstatu tohto slova
pre Vašu rehoľu?
Sr. Helena Dudová, OSsR:
Zakladatelka Rehole redemptorístiek Mária Celeste Crostarosa (1696-1755)
Niekedy sa mi zdá, že toto
A Aká je charízma a poslanie rehole? slovo je v dnešnom svete zahalené rúškom
Sr. Helena Dudová, OSsR: Rehoľa Najsvä tajomnosti a spája sa s niečím nedosiah
tejšieho Vykupiteľa -OSsR -(redemptorístky) nuteľným. Jednoducho je to Boží dar hlbokej
je kontemplatívnou a klauzúrnou rehoľou. milujúcej jednoty s Bohom, ku ktorej on sám
Má v Cirkvi svoje osobitné poslanie: byť nás pozýva, aby sme sa potom stali darom
jasným a žiarivým svedectvom lásky, ktorou lásky pre iných. Tento íntímny vzťah s Bohom
nás Boh miluje v Kristovi. Túžime, aby naši nie je vyhradený len pre svätých a mystikov,
bratia a sestry dospelí k plnému poznaniu o ktorých čítame v knihách. Je to a mala by
tejto lásky. Boh nás povolal, aby sme boli to byť cesta a cieľ každého človeka, nezávisle
pre celý svet živou pamiatkou - ustavičným od toho aké je jeho životné povolanie.
pripomínaním toho, čo Ježiš počas svojho Samozrejme, tak ako v každom vzťahu, aj vo
pozemského života urobil pre našu spásu. vzťahu k Bohu je potrebné naše osobné
Kontemplatívne klauzúrne rehoľníčky sú zaangažovanie. Naša zakladateľka vnímala
Cirkvou poverené ustavične sa modliť. Túto túto skutočnosť kontemplácie ako skúsenosť
našu charizmu realizujeme skrze život milujúceho pohľadu Boha na nej samej. Táto
modlitby, vzájomnú lásku v spoločenstve. skúsenosť lásky vedie k tomu, že jej pohľad
Život v klauzúre nie je útekom pred každo viery a všetko je upriamené na Ježiša. Jej
dennými problémami, ľahostajnosťou voči odpoveďou lásky je zrieknutie sa svojho „ja"
udalostiam sveta. Klauzúra nie je cieľ, ale a radikálne nasledovanie jeho života a pohľad
prostriedok ako sa dať k dispozícii Ježišovi na život nie telesnými očami, ale očami Krista.
Snažíme sa náš osobný intenzívny dyna
pre potreby Cirkvi a sveta. Klauzúra pred
stavuje znamenie svätej ochrany Boha nad mizmus lásky prežívaný vo vzťahu k Ježišovi
svojím stvorením, a na druhej strane zvláštny deliť s inými v našom každodennom živote,
spôsob, ako patriť len jemu samému, lebo najprv v našom rehoľnom spoločenstve,
jej úplnosť vystihuje absolútne odovzdanie a potom ako spoločenstvo žiariť tou Kristovou
sa Bohu. Kto sa stáva absolútnym vlast láskou, ktorou sa každá z nás naplňuje.
níctvom Boha, stáva sa Božím darom pre
A Kto bol zakladateľkou rádu a čo
í všetkých. Klauzúra nás nedelí od sveta, stáva
sa otvorenou bránou pre všetkých, ktorí bolo podnetom pre jeho vznik?
Sr. Jarm ila Raková, OSsR: Zakladateľkou
j hľadajú Boha. Hoci sme materiálne oddelené
í od sveta, predsa sme v ňom prítomné svojím našej rehole je služobnica matka Mária
svedectvom a otvorenosťou na iných. Z toho Celeste Crostarosa, talianska mystička
vyplýva ďalšia špecifika našej rehole. Naše 18. storočia, narodená v slnečnom Neapoli
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ačurove

(Taliansko). Je autorkou niekoľkých diel
o modlitbe a živote v zjednotení s Bohom
(napr. Rozhovory duše s Ježišom, Stupne
modlitby). Pochádzala z nábožnej šľachtickej
rodiny, v ktorej bola hlboko nábožensky
vedená. Sama milovala modlitbu a rozvíjala
svoj osobný duchovný život. Boh ju od
detstva viedol a ona s oduševnením odpo
vedala na Božiu lásku svojím úplným
oddaním sa jeho službe.
V
malebnom mestečku Scala, v kláštore
vizitiek, už ako novicka obdržala od Boha
zjavenia týkajúce sa nového inštitútu, ktorý by
pripomínal nekonečnú Božiu lásku k ľuďom.
Zjavenia neboli hneď prijaté. Človekom, ktorý
veľmi pomohol pri ich uskutočňovaní a rozoz
návaní hodnoverností diela, bol horlivý
neapolský misionár, sv. Alfonz de Líguorí.
Vďaka nemu biskup uznal hodnovernosť
zjavenia a 13. 5. 1731 vznikol v Scale nový
rehoľný inštitút, ktorý Svätá stolica v roku 1750
nazvala Rehoľou Najsvätejšieho Vykupiteľa.
Dekrétom Svätej kongregácie z roku 1895
boli jej diela uznané za doktrínálne správne
a 11.8.1895 sa začal jej proces blahorečenia.
A Koľko členiek má rehoľa a kde
všade kontem platívne sestry redemptoristky pôsobia?
Sr. Helena Džavoronková, OSsR: Duchovné
dcéry našej zakladateľky Márie Celesty Crostarosi majú svoje kláštory na všetkých kon
tinentoch. V približne 48 kláštoroch 500
sestier redemptorístiek. Tichým vyžarovaním
lásky, prostredníctvom neustálej modlitby
predlžuje misiu Najsvätejšieho Vykupiteľa.
A Do Sačurova ste prišli z BielskoBialej (Poľsko). Ako vním ate možnosť
aktívneho pôsobenia na Slovensku?
Sr. Alena Hutňanová, OSsR: Slovensko je
krajom, kde sme sa narodili a kde rástlo
povolanie každej z nás až do chvíle, kým sme
nevstúpili do poľského kláštora sestier
redemptorístiek v Bielsku - Bialej. Začalo sa
to 16. októbra 1993 vstupom prvých troch
Sloveniek. Je to pre nás miesto, kde sme
prežili roky našej počiatočnej formácie a kde
každoročne prichádzali nové povolania nielen
z Poľska, ale aj zo Slovenska a z Ukrajiny. Sme
teda Slovenky a našou túžbou bolo vrátiť sa
na Slovensko, aby sme v našom kraji mohli
založiť novú fundácíu našej rehole, a tak pris
pieť k tomu, aby charízma našej zakladateľky
sr. Márie Celesty, stala sa nielen známou,
ale v istom zmysle bola aj ponukou pre tých,
ktorí chcú kráčať po ceste lásky.
Okrem toho na Slovensku sú naši bratia
redemptoristi, ktorých apoštolát je podpo
rovaný kontemplatívnym životom redemptoristiek. Misijná služba, ktorú oni v Cirkvi vy
konávajú, je pre nás motiváciou k modlitbe,
čím sa my samy stávame skutočnými misío-

nárkami. Práve vďaka ním sme pred devia
timi rokmi nadviazali naše prvé kontakty so
sestrami v Poľsku.
ä j Na našom území pôsobíte už skoro
štyri mesiace. Aké sú vaše dojmy zo
Slovenska?
Sr. Alena Hutňanová, OSsR: Na Slovensko
sme prišli 12. decembra 2002, takže je to už
štvrtý mesiac nášho pobytu v kraji. Začiatky,
ako vždy, nie sú ľahké, ale Boh v nich udeľuje
zvláštne milosti, ktoré nám dávali úžasnú silu
čeliť začiatočným problémom a ťažkostiam.
Tešili sme sa aj z tých drobných vecí, ktoré
nám od prvej chvíle prinášali naši dobrodinci.
Situácia na Slovensku sa nepochybne za ten
dlhý čas zmenila a my sme sa ocitli akoby
v trochu inom svete. Dlhší pobyt v Poľsku
poznamenal aj našu slovenčinu, a preto sa
snažíme viac čítať slovenskú literatúru, aby
sme si doplnili našu slovnú zásobu. Za každú
dobrú radu v akejkoľvek oblasti sme nes
mierne vďačné.

Realizácia akých úloh vás v Sačurove čaká?
Sr. Helena Džavoronková, OSsR: Prvo
radým naším poslaním a úlohou je modlitba.
Hoci sme v Sačurove, našou modlitbou
objímame celú Cirkev, svetové dianie. Zvlášť
túžime našimi životmi modlitby sprevádzať
predovšetkým našu gréckokatolícku Cirkev,
eparchiu do ktorej patríme, náročnú službu
nášho vladyku Jána, duchovenstvo. Samo
zrejme, tých, ktorí sa porúčajú do našich
modlitieb. Darom modlitby podporujeme

Sestry redemptoristky v Michalovciach v Chráme Zoslania Svätého Ducha
misijnú činnosť našich bratov redemptoristov,
s ktorými tvoríme dvojitý inštitút.
Okrem toho naším svedectvom lásky,
prítomnosťou, slovom chceme byť pomocou
pre tých, ktorí smädia po živom Bohu.
Sačurov je naším prechodným kláštorom.
Naše spoločenstvo sa onedlho rozrastie o nové
sestry, ktoré sa formujú v materskom kláštore
v Bielsku- Bíalej. Ďalšou úlohou, ktorá stojí
pred nami, je pripraviť podmienky pre nové
sestry, nové povolania. Plánujeme s Božou
pomocou stavať kláštor vo Vra
nove nad Topľou -Lomnici. Preto
porúčame do vašich modlitieb
toto Božie dielo.

f
f
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Sestry tvoriace spoločenstvo redemptoristiek v Sačurove
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ä
Aký je vzťah sestier
k byzantskému obradu?
Sr. Alena Hutňanová, OSsR:
Byzantský obrad je drahý každej
z nás, kedže všetky štyri, ktoré
bývame v Sačurovskom dome,
sme gréckokatolíčky. Osobne
môžem povedať, že napriek
dlhodobému pobytu v Poľsku,
kde bol západný obrad, veľmi
som túžila po návrate k východ
nému obradu. Nikde na svete do
tejto chvíle nebolí sestry redemptorístky byzantského obradu.
A tak som nesmierne vďačná
Bohu za to, že nám pomáha
uskutočňovať toto dielo. Našou
túžbou je spojiť v jeden celok
východnú spiritualitu s charizmou sr. Márie Celesty, a tak byť
prínosom aj pre našu všeobecnú
katolícku Cirkev. Za ten čas, čo
sme v kraji, zisťujeme, že východná Cirkev na Slovensku
odkrýva nové poklady našej
východnej špirituality, pričom
siaha do koreňov a začína ich vy

dávať na denné svetlo. Snažíme sa poznávať
tieto nové prvky, ktoré sú predsa tak blízke
mníšskemu spôsobu života. Stále sme otvo
rené pre poznávanie, a tak aj liturgické
modlitby v našej kláštornej kaplnke snažíme
sa stále obohacovať.

A v čom v dnešnej dobe vidíte prínos
rehole pre človeka, ktorý uprednostňuje
vo svojom živote pseudohodnoty kon
zum nej spoločnosti pred hodnotam i
duchovnými?
Sr. Helena Dudová, OSsR: Každý Bohu
zasvätený život, každá rehoľa v svojej
špecifíke charizmy je darom pre Cirkev, pre
svet. Zasvätenému životu je zverená úloha
ukazovať na Ježiša, ako na cieľ, ku ktorému
všetko smeruje. Napriek tomu, že svet žije
inými hodnotami, naším životom svedčíme
o tom, že najväčším bohatstvom a šťastím
človeka je Boh. Iba on môže uspokojiť všetky
túžby ľudského srdca.
V každom z nás je túžba po kráse, láske,
šťastí. Niekedy si neuvedomujeme, že
hľadajúc to, hľadáme Boha, ktorý je prame
ňom toho všetkého.
V dnešnom svete sa hovorí o láske v rôz
nych podobách, ktorá často je ďaleko od
prikázania lásky, ktoré nám zanechal Kristus.
Myslím si, že duchovné bohatstvo našej
zakladateľky je aktuálne v súčasností.
Ukazuje cestu jednoty s Bohom skrze mod
litbu a vzájomnú lásku, cestu hlbokého
duchovného života, na ktorú sú všetci poz
vaní. Nie je to cesta ľahká. Je to cesta slobod
ného podarovania sa iným, odpustenia
a milovania do krajnosti, ako Ježíš. Je to
možné vďaka neustálej kontemplácii Kris
tovho tajomstva, ktoré rozvíja v nás vlastností
charakteristické pre naše spoločenstvo:
vnútornú radosť plnú úsmevu, úprimnú
jednoduchosť a pravú lásku.
Za rozhovor ďakuje Adriana Dolínská.
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Nanebovstúpenie (ž alm 4 7 )
án je Najvyšší... nad celou zemou veľký spev." Aj tu sa velebí Boh sediaci na tróne
kráľ (porov. Ž 47, 2). Toto úvodné v plností svojho kráľovstva. Tento kráľovský
zvolanie sa v Žalme 47 opakuje v rozličných
trón sa označuje za svätý, pretože obmedzený
obmenách. Predkladá sa ako hymnus zvrcho a hriešny človek sa k nemu nemôže priblížiť.
vanému Pánovi celého vesmíru a dejín: „ Boh Nebeským trónom je aj Archa zmluvy, ktorá
je kráľom celej zeme... Boh kraľuje nad sa nachádza v najposvätnejšej častí síonského
národm i" (Ž 47, 8-9). Tento chválospev chrámu. Týmto spôsobom sa vzdialený
Pánovi, Kráľovi sveta a ľudstva, ako aj iné a transcendentný, svätý a nekonečný Boh podobné skladby, ktoré obsahuje Kniha prispôsobujúc sa priestoru a času - stáva
žalmov, predpokladá slávnostnú liturgickú blízky svojim stvoreniam.
atmosféru.
Kráľ pokoja a lásky_________________________
Význam chrámu v Starom zákone____________ Žalm sa končí poznámkou udivujúcou svojou
Tento žalm nás uvádza do duchovného centra univerzálnou otvorenosťou: „Kniežatá náro
oslavy Izraela, oslavy, ktorá vystupuje do dov sa spolčujú s národom Boha Abrahámov
neba a vychádza z chrámu, z miesta, na ho" (Ž 47, 10). Vracia sa k Abrahámovi,
ktorom sa nekonečný a večný Boh zjavuje patriarchovi, stojacom nielen pri koreňoch
a stretá so svojím ľudom. Sledujme tento Izraela, ale aj ostatných národov. Vyvolenému
radostný chválospev v jeho základných ľudu, ktorý z neho pochádza, sa zveruje
okamihoch, ktoré sa podobajú dvom vlnám poslanie usmerniť k Pánovi všetkých, ľudí
na morskej pláží. Sú posunutým časovým všetkých kultúr, všetky národy, pretože on je
obrazom vzťahu medzi Izraelom a národmi. Bohom celého ľudstva, ktoré sa zhromaždí od
V prvej častí žalmu tento vzťah charakterizuje východu í západu na Sione, aby stretlo kráľa
nadvláda: „Podmaňuje nám národy a poha pokoja a lásky, jednoty a bratstva. Už prorok
nov nám kladie pod nohy" (Ž 47, 4), kým Izaiáš dúfal, že Boh vyzve znepriatelené
v druhej časti ho charakterizuje pričlenenie: národy odhodiť zbrane a žiť spoločne pod
„Kniežatá národov sa spolčujú s národom jedinou Božou vládou, pod vládou spravod
Boha Abrahámovho“ (Ž 47, 10). Badať teda livosti a pokoja. Oči všetkých sa budú upierať
veľký pokrok. V prvej časti (verše 2-6) sa na nový Jeruzalem, kde zostúpi Pán, aby
hovorí: „ Tlieskajte rukami všetky národy, zjavil svoju božskú slávu. Potom som videl;
jasajte Bohu hlasom radostným." V centre a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spo
tohto slávnostného potlesku je
mohutná postava najvyššieho
Pána, ktorému sa pripisujú tri
slávne tituly: „najvyšší, veľký
a hrozný" (Ž 47, 3). Oní zve
lebujú Božiu transcendenciu
(nadzmyslovosť), primát ab
solútneho bytia avšemohúcnosf. Aj zmŕtvychvstalý Kris
tus zvolá: „Daná mije všetka
moc na nebi í na zemí" (Mt
28,18).
Uprostred univerzálnej
Božej vlády nad všetkými
národmi sveta (porov. Ž 47,4)
modliaci sa vníma jeho prí
tomnosť osobitne v Izraeli,
vyvolenom Božom ľude, v mi
láčikovi, ktorýje najcennejším
a najdrahším Pánovým dedič
stvom (porov. Ž 47, 5). Izrael
sa cítí predmetom osobitnej
Božej lásky, ktorá sa prejavila
jeho víťazstvom nad nepria
teľskými národmi. Prítomnosť
Archy zmluvy pri izraelskom
vojsku počas bojov ím zaisťo
vala Božiu pomoc.
Druhá časť Žalmu 47 (ver
še 7-10) sa začína vlnou
chvály a slávnostným spe
vom: „Spievajte Bohu, spie
vajte, spievajte nášmu krá
ľovi, spievajte... mu chválo-

P
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čítať, zo všetkých národov, kmeňov, plemien
a jazykov. Stáli pred trónom... a mohutným
hlasom volali: „Spása nášmu Bohu, ktorý sedí
na tróne, a Baránkovi!" (Zjv 7, 9-10).
Kráľovská hodnosť Boha____________________
List Efezanom vidí uskutočnenie tohto proroctva
v tajomstve Krista Vykupiteľa, keď kresťanom
pochádzajúcim zo židovstva potvrdzuje: „Preto
pamätajte, že kedysi ste bolí pohanmi podľa
tela... lebo v tom čase ste bolí bez Krista, mimo
izraelského spoločenstva, bez účasti na
zmluvách s prisľúbením, bez nádeje a bez Boha
na svete. Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy,
čo ste boli kedysi däleko, stali skrze Kristovu
krv blízkymi. Veď on je náš pokoj! On z oboch
urobiljedno a vo svojom tele zbúral medzí nimi
múr rozdelenia, nepriateľstvo“ (Ef 2,11-14).
Kráľovská hodnosť Boha, ktorú ospevuje
Žalm 47, sa v Kristovi stala skutočnosťou na
zemi vo vzťahu k všetkým národom. Toto
tajomstvo neznámy autor z 8. storočia
komentuje vo svojej homílíí takto: „Až do
príchodu Mesiáša, ktorý je nádejou národov,
vznešené národy si neuctievali Boha a neve
deli, kto je on. A kým ich Mesiáš nevyslobodil
Boh nepanoval nad národmi skrze ich posluš
nosť a kult. Teraz však Boh nad nimi kraľuje
skrze svoje Slovo a svojho Ducha, pretože ich
vyslobodil zo lží a stal sa ich priateľom."
Ján Pavol U
audiencia 5.9.2001
upravila redakcid

Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros (28. apríl)
asón pochádzal z Malej Ázie, konkrétne
zvýznamného cilícijského mesta Tarzus,
rodiska svätého apoštola Pavla (porovnaj Sk
22,3), Sósipatros pochádzal z Achájska, teda
zo severnej časti gréckeho polostrova Pelo
ponéz. V dospelostí sa obidvaja stali kres
ťanmi a učeníkmi spomenutého Apoštola
národov, ktorý dokonca označuje týchto mu
žov v liste Rimanom (16, 21) za svojich
pokrvných, respektíve za svojich príbuzných
či rodákov (po grécky syngeneis).
Jasón bol ustanovený za biskupa vo
svojom rodnom meste Tarzus, Sósipatros za
biskupa v maloázijskom lykaónijskom meste
Ikónium. Obidvaja patrili do zboru sedem
desiatich svätých apoštolov, teda do širšej
skupiny Kristových učeníkov, ako napríklad
aj Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrít, Flegont a Hermés, o ktorých sme už písali
(porovnaj Slovo, apríl 2002, s. 19).
Po istom čase Jasón a Sósipatros
spoločne prišli na ostrov Kerkyra (dnes
Korfu), ktorý sa nachádza v lónskom
mori neďaleko Grécka, a vybudovali
tam nádherný chrám zasvätený svä
tému apoštolovi, piA/omučeníkovi a archidiakonoví Štefanovi (liturgická pa
miatka 27. decembra). Slávili v ňom
bohoslužby a mnohých obyvateľov os
trova priviedli ku kresťanskej viere.
Keďže Jasóna a Sósipatra ktosi
očiernil na najvyšších miestach, kráľ
Kerkylinos ich dal zatknúť a uväzniť. Vo
väzení svätí apoštoli svojimi postojmi
a rozhovormi priviedli k svätej viere
siedmich zločincov. Vtedy kráľ rozkázal
rozpáliť v kotle smolu, síru a vosk
a vrhnúť doň novopokrstených. Takto
niekdajší zločinci skončili mučeníckou
smrťou a získali nevädnúce vence
večnej slávy. Kresťanom sa stal aj
väzenský strážca, preto mu odsekli
najprv ľavú ruku a potom obidve nohy
Kedže napriek tomu neprestával vzývať
Kristovo meno, napokon ho sťali.
Kráľ Kerkylinos odovzdal Jasóna
a Sósipatra istému kniežaťu Cypriánovi
na mučenie. Keď kráľova dcéra Kerkyra
videla ich hrdinské správanie, sama sa
vyhlásila za kresťanku, sňala zo seba
vzácne rúcha i ozdoby a rozdala ich
chudobným. Táto správa naplnila jej
otca nesmiernym žiaľom, preto vyna
ložil všetko úsilie, aby ju odvrátil od
kresťanskej viery. Keď nebol úspešný,
v hneve a zúfalstve prikázal uzamknúť
svoju dcéru do samostatného žalára
a vydať na zneuctenie istému Etiópčanovi. Keď onen muž pristúpil k dve
rám väzenia a otvoril ich, znenazdania
sa naňho vrhol medveď a začal ho trhať.
Vtedy kráľova dcéra vzývaním Kristovho
mena odohnala zviera a Etíópčanoví
uzdravila rany. On zvolal: „Veľký je Boh
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kresťanovi", a zakrátko zomrel kvôli tomu
mučeníckou smrťou.
Rozhnevaný kráľ prikázal vojakom obložiť
temnicu drevom a podpáliť. Temnica zhorela,
no Kerkyry sa oheň nedotkol. Mnoho ľudí,
keď uvidelo tento zázrak, uverilo v Krista.
Napokon však bola mučenica na kráľov
príkaz zavesená na strom, udusená dymom
a rozstrieľaná šípmi, takže odovzdala svoju
dušu do Božieho milosrdenstva.
Po Kerkyrínej smrti začal kráľ prenasle
dovať tých, ktorí uverili v Krista. Keďže pred
ním utiekli na vedľajší ostrov, loďou sa vydal
za nimi. Keď bol na otvorenom mori, strhla
sa silná búrka a Kerkylinos v nej zahynul.
Po kráľovej smrtí boli svätí apoštoli Jasón
a Sósipatros vyslobodení z väzenia a istý čas
mohli slobodne učiť. Onedlho však nastúpil
na trón nový kráľ, ktorý dal apoštolov opä
tovne zatknúť a následne vrhnúť do rozpá

lenej smoly, síry a vosku. Keď Boh zariadil
ich zázračné vyslobodenie, uveril v Krista aj
samotný panovník a zvolal: „Bože Jasóna
a Sósipatra, zmiluj sa nado mnou!" Vtedy
prijal svätý krst v mene Otca i Syna í Svätého
Ducha a dostal meno Sebastián.
Po mnohých ďalších námahách a uskutoč
není viacerých obyčajných i neobyčajných
skutkov odišli svätí apoštoli Jasón a Sósípatros v pokoji a radosti vo vysokom veku
k svojmu Pánovi.
V
ich kondaku 4. hlasu čítame toto:
„Svetlom ohlasovania ste osvecovali celý
svet, * a tak ste sa ukázali ako veľmi jasné
hviezdy, * božskí apoštoli Jasón a Sósipatros.
* Zachraňujte tých, ktorí vás s vierou
uctievajú."

o. Mgr. Marcel Gajdoš

Svätímučeníci Jasón a Sósipatros a svätá mučenica Kerkyra
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Túžba žiť - nutnosť zabiť?
V minulom čísle sme sí rozobrali situáciu v našej spoločnosti. Mnoho
ľudí však hovorí o tom, aká situácia je v okolitom svete, ako sa tento
problém morálky a práva rieši tam. V arabských krajinách, ktoré
neraz chápeme ako barbarské, je to chápané ako úmyselná vražda.
V krajinách „kresťanskej" Európy a Ameriky sa však stretávame so
zjavným obchádzaním Božieho zákona o posvätnosti Bohom daro
vaného života.

Predstavitelia cirkví a politikov v USA
oznámili vytvorenie Aliancie proti potratu.
Organizácia Faith2Action (Od viery k akcii)
má zastrešovať 35 skupín. Príležitosťou
k tomuto činu je 30. výročie rozhodnutia Naj
vyššieho súdu z r. 1973, ktorým sa uzákonil
potrat v USA. Otázka potratu patrí dnes
k najdiskutovanejším problémom spoloč
ností USA. K záležitostí sa vyjadrila aj Bis
kupská konferencia USA. Vo svojom vyhlá

Pápež a život čloweka?__________________
nedeľu 2. februára 2003 napoludnie
pred modlitbou Anjel Pána pápež Ján
Pavol 11. pripomenul, že niektoré manipulácie
s génmi zraňujú ľudskú dôstojnosť a zdôraz
nil, že so životom sa nemá obchodovať.
„V súčasností existujú situácie, v ktorých
sa z človeka robí nástroj hospodárskych
záujmov, predovšetkým ak je slabý, a ne
má silu brániť sa," povedal Svätý Otec
a pripomenul, že v túto nedeľu slávi cirkev
v Taliansku „Deň za život“ , ktorého motto
znelo Neobchodovať so životom.
„Táto zásada, aj keď sa teoreticky
všeobecne uznáva, sa žiaľ vždy nedo
držuje," vyhlásil Svätý Otec a pokračoval:
„Istý druh trhového myslenia v spojení
s modernou technológiou si môže v urči
tých okolnostiach poslúžiť želaniami ľudí,
ktoré sú samy osebe dobré, ako je želanie
rodičov chcieť dieťa za každú cenu. Toto
želanie viedlo niektoré páry k tomu, že
žiadali o klonovanie, aby mali detí. Tak
vznikol obchod na klinikách, čo po
zaplatení honoráru zabezpečia umelé
oplodnenie, ktoré okrem iného predpo
kladá zmrazovanie a systematické ničenie
embryí. V skutočnosti sa ľudský život nikdy
nesmie stať objektom. Od počatia až po
prirodzenú smrť sú človeku vlastné
nenarušiteľné práva, pred ktorými sa
sloboda musí zastaviť. Preto je nevyh
nutné, aby v tomto zložitom probléme
štáty vytvorili jasné a dôsledné zákony
spočívajúce na etických základoch, na
ochranu neoceniteľného pokladu ľudského
života."

V

Situácia »USA_________________________
Prívrženci ako aj odporcovia interrupcii
v Spojených štátoch amerických si 22. ja 
nuára pripomenuli 30. výročie ich legali
zácie. V roku 1973 Najvyšší súd v USA
rozhodol v prospech umelého prerušenia
tehotenstva. Prípad známy ako „Roe
versus Wade“ vtedy spustil jeden z naj
intenzívnejších zápasov verejností so
. silným náboženským podtónom. Tridsať
! rokov trvania vážnych sporov o tejto otázke
i spôsobilo vo verejnosti hlboké rozdelenie na
! náboženských konzervatívcov a liberálov,
i Odporcom interrupcii sa teraz črtá istá nádej
! v prijatí zákona v Texase, ktorý stavia
interrupciu mimo zákon okrem prípadov, keď
je ohrozený život matky. Zároveň dúfajú, že
v starnúcom Najvyššom súde bude postupne
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dochádzať k výmene sudcov, ktorí by mohli
pozitívne ovplyvniť a zmeniť rozhodnutie
z roku 1973. Na druhej strane však prieskum
verejnej mienky ukázal, že 40% opýtaných
Američanov sí praje, aby súčasný zákon
zostal v platností, ďalších 40% si tiež praje
jeho ponechanie, ale s určitými úpravami
a len 20% je za úplný zákaz interrupcií.

sení zdôrazňuje smrť 40 miliónov nenaro
dených detí.
Podľa Inštitútu AG1 v New Yorku po
uzákonení potratu v USA rýchlo vzrástol
počet ukončení tehotenstva, avšak od roku
1981 začal zasa kontinuálne klesať. V roku
2000 sa v USA vykonalo 21,3 potratov na
1000 žien vo veku 15 až 44 rokov. Počet

potratových kliník v posledných 10 rokoch
poklesol z 2042 v roku 1996 na 1819.
Na smutné výročie uzákonenia potratu
22. januára sa konal vo Washingtone Pochod
za život, na ktorom sa zúčastnili tisíce ľudí
zo všetkých častí krajiny. Pochod podporili
aj americkí biskupi. Vo svojom vyhlásení
zdôrazňujú, že rozhodnutie z roku 1973
uzákonilo potrat na požiadanie, čo je
nesmiernym porušovaním ľudských práv.
„V súčasností je už aj väčšina Američanov
presvedčená o tom, že zákon o potrate za
chádza príliš ďaleko," píšu biskupi. „Ročne
sa potratmi usmrtí 1,3 milióna embryí, tisíce
dokonca po šiestom mesiaci tehotenstva,
hoci vtedy je už dieťa schopné života.
V nedeľu 19. januára sa v USA po prvý
raz oficiálne slávi národný Deň posvätností
ľudského života, ktorý vyhlásil prezident
George W. Bush. Vo vyhlásení uverejnenom
14. januára vyzýva prezident Bush všetkých
občanov USA, aby tento deň oslávili vhod
nými podujatiami vo svojich domovoch a na
kultových miestach, aby, ako píše: „sme sa
opäŕvenovalí službe súcitu a znovu potvrdili
svoju angažovanosť za úctu k životu a dôstoj
nosť každého človeka".

Situácia » Európskej únií__________________
Európska únia nie je jednotný celok ani v tak
zásadnej otázke, ako je otázka bytia a života
človeka. V zásade však, tak ako u nás komu
nistický režim, socialistické a liberalístické
strany presadili v zákonodarstve západných
krajín interrupčné zákony, povoľujúce zabiť
človeka do 12. týždňa tehotenstva. Pod
mienky sú však v každej z krajín iné a niekde
aj termín 12. týždňa je posunutý (V Holand
sku sa povoľuje interrupcia do 22. týždňa
tehotenstva po piatich dňoch rozmýšľania.),
alebo bez obmedzenia (Portugalsko v prípa
de ohrozenia života ženy alebo aj zabitie
dieťaťa v prípade ohrozenia života matky:
Španielsko do 22. týždňa v prípade vrodenej
chyby plodu). Niektoré krajiny povoľujú potrat
bez udania dôvodu (Francúzsko a Belgicko).
V okolitých krajinách je to taktiež rôzne.
Česká republika a Maďarsko povoľuje inter
rupciu do 12. týždňa tehotenstva bez udania
dôvodu. V Česku je možné vykonať potrat do
22. týždňa, ak je ohrozené zdravie matky,
alebo je poškodený plod a v Maďarsku
v prípade ohrozenia matky alebo vrodenej
chyby plodu až do 36. týždňa tehotenstva.
V Poľsku sa interrupcie nevykonávajú od
roku 1993. Vtedy ústavný súd vyriekol, že
ľudský život vzniká už pri splynutí spermie
a vajíčka a treba ho ochraňovať.

Budúcnosť interrupcií v EÚ________________
Poľskí biskupi sa obrátili na vládu ľavicového
stredu svojej krajiny, aby dosiahla dodatok
k dohode o prijatí Poľska do EÚ, ktorý by
zaručoval: obhajobu ľudského života od
počatia až po prirodzenú smrť, ochranu
manželstva ako zväzku muža a ženy a och
ranu rodiny, ako to uvádza poľská ústava.
Poľskí biskupi sa obávajú, že zákonodar
stvo EÚ Poľsku jedného dňa určí povinnosť

zmeniť národné zákony, ktoré stanovujú
zákaz potratu okrem prípadov genetického
poškodenia plodu, znásilnenia alebo ohro
zenia života ženy. Chcú nasledovať príklad
írska a Malty, ktoré v dohode o prijatí do E Ú
takéto dodatky majú.
Poľská vláda má ešte niekoľko dní čas na
prípravu dohody o prijatí do EÚ a biskupov
ubezpečila, že EÚ prenecháva na národné
zákonodarstvo, aby rozhodovalo v otázkach
morálky a kultúry, ale že sa touto otázkou
bude zaoberať.
Z Bruselu medzitým preniklo, že takýto
dodatok k poľskej dohode o prijatí do EÚ
z dôvodu ukončených rokovaní na summítoch v Kodani v decembri už nie je možný,
pretože poľská delegácia túto otázku vtedy
nedala do programu diskusie.
Poľská cirkev opakovane podporila
prijatie Poľska do EÚ, ale vždy trvala na tom,
aby sa v rámci Európy hájila kresťanské
identita a vždy kritizovala laícizmus a kul
túrny relativizmus modernej Európy.
Tento postoj zdieľajú aj naši biskupi. Je
preto logické a správne, aby sme ako občania
kresťanského štátu vyjadrili svoje kresťanské
cítenie a zmýšľanie aj takýmto postojom. Veď
tu nejde o absolútny zákaz interrupcií aj na
úkor matky. Dňa 7.2. 2001 poslankyňa Anna
Záborská v súvislosti s novelizáciou Ústavy SR
predniesla pozmeňujúci návrh týkajúci sa čl.
15. Návrh podporila skupina 30 poslancov
(okrem poslancov KDH to boli aj poslanci

SDKÚ, HZDS, SNS, SMK), kde sa uvádza:
„Úmyselné ukončenie nenarodeného ľud
ského života sa nepripúšťa. Právo matky na
liečbu smerujúcu k záchrane jej života sa
pritom zaručuje.“

Postoj kresťana__________________________
Na záver dovoľte citát z vyhlásenia Komisie
pre otázky bioetíky KBS zo dňa 6.11.1999:
„Život každého človeka začína v okamihu
počatia. Od tohto momentu je počatý ľudský
zárodok členom veľkej ľudskej rodiny. Preto
mu patrí rovnaká dôstojnosť, úcta a rovnaké
práva ako narodeným í dospelým členom
ľudskej spoločností. Vzhľadom na zrani
teľnosť a odkázanosť ľudského zárodku
a plodu patrí mu počas obdobia vnútro
maternicového vývinu zvýšená starostlivosť
a ochrana. Táto starostlivosť a láskyplná
pozornosť musí zahŕňať i budúcich rodičov
dieťaťa, zvlášť jeho matku."
Staňme sa aj mý zástancami života. Ak
by naši rodičia malí iné zmýšľanie ako my,
bolí by sme dnes tu? Videli by sme tento svet,
svoje detí, vnúčatá, súrodencov a ľudí, ktorí
nás obklopujú? Mohli by sme spoznávať
Krista? Veriť? Žiť naplno? Asi nie. Preto
neberme právo života tým, ktorí sa nemôžu
brániť. Nechajme ich žiť!
o. Mgr. Juraj Gradoš
V článku boli použité
aj agentúrne informácie.
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slovenská
217
710
396
69
324
650
191
278
343
2284
390
180

maďarská
0
1
0
0
1
0
0
0
0
3
3
0

rómska
3
2
0
0
0
8
0
0
0
12
1
0

rusínska
4
10
1
5
7
23
2
10
10
52
10
0

ukrajinská
0
3
1
1
4
4
0
0
0
18
4
0

iná
0
6
7
0
2
1
0
0
0
25
3
0

spolu
224
732
405
75
338
686
193
288
353
2394
411
180

Spolu

6032

8

26

134

35

44

6279

Bajerovce
Drienica
Ďačov
Jakovany
Cutina
Milpoš
Renčišov
Sabinov
Tichý Potok

200
480
793
648
622
617
126
1434
280

0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
129
0
34
5
7

33
0
12
0
3
0
4
36
33

0
1
15
0
8
0
3
24
3

0
0
2
0
4
1
0
3
0

233
481
823
648
766
618
167
1502
325

Spolu

5200

1

175

121

54

4

5563

Ihlany
Ľubica
Osturňa
Spišská Belá
Žakovce
Levoča
Nižné Repáše
Olšavica
Torysky
Poprad
Svit
Vernár

Do tohto sčítania boli zaradené 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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Pútnici po stopách apoštolov sv. Pavla a sv. Ondreja
(dokončenie z minulého čísla)

Ô sm ydeň- 8. 10.2002___________________ _
Po sv. liturgii a výdatných raňajkách odchá
dzame zTolu do Patrasu. Plánovaná prehliad
ka olympijského areálu (vykopávky a múzeum)
v Olympii bola zrušená vzhľadom na skorší
odchod trajektom do Ancony v Taliansku. Sa
motný presun autobusom nás zdržal a na pre
hliadku baziliky sv. Ondreja nám ostalo menej
času. Cestou autobusom sme prechádzali okolo
lokality „Lepant", kde bola bitka kresťanského
sveta proti islamu v 16. storočí. Grécko neprijalo
islam, avšak Albánsko, Čierna hora, časť Srbska
ho prijali.
Patrasje tretí najväčší prístav po Pyreu a Thessaloníkach. Je východiskom do Jordánskeho
mora. Spojenie má trajektom s talianskymi
prístavmi Ancona a Terst. Mesto bolo založené
okolo r. 1100 pred Kristom a v minulosti malo
veľký význam ako prístav s prekladiskom. Od
roku 1460 patrilo Turkom. V roku 1821 po
oslobodzovacej vojne ho zničili, neskôr bolo
znovu založené. Dnešné mesto je už menšie
a jeho ráz mu dáva rozsiahly prístav a vyčnie
vajúca akropola s hradom. Na konci prístavu
stojí veľký chrám sv. Ondreja z roku 1836,
v ktorom je uložená relikvia - lebka apoštola
Ondreja. Bol umučený na kríži v tvare X v roku
60 po Kristovi v Patrase (sv. Ondrejský kríž šikmé ramená). V roku 1964 Vatikán vrátil do
Patrasu relikvie sv. Ondreja z Ríma. Počas
prehliadky Baziliky sv. Ondreja sa pútnici
poklonili pri relikvii na oltári a krížu za oltárom.
Meno sv. Ondreja je grécke. Prvá zmienka
o sv. Ondrejovi bola pozitívna. V 1. kapitole
podľa Jána je zmienka o sv. Ondrejovi, ktorý
kliesnil cestu sv. Petrovi a privádza ho k Ježi
šovi. Zrejme poznal sv. Jána Krstiteľa a bol jeho
učeníkom. Sv. Ondrej bol ochrancom vo vojnách.
Bol veľkým apoštolom tichého pôsobenia.

Pohläd dovnútra baziliky sv. Ondreja
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Hrob sv. Ondreja
Nevieme, aké priezvisko mala rodina Ondreja
a Šimona - Petra, avšak vieme, že pochádzali
z Betsaídy. Bolo to mesto, ktoré bolo pred nie
koľkými rokmi vykopané. Bolo spomínané
v evanjeliu, dokonca aj na našej pútí. Jedno
z miest, ktoré Pán Ježíš preklial. V 8. kapitole
podľa Marka sa dozvedáme, že tam Pán Ježíš
uzdravil slepca. Pred niekoľkými rokmi sa našiel
amulet, kde vidieť človeka, ktorý má jedno oko
otvorené a druhé zatvorené. Išlo o uzdravenie
očí viery.
Bolo to mesto, ktoré ležalo na Via Maríš, viacmenej bolo otvorené do Damasku.
Po prehliadke nás čakalo nalodenie na trajekt.
Loďou „Superfast Ferries" sme sa za 20 hodín
preplavili do prístavu Ancona v Taliansku. Bola
to jedna z najmodernejších lodí s 10 poscho
diami. V dolnej častí lode boli naložené kamióny
a autobusy. Na 10 poschodiach boli kajuty
(8. poschodie), reštaurácie, samoobsluhy, baiy,
kaviarne, herne, bazény, jedálne a pod., skrátka
všetko, čo potrebujeme ku plnej spokojnosti.

rá sa nazývala De Angelís, zachovala pri odsťa
hovaní cenné hlavice stĺpov, ale odniesli aj
zvyšky skál, ktoré pochádzali z domu svätej
rodiny v Nazarete. Doniesli ich do Loreta
a zmontovali domček sv. rodiny. Dnes je za
komponovaný do baziliky v Lorete.
V
bazilike bola slúžená sv. liturgia, vlastne
posledná na našej pútí pred odchodom na
cestu domov. Na tejto liturgii, ale aj počas
ostatných účinkoval 12-členný Katedrálny
zbor sv. Cyrila a Metoda pod vedením diri
gentky Lucie Lovašovej, čím prispel k zvýraz
neniu a obohateniu liturgie.
O. Tomko v kázni povzbudzoval pútnikov,
aby získané duchovné zážitky priniesli domov
medzi svojich blízkych.
Po svätej liturgií sme si ešte dokúpili spomien
kové predmety a vybrali sme sa na cestu domov.

Desiaty deň - 10. 10.2002_________________
Cesta domov pokračovala cez Taliansko a Ra
kúsko. Po noci strávenej v autobuse sme v ra
nných hodinách prešli hraničný prechod Berg.
Do Košíc sme dorazili v poludňajších hodinách
unavení, ale šťastní. Obohatení o mnohé infor-

Deviaty deň - 9. 10.2002__________________
Po 20 hodinách plavby loďou sme sa dostali po
morí z Grécka (Patras) do Talianska (Ancona).
Oddýchnutých po dobrom spánku nás čakala
cesta do Lorety.
V
Lorete sme navštívili svätyňu. Táto svätyňa,
ako mariánske miesto má dočinenia s kri
žiackymi vojnami. V križiackych vojnách sa zú
častnili štyri talianske republiky: Benátky, Janov,
Písa a Amalty, ktoré sa snažili o dobytie Jeruza
lema a najmä opevnenie dnešného pobrežia
Libanonu a severného Izraela.
Križiacke výpravy mali za cieľ oslobodiť
mesto Jeruzalem od Mohamedánov, aby kres Bazilika v Lorete
ťania ako pútnici mohli slobodne ísť do
Jeruzalema. Bolí to teda ľudové horlenia za mácie o sv. Pavlovi a sv. Ondrejovi, ktoré sú pre
Svätú zem. Tieto križiacke hnutia prispeli nás neopakovateľné. Sv. Pavol je pre nás vzorom
k objaveniu pamiatok (byzantské pamiatky vo v nadčasovom ponímaní. Mal zmysel pre ideál,
Svätej zemí, byzantské chrámy a pod.), ale aj aby sme verili, že Cirkev prežije. Snažil sa
k zblíženiu Európy so Svätou zemou. L križiacka o obnovu každého človeka.
Na príklade sv. Pavla vídíme, koľko sa musel
výprava sa neuskutočnila, úspešná bola až 11.
križiacka výprava. Úloha križiakov bola v ob snažiť. Máme teda o čom rozmýšľať, aby sme
sa zdokonalili v duchovnej oblastí. Ostáva sa
novení úcty svätých miest.
Mohamedáni pod vedením vojvodcu, ktorý poďakovať gréckokatolíckemu exarchátu,
sa volal Saladin, zaútočili zo Sýrie na Pales vladykoví Mons. Milanovi Chauturoví a kňaz
tínu a v roku 1187 sa ím podarilo vyhnať kri skému sprievodu za krásne duchovné zážitky
z tejto púte.
žiakov z Jeruzalema.
Veľkú zásluhu má tiež o. ThDr. Ján Majerník,
Počas križiackeho hnutia vzniklo niekoľko
rehoľných rádov, napr. Templárí, Nemeckí ry ktorý je doslova studnicou nevyčerpateľných
tieri a Stráže Božieho hrobu. Jedna rodina, kto vedomostí.
Mária Tomášová - Tančáková
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Taliansky denník „La Stampa" uverejnil rozhovor s kardinálom Crescenziom Sepem, prefektom Kon
gregácie pre evanjelizácíu národov ktorá má na starostí takmer 40 percent diecéz vo svete, v ktorých
účinkuje 85 000 kňazov Redaktor talianskeho denníka sa kardinála Sepeho opýtal:
A Aké možné dôsledky by
mal pre svet prípadný vojen
ský konflikt v Iraku?
Predovšetkým, ako stále opa
kuje Svätý Otec „Vojna nie je
neodvratná". To znamená, že
musíme veriť v pokoj a pracovať
za neho všetkými možnými
prostriedkami, trak je krajina
s veľmi starou históriou, kde je
ekumenizmus každodennou
realitou a kde je medzí kres
ťanmi a moslímmí pokojné spo
lunažívanie. Konflikt by túto rov
nováhu istotne narušil. Je teda
potrebné nájsť riešenie s reš
pektovaním medzinárodnej zá
konností, aby sa vyhlo ďalšiemu
utrpeniu ľudí skúšaných dlho
ročným embargom. Nádej spočíva v tom, že
sa budú rešpektovať rôzne náboženské
i civilné zložky, a že sa zaručí nažívaníe
v pokoji a vo vzájomnej úcte. Nemôžeme
všetko zjednodušiť na konflikt medzí kres
ťanstvom a islamom, pretože žiaden konflikt
sa nemôže viesť v mene Boha alebo ná
boženstva.
ä Máte prehľad o tom, ako pulzujú
misie v celom svete. Aké signály d o
stávate?
Všetky idú jedným smerom: zmobílízovanie sa v prospech pokoja, aby sme sa
všetkými možnými prostriedkami vyhli vojne.
Prvým z nich, ku ktorému sa misionári
a miestne cirkví obracajú, je modlitba, ako
to odporúča Svätý Otec. Menovať všetky
iniciatívy od Ameriky po Áziu, od Afriky po
Oceáníuje nemožné: dokumenty biskupských
konferencií, listy a homílie jednotlivých
biskupov, medzínáboženské stretnutia, gestá
jednotlivcov, chvíle zdieľania a zamyslenia sa.
Pamätám sa napríklad, že keď arcibiskup
Dhaka v Bangladéši, Mons. Michael Rozarío
pozdravil moslimskú komunitu pri príležitostí
ich sviatku td A1 Adha, vyzval kresťanov
i moslimov, aby spoločne pracovali na obnove
krajiny v atmosfére dialógu, pokoja a bratstva
a zdôraznil, že vojna nevyrieši problémy, ale
vyvolá iba ďalšiu chudobu, utrpenie a pusto
šenie. Kórejskí biskupi vydali dokument,
v ktorom odsudzujú vojnu a zdôrazňujú, že
„v mene boja proti terorizmu nemožno
obetovať život tisícok nevinných ľudí!" Je to
akoby nekončiaca ružencová reťaz iniciatív,
ktoré zjednocujú a zbližujú veriacich a všet

používajú všetky prostriedky na
oslabenie pápežových myšlie
nok, na ich prekrúcanie, alebo sa
zabraňuje ich prístupu k ur
čeným osobám.
A Je nebezpečenstvo, že
prípadný konflikt sa môže vy
svetľovať ako vojna kresťan
ského sveta proti islamu?

kých ľudí dobrej vôle vo všetkých krajinách
v spoločnom volaní po mieri.
A obávate sa, že ak vypukne vojna,
priostrí sa násilie proti kresťanom?
Tak, ako nemôžu existovať náboženské
vojny, tak terorizmus nemôže mať nálepku
náboženstva: je to extrémizmus a nič viac.
V žiadnom so súčasných vojenských kon
fliktov vo svete náboženstvo nie je prvotnou
príčinou. Je pravdou, že vojna si slúži ná
boženstvom na živenie nenávisti a násilia pre
vlastný cieľ, politický, sociálny alebo ekono
mický. Boh však nemôže nikdy chcieť, aby sa
násilie páchalo v jeho mene: sú to teroristi,
ktorí si naň osobujú právo, no títo nemajú nič
do činenia s náboženstvom, iba si ním slúžia.

Ste znepokojený pre kresťanské
komunity na Blízkom Východe?
Istotne, obavy sa týkajú všetkých zeme
pisných oblastí, kde je konflikt, ale nie len
ich. Rovnako sa týkajú každého, kto môže
zvrhnúť vieru na extrémizmus so všetkými
jeho nebezpečnými dôsledkami. Tam, kde sa
zneužíva viera, jestvujú riziká a to platí pre
všetky náboženstvá, aj pre kresťanov. Bohu
žiaľ, menšiny sa vždy stávajú preťerovanýmí
obeťami týchto napätí.

Máte široký rozhľad. Ako hodnotia
postoj Svätého Otca voči vojne členovia
ostatných náboženstiev?
Vo všeobecností panuje veľké úcta k osobe
pápeža, jeho slová sa vysoko hodnotia a všetci
obdivujú jeho neúnavné úsilie za pokoj vo
svete. Bohužiaľ, na miestach, kde vládne
fundamentalízmus, sa niekedy stáva, že sa

To je jedno z nebezpečenstiev
extrémizmu, ktorý chce radika
lizovať všetky rozdiely Aby sme
^ sa vyhli takémuto nebezpečen| stvu treba, aby sa predstavitelia
j náboženstiev usilovali hovoriť
l
o pokoji ako o dobre, k
a vyšuje človeka a ľudstvo, čo robí
Ján Pavol II. Ani pápež Ján XXIII.
nesúhlasil s tými, ktorí sa domnievali, že mier
v čase studenej vojny je nemožný. On
menoval 4 základné podmienky k jeho
dosiahnutiu: pravda, spravodlivosť, láska
a sloboda. Pápež výslovne hovorí o ne
uspokojených ľudských právach, predo
všetkým v situáciách slabého rozvoja: právo
na jedlo, pitnú vodu, domov, sebaurčenie
a nezávislosť. Spravodlivo sa vysporíadať s tý
mito vážnymi situáciami znamená uzavrieť
prívod kyslíka konfliktom a vojnám, ktoré sa
často skrývajú za falošnou náboženskou
aureolou, aby sa u istej častí obyvateľstva
posilnili a zdali sa byť dôveryhodnými.

Rozruch okolo Iraku odsúva na
druhé miesto inú vojnu prebiehajúcu vo
Svätej zemi. Čo vám hovoria tamojší
kresťania?
Problém Svätej zeme je stále otvorený
a nemožno ho nikdy odsunúť na druhé miesto.
Ako by sme mohli zabudnúť, čo i len na chvíľu,
na drámu, ktorá trýzní zem, ktorá videla vte
lenie Božieho Syna a jeho najvyššiu obetu za
spásu človeka? Sväté miesta predstavujú
zložitý a ťažký problém, pre ktorého vyrie
šenie Svätá stolica dala k dispozícií všetok svoj
morálny a duchovný potenciál aj s konkrét
nymi návrhmi. Na prvom mieste je vzájomný
rešpekt medzi kresťanmi, židmi a moslimmí,
ktorí nemajú z tejto dramatickej situácie iné
východisko ako cestu spolunažívania so
zaručením práva na prístup na sväté miesta
pre všetkých, čo sa tam chcú dostať. Ak sa
nájde odvaha nasledovať tieto princípy, bude
sa môcť dosiahnuť pokojné spolunažívanie.
Preklad L Malík, Rádio Vatikán
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Veľkonočné ráno
Chodníček od chrámu je plný ľudí,
B oží ľud po ňom ako rieka prúdi,
každý sa ponáhľa domov z utierne Vzkriesenia,
vo veľkonočné ráno v deň nášho Vykúpenia.
Na obzore začína úsvit nového dňa,
Veľkonočná nedeľa veľkonočného týždňa,
z chrámových veží ešte zvony hlaholia,
nad chotárom prvé škovránky šveholia.
Radostná zvesť o Pánovom Vzkriesení š íri sa
krajom,
dnes ráno okolitá krajin a stáva sa pre nás rajom,
vtáci v povetrí zvelebujú Vzkrieseného,
pre našu spásu z nebies zoslaného.
Náš Spasiteľ vstal zmŕtvych, prem ohol smrť,
tá už nebude vyčíňať ako strašná smršť,
obetou Ježiša na k ríž i stali sme sa Božím i deťmi,
medzi sebou navzájom blízkym i bratmi.
Nuž, ja sa j celá zem, pretože Christos voskrese!
Anjeli potvrdzujú: Voistinu voskrese!
Zvelebujú Vzkrieseného naše chrámy,
Vzkriesením Ježiša nastáva koniec ľudskej drámy!
Pán svojou obetou na k ríž i spasil nás,
svojím Vzkriesením do nebies pozýva nás!
Jasajte hory, lesy, štíty i tatranské plesá,
dnes zásluhou Vzkrieseného otvárajú sa nám
nebesá!

ZOSTÚPENIE DO PREDPEKLIA

Róbert Jevín

0 tejto ikone sa už narozprávalo veľa. Vznikli dlhé homílie i pompézne hymny. Pri
pohľade na ňu nás môže zaraziťniekolko detailov. Prečo je Ježiš Kristus celý v bielom?
Prečo Eva skláňa hlavu a nedokáže sa ani pozrieť na svojho Záchrancu? Ba aj tie
veraje - brány predpeklia vyzerajú ináč!
Jeden ztropárov Velkej soboty uvádza: „Ctihodný Jozef sňal z Kríža tvoje prečisté
Telo. Ovinul ho čistým plátnom, natrel voňavými masťami a uložil do nového hrobu."
Keď si to uvedomíme, nevdojak začneme spájať to čisté bieloskvejúce rúcho Krista
s jeho pohrebným rubášom. Aj Písmo rozpráva o mládencovi v bielom. Tým akoby
nám bolo povedané, že nie je dôležité to vonkajšie. Kristus sa nešiel po vzkriesení
prezliecť do zlata a drahocenných látok, ale prijal to, čo mu dali. A práve jeho osoba
tieto šaty prežaruje svojím jasom, svojou čistotou a dokonalosťou. A to symbolizuje aj
žiara okolo Krista.

Hlboké prežitie tajomstiev utrpenia
a zmŕtvychvstania nášho Pána
a pravú veľkonočnú radosť i pokoj
a plnosť m ilostí od Vzkrieseného Krista
všetkým čitateľom praje a vyprosuje

A čo Eva? Tá pokorne skláňa svoju hlavu pred Kristovým milosrdným pohľadom
vedomá si svojho hriechu, svojej skazenosti a hriešnosti. Ak si všimneme pozorne,
Kristus sa zameriava práve na ňu. Ona bola tá, čo zhrešila, tá, ktorá prvá podľahla.
Takpovediac je tou slabšou, preto Kristus prv vedie von ju, dvíha ju väčšou silou,
lebo hriech ju už obral o sily. Adam vystiera svoje ruky k Bohu, svojmu Tvorcovi
a ťahá sa k nemu. No nie oni sa držia Krista, ale Kristus ich. Tak je to aj v našom
živote. Ak si myslíme, že my sa držíme Boha, tak je to naša pýcha. Boh drží nás,
aby sme znova nepadli. Dvíha nás, aby nás vtiahol do svojej slávy. Chce nás povýšiť
a urobiť svojimi deťmi. A je jedno, kolko síl sme už vynaložili, on hľadí na srdce,
jeho pohľad preniká všetky tajomstvá a pretvárky, všetky hradby, ktoré si staviame,
aby sme si zachránili svoj život.

redakcia časopisu SLOVO

Na tejto ikone stoja za povšimnutie aj veraje. Tie nie sú ako na iných ikonách len
prekrížené do tvaru kríža, oni ten kríž priamo vytvárajú. A Ježiš nás, ako aj Adama
a Evu, ťahá k sebe po tomto kríži. On spája Božské s ľudským, on je tým mostom, po
ktorom môžeme dôjsť do večnej blaženosti.
o. Mgr. Juraj Gradoš
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Darovali na Slovo;
Ružencový spolok, Sabinov - 800 Sk: Janka Petríková,
Petkovce - 450 Sk: Spolok sv. ruženca, Prešov - 200 Sk: Johana
Hralbovská. Košice-Krásna - 100 Sk; Michal Mínďak, Stropkov
- 100 Sk; veriaci zo Zbudze - 500 Sk; Mária Hlušková, Lipany100 Sk; 'členky ruženca z Vyšného Hrabovca - 500 Sk; PhDr,
Ján Hromý, Bratislava - 50 Sk; Peter Babej, Mižné Repaše -150
Sk; Juraj Ihnát, Jastrabie -100 Sk.

Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať

stretnutia
Použijem jednoduchý príklad. Niekto mi
ublíži. OK. Potom znova. Tak cez zaťaté zuby
precedím OK. Ak to však zopakuje znova,
začínam rozmýšľať ináč. Poviem si: No je to
spravodlivé, aby som ja stále trpel? Už musí aj
on pocítiť na vlastnej koži, aké je to nepríjemné,
ako chutí poníženie, ako chutí bolesť. Kedže on
mi to spôsobil trikrát, bude spravodlivé, ak sa
mu aspoň raz odplatím. Veď je to správne
a možno mi dá konečne pokoj. Uvedomí si, čo
robí a ja budem mať čisté svedomie, lebo som
bol spravodlivý, ba možno somvykonal aj dobiý
skutok, lebo som ho zmenil k lepšiemu (z čoho
, mám, samozrejme, osoh).
Takto reagujeme, keď hľadáme riešenie
v sebe - svoje ja, ktoré, buďme úprimní, nie
je až také dokonalé, postavíme na piedestál
sudcovskej moci a necháme „spravodlivo"
rozhodnúť. Neraz sa však v rozhodnutí nášho
„ja" ukáže práve jeho nedokonalosť. Nepozná
všetky okolnosti, nepozná súvislosti, nepozná
zámery a predsa vynesie ortieľ, ktorý považu
jeme za „spravodlivý".
Ježíš nám prináša iný spôsob hľadania
pokoja. Dovolím si parafrázovať jeho slová Lebo kto si zachová svoj pokoj, stratí ho, no
kto stratí svoj pokoj pre mňa a pre radostnú
s zvesť, zachová si ho. Čo to znamená? Jedno! ducho to, aby sme pri hľadaní riešení a úsudi kov nešli do svojich pokladov a knižnice svojho
j vnútra, ale aby sme načreli do poznania, ktoré
1 je iné než to naše. To poznanie je minimálne
staršie a pravdivejšie, zároveň vidí minulosť,
ž sa vám stalo, že ste povedali ľuďom keď bola búrka na Galilejskom morí a učenící súčasnosť í budúcnosť. Tým poznaním je Boh.
okolo seba, alebo sí len pomysleli: „Vy boli celí bez seba, keď ho videli prichádzať po Vstúpiť do samoty s Bohom, rozprávať sa s ním
morskej hladine. Ba aj pred ukrižovaním strávil a hľadať riešenie svojho problému v ňom
padnite! Chcem byť sám?" Čo v tej chvíli je
také lákavé na samote, keď po nej človek tak večer v samote Getsemanskej záhrady. Využí samom, je tou správnou cestou. Boh pozná to,
túži? Myslím si, že je to pokoj. Keď uvažujem, val samotu na rozhovor s Bohom - meditoval. čo my nie. On vie o všetkých súvislostiach,
čo zväčša človeka prinúti myslieť na samotu, Naša samota sa mu podobá. Veďaj my meditu okolnostiach í zámeroch. Jeho ortieľ bude stále
tak zisťujem, že je to stres, zhon, nervozita, jeme - nad problémami, sebou í vlastným spravodlivý, lebo Boh neklame a nenadŕža ani
množstvo čohokoľvek a kohokoľvek okolo ne okolím. Ale medzi týmito meditáciami môže nám, ani iným. Je k nám úprimný a otvorený,
ho, či pocit, že sa o chvíľu zbláznim, alebo že byť malý, no podstatný rozdiel. Ten nespočíva aby sme mu dôverovali. V ňom nájdeme pravý
ma tovšetko okolo mňa zadusí, privalí, čí úpl v technike - ide o hľadanie pokoja a vnútornej pokoj, ktorý vydrží oveľa dlhšie a prináša aj
ne rozmliaždi. V takýchto situáciách naozaj rovnováhy Ani v okolnostiach - tie sú si po takzvané „vedľajšie účinky". Tie nám budú
hľadáme samotu, a to bez rozdielu či fyzickú dobné. Spočíva v zdroji tejto samoty, čí lepšie pomáhať oveľa silnejšie, než naše vlastné
„spravodlivé" súdy a ortiele.
alebo duchovnú. Niekto dokáže byť sám povedané v tom, čo túto samotu napĺňa.
Samota je naozaj požehnaním í zatra
Už ste zažili pocit, že ste úplne samí?
v spoločností stoviek ľudí. Vhĺbi sa do seba.
Iný na to potrebuje naozaj byť fyzicky sám - Nemohli ste sa nikoho dotknúť, nikoho vidieť tením. Požehnaním, keď skrze ňu rastieme
- ani na fotkách čí v televízii, nikoho počuť - a zatratením, keď nás ubíja. Ale na rast potre
teda minimálne v izbe.
Na otázku, či je to normálne, odpoviem len ani v rádiu. Absolútne ticho - míkvo. Človek bujeme naozaj niekoho, kto nám pomôže, kto
svojímvlastným presvedčením, že je. Dokonca na takúto samotu nerád spomína. Samota, je vyšší ako my, aby nás vytiahol do výšky,
by som povedal, že je to osožné a zdravé. ktorú vyhľadávame, je iná. Tam nie ste úplne kto je mocnejší ako my, aby sme sa o neho
Samota človeku totiž prináša naozaj ten samí. A ten druhý, kto je tam, on vypĺňa mohli oprieť. Potrebujeme múdrejšieho od
vytúžený pokoj. Ak vás trápi stres, v samote samotu. U Ježiša je to Boh, u nás my samí seba, aby sme sa naučili múdrostí, lepšieho
nájdetevyrovnanosť. Ak je to zhon, tu vás nikto (častokrát). A v tom je podstatný rozdiel. Ak od seba, aby sme sa naučili dobrote a doko
nenaháňa. Ak ste nervózny, tu sa môžete vybú sa budem pýtať len sám seba na otázky, ktoré nale milujúceho, aby sme sa naučili milovať.
riťa vyčistiť si hlavu. Ak na vás tlačí okolie, tu ma trápia, nájdem riešenie, ktoré mi bude Takého tvora na svete nenájdeme. Sme len
nájdete únik a možnosť sa nadýchnuť. Ak sa blízke - veď ja som jeho zdrojom. Ale kedže odrazom Božích vlastností tak, ako svetlo
cítite zdeptaný čí rozmliaždený, tu sa znova sme vystresovaní, nervózni alebo nahnevaní, Mesiaca je len odrazom slnečného žiarenia.
môžete narovnať a znovu získať sebadôveru. toto rozhodnutie je naším stavom, a to už či A podobne ako je to u Mesiaca, aj naše svetlo
Samota nie je univerzálnym liekom, aleje tým chceme alebo nie, poznačené. Upokojíme sa, bude najsilnejšie práve vtedy, keď sa celí
ale v srdci máme hnev na toho druhého vnoríme do Stvoriteľovho svetla v samote
prostredím, kde liek možno nájsť.
Ako? Pozrite sa na Ježiša. On pred každým a nehľadáme, čo je správne, ale čo je podľa a v stretnutí len medzí štyrmi očami - len
moje a tie vševídiace Božie.
dôležitým rozhodnutím vyhľadával samotu. nás spravodlivé a osožné.
Ked bol pokrstený - išiel na púšť. Keď si vybe
o. Mgr. Juraj Gradoš
ral apoštolov, tiež sa utiahol. Takisto bol sám,
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Kresťanská rodina
- domáca cirkev

deväť.» Vyhŕkol som: «Ako si vaša matka
dokázala poradiť s toľkou hŕbou?» «Mama
nemala veľa roboty. Prvé dieťa malo za
povinnosť vychovávať tretie, a tak to išlo.»
Napriek tomu nikoho nenahováram na
devätoro, hoci...na tri určíte." Ba aj na viac.
Manželia, poslušní a úctiví voči Bohu, nech
Na internáte sa dievčatá rozprávali o manželstve a rodine. Jedna
si v spoločnej zhode a spoločným úsilím utvoria
z nich sa vyslovila: „Nemať dieťa je málo, ale mať jedno je už veľa." správny úsudok. Konečné rozhodnutie musia
Tieto slová vysokoškolskej študentky vyjadrujú možno postoje dneš urobiť pred Bohom sami manželia. Pritom nech
pozerajú na svoje vlastné dobro a na dobro
nej spoločnosti, ktorá sa bojí detí. Zaiste, väčšine ľudí sa dnes žije
detí, čo sa už narodili, alebo prichádzajú do
ťažko, mladí manželia nemajú kde bývať, mnohí nemajú prácu a ak úvahy v budúcnosti. Nech si všímajú aj
ju majú, veľa nezarobia. Aj Cirkev na Druhom vatikánskom koncile
materiálne a duchovné podmienky, dobro celej
rodiny, spoločnosti í Cirkvi. Nesmú si však
hovorí: „K o n cil vie, že m anželom p r i súladnom usporadovaní ich
počínať podľa svojej ľubovôle, ale vždy sa
manželského života často prekážajú niektoré terajšie životné p o d 
musia dať viesť svojím svedomím, ktoré má
m ien ky a že sa m ôžu nachádzať v okolnostiach, v ktorých počet d e tí byť v súlade so zákonom Božím, poslúchajúc
aspoň dočasne nemôžu zvýšiť..." (DVK: Gaudium e tspe s 51; ďalej
učiteľský úrad Cirkvi, čo hodnoverne vykladá
tento zákon vo svetle evanjelia. Svoje rodičov
GES). Ale ich aj nabáda nevystaviť svoje manželstvo nebezpe
ské poslanie si majú kresťanskí manželia plniť
čenstvu, že by stratili odvahu mať ďalšie potomstvo.
veľkodušne, ľudsky a kresťansky zodpovedne,
spoliehajúc sa na Prozreteľnosť Božiu a pes
však aj v krajinách, kde je materiálny v žiadnom prípade, čo potom vtedy, keď Boh tujúc ducha obetavostí. Koncil sa v tejto súvis
dostatok, mnohí odmietajú viac detí. Zdá manželom požehná ďalšie dieťa? Nebude losti zmieňuje zvlášť o tých manželoch, ktorí
sa, že tým hlavným dôvodom na prvom mies nejakým spôsobom trpieť pre bariéru, ktorú po spoločnom rozumnom uvážení veľkodušne
te nie je zlá sociálna situácia, ale skôr egoiz si vo svojom vnútri vytvorili jeho rodičia? Preto súhlasia mať a primerane vychovať aj väčší
nech je manželský život zastrešený túžbou po počet detí (porov.: GES 50).
mus dnešného človeka.
Nikdy nesmieme posudzovať konanie
„Samotný počet detí je predovšetkým deťoch, otvorenosťou pre Boží plán.
„Isteže deti sú najvzácnejším darom iných. Pohoršovať sa na tom, prečo tí alebo
otázkou etickou. Závisí od mravnej sily
človeka, či bude mať viac detí, alebo nie. manželstva a najviac prispievajú k dobru tamtí neprijali viac detí, prečo majú len jedno,
Požehnanie deťmi nie je v priamom pomere samých rodičov. Boh sám ..., chcejúc im dať alebo len dve. Nepoznáme okolnosti ich života.
k bohatstvu, k sociálnym výdobytkom a k by osobitnú účasťna svojom stvoriteľskom diele, Boh to vie. Posudzujme však svoje konanie.
Boh práve nás pozýva prijať
tovému komfortu jednotlivca
deti. Do týchto myšlienok vlož
alebo národov" (TONDRA, F.:
me Ježišove slová: „A kto príjme
Morálna Teológia II, s. 155).
jedno takéto dieťa v mojom
Snúbencom na stretnutiach
mene, mňa prijím a" (M , 18,5).
pred sobášom stále pripo
Niektorí ľudia, medzí nimi aj
mínam: „Nebojte sa detí!"
kresťania, sa dokonca pohor
Dieťa je Boží dar. Nebojte sa
šujú nad manželmi, ktorí plnia
prijať aj viac detí. Cirkev nikdy
Božiu vôľu tým, že prijímajú
neurčovala, ani nebude určo
viac detí.
vať, koľko detí majú manželia
Je ešte potrebné vedieť
prijať, ale formuje ich svedo
a uskutočňovať jednu pravdu mie, aby bolí otvorení pre ži
počaté dieťa je už členom
vot. Niektorí manželia ostávajú
ľudskej rodiny, aj rodiny v úz
iba pri jednom dieťati a možno
kom zmysle slova. Nedajme sa
si hovoria, že ďalšie niekedy
i oklamať ínterrupčným zákopotom. Ktovie či neskôr prijmú
f nom. Boží zákon je nad ľudďalšie dieťa. Mnohí manželia
I skýmí zákonmi. Boh chce, aby
chcú mať najviac dve detí, pod
I
sa každé dieťa, bez v
ľa možnosti chlapčeka a diev
) ktoré on rodičom požehnal,
čatko. Istý pán stredných rokov
mohlo narodiť. „Dajte si pozor,
spomína na stretnutie z gym
názia. Takmer všetci jeho spolužiaci a spo požehnal mužovi a žene slovami: «Ploďte sa aby ste neopovrhli ani jedným z týchto
maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli
lužiačky, ktorí bolí na stretnutí, majú po dve a množte»" (Gn 1, 28) (GES 50).
V
knihe Prv než povieš milujem jej autorv nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca,
deti. A zdá sa, že je to pre nich koniec. Jedna
spolužiačka síce povedala, že majú tri, ale to píše: „Mať dieťa, to je vychovávať ho pre život. ktorý je na nebesiach" (Mt 18, 10). Pánom
A teda, ak môžeš, daj mu nejaký najväčší dar, života a smrtí je jedine Boh.
tretie už neplánovali.
A ešte jedno. Svätý Otec Ján Pavol II. vo
Cirkev dovoľuje prirodzene plánovať si daj mu bračeka čí sestričku. ... Najčastejšie
rodinku (prirodzene plánované rodičovstvo), ale vysvetlenie zo strany rodičov: «Chceme nášmu Familíaris consortio uvádza, že manželský
ostať pri tom veľkodušne otvorenými pre život. dieťaťu dať všetko, čo potrebuje. Nemohli by život nestráca svoju hodnotu ani vtedy, keď
A pripomína, že synovia a dcéry Cirkvi si sme to, keby sme malí dve deti.» Ale pravda splodenie detí nie je možné. Telesná neplod
pri regulácií pôrodností nesmú osvojiť spô je stále tá istá: najväčší dar, aký môžu rodičia nosť môže byť manželom príležitosťou na to,
soby, ktoré učiteľský úrad Cirkví, vysvetľujúc dať svojmu dieťaťu, sa nazýva braček alebo aby preukazovali iné dôležité služby ľudskej
sestrička. ... Preboha, nikoho nenahováram osobe, ako je napríklad prijatie dieťaťa za
zákon Boží, neschvaľuje (porov.: GES 51).
Ak by sme vniesli aj do týchto vážnych na deväť detí. Hoci... Išiel som práve autom, svoje, rôzne výchovné akcie, pomoc iným
skutočností matematiku a určili si nejaký kdesi tam po Ríme a rehoľný brat Vladislav, rodinám alebo chudobným a postihnutým
presný počet detí, napríklad dve a viac ktorý riadil auto, povedal: «Nás bolo doma deťom (porov.: FC 14).
o. ThLic. Ľubomír Petrík

Nebojte sa detí

A
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Neodsudzujme blížnych
d nepamäti boli ľudia „sudcami" iných. Keď niekto niečo
povedal a inému to bolo proti vôli, hneď ho za to odsúdili. No
toto posudzovanie a odsudzovanie nebolo len v minulosti, ale je
aktuálne v každom veku, v každom storočí a v každom dni.
Aj my sme ľudia, ktorí už po prvom stretnutí vedia človeka odsúdiť.
Ľudí najčastejšie posudzujeme podľa výzoru. Toje prevažne u mladých
ľudí. Podľa tohto, kto sa ako oblieka, ako vyzerá, tak ho posudzujeme.
Mladí, ktorí si kupujú značkové veci, aby vynikli nad ostatných, hneď
dokážu od seba odstrčiť tých, ktorí na také vecí nemajú peniaze, lebo
pochádzajú z chudobnejšej alebo viacdetnej rodiny.
Ľudia posudzujú druhých aj podľa skutkov a rečí.
K. H. Wageri povedal: „Kto odsudzuje svojho blížneho, môže sa
mýliť. Kto mu odpúšťa, nikdy sa nemýli."
V tejto vete je ukrytá hlboká pravda, o ktorej sa môžeme
dennodenne presviedčať. Je ťažké zastať sa odsudzovaného človeka
v partii, lebo každý vie, že keď sa ho zastane, budú súdiť aj jeho.
Nádherný príklad ako nesúdiť blížneho nám ukázal Pán Ježiš,
ked farizeji chceli ukameňovať cudzoložnicu. Vtedy Ježíš povedal:
„Kto z vásje bez hriech u,
nech prvý hodí do nej
kam eň“. Potom pokra
čoval: „Žena, ník ťa ne
odsúdil?... Ani ja ťa ne
odsudzujem. Choď a už
nehreš!“ (Jn 8, 7-11).
Ježíš nás učí aj od
púšťať. Keď za ním prišiel
Peter a opýtal sa, koľko
krát má odpustiť svojmu
bratovi, keď sa proti ne
mu prehreší, povedal:
„N ie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz" (Mt
18, 22).
Na inom mieste hovorí:
„A k ťa niekto udrie po
pravom líci, nadstav mu aj
druhé" (Mt 5, 39).
Je to pre nás nepo
chopiteľné, aby sme nastavili aj druhé líce. Obyčajne nastáva
reakcia, keď sa hneď odplácame aj s úrokmi. No tým, že neudrieme,
ale ešte nastavíme druhé líce, odzbrojíme svojho protivníka.
Kto odpúšťa blížnemu, nikdy sa nemýli. Skutočne nikdy. Aj nám
Boh odpustil naše neprávostí, naše hriechy a chyby, ktorých sa vo
svojej slabosti denne dopúšťame.
Boh dokázal svoju veľkú lásku k nám tým, že poslal Syna, aby sa
stal človekom, a aby za nás zomrel na kríží. Tým zadosťučinil za
naše hriechy
Je to úžasné, že to Boh urobil práve tak, lebo On si mohol vybrať
tisíc iných spôsobov, ktorými nás mohol vykúpiť. No On chcel práve
tento spôsob, aby sme ho my ľudia vedeli pochopiť. Touto obetou
na kríží a nekonečnou láskou nám otvoril brány do nebeského
kráľovstva.
Boh je skvelý. Počítal aj s našimi pádmi a opäť nám dáva šancu.
Boh - Otec nám dáva šancu každý deň, no my často svojmu
blížnemu už nedáme ani druhú, keď raz na svojej ceste padne. Boh
tomu, čo padne, podá svoju ruku, no my ho často odsúvame na okraj.
Bolo by to krásne, keby sme aj my dokázali tak odpúšťať a ne
odsudzovať, ako nás to učil Ježiš. Keď sa to naučíme, vtedy zmeníme
svoj život.
Stačí kúsok dobroty a svet sa začne meniť. Najprv však musíme
začať od seba.
Pán Ježíš nás učí žiť, preto nečakajme a využívajme každý deň,
ktorý nám Boh ponúka na odpúšťanie a lásku k svojím blížnym.

O

Zuzana Hanobíková

WEB FÓRUM
Cirkev dávno pochopila význam masmédií pre ¡ej pôsobenie vo svete. Najmodernejšie
technológie, medzi ktoré patrí zaiste aj internet, využívajú aj naši východní susedia na
Ukrajine. V tomto Web fóre vám chcem predstaviť oficiálne stránky Gréckokatolíckej
cirkvi na Ukrajine - http://www.uacc.ora.ja
Ukrainlan Greek-Calholtc Church: - Hicľosoft Internet Explorer
joubor ífcravy Zcbrazit Obíibené Nástroje Nápovéda
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0 profesionálnom prístupe autorov pri tvorbe týchto stránok svedčí nielen použitie
najmodernejších dynamických technológií a kvalitného dizajnu, ale aj prepis stránok
v anglickom jazyku. Ďalšou veľmi pozitívnou vlastnosťou oficiálnych stránok
Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine je prehľadnosť a logický súvis v štruktúre stránok.
Hlavná stránka ponúka okrem už spomínaného výberu jazyka (ukrajinský alebo
anglický) aj hlavné menu, najzákladnejšie udalosti v cirkvi na Ukrajine za posledné
obdobie, stručný prehľad správ a odkazy na najznámejšie www stránky. Hlavné menu
obsahuje tieto odkazy na ďalšie stránky: správy, tlačová kancelária, história
Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine, Cirkev na Ukrajine, štruktúra Gréckokatolíckej cirkvi
na Ukrajine, život cirkvi a kontakt.
Spravodajstvo je rozdelené zásadne do dvoch základných častí: všeobecné spravodajstvo
z rôznych zdrojov a spravodajský servis Tlačovej kancelárie Gréckokatolíckej cirkvi na
Ukrajine zo sídlom vo Ľvove.
História Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine je prehľadne a zaujímavo spracovaná na
niekoľkých podstránkacb. Nachádza sa tu popis (definícia) tejto jednej z najväčších
východných katolíckych cirkví sui juris. V ďalšom odkaze je história vzniku ukrajinskej
cirkvi počnúc rokom 988 a končiac komunistickým totalitným obdobím v 20. storočí.
Odkaz „Kresťanstvo v21. storočí" prináša rozdelenie cirkvi na Ukrajine: ortodoxné
cirkvi, katolícke cirkvi, protestantské a iné kresťanské alebo nekresťanské spoločenstvá.
Nasledujúce odkazy sú venované histórii „pozemnej - ilegálnej" cirkvi v časoch totality
a ich hlavných predstaviteľov.
Cirkev na Ukrajine je tiež rozsiahlou sústavou stránok, ktoré podrobne predstavujú
jednotlivé ortodoxné a katolícke cirkvi aj so štatistickými údajmi. Samostatné stránky
sú vyhradené pápežským návštevám na Ukrajine, pápežovi a Vatikánu s príslušnými
odkazmi na jednotlivé inštitúcie Rímskej kurie. Záver tejto sekcie je venovaný
byzantskému rítu a liturgii.
Ďalšie stránky sú venované územnej a hierarchickej štruktúre ukrajinskej grécko
katolíckej cirkvi. Stránky obsahujú aj zoznam biskupov ukrajinskej gréckokatolíckej
cirkvi v ukrajinských eparchiách a exarchátoch, Poľsku, Francúzsku, Nemecku, Velkej
Británii, Taliansku, Kanade, USA, Brazílii, Argentíne, Austrálii a odkazy na farnosti po
svete.
Poslednou rozsiahlou sekciou je život cirkvi na Ukrajine. Osobitné stránky sú určené
mužským a ženským reholiam a kongregáciám. Svoje zastúpenie má aj stránka
o masmédiách v živote ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Ďalej v tejto sekcii môžeme
nájsť popis a odkazy na charitatívne inštitúcie, ako aj vzdelávacie inštitúcie (Teologická
akadémia vo Ľvove). Samotný záver oficiálnych stránok Gréckokatolíckej cirkvi na
Ukrajine obsahuje kontakt na centrum eparchie vo ľvove a tiež množstvo odkazov na
sesterské cirkvi po celom svete.
Mgr. Ing. Gabriel Paľa, palagrk@stonline.sk
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Tu by sa hodila
otázka: „Prečo,
kvôli komu sa toto
všetko stalo?" Od
Veta, ktorá pre celý svet zna poveď musí znieť
mená vykúpenie. Veta, ktorá takto: „Kvôli mne,
priniesla svetu radosť, zničila tebe, jej, kvôli
vládu smrtí. Výkrik, ktorý zna nám...!" Pre moje
hriechy Ježiš Kris
mená šancu na večný život. tus musel zomrieť,
Avšak jej vysloveniu predchá pre môj život vstal
dzalo niekoľko udalostí. z hrobu. Aby som
ja neumrela pre
osledná večera, ktorá bola rozlúčkou večnosť! Aby som
Ježiša Krista so svojimi apoštolmi, lebo ja žila! Pre toto sa
muselo staťvšetko,
On dobre vedel, kto ho zradí a čo musí pod
stúpiť. Apoštolov pripravoval na tento úder čo sa stalo!
Ježiš Kristus
pod pás. Aj oní vedeli, čo sa má stať. Po nej
a vstal
v Getsemanskej záhrade sa začala strastiplná zomrel
cesta. Krížová cesta, ktorú Ježíš podstúpil. zmŕtvych, lebo nás
Každý z nás vie, ako prebiehala. Najprv miluje! Koľkokrát
krvopoteníe, ktoré bolo len začiatkom. aj ja zomieram,
milujem
Nasledoval bozk zrady od Judáša. Ježiš mu lebo
vtedy povedal: „Judáš, bozkom zrádzaš Syna hriech a zažívam
človeka?" (Lk 22, 48). Zajali ho vojaci, akoby duchovnú smrť?
bol zločincom. Musel podstúpiť bičovanie, Koľkokrát som už
tŕňovú korunu, ťažkosť kríža. Musel vidieť aj ja bola v hrobe,
plačúce ženy í svoju Matku. Musel zniesť z ktorého som hľa
bolesť, ktorú mu spôsobilí klince, potupu... Tri dala cestu? Koľko
hodiny visel na kríži. A keď vydýchol, Jozef ľudí si po takej
z Arimatey sňal Jeho presväté telo z kríža. smrtí povie, že je to
Ešte posledné poláskaníe od Matky, pocho už naposledy?
A koľko takých sľu
vanie a koniec!
Takto by sa to mohlo skončiť. Všetci, aj bov už bolo poru
apoštoli si mysleli, že týmto činom sa všetko šených? Nespočet
skončilo. A to nie je pravda! Tu sa ešte len né množstvo! My, ľudia, uvedomelé bytosti
všetko začína! Ježišov boj s peklom, víťazstvo umierame vlastným pričínením, lebo milu
nad Diablom a jeho hriechom a hlavne Jeho jeme viac hriech ako Boha! Boh ale vie, akí
slávne zmŕtvychvstanie! Až tu sa končí sme slabí. A On nám ponúkol cestu, novú
Krížová cesta. Víťazným a radostným pokri nádej na život - svojho Syna Ježiša Krista.
On je našou nádejou na zmŕtvychvstanie.
kom: „Ježiš Kristus vstal z mŕtvych!"
Z hrobu hriechu je jediná cesta
na svetlo. Tou je opravdivá ľútosť
a Sviatosť pokánia. Týmto činom
ožívame, prebúdzame sa do
nového života. Ale povedzme si
úprimne: „Stojíme o to?" A ak
áno, tak prečo niekedy váhame
pristúpiť ku kňazovi a povedať:
„Spovedám sa Všemohúcemu
Bohu í Vám otče...?" Azda nám
bráni strach, hanba?! Ale keby
sa aj Ježiš Kristus podriadil
strachu a hanbe, nemali by sme
už žiadnu nádej! Obetujme preto
každý z nás tento strach a bude
sa nám ľahšie žiť! Nenechajme si
ujsťtútojedinečnú šancu na život,
ten večný. Nech aj o mne sa môže
povedať. „Hľa, vstala z mŕtvych!"
Snažme sa čo najmenej
a zriedkavo umierať v hriechu.
Okrádame sa o šancu byťv tieni
Božej lásky. Každým hriechom
Boha urážame a vzďaľujeme sa
od Jeho lásky, ale nie od Jeho
moci. Ani jeden z nás však nie
je bez hriechu, a preto, ak
padneš, neváhaj vstať a po
Ježišov hrob

Vstal z mŕtvych
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kľaknúť v spovednici. Veď aký je to úžasný
pocit vedieť, že moje hriechy sú odpustené,
že opäť žijem. Bol som v hrobe, v tme, ale
opäť som živý, vo svetle. Vstal som z hrobu,
do ktorého som sa sám pochoval kvôli hriechu.
Ježiš Kristus, keď vstal z hrobu, ostal so
svojimi učeníkmi ešte 40 dní. Potom odišiel
k svojmu Otcovi, aby nám prichystal miesto.
Práve z tejto udalostí môžeme čerpať istotu.
Istotu z toho, že prísľub, ktorý dal Ježíš pri
svojom nanebovstúpení sa splní aj na nás. Ak
On po svojom vzkriesení odchádza k Otcovi,
tak prečo sa báť? Prečo mať ešte stále strach
z toho, že po úprimnej spovedi nevstanem i ja
z mŕtvych? Prečo ten strach, že sa tým
nevrátim k Otcovi, ktorý ma miluje?
Ak máš tento strach, je najvyšší čas urobiť
prehliadku duše. Prehodnotiť svoj vzťah k sebe,
k svojim blížnym a v neposlednom rade aj
k Bohu. A ak niečo nie je presne tak, ako by
malo byť, treba to rýchlo, bez meškania
napraviť a hneď potom vyhľadať kňaza.
Každý deň nám ponúka toľko možností,
nakoľko ich môžeme využiť! Každý deň
môžem padnúť do hriechu, ale každý deň
môžem aj vstať z mŕtvych. Je na každom
z nás, pre ktorý variant sa rozhodne. Ale pri
tom rozhodovaní si uvedom, že je to verdikt
o večnom živote.
JEŽIŠ KRISTUS VSTAL Z MŔTVYCH,
NEPREMRHAJME ŠANCU NASLEDOVAŤ HO!
Žaneta Fedorová

tým, prečo sa postiť, čo je to
pôst, kto som vlastne ja.
Dnes už nebývam na de
dine; celý svet sa v mnohom
Naša rodina nebola malá. Rodičia, kŕdeľ
zmenil. Zmenili sa stravo
vacie návyky, vedci pre
detí, starkí. Všetci sme žili spolu v jednom
dome, krájali ten istý chlieb. Čas bežal a my počítali, čoho koľko máme
zjesť... Ale pôst zostal. Ne
sme dospievali. Sestra sa vydala do susednej zmenený? Vypustiť z nášho
dediny, najstarší brat sa stal naším susedom, dnešného jedálnička na
štyridsať dní všetko mäso
ďalší brat Andrej odišiel študovať do kraj
a mlieko asi neprichádza do
ského mesta. Z nás menších sa pomaly
úvahy. Spoločné stravo
stávali platní pomocníci na domácom
vanie, polotovarové jedlá do
m ikrovlných rúr, cenové
hospodárstve.
relácie medu, kapusty, fa
ohol som mať vtedy osem rokov. zule... Žijeme vínom svete. Ale láska ku
Koncom zimy začal Veľký pôst. Hoci Kristovi, túžba po raste v duchovnom živote
predpis prikazoval vypustiť z jedálneho a nakoniec i tradícia našej viery nás vedú
lístka všetky mäsité i mliečne výrobky (preto k pôstu. K tomu poznaniu som dospel naozaj
tie názvy mäsopôstna a syropôstna nedeľa), sám, bez akéhokoľvek prinútenia. Kto chce
poslúchali ho iba dedko s babkou. Už necho
dili do školy, nepracovali na poli, a tak
malí čas „vyberať" si. Ak nemalí

O MOJOM PÔSTE
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ZAMYSLENIE
„Ježiš išiel pred nimi a oni tŕpli a so strachom išli za
n ím "[m 10, 32).
Slávny taliansky virtuóz Franz Liszt vo svojom tes
tamente napísal: „Áno, Ježišu ukrižovaný, vziať svoj
kríž a nasledovať ťa, to by malo byť pravým povolaním
na tomto svete..."
Nasledovanie Pána „so strachom" nebolo iba skúse
nosťou prvých učeníkov. Apoštoli tušili, že Ježiša ne
čaká nič dobrého v Jeruzaleme a už niekoľkokrát po
čuli jeho smutnú predpoveď utrpenia.
Každý človek sa prirodzene bojí bolesti, a nebudeme asi
veriť, že by niekto mohol mať úprimnú radostnú tvár pred
ťažkou operáciou. Kresťan má však dôvod prekonávať
prirodzený strach nadprirodzeným pohľadom: dôvera
v Božiu lásku a pohľad na konečný cieľ života u Boha
dokáže prekonať aj najnepríjemnejšie utrpenia.
***

„Chudobných máte vždy medzi sebou..."[In 12,8).
Pohanskému filozofovi sa ktosi sťažoval na svoje
utrpenie. Filozof ho vyviedol na najvyššiu vežu v Até
nach, ukázal mu všetky paláce a domy a povedal:
„Pozri na tieto príbytky, a skúmaj, či nájdeš jeden
bez utrpenia."

zozborníka, chodili na veľkopôstne večierne.
Vždy boli pokojní. Dedko navyše rád
žartoval. Poznal mnoho rozprávok a veselých
príbehov. Radi sme ho počúvali. V pôste
však, čuduj sa svete, často rozprával príbehy
skôr poučné a vždy ich končil poukázaním
na Kristovo utrpenie. Nám deťom to nepri
padalo nijako zvláštne. Ešte sme nerozumeli
tomu, čo pôstje. Okrem toho, že sme prestali
jesť mäso, ktorého í tak nebývalo veľa a v piatok vždy bývali pečené zemiaky. Hoci
rodičia sa snažili viesť nás k hlbšiemu
chápaniu toho, čo prežívame.
Po Krížupoklonnej nedeli prišiel domov
Andrej. Akurát bolo treba sadiť zemiaky,
a tak sa jeho príchodu potešili najmä ňaňko
a mamka. Ale nie tak celkom. „V meste sa
nepostí tak, ako tu na dedine. Tu je to preži
tok." „Aký prežitok?" - ozvala sa mama,
„veď i v knižočkách to máme napísané. A či
sa Kristus nepostil štyridsať dní?" „To áno.
Ale on nepracoval tak ako vy. A v meste bolo
i v chráme povedané, že postiť sa nemusia
chorí, starí, tí čo ťažko pracujú. Sú mnohí,
ktorí si to nemôžu dovoliť ani finančne.“ Už
si nepamätám, ako to vtedy skončilo. Ale
odvtedy vždy koncom zimy premýšľam nad

na
ozaj milo
vať, kto chce na
predovať v duchovnom
živote, cvičiť sa v čnosti, stávať sa
skutočným Ježišovým učeníkom, ten sa
nemôže nepostíť. Pôst je pre mňa ako
kresťana tým, čím modlitba alebo chodenie
do chrámu. Pôst je potrebou mojej duše,
A tak obdobie Veľkého pôstu je pre mňa vždy
výnimočné. Ani nie tak zmenou toho, čo si
predkladám na stôl ako toho, čo dávam na
prvé miesto vo svojom vnútri. Je to čas
hlbšieho stíšenia sa, duchovnej obnovy,
prípravy na udalosti Kvetnej nedele, Veľkého
piatku, ale hlavne Paschy- toho Prvého Dňa
v týždni.
Odkedy som na dôchodku, v pôste si vždy
čítam Starý zákon, modlím sa hodinky časoslova, chodím na Liturgie vopred po
svätených darov alebo na večierne. Často
uvažujem o živote, o svojej úlohe tu na zemí,
o Božej láske. Ešte kým žila moja žena
dohodli sme sa, že celý pôst bude náš
televízor prikrytý plachtou. Mnohí sa ma
vtedy pýtali, či mi nechýbajú aspoň tie
správy. Nuž, nechýbajú. Človek sa to hlavné
dozvie bez toho, aby denne sledoval
televíziu. A ako mi kedysi môj starý otec
rozprával biblické príbehy o Abrahámovi
a Dávidovi, o Eliášovi a prorokoch, tak ich
dnes vďačne rozprávam ja svojím vnúčatám.

Na zemi nikdy nebude raj. Nikdy nenastane situácia,
v ktorej by neexistovala žiadna telesná či duchovná
bieda, ohrozenie, vina a trest, strach, slzy a smrť. Táto
myšlienka je smutným pozadím aj vyššie citovaných
Kristových slov (porov. tiež Mt 26, 11; Mk 14,7).
Pripomínajú možnosť a mravnú povinnosť príležitostí
ku konaniu dobra, predovšetkým v pomoci tým, ktorí
to potrebujú. Kristove slová sú naozaj prorockými
slovami, overené v priebehu dvoch tisícročí a sú
viditeľné aj v tom našom, treťom storočí, ktoré sa pýši
úžasným pokrokom.
***

„ Vtomsa im otvorilioči a spoznaliho... A ešte v tú hodinu
vstali a vrátili sa do Jeruzalema"[Ú. 24,31; 33).
Biblická exegéza vzkrieseného Pána otvorila emauzským učeníkom zmysel Písma, takže ich srdce „zaho
relo" a dalo sa uchvátiť pre Božie posolstvo.
Giovanni Papini vo svojej knihe livo t Krista v tejto
súvislosti napísal: „To bola hodina útechy po tých
zachmúrených dňoch. Jeho nepochybná prítomnosť
dokazovala, že neuveriteľné bolo isté, že Boh ich
neopustil a že ich nikdy neopustí. Jeho nepriatelia,
ktorí si mysleli, že vyhrali, sú porazení. Viditeľná
pravda sa celkom zhodovala s proroctvom... Ak
majster vstal, ani oni nemôžu umrieť; keď vyšiel
z hrobu, jeho sľuby boli sľubmi Boha a on ich zachová
až do posledného. Neverili nadarmo a neboli viac
sami: ukrižovanie bolo len zachmúrením jedného dňa,
aby svetlo tým väčšmi zažiarilo na všetky budúce dni."
-fd-

P. Ján B urda , SJ
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Vyslyšaná modlitba
Tento list som začala písať ešte pred
šiestimi rokmi, ale pre náhlu chorobu - infarkt
- som ho nemohla dokončiť. Teraz po
uzdravení s pomocou Božou a Panny Márie
sa veľmi teším, že ho môžem dokončiť.
Ešte ako dvadsaťročná som ležala v jednej
pôrodnici pre komplikácie počas tehotenstva.
V izbe, kde som ležala, boli štyri postele. Pri
okne ležali dve mladé ženy, ktoré bolí na
potrate. Pri dverách som ležala ja a ešte jedna
poste! zívala prázdnotou. Čakala som a bola
som veľmi zvedavá, akú pacientku dostaneme
do izby. Po vizite zaklopal niekto na dvere
a do izby vošla nová pacientka už v pokro
čilom veku v požehnanom stave, tiež pre
komplikácie počas tehotenstva. Pekne poz
dravila a milo sa na nás usmiala. Sadla si na
posteľ, aby si trošku oddýchla. Lenže tie dve

mladé ženy div na nej očí nenechali. Jedna
z nich sa po dlhšom váhaní opýtala: „Pani,
vy idete na pôrod?"
„Áno, na pôrod" - odpovedala.
„A kolkokrát ste už rodila?", zvedavo sa
vypytovali.
„Trikrát", odpovedala im s úsmevom na
tvárí.
„A koľko máte rokov?"
„Čoskoro budem mať štyridsať."
„A to ste si už to štvrté dieťa nevedeli dať
«odobrať», tak ako sme si my dve dali, ale
teraz na staré dní idete rodiť a budete sa
o dieťa starať?"
Naša nová spolupacíentka im hovorí: „Nie,
nemohla som si ho dať vziať, veru nemohla.
Lebo ja by som to svojmu dieťaťu nikdy
neurobila, tak, ako ste vy svojím urobili."

Mladé dámy sa začervenali, zahanbili
a v izbe nastalo hrobové ticho. Ja som ticho
ležala a pozorovala som svoju susedku, ako
sí vyberá potrebné veci z tašky a ukladá do
nočného stolíka. Potom si vybrala pekné lesklé
koráiky a k ním pridala dve menšie knižky.
Jedna mala čierny obal a na druhej, tenšej
knižke bolo veľkými písmenami napísané Matka Ustavičnej pomoci. V duchu som sa
zasmiala a pomyslela som sí, že kde bude
nosiť tie koráiky? Bola som neveriaca, lebo
moji rodičia bývali vždy na nejakom odľahlom
mieste, preto do kostola nechodili, ani sa
nemodlili a mňa k tomu tiež neviedli. Takže
som o Bohu nikdy nič nevedela. Preto som sa
svojej susedky zo zvedavosti opýtala: „Pre
páčte, že som zvedavá, ale načo vám budú
tu v nemocnici tie koráiky?" Moja susedka sa
na mňa s úsmevom a milo pozrela a poveda
la: „To nie sú koráiky, to je sv. ruženec a na
ňom sa modlím."
„A ešte vás prosím, aké sú tie knižky a čo
znamená názov Matka Ustavičnej pomoci?",
nedala mi moja zvedavosť.
„Knižka s čiernym obalom je modlitebná
knižka a nosím ju do chrámu, sú tam modlitby
a piesne. Druhá knižka s názvom Matka Usta
vičnej pomoci je o Panne Márii, ako každého
vyslyší a pomôže každému, kto ju o pomoc
prosí. Tiež je tam napísané, ako sa treba
modliť Deviatnik k Panne Márii."
Zaujalo ma to, a tak som sa opýtala, čo si
moja susedka teraz žiada od Panny Márie.
Odpovedala skromne a jednoducho: „Priznám
sa, že od začiatku svojho tehotenstva sa stále
modlím deviatnik, aby sa mi teraz narodilo
dievčatko, keďže už mám troch chlapcov.
Verím, že Panna Mária vypočuje moje prosby."
Potom vytiahla z tašky krásny obrázok, na
ktorom bolo namaľované dievčatko s krás
nymi kučeravými, blonďavýmí vláskami.
Obrázok si dala na nočný stolík a veľmi sa
mu tešila a myslela na svoje ešte nenarodené
dieťatko - dievčatko.
Každé ráno a večer sa za túto svoju prosbu
modlila. Poprosila sa som ju, aby mi požičala
knižku Matky Ustavičnej pomoci, ktorú mi
s radosťou dala. Keď som si prečítala všetky
modlitby a zázraky, ktoré Panna Mária uro
bila, ako pomohla svojím ctiteľom, verte mi,
pocítíla som túžbu stať sa kresťankou.
Dlho som premýšľala nad tým, čo sa vo mne
dialo. Ale stále viac a viac som túžila bližšie
sa oboznámiťs touto vierou. Poprosila som teda
moju priateľku, aby mi niečo porozprávala
o kresťanstve. A ona mi s radosťou začala roz
právať všetko od stvorenia sveta, o Adamovi
a Eve, všetko čo len vedela zo Starého a No
vého zákona. Keď som už bola oboznámená
s kresťanskou vierou a odovzdaná do vôle Bo
žej, napadlo mi, že doma mám neveriacich
rodičov a manžela neverca. Moja radosť sa tak
zmenila na smútok a sklamanie. Zostala mi
iba jedna radosť. Tešila som sa, že som v ne
mocnici spoznala dobrú priateľku, hoci som
bola od nej o 20 rokov mladšia. Ako sa hovorí,
ak je začiatok, príde aj koniec. A tak prišiel čas
pôrodu. Ja som porodila dievčatko a verte neverte, moja priateľka namiesto túžobne
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očakávaného dievčatka porodila
už štvrtého chlapčeka. Bola veľmi
smutná. Oči mala zarosené slzami.
Všetci smejú utešovali, dohovárali,
ale nič nezmenilo jej smútok na
radosť.
Po dvoch dňoch voľna prišla do
práce zdravotná sestra, ktorá keď
sa dozvedela, čo je v pôrodnici
nové, vošla do našej izby a sadla
si na posteľ k mojej susedke. Ona
jej smutným hlasom povedala:
„Pozrite sestrička, ja mám na
miesto očakávaného dievčatka
synčeka." Sestrička jej povedala:
„Tak ja vám blahoželám a teším
sa, že ste tak šťastne porodila.
Možno budete mať z toho syna
väčšiu radosť, ako by ste mala z túžobne očakávanej
dcérky." Sestra zobrala pacientke z nočného stola
knižku Matky Ustavičnej pomoci, otvorila ju na
poslednej strane a čítala: „Moje milé dieťa, i keď
nedosiahneš, o čo prosíš, nestrácaj dôveru. Boh tí
na prosby Panny Márie dá ešte čosi lepšie, ako si ty
žiadäš, pretože ani jedna modlitba, ktorú sa zbožne
modlíš, nie je vyslovená nadarmo."
„No vidíte, milá pani, aké sú to milé a potešujúce
slová", dodala sestrička. „Poviem vám ešte jednu
legendu, ktorú istý autor opisuje v jednej svojej knihe:

už len v duchu a modlitbe spomínala. Od tých čias
prešlo už viac než dvadsať rokov, čo sme navzájom
o sebe nič nevedeli. Našla som si v dedine, kde som
bývala, priateľku - gréckokatolíčku, ku ktorej som
často chodievala a rada som si u nej čítala duchovné
časopisy, ktoré ona odoberala. Raz ma pozvala, či by
som s ňou nešla na posviacku chrámu, kde bol
pozvaný aj otec biskup. Súhlasila som. A tak sme sa
v nedeľu vybrali na slávnostnú posviacku. Počas sv.
liturgie som sa cítila veľmi šťastná, pretože aspoň raz
sa splnila moja túžba - byť na sv. liturgií. Po sv. liturgií
bol obchod okolo chrámu. Spolu s ostatnými veriacimi
«Rodičia malí dvoch už skoro dospelých synov, sme čakali, kedy prejde okolo otec biskup spolu
tretíbol ešte maličký. Spoločne sa všetci modlili k sv s ostatnými kňazmi. Zrazu mi z ruky vypadla
Jozefovi a prosili ho o ochranu a pomoc. Keď starší vreckovka. Pani, ktorá stála vedľa mňa, sa zohla
syn dosiahol 18 rokov, na sviatok sv. Jozefa bez a podala mi ju s úsmevom, ktorý mi bol dôverne
príčinyzomrel. Bola to veľká rana pre rodičova veľ známy. Bola to moja priateľka z pôrodnice. Nespoz
mi ťažko prežívali stratu svojho syna. O rok, znova nala ma, preto som sa jej opýtala:
„Vy ma nepoznáte?" „Nie", odpovedala milo
na sviatok sv. Jozefa, keď ich druhý syn dovŕšil 18
rokov, taktiež zomrel. Rodičia si nevedeli vysvetliť, a s úsmevom.
„Veď sme ležali spolu v pôrodnici."
prečo sa toznova stalo. Ale aj tak sa naďalej utiekali
Vtedy ma silno objala a povedala: „Prepáč,
ksv. Jozefovi a prosili ho o pomoc a ochranu. O rok
na sviatok sv. Jozefa, hneď ráno zobral otec svojho Jarmílka, už je to dlhá doba, čo sme sa nevideli.
najmladšieho ajediného syna a utekal s ním do lesa, Zmenila si sa."
Opýtala som sa jej, ako sa jej darí, čo má nové
aby mu doma nezomrel. Ako sa tak ponáhľal, začul
hlas, ktorý na neho volal: „ Utekáš, utekáš, ale predo a ako sa má jej malý synček.
„Mám sa dobre, odvetila. Len môj život sa po
mnousa neskryješ. Ale zdvihni hlavu a pozrisa hore
čo uvidíš...“ Otec pozrel hore a čo videl? Svojich dobá tej legende o sv. Jozefovi, čo mi zdravotná
dvoch synov obesených na konári stromu. Nevedel sestra v nemocnici rozprávala. Moji dvaja prvoro
si to vysvetliť, veď jeho synovia zomreli jeden po dení synovia zomreli a ten tretí už nie je maličký."
druhom a sú pochovaní na cintoríne. A hlas zhora „Povedzte, kde je a čo robí?" Skočila som jej do reči.
Práve v tejto chvíli prechádzal popri nás otec
pokračoval ďalej: „Vidíš, vidíš, takto by bolí tvoji
synovia dopadli, ale vaša modlitba bola silná a moja biskup a za ním dvaja bohoslovci.
„Môžeš ho hneď vidieť", povedala mi moja pria
Božia pomoc potrebná. Tvoji synovia sú tu v ne
beskej sláve a spolu sa všetci radujeme. A ty zober teľka. „Práve prechádza okolo nás. Je to ten
svojho malého syna a choďdomov, vychováš z neho bohoslovec na pravej strane.“
zdatného a pekného mládenca a bude z neho
Pozrela som sa a videla pekného, kučeravého
kňaz. Naradostený otec prišiel domov a všetko blondiaka (ako to dievčatko na obrázku, ktorý mala
vyrozprával svojej manželke. Naďalej žili šťastne, moja priateľka v pôrodnici). Vtedy som si uvedomila,
uctievali sv. Jozefa a ako autor píše, z ich syna sa že jej modlitby a prosby boli vyslyšané ako aj slová
stal kňaz.»
zdravotnej sestry, ktorá ešte vtedy priala matke, aby
sa z malého synčeka stal kňaz. Potom som sa svojej
Na záver sestrička hovorí pacientke: „A ja vám skromnej a milej priateľky opýtala, čí by teraz
zo srdca prajem, aby sa aj z vášho synčeka, keď vymenila svojho syna za to dievčatko, po ktorom tak
vyrastie stal kňaz, aby aj vaša modlitba bola túžila, a ktoré jej nebolo súdené. Ona odpovedala:
vyslyšaná."
„Stala sa Božia vôľa, a tak je to dobré." Chvíľu sme
Moja priateľka - pacientka sa sestričke pekne sa rozprávali, a potom sme sa rozlúčili.
poďakovala za jej krásne a povzbudivé slová.
A teraz, keď som to všetko na svoje vlastné oči
0 pár dní, keď nás prepúšťali z pôrodnice domov, videla a zažila, tak sa budem ešte viac snažiť stať sa
lúčili sme sa s plačom. Ja som sa z rodiska čím skôr slobodnou, verejnou kresťankou.
odsťahovala veľmi ďaleko a na svoju priateľku som
Jarm ila Š.

Hieromučeníci,
ktorí zomreli pre Krista

SESTRA LAVRENTIJA
(HARASYMIV)
Blahoslavená sestra Lavrentija (Harasymiv) sa narodila 31. septembra
1911 v dedinke Rudnyky Mykolajivského rajónu Ľvovskej oblasti.
V roku 1931 vstúpila do kláštora
Sestier Kongregácie Sv. Jozefa
a v roku 1933 zložila prvé rehoľné
sľuby. V roku 1950 bola zatknutá
vojakmi NKVD a vyvezená do Boryslava, neskôr do Tomska na Sibíri.
Zdravie sestry Lavrentije bolo ťažko
podlomené. 30. júna 1950 bola
prevezená do dediny Charsk, Tomskej
oblasti. Bola nútená žiť v jednej
(prehradenej) izbe s paralyzovaným
človekom, lebo nikto ju nechcel
prichýliť- bola totiž chorá na tuberku
lózu. Veľa sa modlila o vykonávala
ručnú prácu. Trpezlivo znášala ne
ľudské podmienky života. Zomrela
28. augusta 1952 (na sviatok Uspenia presv. Bohorodičky podľa
Juliánskeho kalendára) v Charsku.
„Kláštorný dom napadli enkavedisti.
Sestra iaurentia odbehla do komory
a cez maličké okno vyskočila do
záhrady. Padal chladný dážď. Keďsa
enkavedisti vlámali do domu, ihneď
zbadali otvorené okno a začali ju
hľadať. Bola tma a tak bajonetmi
prebodávali každý ker. Niekolkokrát
sa bajonet ocitol pred očami sestry.
Kedže ju enkavedisti nenašli, odišli
preč, ale sestra až do rána mokla na
daždi. Do domu sa vrátila zoslabnutá
a premrznutá. Po tejto udalosti vážne
ochorela, zaľahla a ležiacu ju vzali do
väzenia."
(Zo spomienok príbuznej
p. Anny Harasimovej.)

Mgr. Stanislav Gábor
o. Áígr. Marek Durlák
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viacero. Najzákladnejším však je
radikálna vnútorná protiva medzi
kresťanstvom a pohanstvom.
S pohanským kultom bolo
zrastené všetko: rodina, spoločnosť
i kultúra. Kresťanstvo a pohanstvo
boli však dva úplne odlišné svety.
Tieto sa nedali nikdy spojiť. Kresťanstvo pri
nášalo celkom nový názor na svet, jeho jestvo
vanie, na život a jeho zmysel. A tak došlo medzi
dvoma svetmi k boju na život a na smrť.
Rímsky štát využil všetky prostriedky svojej
mocí na zničenie kresťanstva.
Ďalšou príčinou prenasledovania bolo to,
že cisárstvo bolo späté s pohanským nábožen
stvom a náboženský kult patril k štátnym
činnostiam. Kresťania zavrhovali kult bohov,
cisárov, preto bolí obvinení z ateizmu ako tí,
ktorí neveria a nevyznávajú vieru v bohov
a neprinášajú im obety.
Kresťania sa navonok síce nelíšili od ostat
ných obyvateľov, čo sa týka oblečenia a po
dobne, ale vyhýbali sa takým zamestnaniam
a činnostiam, ktoré sa protivili kresťanskému
svetonázoru a ohrozovali mravnosť. Preto sa
vyhýbali divadlám a kinám, ktoré zvádzali
k nemravnosti. Rimanov urážalo to, že sa
kresťania s nimi nezúčastňovali na mnohých
výstrednostiach a urážal ich aj tajuplný
a zdržanlivý život týchto kresťanov. Pohania

Prenasledovanie kresťanov
v Rímskej ríši
Príčiny rozšírenia kresťanstva______________________________
Kresťanstvo sa v priebehu prvých troch storočí rýchlo rozšírilo v dov
tedy známom Kultúrnom svete. Príčiny boli prirodzeného a nad
prirodzeného charakteru. K prvým menovaným patril sám rímsky
štát ako tolerantný k iným náboženstvám, ďalej jednotná reč gréčtina. U pohanoch samých bolo vedomie o Bohu, vedomie viery
a nádeje v budúceho Vykupiteľa. Na to kresťania nadväzovali.

M

imo prirodzených príčin to bolí predo
všetkým príčiny nadprirodzeného rázu.
Kresťanské učenie ako zjavené náboženstvo
uspokojovalo všetky potreby ľudského ducha
a bolo všetkým prístupne. Veľa ráz kresťanov
doprevádzali divy a zázraky. Taktiež ich čnost
ný život a obetavosť bolí veľkým príkladom.
Zároveň aj ich neohrozenosť, s ktorou vyzná
vali svoju vieru až po svedectvo smrtí.

Dôvody prenasledovania kresťanov_________
Rímsky štát spočiatku neprenasledoval kres
ťanov, pretože sa domnieval, že ide o židovskú

prijať Krista medzí rímskych bohov. Židia sa
však snažili, aby túto domnienku o príslušnosti
kresťanov k nim vyvrátili. A tak sa stalo zjav
ným, že kresťanstvo je novým kultom. Ako to,
že Rím začal tak kruto prenasledovať kres
ťanstvo, keď ináč cisárstvo uznávalo nábo
ženskú toleranciu a bolo znášanlivé k cudzím
náboženstvám? Rímsky štát sí nemôžeme
predstavovať ako ťanatíckého nepriateľa
kresťanstva. Bol to štát práva, kde sa nemohli
len tak diať rôzne neprávosti voči občanom.
Prečo teda cisárstvo tak kruto a krvavo
prenasledovalo vyznávačov Krista? Príčin je

Z diel antických autorov je známy keltský polyteizmus v podobe mnohých mien bohov, z ktorích sa však nedá získať jasná predstava o keltskom náboženstve. Znázornená
postava s jeleními parohmi je určite totožná s bohom nazývaným Cernunus; patrí k reliéfnej výzdobe striebornej nádoby, ktorá sa našla pri Gundesrupe v severnom Jutsku
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to zároveň chápali ako opovrhovanie a obvi
ňovali ich z nenávisti k ľudskému pokoleniu.
Ďalšou príčinou prenasledovania bolí často
aj útoky davu, popudeného pohanskými
kňazmi, ďalej obchodovanie s náboženskými
predmetmi a obetnými zvieratami. Nepriateľ
stvo ku kresťanom bolo sýtené rôznymi faloš
nými obvineniami, ohováraniami, a tak
kresťania boli často obviňovaní z mnohých
nepravdivých fám.
Prenasledovanie malo rôzne formy. Kresťa
nom odoberali majetky, pozbavovali ich
civilných a vojenských hodností. Ďalej bolí
trestaní vyhnanstvom a väzením. Boli kruto
mučení, hádzaní divým šelmám a nakoniec
usmrtení.

Priebeh prenasledovaní___________________
Veľký učiteľ Cirkvi sv. Augustín delí prenasle
dovanie kresťanov na 10 veľkých etáp
a analogicky ich pripodobňuje k desiatim
egyptským ranám. Nie všetky boli rovnaké,
čo sa týka dĺžky, intenzity a teritória. Prvé
prenasledovania až do cisára Décia roku 250
mali partiMárny miestny charakter, ďalšie
boli všeobecného razu.
Prvé veľké prenasledovanie kresťanov bolo
za cisára Nera v Ríme. Obeťami tohto prena
sledovania sa stali okrem stoviek kresťanov,
aj apoštolské kniežatá sv. Peter a Pavol.
Nepriateľský postoj ku kresťanom sa prejavil
aj za vlády cisárov Domícíána, Trajána, Marka
Aurélia, Septima Severa a Maximiliána Tráka.
Potom nastalo obdobie pokoja a kresťanstvo
sa rozšírilo nielen na mnohých územiach, ale
začalo sa praktizovať nielen u jednoduchých
ľudí, ale aj u bohatých patricijských rodín.
Upevnilo sa a vybudovalo si aj vnútornú
organizáciu, a vtedy nastali pohanské reakcie
a prenasledovania. Zvlášť krvavé boli za cisára
Décia v rokoch 249-251, ďalej za Galia a Vale
riána. Najkrutejšie a najkrvavejšie však bolo
posledné za cisára Díokleciána. Tento cisár
vydal štyri edikty a prikázal v nich zbúrať
všetky kresťanské chrámy, zničiť posvätné
knihy, zakázal bohoslužobné zhromaždenia.
Mnohí biskupi a kňazi boli popravení a nako
niec prikázal pod trestom smrtí obetovať
pohanskýmbohom. Biskup Euzébíus z Cézarey
píše: „Nedajú sa opísať útrapy a bolesti, ktoré
znášali mučeníci. Raz ich bolo popravených
až 100 mužovspolu s malými deťmi a ženami
v jeden jediný deň. Sotva bol nad nim i
vyslovený ortieľ, už prichádzali z inej strany
druhí k súdnej stolici a priznávali sa, že sú
kresťania". Cisár dal dokonca vytlačiť mince
s nápisom „Deleto nomine christiano" - Na
pamiatku vyhubenia kresťanov. Avšak aj
napriek krvavým prenasledovaniam kresťanov
Cirkev napredovala a ďalej sa šírila. Krv
mučeníkov sa stala semenom ďalších kresťa
nov, takto napísal Tertulián a koniec utrpenia
kresťanov nenastal ani po odstúpení tohto
cisára.
Kresťanstvo dostalo slobodu až M ilán
skym ediktom roku 313, keď sa stal cisárom
Konštantín Veľký.
o. ThDr. Peter Šturák
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MEDAILÓN K ŽIVOTNÉMU JUBILEU
TITULÁRNEHO KANONIKA
0. VLADIMÍRA MOLČÁNYIHO
Čas plynie rovnako, nedá sa zastaviť. V jarnom mesiaci
marec nám pripadia milá povinnost' čo najúprimnejšie
pozdraviť jubilanta a vysloviť slová vďaky, popriať mu veľa
síl, keď už organizmus je zoslabený prežitými neľahkými
rokmi a Pánovi oddaným životom. Napriek tomu pri
stretnutí s týmto vzácnym a horlivým kňazom, aj napriek
šedinám a poznačenému zdraviu majúci stály záujem
o dianie okolo seba. Z jeho zvráskavenej tváre stále cítiť
dobrotu a skromnosť. V spojení s pevnou vieru v Pána,
prenášajúc nádej a povzbudenie na svojich blízkych.
Náš jubilant o. Vladimír Molčányi sa narodil ako šiesty
z deviatich detí 4. marca 1908 v Čabalovciach. Jeho otec
bol gréckokatolíckym kňazom - dekanom, čo predur
čovalo jeho záujem o kňazské povolanie. Matka bolo
dcérou gréckokatolíckeho kňaza Jána Rokického
v Čabinách. Aj ďalší traja bratia Štefan, Mikuláš a Jozef
sa stali gréckokatolíckymi kňazmi. Dve sestry, povolaním
učitelky, Oľga a Teodázia sa stali manželkami grécko
katolíckych kňazov.
Po skončení ľudovej školy v rodisku a vo Výrave odchádza
v roku 1917 na gymnaziálne štúdiá do Prešova, pokračuje
v Mukačeve a v roku 1923 ukončuje štúdiá v Užhorode.
V rokoch 1928 - 1931 pokračuje v štúdiu teológie
v Prešove. Dňa 6. novembra 1931 v chráme Michala
Archanjela v Lomnom uzavrel sviatosť manželstva
s Alžbetou Čisárikovou, dcérou gréckokatolíckeho kňaza
o. Viktora Čisárika.
Boh im požehnal štyri deti: Vladimíra, Kláru, Mariána
a Theodóza. Kňazskú vysviacku prijal v Katedrálnom
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove dňa 6. decembra
v r. 1931 z rúk dnes už blahoslaveného biskupamučeníka Pavla Petra Gojdiča, OSBM.
Svoju pastoračnú prácu začínal v januári 1932 vo farnosti
Starina pri Snine, kde pôsobil až do roku 1946. Počas
pôsobenia vo farnosti sa zaslúžil o vykonanie generálnej
opravy chrámu Nanebovstúpenia Pána a opravil aj
drevený chrám vo filiálke v Príslope.
V roku 1946 sa stal správcom farnosti Miňovce neďaleko
Stropkova. Aj tu opravil chrám Zosnutia presvätej
Bohorodičky a zabezpečil rekonštrukciu vyhorenej farskej
budovy. Podobne vykonal generálnu opravu chrámu vo
Vyšnom Hrabovci, v Mrázovciach a tiež aj v Tokojíku. Boli
to roky plodnej práce, ktorú robil s velkou láskou za
pomoci svojich veriacich.
V marci 1950 obdržal zákaz činnosti, na ktorý však
nereagoval a slúžil ďalej. Začiatkom júla 1950 ho
v skorých ranných hodinách násilne odvliekli do Prešova,
kde bol týždeň vo vyšetrovacej väzbe. Odtiaľ ho odviezli
do Hlohovca a po troch mesiacoch do Pezinka.
Pred Vianocami v roku 1950 ho poslali domov spolu
s o. Pavlom Martyákom a s o. Imrichom Jesenským.
Veriaci sa jeho návratu potešili, ale ich radosť netrvala
dlho. 0. Vladimír bol neustále sledovaný príslušníkmi
ŠTB, osemnásť mesiacov nedostával plat. Od deportácie
v novembri 1951 do Ostravice, okr. Frídek - Místek
bol uchránený aj s rodinou, keď manželka predčasne

porodila najmlad
šieho syna. Od
1. marca 1955 mu
bola definitívne za
stavená duchovná
činnosť.
Dňa
8. mája 1955 bol
prinútený vysťaho
vať sa z fary v Miňovciach a mohol
sa usadiť mimo
Prešovského kraja.
Nasťahovali sa do
malého rodinného
domčeka v Koši
ciach, ale už o 4
dni ho vzali do vyšetrovacej väzby v Prešove, kde bol
do 17. augusta 1955. Ďalšie 4 mesiace bol v Košiciach,
kde boli u neho prevedené rôzne psychické vyšetrovacie
metódy, ktoré boli príčinou značného poškodenia
zdravia a zanechania trvalých následkov. Z Košíc ho
odviezli do Prahy na Ruzyň, kde bol väznený až do
začiatku súdneho procesu, ktorý sa konal v Prahe a trval
dva týždne. 0. Vladimír Molčányi bol súdený v kauze
Ljavinec a spol. Po ukončení procesu bol začiatkom
septembra 1956 prepustený na slobodu, ale bez
vydania rozsudku. Ostal bez zamestnania, až sa
nakoniec zamestnal ako stavebný robotník v Cestných
stavbách v Košiciach. Tu pracoval až do 6. januára
1969.
Po povolení činnosti gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968
sa vracia do svojej farnosti v Miňovciach, kde ani jeden
z veriacich neprijal pravoslávie. Tu pôsobil ešte pred
oficiálnym povolením činnosti už na Velkú noc v roku
1968. Aj napriek tomu, že pracoval v Košiciach, na nedele
a sviatky dochádzal do „svojej" farnosti. V roku 1972
ho ordinár Ján Hirka menoval za titulárneho dekana
Prešovskej gréckokatolíckej eparchie. V roku 1974 mu
bol odobratý štátny súhlas, nakolko bez povolenia pristavil
sakristiu chrámu v Tokajíku. V skutočnosti na okrese boli
pobúrení tým, že nesúhlasil s výstavbou bytovky na
farskom majetku. Poradili mu, aby si podal žiadosť na
odchod do dôchodku.
Už ako dôchodca v rokul 977 dostal dekrét na správcu
fary vRokytove pri Humennom. Od januára 1979
vypomáhal vo farnosti Kyjov v okrese Stará Ľubovňa, kde
prekonal slabší infarkt. V roku 1980 ho ordinár o. Ján
Hirka poveril spravovaním farnosti Helcmanovce.
Dnes o. Vladimír žije na dôchodku v Košiciach, kde
spočiatku vypomáhal v Katedrálnom chráme Narodenia
presvätej Bohorodičky pri spovedaní. 0. Vladimír bol plne
rehabilitovaný rozhodnutím Krajského súdu v Košiciach
v roku 1990.
Dňa 4. marca 2003 sa tit. kanonik o. Vladimír Molčányi
dožil nevšedného životného jubilea 95. rokov života
a zároveň si pripomenul 72. rokov kňazského života
v službe Bohu a cirkvi. Pri tejto vzácnej chvíli mu v mene
bývalých veriacich obce Starina, Miňovce, Mrázovce,
Tokajŕk, Vyšný Hrabovec, ale aj ostatných zaželajme do
ďalších rokov najmä pevné zdravie, veľa síl a plnost'Božích
milostí ochranu a pomoc presvätej Bohorodičky.
Mnohaja i blahaja lita, drahý náš jubilant o. Vladimír!
Mário Tomášová-ľančáková
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Človek - obraz Boha
V m inulom čísle sme uvažovali o prvom Božom stvori
teľskom slove - „Buď svetlo!"
Dnes budeme rozprávať o tom, ako Boh korunoval celé
dielo stvorenia - stvorením človeka.
Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej
podoby!" (Gn 1, 26).
ieto verše pozná väčšina
Ním a človekom, bol vzťahom lásky, prijí
z nás, je však veľmi dôležité manej a opätovanej skrze vieru. Z toho dôvo
im aj správne porozumieť, aby du na rozdiel od živočíšnej ríše ovládanej
človek mohol pochopiť aké má biologickými mechanizmami správania sa,
poslanie, aký je cieľ a zmysel ktoré nazývam e inštinktm i, musela byť
človeku udelená slobodná vôľa, keďže láska
nášho života.
Čo teda chcelsvätopisecpove je možná len tam, kde možno voliťslobodne.
dať výrazom „na Boží obraz ho V takomto slobodnom vzťahu, kde Boh
stvoril“ (Gn 1, 27).
a človek sa dobrovoľne zjednotili - bol Boh
v spojení s mysľou, vôľou i citm i človeka,
Chcel povedať, že človek je
nejaký vyšší živočíšny druh? Či a preto v úplnosti ovplyvňoval jeho konanie.
chcel povedať, že človek je nejaký Kým tento stav trval, každá myšlienka, slovo
nižší boh? Čím je človek podobný a čin človeka dokonale reprezentoval Boha,
Bohu? Telom? Rozumom? Slobod ktorý ho stvoril. Vtedy človek naozaj napĺňal
nou vôľou?
Bohom určený účel života -žiťvo vzťahu lásky
Ak chceme správne pochopiť ku Stvoriteľovi a byť tak skrze tento vzájomný
tento text, je potrebné zistiť, čo vzťah vzdialeným predstaviteľom nevidi
chcel povedať, vtedajší orien teľného Boha. Byť obrazom Boha.
tálny pisateľ výrazom „na svoj
Tu niekde je odpoveď na to, čo znamená
byť stvorený na obraz Boží. Nie fyzický obraz,
obraz".
Inšpirovanému autorovi určite nielen obraz Božej inteligencie, ale obraz
nešlo o filozofickú úvahu o tom, určitého spôsobu života -Božieho života.
kto je človek. Jemu bolí určíte Človek nebol Boh, ale život v ňom bol Boží,
vzdialené všetky úvahy o inte pokiaľ sa slobodne rozhodol zotrvávať vo
ligencii a slobodnej vôlí, ako o tom vzťahu odovzdanosti voči Bohu.
Zobrazíme si to na takomto príklade.
hovoria mnohí v dnešnej dobe.
V starom Oriente bol Božím Predstavme si inteligentnú vesmírnu bytosť
obrazom kráľ. V Egypte bol kráľ z inej planéty, prichádzajúcu navštíviť Zem
- faraón, pokladaný za obraz so zámerom dozvedieť sa čosi o Bohu. Ne
a vtelenie boha „Re", ktorý takto viditeľného Boha samozrejme nevidno, mohli
v ľudskej podobe prebral úlohu by sme im teda odporučiť: „Človek bol stvo
rený na Boží obraz, pozorujte Adama a Evu."
vladára.
Týmito predstavami boli za Keby sa vesm írny návštevník rady držal,
bezpečené vládne funkcie pa vrátil by sa domova s pravdivým i poznat
novníka i posvätná úcta a pos kami o povahe a vlastnostiach Boha, pros
lušnosť voči nemu. Podobne to tredníctvom pozorovania človeka stvoreného
bolo aj v iných krajinách blízkeho na obraz Boží.
východu. Zaujímavosťou bib
Toto, samozrejme, platí len dovtedy, kým
lického textu teda nie je výraz človek slobodne podriadi svoju vôľu Božej.
Odkedy začal počúvať Zlého, Boží obraz
„obraz Boží", ale že v Bib lii sa
hovorí, že na obraz Boží nie je poškvrnil hriechom. Aby sme pochopili ako
stvorený len panovník, ale každý hlboko sme padli, predstavme si, že spomí
naný mimozemšťan, by sa vydal na svoju
človek - muž a žena.
„A stvoril Boh človeka na svoj výskumnú cestu dnes. Čokoľvek by v ľudskom
obraz, na Boží obraz ho stvoril, správaní pozoroval, považoval by za Boží
muža a ženu ich stvoril" (Gn 1,27). prejav. Aký obraz Boha by objavil, keby nás
Teda obraz Boha je len vtedy pozoroval, hoci len jeden deň?
Keď však človek prestal poslúchať pravého
úplný ak odráža človeka v oboch
pohlaviach a ich vzájomných Boha, keď sa prestal naň podobať, stala sa
vzťahoch. V tejto definícií„obrazu ešte jedna horšia vec- človek si urobil boha
Boha" do popredia vystupuje na svoj vlastný obraz, podľa svojej po
otázka vzťahu. Ako sa medzí doby. Začal si uctievať bohov vojny, blesku,
ženou a mužom vytvárajú hlboké vína, plodnosti. Nie človek mal poslúchať
vzťahy, tak aj k obrazu Boha Boha, ale Boh človeka. Títo bohovia mali
podstatne patríprvok vzťahu. Boh pomôcť človeku splniťjeho túžby. Aj v dnešnej
i im teda prial, aby vzťah medzi
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Popri nezameniteľnej hodnote ľudskej osoby a jej dôstojnosti chceme zdôrazniťaj hodnotu
národa a potrebu budovania spoločenstva národov.
Život človeka je podobný Božiemu životu vtom, že každý človek je podstatne zameraný
na spolužitie v nejakom spoločenstve, takako Boh, ktorý jestvuje (subzistuje) v spoločenstve
osôb Najsvätejšej Trojice, ľudské spoločenstvo vyrastá na akceptácii jednotlivcov a svoju
základnú, štrukturálnu bunku nachádza v rodine, kde sa súčasne noví jedinci učia pravidlám
života v spoločenstve. Vyšším, historicky vzniknutým spoločenstvom je národ, ktorého
autonómia sa obyčajne završuje v politicky organizovanom spoločenstve - štáte.

*

*

dobe nechce človek poslúchať
Boha, ale chce, aby Boh plnil jeho
túžby a žiadostí.
Z toho, čo sme povedali, jasne
vyplýva, že ak Boh chcel zachrániť človeka, ak mu chce dať
večný, Božský život, musí opraviť
tento poškvrnený obraz. Nestačí,
keď. pre nás veľa urobí, položí za
nás život, potrebujeme, aby nás
premeníl, aby vrátil pôvodnú
krása svojmu obrazu. Práve kvôli
tomu mal prísť Mesiáš.
V plností času Boh poslal
záchrancu, ktorý bol na Neho vo
všetkom podobný. Ježíš je obrazom neviditeľného Boha (porov.
Kol 1,15). Kto vidí Jeho, vidí Otca
(jn 14, 9). Všetky Jeho slová,
skutky i myšlienky pochádzali od
Otca. Neprišiel plniť svoju vôľu,
ale vôľu toho, ktorý ho poslal
(porov. Jn 6, 38).
Ježíš je dokonalý „OBRAZ
BOŽÍ“.

Len v porovnaní s Ježišom
môžeme, ako v zrkadle, zbadať,
akí sme. Bohu nepodobní. Všetka
naša spravodlivosť je v porovnaní s Jeho spravodlívosťou špinavé rúcho. On však
neprišiel len odhaliť našu špinu,
On stojí pri dverách nášho srdca,
klope a chce doň vojsť. Každý, kto
Ježišovi uverí a začne ho poslúchať, začne sa premieňať na ten
istý obraz (porov. 2 Kor 3, L8).
Koho si Boh vyvolil, toho aj určil,
aby sa stal podobný Jeho Synovi
(porov. Rím 8, 29).
Vtedy sa z človeka stáva Boží
syn.
V tejto premene sa uskutočňuje zmysel a cieľ nášho života,
Len ľudia, ktorí Ježiša prijali za
svojho Pána, budú mať účasť na
siedmom dní, ktorý Boh požehnal
a ktorý už nemá večer (porov. Gn
2, 3).
o. ICLíc. Jozef Zorvan

Aj národy sú povolané budovaťmedzi sebou vzťahy a vytvdraťživé, mierumilovné spoločenstvo
celej ľudskej rodiny. Je to výhodné, ale nepostačujúce, keď sa národy (štáty) organizujú do
nadnárodných spojených zväzkov ako sú OSN (Organizácia Spojených národov vznikla 24.
októbra 1945 v New Yorku /USA/. Vatikán má v OSN štatút stáleho pozorovateľa.), alebo
EÚ atď. Tieto organizácie vznikli po strašnej skúsenosti 2. svetovej vojny ako ochranný val
proti prípadnému novému napätiu a vojnovému konfliktu. Vďaka Bohu, môžeme konštatoval
že svoju úlohu doteraz splnili. Vyše pol storočia plynie v Európe i vo svete život bez svetového
konfliktu a v relatívnom pokoji. Ale stačí to?, pýtame sa vždy, keď je mier ohrozený. Stačí
pre štastný život rodiny, keď sa manželia fyzicky i duševne netýrajú?
Tak, ako od kvalitných jednotlivcov závisí pokojný a šťastný život v rodine, podobne na
kresťanskou etikou a morálkou orientovaných národoch závisí kvalita života
v spoločenstvách národov. Charakteristikou kresťanského národa nie sú len jeho krestánskokultúrne tradície, ale prítomný život podľa evanjelia. Dušou takéhoto života má byť
humanita a solidarita, čo v kresťanskom slovníku označujeme termínom láska. Solidarita
je tmelom každého spoločenstva. „Solidarita nie je pocitom prázdneho súcitu alebo
povrcbnébo dotknutia utrpením tolkýcb ľudf - blízkych alebo vzdialených. Naopak, je
pevnou, stálou rozhodnosťou zasadiťsa za spoločné dobro, to znamenáza dobro všetkých
a každéhojedného, pretože sme všetcizodpovedníza všetkých' (JÁN PAVOl II.: Solicitudo
rei socialis, 38.).
Takto chápaná a uskutočňovaná solidarita je jasným svedectvom o sile kresťanských
postojov a skutkov, ktoré pomáhajú riešiť problémy života v spoločenstve národov nie
nátlakom mocných, ale vzájomnou pomocou blízkym i vzdialeným.
Európska únia je dnes spoločenstvom podobným zabehnutej škole, ktorá je otvorená
prijať aj nových žiakov - prvákov. Medzi nich sa zapísalo aj Slovensko, ktoré sa pripravuje
na referendum o vstupe do EÚ. Pri rozhodovaní nad hlasovacím lístkom sa zamyslime aj
nad otázkou: Je dnes Slovensko, so svojou kresťanskou tradíciou pre spoločenstvo
európskych národov prínosom? Alebo sa dáme po našom prípadnom prijatí do tohto
spoločenstva národov pohltiť ich duchom, ktorý častokrát už nie je vôbec kresťanský?
o. ThLic. Michal Hospodár

Nad pravdami viery

to dosvedčuje v Liste Rimanom (11, 33-35).
To napokon priznali aj teológovia v dávnej
minulostí. Hovoríme preto o viere. Veríme, že
Boh jestvuje a že si zasluhuje našu dôveru.
eden z najvýznamnejších ruských spiso
Sväté písmo nazýva vieru podstatou. Sv.
vateľov posledných storočí je Andrej Si- apoštol Pavol v Liste Hebrejom píše: „Bez
ňavskíj. Verný svojmu presvedčeniu strávil
viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo
niekoľko rokov v sovietskych koncentračných kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že
táboroch. Pri jednej príležitosti sa takto sám odmieňa tých, čo ho hľadajú" (11, 6). Viera,
seba opýtal:
bez ktorej sa nemožno páčiť Bohu a tešiť sa
„Pane, prečo vlastne verím? Varizo starého zo spoločenstva s jeho ostatnými deťmi,
zvyku... A čiz úzkostipred smrťou? Prečo teda znamená začiatok záchrany človeka.
Verím v Boha.
verím, Pane? Lebo mi vieru nanútili rodičia?
Alebo má kázne prestrašili ?A či verím, Pane,
Týmito slovami sa začína vyznanie viery. Sú
preto, aby som si spasil dušu, alebo že chcem východiskom pre ďalšie články viery, ba každé
byť lepší ako iní? Pane, prosím, zasiahní do slovo vyznania závisí od viery v Boha. Tak
môjho vnútra, aby som veril jednoducho o tom poučuje Katechizmus Katolíckej cirkvi:
preto, že jestvuješ. “
„ Všetky články Kréda závisia od prvého,
S týmto spisovateľom si položme otázku aj podobne ako Božie prikázania rozvíjajú prvé
my: Veríme v Boha? A prečo vlastne v neho prikázanie. Ostatné články nám umožňujú
veríme?
lepšie poznať Boha takého, aký sa postupne
Je dobre občas sa takto spýtať, pretože zjavoval ľuďom. «Veriaci teda správne najprv
viera v Boha úplne mení postoj človeka voči vyznávajú, že veria v Boha»“ (KKC 199).
Táto „viera v Boha nás vedie k tomu, aby
životu, ale aj voči smrtí. S vierou v Boha sa
človek teší z pokoja ducha a z odpovedí na sme sa obracalijedine k nemu ako k svojmu
mnohé otázky o zmysle života. Tiež preto, aby prvopočiatku a k svojmu poslednému cieľu
sme malí v týchto otázkach jasné pojmy, a aby sme ničomu nedávali prednosť pred
prípadne preto, aby sme vedeli odpovedať, ním, ani ho ničím nenahrádzali" (KKC 229).
Život ukazuje, že ľudia, ktorí prestanú veriť
ak sa nás niekto na to opýta.
Sme si však v tom istí? Možno dokázať, že v Boha, neveria v nič. Ba čo je horšie, že veria
Boh existuje?
V
zmysle matematícko-prírodove
deckého dokazovania nie. Dôkazy
patria do vecného sveta. Boh však nie
je vec, s ktorou možno disponovať. Veď
ani veľké životné otázky človeka
nemožno rozlúštiť ako krížovku. Keby
riešenie bolo také ľahké, tento prob
lém by už dávno neexistoval. Boh však
nestojí mimo všetkých skúseností
človeka, lebo logickým uvažovaním
predsa možno dospieť k záveru, že
jestvuje. Jestvujú poznania, ktoré
získavame len vtedy, keď máme o ne
záujem.
Boh nie je povahy ako hmatateľná
skutočnosť, ktorá nás obklopuje. Pre
jeho poznávanie nemôžeme využívať
prostriedky, aké používame pri štúdiu
nášho vlastného sveta. Na rozdiel od
vedca, ktorý môže dokázať svoje
tvrdenie, človek si nemôže konkrétne
experimentálne overiť to, keď tvrdí, že
Boh existuje, resp. neexistuje.
Pri hľadaní Boha je dôležité, aby sme
neostali pri teoretických úvahách, ale
aby sme sa raz „záležitosť s Bohom“
odvážili riešiť. Človeka až vtedy naozaj v hocičo. Preto si tu môžeme položiť otázku:
spoznáme, keď sa s ním stýkame. Boha možno Je naša viera v Boha dosť silná?
Ak veríme v Boha, potom Boh musí byť
spoznať len tak, keď sa ním začneme zaoberať.
naším všetkým a jediným. Potom aj veriť, že
Teda - musíme byť aj ochotní nájsť Boha.
Každý človek vo svojom pozemskom živote všetko, čo sme a čo máme, je iba z jeho ruky
a v tomto svete sa môže dozvedieť o Bohu. a iba v jeho ruke. Sám Ježiš to potvrdzuje, že
Pochopiť ho však nemožno. „Boh, ktorého Boh je „jediný Pán" a že ho treba milovať
človek pochopí, nie je Boh" (Terstegan). Pri z celého srdca, z celej duše, z celej mysle
rozprávaní o Bohu naša reč zlyháva. Boh je a z celej sily (porov. Mk 12, 29-30: KKC 202).
„nevýslovný, nepochopiteľný, neviditeľný Len takto bude Boh odmenou tých, čo ho
a neobsíahnuteľný" (Anafora - Liturgia sv. hľadajú (porov. Hebr 11, 6).
o. ňgr. František Dancák
Jána Zlatoústeho). Vedel to aj sv Pavol, ako

Verím v Boha
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Ikona kráta Dávida z ikonostasu v Poši

Prvá hodinka
Prvú hodinku slávime po skončení utierne, ak sa koná,
a to pri východe Slnka, ktoré nám pripomína Krista,
pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka. Začína
nový deň, ktorý nám Boh dáva na konanie skutkov
zbožnosti. K tejto časti dňa sa viaže spomienka na
odvedenie Krista od Kaifáša k Pilátovi, kde bol potupený
a nespravodlivo odsúdený.
Túto hodinku sa môžeme spoločne modliť v chráme
pred božskou liturgiou, ak sa koná zavčas rána, alebo
ako rodinnú rannú modlitbu, prípadne spolu s rannými
modlitbami.
Po zvyčajnom začiatku nasledujú žalmy. Prvý z nich,
5. žalm, je rannou modlitbou o pomoc. V tomto žalme
spomíname na horlivosť kráľa Dávida v zbožnosti
a odvrátení sa od nečestných ľudí, ktorých nemáme
nasledoval ale prosit' aby Boh ponížil páchateľov
neprávostí a žehnal spravodlivých. Tento sa modlíme
v pondelok a štvrtok. Ďalším je 89. (podľa Neovulgáty
90.) žalm, ktorý sa modlíme v utorok a piatok. Ide o tzv.
Modlitbu Mojžiša, Božieho muža. V žalme vyznávame
neobsiahnuteľnú Božiu vznešenosť a všemohúcnosť
a súčasne svoju vlastnú slabosť a prázdnotu života.
Prosíme Boha, aby k nám bol milostivý a prijal nás do
svojej priazne. Posledným hymnom je 100. (101.) žalm.
Ten sa modlíme v stredu, sobotu a nedeľu. Žalm ukazuje
charakter pravého a čnostného muža, ktorého máme
nasledovať' keďvstupujeme do nového dňa. Vyznávame
našu pripravenosť k zachovávaniu Božieho zákona.
Po týchto žalmoch nasledujú tropáre podľa poriadku.
V pôste sa miesto tropárov spieva verš zo Žalmov na nápev
tropára. Jeden z ďalších tropárov je kondákom
Syropôstnej nedele. Vo velkom pôste (pondelok až piatok)
sa k hodinke pripájajú aj poklony s modlitbou sv. Efréma
Sýrskeho, ktoré vyjadrujú hlbokú poníženosť a ľútosť nad
svojimi prehrešeniami a zlými sklonmi. Zároveň však
v nich vyslovujeme prosby o ochranu, zbavenie vplyvu
zla, teda odstránenie z nášho života ducha znechutenosti,
nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí a ich
nahradenie duchom miernosti, poníženosti, trpezlivosti
a lásky. Tým dávame jasne najavo svoju túžbu po
obrátení, po zmene svojbo zmýšľania.
o. Mgr. Juraj Gradoš
o. Emil lom n

( ^ jg p

SPOLOK SVÄTÉHO
CYRILA A METODA

tách vydavateľstva BYZANT, s.r.o. Košice. Ku
duchovností a kráse liturgického slávenia
prispel aj Katedrálny zbor sv. Cyrila a Me
toda z Košíc, ktorý už tradične asistuje
spevom pri podobných podujatiach.

NAŠI JUBILANTI
V apríli t.r. si okrúhle životné jubileum
pripomínajú títo naši členovia:
Mária Baraníšinová zo Sečovskej Polianky,
Stanislav činčár z Michaloviec, Miroslav Jún
zo Sobraniec, Magdaléna Malíková z Mílhostova, Anna Remetová z Kazimíra, Anna Rusnačiková z Kežmarku, Terézia Tkáčova
zKošíc, JUDr. Valéria Zahorjanová z VranovaČemerného
Gustáv Čorej z Trnavy pri Laborci, Helena
Kukučkové z Martina, Milan Roháľ z Kuzmíc,
Juraj Timko zo Sobraniec
Verona Džačovská z Červenej Vody, Anna
Ferkova z Humenného, Anton Onofrej z Trn
ková, Mária Pištejová z Drieňová
Ondrej Baran z Kendíc, Mária Kmecová
z DlhéhoKlčova, Anna Kováčová zo Sečoviec,
Helena Potomová z Brusnice, lng. Andrej
Rusinkovič
Anna Demčáková z Trebíšova, Michal
Tomáš z Malých Ozorovíec, Zuzana Pastiriková zo Zbudze, Michal Roman z Bánoviec
n. Ondavou
Anna Sabolová z Matiašky.
Všetkým jubilantom vyprosujeme
hojnosť Božích milostí.
Na mnoho rokov, šťastných rokov!
ŠTEDRÉ SRDCIA
Na podporu Spolku sv. Cyrila a Metoda
prispeli:
Juraj Obraz a Júlia Obrazová z Košíc po
100 Sk, Prof. PhDr. Peter Liba z Nitry 2000 Sk,
Magdaléna Maliková z Milhostova 50 Sk,
Ľudmila Rosenbergerová a Juraj Sigeti z Ján,
Lehoty po 120 Sk, Jolana Diňová z Lípan 100
Sk, MUDr. Božena Mudroňová 140 Sk, lng.
Ján Čverčko 120 Sk, MUDr. Kornélia Tormová
zKošíc 120 Sk, Členovia spolku z Košíc -Nad
Jazerom 140 Sk, Košice - Krásna 100 Sk,
Košice - Šaca 180 Sk, Košice - Terasa 250 Sk.
Všetkým dobrodincom vyprosujeme „Pán
Boh zaplať".
SMRŤ SV. KONŠTANTÍNA-CYRILA
14. tebruára v deň 1134. výročia blaže
ného skonu sv. Konštantína-Filozoťa sa
stretli členovia a priaznivci Spolku sv. Cyrila
a Metoda v Košiciach vo ťarnosti Košice Terasa. Sv. liturgiu, obetovanú za živých
členov spolku, spolu so šiestimi kňazmi
celebroval o. Peter Rusnák z Bardejova. Vo
svojej homílíi poukázal na veľkosť Božej
lásky, ktorá, akjev srdci človeka prežívaná,
disponuje k radostnému, opravdivému,
kresťanskému životu a nádeji. Na záver
slávnosti predseda spolku o. Michal Hos
podár informoval o vydavateľských aktivi

ZAPLATENIE ČLENSKÉHO
Prosíme všetkých členov SSCM, ktorí ešte
nezaplatili členské (80 Sk) na tento rok, aby
tak urobili čo najskôr. Prosíme aj skupinových
členov, ide najmä o farské úrady, aby si
obnovili skupinové členstvo po desiatich
rokochv súlade so Stanovami spolku a zap\atili nové členské 450 Sk. Členské príspevky je
potrebné poslať výlučne na účet:
5697345/ 5200 v OTP banke.
NOVÍ ČLENOVIA
Novým zakladajúcim členom spolku sa stal
Ján Poprik, člen výboru spolku, redaktornovinár zo Starého. Z farnosti Humenné - Pod
Sokolejom sa prihlásilo do nášho spolku 10
nových členov.
PRÍSPEVOK Z DANE NA SPOLOK
Spolok sv. Cyrila a Metoda bol dňom
12.12.2002 zaregistrovaný na Notárskom
centrálnom registri právnických osôb (NCR
2575/2002) ako prijímateľ 1% zaplatenej dane
z príjmu obyvateľstva podľa § 48 zákona
o daniach z príjmu.
Pokiaľ chcete prispieť 1% zo svojich daní
na činnosť spolku, uveďte do vyhlásenia
o poukázaní sumy zodpovedajúcej 1% zapla
tenej dane, v časti údaje o prijím ateľovi
nasledovné:
Spolok sv. Cyrila a Metoda
Hollého 2
071 01 Michalovce
IČO: 17078024
účet: OTP Banka Slovensko,
p. Michalovce
Číslo Účtu: 569 7345 /5200
Vyhlásenie o poukázaní sumy 1% zapla
tenej dane sa môže odovzdať na Daňovom
úrade do konca apríla.
Výbor spolku

polovici päťdesiatych rokov, keď bol spolu
s rodinou vysťahovaný v Čechách neďaleko
Kličnova - bydliska Murínovcov. Vybral sa
tam na bicykli, rozprávali sa asi dve hodiny
a z tohto stretnutia doniesol aj fotografiu,
lng. Petrovi Paulínoví z Michaloviec sa
v spomienkach vynára obraz leta 1968, keď
o. J. Murín vstupoval po 18 rokoch do
tunajšej farskej cerkví ako hlavný celebrant.
Na druhé vyhnanstvo o. Murína a na jeho
bratislavské stretnutia s bohoslovcami
spomínal o. Štefan Ištvaník, CSsR. V jeho
pamäti zo stretnutí po sv. liturgiách v Chráme
sv. Ladislava utkveli viaceré myšlienky tohto
významného kňaza- trpiteľa, ktorými
povzbudzoval budúcich kňazov. „Proťesorov
Murína a Hlaváča nemožno od seba odlu
čovať, pretože vzájomná spolupráca ich
posilňovala" - povedal ďalší bývalý gym
nazista Štefan Halás. K tejto dvojici priradil
aj o. Jána Fedorka. lng. Rudolf Kopín
o tomto katechétovi a zakladateľovi Jednoty
vyslovil nasledovné slová:'„Bol to veľký
a skromný človek. Zanechal pre slovenských
gréckokatolíkov dielo, v ktorom máme
pokračovať." S krátkym príspevkom vystúpil
aj MUDr. Ju raj Duda a Štefan Semuf, ktorý
vyšiel s iniciatívou navrhnúť ThDr. Jána
Murína na vyznamenanie Konfederácie PVS
in memoriam.
Pri príležitostí deväťdesíatin priekopníka
cyrilometodskej myšlienky medzi sloven
skými gréckokatolíkmi o. J. Murína vydal
Spolok sv. Cyrila a Metoda (BYZANT) zásluhou
neúnavného organizátora „muríniád" PhDr.
Ernesta Sirochmana ďalšiu publikáciu pod
názvom Já n M urín - m onum ent lásky,
pravdy a vernosti, ktorú prítomným pred
stavil sám zostavovateľ.
Ján Poprik
SPOLKOVÉ SPRÁVY

Dlhoročný člen spolkového výboru MUDr.
Juraj Duda je aj známym výtvarníkom.
V dňoch 18.-28. ťebruára mu v galérií
michalovského Zemplínskeho osvetového
strediska inštalovali výstavu pod názvom
„M editácie". Pri príležitosti nedávnych
sedemdesiatin návštevníkom podujatia
prezentoval desiatky perokresieb a malieb,
SPOLOK O JÁNOVI MURÍNOVI
ktoré vytvoril počas svojej dlhoročnej výtvar
V
polovici februára sa v Dome Matice
nej činnosti.
Slovenskej v Michalovciach zišli priaznivci
(po)
cyrilometodského hnutia, aby si spoločne
Začiatkom februára sa v Michalovciach
pripomenuli nedožité 90. narodeniny zakla
uskutočnil
metodický deň pre učiteľov
dateľa Jednoty sv. Cyrila a Metoda o. ThDr.
Jána Murína. Účastníkov privítal riaditeľ dejepisu. V rámci odbornej prípravy peda
Domu MS Mgr. Ján Eštok, program viedol gógovia navštívili Zemplínske múzeum
predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda o. ThLic. a Chrám Zoslania Svätého Ducha pri kláštore
otcov redemptoristov. V Dome Matice sloven
Michal Hospodár.
Okrem členov spolkového výboru sa skej si v podaní člena výboru SSCM PhDr.
spomienkového stretnutia zúčastnili aj bývali Ernesta Sirochmana vypočuli prednášky
študenti michalovského gymnázia, priatelia, o zakladateľovi Jednoty SCMJánovi Murínovi,
známi ... V úvode sa prezentoval žiak predstaviteľovi matičného hnutia v zahraničí
o. J. Murína M ichal Olexa, rodák zTrho- Mons. Františkovi Fugovi a básnikovi Gorazvišťa. Svojho profesora navštívíl v prvej dovi Zvoníckom.
-po-
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KNIHY

ČO NOSÍŠ
VO SVOJEJ MYSU?

Merlin Carothers: CD
NOSÍŠ VO SVOJEJ MYSU?
Boží plán pre tvoje myšlienlqf

FILM
PATRIK - STATOČNÝ PASTIER

Vydavateľstvo sv.
Bystríka, Hontían- _____________
ske Tesáre, 2001,
104 s., 80,- Sk; (titul č. 1)
m m p í í s p re t v o je 4 n » s r

Štyri ľudské príbehy, štyri rozdielne životy,
a predsa majú niečo spoločné. Čo to je? Ani
oní sami nevedeli na to daťjednoznačnú odpo
veď. No zistili práve včas, čo to je, respektíve,
kto to je - Satan. On si zahral v ich životoch
skutočne na chvíľku hlavnú rolu.
Predstavme si filmové plátno nad hlavou.
A teraz si na ňom premietneme všetky my
šlienky, ktoré vám napadli cez celý týždeň.
Asi by sme sa za ne hanbili. Každý dobre
vie, čo je v ňom zlé. Sám autor sa chce podeliť
o to, ako sa možno vyslobodiť od nesprávnych
myšlienok, aby sme mohli vstúpiť do boha
tého života, o ktorom hovorí! sám Ježiš. Autor
chce poukázať na to, že nesmieme dať ani
na chvíľku možnosť diablovi, aby sa vkradol
do našej mysle a srdca. No ak sa to už stalo,
autor ponúka pomoc práve v knihe Čo nosíš
vo svojej mysli.
Stanislav Bamburák

VHS, Lux, Bratislava,
3 0 min., 297,- Sk;
(titul č . 3 )
Každý z nás rád sníva.
Čo tak šťastný bezstarostný
život v krásnej prímorskej vilke? To by sa
páčilo asi každému z nás. Až do jedného krás
neho dňa si takýto bezstarostný život mohol
vychutnávať aj náš malý hrdina PATRIK. Všet
ko sa zmenilo mihnutím ruky, keď Patrika
uniesli do susedného írska. Zbohom krásny do
mov, šum mora, preháňalo sa mysľou hrdinu.
Patrik sa stáva zo dňa na deň pastierom a otro
kom. Stála pred ním neľahká skúška životom.
Musel sa prebíjať hladom, chladným počasím
a zlými ľuďmi. To však nie je všetko, Patrik
musel zvíťaziť sám nad sebou. Spojením
historických faktov a obľúbených tradícií
ukazuje tento film PATRIK Statočný pastier
dávno zabudnutý svet druidov, bojovníkov
a kráľov. A práve tento svet zmenil odvážny
Patrik. Čo bolo s malým hrdinom? Nechajte
sa prekvapiť.
Stanislav Bamburák

HUDBA
Avril Rowlands: PRÍBEHY
ZVIERATIEK Z BIBLIE
Vydavateľstvo Alfa
Konti, Bratislava,
2002, 82 s., 125,- Sk; (titul Č 2)
Určite si spomenieme na nejakú príhodu
z Biblie, kde niečo zaujímavé zažili nielen
ľudia, ale aj zvieratá. Možno to bude príbeh
o Noemovom korábe, alebo ten o veľrybe,
ktorá zhltla Jonáša. Ale v Biblii sú aj ďalšie
príbehy zvieratiek. Niektoré zohrali ozaj
veľkú úlohu. Autor knihy nám práve takéto
zvieratká chce ukázať v desiatich krásnych
príbehoch. Inšpiráciu na vyrozprávanie
týchto rozprávok bral autor priamo z Biblie.
Pravda autora neraz predstavivosť zaviedla
do väčších podrobností, ako sa v Biblii
výslovne uvádzajú. Nie však preto, aby
rozprávanie bolo pestré a vtipné, ale preto
aby nám každé svojím spôsobom ukázalo,
ako Boh pôsobí vo svete, ako vrúcne miluje
každé živé stvorenie a s láskou sa oň stará.
Stanislav Bamburák
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Mária Podhradská
a Richard Čanaky:
BEŤOM
CD, Lux, Bra
tislava, 2002,
72 mín., 275,Sk; (titul Č. 4)
Na pultoch našich predajní sa v týchto
dňoch objavuje nové CD pod názvom Deťom.
Tentokrát ho autori, ktorí vám starším určite
nie sú neznámi - Mária Podhradská a Richard
Čanaky, venovali deťom. Zozbierali tie najkraj
šie, najzaujímavejšie, a hlavne najjednoduch
šie detské ľudové pesničky, naspievali ich spo
lu s detičkami, a tak vzniklo toto nádherné CD,
ktoré obsahuje až 36 detských pesničiek.
Deti si určíte radi zaspievajú a možno aj
zatancujú pri známych piesňach ako napr. Prší,
prší; Medveďku, daj labku; Pec nám spad
la; Maličká som; Pod horou, pod horou či
iných, deťom, určíte obľúbených piesňach.
CD určíte ocenia aj mamičky na mater
ských, ktoré tak môžu svojím ratolestiam uro
biť doma malú detskú diskotéku, pri ktorej sa
detičky môžu dosýta vyšantiť.
Mgr. Anna Ondovčíková

Ipakoj - je sviatočné napomenutie, ktoré treba vnímat'
počúvať. Najčastejšie sa vyskytuje na nedeľných
utierňach, pred vstupnou piesňou (stepennou). Spieva
sa tiež na malom povečerí v sobotu a aj na nedeľnej
polnočnici (zo soboty na nedeľu). Obsahom ipakojov
je príprava myronosŕc na pomazanie Ježišovho tela
v hrobe. Ipakojov je podľa rádových hlasov na nedele
osem. Vyskytuje sa aj na iné veiké sviatky, napr.
Narodenie Pána.
Irm os-sa nazýva prvá pieseň ódy kánona. V gréckom
texte slúžil ako vzor spevu a rytmu ostatných nasle
dujúcich tropárov ódy kánona. Na veľké sviatky sa počas
svätej liturgie, namiesto Dôstojné je má spievať po
slávnostnom velebení IX. irmos z utierne sviatku.
Izobraziteľné antifóny - sú vybrané zo 102. a 145.
žalmu (podľa Septuaginty; podľa Vulgáty 103 a 146
Ž) na svätej liturgii. Okrem sviatkov s vlastnými
antifónami sa spievajú na svätej liturgii po veľkej
jekténii a po prvej malej jekténii. Začínajú slovami:
„Dobroreč, duša moja, Pánovi...", „Chváľ, duša moja,
fí/no... "Základnou myšlienkou je vďačnosť voči Bohu
za preukázané dobrodenia. Ako tretia antifóna sa k nim
pripájajú Blaženstvá (porov. Mt 5,3-12a).
Jakubova liturgia - je názov starobylej liturgie
jeruzalemského pôvodu. Na jednotlivých miestach sa
slávi na sviatky sv. apoštola Jakuba, teda 23. októbra
a v nedeľu po Narodení Pána.
Jekténio - je séria prosieb, ktoré prednáša diakon, ak
nie je diakon, tak kňaz. Prosby zahŕňajú spoločné
všeobecné úmysly, na ktoré zhromaždenie odpovedá
Pane, zm iluj sa a Daruj nám, Pane, čím sa k nim
pripájajú. Jekténie poznáme: velkú, malú, prosebnú,
trojitú, litijnú, za zomrelých, za katechumenov a na
rozličné úmysly. Jekténie sú najvšeobecnejšie prosby,
ktoré sa dotýkajú každej roviny života a zahŕňajú
každého člena Cirkvi, ako živých, tak aj mŕtvych.
Jezuiti - príslušníci Spoločnosti Ježišovej, rehole, ktorú
založil sv. Ignác zLoyoly r. 1540; venujú sa najmä
inteligencii a dôraz kladú na vzdelanie, vedú niekolko
univerzít vo svete.
Spracovali: Mgr. A. Ondovčíková
o. TbDr. V. Boháč, PhD.
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OBRÁZKU?

•«- QmaTovačka
Dnes vám prinášame ďalšiu ikonu („Ukrižovanie nášho Pána
Ježiša Krista“) na vymaľovanie do vašej série sviatkov.

B l u d isk o
Ktorou cestou sa dostane Ježíš do Jeruzalema?

Koľko rozdielov je medzí
týmito dvoma obrázkami

Stránku pripravila:
Mgr. Lenka Frigová
a redakcia
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Kapitán

KTO JE TVOJ PATRÓN?

(mládežnícka skupina Chaldea)

ANASTÁZIA
meniny.- 30. apríla
Meno gréckeho pôvodu, ženská podoba k mužskému
menu Anastáz, znamená „ vzkriesený, zmŕtvychvstalý".
Domáce podoby: Anastázka, Ana, Asfa, Stáza, Stázka,
Stdzi, Nasťa

Predohra: D A G, D A G, D G D, G D.
G
D
Ami
C
D
1. Hladina pokojná, na oblohe prvá hviezda, vlnky si šepocú, more si svoju krásu nevzdá.
G
D
Ami
C
AA7
V diaľke sme Ty a ja, Pane, Ty si kapitán a to kam ideme, na to sa vôbec nepýtam.

Patrón: Sv. Anastázia
Anastázia zo Smirnia nad Sávou v Panónii (Srbsko)
pochádzala z Grécka a padla ako obeť krvavých prena
sledovaní kresťanov za čias cisára Diokleciána v roku
304. Hrdinsky vyznávala svoju vieru, za čo jej odsekli
jazyk i nohy a napokon ju stali. Tak si získala mučenícku
korunu. Bližšie detaily z jej života nemáme. Zobrazuje
sa s nožnicami v ruke. Vzýva sa pri bolestiach hlavy.
Východná cirkev slávi jej liturgickú pamiatku 22.12.

D
AG
D
Ref.: /len Ty ma držíš nad hladinou a opravíš dieru, čo som urobila. Len Ty vieš správne
A
C
A A7
riadiť kormidlo, aj búrku utíši Tvoja sila.:/
2. Usínam Tí v náručí, láskou mi Tvoj hlas znie, vravíš mi o Otcovi a v mojom srdci pokoj je.
V diaľke sme Ty a ja, Pane, Ty si kapitán a to kam ideme, na to sa vôbec nepýtam.
Reť. + záver: D A G D D A G D

IRENA
meniny: 6. apríla
Meno gréckeho pôvodu (eirénaios), ženská podoba
k mužskému menu Irenej, znamená „mierumilovná".
Patrón: sv. Irenej z Lyonu
Irenej z Lyonu bol biskupom a mučeníkom. Narodil sa
okolo roku 130 v Malej Ázii a zomrel okolo roku 202.
Tam strávil i svoju mladosťv meste Smyrne. Bol žiakom
veľkého Polykarpa, ktorý bol zase žiakom sv. Jána
Apoštola. V roku 170 sa stal kňazom v Lyone. V roku
177 alebo 188 ho menovali biskupom Lyonu. V tomto
úrade konal Irenej neustále misie, hovorí sa, že na
svojich misijných cestách sa dostal až do východnej
Galie. Svojím slávnym 5 -zväzkovým dielom „Adversus
haereses" („Proti bludom") chcel pôsobiť proti gnosticizmu. Je dôležitým cirkevným otcom 2. storočia. Podľa
tradície zomrel okolo roku 202 (podľa východnej tradí
cie okolo r. 210), ako mučeník. Pochovaný je v Lyone.
Je patrónom Lyonskej diecézy. Východná cirkev byzant
ského obradu slávi jej liturgickú pamiatku 23. augusta.

MARCEL
meniny: 20. apríla
Meno pochádzajúce z latinského Marcellus, t. j.
zdrobneliny mena Morek (Marcus), znamená „malýbo
jovná". Skôr sa u nás užívala zastaralá podoba Marcelín.
Domáce podoby: Marcelko
Patrón: Sv. Marcel I.
Marcel I. bol pápežom. Narodil sa v 3. storočí v Ríme
a zomrel 16. januára 308. Správy o živote a pôsobení
pápeža Marcela I. sú veľmi rozporné. Neexistujú žiadne
isté údaje. Hovorí sa, že Marcel usporiadal duchovnú
správu a cirkevnú organizáciu v Ríme. Nastúpil po štvor
ročnom uprázdnení pápežského stolca po Marcelínovi.
Bol pápežom od roku 308 do roku 309. Po Diokleciánovom prenasledovaní obnovil Cirkev. Neskôr ho cisár
Maxentius poslal kvôli sporom do vyhnanstva. Zomrel
roku 309 a bol pochovaný v Ríme. Je zobrazovaný ako
pápež s oslom a jasľami. Tento obraz zachycuje to, že
bol ako veľkňaz vykázaný z mesta a bol odsúdený
k stráženiu pred verejnými stajňami, ako vraví tradícia.
Je patrónom čeľadníkov. Západná cirkev rímskeho
obradu slávi jeho liturgickú pamiatku 16. januára.
Spracovala Mgr. Anna Ondovčhvá
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M Y Š L IE N K Y NA ZA M Y S L E N IE
Radosť a útechu môže dať jedine Boží Duch, Svätý Duch, opravdivý Utešiteľ, keď zostúpi do hĺbky ľudských sŕdc.
Ján Pavol II.
S Pannou Máriou, matkou Pánovou, naša duša velebí Pána a cbveje sa radosťou v Ježišovi, našom Spasiteľovi.
Carlo Carretto
Mária je svätá a plná milosti a radosti, pretože Boh ju naplnil svojím Duchom lásky a pretože s jeho milostou vždy
slobodne spolupracovala. Máme výsadu cez toho istého Ducha spoznať' že jej svätosť a radostný život sú normou pre
každého z nás. Ak je Mária taká svätá a radostná z Božej milosti a vo svojej stálej spolupráci, prečo by sme neboli aj my?
George A. Maloney, SJ
V mojom srdci horí veľká radosť' keď vidím tvoju nesmiernu dobrotu, ó, môj Ježišu.
Sv. sestra Faustína

SÚfež S PETROU
Dnešné otázky:
1. V ktorom meste sa bude konať púť počas Stredoeurópskych katolíckych
dní na Slovensku?
a) v Nitre; b) v Ľutine; c) v Saštíne
2. Na ktorý dátum pripadne Akatistová sobota?
a) 5. apríla; b) 15. apríla; c) 25. apríla
3. Čo znamená meno Anastázia?
a) mierumilovná; b) bojovníčka; c) vzkriesená
4. Ako dlho pôsobia sestry redemptoristky na Slovensku?
a) 4 týždne; b) 4 mesiace; c) 4 roky
5. Ako trávili jarné prázdniny miništranti trebišovského protopresbyteriatu?
a) učením; b) zúčastnili sa výstavy ikon; c) zúčastnili sa futbalového turnaju

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 (1. miesto - pobyt na Bystrej2003,2. a 3. miesto
- tričko z Bystrej).
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O S E M S M E R O V K A
Legenda: AMEN, BIELA SOBOTA, BRATIA, ELIÁŠ, EREM1TA, FARA,
GOMORA, HLAS, HNIS, IZÁK, JOEL, KLASY, KOLEDA, KORÁB, KRÁL,
KRÁSA, KRÍŽ, KVET, LAZAR, LÉV1, LITÁNIE, MANNA, MILODAR,
MILOSTI, NEBO, OBETOVANIE, OBRÁTENIE, OMŠA, PASCHA, PEKLO,
PROSBA, PŠENICA, RIAD, SLINA, SOBÁŠ, SONET, SRDCE, T1ARA,
VENO, VIERA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 23 nevyškrtaných písmen.
Autor: Mgr. Marek Pataky
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Kristus vstal
a padli démoni,
Kristus vstal
a radujte sa
anjeli,
Kristus...
Sv. Ján Zlatoústy
(dokončenie nájdete
v krížovke)
Z ačiatok
tajničky

P o m ô ck y :
aid, ad,
P ly n o s ilik á t
R . V adim

K o n ie c ta j
n ič ky

Zohria l

D že m

?

RlGIPT P il Wá:

Zapekaná
hrudka
Suroviny:
2 1mlieka
15-20 vajec
štipka soli
Postup:
Vajíčka rozšľaháme, pridáme
mlieko, soľ a za stáleho miešania
varíme na miernom ohni asi 30,
min., kým sa nám vyzráža syr.
Masu scedíme cez gázu a ne
cháme odkvapkať, kým zostane len hrudka, ktorá sa nerozpadáva.
Takúto hrudku preložíme na plech, potrieme rozšľahaným vajíčkom
a dáme zapiecť do vyhriatej rúry. Pečieme na miernom ohni doružova
približne 15 až 30 mín.
ňáría Čonková

Z A S M E J M E SA
- Pán doktor, potrebujem okuliare.
- Naozaj ich potrebujete, lebo my tu predávame bicykle.
- Pani susedka, požičali by ste mi vysávač?
- Veľmi ľutujem, ale môj manžel mi to zakázal. Môžem vám ho požičať iba v prípade,
že ho použijete v našom byte.

N očné
v tá k y

P o tre b a
k rajčíra

•

- Otecko, dnes ma pán učiteľ pochválil.
- To ma teší. A čo ti povedal?
- Že píšem ako lekár s dvadsaťročnou praxou!

I

- Janko, prečo nechceš lieky od nikoho, len od dedka?
- Lebo dedkovi sa trasú ruky a polovicu vyleje!

M alý
obchod

In te r C ity
E x p re s

P o m o c , po
a n g lic k y

Ž ena
Fra n c, re 
žis é r
/R o g e r/ T u re ck ý n á 
čelník
•

N ajvyšší

•

.

- Čo by si urobil, keby si v púšti stretol leva?
- Zastrelil by som ho.
- A keby puška zlyhala?
- Prebodol by som ho nožom.
- A keby sa nôž zlomil?
- Vyliezol by som na strom.
- Lenže v púšti stromy nerastú.
- Počúvaj, s kým ty vlastne držíš, so mnou alebo s tým levom?

S p o jk a
S por
Č ia rk a
51 v R ím e
O so bné
zám eno

60„4 kg
v Cíne
K o s il
V es e lo
Diabol, po
staroslovie
nsky

B uš el,
značka

Á zijský štát

- Tvrdili ste, že pes, ktorého ste mi pred mesiacom predali, je vynikajúci strážca reklamuje zákazník v obchode. - No včera v noci mi zlodej ukradol tisíc korún a pes
ani neštekol!
- Lenže ten pes bol predtým u veľmi bohatých majiteľov, takže na takú maličkosť ako je
tisíc korún vôbec nereaguje!
- Mamička, daj mi desať korún!
- A na čo?
- Pre starého človeka.
- Kde je?
- Tam na rohu, predáva pukance!

Talizm any

Dnešnú krížovku zaslal Vlado Komanícký z Humenného.
Riešenie dnešnej tajničky uverejníme v ďalšom čísle.

- Mamička, prečo mi nič nehovoríš?
- A čo ti mám povedat?
- Napríklad: „Ty moje zlatko, neprosíš si čokoládu?"
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RÁDIO VATIKÁN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY - APRÍL

S LO V E N S K Ý ROZHLAS

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

• Aby tí, čozastávajú úrady a majúzodpovednosťv Cirkvi, dávaližiarivý
príklad vlastného života v poslušnosti voči Svätému Duchu.

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

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

• Aby klerici, laici a rehoľníci, muži i ženy, ktorí pracujú v misijných
. krajinách, žili všeobecnépovolanie k svätosti a prinášalisvedectvo o ňom.
• Aby sme so pri modlenítajomstiev Slávnostného ruženca upevnili vo
viere v posmrtný život.

S L O V E N S K Á T E L E V ÍZ IA

RÁDIO LUMEN

Velkonočnýprogram:

PONDELOK-PIATOK
00.00 - reprízy relácii; 05.00 - Ranné
spojenie; 09.00 -TIP-TOP; 09.30 Športecho; 1 0 .0 0 -TIP-T0P; 12.00 Hudobný aperitív; 13.00 — JIP-T0P
(regionálne témy); 14.00 - Čo vy na
to?; 1 4 .3 0 - T I P-TOP; 1 6 .0 0 - P o 
staré ale dobré Ut - Folkparáda St Oldieparáda Št - Gospelparáda Pi - Auto
moto klub 17.30 - Infolumen; 18.00
- Svätá omša - Emauzy; 19.00 Svetielko; 20.00 - Infolumen; 20.15—
PREŠOV 92,9
BANSKÁ BYSTRICA 102,9
Po - Počúvaj srdcom Utv- V modrom tieni
PRIEVIDZA 98,1
BRATISLAVA 97,2
SITNO 93,3
KOŠICE 94,4
St
- Pohoda s klasikou Št - Mince na dne
TATRY 102,9
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 89.7
TRENČÍN 97,8
LUČENEC 106,3
fontán
Pi - Hudobné návraty¿21.00 —
ŽfUNA89r8
MICHALOVCE 103,3
NÁMESTOVO 105,8
Rádio Vatikán; 21.15 - Po - Študentské
šapitá Ut - Duchovný obzor St - Lupa St
- História a my Pi - ÚV hovor; 2 2 .3 0 - Hlas Ameriky; 22.45 — Po - Hudobné návraty
Ut -^Počúvaj srdcom S t - Dvere dokorán Št - Svetlo nádeje Pi - ÚV hovor; 23.45 —
Po-Št - Pod vankúš Pi - ÚV hovor; 24.00 - Správy
SOBOTA

18.4. Veľký piatok
19:10

Duchovný príhovor

P

STV1

21:40 Turínske plátno
R
STV1
Dokumentárny film. Rekonštrukcia Kristovho utrpenia na pozadí odtlačkov muža na
Turínskom plátne.
10:00 Služby Božie
Priamy prenos.

P

STV2

11:30 Poslstvá z kríža
Dokumentárny film.

R

STV2

17:00 A ja ťa rozhrešujem
P
Dokumentárny film o podstate a účinkoch spovede.

j

STV2

19:00 Cez kríž k svetlu
R
STV2
Dokumentárny film o živote trnavského pomocného biskupa Mons. ThDr.Micbala
Buzalku.
21:00 Krížová cesta
P
STV2
Priamy prenos krížovej cesty so Svätým Otcom z rímskeho Koloseu.
19.4. Veľká sobota

00.00 - Pod vankúš; 00.15 - Auto moto klub; 01.45 - Pod vankúš; 05.00 - Ranné
spojenie; 09.00 - Hodinka vášho štýlu; 10.00 - Športklub; 11.00 - Zaostrené; 12.00—
Hudobný aperitív; 13.00 - TIP-TOP; 16.00 - Piesne na želanie; 17.30 - Infolumen;
18.00- Svätá omša - Emauzy; 19.00 - Svetielko; 20.00 - Infolumen; 2 0 .1 5 - Ruženec
pre Slovensko; 21.00 - Rádio Vatikán; 21.15— Od ucha k duchu; 24.00 - Správy
NEDEĽA
00 .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; 02.00 - Pod vankúš; 05.00 - Ranné spojenie; 08.00 - Dvere dokorán;
09.00 - Svetielko plus; 10.00 - Efeta-otvor sa; 11.00 — Fujarôčka moja; 12.00 —
Hudobný aperitív; 13.00 — Literárna kaviareň; 15.00 - Svetlo nádeje; 16.00 - Piesne
na želanie; 17.30 - Infolumen; 18.00 - Svätá omša; 19.00 - Svetielko; 20.00 Kresťanské noviny; 20.30 - Vešpery; 21.15 - Náš hosťváš host; 22.30 - Zamyslenie;
22.45 - Mince na dne fontán; 23.45— Pod vankúš; 24.00 - 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)

Súťaž s Rádiom Lumen
Rádio Lumen je jediná slovenská rozhlasová stanica
s kresťanským zameraním. Svojim poslucháčom ponúka hudbu
prevažne 70 - 90 rokov, ktorá tvorí počas dňa 2/3 vysielacieho
času. Okrem toho aj aktuálne spravodajstvo z domova í zo sveta,
informácie zo sveta náboženstva, kultúry, športu a hudby,
a v neposlednom rade aj každodenné diskusie na aktuálne témy
so zaujímavými a fundovanými hosťami. Priestor v éteri majú aj
večerné náboženské relácie.
Napíšte nám, kto je pravidelným hosťom Jarky Staršej v relácii
v;\ ľ
./ 'j/-.;
/;
Súťaží sa o tričko Rádia Lumen. Odpoveď zasielajte na adresu
Sdakcie
.
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17:00 Sviatok sviatkov
R
Dokument o slávený Pascby u gréckokatolíkov.

STV2

17:30 Lumen
Koncert gospelovej hudby.

STV2

P

19:00 Epilóg milénia
R
Dokument o krížovej ceste nenarodeného dieťaťa.

STO

20.4. Veľkonočná nedeľa
11:55 UrbietOrbi
P
Velkonočné požehonie Svätého Otca.

STV1

12:50 Blízko srdca
P
STV1
Dokumentárny film o výrobe a inštalácii svätostánku v chráme sv. Vincenta de Paul v
Bratislave.
11:30

Duchovné slovo

P

STV2

11:35

Dobrá zvesť

P

STV2

19:00 Tajomstvo Vzkriesenia
R
Dokumentárny film o Zmŕtvychvstalom.

STV2

19:54

STV2

Duchovné slovo

R

N A B UDÚCE SI MÔ ŽE TE PREČÍTAŤ
Vzťah štátu a cirkvi (M. Moravčíková)
Spoločenstvo v láske (J. Gradoš)
Rozhovor s Vladimírom Slovákom riaditeľom rádia Lumen |A. Dolinská)
Kresťanstvo sa stáva náboženstvom Rímskej ríše (P. Sturák)
Boh v troch osobách (F. Dancák)

B L A H O Ž E L A N IA
Životné jubileum dirigenta Gabriela Mirossaya
Jeden z najvýznamnejších dirigentov v histórii pre šo vských kate drálnych zboro v p. G abriel
Mirossay sa dožil 13. februára t. r požehnaných 80. rokov života. Takm er 3 0 rokov stál na
čele prešovského katedrálneho zboru a bol jeho zakladateľom . Už zo š tu d e n ts k ý c h čias
v Užhorode a teologických štúdii v Prešove a O lom ou ci si o d nieso l v s rd c i lásku a ob d iv
k liturgickému zborovému spevu, ktoré ho sprevádzajú c elým jeho živo tom , a z k to rý c h čerpal
motiváciu a elán počas svojej dirigentskej činn osti. Aj po u ko n če n í aktívneho d irig o va n ia rád
prichádza medzi člen ov sp e vo ko lu so s lo v a m i p o vz b u d e n ia , ale aj v z á c n y m i ra d a m i
a pripomienkami, ktoré sú vždy s vďakou prijím ané a oceňované. Znám e sú je ho slová: „Tam ,
kde je katedrála, tam m usí byť aj spevokol.“ Vďaka je ho vzťahu k tra d íc iá m výc h o d n é h o
obradu a vých o d n é m u zb o ro vé m u spevu, z b o r o s tá v a d o d n e s v e rn ý n a jp ô v o d n e jš e j
staroslovienskej interpretácii liturgických plesní a ch rá m o v é h o spevu. Z o s o b n ý c h v la s tn o stí
p. Mirossaya je potrebné vyzdvihnúť jeho skrom nosť, pevnú vieru a odda nosť gré ckokato lícke j
cirkvi, v rodinnom kruhu obetavosť a lásku m ilu júceh o otca, s ta ro s tlivé h o o tca a m anžela.
Všetci, ktorí poznáme nášho vzácneho jubilanta, želám e m u do bré zdravie, životnú po ho du,
radosť medzi svojim i najbližšími a tiež potešenie z ú sp e šn ých v y s tú p e n í s pevokolu. Č lenovia
zboru mu osobitne privolávajú „Na mnohaja I blahaja lita l“

JUDr. Peter Krajňák

Drahý duchovný otec Marián Sterančák!
/ Prijmite nasledujúce slová od nás, Vašich veria cich, k V ášm u živo tné m u ju bileu
velkou radosťou v srdci, s akou ich vdáčne venujem e:

s takou

„Nech Ježiš Kristus Vás do ďalších rokov života posilňuje, nech S vätý D uch Vás po c e lý živo t
osvecuje, nech presvätá Bohorodička Vás navždy ochra ňu je. A b y Vaše s lo v á pri s vä tých
liturgiách v našich chrám och nás v eria cich napĺňali ešte veľa ro k o v d u c h o v n ý m šťastím
a pokojom !“
To všetko Vám, Náš duchovný otec, k Vašim 30 . na rod eniná m u nášho Boha v yp ro su je
mládež a ostatní veriaci z Lubovca, R uských Pekľan a Janova.

Na mnohaja i blahaja lita!

eL GR6C0

Z vašej
pošty
Redakcia SLOVO ďakuje všetkým, ktorí nám
píšete a ďakujete za prácu, ktorú robíme pre vás
všetkých. Úprimné Pán Boh zaplaťza povzbudivé
slová a vaše modlitby. Každý list od vásje pre nás
veľkým potešením a obohatením.
Ďakujeme.
Prosíme všetkých, ktorí nám píšete, aby ste
v prípade vašej korešpondencie s nami uvádzali
telefonický kontakt na Vás, aby sme sa v nutnom
prípade mohli s vami skontaktovať.
Za pochopenie ďakujeme.
Vaša redakcia časopisu SLOVO
Milá redakcia skvelého časopisu!
Pokračujte aj naďalej vo skvelej práci na tomto
časopise.
S pozdravom a úctou
Eva Jukovská, Matíaška
Vážená redakcia!
Slovo odoberám od 1. čísla. Vždy si nájdem
čosi pre seba...
Čitateľka Slova
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Obchod cirkevných potrieb

Obchod cirkevných potrieb

Poštová 1 / 1. poschodie
040 01 Košice

Hlavná 3 7 /1. poschodie
080 01 Prešov

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
-samozápalné uhlie

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
-samozápalné uhlie
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Predajňa PETRA
na Hlavnej číslo 3 v Prešove vám ponúka

Evanjeliár
starosloviensky

Ďalej vám ponúkame:

Séria sviatkov - 13 ikon
za akciovú cenu:

:

na tvrdom papieri: 2.500,- Sk
na dreve 5.999,- 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.

Farským úradom zasielame aj na
dobierku (možnosť telefonickej
objednávky na čísle: 051/77 333 23,
051/759 76 22)

