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Ú V O D N Í K

„V zal päť chlebov 
a dve ryby, pozdvi
hol oči k nebu, dob- 
rorečíl, lám al chleby 
a dával učeníkom  
a učeníci zástupom. 
Všetci je d lí a nasý
tili sa.“  (Mt 14,19-20)

Rozmnoženie chleba, to bola taká dôležitá 
udalosť z verejného účinkovania Krista, že ju  
zaznamenali všetci štyria evanjelisti. Dokonca 
možno povedať, že téma „chlieb" sa tiahne 
celým Svätým písmom, od knihy Genezis až 
po Nový zákon. Chlieb bol pre ľudí vždy 
základnou zložkou potravy. Pojem chlieb však 
nevyjadruje len samotný pokrm, ale spája sa 
aj s ostatnými hmotnými potrebami.

Aj dnes sa ľudia potrebujú nasýtiť, pracujú, 
aby si zarobili na každodenný chlieb. Ale na 
rozdiel od zástupu, ktorý išiel za Kristom, aby 
predovšetkým počul slová evanjelia, dnešní 
ľudia kladú na prvé miesto hmotné záujmy.

Zástupy, ktoré išli za Ježišom, ukazujú, že 
tí, čo sa starajú v prvom rade o duchovné 
potreby, dostanú od Boha niekedy aj zázrač
ným spôsobom i to, čo potrebujú k hmotnému 
životu. Kristus nás učí veriť v Božiu prozre
teľnosť. Tým však vôbec nechce povedať, že 
ľudská práca a snaha o hmotné dobrá nie je  
potrebná. Ide mu skôr o správne hodnotenie 
hmotných majetkov. Kristus zdôrazňuje, žena 
prvé miesto máme klásť starosť o dušu, o vieru 
a večný život. „ Veď čo osoží človekovi, keby 
aj celý svet získal a svojej duši by uškodil?!" 
(Mk8, 36).

Dokonca aj v pastoračnom úsilí sa niekedy 
kladie veľký dôraz na hmotné prostriedky. 
Zabúdame pritom, že to, čo priťahuje ľudí 
k viere, je  Božia milosť, ktorá vyžaruje z prí
kladov svätého života laikov i kňazov. Mnohí 
kňazi i kresťanskí laici však nepresviedčajú 
ľudí o pravdivosti kresťanského náboženstva 
nie preto, že im chýbajú hmotné prostriedky 
na ich činnosť, ale preto, že ich život nie je  
v súlade s ich učením.

Veľký nepomer v hmotných bohatstvách 
medzi štátmi a národmi je  príčinou závisti, 
nenávisti, nepokojov a vojen. Len láska k blíž
nemu, len boj proti egoizmu jednotlivcov 
i národov je  schopný odstrániť tieto rozdiely 
Láska a pochopenie pre núdzu biednych je  
duchovnou hodnotou, duchovným prostried
kom, ktorý treba dnešnému človeku vštepovať 
predovšetkým. Najprv treba pretvoriť človeka,

urobiť ho menej sebeckým a len potom bude 
možné pretvoriť ľudskú spoločnosť.

Vo svete sa to však robí opačne. Najprv sa 
chcú zmeniť ekonomické vzťahy a myslí sa 
tým, že sa zmení aj človek. Je  to už štrnásť 
rokov, čo sa aj u nás zmenili spoločenské po
mery. Keď sa pozrieme na výsledky okolo, ako 
sa vzmáha egoizmus, chamtivosť, korupcia 
a neláska k blížnemu.

Položme teda dôraz v našom osobnom 
živote, ale aj v štátnom a medzinárodnom 
meradle na duchovné hodnoty. Usilujme sa
0 zdokonalenie ľudskej osoby. Vštepujme ľu
ďom lásku k duchovným dobrám, k mravným
1 náboženským hodnotám. Buďme si istí, že 
takto pretvorený človek, preniknutý láskou 
k Bohu a blížnemu, pretvorí spoločenský 
a ekonomický život tak, aby každý mal aj 
hmotné prostriedky na slušný a dôstojný 
život.

Tieto slová sú patrične zdôvodnené aj 
v sociálnych encyklikách Cirkvi, kde sa zdô
razňuje láska k človeku, predovšetkým k chu
dobnému, v ktorom Cirkev vidí Krista. Táto 
láska nadobudne správny smer len vtedy keď 
v chudobnom nebudú ľudia vidieť len akéhosi 
dotieravca alebo bremeno, ale príležitosť 
konať dobro. (Cent. annus 58).

Prví kresťania Ježišov zázrak nasýtenia 
hladných naozaj opakovali. Pozrime sa, čo je  
o nich napísané v Skutkoch apoštolov: „ Všetci, 
čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. 
Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali 
ich všetkým podľa toho, ako kto potreboval“ 
(Sk 2,44-45). Tak konali prví kresťania, aby 
nikto medzi nimi nebol hladný. Aj pre nás, 
kresťanov tretieho tisícročia, z toho vyplýva 
povinnosť starať sa o hladujúcich. My sme si 
s týmto cieľom zriadili charítné inštitúcie, ale 
aj naša Charita potrebuje a určite uvíta pomoc 
každého, či už vo forme naturálnej, alebo 
finančnej.

Cirkev učí, že človek pracuje na svojom 
posvätení a večnej spáse aj tým, že tu na zemí 
usporadúva svoj život podľa zásad spravodli
vosti a lásky, že prácou zdokonaľuje seba 
a účinne pomáha blížnemu. Dokonalý kresťan 
svojím životom dokazuje, že náboženstvo 
neuspáva, ale mu pomáha, aby bol dobrým 
občanom na zemi a šťastným občanom vo 
večnom živote.
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Máj
Aby rodina, založená na manželstve 

muža a ženy, bola uznávaná ako základná 
bunka ľudskej spoločnosti.

Aby katolíci na materinský príhovor 
Panny Márie pokladali Eucharístíu za srdce 
a dušu misijnej činnosti Cirkvi.

Za zjednotenie Európy. Aby sme za 
pomoci Panny Márie vnášali kresťanské 
hodnoty do zjednotenej Európy.
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Eucharistia j e  chlebom
Rozhovor s Doc. ThDr. Vojtechom Boháčom, PhD., dekanom Gréckoka
tolíckej bohosloveckej fakulty v Prešove.

Otec dekan, slávenie Eucharístie sa od 
čias Ježiša Krista značne zmenilo. Ako 
vnímate tento vývoj?

Ako organický. Cirkev sa vytrvalo starala 
a stará o to, aby slávenie Eucharistie bolo 
dôstojné a dostatočne slávnostné. Čo bolo 
potrebné, upresnila, pridala, prípadne ubrala 
z obradov. Už z druhého storočia máme 
svedectvo sv. Justína - mučeníka o hlavných 
líniách priebehu slávenia Eucharistie. Až 
dodnes ostali rovnaké vo všetkých liturgických 
Todínäch. Podstatné prvky ustanovené 
Ježišom Kristom vždy zostávajú.

Ako Cirkev vysvetľuje, že Ježiš s uče
níkmi slávil Poslednú večeru nie v pred
večer židovskej Paschy, ale skôr?

Cirkev necháva na odborníkov v patričných 
vedách, aby rozdiel medzi synoptikmi a sv. 
Jánom ozrejmili. Vzhľa
dom na fakt ustano
venia najsvätejšej Eu
charistie na Poslednej 
večeri je to nepodstatná 
záležitosť.

Tradícia používa
nia kvaseného či ne
kvaseného chleba pri 
Eucharistíi je na Vý
chode a Západe roz
dielna. Aký chlieb 
použil Ježíš?

Ježiš slávil židovskú 
veľkonočnú večeru, kde 
bolo povinné použitie 
nekvaseného chleba.

Narodil sa 23.10.1950 v Michalovciach 
v roľníckej rodine. V rokoch 1969 -1974 
študoval na RKCMBF v Bratislave. 9. 6. 
1974 prijal v Prešove z rúk J. E. Dr. Vasiľa 
Hopká kňazskú vysviacku. Od roku 1990 
prednáša liäirgiku na GBF v Prešove. Od 
15.5.1990 do 15.3.1992 zastával Úrad 
generálneho vikára prešovskej eparchie. 
Od roku 1990 pracuje v liturgickej ko
misii Prešovského biskupstva a v celo
slovenskej liturgickej komisii. 10.11. 
1997zložil licencia tne skúšky. 10.2.1998 
bol menovaný za titulárneho kanonika 
Prešovskej diecézy. 29.2.2000 na RKCM 
BV UK v Bratislave obhájil dizertačnú 
prácu. Habilitácia bola na KU P Pázma- 
nyho v Budapešti v máji 2003. Od júla 
2003 sa stal dekanom GBF v Prešove.

Na iných sláveniach Židia nepoužívali 
nekvasený chlieb. Tradícia používať iný druh 
chleba na Východe a Západe je fakt, ktorý sa 
praktizuje dodnes. Vedci dodnes ozrejmujú 
a diskutujú o tejto skutočnosti.

Existujú dnes aj iné formy eucharis
tického chleba, ako sú častice v byzant
skom a hostie v rímskom obrade?

Podstatným rozdielom je kvasený a nekva
sený chlieb. V tom, akú formu (väčšiu, menšiu, 
hrubšiu alebo tenšiu) má tento chlieb 
v rôznych častiach sveta, nie je podstatný 
rozdiel. Vo východných obradoch menšie 
rozdiely sú. Západný obrad je v tomto 
homogénny.

Zmenil sa chlieb používaný na Eucha- 
ristíu aj v našom regióne?

V byzantskom obrade 
sa nezmenil-vždy bol aj 
ostal kvasený chlieb.

Aký je rozdiel medzi 
prosforou určenou na 
Eucharístíu a k lasic
kým pšeničným chle
bom?

Prosfora neobsahuje 
okrem pšeničnej múky, 
vody a droždia nič iné, 
kým do chleba sa zvyknú 
pridávať aj iné zložky.

Za rozhovor dákuje 
Juraj Gradoš

C f t ie b

Chlieb, zdroj sily, daj nám Pane, 

chlieb ľudu, čo len holé dlane, 

prosia o skyvu chleba 

hladujúcim bledých tvári, 

aj chlieb živý, daný z neba 

kajúcim, premenený na oltári.

Chlieb náš každodenný, 

rastúci zo zeme kraja, 

v prosbe plných modlitbičiek, 

by zo štedrostí brán raja, 

okúsil každý požehnania chlieb 

bedár í syn márnotratný.

Vieru, pre život večný prosíme, 

hriešne srdcia Bohu otvárajme, 

láske, čo miluje, odpúšťa, 

bo vie, že duša naša pustá, 

na volanie Pána, sa zdráha, 

hoc chlieb Pána ju čaká, ťahá.

A. Fabišík 
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ZOMREL VLADYKA JOAKIM SEGEDIZ KRESŤANSKÉHO SVETA

VELEHRAD: Po viac ako 50 rokoch,
I. septembra 2004, znovu otvoria katolícke 
gymnázium na Velehrade, ktoré má bohatú 
tradíciu. Základnou ideou výchovy na tejto 
škole je zjednotená Európa. Gymnázium 
nesie meno bývalého olomouckého arcibis
kupa Antonína Cyrila Stojana (1851-1923), 
ktorý bol horlivým zástancom zjednotenia 
Slovanov v kresťanskej viere. (-zg-/TK KBS)

VATIKÁN: Pontifikát pápeža Ján Pavla 11., 
ktorý bol zvolený na Petrov stolec 16. októbra 
1978 a slávnostne uvedený do úradu o šesť 
dní neskôr, sa 14. marca 2004 stáva tretím 
najdlhším pontifikátom v dejinách Cirkví.
V ten deň Svätý Otec predbehol pápeža Leva 
XUL, ktorý bol hlavou Cirkví 25 rokov a 5 
mesiacov. Dlhšie bol už iba sv. apoštol Peter, 
o ktorom nie sú presné časové údaje, a pápež 
Píus IX., ktorého dĺžka pontifikátu bola 31 
rokov. Odo dňa zvolenia Svätého Otca je 14. 
marec 9281 dňom jeho pontifikátu. Pri výpoč
toch dĺžky pontifikátov sa brali do úvahy aj 
priestupné roky. (VlS/-zg-TK KBS)

VATIKÁN: 21.3.2004 Svätý Otec Ján Pavol
II. slávil prvú svätú omšu s blahorečeniami 
v tomto roku. Pri slávnostných bohoslužbách 
vyhlásil za blahoslavených štyroch rehoľní
kov: talianskeho kňaza a zakladateľa rehole 
Luigiho Talamoního (1848-1926), dve špa
nielske zakladateľky reholí - Matildu del Sag- 
rado Corazon Tellez Roblesovú (1841-1902) 
a Piedad de la Cruz Ortiz Realovú (1842- 
1916) a aj taliansku karmelitánku Máriu 
Candidu dell'Eucaristía (1884-1949). Počet 
blahorečených, ktorých vyhlásil Ján Pavol 11., 
sa tým zvýšil na 1324. (KP/-zg-TK KBS)

VATIKÁN: Pápež Ján Pavol U. podporuje 
spoločnú iniciatívu Medzinárodného olympij
ského výboru a gréckej vlády vyzvať pri príle
žitostí Letných olympijských hier v Aténach 
k pokoju zbraní na celom svete. V písomnej 
výzve Svätý Otec píše: „Nech sa blížiace sa 
olympijské hry... stanú príležitosťou pestova
nia a nového prežívania bratských vzťahov, 
aby sa tak prekonala nenávisť, a aby sa ľudia 
í národy zblížili. Z tohto dôvodu z hĺbky srdca 
vyzývam k trvalému pokoju zbraní a k od
mietaniu každej formy násilia, aby sa duch 
pokoja a spravodlivé súťaženie, ktoré chcel 
dosiahnuť zakladateľ olympijských hier, 
rozšírili na všetky oblastí spoločnosti a na 
všetky svetadiely." (ZE/-zg-TK KBS)

USA: Katolícka cirkev v USA upozornila 
na osud 34,6 miliónov chudobných ľudí 
v USA: „Je vonkoncom neprijateľné, aby 
v najbohatšej krajine zeme žilo každé šieste 
dieťa v chudobe," vyhlásil riaditeľ „Katolíckej 
kampane pre ľudský rozvoj" Róbert Vítello 
v januári v New Orleanse. 16,7 % všetkých 
detí USA žije podľa týchto údajov vo veľkej 
chudobe. U detí mladších ako 5 rokov je to 
dokonca 25 %. Tohtoročná akcia proti chudo
be, ktorú táto kampaň vždy organizuje, sa 
vedome začala v New Orleanse, pretože tam 
trápi chudoba až 40 % detí. (KIPA/-zg-TK KBS)

RUSKO: V Ruskom múzeu architektúry 
objavili v truhlici zdobenej biblickými 
výjavmi vzácnu relikviu - kúsok z Ježišovho 
odevu. Historici umenia konštatujú, že to 
musí byť truhlica, ktorú daroval cár Alexej 
Romanov v roku 1650 Katedrále sv. Eliáša 
v Jaroslavle. Truhlica obsahuje kúsok tkaniny 
z obdobia antiky, ktorý je podľa tradície 
časťou odevu, ktorý mal Ježíš na sebe v deň 
svojho ukrižovania. (KlPA/-zg-TK KBS)

V sobotu 20. marca 2003 zomrel emeritný 
gréckokatolícky biskup Križevackej eparchie 
Mons. JOAKIM SEGEDI. Bol tretím najstarším 
katolíckym biskupom na svete a v októbri by 
sa bol dožil 100 rokov.

Za kňaza bol vysvätený 4. septembra 1927 
a biskupskú vysviacku prijal 28. júla 1963. 
Vladyka Joakim pochovával v roku 1976 náš
ho blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopká 
a koncom sedemdesiatych a začiatkom osem
desiatych rokov udeľoval sviatosť kňazstva 
slovenským gréckokatolíckym kandidátom na 
kňazstvo.

Svätý Otec Ján Pavol 11. ustanovil cirkevnú 
provinciu Raipur v Indii s rozlohou 135_242 
km2, s počtom obyvateľov 19 057 921, 
z ktorých je 367 028 katolíkov východného 
sýrsko-malabarského obradu chaldejskej tra
dície. Nová provincia, ktorá vznikla odčlene
ním z provincie Bhopal, zahŕňa sufraganské 
diecézy Ambikapur, Jagdalpur (sýrsko-mala- 
barské) a diecézu Raigarh.

Svätý Otec Ján Pavol II urobil ďalšie zmeny, 
ktoré sa týkajú Sýrsko-malabarskej cirkvi 
v Indii a to :

Menoval o. Josepha Kallarangatta, prezi
denta Pápežského východného inštitútu nábo
ženských štúdií v meste Paurastya Vidyapi- 
tahm za biskupa-eparchu eparchie Palai, 
ktorá má rozlohu 1 166 km2, populáciu 683 
482 obyvateľov, katolíkov východného obradu 
je 345 982, kňazov 481 a rehoľníkov 4 266. 
Biskup - nominant sa narodil v roku 1956 
v Kayyoore v Indii, za kňaza bol vysvätený 
v roku 1982. V službe eparchiálneho - diecéz
neho biskupa nahradí Mons. Josepha Pallika- 
parampila, ktorý sa vzdal úradu z dôvodu 
vysokého veku (75 rokov) a Svätý Otec akcep-

Bol svätiteľom i terajších oboch našich 
gréckokatolíckych biskupov - vladyku Jána 
Babjaka, SJ, prešovského eparchu, a vladyku 
Milana Chautura, CSsR, košického apoštol
ského exarchu.

Pohreb sa konal v sobotu 27. marca 2004 
v jeho rodnom meste Ruskom Keresture, sídle 
novozriadeného exarchátu pre gréckoka
tolíkov v Juhoslávií a Čiernej Hore.

Podľa V.l.S.- Vatican Information Service 
spracoval Vladimír Miroššay

toval jeho žiadosť v súlade s kánonom 210, §
2 CCEO (Kódex kánonov východných cirtwí).

Menoval o. Joseho Porunnedoma, doteraj
šieho kňaza eparchie Mananthavady v Indii 
a kancelára kúrie Vyššieho sýrsko-malabar
ského arcibiskupstva v Ernakulam-Angamaly 
za eparchiálného - diecézneho biskupa epar
chie Mananthavady (sýrsko-malabarského 
obradu). Eparchía s rozlohou 48 250 km2, kde 
žije 10 000 000 obyvateľov, z ktorých je 165 
653 katolíkov, má 266 kňazov a 1610 rehoľní
kov. Bískup-nomínant sa narodil v roku 1956 
v Anchiri v Indií a za kňaza bol vysvätený 
v roku 1982.

Menoval Mons. AndrewsaThazhatha, dote
rajšieho prezidenta Spoločností východného 
kanonického práva v Indii, za pomocného 
biskupa sýrsko-malabarskej eparchie Tríchur, 
ktorá má rozlohu 2 000 km2 a 2 510 965 
obyvateľov, z ktorých je 456 759 katolíkov 
východného obradu chaldejskej tradície, 380 
kňazov a 2 984 rehoľníkov Nový pomocný 
biskup sa narodil v Pudukade v roku 1951 
a ordinovaný bol v roku 1977.

Podľa V.l.S. - Vatican Information Service 
spracoval Vladimír Miroššay

VIERA A MUČENÍCTVO V EURÓPE
V utorok 23. marca 2004 o 11.30 hod. sa 

v tlačovom stredisku Svätej stolice uskutočni
la prezentácia knihy Viera a mučeníctvo: Vý
chodné cirkvi v 20. storočí Európy.

Táto problematika bola predmetom semi
nára o súčasnej cirkevnej histórii vo Vatikáne 
v dňoch 22. až 24. októbra 1998. Knihu vydalo 
v roku 2003 vydavateľstvo Vatican Publishing 
House.

Medzí tými, ktorí knihu prezentovali, boli 
kardinál Ignác Moussa I. Daoud, prefekt 
Kongregácie pre Východné cirkví (obr.),
Andrea Riccardi, zakladateľka Komunity sv 
Egídía, biskup Pavlo Vasylyk z eparchie Ko- 
lomya - Černivcy na Ukrajine a Mons. Tertulian 
loan Langa z eparchie Kluž- Gherla v Ru
munsku.

Podľa V.l.S.- Vatican Information Service 
spracoval Vladimír Miroššay

NOVÁ PROVINCIA A BISKUPI SÝRSKO- 
MALABARSKEJ CIRKVI V INDII
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Zimná animarozprávka
POZOR,POZOR! Mimoriadna správa!
Za siedmimi zasneženými horami a siedmi

mi rovnako bielymi dolinami v Lúčke - Poto
koch (okres Sabinov) sa po prvýkrát stretlo 17 
mladých ľudí, ktorí nemohli neprijať pozvanie 
na nakrúcanie päťdielneho filmu ANIMA- 
ŠKOLA 2004. Jeho režisérom bol sám Ježiš. 
On je zároveň garantom, že to bude trhák, ktorý 
zarobí milióny ľudí. Hlavnú rolu prijal o. Ras
tislav Višňovský, ktorý si na nakrúcanie prizval 
svoj päťčlenný hviezdny tím. Ten mu pomáhal 
skupinu nadšených mladých ľudí formovať na 
nádejných hercov - anímátorov.

Všetko sa to začalo 23.1.2004 vo večerných 
hodinách, keď sa celý štáb stretol na mieste 
činu, aby začal pracovať na prvom diele 
s názvom POVOLANIE. Na celý program do
hliadal svojím láskavým, a zároveň prísnym 
pohľadom sám Najvyšší Šéf. Jeho podobizeň 
bola venovaná mladým špeciálne pre túto prí
ležitosť. Okrem toho poslal medzi nás i svojho 
rečníka, o. Petra Milenkyho. V jeho prednáške 
sme pochopili, že Boh nehľadá kvality po akých 
túži tento svet. On chce v našich srdciach nájsť 
dôveru, otvorenosť a učenlivosť. Prijať povolanie 
znamená vchádzať do hlbín Božej lásky a ne
chať sa ňou pohltiť (pozri Ez 47,1-12).

Po dlhom a namáhavom dni sa dostavila 
z neba zaslúžená odmena v podobe zábavné
ho psychovečera. Ak je smiech naozaj pro
striedkom na chudnutie, potom každý z nás 
musel zhodiť aspoň 5 kg!

Nakoniec sme však zábavu vymenili za ticho 
modlitby. Celý štáb sa stretol s Režisérom, aby 
si vydiskutovali mnohé otázniky života. Pán mal 
naozaj trpezlivosť a odpovedal každému ned
bajúc na čas.

Nedeľné lúčenie bolo ťažké. Najvyšší Šéf 
však každému prisľúbil svoju stálu prítomnosť

Pwý týždeň Veľkého pôstu sa pre mnohých 
viac ako do pôstneho zaodel do rúcha prázdni
nového. S napätím očakávali skauti z Prešova,

Varhaňovíec, Hlinného a Jastrabia 24. február, 
ked sa s výkrikom radosti vrhli na ... Nebol to 
ani medveď, ani vlk, dokonca ani dedo Mrázik. 
Bol to Zimný skautský minitábor, inak „dvoj- 
dňovka".

Mnohí, najmä z Hlinného a Jastrabia, boli 
na takejto skautskej akcií prvýkrát. Kukurelího 
chata sa roztĺkla srdcíamí päťdesiatich chlap
cov a dievčat, ktorí milujú hru, prírodu, budú 
sa učiť milovať jedni druhých a v neposlednom 
rade milovať toho najdôležitejšieho, svojho

a dal nám nádej na ďalšie spoločné stretnutie, 
ktoré sa uskutoční už čoskoro.

A ako sa na nakrúcanie dívali samotní 
aktéri?

EMA (20): „Najúžasnejšie a najmocnejšie na 
tom je to, že sme tu zídení v jeho mene a On je 
tu s nami. Veľmi ma oslovila prednáška o. Petra. 
Pán ma pozval, aby som sa vzdala istôt tohto 
sveta a celkom sa odovzdala do jeho vôle."

VLADO (18): „ Najviac ma oslovili prednáš
ky, ale aj práca v skupinkách. Členovia bolí 
otvorení, úprimní a dalo sa s nimi veľmi dobre 
porozprávať."

TERKA (32): „Ďakujem Bohu, že som sa 
mohla zúčastniť animaškoly. Veľmi sa mí páčilo 
spoločenstvo, ktoré vytvorilo jednotu s Kristom 
uprostred."

LUKÁŠ (19): „Páčilo sa mí rodinné spoločen
stvo, ktoré tam vzniklo, otvorenosť ľudí a veľmi 
ma oslovila sobotňajšia spontánna večerná 
modlitba."

Osobitné poďakovanie patrí všetkým tým, 
ktorí toto stretnutie finančne podporili a mys
leli na nás v modlitbách. Ďakujeme í nebeské
mu Otcovi, že si nás na túto anímaškolu po
zval. Už teraz sa tešíme na druhý diel, o kto
rom vás budeme určíte informovať.

Ema Vajsová

Boha. Úžasné bolo aj to, že sme bolí perfektná 
partia Rómov aj „nerómov" (a o tom je skau- 
ting). Počas tábora skauti pracovali v druži
nách, ktoré medzí sebou súťažili nielen v hrách, 
v službe, v poriadku, ale i v čestnosti. Veď prvý 
zákon skautského desatora hovorí: „Na skau
tovu česť sa dá spoľahnúť." Nie vždy to vyšlo, 
ale učíme sa. Všetci skauti absolvovali výstup 
na Šimonku, hoci ani ten dokonale nevyšiel. 
Keď sme vystúpili na vrchol, zistili sme, že kríž, 
ktorý stojí na Šimonke, je na vedľajšom kopci. 
Ale í tak to bolo super.

Okrem skautských aktivít, prebiehal počas 
celého tábora aj duchovný program. S Mirkou 
Jurekovou sme ho nazvali Kurz Daniel. Je in
špirovaný starozákonnými príbehmi o Danielo
vi. Bonbónikom bola trojhodinová nočná hra 
(O00 - 300). Stála za to, hoci sa ráno ťažko vstá
valo. Na záver pripravili jednotlivé družiny 
zábavný program, po ktorom nás mnohých 
boleli bruchá (a nie od hladu).

Za tento úžasný, požehnaný čas ďakujeme 
nášmu Bohu, za chatu pánu chatároví, za 
program tímu organizátorov a za finančnú 
pomoc Slovenskému skautíngu a nadácii OSF.

26.2. sme sa opýtali:....a kedy zasa?”
Martin Mekel

SPRÁVY Z DOMOVA

KOŠICE: V novembri 2003 bol zvolený otec 
Cyril Vasiľ, SJ, do riadiaceho orgánu Federácie 
skautov Európy - federálneho výboru, ktoré 
má sídlo v Paríži vo Francúzsku. Táto skaut
ská organizácia, schválená Svätým Otcom 
Jánom Pavlom 11. v septembri minulého roku 
ako súkromné združenie veriacich, zahŕňa 
skautov - chlapcov a dievčatá v 18 krajinách 
Európy vo veku od 8 do 21 rokov. Jeho po
slaním je robiť katolícky skauting - vycho
vávať mladého človeka ku kresťanskej a ob
čianskej zrelosti. (Milan Lach, SJ).

BRATISLAVA: Na sviatok patróna umelcov 
blahoslaveného Fra Angelica sa 18.2.2004 
konalo už tradičné stretnutie umelcov a pra
covníkov kultúry, ktoré sa začalo slávnostnou 
bohoslužbou v jezuitskom kostole v Brati
slave. Hlavným celebrantom bol predseda 
Rady Konferencie biskupov Slovenska pre 
kultúru (RpK KBS) a vojenský ordinár Mons. 
František Rábek.

Pri príležitostí tohto sviatku zároveň bis
kup Rábek udelil v Zrkadlovej sieni Primaciál
neho paláca Cenu Fra Angelica za prínos 
kresťanských hodnôt do umenia 12 umelcom. 
Tohtoročné udeľovanie bolo výnimočné aj 
preto, že sa konalo v rámci Stredoeurópskych 
katolíckych dní. „Cirkev na Slovensku chce 
dať najavo, že má vzťah k vám umelcom, 
pracovníkom kultúry, že si vás váži a pozýva 
ku spolupráci. Ocenenie je symbolickým, ale 
úprimným vyjadrením vďaky Cirkví na 
Slovensku. Vaša tvorba je nástrojom vášho 
apoštolátu," povedal vo svojom príhovore 
ocenením umelcom Mons. František Rábek.

V kategórii slovesného umenia si Cenu Fra 
Angselíca prevzali Anton Habovštíak (spiso
vateľ, jazykovedec, tvorba pre detí a mládež, 
esejista, prozaik), Rudolf Dobíáš (spisovateľ, 
poézia, próza, diela pre deti a mládež, rozhla
sové hry, literatúra faktu), básnik, autor diel 
pre detí a mládež, esejista a prekladateľ Mi
lan Rúfus sa zo zdravotných dôvodov ospra
vedlnil.

V kategórii výtvarného umenia sí Cenu Fra 
Angelica prevzali Jozef Pekara (autor Sloven
ského Betlehemu v Rajeckej Lesnej), Ladislav 
Vančo (akademický maliar) a Michal Zdra- 
vecký (akademický sochár).

V kategórií hudobného umenia odovzdal 
biskup Rábek Cenu Fra Angelica Jurajovi Lex- 
mannoví (hudobnému skladateľovi, hudob
nému a filmovému teoretikovi, režisérovi 
a pedagógovi), Zdenékovi Bílekoví (dirigen
tovi a pedagógovi) a gréckokatolíckemu 
speváckemu Zboru Chrysostomos. Cenu z rúk 
Mons. Františka Rábeka prevzal dirigent 
zboru Martin Škoviera.

Mons. František Rábek odovzdal Cenu Fra 
Angelica v kategórii zvláštnych ocenení aj 
Kataríne Kolníkovej (herečke), Eve Žilíneko- 
vej (pedagogičke na VŠMU, herečke, odbor
níčke na divadelnú reč) a Dušanovi Lecha- 
novi (dramaturgovi).

Oceneným umelcom poďakoval aj apoš
tolský nuncius Jozef Henrych Nowackí. Na 
záver arcibiskup Nowacki povedal: „Vašimi 
dielami môžete Európe pripomínaťjej veľkosť 
a dôstojnosť. Kontemplujúc vo vašich dielach 
tvár Krista zároveň napomáhate vytváranie 
novej tváre Európy.”

K slávnostnej atmosfére sviatku umelcov 
prispel svojím účinkovaním Zbor Chrysosto-

Skauti a jarné prázdniny
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SPRÁVY Z DOMOVA

mos. Prvýkrát udelila RpK KBS tieto ocenenia 
v roku 2003. (TKKBS).

PREŠOV: V piatok 20.2.2004 sa predseda 
zahraničného výboru NR SR Ján Fígeľ stretol 
s bohoslovcami Gréckokatolíckeho kňazského 
seminára blahoslaveného bískupa-mučeníka 
Pavla Petra Gojdíča v Prešove. Na stretnutí 
sa zúčastnil aj prešovský eparcha Mons. ThDr. 
Ján Babjak, SJ, predstavení kňazského se
minára, Gréckokatolíckej bohosloveckej 
fakulty Prešovskej univerzity, rehoľné sestry 
a ďalší hostia. V úvode Ján Fígeľ v neformál
nom príhovore predstavil Európsku úniu. 
Povedal aj tieto slová: „Demokracia musí byť 
postavená na hodnotách, lebo ináč sa stane 
totalitou väčšiny.“ V ďalšej časti stretnutia 
pán Figeľ odpovedal na mnohé otázky, pri 
ktorých bohoslovci prejavili záujem o život 
spoločnosti, v ktorej raz budú pôsobiť ako 
kňazi. Majú záujem nielen o duchovné 
hodnoty, ale aj o každodenné záležitosti ži
vota ľudí, ktorým raz budú slúžiť v pastorácii.
V odpovediach pána Figeľa zaznelo mnoho 
hodnotných myšlienok, ktoré môžu byť 
obohatením pre bohoslovcov, ktorých čaká 
pastorácia už v čase, keď Slovensko bude 
plnohodnotným členom Európskej únie. 
Aspoň niečo z týchto myšlienok: „Bude to 
naša Európa. Aj na nás záleží, či bude s nami 
lepšia. Ak si uvedomíme, že máme čo dať, 
už je to pre nás výzva dávať. Európska únia 
je skôr o výzvach ako o obavách." Pramene 
súčasnej Európy sú veľmi staré a dôležité - 
starogrécka antická filozofia, rímske právo - 
ale veľmi podstatný je židovsko-kresťanský 
koreň a zdroj, Desatoro a evanjelium. Je 
veľmi dôležité, aby sme aj po 1. máji na toto 
nezabúdali. Ako ďalej uviedol Ján Figeľ, 
pokoj vládne tam, kde vládne právo, ale to 
musí byť postavené na morálke. A to sme už 
pri človekovi. „Ekonomika a obchod je málo 
pre jednotu a spoločenstvo. Najcennejší je 
človek so svojím potenciálom, schopnosťami 
a tvorivosťou." Na otázku týkajúcu sa zacho
vania identity jednotlivých národov, pán Figeľ 
povedal, že práve preto majú etické a kultúr
ne rozhodnutia ostať v rukách štátov, lebo 
v tom sa uchováva identita národov. Na otáz
ku nebezpečenstva silných liberálnych prú
dov zo západnej Európy odpovedal, že to nie 
je iba západná Európa, lebo tieto prúdy sú 
aj u nás. Zdôraznil pravidlo, že to, čo je dobré 
pre rodinu, je dobré aj pre spoločnosť, a čo je 
dobré pre spoločnosť, je dobré aj pre štát. Celé 
stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére. 
Vzácny hosť vniesol veľa svetla do otázky 
rozšírenia Európskej únie, ktoré on sám 
vníma hlavne ako europanizáciu, lebo 
doteraz sa Európa spájala viac menej iba s jej 
západnou časťou.

PREŠOV: Gréckokatolícka bohoslovecké 
fakulta Prešovskej univerzity v Prešove v spo
lupráci s Fakultou východného kanonického 
práva Pápežského východného inštitútu v Rí
me usporiadala 20.2.2003 o 11.30 hod. 
hosťovské prednášky. S pozvanou prednáš
kou „Otázka podávania Eucharistie deťom 
z pohľadu cirkevného práva" vystúpil Prof. 
Dr. Cyril Vasíľ, SJ, dekan Fakulty východného 
kanonického práva P10. Prednáška interpre
tovala kánony CCEO, ktoré hovoria o tom, že 
sviatostí kresťanskej iniciácie, t.j. krst, bir-

Animarozprávka 2
Viete, čo je nové? Najznámejší režisér - 

Ježiš Kristus natočil 27.-29.2.2004 už druhý 
diel trháku roka - AN1MAŠKOLA 2004.

Hlavnou témou pokračovania bolo SPOLO
ČENSTVO, ktoré 16 komparzistov, 5 - členný 
anímátorský tím a pravá ruka režiséra - o. Ras- 
ťo Višňovský - nielen teoreticky pochopili, ale 
aj prakticky vytvorili.

KLAPKA 1: Nečakane sa objavuje o. Šoltýs
- slúži sv liturgiu a modlí sa s účastníkmi 
krížovú cestu, ktorej rozjímania vyvierajú zo 
srdca každého jedného.

KLAPKA 2: o. Rasťo sa snaží poučiť ovečky, 
že muž a žena sú odlišní preto, aby vytvorili 
spoločenstvo a mohli sa dopĺňať, aby bol svet 
zaujímavejší.

KLAPKA 3: na scénu prichádza generálny 
vikár o. Vladimír Skyba. Z jeho úst vychádzajú 
prorocké slová o tom, že človek nemôže žiť 
bez spoločenstva. Ešte pred narodením vníma 
spoločenstvo rodiny, do spoločenstva sa ne
skôr narodí a v spoločenstve zo života odchá
dza. Táto pravda vychádza zo Svätého písma. 
A odkaz pre divákov? Sú len dve veci, ktorými 
môžeme evanjelizovať - JEDNOTA a LÁSKA. 
Tie nesmú chýbať v kresťanskom spoločenstve.

KLAPKA 4: medzihra: komparzisti si skúsili 
vytvoriť vlastné filmy v žánroch ako balet, tele- 
novela či komédia na rôzne príbehy zo Svä
tého písma. Poriadne sme sa zabavili.

KLAPKA 5: všetci bojujú Ježišovou modlit
bou za osobné obrátenie, podobne ako Mojžiš 
v boji s Amalekom.

Nebo, peklo, stretko

Určite každý z vás vie, čo sa stane s dušou 
človeka, keď sa dostane do neba čí do pekla. 
Ale určíte neviete, čo sa stane s ľudskou dušou, 
keď sa dostane na stretko detí na bBiggbosác- 
kej fare. Každá detská dušička z farnosti 
Klokočov stále túžobne očakáva nové stretko. 
A inak to nebolo ani tentoraz.

Keď koncom februára o. Slavo (Bígg boss) 
vyhlásil, že bude detské stretnutie, onedlho 
si všetko, čo malo ruky í nohy a vek od dvanásť 
rokov, začalo baliť spacáky í karímatky, 
a hlavne hŕbu jedla. Veď to na nijakom stretku 
nesmie chýbať! A po urputnom balení prišla 
už radosť, že sme sa na dva dni zbavili rodičov. 
Každý malý či veľký vie, že stretko sa nesmie 
začať ničím iným ako modlitbou. A ani teraz 
to nebolo inak. Uznajte, že nič nie je krajšie 
ako ruženec v chráme v noci pri sviečkach 
pred zázračným obrazom Klokočovskej Panny 
Márie. A k tomu pesničky za sprievodu gitár. 
Panna Mária určite v nebi plakala od radosti, 
keď uvidela svoje dietky pri modlitbe ruženca.

A čo o tomto dieli hovoria komparzisti?
LUBKA(21): „Veľmi sa mi páči štýl anima- 

školy. Dá sa získať veľa praktických informácií 
pre prácu s deťmi a mládežou, ale aj načerpať 
veľa síl pre duchovný život. Každé stretnutie 
je akýmsi novým ohňom, ktorým sa môžem 
zapáliť a svietiť v prostredí, kde žijem. Ďa
kujem Pánovi, že vznikla myšlienka takýchto 
stretnutí, a že práve ja sa môžem na nich 
zúčastňovať."

Ema

Po nádhernej modlitbe nesmie chýbať výdat
ná večera, ktorú nám pripravili staršie dievča
tá a chlapci.

Keď už bolí naše žalúdky sýte, nastal čas 
na program (aj ten nám pripravila staršia 
mIádež).Všetko sa začínalo tým, ako nám 
ukázali akýsi plagát s množstvom rebríkov 
s anjelmi a čertom a s heslom, ktoré znelo; 
„Vchádzajte úzkou bránou, lebo široká a prie
stranná cesta vedie do zatratenia!" Najprv 
sme tomu nerozumeli, ale keď nám to vysvetW- 
li, všetko bolo jasné. Plagát zobrazoval tri 
cesty - rebríky, ktorými sa môžeme my ľudia 
vybrať. A to do neba, pekla a očistca. Z očistca 
ešte viedla cesta do neba. A heslo znamenalo 
to, že keď nebudeme počúvať starších a robiť 
dobro, pôjdeme práve tou širokou cestou.

Na plagát hneď nadväzovala súťaž. Rozde
lili sme sa do štyroch skupín a každá bojovala 
o to, aby sa dostala do neba. Súťaž pozostá
vala zo štyroch kôl, v ktorých sme mohli získať 
body za správnu odpoveď na otázku zo 
Svätého písma. Medzí každým kolom boli hry 
na uvoľnenie, za ktoré sme tiež získavali body. 
Museli sme napr. vystrihnúť košieľky s dobrý
mi a zlými vlastnosťami, vyfarbiť balón s ne
potrebnými vecami a pod. Po dlhom a namá
havom bojí sa zistilo, že každá skupina vyhra
la, všetci sa dostali do víťazného cieľa - neba.

Ráno sme sa všetci tešili na sáčkovačku 
s našim Bigg bossom? Netrvalo dlho a už sme 
sa spúšťali dole svahom, pretekali sa a guľo- 
vali. Bolo nám naozaj super. Ako v nebi!

Ale všetko sa raz musí skončiť, a tak aj stret
ku musel prísť koniec. My však nie sme smut
ní, lebo sa už tešíme na ďalšie stretko.

Deti a mládež z farnosti Klokočov

KLAPKA 6: posledné rady, odporúčania 
a informácie o rôznych pripravovaných stret
nutiach s Pánom. Čo sme sa naučili, sme hneď 
aplikovali na našu anímátorskú rodinu. Poda

rilo sa nám vytvoriť spoločenstvo jednoty 
a lásky. Tajne sme dúfali, že nedeľný ranný 
sneh nám zasype cestu do sveta a my sa nebu
deme musieť lúčiť. Ale nádej na dálšíe stretnu
tie s bratmi, sestrami a Ježišom zvíťazila.

Tešíme sa na nakrúcanie 3,dielu.
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Osemdesiatiny kardinála Jozefa Tomka

Kardinál Jozef Tomko sa narodil 11. marca 
1924 v hornozemplískej obcí Udavské, okres 
Humenné, v robotníckej rodine. Má dve mlad
šie sestry. Jeho osobnostné profilovanie výraz
ne ovplyvnili rodičia, vo viere najmä mama 
a duchovní. Po skončení základnej školy 
v rodnej obcí (1930-35) a gymnaziálnych štú
diách (1935-43) bol v septembri 1943 prijatý 
do seminára a na štúdium teológie na Rím
skokatolíckej cyrilo-metodskej bohoslovec
kej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave.
V októbri 1945 ho jeho diecézny (košický) 
biskup Mons. Jozef Cársky poslal na štúdiá 
na Pápežskú lateránsku univerzitu do Ríma. 
Kňazskú formáciu absolvoval v Pápežskom 
tolégiu sv. Jána Nepomuckého. Deň po život
nej štvrístoročnici, 12. marca 1949, bol vysvä
tený kardinálom luigím Tragliom v laterán- 
skej bazilike. V r. 1950 dostal menovanie od 
Svätej stolice za vicerektora-ekonóma Kolégia 
Nepomucen, kde pôsobil až do r. 1965. Tak 
sa stal „exulantom".

Svoj ďalší odborný rast spojil s doktorand- 
ským štúdiom, postupne získal tri doktoráty:

v r. 1951 z teológie na Lateránskej univerzite, 
v r. 1956 zo sociológie na Gregoriánskej uni
verzite a doktorát z práva na Lateránskej uni
verzite. V rokoch 1955 -56 bol profesorom 
na Uníversíte lnternazionale Pro Deo v Ríme; 
v období r. 1970-77 pôsobil ako hosťujúci 
profesor na Gregoriánskej univerzite; od 25. 
apríla 1985 dodnes je veľkým kancelárom 
Pápežskej Urbanovej univerzity. Jeho úrad 
pripravuje zriaďovanie diecéz a podobných 
organizácií, menovanie biskupov, schvaľuje 
biskupské konferencie, stará sa o výchovu 
kňazov, o prípravu a zadelenie misionárov 
(kňazov, rehoľníčok, laických pracovníkov).

V roku 1958 bol menovaný za pápežského 
komorníka, v r. 1961-74 bol pracovníkom a 
od 1966 vedúcim Doktrinálneho oddelenia 
Kongregácie pre náuku viery. Počas 11. vati
kánskeho koncilu bol (1962-65) poradcom pre 
vieroučné otázky, v r. 1967 zvláštnym tajomní
kom pre prvú Synodu biskupov, v r. 1968-70 
sekretárom Kardinálskej komisie pre miešané 
manželstvá a členom Pápežskej komisie pre 
rodinu. 15.9.1979 mu pápež Ján Pavol II. ude
lil biskupskú konsekráciu.

Za svoj biskupský znak si vyvolil zemeguľu, 
v jej srdci je zasadený dvojramenný cyrílo- 
metodský kríž na troch vŕškoch a nad ním sú 
tri ľalie. Pod erbom je jeho program, inšpiro
vaný sv. Pavlom: „ UtEcdesia aedificetuľ, čiže 
„Aby sa Cirkev vzmáhala". Tri symboly 
naznačujú, akú Cirkev budovať: katolícku - 
svetovú (zemeguľa), slovenskú - cyrilo-me- 
todskú (kríž na trojvrší) a diecéznu - košickú 
(tri ľalie, z ktorých jedna je zakrytá krížom).

Pápež Ján Pavol 11. ho 24. apríla 1985 
menoval za kardinála a za prefekta Kongre
gácie pre evanjelízácíu národov.

Z bohatej spisby kardinála Tomka, bez 
nároku na úplnosť, uvádzame niektoré tituly: 
Svetlo národov, Blaženstvá, Otázky dneška, 
Kristus včera a dnes, Základné črty Cirkvi 
a ekumenizmus a ďalšie.

V dnešných dňoch si kardinál Jozef Tomko 
vo svojej vlastí i arcidiecéze pripomína jubileá
- najmä veľké - životné osemdesiatiny, 55. 
kňazskej a 25. výročie biskupskej vysviacky. 
S vďačnosťou za vykonané pre národ a Cirkev, 
z ktorých vyšiel, zaželajme mu hojnosť Bo
žieho požehnania a volajme Ad multos feli- 
císsmosque annos!

Miroslav Holečko

Karneval radosti v Kojšove
V malej dedinke Kojšov (Spišský protopres- 

byterát) sa dňa 21. februára 2004 konal 
v Dome kultúry detský karneval s heslom 3 x 
R = Radosť rozdávaním rastie.

Hlavným zabávačom karnevalu bol náš 
super gitarista VÍčko - tíčko, ktorý za pomoci 
trpaslíka, babky -Ježíbabky, margarétky čí 
dedka Pohodu dokázal vytvoriť super náladu 
pre princezné i princov, šašov, indiánov, kov
bojov, ba i hokejistu. Pri spievam' detských 
ukazovačiek a tanca na moderné pesničky si 
určite na svoje prišli í všetky zvieratká, rastlin
ky a i iné rozprávkové bytosti. Najviac sa deti 
vyšantili na eRko tancoch. Na záver bolí všet
ky masky odmenené malou sladkosťou a ná-

SPRÁVY Z DOMOVA

movanie a Eucharistia, by mali byť podávané 
spolu a že Eucharistia by mala byť deťom 
podaná čím skôr, v súlade s predpismi litur
gických kníh a podľa úprav partikulárneho 
práva miestnych cirkví. Po 11. vatikánskom 
koncile sa ukazuje, že je tu potreba obnoviť 
túto starobylú prax. Urobila tak už napríklad 
Metropolitná cirkev v Pittsburghu v USA, 
malankárska cirkev, ale aj niektoré ďalšie 
východné cirkvi.

Druhú prednášku s názvom „Kristus 
v kontexte Cirkvi prvého tisícročía" mal Prof. 
Dr. Edward Farrugía, SJ. V historickom prie
reze predstavil Ježiša Krista ako centrálny 
bod ekleziológíe prvého kresťanského tisíc
ročia. Po prednáškach bola živá a podnetná 
diskusia. Na prednáškach sa zúčastnil aj veľ
ký kancelár fakulty Mons. ThDr. Ján Babjak, 
SJ, prešovský eparcha, prorektor Prešovskej 
univerzity pre zahraničné vzťahy Doc. PhDr. 
Michal Varchola, PhD., ako aj ďalší učitelia 
a študenti fakulty. Hosťovské prednášky nad
viazali na návštevu prof. Hectora Valia Vilar- 
della, SJ, rektora P10 v Ríme, na GBF PU 
v septembri minulého roka. (PhDr. Pavol 
Dancák, PhD.)

PREŠOV: V sobotu 28. 2. 2004 sa prešov
ský eparcha Mons. Ján Babjak, SJ, stretol 
v Gréckokatolíckej katedrále sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove s kňazmi Prešovskej eparchie na 
odpočinku. Slávnostnú archijerejskú svätú 
liturgiu spolu s vladykom Jánom Babjakom 
slávili emeritný prešovský biskup Mons. Ján 
Hirka a ďalší tridsiati kňazi - dôchodcovia. 
Spolu s nimi aj kňazi biskupskej kúrie a pred
stavení Gréckokatolíckeho kňazského semi
nára blahoslaveného biskupa-mučeníka Pav
la Petra Gojdíča v Prešove. Spevom svätú 
liturgiu prevádzal Katedrálny miešaný spe
vácky zbor pod vedením dirigenta p. Šestáka. 
Bohoslovci slávili túto Eucharistiu ako súčasť 
duchovnej obnovy. V starších a starých zaslú
žilých kňazoch pri oltári mohli vidieť vzory 
kňazstva.

Homília vladyku Jána Babjaka im veľmi 
vhodne doplnila prednášky duchovnej obno
vy. Vladyka pripomenul, že vždy mal vo veľ
kej úcte kňazov, ale starších a šedivých kňa
zov ešte viac. „Vždy som sa pozeral na kňaza 
s veľkou bázňou, a to už od detských rokov, 
odkedy som začal miništrovať Aj dnes sa na 
vás pozerám s bázňou a osobne vám ďaku
jem za vašu vieru, za vašu lásku, za vašu 
službu naším veriacim a za váš osobný život
ný príklad. Veď ten príklad zrodil nové povo
lania. Zvlášť chcem poďakovať Pánu Bohu za 
veľkývynález jeho lásky a milosrdenstva, kto
rým ste poslúžili mnohým veriacim, za svia
tosť zmierenia - za sväté spovede, bez kto
rých by ľudia nedokázali spokojne žiť. Spro
stredkovaním Božieho milosrdenstva ste boli 
najúčinnejšími nástrojmi v rukách Božej 
Prozreteľnosti. Iste, teraz by ste si zaslúžili 
už pokojný oddych, ale akosi prirodzene vás 
to ťahá do chrámu a najmä k vysluhovaniu 
sviatosti pokánia. Ďakujem vám všetkým za 
túto službu. Nepoznali ste v svojom kňaz
skom pôsobení internet, počítač a iné moder
né vymoženosti dnešnej doby, ale odvážim 
sa povedať, že vaše pôsobenie nebolo o nič 
menej pôsobivé a účinné, ako je pôsobenie 
dnešných kňazov. Boli ste a zostali ste uči
teľmi mnohých práve tým, že ste kráčali

Keď v júli 1979 pápež Ján Pavol 11. vy
menoval Mons. Jozefa Tomka za arcibiskupa 
a súčasne mu zveril úrad a z toho vyplývajúcu 
jednu z najdôležitejších a najnáročnejších 
funkcií pokoncilovej Cirkvi - generálneho ta
jomníka celosvetovej Synody biskupov - časo
pis slovenských gréckokatolíkov n  ária napí
sal: „Mali sme už celý rad arcibiskupov a bis
kupov slovenského pôvodu, ale nie všetci bolí 
Slovákmi rečou í srdcom. Nový slovenský arci
biskup Dr. Jozef Tomko je hrdým a sebavedo
mým príslušníkom svojho národa a svojou 
intelektuálnou výškou je í vznešenou repre
zentáciou slovenského génia..."

lepkou. Podujatie sa uskutočnilo za podpory 
duchovného otca Mareka Horňáka.

mladí z Kojšova
3 3 3
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verne za svojím Majstrom Ježišom Kristom. 
Pri svojej službe ste sa rozdávali totálne 
a nepočítali ste žiadnu námahu. Slúžili ste 
ticho a nenápadne“.

V závere homílie zazneli aj tieto slová: 
„Aký šťastný je človek, kňaz, ktorý prežil celý 
svoj život v službe Bohu, Cirkví a veriacim, 
hoci znášal nejedno krivé obvinenie. Vaše 
šťastie je o to väčšie, že ste dostali milosť trpieť 
pre Krista v žalároch, vo vyhnanstve, a to dlhé 
roky a s celými rodinami. Splnili sa na vás 
slová Písma: »Nenávideli ma bez príčiny«. 
Stali ste sa vyznávačmi Krista". Po skončení 
svätej liturgie bola Eucharistická pobožnosť, 
počas ktorej si všetci prítomní kňazi s otcami 
biskupmi obnovili svoje kňazské zasvätenie.

Vladyka potom všetkých privítal pri sláv
nostne prestretom stole v biskupskej reziden
cii, kde im porozprával svoje dojmy z Národ
nej púte v Ríme a každému odovzdal relikvie 
blahoslaveného biskupa-mučeníka Vasiľa 
Hopká a kalendár s drevenými cerkvami. 
Kňazi zase vyrozprávali svoje zážitky z vyh
nanstva v rokoch 1950 až 1968, ale aj z dlho
ročnej pastoračnej služby. Celá slávnosť bola 
oslavou Kristovho kňazstva a vďakou, že z je
ho milosti na ňom môžeme mať účasť (1SPB).

BARDEJOV: V prvú pôstnu nedeľu 29.2. 
2004 prešovský eparcha Mons. Ján Babjak, 
SJ, slávil slávnostnú archijerejskú svätú 
liturgiu vo farskom Chráme sv. apoštolov 
Petra a Pavla v Bardejove. Pred začiatkom 
svätej liturgie posvätil a odovzdal zlaté proto- 
presbyterské náprsné kríže štyrom zaslúžilým 
kňazom Prešovskej eparchie na odpočinku: 
bývalému generálnemu vikárovi Prešovskej 
eparchie o. Mons. Jánovi Gajdošovi, o. Mons. 
Vasiľoví Prokipčákovi, o. Mikulášovi Vladi
mírovi a o. PaedDr. Františkovi Dancákoví. 
Kríže im vladyka Ján odovzdal ako morálne 
ocenenie za ich dlhoročnú neúnavnú službu 
v Cirkví, za vernosť Gréckokatolíckej cirkvi 
v ťažkých rokoch prenasledovania a o. F. 
Dancákoví predovšetkým za jeho bohatú 
publikačnú a novinársku činnosť, keď po roku 
1968 pomáhal rozbiehať gréckokatolícku tlač.
V homílii vladyka vychádzal z Božieho slova. 
Hovoril o veľkých svedkoch viery Starého 
zákona, o svedectve apoštolov a o svedectve, 
ktoré vo svojom živote vydávali a vydávajú 
ocenení, ale aj mnohí ďalší kňazi. Potom 
hovoril o kríži, ktorý bol oceneným kňazom 
veľmi blízky. Ako potom výstižne povedal 
miestny protopresbyter o. ICLic. Jozef Zorvan, 
zmýšľanie dnešného sveta nie je naklonené 
starému človeku. Starý človek, a vôbec, sta
roba je dnes v očiach sveta nanič. Ale v oce
není týchto kňazov vidíme, že Cirkev si váži 
starého človeka a jeho svedectvo.

Na slávnosti sa zúčastnil aj protosynkel 
Prešovskej eparchie o. Mgr. Vladimír Skyba. 
Táto slávnosť veľmi vhodne nadviazala na 
stretnutie prešovského eparchu s kňazmi na 
odpočinku, ktoré sa uskutočnilo v sobotu
28.2. tohto roka. (1SPB)

KOŠICE: Pred dvanástimi rokmi, 29. feb
ruára 1992, prijal biskupskú chirotóniu ko
šický apoštolský exarcha vladyka Milan 
Chautur, CSsR. V nedeľu 29.2.2004 si túto 
udalosť spolu s veriacimi zhromaždenými 
v košickej Katedrále Narodenia Presvätej Bo
horodičky pripomenul na archíjerejskej svätej
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Dnešný svet sa zmieta v kríze, ktorá je 
krízou bytia. Ale pre každého je tu dosť 
priestoru na šťastné naplnenie života. Stačí 
len nazrieť do svojho vnútra, začať na sebe 
pracovať a nachádzať hodnoty ako viera, lás
ka, odpustenie, dobroprajnosť, pochopenie, 
požehnanie...

Ja viem, pre mnohých ľudí sú už len 
chabým výsmechom a nepatria k „imidžu" 
dnešného moderného človeka. Ten sa väčši
nou ženie iba za materiálnymi hodnotami 
a blahobytom.

A to bol dôvod, prečo ďalšou zastávkou 
našich otcov misionárov - redemptorístov bola 
Spišská Nová Ves, kde sa počas 9 - dňového 
cyklu svätých misií mohli aj Spišiaci zamýšľať, 
prehodnotiť svoj život, dať si odpovede na 
fundamentálne otázky: „Kto som?", „Odkiaľ 
pochádzam?", „Kam smeruje môj život?", 
„Aká bude moja večnosť?“,.,, ktoré sú nutné 
na to, aby ho plnohodnotne prežil.

Požiadala som preto trojčlenný tím otcov 
misionárov - redemptoristov o odpovede na 
otázky, ktoré sa týkali hlavných tém misií.

Láska. BOH je Láska! Je to čarovné slovo 
a synonymum šťastia. V živote človeka pred
stavuje láska obdobie, v ktorom sa zdá, že je 
ľahko milovať. No láska nesie so sebou aj 
zodpovednosť a to ju robí smrteľne vážnou. 
Ale iba ak ju ľudia berú vážne, môže dozrie
vať! Prameňom tejto lásky je Boh. Čo nám 
ponúka?

O. Atanáz: Boh ponúka každému z nás 
život v radosti, plnosti, láske, svätosti. Ponúka 
nám večný život-a to nie je  málo. Boh stvoril 
človeka z lásky a pre lásku. Stvoril ho, aby 
mal partnera svojej lásky, teda niekoho, kto 
bude prijímať jeho lásku. Koniec - koncov, 
najväčším dôkazom Božej lásky je, že nám 
poslal svojho Syna. Boží Syn trpí, zomiera, bol 
ukrižovaný, vstal z mŕtvych - a to všetko 
z lásky! Milovať Boha, milovať blížneho nie 
je  čosi nereálne, nenaplniteľné. On nás nepo- 
zýva k niečomu, čo sa nedá realizovať. Ale 
prvou podmienkou je, že ja  musím chcieť 
a dám odpoveď na Božiu lásku. Je  dôležité 
uvedomiť si, že láska nie je  o prijímaní, ale 
o dávaní."

Hádam neexistuje ľudskejšia skúsenosť ako 
to, že človek je schopný konať zlo. Všetci sú 
presvedčení o jestvovaní zla, ale nie všetci ho 
nazývajú jeho pravým menom, teda hrie
chom. Človek hriechom kompromituje svoj 
životný osud v zmysel svojej existencie. No 
napriek tomu, že hriech je v celej svojej pod
state zlom, môže sa navonok zdať dobrom. 
Prečo?

0. Milan: „Sv. Augustín povedal, že zlo, to 
je  nedostatok dobra. Zlo väčšinou nie je  niečo, 
čo je  priamo zlé, ale, podľa mňa, je  to egoistic
ké dobro. Najhoršie na hriechu je, že vystupuje 
ako čosi dobré, ale až neskôr sa ukáže, ako 
veľmi to ublíži. Aj Ježíš povedal: „..budú 
prichádzať vlci oblečení v ovčích kožiach . 
Takto sa maskuje hriech. Diabol nikdy nepri
chádza s tým, aby nás nahováral na čosi 
vyslovene zlé. On nás nahovára na dobro, ale 
dobro egoistické. A v tom je  vlastne zloba 
tohto hriechu. “

Vo svojej misijnej homílii ste spomenuli tzv. 
„duchovný most", ktorý je medzi človekom 
a Bohom. Zatiaľ čo človek ten most neustále 
ničí, ten, kto ho opravuje, je Boh. Hriech je 
teda príčinou odlúčenia človeka od Boha. Je 
cesta, ako „vyliečiť“ toto odlúčenie?

O. Anton: „Samozrejme, existuje cesta späť 
k Bohu, a to cez sviatosť zmierenia. Sviatosť 
zmierenia je  niečo, čoho sa človek bojí, z čoho 
má mnohokrát obavy. Ale je  to jediná cesta, 
ako znova „dobudovať" ten zničený most. 
Veľakrát je chybou človeka to, že pristupuje k 
spovedí z povinností, a teda nevyviera to zo 
srdca a cesta obrátenia, cesta k Bohu potom 
nie je  vecou lásky, vecou objatia sa s Bohom, 
ale vecou donútenia."

Keď Beatles vystúpili na parížskom letisku 
Orly, medzi prítomnými vybuchla vlna nadše
nia. Rady policajtov nevládali zadržať nespo
četné množstvo obdivovateľov. Všetci sa chceli 
aspoň dotknúť svojich idolov, mať kúsok ich 
šiat, vynútiť si ich autogram ako drahocennú 
spomienku, aby mohli povedať: „Videl som 
ho zblízka", „Prihovoril ku mne."

Prečo pre nás nie je jediným idolom ten, 
ktorý nám dal všetko a ktorý za nás dal 
všetko?

O. Milan: „Človekje už stvorený tak, že chce 
mať čosi hmatateľné, niečo, čoho sa môže 
dotknúť. A preto sí zbožštil rôzne zvieratá, 
kamene, ktoré boli pre neho znakom určitej 
moci. Sv. apoštol Pavol hovorí: „Bohu sa zapá- 
čílo zachrániť ľudí skrze hlásanie." Jednodu
cho, aby človek uveril a mohol sa sám slobod
ne rozhodnúť, či príjme, alebo neprijme jeho 
lásku.

V Božom slove máme dve cesty - širokú 
a úzku a ja ich nazývam cestou „instantnej 
polievky" a cestou „polievky od mamy." In
stantná polievka určitým spôsobom zasýti, ale 
keď ju budem jesť dlho, tak sa mi pokazí 
žalúdok. Ona je relatívne lacná a dá sa rýchlo 
uvariť. Polievka od mamy chce čas. Musím 
pripraviť tie najlepšie suroviny, aby bola 
polievka dobrá a musím počkať, kým sa uvarí. 
Žiaľ, väčšinou si človek vyberá to, čo ho menej 
stojí, čo ho na prvý pohľad vyjde lacnejšie, aj 
keď si tým môže pokaziť žalúdok. A podobne 
je to aj v našom duchovnom živote. My si rad
šej vyberáme také idoly a bohov, ktorí odo 
mňa nič nežiadajú. Stačí, že si ho vylepím na 
stenu alebo si kúpim jeho CD a môžem ho 
zbožšťovať, ale viac-menej to nevyžaduje 
žiadnu zmenu od môjho života. Zatiaľ, čo Boh 
chce všetko! On nám dal všetko. Nie však 
preto, aby nám to zobral, ale aby požehnal 
náš život a vrátil nám ho premenený. Ale zdá

0 0 0



Farská poklona svätému Krízu v Sabinove
Žijeme v uponáhľanej, rýchlej dobe. Často 

počujeme konštatovanie: Nestíham to alebo 
ono. Jednoducho nevládzem! Zdá sa, že pre 
dnešného človeka je veľkým problémom 
zastaviťsa, stíšiť sa. Nájsťsi čas pre modlitbu. 
Obklopuje nás množstvo iných „dôležitých"

vecí nás, ktoré sú prvoradé. Telesný pozemský 
človek v nás veľmi často víťazí. My kňazi 
v duchovných rozhovoroch zisťujeme, že člo
vek dneška by sa možno aj rád pomodlil, ale 
nevie si nájsť priestor k modlitbe. Preto sme 
s otcom kaplánom Marcelom pripravili na 
Krížupoklonnú nedeľu pripravili v našej far
nosti v Sabinove priestor pre modlitbu. Zišli 
sme sa, aby sme sa modlili, rozprávali s Bo
hom, ponorili sa hlboko do seba, rozpoznávali 
večiereň s poklonami a modlitbou sv. Efréma 
Sýrskeho. V našom východnom byzantskom 
obrade máme veľké duchovné bohatstvo. Len 
ho treba odkrývať a spoznávať.

V spevoch večierne Krížupoklonnej nedele 
sme mohli nanovo vo svojom vnútri prežívať 
veľkú Božiu lásku, ktorá sa obetovala za nás 
na kríži: „ Veď Boh tak miloval svet, že obetoval 
svojho Syna na kríži...!" [potov. Jn 3,16). Na
sledujúca modlitba Veľkopôstneho molebenu 
bola predĺžením myšlienok o utrpení Ježiša 
Krista, ktorý trpel a obetoval sa za nás hrieš
nych. S vrúcnym srdcom sme na prednášané 
prosby odpovedali: Ježišu, zmiluj sa nado 
mnou!

Veľkým problémom dnešnej doby sú rodi
ny. Mnohokrát sú priam roztrhané. Otec od
chádza za prácou, matka ostáva s deťmi sa
ma. Manželia sa takto navzájom odcudzujú. 
Deti, zvlášť dospievajúce, majú svoj svet, svoje 
predstavy o živote. A preto sme sa modlili za 
rodiny, zvlášť za rodiny v našej farností. Rozjí
mania krížovej cesty sa niesli v duchu modli
tieb za rodiny, za pokoj, lásku, svedectvo viery 
rodičov pre deti.... Uvedomovali sme si, že

v ťažkostiach manželského a rodinného života 
nie sme sami, že s nami putuje Ježiš, pomáha 
nám niesť náš kríž a je s nami aj naša Matka, 
Panna Mária, ako naša mocná Ochrankyňa 
a Pomocnica. Hlboké myšlienky, ktorá nás 
oslovili pri jednotlivých zastaveniach krížovej 
cesty, sme vedeli v tichu rozoberať v našich 
srdciach.

Potom nasledovala modlitba matiek v na
šej ťarnosti. Hodina zázrakov. Skutočná hodi
na plná zázrakov Božej prítomnosti a milosti. 
Rodina potrebuje pracujúce ruky otca, ale aj 
veľké, milujúce srdce matky. Naše matky svo
jimi osobne prednesenými modlitbami v prie
behu jednej hodiny dokazovali, že ich srdcia 
sú skutočne milujúce. Prosili za svoje deti, ich 
problémy, radostí aj sklamania. Prosili o po
moc Božiu a svetlo Svätého Ducha, aby ich 
správne vychovávali.

Vystavený kríž v našom chráme nebol len 
vonkajším znakom, ktorý sme si bozkom uctili, 
ale znamením Božej lásky k nám. O tom sved
čili aj modlitby z kánona svätému Krížu. 
Hlboké myšlienky tejto modlitby sa dotýkali 
najhlbších zákutí našich sŕdc. Nanovo sme 
spoznávali, že kríž je našim štítom a odmenou, 
víťazstvom a posilou, že nás stále sprevádza 
a ochraňuje.

Do programu vstúpila aj naša mládež, 
spevácky zbor Zoe en Christo. Mladí svojimi 
modlitbami a piesňami vniesli do nášho mod
litbového stretnutia istú mládežnícku spontán
nosť a dynamiku. Rozozvučali sa krásne tóny 
piesni a otvorili sa srdcia mladých. Im bolí 
adresované slová povzbudenia: Naša mládež, 
ale aj mladí celého sveta, Svätý Otec vkladá 
do vás nádej. Ste budúcnosť Cirkvi. Nesklamte 
jeho dôveru!

Po modlitbách chvály a oslavy Boha sme 
ďakovali Bohu za to, že sme sa s ním mohli 
stretnúť, rozprávať sa v tichu svojho srdca 
spoločne ho chváliť modlitbami. Ježiš nás 
v závere za odmenu požehnal rukami kňaza 
pri eucharistickej pobožnosti.

Mnohí veriaci z našej farností prijali 
pozvanie na toto modlitbové popoludnie, ktoré 
trvalo od 13.30 do 21.00 hodiny.

Vďaka Ti, Bože, že si nás skutočne posilnil, 
aby sme v druhej polovici pôstneho obdobia 
boli ešte viac verní svojím predsavzatiam.

„Tvojmu Krížu klaniame sa. Vládca, a tvoje 
sväté vzkriesenie oslavujeme!"

Peter Šturák

SPRÁVY Z DOMOVA

liturgii. Na mnohaja ľita, vladyko! (ICLic. 
František Čitbaj).

BRATISLAVA - Pri príležitosti Svetového 
dňa modlitieb (SDM) sa 5.3.2004 uskutočnili 
ekumenické modlitbové stretnutia kresťanov 
vo viac ako 180 krajinách v rôznych častiach 
sveta vrátane Slovenska.

Program SDM už tradične pripravujú kaž
dý rok ženy z inej krajiny a pozývajú naň 
všetkých kresťanov. Tentoraz bohoslužobný 
program - modlitby, texty piesní, biblické čí
tania a zamyslenia pripravili ženy z Panamy 
na tému Vo viere ženy utvárajú budúcnosť. 
Pri jej spracovaní panamské ženy čerpali zo 
starozmluvného príbehu o piatich Celofchá- 
dových dcérach, ktoré sa odvážne dožadovali 
rovnakého dedičného práva na pôdu, ako 
malí muži. Ďalšou témou stretnutí bol novo- 
zmluvný príbeh o Márií Magdaléne, ktorá 
priniesla radostnú zvesť o zmŕtvychvstaní 
Ježiša Krista učeníkom. V slovenskom výbore 
SDM sú zastúpené ženy z ôsmich kresťan
ských cirkví, medzi nimi z rímskokatolíckej, 
evanjelickej, reformovanej a ďalších.

Svetový deň modlitieb je najväčšie eku
menické laické hnutie s viac ako storočnou 
tradíciou, koná sa obvykle v prvý marcový 
piatok. Myšlienka spoločných modlitieb 
vznikla v roku 1887 v USA. Kresťanské cirkvi 
na Slovensku sa do hnutia SDM po prvý raz 
zapojili v roku 1987. (ND - jš, tasr)

KOŠICE: Za osobitný prínos pre rozvoj 
samosprávneho kraja a mimoriadne zásluhy 
v oblasti vzdelávacej, publikačnej a vo 
verejno-prospešnej činnosti dňa 12. 3. 2004 
o 16.30 hod. v historickej Zasadacej sieni 
Župného domu v Košiciach predseda Košic
kého samosprávneho kraja Rudolf Bauer 
slávnostne odovzdal Cenu predsedu Košic
kého samosprávneho kraja v roku 2004 Jeho 
Eminencii kardinálovi Jozefovi Tomkovi.

Ocenený prejavil mimoriadnu starostlivosť 
o duchovný, kultúrny a ekumenický rozvoj 
v súčasnosti i v rokoch neslobody, má rozho
dujúci podiel na príprave a uskutočnení náv
štev Svätého Otca Jána Pavla II. v Košiciach 
a v Rožňave, ako aj na konštituovaní Košickej 
arcidiecézy, priniesol osobitný vklad a neza- 
stupiteľný príspevok k mravnej obrode náro
da, výrazne sa pričinil o pozitívnu a dlhodobú 
reprezentáciu regiónu v európskom i celosve
tovom meradle. Počas slávnosti bolo Jeho 
Eminencií udelené primátorom Zdenkom 
Trebuľom aj čestné občianstvo mesta Koši- 
ce.(KSP/TK KBS)

KOŠICE: V dňoch 6. - 7. 3. 2004 sa v Cen
tre spirituality Východ - Západ M. Lacka 
uskutočnilo právnické kolokvium na tému 
Určujúce kritériá fenoménu Ecclesía sui iuris, 
na ktorej sa zišli 12 profesori východného 
kanonického práva zo Slovenska, ktoré zastu
poval o. Cyril Vasiľ, SJ, Maďarska, Talianska, 
Španielska, Kanady, USA a Indie, združení 
v Asociácii kanonistov východného práva. 
Kolokvium svojou účasťou poctil vladyka Ján 
Babjak, SJ, a protosynkel Vladimír Tomko. 
Prednášky vyjdú v zborníku v talianskom 
jazyku, ktorý bol konferenčným jazykom 
kolokvia. Zaujímavé prednášky, týkajúce sa 
aj našej miestnej cirkvi, budú preložené 
a publikovanév časopise Logos.(Milan Lach, 
SJ).

Z > 3 3
sa, že to už nie je alternatíva príťažlivá pre 
dnešného človeka..."

Každý deň je darom nebeského Otca. 
Každý deň by sa mal začať aj skončiť 
modlitbou k Bohu. Aký význam má mať 
modlitba v živote kresťana?

0. Milan: „Myslím si, že jedna vec je  
u krestánov veľmi nepochopená - čo to je  
vlastne modlitba. Mnohí to berú a prežívajú 
ako nejaké nútené zlo, „odbavenie" si určitej 
povinnosti ráno i večer. Podstatou modlitby je  
však moje stretnutie s Bohom. Miesto, kam 
prichádzam, aby som počul Boha, ktorý má 
plán pre môj život a ktorý najlepšie vie, čo je

pre mňa dôležité a ktorá cesta je  pre mňa 
najlepšia. Ja  prichádzam, chcem sa s ním 
stretnúť, chcem ho počúvať a zároveň mu odo
vzdávam to, čo prežívam. Modlitba má byť 
stretnutím lásky."

Celý misijný týždeň bol poznávaním úžas
nej Božej lásky a seba samého. Boh nás do 
ničoho nenúti. ON stojí pred našimi dverami, 
klope a čaká! Ak sa však rozhodneme ísť za 
Ježišom, stojme si za tým! Bude to náročné, 
možno to bude aj bolieť, ale bude to naše 
víťazstvo!

Veď aký zmysel má život, v ktorom niet o čo 
bojovať?

Patrícía Kotradyová
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Tretie posolstvo
Jána Pavla 
pre Slovensko

Banská Bystrica

S tredoveké starobylé banícke mesto, 
„perla Pohronia", a od druhej polovice 

18. storočia aj centrum diecézy - Banská 
Bystrica zažila svoje výnimočné chvíle nielen 
v stredoveku, ale aj v polovici septembra roku 
2003, keď sa na jeden deň stala centrom 
Cirkví. Presne v druhý deň svojej historickej 
návštevy na Slovensku ju navštívila hlava 
Kristovej Cirkvi - Svätý Otec.

História B. Bystrice________________
V druhom dní (v piatok 12. septembra 

2003) svojej návštevy sa Svätý Otec presunul 
do centra diecézy, ktorú doposiaľ nenavštívil
- do Banskej Bystrice.

Takisto ako Trnava aj Banská Bystrica 
dosiahla titul kráľovské mesto. Zakladajúcou 
listinou z roku 1255 uhorský kráľ Belo VI. 
povýšil roľnícko-banícku osadu na slobodné 
kráľovské mesto - Nova vílla Bistríciensis. 
Patrí medzí prvé mestá na Slovensku, ktoré 
sa mohli pýšiť týmto výsadným postavením. 
Ťažba zlata, striebra, medi a iných kovov 
preslávili Banskú Bystricu natoľko, že mnohí 
panovníci prejavili záujem navštíviť ju. Podľa 
niektorých historikov sa v roku 1620 sedmo- 
hradské knieža Gabriel Betlen dal v tomto 
meste korunovať za uhorského kráľa. Koruno
váciu dnes pripomína dom označovaný ako 
betlenovský.

Najväčší rozmach dosiahla Banská Bystri
ca na prelome 15. a 16. storočia, v období 
Thurzovsko-Fuggerovskej spoločností, keď sa 
med vyvážala do celej Európy v takom 
rozsahu, že to nemalo obdoby nielen na území 
Uhorska, ale aj celej Európy.

V 17. storočí sa Banská Bystri
ca zaradila medzi strediská refor
mácie. V 18. a 19. storočí pôsobili 
v meste významné cirkevné, kul
túrne a národné osobnosti Sloven
ska, ako napr.: Matej Bell, Ondrej 
Plachý, Ján Kollár, Ján Botto, 
Gustáv Kazimír Zechenter-Lasko- 
merský, Jozef Murgaš, Ján Levo- 
slav Bella...

V druhej polovici 18. storočia tu 
umiestnili sídlo Zvolenskej stolice 
a vytvorili Banskobystrickú diecé
zu.

V 20. storočí najviac preslávilo 
Banskú Bystricu Slovenské národ
né povstanie (29. augusta 1944). 
Na pamiatku tejto udalostí je 
pomenované hlavné námestie B. 
Bystrice. V súčasnosti je Banská 
Bystrica sídlom VÚC, univerzitným 
mestom (Univerzita Mateja Bella 
-1992- 8 fakúlt a Akadémia ume
nia) a sídlom iných významných 
organizácií.

Posolstvo z námestia SNP
Námestie Slovenského národ

ného povstania je hlavným ná
mestím mesta a patrí k najkrajším 

v Slovenskej republike. Každý objekt má 
historickú, architektonickú alebo umeleckú 
hodnotu. Prvá budova tu stála už v 15. storočí.
V revolučných rokoch 1848-1849 sa tu pre
chodne ubytovali členovia Slovenskej národ
nej rady a vodcovia slovenských dobrovoľní
kov. Od 18. storočia tu pôsobil biskup. Počas 
SNP tu sídlil Hlavný štáb partizánskych 
oddielov.

Ale hádam najviac prenikne do dejín tohto 
námestia udalosť z 12. 9. 2003 - prítomnosť 
Svätého Otca. V ten deň bola podľa západ
ného obradu liturgická spomienka Mena 
Panny Márie. Svoju prítomnosť na námestí a 
liturgickú spomienku využil Svätý Otec hneď 
v úvode svojho príhovoru, aby vyjadril svoju 
radosť zo stretnutia, a zároveň povzbudil 
prítomných k pokračovaniu v nábožnej úcte 
k Bohu a k Bohorodičke, napriek donedávnej 
dobe ateízácie. Potom zdôraznil jedinečný 
význam Bohorodičky v Božom pláne spásy 
ľudského pokolenia.

Na príklade Bohorodičky poukázal na 
dôležitosť dialógu Boha s človekom, z ktorého 
sa vždy rodí povolanie pre každého z nás. 
A taktiež vyzdvihol slobodu konania Boha 
a slobodného rozhodovania sa človeka, ktoré 
má byť vždy späté so zodpovednosťou: „Panna 
Mária sa obracia na anjela Gabriela, ktorý je j 
zvestuje Božie povolanie stať sa matkou jeho 
Syna... Je  to povolanie, ktoré očakáva odpo
veď od každého jednotlivca. Boh nenanucuje 
spásu-ponúka ju  ako iniciatívu lásky, na kto
rú treba odpovedať slobodným rozhodnutím, 
tiež motivovaným láskou. Dialóg medzí 
anjelom (nebom) a Máriou (zemou) je  pre nás

vzorom... Boh rád spolupracuje s osobami 
zodpovednými a slobodnými... Mária nám 
ukazuje cestu k vyzretej slobode... Pre mno
hých dnešných pokrstených, ktorí si neosvojili 
svoju vieru zodpovedne a uvedomele, dáva 
Mária dnes poučenie: je  nevyhnutné učiť sa 
slobode. “

S plnou vážnosťou zdôraznil význam rodi
ny pre dálšie generácie í budúcnosť národa: 
„Rodiny sú sadom, v ktorom vyrastajú sade
nice nových generácií. V rodinách sa formuje 
budúcnosť národa."

V závere opäť zdôraznil dôležitosť povola
nia, ktoré má od Boha každý z nás, len je
potrebné ho spoznať a stotožniť sa s ním:...
5 každým z nás má Boh svoj zámer, na kaž
dého z nás sa obracia so svojím povolaním. 
Rozhodujúce je  rozpoznať toto povolanie, 
vedieť ho prijať, byť mu verným... dajme 
priestor Bohu!... sme povolaní prijať Boha do 
svojho života a spolu s ním putovať týmto 
svetom, ohlasujúc jeho evanjelium a vydáva
júc svedectvo jeho láske..."

Príhovor k členom KBS____________
Pri príležitostí 10-teho výročia ustanovenia 

biskupskej konferencie na Slovensku sa stretol 
so všetkými biskupmi Slovenska. Toto stretnu
tie pripomínalo apoštolov zhromaždených 
okolo Ježiša, keď hľadali novú silu v krátkom 
odpočinku medzí kázaním a apoštolátom. 
Vyslovil všetkým biskupom uznanie a vďač
nosťza ich horlivosťv pastierskej starostlivosti 
o im zverených veriacich. Tiež vyzdvihol 
podpísanie základnej zmluvy Vatikánu so SR: 
ustanovenie vojenského ordínaríátu; otvorenie 
Katolíckej univerzity v Ružomberku a zosilne
nie signálu Rádia Lumen. Povzbudil ich k veľ
kej starostlivostí o kňazské semináre a rehoľné 
domy...

Nakoniec citoval slová z Direktória pre
pastoračnú službu biskupov....Pre biskupa
byť vodcom znamená pomáhať, predsedať 
znamená slúžiť, viesťznamená milovať a úcta 
sa mu stáva povinnosťou."

Ekumenické ovzdušie v Badíne
V závere druhého dňa svojej návštevy 

Slovenska sa premiestnil do kňazského se
minára v Badíne, kde absolvoval ekumenické 
stretnutie s predstaviteľmi kresťanských cirkví 
na Slovensku. Svätý Otec je známy počas 
svojho pontifikátu svojou neúnavnou snahou 
o ekuménu v duchu Kristovho evanjelia. Po- 
dákoval prítomným za príchod na stretnutie 
s ním, ktoré potvrdzuje ich snahu o spoluprá
cu Kristových učeníkov. Toto stretnutie 
pomenoval pápež rodinným stretnutím, ktoré 
vyjadruje spoločnú túžbu po realizácii 
Kristovej vôle, aby všetci boli jedno. Zdôraznil 
potrebu ohlasovania evanjelia dnešnému 
človekovi a potrebu byť svedkom evanjelia. 
Na koniec zvolal požehnanie na všetkých 
prítomných.

Slavko Ganaj
Snímka z Banskej Bystrice: Grzegorz Galazka
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Náš prepodobný otec Juraj, myliténsky biskup

Juraj sa narodil okolo roka 720 po Kristovi, 
a to pravdepodobne na ostrove Lesbos, 

ktorý je najväčším ostrovom Egejského mora. 
Ako to vyplýva z jeho prívlastku prepodobný, 
viedol veľmi prísny mníšsky spôsob života 
a vynikal najmä svojou poníženosťou. Za 
vlády Leva 111. tsaurského (717 - 741) sa stal 
vyznávačom, pretože hrdinsky znášal veľa 
násilností zo strany ikonoborcov. Spomínaný 
rímsky cisár vydal totiž dva edikty smerujúce 
proti svätým ikonám. V roku 726 zakázal 
preukazovať svätým ikonám úctu, takže vo 
všetkých chrámoch sa museli umiestniť tak, 
aby sa ich ľudia nemohli dotýkať. Následne 
v roku 730 prikázal všetky ikony odstrániť 
a zničiť. Je len pochopiteľné, že takýto postup, 
odporujúci pravej viere a vyplývajúci hlavne 
z nesprávne pochopenej a aplikovanej náuky 
o vtelení Božieho Syna, vyvolal veľký odpor. 
Začalo sa približne stodvadsaťročné obdobie 
zápasu o svätú ikonu, ktoré znova prinieslo 
nemalý počet mučeníkov. Samozrejme, jestvo
vali v ňom aj chvíle pokoja.

V roku 787 za panovania rímskeho cisára 
Konštantína VI. Porfyrogeneta (780 - 797) sa 
konal Druhýnicejskýsnem, teda siedmy eku
menický koncil. Na uvedenom zhromaždení 
hierarchov bola definovaná jednak správnosť 
zhotovovania svätých ikôn, jednak potreba 
vzdávania úcty svätým ikonám, pretože úcta 
preukazovaná ikone sa nevzťahuje na drevo 
a farbu, ale prechádza na zobrazenú osobu, 
v konečnom dôsledku na samého Krista, ktorý 
je „obdivuhodný vo svojich svätých" (Ž 67, 
36 podľa Septuaginty). V tomto období sa 
Juraj stal arcibiskupom mesta Mytiléna na 
spomínanom ostrove Lesbos. Vynikal veľkou 
štedrosťou voči chudobným, ako aj darom 
oslobodzovať ľudí spod vplyvu démonov 
a uzdravovať ich.

Krátko pred nástupom Leva V. Arménskeho 
(813 - 820) na rímsky cisársky trón sa ukázali 
v Mytiléne viaceré hrozivé znamenia. Počas 
večíerne slávenej v chráme svätej veľkomuče- 
nice Teodory sa svätý kríž umiestnený na pre
stole (oltári) znenazdania povzniesol celkom 
hore až pod strop, sklonil sa hornou časťou 
dolu a spadol na zem. Ľudí, ktorí bolí očitými 
svedkami tejto udalosti, zachvátila hrôza, lebo 
sa domnievali, že je to znamenie blížiaceho 
sa zániku ich ostrova. Nechceli opustiť chrám 
a neprestajne volali: „Pane, zmiluj sa!" V tom 
čase sa však zdržiaval v chráme istý Simeon 
obdarovaný schopnosťou prorokovať a pove
dal: „Bratia, nestane sa tak, ako to očakávate. 
Boh nezničí úplne túto krajinu, ale o niekoľko 
dní nastúpi na trón cisár, ktorý nenávidí Boha 
a protiví sa mu. Vyhádže na zem sväté ikony, 
a tak odníme Cirkvi jej ozdobu." Stalo sa tiež 
iné znamenie. O niekoľko dní vošiel do 
svätyne veľký diviak a ľahol si na vyvýšenom 
mieste, kde sa nachádza biskupská katedra. 
Strážcovia chrámu sa všemožne usilovali 
vyhnať ho, ale neúspešne, lebo bol veľmi 
divoký a dokonca sa agresívne vrhal na ľudí,

ktorí ho chceli vyhnať. Dalo im mimoriadne 
veľa námahy, aby ho nejako donútili odísť. 
Vyššie spomínaný Simeon vtedy povedal: 
„Deti, verte mi, že tento diviak symbolizuje 
biskupa, ktorý tu bude z Božieho dopustenia, 
ktorý sa svojím životom í spôsobmi bude 
podobať prasaťu." Všetky znamenia sa 
čoskoro naplnili.

Na cisársky trón nastúpil Lev V. Arménsky 
(813 - 820), ktorý napriek rozhodnutiam 
ekumenického snemu znova začal prenasle
dovať pravoverných kresťanov, ctiteľov svä
tých ikôn. Náš prepodobný otec Juraj bol spolu 
s mnohými ďalšími biskupmi predvolaný do 
Konštantínopola, aby sa pridal k ikonobor- 
com. Nielenže to odmietol, ale svojimi bez
chybnými argumentmi dokonca priviedol 
viacerých nepriateľov svätej ikony k jej úcte.
V dôsledku tohto postoja bol, hoci mal mimo
riadne vysoký vek, poslaný do vyhnanstva na 
Krym, kde aj dožil. Na jeho miesto bol dosa
dený bludár, ktorý ničil sväté ikony a všemož
ne trápil svoje duchovné stádo.

Náš prepodobný otec urobil aj v Chersone 
mnohé zázraky a predpovedal svoju telesnú 
smrť, ku ktorej došlo okolo roka 820. Vo chvíli 
jeho odchodu do večnosti sa ukázala na 
oblohe hviezda, ktorú videli aj obyvatelia 
ostrova Lesbos. Jeho ostatky prinášali mno
hým ľuďom uzdravenia z chorôb a slabostí.

Marcel Gajdoš

MODLITBA OTCOV PÚŠTE

ÚČINKY MODLITBY 

Oslobodenie od pokušenia 
(2. diel)

Modlitba však môže oslobodiť od poku
šenia nielen mňa, ale i môjho blížneho: Raz 
bol Abrahám, učeník otca Sísoa, pokúšaný 
démonom. Starec videl, že padol. Preto vstal, 
dvihol ruky k nebu a hovoril: „Bože, či už 
chceš, alebo nechceš, nedám ti pokoj, pokiaľ 
ho neuzdravíš.“ A učeník bol v tej chvíli 
uzdravený.

Stála modlitba však nakoniec vedie 
k tomu, že človek zvíťazí nad vášňami a nad 
pokušeniami, ktoré z nich vychádzajú. Boj 
proti ním pomaly ustáva, pretože duša sa 
stáva chrámom Ducha svätého. Otec Longin 
povedal otcovi Akácíovi: „Žena vie, že počala, 
keď sa jej krv zastaví. Tiež duša vie, že počala 
Svätého Ducha, keď ustanú vášne, ktoré z nej 
vyprchajú. Pokiaľ v nich však väzí, ako môže 
tvrdiť, že je to nemožné? Daj krv a obdržíš 
Ducha.”

Sila, pokoj a zrelosť ducha 
(1. diel)

Modlitba dáva človeku zvláštnu silu: 
Jeden človek sa spýtal otca Téodora: „Keby 
sa zrazu prihodilo nejaké nešťastie, mal by 
si aj ty, otče, strach?" On odpovedal: „1 keby 
nebo spadlo na zem, Teodorus nebude mať 
strach. Modlil sa totiž k Bohu, aby od neho 
odobral všetok strach". Práve preto mu ten 
druhý položil túto otázku. O sile aktuálnej 
modlitby svedčí aj ďalší výrok: Jeden brat 
požiadal otca Poemena: „Povedz mi niečo." 
A on mu povedal: „Ak je kotol nad ohňom, 
nedotkne sa ho ani mucha, ani žiadny plaz. 
Ale keď je studený, vrhnú sa naňho. Tak je to 
aj s mníchom: pokiaľ je verný v duchovnom 
živote, nepriateľ nenachádza spôsob, ako by 
ho premohol."

Izák z Niníve sa dokonca zmieňuje 
o „všemohúcnosti" odvážnej modlitby: Svätí 
neúnavnou láskou k Bohu a utrpením, ktoré 
pre neho podstúpili, získali odvahu pozerať 
sa na Boha s odkrytou tvárou a modliť sa 
k nemu s dôverou. Veľká je moc odvážnej 
modlitby. Preto Boh dovoľuje, aby jeho svätí 
boli skúšaní všetkým možným trápením, lebo 
chce, aby na sebe zakúsili účinky jeho po
moci a jeho bdelej lásky...Tým, že človek často 
a opakovane zažíva v pokušeniach Božiu 
pomoc, získava pevnú vieru, ktorá ho robí 
neohrozeným a radostným v skúškach. Často 
je teda potrebné byť vystavený pokušeniam, 
aby človek začal zažívať a uvedomovať si 
skutočnosť, že Boh je niekto, kto sa o nás 
neustále stará.

Upravil: Juraj Gradoš 
Preložené z titulu: Bonaventura J. Štivar, 
OFM Cap., Modlitba Otcú poušté, Matice 
cyrilometodéjská, s. r. o., Olomouc, 1998
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ANKETA
Začiatkom roku sme sa štyroch náhodných chod
cov v uliciach mesta Prešov opýtali: "Čím je pre 
vás Eucharistia?" Prinášame ich odpovede.

s. Augustína, SNPM
Eucharistia? Je to pokrm pre 
dušu. Pri prijímaní Eucharistie 
sa zjednocujem s Ježišom 
Kristom. On vo svojej láske 
a moci ma premieňa a očis
ťuje. Dáva mi nový život. Takto 
naplnená Ježišovým Telom a 
Krvou ma uschopní s radosťou 
vzdávať mu vďaku „Nech sa 
naplnia ústa naše tvojou chvá
lou Pane..."

o. Andrej Slodička
Eucharistia je liekom nesmr
teľnosti, hovorí sv. Ignác Antío- 
chijský. Je mojím každoden
ným pokrmom a nápojom. 
Eucharistia uzdravuje každý 
deň moje srdce, dušu, man
želstvo, rodinu, farnosť... Dáva 
nový život, odpúšťa hriechy, 
rozmnožuje vieru, nádej, lásku 
k Pánu Bohu i lásku k mojím 
bratom a sestrám. Prijímaním 
tela a krvi Ježiša Krista sa pre 
mňa sprítomňuje udalosť Pas- 
chy- smrti a vzkriesenia Ježiša 
Krista. V nej mi Ježiš ponúka 
svojho ducha, vovádza ma do 
hĺbky Božieho života. V Eucha- 
ristii môžem cítiť tlkot Božieho 
srdca.

Karol
Do chrámu chodím zriedka 
kedy. Keď som bol malý chla
pec, chodieval som pravidelne, 
ale teraz už nie. Už si ani ne
pamätám, kedy som bol napo
sledy na svätom prijímaní.
V Boha verím, ale trošku ináč 
chápem celý kolobeh života, 
ako je to napísané v Biblii. 
Taktiež verím aj v posmrtný 
život, ale odlišne ako je učenie 
Cirkví. Preto je Eucharistia pre 
mňa teraz už dosť neznámy 
pojem.

Vladimíra
Eucharistia je pre mňa pro
striedkom, cez ktorý mi Boh 
ukazuje, že je tu so mnou, že 
k-nemu môžem prichádzať, že 
sa môžem spoľahnúť na jeho 
prítomnosť. Je jediný z uistení, 
že nie je iba vymyslený, bez
predmetný, ale úplne reálny 
a skutočný. Eucharistia mi 
stále pripomína Ježišovu obetu 
za nás. On je láska a pokoj a ja 
sa cez Eucharistiu môžem stať 
jeho súčasťou.

S. Bamburák

U
¡ ¡ ¡ ¡ L

E u c h a r i s t i a
- chlieb z neba -

Vo Veľký štvrtok 17. apríla minulého roka, vydal pápež Ján Pavol U. 
svoju štrnástu encyklíku Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucha- 
rístíe.

Text encykliky je úvahou o eucharistickom 
tajomstve Cirkvi. Začína sa konštatova

ním, že Cirkev čerpá svoj život z Eucharistie. 
„Práve preto", pokračuje pápež, „Eucharistia, 
ktorá je sviatosťou veľkonočného tajomstva 
par excellence, sa stáva stredobodom cirkev
ného života." Každé slávenie Eucharistie 
obsahuje ústredné tajomstvo spásy a pripomí
na veriacim utrpenie, smrť a vzkriesenie Ježiša 
Krista. Práve pri liturgii Cirkev odkrýva svoje 
vlastné tajomstvo: Ecclesia de Eucharistia 
vívít Non modo..." - Cirkev žije z Eucharistie.

V nových farnostiach sa stáva, že malý 
provizórny chrám alebo kaplnka sú nahra
dené novým farským chrámom. Niekedy to 
prinesie aj určité sklamanie. Všetko je krásne, 
priestranné a nežiada sa vrátiť k pôvodnému 
miestu kultu. A predsa, provizórny chrám čí 
kaplnka mali čosi zvláštne. V nich sa pozor
nosť ľahšie upriamila na to, čo sa tam deje.

O to tu ide. Zo všetkého, čo možno povedať
o svätej liturgii, je najdôležitejšie to, že Cirkev

uskutočňuje to, čo robil Pán. V noci, keď bol 
zradený, vzal chlieb do svojich rúk. Keď vzdal 
vďaky a vyslovil požehnanie, lámal ho a roz
dával, hovoriac: „Vezmite a jedzte, toto je moje 
telo, ktoré sa za vás láme na odpustenie hrie
chov." Podobným spôsobom vzal do svojich 
rúk čašu s vínom, požehnal ju a dával svojim 
učeníkom, hovoriac: „Pite z nej všetci, toto je 
moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za 
vás i za mnohých na odpustenie hriechov." 
Keď Cirkev opakuje túto skutočnosť, nie je 
potrebné, aby sme presne opakovali Kristove 
slová. Kristus nám nezanechal magickú for
mulu. Pri poslednej večeri Ježíš prikázal: 
„Kedykoľvek to budete robiť, robte to na moju 
pamiatku." Cirkev to robí na jeho pamiatku.

Cirkev prijala Eucharistiu od Krista nie ako 
jeden z cenných darov, ale ako Kristov dar 
seba samého, jeho osoby v jej svätej ľudskosti, 
ako aj jeho diela spásy.

V každom období, zvlášť v čase prenasle
dovania, bola Eucharistia tajomstvom života
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ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo 
na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu" (porov. Lk 
2,22-32).

Kriste, Bože náš, svojím narodením si posvätil život Panny 
a požehnal si ruky Símeona, ako mu to Boh prisľúbil. Vyslyš aj 
nás Bože, Spasíteľu náš, odpusť milostivo naše hriechy a zmiluj 
sa nad nami.

Vystri, Matka, svoje ruky, ktorými si prijímala Pána ako dieťa. 
Pre svoju nesmiernu dobrotu neopusť nás, ktorí v teba stále 
dôverujeme. Svojou účinnou modlitbou a neprestajnou 
ochranou nás opatruj a vylej na naše duše svoju nevyčerpateľnú 
lásku. Zastávaj sa vždy tých, Bohorodička, ktorí ťa uctievajú.

5. desiatok: Prečistá Panna Mária, ktorá si našla 
v chráme svojho Syna, vypros nám milosť, aby sme sa vždy 
podriadili Božej vôli.

Keď mal Ježiš dvanásť rokov, išli do Jeruzalema na sviatky. 
A keď sa vracali domov, zostal Ježiš v Jeruzaleme. Jeho rodičia 
to nezbadali. Prešli deň cesty a hľadali ho. No nenašli. Vrátili 
sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli 
v chráme. Mária mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil?" 
On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám 
byť tam, kde ide o môjho Otca?“ (porov. Lk 2,41-50).

Pane, osvíeť mi rozum a usmerni vôľu, aby som dôstojne, 
pozorne a zbožne konal vždy svoje modlitby, a ty, aby sí mohol 
splniť moje prosby, ktoré budem konať pred tvárou tvojej božskej 
velebnosti.

K tebe, prečistej Matke Božej, kajúcne sa utiekam: Nedovoľ, 
Prečistá Panna, aby sa uskutočňovala moja vôľa, lebo je toho 
nehodná: ale nech sa stane vôľa tvojho Syna a môjho Boha, 
aby ma spasil a aby mi udelil milosť Svätého Ducha. Chcem žiť 
a zachovávať príkazy tvojho Syna, ktorému patrí všetka sláva, 
česť a moc na veky vekov. Amen. XUŽ£H£C

Kedysi tajomne znázornil obraz kríža Jozue, keď vystrel svoje 
ruky na znak kríža a Slnko zastalo, kým neporazil svojich 
nepriateľov. Teraz sa Slnko mrakom zastrelo, keď ťa uzrelo na 
kríži, môj Spasiteľ. Sláva tebe, Bože.

Keď si, Nepoškvrnená, uzrela na kríži svojho Syna, meč 
bolesti zranil tvoje vnútro. V bolestí sí s plačom volala, no hneď 
si silu kríža prijala. Svätý kríž, buď aj mne silou, vysloboditeľom 
a pomocníkom v bojí proti mojím protivníkom, stále ma 
sprevádzaj a ochraňuj, veľké zbraň Kristova, nepremožiteľné 
premocné víťazstvo.

5. desiatok: Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol 
pre nás ukrižovaný, daj nám žiť v kajúcnosti.

Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Golgota. 
Tam ho ukrižovali. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra 
jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Bolo už 
okolo dvanástej hodiny. Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa 
roztrhla napoly a Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče, do tvojich 
rúk porúčam svojho ducha." Po týchto slovách vydýchol (porov. 
Jn 19,17.25: Lk 23,44-46).

Pane Ježišu Kriste, Synu živého Boha, Spasiteľ sveta, hľa, ja 
nehodný a hriešny skláňam pokorne svoje kolená i srdce pred 
slávou tvojej velebnosti. V skrúšenosti srdca sa klaniam tvojim 
prečistým ranám, s láskou ich bozkávam a volám: Zmiluj sa 
nado mnou hriešnym!

Vystrela si prosebne ruky, Najsvätejšia, k Ukrižovanému na 
dreve kríža, aby pozdvihol našu prirodzenosť a umŕtvil naše 
hriešne náklonnosti. Matka Božia, neprestávaj sa nikdy modliť 
za nás.

xužznzc



1. desiatok: Prečistá Panna Mária, ktorá si počala zo 
Svätého Ducha, daj, aby sme boli pokorní.

V šiestom mesiaci poslal Boh archanjela Gabriela k panne 
zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho. A meno panny bolo 
Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Raduj sa, milosti plná. 
Pán s tebou. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a 
porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude velký a bude sa 
volať synom Najvyššieho, bude to Boží Syn." Mária povedala: 
„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podlá tvojho slova" 
(porov. Lk 1,26-38).

Dnes sa zjavuje tajomstvo skryté od vekov Syn Boží sa stáva 
synom človeka, aby svojou milosťou obdaril Adama. Archanjel 
stojí pokorne pred Pannou. Sláva tebe, Bože, za veľkú milosť 
vtelenia.

Služobnica Pánova, zjavil sa ti Gabriel a zvestoval tí odveký 
zámer. Pozdravil ťa a povedal: „Raduj sa, panenská zem, 
nezhárajúci ker, raduj sa, nepreniknuteľná hlbina, most vedúci 
k nebesiam a vysoký rebrík, ktorý videl Jakub. Raduj sa, túžba 
Adamova, Pán s tebou."

2. desiatok: Prečistá Panna Mária, ktorá si s Ježišom 
pod srdcom navštívila sv. Alžbetu, vypros nám pravú lásku 
k blížnemu.

Mária vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. 
Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v je j lone sa 
zachvelo a Alžbetu naplnil Svätý Duch. Vtedy zvolala veľkým 
hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je  plod 
tvojho života." Mária hovorila: „Velebímoja duša Pána a môj 
duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi. Lebo veľké veci mi urobil 
ten, ktorý je  mocný, a sväté je  jeho meno" (porov. Lk 1,39-55).

Pane, Bože náš, vlož do našich sŕdc svoju lásku. Daj, aby 
sme žili čisto svojimi skutkami i slovami, aby sme sí osvojili 
čnostný život a nestratili tvoje prisľúbené dobrá, lebo ty sí 
blahoslavený, Kriste, Bože náš, na príhovor svojho Predchodcu, 
zmiluj sa nad nami.

Blahoslavenou tá nazývajú všetky pokolenia, Bohorodička 
Panna, lebo v tebe prebýval ten, ktorého svet pojať nemôže, 
Kristus, náš Boh. Ty sa ustavične modlíš za nás a moc kráľovstva 
upevňuješ svojimi modlitbami. Preto ti dákujeme a voláme: 
Raduj sa, požehnaná. Pán s tebou.

3. desiatok: Prečistá Panna Mária, ktorá si nám 
v Betleheme Ježiša porodila, daj, aby sme k nemu s 
dôverou pristupovali.

V Betleheme Mária porodila svojho prvorodeného syna, 
zavinula ho do plienok a uložila do jasleľ, lebo pre nich nebolo 
miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri. Tu zastal 
pri nich Pánov anjel a povedal im: „Zvestujem vám veľkú radosť, 
ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom 
meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán." A hneď sa k anjelovi 
pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a 
hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemí pokoj ľuďom 
dobrej vôle" (porov. Lk 2,7-14).

Tvoje narodenie, Kriste, Bože náš, zažiarilo tomuto svetu 
svetlom Múdrostí. A tí, čo hviezdy poznávali, hviezdou sa dali 
poučiť, že sa tí majú prísť pokloniť ako Slnku pravdy a uzrieť ťa 
ako Dieťa z výsosti.

Dobrá Matka dobrého Kráľa, prečistá a požehnaná 
Bohorodička Mária, vylej na moju hriešnu dušu milosť svojho 
Syna a svojimi modlitbami ma veď k tomu, aby som zostávajúci 
čas svojho života prežil bez poškvrny a tvojou pomocou získal 
raj, Bohorodička Panna, jediná čistá a požehnaná.

4. desiatok: Prečistá Panna Mária, ktorá si Ježiša 
v chráme obetovala, daj, aby sme sa starali o čistotu 
svojho srdca.

Keď uplynulí podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, 
priniesli Ježiša do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi.
V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Símeon. Vzal ho do svojho 
náručia a velebil Boha: „ Teraz prepustíš. Pane, svojho služobníka 
v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu,

1. desiatok: Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si sa 
pre nás krvou potil, daj nám opravdivú ľútosť nad 
hriechmi.

Keď Ježiš prišiel na Olivovú horu, povedal učeníkom: 
„Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!" Sám sa od nich 
vzdialil, kľakol si a modlil sa: „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa 
tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!" Tu sa 
mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. A on sa v smrteľnej 
úzkostí ešte vrúcnejšie modlil, pričom mu pot stekal na zem 
ako kvapky kivi (porov. Lk 22,39-44).

Bože, očisť ma a odpusť mi moje hriechy, lebo z vlastnej sily 
som nikdy nič dobrého nevykonal pred tebou. Zbav ma všetkého 
zla a nech tvoja najsvätejšia vôľa ma vo všetkom sprevádza. 
Iba tak dokážem otvoriť svoje nehodné ústa a osláviť tvoje sväté 
meno. Amen.

Prečistá Panna, skroť a zmierni moje márne a pyšné 
myšlienky. Moju padlú dušu svojím príhovorom zbav ťarchy 
hriechov, Bohorodička a Panna, lebo viem, že to môžeš a chceš. 
Duchovný vinohrad, z teba vyrástol Božský vinič, vypros mojej 
duší očistnú vodu kajúcností.

2. desiatok: Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol 
pre nás kruto zbičovaný, chráň nás od nezriadených 
telesných žiadostí.

Veľkňazi a starší ľudu Ježiša spútaného odviedli a odovzdali 
vladárovi Pilátovi. Ten sa ho opýtal: „S i židovský kráľ?" Ježiš 
odpovedal: „Sám to hovoríš." Vladár sa opýtal zástupov: 
„Ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť?". Oni zvolali: 
„Barabáša!". Vtedy im prepustil Barabáša; Ježiša však dal 
zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali (porov. Mt 27,1-26).

Pane Ježišu Kriste, Bože náš, odpusť nám hriechy a pomáhaj 
nám krotiť naše telesné žiadostí, zvliecť starého človeka a obliecť 
sa v nového, aby sme žili len tebe. Nech nás vedú tvoje 
prikázania, aby sme dosiahli večný pokoj tam, kde prebývajú 
všetci blažení. Lebo ty, Kriste, Bože náš, si jediný prameň šťastia 
a radostí pre všetkých, ktorí ťa milujeme.

Napádaný mnohými pokušeniami utiekam sa k tebe, Matka 
Slova a Panna, a hľadám záchranu. Znepokojujú ma útoky vášní 
a veľkým zármutkom naplňajú moju dušu. Upokoj ju. Panna, 
a zbav ju nebezpečenstva.

3. desiatok: Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol 
pre nás tŕním korunovaný, chráň nás od hriešnych 
myšlienok.

Keď Ježiša odsúdili, vojaci ho odviedli do vládnej budovy.
Odeli ho do purpurového plášťa, z tŕnia uplietli korunu, založili 

mu ju a začali ho pozdravovať: „Buď pozdravený, židovský 
kráľ!" B ili ho trstinou po hlave, pľuli naňho, kľakali pred ním a 
klaňali sa mu. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali (porov. Mk 
15,16-20).

Pane Bože náš, voči nám si veľmi trpezlivý. Vzal si na seba 
naše neprávostí. Vo svojom milosrdenstve príď k nám a s 
pomocou milosti Svätého Ducha pomôž nám dobre prežiť aj 
zvyšok nášho života a uchrániť sa nástrah pekelného nepriateľa. 
Amen.

Prečistá Matka Božia, k tebe sa kajúcne sa utiekam s prosbou: 
Vieš, Kráľovná, že sa ustavične dopúšťam hriechov a tým 
nahnevám tvojho Syna a môjho Boha. Mnohokrát, keď sa kajám, 
trasiem sa od strachu, či ma Boh nezahubí, a po čase robím to 
isté. Keď to všetko vidíš, Vládkyňa moja, Bohorodička, prosím 
ťa, zmiluj sa nado mnou.

4. desiatok: Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si pre 
nás niesol ťažký kríž, pomôž nám trpezlivo niesť naše 
kríže.

Ako viedli Ježiša na ukrižovanie, chytili istého Šimona 
z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naň kríž, aby ho niesol 
za Ježišom. Sielza ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním 
kvílili a nariekali. Ježiš sa k ním obrátil a povedal: „Dcéry 
jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou 
a nad svojimi deťmi" (porov. Lk 23,26-29).



Na cestu spasenia uveď ma, Bohorodička, lebo hriechmi 
poškvrnil som si dušu a v nedbalosti o spásu prežil som celý 
svoj život. Ale ty svojím orodovaním zbav ma všetkej nečistoty. 
Vyhas plameň mojich vášní, Požehnaná všetkými pokoleniami 
po všetky veky vekov. Amen.

5. desiatok: Prečistá Panna Mária, ktorú Boh v nebi 
korunoval, vypros aj nám večnú slávu v nebi.

Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá 
slnkom, pod je j nohami mesiac a na je j hlave veniec 
z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo 
mala rodiť. I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom 
panovať nad všetkými národmi. A je j dieťa bolo uchvátené 
k Bohu a kjeho trónu (porov. Zjv 12,1-5).

Kam pred tebou, Pane, utečieme my hriešni? Veď si všade 
prítomný. Na nebesiach sám kraľuješ. V podsvetí si smrť zničil. 
Len k tebe sa utiekame a na kolenách voláme: Vzkriesený Kriste, 
ktorý si prijal telo z presvätej Panny a stal sa podobným nám, 
zmiluj sa nad nami.

Presvätá Panna, Stvoriteľ tvorstva a Boh všetkých prijal 
ľudské telo z tvojej prečistej krvi. Preto ťa všetci verne chválime, 
Vodkyňa, ktorú neviditeľné nebeské mocností stále oslavujú 
a velebia ako slávnu Matku Božiu, a voláme spolu s nimi: 
Vládkyňa vesmíru, raduj sal
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Premenil si sa na hore, Kriste Bože, a ukázal si učeníkom 
svoju slávu, nakoľko toho boli schopní. Nech aj nám hriešnym 
svieti tvoje svetlo, na príhovor Bohorodičky. Sláva tebe, Darca 
svetla!. Kristovo premenenie prežaruje dnes svetlom ľudské 
pokolenie, ktoré radostne volá: „Premieňa sa Kristus, náš drahý 
Spasiteľ”.

5. desiatok: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si nám 
dal seba za pokrm a nápoj v najsvätejšej Eucharístíí, daj 
nám silu prijímať Božiu vôľu.

Ježiš povedal Židom, ktorí k nemu prišli: „Ja  som chlieb 
života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto 
verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Ale užšom vám povedal: Aj 
ste ma videli, a neveríte. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku 
mne. ň toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem, lebo som 
nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, alevôíu toho, ktorý 
ma poslal. A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil 
nič z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný 
deň. Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v 
neho, mal večný život: a ja ho vzkriesim v posledný deň"« (Jn
6, 35-40).

Poďme, veriaci, hore do večeradla, so srdcom plným viery 
prijmime Pánovo pozvanie a s ra-dosťou sa zúčastnime na 
nesmrteľnej eucharis-tickej hostine i na vznešenej náuke Slova 
Božie-ho. Za všetko ho zvelebujme.

Hľa, Kristus sa dáva všetkým za pokrm. Poďte, pokloňme sa 
mu ako Bohu - v tejto sviatosti ukrytému - a s pokornou úctou 
volajme: „Neza-vrh-ni nás, Vládca, pre nedôstojné príjímaníe. 
Spáľ naše hriechy a spas naše duše.

í<j£tLa



1. desiatok: Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si slávne 
zmŕtvych vstal, nedaj, aby sme upadli do priepastí 
hriechu.

Na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná 
Mária pozrieť hrob. Vtom nastalo veľké zemetrasenie. Z neba 
zostúpil Pánov anjel, odvalil kameň, sadol si naň a povedal 
ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol 
ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal" (porov. Mt28,l- 
6).

Na kríž si sa nechal pribiť, Kriste, aby si nad peklom zvíťazil 
a spolu so sebou vzkriesil aj zosnulých z objatia tieňa smrti. Ty 
si Pán života. Kriste, Bože náš, vytrhni aj nás z priepasti hriechu. 
Za to tí vzdávame slávu teraz i vždycky í na veky vekov. Amen.

Panenská Bohorodička, Gedeon predznačuje tvoje počatie 
a Dávid predpovedá zrodeného z teba: lebo Slovo zostúpilo do 
tvojho života ako dážď na rúno. Prihováraj sa, milostiplná 
Bohorodička, za nás u svojho Syna a nášho Boha, Ježiša Krista, 
ktorý bol za nás dobrovoľne ukrižovaný a vstal z mŕtvych, aby 
spasil naše duše.

2. desiatok: Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si slávne 
vstúpil na nebesia, nauč nás hľadať nebeské radostí.

Zhromaždení učeníci sa ho pýtali: „Pane, už v tomto čase 
obnovíš kráľovstvo Izraela?" On im povedal: „Vám neprislúcha 
poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou. “

Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho 
vzal spred očí. Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa 
volá Olivová (porov. Sk 1,6-12).

Spasiteľ, otvoril si apoštolom mysle, aby si spomenuli na 
tvoje učenie a porozumeli Písmam. Poukázal si aj na prísľub 
Otcov a v tom, keď sí ich žehnal, vzniesol si sa do neba. S nimi 
sa ti klaniame prežiarení svetlom svojho bohočlovečenstva, 
Ježišu Kriste, sláva tebe.

Raduj sa, zem, z ktorej vypučal veriacim nebeský klas 
a zbavil celý svet hladu, ničiaceho duše! Zem rozumná 
a oduševnená. Raduj sa, Vinohrad! Ty si zrodila vzácny plod

života, prečistá Bohorodička a naša Vládkyňa! Raduj sa, čistá 
Panna, patrí ti obdiv a sláva celého sveta.

3. desiatok: Svätý Duchu, pravý Bože náš, posilni nás 
vo svätej viere a vo verností Kristovej Cirkví.

Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno. Tu sa náhle strhol 
hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý 
dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa 
rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil 
Svätý Duch a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával 
hovoriť (porov. Sk 2,1 -4).

Pane Ježišu Kriste, Bože náš, udelil si ľuďom svoj pokoj i dary 
Svätého Ducha, ktorého si zoslal z neba v podobe ohnivých 
jazykov na tvojich svätých učeníkov a apoštolov. Naplň aj nás 
múdrosťou svojho Ducha.

Ak budem mať, Bohorodička, neochvejnú nádej v teba, 
budem, spasený. Ak budem mať tvoju ochranu, Prečistá, 
nebudem sa báť. Vládkyňa, spas ma svojimi modlitbami 
a vypros mi plnosť darov Ducha tvojho syna a nášho Boha, ktorý 
nás nekonečne miluje.

4. desiatok: Prečistá Panna Mária, ktorú Ježíš do neba 
vzal, vypros nám šťastnú hodinu smrtí.

Hľa, poviem vám tajomstvo: Nie všetci umrieme, ale všetci 
sa premeníme: razom, v jednom okamihu na zvuk poslednej 
poľnice. Veď toto porušíteľné si musí obliecť neporušíteľnosť a 
smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. Vtedy sa splní, čo je 
napísané: „Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je  tvoje víťazstvo? 
Smrť, kdeže je  tvoj osteň?" (porov. 1 Kor 15, 51-55).

Vládca, predo mnou je hrob, predo mnou je smrť! Bojím sa. 
Pane, tvojho súdu í večných múk, a predsa neprestávam robiť 
zlo. Spomeň si, Pane, aj na mňa, svojho služobníka a odpusť 
mi moje hriechy, lebo nik nie je bez hriechu, len ty sám, Kriste, 
Bože náš. My ti vzdávame slávu spolu s Otcom i Svätým Duchom 
teraz i vždycky i naveky vekov. Amen.

1. desiatok: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol 
pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie, 
daj nám odvahu byť pravými Božími deťmi.

V tom čase »Ježíš prišiel z Galíley k Jordánu za Jánom, aby 
sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja  by som 
sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?" Ježíš mu 
však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili 
všetko, čo je  spravodlivé. “ Potom mu už neodporoval Keď bol 
Ježíš pokrstený, hneď vystúpil zvody. Vtom sa mu otvorilo nebo 
a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a 
prichádzal nad neho. A z neba zaznel hlas: „ Toto je  môj milovaný 
Syn, v ktorom mám zaľúbenie"« (M t3 ,13-17).

Bezhríešny Pane, ktorý si prijal podobu služobníka, prišiel 
si k hlasu volajúcemu na púští: „Pripravte cestu Pánovi" a prosil 
si o krst. Vody sa zdesili, keď ťa uzreli. Aj Pred-chodca s bázňou 
volal: „Hľa, zažiarilo Svetlo sveta! Ako sa osmelí sluha vystrieť 
ruku nad Vládcu? Spasiteľ, posväť mňa i vody, lebo ty si ten, čo 
sníma hriechy sveta".

2. desiatok: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si 
zázrakom v Káne Galílejskej otvoril srdcia učeníkov pre 
vieru, nauč nás prehlbovať život z viery.

V tom čase »bola v Kane Galilejskej svadba. Bola tam aj 
Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. 
Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú 
vína." Ježiš je j odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte 
neprišla moja hodina." Jeho matka povedala obsluhujúcim: 
„Urobte všetko, čo vám povie!" Ježíš im povedal: „Naplňte 
nádoby vodou!" A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: 
„ Teraz načrite a zaneste starejšíemu! “ A oni zaniesli. Keďstarejší 
ochutnal vodu premenenú na víno, zavolal si ženícha a vravel 
mu: „...Ty si zachoval dobré víno až doteraz"« (Jn 2, 2-5, 7-10).

Ako sí požehnal, Pane, manželstvo v Káne Galílejskej, tak 
požehnaj aj nás, tvojich služobníkov. Obdaruj nás hojnými 
milosťami, aby sme tí po celý život vrúcne ďakovali a tvoju 
dobrotu velebili.

3. desiatok: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý sí 
ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie, vlož 
do nášho srdca ducha pokánia a trvalého obrátenia.

»Keďsa Ježíš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galíley. 
Opustil Nazareta prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, 
v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok 
Izaiáš: -„Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za 
Jordánom, Galilea pohanov! Lud bývajúci v temnotách uvidel 
velké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti." 
Od tej chvíle začal Ježíš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo 
nebeské kráľovstvo"« (Mt 4,12-17).

Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami, lebo nijakú 
inú obranu nemáme, len túto modlitbu ti ako svojmu Vládcovi 
my hriešni prednášame: Zmiluj sa nad nami.

Pane, zmiluj sa nad nami, veď v teba dúfame. Nehnevaj sa 
veľmi na nás, ani nepamätaj na naše neprávostí, ale aj teraz 
na nás láskavo zhlíadni a zbav nás našich nepriateľov. Veď ty si 
náš Boh a my sme tvoj ľud, všetci sme dielom tvojich rúk 
a vzývame tvoje meno.

4. desiatok: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si sa 
ukázal v božskej sláve na Hore premenenia, naplň nás 
schopnosťou vidieť ťa a slúžiť tí v bratoch a sestrách.

V tom čase »vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata 
Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred 
nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel 
ako svetlo. Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s 
ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je  nám tu. Ak 
chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovia jeden 
Eliášovi." Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku 
zaznel hlas: „ Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; 
počúvajte ho. “ Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa 
báli. No pristúpil k ním Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte 
a nebojte sa!"« (Mt 17,1-7).



kresťanov, pokrmom svedkov, chlebom náde
je, Kristus tým, že daroval Cirkví svoju obetu, 
chcel zároveň prijaťza svoju aj duchovnú obe
tu Cirkvi, ktorá je povolaná obetovať s Kristo
vou obetou aj samu seba, Eusebius z Cézarey 
pripomína, že kresťania neprestávali sláviť 
Eucharistiu ani počas prenasledovania:
i vtedy sme predsa slávili sviatky. Každé 
miesto, pole, púšť, loď, hostinec, väzenie sa 
nám stali zhromaždením.“ Martyrológíum 20. 
storočia je plné dojímavých správ o tajnom 
slávení Eucharistie, lebo bez Eucharistie ne
môžeme žiť Boží život. Kresťania poznávajú, 
že budú neustále čeliť skúškam a pokušeniam 
a z Eucharistie čerpajú silu do týchto situácií.

Dejiny kresťanstva sú úzko späté s Eucha- 
rístiou. Eucharistia stojí pri zrode kresťanstva 
a bude v Cirkvi až do druhého, eschatolo- 
gického príchodu Božieho Syna. Je darom, 
ktorý sme dostali na cestu do večnosti, je záru
kou našej spásy a pomocou, ktorú potrebu
jeme na jej dosiahnutie. Je však aj veľkým 
tajomstvom, ktoré ľudský rozum nikdy plne 
nepochopí a nespozná. Cirkev sa v dejinách 
usilovala čo najprijateľnejšie nahliadnuť do 
tohto veľkého tajomstva a ľudskými pojmami 
definovať toto nevýslovné tajomstvo.

Dôležitým dokumentom obdobia pred 
Druhým vatikánskym koncilom je encyklika 
Pia XII. IHedíator Deí z 20. novembra 1947. 
Pápež svojou encyklikou pripravil cestu mno
hým vyhláseniam koncilu. Zaujíma stanovisko 
k všetkým záležitostiam, ktoré boli nastolené 
aktívnejšou účasťou veriacich na kultovom 
živote Cirkví.

Druhý vatikánsky koncil vyzdvihol viaceré 
významné aspekty tajomstva Eucharistie. 
Výpovede Druhého vatikánskeho koncilu 
možno zhrnúť do dvoch hesiel: „Eucharistia 
ako pamiatka a sprítomnenie vykupiteľského 
diela" a „Eucharistia ako dielo Krista a spolu
pôsobiacej Cirkvi: sviatosť jednoty". V iných 
dokumentoch koncil viackrát zdôraznil vý
znam Eucharistie pre život veriacich kresťa
nov, že toto tajomstvo má silu objasniť zmysel 
ľudskej činnosti a celého stvorenia, pretože 
v Eucharístii sa premieňajú plody prírody, 
ktoré vyrástli opaterou človeka na telo a krv 
osláveného Pána. Eucharistia je v Cirkví všte
pená do jej srdca ako jej najvnútornejšia 
podstata. Táto jej podstata nie je statické jadro, 
okolo ktorého by sa nakopili rôzne sféry 
a vzťahy Cirkví, aleje to dynamická udalosť, 
stále nové jednanie. Pretože sa slávi Eucha- 
ristia, existuje Cirkev, a pretože existuje Cirkev, 
slávi sa Eucharistia.

Ján Pavol 11. uznáva, že spoločenstvo medzí 
kresťanmi nie je dokonalé. No zároveň dodá
va, že v eucharistickej obetí môžu veriaci nájsť 
liek na problémy, ktoré Cirkev rozdeľujú. V en- 
cyklíke Ut unum sint píše, že „túžobne si želá 
spoločne sláviť Eucharistiu Pána," V apoštol
skom liste Orientale lumen píše: „Rozličné 
cirkví Východu majú vo svojej duchovnej 
a teologickej tradícií niektoré črty, ktoré sú 
prejavom ich odlišnej citlivosti v porovnaní 
s formami, ktoré prijalo ohlasovanie evanjelia 
v krajinách Západu.“ Druhý vatikánsky koncil 
ich zhŕňa nasledovne: „Je všeobecne známe, 
s ako láskou slávia východní kresťania litur

giu, najmä eucharistickú službu, zdroj života 
pre Cirkev a záruku budúcej slávy: jej pro
stredníctvom veriaci, zjednotení s biskupom, 
majú prístup k Otcovi skrze Syna, vtelené 
Slovo, ktorý trpel a bol oslávený, a zostúpením 
Svätého Ducha dosahujú spoločenstvo s Naj
svätejšou Trojicou, a tak sa stávajú účastnými 
na božskej prirodzeností." Svätý Lev Veľký 
hovorí: „Účasť na Kristovom tele a Kristovej 
krvi nevytvára nič iné, než to, že sa premie
ňame v to, čo prijímame." Svätý Cyril Jeru
zalemský dodáva: „Pôsobením Eucharistie sa 
stávame telom a krvou spriaznení s Kristom.”

Pápež v encyklíke Ecclesía de Eucharistia 
píše, že všeobecná Cirkev má veľký dlh voči 
východným kresťanom, pretože východná 
tradícia „si zachovala osobitne silný zmysel 
pre tajomstvo." Následne volá po obnove 
cirkevného liturgického dedičstva s dôrazom 
na dôstojnosť a nádheru liturgie.

Sme povolaní, aby sme svetu ponúkli 
pohľad na spoločenstvo, ktoré má nielen 
spoločnú vieru, ale sa spoločne delí aj o ra
dosti a bolesti, o hmotné aj duchovné potreby.
V dnešných dňoch sociálne problémy ne
zmenšili. Všetci dobre vieme, ako často sa 
v nedávnej minulosti obracali ľudia, ktorí cítili 
naliehavosť opravdivej sociálnej spravodli
vosti k falošným nádejám, lebo v kresťanskej 
oblasti nenachádzali jasné a silné svedectvo. 
Bohužiaľ, veľká časť svetového obyvateľstva 
nadälej žije v neľudskej biede. Nemožno pre
hliadnuť predovšetkým narastanie priepasti 
medzi materiálnym pokrokom a duchovnými 
hodnotami. Tento jav sa spája skôr so život
ným štýlom než s filozofiou alebo ideovými 
pohnútkami. Pre mnohých ľudí sú životné 
podmienky natoľko ťažké a zložité, že u nich 
každodenné starostí prevažujú nad všetkým 
ostatným a na vnímanie iných hodnôt im 
neostáva priestor. Veľké množstvo ľudí trpí 
nezamestnanosťou, mnohí sú v ťaživej rodin
nej situácii, žijú v rozbitých rodinách a v so
ciálnych pomeroch spojených s rozmanitými 
formami odstrkovania a nespravodlivostí, 
takže strácajú záujem o duchovné hodnoty 
alebo sú k ním ľahostajní. Môžeme povedať, 
že strata náboženských hodnôt len zdanlivo 
kráča spolu s rozvojom materiálneho pokroku. 
Sám materiálny pokrok neuspokojuje najhlb
šie túžby človeka, a preto ustavične narastá 
hľadanie často neurčitých a nejasne defino
vaných náboženských hodnôt v západnej 
í východnej Európe.

Netreba zabúdať, že takmer všeobecná 
atmosféra tolerancie v západných spoloč
nostiach kladie veľké nároky na Cirkev. Mnohí 
sa nazdávajú, že v spoločnosti, ktorá pestuje 
toleranciu ako podstatnú a prevládajúcu 
hodnotu, akákoľvek forma monoteizmu, teda 
aj kresťanský monoteizmus, je koreňom neto- 
lerancíe. A keď sa má zachovať potrebná tole
rancia, je potrebné vrátiť sa k akémusi druhu 
nerozlišujúceho spolužitia kresťanských vy
znaní, a napokon aj iných možných božstiev. 
Niektorí sa pýtajú: „Ako má Cirkev zvládnuť 
svoj evanjelizačný program, ak musí uznávať 
a akceptovať všetkých ínovercov?" Celkovo 
možno konštatovať, že na začiatku novej éry 
pozorujeme hlboké a rozhodujúce zmeny,

ktoré poukazujú na to, že hybné sily moder
nizmu sa vyčerpávajú. Ale výsledok tohto 
vývojového procesu nie je jasný. Objavujú sa 
protikladné a protirečivé tendencie, ktoré je 
potrebné pozorne a dôkladne skúmať. Na 
druhej strane, pri prekonávaní modernizmu 
sa možno stretnúť iba so zložitými javmi 
a neistotou. Ak sa poslanie Cirkvi v tomto 
kontexte zdá ťažšie a menej viazané na 
tradičné istoty, zmeny v európskych krajinách 
ponúkajú Cirkvi nové vývojové možnosti na 
účinnú evanjelízácíu.

Pápež na túto novú skutočnosť odpovedá 
v apoštolskom liste Novo milenío ineunte: 
„Nejde o to, aby sme našli nejaký ,nový 
program. Program tu už máme: je tu už dve
tisíc rokov a obsahuje ho evanjelium a živá 
tradícía. Svoje ťažisko má napokon v samom 
Kristovi, ktorého treba poznať, milovať a na
sledovať, aby sme mohli v ňom žiť trojičným 
životom a pretvárať s ním dejiny až po ich 
zavŕšenie v nebeskom Jeruzaleme." Aktuali
zácia programu obnoveného nadšenia v kres
ťanskom živote prechádza cez Eucharistiu. 
Každé úsilie o svätosť, každá aktivita zamera
ná na uskutočňovanie poslania Cirkví, každé 
napĺňanie pastoračných plánov musí čerpať 
silu z eucharistického tajomstva a musí k ne
mu smerovať ako k svojmu vrcholu. V Eucha- 
rístíí máme Ježiša, máme jeho vykupiteľskú 
obetu, máme jeho zmŕtvychvstanie, máme 
jeho dar Svätého Ducha, poslušnosť a lásku 
k Otcovi. Ak by sme zanedbali Eucharistiu, 
ako by sme sa mohli dostať z týchto nových 
situácií?

Pápež už na prvých stránkach encyklíky 
hovorí o tom, čo je základom kresťanského 
učenia: „Cirkev sa rodí z veľkonočného tajom
stva". Neskôr pokračuje: „Dúfam, že táto moja 
encyklika bude môcť účinne prispieť k roz
ptýleniu doktrínálnych nejasností a neprija
teľných praktík, aby Eucharistia mohla naďa
lej žiariť v celej kráse svojho tajomstva.“ 
Adresátmi textu sú nielen katolíci, ale tiež 
„všetci ľudia dobrej vôle", ktorým pripomína, 
že: „cesta k plnej jednote sa nemôže uskutoč
ňovať inak ako v pravde." Je to dlhá cesta, 
plná prekážok, ktoré presahujú ľudské schop
ností. Pápež ale dodáva: „No máme Eucharis- 
tíu a pred ňou môžeme z hĺbky srdca cítiť, že 
aj nám sú adresované slová, ktoré počul pro
rok Eliáš: „Vstaň a jedz, lebo máš pred sebou 
dlhú cestu!" (1 Kr 19,7). Eucharistický poklad, 
ktorý nám Pán dal, nás vedie k cieľu plného 
prežívania so všetkými bratmi, s ktorými nás 
spája spoločný krst. Aby sme tento poklad 
nestratili, je potrebné rešpektovať požiadavky, 
ktoré vyplývajú z toho, že ide o sviatosť spo
ločenstva vo viere a v apoštolskej postupností, 
K tomu nás vyzýva tradícia, ktorú už od 
prvých storočí zachovávala kresťanská komu
nita.

„Na tejto ceste počúvajme predovšetkým 
Najsvätejšiu Pannu", - vyzýva nás Ján Pavol
11., „v ktorej sa viac nežv komkoľvek inom javí 
eucharistické tajomstvo ako tajomstvo svetla. 
Hľadiac na ňu spoznáme pretvárajúcu silu, 
ktorú má Eucharistia."

Miroslav Dancák 
Ilustračná snímka: L  lehotský
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Tajom stvo úspešného života
Kedysi mudrci hľadali nápoj večnej mladosti. Iní zasa kameň 
mudrcov Dnes, a dovolím si povedať, že tomu bolo v podstate stále, 
človek chce byť úspešný. Ja a rovnako aj ty po tom túžime, lenže 
ako na to? Existuje recept na úspešný život?

NOVÁ EVANJELIZÁCIA

Existuje množstvo prívlastkov, ktoré 
Internet má: informačná superdiaľnica, nový 
svetadiel, sieť sietí, celosvetová pavučina... 
Tento fe-nomén konca 20. storočia, v ktorom 
pracuje niekoľko sto miliónov užívateľov po 
celom svete je obrovským prostriedkom spo
ločenskej medziľudskej komunikácie. Je 
potrebné uvedomiť si „silu" tohto prostriedku 
a zodpovedne ho použiť okrem komerčných 
účelov, zábavy aj ako prostriedok na šírenie 
„Dobrej zvesti" - povinnosti každého kresťa
na. Biskup Ennio Antonelli prirovnáva Inter
net k rybárskej sietí, ktorá môže loviť ľudí pre 
Boha. Zároveň poznamenáva, že na Internete 
sa okrem e-reklám, e-obchodovaní a iných 
e-služieb ponúka možnosť e-vanjelizovať.

Pri myšlienke evanjelizovať prostredníc
tvom internetu je dôležité zohľadniť faktory, 
ktoré sú podstatné pre dobré a správne 
využitie tohto prostriedku komunikácie.
V nasledovnom uvediem len najdôležitejšie 
faktory, ktorých je veľké množstvo a pribú
dajú postupom času v závislosti od spolo
čenskej situácie.

Komunikácia pre všetkých. Internet 
vznikol na báze vzájomnej výmeny informácií 
medzi počítačmi. Z tohto je zrejmá otvorenosť 
internetu pre iných, teda pre tých, ktorí majú 
k nemu prístup. Ako spomína dokument Etika 
a internet v článku 10 a 17, o tzv. informačnej 
priepasti - „digital divide”, je potrebné stále 
častejšie pripomínať potrebu sprístupnenia 
internetu všetkým. Cieľom je minimalizovať 
rozdiely medzi ľuďmi, národmi, kultúrami. 
Internet sa stáva domovom, kde každý môže 
vyjadriť svoj názor. Ak sa Cirkvi nedostáva 
možnosť prezentácie v inom mediálnom 
priestore, je práve internet miestom, kde 
Cirkev môže a má prezentovať svoje názory. 
Zdokonaľovaním technológii môže internet 
stále viac pomáhať ku komunikácií hodnôt 
duchovného charakteru.

Anonymita. Vo virtuálnom priestore môže 
užívateľ (tvorca) umiestniť, vyjadriť, ponúk
nuť alebo inak sa prezentovať bez toho, aby 
uviedol kontakt na seba. Na prvý pohľad sa 
tento aspekt javí ako negatívny. Áno, ano
nymita prináša so sebou často aj negatívny 
prístup, keď znižuje zodpovednosť za to, čo 
užívateľ na internete prezentuje (nadávky, 
nacionalizmus, extrémizmus, rasizmus, 
a pod.). Na druhej strane ale nie je možné 
prehliadnuť pozitívne stránky. Anonymita tu 
umožňuje ľahšiu komunikáciu na danú 
vážnu, či menej vážnu tému aj tým, ktorí 
z rôznych psychosomatických príčin chcú 
ostať v anonymite. Je však potrebné podot
knúť, že hoci by prvok anonymity v disku
siách mal ostať, internetová anonymita by 
mala mať svoje medze.

Globálny efekt. Vďaka technológií 
prenosu informácií medzi počítačmi stratil 
význam nielen geografický problém (fyzická 
vzdialenosť medzi príjemcom a odosiela
teľom), ale aj problém rôznosti systémov, 
štátnych hraníc a pod. V jednom okamihu má 
užívateľ prístup tak k informáciám vzdiale
ným od neho na 10 metrov, ako k infor
máciám vzdialeným 15 000 km.

V ďalších číslach časopisu Slovo budeme 
v tejto téme pokračovať.

Gabriel Paľa, palagrk@stonline.sk

T ajomstvo úspechu je v ňom samom. 
Hľadáš úspech, lebo niečo od neho oča

kávaš. Niekedy sa však stane, že svoj druhotný 
cieľ dosiahneš, ale nesplní tvoje očakávania. 
Vtedy má úspech trpkú chuť.

Po čom všetci túžime______________
Ak sa pozrieš z okna na ľudí, vidíš, že každý 

niekam ide. Niektorí idú do práce, iní na 
nákupy. Množstvo ľudí je vonku len tak na 
prechádzke. Prečo to 
robia? Prečo človek 
pracuje, stará sa o se
ba, šatí sa a chce žiť 
dôstojne? Prečo dáva 
toľko energie na svoj 
rast? Prečo muži túžia 
po svaloch a peknom 
zovňajšku rovnako 
ako ženy? Prečo chce
me byť krásni a u- 
šľachtilí? Prečo túžime 
po dobre a láske? Pre
čo chceme milovať 
a byť milovaní? Čo nás 
núti ráno vstať a ísť do 
práce? Prečo si hľadá
me priateľov a túžime 
po uznaní?

Veľa otázok, že? Ale 
nie sme takí? Ja áno.
Nie všetko sa mi napĺ
ňa a mnohokrát člove
ku život nesplní všetky 
jeho očakávania.
A prečo je tomu tak?
Ďalšia otázka. Na prvý 
pohľad všetko naše 
snaženiejevecou „za
chovania rodu". Ale nie je tomu tak. Dokonca 
to nie je ani pud sebazáchovy a ani čisté 
sebectvo. V každom z nás je totiž skladačka, 
ktorú chceme poskladať. A kým tak neuro
bíme, budeme v sebe cítiť, že nám niečo chý
ba. A budeme to hľadať. Tak na otázku, po 
čom všetci túžime, by som pokojne mohol 
povedať: Túžime po svojom naplnení.

Ako na to?________________________
Tak tu by sa zišiel recept na úspešný život. 

Je to ako s jedlom. Mnohí hovoria, že ak sú 
dobré íngrediencie, musí byť aj jedlo dobré. 
Viete si predstaviť napríklad jedlo zo zmesi 
takých dobrôt, ako sú jahody, broskyne, me
lón, oriešky, kakao, čokoláda, šunka, smotana 
sladká i kyslá, citrón, káva, čaj, nejaké alko 
a nealko, džús... No skúste to zmiešať a ochut
nať. Gebuzina, ako hovorievam na takéto 
mixy. Dobré jedlo musí byť vyvážené a pripra
vené byť podľa dobrého receptu. Nestačí, aby 
boli len dobré prísady, aj keď sú dôležité.

A v živote človeka je to rovnaké. Myslíme 
si, že to, čo v našej skladačke chýba, nahradí
me dobrými vecami, ktoré nás obklopujú. Keď 
na nich pozeráme, myslíme si, že sú krásne. 
A sú. No keď ich vtlačíš na chýbajúce miesto, 
buď nemajú rovnaký tvar, alebo farbu, či 
kresbu. Nehodia sa tam. A teba to bude zlostiť. 
Nebudeš nachádzať pokoj. Z jednej otázky sa 
naraz vyrojí množstvo nových otázok. Začneš 
pochybovať o sebe a v snahe opraviť svoju

chybu začneš rýchlo hľadať niečo nové, čo 
podľa teba patrí na to chýbajúce miesto, lenže 
sklamanie sa môže až príliš často opakovať 
a ty začneš strácať nádej, že ten tvoj obraz 
bude dokončený. A tak sí z vecí, ktoré si už 
dosiahol, vytvoríš vlastný obraz ako v moder
nom umení, ktorý nebude zrejmý nikomu 
inému, len tebe. Možno to bude čierna bodka 
na bielom podklade alebo aj biela bodka na 
bielom podklade - prázdny obraz. Začneš 
vidieť vecí, ktoré nie sú a ktoré ťa nebudú môcť 
uspokojiť.

Ak chceš byť úspešný, prestaň hľadieť na 
to, čo ťa obklopuje a nevyberaj sí podľa toho, 
čo sa tí páči, ale pozeraj sa na svoj vnútorný 
obraz a hľadaj vonku to, čo mu chýba. A toto 
je recept na úspešný život. Doplňuj to, čo 
chýba dokonalosti obrazu v nás. Pozeraj sa 
na prototyp - na Boha a uvidíš, čo máš kde 
vložiť, čo sa máš snažiť získať. Vtedy si nielen 
ušetríš čas, ale nestratíš vieru, že to dokážeš.

Juraj Gradoš

18 • 8-9/9004 - slovo

mailto:palagrk@stonline.sk


Zem sa napĺňa životom
„Potom Boh povedal: »Zem, vydaj živé bytostí podľa svojho druhu: 
dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!« A stalo sa tak. Boh 
urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu í 
všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré" (Gen 1,
24-25).

Pred 310 miliónmi rokov sa z obojživel
níkov stávajú suchozemské plazy, ktoré 

už nie sú závislé od morí a oceánov. Najstar
šieho predstaviteľa plazov našli vedci v uhoľ
ných mokradiach Nového Škótska v Kanade. 
Ich éra trvala až do obdobia pred 245 milión
mi rokov, ked'z nevysvetliteľných príčin nasta
lo prvé veľké vymieranie druhov. Vtedy vymiz
lo až 90% všetkých živočíchov a rastlín.

Svet obrovských živočíchov________
Po tomto veľkom vymieraní žívočíchy, ktoré 

prežili, sa začali znovu rozvíjať. Pred 215 
miliónmi rokov žil na zemi prvý skutočný ci
cavec, ktorý rodil živé mláďatá, teda akýsi náš 
predok. Bol malý, ochlpený a podobal sa 
dnešnému piskorovi. Žíl na púštíach dnešného 
Texasu. Najstaršia skamenelina vtáka pochá
dza z obdobia pred 150 miliónmi rokov a naš
la sa v morských usadeninách dnešného Ne
mecka.

Práve v tomto období začína prudký rozvoj 
plazov všetkých druhov. S vtákmi sa vyvinuli 
aj operené dinosaury a veľké jaštery, ktorých 
hmotnosť dosahovala až 50 ton. Dnešné slony 
sa so svojimi 6 tonami nemôžu týmto obrom 
rovnať. Najväčší živočích, aký kedy chodil po 
súší, žil pred 160 miliónmi rokov v Severnej 
Amerike a Afrike. Bol vysoký 14 metrov a jeho 
dfžka bola až 22 metrov. Výška najvyšších žiráf 
dnes dosahuje len málo nad 6 metrov. Práve 
na konci tohto obdobia plazov sa vyvinul aj 
známy Tyranosaurus rex, najväčší zabijak, 
akého kedy zem nosila.

Koniec všetkých týchto obrovských dino
saurov sa však blížil. Pred 65 miliónmi rokov 
na Zem do oblasti Latinskej Ameriky dopadol 
obrovský asteroid. Nasledovala prudká tla
ková vlna a ochladenie zapríčinené nedostat
kom tepla a svetla. Vyhynulo až 76 “/»všetkých

druhov živočíchov, medzi ktorými boli všetky 
väčšie žívočíchy. Dopad asteroídu znamenal 
aj koniec mnohých rastlín.

Svet cicavcov_____________________
Pád tohto asteroídu bol ako boj medzi 

Dávidom a Golíášom. Veľké zvieratá vyhynuli 
a nastal čas malých. Ich najväčšiu skupinu 
tvorili cicavce, ktoré sa pred chladom ukryli 
do dier a nôr, kde prežili nehostinné podnebie. 
Niektoré z cicavcov sa vrátili zo súše do morí 
a oceánov. Spred 53 miliónov rokov poznáme 
prvé veľryby, ktoré malí ešte namiesto plutiev 
ploské nohy. Práve morské veľryby sú dnes 
najväčšími a najťažšími zvieratami na svete. 
Vráskavec obrovský váži až 180 ton a mería

Keď som sa minule prechádzal po nábreží 
Torysy v Prešove, stretával som veľa rôznych 
ľudí. Skoro každý sa ponáhľal. Naraz moju 
pozornosť zaujalo množstvo áut, ktoré parkovali 
jedno pri druhom na okraji cesty. No bolo ich 
tam, aspoň štyridsať. A každé iné. Hneď som si 
očami prešiel po nich a v duchu som sa videl 
v jenom z nich. Ale čo už. Po prvé to nebolo 
moje auto a po druhé mal som iný cieľ. Prešiel 
som tú cestu a zbadal som dôvod, prečo tam 
stálo toľko áut - futbal. Žiadna liga, len muži, 
ktorých to baví, využili prvé chvíľky, keď 
z ihriska zmizol sneh, aby si oprášili, či skôr 
v jarnom blate zablatili kopačky a dresy. Okolo 
ihriska postávalo zo päťdesiat fanúšikov. Naraz 
lopta vyletela von. Jeden z fanúšikov, očividne 
sa tam zastavil na ceste z práce, lebo mal na 
sebe oblek, nedbajúc na kaluže okolo seba sa 
rozbehol za loptou, aby ju vrátil hráčom. 
Nepozeral na to, že je špinavá. Chcel ju vrátiť 
hráčom, aby hra pokračovala ďalej.

0 pár desiatok metrov na polovici chodníka 
(na druhej bolí ešte zvyšky snehu a ľadu) cvičili 
s futbalovou loptou dve skupiny detí. Mladý

33,5 metra. Asi pred 30 miliónmi rokov vznikli 
Himaláje. Pred 20 miliónmi rokov po Zemi 
behali prvé kone. Ale skúškou pre život bolo 
obdobie pred 5 miliónmi rokov, keď na Zemí 
začala posledná ľadová doba. Tá vrcholila 
pred 2 miliónmi rokov. Lad ustúpil pred 10 
tisíc rokmi, ale ník nevie povedať, či defi
nitívne. Poslednými veľkými tvormi bolí ma
muty na snehových pláňach ostrovov v Sever
nom ľadovom oceáne, ktoré vyhynuli v časo
ch, keď človek v Egypte už staval pyramídy

Tak predsa má Biblia pravdu?______
Prešli sme šesť dní stvorenia a ukázali sme 

si nový pohľad na vedecké výskumy a texty 
Svätého písma. Vo väčšine dôležitých znakov 
sa zhodujú, ba možno povedať, že ide o najdo
konalejší opis stvorenia sveta, aký kedy dávny 
svet človeka dokázal zapísať.

Keď Boh stvoril človeka, skončili sa dejiny 
stvorenia a začali sa písať dejiny spásy.

Juraj Gradoš 
Ilustračná snímka: archív redakcie

tréner tam s nimi nacvičoval prihrávky. A nebolí 
tam len chlapci. Z opačnej strany sa k športu
júcim deťom priblížila staršia asi šesťdesiat
ročná žena. Očividne jej prekážali v ceste po 
suchom chodníku. Prvú skupinku obišla po 
mokrom, ale keď mala obísť tú druhú aj po 
snehu, nedokázala udržať v sebe hnev. Začala 
kričať na detí a trénera, aby si našli iné miesto 
na svoje vystrájanie. Hra sa prerušila a pani 
s nadávkami v ústach smerovala k svojmu 
cieľu. A myslím, že do chrámu.

Aký paradox?! Aby niekto pomohol vrátiť 
loptu do hry, neváhal si zablatiť čisté šaty. 
Kresťan nedokáže obísť športujúce deti po 
snehu, ktorý mu nezašpíní ani topánky. Ak 
nebudeme ako Kristus a nedokážeme milovať 
druhých nielen slovom ale aj jednoduchým 
skutkom bez rozmýšľania, len tak zo srdca, 
vypadneme z omnoho dôležitejšej hry, než akú 
prekazíme. My sme totiž na zemí tiež športovci, 
ktorí bežia po víťazný veniec, aby tak dosiahli 
sľúbenú odmenu - nebeské kráľovstvo.

prešovčan

F E J T Ó N
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Vykúpenie
w

Č lovek vo svojom živote túži byť slobodný, 
no často naráža na to, že taký nie je, že 

ho niečo (niekto) zotročuje. Táto nesloboda 
má, kdesi v hĺbke svojej podstaty koreň v hrie
chu, vo svojej nevykúpeností. A tak, ak chce
me hovoriť o vykúpení, o slobode, nemôžeme 
nevychádzať práve z hriechu, a to 
v prvom rade z toho svojho. Preto je 
dôležité uvedomiť si, čo je to hriech.
Že je to zničený Boží obraz v nás, to, 
čo nám nedovoľuje slobodne dýchať, 
čo nás zväzuje a v čom sa dusíme. Boh 
nám dal určité nariadenie a hovorí:
„Nuž, počúvaj, Izrael, a dávaj pozor, 
aby si robil to, čo ti prikázal Pán, tvoj 
Boh, aby ti bolo dobre a aby ste sa 
veľmi rozmnožili" (Dt 6,3). Boh dal 
človeku návod na život, lebo mu na 
nás záleží. No človek neustále tieto 
príkazy porušoval. A hriech je v tom, 
že tým nerešpektoval, pošliapal Božiu 
lásku, že túto nezaslúženú lásku 
nebral vážne.

Odmenou za hriech je smrť (porov.
Rím 6,23a). Keby mal Boh všetky naše 
hriechy trestať podľa svojej spravod
livostí, tak aj za ten najmenší hriech 
by sme museli zomrieť a byť zatratení.
Najprv za ten prvý, Adamov, a potom 
za každý svoj vlastný. Ale Boh nechce 
smrť hriešnika (porov. Ex 18,23). 
Nestvoril človeka pre večné zatratenie, 
ale pre život. On nie je Bohom hnevu, 
ale Bohom lásky. On nie je len spra
vodlivý, ale aj veľmi milosrdný. Nie, 
on ten hriech neschvaľuje, ale jeho 
láska je väčšia ako všetka zákernosť 
diabla, ako naše márnivé a nezodpo
vedné postoje srdca. „Veď on dobre 
vie, z čoho sme stvorení: pamätá, že 
sme iba prach“ (Ž 103,14). A v Knihe 
múdrostí sa píše: „Lebo všetko, čo je, 
miluješ a nič nemáš v nenávisti z toho, 
čo si urobil... Lež ty šetríš všetko, lebo 
je to tvoje, Pane, priateľ života" (Múdr
11,24.26).

Boh vie, že sme slabí a hriešni. No, 
na druhej strane, Boh nemôže zatvárať 
oči pred hriechom. Hriech kričí príliš 
hlasno na to aby, ho Boh nepočul, 
nemôže mlčať, lebo je spravodlivý 
a každý hriech berie smrteľne vážne.
A človek sa hriechom zadížil voči 
Bohu tak veľmi, že sám nie je schopný tento 
dlh splatiť, lebo nemá čím! „Veď sám seba 
nik nevykúpi, ani nezaplatí Bohu za seba 
výkupné. Cena za vykúpenie života je príliš 
vysoká..." (Ž 49,8-9a). Všetky naše skutky 
a spravodlivosti sú v Božích očiach poškvrne
né. „Ník nie je spravodlivý, ník nehľadá Boha, 
nikto nerobí dobre, veru, celkom ník" (porov. 
Rím 3,10-12), a dlh treba splatiť.

Tu sa Boh prejavuje opäť ako milosrdný 
a láskavý Pán a ponúka človeku riešenie. Už 
Adamovi a Eve v raji ohlasuje prvé radostné 
posolstvo svojej lásky. Že človeka z toho otroc-
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tva a neslobody vytrhne, že sa opäť bude môcť 
dôstojne postaviť pred Boha. Prisľubuje vykú
penie (porov. Gn 3,15). A jediný, kto môže 
zachrániť nespravodlivého je Boh, ktorý je 
spravodlivý. Tak nám Boh ponúka to najvzác
nejšie, čo má, a už nám nič drahšie nemohol

dať, lebo dáva svojho jediného a milovaného 
Syna, Ježiša Krista. „Toho, ktorý nepoznal 
hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa 
v ňom stali Božou spravodlivosťou" (2 Kor 
5,21). A keď Ježíš prichádza, číta z proroka 
lzaiáša: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma 
pomazal... poslal ma ohlásiť Pánov milostivý 
rok" (porov. Lk 4,17-21). To je práve ten čas, 
keď Boh ide vykúpiť človeka, keď ide zbúrať 
múr rozdelenia medzi ním a človekom. Múr 
našich vín. Pretože „Boh tak miloval svet, že 
dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahy
nul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný

život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby 
svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil" 
(Jn 3,16-17).

Už v Starom zákone sa prinášali krvavé 
obety na odpustenie hriechov. Boli pekné, ale 
nedokonalé, „lebo je nemožné, aby krv býkov 
a capov odstránila hriechy" (Hebr 10,4). Boli 
len predobrazom niečoho dokonalého, večné
ho, obety Ježiša Krista. A práve cez neho sa 
Boh rozhodol uzavrieť s ľuďmi novú a večnú 

zmluvu. Ježiš túto zmluvu spomína, 
keď hovorí jednu dôležitú vetu: „Toto 
je moja krv novej zmluvy, ktorá sa 
vylieva za všetkých na odpustenie 
hriechov" (Mt 26,28). To je krv, ktorá 
stekala z Kristovho kríža a padala na 
Adamovu hlavu, krv, ktorá zmýva 
všetky naše hriechy, krv, ktorá očisťuje 
pošpinenú dušu a vracia jej pôvodnú 
krásu, ktorá rozväzuje všetky putá 
neslobody. V jeho krvi a bolestiach 
sme vykúpení. A to bola veľmi drahá 
ceny slobody: „Nemá podoby ani 
krásy, aby sme hľadeli na neho, 
a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. 
Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž 
bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred 
akým si zakrývajú tvár... On však bol 
prebodnutý pre naše hriechy, strýzne- 
ný pre naše neprávostí, na ňom je trest 
pre naše blaho a jeho ranami sme 
uzdravení. Všetci sme blúdili ako ovce, 
išli sme každý vlastnou cestou; a Pán 
na neho uvalil neprávosť nás všetkých. 
Obetoval sa, pretože sám chcel, a ne
otvoril ústa; ako baránka viedli ho na 
zabitie a ako ovcu, čo onemie pred 
svojím strihačom, a neotvoril ústa..." 
(lz 53,2b-7).

Vo Veľký piatok sa na večíerni 
spievajú stichyry, ktoré podávajú ob
raz ceny našej slobody:...Nedotknu
teľný zajať sa dáva, a na tie ruky putá 
dostáva, čo Adamovi strhali okovy. 
Ten, ktorého nebeské vojsko sa bojí, 
sám pred súdom Pilátovým stojí. 
Stvorená ruka bije Stvoriteľa. Na smrť 
odsúdili Sudcu živých i mŕtvych..." 
(Modlitby a piesne pre gréckokato
líkov, SSV Trnava v CN Bratislava 
1985, s. 322-323). Najväčší priateľ 
človeka je pribitý na kríž." Prečo? Aby 
aj nás vykúpil, aby z nás sňal kliatbu 
a otvoril bránu do neba. Ježiš aj sám 
hovorí, prečo prišiel: „Ja som prišiel, 
aby malí život a aby ho malí hojnejšie" 
(Jn 10,10). Prišiel očistiť to, čo bolo 

špinavé, uzdraviť to, čo bolo choré a oživiť to, 
čo bolo mŕtve, lebo „ako všetci umierajú 
v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi” 
(1 Kor 15,22).

No Kristova smrť, to nie je koniec nášho 
vykúpenia. Je to začiatok: „Dnes bolestne 
stená vládca pekla: Stroskotala moja ríša! 
Prijal som Krista ako mŕtveho, ale nemám 
moci mu rozkázať..." (porov. Modlitby a piesne 
pre gréckokatolíkov, s. 326) - spievame vo 
Veľkú sobotu. Je to diablov koniec, jeho 
prehra, ale začiatok našej spásy a víťazstvo 
Boha, lebo Ježíš žije, vstáva z mŕtvych, smrť

o o o



Európa - politický a duchovný fenomén 1
Od oficiálneho vstupu Slovenskej repub

liky do Európskej únie nás delí niečo 
menej ako dva mesiace. Mnohí z nás tomu 
venujú značnú pozornosť, iných to zaujíma 
menej. Tak či onak, budeme v nej žiť a bude
me postavení pred otázky, na ktoré musíme 
dať jasné odpovede.

Azda najpálčivejšími témami sa v Európ
skom parlamente stávajú zákony v protiklade 
s kresťanskými hodnotami. Toto sa týka aj nás, 
kresťanov na Slovensku. Nemalí by sme ani 
v tomto dianí ostať bokom. Sme povolaní 
k tomu, aby sa Božie kráľovstvo uskutočňovalo 
už tu na zemi.

Príspevkom k tejto aktuálnej téme sa 
snažila byť dvojdňová medzinárodná vedecká 
konferencia Európa - politický a duchovný 
fenomén, ktorá sa uskutočnila v dňoch 20. - 
21. 2. 2004 u jezuitov na ulici Komenského 
14 v Košiciach. Jej organizátormi bolí Centrum 
spirituality Východ - Západ Michala Lacka, 
vedeckovýskumné pracovisko Teologickej 
fakulty Trnavskej univerzity v Košiciach a 
Ústav vzťahov štátu a cirkví z Bratislavy.

Konferencia sa uskutočnila pri príležitostí 
10. výročia úmrtia pátra Michala Fedora, SJ, 
zakladateľa vyššie spomenutého Centra. Zá
roveň bola súčasťou programu Stredoeuróp
skych katolíckych dní.

Konferenciu poctili svojou účasťou biskupi: 
arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, vladyka Milan 
Chautur, CSsR, vladyka Ján Babjak, SJ, vlady
ka Ladislav Hučko, biskup Bernard Bober, 
biskup ECAV Igor Miština či predseda VÚC 
Rudolf Bauer a iné významné osobnosti du
chovného a občianskeho života.

Prvý deň konferencie bol ladený ako spo
mienka na pátra Michala Fedora, SJ. Po úvod
nej skladbe v podaní Zboru sv. Romana Slad- 
kopevca privítal všetkých prítomných za 
organizátorov Milan Lach, SJ. Konferenciu 
slávnostne otvoril J. E. Mons. Alojz Tkáč, košic
ký arcibiskup.

Prvou prednáškou pod názvom Tajný Euró
pan - európske témy v diele Michala Fedora 
páter Cyril Vasiľ, SJ, dekan Právnickej fakulty 
na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme,

predstavil a odhalil veľkosť Európana, Slovana 
a Slováka Michala Fedora a jeho dielo v tejto 
oblastí. Po nej nasledovala prednáška profeso
ra Jána Komorovského Antický mýtus o Euró
pe a mýty modernej Európy, kde prítomným 
priblížil mýtus o unesení Európy gréckym bo
hom Díom a mýty v európskych národoch 
v nedávnych dejinách, akými boli komuniz
mus a fašizmus, ktoré bolí tragédiou pre 
európsky kontinent.

Po tejto prednáške zazneli osobné spo
mienky Dr. Edmunda Sabó - Bachmana na 
pátra Michala Fedora, SJ. Následne bohoslovci 
umocnili túto nádhernú atmosféru troma 
vynikajúcimi skladbami. Prvý deň konferencie 
uzavreli obaja naši vladykovia - Ján a Milan
- panychídou za rehoľného kňaza Michala 
Fedora.

Druhý deň, v sobotu, sa už po prezentácii 
mnohí tešili na poslanca NR SR a budúceho 
eurokomísára Ing. Jána Fígelä a na jeho pred
nášku Duchovné a materiálno - politické 
východiská a kritéria európskeho zjednocova
cieho procesu. Pán Fígeľ hovoril o aktuálnej 
situácií v Európskom parlamente a o potrebe 
uvedomelej účastí kresťanov na budovaní 
spoločnej Európy.

Ako druhá v poradí vystúpila riaditeľka 
Ústavu vzťahov štátu a cirkví ThLic. Michaela 
Moravčíková s prednáškou Náboženská iden
tita Európy a súčasné modely vzťahov štátu 
a cirkvi. Poukázala na niektoré znaky ktoré 
dnes badať vo vzťahu štátu a kresťanských 
cirkví, ale aj iných náboženstiev v Európe, 
akým je napr. islam. Skonštatovala, že kres
ťanstvo bolo tmelom v dejinách Európy.

Prvý radca veľvyslankyne SR pri Vatikáne 
Doc. Marek Šmíd vo svojom príspevku Európa 
v magístéríu Jána Pavla II. poukázal na úsilie 
Svätého Otca zachovať kresťanské hodnoty 
v súčasnej novovytvárajúcej sa Európe.

Konferenciu obohatil aj zahraničný hosť 
z Malty, profesor dogmatickej teológie a pat- 
rológie na Pápežskom východnom inštitúte 
páter Edward Farrugia, SJ. Vo svojej prednáš
ke Obri a Liliputáni - prínos malých európ
skych národov pre duchovnú kultúru Európy,

nad mm nepanuje. Vstáva z mŕtvych a deň 
jeho vzkriesenia je najkrajší deň celých dejín 
ľudstva. Nikdy predtým a nikdy potom nebolo 
také krásne ráno, ako v tú nedeľu Ježišovho 
zmŕtvychvstania. A my sa z tohto víťazstva 
môžeme tešiť, lebo Ježíš nám ho ponúka. Toto 
všetko sa dialo kvôli nám, aj keď sme si to 
vôbec nezaslúžili. „Zotrel dlžobný úpis, ktorý 
bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal 
nám, a odstránil ho tým, že ho pribil 
na kríž. Odzbrojil kniežatstvá a mocností, 
verejne ich predviedol a v ňom triumfoval 
nad nimi" (Kol 2,14-15). Boh úplne zadarmo 
ponúka ovocie tohto vykúpenia. Ponúka 
výsadu slobodných Božích detí so všetkými 
výhodami, ktoré k tomu patria. Dáva poteše
nie zarmúteným, veniec miesto popola, olej

plesania namiesto smútku a biele rúcho 
radosti miesto sklesnutého ducha (porov. Iz 
61,2-3).

Ježišova krv zakryla každý hriech a v tom 
je naše vykúpenie. Teraz môžeme byť slobodní 
a môžeme sa radovať z toho, že sa môžeme 
opäť dôstojne postaviť pred Boha, lebo máme 
silného zástancu u Otca, úžasného Spasiteľa. 
Ale je tu ešte jedna podmienka: „Tým, ktorí 
ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, 
čo uverili v jeho meno" (Jn 1,12). To, že sme 
pokrstení a chodíme do cerkví, je potrebné 
a pekné, ale to nestačí. Pokiaľ nežijeme svoje 
vykúpenie s Ježišom, pokiaľ sme ho do svojho 
života neprijali, tak to stále nestačí...!

Keď anjel smrti prechádzal ponad Egypt, 
obišiel domy poznačené baránkovou krvou.

ukázal prítomným, ako vníma svoju úlohu po 
vstupe do EÚ maltský národ. V diskusií hosť 
z Malty pohotovo odpovedal na otázky po 
rusky, čo mnohých v sále potešilo.

Kedže profesor Peter Líba a Dr. Marián Cí- 
pár ospravedlnili svoju neúčasť, počet predná
šajúcich doplnil Dr. Waleríán Bugel, ktorý 
pôsobí na Teologickej fakulte v Olomouci.
V prednáške Prínos východnej, antropológie 
pre integráciu Európy podal hlboký teologický 
pohľad na človeka zo strany východného 
kresťanstva, ktoré tiež zohralo významnú 
úlohu v budovaní Európy.

Po obedňajšej prestávke ako prvá vystúpila 
Doc. Dominika Duťferová, OSU. Zaujímavo 
prepojila tri významné prvky, aktuálne 
v dnešnej dobe, v prednáške pod názvom: Tri 
„e " v jednom „E ": ekuména, ekonómia, 
ekológia - výzvy pre Európu.

Vedecký pracovník Centra spirituality 
Východ - Západ M. Lacka ThLic. Tomáš Majda 
vo svojom príspevku Vladim ír Losský ■- 
pravoslávny Európan - krátky exkurz do 
života pravoslávneho teológa predstavil 
životné osudy významného pravoslávneho 
teológa 20. storočia a jeho základné teologic
ké pohľady v spojitostí s otázkami európskej 
kultúry.

Posledným z prednášajúcich bol ďalší 
vedecký pracovník Centra ThDr. Šimon Ma- 
rinčák, ktorý svoju prednášku Európsky roz
mer sakrálnej hudby obohatil aj hudobnými 
ukážkami rôznych kultúrnych tradícíí. Vo 
svojej prednáške poukázal na pestrosť a syn
tézu európskej hudby, ktorá dodnes formuje 
všetky najdôležitejšie civilizácie.

Potom nasledovali prihlásené diskusné 
príspevky Doc. Angely Zentkovej, ThDr. Mi
chala Hospodára a študenta politológie Jaro- 
míra Sedlára, po ktorých sa rozprúdila zaují
mavá živá diskusia.

Konkrétnym výsledkom tejto vedeckej 
konferencie by mal byť už v najbližších 
mesiacoch zborník prednášok, ktorý Centrum 
spirituality Východ - Západ M. Lacka pripra
vuje do tlače.

Milan Lach, SJ

Aj my musíme byť poznačení Ježišovou krvou 
a jeho krížom. Musíme ho prijať, aby sme mu 
povedali naše úprimné áno. Veď on povedal: 
„A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem, 
lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svo
ju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A vôľa 
toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil 
nič z toho, čo mí dal, ale aby som všetko 
vzkriesil v posledný deň“ (Jn 6,37-39). Môže
me ho brať za slovo, že nikoho neodoženie, 
že prišiel volať hriešnikov, že prišiel, aby sme 
mali život a aby sme ho mali hojnejší... Lebo 
on každé svoje slovo myslel úplne vážne, lebo 
jeho slovo trvá na veky (porov. Ž 119,89) 
a preto že „verný je ten, ktorý dal prisľúbenie" 
(Hebr 10,23).

Tatiana
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„Keď odišli, prišli do mesta niektorí zo 
stráže a oznámili veľkňazom všetko, čo sa 
stalo. Tí sa zišli so staršími, poradili sa a dali 
vojakom veľa peňazí so slovami: »Tak vravte: 
, V noci prišli jeho učeníci, a kým sme my 
spali, oni ho ukradli. A keby sa to dopočul 
vladár, my ho uchlácholíme a postaráme sa, 
aby sa vám nič nestalo.«" (Mt 28,11-13).

Príklad z nedávnych rokov. Z pavílónovej 
školy blízko parku vychádzala skupina detí 
od tých najmenších druhákov až po sied
makov. Naraz z krovia bolo počuť volanie: 
„Tmárí... tmári!" Tá skupina šla totiž z prvej 
hodiny náboženstva - a správali sa statočne. 
Neodplácali výsmech výsmechom, nezdvíhali 
kamene. Mlčali - a ešte viac sa k sebe pri
mkli. Dievča zo sedmičky povedalo mladším: 
„Nebojte sa ich, sú to úbožiaci."

Ani ukrižovaný Kristus, ani umlčaná Cir
kev nedoprajú Božím protivníkom pokoj 
v srdci. Vodcovia vtedajšieho Izraela zdanlivo 
triumfovali na Kalvárií, ale len veľmi krátko. 
Už v ten deň sa ich sŕdc zmocňuje nepokoj 
a neistota. Od Piláta si vyprosujú vojenskú 
stráž k hrobu a k tomu štátnu pečať na hrob- 
ný kameň, pretože sa boja, že ich zločin sa 
ukáže neúspešný. Svojím zlým svedomím 
poslúžili ako svedkovia pre dejinnú skutoč
nosť Kristovho vzkriesenia, hoci vlastne tým 
chceli bojovať proti nemu.

Nepriatelia Kristovho mena triumfujú
i dnes nad chvíľu nad prenasledovanou Cir
kvou, ale tým sú vlastne zdrojom dejinného 
potvrdenia, že Svätý Duch si povolal v každej 
dobe dosť tých, ktorí svedčia o Kristovi a že 
cirkev ani „pekelné brány nepremôžu" (Mt 
16,18).

„Ak neuvidím na jeho rukách stopy po 
klincoch a nevložím svoj prst do rán po klin
coch a nevložím svoju ruku do jeho boku, 
neuverím"On 20, 25).

Človek často reaguje pochybnosťou. Aj 
svätí pochybovali.

Sv. Tomáš Akvínský, veľký cirkevný učiteľ, 
si raz pred Bohom vzdychol: „Neviem, čí ma 
miluješ, a čí ja milujem teba... A neviem ani, 
či žijem tak, ako verím!"

Aj sv. apoštol Tomáš pochyboval. Svojou 
svojhlavou túžbou po vlastnom hmatateľnom 
zistení Kristovho zmŕtvychvstania preukázal 
nám dnešným kresťanom dobrú službu. Je 
takmer isté, že bol medzi pn/ými svedkami 
vzkriesenia, pretože chcel mať svoje zmysly 
overené potvrdením inak vierohodných sve
dectiev žien a apoštolov. Tohto potvrdenia sa 
mu dostalo.

Tomáš nežiadal viac, než čoho sa dostalo 
apoštolom. Pán jeho nedôveru mierne 
pokarhal, ale poznanie, že mohol svojho Pána 
znovu vidieť s ranami a dotknúť sa ich, bolo 
pre neho jedným z rozhodujúcich zážitkov, 
ktorý ho prinútil padnúť na kolená a vyznať: 
„Pán môj a Boh môj!" (Jn 20, 28).

-fd-

More po ceste zJericha do Jeruzalema 
stúpal zástup pútnikov. Išli na sviatky. 

Ľudia sa spolu rozprávali a spievali si Dávi
dove žalmy. Detí pobehovali okolo dospelých, 
naháňali sa a neraz sa stratili z dohľadu ro
diny. No o chvíľu sa zasa vrátili. Dvanásťročný 
Simeon bol taký istý. Živý chlapec, ktorý 
pochádzal z tesárskej rodiny. Jeho čierne 
kučery zdobili šibalskú tvár. Bol šťastný, veď 
mal byť zasvätený, mal čítať v chráme. Deň 
čo deň sa učil knihy prorokov. Neraz sa na 
niečo opýtal otca a ten sa mu to pokúsil 
vysvetliť.

Jeho nespokojné nohy stále niekde odbehli. 
Rodičia sa nad tým veľmi nečudovali - poznali 
svoje dieťa. Zrazu malý Simeon pribehol k ot
covi a spýtal sa ho: „Otec, je ten Ježiš z Naza- 
reta Mesiáš?"

Otca táto otázka zarazila, a povedal chlap
covi: „Neviem, ale veľký prorok povstal medzí 
nami a Boh konečne navštívil svoj ľud. Prečo 
sa pýtaš?"

„Tam ľudia hovoria o Ježišovi, že je to asi 
Mesiáš", povedalo chlapča a ukázalo na 
hustnúci dav, ktorý sa zhromažďoval okolo 
hostinca. Všetci sa tlačili a natŕčali uší, aby 
im neuniklo ani jedno slovo z toho, čo tam bolo 
povedané. Na tomto mieste pokoja, kde 
inokedy ľudia v tichu sedeli a oddýchovalí si 
na ceste do Jeruzalema alebo Jericha, to teraz 
vrelo. Simeonov otec sa vtlačil medzi zástup 
a spýtal sa ľudí okolo seba: „Čo sa tu deje?"

„Ježiš vzkriesil štyri dni mŕtveho človeka 
v Betáníi. Také niečo sa ešte nikdy v Izraeli 
nestalo. Nebude to Mesiáš?" No mnohí namie
tali: Já n  vstal z mŕtvych," „Zjavil sa Eliáš," 
„Vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov."

Vtedy si Simeon, ktorý poslušne stál pri ot
covi, spomenul, ako ho pred pár rokmi matka

zobrala k Ježišovi. On na jeho hlavu položil 
ruky a pomodlil sa. Robil to aj iným deťom. 
Ale učeníci ich okrikovali. Ježíš im povedal: 
„Nechajte detí a nebráňte im prichádzať ku 
mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo." 
Potom na ne kládol ruky a odišiel od nich.

Za Ježišom chodil veľký zástup jeho 
učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey
i z Jeruzalema, aj z týrskeho a sídonského 
pobrežia. Prichádzali ho počúvať a dať sa 
uzdraviť zo svojich neduhov. A ozdraveli aj tí, 
ktorých trápili nečistí duchovia. Každý zo 
zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychá

dzala z neho sila a uzdravovala 
všetkých. Zástupy žasli nad jeho 
učením, lebo ich učil ako ten, čo 
má moc, a nie ako ich zákonníci.

Vtedy sa Simeon prvýkrát stre
tol s Ježišom. Cítil, že je iný ako 
ostatní, ako zákonníci, farizeji 
a saducejí. Bol iný ako ľudia v de
dine. Jeho očí prekypovali láskou, 
boli veselé a šťastné, ale zároveň 
prísne a spravodlivé. Keď sa ho 
Ježiš dotkol, Simeon cítil, ako 
teplo jeho rúk preniká celým jeho 
maličkým telom. Bol šťastný. 
A teraz možno znova stretne Ježi
ša, možno ho znova požehná 
a položí svoje ruky na jeho kuče
ravú hlavu.

„Poďme už!", zavelil otec, schy
til Simeona, aby sa mu nestratil, 
a pokračovali v ceste do Jeru
zalema. O chvíľu dobehli aj matku, 
ktorá sa z hostinca vybrala skôr, 
lebo si myslela, že už obaja odišli.

Pred Jeruzalemom to vrelo. 
Veľké množstvo Židov sa dozve
delo, že Ježíš ide do mesta a prišli 

nielen kvôli nemu, ale aj preto, aby videli 
Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Zástup sa 
hrnul k úpätiu Olivovej hory, kade mal Ježíš 
vstúpiť do mesta. Simeon nevydržal pri otcovi 
a vybehol dopredu. Predieral sa, aby uvidel 
Ježiša. Túžil po tom tak, ako po ničom inom. 
Naraz ho zbadal. Prichádzal na oslíatku, ktoré 
bolo popríkrývané plášťami. Veľké zástupy 
prestierali na cestu svoje plášte, iní odtínalí 
zo stromov ratolestí a stlalí ich na cestu. 
A zástupy, čo išli pred ním, i tie, čo šli za ním, 
volali: „Hosanna synovi Dávidovmu! Požeh
naný, ktorý prichádza v mene Pánovom! 
Hosanna na výsostiach!”

Mnohí sa vypytovali: „Kto je to?" A zástupy 
hovorili: „To je ten prorok, Ježiš z galílejského 
Nazareta." Celé mesto vrelo ako jeden veľký 
kotol. V tom vare sa však stalo niečo nezvyčaj
né-Ježiš sa pozrel na malého Simeona, ktorý 
mával rukami a kričal „Hosanna". Ich pohľa
dy sa stretli. Chlapec zbadal na Ježišovej tvári 
úsmev. Nebola to už tá veselá tvár, ktorú si 
pamätal, ale ubolená a zronená. AkobyJežíša 
niečo veľmi trápilo a ťažilo jeho dušu. Napriek 
tomu úsmev na chvíľu rozjasnil jeho očí a Sí- 
meon bol šťastný.
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Ľudia okolo neho kričali: „Požehnanýkráľ, 
ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na 
nebi a sláva na výsostiach!"

Simeon začul vtedy kričať niektorých fa
rizejov: „Učiteľ, napomeň svojich učeníkov!" 
On odvetil: „Hovorím vám: Ak budú oni mlčať, 
budú kričať kamene."

Vtedy niečia mocná ruka stiahla malého 
Simeona dozadu: „Tak tu si!", začul otcov hlas. 
„Ja ťa mám stále hľadať? Ešte raz odo mňa 
utečieš a spoznáš sa s mojou palicou." Chla
pec sklopil oči, lebo vedel, že urobil zle, ale 
neľutoval to. Bol predsa s Ježišom a to mu stá
lo za to.

Na druhý deň bol v chráme a čítal. Netešil 
sa z toho. Viac ho hrial Ježišov pohľad.

Keď dokončil čítanie, začul za sebou známy 
hlas. Ježiš práve vošiel do chrámu a vyhnal 
všetkých predavačov a kupujúcich. Peňazo- 
mencom poprevracal stoly, predavačom holu
bov stolice a povedal im: „Napísané je: ,Môj 
dom sa bude volať domom modlitby. A vy 
z neho robíte lotrovský pelech."

Rozbehol sa k nemu a spolu s ostatnými 
deťmi kričal: „Hosanna synovi Dávidovmu!“.

Vtedy sa veľkňazi a zákonníci nahnevali a 
povedali mu: „Počuješ, čo títo hovoria?" Ježiš 
im odvetil: „Pravdaže. Nikdy ste nečítali: ,Z úst 
nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu 
1" 1 nechal ich tam a vyšiel von z mesta. Vtedy 
Simeon začul, ako veľkňazi a zákonníci hľa
dali spôsob, ako zabiť Ježiša. Báli sa ho, lebo 
všetok ľud obdivoval jeho učenie.

Simeon však so svojimi rodičmi odišiel 
z mesta do Betlehema k svojmu strýkovi, aby 
tam spoločne ako jedna rodina slávili sviatky

Paschy. V nedeľu do Betlehema dorazili prví 
pútnici, ktorí sa vracali domov z Jeruzalema. 
Niektorí boli zronení. Simeonov otec sa opýtal 
jedného z nich: „Čo sa ti stalo, človeče, že si 
taký zmorený? Je predsa Pesach!"

Cudzinec sa pozrel na nich a spýtal sa: „Ty 
si varí jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý 
nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?" On sa 
opýtal: „A čo?"

Vtedy Simeon začul z úst muža hroznú 
správu: „No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol 
prorokom, mocným v čine i v rečí pred Bohom 
aj pred všetkým íudom: ako ho veľkňazi a naši 
poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukri
žovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. 
Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. 
Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred 
svitaním bolí pri hrobe, a keď nenašli jeho telo, 
prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, 
že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu 
a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho 
nevideli."

Vtedy si malý Simeon spomenul na slová 
proroka lzaiáša, ktoré čítal v jeruzalemskom 
chráme: „Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž 
bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si 
zakrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho 
nevážili.". Vtedy pozrel na otca í cudzinca 
a povedal: „Ale on skutočne vstal z mŕtvych. 
Spomeňte si, ako hovoril, keď bol ešte v Galilei: 
»Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych 
ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane 
z mŕtvych.«" Tu sa rozpamätali na Ježišove 
slová a na ich umorených tvárach bolo vidieť 
znovu nádej.

otec Jeremiáš

Z A M Y S L E N I E

„Keďsa pominula sobota, Mária Magda
léna a Mária Jakubova i Salome nakúpili 
voňavé oleje a išli ho pomazať" (Mk 16,1).

G, Papini vo svojej knihe Život Krista o ich 
ceste ku Kristovmu hrobu vo veľkonočné ráno 
napísal: „Prestrašené a uľakané ženy sa 
obzerali dookola, akoby čakali niekoho, kto 
by im povedal, čo sa stalo za tie dve noci, 
kým boli preč. Mária Magdaléna myslela na 
Židov, že ho tí ukradli, lebo im nebolo dosť 
toho, čo mu urobili za živa. Alebo boli nahne
vaní, že bol pochovanýv takom pre odpadlí
ka pričestnom hrobe, a dali ho hodiť do po
tupného hrobu ukameňovaných a ukrižova
ných. Ale to neboli len dohady..."

Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista je nielen 
objektívnou, ale aj existenciálnou pravdou: 
dôvodom našej viery nie je len svedectvo 
učeníkov. Boží Syn vstal z mŕtvych skôr, než 
dostali ženy toto posolstvo a skôr, než ho 
apoštoli videli zmŕtvychvstalého. Ženy prišli 
k hrobu ešte obklopení atmosférou smrti. Boh 
však už predtým dokončil našu spásu už 
predtým vzkriesením. Preto žiada, aby sme 
prijali s vďakou jeho čin ako dielo spásy, ktoré 
sa stalo pre nás.

„Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa 
nepostihlo niečo horšie" (Jn 5,14).

Sv. Leander (t596) bol biskupom v dneš
nej Seville. Ochorel a veľmi trpel. Vtedajší 
pápež Gregor Veľký mu napísal list. Tento 
pápež bol tiež dlho chorý. Písal mu: „Počul 
som, že ťa veľmi trápi choroba. Tak, ako aj 
mňa. Máme však výhodu nezabudnúť na 
naše hriechy a ďakovať Bohu, že nás chce 
telesnými bolesťami očistiť od hriechov, akých 
sme sa dopustili telom."

Súvislosť choroby s hriechom je vo Svätom 
písme naznačená na viacerých miestach. Aj 
upozornenie: „Nehreš, aby ťa nepostihlo 
niečo horšie" vyjadruje, že v tomto prípade 
bola choroba následkom hriechu, hoci je 
pravdepodobné, že „niečo horšie" sa vzťahuje 
na večné tresty. Preto toto slovo platí pre 
každého: Už nehreš! „Kto chce milovať život 
a vidieť dobré dni..., nech sa vyhýba zlu 
a robí dobre..., lebo Pánova tvár je proti tým, 
čo robia zlo" (1 Pt 3,10-12).

„Kto hovorí sám zo seba, hľadá vlastnú 
slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho 
poslal, ten je pravdivý a neprávosti v ňom 
niet" (Jn 7,18).

Keď umieral sv. Tomáš Akvínský, kňaz 
a učiteľ Cirkví, zdôveril sa svojmu priateľovi: 
„Všetko, čo som napísal, zdá sa mi ako 
chumáč slamy v porovnaní s pravdami, ktoré 
som uzrel a ktoré mí boli zjavené."

Túžba po uznaní a sláve je vždy záporným 
meradlom vierohodnosti hlásateľov Božieho 
kráľovstva. Kazateľ, ktorý príliš túži po chvále 
za rečnícke výkony neposlúži Božej veci, ale 
skôr jej poškodí. Ani Ježiš nehľadal svoju 
slávu, ale slávu toho, ktorý ho poslal. Preto 
bol vierohodný, pravdivý a nebolo v ňom 
neprávosti (porov. Jn 7,18).

-fd-

CELOSLOVENSKÉ VEČERADLO 
MARIÁNSKEHO KŇAZSKÉHO HNUTIA

Kde: V Humennom v Kostole Všetkých 
\ svätých
j Kedy: V dňoch 24. - 26. 4. 2004

(pre laikov: 24.-25.4. - končí sa obedom: 
pre kňazov: od 25. 4.(začiatok 16.00 hod.) 
do 26. 4.).

Doprava: Zo železničnej stanice 
peši 15 - 20 min. alebo spojovým autobusom 
smer: Stropkov cez Havaj 8.05 hod.

Hrubov 6.35 -10.00 hod.
Závada 6.35 -10.30 hod.

Organizačné pokyny
Parkovanie v blízkostí kostola na ul. Šte

fánikovej, Kukorelliho, Mierovej. Autobusy 
na ul. Gorkého pri Mestskom kultúrnom 
stredisku.

Príchod do Humenného po Mierovej ul., 
pri kostole na križovatke odbočiť vpravo na 
Štefánikovu ul, pred nadjazdom vľavo na 
Kukorelliho ul.

Autobusy zo Štefánikovej odbočiť na 
konci ulice pod nadjazdom doľava ( po ľavej 
strane mestská zóna, verejné trhovisko, 
vpravo železničná zastávka ), hneď na naj
bližšej križovatke odbočiť vľavo na Soko
lovskú. Na konci Sokolovskej ( cez 3 križo

vatky až k parku) pred amfiteátrom odbočiť 
vľavo na Gorkého - odtiaľ vidieť kostol.

Nocľah a obedy
si treba objednať vopred , najneskôr do 

19.4. 2004 na adrese (informácie):
Mária Pavlíková, Nemocničná 19,066 01 

Humenné, tel. 057/7783375, mobil 0903- 
050131

Na poukážke typu „C" na rube uviesť 
uprednostnenie spôsobu ubytovania, počet 
nocľahov, počet obedov na sobotu, nedeľu 
a poslať zodpovedajúcu sumu.

Cena za nocľah je na osobu 150,- Sk, za 
obed 100,- Sk, mládež obed 25,- Sk.

Je možne poskytnúť aj ubytovanie v ro
dinách a turistické v prinesenom spacáku 
s podložkou - zdarma.

V prípade ubytovne uviesť presné adresy, 
číslo občianskeho preukazu, či ide o ženu, 
muža manželov, alebo deti a listom zaslať 
na uvedenú adresu. Ubytovaným v rodinách 
sa peniaze vrátia.

Vhodné je priniesť si pútnickú stoličku 
a sviečku. Svätú spoveď si odporúčame 
zariadiť doma.
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Naši jubilanti

Darcovia

Členské za rok 2004

KNIHY
V apríli t. r. si okrúhle životné jubileum pripomí
najú títo naši členovia:
Dušan Červeňák z Fulianky; Helena Macková 
z Nacinej Vsi; PeterTimočko z Vranova n/ľ; Anna 
Vatraľová zo Svidníka; Jana Šuchová zo Zemplín
skeho Hradišťa; Ján Bednár z Prievidze a Milan 
Kováč zo Žiliny.
Mária Gobanová z Krajnej Bystrej; Kristína 
Kožuchová z Košíc - Terasy a Magdaléna Bíro- 
šová z Okružnej.
Anna Rapačová z Nižného Hrabovca; Michal 
Bodár z Kysty; Ján Dzurjanin z Poše; Ján Mydlo 
z Michaloviec; Alfonz Demeter z Prešova; Alžbeta 
Sabolová z Prešova; Anna Brudňáková zo Svid
níka; Jozef Huber zo Sobraniec; Mária Trubíková 
zo Sobraniec; Eugen Martyák z Košíc a Andrej 
Čopák z Michaloviec.
Mária Chlebašková zo Zemplínskej Teplice; Anna 
Timuľaková z Voliče; Anna Cifruľáková zo 
Suchého; Terézia Simčáková z Košíc; Pavol Kočiš 
zo Sečovskej Polianky; Helena Dojčáková zo 
Zemplínskeho Hradišťa a Oľga Hogerová z Košíc. 
Jozefína Kočerhová zo Strážskeho; Mária 
Mírdová z Jasenova a Mikuláš Lacko zo Žiliny. 
Juraj Maheľ z Trhovišťa, Klára Simková z Košíc
- Terasy a Mária Nimčuková z Vranova n/T. 
Všetkým jubilantom vyprosujme hojnosť Božích 
milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!

Blahoželáme

Anselm Griin: 
Anjeli pre život

Vydavateľské družstvo 
LÚČ, Bratislava 2003, s. 
120. Cena: 100,- Sk.

Anjeli - bytosti, ktoré nám pomáhajú kráčať 
životom. Sú našimi sprievodcami. Mnohí z nás 
už určite zažili akési náhle osvietenie, keď 
v jednom okamihu zrazu získali nový pohľad 
na zamotanú životnú situáciu. Akoby sme 
nečakane zmúdreli. Alebo šokujúci moment 
odvrátenia nešťastia. Už - už vkročíme pod 
kolesá auta, no v poslednom momente nás 
akási sila zadrží. Táto sila je anjel. Možno náš 
osobný anjel strážny. Možno anjel bdelostí 
a zdravia. Chcú nám pomáhať. Sú tu a čakajú 
na naše zavolanie. No my často o ich jestvo
vaní ani netušíme. Autor tejto knihy nám dáva 
možnosť oboznámiť sa celkovo s 50 anjelmi. 
Anjel milosrdenstva, lásky, nehy, vernosti, 
uzdravenia či dobrého spánku. Všetci sú pri
pravení pomôcť. Krásne láskavé bytosti, proste 
anjeli pre život.

Anna Bodnárová, Bačkov 100 Sk, o. Ján Sabol, 
Bačkov 50 Sk, MUDr. Juraj Zelník, Banská 
Bystrica 80 Sk, Mária Ďurišinová, Bratislava 40 
Sk, Andrej Huorka, Bratislava 120 Sk, Juraj 
Mantič, Bratislava 200 Sk, o. Jozef Gača, 
Hrabovčík 80 Sk, lng. Kasenčák, Kremná 320 
Sk, Jolana Šecková, Marianka 120 Sk, Božena 
Múdra, Kolbasov 120 Sk, Milan Zeman, Kysucký 
Lieskovec 120 Sk, Bohuznáma, Sečovce 100 Sk, 
p. Miklošová, Sečovce 100 Sk, p. Olexová, 
Sečovce 50 Sk, o. Jozef Knežo, Stropkov 80 Sk, 
Milan Kováč, Žilina 500 Sk; MUDr. Edita 
Šoltésová, Sady nad Torysou 2000 Sk, Alica 
Miroššayová, Košice 300 Sk, Anna Harmanová, 
Trhovište 50 Sk, Anton Babjak, Zalužice 70 Sk, 
lng. Jozef Luca, Zalužice 80 Sk, Anna Maďarová, 
Žbince 120 Sk, Anna Spišáková 100 Sk; Bohuzná- 
my 520 Sk; Mária Gerová, Bratislava 180 Sk; 
Michal Kožič, Úpor 120 Sk; Michal Motto, 
Baškovce 120 Sk; MUDr. Rafael Podhajecký, 
Kežmarok 120 Sk; František Slaninka, Sobrance
- 80 Sk.
Z Prešova: Baranovíčová Oľga 140 Sk, GKFÚ 80 
Sk, Jaškaničová Helena 920 Sk, o. Zimovčák Juraj 
120 Sk, členovia Spolku 220 Sk.

LEGENDY
0  S V A T É M  
F  R A N T  S Š 
KGVi  Z L E T
1 2 ž  6  - i  2 3 5

Kol. autorov: 
Legendy o svatém 

Františkovi z let 
1226 - 1235

Velehrad 2003, s. 
346. Cena: 478,- Sk.

Mohli by sme sa opý
tať, prečo vlastne čerpať z Františkových 
životopisov, keď máme jeho spisy? Odpoveď je 
jednoduchá: v jeho spisoch nie je zachytené 
mnoho historických udalostí, ktoré dokresľujú 
atmosféru doby, z ktorej Františkove ideály 
vyrástli. Preto sa pri snahe pochopiť a prenik
núť ducha svätca z Assísi bez jeho životopisov 
nezaobídeme. V tomto diele Františkových 
prameňov, ktoré je už druhou časťou štvorzväz
kovej knihy, sa stretneme s najstaršími živo
topismi sv. Františka, ktoré vznikali v rozmedzí 
rokov 1226 -1243. Teda v dobe po smrtí nášho 
svätca. Na základe týchto materiálov potom 
vznikali ďalšie životopisy svätca, s ktorými sa 
stretneme v treťom zväzku. V plánovanom 
štvrtom zväzku sa stretneme so životopismi, 
ktoré vznikali po roku 1260.

Stanislav Bamburák

Prosíme všetky farské úrady, ktoré ešte ne
uhradili členský príspevok na rok 2004 za svojich 
členov, nech tak čím skôr urobia priamym vkla
dom v hotovosti na účet spolku v ktorejkoľvek 
pobočke OTP Banky alebo prevodným príkazom. 
Súčasne prosíme o zaslanie kópie protokolu
o prevzatí členských podielov s vyznačenými 
zmenami na adresu spolku. Ďakujeme.

JU Program
Stredoeurópskych
katolíckych dní 
na mesiac máj
2. máj 2004 Rožňavská 
diecéza: Štósky vrch; Ma

riánska púť v Chráme Navštívenia Panny
Márie

Milovaný otec Pavol Dolinský! Prajeme vám všet
ko najlepšie k vašim tridsiatym narodeninám, 
hlavne veľa lásky, otvorené srdce pre Boha i pre 
ľudí, aby ste dokázali vidieť Božiu lásku vo 
všetkých jeho daroch, tešiť sa z nej a túto radosť 
prinášať aj iným. Nech milosť Svätého Ducha 
naplní vaše srdce a obdarí vás svojim svetlom 
a pokojom. „Iba Boh je svetlo, ale ty mu môžeš 
dať zažiariť v ľudských očiach".
S láskou a vdáčnosťou „vaše" detí z Korunkovej
Dňa 7. apríla 2004 oslávi náš duchovný otec 
Marek Horňák, správca farností Kojšov, svoje 30. 
narodeniny. Pri tejto príležitosti mu do ďalších 
rokov pevné zdravie, hojnosť Božích milostí a och
ranu Presvätej Bohorodičky vyprosujú členovia 
farskej rady a veriaci z Kojšova.
Zároveň veľa Božích milostí vyprosujú pre man
želku Adrianu, ktorá 17. marca 2004 taktiež oslá
vila svoje jubileum.
Dňa 13.4. 2004 sa náš duchovný otec ThDr. 
Miroslav Iľko dožíva 30 rokov svojho života. Pri 
tejto príležitosti sa pripájame k radu gratulantov. 
Nesmierne si ceníme vašu prácu a úprimne ďa
kujeme za všetko, čo ste pre našu farnosť doteraz 
vykonali. Nech vás milostivý Pán nadälej obdarí 
Božím požehnaním, dobrým zdravím, živou vie
rou, trpezlivosťou, ochotou rozdávať sa a darmi 
Svätého Ducha. Nech vás Presvätá Bohorodička 
ochraňuje.
S úctou vás do svojich modlitieb zahŕňajú veriaci 
z Hanušoviec nad Topľou.

Krásnych 60 rokov života 
sa 28.4.2004 dožíva He
lena Komanická z Ľubo
tíc. U nášho nebeského 
Otca jej vyprosujeme veľa 
Božích milostí, zdravia, 
šťastia, pokoja a radosti 
v rodine. Nech ju Pán Boh 
odmení aj za jej obetavú 
prácu pri kantorovaní 

v Chráme proroka Izaíáša v Ľuboticiach. Na mno
ho rokov, šťastných rokov prevolávajú manžel, syn 
Peter a Vlado s rodinou, dcéry Alena a Slávka s ro
dinami, vnúčatá Tomáško, Miška, Kristínka, Fílip- 
ko a Jakubko. K blahoželaniu sa pripájajú aj veria
ci z Ľubotíc.
Zo srdca ďakujeme nášmu duchovnému otcovi 
Františkovi Takáčovi z Helcmanovíec, ktorý nás učí 
na biblickom kurze, na ktorom sa zúčastňujeme. 
Jeho slová sú pre nás ako balzam na dušu. Veľa 
sa tam naučíme a mnohé veci vnímame ináč ako 
predtým. Touto cestou mu chceme poďakovať za 
to, čo pre nás robí. Želáme mu veľa zdravia 
a Božieho požehnania do ďalšej práce.

M. T.

Naši jubilanti_____________________
o. Vasíľ Dovhun, na odpočinku 5.1.1934 - 70 
rokov narodenia; Mons. Michal Moskaľ 22.3. 
1934, na odpočinku - 70 rokov narodenia; o. 
Ján Belejkanič, duchovný na odpočinku 5.4. 
1944 - 60 rokov narodenia; o. Jeroným Andrej 
Fedoroňko, OSBM, na odpočinku 2.4.1944 - 
60 rokov ordinácie; o. Michal Maslej 21.4. 
1924, na odpočinku - 80 rokov narodenia; o. 
Ján Šimon 26.4.1919, na odpočinku - 85 rokov 
narodenia.

Mnohaja i blahaja lita!
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Chlieb. Nevieme si bez neho predstaviť svoj život. Denne ho berieme do rúk. Má 
vela podôb a chuti. Mnohokrát zachránil ľudí pred smrťou.
Pokrm chudobných, prístupný každému.
Staň sa chlebom! Tak ako Ježíš. Staň sa chlebom života! Chlebom, ktorý najprv 
musí odumrieť v zrne, potom byť zožatý v klase, vymlátený a zomletý. Chlebom, 
ktorý prechádza ohňom utrpenia. Chlebom, ktorý je lámaný a dávaný, aby 
nasycoval. Nie telá. Duše. Čím? Láskou.

„Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve” (Lk 14,15). |m i

Dom chleba
Počul si už o Dome chleba? Nie?
Tí, ktorí boli na pútí v Svätej zemí, sa s ním určíte stretli. Tak sa totiž volá jedno mesto 
v Izraeli. Spoznáš ho aj ty, ak správne vylúštiš našu tajničku.

Ako chlieb “prichádza na tento svet”?
Skôr, než sa chlieb dostane na náš stôl, je potrebné urobiť veľmi veľa práce. Jednotlivé 
činnosti spojené s prípravou chleba usporiadaj podľa časovej postupností.

KYSNÚŤ ORAŤ fflp o illf SIAŤ
t fŕÄ ÍIE  fflJP W i ŽAŤ piECŤ
HNOJIŤ POLOZIŤ NA STÔL BRÁNIŤ POŽEHNAŤ 
Vymlátiť MIESIŤ CESTO KÚPIŤ m lie ť

Ose/T> chlebových otázok
Pri správnej odpovedi na 
každú otázku nájdeš pís
menko, ktoré použiješ pri 
lúštení tajničky. Ak písme
ná správne usporiadaš, 
dozvieš sa názov špeciál
neho chleba, používaného 
pri sv. liturgií.

- Obilniny (rastliny,
z ktorých sa pripravuje Z 9  5  
chlieb) zaraďujeme do čeľade:
O - lípnícovitých l - bôbovitých Y - hlúbovitých
- Ktorá z rastlín nepatrí medzi obilie?
E - raž Á - pšenica A - šošovica
- Čo nesmie v chlebe chýbať?
N - cukor M - droždie S - múka
- Čo sa do chleba nepridáva?
T - zemiaky R - rasca P - olivy
- Na čo sa chlieb nepoužíva?
R - na písaníe V - na gumovaníe T - na jedenie
- Ako vyzerá židovský chlieb?
L - tak ako náš R - ako placky K - ako buchty
- Ako dlho vydrží človek bez jedla (aj bez chleba)?
O - vyše 70 dní Ô - vyše 40 dní Ó - vyše 20 dní
- Ako sa volal zvláštny „chlieb z neba", ktorým Boh nasýtil 
Izraelitov na púští?
G - mana F - manna S - mamna

Chceš vyhrať Detskú bibliu? Tak nám do 21. apríla pošli riešenie 
úlohy Dom chleba a Osem chlebových otázok na adresu: 
SLOVO - Miš-maš, Hlavná 3, RO.Box 204, 080 01 PREŠOV

Výhercu uverejníme v poslednom májovom čísle.

1. Westo, v ktorom Boh zmiatol jazyky.
2. Malá Ester.
3. Čo robili Izraeliti, aby spadlo 
Jericho.
4. Plný lásky.
5. Obyvateľ Edomu.
6. Biblické zvolanie na slávu.
7. Prorok, ktorý videl suché 
kostí.
8. Opak hlúposti.
Ak bude v tvojom srdci pre
bývať Ježiš - chlieb života, 
aj tvoj dom sa bude nazývať 
Domom chleba.
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OSEMSMEROVKA

1 T K Á Z 1 Y T 1 A R A P
A N Á E N Z R N 0 1 1 J E
A T Á B 1 L E C Š N Z U J
R 1 S T E L E F I A A L 0
Ó N N P 1 L Á T E T 1 E Z
T 0 R A 1 R E A E E Á L U
M R R Á Ť 0 A 1 D B Š A E
J Á S A N S N M CH V Z E A
S 1 B A A E E N A E E 1 Á
M 1 D T 1 0 D R E S Z N J
A M E 0 L G E T K D N E T
M B 1 1 0 I R 1 S I 1 T J
0 0 S A V E M U N R A Á J
N M B 1 N A T 1 T Á K R T
0 Š M E M A V A L 1 K B S
1 A M 0 N E R A V 1 L 0 Ô
A A N A 1 CH 0 1 T N A D P
0 A K Ň A Z S N 0 I S T 1

Legenda: ADVENT, ALBA, ALELUJA, AMEN, ANTIOCH1A, 
ARCHA, ÁBEL, ÁRON, BETÁNIA, BETEL, CELIBÁT, DENÁR, 
EDEN, EFEZ, ELIÁŠ, EZAU, EZECH1EL, 1ZA1ÁŠ, IZÁK, JOZUE, 
KAIN, KLAS, KŇAZ, KRESŤANIA,KRST, LIEK, LITURGIA, 
LONO, MAMONA, MISÁL, NA1M, NEBO, NIN1VE, OBETA, 
OBRÁTENIE, OLIVA, OMŠA, PILÁT, POKÁNIE, PÔST, 
SAMARITÁNI, SÁRA, S1LOE, SIMEON, SION, SUTANA, TIARA, 
TÓRA, VIERA, ZRNO,
Tajničku osemsmerovky tvorí 32 nevyškrtaných písmen.
Riešenie z čísla 5/2004. "Pôst slúži na očistenie duše i vie
ry". Autor: Marek Pataky.

H O R O S K O P

Čo vás čaká a neminie?

Nadchádzajúce sviatky 
Paschy prinášajú tradičné 
ľudové zvyky. Pre chlapcov 
je to čas, keď si môžu vyliať 
na dievčatá nielen zlosť, ale 
aj vodu, či voňavku. Pre 

nežnejšie stvorenia je to čas, kedy sa stávajú 
stredobodom pozornosti celej dediny, či ulice.

Snáď niet u nás rodiny, 
ktorá by si nedala posvätiť 
vo veľkonočné ráno košík 
s všakovakými dobrotami - 
páskou, šunkou, či klobás
kou. Ale keďže sme naše 

telá istotne počas pôstu vystavili jedlám bez 
mäsa, mohlo by jeho nadmerné používanie 
vyvolať šok. Preto odporúčam: "Pomaly ďalej 
zájdeš”, veď dvere do chladničky sú otvorené.

Po vyčerpávajúcich obra
doch Veľkého týždňa nasle
duje vcelku pokojné obdo
bie charakteristické poma
lým poklesom počtu poda
ných prijímaní a zníženou 

účasťou v chráme. Je to čas oddychu nielen 
veriacich, ale aj kňazov, ktorí po heroických 
"atletických" výkonoch počas pôstu a spe
váckeho vypätia si môžu konečne oddýchnuť.

(jége)

Ak ostanete v mojom slove, 

budete naozaj mojimi 

učeníkmi, 32 poznáte 

pravdu a ...

/dokončenie v  tajničke/

Pom ôcky:
Amáb,

Trojito

Ryba

Staršia
značka
žiletiek

450 
v Ríme

Dvojhláska

Spojili
tkaním

1. časť  
tajničky

Etiópske
mesto

Sultánov
príkaz

Páv, m edzi
národný  

názov

Sudánska
rieka

Ranná
vlaha

Súčasť
éterických

olejov

Značka
cukríkov

Ajatín, po 
česky

Obrad za  
zom relého

Umelý
jazyk

Čpavok

Kód
Belgicka

Šarha

2. časť 
tajničky

Daiú do 
obalu

B ezbo
lestná

opuchlina

Autor krížovky: Vlado Komanický z Humenného. Riešenie krížovky z čísla 5/2004: "Ostňom smrtí 
je hriech."
Zašlite nám riešenie krížovky alebo osemsmerovky do 21. apríla 2004 a môžete získať 
knihu Na každý deň jeden. Žrebujeme raz mesačne. Výherca za mesiac marec: Ľuboš Díňa, 
Lipany.

ROZHLAS A TELEVÍZIA

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 šapitó; Utorok - Duchovný obzor; Streda - 
Lupa; Štvrtok - História a my; Piatok - ÚV hovor; Sobota - Od ucha k duchu; Nedeľa - Karmel. 
Sobota: 20.15 hod. - Ruženec pre Slovensko; Nedeľa: 15.00 hod. - Svetlo nádeje; 20.00 hod. 
- Kresťanské noviny 2; 20.30 hod. - Vešpery.
Ranné chvály: 5:45 hod.; Anjel Pána: 12:00 hod. Krátke 
správy: denne o 0:00, 6:00 (avíza), 7:00, 8:00; v pracovné 
dní aj 0 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 15:00. Čo vy na to: 
v pondelok až sobotu o 14:00.

Slovenská televízia / STV 2 (STV 1):
11.4. 10.00 hod. - Turínske plátno - Dokumentárny 
film. Rekonštrukcia utrpenia Ježiša Krista. R/STV 1.

10.30 hod. - Veľkonočná bohoslužba 
s požehnaním Hrbí et Orbi. Priamy prenos 
z Vatikánu. P/STV 1.

12.50 hod. - Dobrá zvesť. P/2.
19.55 hod. - Duchovné slovo. P/2.

18.4. 19.55 hod. - Duchovné slovo. P/2.
25.4. 13.00 hod. - Televízny posol. P/2.

19.55 hod. - Duchovné slovo. P/2.

RÁDIO REGINA
V piatok 9. apríla 2004 

od 11. hodiny 
uvedie reláciu

PLÁTNO.
Relácia má 52 minút a je 

zameraná na význam vernej 
kópie Turínskeho plátna pre 

nás, gréckokatolíkov. V relácii 
zaznejú aj autentické výpovede 

kňazov a veriacich.

Program je pripravovaný v spolupráci s jednotlivými redakciami.
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L I T U R G I C K Ý  K A L E N D Á R  12. APRÍL - 9. MÁJ 2004

Pondelok -12. 4. - Svetlý pondelok. Priká
zaný sviatok. Náš prepodobný otec a vyzná
vač Bažil, parijský biskup. Menlivé časti ako
11.4., okrem prokímena a čítaní. Sk 1,12-17.21- 
26, zač. 2; Jn 1,18-28, zač. 2. Sprievod okolo 
chrámu: Mt zač. 115; Mk zač. 70; Lk zač. 112; Jn 
zač. 63. Myrovanie.
Utorok 13.4. - Svetlý utorok. Svätý hieromu
čeník Artemón a spoločníci. Sk 2,14-21, zač. 
4; Lk 24,12-35, zač. 113.
Streda 14. 4. - Svetlá streda. Náš otec svätý 
Martin Vyznávač, rímsky pápež. Prokimen 
vlastný. Sk 2,22-36, zač. 5; Jn 1,35-51, zač. 4.
Štvrtok 15.4. - Svetlý štvrtok. Svätí apoštoli 
Arístarch, Pudent a Trofim. Prokimen vlastný. 
Sk 2,38-43, zač. 6; Jn 3,1-15, zač. 8.
Piatok 16. 4. - Svetlý piatok. Voľnica. Sväté 
mučenice a panny Agapa, Irena a Chionía. 
Prokimen vlastný. Sk 3,1-8, zač. 7; Jn 2,12-22, 
zač. 7.
Sobota 17.4. - Svetlá sobota. Naši prepodob- 
ní otcovia Simeon z Perzie a Akakios, meli- 
ténsky biskup. Koniec Svetlého týždňa. Sk 3,11- 
16, zač. 8; Jn 3,22-33, zač. 11.
Nedeľa 18. 4. - Druhá nedeľa Päťdesíatnice
- o Tomášovi. Náš prepodobný otec Ján, uče
ník svätého Gregora a Dekapolitu. Radový 
hlas je prvý, evanjelium na utierni prvé. Liturgia 
sv. Jána Zlatoústeho. Predobrazujúce antifóny. 
Blaženstvá. Vchod nedeľný. Tropár, Sláva i teraz: 
kondák, prokimen, aleluja a pričasten o Tomá
šovi. Sk 5,12-20, zač. 14; Jn 20,19-31, zač. 65. 
Poznámka: Na liturgiách počas celého týždňa 
sú menlivé časti ako v nedeľu, iba čítania sú 
radové. Od dnešnej nedele až do oddania sviatku 
Paschy (stredy 19.5. včítane) sa spieva „Kristus 
slávne vstal zmŕtvych" - „Chrístos voskrese": 
po úvodnom požehnaní (raz kňaz, dvakrát ve
riaci) a namiesto „Požehnaný ktorý prichádza", 
„Videli sme“, „Nech sa naplnia“, „Nech je  
požehnané“ a „Sláva: i teraz:“ v prepustení. 
Namiesto „Dôstojné je " sa spieva „Anjel 
zvestoval" a „Osvieťsa, osvieť sa" - „Ánhel 
vopijáše“ a „Svitísja, svitísja".
Pondelok 19. 4. - Náš prepodobný otec Ján 
zo Starej Lavry. Sk 3,19-26, zač. 9; Jn 2,1-11, 
zač. 6.
Utorok 20. 4. - Náš prepodobný otec Teodor 
Tríchínas. Sk 4,1-10, zač. 10; Jn 3,16-21, zač. 10.
Streda 21. 4. - Svätý hieromučeník Január 
a spoločníci. Svätý mučeník Teodor z Pergy.
Sk 4,13-22, zač. 11; Jn 5,17-24, zač. 15.
Štvrtok 22. 4, - Náš prepodobný otec Teodor 
Sykeónsky. Sk 4,23-31, zač. 12; Jn 5,24-30, zač. 
16.
Piatok 23.4. - Svätý a slávny veľkomučeník, 
triumfátor a divotvorca Juraj. Predobrazujúce 
antifóny. Vchod z nedele. Tropár z nedele o To
mášovi a o Jurajovi, Sláva: kondák o Jurajovi,
1 teraz: kondák z nedele o Tomášovi. Prokimen, 
aleluja a pričasten z nedele o Tomášovi a o Jura
jovi. Svätenie ozimín (kde je zvykom svätiť v deň 
sv. Juraja). Čítania radové: Sk 5,1-11, zač. 13; Jn 
5,30-6,2, zač. 17. Svätému; Sk 12,1-11, zač. 29; 
Jn 15,17-16,2, zač. 52.
Sobota 24.4. - Svätý mučeník Sáva Stratilat.
Sk 5,21-33; zač. 15 Jn 6,14-27; zač. 19.

Nedeľa 25. 4. - Tretia nedeľa Päťdesiatnice
- o myronosíčkách. Svätý apoštol a evanje
lista Marek. Radový hlas je druhý, radové 
evanjelium na utierni tretie. Liturgia sv. Jána 
Zlatoústeho. Predobrazujúce antifóny. Blažen
stvá. Tropáre z hlasu - „Keď si zostúpil - Jehdá 
snižšél jesí", „Ctihodný Jozef - Blahoobráznyj 
Jósif" a o Markovi. Kondák o Markovi, Sláva: 
kondák o myronosíčkách, 1 teraz: kondák Paschy. 
Prokimen, aleluja a pričasten z nedele o myrono- 
sičkách a o Markovi. Čítania radové: Sk 6,1-7, 
zač. 16; Mk 15,42-16,8, zač. 69. Svätému: 1 Pt 
5,6-14, zač. 63; Mk 6,7-13, zač. 23.
Pondelok 26. 4. - Svätý hieromučeník Bažil, 
amázijský biskup. Menlivé časti, okrem čítaní 
sú celý týždeň z nedele o myronosíčkách, prvý je 
tropár „Ctihodný Jozef", druhý „Keď si zostúpil" 
a ostatné ako v nedeľu o myronosíčkách. Sk 6,8- 
15; 7,l-5a.47-60, zač. 17; Jn 4,46b-54, zač. 13. 
Utorok 27. 4. - Svätý hieromučeník Simeon, 
Pánov príbuzný. Náš prepodobný otec Šte
fan, biskup volynského mesta Vladimír. Sk 
8,5-17, zač. 18; Jn 6,27-33, zač. 20.
Streda 28. 4. - Svätí apoštoli Jasón a Sosí- 
patros. Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvín- 
tílián. Sk 8,18-25, zač. 19; Jn 6,35-39, zač. 21. 
Štvrtok 29. 4. - Deviati svätí mučeníci z Ky- 
zika. Prepodobný Memnón Divotvorca. Sk 
8,26-39, zač. 20; Jn 6,40-44, zač. 22.
Piatok 30.4. - Svätý apoštol Jakub, brat svä
tého Jána Teológa. Predobrazujúce antifóny. 
Blaženstvá. Tropáre druhého hlasu: „Keď si 
zostúpil" a „Ctihodný Jozef" a o Jakuboví. 
Kondák myronosičíek „Kriste Bože". Sláva: kon
dák o Jakuboví, 1 teraz: kondák Paschy. Proki
men, aleluja a pričasten z nedele o myronosič- 
kách a o Jakuboví. Čítania radové: Sk 8,40-9,19a, 
zač. 21; Jn 6,48-54, zač. 23 rad. Apoštolovi: Sk 
12,1-11, zač. 29; Lk 5,1-11, zač. 17.
Sobota 1. 5. - Svätý prorok Jeremiáš. Sk 
9,19b-31, zač. 22; Jn 15,17-16,2, zač. 52.
Nedeľa 2. 5. - Štvrtá nedeľa Päťdesíatnice - 
o porazenom. Náš otec svätý Atanáz Veľký.
Radový hlas je tretí, evanjelium na utierni je 
štvrté. Predobrazujúce antifóny. Blaženstvá. 
Tropár z hlasu a o Atanázovi, Kondák o svätom, 
Sláva: kondák o porazenom, I teraz: kondák 
Paschy. Prokimen, aleluja a pričasten najprv 
z nedele o porazenom a potom o Atanázovi. 
Čítania radové: Sk 9,32-42, zač. 23; Jn 5,1-15, 
zač. 14. Svätému: Hebr 7,26-8,2, zač. 318; Mt 
5,14-19, zač. 11.
Pondelok 3. 5. - Svätí mučeníci Timotej 
a Maura. Odchod do večností nášho prepo- 
dobného otca Teodóza, igumena Pečerského 
monastiera. Predobrazujúce antifóny a Blažen
stvá. Tropár tretieho hlasu a o prepodobnom. 
Kondák z nedele o porazenom, Sláva: kondák 
o prepodobnom, 1 teraz: kondák Paschy. Proki
men, aleluja a pričasten z nedele o porazenom 
a o prepodobnom. Čítania radové: Sk 10,1-20, 
zač. 24; Jn 6,56-69, zač. 24. Prepodobnému: 
Hebr. 13,7-16, zač. 334; Mt 11,27-30, zač. 43. 
Utorok 4. 5. - Svätá mučenícka Pelágía. Pre
dobrazujúce antifóny a Blaženstvá. Tropár 
tretieho hlasu, Sláva: kondák z nedele o poraze
nom, 1 teraz: kondák Paschy. Prokimen, aleluja 
a pričasten z nedele o porazenom. Sk 10,21-33,

zač. 25; Jn 7,1-13, zač. 25.
Streda 5. 5. - Polovica Päťdesíatnice. Svätá 
a slávna mučenícka Irena. Predobrazujúce 
antifóny a Blaženstvá. Tropár, Sláva i teraz: 
kondák, prokimen, Aleluja a pričasten z Polovice 
Pätdesiatnice. Namiesto „Anjel zvestoval“ sa 
spieva IX. irmos z Polovice „Matkám panestvo 
je čosi vzdialené - „Čúžde máterem ďívstvo“ na 
8. hlas (iba dnes a na oddanie). Sk 14,6-18, zač. 
34; Jn 7,14-30, zač. 26.
Štvrtok 6. 5. - Svätý spravodlivý a veľmi 
trpezlivý Jób. Tropár z Polovice a o Jóbovi. 
Sláva: kondák o Jóbovi, I teraz: z Polovice. Pro
kimen, aleluja a pričasten z Polovice a o Jóbovi. 
Sk 10,34-43, zač. 26; Jn 8,12-20, zač. 29. 
Piatok 7. 5. - Spomienka na znamenie úcty
hodného kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo 
svätom meste Jeruzaleme. Menlivé časti 
z Polovice Päťdesíatnice. Sk 10,44-11,18, zač. 27; 
Jn 8,21-30, zač. 30.
Sobota 8.5. - Svätý apoštol a evanjelista Ján 
Teológ. Náš prepodobný otec Arsenios Veľký.
Predobrazujúce antifóny a Blaženstvá. Tropár z 
Polovice a o apoštolovi, Sláva: kondák o apošto
lovi. I teraz: kondák z Polovice. Prokimen, aleluja 
a pričasten z Polovice a o apoštolovi. Čítanie 
radové: Sk 12,1-11, zač. 29; Jn 8,31-42a; zač. 
31. Apoštolovi: 1 Jn 1,1-7, zač. 68b; Jn 19,25- 
27; 21,24-25; zač. 61.
Nedeľa 9. 5 - Piata nedeľa Päťdesíatnice - 
O Samaritánke. Prenesenie úctyhodných 
pozostatkov nášho otca Mikuláša Divotvorcu 
z Myry do mesta Barí. Radový hlas je štvrtý, 
radové evanjelium na utierni siedme. Predobra
zujúce antifóny a Blaženstvá. Tropár štvrtého 
hlasu a o svätom. Kondák o Samaritánke, Sláva: 
kondák o Mikulášovi, 1 teraz: kondák Paschy. 
Prokimen, aleluja a pričasten z nedele o Sama
ritánke a o svätom. (Z Polovice Päťdesíatnice sa 
neberie nič.) Čítanie radovej nedele: Sk 11,19- 
26.29-30, zač. 28; Jn 4,5-42, zač. 12. Svätému: 
Hebr 13,17-21, zač. 335; Lk 6.L7-23, zač. 24.

Vojtech Boháč

Predišiel nás Ing. Gabriel Juhžs

Bohu spievajúci pevec, 
človek dobrého srdca.
Členom zboru Kyríllomethodeon 
vnikol do sŕdc, vyvolal žiaľ.

Išiel spievať piesne Bohu, 
matke Boha Krista.
Tenor, o ducha opretý.
V ozvene zaznejú sonety.

Vydajú rozlúčkové tóny, 
rozozvučia srdcia zvony.
Otvoria mu brány neba, 
z ktorých odísť sa nedá.

Básňou M. Danča sme sa 14.2.2004 rozlú
čili v Bratislave s naším dlhoročným čle
nom, tenorom speváckeho zboru KYR1LLO- 
METHODEON pánom Ing. Gabrielom Juhá- 
som. Vičnaja pamjaf, blaženyj pokoj.

S.M.

slovo - 8-9/2004 • 27



"}á ■ i Sivý chlieb, k*- sostúpW t  m%m.
Kít >  fesŕ x. tohto .ba. toutáeiii •
A a  ‘'rorý ja ŕ  ,* moje telo za Bvot sveta.1*

}nô,.'S1

Al*' ATKA  
N DEŇ jfATIA SVIATOSTÍ 
Z, IERENIA A EUCHARIST1E

HUJAL. • A) SVíATÓSt ZMIERENIA A luCHARISTIE

m } A i4 - A '/ s v iA T b s 'l ; z M ií:R ÍN ÍA  a  í Sc h a í Í í í

^  DŇA - ...  y — ;..

\ \ r íATKA 
m  DEŇ P JjATIA SVIATOSTÍ 
7 M  -RENIA A EUCHAR1STIE

„Toto
„T*

'iv* zä vás. Toto robte na mo|u pamiatku.'" 
v mojej krvi. ktorá sa vylieva sa vás.

Lk 22. »0-20

SOPKU PONUKA:
/ĽDs @3 (3® fe@m@a EBá̂ si dq más saMpOfe qb®(íIM»m]®

s® sO®& a @ M ! m m u ® s O o  m> OfiňsBgScai] ZADARMO.

más ss ma

a

1 f l

1 y o

Návod: JťKto


