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Vznik života

*Xmrctro*J

vyberáme zobsahu

ÚVODNÍK
Sme zvyknutí na
prirodzené zm eny
v prírode a prijímame
úplne samozrejme, že
sa striedajú ročné ob
dobia (jar, leto jeseň,
Jozef Miño
zima). Každé z týchto
farár Zdoba -Sady
obdobímá v sebe nie
nad Torysou
čo krásne, neopako
vateľné, jedinečné, čo
iné obdobia nemajú. A tak ja r je jedinečná
novým životom, ktorý sa prebúdza, leto je
neopakovateľné lúčmi slnka a prázdninovým
oddychom, jeseň zasa dozrievaním ovocia
a farbami, ktoré potešia oko človeka. Zima je
jedinečná krásou malieb na zamrznutých
oknách a snehobielou pokrývkou. Vedeli by
sme objaviť aj iné krásy, ktoré potešia ľudí.
Toto všetko má zmysel pre dobro ľudského
pokolenia a človek to už dávno objavil. Ne
stretávame sa, s tým aby niekto spochybňoval
tento prirodzený kolobeh ročných období.
Aj cirkevný rok má v sebe obdobia podľa
sviatkov a slávení tajomstiev spásy-udalostí
zo života Pána Ježiša. A j tieto obdobia sú
odlišné, ale každé má v sebe hĺbku sláveného
tajom stva a odkrýva bohatstvo núkané
človeku. Začína sa pôst -obdobie u niektorých
očakávané pre dary duše. Pre iných obdobie
nepopulárne, charakterizované obmedzova
nímjedál-pôstom, výzvou k pokániu, ksebazáporom, k slobodnému odriekaniu. Obdobie,
ktoré pozýva k spoločnej modlitbe v chráme
aj v domácej cirkvi - rodine, k stíšeniu sa,
k almužne a pôstu, k čítaniu Božieho slova,
k zrieknutiu sa hlučných zábav, pompéznych
osláv, televízioe... Toto obdobie veľmi zrozu
miteľne upozorňuje na ľudskú pohodlnosť,
lenivosť, konzumizmus, ako ho žijeme denno
denne. Vrhá svetlo pravdy na neochotu člo
veka zriekať sa, na neschopnosť darovať
a myslieťnajprv na iného. Podľahli sme duchu
sveta, ktorý nás neustále katechizuje cez re
klamy, filmy, názory a príklady ľudí žijúcich
podľa ducha tohto sveta. Pôst nás usvedčuje,
že naše srdcia obťaželi starosťami o tento svet.
Ježiš nás upozorňuje: „N ik nemôže slúžiť
dvom pánom; pretože buď jedného bude
nenávidieťa druhého milovať, alebo jedného
sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať.
Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone" (Mt
6,24). Nenahovárajme si, že sa to dá, ak Ježiš
povedal, že dvom pánom sa slúžiť nedá: jed
nému, ktorý zotročuje-mamone a druhému,
ktorý dáva slobodu - Bohu. Nemôžeme byť
naraz slobodníaj otroci. Práve preto sa mnohí
ľudia z lásky k Bohu slobodne zriekli majetku.
In í sa snažia o slobodu voči majetku, aj keď
ho vlastnia, nezakladajú si na tom, lebo vo
svojom živote objavili skutočné bohatstvo
- Boha. Preto sú ochotnípodeliťsa, vidieťbie
du iných, zrieknuť sa vecí, ktoré potrebujú,
lebo vidia niekoho, kto ich potrebuje nalieha
vejšie. Učia sa dôverovaťJežišovipresne podľa
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jeho slov: „Preto vám hovorím: Nebuďte
ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani
o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je
viac ako jedlo a telo viac ako odev? Nebuďte
teda ustarostenia nehovorte:,Čo budemejesť?
alebo:,Čo budeme piť?, alebo:,Čo si oblečie
m e?! Veďpo tomto všetkom sa zháňajú poha
nia. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všet
ko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie
kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto
všetko dostanete navyše“ M t (6,25.31 -33).
Ak sa nám jediný raz podaríobdobie pôstu
prežiť srdcom a zakúsime milosti pôstu, až
vtedy pochopíme všetky tie „nepopulárne
opatrenia" duchovného rastu Božieho života
v nás. V. Solovjev vysvetľuje význam pôstu tý
mito slovami: „Modlitba nás spojuje s Bohom,
almužna rozdeľuje milosť zjednotenia s Bo
hom medzi našich blížnych a pôst posväcuje
nerozumnú prírodu, skrze posvätenie vlast
ného tela" (T. Špidlík, Spiritualita kresťan
ského Východu, 1983).
Dôležitéje pochopiť, že pôst nás pripravuje
na stretnutie so vzkrieseným a živým Ježišom
Kristom. Ježíš má byťpre nás tým najhodnot
nejším pokladom, kvôli ktorému sa vzdáme
všetkého. Preto je pôst umiestnený pred
najväčší sviatok cirkevného roka - Paschu.
Všetci veľmi dobre poznáme modlitby sv.
Efréma Sýrskeho (+ 373, liturg. Pam. 28.1.),
typické pre pôstne obdobie.
„Pane a Vládca môjho života, zažeň odo
mňa ducha lenivostí, nedbalostí, lakom
stva a prázdnych rečí.
Udeľ mne, svojmu nehodnému služob
níkovi, ducha čistoty, pokory, trpezlivosti
a lásky.
Áno, Pane a Vládca, daj, aby som
poznal svoje hriechy a neodsudzoval svoj
ho brata, lebo Ty si zvelebený na veky ve
kov” (Modlitby a piesne pre gréckokatolíkov,
SSF Trnava v CN Bratislava 1985, s. 292).
Týmito modlitbami sa ukončujú liturgické
modlitby časoslova - utiereň, časy, večiereň...
Skrývajú v sebe hĺbku a tajomstvo pôstu a
pokánia. A nielen to, ale hlavne odhaľujú
nevyhnutnosť Boha v živote človeka. Boh je
darcom slobody. Boh, ak mu to dovolíme,
zaháňa otroctva nášho života. Boh daruje Svä
tého Ducha. Boh daruje odpustenie hriechov
a večný život.
Nikto z nás nepochybuje o správností kolo
behu v prírode, lebo sa osvedčil skúsenosťou
života. Nech nikto z nás nepochybuje o kolo
behu období cirkevného roka, lebo skúsenosť
Cirkvi ukazuje, žeje to osvedčené a spoľahlivé.
Prijmime pôst, almužnu, dobrovoľné sebazáporyako prostriedok, aby sme nanovo objavili
živého Boha vo svojom živote.
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M Y ŠLIEN K Y NA F E B R U A R
Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať (Ž
126,5).
Napĺňa ma potecha a prekypujem radosťou
pri všetkom našom súžení (2 Kor 7,4).
Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na
vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristov
mu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev
(Kol 1,24).
Milovaní, radujte sa, keď máte účasť na Kris
tových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali
aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva (1 Pt 4,13).

Uzdravujúci Kristov dotyU
Ž
W

ivot a telesné zdravie sú vzácne dary od príklady nám ukazujú, že duchovný princíp
Boha. Do nášho života vstupujú bolesť obracania sa na Ježiša platí rovnako pre naše
a utrpenie. Čo máme na mysli, keď hovoríme: telesné ako í duchovné potreby Uverme Je 
Som chorý. Po čom vtedy najviac túžime a čo žišovi tak, ako ľudia z Biblie, lebo v liste Hebočakávame od lekára? Lekár je tu na to, aby rejom čítame: „Ježiš Kristus je ten istý včera,
nám pomáhal odstraňovať príznaky choroby. dnes i naveky" /Hebr 13,8/.
Ak sme chorí, máme využiť odbornú radu
Ježiš prišiel, aby liečil nie len vonkajšie
lekára. Sväté písmo hovorí: „ Ale aj lekárovi príznaky, ale aj príčiny a korene, ktoré
daj možnosť, aby zasiahol, lebo ho na to stvoril spôsobujú chorobu. Chce uzdraviť náš vzťah
Pán, a nech neodstúpi od teba, lebo potrebu k Bohu, blížnemu, sebe samému a materiál
ješ jeho pomoc." /Sir38,12/
nym veciam. Uzdravenie, ktoré nám Ježiš
Ježiš pred dvetisíc rokmi, chodil po celej ponúka, spočíva v tom, že prejdeme zo života
Galilei, kázal evanjelium o kráľovstve a uzdra otroctva hriechu k pravej slobode, /por. Rim
voval každý neduh a každú chorobu medzí 6,12-20/. Uzdravenie sa začína, keď povieme
ludmi. /por. Mt 4,23/. Uzdravovanie bolo sú Ježišovi: Pane, urob so mnou, čo uznáš za
časťou Ježišovho poslania, jedným z najväč vhodné, prijímam tvoj plán pre môj život.
ších znamení, že prišlo Božie kráľovstvo. Na
Je dôležité, aby sme verili Ježišovi, že nás
otázku Jánových učeníkov, čí on je Mesiáš, chce uzdraviť. Má moc nad všetkými choroba
Ježiš odpovedá: „Choďte, oznámte Jánovi, čo mi. „On je Pán, ktorý lieči všetky tvoje nedu
hy." /Ž 103,3/ Prosme Ježiša, aby nám pomo
hol prekonať pochybnosti, lebo svätý Jakub
nám pripomína, že ak pochybujeme, podo
báme sa morskej vlne hnanej a zmietanej
vetrom. Taký človek nech si nemyslí, že do
Ikona uzdravenia ochrnutého.
stane niečo od Pána. /por. Jak 1,6-7/ Záleží
len na nás, čí chceme prijať uzdravujúci Kris vášho nepriateľa rovnako, ako trpel a umieral
tov dotyk tak, ako žena z Evanjelia, ktorá za vás. Teraz vás žiada, aby ste odpustili tak,
povedala: „Ak sa dotknem čo len jeho rúcha, ako Ježíš z kríža odpustil vám. Uzdravenie
budem uzdravená." /Mk 5,28/ Ježiš sa chce závisí od Božích plánov pre vás život. Malo
dotknúť nie len tvojej choroby, ale celého by byť pre nás zvykom denne otvárať svoje
tvojho života.
srdce pre Boha prosiť ho o uzdravenie tela
Konkrétne to znamená, že sa budeme den a duše. Diabol sa pokúša nás presvedčiť, aby
ne modliť a premýšľať nad Svätým písmom. sme stratili dôveru v Božie úmysly. Chce nás
Predovšetkým nad vetami, kde sa hovorí ponoriť do zmätku izolácie a roztržok. Preto
o utrpení Ježiša. Buďme ostražití nad našimi máme denne prosiť Ježiša o uzdravenie našich
myšlienkami, sledujme ich vo svetle právd spomienok, ktoré nám bránia prijať Božiu
vychádzajúcich z Evanjelia. Nedovoľme, aby lásku a Božie uzdravenie. Prijímajme často
naše staré , urazené, zranené myšlienky sa uzdravenie, ktoré prichádza zo sviatosti
šírili. Zastavme ich hneď, ako nám prídu na Zmierenia a denne sa nasycujme nebeským
myseľ. Otvorme svoje srdce pre ľútosť. Pravá chlebom Eucharistie. Len takto dokážeme
Ikona uzdravenia slepého. ľútosť v sebe zahŕňa zmenu nášho myslenia. „obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený
Utvrdzujme sa v myšlienkach z Písma sväté podľa Boha v spravodlivostí a pravej svätostí"
ste videli a počuli. Slepí vidia, chromí chodia, ho: „Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus." /Ef 4,24/.
malomocní sú uzdravení.“ /Mt 11,4-5/ Je tu /Gal 2,20/, „ V jeho ranách sme boli uzdrave
Ak sme chorí, môžeme sa modliť sami, s ro
čas Mesiáša, ktorý je časom uzdravenia, oslo ní." /lPet,2,24/, „On vzal na seba naše slabostí dinou a príbuznými, alebo s celým veriacim
bodenia a spásy. Keď posiela svojich učeníkov, a niesol naše choroby." /Mt 8,17/ Keď budeme spoločenstvom. Len treba vytrvať v modlitbe
hovorí im: „Chorých uzdravujte.... malomoc v tejto modlitbe zotrvávať, staré myšlienky a nestrácať odvahu. Verte, že vás Boh chce
ných očisťujte." /Mt 10,8/ Pred svojím nane a pocity uvolnia priestor Božej uzdravujúcej zahrnúť dobrom, že jeho srdce je naplnené
bovstúpením hovorí o znameniach, ktoré moci. Odpúšťajme skrze vieru v Ježiša Krista. láskou k vám.
budú sprevádzať tých, ktorí uveria: V mojom S dôverou v silu jeho kríža vzdajme sa aké
Úvodník končím modlitbou: „Drahý Ježišu,
mene budú ... na chorých vkladať ruky a tí hokoľvek hnevu, alebo túžby po odplate. verím, že žiješ, že si vstal z mŕtvych a teraz
ozdravejú." /Mk 16,17-18/V Skutkoch apoštol Namiesto toho sa modlime za svojich nepria pôsobíš rovnako ako pred dvetisíc rokmi. Zošli
ských čítame, ako apoštoli ohlasujú evan teľov a žehnajme im.
svojho Ducha, Ducha uzdravenia do môjho
jelium, ktoré je sprevádzané znameniami.
V
knihe Sirachovca čítame: „Ak človekživota. Amen” Modlím sa, aby tieto slová sa
„V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň prechováva hnev proti blížnemu, ako si potom stali pravdou v tvojom živote.
a choď!" /Sk 3,6/.Keď Ježiš povedal, aby sme žiada od Boha, aby bol zdravý?" /Sir 28,3/
Ján Karas
prosili, hľadali a klopali, nemal na mysli len Pripomínajte si, že Ježíš trpel a umieral za
Snímky: archív redakcie
duchovné dary. Chce, aby sme prosili aj za
uzdravenie. V Knihe Exodus čítame: „Ja, Pán,
Vminulom čísle sme omylom uviedli text úvodníka z predchádzajúceho čísla. Všetkým čitateľom,
som tvoj lekár." /Ex 15,26/. Bol by slepý žobrák
ale
najmä o. Jánovi Karasovi a o. Michalovi Hospodárovi sa ospravedlňujeme. Veríme, že sa
Bartímej uzdravený, keby nekričal na Ježiša?
v najbližších dňoch podarí upraviť harmonogram práce v redakcii tak, aby podobne chyby
/por. Mk 10,47-48/ Bol by uzdravený v Kafarv dôsledku pracovnej preťaženosti nenastávali. Za pochopenie a prepáčenie ďakujeme. Úvodník
naume stotníkov sluha, keby jeho pán neíšíel
od otca J. Karasa uvádzame na tejto strane.
za Ježišom? /por. Mt 8,5-7/ Tieto evanjeliové
Juraj Gradoš, šéfredaktor
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Z KRESŤANSKÉHO SVETA
NEMECKO -Ako príležitosť pre duchovnú
obnovu veriacich vidia nemeckí katolícki
biskupi Svetové dni mládeže v Kolíne v roku
2005. V pastierskom liste pri tejto príležitosti
apelujú na katolíkov v Nemecku, aby sa
k tejto veľkej udalosti stavali z hľadiska osob
ného obrátenia. „Pomôžte, aby sa Svetové dni
mládeže vo vašom okolí a včelej našej krajine
stali významnou témou. K tomu musí každý
jednotlivec zohľadniť aj svoje plány na
dovolenku, aby hostia z mnohých krajín
nenašli prázdne farnosti.
20. svetové dni mládeže v Kolíne nad Rý
nom sa budú konaťv dňoch 16. až 21. augus
ta 2005. Usporiadatelia očakávajú účasť
okolo 800 000 mladých ľudí z celého sveta.
Predtým ešte budú mladí päť dní hosťami
v nemeckých diecézach. Už tento rok od
Kvetnej nedele bude putovať kríž Svetových
dní mládeže a mariánska ikona po nemec
kých diecézach. (KP / -zg-TK KBS)
VATIKÁN - Pápež Ján Pavol 11. prijal 16.
januára na audiencii vo Vatikáne Jonu Metzghera a Sloma Amara, hlavných rabínov Iz
raela, a Odeda Wienera, generálneho riadite
ľa hlavného rabinátu. Svätý Otec v príhovore
k nim pripomenul: „Počas 25 rokov svojho
pontifikátu som sa usiloval napomáhaťžídovsko-kresťanskému dialógu a podnecovať ešte
lepšie porozumenie, úctu a spoluprácu medzi
nami. Jedným z vrcholov môjho pontifikátu
vždy zostane moja púť do Svätej zeme vo
Svätom roku 2000, ktorá zahrňovala hlboké
chvíle spomienok, meditácií a modlitieb pri
pamätníku holokaustu Yad Vashem a pri
Múre nárekov. Oficiálny dialóg vedený medzi
Katolíckou cirkvou a Hlavným rabinátom
v Izraeli je znamením nádeje. Nesmieme
ľutovať nijaké úsilie pri spolupráci na budo
vaní sveta spravodlivostí, pokoja a zmierenia
pre všetky národy."
Hlavní izraelskí rabíni boli v Ríme na
Koncerte zmierenia, ktorý 17. januára 2004
predniesol Pittsburský symfonický orchester
v Aule Pavla VI. Koncert bol venovaný zmie
reniu medzí židmi, kresťanmi a moslima
mi. (VIS /-zg-TK KBS)
MARSEILLE -Pri preventívnych výkopoch
pred vlastnými stavebnými prácami na par
kovisku objavili vo francúzskom prístavnom
meste Marseílle zvyšky ranokresťanskej bazi
liky. Chrám mal dlžku 35 metrov a šírku 18
metrov. Francúzsky minister kultúry Jean-Jacques Aillagon nazval tento nález „výnimoč
ným objavom". Oltár chrámu je dobre zacho
vaný. Podľa správ francúzskej tlače tam našli
150 hrobov, medzi nimi jeden z mramoru
s mimoriadne bohatou výzdobou. Okrem
hrobov dospelých tu našli aj tehlové hroby
a amfory ako miesta posledného odpočinku
detí.
V
meste Arles objavili pred niekoľkými
mesiacmi zvyšky katedrály zo 4. storočia.
Tento chrám mal dĺžku až 50 metrov a vznikol
pravdepodobne okolo roku 350. Je to teda
zatiaľ najstarší známy biskupský chrám
Francúzska. Dovtedy boli známe katedrály
z rímskeho obdobia iba v oblastí starého Galska, v Trevíri a Ženeve.f KP / -zg-TK KBS)
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KARDINAL ĽUBOMÍR HUZAR
POŽEHNAL NOVÝ KONZULÁT ČESKEJ
REPUBLIKY VO LVOVE
20.januára 2004 bol vo Lvove na Ukrajine
otvorený nový konzulát Českej republiky.
O slávnostné požehnanie priestorov konzulátu
bol požiadaný preosvietený Ľubomír kardinál
Huzar, hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej
cirkvi.

Po slávnostnom prestrihnutí pásky nasle
doval obrad požehnania domu, ktorého sa
zúčastnili všetci prítomní hostia aj budúci
pracovnici konzulátu. Po čítaní žalmov a za
spievaní tzv. stíchýr -veršov v budove konzu
látu na Ulici Antonoviča 103a zazneli slová

modlitby, ktorou celebrujúci prosili o očistenie,
posvätenie, ochranu od všetkého zla nielen
pre budovu konzulátu, ale aj pre všetkých
tých, čo v nej budú pracovať a prebývať.
K prítomným sa kardinál Ľubomír priho
voril slovami: „Mám veľkú radosť v tejto sláv
nostnej chvíli. V našom meste prežívame ob
dobie rozvoja, keď sa otvára ďalší generálny
konzulát. Je to radostné pre nás všetkých, veď
inde vidíme, že mnohé iné národy medzí se
bou bojujú a my patríme medzí tých nemnohých vo svete, ktorí sa snažia žiťv pokoji, zho
de, vzájomnom porozumení... Chcem popriať
veľa úspechovv našej spolupráci... Buduje sa
nová, lepšie povedané, obnovuje sa stará
Európa. V tomto procese vzájomne objavu
jeme jeden druhého a to napĺňa naše srdcia
optimizmom aj očakávaním krajšej budúc
nosti."- pokračoval vo svojich slovách kardinál
Ľubomír.
Najvyšší predstaviteľ Ukrajinskej gréckoka
tolíckej cirkvi obdaroval generálneho konzula
ikonou Presvätej Bohorodičky. „Tento dar má
symbolizovať a svedčiť o tom, že okrem politic
kých, ekonomických, spoločenských väzieb
medzí ukrajinským a českým národom je ešte
duchovná spojitosť - a tou je pre oba národy
spoločná mama - Presvätá Bohorodička", po
znamenal kardinál Huzar, ktorý potom pokro
pil svätenou vodou priestory nového konzu
látu. Po posvätení nasledovali ďalšie príhovoiy vysokopostavených prítomných účastní
kov tejto milej slávností.
Podľa UGCC News
spracoval Vladimír Miroššay

KARDINAL KASPER SA CHYSTÁ
VO FEBRUÁRI DO MOSKVY
Joaquin Navarro -Valls, riaditeľ tlačového Jeho Svätosti Alexeja 11., patriarchu Moskvy
úradu Svätej stolice, oznámil vo vyhlásení a celej Rusi. Bude viesť rozhovory s metropo
vydanom vo Vatikáne 22. januára 2004, že litom pre Smolensk a Kaliningrad Kirilom
kardinal Walter Kasper, predseda Pápežskej a s predsedom oddelenia pre zahraničné cir
rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, kevné vzťahy Moskovského patriarchátu, a to
privítal pozvanie Konferencie katolíckych z pohľadu ekumenického dialógu medzi obo
biskupov Ruskej federácie a pôjde 16. febru ma cirkvami.
Kardinála Kaspera budú na jeho ceste do
ára t.r. do Moskvy.
V
priebehu návštevy, ktorá sa skončí 20.Moskvy sprevádzať biskup Brian Farrell,
februára, sa kardinál Kasper stretne s katolíc sekretár pápežskej rady, a otec Jozef M. Maj,
kymi biskupmi pôsobiacimi v Ruskej federácii pracovník Východnej sekcie tejto rady.
a s katolíckou komunitou v Moskve.
Podľa VIS spracoval (vm)
Prejavom úcty ruskej pravoslávnej cirkvi
bude prijatie kardinála Kaspera na audiencií

PRENASLEDOVANIE KRESŤANOV AJ DNES
Medzinárodná spoločnosť pre ľudské práva
upozornila, že počas vianočných svíatkovv 40
krajinách, medzi ktorými sú najmä Vietnam,
Severná Kórea, Čína, India, Laos, Pakistan
a Saudská Arábia, sú kresťania pre vieru pre
nasledovaní alebo zatýkaní. V Saudskej Arábíí
náboženská polícia počas Vianoc zvýšila svoje
aktivity, aby odhalila modlitebné zhromažde
nia kresťanov. Podľa wahabítskej teológie.

ktorá je v tejto krajine štátnou doktrínou, je
pôda arabského polostrova „svätá", pretože
Mohamed tu prijal Korán. Preto sa tu nesmú
sláviť nijaké kresťanské bohoslužby. Tisíce
kresťanov väznených pre vieru v Severnej Kó
rei museli tráviť Vianoce v koncentračných tá
boroch. Kresťania sa tu považujú za mimo
riadne ohrozenie režimu. V táboroch ich trýz
nia, dokiaľ vyznávajú svoju vieru.
(KP / -zg-TK KBS).

Piaty snem Spolku ikonopiscov sv. Cyrila
a Metoda Slovenska - 5 rokov pôsobenia
V Dome Spoločnosti Ježišovej v Košiciachzrealizovali piatu ikonopíseckú školu, ktorú
sa 13.12.2003 zišiel piaty snem Spolku ikono- úspešne absolvovalo 18 účastníkov.
Jeho excelencia Mons. ThDr. Ján Babjak,
piscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska so sídlom
SJ, vo svojom príhovore pozitívne hodnotil
v Košiciach.
Snem otvoril kancelár spolku JUDr. Vincent poslanie a činnosť spolku. Poukázal na trvalý
luca, ktorý odovzdal vedenie snemu novozvole význam poslania spolku do budúceho obdo
nému predsedajúcemu o. Milanovi Gáboroví. bia, keď zachovávanie náboženského a kul
túrneho cyrilo-metodského dedič
stva má a bude maťvýznam nielen
pre gréckokatolíkov, ale aj pre
európske spoločenstvo.
Rozprava sa niesla v podnet
nom duchu v snahe zlepšiť dote
rajšiu pozitívnu činnosť spolku.
Takto možno hodnotiť najmä vystú
penia predsedu Spolku sv. Cyrila
a Metoda o. Michala Hospodára, o.
Milana Lacha, Augustína Laca,
Gabriely Timkovej a ďalších.
Snem taktiež zvolil nové vede
nie spolku na ďalšie 5-ročné ob
dobie.
Slávnostnú atmosféru spolku umocnili
Kancelár spolku kriticky zhodnotil činnosť
spolku, poukázal na miesta, kde máme zlepšiť liturgické spevy Zboru sv. Cyrila a Metoda pri
svoje aktivity. Pozitívne ocenil výstavnú čin Katedrále Presvätej Bohorodičky v Košiciach
nosť spolku. V týchto dňoch prebieha výstava pod vedením zbormajsterky Lucie Lovašovej
a spevy detí z Cirkevnej ZŠ v Košiciach pod
v Kežmarku.
V auguste 2003 sme pod odborným vedevedením Mgr. Miriam Cubjakovej.
ním majsterky Janky Lengvarskej a Vincenta
Kornel Rokický
Lucu a duchovným vedením o. Milana Gábora
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vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Európa - politický a duchovný fenomén
Centrum spirituality Východ -Západ Michala Lacka, vedeckovýskumné pracovisko
Teologickej fakulty Trnavskej Univerzity, Komenského 14, Košice
20. - 21. február 2004
pri príležitosti 10. výročia úmrtia P. Michala Fedora, SJ
v rámci Stredoeurópskych katolíckych dní
PROGRAM:
Piatok 20. februára 2004
17.00 Otvorenie konferencie J. E. arcibiskupom
Mons. AlojzomTkáčom, košickýmmetro
politom: Vystúpenie skupiny Zboru sv.
Romana Sladkopevca
17.15 Cyril Vasiľ, SJ (Rím) - Tajný Európan Európske témy v diele Michala Fedora
17.45 Ján Komorovský (Trenčín) - Antický
mýtus o Európe a mýty modernej Európy
18.15 Záverečné vystúpenie skupiny Zboru sv.
Romana Sladkopevca
Sobota 21. februára 2004
08.00 Prezentácia
09.15 Ján Fígeľ (Bratislava) - Duchovné a
materiálno-politické východiská
a kritériá európskeho zjednocovacieho
,procesu
09.45 Michaela Moravčíková (Bratislava) Náboženská identita Európy a súčasné
modely vzťahov štátu a cirkví

10.15 Prestávka
10.45 Marek Šmíd (Rím) - Európa v magistériu
Jána Pavla 11.
11.15 Peter Liba (Nitra) - Slavízmus v 20.
storočí. Potreba alebo minulosť?
11.45 Edward Farrugia, SJ (Rím) - Obri a Liliputáni -prínos malých európskych náro
dov pre duchovnú kultúru Európy
12.15 Diskusia
12.30 Poludňajšia prestávka
15.00 Marián Cipár (Bratislava) -Cirkev a štát
v kresťanskom učení Východu a Západu
15.30 Dominika Dufferová, OSU (Bratislava) Tri „e" v jednom „E": ekuména, ekonó
mia, ekológia -výzvy pre Európu
16.00 Tomáš Majda (Košice) - Vladimír Losský
- pravoslávny Európan - krátky exkurz
do života pravoslávneho teológa
16.30 Šimon Marinčák (Košice) - Európsky
rozmer sakrálnej hudby
17.00 Prihlásené diskusné príspevky, diskusia
a záver konferencie

SPRÁVY Z DOMOVA
VOJČ1CE -Pieseň je duchovným pokladom
kresťanov na celom svete. Jej sila a hĺbka
spočíva v jednoduchom a prostom zvestovaní
narodenia Ježiša Krista. Je zhudobneným
posolstvom pokoja a lásky k blížnym. O tom
to tvrdení sa presvedčili tí, ktorí tesne pred
Vianocami 21. decembra 2003 zavítali do
Domu kultúry vo Vojčiciach.
5
cirkevných zborov z okolia Trebišova sa
tu zišlo na vianočnom koncerte „Narodil sa
nám...", aby svojimi spevmi priblížili sláv
nostnú vianočnú atmosféru. Podujatie pripra
vili Regionálne osvetové stredisko v Trebíšove
a obec Vojčice. Zo Sečoviec prišli dva zbory
mládežnícky gréckokatolícky zbor Amadeus
a Komorný zbor sakrálnej hudby Credo, ktorý
pôsobí pri ZUŠ v Sečovciach. Narodenie
Ježiša Krista zvestovali v koledách „Kedy
jasna hvízda", „Veselosť veľká", „Anjel Pána
pastierom", za sprievodu hudobných nástro
jov. Sólo zaspievala Mária Hegedošová. Pek
nými koledami potešil aj mládežnícky gréc
kokatolícky zbor pri Chráme Nanebovstúpe
nia Pána v Zempl. Hradišti.
Divákov na vianočné podujatie prilákali
aj domáce zbory dospelých. V podaní
gréckokatolíckeho Zboru archanjela Michala
zazneli koledy „V nočnej tichostí", „S nami
Boh", „Tam, kde viera zažiari". Rímskokato
lícky zbor zanôtil „Búvaj, dieťa krásne", „Keď
sa Kristus zrodil". Atmosféru Vianoc umocnila
aj báseň Veroniky Sabovej. Na javisku sa
zoradili obidva vojčické zbory a zaspievali
Tichú noc. (K. Porhínčáková).
ÚBREŽ - „Veľké veci mi urobil ten, ktorý
je mocný..." To, že tieto slová sú pravdivé
a Boh je mocný, sme mohli pocítiť aj v našej
malej, možno mnohým neznámej, farnosti
Úbrež. Napriek tomu, že naša farnosť je
počtom veriacich malá, v láske k Bohu
a k blížnym je veľká. Svedčí o tom jedna
z mnohých akcií: Mládežnícka vianočná
akadémia 2003. Naše deti a mládež (vo veku
od dvoch do osemnástich rokov) pripravili
ako prejav živej viery dar novonarodenému
Kristovi, ale aj našim veriacim. V prvý via
nočný deň popoludní v gréckokatolíckom
a druhý vianočný deň v rímskokatolíckom
chráme vystúpili s vianočnou akadémiou,
ktorou chceli poukázať na to, že najväčším
darom, akí môžu dať rodičia deťom, je viera.
Celý program sa začínal scénou z jedného
bytu zo sídliska, kde je otec rodiny dlhodobo
odcestovaný v Amerike za prácou. Stará ma
ma, ktorá na Boha nezabudla, privádza
vnučku do chrámu k jasličkám, kde jej
vyrozpráva celý príbeh Ježišovho narodenia.
Aj betlehemský príbeh bol hraný deťmi,
vystupovali v ňom Mária, Jozef, pastieri,
mudrci, malíanjelikovia. Pomedzí jednotlivé
scény zazneli vianočné piesne a koledy. V zá
vere programu je opäť scéna v byte, kde si
matka začína uvedomovať, že v jej duši je
veľké prázdno a hľadá spôsob, ako sa z toho
dostať. Staršia mládež sa prihovorila prítom
ným krátkymi úvahami s aktuálnym návo
dom na pravé rodinné šťastie. Prítomným
veriacim sa program zjavne páčil. Nechýbali
slzy dojatia a veľký potlesk.
(Vďační veriaci z Úbreža)
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SPRÁVY Z DOMOVA
SNAKOV - Nedávno sme prežili sviatky
Božieho narodenia. Vianoce nie sú len časom
rodinnej pohody a vzájomného obdarúvania
sa, ale je to čas veľkej milosti, ktorý nás
vyzýva, aby sme sa nebáli, pretože Mesiáš
sa narodil pre nás. Vo farnosti Snakov, ktorá
má po dlhej dobe svojho duchovného
pastiera, boli tieto sviatky akési veselšie
a radostnejšie. Bolo nádherné vidieť i počuť
mladých a deti, ako v chráme potešujú naše
srdcia krásnym spevom a koledami. Na
druhý sviatok vianočný sa liturgická slávnosť
začala sv. ružencom, ktorý viedli deti. Po sv.
liturgii náš duchovný otec Igor Zimovčák
požehnal všetky deti a zvlášť koledníkov, ktorí
sa po prvýkrát v našej farnosti zapojili do
„Dobrej noviny". Detí s veľkou radosťou
a elánom navštevovali príbytky v obci, kde
ich ľudia s radosťou očakávali. Koledníci nás
obdarili peknými vinšamí a koledami a vy
zbieranú sumu poslali na zrealizovanie pro
jektov pre najnúdznejšíe detí v Sudáne.
Záver Vianoc patril ďalšej milej slávností.
Privítali sme obraz a relikvie blaženého
biskupa P. P. Gojdíča, OSBM. Celý týždeň sí
veriaci mohli vyprosiť hojnosť milostí na
príhovor blaženého biskupa a duchovne
povzbudiť nás prišli aj kňazi z okolitých
farností.
Naša vďaka patrí dobrotivému Pánu Bo
hu, nášmu duchovnému otcovi Igorovi Zímovčákovi, jeho pani manželke a všetkým
mladým za radostné ohlasovanie Kristovho
narodenia. (Jana Adamojurková).
PREŠOV -V nedeľu po Bohozjavení 11.1.
2004 slávil Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ,
prešovský eparcha, archijerejskú sv. liturgiu
na Sídlisku 111v Chráme blaženého híeromučeníka Pavla Petra Gojdiča, OSBM, v Prešove.
Gréckokatolícka farnosť na sídlisku 111. bola
zriadená v roku 2003 prešovským eparchom
Jánom Babjakom. V tom istom roku bol me
novaný aj jej prvý farár Mgr. Marek Kolesár.
PREŠOV - V stredu 14.1.2004 na zakon
čenie sviatku Bohozjavenía, Mons. ThDr. Ján
Babjak, SJ, prešovský eparcha, slávil archi
jerejskú sv. liturgiu v Kaplnke Najsvätejšej
Trojice v Kňazskom seminári blaženého
bískupa-mučeníka Pavla Petra Gojdíča,
OSBM, v Prešove. Po sv. liturgii posvätil kňaz
ský seminár jordánskou vodou, ktorá sa svätí
v predvečer sviatku Bohozjavenia. Potom sa
touto vodou kropia aj príbytky veriacich.
KOŠICE - 15. januára 2004 zazneli po
desiaty raz v Dome umenia v Košiciach spo
ločné novoročné modlitby veriacich jedenás
tich cirkví a náboženských spoločností, zdru
žených v ojedinelom Ekumemickom spolo
čenstve. Tento rok jeho predstavitelia za
hlavnú tému ekonomických bohoslužieb
zvolili slová Ježiša Krista -Nebo a Zem pomi
nú, ale moje slová nikdy nepominú. Ako
priblížil zámer novoročných ekumemických
modlitieb konsenior evanjelickej cirkvi a. v.
a moderátor spoločenstva Dušan Havrila, na
začiatku roka nám poskytnú inšpiráciu k
spoločným modlitbám v spoločnej téme,
ktorá by nás mala v duchu tolerancie spre
vádzať celým rokom. Hlavné slovo mal jeden
3 3 3
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Cirkevná zakladn á škola sv. Ju ra ja v Svidníku
Cirkevná základná škola sv. Juraja oslávila
v minulom školskom roku 2002/2003 10.
výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti
pripravila množstvo aktivít, ktoré boli zahr
nuté do projektu s názvom „Naša cesta." Daný
projekt mal poukázať na to, že existencia tejto
školy v meste Svidník je opodstatnená a má

nezastupíteľnú funkciu pri formácii mladých
ľudí k vyznávaniu základných náboženských
a morálnych právd. „Naša cesta" sa v kruhu
žiakov, rodičov, učiteľov a širokej verejností
stretla s veľkým ohlasom, preto sa aj tento
školský rok škola rozhodla pokračovať
v daných aktivitách a oslovovať i obyvateľov
mesta Svidník so svojím posolstvom. Prvým
zrealizovaným podujatím bola príprava
adventných vencov 1.12. 2003. Keďže školu
navštevujú žiaci rôznych vierovyznaní, mala
táto činnosť žiakov i ekumenický charakter.
Prítomní sa dozvedeli o pôvode adventného
venca, jeho význame a posolstve do dnešných
dní. Každá trieda si vyhotovila vlastný veniec,
ktorý tvoril súčasť ich učební až do príchodu
Vianoc. 10. 12. 2003 sa otvorili brány školy
pre deti materských škôl z mesta i širokého
okolia. Okrem príležitosti vidieť priestory školy,
prebiehajúci vyučovací proces, samotných
učiteľov i žiakov mohli škôlkárí zhlíadnuť
i kultúrny a poznávací program z dielne
vyučujúcich na CZŠ sv. Juraja. Návštevníkov

sa ujali žiačky 9. ročníka, ktoré ich sprevádzali
a napokon obdarovali darčekmi vyrobenými
vo vlastnom voľnom čase. Ďalšou aktivitou bol
Vianočný trh. Žiaci spolu s pedagógmi už od
konca októbra zhotovovali výrobky, ktoré 12.
12. 2003 predstavili v centre Svidníka na
predajnej akcii s názvom „Svetlo". V improvi
zovanom stánku deti í učitelia
ponúkali širokú škálu výrob
kov. Ani napriek hustému sne
ženiu a niekoľkohodinovému
státiu nadšenie z predávajú
cich nevyprchalo. Povzbudivé
boli i reakcie obyvateľov Svid
níka, ktorí si okrem milých slov
zadovážili i detské dielka, aby
nimi ozdobili svoje domácnos
ti. Tento deň vyšiel aj ďalší roč
ník časopisu Tambolo, ktoré sa
minulý rok v rámci školských
časopisov umiestnilo v celoslo
venskej súťaží na 2. mieste.
18.12.2003 sme pripravili
hody lásky. Dvere našej školy sa otvorili pre
dôchodcov, starých rodičov, napokon nás však
okrem nich navštívili všetky vekové kategórie.
Staršie žiačky upiekli koláčiky, pripravili čaj
a núkajúci sa hostia čakali na program. Ten
trval približne dve hodiny a zahŕňal skeče, fol
klórne tance, scénky, koledy, divadielka, hu
dobné skladby, tanečné kreácie, recitácie atd.
Najsilnejšie dojmy zanechalo divadlo o čer
toch a ich praktikách o získavaní detských
duší. Program zožal veľký úspech a vďačné
publikum ocenilo účinkujúcich potleskom
a poďakovaním. V súčasností žijeme v prípra
vách na karneval, ktorý už má na tejto škole
istú tradíciu. Uskutoční sa 29.1.2004. Zaují
mavá akcia, pri ktorej sa oslávi status učiteľa
a žiaka, aby sa vzájomne zjednotili v tvorivej
atmosfére tejto zábavy. Veríme, že í ďalšie
aktivity v tomto školskom roku budú mať takú
spoločenskú úroveň ako tie zrealizované.
V nich sa zúročilo nadšenie a obetavosť peda
gógov i žiakov CZŠ sv. Juraja.
CZŠ, Svidník

Dobrá novina v Stakčínskej farnosti
„Žiť naplno životom kresťana
znamená dávať pozitívny zmysel času
a miestu, na ktorom práve sme. Zna
mená to premieňať všetko - miesto
í čas, aby sa stávali znamením
prítomností Božej lásky medzi nami."
Aj my sme sa snažili takto využiť
čas a miesto a prežívať obdobie
fílípovky a Vianoc. My, detí a mládež
našej farností, sme sa stretávali nielen
na sv. liturgiách, ale aj preto, aby sme
nacvičili kolednícky program (jaslíčkovú akadémiu).
Stálo nás to určitú námahu a čas. Hoci sú
už Vianoce dávno za nami, v našich srdciach
zostala radosť, že sme takto priniesli posolstvo
o narodení Pána Ježiša a jeho láske ľuďom
našej farností a vyzbieranou sumou 3.416 Sk
sme pomohli naším núdznym rovesníkom
v krajinách tretieho sveta.

Veríme, že sme takto zapojením sa do 9.
ročníka Dobrej noviny prispeli aspoň jednou
tehličkou k vybudovaniu nemocnice v južnom
Sudáne.
Ďakujeme Bohu za možnosť takto stráviť
čas a veriacim našej farnosti za príjemnú
štedrosť.
Koledníci

“ Hodina deťom” pomohla vo Varhaňovciach
Pred pár dňami som otvorila projekt „Ho
dina deťom", ktorý pre nás vytvoril duchovný
otec Mgr. Martin Mekel, aby som zistila pod
mienky čerpania peňazí pre postihnuté detí
z našej dediny na „Vianočný koncert", ktorý
pre nich chystáme.
Ako čítam, tak čítam, až som sa dočítala
k riadkom, ktoré podmieňujú nepísať do Vášho
časopisu. Hneď som si pomyslela: „Otec Mar
tin, otec Martin, vy ste s nami ale poriadne
vypiekli. Vás preložili do Hlínného a my,
obyčajné ženy, ktoré sa týmto deťom venu
jeme, teraz musíme písať tento list namiesto
vás.
Dnes 21.12.2003 nastal deň, keď sme
uskutočnili tento koncert a ja si plním povin
nosť a píšem vám, ako sme práve pred dvoma
hodinami prežili svoju radosť s deťmi. V našej
dedine Varhaňovce je vyše dvadsať postihnu
tých detí, a to bielych aj rómskych a práve
pred rokom u nás vzniklo hnutie „Zdravé detí
chorým". Snažili sme sa v zdravých deťoch
prebudiť aktivity, ktoré by smerovali k preuká
zaniu lásky k handicepovaným deťom. Chodili
sme im spolu gratulovať na narodeniny, robili
im rôzne spoločenské akcie, ktoré vyvrcholili
týmto Vianočným koncertom. Táto práca
s deťmi priniesla už aj prvé ovocie. Zdravé
deti, hneď potom, ako zistili, že začíname
nácvik náboženských piesní na Vianočný
koncert, prišli s prosbou, že chcú nacvičiť
divadielko Snehová kráľovná. Priniesli si

scenár, samí sí rozdelili úlohy a pripravovali
si aj časť kostýmov. So zvyškom sme im po
mohli my dospelí. Dokonca pozbierali vianoč
né pohľadnice, nalepili ich na tvrdý papier,
povystríhovalí a pripravili postihnutým deťom
pozvánky. Dali si dokonca takú námahu, že
na zadnú časť napísali citát zo Svätého písma,
pričom každý citát bol iný. Moja priateľka
Mária Gáborová plakala, lebo venovať sa po
stihnutým deťom a mať pritom aj pomocníkov
bol jej veľký sen. Pán Boh jej tento sen splnil
a poslal je pomocníkov bielych a rómskych,
ktorí spolupracujú. Skutočný Vianočný koncert
sme prežili s nadšením.
Aj keďvystupovanie nebolo profesionálne,
prinieslo nám radosť. Najprv spievali mládež
níci, ktorí ukončili školu. Potom školopovinné
deti hrali divadielko Snehová kráľovná a reci
tovali básničky o Ježiškovi. S nimi vystupovali
a recitovali aj postihnuté detí. Po nich spievali
dospelí. Nakoniec sme rozdali postihnutým
deťom hračky, ktoré darovali zdravé detí
a občerstvenie, ktoré nám venovala Hodina
deťom.
Bol to úžasný zážitok, pretože hračky
a sladkostí mnohým deťom (najmä rómskym)
v našej dedine chýbajú. Koncert sa skončil
tým, že sme si spievali, a popri tom upratovali
sálu. Odišli sme s dobrým pocitom domov.
Možno by sme o tom ani nepísali, keby nás
k tomu otec Martin nepostrčil.
Mária Baranová

Túžba dávať
Poznáte ten pocit, keďniekoho obdaru
jete, spôsobuje vám to viac radostí, ako
keď sami čosi dostanete. Tieto Vianoce
sme sa rozhodli dávať - svoj čas, svoj
pokoj, pohodlie a sami seba s pomocou
našej vedúcej pani Evy Horňákovej.
Prípravou vianočnej hry a koledníckeho programu, s ktorým sme sa zapojili
do Dobrej noviny, sa to začalo. V nedeľu
14. 12.2003 sme sa spolu s mnohými
ďalšími koledníkmi stretli v Katedrálnom možno si predstavovali dobu, v ktorej prišiel
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove a dostali na svet Mesiáš. Zážitok sme mali aj my. Táto
požehnanie od vladyku Jána Babjaka. Aj nás naša služba potešila mnohých, čo sa dalo vyčí
vladyka Ján vyslal ohlasovať radostnú zvesť. tať z úsmevov a slzami naplnených očí. No
Spoločná archijerejská sv. liturgia, požehna najdôležitejšie dní len prichádzali.
nie, aj modlitba pri relikviách blahoslavených
Popoludní 25.12. a 26.12. sme sa, posilnení
mučeníkov v nás vyvolala silné emócie a na spoločnou modlitbou a požehnaním duchov
tešení sme sa vrátili domov.
ného otca, vydali koledovať do Vyšného a Niž
Dňa 21.12.2003 pred sv. liturgiou sme ného Orlíka. Sprevádzali nás členovia farskej
zahrali Vianočnú hru o Ježišovi, ktorý klope rady týchto obcí. Z farnosti sa tento krásny
a čaká, či mu otvoria. Chceli sme vyjadriť túž zvyk rokmi akosi vytratil, no o to väčšie pote
bu po tom, aby ani jedny dvere srdca nezostali šenie spôsobila naša návšteva v jednotlivých
zatvorené, veď sa práve blížili Vianoce. rodinách. Ako poslednému sme ohlasovali
Samotný Štedrý večer bol pre nás tak trochu radostnú zvesť duchovnému otcovi a jeho ro
zvláštny, náš duchovný o. Martin Horňák nás dine. Neboli to už tí koledníci, ktorí odchádzali
požiadal o vytvorenie živého betlehema. Pred s obavami a trémou. Pokoj a radosť naplni
veľkým povečerím sme sa prezliekli do li naše srdcia a túžba dávať bola mnohokrát
kostýmov a za zvuku kolied sme stáli pri vyplnená.
jasliach na farskom dvore. Prichádzajúci do
Bohu vďaka!
chrámu sa zastavili a na chvíľu zamysleli,
Kolednící Dobrej Noviny, Vyšný Orlík

SPRÁVY Z DOMOVA
zo zakladateľov Ekumemického spoločen
stva, súčasný predseda rady cirkví bratskej
v SR lng. Miroslav Oravec. Ako sa vyjadril,
táto spontánna spolupráca, založená na vzá
jomnej dôvere a úcte medzí predstaviteľmi
rôznych cirkví, Teologickej fakulty v Košiciach
i tunajšej Židovskej náboženskej obce je na
Slovensku ozaj výnimočná.
Obohatením spoločných modlitieb bola
účasť zborov- košického cirkevného zboru
ECAV, zboru pravoslávnej cirkvi, zboru Schola
Cantorum a Katedrálneho zboru sv. Cyrila a
Metoda pri Chráme Narodenia Presvätej
Bohorodičky v Košiciach. (Mária Tomášova)
STROPKOV - V piatok 16. 1. 2004 bolo
v Stropkove slávnostné zasadnutie mestské
ho zastupiteľstva, na ktorom bolo udelené
čestné občianstvo in memoriam mesta Stropkov blaženému rehoľnému kňazovi -mučení
kovi Metodovi Dominikovi Trčkovi, CSsR, kto
rého blahorečil Svätý Otec Ján Pavol 11. 4.
11. 2001 v Ríme a otcovi Jozefovi Čverčkoví,
CSsR. Požehnané pôsobenie obidvoch otcov
misionárov sa spája práve s mestom Stropkov. Z rúk primátora mesta prevzal čestné
občianstvo in memoriam pre blaženého otca
Metoda Dominika provínciál otcov redemptorístov michalovskej provincie východného ob
radu otec Jozef Jurčenko a čestné občianstvo
in memoriam pre otca Jozefa čverčka prevzal
prešovský eparcha Mons. ThDr. Ján Babjak,
SJ. Otec biskup vo svojom príhovore zdôraz
nil, že aj v súvislosti so vstupom do Európy
potrebujeme duchovné vzory a vzory silných
osobností, medzi ktoré patrili aj ocenení
kňazi. V ich ocenení vidí otec biskup zrelosť
mesta Stropkov, ktorého občanom zaželal,
aby sa rozvíjali duchovne i materiálne. Takéto
ocenenie udeľovalo mesto Stropkov po prvý
krát. Po skončení slávnostného zasadnutia
nasledoval bohatý kultúrny program, ktorým
mesto Stropkov ukázalo, že v ňom prekvitá
bohatý duchovný, kultúrny a spoločenský
život. (1SPB)
BANSKÉ - V nedeľu 18. 1. 2004 slávil
prešovský eparcha Mons. ThDr. Ján Babjak,
SJ, slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu vo
farskom Chráme svätých apoštolov Petra
a Pavla v Banskom v protoprebyteriáte Čemerné. Otec biskup bol vo farností Banské
na pastoračnej návšteve. Pred chrámom,
ktorý bol pred nedávnom rozšírený a nádher
ne zrekonštruovaný, ho privítal starosta obce.
V závere homílíe otec biskup poďakoval
duchovnému otcovi Mgr. Štefanovi Kopčákovi
za jeho horlivú službu a tiež všetkým veria
cim za to, že žijú so svojou farnosťou. Sláve
ním tejto svätej liturgie sí prešovský eparcha
pripomenul práve rok, čo bol v Katedrále
svätého Jána Krstiteľa v Prešove slávnostne
intronízovaný za prešovského biskupa. Na
totovýročie nezabudli ani veriaci v Banskom.
Otec biskup všetkým poďakoval za modlitby,
ktorými ho kňazi a veriaci laici sprevádzajú
v jeho biskupskej službe. Popoludní sa
v dome kultúry otcovi biskupovi predstavil
folklórny súbor Bančan, ktorý predviedol
ľudové zvyky z Banského, ktoré si ľudia
v tomto horskom kraji zachovávajú počas
Vianoc a fašiangov. (1SPB).
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KRESŤANSTVO NANOVO OBJAVENÉ

Ž I V O T K R E S Ť A N A V K O N F R O N T Á C I I S P O L I T I C K O U MOC OU

Upevňujte sa
vo viere, v slove,
v poznaní,
vo všetkej horlivosti
a v láske
k je viera prvou a základnou podmien
kou, aby sa v nás mohol začať rozvoj
života Božieho, ktorý nám bol daný vo svia
tosti krstu, potom sa nám celkom objasní,
prečo kresťanstvo skutočne prináša človeku
radostnú a požehnanú zvesť. Totiž, každý
človek, nech by klesol neviem ako hlboko,
nech by mal za sebou akúkoľvek strašnú
minulosť alebo bol úplne psychicky slabý
a nevládny, dozvie sa z nej, že Boh ním ne
pohŕda, že ho miluje. Preto poslal na svet
svojho Syna, ktorý sa preňho stal človekom,
zomrel a vstal z mŕtvych, odpustil mu hriechy,
aby mu dal nový a šťastný život, ktorý začína
už tu na zemi a pokračuje aj na druhej strane
hrobu. Kvôli tomu mu Boh nepredkladá
žiadne podmienky, nežiada nijaké asketické
výkony, žiada iba jedno: vieru! Preto je úplne
falošné, čo neraz počujeme, že kresťanstvo je
náboženstvom ťažkým, iba pre silných, mrav
ne vypracovaných. Celkom opačne. Jeho prvý
mi a privilegovanými adresátmi sú ľudia, kto
rých život je rozbitý a zničený náruživosťami.
Osoby bez charakteru a pevnej vôle, psychicky
zruinované. Práve také, čo nie sú schopné
mravného života a zostalo im už len jedno:
schopnosť uveriť. To úplne stačí, aby na nich
spočinul Boží pohľad, plný lásky a súcitu,
a aby v nich Boh začal budovať život hodný
človeka a dieťaťa Božieho.
Po tejto úvodnej úvahe, ktorá uzatvára
naše predchádzajúce úvahy o viere, venujme
sa dnešnej téme. Spočíva v otázke: „Čo treba
robiť, aby viera začala meniť naše myslenie a
postoje?" Lebo je nám zaťažko uveriť, že by
jedno automaticky vyplývalo z druhého. Pri
najmenšom skúsenosť nám to nepotvrdzuje.
Celkom vážne. Viera nie je otázkou jedného
momentu. Vyžaduje si dlhý čas dozrievania a
je podmienená zodpovedajúcim duchovným
vedením, aby priniesla ovocie zrelého kres
ťanského života. Toto zistenie priviedlo prvot
nú Cirkev k zriadeniu inštitúcie zvanej katechumenát. Bola to špeciálna a veľmi intenzív
na pastoračná práca, v ktorej sa Cirkev veno
vala osobám, ktoré sa, oslovené kresťanstvom,
chceli, vo sviatosti krstu staťjeho vyznávačmi.
Cieľom katechumenátu bolo to, o čom teraz
celý čas hovoríme: učiť človeka veriť, priviesť
ho až k zrelej viere. Kandidáti na krst neboli
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iba informovaní o tom, v čo majú intelektuálne
2. Druhým prvkom, ktorý formoval kate
veriť, ale boli im kladené podmienky, aby chumenov v ich iniciácii, bola samotná krstná
ukázali, ako sa v nich človek telesný mení na liturgia. Sviatosť udeľovania krstu netrvala
duchovného. Prostriedky, ktoré na to slúžili, 15 minút, ako sa to deje dnes. Jeho obrady
boli veľmi jednoduché, ale na druhej strane boli rozložené na etapy počas niekoľkých
veľmi praktické. Zoznámime sa s nimi.
rokov. Z času na čas absolvovali kandidáti tzv.
1.
Počiatočným bodom vstupu do kateskrutínia, počas ktorých bol overovaný ich
chumenátu bola základná evanjelizácia, pokrok vo viere a cez exorcizmy a modlitbu
v ktorej bola kandidátovi na krst ohlásená tzv. Cirkvi im bola odovzdávaná Kristova sila, aby
kerygma. Čiže najzákladnejšia pravda viery, mohli splniť požiadavky, ktoré na nich boli
ktorú teológia všeobecne volá aj paschálnym postupne kladené. Cirkev nikdy nepostupo
mystériom. Je to tajomstvo smrti a zmŕtvych vala v duchu lacného moralizmu. Ideál kres
vstania Ježiša Krista. Na pozadí tragickej ťanského života bol katechumenom odkrýva
vnútornej situácie človeka, ktorá je dôsledkom ný iba postupne a vymáhanie nejakých
jeho vzdialenia sa od Boha, na pozadí jeho kresťanských postojov až vtedy, keď bolo
bezmocností dostať sa z otroctva hriechu a se vidno, že sú už silní a schopní ich prejaviť,
bectva vlastnými silami, počul radostnú zvesť a exorcízmamí bol postupne zničený vplyv
o Ježišovi: Boh nezostal ľahostajný k utrpeniu satana na ich život.
3. Jestvoval aj tretí, veľmi vážny prvok
človeka, ale v smrtí a zmŕtvychvstaní svojho
Syna, Ježiša Krista, pripravil záchranu. Zadar katechumenátnej „školy viery", a to bolo
mo odpúšťa človeku hriechy a podáva mu spoločenstvo a život v ňom. Príprava dos
ruku, aby ho uspôsobil a zrodil pre nový život pelých na krst sa nikdy nerobila individuálne.
v láske. Toto ohlasovanie malo za cieľ vzbudiť Ak to bolo len trochu možné, vytvárali malé
v človekovi túžbu, aby sa spása, teda tento skupiny a tiež zostávali v kontakte so spolo
Boží život v ňom, stal skutočnosťou. S tými, čenstvom pokrstených, do ktorého sa mali po
ktorí tomu uverili, začali didaskalovia alebo krste začleniť. Takáto štruktúra prvotnej Cirkvi
katechisti, ktorých cirkev mala, dlhoročnú mala svoje hlboké teologické, soteriologické
„školu obrátenia". V nej dozrievalo semeno a ekleziologické opodstatnenie. Vykúpenie,
viery, zasiate počúvaním evanjelia. Najváž ktoré priniesol Kristus spočíva totiž na zjedno
nejším prostriedkom tohto dozrievania bolo tení roztratených a egoizmom od seba oddele
Božie slovo obsiahnuté vo Svätom písme. ných ľudí, ktorých Kristus spája do vzájomne
Tento prostriedok, ktorý Cirkev prevzala od sa milujúcej rodiny Božích detí (por. Jn 11,52).
Tou rodinou je vlastne Cirkev. Preto bolo zvlášť
Izraela, vysvetľoval, že Biblia:
• Ukazuje jedinú a pravdivú Božiu pred dôležité, aby katechumeni na vlastné oči
videli ten zázrak už zrealizovaný vo farskom
stavu o ceste našej spásy.
■ Sama v sebe obsahuje Boha, ktorý svojímspoločenstve, do ktorého mali krstom vstúpiť.
slovom demaskuje a rozbíja ložiská nášho Súčasne, aby zakúsili, ako z nich samých,
egoizmu a pomaly buduje základy nášho predtým oddelených bariérami veku, pohla
via, vzdelania, spoločenského postavenia atď,
budúceho kresťanského života.
Vďaka Božiemu slovu katechumení postup pomaly vytvára Kristova moc spoločenstvo ne spoznávali živého Boha, jeho lásku a na rodinu.
Tak vyzerala v hrubých rysoch starokresplnenie a šťastie, ktoré Boh dáva. Katechéza,
ktorá objasňovala a aktualizovala Božie slovo, ťanská „škola viery", ktorá formovala vyzná
bola hojne podopretá Starým zákonom. Cirkev vačov Krista, hodných toho mena. Nemohla
totiž, aby formovala katechumenov vo viere, by sa opäť stať inšpiráciou pre našu súčasnú
nerobila nič iné, iba kopírovala metódy, kto farskú pastoráciu?
rými Boh vyše tisíc rokov robil katechumenáf
Alfréd Cholewinski, SJ
so svojim ľudom, aby ho pripravil na príchod
Peter Rusnák
Ježiša Krista.
Ilustračná snímka: archív redakcie

16. FEBRUÁR
MODLITBA OTCOV PÚŠTE

Mučeníci Pamfil, Porfyrios a spol.
naznačil, že sú služobníkmi lzraelovho Boha.
Keďže Firmílíán nepoznal také mená, pýtal
sa bratov na ich pôvod. Eliáš si spomenul na
slová apoštola Pavla, podľa ktorých je našou
matkou Jeruzalem (Gal 4, 26) a odvetil, že je
obyvateľom nebeského Jeruzalema. Prefekt
nerozumel jeho alegorickej odpovedí, lebo od
čias cisára Hadriána (117 -138), keď bol Jeru
zalem úplne zničený a nanovo postavený,
volal sa ňelia Capitolina. Dal preto Eliáša
mučiť, aby prezradil, kde sa Jeruzalem na
chádza. Mladík odpovedal, že sa nachádza
na východe, kde Slnko rozlieva po zemí svoje
prvé lúče a je vlasťou výlučne kresťanov,
nijaký pohan nemôže doň vstúpiť. Firmílíán
sa domnieval, že kresťania si niekde vybudo
vali mesto a chcú sa postaviť proti Rímu, preto
dal Eliáša mučiť ešte krutejšie. Keď sa nič
nedozvedel, dal ho sťať. Rovnako skončili aj
jeho bratia.
Nato prefekt upriamil svoju pozornosť na
Pamfila, Valenta a Pavla. Keďže uvedení muži
strávili vo väznici vyše dvoch rokov, Firmílíán
sa rozhodol viac ich nemučiť, ale spýtať sa, čí
sú ochotní priniesť obety božstvám. Po vypo
čutí zápornej odpovede ich odsúdil na trest
smrti.
Keď Pamfílov služobník, osemnásťročný
mladík Porfyrios, počul rozsudok smrtí vyne
sený nad jeho pánom, vystúpil spomedzi ľudu
a zvolal: „Prosím, dajte mí telá svätých, aby
sa mohli pochovať!" Prefekt dal mladíka mu
čiť, on však vôbec nestonal, akoby nič necítil.
Mučenia sa preto stupňovali, až bol napokon
Porťyrios upálený.
Uprostred zhromaždeného ľudu stál Seleukos, ktorý pochádzal z maloázijskej Kapadócie. Kedysi bol vojakom, no kvôli kresťanskej
viere bol z vojska vylúčený a venoval sa
chorým, chudobným a sirotám. Po Porfyriovej
Va\entbol mužom pokročilého veku a dia smrti šiel na popravisko za Pamfilom, Valenkonom v aelijskej (jeruzalemskej) miestnej tom a Pavlom, ktorí ešte žili, aby im zvestoval
cirkvi. Aj on mal dobré vzdelanie a obdivu Porfyriovu smrť. Bol zatknutý, odsúdený na
hodnú znalosť Svätého písma.
smrť a sťatý.
Pavol pochádzal z Jamnie (dnešná Jebna)
V tom čase sa verejne prejavenou náklon
na pobreží Stredozemného mora. Vynikal sil nosťou voči mučeníkom priznal ku kresťanstvu
nou vierou a horlivou túžbou po cnostiach. aj Teodul, Firmíliánov služobník a starec,
Kvôli kresťanstvu už predtým pretrpel pálenie ktorý mal dokonca aj pravnúčatá. Zomrel na
ohňom.
kríži.
Uvedených troch mužov dal prefekt Urban
Posledným mučeníkom je Julián, ktorý tiež
zatknúť, podrobiť ťažkým mučeniam, a napo pochádzal z maloázijskej Kapadócie, ale
kon vrhnúť do väznice.
z pracovných dôvodov často navštevoval
V
tom čase prechádzali cez mesto piatiCézareu Palestínsku. Keď pri meste zbadal telá
muži, vlastní bratia, ktorých pri bráne zastavili mučeníkov vystavené na zjedenie psom a vtá
stráže. Keď na položené otázky odvetili, že sú kom, vzdal im úctu a chcel ich pochovať.
kresťania a ich vlasťou je Horný Jeruzalem, Vojaci, ktorí telá strážili, aby ich nijaký tajný
boli zatknutí. Na druhý deň ich nový prefekt kresťan nepochoval, zatkli ho a predviedli
Fírmilíán dal predviesť a najstaršieho sa pred prefekta. Fírmilián odsúdil Juliána na
spýtal: „Kto si?" On odvetil: „Ja í moji bratia trest smrtí upálením.
sme kresťania." Keď chcel prefekt poznať ich
Telá uvedených dvanástich mučeníkov
mená, najstarší nazval seba Eliášom a svojich ležali štyri dní za mestom, ale zvieratá sa ich
súrodencov Jeremíášom, Izaíášom, Samu- nechceli dotknúť. Keď to pohania videli,
elom a Danielom, aby skrze pohrdnutie súhlasili s ich uložením do zeme.
pohanskými menami, ktoré im dali rodičia,
Marcel Gajdoš

I de o dvanástich mužov, ktorí zomrelí v roku
i 309 za vlády cisára Díoklecíána (284-305)
v Cézarei Palestínskej.
Pamfil pochádzal z mesta Berytus [dnešný
Bejrút v Libanone), bol však kňazom v Cézarei
Palestínskej. Mal klasické vzdelanie a viedol
hlboký duchovný život. Veľa sa venoval porov
návaniu jednotlivých rukopisov Svätého pís
ma a vdäka jeho úsiliu vznikla v meste roz
siahla knižnica. Požíval veľkú úctu svätého
Hieronyma (asi 347 - 419, liturgická pamiatka
15. júna), slávneho znalca a prekladateľa
biblických spisov.

SPÔSOBY A PROSTRIEDKY
MODLITBY
Čítanie Písma (2, diel)
Správne čítanie Písma je pozorné a trpez
livé. „Čítaj Písmo s pokojným duchom a tvoja
myseľ bude vedená tak, aby prenikla do
tajomstiev podivuhodného Božieho diela"
(Evagríus). Je tiež potrebné čítať s túžbou.
„Každé stvorenie je prirodzene priťahované
druhým, jemu podobným. Tak i duša, oživená
Duchom, s túžbou prijíma obsah slova, len
čo ucíti, že v sebe skrýva duchovnú energiu.
Nie všetkým je dovolené, aby ich zastavil
úžas nad slovom, ktoré je nabité duchovnou
silou. Takéto slová totižvyžadujú ducha, ktorý
sa odpútava od pomíňajúcich záležitostí.
Duchovné sily, zvádzané v mysli častými
starosťami nemôžu prebudiť lásku a túžbu"
(Izák z Ninive).
Kde je duša pripravená, tam sa Božie
slovo zakorení natrvalo. „Keď roľník orie
pôdu, zasieva semeno, zrno, keďnájde široký
priestor v zemi, zapustí korene a vyženie
vetvy, ktoré siahajú do výšky, takže nebeské
vtáky v nich môžu hniezdiť. Rovnako tak sa
stane s človekom. Ak po tom, čo očistil svoje
srdce, prijme Božie slovo a spočinie v ňom,
vychádzajú z neho dobré myšlienky, takže
Božie prikázania v nich môžu hniezdiť“.

Prosba a vďakyvzdanie (1. diel)
Ďalšou formou modlitby bola pre Otcov
púšte prosba veľmi úzko spätá sovdäkyvzdaním. Chápali to tak, žeje treba učiťsa ďakovať
úplne za všetko. Ako najvyššiu formu vďa
kyvzdania, ktorá je spojené s občerstvením
duše, však vidia eucharístíu. Otec Poemen
hovoril: „Stojí napísané: Ako jeleň dychtí za
vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži
za tebou (Ž 42,2). Ako jelene na púští, keď
zjedia množstvo plazov a potom ich spaľuje
jed, túžia sa dostať k vode a až potom, čo sa
napijú, dochádza k úľave, tak i mnísi, ktorí
žijú na púští, sú spaľovaní jedom zlých démo
nov a túžia po sobote a nedeli, aby mohli
pristúpiť k prameňu vôd, k telu a krvi Pána,
aby boli očistení od horkosti zla."
Na túto hostinu Pánovu sa mnísi pripra
vovali so všetkou starostlivosti: Keď raz vyšlo
Slnko (Kristus) a všade sa cez tajomstvo roz
šírila jeho žiara, je nutné, aby práci a námahe
ľudí nestálo v ceste žiadne váhanie a aby
jedli tento chlieb za potu tváre ako ozajstný
chlieb, ktorý sa láme pre nás, pretože je
vyhradený len pre rozumné tvory. Ako hovorí
Pán, máme sa usilovať o pokrm, ktorý sa
nepominie (porov. Ján 6,27). Týmito slovami
nám prikazuje, aby sme k posvätnej hostine
nepristupovali lenivo a záhaľčívo, ale aktív
ne. Lebo ak Pavlov príkaz vylučuje leňochov
od stola, ktorý pominie, - kto nechce praco
vať, nech neje (2 Sol 3,10) - aké skutky
nebudú nutné pre toho, kto je pozvaný na
nebeskú hostine? (Kabasilas).
Upravil: Juraj Gradoš
Preložené z titulu: Bonaventura J. Štivar,
OFM Cap., Modlitba Otcu poušté, Matice
cyrílometodéjská, s. r. o., Olomouc, 1998
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ANKETA
V januári sme sa šiestich náhodných chodcov
v uliciach mesta Prešov opýtali: "Ako prežívate Veľký pôst?” Prinášame ich odpovede.
Pani Kožárová, knihárka
Myslím si, že nielen počas
Veľkého pôstu by sme sa mali
zriekať rôznych neduhov
a vyhýbať sa hriechom..., ale
po celý rok. No určite sa cez
Velký pôst snažím pripravo
vať duchovne viac, ako ino
kedy.
Ingríd, pracovníčka vo výro
be
Počas Veľkého pôstu sa doma
určite snažíme byť lepšími
a snažíme sa zbavovať sa
zlozvykov a neučiť sa novým.

Ä

wm M

V posledných desaťročiach vo viacerých oficiálnych dokumentoch
Cirkvi čoraz častejšie rezonujú výzvy k hlbšiemu prežívaniu ovocia
krstu, k formácii dospelých kresťanov či k obnove viacstupňového
katechumenátu. Je to spôsobené jednak tým, že sa krstia v prevaž
nej väčšine novonarodené detí, ktoré si ešte naplno neuvedomujú
význam krstu, no aj tým, že dnešné prostredie, v ktorom tieto deti
vyrastajú, je oveľa nepriaznivejšie naklonené kresťanstvu, ako to
bolo napríklad pred 50 rokmi.

irkev reaguje na tieto výzvy doby viace ma milosť krstu, v ktorom sme „oslobodení od
rými spôsobmi. Podľa slov Katechizmu hriechu a znovuzrodení ako Božie detí, stáva
Katolíckej cirkvi (KKC) „krst detí už svojou po me sa Kristovými údmi, sme začlenení do
vahou vyžaduje katechumenátpo krste. Nejde Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní".6Po
len o potrebné poučenie po krste, ale o nevyh zrime sa teda bližšie na niektoré charakte
nutné rozvíjanie krstnej milosti počas rastu ristické prvky Velkého pôstu vo svetle obnovy
osoby."1 Čo sa týka krstu dospelých, Druhý krstu.
vatikánsky koncil v Západnej cirkví obnovil
Mária, kuchárka
Liturgia vopred posvätených darov:
Hlavne Veľký týždeň je pre víacstupňový katechumenát.2Na základe toho
„pôst od eucharistie"______________
mňa osobne týždňom zamys KKC predpokladá, že „dnes sa teda vo všet
kých
latinských
a
východných
obradoch
uvá
Pre plnšie pochopenie liturgie VPD je po
lenia sa nad sebou samou.
dzanie
dospelých
do
kresťanského
života
začí
trebné
načrieť nielen do histórie, ale aj do teo
Zamýšľam sa, prečo Pán Ježiš
na
ich
vstupom
do
katechumenátu...".3
lógie
tejto
starobylej bohoslužby. Ako zdôraz
musel trpieť, čo všetko musel
V
lone
Západnej
cirkví
dokonca
v
20.
ňuje
A.
Schmemann,
liturgia VPD vyjadruje
podstúpiť. Zvlášť vtedy si
uvedomujem svoju pýchu, storočí vznikli viaceré hnutia, ktorých cieľom jeden z princípov byzantskej tradície: nezlútvrdohlavosť, výbušnosť. Prá je obnoviť v kresťanoch prežívanie ovocia ich číteľnúsť eucharistie a pôstu. Pri vysvetľovaní
ve preto, že Ježiš sa obetoval krstu. Stačí spomenúť napr. Neokatechume- tohto princípu Schmemann navrhuje začať od
za nás všetkých, dal nám nátnu cestu, Obnovu vo Svätom Duchu, Oázu eucharistie, a nie od pôstu: Eucharistia je
sám seba, svoju lásku, lebo čí niektoré iné. Mnohé z týchto hnutí sú na v prvom rade radostnou oslavou tajomstva
viac už ani nemohol dať, tak Slovensku rozšírené aj medzi katolíkmi by Kristovho príchodu a jeho prítomnosti medzi
práve preto je pre mňa tento zantského obradu. Otázkou však ostáva: svojimi učeníkmi. Je to radosť a planutie sŕdc,
Veľký týždeň signálom, aby Ponúka Východ nejakú osobitnú, jemu vlastnú ktoré zažili učeníci na ceste do Emauz, keď
som sa zastavila, zamyslela cestu obnovy krstu? čiastočnou odpoveďou je spoznali Krista pri „lámaní chleba“ (Lk 24,1335).7Spočiatku, v prvých troch storočiach, sa
sa a pouvažovala, či by ne téma tohto článku: Veľký pôst.
Pred
pár
rokmi
vyšla
v
slovenskom
prekla
kresťania stretávali pri slávení eucharistie
bolo lepšie aspoň trošku sa
de kniha jedného z najznámejších teológov väčšinou iba v nedeľu, od 4. storočia aj v so
zmeniť.
byzantskej liturgie Alexandra Schmemanna botu. Nárast počtu eucharistických slávení
pod názvom „Velký pôst (cesta k Pasche)".4 počas týždňa súvisel so vznikom nových sviat
Anna, dôchodkyňa
Počas Veľkého pôstu sa sna Môžeme však povedať, že rovnako ako je kov, zvlášť pamiatok mučeníkov. Už Laodyžím pristupovať častejšie Veľký pôst cestou k Pasche, je aj cestou k ob cejská synoda (okolo 360-390) však zakázala
k sviatostí zmierenia, byť nove krstu. V prvých storočiach kresťanstva sláviť sviatky mučeníkov počas všedných dní
viac skromnejšia a nehnevať bol totiž Veľký pôst obdobím poslednej etapy Velkého pôstu.8Dôvod bol jednoduchý: eucha
sa. Je to veľká príprava pred katechumenátu pred prijatím iniciačných ristia slávená pri týchto sviatkoch „narúšala"
sviatostí (krst, myropomazaníe, eucharistía). pôst5. Počas neskorších storočí sa začala vo
veľkým sviatkom Paschy.
Velkopôstne liturgické slávenia byzantského viacerých tradíciách praktizovať liturgia VPD,
obradu si dodnes uchovali niektoré ptvky tejto ktorá v byzantskom obrade predstavuje, zjed
Adriána, nezamestnaná
Počas Veľkého pôstu sa sna starobylej praxe. Svedčí o tom napríklad pred nodušene povedané, večiereň s podaním sv.
žím vyhnúť zábavám a dis pis, že od polovice Velkého pôstu sa má na prijímania.
Podľa Schmemanna samotné sv. prijímanie
kotékam. Ale väčšinou len liturgiách vopred posvätených darov pripájať
nenarúša
pôst. Ba práve naopak: je podávané
aj
tzv.
ekténia
za
tých,
ktorí
sa
pripravujú
na
toto, iného sa nejak extra ne
zriekam. A tiež chodím čas krst (o íže ko svjatómu prosvičšéniju hotovjá- veriacim ako duchovný pokrm a posila na
ceste k Pasche10.
čšichsja).
tejšie do chrámu.
Pre kresťana, ktorý sa snaží o obnovu vlast
Je pravda, že súčasný charakter Veľkého
ného
krstu, môže mať „pôst od slávenia eucha
pôstu
je
skôr
„kajúci"
ako
„pripravujúci
na
Veronika, študentka
Tak ako každý kresťan. Viac krst". Podľa A. Schmemanna táto zmena cha ristie" v stredy a piatky Veľkého pôstu ešte
rakteru Velkého pôstu súvisí so vznikom Pôst jeden osobítnývýznam: Podľa starobylej praxe
čítam Sväté písmo
nej triódy, ktorá sa datuje do 9. stor. po Kr., sa katechumení nemohli zúčastňovať na slá
S. Bamburák teda do obdobia, keď sa krst dospelých a kate vení eucharistie, len na liturgií slova. Súčasná
chumenát ako taký takmer úplne vytratili prax každodenného slávenia eucharistie môže
v istom slova zmysle viesť k zovšedneniu tejto
z cirkevného života.5
No môžeme povedať, že aj kajúci charakter sviatosti. Možnosť slúženia liturgie VPD vo
Velkého pôstu súvisí s obnovou krstu. Skrze Velkom pôste teda naznačuje cestu, ako prehípokánie totiž kresťan nanovo objavuje a prijí
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biťvnímanie slávenia eucharistie ako ovocia
prameniaceho z krstu.

vyvolení na svätý krst, lebo chcú zo seba zmyť by sa dalo preložiť ako „osvietenie" alebo
špinu hriechu. Ožiar ich mysle, vyuč ich vo „prežiarenie". V liturgií VPD po prvom starozá
viere, upevní v nádejí, zdokonaľ v láske. Urob konnom čítaní (z knihy Genesis) kňaz žehná
Biblické čítania____________________ ich dôstojnými údmi tvojho Krista, ktorý dal ľud so sviecou, pričom spieva: „Svetlo Kristovo
osvecuje všetkých“ („Svit Christóv prosviščájet
Podlá A. Schmemanna „postupné čítanie seba za spásu našich duší.“
Ak si odmyslíme úvod tejto modlitby (obráť vsích"). V tomto zvolaní kňaza môžeme vidieť
kníh Genesis, Izaíáš a Príslovia'' (Gn a Prís na
večíerni a íz na 6. hodinke) počas veľkopôst- svoju tvár k tým, ktorí sú vyvolení na svätý dvojaký význam: Kristovo svetlo osvecuje
neho obdobia „má svoj pôvod v čase, keď mal krst), tak všetky ostatné charakteristiky sedia chápanie Starého zákona, no zároveň osvecu
Veľký pôst ešte vždy charakter cirkevnej „ako uliate" aj na proces obnovy krstu: zmyť je (doslova „prežíaruje") všetkých kresťanov.
prípravy na krst a veľkopôstne bohoslužby špinu hriechu, ožiariť mysle, vyučiť vo viere, A. Schmemann to vystihol slovami: „Tak, ako
mali prevažne katechetický charakter, t. j. boli upevniť v nádeji, zdokonaliť v láske a urobiť Starý zákon vedie ku Kristovi, tak Veľký pôst
dôstojnými údmi Krista.
zamerané na poúčanie katechumenov"11.
vedie k osvieteniu v krste".14
Vidíme, že byzantská liturgia nám okrem
Táto skutočnosť pozýva kresťana, ktorý túži
obnoviť svoj krst, aby nezabúdal na dôležitosť Poklona sv. Krížu___________________ samotného kajúceho charakteru Veľkého
Tretia nedeľa Veľkého pôstu (tzv. „Krížupok- pôstu ponúka aj niektoré osobitné prvky, ktoré
Božieho slova na tejto ceste. A aj keď sa vo
farností neslúži večiereň a šiesta hodinka lonná") a týždeň, čo po nej nasleduje, je spo môžu pomôcť pri každoročnej obnove krstu.
každý deň, je možné čítať si na pokračovanie jená s poklonou sv. Krížu. Tajomstvo kríža je Parafrázujúc ruského spisovateľa N. Gogoľa,
z knihy Genesis alebo z proroka Izaíáša napr. neoddeliteľne spojené s kresťanským životom. každý kresťan môže v sebe z času na čas
Ako hovorí Ježíš: „Kto chce ísť za mnou, nech objaviť „katechumena, ktorý nie je pripravený
večer v kruhu rodiny.

Okrem čítania Božieho slova veľkopôstna
liturgia skrze svoje „stíchyry" pozýva aj k roz
jímaniu nad ním. Veď, ako pripomína Svätý
Otec Ján Pavol U. vo svojom apoštolskom liste
Oríentale Lumen, „bohatá liturgická hymnografia, na ktorú sú právom hrdé všetky cirkví
kresťanského Východu, nie je ničím iným, ako
pochopeným, asimilovaným a vyspievaným
pokračovaním čítaného Slova: tieto hymny sú
poväčšine jemnými parafrázami biblického
textu, prefiltrovanými a zosobnenými cez
skúsenosť jednotlivca i spoločenstva."12

Ekténia za tých,
čo sa pripravujú na krst____________

zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje
ma" (Mk 8,34b). Byzantská liturgia v strede
Veľkého pôstu predkladá pred oči kresťana kríž
nie ako znamenie utrpenia a smrti, ale hlavne
ako znamenie života a Kristovho víťazstva.
Hovorí o tom synaxaríon Krížupoklonnej ne
dele: „...Tu sa pred nás predkladá životodarný
kríž, aby nám bolí pripomenuté Kristove
utrpenia, aby sme boli občerstvení, utešení
a povzbudení...Podobáme sa na tých. ktorí
putujú po dlhej a náročnej ceste, unavení vi
dia nádherný strom s mnohými listami, sadnú
si do jeho tieňa, aby si na chvíľu odpočinuli
a potom, akoby obnovení, pokračujú vo svojej
ceste,...lebo kríž sa nazýva stromom života,
je to strom, ktorý bol zasadený v raji a z toho
dôvodu ho naši otcovia zasadili do prostriedku
svätého pôstu...”.13
Táto „liturgická katechéza" naznačuje kres
ťanovi, ktorý chce obnoviť svoj krst, že ak vo
viere príjme svoj kríž, prijme spolu s ním aj
Kristov život a ovocie jeho víťazstva nad
smrťou a utrpením.

Táto ekténia sa pripája k ekténii za kate
chumenov na liturgii VPD od stredy vo štvrtom
týždni Veľkého pôstu. Na rozdiel od ekténíe
za katechumenov, ktorej prosby sú zamerané
na dlhšiu prípravu na krst (Nech ich Pán vyučí
v slove pravdy, nech im otvorí evanjelium
spravodlivostí...), ekténia za tých, čo sa pripra
vujú na krst, má skôr charakter skorého napl
nenia tejto prípravy (Aby ich Pán Boh utvrdil
a upevnil, aby im dal plnosť viery...). Zaují Svetlo Kristovo osvecuje všetkých
mavá je aj modlitba, ktorá túto ekténíu završu
Starobylý cirkevnoslovanský výraz pre krst
je: „Vládca, obráť svoju tvár k tým, ktorí sú je „prosvíščénije" (po grécky „fotísmos"), čo

prijať sviatosť". O to viac sa má preto obracať
k samotnému Kristovi s prosbou, aby on sám
z neho urobil „veriaceho, pripočítaného
k vyvolenému stádu".15 Veľký pôst je jednou
z múdrych pedagógií Cirkvi, ktorá pozýva
k takémuto ustavičnému obráteniu sa ku
Kristovi, a to nielen jednotlivých kresťanov, ale
celé spoločenstvá veriacich.
Marcel Mojzeš
1KKC, ČI. 1231.
2 Porov. konštitúciu Druhého vatikánskeho koncilu Sacrosanctum
Concílíum, čl. 64 a dekrét Ad Gentes, čl. 13-14. Samotná konštitúcia
Sacrosanctum Concilium neuvádza výslovne, že obnova viacstupňového katechumenátu dospelých sa týka len Západnej cirkví,
robí to až Katechizmus Katolíckej cirkvi v čl. 1232.
3KKC, čl. 1233.
4 A. Schmemann, Veľký pôst (cesta k Pasche), Prešov 1996.
5 Tamtíež, 123.
6 KKC, čl. 1213.
7A. Schmemann, Veľký pôst (cesta k Pasche), Prešov 1996, 40-41.
8 J. D. Mansi, Sacrorum concíliorum nova et amplissima collectío,
vol. 11, París/Leipzig 1901, 572.
9 Porov. R. Taft, "La frequenza delľeucaristia nella storia,” in id..
Oltre ľoriente e ľ occidente. Per una tradizione liturgica viva, Roma
1999, 89-115.
10 Porov. A. Schmemann, Veľký pôst (cesta k Pasche), Prešov 1996,
42.
11Tamtiež, 33.
12 Orientale Lumen, čl. 10.
13 Slovenský preklad synaxaria podľa A. Schmemann, Veľký pôst
(cesta k Pasche), Prešov 1996, 71.
14Tamtiež, 51.
15 Porov. N. V. Gogoľ, Rozjímání o božské liturgii, Velehrad 1996,28.
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Postavenie človeka v spoločností je ovplyv
ňované rodinou, zamestnaním, priateľmi
a mnohými ďalšími faktormi, ktoré ho svojím
pôsobením formujú. K veľmi vážnym pro
striedkom, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú a for
mujú človeka, sú masmédiá. Rozhlas patrí
k najstarším prostriedkom spoločenskej komu
nikácie a má svoje nezastupiteľné miesto
v spoločnosti. 7. apríla 1993 sa v éteri prvýkrát
ozval signál kresťanskej rozhlasovej stanice
Rádio Mária, ktoré na konci roka 1994 prijalo
súčasný názov „Lumen" - „Svetlo".
Rádio Lumen si svojou mediálnou činnos
ťou postupne našlo svoje stabilné miesto medzi
komerčnými rozhlasovými stanicami na Slo
vensku. Rádio ponúka v spleti svetonáhľadov
a spôsobov myslenia nielen náboženské prog
ramy, ale aj široký priestor pre diskusiu, hlavne
vo večerných hodinách. Ďalej informuje o po
litickom, športovom a kultúrnom živote a vy
siela pravidelné ankety, publicistické relácie
a dialóg s odborníkmi. Dve tretinyvysielacieho
času tvorí kvalitná hudba 60. -80. rokov, po
núka prehľad v takzvaných menšinových žán
roch: klasika, folk i folklór a vysiela jedinú slo
venskú gospelovú hitparádu. Evanjelizačný
charakter Rádia Lumen spočíva v jeho zame
raní nielen na „nábožných" kresťanov, ale skôr
na tzv. sviatočných, nepraktizujúcich a na všet
kých, ktorí sú aspoň trochu otvorení pre du
chovné hodnoty. Poslaním je ponuka hodnôt,
ktorú prináša evanjelium Ježiša Krista. Názov
„kresťanské“ sa prejavuje aj v spravodajstve.
Na jednej strane najrýchlejším prinášaním
informácii a udalostí zo života Cirkví na Sloven
sku, na druhej strane otvoreným priestorom
pre všetky spoločenstvá, ktoré sa hlásia sa ku
kresťanstvu. Tento ekumenický rozmer je pre
nesený aj do verejného života. Snaha o ob
jektivitu sa prejavuje otvorenosťou k všetkým
stranám a hnutiam, opozícií i koalícii, zlým aj
dobrým správam. Rádio nezabúda ani na deti,
ktorým sa venuje v širokej škále programov.
Všetky potrebné informácie o živote v rádiu
môžete nájsť na web stránke Rádia Lumen
www.lumen.sk. Stránky ponúkajú okrem
základných informácií aj programovú štruktú
ru, možnosť hlasovania v hitparádach, info
o vysielaných reláciách. Rádio používa aj mo
dernú technológiu na prenos živého vysielania
prostredníctvominternetu, dálej možnosťumiest
nenia odkazu pre redaktorov a tvorcov relácií.
Ponuka relácií v komerčných i nekomer
čných rádiách je dostatočne široká na to, aby
si poslucháč mohol v dostatočnej miere nájsť
svoj okruh záujmov. Verím, že vás Rádio Lu
men v tomto rozhlasovom priestore zaujme
pestrou paletou programovej štruktúry.
Gabriel Paľa, palagrk@stonline.sk

12 • 4/2004 - slovo

Vybral som si dobre?
Otázka voľby životného partnera je veľmi chúlostivá záležitosť. Nedá
sa nájsť presná rovnica, podľa ktorej je ten či onen ten pravý, tá
pravá. Ale ako ju nájsť, ako si byť istý?

I

5 údia tohto sveta stáli pred rovnakou si ten druhý myslí, že je sám na celom svete
■ dilemou. Nevedeli nájsť odpoveď na túto a ník mu už nepomôže. Ak nenájde oporu
otázku, a tak vynašli liek. Liek, ktorý nič v priateľovi, v svojej láske, kde ju potom má
nestoj f, oslobodí ťa a ponúkne ti novú možnosť hľadať?
- rozvod. Ak si však veriaci, táto lákavá
Milosrdenstvo______________________
ponuka by ťa nemala lákať.
Tak ako? Aká je potom odpoveď na túto
Pravý priateľ aj pravá láska dokážu byť
otázku pre veriaceho kresťana? Ak mám byť milosrdní, dokážu nezištne odpúšťať. Táto
úprimný, tak ju neviem presne povedať. vlastnosťje dôležitá hlavne v začiatkoch, kým
Pokúsim sa ju aspoň naznačiť. Životný partner si zvykáme na toho druhého. Je to akoby sa
by mal byť aj verným priateľom. A ak budeš dva otáčajúce kamene k sebe približovali. Ich
vedieť rozpoznať ozajstného priateľa od hrany a nerovnosti sa začnú o seba trieťa štie
klamlivého, rozpoznáš aj pravú lásku od piť sa. A bude to iskriť dovtedy, kým neprífne
jeden k druhému a nestanú sa jedným celkom
falošnej.
-jedným telom. Ak láska, rovnako ako priateľ,
Pravda_____________________________ nedokáže odpúšťať, nie je pripravená prijať
Jedným z hlavných atribútov pravého pria teba ako teba. Stále prijíma teba podľa svojich
teľstva je pravda. Ozajstní priatelia si vedia predstáv, a tak je sebeckou. Prijať človeka
vždy a za každých okolností povedať pravdu, takého, aký je, nie je totožné so zmierením sa
a to tak, aby toho druhého čím menej zranili, s jeho zlými vlastnosťami. Byť milosrdný zna
respektíve aby mu možno „poriadnym úde mená trpezlivo čakať a znášať protivenstvá,
rom" otvorili oči. Ak niekto povie: mám ťa rád, kým sa tieto zlé vlastností, tieto hrany neoba preto som ti klamal, aby som ťa nezranil, je rúsia.
to falošné. A aj jeho vzťah k tebe je falošný.
Úprimná pravdovravnosťje zárukou sily zväz Vášeň_____________________________
Táto črta nie je určená priateľstvu, aj keď
ku a je jedno, či ide o priateľstvo, alebo vzťah
aj tu môže ísť o spoločnú vášeň pri nejakých
chlapca a dievčaťa.
záujmoch. Ale ak ide o pravú lásku, tak cítiš
Ochota_____________________________ túžbu byť s ňou, cítiš teplo pri jej blízkostí.
Ďalšou vlastnosťou pravého priateľstva je Takpovediac iskrí to medzi vami a priťahujete
ochota. Nie vždy sa totiž dá pomôcť, ale pravý sa. A má to byť obojstranné.
Všetko toto musí platiť aj opačne. Čo
priateľ je vždy ochotný. Rád pomáha a neča
ká, že mu to opätuješ. Vo vzťahu je to ešte očakávaš, to musíš aj dávať. A toto je iba môj
potrebnejšie. Ak si bude človek stále klásť obraz, aj keď neúplný. Láska sí nájde cestu
otázku: „Čo z toho mám ja?", tak nie je ochot ku každému z nás a tak, ako každý z nás je
ný pomáhať, ale je skôr vypočítavý. Ochota iný, tak sú rôzne aj jej cesty.
pomáhať, ochota počúvať, ochota... tak by sme
Juraj Gradoš
mohli vymenovať množstvo jej podôb. Ona je
Ilustračná snímka: archív redakcie
dôležitá práve v tých ťažkých situáciách, keď

Vznik života

Asi pred 3,5 miliardami rokov už v oceá
noch a plytkých moriach existujú prvé orga
nizmy - primitívne baktérie.

„Tu Boh povedal: »Zem, vyžeň trávu, rastliny s plodom semena
a ovocné stromy, prinášajúce plody, v Ktorých je ich semeno podľa
svojho druhu na zemí.« A stalo sa tak. Zem vyhnala trávu a rastliny
s plodom semena podľa svojho druhu í stromy, prinášajúce ovocie,
v ktorom je ich semeno podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to
dobré. A nastal večer a nastalo ráno, deň tretí" (Gen 1,11-13).
oterajšia veda pokročila tak, že možno
povedať, že poznáme prvotné príznaky
života. Sú ním aminokyseliny, ktoré začali
vznikať ešte v časoch, keď by terajší život na
Zemi nebol ani mysliteľný. Zem bola, podob
ne ako Venuša, nepriateľská akejkoľvek for
me života, a predsa tesne po jej vzniku
(vznikla asi pred 4,5-4 miliardami rokov sú
časne so Slnkom) na Zemí vzniká život.
Pravdepodobne Zem nebola v tomto dianí
ojedinelá. Život vznikal aj na Marse a možno
aj na Venuši.

D

Prvé príznaky života_______________
Pri týchto aminokyselinách nemožno hovo
riť o rastlinách alebo živočíchoch. Vznikali
z hmoty zeme ako sústava atómov a molekúl.
Nie sú to teda živé organizmy v dnešnom chá
paní, ale ich postupným vývojom a zdokona
ľovaním sa život pretransformoval do dnešnej
podoby. Ich existencia je kontinuálna až do
dnes.
Tieto kyseliny nevznikali rovnomerne po
celej planéte. Na Zemí totiž existovali miesta
s prostredím im nevyhovujúcim. Ale tam, kde
bola voda, pokojné prostredie a dostatočný
zdroj tepla, sa začal vyvíjať život. Bolo to prav
depodobne na plytčinách alebo pri sopečných
ostrovoch. Ak sme doteraz chápali vznik života
tak, že Boh povedal a on sa zjavil, iba sme
nepochopili slová Písma, kde jasne svätopisec
napísal Božiu vôľu: „Zem, vyžeň trávu..."

Z hmoty tak vznikol život. Bol to zákon vložený
do nej už pri samotnom počiatku sveta.

Ak by sme malí nejakým spôsobom zade
finovať rastlinu, bol by to organizmus využí
vajúci fotosyntézu. Prvotné baktérie v pramoríach sa rozvíjali vďaka chemickým látkam
obsiahnutým vo vode. Tieto látky sa však
míňali, a tak bolí organizmy nútené hľadať iný
zdroj pre svoj život - fotosyntézu. Vďaka nej
sa začala meniť aj jedovatá atmosféra, nakoľ

Prvé organizmy
Krátko po vzniku
života vznikol aj Me
siac, ktorý mal blahodárny vplyv na
život na Zemí. Jeho
existencia začala
spomaľovať rotáciu
Zeme podobne ako
brzda. Tak sa prud
ké zmeny podnebia
a časté hurikány
a obrovské búrky
začali vytrácať a na
Zemi začalo prevlá
dať oveľa miernejšie
počasie.
Navyše vznikom
Mesiaca vzniká aj
atmosféra, prvotný
oceán a prvotná
pevnina, vďaka čo
mu môže život napredovať v oveľa rýchlejšom
tempe a na oveľa väčšej ploche, než to bolo
doteraz. Zem bola predtým jedným veľkým
žeravým poľom, na ktorom sa nachádzali
malé jazierka vody, kde vznikal život. Po
vzniku oceánu sa tento život rozširuje po celej
Zemí.
--------

Sen je zvláštna vec. Ak by ste ho chceli de
finovať, povedali by ste, že je to psychologický
jav, výplod fantázie, nezmysel. Ťažko by sa to
definovalo. Niekedy sa nám snívajú krásne, ba
priam úžasné sny. Vtedy máme chuť snívať svoj
sen večne. Kedje sen ťažký, akv ňombojujeme,
mnohokrát celí upotení s radosťou a výdychom
otvárame očí.
Jožko bol normálny chalan a mal po stred
nej škole. Mal však veľké oči, aj keďrealita jeho
života bola iná. Zmaturoval, no nenašiel si prácu.
V láske sa mu to tiež akosi nedarilo. Celé to bolo
také „na figu". Raz večer, po dobrej večerí, si
dal sprchu, obliekol si nové pyžamo a ľahol si
do milovanej postele. Tu sa mu prisnil sen. Jeho
dej sa odohrával najednej z newyorkských ulíc.
Všade znela hudba, a tak to malo poriadne
„grády". Vošiel do miestneho kasína, kde mal
v pláne vyhrať poriadnu kopu peňazí. Chcel byť
ako boss, ktorý sa ničoho nebojí a má všetko,
po čom túži. Skúsil to na automatoch. Jahôdky
sa dohodli, že budú držať spolu. Vyhral!
„Vaúúúúú..., som bohatý!" zaznelo v sne. Kričal
od šťastia. Tri rovnaké symboly ho urobili
šťastným človekom.

Rastliny___________________________

FEJTÓN

ko pri fotosyntéze sa vylučuje kyslík, ktorý
vtedy vzduch obsahoval len v úplne malom
množstve. Postupne si tieto vodné rastliny
pred 450 miliónmi rokov našli cestu aj na súš,
kde sa vyvinuli do dnešnej podoby.
Juraj Gradoš
Ilustračné snímky: archív redakcie

— ------

Po tomtovýkone si hneďdoprial chutný obed.
Obsluhoval ho celý personál reštaurácie.
„Vaúúúú.., ja môžem jesť, čo chcem. Je to skve
lé!" zvolal. Mysľou mu prebehla myšlienka:
žiadne upratovanie, žiadne umývanie riadov,
všetci ma obskakujú. Úloha newyorkského bossa
sa mu veľmi zapáčila. Po chutnom obede sa
vybral na obhliadku mesta. Ale kedže ho boleli
nohy, tak si kúpil poriadne auto. Stačilo zopár
papierikov a auto stálo na ceste. „Vaúúú.., plná
výbava, palubný počítač, navigačný systém,
aírbagy, ABS.... to je delo!" vykrikoval od
nadšenia. Sadol si do svojho nového auta
a vybral sa na obhliadku svojho domčeka. Večer
už sedel v koženej sedacej súprave obklopený
tvrdým americkým lookom. Pred domom fáro,
pod oknami davy nadšených obdivovateliek...
- priam nedýchal. Tak utekal deň za dňom,
peniaze sa míňali, až zistil, že začínajú chýbať.
Ľudia, ktorí sa oň bili, zmizli. Dievčatá boli
preč tak, ako jeho peniaze. Do práce nemusel,
veď mal dosť, a teraz ... Ešte aj auto mu ktosi
pred domom vykradol. Myslel si, že má dom,
ale o ten prejavil záujem exekútor. „Strašné!"
pomyslel si. Vymklo sa mu to z rúk. Túžil opäť

žiťako mladý chlapec, chodiťdo práce, žiťz čest
ne zarobených peňazí, cestovaťautobusom. Túžil
po maminej kuchyni, kde od šťastia by poumýval
všetok riad. Chcel si zájsť s priateľmi na
diskotéku, kde by sa poobzerali po dievčatách.
Kedy budú maťľudia dosť? Dosťpeňazí, dosť
šťastia, dosť úspechu a pokoja? Neviem, ale žiť
takto sa mu rozhodne nepáčilo. „Jožko, vstávaj!
Raňajky!" zakričala cez dvere mama.
Príbeh plný dobrodružstva sa skončil a Jož
ko tvrdo pristál na zemí. Ale bolo to až také
tvrdé? Ani nie. Ďakoval za mamu, otca, súro
dencov a priateľov. Bolí celkom fajn. Aspoň ho
malí radi, tak normálne, nezištne. A baby? Tie
budú a tú svoju princeznú raz istotne nájde. Jož
ko stál na zastávke MHD a ďakoval Bohu za
všetko, čo dostal, čo má a bol taký spokojný ako
nikdy predtým.
„Nesnívaj a pohni sa!" potiahla mama Jožka
za rukáv vetrovky. „Nastúp si! Ujde nám
autobus." Jožko chcel nastúpiť, ale zakopol
a spadol. Ešte šťastie, že na mamu. Tak mu
treba! Hádam sa raz prebudí. A nemusí to byť
práve v New Yorku.
E. K.
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ZAMYSLENIE
„Až príde Syn človeka vo svojej sláve
a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej
slávy..."{M125, 31).
Vtedy každému odplatí, čo si podľa svojich
skutkov zaslúži... Kristov konečný rozsudok
bude teda triedením, nie vyšetrovaním a sú
dením. Bude len potvrdením toho, ako sa sám
človek rozhodol - pre dobro alebo pre zlo.
V
tomto duchu žila a pracovala bl. Matka
Terézia. Na národnom Eucharistickom kon
grese v Pescare v r. 1977 povedala: „Všetci
budeme súdení z toho, čo sme urobili pre
Ježiša - nahého, hladného a väzneného.
Hľadajme opusteného Ježiša, ktorý žijev na
šej blízkosti, dokonca v našom dome. Hľadaj
me chudobných v našich rodinách a robme
im to, čo Ježíš robí nám. Všetka bieda vo svete
vychádza z toho, že v našich rodinách niet
lásky, pokoja a radosti."
Nikto z nás nedokáže natrvalo zostať bez
hriechu. Každý však môže a ako kresťan musí
milovať. „Podľa toho spoznajú všetci, že ste
moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať"
(Jn 13, 35).
„Pane, a kedy sme ťa videli hladného ale
bo smädného... a neposlúžilisme ti?" (Mt25,
44).
Kňaz na kázni hovorí o potrebe konania
dobrých skutkov: „Na svete sme preto, aby
sme druhým ľuďom robili dobre!" Starší pán
v lavici štuchne do svojho suseda a hovorí:
„A na čo sú na svete tí druhí?"
Jednou z najväčších vín pri Poslednom
súde bude: Nič som neurobil!
Božia vôľa žiada skutky opravdivej
dobroty. Nestačí neurobiť zlé. Preto je veľmi
nebezpečné hovoriť: Nikoho som nezabil
a neokradol... Čo ťa nepáli, nehas!... Tieto
únikové frázy vedú do záhuby. Boh žiada
svedectvo lásky, nie opatrné a chytrácke
sebectvo. Žiada vôľu k skutkom lásky. To vy
plýva aj z podobenstva, podľa ktorého rozho
dujúcim prvkom triedenia bude účinná láska
k Bohu a blížnemu. Kto ju uskutočňoval,
bude spasený. Kto sa až do konca zatvrdnuto
voči nej prevíňoval, bude navždy vylúčený
z večnej Božej spoločnosti (porov. Mt 25,46).
„Ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec
neodpustí vaše hriechy" (Mt 6,15).
Psychológ Jaroslav Kŕivohlavý vo svojej
knihe Hovor, počúvam uvádza výrok Egona:
„Odvrátená tvár je často znamením odvráte
ného srdca.”
Takých nás Ježiš nechce mať. On od nás
chce, aby sme odpúšťali. Aby sme neutekali
pred ľuďmi, ktorí nám podávajú ruku.
Božie odpustenie je vnútorne spojené
s predchádzajúcim odpustením človeka. Kto
nie je milosrdný, zahadzuje kľúč k Božiemu
milosrdenstvu. Kto sa obracía k Božiemu
srdcu, musí maťsám dobré srdce. Kto dostáva
dobré od Boha, nemôže odovzdávať zlé. Kto
chce žiť v pokoji s Bohom, nemôže bojovať
s blížnym. Pán o tom hovorí jasne: „Akou
mierou budete merať vy, takou sa nameria
aj vám" (Lk 6, 38).
-fd-
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Odpúšťanie IV.
Ak niekoho nenávidíme, ak niekomu neodpustíme, sme pripútaní
k nenávidenej osobe a táto osoba nás v našich myšlienkach neustále
prenasleduje a citovo ubíja. Ak mu však odpustíme, odvažujeme sa
od negatívneho puta, ktoré nás s danou osobou zväzuje. Ak odpúš
ťame, je to skôr pre naše vlastné dobro.
Prečo odpúšťať?____________________
Pán Ježíš nám v Matúšovi hovorí: „Keď
teda prinášaš dar na oltára tam si spomenieš,
že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj
dar tam pred oltárom a choďsa najprv zmieriť
so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj
dar“ (Mt 5,23-24). Je to veľmi zvláštne. Ak ja
urobím niekomu niečo zlé, pôjdem za ním
a odprosím ho. Ale Ježiš hovorí: „Ak tebe nie
kto urobil niečo zlé, ty choď za ním a odpustí
mu."
Keď odpúšťam človeku, robím niečo, čo
viac prospieva mne, ako osobe, ktorej odpúš
ťam. Odpútavam sa od niečoho, čo bolo pre
kážkou v mojom živote.
Položme si teraz otázku: čo znamená mi
lovať a najmä, čo znamená milovať nepria
teľov?
Pán Ježiš nám dáva veľmi jasnú odpoveď
u Lukáša, keď nám dáva aj štyri odporúčania.
Hovorí: „Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím:
Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým,
čo vás nenávidia, žehn ajte tým, čo vás
preklínajú a m odlite sa za tých, čo vás
potupujú!" (Lk 6,27-28).

Milujte_____________________________

ale to ešte neznamená, že majú voči sebe
nenávisť. Ak hovoríme o nenávisti, ideme až
na ostrie veci. A Ježíš nám hovorí: „Robte dob
re týmto ľuďom“. Nie je vždy nutné ísť za da
nou osobou a požiadaťo odpustenie. Odpustiť
a požiadať o odpustenie možno rozlične.
V každom prípade je dôležité urobiť niečo
pozitívne. Teraz môžeme lepšie pochopiť, že
láska je rozhodnutie, nie len cit. Milovaťzna
mená niečo robiť a nie iba niečo cítiť.

Žehnajte___________________________
Toto je azda pre nás najťažšie Ježišovo
vyhlásenie, keď hovorí: „... žehnajte tým, čo
vás preklínajú...". Nehovorí, aby sme sa
nestarali, ale hovorí, aby sme žehnali. A to
nie je vždy ľahké. Ale ako žehnať? To, čo hovorí
Ježíš, je logické. Ak ma niekto preklína, táto
kliatba do mňa vstupuje len vtedy, ak som
otvorený pre kliatbu. A čo nás otvára pre
kliatbu? Nenávisť a nedostatok lásky. Ale ak
žehnáme, tak zatvárame všetky okná, všetky
dvere a celú svoju osobu proti prekliatiu. Keď
milujeme, obklopujeme sa láskou a nemôže
nás zasiahnuť žiadna kliatba. A to je veľmi
dôležité. Keď teda žehnáme osobe, ktorá nás
preklína, vždy slávime víťazstvo nad osobou,
ktorá nám chce zle. Len čo žehnáme, oblieka
me si akoby štít a nič sa nás nemôže dotknúť.
Preto nám Ježíš hovorí: „Žehnajte tým, čo vás
preklínajú".

Pán Ježíš nám hovorí: „Milujte svojich ne
priateľov." Je veľmi ťažké milovať aj verejných
nepriateľov, nieto ešte svojich osobných ne
priateľov. Je ťažké milovať niekoho, kto mi
chce ublížiť. Zvyčajne nemáme skutočných
nepriateľov, ale máme okolo seba ľudí, ktorí Modlíte sa_________________________
Ježiš pokračuje a hovorí:... a modlite sa
nám ubližujú, ktorí nám robia zle. Ak ma nie
kto zranil slovom, a to aj nechtiac, je mi ťažko za tých, čo vás potupujú!“ Je veľmi dôležité,
aby sme odovzdali Pánovi všetkých ľudí, ktorí
odpustiť.
Ježíš nám nehovorí: „Nemajte nenávisť" s nami zle zaobchádzajú. Urobil to aj Ježiš,
a „Neubližujte", ale hovorí: „Milujte.“ Nemať keď visel na kríži a hovoril Otcovi: „Otče,
nenávisťznamená nič nerobiť. „Milovať" zna odpusť im, lebo nevedia, čo robia" (Lk 23,34).
mená robiť niečo pozitívne. A preto nestačí, Urobil to aj Štefan, keď ho kameňovali. Obrátil
keď nehovoríme zle o iných ľuďoch, keď sa na Pána Ježiša slovámí: „Pane, nezapočítaj
niekoho nemáme v nenávisti. Ježíš chce, aby im tento hriech" (Sk 7,60).
Modlíte sa za tých, ktorí vás potupujú. Keď
sme ľudí milovali. Milovať nepriateľa znamená
robiť pre neho niečo pozitívne. Lásku môžeme sa modlíme za tých, ktorí nám robia zle,
vyjadriť modlitbou za človeka, ktorý je naším stávame sa slobodnými ľuďmi. Ježiš nám dáva
nepriateľom, alebo tým, že mu pomôžeme. veľmi jasné pokyny, ako zaobchádzať s člove
kom, ktorému máme odpustiť. Milujte tohto
Láska je čímsi pozitívnym.
človeka, robte mu dobre, žehnajte mu, modlíte
Robte dobre________________________ sa za neho. Sú to pozitívne činností. Je to určitý
Ježíš potom pokračuje a hovorí: „... robte záväzok, je to rozhodnutie. Je to odpustenie,
dobre tým, čo vás nenávidia..." Tu je už Ježíš ktoré prináša uzdravenie utŕžených rán. A ako
detailnejší. Hovorí: „Robte dobre tým, čo vás už bolo povedané, keď odpúšťame, odpúšťa
nenávidia." Slovíčko „nenávidieť" je veľmi sil nie prináša väčší úžitok nám, ako tým, ktorým
né. Nemožno povedať, že ľudia, ktorí vás zra odpúšťame.
nili, vás aj nenávidia. Často nás zranili aj naši
Elías Velia, OFM conv.
rodičia, ale to neznamená, že nás nenávidia.
spracoval: -lpoAj medzi manželmi sa často vyskytujú hádky

V
Každý poznal Alenu
a nikto nechápal,
prečo to Boh dopustil.
Veď to bolo také dob
ré dievča. Nevedeli,
čo je s ňou. Kňaz,
ktorý ju mal rád
a poznal sa s jej bra
tom, nenachádzal
v homílíi tie správne
slová. Všetci sa pý
tali: „Kto to len mohol
urobiť? Čo je s Ale
nou, prežije?" Aj Marekových rodičov to
zaskočilo. Nechápali.
Na konci liturgie ne
jaký pán pristúpil ku
kňazovi a čosi mu
pošepol do ucha.
Kňaz sa otočil a plný
nádeje a vďaky pove
dal: „Alena je z naj
horšieho von. Treba
sa za ňu však ešte
modliť. A nielen za
ňu, ale aj za toho, kto jej to spôsobil."
Pred jedenástou sa rodičia vrátili domov
a v obývačke našli uplakaného Mareka. Ked
zbadal matku, vstal a vrhol sa jej do náručia.
Cez usedavý plač bolo počuť: „Ja som to
nechcel. Prepáč mi. Ja za to nemôžem. Ja som
to nechcel." Mama mu pohladila vlasy
arek a Alena boli obyčajní mladí ľudia. ale hnev. Bez slova preletel pohľadom z otca a utešovala ho.
Otec sa na nich zahľadel a bez slova odišiel
Chodili do rovnakej strednej školy v ma na ustráchanú a uplakanú matku, otočil sa,
lom mestečku, len Marek bol o tri roky starší. schmatol kľúče od starej škodovky a zabuchol do kuchyne zapnúť sporák pod pripravenými
Tak, ako to býva u mladých ľudí, Marek sa za sebou dvere tak silno, že sa na nich rozbilo hrncami. Obaja si mysleli, že Marekovi je ľúto
zaľúbil do Aleny, ale bál sa jej to povedať. sklo a zosypalo sa na zem. Do miestností zadul rozbitých dverí a žiaľu, ktorý im spôsobil.
Marek ani neobedoval. Odišiel do svojej
Páčila sa mu. Jej tvár, ruky, postava í chôdza chladný vietor a zmrazil dusnú atmosféru.
vyžarovali niečo, čo bolo skryté v jej srdci. Otec stál ako príkovaný a matka, nehľadiac izby a po chvíľke od vyčerpania zaspal.
Vedel, že je to dobré dievča, že rada pomáha na črepy skla, vybehla vonku za svojím sy Nespal dlho. V sne sa mu vracalo, čo urobil.
Stále dookola. Asi po dvoch hodinách vstal
iným. Alena bola naozajstnou veriacou, nie nom. Volala ho späť, ale on už nevnímal.
iba nedeľným návštevníkom cerkví. Viedla
Škodovka sa pohla. Otec ju už pripravil a zišiel dole, k rodičom. Tí pozerali televízor.
malý dievčenský zbor a pomáhala aj inak. Tak a predtým nechal bežať motor, aby sa ohrial. Naraz sa opýtal: „Zomrela?"
„Kto?" spýtal sa otec. Nerozumel, čo sa ho
trochu sa to od nej aj očakávalo - jej brat sa Aj vnútri bolo teplo. Mareka však hrial alkohol
stal kňazom a rodičia ich oboch viedli ku a zlosť, ktorá mu prenikala do špiku kostí. Kto syn chce opýtať.
Kristovi.
sú? Čo sí o sebe myslia? Veď on im ukáže!
„No, Alena predsa” odpovedal Marek.
Medzi Alenou a Marekom nebolo vidieť nič,
V zápale hnevu odbočil z uličky na hlavnú „Nie” , povedala mama, „z najhoršieho je
iba normálne priateľstvo spolužiakov. Ked sa cestu. Zabudol, že je šmykľavo a treba ísť už von. Lekár to odkázal farárovi.”
niekedy stretli na ulici, prehodili to známe štu opatrne. Auto dostalo šmyk, prešlo na druhú
Otec sa zamyslel a spýtal sa: „Videl si
dentské: „Čau!“.
stranu cesty, vyletelo na chodník a vrazilo do niečo?" Myslel si, že Marek mohol zbadať, čo
V
jednu februárovú sobotu ostal Marekniekoho, kto po ňom kráčal.
sa stalo.
dlhšie vonku. Vyšiel si na fašiangovú zábavu
Marek sklopil očí a ticho povedal: „To ja."
Marekovi blyslo hlavou: „No vidíte, čo ste
a kamaráti ho zdržali až do rána. Vonku bolo porobili! To je vaša vina!" Vystupujúc z auta
„Čo?” opýtal sa nechápavo otec.
zima. Keď sa ráno po 8. hodine v podnapitom začal obviňovať svojich rodičov. Keď prišiel
„Ja som ju zrazil." V miestnosti zavládlo
stave vrátil domov, otec i matka boli úplne bez k postave, ktorá bezhybne ležala na chodníku, ticho. Otec vypol televízor, lebo sa mu zdalo,
seba. Čakali ho, veď malí ísť do chrámu. Ne uvedomil si, čo sa stalo. Z hlavy jej pomaly že ide príliš hlasno. Pozrel sa na Mareka. Nič
chodili často, ale v nedeľu to bol ich zvyk vytekal pramienok krvi, ktorý do červená nepovedal, len sa na neho díval. Marek, aj
z detstva. Ked ho otec zbadal, prvé, čo urobil farbil sneh. Otočil ju. Bola to Alena. Práve išla keď mal sklopené oči, cítil otcov pohľad a po
bolo, že mu vrazil poriadnu facku. A ešte do chrámu na skúšku. Chcela ešte preskúšať chrbte mu prebehli zimomriavky. Čo bude?
jednu.
s dievčatami zopár skladieb. Teraz ležala Zreže ho otec? Čo mu urobí?
Spustil: „Kto si myslíš, že si? Ty jeden v bezvedomí a krvácala. Pozeral na ňu a na
Z otca sa po chvíľke vydrala veta: „Choď
zasran! Čo si o sebe myslíš? Veď sa na seba raz si uvedomil, že ju asi zabil. Zľakol sa. Sko mi z očí." Nebol to krik. Bola to veta plná
pozri! Vyzeráš ako nejaký pijan! Veď aj si! čil do auta, cúvol a uháňal preč.
zúfalstva. Marek sa otočil. Za sebou počul
Mama bola celú noc hore a ty? Robíš nám len
O chvíľu bolí pri Alene ľudia. Nevideli, ako otcove slová: „A nevracaj sa, kým to nedáš
hanbu!..."
sa to stalo. Jeden z nich vybral z vrecka mobil do poriadku." Vedel, čo to znamená.
Marek stál opretý o dvere a so sklopeným a zavolal prvú pomoc. O pol hodiny Alena už
(pokračovanie nabudúce)
zrakom počúval otcove slová. Naraz zdvihol ležala v aute prvej pomoci, ktoré ju viezlo do
otec Jeremíáš
oči a to, čo sa v nich dalo čítať, nebola ľútosť, nemocnice.
Ilustračná snímka: archív redakcie

Zrodená
pod holesami auta

<i.>
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SPOLOK SVÄTÉHO
CYRILA A METODA
Naši jubilanti______________________
Vo februári t.r. si okrúhle životné jubileum
pripomínajú títo naši členovia:
lng. Mikuláš Hučko z Košíc
Helena Berešová z Michaloviec, Ľudmila
Čorejová zo Zbudze, Katarína Gajdošová
z Vyšného Kazimíra, Paulína Gídušková z Da
vidova, lng. Jozef Kondaš zo Stretavky, Anna
Štrusová zo Sečoviec, Anna Trebuňáková
z Rudlova
Andrej Čižmár zo Sečoviec, Mária Čorbová
z Vranova nad Topľou, Mária Doľáková zo Se
čoviec, Mária Gajdošová z Trhovišfa, Mária
Kentošová z Vranova - Lomnice, Anna Kulíková z Čertižného, Irena Kuzemková z Pustého
Čemerného, Andrej Perhač zo Slivníka, Doc.
Dr. Ján Pidany, Košice, Mária Plachá zo Sobra
niec, Margita Poláčková z Nižného Hrabovca,
Terézia Suváková z Humenného, Anna Vasílíšínová z Kamennej Poruby, Štefan Zajac z No
vého Ruskova
Mária Ferenčíková z Vojčíc, Mária Hudacká
z Davidova, Doc. Dr. Gejza Kočiš, CSc„ z Košíc,
Ján Tirpák z Vysokej nad Uhom
Anna Bila zo Svidníka, Michal Capík z No
vého Ruskova, Anna Gordová z Kladna, Ján
Ragan z Bunkovíec
Anna Kollárova z Chmeľovej, Ján Polačko
z Malých Ozoróviec
Michal Bodrog z Trebišova
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť
Božích milostí. Na mnoho rokov, šťastných
rokov!

Darcovia___________________________
Anna Baková, Valaliky 420 Sk, p. Diňová,
Lipany 50 Sk, Gabriela Leščáková z Fulíanky
120 Sk, členovia spolku z Choňkoviec 160 Sk,
z Milhostova 140 Sk, z Michaloviec 1 300 Sk,
z Nižného Hrušova 60 Sk, z Priekopy 40 Sk,
z Vetat 300 Sk
Darcovia z Vojčíc: Radoslav Černák 50 Sk,
GKFÚ 70 Sk, Mária Kandráková 50 Sk, Anna
Kolodyová 70 Sk, Mária Kopečková 220 Sk,
Anna Kuzmová 100 Sk, Anna Olšakovská 70
Sk, Mária Šefčíková 120 Sk, 4 členovia po 20
Sk
Darcovia z Hriadok: Helena Bajusová 50
Sk, Helena Buzínkaíová 40 Sk, Mária Buzínkaiová 40 Sk, Verona Danková 50 Sk, Anna
Danková 50 Sk, Kamila Hohošová 50 Sk,
Mária Jakabová 50 Sk, Mária Kocurová 50 Sk,
Helena Miňovská 50 Sk, Jolana Miňovská 40
Sk, Mária Stašová 50 Sk, Mária Vincenčíková
40 Sk, Mária Zlatnická 50 Sk, 3 členovia po
20 Sk
Členovia Spolku: Albinov240 Sk, Čertižné
1090 Sk, Dargov 30 Sk, Dvorianky 360 Sk,
Jakubany 40 Sk, Kolbasov 40 Sk, Lesné 600
Sk, Nižný Hrušov 60 Sk, Sabinov 40 Sk, Se
čovce 60 Sk, Suché 100 Sk, Veľaty 300 Sk.
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KNIHY
M artin H. Padovani, SVD: Hojenie
zranených emócii
Spoločnosť Božieho
slova, Nitra 2000, s. 116. Cena: 156,- Sk.

D ávid ChrístieMurray: B ib lia pre
celú rodinu
Mladé letá, Brati
slava 2003, s. 330. Cena: 559,- Sk.

Dve témy Marína Padovaniho, vynikajúco
podané na stranách tejto knihy, sú akoby dve
nohy, ktorými my ľudia kráčame po povrchu
tejto zeme cestou nášho života domov k Bohu.
Prvou je pocit svojej osobnej hodnoty, ktorá
je chrbticou identity človeka a bytostným
základom ľudského šťatía. Druhou je zmysel
pre osobnú zodpovednosť.
Autor nám na stránkach tejto knihy hovorí
o náboženskej viere, ktorá pomáha, o viere,
ktorá harmonicky integruje city, no varuje nás
pred náboženskou „vierou", ktorá môže byť
škodlivá. Ak sa do tejto knihy začítate, pocho
píte, že viera a psychológia nevyhnutne patria
k sebe. Je tu veľa látky na zamýšľanie sa, pre
tože toto je kniha, ktorou sa treba zaoberať
osobitným spôsobom.
Nedopusťte, aby sa bohatstvo stránok tejto
knihy stratilo. Využite ho.

Biblia je zbierka kníh, ktoré pre židov
a kresťanov majú iný význam ako ostatné lite
rárne diela. Preto ju nazývajú Sväté písmo.
Ide o posvätné knihy, posvätnú literatúru, pre
tože hovorí o vzťahu Boha k ľuďom, k svetu.
Kniha Biblia pre celú rodinu nám chce
ilustrovanou formou priblížiť Sväté písmo.
Určite sa zapáči deťom, ktoré získajú väčšiu
túžbu po spoznávaní Božieho slova. S rados
ťou budú brať knihu Biblie do svojich rúk
a spoznávať osudy Abraháma, Izáka, kráľa
Šaula čí Dávida, Ježišove zázraky a učenie.
Keď teda beriete do rúk Sväté písmo,
beriete do rúk nielen vynikajúcu knihu, ale aj
Božie slovo. Boh vás ním oslovuje a pozýva.
Prijmite jeho pozvanie a pokúste sa zmeniť
svoj život.

LITURGICKÝ. SLOVNÍK
Penteskostarion je kniha svätej Päfdesiatnice. Je to liturgická kniha, v ktorej sa
nachádzajú liturgické spevy od Paschy do
Nedele všetkých svätých. Na územiach
niektorých biskupstiev sa volá Kvetná trioda
a začína sa Lazarovou sobotou a po Nedeli
všetkých svätých obsahuje aj text na sviatok
Najsvätejšej Eucharistie, Božského srdca
a Spolutrpiacej Bohorodičky.
Plaščenica je obdfžnikovítý, z plátna
vyrobený predmet väčších rozmerov, ktorý sa
na Veľký piatok ukladá do svätého hrobu.
Najčastejšie je na nej zobrazená postava
mŕtveho Krista. Vyskytuje sa však na nej aj
znázornenie osôb, ktoré účinkovali pri po
chovávaní Ježiša Krista (Bohorodička, Mária
Magdaléna, Jozef z Arimatey, Nikodém,
Salome). Na konci Veľkej večierne vo Veľký
piatok sa s plaščenicou robí sprievod, potom
sa ukladá do „hrobu". Na konci pobožnosti
polnočnice na Veľkú sobotu alebo v nedeľu
ráno pred utierňou Vzkriesenia sa prenáša
na prestol, kde zostáva do konca veľkonoč
ného obdobia (streda pred Nanebovstúpe
ním),
Podoben je nápev, ktorý sa odlišuje od
nápevu pravidelných ôsmich hlasov. Spieva
sa podľa vzoru - predlohy v rámci svojho
hlasu tzv. samopodobna. Vyskytuje sa hlavne
v nápevoch stichyr - slôh, ale môže sa vyskyt
núťaj pri tropároch a kondákoch. Obohacuje
nápevy spevov.
Spracovali: Anna Ondovčíková
Vojtech Boháč

-ao-

Blahoželáme
Dňa 20. februára 2004 oslávi náš otec Ras
tislav Daňo 30-te narodeniny. K jeho životnému
jubileu mu do ďalších rokov života veľa Božích
milostí vyprosujú veriaci z farnosti Geraltov
a Hradisko.
28.2.2004 oslávi náš duchovný otec Marcel
Gecej, správca farnosti Trnava pri Laborci 27
rokov. Pri tejto príležitostí mu želáme pevné
zdravie, hojnosť Božích milostí a ochranu Pre
svätej Bohorodičky. V modlitbách mu vyprosu
jeme dar múdrosti, trpezlivosti a otcovskej lásky.
Na mnohaja i blahaja lita!
Veriaci z Trnavy pri Laborci

Spomíname_______
Dňa 22. 2. 2004 uply
nie rok, čo nás náhle vo
veku 64 rokov opustil náš
duchovný otec - arcidekan Štefan Hupcej,
vtedajší správca grécko
katolíckej farnosti v Pakostove (kde pôsobil 12
rokov).
Svoju dušu odovzdal Stvoriteľovi v prvú
zádušnú sobotu pri oltári nášho Spasiteľa pred
slávením Veľkej večierne v našom chráme.
S láskou, úctou, vďakou a v modlitbách
spomínajú na svojho duchovného otca veriaci
z farností Pakostov, manželka, dcéry s rodinami,
ostatní príbuzní' a veriaci farností, kde nebohý
otec predtým pôsobil. Venujme mu všetci
v modlitbách tichú spomienku. Vičnaja jemu
pamjať.
Zbor kurátorov a veriacich
z Pakostova a Ruskej Kajne

Poznáte cibuľu? Nie každý z nás obľubuje tento druh zeleniny. (Ani myšiam
veľmi nevonia.) Nechcem teraz hovoriť o tom, aký má cibuľa význam. Poslúži
mi ako obraz. Pri rozmýšľaní o živote človeka sa mi vynorila práve ona.
Prečo? Pretože cibuľa má veľmi veľa vrstiev. Ak sa chceme prepracovať do
jej vnútra, musíme ich veľmi veľa postrhávať. Aj my, ako rastieme, tiež na
seba kadečo nabaľujeme. (Nemyslím teraz na oblečenie, ale na všetko to, čo
máme radi a bez čoho sí už svoj život ani nevieme predstaviť.) Až sme zrazu
tuční (ako cibuľa), plní kadejakých vecí, ktoré nás vzdáľujú od nášho Pána.

Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia.” (Mt 7,13^

Šaty robia človeka
Niečo na tomto výroku predsa len bude, ked aj vo Svätom písme sa hovorí o dôležitosti
čistoty odevu. Aj rúcho tvojho vnútra má byť čisté, bielučké. Ako na to? Odovzdá, Pánovi
svoje hriechy a On ti za ne ponúkne čnosť. Aj v nasledujúcej úlohe nahraď 7 hlavných
hriechov 7 čnosťami, aby rúcho bolo biele ako košieľka v deň tvojho krstu. Do redakcie
zašli zoznam, ktorý hriech si nahradil ktorou čnosťou.
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% Naše myšičky prežili veľmi rušné chvíle.\
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Legenda: ADAM, ALBA, AMEN, ÁBEL, ÁRON, BISKUR
BLUD, BRAT, CESTA, DUŠA, EDEN, EFEZ, ELIÁŠ, EPARCHA,
EZAU, EZECH1EL, FARÁR, HLAS, HRIECH, CHARITA, CHLIEB,
CHRÁM, IKONA, INR1, IZÁK, JERUZALEM, KALICH, KLAS,
KVAS, LITÁNIE, LONO, MILOSTI, MISÁL, MITRA, NAZARET,
NATÁN, NEBO, N1N1VE, OBETA, OMŠA, OPÁT, PAŠKÁL,
POKÁNIE, RUŽENEC, SABAT, SAMÁR1A, SÁRA, SILOE, SLZA,
SPÁSA, STUD, SUTANA, ŠALAMÚN, T1ARA, ZÁKON.

Pomôcky:
Alivalit,
Ekos

1. časť
tajničky

Severské
zviera

Elektrónvolt, skr.

2 .časť
tajničky

Drevená
ohrada

Táboril pod
Stanom

Okrem
iného, skr.

Tyčová
oceľ
Naša
televízia,
skr.

Faktor
okolia

Ruský
súhlas
Regionálna
lekárska
komora

Značka
múky

Klesol
V poriadku

Porážka
v džude

Severania

Prikrývky

Mať po
česky

Autor krížovky: Vlado Komanický z Humenného. Riešenie krížovky z čísla 2/2004:
Tajničku osemsmerovky tvorí 33 nevyškrtaných písmen.
Riešenie z čísla 1/2004: "Kríž je kľúčom do neba”. Riešenie Kristus - nádej sveta. Výherca: rodina Straková, Drieňov
z čísla 2/2004: "Všetko, čo robíš, rob na Božiu slávu”.
Zašlite nám riešenie krížovky alebo osemsmerovky do 11. februára 2004
Autor: Marek Pataky.
a môžete získať knihu Na každý deň jeden. Žrebujeme raz mesačne.
HOROSKOP

ROZHLAS A TELEVÍZIA

Čo vás čaká a neminie?

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

Kde sa niečo končí, iné sa
začína. Je tu pomaly koniec
zimy a začiatok nového pol
roka či semestra. Blížiace
sa oteplenie by vás mohlo
inšpirovať k otepleniu váš
ho vzťahu k škole, ktorý je teraz (po polroku
či skúškach) na bode mrazu. Kiežby vaše
vedomosti rástli rovnakou rýchlosťou ako
jarné kvety.
Mnohí z nás dostali darček
z Fidží: špeciálne upravený
kmeň chrípky. U niektorých
bol darca až taký štedrý, že
ho dostali aj ich deti a starí
rodičia. Pre všetkých, ktorí
sa nemohli dať z finančných príčin zaočkovať
máme jedno riešenie: choďte na slnko, lebo
kde nechodí slnko, musí lekár.
Práve sme vstúpili do obdo
bia Veľkého pôstu. Je to je
dinečný čas, ako schudnúť
a naučiť sa správne žiť. Ak
to zoberieme vážne, tak
s nadbytočnými kilami odí
du aj nadbytočné závislosti (fajčenie a pitie).
Tento 40-dňový výcvik nám nielen vzpruží
telo, ale posilní aj ducha. A nestojí ani halier.
(jége)
1« .,4/9004 - slovo

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 dní aj o 9:00,10:00,11:00,13:00,15:00. Čo vy na to: v pondelok až
sobotu o 14:00.
Slovenská televízia / STV 2:
8.2.
13:00 hod. Božie deti/R
19:55 hod. Duchovné slovo / P
9.2.
13:55 hod. Duchovné slovo / R
15:30 hod. Božie deti / R
15.2. 13:00 hod. Dobrá zvesť/ P
19:55 hod. Duchovné slovo / P
16.2. 13:55 hod. Duchovné slovo / R
15:30 hod. Dobrá zvesť/ P
22.2. 13:00 hod. Televízny posol / P
19.55 hod. Duchovné slovo / P
23.2. 13:55 hod. Duchovné slovo / R
15:30 hod. Televízny posol / R
29.2. 13:00 hod. Dobrá zvesť / P
19:50 hod. Duchovné slovo / P
Program je pripravovaný
v spolupráci s jednotlivými redakciami.

Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta PU v Prešove,
ul. biskupa Gojdiča 2, 080 01 Prešov, tel. 051/77 25 166,
fax. 051/77 33 840, e-mail: gkbfpu@unípo.sk

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o..
Detašované pracovisko Prešov, Kmeťovo stromoradie 1,
080 01 Prešov

Dekanát GBF PU v Prešove oznamuje záujemcom o štúdium, že v šk. roku 2004/
05 otvára nasledujúce akreditované študijné odbory:

otvára v akademickom roku 2004/2005 tieto študijné odbory:
Ošetrovateľstvo - denná forma
Bc.
6 semestrov
Ošetrovateľstvo - diaľková forma
Bc.
6 semestrov
Mgr.
10 semestrov
PhD.
(v spolupráci s TU)
- prijímacie skúšky: z biológie v rozsahu stredoškolského učiva a z ošetrova
teľstva v rozsahu učiva na strednej zdravotníckej škole
- podmienky prijatia: ukončená SZŠ, pri diaľkovej forme - minimálne 3 ročná prax v odbore
Sociálna práca - diaľková forma
Bc.
6 semestrov
Mgr.
10 semestrov
PhD.
10 semestrov
-jednou z podmienok je minimálne 1- ročná prax na úseku sociálnej práce
- prijímacie skúškv: z biológie v rozsahu stredoškolského učiva a z odborných
predmetov: psychológia, sociológia, filozofia a etika na úrovni gymnaziálneho
učiva
laboratórne - vyšetrovacie metódy - diaľková forma
Bc.
6 semestrov
Mgr.
10 semestrov
-v prípade dostatočného záujmu: špecializácie v rámci laboratórnych vyšetro
vacích metód - Biochémia, Hematológia, Toxíkológía,
- Rádiologický asistent. Zubný technik
-jednou z podmienok je ukončená SZŠ, SPŠ chemická alebo iná laboratórne
zameraná stredná škola
- prax v niektorom z odborov laboratórnej medicíny v dĺžke trvania 2 roky
prijímacie skúšky: z biológie človeka v rozsahu stredoškolského učiva a z bio
chémie v rozsahu stredoškolského učiva

Katolícka teológia
o šesťročné denné magisterské štúdium pre adeptov kňazskej služby

Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (etická výchova, náboženská
výchova)

o päťročné denné magisterské štúdium

Anímátor voľného času

o trojročné denné bakalárske štúdium
o trojročné externé bakalárske štúdium
Termín podania prihlášky na štúdium je do 31.3.2004, termín konania prijíma
cej skúšky je 14.-17. 6. 2004. Poplatok za prijímacie konanie je 1000,- Sk.

Informácie pre uchádzačov:
- uchádzači, ktorí sa chcú stať kňazmi, pošlú vlastnoručne napísanú žiadosť
spolu s prihláškou na štúdium na vysokej škole prostredníctvom príslušného far
ského úradu na adresu príslušného biskupského úradu (Gréckokatolícke biskupstvo
v Prešove, resp. Gréckokatolícky apoštolský exarchát v Košiciach). K žiadostí
o prijatie do kňazského seminára je potrebné priložiť lekárske svedectvo o spôso
bilosti k pobytu v kňazskom seminári, 2xpodrobný životopis (s údajmi o rodinných
pomeroch, rodičoch a ich zamestnaní, osobných záľubách, zdravotnom stave,
motivácii a pod,), vyjadrenie o spôsobilosti uchádzača od miestneho farára resp.
správcu farností. Príslušný biskupský úrad pozve uchádzačov na pohovory pre
prijatie do kňazského seminára, ktorých súčasťou je aj psychologický test a lekár
ska prehliadka.
- ostatní uchádzači si podávajú prihlášku na vybraný študijný odbor na adresu
fakulty
- k prihláške (u všetkých uchádzačov) je potrebné doložiť rodný list, krstný list,
sobášny list, životopis, odporúčanie miestneho farára resp. správcu farnosti,
overenú kópiu maturitného vysvedčenia
- uchádzať sa môžu maturanti zo všetkých typov stredných škôl
- poplatok za prijímacie pohovory (1000,- Sk) je potrebné uhradiť poštovou
poukážkou do NBS Prešov na číslo účtu 300572/0720 - variabilný symbol 0704
- ústrižok o zaplatení poplatku nalepiť na tretiu stranu prihlášky
- fakulta zašle prihláseným uchádzačom podrobnejšie informácie o prijímacom
konaní mesiac pred prijímacími skúškami
ThDr. PaedDr. Marek Pribula, PhD.,

prodekan pre vedeckú a vzdelávaciu činnosť

Ostatné informácie: Termín podania prihlášky: do 28. 2. 2004 na nových,
tlačivách ŠEVTu ( žltej farby). Uchádzači dôkladne vyplnia prvú a druhú stranu
prihlášky, ktorú dajú príslušnému lekárovi potvrdiť. K prihláške je potrebné
priložiť životopis, overené kópie výročných vysvedčení a maturitného vysved
čenia zo strednej školy, potvrdenie o praxi, ústrižok o zaplatení administratívneho
poplatku, ktorý uchádzač pripne na tretiu stranu prihlášky. Administratívny
poplatok: 980,- Sk na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijíma
cieho konania na vysokoškolské štúdium uchádzač zaplatí poštovou poukážkou
typu U na číslo účtu: 2626748634/1100 Tatra Banka na adresu fakulty. Termín
prijímacích pohovorov: jú n -jú l 2004. Viac informáciízískate na tel č. 051/77
25 302 alebo 051/ 77 22 985, kontakt: Lýdia Lukošíková, sr. PhDr. Mária
Lopatová. MPH.

LITURGICKÝ KALENDÁR 16.-29. FEBRUÁR 2004
Pondelok 16.2. -Svätí mučenici kňaz Pamfíl,
Porfyríos a ich spoločníci. Svetlé rúcho. Men
livé časti z pondelka. 3 Jn 1,1-15, zač. 76: Lk
19,29-40: 22,7-39, zač. 96.
Utorok 17. 2. - Svätý veľkomučeník Teodor
Tirón. Svetlé rúcho. Menlivé časti z utorka. Jud
1,1-10, zač, 77: Lk 22,39-42,45-71; 23,1, zač.
109.
Streda 18. 2. - Náš svätý otec Lev, rímsky
pápež. Rúcho pôstnej farby. Menlivé časti zo
stredy. Rim 14,6-9, zač, 113; mt 26,57-75, zač.
109. Na 6. hod,: Joel 2,12-26, Na večierni: Joel
3,12-21,
Štvrtok 19.2. -Svätý apoštol Archĺppos. Svet
lé rúcho. Menlivé časti zo štvrtku. Jud 1,11-25,
zač. 78; Lk 23,l-34a. 44-56, zač. 110
Piatok 20.2. -Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup. Rúcho pôstnej farby. Menlivé
časti z piatka. Ef 5,8b-19, zač, 229; Jn 19,25-37,
zač, 61. Na 6. hod.: Zach 8,7-17. Na večierni:
Zach 8,18-23.

Svetlé rúcho. Radový hlas je štvrtý, radové
evanjelium na utíerní štvrté. Predobrazujúce
antifóny. Blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva: kondák z triody, 1teraz: podľa predpisu. Prokimen,
aleluja a pričasten z triody. Rim 13,llb-14; 14,14, zač. 112; Mt 6,14-21, zač. 17.
Pondelok 23. 2. - Svätý híeromučeník Polykarp, smyrníansky biskup. Prvý deň Veľkého
pôstu - sv. Štyrídsiatnice. Prísny pôst, aj od
mlieka a mliečnych výrobkov. Poznámka:
Počas sv. Štyrídsiatniceje liturgické rúcho pôstnej
farby. Vstredy a piatky sv. Štyrídsiatnice sa slúžia
Služby vopred posvätených darov. Na ostatné
dni, okrem sobôt a nedieľ, nie je predpísaná sv
božská liturgia. Pokiaľsa slúži, nakoľko menlivé
časti nie sú predpísané, možno ich spievať o sv.
Kríži, o Spolutrpiacej, svätým dňa zo spoločných
služieb, úmyslu alebo za odpustenie hriechov.
Na celé pôstne obdobie, okrem sobôt a nedieľ,
sa budú uvádzaťlen čítania. 1 Kor 3,18-23, zač.
129; Lk 21,8-9,25-27.33-36, zač. 105. Na 6. hod.:
Iz 1,1-20. Na večierni: Gn 1,1-13; Prís 1,1-20.

Utorok 24. 2. - Prvé a druhé nájdenie úcty
Sobota 21.2. -Syropôstna sobota-spomien
hodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho
ka útcyhodných pôstníkov. Svetlé rúcho.
proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Antifó
Menlivé častí zo syropôstnej soboty o pôstnikoch.
ny predobrazujúce. Menlivé časti zo služby
Čítanie radové: Rim 14,19-23; 16,25-27, zač. 115;
Jánovi Krstiteľovi. 2 Kor 4,6-15, zač. 176; Mt 11,2Mt 6,1-13, zač. 16. Pôstnikom: Gal 5,22-26; 6,115, zač. 40. Na 6. hod.: Iz 1,19-2,3. Na večierni:
2, zač. 213; Mt 11,27-30, zač. 43.
Gn 1,14-23; Prís 1,20-33.
Nedeľa 22.2. -Syropôstna nedeľa - o vyhna
Streda 25.2. -Náš otec svätýTaras, konštanní prarodičov z raja. Nájdenie úctyhodných
tinopolský arcibiskup. 6. hod.: Iz2,3b-ll. Služ
pozostatkov svätých mučeníkov v Eugéniu.

ba vopred posvätených darov: Gn 1,24-2,3; Prís
2.1-22; (2 Kor 4,13-18, zač. 177; Mk 11,22-26,
zač. 51).
Štvrtok 26.2. -Náš otec svätý Porfýríos, gazský biskup. Rím 15,30-33, zač. 119; Mt 7,7-11,
zač. 20b. Na 6. hod.: Iz 2,llb-21. Na večierni:
Gn 2,4-19; Prís. 3,1-18.
Piatok 27.2. -Náš prepodobný otec a vyzná
vač Prokop Dekapolíta. 6. hod,: lz 3,l-14a.
Služba vopred posvätených darov: Gn 2,20-3,20;
Prís 3,19-34; (1 Tim 2,1-7, zač. 282; Jn 15,1-8,
zač. 50).
Sobota 28. 2. - Prvá pôstna sobota - spo
mienka veľkomučeníka Teodora Tyróna.
Predobrazujúce antifóny. Blaženstvá. Menlivé
častí zo služby o Teodorovi. Čítania radové: Hebr
1.1-12, zač. 303; Mk 2,23-28; 3,1-5, zač. 10.
Mučeníkovi: 2 Tím 2,1-10, zač. 292; Jn 15,1727; 16,1-2, zač. 52.
Nedeľa 29. 2. - Prvá pôstna nedeľa - o úcte
ikon. Náš prepodobný otec Kassián. Liturgia
sv. Bažila Veľkého. Radový hlas je piaty,
evanjelium na utierni piate. Predobrazujúce
antifóny. Blaženstvá. Tropár z hlasu a z triody.
Sláva i teraz: kondák z triody. Prokimen, aleluja
a pričasten z triody. Namiesto „Dôstojné je“ sa
spieva „Z teba, Milostiplná". Hebr 11,24-26.3240; 12,l-2a, zač. 329b; Jn 1,43-51, zač. 5.
Vojtech Boháč
qlnwri - Zl /9nflZI » 1 0 --

M nohí ľudia
potrebujú našu pom oc .
Vráťme úsmev na ich tvár.
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