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ÚVODNÍK
„Na počiatku stvoril
Boh nebo a zem" (Gn
1,1).
Kto nie je zasiahnutý
týmito slovami, ktorý
mi sa začína Sväté
písm o? V týchto pr
František Dancák
vých slovách Písma sa
tit. kanonik, odborný
tvrdí, že Boh dal pô
asistent GBF PU
vod všetkému, čo je 
stvuje mimo neho. On
jed in ý je Stvoriteľ. Všetko, čo jestvuje,
vyjadrené formulou „nebo a zem", závisí od
toho, ktorý mu dáva bytie, ňohol to urobiť
preto, lebo jeho moc nemá hraníc: „ Volá
k bytiu to, čoho niet" (Rím 4, 17).
Prvé z celého Božieho diela je stvorenie,
„ktoré má svoju vlastnú dobrotu a dokonalosť"
KKC339). „Lebo už tým, že sú stvorené, do
stávajú všetky vecí svoju stálosť, pravdivosť,
dobrotu, vlastné zákony a svoj poriadok"
(Gaudiem et spes 36). Toje do určitej miery
vzorom a základom všetkých dálších Božích
skutkov. Bez neho by nemalo vykúpenie
a spása nijaký základ.
Tak to vníma aj Katechizmus Katolíckej
cirkvi, keď hovorí, že stvorenie je základom
všetkých spasiteľných Božích plánov, začiat
kom dejín spásy, ktoré majú svoj vrchol v Kris
tovi. A naopak, Kristovo tajomstvoje rozhodu
júcim svetlom tajomstva stvorenia. Zjavuje
cieľ, pre ktorý „na počiatku stvoril Boh nebo
a zem" (Gn 1,1): Boh mal od začiatku na mysli
slávu nového stvorenia v Kristovi (porov.: KKC
280).
Cirkev od počiatku vyznávala, že Boh všet
ko stvoril. Vieru v Boha, ktorý všetko stvoril,
vyjadrila v prvom článku Nicejsko-carihradského vyznania viery, keď vyznáva Boha Otca
všemohúceho ako „Stvoriteľa neba i zeme,
sveta viditeľného i neviditeľného" (KKC279).
Formulovala ju na Štvrtom lateránskom (1215)
a Prvom vatikánskom koncile (1869-1970).
Zjavená pravda je v tom, že celý svet bol stvo
rený Bohom, že bol stvorený „z ničoho", a že
bez Boha by sme nemohli jestvovať. To je
dôvod, aby sme celú silu svojej mysle obrátili
na poznávanie Boha.
Bohje vysvetlením všetkého. Ak vypustíme
Boha, vypustíme vysvetlenie všetkého a všet
ko sa nám stane nepochopiteľným. Prírodné
vedy skúmajú stavbu hmoty, zisťujú, z akých
čiastok sú vybudované veci. Ale žiadna z nich
neskúma dve oveľa závažnejšie otázky: Kto
tie veci urobil a načo?
Učenie o stvoreníje preto mimoriadne dô
ležité. „Týka sa samých základov ľudského
a kresťanského života, lebo vysvetľuje odpo
veď kresťanskej viery na základnú otázku,
ktorú si kládli a kladú ľudia všetkých čias:
»Odkiaľpochádzame?«, »Kam ideme?«, »Aký
je náš pôvod?«, »Aký je náš cieľ?«, »Odkiaľ
pochádza a kam smeruje všetko, čo jestvu
je?«" (KKC 282).
„Sú to otázky, ktoré majú spoločný prameň
v hľadanízmyslu, ktorý odjaldiva znepokojuje
srdce človeka. Od odpovede na tieto otázky
totiž závisí zameranie, ktoré má mať život
človeka" (Fides et ratio 1).

Z tejto príčiny už Izrael vyznával: „Naša
pomoc v mene Hospodinovom, ktorý stvoril
nebo i zem" (Ž 123,8). S týmto veršom sa stre
távame často i v našej liturgií. Stvorenie je
teda prvým Božím zjavením a trvalým zákla
dom nášho vzťahu k Bohu a jeho chápania.
Dlhý rad čítaní vo Veľkú sobotu (Velkonočnú vígíliu) - tak vo východnom, ako aj v zá
padnom obrade (vo východnom aj v predve
čer (vigíliu) sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenia) -sa začína správou o stvorení. „In 
špirovaní autori ich umiestnili na začiatok
Písma tak, aby svojou slávnostnou rečou vy
jad rili pravdu o stvorení, ojeho pôvode a cieli
v Bohu, ojeho poriadku a dobrote, o povolaní
človeka, a napokon o dráme hriechu a o ná
dejí na spásu. Keď sa tieto výroky čítajú vo
svetle Krista, v rámci jednoty Svätého písma
a v živej Tradícií Cirkvi, sú hlavným prame
ňom pre katechézu o tajomstvách «počiatku»:
stvorenia, pádu a prisľúbenia spásy" (KKC
289). Dnes to znova objavujeme. Bez viery
v Boha Stvoriteľa nemá viera v Ježiša Krista
„základ".
Pravda o stvoreníje z tohto dôvodu veľmi
dôležitá pre celý ľudský život. To preto, aby
sme pochopili, že Boh vo svojej láskavosti
chcel zjaviťsvojmu ľudu všetko, čoje prospeš
né vedieť pre spásu (porov. KKC 287).
Všetko stvorenie má svoj pôvod v Bohu.
Preto už samotné jestvovanie stvorenia je na
Božiu chválu a oslavu. Táto myšlienka sa obja
vuje najmä v žalmoch. Nie je to náhoda, že
aj svätí mali k stvoreniu veľmizvláštny vzťah.
Najznámejším príkladom je sv. František
Assíský. Jeho Slnečný spev, ktorý spieval na
chválu a slávu Boha, keď ležal chorý vSan
Damiane, je veľmi známy:
„Najvyšší, všemohúci, dobrý Pane,
Tebe buď chvála, sláva, česť
a všetko ďakovanie.
len Tebe patria, lebo ty si Najvyšší
a nikto nie je hoden Teba ani menovať.
Buď pochválený, Pane môj,
so všetkým stvorenstvom tvojím..."
Nie je to jedinečné, že jeden z najkrajších
chválospevov na stvorenie spieva umierajúci
v blízkosti smrti? Sužovaný bolesťou, takmer
slepý sa František v San Damiane modlil Pie
seň brata Slnka. Slová tejto piesne cituje aj
Katechizmus Katolíckej cirkví (porov. KKC
344). Tonieje romantika, ale chvála stvorenia.
„Rozličné stvorenia, ktoré Boh chcel v ich
vlastnom bytí, odzrkadľujú, každé svojím
spôsobom, lúč nekonečnej Božej múdrostí
a dobroty" (KKC 339). Poriadok a súlad stvo
renia vyplýva z rozmanitosti bytostía vzťahov
medzi nimi. Človek tieto vzťahy postupne ob
javu je ako prírodné zákony Budia obdiv
vedcov. Krása stvorenia odzrkadľuje nekoneč
nú krásu Stvoriteľa. Tomu sa čudoval aj prorok
Dávid a povedal: „Aké mnohoraké sú tvoje
diela, Pane! Všetko si múdro urobil" (Ž 103,
24). Preto volá: „Poďte a pozrite na diela
Pánove, aké úžasné veci vykonal na zemí“ (Ž
45, 9).
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Aby sa rešpektovali kraje, kultúry, tradície
a práva domorodých obyvateľov a aby sa tak
dosiahol skutočný súlad medzi nimi a spoloč
nosťou, uprostred ktorej žijú.
Aby v Afrike s ohľadom na rozličnosť darov
vzrástla spolupráca medzi misijnými inšti
tútmi a miestnymi cirkvami.
Za duchovné a hmotné zveľaďovanie našej
spoločnosti. Aby sa aj napriek ťažkostiam
a obetiam zachovala láska v rodinách
a iných spoločenstvách.

Rozhovor s J.E. Mons. ThDr. Jánom Babjakom, SJ, predsedom
Environmentálnej subkomísie Teologickej komisie KBS.
Otec biskup, ste vášnivým turistom. Čo
vám dáva tento Koníček?
Vyrastal som v najkrajšej dedine na svete
v - Hažíne nad Círochou, kde som nadobudol
hlboký vzťah k prírode. Les som mal pod
nosom, tak isto aj rieku Círochu, takže to boli
od malička najčastejšie miesta mojich
potuliek.
Nepovedal by som, že som vášnivým turis
tom. Ak by to malo platiť, tak by som bol každý
týždeň na turistike. Mne sa, najmä teraz, dosť
málo darí dostať sa do prírody. Iste, prírodu
nosím v srdci, v prírode aj najviac pookre
jem, oddýchnem si a načerpám nových síl.
Rád pozorujem zvieratá, ale i vtáctvo, ba aj
rastliny ma očarúvajú.
Nájdete sí čas na turistiku aj teraz?
Môžem sa priznať, že v tomto čase trocha
bežkujem. Počas tejto zimy sa mi podarilo už
osemkrát vybehnúť na bežkách. Dúfam, že to
nie je konečné číslo.
Je turistika len šport alebo aj čosi viac?
Nie som nejako športovo ladený. Môj pobyt
v prírode je skôr relaxom, aj ked napr. bežky
sú aj športom. Nechcem však lámať žiadne
rekordy, skôr mi ide o pozorovanie prírody,
o vnímanie jej krásy a čara v každom ročnom
období. Snažím sa mať oči otvorené a najrad
šej som ticho, aj kecľ idem s niekým na pre
chádzku. Pravda, kecľ je potrebné vyriešiť
problém, tak sa rozprávame, ale najradšej
som v prírode tichým pozorovateľom. Prírodu
milujem a obdivujem.
Čím je pre vás príroda?
Je to nádherná Božia kniha, z ktorej sa dá
veľa vyčítať. Snažím sa v nej pozorne čítať
a spoznávať súvislosti, ktoré sa v nej nachá
dzajú. Príroda je pre mňa výzvou k vďake
Pánu Bohu. Viaceré miesta sú nádherné ako
raj, aj keď v raji som nebol. Odkedy som bol
vo Svätej zemí, prírodu si viac vážim a viem
ohodnotiť. Keby obyvatelia Svätej zeme prišli
na Slovensko, do nádhernej prírody, iste by si

mysleli, že sú v raji. My však samí často ne
vieme, čo máme. Musí nás na to niekto upo
zorniť alebo si to musíme porovnať s iným
krajom.

Zažili ste na turistike nejaký zaujímavý
zážitok?
Ja mám zážitok stále, ked som v lese. Zá
žitkom je pre mňa každé stretnutie zveri, na
príklad sŕn, jeleníc, jeleňov a podobne. Raz
v zime som sa v nocí vracal z Banskej Bystrice
do Ľubice. Na ceste z Donovalov do Ružom
berka v okolí Korytnice mi vbehol do cesty
veľký a nádherný vlk, ktorý bežal pred autom
asi 200 m. Dovtedy som nikdy vlka vo voľnej
prírode nevidel. Bol striebristý a veľmi pekný.
Stále si ho viem vybaviť pred očami.
Hádam najkrajší zážitok v lese som zažil
v talianskych Alpách, v Dolomitoch, kde som
pri zbieraní hub pozoroval práve narodenú
srnku, ktorú jej matka vzala na prvú pre
chádzku. Bol to uchvacujúci pohľad. Fúkal
slabý vietor oproti mne, takže ma srnka
nezavetríla a ja som bol priam nalepený na
strom, aby som čím dlhšie mohol pozorovať
to nádherné divadlo. Srna maličkej niečo
pošepla do ucha, olízala ju a odbehla asi 10
m. Obzrela sa na každú stranu, a potom
zavolala na maličkú. Tá sa neistými krokmi
rozbehla k matke. Potom nasledovalo láska
me, olizovanie a situácia sa zopakovala s tým,
že tie vzdialenosti boli stále väčšie. Možno aj
20 minút som pozoroval túto srnku s mlád'atkom. Na tento zážitok nikdy nezabudnem.

Aký vplyv má príroda na dušu človeka?
Príroda bola stvorená pre človeka. Teda,
Na čo ľudia vo vzťahu k prírode zabú
človek a príroda patria spolu. Človek bol stvo dajú?
rený ako koruna všetkého tvorstva. Boh mu
Zabúdajú si ju vážiť, zabúdajú šiju chrániť,
všetko podriadil, celá príroda so všetkým bo znečisťujú ju, čo je na ich vlastnú škodu. De
hatstvom, krásou i tvorstvom mu má slúžiť. vastácia prírody sa ľudom vráti ako bume
Je potrebné prečítať prvé dve kapitoly z prvej rang. Stáie viac sa ozývajú hlasy, aby sme si
knihy Mojžišovej - Genezis, kde je to rukolap prírodu vážili a chránili, ved je prínosom pre
ne dokumentované.
naše zdravie, pre náš život: daruje nám ozón,
Žiaľ, dnešný človek si dosť málo váži prí vodu, drevo, tiché prostredie, lesné plody, je
rodu. Vybudoval si betónové mestá, do ktoiých oázou pokoja. Človek narúša rovnováhu v prí
sa zabarikádoval a v ktorých trávi všetok svoj rode, najmä veľkým znečisťovaním a necitli
čas. Je nervózny, uponáhľaný, zahľadený iba vým vyrubovaním dreva.
do seba. Nevie vnímať opravdivú krásu okolo
Neviem, čo si mám myslieť o ľuďoch, ktorí
seba, krásu stvoreného sveta, krásu prírody. vyvážajú do lesa svoj odpad, napr. fľaše,
Ženie sa iba za hmotou, za márnym ziskom konzervy a všetko haraburdie. Takéto správa
a k prírode nemá veľký vzťah, čo je na jeho nie je barbarstvo. Videl som to najmä v Koši
vlastnú škodu. Človek, ktorý nemá vzťah ciach, v blízkostí chatiek, kde sa každý snažil
k prírode, je o veľa ochudobnený.
mať čisté prostredie, pokosený trávnik, ale
o niekoľko metrov v lese tí istí ľudia vyhadzo
Ktoré miesto vám na vašich cestách po vali odpad, s ktorým sa príroda nevie vyspoprírode najviac prirástlo k srdcu a prečo? riadať - sklo, železo, tehly atd. Neviem, ako
Obdivujem Vysoké Tatry, lebo sú uchvacu sa môžu takíto ľudia dobre cítiťvo svojich chat
júco krásne. Žiaľ, v poslednom období sa mi kách, keď sa každý deň pozerajú na odpad,
zdajú veľmi zdevastované, možno vinou člo ktorým znečistili okolitú prírodu, okolitý les.
veka a, hádam, aj vinou silného vetra či rôz
Na záver by som chcel povedať, že príroda
nych smrští, ktoré dolámu a povyvracajú je miesto, kde všetci môžeme čerpať nové sily,
množstvo smrekov.
kde si môžeme najlepšie oddýchnuť, kde si
Mám však aj iné miesta blízke môjmu srd môžeme obohatiť dušu mnohými krásnymi
cu, napr. hažínsky les v mojom rodisku, v kto zážitkami. Chcel by som každého povzbudiť,
rom poznám každú cestičku. Teraz sú mojím aby aspoň niekedy vyšiel do lesa a mal doširo
obľúbeným miestom lesy
ka otvorené očí. Možno niektorí
J. E. Mons. ThDr, Ján Babv okolí Prešova, v okolí
zistia, že doteraz boli slepí a
jak, SJ~ prešovský eparcha
Kvašnej vody, tu to mám
nezbadali krásu, ktorú stvoril Boh
a predseda ESk TK KBS sa
najbližšie a najrýchlejšie sa
pre nás ľudí, pre harmóniu duše
narodil 28.10.1953 v Haží
tam môžem dostať. Nád
a
tela, pre náš krásny život na
ne nad Círochou. Po absol
herné miesta sú v Sloven
vovaní gymnázia študoval tejto zemí.
skom raji, kde som, žiaľ, po
na CMBF UK v Bratislave.
skromne. Ked som žil v Ko
Za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš
Biskupskú chirotóniu prijal
šiciach, tak som chodil do
Ilustračná snímka Tichej doliny:
6.1.2003 v Ríme z rúk rím
lesov v okolí Bankova.
Milan Legutky
skeho pápeža Jána Pavla II.
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Z KRESŤANSKÉHO SVETA

VATIKÁN: Kardinál Walter Kasper, predse
da Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty
kresťanov, sa v dňoch 16. - 20. februára
zúčastnil na návšteve Ruska, na pozvanie
Biskupskej konferencie Ruskej federácie. (ZE
/-zg-TK KBS).
MNÍCHOV: Mníchovská historička Eva
Schlotheuberová objavila doteraz neznámy
denník mníšky z neskorého stredoveku.
Zápisky bezmennej cisterciánky z Braunschweígu pochádzajú z rokov 1484 až 1507
a poskytujú zriedkavý náhľad do vtedajšieho
kláštorného života í života ženy v tom období.
(K1PA/-zg-TK KBS).
VATIKÁN: Svätý Otec Ján Pavol 11. vyzval
k prekonaniu predsudkov v oblastí plánova
nia rodiny a k šíreniu prirodzených metód na
regulovanie plodnosti. Apeloval na medicínu,
aby posilnila výskum v oblastí prirodzeného
plánovania rodičovstva a skvalitnila vedeckú
základňu týchto metód. (KP /-zg-TK KBS).
VATIKÁN: „Sloboda na internete a v iných
médiách nie je nenarušiteľným tabu, ale pod
lieha etickým normám." Vyhlásil to stály zá
stupca Svätej stolice pri svetovej organizácii
OSN pre turistický ruch, Mons. Piero Monni.
Ďalej zdôraznil, že v celosvetovej sieti dát je
potrebné rešpektovať základné hodnoty, ako
je ľudská dôstojnosť. Vyzval podnikateľov
v oblasti cestovného ruchu, aby sa držali
etických noriem aj vtedy, keď sa zdá, akoby
sa komunikačná technika úplne osamostat
ňovala. Pripomenul, že technika musí slúžiť
ľuďom a nie naopak (KP/-zg-TK KBS).
RUSKO: Katolícky arcibiskup ruskej met
ropoly Tadeusz Kondrusiewicz vyjadril hlboké
otrasenie nad atentátom: „Aké srdce z kame
ňa musí mať človek, ktorý je schopný zničiť
vlastný život aj životy toľkých ďalších ľudí,"
povedal arcibiskup a apeloval na všetkých
veriacich, ale aj na médiá, aby urobili všetko
pre zmierenie a zhodu v Rusku. Patriarcha
Alexej 11. tento zločin takisto ostro odsúdil.
Povedal, že útok neprináša iba väčší strach
na celú krajinu, ale zvyšuje aj nenávisť medzi
národmi a náboženstvami." KP/-zg-TK KBS
VATIKÁN: Pápež Ján Pavol 11. vyjadril svo
ju hlbokú bolesť nad tragickou správou
o bombovom atentáte na moskovskú pod
zemnú dráhu. Duše zomrelých ako aj všetky
obete násilia zveril Božiemu milosrdenstvu.
(KP/-zg-TK KBS).
KAUNAS: Obrovské tabule s Desiatimi pri
kázaniami zdobia ulice druhého najväčšieho
mesta Litvy, Kaunasu. Podľa iniciátorov pro
jektu by 10 tabúľ, z ktorých každá obsahuje
jedno prikázanie, malo obyvateľom a náv
števníkom Kaunasu -či ide o kresťanov, mos
limov, vyznávačov iných vier alebo ateistov
- pripomínať hlavné životné hodnoty a pra
vidlá mierového spolunažívania. (TASR)
CIRKEV: Predstavitelia katolíckej cirkvi
reagovali na úspešné naklonovanie ľudských
embryí odsúdením. Pápežov poradca pre bíoetiku pritom tento krok označil za pokračo
vanie pokusov, ktoré robili nacisti počas
druhej svetovej vojny v koncentračných tábo
roch. (ČTK).
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NOVÝ POMOCNÝ GRÉCKOKATOLÍCKY
BISKUP NA UKRAJINE

10.
februára 2004karpatskom Chuste a pracoval ako dispečer
Svätý Otec Ján Pavol plynárenského podniku v meste Jaremče.
II.
schválil
rozhodnu
22. januára
1974 prijal kňazské svätenie
tie Synody ukrajinskej z rúk vladyku Vladimíra Sterňuka. Na prosbu
gréckokatolíckej cir svojho svätíteľa, spolu s ďalšími piatimi mla
kvi, ktorým bol otec dými tajnými kňazmi, pokračovali v doplňo
Vasiľ Semeňuk, dote vaní svojich duchovných vedomostí. Aby
rajší protosynkel - ge nehrozilo nebezpečenstvo ich prezradenia,
nerálny vikár Epar- miesta výuky často menili. Buď vyučujúci
chie Ternopil-Zborív, prichádzali do Dory, alebo tajní bohoslovci
vybraný na pomoc chodili do lvano-Frankovska, alebo do Lvova.
ného biskupa tej istej eparchie. Eparchía Ter- V roku 1975 bol o. Vasiľ poverený vedením
nopil-Zborív má rozlohu 6000 km2, žije tam boľševikmi zruinovanej tajnej cirkvi v Zarva760 400 obyvateľov, z ktorých je 479 052 gréc níci vTernopiľskej oblasti. Vtom istom roku
kokatolíkov, pôsobí tam 223 kňazov, má 4 ho vladyka Vladimír Sterňuk menoval rekto
stálych diakonova rehoľníkov je v eparchii 74. rom podzemného -tajného duchovného semi
Vladyka Vasiľ, ktorému Svätý Otec pridelil nára.
titul - biskup Castraseveriansky, sa narodil 2.
V
roku 1989 o. Vasíľa ešte jedenásť ďalších
júla 1949 v dedine Dora blízko mesta Jaremče kňazov prišli do Ternopiľskej oblasti, aby tam
v Ivano-Frankovskej oblastí Ukrajiny. V čase zlegalízovali Ukrajinskú Gréckokatolícku cir
jeho detstva bolo Jaremče svojským centrom kev. Rektorom Ternopiľskej vyššej duchovnej
tajnej Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Žilo akadémie patriarchu Josifa Slipého sa otec
tam sedem kňazov a desať rádových sestier Vasiľ stal v roku 1990 a protosynkelom- gene
a nepretržite tam fungoval tajný, podzemný rálnym vikárom v roku 1993. S požehnaním
kláštor.
ordinára ternopiľskej eparchie vybudoval
Od roku 1969 do 1974 študoval v tajnom Mariánske duchovné centrum v ZarvanicL
Biskupská chĺrotónia- konsekrácía mitráta
duchovnom seminári. Neskoršie sí teologické
štúdia doplnil na Katolíckej pápežskej univer o. Vasíľa Semeňuka bude na tzv. lazarovú
zite v poľskom Lublíne. V roku 1997 dosiahol sobotu 3. apríla 2004.
Podľa UGCC News
licenciât z morálneho bohoslovia. Počas totali
spracoval Vladimír Miroššay
ty študoval paralelne na lesníckej škole v za-

JAN PAVOL II. - NIE PROTI MATKAM,
ALE S NIMI SPOLOČNE
Pápež Ján Pavol II. vyzval k zmobilizovaniu
všetkých katolíckych spoločenstiev na och
ranu ľudského života, najmä nenarodeného,
slovami: „Nie proti matkám, ale s nimi spo
ločne! "„Nesmieme rezignovať pri útokoch
proti ľudskému životu a predovšetkým pri
potratoch," vyzval Svätý Otec pred modlitbou
Anjel Pána v nedeľu 1. februára, v deň keď
katolícka cirkev v Taliansku slávi Deň života.
Téma tohto dňa znela: Bez detí niet budúc
nosti.
Svätý Otec sa v príhovoroch stále znova
pokúša prekonať protirečenie v otázke potratu,
ktorý spočíva v tom, čí sa majú uznať práva
matky alebo práva dieťaťa. Preto vyhlásil:
„Musíme spojiťvšetky sily pre to, aby sa právo
nenarodených detí na život nestavalo proti
matkám, ale bolo tu pre matky. Kultúrne

a sociálne prostredie rodiny a úloha rodičov
dnes často nie sú jednoduché. Okrem toho
mnohé páiy by malí radí viac detí, ale pre
hospodárske ťažkostí sa ich musia vzdať.
Pomoc verejných inštitúcií, aj keď je veľmi
hodnotná, je často nedostačujúca. Je potrebné
robiť takú politiku, ktorá sa bude viac venovať
rodinám. Jadro rodiny založenej na manžel
stve, je základným kameňom spoločnosti.
V nej ako v pokojnom hniezde sa musí život
obhajovať a chrániť a Deň života pripomína
túto zásadnú úlohu," povedal Svätý Otec.
Na záver požiadal o modlitbu za rodiny,
„aby s Božou pomocou s radosťou a odovzda
nosťou plnili svoju nádhernú úlohu darovať
ľudstvu budúcnosť plnú nádeje".
ZE/-zg-TK KBS

MARIAZELL - DUCHOVNÁ MANIFESTACIA
Stredoeurópske katolícke dní vyvrcholia
v dňoch 21.-23. mája 2004 Púťou národov do
rakúskeho Maríazellu, na ktorej sa zúčastnia
veriaci ôsmich participujúcich krajín.
Stredoeurópske katolícke dni prejavom
vďaky Pánu Bohu za dar slobody pre národy
strednej Európy. Treba sa však zamyslieť nad
tým, ako tento dar využívame, ako si ho ce
níme. Zdá sa, akoby sme sí málo uvedomovali,

že so slobodou sa nutne spája zodpovednosť
- ako slobodu správne využívať.
Biskupi pripomínajú, že „spoločná púť
katolíkov z ôsmich stredoeurópskych národov
do Mariazellu má byť predovšetkým vyznaním
našej viery a súčasne vzájomným povzbude
ním sa vo viere. Má to byť príležitosť spoločne
sláviť našu vieru a zároveň sa tým upevniť vo
viere”, (tk kbs).
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Vladyka Milan spolu s kňazmi - seniormi
Obvyklá nedeľná staroslovienska sv. litur moci na 36-ročného mukačevského biskupa
gia v košickej gréckokatolíckej katedrále bola Teodora Romžu pri dedine Ivanivcy, blízko
1.
februára 2004, v nedeľu, ktorá uvádzaMukačeva na Podkarpatskej Rusi. Biskupa
katolíkov byzantského obradu do predpôst- mučeníka Teodora v roku 2001 Svätý Otec Ján
neho obdobia a má svoje meno - „O mýtni Pavol 11. vyhlásil za blaženého. Následník
kovi a farizejovi", slávnostnou príležitosťou blaženého Teodora na mukačevskom biskup
stretnutia biskupa Mons. Milana
Chautura, CSsR, s kňazmi -senior
mi. V tento deň predsviatku Stret
nutia Pána, spolu so svojím bisku
pom, priniesli pri prestole eucha
ristickú obetu kňazi Košického
apoštolského exarchátu, ktorí sú už
na zaslúženom odpočinku, ale ešte
im dobrotivý Pán Boh udelil toľko
síl, že môžu pomáhať v pastorácii
a boli v takej kondícii, že mohli
prísť do katedrály. Bolí to otcovia
duchovní Ladislav Labaníč, Juraj
Kocák, Gabriel Németh, Ján Parnahaj, Andrej Gyurkovícs, Michal
Maslej, Štefan Danko, Jozef Orenič,
Pavol Dancák st., Juraj Kačala,
Valentín Tkáč. Z celkového počtu
35 kňazov seniorov, ktorí žijú na
území exarchátu, je to asi jedna
tretina.
Na ich príkladnú kňazskú služ
bu poukázal v rámci homílie vla
dyka Milan, keďocenil to, ako kňa
zi - seniori, obetavo znášajúc trá
penia staroby, nie svojimi silami,
ale skrze Božie milosrdenstvo
a moc vysluhujú najmä sviatosť zmierenia skom stolci Mons. Milan Šášík, CM, vyzname
a v tichu a kruhu svojich najbližších prinášajú nal otca Michala, ktorý len zázrakom unikol
Najvyššiemu eucharistickú obetu í každo pri atentáte násilnej smrti, zlatým krížom s oz
denné modlitby.
dobami. Odovzdal mu ho otec biskup Milan
Takéto stretnutia v období sviatku Stretnu Chautur na záver tejto milej nedeľnej slávnos
tia Pána zaviedol vladyka Milan rok po svojom tí, ktorej atmosféru umocňoval svojím spevom
uvedení do úradu a stali sa novodobou tradí Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda pod ve
ciou Košického apoštolského exarchátu.
dením Lucie Lovášovej. Oltárni bratia zavŕšili
Tohoročná slávnosť bola okrášlená nevšed stretnutie s hierarchiou sviatočným obedom
nou udalosťou. Otec Michal Maslej bol v roku a otvorenou debatou na exarchátnom úrade.
1947 ako mladý bohoslovec očitým svedkom
Vladimír Míroššay
brutálneho útoku komunistickej sovietskej
Snímka: Pamätník v Ivanivcí

Silvester v Zemplínskej Širokej
Tak ako v predchádzajúcom roku,
aj v roku 2003 sme si opäť urobili
silvestrovské „stretko". Toľko topánok
na fare určite ešte nebolo. Aj pri stole
sme sedeli na čom sa dalo. Na jednej
stoličke aj traja. Bolo nás už o niečo
viac a najmenšia účastníčka nášho
detského „stretka" mala v tom čase
len tri mesiace. Spravili sme si krásne
agapé a na našom preplnenom stole
nechýbalo ani detské šampanské.
Pospomínali sme si na minulý rok
a v spoločnej modlitbe sme poďako
vali za dobrodenia, ktoré sme v sta
rom roku dostali. Večer sme nechýbali ani na
ďakovnej sv. liturgii, z ktorej sme odchádzali
plní radostí a očakávania, čo pre nás Boh
pripraví v nasledujúcom roku.

Ďakujeme otcovi Štefanovi a jeho rodine,
že to s nami „vydržali".
detí zo Zemplínskej Širokej

PREŠOV -Veriaci jednotlivých cirkevných
spoločenstiev v Prešove veľmi intenzívne slá
vili Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Každý deň od 18. do 25. januára 2004 sa
stretli na ekumenickej bohoslužbe v chráme
alebo modlitebni inej cirkvi. Prešovský gréc
kokatolícky eparcha Mons. ThDr. Ján Babjak,
SJ, sa zúčastnil ekumenickej bohoslužby
v modlitebni cirkví bratskej v stredu 21.
januára, kde predniesol katechézu na tému
Pokoj - ovocie Ducha. Vyberáme niekoľko
myšlienok z tejto katechézy: „Človek si z celej
hĺbky svojej bytosti želá pokoj. Ale často
nepozná podstatu tohto dobra, po ktorom
lačnie všetkými túžbami a cesty, ktorými ho
chce dosiahnuť, nie sú vždy aj cestami
Božími. Preto sa musí naučiť zo svätých dejín,
ako hľadať pravý pokoj a počuť, ako Boh
oznamuje dar tohto pokoja v Ježišovi Kristovi.
Ježíš Kristus svojím utrpením a smrťou zmieril
človeka s Bohom, zadosťučinil za hriech
a znova otvoril ľudstvu prístup k Bohu. Člo
vek, ako hovoria východní otcovia, prestal byť
korisťou pekla, odsúdený na zatratenie,
bezmocný si pomôcť z tohto položenia.
Ježišovou zásluhou nastal pokoj medzí Bo
hom a človekom". Otec biskup ďalej zdôraz
nil, že pre kresťana sa vykúpenie v praxi
nemôže javiť inak, len ako odpustenie hrie
chov a zmierenie sa s Bohom. „Kto toto
neprijíma, neprijíma z kresťanstva nič. Všetky
morálne poučenia, celá náuka viery sa bez
odpustenia hriechov stávajú iba bezúčelnou
teóriou. Kristus nás prišiel spasiť, t. j. zachrá
niť od hriechu a od jeho dôsledkov - od
zatratenia." Potom otec biskup rozobral po
stoj sv. apoštola Pavla k pokoju, pohľad
synoptikov a sv. apoštola a evanjelistu Jána.
V závere katechézy povedal: „Týždeň modli
tieb za jednotu kresťanov sa nesie práve
v duchu Kristovho pokoja. Týmito spoločnými
modlitbami chceme vyprosiť ľudom dnešného
sveta, ale aj sebe samým dar Božieho pokoja.
Chceme byť kresťanmi nielen podľa mena, ale
predovšetkým podľa skutkov. Chceme o po
koji nielen hovoriť, ale túžime ho dnešnému
svetu aj sprostredkovať." Veriaci v Prešove
zakončili Týždeň modlitieb za jednotu kres
ťanov ekumenickou bohoslužbou v Gréckoka
tolíckej katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove.
Témou bohoslužby bola myšlienka: „ísťvpred
v Kristovom pokoji". Na bohoslužbe sa zú
častnil prešovský eparcha Mons. Ján Babjak,
SJ, biskup evanjelickej cirkvi a. v. v Prešove
Igor Mišina, kazateľ cirkví bratskej Daniel
Jurčo, gréckokatolícki, rímskokatolícki
a evanjelickí duchovní. Bohoslužba pozostá
vala z ekténiji - prosieb, z antifón z liturgie
sv. Jána Zlatoústeho, tropárov - menlivých
častí za pokoj, lásku a odstránenie nenávisti.
Nasledovali čítania Božieho slova zo Starého
a Nového zákona. V Matúšovom evanjeliu
zazneli slová: „Čokoľvek ste urobilijednému
z týchto mojich najmenších bratov, mne ste
urobili“. Pred preplnenou katedrálou kate
chézu predniesol farár rímskokatolíckej Far
ností Kráľovnej pokoja na Sídlisku 111v Prešo
ve Jozef Dugas. Celá bohoslužba smerovala
k prosbe: „Pane, daj nám silu nájsť tvoj pokoj
v pokornej a povzbudivej službe najmenším
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členom tvojej rodiny". „Medzi ponukou
pokoja, ktorú nám Ježiš predkladá, a tým,
ako si ju osvojíme a budeme ju žiť v tomto
svete,je úzke spojenie. Môžeme sa uspokojiť,
môžeme byť pokojní, kým čo i len jeden
z tých najmenších trpí nespravodlivosťou,
hladom, nahotou, skrátka čímkoľvek, čo
ponižujejeho dôstojnosť, ktorá mu ako dielu
Božieho stvorenia patrí? Posolstvo prorokov
je jasné: pravý «šálom -pokoj» je tam, kde
sa nachádza jednota a úplnosť, kdeje snaha
o dobro a kde je nastolená spravodlivosť"
(Spoločná iniciatíva Svetovej rady cirkvi
a Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty
kresťanov: „Svoj pokoj vám dávam “ Evanjel
ium podľa Jána 14,23-31. Trnava: SSV, 2003,
s. 48). Na záver sa prihovoril otec biskup
týmito slovami: „Mohli by sme povedať, že
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, je
chválabohu, za nami a máme zase pokoj na
celý rok. Boh nám však znova dáva čas na
to, aby sme to, čo sme prežili spoločne pri
modlitbách, ako kresťania uskutočňovali
počas celého roka. Každodenná modlitba,
čítanie Božieho slova a načúvanie Božiemu
hlasu, ktorý nás volá k zjednoteniu s ním, je
tou najlepšou cestou ako vytvoriť jednotu
medzi nami".
ŠARIŠSKÝ ŠTIAVNIK - V sobotu 24. ja
nuára 2004 slávil prešovský eparcha Mons.
ThDr. Ján Babjak, SJ, slávnostnú archijerejskú
svätú liturgiu pri príležitostí sedemdesiatych
narodenín o. Mgr. Andreja Dujčáka vo far
skom Chráme svätého archanjela Michala
v Šarišskom Štiavniku v svidníckom okrese a
protopresbyteríáte, kde o. Andrej pôsobí ako
farár. Titulárny kanonik Andrej Dujčák pôso
bil 25 rokov až do leta minulého roku v ne
ľahkých podmienkach ako okresný dekan vo
Svidníckom dekanáte. Otec biskup vyzdvihol
jeho zásluhy pre dobro Gréckokatolíckej cirkvi
a vyznamenal ho zlatým protopresbyterským
krížom. V homílii vladyka Ján povedal aj tieto
slová: „Sme tu, aby sme ďakovali Bohu za
dary. Predovšetkým za dar života. Nielen
pozemského, ale aj večného.... Pri tejto svätej
liturgii obzvlášť chceme podákovať za život
vášho duchovného otca - otca Andreja. Jeho
život Boh rozvinul do hĺbky, keďmu dal milosť
tak požehnane pôsobiť vo vašej farnosti
a v celej našej eparchii. Koľko milostí pretiek
lo cez jeho ruky, koľko požehnaní jeho ruky
udelili. Sme tu v tomto chráme, aby sme sa
potešili zo života, ktorý nám Boh dal. Aby
sme sa potešili z toho, že nás Boh povolal nie
len k pozemskému, ale aj k duchovnému, ne
beskému životu. Prosme Boha, aby náš život
bol jednou krásnou piesňou vďaky Bohu za
všetko". V závere slávnosti slová vďaky o. An
drejovi za jeho požehnané kňazské pôsobe
nie predniesol protopresbyter Svídníckeho
protopresbyteríátu o. Mgr. Marek Pulščák
a veriaci farnosti. Bohu, otcovi biskupovi a
všetkým prítomným zo srdca poďakoval jubi
lant, ktorý vo svojom príhovore zaspomínal
na svoju doterajšiu službu Cirkví. Celú sláv
nosť svojím spevom sprevádzal Gréckokato
lícky zmiešaný spevácky zbor z gréckoka
tolíckej farnosti vo Svidníku. (Ľubomír Petrík)
o o o
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chýbal ani vinšujúci pastier. Pretože študen
tom od radosti pukali srdcia, že im Pán doprial
rozveseliť nejedny smutné očká detí, pokúsili
V
predvianočnom období sme stretávalisa ešte zaklopať na dvere Chirurgického odde
ľudí, ktorí po obchodoch zháňali všetko lenia, už spomínanej nemocnice. Lekári a ses
možné, míňali našetrené úspory, len aby tričky len poznamenali, že tu ešte také čosi
Vianoce prežili v hojnosti a bohato obdarovali nemali, ale dovolili im vojsť a hneď sa
svojich blízkych. Tak ako povedal vladyka oddelením niesli známe koledy ako V Viflejemi
ThDr. Ján Babjak, prešovský eparcha, nedáv novina, Koli jasna zvizda z neba zasvitila,...
no v televízií, v mnohých prípadoch ide o akú ktoré potešili a zároveň rozplakali očí nejedné
si darčekomániu a zabúda sa na pravú du ho pacienta. Pacienti im vrúcne ďakovali
chovnú podstatu vianočných sviatkov, preží a nezabudli dodať, aby s Božou pomocou
vanie radosti z narodenia Ježiška v našich dobre zmaturovali.
Nesmierna Božia láska a pokoj naplnili
srdciach a roznášanie tejto radosti všade tam,
nielen srdcia trpiacich, ale aj srdcia tých, ktorí
kde práve absentuje.
Radosť z Ježišovho narodenia sa snažili potešovali. Nádherné bolo záverečné vyzna
v posledný deň školy roku 2003 roznášať aj nie týchto študentov: „Pani učiteľka, sme takí
študenti 4. B. triedy Gymnázia J. Zlatoústeho šťastní, lebo sme mohli potešiť chorých ľudí
v Humennom. Po vystúpeniach v škole, sa so a rozdať toľko duchovných darčekov."
A ja ďakujem Pánu Bohu, za Jeho veľké
svojím programom vybrali na Detské oddele
nie NsP A. Leňa v Humennom. Pani riaditeľka požehnanie, ktorého sa im dostalo aj v týchto
Mgr. N. Suchá im pre detičky prichystala aj študentoch a v svojich modlitbách prosím za
malé darčeky. A tak sa deti spolu s personá každého jedného z nich, aby dobre zmaturo
lom oddelenia mohli potešiť nielen z donese vali a v ďalšom živote žili tak, aby sme sa raz
ných sladkostí, ale hlavne z príchodu malého celá trieda stretli s naším Pánom vo večnosti.
pastierika, novonarodeného Ježiška, jeho
Triedna učiteľka 4. B. triedy
matky Márie a sv. Jozefa, ktoiých doprevádzaGymnázia sv. J. Zlatoústeho v Humennom
li anjelikovia spievajúci vianočné koledy. Ne

Betlehemská radosť

Predvečer ekumenického týždňa
na Terase v Košiciach
Piatok 16. január 2004 bol obyčajný, všed dovania, bola Cirkev opäť slobodná po pre
ný deň a predsa pre gréckokatolíkov, početne vratných zmenách v usporiadaní spoločností."
najväčšej farností v Košickom apoštolskom
Táto časť Košíc - socialistické sídlisko na
exarcháte - farností s chrámom sv. Petra a Pav mieste niekdajšieho vojenského cvičiska la na košickom sídlisku Terasa, to bol sviatočný mala totižto byť bez kresťanského chrámu, či
podvečer. Ako to inak nazvať, keď pri prestole kaplnky. Nesedelo to do plánov mocichtivých
prinášajú Najvyššiemu nektvavú obetu dvaja komunistických súdruhov, mať tam kostol,
biskupi dvoch rôznych katolíckych obradov lebo v centre tejto častí mesta vybudovali
velíkášsky tzv. „Biely dom"- krajské sídlo
v úplnej, dokonalej eucharistickej jednote.
Do tejto mestskej časti Západ, ktorá má komunistickej strany. Ešteže tam bola aj ob
vyše 40 000 obyvateľov, z ktorých sa okolo rovská zasadačka, ktorá potom paradoxne
3000 hlási ku gréckokatolíkom, zavítal na slúžila ako kaplnka, kde sa konali bohoslužby.
pastoračnú návštevu vladyka Mons. Milan Dovtedy, dokiaľ si katolíci nepostavili v jeho
Chautur, CSsR, košický apoštolský exarcha. bezprostrednej vzdialenosti, svoje chrámy.
Pozvanie všestranne agilného miestneho fará Rímskokatolíci kostol sv. Gorazda a Gréckoka
ra ThDr. Michala Hospodára, predsedu Spolku tolíci cirkev sv. apoštolov Petra a Pavla. Človek
sv. Cyrila a Metoda s celoslovenskou pôsob mieni a Pán Boh mení. Tak padli nevšedným
nosťou, prijal aj otec biskup Mons. Bernard -Božím zásahom aj tie naše okovy, ktoré robili
Bober, pomocný biskup a generálny vikár Cirkev neslobodnou..
Možno raz spadnú aj okovy ľudských duší,
Košickej arcidiecézy. Pastieri Božieho ľudu
prišli medzí svoje ovečky, aby im žehnali, tie okovy každého z nás rozdelených kresťa
poučili ich, posilnili vo viere, ozvláštnili, nov, aby všetci kresťania po celom svete mohli
spolu v jednote a v úplnom eucharistickom
okrášlili všedné chvíle.
Ten deň, podľa cirkevného kalendára by- spoločenstve oslavovať a vďakyvzdávať Pánu
zantsko-slovanskej tradície, ktorým sa riadia Bohu.
S
takýmito nádejami do nastávajúcich
gréckokatolíci na Slovensku, sa pripomína
udalosť, kedy všechválnemu apoštolovi sv. modlitieb v rámci ekumenického týždňa sa
Petrovi zázračným spôsobom opadli okovy veriaci rozchádzali v mrazivom piatkovom
z tela a Božím zásahom bol vyvedený zo žalá večere. Po nabádajúcich a uisťujúcich slovách
ra v Jeruzaleme, kde ho uväznil kráľ Herodes najvyšších cirkevných predstavených-bisku
pov o neprestávajúcej Božej prítomnosti, ich
Agrippa (porov. Sk 12,1-17).
„Čohosi podobného sme boli účastní aj my ľudské srdcia boli rozpálené predsavzatiami
pred 15 rokmi" - povedal v homílii otec biskup a túžbou po jednote.
Vladimír Miroššay
Bernard. „To vtedy, keď po 40 rokoch prenasle

SPRÁVY Z DOMOVA

Pevnosť Boyard
Vranovská farnosť Najsvätejšej
Eucharistie 17. 1. 2004 usporiadala
športové popoludnie s názvom „Pev
nosť Boyard".
Prvé podujatie tohto druhu sa ko
nalo v septembri minulého roku. Ma
lo u detí našej farnosti veľký úspech,
preto sa uskutočnil aj druhý ročník.
Na čele tohto športového podujatia
stál náš otec kaplán Mgr. Richard
Harvilko s manželkou Andreou.
Spolu s našimi mladými so zboru Emanuel
pripravili rôzne disciplíny. Po rozdelení detí
všetkých vekových kategórií do družstiev, ako
úvod do celej hry, bolo vykonanie dobrých
skutkov v rodinách nášho mesta. Poistili nás
osvedčením, že prichádzame s dobrými
úmyslami. Ľudia sa určíte potešili, keď pred
svojimi dverami v sobotu ráno, ké je potrebné
všetko upratovať a umývať, uvideli skupinku
detí, ktorá sa ponúkla, že túto prácu s rados
ťou urbí. Mnohí vykonávali rôzne skutky, ako
napr. umývanie okien, vynášanie smetí, umý
vanie chodby, vysávanie, čí odzdobovanie
stromčeka. Ľuďom sa to páčilo a táto pomoc
im prišla vhod. Jedna z rodín k tomu pozna
menala: „Páči sa mi radosť a veselosť detí, ale
najmä ich postoj k životu."

Ostatné disciplíny za touto nijako nezaos
távali. Medzí najzaujímavejšie patrili: odhrabávanie snehu, čo niektorým dalo poriadne
zabrať, chodenie po ľade, hľadanie sladkostí
pod hrubou vrstvou snehovej nádielky, tria
fame kolkov snehovými guľami či navigácia
v snehovom tuneli. Po splnení každej úlohy
sme dostali indíciu, ktorá nám napomohla
zistiť konečné heslo. Ku koncu súťaže sme ešte
zašli k otcovi Furasovi, ktorý nám položil záve
rečnú otázku a po jej zodpovedaní sme dostali
posledné pomocné heslo. Po vykonaní všet
kých disciplín sa vyhodnotila práca družstiev.
Odmenou za našu snahu nám bol kopec
sladkostí. Unavení, uzimení, ale zato s dobrým
pocitom v srdci sme sa vybrali odmenou a dú
fame, že Pevnosť Boyard sa uskutoční aj nabu
dúce.
Rastislav Demko, Radka Koprívňáková

Zjednotení v Kristovi
Hlavným slúžiteľom bol protopres
byter o. Mgr. Michal Kučera z Vranova
nad Topľou - Čemerné. Kázeň adre
sovanú hlavne mládeži predniesla
evanjelická pani farárka pôsobiaca vo
farnosti Soľ Mgr. Marta Ferjová a na
spoločnom prednášaní modlitieb sa
podieľali aj gréckokatolícki a rímsko
katolícki kňazi. Hlbšie prežitie Božej
prítomností medzí nami nám svojím
nádherným spevom sprostredkovali
mládežnícke zbory zo Zámutova,
Čemerného, Solí, Rudlova a Čaklova.
Úprimná vďaka patrí gréckoka
„Volám na Teba, viem, že mi odpovieš, tolíckemu správcovi farnosti Zámutov o. Mgr.
Slavomírovi Krajňákovi, ktorý modlitbové
nakloň ucho dnes ku mojej modlitbe!"
Slová tejto známej piesne zazneli 24. stretnutie zorganizoval í obetavým veriacim,
januára 2004 v gréckokatolíckom chráme ktorí sa postarali o to, že podľa zvyku prvých
v Zámutove v úvode ekumenického modlitbo kresťanov vyvrcholilo naše stretnutie spoloč
vého stretnutia mládeže, ktoré bolo vyvrcho ným agapé - malým pohostením ako preja
lením Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. vom našej vzájomnej kresťanskej lásky.
Nech Boží pokoj, ktorý sme pociťovali po
Pri spoločnej oslave Boha a modlitbe za pokoj
pre svet sa zišli mnohí, nielen mladí veriaci čas spoločného stretnutia, aj naďalej pretrváva
gréckokatolíckej, rímskokatolíckej a evanjelic medzi nami a Kristova láska pramení zo
kej cirkvi augsburského vyznania zo Zámu- všetkých ľudských sŕdc.
Mgr. Martina Tiňová
tova i okolitých obcí.

Uzávierky spravodajstva pre ročník 2004
(7) -10.3.2004;
(8-9) -20.3.2004;
(10) -21.4.2004;
(11) - 5.5.2004;
(12) -19.5.2004;
(13) -2.6.2004;
(14-15) - 15.6.2004;
(16-17) - 13.7.2004;
(18) - 11.8.2004;
(19) -24.8.2004;
(20) - 7.9.2004;
(21) -22.9.2004;
(22) -6.10.2004;
(23) -18.10.2004;
(24) -3.11.2004;
(25-26) - 15.11.2004.
Správy zaslané po termíne uverejníme v najbližšom nasledujúcom čísle. Správy staršie ako 3 mesiace
neuverejňujeme. V prípadeväčšieho množstva správ ich uverejňujeme postupne. Ďakujeme za pochopenie.

PREŠOV - Prešovský katedrálny zbor sv.
Jána Krstiteľa, pod vedením dirigenta
Františka Šestáka, prispel svojim vystúpením
k sviatočnej atmosfére na Zachejovú nedeľu
dňa 25. januára v chráme sv. Jána Krstiteľa
v Solivare-Soľnej Baní, ktorá je filiálkou
farnosti Prešov - Sekčov, na sv. liturgii celeb
rovanej PaedDr. PhDr. Marekom Pribulom,
PhD. Ako o. Pribula v homílii zdôraznil nebudeme prázdnymi, nepotrebnými vagón
mi, ktoré v stanici nenaložené na vedľajšej
koľaji. Naším poslaním tu na zemi je byť
užitočnými pre Boha a pre naše spasenie. Byť
človekom duchovne prázdnym, nevyužitým
nie je poslaním kresťana-katolíka, ani záme
rom nášho Boha a Spasiteľa. Vystúpenie ka
tedrálneho spevokolu bolo v jeho vyše 35
ročnej existencii po mnohých rokoch druhým
vystúpením v chráme na Soľnej Bani a nepo
chybne prispelo nielen k duchovnému, ale aj
umeleckému zážitku gréckokatolíckych ve
riacich tejto známej častí Prešova, ktorí prišli
na Službu Božiu. Medzi soľnobanskými veria
cimi je veľa gréckokatolíkov pochádzajúcich
z oblasti Domaše-Vaľkova, ktorí boli pred
takmer 40-rokmi presídlení do Prešova-Soľnej
Bane z dôvodov výstavby priehrady. (Peter
Krajňák, Prešov)
RUSKÁ KAJŇA -Sláva a vďaka ti Bože za
to, že si nám pred pol rokom poslal duchov
ného otca Františka Kuzmíaka. U nás v Rus
kej Kajní (farnosť Pakostov) sa hneď od
prvých dní činil a vykonával obrady, ktoré
ako sám hovorí „nám zanechali naši otcovia".
Boli to svätenie plodov ovocia, odpustová
slávnosť na sviatok svätého Michala Archan
jela, sviatok svätého Mikuláša, Povečerie
pred Narodením Pána, ale aj posvätenie na
šich príbytkov na sviatok Bohozjavnia Pána,
ktoré neboli svätené snáď aj 20 rokov. Zorga
nizoval aj niekoľko brigád na opravu farskej
budovy. Okrem toho máva veľmi pekné
a povzbudivé kázne a nás veriacich vedie
svojím príkladom.
Za túto jeho zodpovednú prácu mu ďaku
jeme a vyprosujeme veľa trpezlivosti, zdravia
a duchovných síl, lásky i požehnania od
Nebeského Otca a Presvätej Bohorodičky,
(veriaci z Ruskej Kajne)
POPRAD -156 veriacich Gréckokatolíckej
farnosti v Poprade prijalo toto pozvanie
a vytvorilo miesto pre Ježiša vo svojom srdci
i medzí sebou. Takýmto spôsobom sme spo
ločne vyjadrili radosť, spojenú s narodením
Ježiša Krista a s jeho príchodom na tento
svet. Bol to už v poradí štvrtý ples a konal sa
v Zrkadlovej sále SOU stavebného v Poprade.
O zábavu a spríjemnenie atmosféiy sa posta
rala hudobná skupina a taktiež mladí našej
farnosti, ktorí svojím tanečným a speváckym
umením spestrili program tohto pekného
večera. Veľmi zaujímavým bodom programu
bola bohatá tombola. Veľa zúčastnených sí
tak domov odnieslo aj darčeky. Malí sme
dobrý pocit z vynikajúcej zábavy a z toho, že
sme svojou účasťou podporili dobrú vec,
keďže výťažok z tohto plesu bude použitý na
výstavbu nášho rozostavaného gréckokato
líckeho chrámu. (Miroslav Bartoš)
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Tretie posolstvo Jána Pavla II. pre Slovensko
ýnimočnou udalosťou nielen v očiach
Slovákov ale aj v celosvetovom meradle
sa stala v poradí 102. apoštolská cesta Jána
Pavla 11. na Slovensku. Svätý Otec priniesol
Slovenskému národu veľmi vzácne posolstvo
evanjelia Ježiša Krista, a preto je veľmi dôle
žité „zatiahnuť na hlbinu" a nanovo si ho pri
pomenúť. O to sa budeme snažiť v najbližších
úvahách.
Od čias Veľkomoravskej ríše, ba ani v čase
tisícročného „područia" veľkej Uhorskej ríše
náš Slovenský národ nezažil zo strany pápe
žov toľkej pozornosti ako práve v posledných
trinástich rokoch (vo svojej krátkej histórii od
roku 1990 až do roku 2003). Svätý Otec,
konkrétne prvý slovanský pápež Ján Pavol 11.,
navštívil „maličké" Slovensko trikrát. Tejto,
v našej histórií unikátnej, udalostí je nevyh
nutné zo strany nás Slovákov venovať pozor
nosť a oživovať jeho posolstvá v našich srd
ciach tak, ako to činila Panna Mária, Ježišova
Matka. Veď Svätý Otec je viditeľným námestní
kom Krista na zemi medzi nami...!

V

Prvé posolstvo / 21. -22. apríl 1990

„Veľa Veľkých piatkov prešlo, kým po šty
ridsaťročnom putovaní púšťou Slovenskému
národu svitlo Veľkonočné ráno s radostným
Aleluja. " Týmito slovami začal Ján Pavol U.
svoje posolstvo radostnej zvesti evanjelia
v Bratislave na Vajnorskom letisku na úvod
bohoslužby, aby upevnil Slovákov vo viere
v zmŕtvychvstalého Krista.
Bolo to radostné stretnutie otca so svojimi
deťmi, ktorí sa stretnú hneď, ako je to možné,
keď je im to dovolené po nechcenom dlhom
odlúčení. Veď Svätý Otec prichádza do vte
dajšieho česko-slovenského hlavného mesta
(do Prahy) len dva dni po obnovení diploma
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tických vzťahov medzi Vatikánom a Česko
slovenskom...
Jeho úprimné slová z tejto apoštolskej cesty
stoja za to, aby sme si ich pripomenuli a na
novo sa zamysleli nad ich hodnotnou a stále
aktuálnou výpoveďou.
Pre Slovákov na letisku v Bratislave Svätý
Otec povedal: „S radosťou prichádzam medzi
vás na Slovensko, aby som vás upevnil vo
viere v zmŕtvychvstalého Ježiša Krista.
Zmŕtvychvstanie je kľúčová udalosť Božieho
diela v dejinách človeka a celého stvorenia."
Pripomenul dôležitosť hlásania radostnej
zvestí evanjelia naším predkom v osobách
svätých Cyrila a Metoda: „Od tých čias kultúra
a život Slovákov sú poznačené kresťanskou
vierou,...čo prináša hojné plody svätosti... Drahí
Slováci a Slovenky, pápež vie, ako veľmi ho
máte radí. Vaša dvojaká láska k Panne Márii a
k Petrovmu nástupcovi je vzácne dedičstvo,
ktoré vaši predkovia p rijali od sv. Cyrila a
Metoda a odovzdali vám. Pokračujte, opakujem
vám, pokračujte tak aj v budúcností! " Mládeži
povedal: „Nebojte sa Ježiša
Krista! Onje vaším skutočným
priateľom, on vás nikdy ne
opustí. " Všetkým veriacim
povedal: „Buďte zjednotení
okolo svojich biskupov... nech
je biskup skutočným Otcom a
Pastierom pre každého...!"
A na záver povedal: „ Verím,
že Európa má možnosť oživiť
v plnej miere ľudské a kresťan
ské hodnoty ktoréju preslávili
v dejinách a v dobrom ovplyv
nili aj iné kraje sveta."
Tieto slová, aj keď vyše
desaťročie staré, nestrácajú
na aktuálnosti.

program pre život v súčasností...Kresťanská
kultúra, ktorá osvetľovala dejinnú cestu vášho
ľudu, má aj dnes pomáhaťSlovákom na ceste
k svornému spolužitiu v spoločenstve európ
skych národov. Nebojte sa !”
Kresťanom katolíkom zdôraznil potrebu
dobrého poznania í následného uživotnenia
v praxi dokumentov II. vatikánskeho koncilu.
Vyzdvihol žiarivé svedectvo košických muče
níkov, keď ich v Košiciach kanonizoval. Avšak
nezabudol spomenúť aj ďalších hrdinských
synov nášho národa. V Levoči spomenul osoby
biskupov Jána Vojtašáka a Pavla Gojdiča.
V
Prešove dákoval Bohu spolu s gréckoka
tolíckymi veriacimi za dar slobody pre túto
ťažko skúšanú Kristovu cirkev. Povedal:
„Buďte hrdina túto svoju pradávnu tradíciu...
chráňte ju, aby ani jedno vaše spoločenstvo
sa nezmenšilo alebo dokonca nezmizlo... Vyšli
ste obnovení a posilnení aj vďaka svedectvu
a krvi početných mučeníkov... Spomeniem
utrpenie biskupa Vasiľa Hopku a mučeníctvo
biskupa Pavla Gojdiča... Buďte vďační Bohu
za bohatstvo, ktorým vás obdaroval a zostaňte
verní darom, ktorými vás zahrnul. “
Tretie posolstvo / 11. -14. sept. 2003

Svätý Otec mal pred návštevou Slovenska
dve dôležité apoštolské cesty. Bola to náročná
5-dňová - stá (jubilejná) v Chorvátsku, kde
beatiťíkoval sr. Máriu Petkovičovú a lOl.-vá
10-hodínová cesta v Bosne-Hercegovine, kde
beatíťíkoval Ivana Merza. Potom nasledovali
únavné horúce dva letné mesiace a zároveň
mal pred sebou októbrovú oslavu významné
ho „strieborného" jubilea svojho pontifikátu.
Ak k tomu prirátame zlý zdravotný stav, tak
by sa ník nedivil, keby už z pred Vianoc roku
2002 avizovaná cesta pápeža na Slovensko
sa odložila.
O to väčšiu radosť sme zažili, keď sa tretie
Druhé posolstvo / 30. jú n stretnutie s pápežom v našej krajine zreali
- 3 .jú l 1995_____________
zovalo.
Prvé jeho
po prílete zneli: „Prichá
V
rozlúčke Svätého
Otca slová
na
konci bohoslužby na Vajnor dzam ako pútnik evanjelia, prinášajúc všet
skom letisku zazneli z jeho úst kým pozdrav pokoja a nádeje...
Už v úvode vyzval Slovensko k vážnym
slová:... všetkých vás pozdra
vujem. Dúfam, že to nie je úlohám: „Milovaní, prispejte svojou bohatou
„zbohom", ale „dovidenia"!" kresťanskou tradíciou k budovaniu identity
Tieto slová sa prorocky splnili novej Európy. Neuspokojte sa iba hľadaním
o päť rokov neskôr, keď Svätý ekonomických výhod. Veľké bohatstvo môže
Otec prišiel už na samostatné Slovensko. Bolo vskutku vyvolať aj velkú chudobu. Iba budo
to 30. júna 1995. Hneďv úvode povedal: „Dnes vaním spoločnosti, ktorá napriek obetiam
k vám prichádzam ako pútnik Ježiša Krista a ťažkostiam rešpektuje ľudský život vo
povzbudiť vás, aby ste pokračovali v ceste, všetkých jeho formách, propaguje rodinu ako
ktorú ste nastúpili. Sloboda a pokoj sú výdo miesto vzájomnej lásky a rastu osoby, hľadá
bytky, ktoré treba deň čo deň chrániťa rozvíjať spoločné dobro a je pozorná k potrebám
najslabších, možno zabezpečiť budúcnosť na
účinnou spoluprácou všetkých občanov."
Ďalej zdôraznil: „Slovenské dejiny svedčia pevných základoch, blahodarnú pre všet
o tom, aká dôležitá je kresťanská tradícia. Ona kých. "
Týmito slovami vyburcoval Slovenský
je pevným základom, na ktorom možno posta
viťživot a rozvoj celej spoločnosti... táto krajina národ k spoločnému úsiliu o pokoj, prosperitu
je zásluhou sv. Cyrila a Metoda hlboko po a úprimnú jednotu v bratskom duchu a vo
značená evanjeliom ...sam a ústava vašej vzájomnom porozumení.
Slavko Ganaj
republiky uznáva a predkladá bohaté občian
Snímka: archív redakcie
ske i duchovné dedičstvo kresťanstva ako
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-------- MODLITBA OTCOV PÚŠTE ----------

Náš otec sv. Sofronios, jeruzal. patriarcha
ofronios, Ktorého grécke meno znamená
mierny alebo zdržanlivý, prípadne roz
vážny, sa narodil okolo roka 560 v sýrskom
Damasku ako syn urodzených, majetných
a nábožných rodičov Plínthía a Myry. Vo filo
zofií, ktorej sa venoval, získal taký rozhľad,
že dostal prívlastok Sofista {Múdry), ktorému
sa tešilo iba zopár najvzdelanejších mužov
staroveku. Sofronios však čoraz silnejšie
pociťoval túžbu získať múdrosť, ktorá je zhora,
ktorá je božská, preto sa rozhodol venovať ná
boženským záležitostiam a začal vyhľadávať
otcov duchovného života.
Po príchode do Jeruzalema navštívil Kláš
tor svätého Teodóza Veľkého. Tam sa zozná
mil s kňazom a mníchom Jánom Moschom,
ktorý sa stal jeho priateľom a duchovným uči
teľom. Spoločne navštevovali jednotlivých
askétov a dôsledne si zapisovali ich životné
príbehy. Takto vznikala kniha
s názvom Leímón, teda Lúka
čí Kvetinová záhrada, ktorú v
roku 787 odobril aj Druhý nicejský snem - siedmy eku
menický koncil.
Po zavraždení cisára Maurícia (582 - 602) hrozil Rím
skej ríši vpád Peržanov, preto
Sofronios a Ján Moschos odišli
do Antiochíe. Peržania naozaj
zaútočili a v roku 614 sa do
konca zmocnili svätého Kríža.
Sofronios a Ján Moschos me
dzitým dopĺňali svoju knihu
Leimón o ďalšie životné príbe
hy kresťanských askétov. Po
tom odcestovali do egyptskej
Alexandrie, kde v uvedenej
práci pokračovali.
V Alexandrii sa Sofronia
zmocnila vážna choroba,
takže predpokladal skorú smrť, a požiadal
o udelenie mníšskeho podstrihnutia. Keďvyzdravel, viedol veľmi prísny asketický život,
aký zodpovedal jeho novému životnému
stavu. Sofronios a Ján Moschos sa stali blízky
mi priateľmi svätého Jána milosrdného (litur
gická pamiatka 12. novembra), tamojšieho
patriarchu. Preukázali mu významnú pomoc
v teologickom zápase proti severiánom, jednej
z vetiev bludu nazývaného monoťyzitizmus.
Severiáni tvrdili, že Kristus síce mal dve priro
dzenosti, božskú i ľudskú, no ľudská sa rozply
nula v božskej. V Alexandrii začal mať Soťroníos vážne problémy so zrakom, preto sa
rozhodol prosiťo príhovor svätých divotvorcov
a nezíštníkov Kýra a Jána (liturgická pamiatka
31. januára). Ako prejav svojej vďaky za pri
jaté vyzdravenie napísal ich životopisy.
Po niekoľkých rokoch hrozil vpád Peržanov
aj Egyptu, preto Sofronios a Ján Moschos spo
ločne s Jánom Milosrdným nastúpili na loď
a odcestovali do Konštantínopola (dnešný Is
tanbul), hlavného mesta Rímskej ríše. Po ceste
alexandrijský patriarcha ochorel a zomrel.

S

Svätý Sofronios si uctil jeho pamiatku nádher
ným pohrebným prejavom a vybral sa do
Ríma, kde spolu so svojím duchovným učite
ľom prežil niekoľko rokov. Tam Ján Moschos
zomrel, ale ešte predtým požiadal, aby jeho
telo pochovali na vrchu Sínaj alebo v Kláštore
svätého Teodóza Veľkého. Soťroníos teda vzal
jeho telo a odcestoval do Jeruzalema. Násled
ne v roku 628 bol svätý Kríž vrátený na pôvod
né miesto a jeruzalemský patriarcha Zacharíáš
znova zaujal svoju katedru. Po niekoľkých ro
koch dal cisár Hérakleíos (610 - 641) z bez
pečnostných dôvodov previesť svätý Kríž do
Konštantínopola, čo sa ukázalo ako preziera
vé.
V
roku 634 bol Sofronios zvolený za nového
jeruzalemského patriarchu. V tomto období
musel veľa zápasiť s monoteletistamí, teda
zástancami bludnej náuky, podľa ktorej Kris

SPÔSOBY A PROSTRIEDKY
MODLITBY
Prosba a vďakyvzdanie (2. diel)
Jeden z výrokov Otcov dáva jasne najavo,
ako si pustovníci cenia tajomstvo Eucharistie.
Hovoria o veľmi prostom dedinskom kňazovi,
ktorý sa pre zápal, s akým slávil Eucharístiu,
celý stával plameňom. Biskupovi, ktorý sa
tomu čudoval, potom povedal: „Existuje snáď
biskup alebo kňaz, ktorý by mohol vysluhovať
božské tajomstvá bez toho, že by vstúpil do
božského plameňa?" (Na vysvetlenie - bož
ský plameň je synonymom pre život Svätého
Ducha, znamená to mať účasť na radosti,
ktorou je sám Boh.) Maxim Vyznávač (+ 662,
liturgická pamiatka 21.1.) preto hovorí: „Boh
povolal stvorenia z nebytia k bytiu nie preto,
že by mu niečo chýbalo, ale aby sa stvorenia
v miere, ktorá odpovedá ich bytiu, mohli
podieľať na jeho blažeností a došli tak
k radosti. A on sám aby sa potom radoval,
keď vidí ich šťastie, a aby ich živil zo svojho
nevyčerpateľného prameňa."

Aktuálna m odlitba
Ďalším spôsobom modlitby Otcov púšte
je prežívanie prítomného okamžiku s Pánom,
keď platí, že žiť tu a teraz je tou najlepšou
cestou k nemu: „Je jeden hlas, ktorý volá
k človeku až dojeho posledného dychu: obráť
sa dnes."
Jeden pustovník, keďsa ho pýtali, ako žije,
odpovedal: „Od tej doby, čo som sa vzdal
sveta, hovorím sám sebe: ,Dnes si sa narodil,
dnes si začal slúžiť Bohu, dnes si tu začal žiť
ako hosť. Buď taký každý deň, ako cudzinec,
ktorý sa zajtra musí dať na cestu.' To radím
sám sebe každý deň."
Kto dokáže dobre prežívať prítomný
tus síce mal dve prirodzenosti, božskú í ľud
okamžik, svedčí o sebe, že svoju minulosť
skú, no nemal ľudskú vôľu, iba božskú. Patriar
odovzdal Božiemu milosrdenstvu a že sa
cha preto zvolal miestny snem a po jednotli
s nádejou pozerá do budúcností, ako to
vých cirkách rozposlal jeho dokumenty, v kto
potvrdzuje Pseudo-Makarius: 1keďje niekto
rých sa vyvracajú názory monoteletistov. Uve
pred Bohom spravodlivý, jeho svedomie mu
dené dokumenty sa čítali na Treťom konštanmá povedať: Každý deň začínam znova. Kaž
tínopolskom sneme z rokov 680 až 681, teda
dý deň nech je sprevádzaný nádejou, že sa
na šiestom ekumenickom koncile. V roku 638
dostaneme do budúceho kráľovstva spásy.
po dvojročnom obliehaní mesta Arabi dobyli
Často sí opakuj: Ak som sa dnes nedokázal
Jeruzalem, no ešte predtým sa Sofroniovi
oslobodiť, zajtra sa mi to podarí! Kto má
podarilo vyjednať s kniežaťom Omarom rela
v úmysle vysádiť vinicu, skôr než sa pustí do
tívne znesiteľné podmienky kapitulácie.
práce, je živený nádejou a radosťou a v svojej
V
roku 641 alebo 644 patriarcha odišiel myslí si už predstavuje vinobranie a počíta
z pozemského do večného života. Popri uve
zisk ešte skôr, než je víno dozreté. Takto
dených dielach zanechal po sebe knihu Vý
naladený sa pustí do práce.
klad liturgie, ktorá dodnes predstavuje veľmi
A čo my, s akou náladou vstávame do
dôležitý prameň poznania bohoslužobného
nového dňa...? A máme vôbec odvahu mať
vývoja, nádhernú modlitbu veľkého svätenia
radosť z toho, čo sa deje práve tu a teraz?
vody na sviatok Bohozjavenía (6. január), veľa
liturgických textov a množstvo ďalších spisov.
Upravil: Juraj Gradoš
Preložené z titulu: Bonaventura J. Štívar,
OFM Cap.. Modlitba Otcu poušté, Matice
Marcel Gajdoš
cyrilometodéjská, s. r. o., Olomouc, 1998
Snímka časti pôvodnej jeruzalemskej
konštantínovej baziliky: archív redakcie
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ANKETA
Začiatkom roku sme sa piatich náhodných chod
cov v uliciach mesta Prešov opýtali: "Je podľa
vás znečisťovanie životného prostredia hrie
chom?" Prinášame ich odpovede.
František Kostráb, dôchodca
Podľa môjho názoru určite áno.
■Od malička som viedol svoje
deti k tomu, aby mali pozitívny
vzťah k prírode. Ja napríklad
chodím do prírody a zbieram
odpadky. Takisto sa starám
o okolie svojho domu. Je to istá
časť, ktoré patrí mne a ja sa ju
snažím zveľaďovať.

É

Katarína, študentka
Podľa mňa áno, lebo keď člo
vek ničí prostredie, ubližuje
všetkým a keď spraví nejakú
hlúposť, niečo tým poškodí. Tak
škodí všetkým, nielen sebe.
Preto to považujem za hriech.
Teodózia, rehofná sestra
V každom človeku je akýsi po
riadok. Odhodenie papierika
by malo vadiť človeku. Všetko
má svoje miesto a na tie od
padky boli predsa vyrobené
koše. Znečisťovanie prostredia
je nevychovanosť. Je veľmi po
trebné, aby sa s touto výcho
vou začalo v rodinách od naro
denia dieťaťa.
Anna, študentka GBF
Najprv by som sa zamyslela
nad tým, čo je vlastne hriech?
Ja by som to definovala tak, že
hriech je protiklad proti nášmu
svedomiu. Odhodenie odpad
ku do prírody alebo iné zne
čistenie životného prostredia je
u každého človeka ponímané
ináč - čí je alebo nie je to hrie
chom. Podľa môjho svedomia
je to dosť ťažký hriech, lebo, čo
je životné prostredie? Je to
všetko okolo nás a to sme to
nevytvorili my a ani na tom
nemámežiadnu zásluhu. Stvo
ril to niekto iný - teda Boh.
Naše znečisťovanie a búranie
životného prostredia je hriech
nielen voči prírode, ale aj voči
nám.

i

Frantí^ek’ samostatný odborový referent
M H S p B Súhlasím s tým, že je to hriech.
S ? 31 i • Znečisťovanie prostredia je urJm &|-čitý prejav nekultúrností. Tam
™ jednoznačne zlyhávali rodičia.
m BBBfa'
i Pokiaľ rodičia nevedú deti od
prvých krôčikov až po dospe
losť, nevypestujeme v nich,
aby boli natoľko uvedomelí
ako iné napr. škandinávske
národy. Z nich by sme sí mali
brať príklad.
S. Bamburák
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Všetko tvorstvo
nech chváli Pána

Znaky blížiacej sa jarí sú zo dňa na deň zreteľnejšie. Slnko už robí
výrazne väčší oblúk cez oblohu a viac ohrieva stále teplejšími lúčmi
studenú zem. Vietor z juhu prináša teplý a vlhký závan jarnej vône
z teplejších oblastí zeme a zurkot horských potokov nám hlási, že sa
topia aj posledné zvyšky snehu na horách. Ba sú neklamným dôka
zom, že sa opäť prebúdza život v prírode, aj prvé púčky snežienok,
prvosienok, scíl, čí šafránov, ktoré prinášajú svieže farby do šedivej
prírody po zime. Do tejto tichej symfónie prebúdzajúcej sa prírody
pridávajú svoj part aj operení speváci, ktorí nešetria chválami na
oslavu svojho Stvoriteľa. Tešia sa v svojej prirodzeností zo svojho
života, ktorý im daroval Stvoriteľ, hoci si to nemôžu ani uvedomiť.
ento možno trošku poetický úvod je však požehnal a povedal im: .Ploďte sa a množte
len slabou ozvenou toho, čo nachádzame sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte
na mnohých miestach vo Svätom písme ako nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad
chválospevy na Boha Stvoriteľa, a z čoho sa všetkou zverou, čo sa hýbe na zemí!''' (Gn
chceme povzbudiť ku chválospevu nielen za 1,28). Ale hĺbku a šírku panovania nad tým,
príchod novej jarí, ale vôbec za celé stvoren- čo Boh svojou múdrosťou stvoril, podmienil
stvo, ktoré nám Boh daroval zo svojej veľkej tým, aby človek svet spravoval vo svätostí
a spravodlivosti {porov. Múd 9,1-3).
lásky k nám.
Oslava Boha Stvoriteľa pokračuje v 19.
Najbohatšou biblickou knihou s chválo
spevmi na Boha Stvoriteľa sú žalmy, kde žalme veršami: „Nebesia rozprávajú o sláve
čiovek s celým tvorstvom spoločne dobrorečí Boha a obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu
Pánovi. Už v ôsmom žalme sa žalmista pýta: o tom podáva správu a noc noci to dáva na
„Čože je človek, že naň pamätáš, a syna známosť. Tam hore vybudoval stan pre slnko
človeka, že sa ho ujímaš? Stvoril si ho len a ono z neho vychádza sťa ženích zo svojej
0 niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si komnaty a raduje sa ako bežec pred veľkými
ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad pretekami. Na jednom kraji neba sa vynára
dielami tvojich rúk. Všetko si mu položil pod a uberá sa k druhému, pred jeho žiarou sa nič
nohy: ovce a všetok domáci statok aj všetku ukryť nemôže." Vidíme ako v krásnych
poľnú zver, vtáctvo pod oblohou a ryby v morí básnických obrazoch sa ešte aj slnko raduje,
1všetko, čo sa hýbe po dne morskom. Pane, že môže plniť svoje poslanie v stvoriteľskom
náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na Božom pláne.
Žalm 92. hovorí: „Tvoje počínanie, Pane,
celej zemi!“ (Ž 8,5-10). Žalmista chce tým
zvýrazniť to základné poslanie človeka, ktoré ma napĺňa radosťou a plesám nad dielami
dostal od Boha už v raji, kde ho povoláva tvojich rúk. Aké veľkolepé sú tvoje diela, Pane,
k účasti na jeho vláde nad svetom: „Boh ich a aké hlboké tvoje myšlienky!" Tu už cítime,

T

že skutočné panovanie nad celým vesmírom dal zmysel každej veci, každému stvoreniu,
naozaj prináleží iba Bohu Stvoriteľovi, ktorého on stanovil poriadok a dal zákony kozmické
vznešenosť oslavuje aj ďalší 93. žalm v slo i prírodné a pre človeka zákony mravné, kto
vách: „Pán kráľuje, velebou sa zaodel; zaodel rými tento poriadok celého univerza udržuje.
sa Pán, udatnosťou sa prepásal. Tak upevnil Toto si musíme my ľudia dobre uvedomiť
zemekruh, že sa nazachveje. Pevný je tvoj trón a rešpektovať to.
Je teda za čo chváliť Pána, a preto žalm
oddávna, ty si od vekov.“ Nie moc, vláda
a panstvo človeka nad prírodou je cesta k jej 148. to aj slávnostne spieva: „Chváľte Pána
zachovaniu, ale vláda Boha Stvoriteľa a jeho z nebies, chváľte ho na výsostiach. Chváľte ho,
Slova, skrze ktorého a pre ktorého všetko všetci jeho anjeli; chváľte ho, všetky nebeské
stvoril, a spolupráca človeka s ním vo svätosti mocností; chváľte ho, slnko a mesiac; chváľte
ho, všetky hviezdy žiarivé. Chváľ Pána, tvor
a spravodlivosti.
Jeden z najkrajších žalmov na oslavu Boha stvo pozemské, vrchy a všetky pahorky, ovoc
stvoriteľa je žalm 104., ktorý začína í končí né stromy a všetky cédre, divá zver a všetok
dobrorečením: „Dobroreč, duša moja, Pánovi; dobytok, plazy a okrídlené vtáctvo. Králi zeme
Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký. Odel a všetky národy, mládenci a panny, starci
si sa do slávy a veleby, do svetla si sa zahalil a junáci," chváľte ho bez konca.
Vrcholom chvál je chvála, ktorú Boh prijí
ako do rúcha." V tridsiatich piatich veršoch
tohto žalmu žalmista oslavuje a dobrorečí ma od jediného slobodného tvora, ktorého
Bohu Stvoriteľovi za všetko vo vesmíre, ktoré stvoril na svoj obraz, od človeka. Tá prevyšuje
nás obklopuje, za všetko na zemi, na ktorej všetky chvály celého stvorenstva, pretože
my žijeme. Dobrorečí Bohu za nebesia, za pochádza z jeho slobodného rozhodnutia.
slnko, mesiac a hviezdy, za oblaky, za vetry, Tieto chvály žalmista umiestnil do posledného
za zem, oceány, za pramene vôd a potoky, 150. žalmu a je výzvou pre každého z nás,
z ktorých sa napája všetka poľná zver, za ktorí nesieme svoj podiel zodpovednosti za
vtáctvo, ktorého pieseň zaznieva spomedzi tento svet, za jeho kvalitu, za jeho správny,
konárov stromov. Za trávu, ktorú dáva Boh pre zdravý a trvalo udržovateľný vývoj tak, aby
ťažný dobytok, za chlieb, ktorý vyvádza zo bola naša zem zdravým prostredím aj pre
zeme, a za víno, ktoré obveseľuje srdce člo tých, ktorých Boh ešte len povolá k životu.
Veriaci človek bude môcť túto úlohu múdre
veka. A naša oslavná pieseň spolu zo žalmis
tom pokračuje a ďakuje za všetko, čo Boh ho a zodpovedného správcu nad dielami
stvoril. Za stromy Pánove, aj cédre Libanonu, Božích rúk zvládnuť iba vtedy, ak bude Boha

SO N ETY
NA R Á Z C E S T Í
V a le n a 3 u W č k o v á

I.
7Ma v š e t k ý e k k r íž o c k pri c e s t e
si p o n ú k a l mi n á d e j.
S t r e t n u t ie n a š e n e is té
s a p ý t a lo , k a m z á jd e m

a k n a le je š mi silu s á m
d o d u š e s la b e j v s t ŕ a c k « ,
Č ?c lp o v e .c ľ d á v n o n e U ľ a d á y n

len id e m s te b o u . 'H ľa , tu

j a v tv o jo m te m n o m n á r u č í
tú ž im s a b o le s ť n a u č iť
v p o k o ji p r ija ť c e lú ;

k e d ú z k o s ť n em ej s a m o ty
c k c e š v d o b r o v o ľ n o m z a ja t í
v y m e n iť z a d ô v e r u .

II.
C ^ a s v lia l s a d o m inúty

v p r ie s t o r e n e - p o z n a n o m ,
k e d s to jíš z a b u d n u tý ,
k e d b lú d iš v s e b e s a m o m .

V o k n is k u e x t r é m o v si
v y s t a v a l k a t e d r á lu .
V ú s m e v e p la c k ý c k o č í
u k r ý v a š d u š u m alú ,

čo on zasadil. Na nich si vrabce hniezda uznávať za jediného Pána a majiteľa všetkého
stavajú a na ich vrcholcoch bývajú bociany. a keď mu bude vzdávať za všetko radostné
Vysoké štíty patria kamzíkom, v skalách sa chvály: „Chváľte Pána v jeho svätyni, chváľte
skrývajú svište. Aké mnohoraké sú tvoje diela, ho na jeho vznešenej oblohe. Chváľte ho za
Pane! Všetko si múdro urobil. Zem je plná jeho činy mohutné, chváľte ho za jeho ne
tvojho stvorenstva a všetko to čaká na teba, smiernu velebnosť. Chváľte ho zvukom poľ
že im dáš pokrm v pravý čas. Ty im ho dávaš nice, chváľte ho harfou a citarou. Chváľte ho
a oni ho zbierajú, otváraš svoju ruku, sýtia sa bubnom a tancom, chváľte ho lýrou a flautou.
dobrotami. Len čo odvrátiš svoju tvár, už sa Chváľte ho ľúbozvučnýmí cimbalmi, chváľte
trasú; odnímaš im dych a hneďhynú a vracajú ho jasavými cimbalmi; všetko, čo dýcha, nech
sa do prachu. Keď zošleš svojho ducha, sú chváli Pána.”
stvorené a obnovuješ tvárnosť zeme. Pánova
Aleluja !
chvála nech trvá na veky. Onje Stvoriteľ, darca
Jozef Voskár
Snímky: M. Legutky
života, udržiavate!' a obnovíte! všetkého, on

v e r n o s ť j e k o S lo v u ,
k o c b ú riš s a v ž d y z n o v u ,
u ž n e d b á n a r á z c e s t ia .

D u c k P r a v d y d á v a s ily
p o v z n ie s ť s a n a d o m y ly ,
ís ť z a tý m , k to j e íS e s ta .
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Rozhodols) sasprávnej zatínaš prezeraťstránky, ktoréti pomôžuzmetal*svet*

Budúcnosť človečenstva závisí od zodpo
vednosti našej generácie. Zvlášť v dnešných
časoch, keďv našom prostredí zúri informač
ný hurikán, je potrebné sa v dostatočnej mie
re venovať formácii detí a mládeže. Svet
dnes, ako nikdy predtým, potrebuje ľudí, ktorí
sú ochotní a schopní dávať, ktorí dávajú veľa
času, lásky a kus seba samého ďalším deťom
a mladým ľudom a najmä tým, o ktorých
okolie javí malý záujem. Práve minulý rok
v apríli vzniklo na území košického exarchátu
dobrovoľné združenie mládeže - AETÓS http://www.aetos.sk. Združenie úzko spolu
pracuje s Radou pre Rodinu a mládež košic
kého apoštolského exarchátu - sekcia pre
mládež, pripravuje akcie pre mladých v rámci
kraja a okresov, ponúka vzdelávanie pre
mladých ľudí, ochotných dať sa do služby pre
ďalších mladých. Cieľom tohto združenia je
formovať osobnosť mladého človeka na
angažovanie sa v Cirkvi i v spoločností a vy
tvárať kultúru, ktorá podporuje rodinu a spo
ločenstvo a vytvára jasnú ponuku pre zmyslu
plný kresťanský životný štýl.
Internetové stránky tohto združenia sú
denne aktualizované a prinášajú množstvo
informácií o aktivitách združenia, množstvo
fotografického materiálu z formačných
stretnutí animátorov, a pod.
Úvodné stránky prinášajú informácie
o najnovších aktivitách a cieľoch združenia.
Na nasledujúcej podstránkeje zoznam členov
spoločenstva Aetós, ktorá je v súčasností v re
konštrukcii a pripravuje informácie pre budú
cich členov. Jednou z najnavštevovanejších
podstránok je BYSTRÁ - stretnutie mládeže.
Stretávajú sa tu dievčatá a chlapci, ktorí
v spoločenstve s ostatnými hľadajú spoločen
stvo s naším Pánom Ježišom. Tento web
informuje o predchádzajúcich ročníkoch, kde
je obsiahly fotografický materiál (cca 1100
fotografií) a postrehy účastníkov zo stretnutí.
Obohatením je odkaz na ďalšie stránky
o tomto jedinečnom stretnutí gréckokatolíckej
mládeže s možnosťou diskusie na iných
portáloch. Ďalším zaujímavým odkazom je
Anima škola, ktorá začala svoje pôsobenie
začiatkom tohto roka a bude pokračovať až
do júna tohto roka. Podrobnejšie informácie
je možné nájsť práve na tomto odkaze. Na
podstránke Animátori}e možné nájsť zoznam
všetkých tých, ktorí už certifikát animátora
získali, ale aj tých, ktorí sa naň pripravujú.
Zároveň je tu možné získať zopár fotografií
z víkendových stretnutí. Fotografiám sa venu
je nasledujúci odkaz na fotogalériu, ktorá je
v rekonštrukcii a bude sa postupne dopĺňať
novým materiálom.
Gabriel Paľa, palagrk@stonline.sk
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Kto má pravdu? ŠUola či cirkev?
Mnohokrát sa mladý človek dostáva do situácie, keď sa mu vtĺka
v škole do hlavy niečo, čo nie je v súlade s jeho vierou. Ak by sme
chceli byť objektívni, tak tieto rozdiely môžeme rozdeliť do troch
kategórií.
Rozdiely vo viere_______________________

tosti a každý z nich sa počas stáročí vyvíjal.
Do tejto kategórie môžeme zaradiť rozdiely Ak človek nepozná všetky rozdiely a zákoni
v nazeraní na správanie sa človeka. Tu musí tosti jazyka pisateľa Biblie, tak ju nepozná.
byť kresťan veľmi obozretný. Aj keď naše škol Nedá sa totiž hovoriť o dejepisných riadkoch
stvo í spoločnosť sa hrdia prívlastkom demo tejto knihy v jazyku dávnoveku a chápaní
kratické, neznamená to, že môžeš vždy slo dneška. Bližšie sa tomu venujem v sérii člán
bodne a beztrestne prejaviť svoju mienku. kov o stvorení na stránkach Slova. Ak ide o de
Mnohokrát sa totiž stáva, že školská látka jiny Cirkví, je potrebné poznať oba názory,
obsahuje priame alebo nepriame útoky na konfrontovať ich a vyvodiť si vlastný. Svätý
kresťanskú morálku. V intímnych záležitos Otec Ján Pavol 11. sa prednedávnom ospra
tiach hovorí napr. o prípustností potratu, pred vedlnil za chyby Cirkví. Cirkev si tak uznala
manželského sexu alebo masturbácie. Mnoho svoj podiel viny, aj keď dnešná Cirkev nie je
krát vyzdvihuje na piedestál ako vzory hodné tou istou, akou bola v stredoveku, keď sa
nasledovania ľudí, ktorí boli nepriateľmi Cirkví väčšina týchto omylov stala. Ešte som nepočul
a priamo na ňu útočili. Takéto konflikty vo predstaviteľa Talianska, Francúzska, Ruska...
svedomí sa odohrávajú hlavne na vyučovaní aby sa ospravedlnil za chyby, ktoré sa stali
tzv. humanitných predmetov, ako je dejepis, v dávnej histórií. Cirkev to povedala a to samo
literatúra, vlastiveda, biológia či prírodopis. svedčí o veľkostí a pravostí jej učenia.
Teda všade tam, kde sa rozpráva o človeku
ako o subjekte, o jeho konaní v minulosti Nepodstatné rozdiely_________________
Existuje aj skupina rozdielov, o ktorých mô
alebo aj prítomností, či budúcností.
Tu je dôležité zachovať si svoju vieru žeme povedať, že sú nepodstatné. Viera totiž
a nepodľahnúť pokušeniu prijímať vnášané nevychádza z poznania vecí, ale Boha. Vychá
hodnoty za svoje. Dá sa vzoprieť a povedať dza zo vzťahu medzi tebou a Bohom, a tak
priamo, že s tým nesúhlasím, ak sa niekto niektoré veci strácajú dôležitosť. Pred niekoľ
bude pýtať na tvoj názor. A to je asi cesta, po kými rokmi som napríklad čítal, že keby dali
ktorej by mal kráčať mladý kresťan. Nedať sa dohromady všetky kúsky svätého Kríža, tak
ovplyvniť a zachovať si čistú vieru, nestať sa by z nich bolo zo desať krížov. Odpovedzme
bezfarebnou súčasťou zmýšľania tohto sveta. si na otázku: Je to dôležité? Nie! Prečo? Lebo
v tom, koľko je tých kúskov, ani či ten „tvoj"
Klam livé rozdiely______________________ je pravý, nie je ani tvoja spása, ani tvoje po
Tých je asi viac. Sú to rozdiely, ktoré znanie, ani šťastie. A tak nech sa malichernos
vyplývajú z nedokonalosti ľudského poznania. ťami zaoberajú tí, čo sú nerozumní. My veriaci
A vo vzťahu k náboženstvu ide hlavne a múdre Božie detí sa zaoberajme dôležitými
o poznanie Biblie, dejín a učenia Cirkvi. Biblia otázkami života, ktorý nás privádza k Bohu.
je totiž knihou, ktorá bola písaná pred nie
Juraj Gradoš
koľkými tisícročiami a vo viacerých jazykoch.
Ilustračná snímka: archív redakcie
Každý z nich má svoju skladbu a svoje zákoni

Poriadok sveta
„Tu Boh povedal: »Buďte svetlá na nebeskej oblohe na
oddeľovanie dňa od noci! A buďte na znamenie pre
obdobia, dní a roky! 1buďte svetlami na nebeskej
oblohe, aby ste osvetľovali zem!« A stalo sa tak. A Boh
urobil dvoje veľkých svetiel: väčšie, aby vládlo nad
dňom, a menšie, aby vládlo nad nocou, a aj hviezdy
Umiestnil ich na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem
a aby vládli nad dňom a nad nocou a oddeľovali svetlo
od tmy. A Boh videl, že je to dobré. A nastal večer a
nastalo ráno, deň štvrtý” (Gen 1,14-19).
jnto zápis sa nám javí v ostrom protiklade
k vzniku sveta, ako ho dnes pozná veda.
Znovu sa však musíme vrátiť k tomu, o čom
sme písali v prvom dieli nášho seriálu. Svätopísec písal vecí tak, ako ich aj sám chápal.
Pre neho bola Zem stredom vesmíru a všetko
sa muselo točiťokolo nej. Chápal ju ako miesto
života takého úchvatného, že všetko mu bolo
podriadené-Slnko i Mesiac a všetky hviezdy
a planéty. Nie je však na tomto tvrdení
svätopísca aj kúsok pravdy?

T

Svetlá pre deň í noc___________________

Najbližší vesmír okolo nás sa ustálil pred
3-4miliardami rokov. Práve pred 4 miliardami
rokov do našej Prazeme vrazila planéta Orfeus, ako ju nazvala skupina amerických ved
cov, ktorej veľkosť sa dá zrovnať s veľkosťou
Marsu. Bola to osudná chvíľa pre celý vývoj
života. Pri tejto zrážke bola do vesmíru vyvrh
nutá veľká časť hmoty prvotnej Zeme, ktorá
sa postupne sformovala na jej satelit - Mesiac.
Ten sa bez terajších kráterov podobal okrúhlej
lesklej guli na nebeskej oblohe. Teda približne
pred tromi miliardami rokov bolí na svojom
mieste obe „svetlá" - Slnko aj Mesiac. Ale
v tom časevšak už existoval na Zemi primitív
ny život v podobe aminokyselín. Teda dianie
okolo vzniku Mesiaca nasledovalo podľa
najnovších výskumov až po vzniku života.

Meranie času________________

Ak by sme chceli zmerať čas
niekoľko tisíc rokov po vzniku
Mesiaca, tak našich 24 hodín by
nám stačilo možno na dva alebo
aj tri vtedajšie dni. Zem sa totiž
tesne po vzniku Mesiaca veľmi
rýchlo otáčala a Mesiac na ňu
začal pôsobiť ako brzdiaci me
chanizmus. Práve táto skutočnosť
zohrala veľkú úlohu pri rozvoji
života, nakoľko sa podmienky na
Zemi začali stabilizovať.
Po 2 miliardách rokov, keď
začal život na Zemi dynamicky
rásť a rozvíjať sa, bol Mesiac viac-menej
v dnešnom postavení a doba rotácie Zeme
bola len málo väčšia od dnešnej. Vďaka
Mesiacu a jeho vplyvu na Zem dostal život
akúsi svoju vlastnú hodinku, podľa ktorej sa
riadi. Príroda sa totiž začala správať pravi
delnejšie, teda tak, ako to pozorujeme dnes.
Veď práve v 28 dňových lunárnych mesiacoch
(obeh Mesiaca okolo Zeme) udávame tehoten
stvo našich žien (10 lunárnych mesiacov). A to
nie sme výnimka - podľa Mesiaca sa totiž
riadia všetky živé tvory - ryby, plazy, vtáky,
cicavce...
Rastliny sa zväčša riadia samotným
Slnkom. Nie žeby sa ono menilo, ale sklon

zemskej osí vytvára na Zemí pravidelnú
zmenu podnebia, ktorá sa opakuje každý rok
- jar, leto, jeseň a zima. Okrem toho sa
v akýchsi cykloch na Zemi opakuje aj
všeobecne chladnejšie a teplejšie počasie. Je 
ho posledný prejav voláme „ľadovou dobou".
Je to pravdepodobne dané výkyvmi v obežnej
dráhe Zeme okolo Slnka.
Všetky tieto zmeny, vyvolávajúce akúsi
pravidelnosť, teda aj možnosť merania času,
sa dokončili asi pred dvoma miliardami rokov,
aj keď celkový proces v oveľa zmenšenej miere
pokračuje aj dnes.
Juraj Gradoš
ilustračné snímky: archív redakcie

FEJTÓN

Raz na fare sa zišla parta mladých ľudí so Najlepšie, ak ich uchováš u suseda, s ktorým
svojím kňazom. Blížil sa čas veľkého pôstu a my si vôbec nerozumieš. Tak máš istotu, že ho za
sme sa rozprávali o tom, kto a ako bude toto 40 dni nenavštíviš. Je tu však aj riziko, čí sused
obdobie prežívať. Pri rozprave sme zistili nie tieto tvoje veci aj vráti.
koľko styčných bodov. Vedeli sme, že pôst je
5. Značne uprav svoj jedálny a nápojový
vefmi potrebný, poznali sme aj jeho biblickú lístok. Ak si mal rád mäso, prejdi na zeleninu.
podstatu rovnako ako zmysel skrze obetu za Ak si obľuboval niečo „ostré", prejdi na „tupé"
niekoho. Otázka skôr znela: „Ako na to? Ako - minerálky, bylinné čaje a čistú vodu. Ak sa
začať?" A tak sme si spoločne sadli, modlili sa nevieš zaobísťbez peny ktorá je na pive, prejdi
spolu a vytvorili niekoľko zásad pre želaný na tonik alebo vineu. Aj ony majú na sebe penu
„efekt pôstu", ktoré je dobré rešpektovať.
a stoja rovnako.
1. Dobre si rozmysli, do čoho ideš. Pôst je
6. Priateľu, ak obľubuješ sladkostí, pridaj
odriekanie sa!
do všetkých čokolád, krémov a cukríkov desať
2. Včas vyprázdni špajzu alebo potravinovú kvapiek citrónovej šťavy. Nie je to nič príjemné.
skriňu a odstráň všetko, čo by ťa mohlo Ale ten výsledný efekt je úžasný a ty máš „prí
pokúšať Ak to nevládzeš zjesť, rozdaj hladným. jemný pocit" z odriekania. A navyše si zašpor
3. Zistí si svoju váhu a dobre si zapamätaj tuješ v behu na WC.
toto číslo. Je to kontrolný efekt.
7. Ak máš nejaký zlozvyk, tak ho radikálne
4. Televízor, rádio, počítač a iné zdroje zá odstráň. Pre ženy to znamená jazyk za zuby.
bavy odnes čo najďalej zo svojej domácností. Pre ohrýzačov nechtov znamená ostrihať si ich

nakrátko, ak ešte nejaké sú. Pre milovníkov
hádania sa máme riešenie. Vymeňte politickú
tlač za rébusy, krížovky a prešmyčky. A tu
môžete hádať koľko chcete, pričom nikoho
nerušíte.
8. Pre lenivcov tu máme biblické heslo: „Kto
nepracuje, nech neje". V čase pôstu si môžeš
kľudne vylihovať ďalej, ale na jedlo zabudni!
9. Milovníci kávy, stop! Už ani kvapôčku
tohto obľúbeného moku. Upraví sa vám tlak,
zmizne bolesť hlavy atd. Ak máš nízky tlak,
skús sa učiť so svojím dieťaťom. Zaručene ti
stúpne raz-dva. Ak máš naopak vysoký tlak,
začni počítať od 1 do 1000. A zatvor oči. Hneď
sa upokojíš nielen ty, ale aj tvoj tlak.
Milí priatelia, rád nikdy nie je dosť. Ale ak
s Božou pomocou splníš aspoň jednu z nich,
urobíš radosť nielen Bohu, ale aj sebe, svojmu
telu i duši. Tak hor sa do práce!
E.K.
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ZAMYSLENIE

„Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela,
povedalo ňom: »Totoje pravý Izraelita, v kto
rom niet lestí«. Natanaelsa ho opýtal: »Odkiai
ma poznáš?«“ (Jn 1, 47-48).
Jeden chlapec povedal druhému: „Viem
o tebe všeličo!"
Aké by to bolo krásne, keby o tebe i o mne
bolo známe len jediné: Ctí a miluje Pána
Ježiša, vzýva ho a klania sa mu...
Ježíš dáva na vedomie aj Natanaeloví, že
dokonale pozná ľudské srdce, skryté myšlien
ky i minulé udalostí, ktoré by nemohol poznať
prirodzeným ľudským poznaním. Ježiš však
sľubuje ešte väčšie zjavenie mesíášskej moci
a poznania. Dôkaz tejto Božej vševedúcnosti
vedie Natanaela k plnej viere: „Ty si Boží
Syn ..."O ni, 49).
Tento dôkaz Božej vševedúcnosti nech nás
vedie k viere, že Ježiš pozná aj nás, a to nie
len naše slabosti, ale aj našu dobrú vôľu,
a preto nám raz bude milosrdným Sudcom.
„O niekoľko dníznova vošiel do Kaiarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome... Tu
prišli k nemu s ochrnutým človekom; niesli
ho štyria. A keď ho pre zástup nemohli pri
niesťaž k nemu, odkrylistrechu tam, kde bol,
a otvorom spustili lôžko..." (Mk 2,1: 3-4).
Albert Schweitzer, teológ, misionár,
svetoznámy lekár a hudobník, zasvätil svoj
život službe chorým. Vyzýval všetkých ľudí:
„Otvorte očí a hľadajte, kde nejaký človek
trocha potrebuje čas, trocha srdečnosti,
trocha súcitu, trocha vašej spoločností, trocha
ľudskej práce... Hľadaj, čí nenájdeš možnosť
využiť svoje človečenstvo."
Nosiči ochrnutého museli maťveľkú vieru
v Boha, pretože dokázali prísť s chorým k Je
žišovi cez všetky prekážky... Toje pole aj pre
náš apoštolát, aby sme si jeden druhému po
máhali nielen v ľudských každodenných po
trebách, ale sa aj navzájom privádzali k Bo
žej pravde, ku Kristovi a malí odvahu preko
naťvšetky prekážky, ktoré nám stoja v ceste.
„Sedeli tam aj niektorízákonníci a v srdci
uvažovali: »Čo to tento hovorí? Rúha sa!«“
(Mk 2, 6-7).
Grécky filozof Herakleítos z Efezu (540484 pred Kr.) povedal: „Psi brešú na každého,
koho nepoznajú." Robia tak preto, lebo kaž
dého cudzieho človeka pokladajú za nepria
teľa, zlodeja, záškodníka (DP 1991, 5).
Zdá sa, že neexistuje človek bez predsud
kov. „Predsudky sú príčinou našich omylov"
(Voltaire). Preto nie je správne, ak sa bránime
lepšiemu poznaniu a preskúmaniu svojich
predchádzajúcich názorov a predsudkov. Aj
Ježíš zazlieval farizejom práve to, že neboli
ochotní zanechať svoje predsudky: nehodilo
sa to ich zámerom a nepáčilo sa to ich dote
rajším predstavám uznať Krista za Mesiáša
- preto nechceli uznať jeho zázraky a moc
odpúšťať hriechy.
Ako je to s našimi predsudkami? Sme
duchovne otvorení každému novému pozna
niu a prípadnej zmene názorov k lepšiemu?
-fd-
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Pôstne posolstvo Jána Pavla II.
„Kto príjme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma." (Mt 18, 5)
Najdrahší bratia a najdrahšie sestry!
1. Pôsobivým obradom značenia popolom sa
začína posvätné obdobie štyridsaťdňového pôs
tu, počas ktorého liturgia znova vyzýva veriacich
na radikálne obrátenie, dôverujúc v Božie milo
srdenstvo.
Tohoročná téma - „Kto prijme jedno takéto
dieťa v mojom mene, mňa prijíma" (Mt 18, 5) nám ponúka príležitosť zamyslieť sa nad situá
ciou detí, ktoré i dnes Ježiš pozýva k sebe a dáva
za príklad tým, ktorí sa chcú staťjeho učeníkmi.
Ježišove slová sú pre nás povzbudením, aby sme
pozorne sledovali, ako sa zaobchádza s deťmi
v našich rodinách, v spoločnosti a v Cirkví. Záro
veň sú podnetom znovu objaviť jednoduchosť
a dôveru, ktorú si má veriaci pestovať, napodob
ňujúc tak Božieho Syna, ktorý mal spoločný osud
s malými a chudobnými. V tejto súvislosti svätá
Klára z Assisí s obľubou o ňom vravievala, že „bol
uloženýv jasliach, chudobný žil na svete a na kríži
ostal nahý" (Testament, Františkánske pramene,
2841).
Ježiš miloval deti a mal v nich zaľúbenie „pre
ich jednoduchosť a radosť zo života, pre ich spon
tánnosť a ich vieru plnú údivu" (Anjel Pána 18.
12. 1994). Preto si želá, aby im ľudské spolo
čenstvo otvorilo svoju náruč a svoje srdce tak ako
on: „Kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene,
mňa prijíma" (Mt 18, 5). K deťom Ježíš priraďuje
aj „najmenších bratov", teda trpiacich, biednych,
hladných a smädných, cudzincov, nahých, choiých, väznených. Prijať ich a milovaťalebo naopak
chovaťsa k nim ľahostajne či odmietavo znamená
správať sa rovnako í k nemu, pretože on je v nich
osobitným spôsobom prítomný.

3. Mnohí veriaci sa usilujú verne nasledovať
toto Pánovo učenie. Chcem spomenúť predovšet
kým rodičov, ktorí neváhajú vziať na seba breme
no mnohopočetnej rodiny, matky a otcov, ktorí
namiesto toho, aby dali prednosťúspechu a karié
re vo svojom povolaní, snažia sa odovzdať svojim
deťom ľudské a náboženské hodnoty, ktoré dajú
ich životu pravý zmysel.
S vďačným obdivom myslím na tých, ktorí sa
starajú o výchovu detí v zložitých podmienkach
a zmierňujú utrpenie detí a ich príbuzných spôso
bené konfliktmí a násilím, nedostatkomjedla a vo
dy, nútenou emigráciou a mnohými inými forma
mi nespravodlivostí jestvujúcej vo svete.
Popri tejtoveľkodušnosti však možno pozorovať
aj prejavy egoizmu u tých, ktorí deti „neprijímajú".
Jestvujú totiž mladiství hlboko zranení násilím
dospelých: sexuálnym zneužívaním, vtiahnutím
do prostitúcie, predaja a užívania drog.Sú tu i deti,
ktoré musia pracovať alebo ich zverbovali do voj
ny; nevinní, ktorí sú navždy poznačení rozpadom
svojej rodiny; maličkí postihnutí hanebným ob
chodom s orgánmi a ľuďmi. A čo povedaťotragédií
aidsu sjeho ničivými dôsledkami v Afrike? Hovorí
sa o miliónoch ľudí postihnutých touto pohromou,
z ktorých mnohí sú ňou nakazení už od narodenia.
Ľudstvo nemôže zatvárať očí pred touto skľuču
júcou drámou!
4. Čo zlé tieto detí urobili, že si zaslúžili toľké
utrpenie? Z ľudského pohľadu nie je ľahké, ba je
dokonca nemožné odpovedať na túto znepoko
jujúcu otázku. Iba viera nám pomáha preniknúť
do takej hlbokej priepastí utrpenia. Ježiš tým, že
sa stal „poslušným až na smrť, až na smrťna kríži”
(Flp 2,8), prijal na seba ľudské utrpenie a prežiaril
ho oslnivým svetlom vzkriesenia. Svojou smrťou
naveky zvíťazil nad smrťou.
V
Pôstnom období sa pripravujeme znovu
prežívať veľkonočné tajomstvo, ktoré presvecuje
nádejou celý náš život, dokonca i jeho najzložitej
šie a najbolestnejšie stránky. Veľký týždeň nám
opäť predkladá toto tajomstvo spásy prostredníc
tvom pôsobivých obradov Veľkonočného trojdnia.
Drahí bratia a drahé sestry, začnime túto pôst
nu cestu s dôverou, oduševnení vrúcnou modlit
bou, pokáním a pozornosťou voči tým, ktorí sú
v núdzi. Nech sa Pôstne obdobie pre nás stane
príležitosťou, aby sme v našom rodinnom i spolo
čenskom prostredí venovali deťom čo najväčšiu
starostlivosť. Veď ony sú budúcnosťou ľudstva.

2. Evanjelium rozpráva o Ježišovom detstve
v chudobnom dome v Nazarete, kde sa, poslušný
svojím rodičom, „vzmáhal v múdrostí, veku a v ob
ľube u Boha í u ľudí" (Lk 2, 52). Tým, že sa stal
dieťaťom, chcel mať účasť na ľudskej skúsenosti.
Svätý Pavol o ňom píše: „...zriekol sa seba samého,
vzal si prirodzenosťsluhu, stal sa podobný ľudom:
a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za
človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť,
až na smrťna kríži” (Fíl 2,7-8). Keďdvanásťročný
Ježiš zostal v jeruzalemskom chráme, povedal
rodičom, ktorí ho s úzkosťou hľadali: „Prečo ste
ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde
ide o môjho Otca?" (Lk 2,49). Skutočne, celý jeho
život bol poznačený dôveryplnou a synovskou
podriadenosťou nebeskému Otcovi. „Mojím
5. S jednoduchosťou, charakteristickou práve
pokrmomje plníťvôľu toho, ktorý ma poslal, a do
pre deti, sa v modlitbe Otčenáš obracajme k Bohu,
konať jeho dielo” (Jn 4, 34), vravieval.
V
rokoch svojho verejného účinkovaniaoslovujúc ho, ako nás to naučil Ježiš, Abba, Otče.
niekoľkokrát opakoval, že iba tí, ktorí budú ako Nazývajúc Boha „naším Otcom", vyznávame, že
deti, vojdú do nebeského kráľovstva (porov. Mt sme jeho deti a že sa cítime navzájom bratmi
18, 3: Mk 10,15; Lk 18,17: Jn 3, 3). Podľa jeho a sestrami. Takto bude pre nás ľahšie otvoriť si
slov je dieťa výrečným obrazom učeníka, povola srdcia aj pre tých najmenších, ako nás k tomu
ného s detskou odovzdanosťou nasledovať svojho vyzýva Ježiš: „Kto príjme jedno takéto dieťa
Majstra: „Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je v mojom mene, mňa prijíma" (Mt 18, 5).
najväčší v nebeskom kráľovstve” (Mt 18, 4).
S týmto želaním a na príhovor Márie, matky
Stať sa malými a prijímať malých, to sú dve
stránky jediného učenia, ktoré Pán aj v našich Božieho Slova, ktoré sa stalo telom, a Matky celého
časoch predkladá svojím učeníkom. Iba ten, kto ľudstva, zvolávam na každého zvás Božie požeh
sa stane malým, dokáže s láskou prijímať tých nanie.
JÁN PAVOL II.
„najmenších bratov".

ho len 8 mesiacov. Navyše
mohol byť po štyroch me
siacoch prepustený na
podmienku. Rozhodol sa
sekať dobrotu. Keď ho
odvádzali zo súdnej siene,
prešli okolo Aleny. Tá mu
chytila ruky sputnané poli
cajnými náramkami do
svojich rúk a zahľadela sa
mu do očí. Nemusela nič
povedať. Teplo jej rúk a ten
výrečný pohľad znamenal,
že Ježiš ju prehovoril, že jej
pomohol, aby mu doká
zala odpustiť. V jeho srdci
znovu ožila nádej na lásku.
Štyri dlhé mesiace pre
šli. Vonku bol koniec leta
a začínala sa jeseň. Stromy
zhadzovali lístie a Marek
kráčal po chodníku z auto
busovej stanice. Nešiel
domov, kde ho čakali rodi
čia. Nechcel, aby prišli po
neho. Chcel si vychutnať
vôňu vzduchu, jeho jemné
pohladenie. Chcel na svojej tvári cítiť slnečné
lúče. Chcel kráčať slobodne. A hlavne, chcel
nabrať odvahu.
Keď zabočil na ulicu, kde bol chrám,
inštinktívne doňho vošiel. Akoby ho tam niečo
ťahalo. Kľakol si, a kedže nikoho okolo seba
nevidel, začal sa modliť nahlas.
„Ježišu," začali vravieť jeho ústa i srdce,
„daj mi nádej, daj mi silu, aby som jej to
povedal. Veď ona je tou, ktorú milujem. Tyvieš,
čo je láska. A vieš, ako bolí, keď niekto ublíži
tomu, koho miluje. Ako to ľutuje. Ty vieš, že
som to nechcel urobiť a že to ľutujem. Pomôž
mi. Prosím ťa, tak ako si jej pomohol odpustiť,
pomôž jej aj milovať. Ja ju ľúbim. Alena je
môj život, je to to jediné, na čo som myslel
počas tých ôsmich mesiacov. Pane, ja sa po
lepším. Už viem, kto si. Pomôž mi. Prosím.
Pomôž." Pery mu stíchli, hlava sa sklonila
a v tichu dopadla na zopnuté ruky.
Naraz pocítil, že ho niekto pohladil po
vlasoch. Strhol sa. Asi nebol sám. Otočil sa
a zbadal známu tvár. Bola tam Alena. Prišla
chvíľu pred ním a bola na chóre. Čítala si tam.
Bolo tojej obľúbené miesto, tiché, plné pokoja,
kde sa mohla sústrediť. Doma ich bolo priveľa
na trojizbový byt. Ich pohľady sa spojili.
Marek sa ozval: „Ja, ja ”, koktal.
Alena mu skočila do reči: „Ja viem. Počula
som." V tej chvíli si spomenula na Marekovo
vyznanie v nemocnici. Plakala, lebo ho tiež
mala rada. V nej sa vtedy miešalo všetko:
zlosť, bolesť, túžba í láska. Neovládla sa. Teraz
nesmie pustiť z rúk svoju nádej. Musí ju chytiť.
„Ja viem. Aj ja ťa mám rada. Len som ti to
nedokázala povedať. Práve v tú nedeľu som
ťa chcela pozvať do kina a zveriť sa ti." Marek
ju silno objal. Očí mu padli na ikonu Krista
a ticho zašepkal: „Ďakujem."

u m

Zrodená
pod kolesami auta <n.)
arek si míkvo zobral svoju bundu, obul
si teplé topánky a vyšiel von dverami,
na ktoré otec prilepil kus akéhosi hrubého
igelitu, aby nefúkalo. V izbe bolo ticho. Rodičia
sedeli len tak a hľadeli do neznáma. Nechá
pali, Ten, ktorého predtým tak odsudzovali,
bol ich syn. Už necítili zlosť, ktorá ich pre
mohla ráno. Cítili prázdno. Akoby ich niekto
zvnútra vykradol. Akoby im niekto zobral
srdce.
Vyšiel vonku a pobral sa do nemocnice.
Službukonajúci lekár ho nechcel pustiť dnu.
Marekzaklamal. „Som jej chlapec." A vlastne
to ani nevnímal ako lož. Veď ním chcel byť.
Pristúpil k Alene a zobral jej ruku do svojej.
Alena sa zobudila. Otočila hlavu. Cez obväzy,
ktoré jej zakrývali tvár, mierne presakovala
krv. Pozrela sa na neho a usmiala sa.
„Čo ty tu?” spýtala sa ho.
„Ja, ja", zakoktal sa Marek. Naraz už nebol
ten drsný chlapík, ktorý treskol ráno dverami.
Alena sa na neho zahľadela. Napriek tomu,
že veľmi trpela, jej pohľad obsahoval akúsi
zmes zvedavosti a miloty. Z jej usmiatych úst,
na ktorých sa zračila aj bolesť, vyšla otázka:
„Čo ti je? Si nejaký zmätený."
Marek si pomyslel: „Veď pochopíš. Si taká
krásna a ja ťa stratím. Navždy." V jeho vnútri
sa odohrával boj medzí jeho sebectvom, ktoré
chcelo chrániť vzťah k Alene a odvahou pri
znať sa. Naraz z jeho úst v rýchlom tresku
vyhŕkli slová: „Prepáč."
„Čo?" opýtala sa Alena. „Čo ti mám pre
páčiť?"
„Ja som šoťéroval to auto ráno”, priznal sa
Marek.

M

Alena sa rozpačito na neho zahľadela. V jej
srdci naraz odznelo množstvo otázok, ktoré
predtým od seba odháňala. Stratila svoju pri
rodzenú obranu a cítila sa, akobyju prenikalo
množstvo šípov. Akoby ju niekto neustále
bodal. Úsmevná jej perách vyhasol. Odvrátila
svoju tvár. Z očí jej začali stekať slzy.
Marek to pochopil. Vstal zo stoličky a po
maly, akosi váhavo, sa pobral k dverám. Ešte
raz sa otočil. Alena stále hľadela do okna.
Vonku padali vločky snehu. Otvoril dvere
a odišiel.
Keď vyšiel z nemocnice, zamieril rovno na
policajnú stanicu. Službukonajúci policajt ne
chápavo počúval vyznanie mladého chlapca.
O pár mesiacov bol súd a Marek na ňom
znovu zazrel Alenu. Bola zdravá. Jej pohľad
už nebol míkvy. Znovu hrial ako predtým.
Znovu to bolo to veselé a milé dievča, aké
poznal. Dúfal, že mu odpustila. Modlil sa za
to každý deň v cele. Nechcel menší trest, chcel
jej odpustenie. Práve tu, v samote a tichu,
v odlúčení od celého svojho sveta, keď sa mu
zrútil celý život, zbadal, čo je v jeho živote
dôležité. Pochopil, čo ich kňaz rozpráva každú
nedeľu, keď on myslel len na futbalový zápas
či preteky F l. Spoznal Ježiša. Toho Ježiša,
ktorý ho miluje a ktorému na ňom záleží. Toho
Ježiša, ktorý sa poznal s Alenou a dával silu
jej životu. Chápal ho nie ako pána, ale ako
priateľa, ktorý môže priviesť Alenu k odpus
teniu. Túžil po ňom celou svojou bytosťou.
Súd sa skončil. Sudca videl, že Marek ľutu
je, čo sa stalo a uznal, že konal takpovediac
zbavený zmyslov. Odsúdil ho na rok. Keďže si
Marek už niekoľko mesiacov odsedel, čakalo
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SPOLOK SVÄTÉHO
CYRILA A METODA

Rukoväť byzantského
liturgického obradu___________________

R an iero C a n tala 
Michal Hospodár: Vezmite a jedzte, Byzant
messa: Výstup na Vrch
Košice, s.r.o., vydavateľstvo Spolku sv. Cyrila
Sínaj
a Metoda v Michalovciach 2003, sadzba o. M.
Vydavateľstvo Sera
Palo, tlač Vydavateľstvo M. Vaška, s. 98.
fín,
Bratislava 2003, s. 180. Cena: 220,- Sk.
Podielová kniha na r. 2004 pre členov Spolku
sv. Cyrila a Metoda je základnou liturgickou
Kapucín Raniero Cantalamessa pochádza
rukoväťou o liturgií východného byzantsko-slovanského obradu, o teologických a pastoračných z provincie Ascoli Piceno. Získal doktorát
sláveniach liturgie Cirkví a jej najvýznamnejšej z teológie a klasickej literatúry. Do roku 1980
časti, tajomstve Eucharístíe, ktorá „je prameňom pôsobil ako profesor na Katolíckej univerzite
v Miláne. V súčasnosti je pápežským kazate
a vrcholom celého kresťanského života".
Pastoračná príručka je adresovaná laikom ľom. V Taliansku je veľmi obľúbeným spisova
a širšej náboženskej gréckokatolíckej pospolitos teľom a svoju obľubu si našiel aj na našom
ti. Chce prispieť k dôkladnejšiemu preniknutiu knižnom trhu, na ktorý prichádza s knihou
do základného zmyslu jednotlivých zložiek litur Výstup na Vrch Sínaj.
gického slávenia, k odkrytiu významu kňazských
Vždy keď sa púšťame do čítania novej kni
úkonov plných tajomného splynutia so všadeprí hy, cítime sa ako na začiatku nového putova
tomnou duchovnosťou Božieho chrámu, kňaza nia. Preto nám sám autor ponúka pomocnú
a prostredníctvom Svätého Ducha s Božou pro ruku pri putovaní touto knihou. Hľadajme teda
zreteľnosťou.
svoju silu v Bohu a rozhodnime sa vo svojom
V úvodnej časti knihy košický apoštolský
srdci pre „svätú cestu" Čoje cieľom tejto cesty?
exarcha vladyka Milan prízvukuje: „Vždy som
No predsa samotný vrchol hory Sínaj, kde
túžil a záleží mi na tom, aby veriaci správne chá
budete hľadať stopy, ktoré hovorili o živom
pali sv. liturgiu a tajomstvo Eucharistíe, lebo to
Bohu.
má vplyv aj na vernosť Kristovi v kritických oka
mihoch života." Takúto príručku víta a zdôvod
ňuje: „Preto je dôležité hľadať odpovede na to,
LITURGICKÝ SLOVNÍK
čo ktoré časť či spev a gesto v liturgii znamená,
aby sme malí plnohodnotnú účasť na tom, čo
Pieseň na vchod (cirkevnoslovanský
bolo ustanovené pre našu posilu."
vchodnoje) je krátka pieseň, ktorú spievajú
Kniha kompozične pozostáva z troch častí.
veriaci po sprievode s evanjeliárom (malom
V prvej častí sa píše o ustanovení Eucharístie Je
vchode) a jeho pozdvihnutí. Zvyčajne sa za
žišom Kristom ako daru pre svoju Cirkev prv, než
čína slovami: Poďte, pokloňme sa a padnime
vstúpil do neba. ThDr. Michal Hospodár sa zvlášť
pred Kristom. Po ňom nasleduje refrén: Spas
venuje najznámejšej forme eucharistického slá
nás, Synu Boží, v ktorom v nedeľu prosíme
venia -Liturgií sv. Jána Zlatoústeho.
o spásnu činnosť Zmŕtvychvstalého, a vo
Druhá časť obsahuje teologicko-pastorálny
všedný deň „vo svojich svätých obdivuhod
výklad liturgie. Vysvetľuje štruktúru svätej litur
ného," Božieho Syna. Veľké sviatky majú
gie, kolorit jej symboliky, význam gest a úkonov
osobitné verše - piesne na vchod.
používaných v praktickom slávení bohoslužby.
Poklona - 1. úklon, prežehnanie sa
Tretia časť načrtáva niektoré dôležité pasto
a padnutie na kolená s dotykom tela o zem
račné postoje k liturgickému životu vôbec a eu
v tvare kríža, to je veľká poklona, ktorá sa
charistickej liturgií zvlášť. Sú určené laikom far
vyskytuje ako úkon kajúcnosti počas Svätej
nosti.
štyridsiatnice. 2. Kvôli mnohým poklonám sa
Účastnící sv. liturgie sú uvádzaní do sveta
Poklonami nazýva aj Veľký kánon sv. Andreja
symbolov a znakov, ktoré pomáhajú k precíteniu
Krétskeho.
sláveného tajomstva. Symboly chrám, ikona, kríž
Polnočnica - polnočná pobožnosť, ho
oslovujú veriacich a prehlbujú ich vzťah k Bohu.
dinka z časoslova. Objavuje sa v nej myšlien
Byzantská liturgia povznáša veriaceho nádherou
ka očakávania príchodu Krista Ženícha a Po
a krásou spevu, ale aj obrazom ikony. Chrám je
sledného súdu. Texty každodennej, sobotnej
posvätným miestom, Božím domom, bránou,
a nedeľnej polnočnice sa od seba odlišujú.
ktorá sa otvára smerom k nebesiam.
Vo Svetlom týždni má celkom osobitnú zosta
V úvodnom príhovore Dôstojnosť a krása
vu. Na Veľkú sobotu sa na jej konci prenáša
eucharistickej bohoslužby o. lCDr. Cyril Vasiľ, SJ,
plaščeníca na prestol.
potvrdzuje, že „radosť, krása, slávnostnosť - to
Polovica (prepolovenie) Päťdesíatníce
sú zreteľné vonkajšie znaky slávenia kresťanskej
- je polovica posvätného obdobia medzí
viery, viery v Boha, ktorý prebýva uprostred ľudí".
Paschou a Päťdesiatnicou. Pripomína udalosť,
Príručka plní svoje poslanie. Je akýmsi sprie
keď Ježíš Kristus v polovičke sviatočného
vodcom po sv. liturgii. Veríme, že liturgia nezosta
obdobia išiel do Jeruzalema a predniesol
ne pre nás len obradom, ale práve cez lepšie
náuku o živej vode. Pripadá na stredu po Ne
poznanie jednotlivých častí a symbolov hlbšie
deli o chorom, je polyjelejný sviatok s týžd
precítime jej krásu a dôstojnosť i radosť z ozaj
ňom poprazdenstva.
stného stretnutia so živým Kristom v slove a v EuSpracovali: Anna Ondovčíková
charístii.
Vojtech Boháč
Ernest SIROCHMAN
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Ignazio Larraňaga:
Život podľa Márie
Vydavateľstvo Lúč,
Bratislava 2000, s.80.
Cena: 60,- Sk
Aj keď úvah o nebeskej Matke a modlitieb
k nej sa objavuje pomerne veľa aj v knižnej
podobe, predsa len Život podľa Márie od
španíelského teológa a psychológa, majstra
duchovných cvičení a duchovného života
vôbec, ktorý pôsobí v Južnej Amerike, môže
pomôcť mariánskej úcte na Slovensku urobiť
krok dopredu, aby sa z mariánskych ctiteľov
stali ľudia, ktorí v Máriinom živote nájdu
konkrétny vzor pre svoj život. Práve takto ho
vykresľuje Ignazio Larraňaga. Približuje nám
Máriino zamýšľanie, duševné rozpolženie
v situáciách, s ktorými sa stretávame aj my,
porovnáva naše a Máriine postoje. Kniha je
nádherným obrazom života ženy, ktorá pri
viedla na svet Spasiteľa sveta. Povzbuďme sa
jej dôverou v našom každodennom živote.
S. Bamburák
Program
Stredoeurópskych
katolíckych dní
na mesiac marec

Marec 2004 Košický exarchát: Košice; Konferencia
o živote a diele p. Michala
Fedora, SJ
6. marec 2004 Vojenský ordinaríát: Bratisla
va; Podujatie pri príležitosti 1. výročia vzniku
Vojenského ordínaríátu
20. marec 2004 Rožňavská diecéza: Jasov;
Duchovná obnova

Vážená reakcia! Srdečne vás všetkých po
zdravujem a prajem vám veľa zdravia a Božej
milostí, aby ste vstúpili šťastným krokom do
nového roka, veď u Boha je všetko možné.
Prajem vám, aby sa časopis SLOVO neskracoval,
ale zveľaďoval skrze našich svätcov. Som
odoberateľkou a čitateľkou SLOVA od jeho
vzniku. Veľmi rada ho čítam, niektoré články aj
dvakrát. Priala by som si, aby ho odoberali aj tí,
čo si ho nechcú alebo nemôžu kúpiť. Naozaj by
im prospelo viac ako iné svetské časopisy.
A. G.
Aj ja ako stály čitateľ SLOVA želám redakcií
pokojný a požehnaný rok 2004, plný Božích
milostí.
Michal Vasiľ, Kucany

Možno trávite veľa času pred televízorom. Filmy, na ktoré natrafíte, sú všelijaké. Ak sa
vám podarí odlepiť od televízora a vyjsť von, uvidíte najkrajší film na svete. Zachytáva
narodenie, smrť, lásku, nenávisť, rozchody a stretnutia, pády aj víťazstva. Stačí nám len
ten správny pohľad a zbadáme kvet, ktorý sa rozvíja, či pavúčíu sieť, na ktorej sa trblietajú
diamanty rannej rosy. Stačí zaostriť na mravenisko alebo motýľa, ktorý sa práve teraz
liahne z kukly. Aj veverička rozhíýzajúca orechy, i pes čakajúci iba na tvoj povel stoja za
to. A to už nehovorím o bábätkách, ktorých nežnosť všetkých očarí. Aj dnes sa môžeš
stretnúť s divákom a zároveň hercom. Na programe je Film Božieho stvorenia.
„A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré." (Gn 1, 31a)

Genezfe

- Urob si minifilm stvorenia

Aj keď nemáš kameru, predsa si môžeš urobiť film. Spolu s myškami si v našej
neobyčajnej knihe - Svätom písme - prečítaj, ako Boh tvoril tento svet. Božie
slovo ti potom pomôže pri tvorbe filmu.
Potrebuješ: vrchnú časť zápalkovej krabičky, lepidlo, nožnice, farbičky, širokú
priesvitnú lepiacu pásku, veľa trpezlivosti.
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Vyfarbí jednotlivé obrázky
Vystrihni obrázky a filmové pásy (môžeš si ich podlepiť výkresom).
Do očíslovaných okienok nalep obrázky v správnom poradí.
Za 4. obrázkom nalep druhú časť filmového pásu.
Celý filmový pás prelep priesvitnou lepiacou páskou (okrem pásika na
konci filmu).
Do zápalkovej krabičky urob po stranách 2 zvislé zárezy vzdialené od
seba 3,6 cm a vysoké 3 cm.
7. Do zárezov vsuň film, ktorý nakoniec ho zlep do valca.
No a teraz je film hotový. Keď ho budeš posúvať, v okienku sa ti ukáže jeden deň stvorenia.
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Pom ôcky:
Nest, Aim,
tavod, aid

Teraz nastal čas práce.

Legenda: ALBA, ANT10CH1A, ARARTA, ARCHA, ÁBEL, ÁRON,
BETEL, EDEN, EFEZ, ELIÁŠ, EZAU, FARÁR, CHRÁM, INR1,
IZÁK, JOZUE, KOSTOL, KROK, KRST, KVAS, LÁSKA, LITÁNIE,
LITURGIA, LONO, MANNA, MASA, MILOSTI, NAZARET,
NÁTAN, NEBO, N1NIVE, OBETA, ODPUSTENIE, OMŠA, OPÁT,
ORNÁT, PASCHA, PATENA, PILÁT, POKÁNIE, POSOL, PÔST,
PROROK, RANA, ROSA, SABAT, SÁBA, SÁRA, SILOE, SlON,
STRACH, SUTANA, T1ARA, TÓRA, TREST, ZRNO

HOROSKOP

Nepripravi
la si jedlo

1. časť
tajničky

Začnim e prísny pôst.
Obetujme Bohu svoje alm užny
a v kajúcich slzách volajme:
"Viac je našich hriechov ako piesku m orského."

H niezdo,
po n e 
m ecky

A le ty, n áš Stvoriteľ, ich odstráň,
b y sme m ohli prijať veniec nesmrteľnej slávy.
Kondak 2. pôstnej nedele

2. časť
tajn ičky

Pred, p o
latinsky

N ádoba na
kúpanie

Dcéra kráľa
Mim osa

Husté
m azivo

Š p an ielska
vy c h o v á v a 
teľka

Severské
zviera

Pohrebná
hostina

Jed n a zo
sviatostí

Č eský
dirigent
Alpský
škriatok

Skratka
sú h vezd ia
Aries

Sp ojka

P ap agáj
P om oc, po
an glicky

Otravné
látky

Strana,
skratka

Ryba

Tajničku osemsmerovky tvorí 30 nevyškrtaných písmen.
Riešenie z čísla 3/2004: "Boh je svätý, lebo chce a m i
luje len dobro". Autor: Marek Pataky.

V yčerp a
nosť

S úd je už predo dvermi.

Rím ska
trojka

Autor krížovky: Vlado Komanickýz Humenného. Riešenie krížovky z čísla 1/2004:
...čitateľom želá redakcia Slovo. Riešenie krížoviek z čísiel 2 a 3/2004: Kristus
nádej sveta.
Zašlite nám riešenie krížovky alebo osemsmerovky do 10. marca 2004 a mô
žete získať knihu Na každý deň jeden. Žrebujeme raz mesačne.

Čo vás čaká a neminie?

ROZHLAS A TELEVÍZIA

Kniha bola vždy priateľom
človeka. Pre mnohých štu
dentov je však úhlavným
nepriateľom. A navyše ta
kým drahým. Jediná kniha,
či skôr knižočka, ktorá si
nájde priateľa vždy a za každých okolností
a ktorej cena v dnešných časoch stále klesá,
je vkladná. Mnohí žiaci by uvítali, keby tento
druh literatúry bol aj povinným čítaním.
Snáď na Slovensku niet ro
diny, kde by nebola aspoň
jedna žena. A práve tieto
nežnejšie polovičky ľudstva
majú 8. marca svoj sviatok
- MDŽ. No v kalendári ne
nájdete žiadny MD mužov. Žeby diskrimi
nácia? Nie! Muži bolí prešíbanejší. Kým žena
má sviatok 8. marca, muž zvyšných 364 dní.
Ak ste sa rozhodli zúčastniť
na hramotách, vyzbrojte sa
silnou dávkou tolerancie
a trpezlivosti. Niekedy číta
nie mien môže trvať aj ho
diny. Navyše zistíte, že vo
vašej rodine pribudli mŕtvi, o ktorých ste ne
mali ani potuchy, a na konci unavený kňaz
zaspieva všetkým zosnulým Mnohaja lita.
(jége)
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Rádio Vatikán: FM 93,3 MHz, MW1530-AB kHz, SW 4005 kHz, Intelsat 325,5 East (Atlantik);
05:25-05:40; 19:45-20:00 - slovensky; 05:10-05:25; 19:30-19:45-česky
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
2 2 P
*
dni aj o 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 15:00. Čo vy na to:
íí;
í
v pondelok až sobotu o 14:00.

Ifcte-.

svmo t v o j i c h m i

BANSKÁ BYSTRICA 102,9
BRATISLAVA 97 .2
KOŠICE 94,4
LIPTOVSKY MIKULÁŠ 89,7
LUČENEC 108,3
MICHALOVCE 103,3
NÁMESTOVO 105.8

PREŠOV 92,9
PRIEVIDZA 98,1
SITNO 93,3
TATRY 102,9
TRENČÍN 97,8
ŽILINA 89.8
ČAOCA 105,8

Slovenská televízia / STV 2:
1.3.
13:55 hod. Duchovné slovo / R
15:30 hod. Dobrá zvesť/ R
2.3.
21:30 hod. Sféry dôverné -Diskusná kontaktná
relácia na tému: Ochrana života. / P
7.3.
13:00 hod. Božie deti / R
19:55 hod. Duchovné slovo / P
8.3.
14:00 hod. Sféry dôverné /R
14:55 hod. Duchovné slovo / R
14.3. 13:00 hod. Dobrá zvesť/ P
19:55 hod. Duchovné slovo / P
Program je pripravovaný
v spolupráci s jednotlivými redakciami.

Dňa 6. marca 2004 oslávi náš duchovný otec Vranov nad Topľou - 50 Sk; Anna Šuplatová,
Jozeť Novický, správca farnosti Fijaš svoje 30. Kráľová pri Sencí - 90 Sk.
„Deviateho marca uplynie päťrokov od skonu narodeniny. Pri tejto príležitosti si naň spomínajú
gréckokatolíckeho kňaza o. Juraja Riníka. S ná jeho veriaci, ktorým už 7 rokov verne slúži. Do Inzercia_________________________________
dejou na vzkriesenie si ho denne pripomíname ďalších rokov mu želajú pevné zdravie, hojnosť
Predám: 3 piecky na tuhé palivo: PETR1K, 1
v našich modlitbách. Prosíme všetkých, ktorí ho Božích milosti a ochranu Presvätej Bohorodičky. veľký kuchynský sporák na tuhé palivo, 1 piecku
poznali, aby mu venovali svoju spomienku a V modlitbách mu vyprosujú dar múdrosti, trpez na naftu, včelie úle a medníky v dobrom stave.
modlitbu. Manželka, syn s rodinou a dcéra. livosti a otcovskej lásky. Na mnoho šťastných
Tel. číslo: 057/ 44 978 09 - vo večerných
Víčnaja pamjať"
hodinách.
a dlhých rokov.
Spomíname____________________________

Dňa 23. februára up
lynie 20 rokov, keďsi Pán
Boh povolal svojho slu
žobníka o. Dezidera Tínka, priamo od oltára, pri
slávení svätej liturgie vo
farskom chráme vo Voli.
Otec Tink vďaka svojej
pevnej kresťanskej viere
statočne prekonával všet
ky prekážky, ktoré vtedy
kládol bývalý režim. Nikdy nezabúdal na nás
veriacich, a preto aj my pamätajme na neho
tichou spomienkou a modlitbou. Veriaci z Vole.
Blahoželáme___________________________

Poďakovanie za požehnaných 60 rokov života
i do ďalších dní a rokov hojnosť Božích milostí
a daiy Svätého Ducha si pri sv. liturgii 22.2.2004
vyprosoval náš otec, starý otec a manžel BAR
TOLOMEJ BAKAJSA.
Objavuj jas a radosť v každom dní, ktorý ti
Pán doprial, v očiach blížnych, ktorých denne
stretávaš, v študentoch, ktorí ti boli zverení,
v kolegoch, s ktorými sedíš v zborovni, lebo
KAŽDÝ DEŇ JE DAR!
Ku vzácnemu jubileu blahoželajú, pokoja,
zdravie, šťastie a lásku želajú manželka, dcéry
Emília a Martina s manželom, vnúčatá Emka
a Oliver, mama a ostatní príbuzní.

LITURGICKÝ KALENDÁR

Jubileá kňazov__________________________

MINIPUZZLE

o. Andrej Zehér, tít. dekan, na odpočinku; 30.
3.1954 - 50 rokov ordinácie
Ďakujeme________________________________

Redakcia SLOVO vyslovuje úprimné Pán Boh
zaplať pani Valigovej z Tatranskej Kotliny, ktorá
darovala staršie kňazské rúcha pre veriacich
v Neresnicí na Ukrajine, ktorí prosili o pomoc pri
obnove vyhoreného chrámu. Nech Pán daruje
štedrej darkyni mnoho rokov.
0. Michal Maslej, Košice - 200 Sk; M. Mad'arová, Zbince - 200 Sk; Anna Koreňová, Dargov 60 Sk; M. Hrehorčáková, Michalovce - 1000 Sk;
Ladislav Staško, Čičava - 40 Sk; Rímskokatolícky
farský úrad Lužianky 100 Sk; Alžbeta Jenčíkova,
Zbehňov -25 Sk; Štefan Blanár, Jaseňov -15 Sk;
lng. Mária Kandalová, Hermanovce -15 Sk; Gréc
kokatolícky farský úrad Žilina - 60 Sk; Ľubomíra
Lakatošová, Gyňov -15 Sk; Anna Bujdová, Kurov
-15 Sk; Mikuláš Dančo, Bratislava -15 Sk; MUDr.
Valéria Homzová, Poprad -150 Sk; Mária Fuňáková, Vranov nad Topľou - 40 Sk; MUDr. Štefan
Zahorjan, Vranov nad Topľou - 50 Sk; lng. Peter
Pokrivčák, Bratislava - 550 Sk; Prof. Ján Komorovský, Trenčín - 40 Sk; František Chudý, SDB, Micha
lovce - 40 Sk; veriaci z Míklušoviec - 500 Sk;
Spolok sv. ruženca z Gerltova - 200 Sk; Katarína
Maríčáková, Miklušovce-400 Sk; Helena Knapová, Údol - 200 Sk; JUDr. Bartolomej Kaščák,

Ak si šikovný a máš dobrú pamäť,
tak si zapamätaj tento obrázok
a po rozstrihaní zadnej strany na
obdĺžniky ho znovu zlož. Veľa šťastia.

1. - 14. MAREC 2004

Druhý týždeň veľkého pôstu
Pondelok 1.3. -Svätá prepodobná mučenica
Eudokia. Rim 15,1-7, zač. 116; Mt 18,10-20, zač.
75. Ma 6. hod.; \z4,2-5,7a. Na večierni: Gn 3,214,7; Prís 3,34-4,22.
Utorok 2. 3. - Svätý hieromučeník Teodot,
kyrénejský biskup. Gal 6,2-10, zač. 214; Mt
4,25; 5,1-13, zač. 10. Na 6. hod.; lz 5,7-16. Na
večierni: Gn 4,8-15; Prísl 5,1-15.
Streda 3.3. -Svätí mučeníci Eutropios a jeho
spoločníci Kleonik a Bazilisk. Na 6. hoď: lz
5.16-25. Služba vopred posvätených darov: Gn
4.16-26; Prís 5,15-6,3a. (2 Kor 6,16b-7,l, zač.
182b; Mt 5,20-26, zač. 12).
Štvrtok 4. 3. -Náš prepodobný otec Gerasim
od Jordána. 1 Kor 10,5-12, zač. 144; Mt 5,2732, zač. 13. Na 6. hod.: lz 6,1-12. Na večierni:
Gn 5,1-24, Prísl 6,3-20.
Piatok 5. 3. - Svätý mučeník Konón. Na 6.
hod.: lz 7,l-14a. Služba vopred posvätených
darov: Gn 5,32-6,8; Prís 6,20-7,1. (Rim 12,6-14,
zač. 110; Mt 5,33-41, zač. 14).
Sobota 6. 3. - Druhá zádušná sobota. Štyrid
siati dvaja svätí mučeníci z Amoria. Menlivé
časti o zosnulých. Panychída. Čítania radové: Hebr
3,12-16, zač. 309; Mk 1,35-44, zač. 6.; Zosnulým:
1 Sol 4,13-17, zač. 270; Jn 5,24-30, zač. 16.

Nedeľa 7. 3. - Druhá pôstna nedeľa. Svätí
híeromučenící, ktorí boli biskupmi v Chersone; Bažil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios
a ďalší. Radový hlas je šiesty, radové evanjelium
na utierni je šieste. Liturgia sv. Bažila Veľkého.
Antifóny predobrazujúce. Blaženstvá. Tropár
z hlasu. Sláva: kondák z triody. 1teraz: podľa
predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten z triody.
Namiesto „Dôstojné je" sa spieva „Z teba,
Milostíplná". Heb 4,14-5,6, zač. 311; Mk 8,349,1, zač. 37.
Tretí týždeň veľkého pôstu.
Pondelok 8. 3. - Náš prepodobný otec a vyz
návač Teofylakt, nikomédíjský biskup. Ef
4,25-32, zač. 227; Mt 5,42-48, zač. 15. Na 6. hod.:
lz 8,13-9,6(7). Na večierni: Gn 6,9-22; Prís 8.121 .

Utorok 9. 3. - Štyridsiati svätí mučeníci zo
Sebastey. Antifóny predobrazujúce. Blaženstvá.
Tropár, Sláva kondák o mučeníkoch, 1teraz podľa
predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten o muče
níkoch. Hebr 12,1-10, zač. 331; Mt 20,1-16, zač.
80. Na 6. hod.: lz 9,8-10,4. Na večierni: Gn 7,15; Prís 8,32-9,1.
Streda 10. 3. -Svätý mučeník Kodrat a spo
ločníci. Na 6. hod.: lz 10,12-20. Služba vopred
posvätených darov: Gn 7,6-9; Prís 9,12-18. (Ef
4,1-13, zač. 224; Mtl,l-8, zač. 20a).

Štvrtok 11. 3. - Náš otec svätý Sofronios,
jeruzalemský patriarcha. Kol 3,4-11, zač. 257;
Mt 7,24-29; 8,1-4, zač. 24. Na 6. hod.: lz 11,1012,2. Na večierni: Gn 7,11-8,3: Prís 10,1-22.
Piatok 12.3. -Náš prepodobný otec a vyzná
vač Teofan Sígrianský. Náš otec svätý Gregor
Dialogos, rímsky pápež. Na 6. hod.: lz 13,213. Služba vopred posvätených darov: Gn 8,421; Prís 10,31- 11,12. (Ef 5,l-8a, zač. 228; Mt
6,22-33, zač.18).
Sobota 13.3.- Tretia zádušná sobota. Prene
senie pozostatkov nášho otca svätého Níkefora, konštantínopolského patriarchu. Antífó
ny každodenné. Menlivé časti zo služby za
zosnulých. Panychída. Čítania raodvé: Hebr
10,32-38; Mk 2,14-17, zač. 8. Zosnulým: 1 Sol
4,13-17; Jn 5,24-30, zač. 16.
Nedeľa 14. 3. -Tretia pôstna nedeľa - Krížupoklonná. Náš prepodobný otec Benedikt,
patrón Európy. Radový hlas je siedmy, radové
evanjelium na utierni je siedme, liturgia svätého
Bažila Veľkého. Antifóny predobrazujúce.
Blaženstvá. Tropár z hlasu a o kríži. Sláva i teraz:
kondák z triody. Prokimen, aleluja a pričasten
z triody. Namiesto „Svätý Bože" sa spieva
„Tvojmu krížu". Namiesto „Dôstojné je" sa spieva
„Z teba, Milostíplná". Hebr 4,14-16; 5,1-6, zač.
311; Mk 8,34-38; 9,1, zač. 37.
Vojtech Boháč
c ln v n -
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