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Ú V O D N Í K vyberáme z obsahu

Ján Karas 
spirituál Gréckoka
tolíckeho kňazského 
seminára bl. Pavla 

Petra Gojdiča 
v Prešove

Na počiatku stvoril 
Boh nebo a zem (Gnl, 
1). Tento známy citát, 
ktorým vstupujeme do 
sveta Božieho zjave
nia, obsiahnutého 
v Bib lii, nás upria
muje na stvoriteľskú 
moc Boha vyjadrenú 
jeho slovom. Totiž 
v následnom opise 
stvorenia sveta bib

lický text pred každou novou časťou kreácie 
(šesť stvoriteľských dní) opakovane zdôraz
ňuje: A Boh povedal; to znamená vypovedal 
slovo, a to vypovedané sa stalo. Z ničoty skrze 
slovo Boha povstala hmota, ktorá sa podľa 
zákonov prírody formuje do podoby vesmíru, 
ako ho sčasti poznávame dnes. Vrcholom 
stvorenia je  Božím dychom oživená hmota - 
človek. Uvedenú moc vypovedaného slova 
Boha pripomínajú aj ďalší inšpirovaní autori. 
Napr. pevec chválospevu na Božiu prozre
teľnosť sa modlí: Pánovým slovom povstali 
nebesia a dychom jeho úst všetky ich voje 
(Ž 33, 6).

V novozákonnom zjavení s jedinečnou 
intuíciou sa o Bohu-Stvoríteľovi vyjadruje sv. 
Ján apoštol a evanjelista, ktorý svoje evanje
lium začína vzletným poukázaním na Ježišovu 
podstatnú úlohu pri kreovaní a stvárnení sveta 
slovami: Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo 
u Boha a to Slovo bolo Boh .(...) Všetko 
povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič 
z toho, čo povstalo (Jn 1-3). Boh - čistý duch
- sa od počiatku prejavuje v slove a ním 
určuje beh reality.

Akým fenoménom je  vlastne slovo, ktoré 
denne v tisícich variantoch vypovedáme zo 
svojich úst alebo čítame na stránkach rôznej 
tlače? Slovo je  úžasný nástroj, ktorým sa 
ľudská osoba prejavuje, „zjavuje" svoj vnútor
ný, duchovný svet, odhaľuje v duší ukrytú 
myšlienku, projekt, lásku... Človek nie je  taký 
dokonalý ako Boh, ale stvorený na Boží obraz 
vlastní tento velkolepý dar - dar slova. A po
užíva ho ako čosi prirodzené bez toho, aby si 
uvedomoval morálnu hodnotu používania 
slova, vyjadreného v akejkoľvek podobe. 
Prostredníctvom slov sa nadväzujú prvé 
kontakty medzí človekom a Bohom a medzí 
ľuďmi navzájom. Slovo má moc budovať, ale 
aj rúcať; posilňovať, ale aj raniť. Používať dar 
medziľudskej komunikácie je  isto morálne 
kvalifikovateľný ľudský čin. V Rečí na vrchu 
to pripomenul Ježíš Kristus: Vaša reč nech je  
,áno - áno,,nie-nie. Čo je  navyše, pochádza 
od Zlého (Mt 5, 37). Raz vyjadrené slovo by 
malo byť v ústach spravodlivého človeka 
testamentom Boha. Slovo vedome zbavené 
pravdy je  služba diablovi - otcovi lži. A to je  
hriech. O mravnej kvalifikácii slova uvažoval 
už starogrécky filozof Sokrates, ktorý pri 
medziľudskej komunikácií doporučuje použiť 
tri sitá.

1. Je  pravda to, čo chceš povedať?
2. Je  potrebné to, čo chceš povedať?
3. Pomôže a poteší tvoje slovo niekoho?
Predstavte si to ticho, keby ľudia hovorili

len to, čo je  naozaj pravda, a to pravda vy
chádzajúca z dobrého srdca, oblažujúca, 
potešujúca.

Žiaľ, v súčasnosti žijeme v záplave slov, 
ktoré sú v éteri, na stránkach novín a časo
pisov, na obrazovke monitora atď Pritom 
väčšina vydavateľstiev, tlačových agentúr 
a ľudí pracujúcich profesionálne so šírením 
slova je  zameraná komerčne a prioritne 
nehľadí na etické sitá jeho používania. 
Technický rozvoj masových médií a ich často 
morálne zlyhávajúci vlastníci sa stávajú čoraz 
väčším rizikom, že prostredie nášho života sa 
naplní úbytkom pravdy a tým aj dôvery medzi 
ľuďmi navzájom. A život formovaný lžou je  
cestou do „pekla" na zemi.

Hovoriť je  striebro, mlčaťzlato, poučuje nás 
jedno príslovie. Ale aj hovoriť v pravý čas je  
zlato. A pred hovorením je  potrebné počúvať 
a rozmýšľať, aby slovo v nás dozrelo po 
stránke pravdy a dobra. Ľudí nectí, keď sa - 
zaiste trocha nadsadene - o nás samých kon
štatuje, že s ozajstným záujmom počúvame 
len prvé slová, ktoré vyslovuje naše dieťa, keď 
sa učí rozprávať a posledné slová umierajú
ceho blízkeho. To, čo počujeme medzí tým, 
nám rýchlo uletí druhým uchom von. Podobne 
to platí aj o prečítanom slove. Stačí možno 
pripomenúť, čo vravel J. A. Komenský: Timeo 
hominí uníus libri. (Bojím sa človeka, ktorý 
prečítal len jednu knihu.) Taký človek si myslí, 
že už prijal všetku múdrosť a je  na ňu natoľko 
pyšný že už sa nechce dať poučiť, viesť dialóg 
s iným autorom, premýšľať a zvyšovať kultúru 
čítania.

Naučme sa vážiť si slovo a správne 
s ním narábať. Ostražito vnímajme najmä 
Božie slovo a budeme vedieť správne počúvať 
a hodnotiť aj ľudské slová. Nikdy, nikde a pred 
nikým nešírme nepravdu. Ak nás v životných 
okolnostiach situácia pritlačí povedať nieko
mu niečo nepríjemné, snažme sa komunikovať 
s druhým z očí do očí, nie cez telefón. Vyhne
me sa nebezpečíu zlého pochopenia čí zra
nenia z možného nedorozumenia. A to stojí za 
to. A na koniec ešte jedna skúsenosť, vyplý
vajúca z tejto krátkej reflexie nad slovom. Pri 
používaní daru slova je  potrebné zdôrazniť aj 
hodnotu dobre vnímaného ticha. Len v tichu 
vznikajú vyvážené, pravdivé a múdre slová, 
ktoré prinášajú do ľudského života teplo, 
pohladenie a poučenie.

Na začiatku nového občianskeho roka 
2004 si želajme, nech nás pri tvorbe a čítaní 
časopisu SLOVO vedie sám Kristus-Božie 
Slovo, ktorý je  cesta, pravda a život.
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Február______________________________
Za pokojne spolunažívanie kresťanov, 

židov a moslimov vo Svätej zemi.
Za osobitnú starostlivosť o kňazské a re

hoľné povolania pre evanjelizácíu miest
nych cirkví v Oceánii.

Za všetkých kresťanov. Aby sme sa zo 
dňa na deň stávali lepšou pôdou, do ktorej 
Pán zasieva semeno svojho slova a svojej 
lásky.
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4. Čo je to vlastne hospícová starostli
vosť?

Hospíc je špecializované zariadenie, ktoré 
poskytuje tzv. paliatívnu starostlivosť a liečbu. 
Tá nastupuje vtedy, keď boli vyčerpané všetky 
možností liečby; nelieči sa ochorenie, ale prí
znaky choroby. V hospici sa kladie dôraz na 
kvalitu života chorého až do jeho posledných 
dní. Zámer je jasný: nie naplniť život dňami, 
ale dní chorého životom. Hospíc chorému 
zaručuje, že nebude trpieť neznesiteľnými 
bolesťami, že bude zachovaná jeho ľudská 
dôstojnosť a v najťažšej chvíli života nebude 
sám. Tieto zásady sa snažíme dodržiavať aj 
v našom hospici.

ale neberú
nádej
Rozhovor s MUDr. Alicou Valkyovou, 
vedúcou lekárkou prvého hospicu 
na Slovensku v Bardejovskej Novej 
Vsi

1. Prvý hospíc bol založený vo Veľkej 
Británii po druhej svetovej vojne. V sú
časností je po celom svete viac ako 2000 
hospícov. Ako a kedy vznikla myšlienka 
založiť hospic aj v Bardejovskej Novej Vsí?

Na začiatku bola stará cirkevná škola, 
ktorú Rímskokatolícka cirkev získala v reš
titúcii a darovala charite. Ako dobrovoľnícka 
na charite som bola zainteresovaná do prob
lematiky. Pojem hospic bol vtedy u nás nezná
my. Rozhodnutie padlo, keď sme navštívili 
pwý hospic v Čechách v Červenom Kostelci. 
Prevádzkovateľom sa stala košická Arcidiecéz
na charita. Bolo veľké nadšenie, menej peňazí, 
ale dielo sa podarilo a 16.9.2002 bola 
posviacka hospicu. Nasledovali ešte rôzne 
administratívne procedúry, a tak hospic začal 
svoju činnosť až 1.7.2003.

2. Váš hospíc nesie meno Matky Terézie. 
Aj ona pomáhala chorým a nevládnym 
dôstojne umrieť. Je  toto aj vašou priori
tou?

Sám život nám prináša rôzne príbehy.
V Hospici Matky Terézie mohla zomrieť 
dôstojne aj 15-ročná Svetlana. Rómske dievča 
odvrhnuté vlastnou matkou, žijúce v mimo
riadne drsných podmienkach, prišlo do 
hospicu s ťažkým onkologickým ochorením. 
Na nosidlách, prikrytá plachtou. To bol celý 
jej majetok. Bola najchudobnejšia z chudob
ných. Jej postoj, vďačnosť a šťastie v posled
ných troch týždňoch života boli veľkým obo
hatením personálu aj dobrovoľníkov. Splnilo 
sa jej želanie, aby bola u nás pokrstená a pri
jala aj ďalšie sviatosti. Zmierila sa s matkou,

ktorá sa jej ako ročného dieťaťa zriekla. Zom
rela v predvečer blahorečenia Matky Terézie.

Boli u nás aj bezdomovci s nevyliečiteľným 
ochorením, aj keď krátko, ale mali možnosť 
spoznať, čo je to ľudská dôstojnosť a láskavý 
ľudský prístup. Zomierali pokojne.

3. Môžete nám bližšie predstaviť váš 
hospic?

Hospic disponuje 20 lôžkami, pekné izby 
s príslušenstvom, celé prostredie je presvíete- 
né slnkom a láskavou starostlivosťou perso
nálu, ktorý v hospici pracuje. Režim je voľ
nejší, snažíme sa vyhovieť všetkým potrebám 
pacienta. Máme k dispozícii izby pre príbuz
ných, keď chcú čas prežívať pri svojich 
blízkych.

Hospic bol zriadený v súlade s koncepciou 
Ministerstva zdravotníctva SR a spĺňa všetky 
zákonné požiadavky.

Hlavnou indikáciou prijatia do hospicu je 
nepriaznivý zdravotný stav pacienta, ktorý si 
vyžaduje kontrolu nevyliečiteľného ochorenia. 
Hospic nesľubuje vyliečenie, ale neberie ani 
nádej. Pacient dáva slo
bodný informovaný sú
hlas na poskytnutie ta
kejto starostlivosti. Naj
lepšia je osobná konzul
tácia s lekárom, vypl
nenie žiadosti o prijatie.
Zatiaľ sme malí pacien
tov zo širokého okolia - 
z Košíc, Rožňavy, Popra
du, Starej Ľubovne, Sni
ny.

5. V hospici máte aj vlastnú kaplnku, 
kde sa slúžia bohoslužby. Ako je to teda 
s vierovyznaním vašich pacientov?

V hospicoch je zvýraznený aj duchovný 
rozmer starostlivostí. Rešpektujeme však 
chorého, či je veriaci, neveriaci, alebo akého
koľvek vierovyznania. Pravidelne sú slúžené 
sv. liturgie (rímskokatolícke aj gréckokatolíc
ke). Paragrafy za zanedbanie spirítuálnej sta
rostlivosti síce neexistujú, ale u nás by ani ne
boli potrebné. Známy je výrok Matky Terézie: 
„Prv som si myslela, že musím ľudí obracať. 
Dnes viem, že ich musím milovať a obracať si 
ich bude Pán."

6. V dnešnej dobe sa v mnohých kra
jinách bojuje za prijatie zákona o euta
názii. Aký je váš názor na eutanáziu?

Rozhodne ju odmietam. Máme aj takých 
pacientov, ktorí sú niekoľko mesiacov v kóme. 
Ich život pre spoločnosť už nemá úžitok. Sta
čilo by teda vypnúť prístroj, prerušiť prívod 
výživy a „problém" by bol vyriešený. U nás 
sa týmto pacientom dostáva takej starostlivos
ti, akoby malí zajtra nastúpiť do práce. Medi
cína je dnes už tak ďaleko, že dokáže zvládnuť 
každú bolesť. Neexistuje človek, ktorý by chcel 
zomrieť, keď necítí bolesť, obklopuje ho láska 
a úcta. Keď pacient hovorí, že chce zomrieť, 
je to len zúfalé volanie o pomoc. Teda postoj 
k eutanázii je jasný: pomáhať v zomieraní 
ÁNO, pomáhať k smrti NIE.

7. Môžeme nejakým spôsobom pomôcť 
aj my - laici?

Pomohli by nám dobrovoľníci. Dobrovoľník 
je osoba, ktorá nie je zdravotníckym pracov
níkom, ale je schopná pracovať v tíme zdra
votníkov a absolvuje kurz pre dobrovoľníkov 
na kontakt s ťažko chorými a zomierajúcimi. 
Hospic je aj o umení sprevádzať: nežné pohla

denie, držanie za ruku má zázračný 
účinok. Dobrovoľník môže pomôcť 
pri úprave prostredia, pri rôznych 
potrebách, ktoré nám život v hospici 
prináša. Pozývame vás do hospicu, 
možno nám pomôžete prekonať 
bariéry v spoločností, čo vlastne hos
pic je a čo nie je. Pomôže nám mod
litba, aby sme mali dosť trpezlivosti 
a lásky.

Za rozhovor ďakujú 
A. Ondovčíková a F. Dancák 
Snímky: archív A. Valkyovej

MUDr. Alica Valkyová - Po
skončeníLFUKv Bratislave 
(1962) nastúpila na int. 
odd. v Nemocnici v Barde
jove. Ďalšie miesto pôso
benia bolo OZS Kružlov. Po 
skončení aktívnej činností 
sa angažovala v charitatív
nej činnosti. Účasť na reali
zácii prvého hospicu v B. N. 
Vsi. Teraz ako vedúca hos
picu a vedúca lekárka hos
picu. Členka Rady ADCH.



PROJEKT KONCEPCIE VOJENSKEJ 
DUCHOVNEJ SLUŽBY UKRAJINSKEJ 

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI

Z KRESŤANSKÉHO SVETA

VATIKÁN - V dňoch 7. až 9. januára 2004 
sa vo Vatikáne konalo medzinárodné sympó
zium na tému Dôstojnosť a práva duševne 
postihnutých ľudí. Svätý Otec Ján Pavol 11. 
v pozdravnom posolstve účastníkom medzi
národného sympózia napísal: „Spoločnosť 
môže o sebe tvrdiť, že je založená na práve 
a spravodlivosti, iba ak si ctí práva aj svojich 
najslabších členov." Sympózium zorganizo
vala Kongregácia pre náuku viery. (KATH- 
NET/ -zg-TK KBS).

VATIKÁN - V minulom roku prebiehala na 
celom svete modlitbová kampaň za duchov
né povolania. Jej výsledok dostal Svätý Otec 
ako vianočný dar -125 tisíc hodín eucharis
tickej poklony. Modlitbová kampaň prebieha
la šesť mesiacov a cieľ dosiahnuť 100 tisíc 
hodín poklony pred Najsvätejšou Sviatosťou 
ľudí celého sveta sa výrazne prekročil. Veriaci 
v 41 krajinách - medzi nimi boli Slovensko, 
Česko, Madársko, Nemecko, Rakúsko, Bulhar
sko. Kampaň sa skončila na Vianoce a bola 
plánovaná ako dar k 25. jubileu pontifikátu 
Jána Pavla 11. (KATH-NET/ -zg-TK KBS).

VATIKÁN - Svätý Otec chce cestovať aj 
v roku 2004, ak mu to zdravie dovolí. Má po
zvania do Rakúska, Švajčiarska, Francúzska 
a Mexika. Hovorí sa aj o ceste do Srbska, Čier
nej Hory a Macedónska. (KP / -zg-TK KBS).

TALIANSKO - Prechodne zavesený kríž 
s Ukrižovaným viedol v rímskom mestskom 
parlamente k búrlivým rozporom medzi 
katolíckymi a laícistickými poslancami. Ako 
informoval taliansky denník U Giornale pred 
Vianocami, istý člen mestskej rady z Národnej 
aliancie pravicového stredu zavesil kríž na 
stenu historickej zasadacej siene. Na to 
spustili protest členovia ľavicovej a liberálnej 
frakcie, takže museli zasadnutie prerušiť. Po 
opätovnom začatí diskusie našiel predseda 
parlamentu Gíuseppe Mannino šalamúnske 
riešenie. Kríž zvesil, pobozkal ho ako zna
menie náboženského uctenia a vrátil ho jeho 
majiteľovi. (KIPA / -zg-TK KBS).

MAĎARSKO - V Maďarsku zaviedli za pod
necovanie k rasovej nenávisti trest väzenia. 
Verejné podnecovanie k nenávisti alebo 
výzva k násiliu proti národu, rase, národnost
nej, etnickej alebo náboženskej menšine sa 
bude trestať až tromi rokmi väzenia. Za 
verejné urážky osôb na základe ich pôvodu 
vymeriava zákon dva roky väzenia. Schvá
lenie tohto zákona vyvolal rastúci počet 
prípadov rasizmu napríklad na maďarských 
futbalových štadiónoch. (K1PA/ -zg-TK KBS).

POĽSKO - Podľa prieskumu mienky v Poľ
sku Katolíckej cirkvi v krajine dôveruje až 75 
% Poliakov, z toho 34 % hovorilo o veľmi veľkej 
dôvere a 41 % o veľkej dôvere. Z opýtaných 
sa 22 % vyslovilo, že nemajú dôveru v Cirkev, 
41 % je toho názoru, že úloha Cirkvi v po
litickom živote Poľska je presne taká, aká má 
byť, 48 % sa domnieva, že vplyv Cirkvi je príliš 
silný. Na otázku, čí by sa vláda v politickom 
živote mala riadiť náukou Cirkvi, odpovedalo 
56 % „áno" a 36 % „nie". (KP / -zg-TK KBS).

VATIKÁN - Vatikán sa má stať členom 
Schengenskej dohody, spájajúcej 13 krajín 
Európskej únie v oblasti boja proti hrozbám 
medzinárodného terorizmu. (ND - pj, tasr).

Na sklonku minulého roka na Ukrajinskej 
katolíckej univerzite (UKU) vo Lvove bol pre
zentovaný projekt: „Koncepcia rozvoja inštitú
tu vojenského kaplánstva UGKC" pripravený 
Inštitútom náboženstva a spoločností UKU.

Na prezentácii sa zúčastnili predstavitelia 
jednotlivých eparchíí UGKC (Ukrajinskej gréc
kokatolíckej cirkvi), zaoberajúci sa predmet
nou problematikou, duchovenstvo Rímskoka

tolíckej cirkví na Ukrajine, aktívni vojenskí 
predstavitelia a pedagógovia - prednášatelia 
Vojenského inštitútu národnej univerzity - 
Lvovská polytechnika i miestneho Vojenského 
lýcea.

„Všetci sú za to, aby predstavitelia Cirkví 
zabezpečovali duchovnú starostlivosť slúžia
cim vojakom, ale otázky podpory inštitútu 
vojenskej duchovnej služby nie sú vyriešené 
na vysokej štátnej úrovní" - povedal vo svo
jom úvodnom príhovore sokaľský eparcha - 
biskup Míchaíl Koltun, predstaviteľ episko
pátu UGKC pre duchovnú službu v Ozbroje
ných silách Ukrajiny. Zdôraznil nevyhnutnú 
vzájomnú otvorenosť armády a Cirkvi.

lO.januára 2004 Svätý Otec menoval 
Mons. Gregory Johna Mansoura za biskupa 
Eparchie Sv. Marona v Brooklyne (USA). Táto 
eparchia je súčasťou východnej patriarchál
nej Maronítskej cirkvi síu juris (vlastného 
práva) na čele s patriarchom Antíochie pre 
Maronitov v Libanone. Žije v nej asi 30 000 
katolíkov maronitského obradu, má 55 
kňazov, 12 stálych diakonov a 16 rehoľníkov. 
Novovymenovaný biskup sa narodil vo Flinte 
(USA), ordinovaný za kňaza bol v roku 1982

Rôzne aspekty vojenskej duchovnej služby 
objasňovali vo svojich vystúpeniach major 
Ozbrojených síl Ukrajiny diakon Ruslan Ko- 
chančuk, výkonný sekretár Všeukrajinského 
medzíkonfesionálneho náboženského kres- 
ťansko-vojenského bratstva, ďalej Genadíj 
Dzurenko, riaditeľ Centra európskeho a porov
návacieho práva Ministerstva justície Ukrajiny 
a vedecká spolupracovníčka Inštitútu nábo
ženstva a spoločnosti UKU, doktorandka Lub- 
linskej katolíckej univerzity Lesja Kovalenko.

Vlastnú prezentáciu koncepcie urobil 
pracovník inštitútu Grigorij Seleščuk. Predsta
vil koncepciu z pohľadu sociálneho učenia 
Katolíckej cirkvi í cez optiku platného práv
neho poriadku na Ukrajine, pričom poukázal 
na význam vojenskej duchovnej služby.
V súlade s koncepciou hlavné úlohy a funkcie 
inštitútu vojenského kaplánstva sa črtajú 
z troch hlavných náhľadov. A to z pozície; 1. 
službukonajúceho veriaceho človeka, 2. Cirkvi 
ako inštitúcie, 3. štátu. Každý z týchto rozho
dujúcich činiteľov má právo vyžadovať od 
ostatných také konanie, ktoré nadobúda zá
väzný charakter pre všetkých. Takto sa inštitút 
kaplánstva dostáva do centra tohto systému 
vzájomných vzťahov, práv, záväzkov a povin
ností, čím je určený koordinovať stanoviská 
a vyhovieť zainteresovaným stranám.

Cieľom prezentácie bolo vypracovať 
predlohu, zámery, iniciovať verejnú diskusiu 
k predloženej koncepcii a načúvať reakciám 
k predloženej problematike. Po dopracovaní 
pripomienok a návrhov bude koncepcia v ko
nečnej forme predstavená na medzikonfesio- 
nálnej úrovní, povedal v záverečnom blesko
vom ínterview protagonista koncepcie Grigorij 
Seleščuk.

Podľa VIS spracoval Vladimír Miroššay

a doteraz bol protosynkelom - generálnym 
vikárom Eparchie Našej Pani z Libanonu v Los 
Angeles v americkej Kalifornií. Na biskup
skom stolci vystrieda Mons. Hectora Stephena 
Y. Doueihiho, ktorý sa vzdal svojho úradu 
z dôvodu dovŕšenia kanonického veku 75 
rokov a jeho rezignáciu rímsky pápež Ján 
Pavol II. akceptoval v súlade s Kánonom 210 
Kódexu kánonov východných Cirkvi ( CCEO).

Podľa VIS spracoval Vladimír Miroššay

NOVÝ APOŠTOLSKÝ NUNCIUS PRE ČESKÚ REP.
10. januára 2004 Svätý Otec menoval vysviacku prijal z rúk Svätého Otca Jána Pavla

arcibiskupa Mons. Diega Causera, doteraj- 11.6. januára 1993. Ako nuncius pôsobil okrem
šieho nuncia v Sýrii, za apoštolského nuncia Sýrie aj v Čade, Stredoafrickej republike
v Českej republike. Titulárny arcibiskup gra- a v Republike Kongo, 
dumskýsa narodil 13.1.1940 v Moimacco (Ta
liansko), ordinovaný bol 7.4.1963 a biskupskú Podľa VIS spracoval Vladimír Miroššay

NOVÝ BISKUP MARONÍTSKEJ EPAR
CHIE V AMERICKOM BROOKLYNE
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SPRÁVY Z DOMOVAStretniutie s 99 ročným biskupom 
Mons. Joachimom Segedim

Dňa 2. novembra 2003 pri príležitostí in- 
tronizácie nového apoštolského administráto
ra v novovytvorenom apoštolskom exarcháte 
v Ruskom Kerestúre bola príležitosť navštíviť 
gréckokatolíkov žijúcich v Srbsku vo Vojvo
dine. Bola to veľkolepá slávnosť, ktorej sa 
zúčastnilo 30 biskupov obidvoch katolíckych 
obradov, veľa kňazov a veriacich.

Gréckokatolícki veriaci žijúci v Srbsku majú 
korene na Slovensku, odkiaľ sa pred 300 rokmi 
na „dolnú zem" presťahovali ich predkovia. 
Títo veriaci sa volajú „Rusnaci" a považujú sa 
za Rusínov. Kňazi, ktorí im slúžia, sú spomedzi 
nich, ale vypomáhajú aj niekoľkí kňazi zo 
Slovenska. V mestečku Kula je baziliánsky 
kláštor, kde sa vystriedali už viacerí bazíliání 
zo Slovenskej provincie.

Nasledujúci deň po intronizácíi sme cesto
vali do vyše 300 km vzdialeného Záhrebu 
a naším cieľom bolo sídlo Križevačskej epar- 
chie. Navštívili sme tam oslávenca, 99-ročné- 
ho emerítného vladyku Joachyma Segediho.

Vladyka Segedi prichádzal v rokoch totality 
niekoľkokrát na Slovensko, aby udelil sviatosť 
kňazstva naším absolventom teológie. Prvý
krát to bolo v roku 1978 a naposledy udelil 
svlatosíkňazstva v roku 1981. Bolo to symbo
lické, ked mohli spolu svladykom Segedim 
sláviť archijerejskú sv. liturgiu dvaja biskupi, 
ktorých on vysvätil za kňazov: vladyka Ján 
Babjak, SJ, a vladyka Milan Chautur, CSsR. 
Radosť, ktorá sa zračila na tvári a v duši 
staručkého, ale duchom a mysľou veľmi svie
žeho biskupa Joachyma bola veľmi veľká.

Horšie bolo lúčenie, keď prosil a naliehal, aby 
sme zostali. Pýtal sa nás: „Prečo sa ľudia mu
sia lúčiť, prečo nemôžu zostať spolu?" Pozý
val nás sláviť sv. liturgie spolu s ním aj každý 
mesiac, ba í častejšie. Prisľúbili sme, že isto 
prídeme o rok na oslavu jeho stého jubilea.

Vladyka Dr. Joachym Segedi je už posled
né 3 roky pripútaný na lôžko. Napriek tomu 

je sviežej mysle a zaujíma sa o dia
nie v Cirkvi i vo svete. Starajú sa 
o neho dve rehoľné sestry služob
nice a dochádza denne aj ošetro
vateľka. Je tiež pod pravidelnou 
kontrolou svojho lekára. Biskup 
Joachym je vyrovnaný človek plný 
optimizmu. Keď sme sa ho pýtali 
na správny recept života, povedal: 
J e  veľmi dôležité, aby mal človek 
pokoj v duši, pozitívne zmýšľanie 
každý deň už od rána." Pravda, 
k tomu všetkému nemôže chýbať 
modlitba, ktorá je dychom duše.

Vnímali sme, že je duchom taký 
čulý ako pred 25 rokmi, keď vy

sviacal prvých kňazov. Jeho tvár, jeho úsmev 
í láskavé a rázne slová boli akoby tie isté. Ani 
sa nám nechcelo veriť, že ide o 99-ročného 
vladyku, tretieho najstaršieho biskupa na sve
te spomedzi 6700 biskupov Katolíckej cirkví. 
Vladyka Joachym je ešte plný humoru. Keď 
mu redaktor istých novín v Záhrebe povedal, 
že o rok prekročí storočnicu, zvolal: „Stane sa 
zázrak. Musím vstať z postele a chodiť, aby 
som mohol prekročiť storočnicu. “

Všetci traja sme pookriali na duchu a dáko- 
vali Pánu Bohu za dar jeho života. Ďakovali 
sme za horlivého apoštola dnešných čias 
a modlili sme sa za všetky potrebné milosti pre 
neho. Mnohí naši veriaci si s láskou spomínajú 
na jeho láskavé otcovské slová v dávnej 
zemplínčíne, ktorými vedel osloviť každého, kto 
ho počúval. Je potrebné pripomenúť, že práve 
on, vladyka Joachym Segedi, pochovával nášho 
biskupa, dnes už blaženého ThDr. Vasiľa Hopká 
v roku 1976 v Prešove. Za veľa mu vďačíme 
nielen my biskupi, ale aj mnohí kňazi, ktorých 
vysvätil. Modlíme sa za neho a žičíme mu, aby 
v dobrej duchovnej pohode oslávil aj svoje 
okrúhle narodeniny - storočnicu.

Vladyka Ján Babjak, SJ

BRATISLAVA - Spevácky zbor Kyrillo- 
methodeon pri gréckokatolíckom Chráme 
Povýšenia sv. Kríža v Bratislave v decembri 
2003 bol účastníkom troch krásnych kon
certov. Benefičný vianočný koncert pre UNl- 
CEF sa konal 11. 12. 2003 v Evanjelickom 
chráme na Panenskej ulici. Tento ďakovný 
koncert bol uskutočnený pre všetkých, ktorí 
počas roka svojimi finančnými darmi prispeli 
deťom.

Druhý koncert „V Víflejemí novina" orga
nizovalo hlavné mesto SR Bratislava, Mestské 
kultúrne stredisko a mestská organizácia 
Rusínska obroda. Tento koncert sa konal 18. 
12. 2003 v koncertnej sieni Kalrisky na 
Farskej ulici. Okrem skladieb v podaní nášho 
zboru na ňom premiérovo zazneli Ladižín- 
ského gréckokatolícke Rusínske pastorely 
v podaní Zboru cirkevného konzervatória. 
Obidva zbory vedie zbormajster Adrián Ko
kos. Tretí koncert, na ktorom sme účinkovali
- „Vianočná bratislavská káva", bol pre nás 
veľmi vzácny. Konal sa v Primaciálnom paláci 
v Zrkadlovej sále dňa 22.12. 2003. Pri tejto 
príležitosti bola medzi inými ocenená zlatou 
medailou Ferdinanda Martinenga za činy 
v duchu humanizmu „in memoriam"Emilia 
Haľková, zakladateľka nášho gréckokatolícke
ho speváckeho zboru Kyrílomethodeon. (S. M.).

HAVAJ - Modlitbový maratón v Havaji - 
aj takto by sa dal nazvať Predvečer Narodenia 
Pána, ktorý sme my Havajčania skoro celý 
prežili v chráme pri modlitbách. Maratón sme 
odštartovali ráno Kráľovskými hodinkami, 
popoludní pokračovali liturgiou sv. Bažila 
Veľkého s večierňou a zakončili Veľkým 
povečerím a utierňou v neskoiých večerných 
hodinách. Čas nám ubehol veľmi rýchlo, lebo 
sme ho strávili v Božej prítomnosti. Domov 
sme odchádzali posilnení Božím slovom, 
ktoré sme na týchto pobožnostiach počuli. No 
ani ďalšie sviatočné dni sme nepresedeli 
doma. Každý deň sme okrem liturgie mali aj 
večíereň a v 1. sviatok vianočný nám mladí 
pripravili krátky program, v ktorom sa s nami 
podelili o radosť z príchodu Božieho Syna na 
tento svet. Cez tieto duchovne bohaté dni sme 
načerpali síl do nového roka, ktorý so sebou 
prináša aj veľa skúšok, ktoré jedine s Kristom 
ich zvládneme.

SABINOV - Už ste si určili, ktorý darček 
bol pre vás ten „naj"? Skúste ho hľadať medzi 
tými duchovnými. Iste, je to krásne vyzdo
bený chrám, v ktorom je teplo, vynikajúce 
homílie, denne stretnutie s Bohom a známy
mi tvárami, ale tým „bonusom" bolo popolu
dnie 25. decembra. Najprv večíereň, potom 
jasličková pobožnosť našich detí a mládeže, 
členov zboru Zoe en Christo, ktorú zrežírovala 
manželka o. dekana Ing. Gabriela Šturáková, 
potom chvíľa ticha, chvíľa nehlučného 
spievania kolied a chvíľa čakania, kým sa 
„nerozleteli" dvere chrámu a v nich sa neob
javil o. Peter Krenický a ako ptvý koledník 
nezvolal - Christos raždajetsja! A za ním 
uzimení a utrmácaní kolednící z Ukrajiny, 
ktorí v okamihu hrajú na píšťalky a flauty 
a ich duchovní otcovia spievajú. Medzitým 
rozprávanie o úspechoch, o posvätených

o o o
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Štefánsky kresťanský ples v Kružlove
„Cas radosti, veselosti svetu nastal nyni, 

porodila Spasiteľa Mária bez viny." Touto 
nádhernou vianočnou piesňou o narodení 
nášho Spasiteľa Ježiša Krista sa dňa 26. 
decembra 2003 v Dome kultúry v Kružlove 
začal v poradí už 5. kresťanský ples. Na 
tomto plese sa zišli mladí z celého okolia 
Bardejovského okresu a duchovní otcovia.
Do tanca nám hrala hudobná skupina 
Fragment.

Počas plesu boli zábavné súťaže - 
hlavnou súťažou bola supertombola, kde sa 
vďaka štedrým sponzorom - podnikateľom 
losovalo o 40 hodnotných cien.

Vytvorili sme jednu veľkú rodinu!

Dúfam, že to nebol náš posledný kresťan
ský ples a že v tejto tradícii budeme pokračo
vať aj naďalej.

Organizátori plesu



Dobrá novina v Brusnici

Stretnutie po rokoch

SPRÁVY Z DOMOVA

a rozostavaných chrámoch, ale aj o prob
lémoch, Nasleduje pantomíma o čarovnej 
skrinke, ktorá zbavuje ľudí chorôb duše i tela 
a v ktorej sa nachádza kríž. Potom opäť zná
me koledy a v rukách koledníkov sa objavu
jú dychové hudobné nástroje. Teda, dychov
ku sme ešte v našom chráme nemali, Lady 
sú prelomené, hranice padlí. Sme tu my 
a s nami Boh. Naši zboristi (Zoe en Christo) 
a kolednici si vymieňajú úsmevy, spoločne 
spievajú a úplne na záver sedia na zemi pred 
oltárom a spoločne hrajú, končiac netradične 
„roľničkami". Škoda len, že naši hostia nevi
deli aj náš program - hodnotný a plný ľud- 
ského'tepla.

Patrí sa koledníkov pohostiť? Že sa pýtam. 
Vo chvíli sú tu stoly a všakovaké dobroty, ako 
na malej svadbe. Je tu taká krásna atmosféra, 
že ľudia neodchádzajú a sú v chráme 
niekoľko hodín. Otvárajú srdcia í peňaženky 
a odkazujú: - Niet hraníc, ak je s nami Boh. - 
A ešte jeden vinš od Gabka Kormoša: Šťastie, 
zdravie v rodine, nech všetko zlé pominie.

Na záver patrí vďaka aj nášmu o. deka
novi Petrovi Šturákovi, ktorý toto krásne 
vianočné stretnutie sprostredkoval.

Vdáka mu patrí za všetky duchovné akti
vity vo farnosti v uplynulom roku. Harmono
gram týchto aktivít sme si vypočuli pri 
silvestrovskej bilancii a zabrali by veľa miesta 
pri ich vymenúvaní, ale smelo môžeme 
konštatovať, že by mohli byť vzorom aj pre 
iné farností. Dôkazom toho je živá, neustále 
sa vzmáhajúca naša farnosť. (M. Jachymová).

KOŠICE - Aj keď sú už Vianoce za nami, 
predsa ešte rezonujú v našich myšlienkach 
a snáď sme si aspoň trocha z nich preniesli 
aj do povianočných dní.

V týchto pár riadkoch je spomienka na to, 
ako krásne sme prežili poslednú nedeľu roka 
2003. Keď náš Katedrálny zbor sv. Cyrila 
a Metoda pri Chráme Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Košiciach dostal pozvanie 
účinkovaťna nedeľnej sv. liturgií 28.12.2003 
v Novom Ruskove v Chráme Ochrany Presvä
tej Bohorodičky, ktorého kópia sa nachádza 
aj v Toronte, s radosťou srna šli oslavovať 
narodeného Ježiša v jasliach. Liturgiu slávil 
a kázal o, Peter Labanič za asistencie boho
slovcov, Po ukončení liturgie zbor pod vede
ním Lucie Lovašovej zaspieval koledy z via
nočného CD, ktoré vydal tesne pred vianoč
nými sviatkami. CD pozostáva z 21 kolied pod 
názvom V Betleheme novina, ktoré vydalo 
Byzant Košice,

Popoludní sme mali koncert aj v Malom 
Ruskove v Chráme sv. Cyrila a Metoda. 
Vďačnosť prítomných boli tou najväčšou 
odmenou a slzy v očiach veriacich za všetko...

Naším prianím je, aby takýto krásnych 
príležitostí na oslavu nášho Pána bolo viac 
v roku 2004,keď zbor oslávi 20. výročie 
založenia, (Mária Tomášová)

PREŠOV - V piatok 9.1. 2004 prijal v re
zidencii Biskupského úradu v Prešove Mons. 
ThDr. Ján Babjak, SJ, prešovský eparcha, 
predsedu NR SR Pavla Hrušovského. Vladyka 
Ján a predseda NR SR sa spolu rozprávali 
o aktuálnom dianí v našej spoločností, aj
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Hrabské sa v poslednom období stáva zná
mym vďaka svojmu rodákovi blahoslavenému 
biskupovi - mučeníkovi ThDr. Vasiľoví Hopko- 
ví, prešovskému pomocnému biskupovi. Pre 
hrabských veriacich bola osobná účasť na 
blahorečení biskupa Vasíľa 
v Bratislave í na slávnosti pre
nesenia jeho relikvií v Prešove 
veľkým a nezabudnuteľným 
zážitkom. Radostné a slávnost
né chvíle pokračovali aj 26. 
októbra 2003, keď na chrámo
vý sviatok svätého veľkomuče- 
níka Demetra boli do hrabskej 
cerkvi natrvalo prenesené re
likvie blahoslaveného Vasíľa,

Za tieto výnimočné a his
torické chvíle sme poďakovali 
dobrotivému Bohu Ďakovnou 
púťou rodného kraja v Ríme 
v dňoch 9. - 16. novembra 
2003, Slovami sa len ťažko dá 
opísať chvíľa, keď Svätý Otec Ján Pavol 11. 
osobne privítal na Námestí sv. Petra pútnikov 
z Hrabského. Pri tejto príležitostí sme prostred
níctvom prefekta Kongregácie pre Východné 
cirkví, kardinála Ignace Moussa Daouda odo
vzdali dar rodnej obce Svätému Otcovi - dre
vorezbu bi. biskupa - mučeníka Vasíľa Hopká. 
Všetkým týmto udalostiam predchádzali 4 
veľké duchovné obnovy, ktoré viedli kňazi zo 
susedných farností, otcovia redemptoristi 
z Michaloviec a ďalší pozvaní kňazi.

V nedeľu 11. januára 2004 sme slávnostne 
privítali relikvie blahoslaveného Pavla Petra 
Gojdíča, OSBM, V dejinách farnosti je to naj
väčšia udalosť, keď náš farský chrám sa stáva 
na istý čas miestom „stretnutia" oboch našich 
blahoslavených biskupov. Počas celého nasle

dujúceho týždňa sme hlbšie spoznávali ich 
život a svedectvo a učili sa nasledovať ich vie
ru, pokoru, lásku a vernosť Bohu í Cirkvi. Z úst 
kňazov Š. Pacáka, F. Dancáka, J. Dudu, L Zi- 
movčáka a 1. Bojčuka zneli povzbudivé slová.

Výnimočnosť týchto dní umocňovala í sku
točnosť, že svedkov jednoty s Apoštolským 
stolcom sme si mohli uctiť na prahu Týždňa 
modlitieb za jednotu kresťanov (18.-25. janu
ára) a zároveň v príprave na spomienku 75. 
výročia kňazskej vysviacky bl. Vasíľa Hopká 
(3. februára 1929). V nedeľu 18. januára sme 
relikvie blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča, 
OSBM, preniesli do kružlovskej farností.

Pre nás Hrabčanovto bol čas veľkej milosti, 
ktorú nám Dobrotivý doprial prežiť, aby sme 
mohli nabrať nových síl a elánu do ďalších dní 
životného zápasu. Prítomnosť oboch blahosla
vených bola zároveň veľkou poctou aj pre náš 
chrám.

Martín Zlacký 
Snímka: František Dancák

Už tretí rok spievali a vinšovali kolednici 
Dobrej noviny po príbytkoch našej farností 
Brusnica a filiálkach Kolbovce, Krišľovce 
a Jakušovce. Svetlo nádeje sa rozhodla šíriť

naša mládež vo veku od 6 do 20 rokov, spolu 
v 4 skupinkách. Počas sviatkov Narodenia 
nášho Spasiteľa sa opäť vzdali pohodlia svo
jich domovov, programu v televízíi a svojou 
neúnavnou službou pomohli obyvateľom 
južného Sudánu. Obyvatelia žijú a lekári 
pracujú v južnom Sudáne vo veľmi ťažkých 
životných podmienkach. Tohtoročné finančné

prostriedky z Dobrej noviny sú určené na 
výstavbu novej operačnej sály. Okrem nej bu
de Dobrá novina podporovať aj najnutnejšie 
projekty v Keni, Sudáne a Južnej Afrike.

V našich rodinách 25. a 26. 12. 
2003 zneli krásne koledy a vrúcne 
vinše i priania. 28.12. 2003 si ko- 
ledníci z Brusnice pripravili v chrá
me vianočné vystúpenie s posol
stvom „Ak nebudete ako detí, ne- 
vojdete do Božieho kráľovstva."

Počas návštev našich rodín sme 
videli, ako nás ľudia očakávali, ako 
vrúcne prijímali naše priania. Vďač
ní sme odchádzali a veríme, že 
Dobrá novina zapálila svetlo nielen 
v krajinách tretieho sveta, ale aj 
v našich rodinách a v našich srd
ciach, Úprimné Pán Boh zaplať patrí 
naším spolukoledníkom, priateľom, 

známym, rodinám a nášmu duchovnému 
otcovi Mgr. Pavlovi Vaľkovi, ktorý nás spolu 
so svojou manželkou pripravoval na toto 
vianočné koledovanie a vystúpenie. Nech im 
Pán vynahradí toto úsilie a lásku svojimi 
milosťami.

kolednici z Brusnice



Oslava vianočných svi 
vo farnosti Hrabovčík

Naša gréckokatolícka farnosť sv. archanjela 
Michala sa nachádza na Východnom Sloven
sku, neďaleko poľských hraníc, v okrese Svid
ník. Neodmysliteľnou súčasťou predvianočnej 
prípravy je aj oslava sviatku svätého Mikuláša. 
Už v polovici mesiaca november čaká v chrá
me veľká červená čižma, aby sa naplnila 
dobrotami. To už každý veriaci, a hlavne deti 
vedia, že sa blíži ich obľúbený sviatok - 6. 
december-sviatok sv. Mikuláša, patróna detí, 
priateľa chudobných a ochrancu sužovaných. 
Je jedným z najobľúbenejších svätých, 
stelesňujúci ducha štedrosti a lásky. A tento 
dobrý a láskavý „svätý muž" zavítal po sv. 
liturgii aj do nášho chrámu. Natešeným deťom 
začal rozprávať o svojom živote, ako si už 
počas svojej mladosti získal povesť dobro- 
díncu a štedrého darcu. Svoje mesto chránil 
od hladu, pomohol stroskotaným námorní
kom, nebadane obdarúval tri chudobné 
dievčatá, aby sa mohli vydať a mnoho iných 
dobiých skutkov, ktoré vykonal počas svojho 
života. S úsmevom na tvári podelil sladké 
balíčky prítomným deťom, tie mu zanôtili 
a predniesli krátke veršíky. Chrámom zaznie
va: „Ó kto, kto, Nikolaja ľúbil.." a náš vzácny 
hosť si splnil svoje poslanie a odchádza.

Počas decembrových dní naša farnosť ožila 
prípravami na sviatky Narodenia nášho 
Spasiteľa Ježiša Krista. Duchovný otec Mgr. 
Jozef Gača spolu s manželkou venovali svoj 
voľný čas mládeži aj dospelým veriacim. 
Jaslíčkári sa v úlohe pastierov pripravovali na 
zvestovanie príchodu Spasiteľa. Ostatné detí 
na jasličkovú akadémiu, ktorá bola počas sv. 
liturgie na 1. sviatok vianočný. A dospelí si 
nacvičili koledy na Predvečer Narodenia Pána: 
„Vo starni judejskoj, Boh sja raždaje"...

Aj tohto roku sme hodinu pred polnocou 
kráčali po zamrznutom snehu do chrámu. Pri 
svetle sviečok a za cinkotu zvončekov prichá

dzajú „jaslíčkárí" - pristupujú k betlehemu, 
v úlohe pastierov nám zvestujú radostnú zvesť
- príchod nášho očakávaného Mesiáša, Božie
ho Syna na svet. Klaňajú sa mu, dávajú dary 
a spevom ho oslavujú. Po tomto dojímavom 
vystúpení našich ratolestí sa chrámom ozýva 
„Dnes spivajuši razom radijem...", „Klikníte 
so anhely..." a začína sa slávenie Povečeria 
Narodenia Pána.

Tak, ako anjeli oznámili pastierom, že sa 
narodil Spasiteľ Kristus Pán, tak aj naši 
jasličkári a viaceré skupinky detí a mládeže 
oznamovali v každej domácností Kristovho 
narodenie. Túto vianočnú atmosféru umocnili 
aj kolednící Dobrej noviny, ktorí v nás svojou 
aktivitou povzbudili lásku k blížnemu.

Hoci vonku panovala tuhá zima a mráz, 
v našich srdciach sa rozlieval sladký pocit ra
dosti a šťastia. Rozhorel sa plameň lásky 
k novonarodenému Božiemu Synovi, Spasite
ľovi všetkých ľudí.

Kiežby tento plameň lásky v každom 
veriacom srdci horel po celý rok, nielen počas 
vianočných sviatkov.

Mária Haľková

Sväté misie v Sulíne
My veriaci z farnosti Sulín chceme aj 

takouto formou poďakovať Bohu za sväté 
misie, ktoré sa u nás konali 22. - 30. novem
bra 2003. Vďaku chceme vyjadriť aj nášmu 
otcovi duchovnému Andrejovi Šambronské- 
mu, ktorý je naším farárom od 16. júla 2003 
a že nám vtákom krátkom čase sprostred
koval tieto mílostiplné sväté misie.

Najväčšia vďaka patrí otcom misionárom 
z Kláštora redemptoristov Najsvätejšej Trojice 
zo Stropkova, hlavne otcovi Mikulášovi 
Tressoví, CSsR, a otcovi Jozefovi Paraskovi, 
CSsR. Chválime Boha za milostí, ktoré vychá
dzali z úst a z celého pôsobenia otcov misio
nárov počas deviatich dní sv. misií. Boh tak 
oslovoval a priťahoval k sebe naše detí, mlá
dež, manželky, manželov, chorých aj starých 
veriacich. Nezabudol na nikoho! A my sme 
mohli zakúsiťveľkú Božiu lásku a starostlivosť 
o nás a o našu spásu v tomto milostiplnom 
čase. Bože, ďakujeme Ti!

Veriaci zo Sulína

SPRÁVY Z DOMOVA

v súvislosti so vstupom našej krajiny do 
Európskej únie. Stretnutie sa nieslo v milej 
a priateľskej atmosfére. Pán Hrušovský sa 
nemohol osobne zúčastniť na intronizácii otca 
biskupa pred rokom v Prešove, preto sa pri 
predchádzajúcom osobnom stretnutí dohodli, 
že sa pri najbližšej príležitostí stretnú na 
Biskupskom úrade v Prešove. Otec biskup 
rozprával o potrebe ekumenického ducha 
medzi cirkvami, o čo sa od svojho nastúpenia 
do úradu aj konkrétne usiluje. Reálnym po
tvrdením toho bolo napríklad spoločné vy
hlásenie prešovských biskupov: pravoslávne
ho arcibiskupa Nikolaja, biskupa evanjelickej 
cirkvi a. v. Igora Mišínu, gréckokatolíckeho 
prešovského biskupa Jána Babjaka a emerít- 
ného biskupa Jána Hirku pred Vianocami. 
Otec biskup tiež ocenil plodnú spoluprácu 
s predstaviteľmi mesta a Prešovského samo
správneho kraja, čo dokumentoval napríklad 
vyhlásením blažených hieromučeníkov Pavla 
Petra Gojdiča a Vasíľa Hopká za čestných 
občanov mesta Prešov in memoriam, pome
novaním jedného námestia v Prešove po 
blaženom biskupovi-mučeníkovi Vasiľovi 
Hopkovi a inými skutočnosťami. Pán predse
da NR SR veľmi ocenil takúto spoluprácu na 
komunálnej úrovni ako veľmi pozitívny signál 
pre spoločnosť a zdôraznil, že cirkvi môžu 
veľmi prispievať k stabilite v spoločností, o čo 
sa aj usilujú. Obaja predstavitelia si srdečne 
zablahoželali do nového roku. (1SPB).

PREŠOV - V sobotu 10.1.2004 sa na spo
ločnom obede v rezidencií Gréckokatolíckeho 
biskupstva v Prešove stretli prešovský epar- 
cha Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, a predseda 
vlády SR Mikuláš Dzurinda. Otec biskup 
a pán premiér si srdečne zablahoželali k no
vému roku. Stretnutie prebiehalo v srdečnej 
a priateľskej atmosfére. Rozprávali sa o si
tuácií na Slovensku. Rozhovor sa niesol aj 
v rovine blížiaceho sa vstupu Slovenska do 
Európskej únie. Obaja predstavitelia sa zhodli 
v tom, že Slovensko má čo ponúknuť Európe. 
Otec biskup zdôraznil význam stabilnej 
rodiny. Spoločne sa obzreli za uplynulým 
rokom. Vladyka Ján konštatoval, že počas 
svojho prvého roka v biskupskej službe videl 
jednotlivé skutočností a situácie ako réžiu 
zhora, teda ako pôsobenie Božej milosti na 
príhovor blažených hieromučeníkov Pavla 
Petra Gojdiča a Vasiľa Hopká. Do nového roka 
si navzájom zaželali hojnosť Božieho požeh
nania, ale aj silu a odvahu prekonávať 
problémy, ktoré život a zodpovedná služba, 
ku ktorej sú obaja povolaní, so sebou 
prinášajú. (ISPB).

Mestské zastupiteľstvo v Prešove dňa 
24.11.2003 schválilo Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Prešov, ktorým sa určujú 
názvy nových ulíc a verejného priestranstva 
pred novovybudovaným chrámom Blahosla
veného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, 
OSBM. Poslanci mestského zastupiteľstva 
určili názov priestranstva ako Námestie 
blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopká. Toto 
všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
nadobudlo účinnosť 11.12.2003
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KRESŤANSTVO NANOVO OBJAVENÉ ŽIVOT KRESŤANA V KONFRONTÁCII  S POLITICKOU MOCOU

Bez viery nie je možné páčiť sa Bohu

V  dvoch predchádzajúcich úvahách sme 
hovorili o niektorých pravdách kresťan

stva, v ktoré veríme len teoreticky alebo, 
povedzme, v podstate neveríme. Všetky však 
majú, ako sme videli, veľmi vážny a blízky 
vzťah k nášmu životu. Z ich prijatia či nepri
jatia vyplýva hodnota nášho náboženského 
života a jeho ďalší rozvoj. Vďaka nim prichá
dza k našej bezprostrednej konfrontácií s Bo
hom, ktorý má v závislostí od toho, čí sa uzná
me za hriešnikov, čí uveríme v jeho lásku a či 
uveríme v moc jeho zmŕtvychvstania, zviaza
né alebo voľné ruky, aby v nás konal.

Preto musia byť tieto pravdy, ktoré sme 
opustili, ustavične hlavným predmetom ohla
sovania v Cirkví. Boh totiž, vo svojej múdrosti, 
tak ustanovil poriadok spásy, že „viera pri
chádza z počúvania“ (Rim 10,17). Táto myš
lienka má svoju ozvenu aj v Liste Korinťanom: 
„Keďsvet svojou múdrosťou nepoznal Boha, 
zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich hlúposťou 
ohlasovania" (IKor 1,21).

Ohlasovanie a počúvanie sú teda podľa 
Božích slov tak úzko a vážne zviazané, že to 
nesmieme nijako zľahčovať! Je pravdou, že 
náboženskosť sa v niekom môže zrodiť aj pod 
vplyvom knihy alebo krásy prírody, či stovky 
iných príčín. Lenže náboženskosť (relígiozita) 
ešte nie je to isté, čo viera! Kresťanská viera 
je niečím neporovnateľne väčším, a normál
nym spôsobom, aby nám ju Boh dal, je počú

vanie toho, čo ohlasuje Cirkev. Z tohto pozna
nia vyplývajú dôležité záväzky najmä pre 
tých, ktorí majú v Cirkvi misiu ohlasovať. 
Musia mať stále na pamäti Pavlove slová, že 
viera prichádza z počúvania. Naši poslucháči 
majú právo počuť Kristovo slovo! Od toho, čí 
hlásané slovo ním naozaj je, závisí totiž zdravý 
rozvoj ich kresťanského života. A beda nám 
služobníkom a správcom slova, ak my sami 
nevieme alebo zabúdame, čo je obsahom 
a podstatou evanjelia Kristovho. A namiesto 
neho ohlasujeme akési zriedené alebo také 
znehodnotené, že zo zvesti radostnej sa zmení 
na „zvesť obtiažnu".

Jestvuje ešte jeden, veľmi vážny, rozmer 
viery, ktorý musíme poznať, ak sa má začať 
proces našej vnútornej obnovy. Vo viere nie je 
najdôležitejším, a to ani v najmenšom, aspekt 
intelektuálneho prijatia dogiem. Zjavenie totiž 
nespadlo z neba v podobe dogmatických for
muliek. Formulácie, samozrejme, v kresťan
stve jestvujú a sú potrebné, ale sú druhoradé 
a nikdy nám nesmú zacloniť podstatu vecí. 
Zjavenie spočíva v tom, že sám Boh sa nám 
dal poznať ako osoba, odhalil nám svoju lásku 
a svoje plány na realizáciu našej cesty k ne
mu. Človek, ktorému je zjavenie adresované, 
nestojí tvárou v tvár abstraktným pravdám, 
ale osobe Boha! Uveriť potom znamená pri
znať Bohu kredit našej nádeje a v ňom 
a v jeho láske nájsť pevnú zem pod nohami,

lebo ona nám dáva istotu a súčasne nás 
zbavuje strachu. Vidíme, že viera je niečím 
existenciálnym, čo zasahuje celú našu du
chovnosť. Keby sme to chceli zhrnúť, je to 
stretnutie dvoch osôb: Boha a nás!

Teraz s istotou vidíme, ako z takejto viery 
môže vyrásť celková a radikálna zmena 
života. To je tak, ako keby sme stretli 
sympatického, mocného a vplyvného človeka, 
ktorý nám sľúbi zadarmo vyriešiť všetky naše 
životné ťažkosti. Z takého stretnutia by sa 
zrodila naša psychická vyrovnanosť, stratila 
nervozita a zmizli by obavy z budúcností. 
Stretnutie človeka s Bohom má aj znaky vzťa
hu dvoch mladých ľudí, keď sa pred nimi 
jedného dňa otvorí možnosť vzájomnej lásky. 
Ťažko predpokladať, k akej obetavosti a zrie
kaniu ich uschopní táto láska! Lenže obe tieto 
prirovnania sú len slabým odtienkom toho, 
čo sa môže stať s človekom, ak uverí, t.j. ak 
sa oprie o Boha!

Z tejto perspektívy sa nám otvára pohľad 
na ešte jeden rozmer viery, ktorý nesmieme 
prehliadnuť. Tento nový, živý a osobný vzťah 
k Bohu si nemôžeme dať sami. Nezrodí sa 
v nás preto, že sme o nej kdesi čítali alebo 
počuli, nedá sa vsugerovať ani vyprodukovať. 
Sv. Pavol hovorí, že jej pôvodcom je Svätý 
Duch: „Lebo sme nedostali ducha otroctva, ale 
Ducha synovstva, v ktorom voláme: »Abba, 
Otče!« Sám Duch spolu s naším duchom 
dosvedčuje, že sme Božie deti" (por. Rím 
8,15n). Ba ešte viac. Svätý Duch nám dá 
zakúsiť, nad akúkoľvek pochybnosť, že Boh 
je naším Otcom, že sme jeho detí, a preto nás 
z jeho rúk nemôže stretnúť nič zlé! V tomto 
momente vidíme pred sebou dve pravdy sto
jace na protipóloch: Viera je zároveň najslo
bodnejším aktom človeka a zároveň iba Božím 
darom. Mohlo by sa nám zdať, že sa vylučujú. 
Nie je tak. Vo viere človek, ktorý počul jemu 
adresované Božie slovo, uverí so všetkou 
nádejou, zachovajúc si pritom slobodu, svoj
mu Stvoriteľovi a Vykupiteľovi, lebo vo svojom 
srdci sa mu ozýva svedectvo Svätého Ducha, 
že Bohu sa oplatí veriť.

Téme viery sme zasvätili až tri naše kate- 
chézy. Žiadal si to fundamentálny a ničím ne- 
zastupiteľný význam, aký má viera v procese 
nášho ospravedlnenia. Nikto nemôže prestať 
byť človekom starým, telesným a začať byť 
človekom novým, duchovným, ak ho Boh 
znova nestvorí, nezrodí a nevzkriesi z mŕtvych 
spolu s Kristom. A aby toto všetko mohol Boh 
v nás uskutočniť, musíme uveriť! Tam sa 
všetko začína, na tom, ako na základe, všetko 
stojí. Viera zarodí tak ako strom ovocie 
pravého kresťanského života.

Alfréd Cholewinski, SJ 
Peter Rusnák 

Ilustračná snímka: archív redakcie
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7. FEBRUÁR

Náš prepodobný otec Partenios
Meno tohto muža, ktorý sa narodil okolo ležiacom na ostrove Lesbos, ktorá niekedy 

roka 240 v meste Melitopolis v malo- syčala sťa had a umŕtvovala okolostojacich, 
ázijskej provincii Mýsia ako syn diakona Postavil na nohy vojaka Axana, ktorý bol 
Christofora, znamená v preklade z gréčtiny úplne ochrnutý. Keď ho poumýval vodou 
Panenský. Hoci v detstve nedostal takmer a pomodlil sa, muž bol v poriadku. Uzdravil 
nijaké vzdelanie, predsa sa vyznal vo Svätom Euchereiu, manželku veľmoža Agapéta, 
písme a viedol hlboký duchovný život. Rád keď jej dal vypiť olej. Vzkriesil z mŕtvych 
lovil ryby, aby ich potom predal a peniaze mladíka Maxima z mesta Béssa, ktorý bol 
rozdal chudobným. Vo svojich osemnástich služobníkom jedného z diakonov. Uzdravil 
rokoch začal z Božej milosti vzývaním mena díakonku Teofilu a dievčinu Rufínu, obidve 
Ježiša Krista oslobodzovať ľudí od démonov z obce Asermíon, ktoré bolí ochrnuté. Uzdravil 
a robiť viaceré divy, takže sa dosť rýchlo stal chlapca Thelasia, ktorý bol mentálne retar- 
všeobecne známym. Z uvedeného dôvodu si dovaný. 
ho predvolal melitopolský biskup Filip. Keď 
zistil, že chýr je pravdivý, poskytol Parteníoví 
potrebné vzdelanie a udelil mu kňazskú 
vysviacku. Aj v tomto novom postavení 
pokračoval Partenios v konaní divov.

Raz napríklad stretol na ceste človeka, 
ktorému akýsi mladík vypichol oko. Partenios 
vložil oko na pôvodné miesto, prepláchol ho 
vodou a do troch dní úplne vyzdravelo.
Inokedy prišla k nemu žena, ktorá trpela 
neznesiteľnými bolesťami. Svätec urobil na jej 
čele znamenie kríža a bolesti ju okamžite 
opustili. Neskôr sa vybral navštívíť chorého 
človeka a neďaleko domu istého veľmoža naň 
zaútočil veľký pes, ktorý sa odtrhol z reťaze.
Svoje predné laby vyložil biskupovi na plecia 
a chcel mu zahryznúť do tváre. Partenios mu 
dýchol do papule v tvare kríža a pes okamžite 
zdochol.

Keď sa o týchto skutočnostiach dozvedel 
Achilleíos, arcibiskup mesta Kyzikos, pozval 
Partenia k sebe a vysvätil ho za biskupa pre 
Lampsakos. V tom čase bolo toto mesto takmer 
úplne pohanské, no vďaka Parteniovi sa situá
cia rýchlo menila, a napokon prakticky všetci 
obyvatelia zanechali modlárstvo. Vtedy Parte- 
ráos navštívil cisára svätého Konštantína Veľ
kého (306 - 327, samostatne 324 - 327, litur
gická pamiatka 21. mája) a získal od neho Raz sa Partenios vybral do provincie Trácia 
nielen písomné povolenie na zbúranie pohan- a vošiel do mesta Hérakleía, kde navštívil 
ských obetísk, ale tiež nemalé finančné pro- vážne chorého biskupa Hypatía. Keď uňho 
striedky na výstavbu kresťanských chrámov, nocoval, Boh mu prezradil príčinu biskupovej 
Po návrate do Lampsaka dal vztýčiť uprostred choroby: V dôsledku svojej ziskuchtivosti si 
mesta veľkolepú katedrálu, pričom vlastnými Hypatios prisvojil peniaze určené pre chudob- 
rukamí pomáhal pri jej výstavbe. Vtedy jedi- ných. Na druhý deň ráno Partenios povedal 
nou modlitbou vzkriesil z mŕtvych Eutycha, biskupovi: „Vstaň, veľký hierarcha, veď teba 
ktorého počas stavebných prác prešiel voz nedrží vo svojej moci telesná choroba, ale si 
ťahaný volmi a rozdrvil mu takmer všetky trestaný pre svoju duševnú nemoc. Zbav sa 
kosti. Keď to ľudia videli, začali k Parteníoví jej a budeš zdravý." Hypatios si zavolal eko- 
prínášať svojich telesne i duševne chorých a nóma, nechal sa odniesť do chrámu svätej 
biskup všetkých uzdravil. Bola medzi nimi aj Glykérie (liturgická pamiatka 13. mája) a tam 
Dafné, dcéra istého Dionýza z cisárskeho rodu, všetky peniaze, o ktoré predtým ukrátil 
ktorú v priebehu troch dní oslobodil od chudobných, rozdal. Boh prijal jeho pokánie 
nečistého ducha. a daroval mu zdravie.

Na tomto mieste hodno spomenúť aspoň Partenios zomrel 7. februára 318vLampsa- 
níektoré spomedzi divov, ktoré svätý Partenios ku, kde ho biskupi susedných miest pochovali 
urobil. Oslobodil od nečistého ducha Agalma- s mimoriadnou úctou. Nepochybne aj dnes 
tíu, dcéru smyrnianskeho kniežaťa Mammalía, môže ľuďom vyprosiť u Boha telesné i duševné 
ktorej vychádzala z úst pena. Pomohol zdravie.
významnej žene Zoé, ktorú trápil duch nevery. Marcel Gajdoš
Vyhnal démona z Alexandry z mesta Arisba Snímka: archív redakcie

-------- MODLITBA OTCOV PÚŠTE ---------

SPÔSOBY A PROSTRIEDKY 
MODLITBY 

Čítanie Písma (1. diel)
Pre Otcov púšte bol vzťah k Písmu veľmi 

dôležitý. Sami ho tiež často spontánne citujú, 
čo prezrádza ich hlbokú znalosť Svätého 
písma.

Otec Anton odpovedá bratom, ktorí sa ho 
pýtajú na cestu spásy: „Počúvali ste Písmo? 
To je to, čo potrebujete." Otec Sioes, keď bol 
požiadaný o to, aby niečo povedal, hovoril: 
„Čo ti mám povedať? Čítam Nový zákon 
a vraciam sa k Starému." Že Otcovia brali 
Písmo naozaj ako Božie slovo, svedčí 
Epifaníov výrok: „Už len sám pohľad na 
Bibliu nás robí odolnejších voči hriechu 
a dáva nám väčšiu odvahu konať spravod
livo." Prirodzene nejde len o letmý pohľad, 
keď ani neviem, čo vidím, ale o pohľad 
sprevádzaný vierou. O tom, ako prirodzene 
a hlboko asimilovali Otcovia Písmo do svojho 
života, svedčí i nasledujúci úryvok, ktorý 
ukazuje, ako sa zdravili Hilarius a Anton: 
Hilarius prišiel k Antonovi a ten mu povedal: 
„Buďvítaný, ranná hviezda, ktorá vychádzaš 
na svitaní" (porov. Iz 14,12). A Hilarius mu 
odpovedal: „Pokoj tebe, oblačný stfp, ktorý 
osvecuješ svet" (porov. Ex 13,21).

Ak je modlitba rozhovorom Boha s člove
kom, potom jeho začiatkom je čítanie slova, 
ktoré Boh zjavil človeku. Jedného starca sa 
spýtali: „Je dobré čerpať z božského Písma?" 
Odpovedal: „Ovce dostávajú od pastierov 
dobrú trávu, ale žerú aj púštne rastliny. Ale 
keď potom pocítia pálenie púštnych ostňov, 
ktoré požrali, žujú trávu a ich papuľa 
zosladne a chuť ostňov sa stratí. Tak je to aj 
s človekom: meditovať nad Písmom je dobré 
proti útokom démonov.“

Písmo je však potrebné čítať s čistým 
a pokorným srdcom. Akýkoľvek falošný motív 
by u Pána neprešiel: „Začali sme sa učiť celé 
Písmo naspamäť," hovoril starec, „dostali 
sme sa až k Dávidovi, a nemáme to, čo Boh 
očakáva, teda lásku a pokoru." Pre dnešnú 
dobu môže byť veľmi aktuálny povzdych 
ďalšieho starca, ktorý spomína: „Proroci knihy 
napísali, prišli naši Otcovia a uvádzali ich do 
života. Tí, čo prišli po nich, sa ich naučili 
naspamäť, ale potom prišla táto generácia, 
okopírovala ich a nepoužité ich odložila do 
výklenkov." Otcovia dokonca neuznávali ani 
znalosť pre znalosť. Otec Ammonius z Raitu 
sa zveril otcovi Siosovi: „Keď čítam Písmo, 
rád ho v mysli rozoberám, aby som potom 
mohol odpovedať, keď sa ma spýtajú." Starec 
mu odpovedal: „To nie je nutné: čerpaj skôr 
z čistoty ducha, aby si bol radšej bez rečí, 
než bez horlivosti."

Upravil: Juraj Gradoš
Preložené z titulu: Bonaventura J. Štivar,
OFM Cap., Modlitba Otcu poušté, Matice
cyrilometodéjská, s. r. o., Olomouc, 1998
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ANKETA
V januári sme sa štyroch náhodných chodcov 
v uliciach mesta Prešov opýtali: "Aký je váš 
postoj h eutanázii?" Prinášame ich odpo
vede.

Jaroslav, živnostník: 
Zásadne som proti eutanázíii. 
Predpokladám, že nikto z nás
- ani vy, ani ja - by sme ne
chceli zažiť taký stav, kedy by 
sme dobrovoľne chceli odísť 
z tohto sveta. Určíte nevieme 

posúdiť, aké bolesti prežíva človek, 
ktorý o eutanáziu požiada. Nám 
zdravým neprislúcha hodnotiť tento 
stav a povedať, čí to je alebo nie je 
správne. Požiadať o etanázíu, je 
momentálny stav, pre ktorý sa rozhod
ne dotyčný človek a určite sa pre neho 
nerozhodne zo dňa na deň. Moje 
svedomie by mi určite bránilo zabiť 
človeka takýmto spôsobom.

Anna, študentka:
Každý na to má svoj názor. 
Podľa mňa sa ľudia nikdy 
nedohodnú na tom, či dovoliť 
eutanáziu alebo ju zakázať. 
Ja  by som to nedokázala 
urobiť. Záleží na ľuďoch, ale 

je smutné, ak niekto dokáže zabiť. 
Možno by som pripustila možnosť 
eutanázie, ale len v prípade, že chorý 
človek by bol nevyliečiteľne chorý 
a veľmi trpel.

Anna Vraždáková, domáca: 
Som proti eutnázii a to v kaž
dom prípade. Nikdy by som 
to nedovolila, aj keby človek 
trpel strašnými bolesťami. 
Hľadala by som iné riešenie, 
ale nedovolila by som smrť. 
Boh nikdy nedovolí skúšať 
človeka nad naše sily.

Peter Šturák, farár:
Boh nám dal veľký a úžasný 
dar - život. A tento dar by 
sme si mali nesmierne vážiť 
a chrániť od počatia až po 
prirodzenú smrť. Každý zá
sah do života, aj čo sa týka 

eutanázie, je nárokovanie človeka na 
to, čo patrí iba Bohu. Dar života je 
veľkým darom v radostí, ale aj v utr
pení. A keď poznáme v kresťanskom 
duchu zmysel utrpenia a vykupiteľskej 
smrti Ježiša Krista, tak každý človek 
sa môže zapojiť do tohto Kristovho 
diela a obetovať svoje utrpenie a cho
roby. Aj mnohí svätí a blahoslavení 
nám dávajú nádherný príklad vytrva
losti v utrpení.

Evanjelium utrpenia
K ľudskému životu neodmysliteľne patrí aj bolesť a utrpenie. Cho
roba a smrť sú zvláštnymi, hraničnými situáciami v živote každého 
človeka. Človek sa môže proti týmto bolestným situáciám v živote 
postaviť, no utrpeniu a smrti nemôže uniknúť. Na tieto bolestné 
skutočností života človeka sa veľmi ťažko pozerá ľudským pohľa
dom, a ešte ťažšie sa o nich hovorí. Vidíme len nezmyselnosť utrpe
nia, bolestí a mnohokrát si pritom môžeme klásť otázku: „Prečo?" 
Prečo je bolesť vo svete? Prečo musím práve ja trpieť? Aký to má 
zmysel? Prečo Boh dopustí toľko chorôb a utrpenia? Sú to otázky 
o príčine, o dôvode, ale aj o zmysle ľudského utrpenia. Je to otázka, 
na ktorú sa veľmi ťažko hľadá odpoveď.

-ao-
Foto: S. Bamburák

Bolesť a chorobu musíme mnohokrát prijať 
ako tajomstvo, ktoré človek svojím ro

zumom nebude môcť nikdy v plnosti pochopiť. 
O utrpení vieme veľa hovoriť, no nevieme, čo 
bolesť je, kým ju sami neprežívame. Preto 
mnohokrát je najlepšie mlčať a prejaviť súcit, 
keď sa hovorí o chorobe, o bolesti, o smrti.

Roku 1968 zomrel vo veku 55 rokov na 
jednej z parížskych kliník francúzsky kardinál 
Pierre Veuillot. Pred smrťou povedal svojmu 
priateľovi biskupovi: „My kňazi vieme maj
strovsky vymýšľať krásne vety o utrpení. Aj ja 
som veľmi dojímavo kázal o bolesti. Povedzte 
kňazom, nech radšej mlčia. Nevieme totiž, čo 
utrpenie skutočne je. Keď som spoznal utrpe
nie, dokázal som len plakať."

Na skutočnosť utrpenia sa môžeme pozrieť 
aj z pohľadu Svätého písma, a práve tu je 
možné nájsť odpoveď na otázky o utrpení. Aj 
keď sa možno mnohokrát zdá, že Boh akoby 
nevidel trpiaceho človeka, akoby bol hluchý 
voči ľudskému utrpeniu, nie je to pravda. Boh 
nie je hluchý a ľahostajný voči bolesti. Ukázal 
nám to tak, že v svojom milovanom Synovi

prežíval našu pozemskú 
situáciu. Stal sa jedným 
z nás, aby nás mohol po
chopiť, ale aj ukázať zmysel 
utrpenia. Pápež Ján Pavol
11. v apoštolskom liste Sal- 
vifící dolorís píše: „Aby sme 
mohli nájsť pravdivú odpo
veď na otázku „prečo jes
tvuje utrpenie", musíme 
svoj pohľad obrátiť na zja
venie Božej lásky, posledný 
dôvod všetkého, čo jestvu
je. Láska je totiž bohatým 
žriedlom poznania zmyslu 
utrpenia, ktoré ostane vždy 
tajomstvom. Uvedomu
jeme sí, že všetky naše 
vysvetlenia budú vždy ne
dostatočné a neprimerané. 
Kristus nás vovádza do 
tajomstva a pomáha nám 
objaviť „príčinu" utrpenia, 
nakoľko sme schopní po
chopiť vznešenosť Božej 
lásky."

Ježíš počas svojho po
zemského života preja

voval veľký záujem a starostlivosť o chorých, 
pomáhal im v ich ťažkostiach, uzdravoval ich. 
Skláňal sa k tým, ktorí ho vo svojich ťažkos
tiach prosili o pomoc. Evanjelista píše: 
„K Ježišovi prinášali všetkých chorých a po
sadnutých zlými duchmi. 1 uzdravil mnohých, 
ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal 
mnoho zlých duchov" (porov. Mk 1, 32-34). 
Ježíš ukazuje svoj súcit voči chorým a trpia
cim, ukazuje im dobrotu a milosrdenstvo 
svojho srdca. Konal mnohé zázraky, aby uľavil 
a pomohol chorým na duši í na tele. Evanjeliá 
opisujú, ako uzdravoval chorých, kriesil 
mŕtvych, vyháňal zlých duchov - a mnohí 
prichádzali k nemu, aby na slabosti svojho 
ľudského tela zažili Ježišovu uzdravujúcu silu. 
Evanjelista Lukáš píše, že zástupy ľudu 
prichádzali k nemu nielen preto, aby ho 
počúvali, ale aj „aby sa dali uzdraviťzo svojich 
chorôb" (Lk 5,15). Ježíš Kristus takto ukazuje 
zámery milosrdného Boha, ktorý nie je ľaho
stajný voči utrpeniu spojenému s chorobou.

Ježišovi však nešlo len o to, aby uzdravil 
určitý počet ľudí, on chcel dať zmysel každému
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ľudskému utrpeniu. Boží Syn sa najviac 
priblížil k bolesti človeka tak, že sám ochotne 
vzal na seba túto bolesť. Takto je láska Boha 
najkrajšou odpoveďou na problém ľudského 
utrpenia a bolestí. Túto odpoveď lásky nám 
dáva Boh v kríži Ježiša Krista, tam ľudské 
utrpenie dosiahlo svoj vrchol. Všetci si musíme 
priznať, že „Boh nás tak miluje, že dal svojho 
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale 
aby mal večný život..." (porov. Jn 3,16). Vo 
svetle Kristovho života a utrpenia môžeme 
pochopiť vzťah Boha k utrpeniu, ale aj jeho 
zmysel. Pápež hovorí: „Vykupiteľ trpel na
miesto človeka a pre človeka. Každý človek 
má svoj podiel na vykúpení. Každý človek je 
pozvaný zúčastniť sa na tomto utrpení, ktoré
ho výsledkom je vykúpenie. Je pozvaný pode
liť sa na utrpení, ktorým sa vykúpilo každé 
ľudské utrpenie. Tým, že Kristus uskutočnil 
vykúpenie prostredníctvom utrpenia, dal ľud
skému utrpeniu výkupnú hodnotu. Teda každý 
človek sa môže svojím utrpením zúčastniť na 
Kristovom vykupiteľskom utrpení."

Na Ježišovom kríži máme Bohom zjavené 
„evanjelium utrpenia“. Toto spasiteľné utrpe
nie nie je len jednorazová záležitosť. Ježiš na 
túto cestu obety pozýva aj svojich učeníkov: 
„Kto chce ísťza mnou, nech zaprie sám seba, 
vezme svoj kríž a nasleduje ma..." (Mt 16,24). 
Toto pozvanie na inom mieste dopĺňa prisľú
bením, ktoré hovorí o premene bolesti na ra
dosť: „Vy budete plakať a nariekať, a svet sa 
bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok 
sa premení na radosť..." (Jn 16,20). V diele 
vykúpenia Ježišovo utrpenie predchádza jeho 
zmŕtvychvstanie a oslávenie po pravici Otca. 
Vrchol Golgoty predchádza vrch nanebovstú
penia. Podobne je to aj s človekom, ktorý má 
s Ježišom účasť na bolesti, bude mať spolu 
s ním účasť aj na tajomstve zmŕtvychvstania.

Poznáme Ježišovo podobenstvo o viniči 
a ratolestiach (porov. Jn 15). Neplodné rato
lesti vinohradník odstraňuje, aby neprekážali. 
Ratolesti, ktoré však prinášajú úrodu, vino
hradník čistí, a to preto, aby boli plodnejšie, 
aby prinášali ešte viac ovocia. Toto orezávanie 
spôsobuje viničnému keru bolesť, lenže táto 
bolesť má svoj zmysel. Dôsledkom tejto bolesti 
viniča je skutočnosť, že na ňom môžu vyrásť 
nové ratolesti, ktoré prinesú omnoho väčšiu 
a kvalitnejšiu úrodu než prinášali ratolestí, 
ktoré boli odstránené. Táto bolesť viniča je 
úrodná, plodná. Tak, ako v tomto podoben
stve, je to s bolesťou a utrpením aj v živote 
veriaceho človeka. Môže byť požehnaním pre 
trpiaceho človeka, môže sa stať jeho očisťo
vaním, aby pred Pánom priniesol bohatú úro
du. Ak zostáva vo chvíľach bolesti zjednotený 
s Bohom v láske - hoci aj nechápe prečo - 
a dokáže prijať očisťovanie bolesťou, potom 
podľa Ježišovho prísľubu môže priniesť hojné 
ovocie.

Spomínam si na známeho, ktorý bol vo 
svojom živote veľmi zásadový, samostatný, 
rád ukazoval, že nie je odkázaný na pomoc 
iných. Jeho život bol plný pýchy. Do jeho 
života vstúpila ťažká choroba. Postupne sa 
musel vzdávať svojich záujmov, ale aj (čo bolo 
preňho veľmi bolestné) svojej samostatnosti. 
Spoznal, čo je to byť odkázaný na pomoc

iných. Musel sa naučiť prosiť a byť vďačný za 
prejavenú pomoc. Bolo to preňho veľmi 
bolestné. Cez prijatie choroby sa menil jeho 
život, jeho životné postoje. Boh ako dobrý 
vinohradník ho cez utrpenie očisťoval od zlých 
vlastností, otváral a rozširoval jeho srdce vo 
vzťahu k Bohu i k iným. Boh ako dobrý vino
hradník cez bolestné rezy menil jeho život. 
Utrpenie ho naučilo rozprávať sa s Bohom, ale 
aj počúvať a chápať iných ľudí. Jeho srdce sa 
postupne očisťovalo od pýchy. Pamätám si 
jeho slová: „Boh si ma cez chorobu 
pripravuje na večnosť."

V Božom pláne so životom 
človeka môže choroba viesť k hlb
šiemu prežívaníu viery. Cez cho
robu sa takto tajomne môžeme 
spájať s Ježišovým utrpením.
Bolesť môže mať pre človeka vyku 
píteľský zmysel. Apoštol Pavol preto 
hovorí: „Teraz sa radujem v utrpeniach 
pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo 
chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, 
ktorým je Cirkev" (Kol 1,24). V tomto 
zmysle hovorí aj Ján Pavol 11. vo svojej 
katechéze: „Cirkev bez pochybností 
potvrdzuje, že potrebuje chorých a ich 
obety prinášané Pánovi, aby vyprosila 
milosti pre celé ľudstvo. Ak vo svetle 
evanjelia choroba môže byť časom 
milosti, časom, v ktorom Božia láska 
plnšie preniká trpiacich, tak je aj 
pravdou, že vďaka svojej obete chorí 
posväcujú seba samých, a zároveň 
pomáhajú posväcovať sa aj iným. Týka 
sa to najmä tých, ktorí sa venujú službe 
chorým a nevládnym. Tento druh služby 
je cestou, ktorá vedie k posväteniu, 
podobne ako samotná choroba. Tak 
choroba, ako aj služba chorým zjavuje 
tomuto svetu Kristovu lásku a pre všetkých 
je prameňom svätosti."

Starostlivosť o chorých bola vždy v po
predí kňazskej a biskupskej služby teraj
šieho pápeža. Práve on 13. mája 1992, 
v deň výročia pokusu o atentát, oznámil, že
11. február - deň, keď si Cirkev pripomína 
zjavenie Panny Márie v Lurdoch - bude Cirkev 
na celom svete sláviť ako Svetový deň 
chorých. Práve uvedomením si spasiteľnej 
skutočnosti choroby Cirkev ide v ústrety 
chorému a trpiacemu človeku. Pápe 
žova výzva by sa mala dotknúť 
všetkých ľudí: zdravotníkov, štát 
nych i cirkevných predstave
ných, zdravých i chorých.
Prejaviť pozornosť, úctu, po
chopenie či pomoc choré
mu sme povinní všetci bez 
rozdielu, veď podľa Ježišo
vých slov: „Čokoľvek ste 
urobili jednému z týchto 
mojich najmenších bra
tov, mne ste urobili" (Mt 
25,40). A Ježíš to určite 
nenechá bez odmeny.

?. Kuzmiak
Ilustračné snímky: 

archív redakcie, Juraj 
Gradoš



NOVÁ EVANJELIZÁCIA

Priateľom za každú cenu?
Istotne sa už každému z nás stalo, že chcel patriť do nejakej partie, 
spoločenstva. Obvykle sme vytvorili kolektív spolužiakov v triede.
Na ulici sme si budovali bandy. To všetko išlo na základe akejsi 
spoločnej idey, spoločných zásad a nepísaných zákonov.

V živote človeka sú situácie, v ktorých sa 
vyskytuje množstvo otáznikov. Človek hľadá 
odpovede na svoje problémy u psychológov, 
terapeutov, ľudových liečiteľov, mágov. Menej 
času však venuje modlitbe, rozhovoru s Bo
hom, aby mu odovzdával svoje starosti a ra
dosti. Hľadá a nenachádza, klope a neotvára 
sa mu. Prečo? Orientuje sa nesprávnym sme
rom, ide za nesprávnym svetlom. V priestore 
virtuálneho sveta je to podobné. Možností je 
veľa, je však potrebné správne sa orientovať. 
Návod, ako na to, sa snaží podávať český ka
tolícky portál www.vird.czalebo ináč abeceda 
viery na internete.

Stránky tohto portálu prinášajú príspevky 
na najrôznejšie témy, ktoré sú v sekcií Tema
tické oblasti zoradené takto: O víre, O Bíbli, 
Život a víra, Láska, vztahy, Sexualita, Společ- 
nost, Veda a víra. Príroda, Svátky a období, 
Rúzné, Pro.... K tejto sekcii sú zaradené ešte 
Téma týždňa, Biblia na nedeľu a on-Iine roz
hovory, ktoré poskytujú online komunikáciu 
so zaujímavými ľuďmi na najrôznejšie témy. 
Systém pracuje ako rad obdobných komuni
kačných systémov na internete, kde môžete 
zadávať otázky aj pred začatím rozhovoru. 
Počas rozhovoru je potom možnosť priamo rea
govať a komunikovať s hosťom. Všetky rozho
vory sú po ich skončení prístupné v archíve aj 
offlíne.

V ďalšej častí menu Prohledej má čitateľ 
možnosť vyhľadávať články podľa rôznych 
kľúčových slov v mennom alebo vecnom ka
talógu. V knižnici sa autori snažia ponúknuť 
kvalitné a ucelené texty, pochádzajúce z pas
toračného strediska a rôznych kresťanských 
nakladateľstiev. Glosár je rubrika, v ktorej sú 
vysvetlené najdôležitejšie pojmy základov 
vieiy. Odkazy a linky prinášajú zoznam www 
stránok, ktoré sa priamo aj nepriamo dotýkajú 
oblastí viery: viera z rôznych uhlov, Cirkev, rôz
ne kresťanské aktivity, spiritualita, duchovný 
život a mnohé iné oblasti.

Sekcia Servis pro vás umožňuje čitateľom 
dostávať denne zdarma emailom prípadne 
mobilom informácie o Téme týždňa (krátke 
zamyslenie sa nad biblickým textom), nedeľ
né liturgické a biblické texty s krátkym komen
tárom a súradnice biblických čítaní na nasle
dujúci týždeň, biblický citát na deň (zvlášť 
vhodné pre mobilný telefón), správy a infor
mácie z www.vira.cz a www.pastorace.cz (hlá
senia o novinkách, zaujímavostiach a aktua
litách). K tejto sekcii patrí ešte rubrika Predaj
ňa kníh a encyklopédie.

Posledná časť menu prináša informácie 
o pastoračnom stredisku, ktoré je správcom 
týchto stránok. V týchto rubrikách predstavuje 
pastoračné stredisko informácie o svojich ak
tivitách a kontakt na zodpovedných za pas
toračné centrum.

Gabriel Paľa, palagrk@stonline.sk

Takéto spoločenstvo bolo neraz práve tým, 
kto neskôr utváral silu osobnosti, budoval 

jeho svetonázor, obrusoval jeho povahové črty, 
pričom iné práve zvýrazňoval. Lenže, čo ak si 
nový a chceš zapadnúť do už existujúceho 
spoločenstva? Vtedy je to iné - ťažšie. Nie si 
jeho súčasťou a len málokedy sa staneš jed
ným z nich. Prečo? Lebo si iný! Práve takéto 
spoločenstvá sa krátko po vzniku uzatvárajú 
pred okolitým svetom a žijú si svoj vlastný 
život. A ak chceš patriť do takéhoto zoskupe
nia, neraz im musíš dokázať svoju prospeš
nosť, svoj jasný záujem o rovnaké hodnoty, 
aké sa v spoločenstve vyznávajú a svoju pod
dajnosť ich nepísaným zákonom.

Keď som bol chlapcom, tiež sme malí spo
ločenstvá v obcí, na ulici či v škole. Mal som 
tú výhodu, že som bol v nich od počiatku. Tiež 
sme malí svoje miesta na stretávanie - starú 
lipu na cintoríne, vymýšľali sme bláznovstvá, 
hrali sme spoločné hry. Neskôr, na strednej, 
sme vytvorili viacero menších spoločenstiev 
v triede. Ale tie boli navzájom poprepájané 
vzájomnými sympatiami. A ako kolektív pria
teľov držíme ešte aj dnes po 11 rokoch. Ale 
svet sa mení. Nemení sa však spôsob naze
rania na spoločenstvo.

Dnešné spoločenstvo je však iné. Ak hľadáš 
dôvod prečo, odpoveď je jednoduchá: zmenil 
sa mladý človek. Moderný mladý človek ne
hľadá rozptýlenie v spoločenských čí športo
vých hrách. On sa blázni ináč. Výsledkom toh
to jeho šantenia sú rôznofarebné nápisy na 
budovách, autobusoch a vlakoch. Neraz je to

výtvarne pekné, aspoň podľa mňa, ale nie na 
tej či onej budove. Len ťažko siviem predstaviť 
krásu sprejerského nápisu na chráme (na 
našej katedrále sa už niekto takto pred časom 
vybláznil) alebo na autobuse, čí vlaku.

Iní si vybrali ďalší spôsob - šport. Ale aký? 
Skejtbordy, bicykle čí kolieskové korčule sa 
preháňajú po cestách a chodníkoch pre chod
cov. Neraz privedú staršieho človeka do úžasu, 
keď mu v rýchlosti schmatnú tašku či ho „len“ 
sotia nabok. Som rád, keď mladí nachádzajú 
vyžitie v nových športoch, ale veď majú svoje 
cyklistické trasy. Pravý šport je založený na 
fair play a tu nemá miesto nijaké odstrkova
nie, okrádanie a ubližovanie iným - slabším 
a bezbrannejším. Takýchto bláznovstiev dneš
ných mladých by sme ešte našli veľa - drogy, 
alkohol, sex, výtržnosti...

Nie, nie sú všetky spoločenstvá také. Sú aj 
normálne a slušné, ale pritom živé a dynamic
ké. A ak chceš patriť do nejakého spoločen
stva, vyberaj si. Hľadaj spoločenstvo, ktoré ti 
pomôže v tvojej realizácií. Hľadaj si takých 
priateľov, pri ktorých sa nebudeš musieť 
rozhodovať, či zostaneš sám sebou, alebo sa 
staneš jedným z nich. Chce to odvahu a čas. 
Odvahu čeliť pokušeniam a čas na hľadanie. 
Ak sa však len na chvíľku dokážeš zastaviť 
a zamyslieť, čo tí to spoločenstvo, po ktorom 
túžiš, ponúka, nájdeš odpoveď na svoju 
otázku: Sú to moji praví priatelia?

Juraj Gradoš 
Ilustračná snímka: archív redakcie
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Vesmír,
ako ho poznáme dnes
„Potom Boh povedal: ,Vody, ktoré ste pod nebom, zhromaždite sa na 
jedno miesto a ukáž sa súš! A stalo sa tak. A Boh nazval súš,zemou 
a zhromaždíšte vôd nazval,morom . A Boh videl, že je to dobré"
(Gen 1, 9-10).
■ Jloh sa v tomto momente prejavuje ako 
O  projektant, ktorý zostrojil stroj tak, aby 
sa postupne vyvíjal. Počas prvého milióna 
rokov nášho vesmíru vznikli malé častice, 
ktoré sa na základe pôsobenia vzájomných 
gravitačných síl začali zhlukovať a vytvárať 
vesmírne mraky. Tak sa začali vo vesmíre diať 
veci, ktorých súčasťou sme aj my.

Prvé galaxie a hviezdy________________
Vo veľkých mrakoch prahmoty sa začali 

vytvárať ohromné galaxie podobné víru na 
vode. Hmota krúžila okolo jadra a zároveň sa 
na niektorých miestach spájala. Tak začali 
vznikať zárodky prvých veľkých hviezd. 
Vznikla hmota tak, ako ju poznáme teraz. Dalo 
by sa hovoriť o látke, v biblickom ponímaní 
o onej „zemi". A čo je potom biblické „more"?

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, za 
siedmimi dolinami žil na jednom neveľkom 
sídlisku snehuliak Sniežo. Sniežo je taký 
obyčajný snehuliak. Na hlave má hrniec, noš
tek mu zdobí mrkvička, v ruke má malú metlič
ku a má aj pekný kabátik, na ktorom má ozdob
né gombíky.

Je to fešák, ale ak sa ho opýtate, kedy sa 
narodil, nevie. Vraj si len pamätá, že ho po
stavili dvaja malí chlapci zo sídliska, ale 
nepredstavili sa mu, takže nevie, kto sú jeho 
tvorcovia. Byť snehuliakom je zaiste príjemná 
záležitosť. Ale nie vždy je to tak. Najhoršie to 
býva, ked teploty vystúpia nad bod mrazu 
a začína byť akosi prihorúco.

Sniežo býva uprostred panelákového dvora, 
oproti obchodu. Je to veľmi výhodné miesto.

Je ním oceán prahmoty, ktorá ešte aj dnes 
prúdi vesmírom v rôznych podobách, od 
žiarenia až po jemný vesmírny prach.

Slnko a planéty________________________
Hviezdy vznikli za rovnakých podmienok 

ako galaxie. V nich samých sa totiž začali 
postupne vytvárať miesta s vyššou hustotou, 
kde silneli gravitačné sily až do takej miery, 
že sa v nich zapálila atómová reakcia, ktorej 
výsledkom bol vznik hviezdy.

Časť hmoty, ktorá bola okolo novovzník- 
nutej hviezdy, sa začala obdobným spôsobom 
spájať do zhlukov a tak na obežnej dráhe 
vznikajú planéty a menšie planétky. Príkla
dom takéhoto vývoja je práve naša slnečná 
sústava so svojou centrálnou hviezdou - 
Slnkom. Ono je však iba jednou zo 150 miliárd 
hviezd našej galaxie - Mliečnej cesty. A po
dobných galaxííjevo vesmíre ohromný počet. 
Dnes už vieme povedať, že Slnko nieje jedinou 
hviezdou s vlastnými planétami. Ale čo rozu
mieme pod pojmom planéta?

----------------  F E J T Ó N  ----------------

lebo vidí na celé sídlisko. Dnes je veľmi pekne, 
slnečno, - 3 °C a to je ideálne počasie. Sniežo 
sa rozhodol, že dnes tak trocha prenikne do 
sveta ľudí. Už ráno si začal všímať ľudí, ich roz
hovory, vzťahy a všetko, čo sa deje okolo neho.

Stretával detí, mládež i dospelých. Ľudia 
vôkol neho boli rôzni. Bolí aj ľudia milí, usmie
vaví, pokojní, šťastní, ale všimol si, že nie všetci 
sú takí. Videl aj ľudí zachmúrených a nešťast
ných, ktorí sa medzí sebou škriepili. Ľudí 
opitých, otrhaných a špinavých.

„Aký je ten svet ľudí zvláštny. Vôbec tomu 
nerozumiem. Asi sí pôjdem na chvíľu zdriem
nuť." Skoro ráno zbierali smetiari smetie. Sniežo 
zistil, že stratil mrkvový noštek aj metličku. 
Zrejme sa niekto v nocí nudil. Na krku sa Snie- 
žovi objavil teplučký vlnený šál.

V našej sústave je deväť planét. A sú rôzne. 
Kým Merkúr je veľkou skalou, ktorú spaľuje 
slnečný vietor a horúčava, na Venuši sú 
jedovaté mraky. Zem poznáme všetci. Mars 
je planétou piesočných búrok. Jupiter tvoria 
skôr plyny ako pevné skupenstvá látky. 
A ostatné planéty, ako je Satum, Urán, Neptún 
čí najvzdialenejšie Pluto sú skôr obrovskou či 
malou kopou ľadu - zmrznutého plynu. Kedy
si však okolo Slnka obiehalo okolo 70 planét 
rôznej veľkostí a zloženia. Tie, ktoré boli bližšie 
k Slnku, boli tvorené z ťažších materiálov 
a vzdialené boli skôr plynovými guľami. 
Pohybovali sa po rôznych obežných dráhach 
a niekedy na seba narazili, inokedy si menšie 
planéty privlastnili tie väčšie ako svoje vlastné 
obežnice - mesiace. Zem bola podľa najnov
ších výskumov výnimkou. Jej mesiac nie je 
planétou, ktorú sí sama pritiahla, ale je vý
sledkom zrážky dvoch planét, ktoré sa potom 
pretvorili na Zem a Mesiac.

Z terajších deviatich planét len na troch by 
mohol byť reálny život - Venuša, Zem a Mars. 
Venuša je však taká nepriateľská, že každý 
pokus preskúmať ju vyšiel naprázdno. Sondy 
buď zhoreli, alebo ich roztrhalo na kusy. Na 
Marse kedysi pravdepodobne nejaký život bol 
a možno aj dnes ešte existuje. Práve v týchto 
dňoch to skúma jedna z dvoch sond, ktoré tam 
bolí v minulých rokoch vyslané. Je ešte možné, 
že sa život nachádza aj na niektorom z mesia
cov Jupitera či inej veľkej planéty.

Juraj Gradoš 
Ilustračné snímky: archív redakcie

Keby nebolo ľudí, nikdy by som sa nebol 
narodil, povedal si Sniežo. Som rád, že existujú 
milí ľudia. Ale som smutný z toho, že niektorí 
ľudia si navzájom ubližujú. Tak ako mne, keď 
mi niekto ukradol mrkvičku z nosa a metličku 
z ruky.

Ale už sa začína stmievať a Sniežo je z toho 
meditovania o človeku celý unavený. Sladko 
zaspal.

Cez noc sa prudko oteplilo a sneh sa cez noc 
roztopil. Sniežo odišiel. Ráno už pre Snieža 
nebude. Ale verím, že na budúci rok sa opäť 
nájdu šikovné ruky, ktoré ho postavia.

Pekný príbeh, však? A čo odpovieme Snie- 
žoví na budúci rok, ak príde? Akí sme ľudia?

Erika

Venuša
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Odpúšťanie III.
Skúsme sa teraz pozrieť, ako sa sv. Pavol prihovára jednotlivým 
komunitám. Keď ich oslovuje, vždy hovorí o vzájomnej láske.

Z A M Y S L E N I E

„ Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní 
ľudia..." (Lk 18,11).

To sú slová pyšného farizeja, ktorý si ni
koho nevážil, každým pohŕdal, na každom 
našiel chybu...

Nie je niečo z tohto pyšného farizeja aj 
v nás - i keď nie tak výrazne ako v evanje
liovom podobenstve? Myslíme si, že len my 
sme dobrí, najlepší, my - nikto iný?

Slávny perzský básnik Saadí (Mušarrif ibn 
Muslih) ako chlapec sedel pri otcovi a čítal 
korán. Všetci v dome spali, okrem nich dvoch. 
Saadi povedal otcovi: „Všetci v dome spia, 
nikto sa nemodlí, nečíta sväté knihy, sú ako 
mŕtvi." Otec mu ale odpovedal: „Lepšie by 
bolo, keby si í ty spal, než aby si odsudzoval 
ľudí."

Nikoho neodsudzujme ani my. Nesúďme 
a ani Boh neodsúdi nás. Táto istota plynie 
z Ježišových slov: „Neodsudzujtea nebudete 
odsúdení!" (Lk 6, 37).

„Žila vtedy aj prorokyňa Anna... Bola už 
vo vysokom veku... Z chrámu neodchádzala, 
vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlit
bami..." (lk 2, 36: 37).

Brat Roger z Taízé spomína, že mu raz 
jeden mladý Estónčan po príchode do Taizé 
povedal: „Ak sme sa stali veriacimi a ak sme 
teraz v Taizé, je to vďaka našim starým ma
mám...“

Prorokyňa Anna z evanjelia je typom 
našich starých zbožných ľudí, ktorí napĺňajú 
jeseň svojho života hojným ovocím modlitby, 
oddanosťou Bohu, príkladom zdržanlivosti 
a starostlivosťou o duše blížnych. Sv. Lukáš 
vo svätej prorokyní Anne postavil týmto 
zbožným starcom a starenkám večný pomník. 
Kiežby nám nikdy nechýbali tieto zbožné 
staré duše! Koľko detí a vnukov vďačí ich 
modlitbe a obetám za Božie milosrdenstvo 
a požehnanie!

„Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, 
a bolo mu ho ľúto..." (Lk 15, 20).

Na pohrebe Pietra Taghliercía, riaditeľa 
petrochemického závodu Montedison, ktoré
ho zabili Červené brigády, čítala jeho dcéra 
Bianca túto modlitbu: „Pane, teraz, keď už 
nemáme svojho otca - i keď si ho zobral preč 
veľmi skoro - tí ďakujem za to, že si nám dal 
úžasného otca. Naučil nás milovať blížnych, 
štúdium, prácu, všetko. Chcem milovať i smrť 
môjho otca, ktorého si povolal do svojho 
kráľovstva..."

Boh je dobrotivým Otcom. To je hlavné 
poučenie aj z podobenstva o márnotratnom 
synovi. Najprv vidíme, ako rešpektuje ľudskú 
slobodu - aj keď ju človek zneužije. Potom 
čaká na návrat zblúdeného. Hneď na mieste 
mu vracia synovskú dôstojnosť. A zdá sa, že 
ho má ešte radšej, než predtým... Žiadna 
doba „na skúšku”, ako si to želal mladší syn.

Taký je Boh k obráteným! Ak sa odvrátime 
od hriechu a navrátime sa k dobrotivému Ot
covi. Preto „oslavujte Pána, lebo je dobrý, 
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky" (l 107,1).

-fd-

Prvý list Korinťanom__________________
Komunita Korinťanov bola supercharízma- 

tická, lebo sa v nej vyskytovali zázraky, uzdra
venia, dar jazykov, proroctvá,,..

Aj napriek tomu hovorí: „A ja  som vám, 
bratia, nemohol hovoriť ako duchovným, ale 
ako telesným, ako nedospelým v Kristovi. Veď 
keď je  medzi vami žiarlivosť a svár (keď niet 
medzi vami lásky), to nie ste telesní a nežijete 
len po ľudsky?" (1 Kor, 3,1,3).

List Efczanom__________________________
„Preto odložte lož a hovorte pravdu každý 

so svojím blížnym, veďsme si navzájom údmi. 
Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech neza
padá nad vaším hnevom; a nedávajte miesto 
diablovi! Kto kradol, nech už nekradne, ale 
radšej nech pracuje a vlastnými rukami zará
ba, aby mal z čoho dať núdznemu. Z vašich 
úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba 
dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo 
milosť tým, čo ho počúvajú. A nezarmucujte 
Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení 
pečaťou na deň vykúpenia. Akákoľvek za
trpknutosť, hnev, rozhorčenie, krík a rúhanie, 
aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás. 
Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, 
navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil 
Boh v Kristovi!" (Ef 4, 25-32).

Podobné texty by mali byť predmetom 
našej dennej meditácie.

List Filipanom__________________________
„Dovŕšte moju radosť: zmýšľajte rovnako, 

rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna 
myseľ! Nerobte nič z nevraživosti ani pre már
nu slávu, ale v pokore pokladajte jeden dru
hého za vyššieho. Nech nik nehľadí iba na 
svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných. 
Zmýšľajte tak ako Ježiš Kristus" (Flp 2,2-5).

Často hovoríme, že milujeme svojho blíž
neho, lebo v ňom vídíme Ježiša. Ale kladieme 
si otázku: „Ako mám vidieť Ježiša v človeku, 
ktorý koná zlo? Ako môžem milovať takého 
človeka?" Vidieť Ježiša v ľuďoch znamená 
milovať ich tak, ako miluje Ježiš. Musíme si 
uvedomiť, že tento človek nám hovorí: „Prosím 
ťa, maj so mnou súcit z lásky k Ježišovi." Toto 
znamená zmýšľať tak, ako zmýšľa Ježiš.

List Kolosanom_________________________
„Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, 

oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, po
koru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa na
vzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo 
proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj 
vy! Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je  
zväzkom dokonalostí!" (Kor 3,12-14).

Keď Pavol vyzýva Filipanov: „Oblečte s i...!", 
akoby hovoril: „Ak ste bez milosrdenstva, 
pokory, súcitu, veľkodušnosti a trpezlivostí, ste 
nahí. Ak nemáte lásku, ktorá je opaskom všet
kých čností, akoby ste nemali na sebe nie!"

List Rimanom__________________________
V liste Rimanom hovorí: „Žehnajte tých, čo 

vás prenasledujú-žehnajte a nepreklínajte!" 
(Rím 12,14). Ak žehnáme svojich nepriateľov, 
obliekame si ochranný odev lásky. Potom po
kračuje:

„Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúci
mi! Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýš- 
ľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Ne
buďte múdri sami pre seba. Nikomu sa neod
plácajte zlým za zlé; usilujte sa robiť dobre 
pred všetkými ľuďmi. Ak je  to možné a závisí 
to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi“ 
(Rím 12,15-18).

My vieme, že nie je vždy možné nažívať 
v pokoji so všetkými ľuďmi, lebo reakcia 
druhých často nezávisí od nás. Ale ak je to 
možné, musíme sa o to snažiť. Potom pokra
čuje: „Nepomstíte sa sami, milovaní, ale pone
chajte miesto hnevu: veď je napísané: »Mne 
patrí pomsta, ja sa odplatím«, - hovorí Pán" 
(Rim 12,19). Teda pomsta a posudzovanie 
patrí Pánovi. Ďalej však hovorí: „Ale keďbude 
tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho, keď je  
smädný, daj mu piť, lebo tým, že to urobíš, 
žeravé uhlie mu nahrnieš na hlavu. Nedaj sa 
premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo“ (Rim 
12,20-21). Ako vidíme, Písmo je veľmi jasné 
a dáva nám veľa konkrétnych rád, ako sa 
máme navzájom milovať.

Nakoniec si prečítajme Hymnus lásky 
z Prvého listu Korinťanom:

„Láska je  trpezlivá, láska je  dobrotivá; 
nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je 
nehanebná, nie je  sebecká, nerozčuľuje sa, 
nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale sa 
raduje z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, 
všetko dúfa, všetko vydrží“ (1 Kor 13,4-7).

Skúsme si teraz tento text trocha pozmeniť 
a predstavme si, že sa prihovárame svojmu 
manželovi (manželke, deťom, rodičom, pria
teľovi ...): „Drahý manžel (manželka, mama, 
otec, dieťa, priateľ...), ja som vždy trpezlivý 
a dobrotivý. Nikdy nezávidím, nevypínam sa, 
nevystatujem sa, nie som nehanebný, nie som 
sebecký, nerozčuľujem sa, nemyslím na zlé, 
neteším sa z neprávosti, ale radujem sa 
z pravdy. Všetko znášam, všetko verím, všetko 
dúfam, všetko vydržím." Zdá sa, že je to veľmi 
jednoduchý test na to, aby sme zistili, ako sme 
na tom vo svojom duchovnom živote.

Ešte jedna zmena uvedeného textu:
„Pane, ďakujem ti, že si mi dal človeka, 

ktorý je trpezlivý, dobrotivý, nezávidí, nevy
pína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebný, nie 
je sebecký, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, 
neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy 
Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko 
vydrží.“ Amen.

Je teda ešte niečo v našom živote, čo sí 
musíme dať do poriadku?

Elias Velia, OFM conv. 
spracoval: -lpo-
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Našiel sa Samaritán?
Ranný vlak zastavil na stanici. Prúd cestujúcich sa vyhrnul z vagó
nov. Jedni idú do práce, iní za nákupmi, do nemocnice, do úradov. 
Všetci sa náhlia. Treba stihnúť začiatok pracovnej doby, včas prísť do 
ambulancie, byť medzi prvými, byť včas v škole. Predtým treba 
niečo nakúpiť, niečo zariadiť a prípadne stihnúť spiatočný spoj 
domov, lebo práce je tam „vyše hlavy“ . Zhon, náhlenie, nervozita.

Najbližšia cesta k mestskej doprave je cez 
nástupisko na perón a následne dole 

schodmi cez železničnú halu a podchodmi 
k nástupiskám mestskej dopravy. Touto trasou 
prechádza podstatná časť cestujúcich.

\ on je jedným z nich. Už je na vrchných 
schodoch a zostupuje dole. Zdola vystupuje 
menší počet cestujúcich. Hľa, na dolné schody 
vstupuje starenka. Zbadal ju. Nesie dva ob
jemné balíky batožiny. V pravej ruke palicu 
na podpíeranie a menší balík, v ľavej dvojná
sobne väčší. Pozerá sa. Vystúpi na schod, väčší 
balík nechá na predošlom schode, pravý 
položí na vystupujúci a následne pritiahne ten 
väčší. A takto postupne vystupuje. Cestujúci 
pred ním ju nevšímavo míňajú. Asi chcú 
stihnúť spoj. Dole sa objavuje muž stredného 
veku. Vstupuje na prvé schody. Azda ide 
pomôcť. Nie. Pozerá sa hore, hľadá niekoho. 
Asi nenašiel, lebo sa otáča a vracia sa do haly.

„A čo ja?" preletí mu mysľou. Prvá myšlien
ka - pomôž jej. „Aj by som, ale treba sa mi 
ponáhľať, za mnou idú mladší, mladík s pria
teľkou, oni by mali pomôcť, ľahko vynesú jej 
batožinu hore", myslí sí.

Starenku míňa v nerozhodností a nepomá
ha. Pomohol niekto? Nevie. Ešte z haly sa chce
vrátiť. To horšie v ňom zvíťazilo......ale vo
svojich údoch pozorujem iný zákon, ktorý 
odporuje zákonu mojej mysle...." (Rim 7,23).

Do práce nastúpil včas, ale prenasledoval 
ho biblický príbeh o milosrdnom Samaritá
novi. Víri mu hlavou: „Komu sa podobám? 
Kňazovi čí levítoví? To je jedno. Doráňaného 
obišli obidvaja. Ja som obišiel tú, ktorá pomoc 
potrebovala."

Koľkí „kňazi" a „levíti" ju nevšímavo ob
chádzali! A bolo to pred Vianocami. Obchody 
a masmédiá bolí plné reklám o radostných 
sviatkoch, sviatkoch lásky a pokoja.

Aj anjeli spievali pastierom: „Sláva Bohu 
na výsostiach a na zemí 
pokoj ľuďom dobrej vôle"
(Lk 2,14). Teda pokoj patrí 
ľudom dobrej vôle! Ľuďom, 
ktorí sú ochotní pomôcť 
tam, kde treba. Potom je 
pokoj v duši, v mojom 
vnútri, že som pomohol 
tým, s ktorými sa stotož
ňuje sám Ježíš Kristus.

Listuje v Katechizme 
Katolíckej cirkvi. V para- 
graťe 2447 číta: „Skutky 
milosrdenstva sú dobročin
né skutky, ktorými pomá
hame svojmu blížnemu 
v jeho telesných a duchov
ných potrebách." Spomína 
si aj na slová Pána Ježiša 
o Poslednom súde. Bude

nás súdiť zo skutkov milo
srdenstva (porov. Mt 25, 
31-48).

Koľko nás „kňazov" a 
„levítov" obchádza dobi
tých a doráňaných na tele 
i na duši! Koľkí z nás sú 
„samaritáni"? Bolo by tre
ba, aby ich bolo čím viac! 
Vo svete je veľa telesnej 
í duševnej biedy. Je po
trebné, aby bolo ešte viac 
nás kresťanov, ochotných 
„naliať na rany oleja a ví
na a obviazať ich." Naložiť 
ich na „dobytča lásky, za
viesť do oázy pokoja a vy
tiahnuť dva denáre súcitu 
a milosrdenstva".

Ako rád by vedel, čí sa 
našiel „samaritán", ktorý 
namiesto neho pomohol. 
Verí, že láska a dobrota 
nevymizli zo sŕdc ľudí 
dobrej vôle.

Pán Ježíš vyrozprával 
podobenstvo o milosrd

nom Samaritánovi ako odpoveď na osprave
dlňujúcu otázku znalca zákona: „A kto je môj 
blížny?" (Lk 10,29).

Blížny nie je len príbuzný, priateľ, známy 
a ten, kto mí robí dobre, ale každý človek, či 
už priateľ, alebo nepriateľ. Po vypočutí podo
benstva musel znalca zákona uznať, že blíž
nym tomu, kto potreboval pomoc, je ten, čo 
mu pomohol. Samaritán, nenávidený Židmi, 
pomohol nie súkmeňovcovi, ale tomu, kto túto 
pomoc potreboval.

„Choď a rob aj ty podobne", hovorí Pán 
Ježíš zákonníkovi. To hovorí aj mne, tebe, nám 
všetkým. Verí, že sa nájdu mnohí ľudia dobrej 
vôle, ľudia lásky, ľudia ochoty a napravia jeho 
zlyhanie í zlyhanie ďalších.

Klesnúť je ľudské, ale vstať je kresťanské. 
Vstať a robiť podľa príkladu Pána Ježiša je 
úlohou všetkých nás. Robiť skutky milosrden
stva. Nie pre odmenu, ale z lásky - zo zákona 
lásky!

František Fedor 
Ilustračná snímka: archív redakcie

></)
<

Matúš Marcin; narodený 
1.2.1978 Michalovce: dia- 
konát 27.12.2003 Košice; 
kňazská vysviacka 15.2. 
2004 Rím; prímícíe 25.4. 
2004 Vybuchanec.

Martin Mihaľ; narodený 
16.7.1978 Košice; diakonát 
27.12.2000 Košice; kňazská 
vysviacka 15.2.2004 Rím; 
primícíe 18.4.2004 Zdoba.
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Učebnica lásky a pokory______________
Gréckokatolícky kalendár 2004 (Byzant, 

Vydavateľstvo Spolku sv. Cyrila a Metoda v 
Michalovciach 2003, s. 138).

Hneď na prvých stranách Gréckokatolíc
keho kalendára na rok 2004 nás upútajú verše 
Jozefa Tótha: „Raz všetky hviezdy stlejú, 
vyhasnú slnká, zmizne zem, lež hviezdy, čo 
láskou svietia, sa ešte s väčším svetlom 
vznietia", z básne Dvojica nových hviezd (ve
novanej blahoslaveným Vasiľovi Hopkovi 
a Zdenke Schelíngovej), ktoré akoby predosíe- 
vali obsahovú náplň a kresťanské posolstvo 
čerstvou čerňou voňajúcej publikácie.

Na začiatku sa k nám prihovárajú eparcho- 
via - prešovský biskup Mons. Ján Babjak, SJ, 
a vladyka Milan Chautur, CSsR, košický apoš
tolský exarcha.

Za nosné články kalendára môžeme pokla
dať osvetlenie úlohy Mons. Vasiľa Hopká 
v zápase o záchranu a obnovu Gréckokatolíc
kej cirkví počas jej krutého prenasledovania, 
spomienky vnučky sesternice bl. E P. Gojdiča, 
životné osudy mučeníkov bl. biskupa Teodora 
Romžu, generálneho vikára Antona linka, bl. 
redemptoristu Metoda Dominika Trčku, CSsR, 
a kandidátky na blahorečenie sr. Vasilíje 
Hlíbovickej, ČSW.

Nezištná ochota a obetavosť preniká celým 
životom nedávno zosnulého Mgr. Pavla Kuš- 
níra, ktorý bol dušou cyrilo-metodského spol
ku a nadšeným organizátorom spolkového 
života.

Svojím obsahom zaujmú aj príspevky 
o 150. výročí dogmy o Nepoškvrnenom počatí 
a 950 rokov od „Veľkej schizmy". Primeraná 
pozornosť je venovaná aj životu v niektorých 
našich farnostiach. Pripomenieme si 750. 
výročie písomnej zmienky o meste Trebišov, 
ale i peripetie oddaného stúpenca a obrancu 
Gréckokatolíckej cirkvi JUDr. Jozefa Pichon- 
ského, ktorý podľahol psychickému šikanova
niu ŠTB a predčasne zomrel. Dozvieme sa 
o aktivitách gréckokatolíkov v Poľsku ako í 
o duchovnej službe v armáde SR.

Kalendár nás zaujme vyváženým obsa
hom, netradičnou živosťou autentických foto
grafií, zaznamenávajúcich momentky zo živo
ta cirkví byzantského obradu, novátorským 
grafickým spracovaním, pútavými úvahami, 
podnetnými myšlienkami a zamysleniami sa 
nad životnými príčínnosťami nášho kresťan
ského smerovania.

Hĺbavý čitateľ tu nájde množstvo námetov, 
ako posilniť svoju vieru, ako hľadaťvýchodiská 
zo zložitých labyrintov každodenných pokuše
ní, ako cez prekážky prostredníctvom ľudskej 
srdečností, znásobenej Božou prítomnosťou, 
dospieť k harmónií, ktorou nás môže obdariť 
iba Božia láska.

PhDr. Ernest S1ROCHMAN

KNIHY
Peter Borza: Blaho
slavený Vasíľ Hopko, 
prešovský pomocný 
biskup (1904-1976)
Vydavateľstvo PETRA, Prešov 2003, s. 96. 
Cena: 79,-.

V apríli 2004 uplynie už 100 rokov od 
narodenia nášho blahoslaveného biskupa 
ThDr. Vasiľa Hopká. Pri tomto významnom 
výročí sa na knižný trh dostáva nová knižná 
publikácia pod názvom Blahoslavený Vasíľ 
Hopko, prešovský pomocný biskup.

Autor Peter Borza v nej spracoval na zá
klade jemu dostupných archívnych materiálov 
a literatúry prehľadné životné osudy otca 
biskupa Vasiľa od detstva až po poslanie 
kňaza - biskupa. Vykresľuje vernosť otca 
biskupa svojej milovanej Cirkvi, o tom, ako 
dával kňazom informácie, ako majú postu
povať v zápase o jej obnovu.

Svätiaci biskup Vasíľ Hopko prácou pre 
milovanú Cirkev napĺňal svoje dní až do konca 
života. O tom, ako veľmi miloval svoju cirkev, 
ako sa pre ňu obetoval, sa viac dočítate v tejto 
knižnej novinke.

LITURGICKÝ SLOVNÍK

Panychída - pôvodne znamenala celo
nočné bdenie pri zomretých. V súčasnosti 
znamená krátky obrad, pri ktorom sa vyko
náva okiadzanie mŕtveho a na konci kropenie 
svätenou vodou. Je aj doplňujúcou časťou pri 
zádušných sv. liturgiách. Môže sa slúžiť sa
mostatne. Je zostavená z obvyklého začiatku, 
zo štyroch tropárov a zádušnej ekténíe. Počas 
tropárov kňaz okiadza chrám - cerkev. Vo 
svetlom týždni sa slúži podľa veľkonočného 
poriadku.

Pás (pojaš) je súčasťou kňazského odevu. 
Používa sa na uviazanie stíchára a epítrachí- 
lu, aby neprekážali pri chôdzi. Uväzuje sa 
vo výške pásu.

Paschália je súhrn krátkych smerníc, 
ktoré sa vzťahujú na určenie dátumu slávenia 
Paschy a dôležitých sviatkov paschálneho 
okruhu. Zahŕňa všetkých 35 (dátumových) 
možností slávenia Paschy (od 22. marca do 
25. apríla vrátane).

Pastierska palica je z kovu vyrobená 
rovná palica. Vrchnú časť zdobí sv. kríž, ako 
aj dva proti sebe hľadiace hady. Novému 
biskupovi sa slávnostne odovzdáva pri bis
kupskej vysviacke. Je znakom vyššej riadiacej 
moci. Používať ju môže výlučne biskup.

Pečiatka je predmetv tvare štvorca, upro
stred ktorého je kríž. Medzi ramenami kríža 
je vyrytý negatív nadpisu 1C XC N1KA - Ježíš 
Kristus víťaz. Tento znak sa dáva pred upeče
ním na prosfory.

Spracovali: Anna Ondovčíková 
Vojtech Boháč

Josh McDowell, Bob 
Hostetler: Nenechá
vaj si mozog pred 
dverami!
Creatívpress, s. 152. Cena: 198,- Sk.

Mnoho kresťanských tínedžerov dnes 
opatrne kopíruje vieru rodičov. Reflektujú 
názory priateľov. Privlastňujú si hodnoty, ktoré 
vidia v spoločnosti. Napodobňujú správanie, 
aké vidia na ulici. Žiaľ, veľa napodobňovaných 
vecí sú iba falošné kópie.

Čo je teda pravda a čo mýtus? Tínedžerí 
dostávajú odpovede z každej strany. Rodičia 
im tvrdia jedno, ich kamaráti druhé. Televízia 
to, Cirkev zas ono. Niečo z toho je pravda, 
väčšina však mýtus.

A presne o tomto je táto kniha. Krátke kapi
toly rozoberajú bežné mýty, z ktorých mnohé 
ľudia bezmyšlienkovite prijímajú a hodnotia 
ich vo svetle Biblie. Prekvapí, nadchne 
a možno niekedy až naľaká. Každá kapitola 
sa končí krátkym cvičením, postaveným na 
materiáloch spomenutých v kapitole a na 
základe Božieho slova ukazuje budúcnosť.

-ao-

Program
Stredoeurópskych 
katolíckych dní 
na mesiac február
Február 2004; Nitrianska 
diecéza: Čadca: Stretnutie 
priateľov Kysúc

Darovali na SLOVO______________________
Mgr. Stanislav Matulay, PhD., Spišské Nová 
Ves - 1500 Sk; Mária Žígová, Borov - 120 Sk; 
Michal Novotný, Žiar nad Hronom - 110 Sk; 
Anna Tkačová, Cigla - 50 Sk; Kamila Prístá- 
šová, Sečovce - 50 Sk; Anna Vargová, Kravany
- 50 Sk; Emília Havadejová, Prešov - 50 Sk; 
Michal Ondovčík; Vojčice - 50 Sk; Gabriela 
Líbová, Nitra - 40 Sk; Anna Daňová, Poprad- 
Stráže-40 Sk; Bohuznáma, Nižný Hrušov-30 
Sk; Mária Gajová, Repejov - 30 Sk; Anna 
Pačutová, Slivník - 100 Sk; Dr. Ján Murín, 
Ivanka pri Dunaji - 610 Sk; K. Naňková, Dolný 
Smokovec - 70 Sk; Ing. Ján Bícko, Bratislava - 
100 Sk; Irena Švecová, Prešov-Solivar - 50 Sk; 
Verona Vosková, Lukov - 40 Sk; Alžbeta 
Džoganiková, Hačava - 40 Sk; Mária Uhlá- 
rová, Žakovce - 60 Sk; Spolok sv. Ruženca, 
Ďačov - 500 Sk; Ján Roško, Kolonica - 110 Sk; 
Erika Cedzová, Ľubica - 100 Sk; Júlia Leščí- 
nová. Nižný Komárník - 40 Sk; Milan Sabo, 
Bardejov - 50 Sk; Gréckokatolícky farský úrad 
Košice-staré mesto - 120 Sk; Ing. Mária 
Kolesárová, Spišská Nová Ves - 60 Sk; Štefan 
Líchvarčík, Vislanka - 150 Sk; Štefan Peľak, 
Kručov -100 Sk; Michal Petraševič, Klenov - 
1000 Sk; Bohuznáma Anna, Zubné - 200 Sk.
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5kú/r>qj avymaľiú
Ježiš počas svojho účinkovania 

uzdravil veľmi vela chorých. Za najhoršiu 
chorobu považoval hriech. Vedel, že 
hriech nenápadne rozožiera človeka 
zvnútra. Ak nie je hned odstránený, 
môže aj navonok prepuknúť v ohromnej 
sile. Často aj v podobe telesnej choroby.

O pár týždňov sa začína obdobie 
Veľkého pôstu. Už teraz nás nedeľné 
evanjeliá pripravujú na tento čas očis
ťovania, ktorý nás všetkých pozve zbaviť 
sa každého hriechu. Aby sme to mohli 
urobiť, najskôr ho musíme spoznať, 
odhaliť. Potom nás čakajú ešte 2 kroky 
k uzdraveniu. Tým prvým je ľútosť 
a pokánie. Druhý krok, ktorý od nás Pán 
očakáva, je uveriť vjeho moc odpustiť 
a uzdraviť. A práve o tom hovoria aj 3 
nedeľné evanjeliá, ktoré sa v chráme 
čítajú pred začatím pôstneho obdobia. 
Podľa obrázkov urči, ktoré to sú!

Pozor,
hra o Detskú bibliu
Ak si chceš poistiť šancu vyhrať 
Detskú bibliu, tak nám do 11. 
februára pošli do redakcie 
názvy troch nedeľných evanjelií, 
o ktorých hovoria obrázky.
A tu je naša adresa:

SLOVO - míš-maš 
Hlavná 3, P.O.Box 204 

\ 080 01 PREŠOV

Na zdravie! Zdvihnúť čaše a štrngnúť. Poznáte to? Určite. Už bolo mnoho 
príležitostí na takéto gesto. Narodeniny, krst, svadba ... Premýšľali ste 
už o tom, prečo sa to takto hovorí? Istotne je to preto, lebo ľudia túžili 
a stále túžia po dobrom zdraví. Škoda, že mnohí iba po tom telesnom, 
pretože pre nášho Pána je niečo iné oveľa dôležitejšie.

k tebe som volal a ty si ma uzdravil.” (Ž 30, 3)
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OSEMSMEROVKA

Legenda: ADVENT, ALBA, AMEN, ANT10CH1A, ARCHANJEL, 
ÁBEL, ÁRON, EDEN, EFEZ, ENOCH, EPIŠTOLA, EZAU, 
HRIECH, CHARITA, CHERUBÍNI, CHRÁM 1NRI, KAIN, KAP
LÁN, KÁNON, KLAS, KOLEKTA, KVAS, LITÁNIE, MANNA, 
MRAK, NAZARET, NEBO, NOTA, OBETA, OBRÁTENIE, OCOT, 
OMŠA, OPÁT, OVCA, PASCHA, PATENA, PEKLO, PÔST, PREFÁ- 
C1A, RADA, RANA, SlON, SMRŤ, SUTANA, ŠALAMÚN, T1ARA, 
TÓRA, ZACHARIÁŠ ZRNO

Tajničku osemsmerovky tvorí 32 nevyškrtaných písmen. 
Riešenie z čísla 1/2004: "Všetko, čo robíš, rob na Božiu 
slávu.”. Autor: Marek Pataky.

ODKAZ DNEŠKA:

Smrť 2. časť 
tajničky

Vzbudila
sa

Vytvárať
penu

Zväzok
obilia

Hovorí

Pom ôcky: 

Vula, Odin

Český
výrobca
zapaliek

1. časť 
tajničky

Cirkevný
chválospev

Ruská
bohyňa

plodnosti

Germ ánsky
boh

Predpona,
vnutri-

Prem enil sa 
na kameň

Chem ické
vlákno

Písmeno  
v cyrilike

Stepná
šelma

M edika
ment

Označenie  
pre kus

Grécke
mesto

Koralový
ostrov

Domáce
ženské
meno

Oslovovať  
po česky

Zastierate

Predložka

Kovaj Podliak

Veľmoc Planétka

Autor krížovky: Vlado Komanický z Humenného. Riešenie krížovky z čísla 1/2004: 
Kristus nádej sveta. Výherca: Irena Stefanová, Gyňov.

Zašlite nám riešenie krížovky alebo osemsmerovky do 11. februára 2004 
a môžete získať knihu Na každý deň jeden. Žrebujeme raz mesačne.

O R O S K O P

čaká a neminie?
Neviem, ako ste si moje od
porúčanie zobrali k srdcu, 
milí školáci. Ale ak nie, tak 
berte vážne nasledujúcu 
radu. V deň odovzdávania 
vysvedčení je potrebné 
poriadne sa obliecť, hlavne 

hrubé, podotýkam veľmi hrubé noha-vice, 
aby vás vaša „odmena" až tak nebolela. PS 
pre VŠ: Vy ešte máte asi 2 týždne čas.

Tak ako? Uverili ste slovám 
svojej ratolestí, že sa zlepší? 
Ak áno, pevne verím, že to 
myslí vážne. Ak nie, pro
sím, bud'te jemní. Pamätaj
te na to, že keď budete starí 

a budete potrebovať pomoc, krv sa nezaprie. 
A vaše dnešné unáhlené konanie sa vám 
môže v budúcnosti vypomstiť.

Tak, dva týždne pokoja 
máme za sebou a blížia sa 
Hromničky. Aj keď mnohí 
podľahnú pokušeniu ušetriť 
a dajú si posvätiť už sto ráz 
svätenú sviečku, odporú

čam radšej staré sviečky využiť a dať sí 
posvätiť novú. Veď pohromami sa to okolo nás 
len tak hemží a každá pomoc sa zíde.

(jége)

ROZHLAS A TELEVÍZIA

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

Slovenský rozhlas: Nedeľa: Rádio Devín: 8:05-9:00 Hudba, život, viera; 18:00-18:30 Slovo 
pre veriacich i neveriacich; Rádio Slovensko: 9:30-10.30 Kresťanská nedeľa (liturgia); 
Pondelok: Rádio Slovensko: 19:20-19:50 Frekvencia M (relácia pre mládež); 20:05-22:00 
Cesty (náboženské spektrum); Štvrtok: Rádio Slovensko: 19:20-19:30 Rádio Vatikán

Rádio LUMEN - 21.15 hod.: Pondelok-Študentské šapító; Utorok-Duchovný obzor, Streda
- Lupa; Štvrtok - História a my; Piatok - ÚV hovor; Sobota - Od ucha k duchu; Nedeľa - 
Karmel. Sobota: 20.15 hod. - Ruženec pre Slovensko; Nedeľa. 15.00 hod. - Svetlo nádeje; 
20.00 hod. - Kresťanské noviny 2; 20.30 hod. - Vešpery.
Ranné chvály: 5:45 hod.; Anjel Pána: 12:00 hod. Krátke správy: denne o 0:00,6:00 (avíza),

7:00, 8:00; v pracovné dni aj o 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 
15:00. Čo vy na to: v pondelok až sobotu o 14:00.

Slovenská televízía / STV 2:
1.2. 13.00 hod. - Dobrá zvesť/ P 

19.50 hod. Duchovné slovo / P
2.2. 13.55 hod. - Duchovné slovo / R

15.30 hod. - Dobrá zvesť / R
3.2. 21.45 hod. Sféry dôverné;

Téma Európa bez Boha? / P
8.2. 13.00 hod. - Božie detí / R

19.55 hod. - Duchovné slovo / P
9.2. 13.55 hod. - Duchovné slovo / R

15.30 hod. - Božie detí / R
15.2. 13.00 hod. - Dobrá zvesť/P

19.55 hod. - Duchovné slovo / P 
Program je pripravený v spolupráci s jednotlivými redak
ciami.

SVSTLO TVOJICH ONÍ

BANSKA BYSTRICA 102,9 
BRATISLAVA 97,2 

KOŠICE 94,4 
uptovský mikuláš 89,7 

LUČENEC 106,3 
MICHALOVCE 103,3 

h-'O 105,8

PREŠOV 92,9 
PRIEVIDZA 98,1 

SITNO 93,3 
TATRY 102,9 

TRENČÍN 97,8 
ŽILINA 89,8 

ČADCA 105,8
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liturgie v Martine a Ružomberku
Od 14.12.2003 sa začali pravidelne sláviť 

sv. liturgie každú druhú nedeľu v mesiaci
o 10.30 hod. v Ružomberku v Kostole otcov 
jezuitov. Slúžiteľom je o. Miroslav Macko 
z Martina.

Pravidelne sa slúžia sv. liturgie aj v Martine 
v Kostole Povýšenia sv. Kríža Martin - Prie
kopa, a to v čase: pondelok - piatok: 16.30 
hod.; nedeľa: 8.00 hod.

Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 
-251 573

Inzercia________________________________
Obyčajný chlapec by rád spoznal obyčajné 

dievča 17 - 24-ročné, štíhlej postavy, 
s náboženským cítením, ktoré vie lásku 
rozdávať a prijímať. Kontakt: 0902 596 460 
+ SMS

júce srdce našej drahej 
matky a babky Júlie Ko- 
lesárovej z Čelovíec.

S láskou, úprimnou 
vďakou a bôľom v srdci 

na ňu v modlitbách 
spomína a nezabúda 

smútiaca rodina

PROSBA BISKUPA MILANA ŠÁŠ1KA, CM________________
Drahí bratia a sestry!
Prostredníctvom rádia LUMEN som vás koncom minulého 

roka informoval o zložitej situácii v Mukačevskej gréckokato
líckej eparchií. Po rokoch devastácie viery máme opäť možnosť 
slobodne vyznávať vieru, ale to, čo sme po rokoch totality 
zdedili, sú nevysporiadané majetkovoprávne vzťahy. Nádej na 
skoré spravodlivé riešenie je veľmi malá. Dodnes sa nám 
nevrátilo vyše 230 chrámov, chýbajú fary a pastoračné 
centrá. Za krátke obdobie slobody sme postavili 46 chrámov, 
65 je v procese výstavby. V zložitých ekonomických podmien

kach sa gréckokatolícki veriaci mesta Svaľava ešte v roku 1993 rozhodli, že postavia nový 
chrám, pretože ich pôvodný ostal v rukách pravoslávnych veriacich.

Ani po desiatich rokoch, bez finančnej pomoci štedrých a chápavých bratov a sestier, 
nebudú môcť túto stavbu dokončiť.

Ako biskup Mukačevskej eparchie sa na vás obraciam, milí čitatelia SLOVA na Slovensku, 
s prosbou o finančnú pomoc pri dokončení tejto stavby.

Adresa účtu: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, Kvetná 25, 040 15 Košice 
-Šaca; Číslo účtu: 4350214509, kód banky = 3100, konšt. symbol = 0179, variabilný 
symbol = 9393

Za pochopenie a pomoc Vám ďakuje a žehná
Váš + ň ilan šášik CM, biskup - ap. administrátor

Jubileá kňazov

Mnohaja lita! Mnoho rokov!

Oznam
Mons. Ján  Krajňák, tít. kanonik, na 

odpočinku; 2.2.1969 - 35 rokov ordinácie 
Mons. Jozef Tóth, tít. kanonik, na 

odpočinku; 16.2.1969 - 35 rokov ordinácie

Žiadame všetkých, ktorí chcú na stránkach 
SLOVA si pripomenúť smutné i radostné chvíle 
života, alebo poďakovať svojim blízkym, aby 
svoje gratulácie a spomienky zaslielalí aspoň 
dva mesiace pred výročím. Ak chcete uverej
nenú fotografiu vrátiť, zašlite nám aj oznám- 
kovanú obálku, 

redakcia

L I T U R G I C K Ý  K A L E N D Á R  2. - 15. FEBRUÁR 2004

Pondelok 2. 2. - Stretnutie nášho Pána, 
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Svetlé rúcho. 
Predobrazujúce antífóny. Blaženstvá. Menlivé 
časti zo sviatku Stretnutia. Svätenie sviec. 
Myrovaníe. Hebr 7,7-17, zač. 316; Lk 2,22-40, 
zač. 7.
Utorok 3. 2. - Svätý a spravodlivý Simeon 
Bohopríjemca a prorokyňa Anna. Svetlé 
rúcho. Predobrazujúce antífóny. Blaženstvá. 
Tropér zo sviatku Stretnutia a o svätých. Sláva: 
kondák o svätých, l teraz: kondák zo Stretnutia. 
Prokimen, aleluja a pričasten najprv zo Stret
nutia, a potom o svätých. Namiesto „Dôstojné 
je" sa spieva „Panenská Bohorodička" a IX. 
írmos „Pozerajme, veriaci". Čítania radové: 2 
Pt 2,9 - 22, zač. 67; Mk 13,9-23, zač. 59 a 60. 
Svätým: Hebr. 9,11-14, zač. 321b; Lk 2,25-38, 
zač. 8.
Poznámka: Do zakončenia sviatku Stretnutia 
9. 2. vrátane, vo všedné dni sú menlivé časti 
takto: Predobrazujúce antífóny. Blaženstvá. 
Tropár, Sláva i teraz, kondák, prokimen, aleluja, 
pričasten a „Panenská Bohorodička" s IX. irmo- 
som zo Stretnutia. Liturgické rúcho je svetlé. 
Čítania radové.
Streda 4. 2. - Náš prepodobný otec Izidor 
Peluzijský. 2 Pet. 3,1-18, zač. 68; Mk 13,24- 
31, zač. 61.
Štvrtok 5. 2. - Svätá mučenica Agáta. 1 Jn
1,8-10; 2,1-6, zač. 69; Mk 13,31-37; 14,1-2, zač. 
62.

Piatok 6. 2. - Náš prepodobný otec Bukol, 
smyrníansky biskup. 1 Jn 2,7-17, zač. 70; Mk 
14,3-9, zač. 63. Voľnica.
Sobota 7. 2. - Náš prepodobný otec Parte- 
níos, lampsacký biskup. 2 Tím 3,1-9, zač. 
295; Lk 20,45-47; 21,1-4, zač. 103.
Nedeľa 8. 2. - Tridsiata štvrtá nedeľa po 
Päťdesiatnici - O márnotratnom synovi. 
Svätý veľkomučeník Teodor Tírón. Svetlé 
liturgické rúcho. Radový hlas druhý, radové 
evanjelium na utierni je druhé. Predobrazujúce 
antífóny. Blaženstvá. Tropár z druhého hlasu 
a zo Stretnutia. Sláva: kondák z triody (o már
notratnom synovi), 1 teraz: kondák zo Stretnu
tia. Prokimen, aleluja a pričasten, najprvz hla
su, a potom zo Stretnutia. Namiesto „Dôstojné 
je“ sa spieva „Panenská Bohorodička“ a IX. 
irmos. 1 Kor 6,12-20, zač. 135; Lk 15,11-32, 
zač. 79.
Pondelok 9. 2. - V tento deň sa zakončuje 
sviatok Stretnutia. Svätý mučeník Nikefor.
11 Jn 2,18-29; 3,l-10a, zač. 71; Mk 11,1-11,
zač. 49.
Utorok 10.2. - Svätý mučeník Charalampés.
Svetlé rúcho. Menlivé časti z utorka. 1 Jn 3,10b- 
20, zač. 72; Mk 14,10-42, zač. 64.
Streda 11.2. - Svätý híeromučeník Blažej, 
sebastejský biskup. Rúcho pôstnej farby. 
Menlivé časti zo stredy. 1 Jn 3,21-24; 4,1-6, zač. 
73. Mk 14,43-72; 15,1, zač. 65.
Poznámka: Svetový deň chorých.

Štvrtok 12. 2. - Náš otec svätý Meletios, 
antíochíjský arcibiskup. Svetlé rúcho. 
Menlivé časti zo štvrtka. 1 Jn 4,20-21; 5,1-21, 
zač. 74; Mk 15,1-15, zač. 66.
Piatok 13. 2. - Náš prepodobný otec Mar- 
tíníán. Odchod do večností nášho prepo- 
dobného otca Konštantína Filozofa, mníš
skym menom Cyrila, učiteľa Slovanov (pre
ložený zo 14. 2. kvôli zádušnej sobote). Svetlé 
rúcho. Antífóny predobrazujúce. Blaženstvá. 
Tropár, Sláva: kondák o Cyrilovi, l teraz: podľa 
predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten
0 Cyrilovi. Čítania radové: 2 Jn 1,1-13, zač. 75; 
Mk 15,22.25.33-41, zač. 68. Prepodobnému 
Cyrilovi: Gal 5,22-26; 6,1-2, zač. 213; Jn 10,9- 
16, zač. 36.
Sobota 14. 2. - Mäsopôstna sobota - prvá 
zádušná. Tmavé rúcho. Každodenné antífóny. 
Ostatné menlivé časti zo služby za zosnutých.
1 Kor 10,23-28, zač. 146; Lk 2L.8-9.25-27. 33- 
36, zač. 105. Za zosnulých: 1 Sol 4,13-17, zač. 
270; Jn 5,24-30, zač. 16.
Nedeľa 15. 2. - Tridsiata piata nedeľa po 
Päťdesiatnici - mäsopôstna - Kristovom 
súde. Svätý apoštol Onezím. Rúcho svetlé. 
Radový hlas je tretí, radové evanjelium na 
utierni je tretie. Predobrazujúce antífóny. 
Blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva: kondák 
z Triody, I teraz: podľa predpisu. Prokimen, 
aleluja a pričasten z Triody. 1 Kor 8,8-13; 9,1-
2, zač. 140; Mt 25,31-46, zač. 106.

Vojtech Boháč

Spomíname
Dňa 16. februára 2004 
uplynie rok od chvíle, čo 
dotíklo milované a milu-
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