


Ú V O D N Í K

...každý dokonalý 
dar je zhora...

Mnohým z vás určí
te nebude cudzí obraz 
z domácnosti. Práve

Marek Kolesár sa vracia domov P ° ce' 
farár farností lom dní jeden z rodi- 

Prešov - Sídlisko Hl. čov. Prvé, čo v tej chvíli 
urobia detí je, že sa 

rozbehnú oproti otcovi čí mame a, samozrej
me, „nesmie" chýbať otázka, ktorou ich 
privítajú: „Čo si mi priniesol?" Potom začína 
výsluch a prehľadávanie nákupných tašiek. 
Radosť je v tej chvíli nesmierna, aj keby ste 
našli len v nejakom bočnom vrecku zabud
nutú žuvačku. No sú chvíle, keď jednoducho 
„nevylovíte" nič. Vtedy na vás spočinie skla
maný a možno aj nechápavý pohľad vašich 
detí. Darmo vysvetľujete, že aj chlieb, aj 
maslo, aj mlieko čí iné potraviny sú pre nich. 
Darmo bude ten druhý z rodičov alebo niekto 
iný vysvetľovať, že najväčší dar majú pred 
sebou. Že tým najväčším darom pre nich je 
mama či otec sám. Detí to chápu a prijímajú 
len s ťažkosťami.

Už ste z toho veku vyrástli? Dnes už viete, 
aká je to hodnota, keď máme otca čí mamu? 
Kedy ste na to prišli a akým spôsobom? Od
povedať na tieto otázky tiež nie je jednoduché. 
A možno sa na nich ani nedá jednoznačne 
odpovedať. Jednoducho to prišlo časom a ako
si samo. Ale je medzi nami aj veta takých, 
ktorí ten dar ani nepoznali alebo ho už 
nemajú. Rodičia sa im pominuli.

Synovstvo Božie však môžeme prežívať 
stále. Deťmi Božími budeme navždy. Aké 
túžby a očakávania nosíme vo svojom vnútri 
voči tomuto nášmu „nebeskému rodičovi"? 
Rozumieme darom, ktoré prichádzajú od 
neho? Už sme dorástli? Prešlo už dosť času 
na to, aby sme pochopili, čo od neho 
dostávame? Že tým najväčším darom je pre 
náš život On sám? Nech nám poslúži ako 
príklad Boží ľud Izrael.

Keď sa Boh chcel o nich „otcovsky" starať 
(Ex 3,7), keď ich vyviedol z domu otroctva 
zdvihnutým ramenom (Ex 13,14), keď sa ím 
chce na púšti priblížiť (Oz 2,16), keď putuje 
s nimi osobne (Ex 33,15), čo očakávajú?

Maťčo jesť. A tiež nie hocičo. Tento biedny 
pokrm sa nám už hnusí... V Egypte sme mali 
ryby, uhorky, dyne.... Kto nám dá jesť mäso? 
(Nm 11,4-9).

Mať čo piť. Vtedy kedy chceme a toľko, 
koľko chceme (Ex 17,1-7).

Zabávať sa. Byť bez starostí. Nemyslieť na 
to, čo skutočne prežívam, kde sa nachádzam 
a čo ma čaká (Ex 32,6).

Ak by nebolo týchto „darov", ako by bol 
tento Boh pochopený a prijatý?!

Pozrime sa, čo sa deje s Izraelom vtedy, keď 
mu Boh chce ponúknuť spásu v Synovi (J n 
3,16n), keď ich chce oslobodiť z otroctva toho 
najväčšieho nepriateľa - hriechu (Jn 8,34-36), 
keď im chce ponúknuť svoje kráľovstvo (Mt 
5,3), keď im chce ukázať seba samého (Jn
14,8-10). Čo očakávajú vtedy?

Znamenia. Čím sa preukážeš, aké zname
nie nám urobíš, že si dovoľuješ zasahovať do 
zabehaných vecí? (Jn 2,18).

Zázraky. Sám kráľ sa tešil zo stretnutia 
s Ježišom lebo dúfal, že preňho urobí zázrak 
(Lk 23,8).

Divy. Ak ich neuvidíte, ak sa neudejú pred 
vašimi očami, neviete veriť (Jn 4,48). Napriek 
tomu všetkému sa Ježíš musí čudovať nad ich 
neverou (Mk 6,6). A keby nebolo všetkých tých 
zázrakov a znamení, nevíem-nevíem, čí by 
mnohým z nich Ježiš chýbal.

Boh sa však nedá len tak ľahko odradiť či 
znechutiť postojom ľudí. Znova má pripravený 
spôsob, ako sa „darovať" človeku. Už to 
nebude otcovská starostlivosťzhora, ani láska
vý a uzdravujúci dotyk v osobe Syna.

Je rozhodnutý urobiť viac-vojsť do vnútra 
človeka a urobiť sí v jeho srdci príbytok.
V podobe svojho Ducha sa dostane k tebe tak 
blízko, ako sa len dá. Pretože príchod Ducha 
tiež sprevádzajú charizmy a „možnosť konať 
nemožné", hrozí aj tu nebezpečenstvo nepo
chopenia (Sk 8,18-19). Ale inak sa to nedá. 
Tam, kde prichádza „Zázračný" (lz 9,5), stále 
budú prichádzať aj zázraky. A ľudské srdce 
sa vo svojom zmýšľaní tiež nezmenilo (Gn 
8,21). Zostáva rovnaké po všetky pokolenia, 
kým doňho nevstúpi Pán a nezmocní sa ho. 
To najhlavnejšie zostáva na tebe. Spoznať 
svoje srdce. Vedieť pravdivo sám pred sebou 
priznať, čo ma teší viac. Darca či dary, ktoré 
prináša? O čo mi ide, keď ho vítam alebo 
vyhľadávam? Je to On sám, alebo len to, čo 
ho sprevádza? A potom môžem prosiť o ten 
najväčší zázrak, z ktorého bude mať radosť 
aj môj Pán - moje vlastné obrátenie.
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Jún
Aby všetci kresťania rástli v uvedomo

vaní si svojej osobnej a spoločnej zodpo
vedností za vydávanie svedectva o láske 
Boha k ľudstvu a ku každému človekovi. 
Aby v krajinách Ázie rástlo uznanie 

náboženskej slobody ako základného 
práva každého človeka.
Za svätého Otca a na jeho úmysly. Aby 
mu Pán udelil pevné zdravie duše i tela a 
aby ho Svätý Duch viedol na jeho apoštol
ských cestách.
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Médiá v rodine: 
riziko a obohatenie
Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla 11. k 38, svetovému dňu 
spoločenských komunikačných prostriedkov (23. máj 2004).

Drahí bratia a dra h é  sestry!

1. Mimoriadny rozvoj spoločenských komu
nikačných prostriedkov a ich čoraz širšia dostup
nosť ponúkajú výnimočné možnosti na obohatenie 
života nielen jednotlivcov, ale aj celých rodín. No 
zároveň sa dnes rodiny nachádzajú pred novými 
výzvami, vychádzajúcimi z rozličných a často pro
tichodných posolstiev šírených prostredníctvom 
spoločenských komunikačných prostriedkov. Téma 
nadchádzajúceho Svetového dňa spoločenských 
komunikačných prostriedkov v roku 2004 Médiá 
v rodine: riziko a obohatenie e veľmi aktuálna, 
pretože pozýva k triezvemu uvažovaniu o tom, 
ako používať masovokomunikačné prostriedky 
v rodine a ako v nich zobrazovať rodinu a jej 
starosti.

Okrem toho má tohoročná téma všetkým - 
pracovníkom médií aj ľudom, na ktorých sa médiá 
obracajú - pripomenúť, že každá komunikácia má 
svoj morálny rozmer. Ako povedal sám Pán Ježiš, 
„z plnosti srdca hovoria ústa" (Mt 12,34). Naras
tanie alebo znižovanie morálnej veľkosti človeka 
závisí od slov, ktoré hovorí, a od posolstiev, ktoré 
sa rozhodol počúvať. Preto sa pri zaobchádzaní 
so spoločenskými komunikačnými prostriedkami 
vyžaduje - najmä od pracovníkov médií ale aj od 
rodičov a vychovávateľov - múdrosť a rozlišovanie, 
kedže svojimi rozhodnutiami môžu veľmi ovplyv
niť deti a mladistvých, za ktorých sú zodpovední 
a ktorí sú v konečnom dôsledku budúcnostou celej 
spoločností.

2. Vd'aka bezprecedentnému rozširovaniu 
mediálneho trhu v posledných desaťročiach dnes 
majú mnohé rodiny na celom svete, i tie, ktoré 
disponujú len skromnými prostriedkami, vo 
svojich domovoch prístup k bohatej a pestrej 
ponuke spoločenských komunikačných prostried
kov. V dôsledku toho majú temer neobmedzené 
možnosti, pokiaľ ide o informácie, vzdelanie, 
kultúrne obohacovanie, či dokonca o duchovný 
rast. Tieto možností sú oveľa väčšie, ako mali 
rodiny v minulosti.

Tie isté spoločenské komunikačné prostriedky 
však dokážu spôsobiť rodinám aj veľké škody tým, 
že budú šíriť neúplnú, ba dokonca prekrútenú 
predstavu o živote, rodine, náboženstve či mo
rálke. Túto ich moc posilňovať alebo popierať 
tradičné hodnoty, ako sú náboženstvo, kultúra či 
rodina, jasne postrehol už Druhý vatikánsky 
koncil, ktorý vo svojom dokumente lnter mirífica 
konštatoval, že „správne používanie týchto 
prostriedkov si bezpodmienečne vyžaduje, aby 
všetci, ktorí ich používajú, poznali mravné normy 
a svedomito ich uplatňovali na tomto poli" (4). 
Komunikácia sa má v každej svojej podobe 
inšpirovať etickým kritériom úcty k pravde a 
dôstojností ľudskej osoby.

3. To platí predovšetkým o spôsobe, akým sa 
v spoločenských komunikačných prostriedkoch 
hovorí o rodine. Na jednej strane sa manželstvo a 
rodinný život často vykresľujú citlivo, realisticky 
a aj so sympatiou, čím sa vyzdvihujú cnosti ako

láska, vernosť, odpustenie a veľkodušné darovanie 
sa druhým. To sa týka aj mediálneho zobrazovania 
poukazujúceho na nevyhnutnú skúsenosť neúspe
chov a sklamaní - napätí, konfliktov, prekážok, 
chybných rozhodnutí a zraňujúceho konania - 
manželských párov a rodín, ktoré sa však pri tom 
všetkom usilujú oddeliť, čo je správne a čo ne
správne, rozlíšiť opravdivú lásku od jej falošnej 
podoby a ukázať nenahraditeľnú hodnotu rodiny 
ako základnej bunky spoločnosti.

Na druhej strane sa však v komunikačných 
prostriedkoch rodina a rodinný život príliš často 
vykresľujú veľmi nevhodným spôsobom. Nekri
ticky sa v nich predstavuje nevera, mimomanžel
ské sexuálne styky a absencia morálneho a du
chovného chápania manželského zväzku, ba ne
zriedka sa podporuje rozvod, antikoncepcia, inter
rupcie a homosexualita. Takéto zobrazovanie, 
napomáhajúce nepriateľské postoje voči man
želstvu, škodí spoločnému dobru spoločnosti.

4. Svedomité a kritické zamýšľanie sa nad 
etickým rozmerom spoločenskej komunikácie 
musí vyústiť do praktických podnetov majúcich 
za cieľ odstrániť nebezpečenstvá, ktoré môžu 
prinášať spoločenské komunikačné prostriedky, a 
zaistiť, aby tieto mocné nástroje komunikácie 
zostali skutočnými zdrojmi obohacovania. Oso
bitnú zodpovednosť majú v tomto smere mediál
ni tvorcovia, ale aj verejní činitelia a rodičia.

Pápež Pavol VI. zdôraznil, že ľudia pracujúci 
v mediálnej oblastí musia „poznať a rešpektovať 
potreby rodiny, čo od nich mnohokrát vyžaduje 
skutočnú odvahu a zároveň veľký zmysel pre 
zodpovednosť" (Posolstvo k Svetovému dňu spo
ločenských komunikačných prostriedkov, 1969). 
Odolať komerčným tlakom a požiadavkám pri
spôsobiť sa sekulárnym ideológiám vôbec nie je 
jednoduché, no práve to musia zodpovední pra
covníci dokázať. V hre je veľmi veľa, pretože každý 
útok na základnú hodnotu rodiny je útokom na 
skutočné dobro ľudstva.

Predstavitelia verejnej mocí tiež majú dôležitú 
povinnosť podporovať manželstvo a rodinu pre 
dobro samotnej spoločností. Napriek tomu však 
dnes mnohí prijímajú ľahko spochybniteľné libe
rálne argumenty niektorých skupín napomáhajú
cich praktiky, ktoré prispievajú k závažnému javu 
krízy rodiny a k oslabeniu samotnej predstavy 
o rodine, a na základe toho aj konajú. Je dôležité, 
aby verejní činitelia - bez toho, aby sa utiekali 
k cenzúre - presadzovali také opatrenia a riadiace 
postupy, ktoré znemožnia spoločenským komuni
kačným prostriedkom pôsobiť proti dobru rodiny. 
Zástupcovia rodín majú mať možnosť podieľať sa 
na realizácii týchto opatrení.

Ludía nesúci zodpovednosť, či už v spoločen
ských komunikačných prostriedkoch, alebo vo 
verejnom sektore, sa musia postarať o spravod
livé rozdelenie finančných prostriedkov medzí 
jednotlivé spoločenské komunikačné prostriedky 
tak na národnej, ako aj na medzinárodnej úrovni, 
pričom je zároveň potrebné rešpektovať integritu 
tradičných kultúr. Prostriedky spoločenskej komu

nikácie nemôžu vyvolávať dojem, že ich program 
je nepriateľský voči zdravým rodinným hodnotám 
tradičných kultúr alebo že v rámci procesu glo- 
balizácie chcú tieto hodnoty nahradiť sekulárnymi 
hodnotami konzumnej spoločností.

5. Rodičia ako prví a najdôležitejší vychová
vatelia svojich detí sú tiež prví, ktorí ich učia 
zaobchádzať so spoločenskými komunikačnými 
prostriedkami. Svoje deti majú vychovávať „k ich 
umiernenému, kritickému, bdelému a rozumnému 
používaniu" (Famílíarís consortio, 76). Ak to robia

. dobre a dôsledne, bude to pre rodinný život 
veľkým obohatením. Aj tie najmenšie detí možno 
naučiť o komunikačných prostriedkoch niečo 
dôležité: že programy v nich pripravujú ľudia, 
ktorí chcú odovzdať určité posolstvo, často vyzý
vajúce urobiť niečo (kúpiť si nejaký produkt, osvojiť 
si pochybné správanie), čo nie jevzáujme dieťaťa 
alebo nezodpovedá mravnej pravde, a že detí 
nesmú nekriticky prijímať alebo napodobňovať to, 
čo im predkladajú médiá.

Rodičia musia regulovať aj používanie spo
ločenských komunikačných prostriedkov v do
mácnosti. To znamená plánovať a vyberať prog
ramy prísne vymedziť čas, ktorý smú detí pri nich 
stráviť: zábavu povýšiť na spoločnú rodinnú 
skúsenosť; isté programy úplne zakázať a pravi
delne zrušiť všetky programy, aby zostal čas a 
priestor aj na iné rodinné aktivity. Rodičia musia 
dať svojím deťom dobrý príklad predovšetkým roz
vážnym a selektívnym používaním spoločenských 
komunikačných prostriedkov. Mnohokrát môže 
byť užitočné, aby sa rodiny navzájom stretli a pre
diskutovali si problémy a možností plynúce z po
užívania médií. Rodiny musia vedieť producen
tom, reklamným tvorcom a verejným činiteľom 
jasne povedať, čo sa im na programoch páči a čo 
nie.

6. Spoločenské komunikačné prostriedky ma
jú nesmierny pozitívny potenciál pri presadzovaní 
zdravých ľudských a rodinných hodnôt, ktoré 
prispievajú k obnoveniu spoločností. Vzhľadom na 
ich veľkú schopnosť ovplyvňovať myslenie a 
správanie ľudí si musia pracovníci médií uvedo
miť, že nesú morálnu zodpovednosť nielen za to, 
aby rodiny v tomto smere podľa možnosti povzbu
dili, pomohli im a podporili ich, ale aby pri zob
razovaní tém týkajúcich sa sexuality, manželstva 
a rodinného života preukázali múdrosť, správne 
posudzovanie a korektnosť.

Médiá denne vstupujú do mnohých domov a 
rodín ako pravidelní hostia. V tento Svetový deň 
spoločenských komunikačných prostriedkov 
povzbudzujem rodiny a tých, ktorí nesú zodpoved
nosť za spoločenskú komunikáciu, aby si uve
domili túto jedinečnú výsadu, ale aj zodpoved
nosť, ktorú so sebou nesie. Kiež všetci pracovníci 
médií môžu byť považovaní za skutočných 
„ochrancov a správcov tejto nesmiernej duchovnej 
moci, ktorá je súčasťou dedičstva ľudstva a je 
považovaná za obohatenie celej ľudskej spoloč
ností“ (Prejav k pracovníkom médií. Los Angeles 
15. septembra 1987, 8). Kiež rodiny pri svojej 
snahe žiť spoločenstvo lásky, vychovávať mladých 
k trvalým morálnym hodnotám a podporovať 
kultúru solidarity, slobody a pokoja vždy nájdu v 
spoločenských komunikačných prostriedkoch 
zdroj podpory, povzbudenia a inšpirácie.

Vo Vatikáne 24. januára 2004. 
na sviatok sv. Františka Saleského

JÁN PAVOL It.
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Z KRESŤANSKÉHO SVETA

LURDY: Vďaka internetu je už možné 
posielať svoje úmysly modlitieb aj do Lúrd. 
Obnovená webová stránka tejto svetoznámej 
mariánskej svätyne ponúka túto možnosť na 
adrese: www.lourdes-france.com. Nová ínter- 
netová stránka Lúrd sprístupňuje duchovné 
bohatstvo tým, ktorí tam nemôžu prísť fyzic
ky. Každý rok navštívi pútnické miesto Lurdy 
šesť miliónov pútnikov. (ZE/-zg-TK KBS).

VATIKÁN: „Nie sme neužitočným zrnkom 
prachu strateným vo vesmíre a čase bez 
hlbšieho zmyslu, ale sme súčasťou múdreho 
plánu, ktorý vyviera z lásky Otca." Takto zne
la hlavná myšlienka pápeža Jána Pavla U. 
na generálnej audiencii 5. mája 2004 k 12 
000 pútnikom zúčastneným na Námestí sv. 
Petra. (ZE/-zg-TK KBS).

VATIKÁN: Pápež Ján Pavol 11. navrhol dve 
cesty napomáhania duchovným povolaniam
- modlitbu celej Cirkvi a svedectvo samot
ných zasvätených osôb. „Mojím vrúcnym 
želaním je, aby sa ešte viac zintenzívnila 
modlitba za duchovné povolania. Modlitba 
je poklonou tajomstvu Boha a vďakyvzdaním 
za .veľké veci, ktoré nám urobil a neustále 
robí, napriek ľudskej slabosti. Kontempla
tívna modlitba je preniknutá úžasom a vďač- 
nosťou za dar povolaní,“ napísal Svätý Otec 
a pokračoval: „S radosťou vidím, že v mno
hých miestnych církvách sa tvoria večeradlá 
modlitieb za duchovné povolania. V semi
nároch, v rehoľných formačných domoch a 
v misionárskych inštitútoch sa konajú stret
nutia s týmto cieľom. Mnohé rodiny sa stávajú 
malými večeradlami modlitieb, a tak pomá
hajú mladým ľudom odpovedať na volanie 
Božieho učiteľa s odvahou a veľkodušnosťou 
“(ZE/-zg-TK KBS).

VATIKÁN: „Rozkol medzi generáciami 
bude jedným z najvážnejších problémov 
spoločností v budúcnosti, ak sa touto záleži
tosťou nebudeme zaoberať," varoval pápež 
Ján Pavol II. Svätý Otec ďalej podotkol: „Detí 
sa občas chápu, dokonca aj pred narodením, 
ako prekážka osobnej sebarealizácie rodičov 
alebo sa považujú za objekt, ktorý si možno 
zvoliť medzí viacerými ďalšími. Mnohé dos
pelé deti prenechávajú starostlivosť o svojich 
rodičov štátu alebo spoločností. Nestabilíta 
manželských zväzkov v určitých spoločen
ských prostrediach vedie k rastúcej tendencii, 
že sa deti vzdávajú starostlivosti o rodičov a 
prirodzenú povinnosť a Božie prikázanie ctiť 
otca a matku prenechávajú tretej strane. To 
spôsobilo neistú situáciu mnohých starších 
ľudí. Mnohí nemajú dostatočné zdroje príj
mov, niektorí trpia chorobami, iní sa cítia 
neužitoční alebo sa hanbia prijímať špeciálnu 
starostlivosť a mnohí ďalší sa jednoducho 
cítia opustení. Niet takého veku, v ktorom 
niekto prestáva byť otcom či matkou, synom 
či dcérou. Máme zvláštnu zodpovednosť 
nielen voči tým, ktorým sme dali dar života, 
ale aj voči tým, od ktorých sme tento dar 
dostali." (ZENlT/-zg-TK KBS).

BOHOSLUŽBA TROCH KRAJÍN 
ZA EURÓPU V HOHENAU

Pri príležitosti rozširovania hraníc Európ
skej únie sa v rakúskom pohraničnom mesteč
ku Hohenau/March pri Moravskom Jáne kona
la 2. mája 2004 pri rieke Morave slávnostná 
bohoslužba v troch jazykoch - nemeckom, 
českom a slovenskom. Zúčastnilo sa na nej asi 
600 veriacich z Rakúska, Slovenska a Moravy.

Hlavným celebrantom bol opát Dr. Bruno 
Platter, OT. Ústrednou myšlienkou jeho homílie 
bolo, že Európu nemajú spájať iba ekonomic
ké záujmy, ale najmä kultúra, ľudskosť a kres
ťanstvo. V tomto duchu sa niesli aj prosby 
veriacich v nemčine, češtine a slovenčine za

Cirkev v Európe a na celom svete, za osviete
nie mocných tohto sveta, aby používali svoju 
moc v prospech blaha človeka a prírody. Ale 
bolí tu aj vrúcne modlitby za novú Európu: 
„Pane, prosíme ťa za všetky krajiny, ktoré dnes 
vstupujú do Európskej únie, daj im svoje 
požehnanie k budovaniu staveniska novej Eu
rópy. Pane, povýš k sláve oltára svojich ver
ných služobníkov, ktorí za totality toľko trpeli 
pre tvoje meno, aby nová Európa mala tak 
viac prepotrebných nebeských orodovníkov.’’

Sr. Martina

SYMBOL PRE MLADEZ, 
KTORÝ KRIŽUJE SVETOM

Pred 20 rokmi pápež Ján Pavol 11. zveril 
kríž Svätého roku vykúpenia mladým ľuďom. 
Odvtedy ho mladíci a dievčatá nosia na 
svojich pleciach a lietadlami, vlakmi, autami, 
dokonca na psích záprahoch ho prinášajú do 
celého sveta.

Každé dva až tri roky v Kvetnú nedeľu 
v prítomnosti pápeža mladí ľudia krajiny, 
ktorá organizovala Svetové dni mládeže, odo
vzdávajú kríž mladým z krajiny, ktorá bude 
organizovať ďalšie. Minulý rok ho Kanaďania 
odovzdali Nemcom. V túto Kvetnú nedeľu 
začal kríž svoju púť po nemeckých diecézach

ako príprava na Svetové dni mládeže 2005 
v Kolíne.

Týmto krížom nám Ján Pavol 11. pripomína, 
že pri formácii mladých sa musíme vrátiť k 
podstate, znovu obnoviť odvahu hlásať Krista 
v srdci jeho tajomstva, to znamená v kríži a 
vzkriesení. Evanjeliové posolstvo nemožno 
zmenšovať ilúziou, že ho urobíme .pochopi
teľnejším pre mladú generácií. Mladí ľudia 
chcú stretávať a spoznávať pravého Krista, 
ktorý z lásky k človeku neváhal vziať na seba 
kríž.

ZE/-zg-TK KBS

STREDOEURÓPSKE KATOLÍCKE DNI: 
PÁPEŽSKÝ KRÍŽ V MARIAZELLI

Pápežský kríž, ktorý stál od jeho návštevy 
v Rakúsku v roku 1983 na Námestí hrdinov 
vo Viední, sa prechodne presťahoval do Maria- 
zellu. Desať metrový kríž stojaci medzi Náro

dopisným múzeom a Bránou hrdinov odmon
tovali a prepravili do Mariazellu. Počas sláv
nostnej bohoslužby pri Púti národov 22. mája 
bude dominujúcim prvkom. Po dlhých úva

hách sa organizátori vedome rozhodli pre 
tento kríž, pretože má symbolický význam. 
Pripomína dojímavé európske vešpery s pápe
žom Jánom Pavlom 11. na Námestí hrdinov 
v roku 1983. Pri týchto vešperách Svätý Otec 
načrtol vývoj budúcich rokov a šesť rokov pred 
prevratom tu hovoril o jednotnej Európe. Už 
vtedy Svätý Otec povedal: „Chcel by som dneš
ným kresťanom pripomenúť ich spoločnú 
zodpovednosť za Európu a dodať im novú 
odvahu na obetavé nasadenie sa za pokoj a 
spravodlivosť, za ľudské práva a kresťanskú 
solidaritu medzi národmi." Pri pápežovej 
návšteve v roku 1998 pri slávnostnej boho
službe na Námestí hrdinov, ktorá sa opäť 
niesla v znamení zjednocovania Európy, mal 
tento kríž takisto významné miesto.

Keď teraz bude tento pápežský kríž v Ma- 
riazelli prítomný, bude o to zreteľnejšie, že 
Stredoeurópske katolícke dni s Púťou národov 
sú mimoriadnym spôsobom aj výsledkom 
desaťročia trvajúceho úsilia Svätého Otca.

Pri päte kríža je podstavec zo žuly, na 
ktorom dva nápisy pripomínajú udalosti z ro
kov 1983 a 1998. Po pútí národov sa k nim 
pridá tretí, ktorý pripomenie Stredoeurópske 
katolícke dní. Po Púti národov sa kríž vráti na 
svoje miesto do Viedne.

KP/-zg-TK KBS
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Detská krízová cesta
Krížová cesta - to áno, to je v poriadku. 

Ale detská? Je potrebné, správne, užitočné - 
pozývať už detí na rozjímanie o zastaveniach 
golgotskej drámy? Veď deti sú také radostné, 
veselé a bezstarostné...

Je to potrebné! Je to správne! Je to uži
točné! Pretože sám Spasiteľ hovorí: „Nechajte 
detí prísť ku mne!" A nechať detí prísť k Ježi
šovi bez znamenia kríža znamená priviesť ich 
k nepravému Ježišovi, či, ešte lepšie, nepri
viesť ich vôbec ku Kristovi - Vykupiteľovi. Ten, 
ktorý nás volá za sebou bezpodmienečne 
vyžaduje: „Vezmi svoj kríž!"

Áno, deti sú radostné, veselé a bezsta
rostné. Ale ich svet pozná bolestí, í keď sa nám 
dôvody týchto „bolíestok" môžu zdať mali
cherné. A predsa - zrada zo strany kamaráta, 
poníženie a výsmech od priateľov, ťažkostí 
s učením, náhla choroba v čase vytúženého 
výletu - to všetko môžu byť kríže, ktoré detská 
mentalita prežíva s hlbokou a intenzívnou 
vnútornou vnímavosťou.

Na Vianoce privádzame deti k jasličkám, 
v ktorých leží Dieťa - Dar. Prečo teda neprivá
dzať najmenších aj do sprievodu s krížom, 
v ktorom Kristus - Dar dovršuje mieru svojej 
štedrostí... Potom, ako mnohých uzdravil te
lesne, ako mnohých občerstvil duševne, pri
chádza neporozumenie zo strany najbližších, 
a napokon obeta seba samého na oltári kríža.

Vovádzajme deti s citlivou láskavosťou do 
hlbín týchto tajomstiev a poukážeme na to, 
že umieranie sa musí stať naším životným štý
lom - umieranie svojmu egoizmu a ožívanie 
do pravej lásky pre druhých. Najlepším uči
teľom a dokonalým svedkom života obety je 
Ježiš Ktistus.

Máme si byť vedomí svojej povinnosti 
vteľovať do nášho osobného života sebaspa- 
ľujúce, činné milovanie blížnych. Buďme aj 
my učiteľmi. A nadovšetko svedkami o posol
stve kríža.

Tieto slová zazneli dňa 28. marca 2004 
v Gréckokatolíckom chráme v Miňovcíach, kde 
sa uskutočnila detská krížová cesta. Deti z Mi-

Sväté misie vo Fulianke
„Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň 

spásy!" (2 Kor 6,2). Týmto citátom zo Svätého 
písma sa začali sväté misie v našej obcí Fu- 
líanka. Vykonali ich otcovia redemptoristi o. 
Mikuláš Tressa a o. Miroslav Medviďzo Strop- 
kova v čase od 20. do 28. marca.

Bol to skutočne milostivý čas, pretože misií 
sme sa dočkali po 72 rokoch. Otcovia misionári 
nám počas týchto ôsmich dní, naplnených 
milosťou, znova a znova objasňovali nekoneč
nú Kristovu lásku, ktorá sa nám zreteľne uká

zala na kríží. Každý deň sme prechádzali 
akoby misijnou školou, ktorá nás usmerňovala 
na ceste k učeniu Pána Ježiša. Keďže tieto 
misie sa konali počas obdobia Veľkého pôstu, 
mnohí sme sa mohli zamyslieť nad svojím 
životom. Azda najviac nás posilnila krížová 
cesta, ktorá nám navzájom otvorila srdcia. 
Bola to skutočná cesta kríža, ktorú sme si 
vykonali spoločne s Ježišom. Mnohí z nás sa 
očistili vo sviatosti zmierenia, ktorá bola 
zrkadlom nášho srdca a dala nám novú nádej 
na lepší život. O tom, že sme to nebrali 
ľahostajne, svedčila aj hojná účasť.

Ježíš a jeho matka Mária sa dotkli sŕdc 
mnohých a všetkým nám dokázali, že svedec
tvo, ktoré doniesli otcovia misionári, je stále 
živé a Ježišovo slovo dokáže stále osloviť. Má
me za čo ďakovať, ale máme aj o čo prosiť. 
Stále nám to bude pripomínať aj misijný kríž. 
Bude nám pripomínať, že sme všetci jedna 
veľká rodina, že Boh nás má rád a hoci aj 
padneme, Boh nás stále očakáva s otvorenou 
náručou.

J.M.

ňoviec svojou modlitbou krížovej cesty vyjad
rili, že aj za nich zomrel Ježíš. Nielen slovom, 
ale aj obrazom vyjadrili Ježišove zastavenia 
na krížovej ceste. Tieto obrázky sú akýmsi 
detským duchovným umením - každé z nich 
nakreslilo „svoje” zastavenie „svojím" spô
sobom.

Detské umelecké diela s tematikou utrpe
nia Pána Ježiša Krista putovali po prehliadke 
v Miňovcíach do Vlastivedného múzea v Ha
nušovciach nad Topľou. Za inštaláciu týchto 
prác patrí vďaka pani riaditeľke múzea PhDr. 
Márii Kotorovej - Jenčovej. Výstavu môžete 
navštíviť do 15. mája 2004.

Anna Fedorová

SPRÁVY Z DOMOVA

BARDEJOV - VINBARG: Dňa 4. 11. 2001 
Svätý Otec Ján Pavol 11. vyhlásil P R Gojdiča, 
OSBM, prešovského biskupa za blahoslaveného. 
Pre našu gréckokatolícku cirkev to bola veľká 
udalosť, keď sme v biskupovi Pavlovi Godíčoví 
dostali prvého blahoslaveného v našich deji
nách.

Hoc aj život blahoslaveného biskupa Gojdiča 
sa nejako zvlášť nespája s našim mestom, je isté, 
že často cez Bardejov prechádzal, keď sa vracal 
domov do Cígelky, kde bol jeho otec farárom, 
alebo do svojej farností Petrova. Zaiste navštívil 
aj Chrám Petra a Pavla v Bardejove, no určíte 
nenavštívil gréckokatolícku farnosť na Vinbargu, 
nakoľko ešte vtedy neexistovala. Preto s o to 
väčšou radosťou sme ho mohli privítať už 
blahoslaveného - povýšeného na oltár v nedeľu 
21. marca 2004 v Chráme sv. Rodiny na Vin
bargu. Jeho ostatky k nám priniesli veriaci z far
nosti Nižný Tvarožec spolu so svojím duchov
ným správcom o. Jozefom Gduľom a rozlúčili sa 
s ním Molebenom k blahoslavenému biskupovi.

Celý nasledujúci týždeň bol týždňom milostí 
nielen pre gréckokatolícku farnosť, ale pre celé 
sídlisko Vinbarg. Každý deň našu farnosť 
navštívil iný kňaz, povzbudil nás Božím slovom 
a pomodlil sa Moleben k bískupoví-mučeníkoví.
V utorok to bol o. Vincent Ďorďík, v stredu o. Jozef 
Zorvan, protopresbyter, vo štvrtok o. František 
Dancák a o. Ján Gajdoš, v piatok o. Martin 
Tkáčin, v sobotu o. František Hanobík a v nedeľu 
o. Peter Ružbarský. Modlitbové stretnutie mla
dých, čí Krížová cesta alebo modlitba sv. ruženca 
bola duchovným obohatením tejto návštevy.

Nedeľu 28. marca 2004 sme ostatky preniesli 
do našej filiálky obcí - Bardejovskej Novej Vsi - 
do Hospícu Matky Terezy. V kaplnke, pri ostat
koch hľadali posilu í útechy pacienti i personál 
Hospícu.

Na Kvetnú nedeľu už ostatky bolí opäť na 
Vinbargu, kde sme sa popoludní s blahosla
veným biskupom-mučeníkom Pavlom Petrom 
Gojdíčom, prešovským biskupom rozlúčili 
Molebenom a odovzdali veriacim vo farnosti 
Bardejov - mesto v Chráme sv. Petra a Pavla.

Je isté, že táto návšteva znamená veľké 
požehnanie pre nás, veď starší si ho ešte dobre 
pamätajú a my máme istotu, že niekto sa u Boha 
za nás prihovára, že nás veľmi dobre pozná, 
pozná naše kríže, problémy í starosti, veď bol 
jedným z nás.

Aj keď za jeho života mu nebolo dopriate, 
aby navštívil všetky farností svojho biskupstva, 
môže tak urobiť ako blahoslavený. Púť jeho 
relikvií po chrámoch Prešovského biskupstva je 
iste príležitosťou zamyslieť sa nad jeho osob
nosťou a tiež zdrojom nášho osobného posvä
tenia. (Peter Cap).

LÚČKA-POTOKY: Čo je nové v animátor- 
skom svete? Dobrá správa! Na svete je už 
tretí diel anímaškoly 2004. Medzí 26. a 28. 
marcom 2004 sa teda nový „Holywood - 
svätý les" (alebo Lúčka-Potoky) naplnil „svä
tými", ktorí sa chceli venovať KOMUNIKÁCII. 
Spojenie s Režisérom sprostredkovávali o. 
Peter Milenký, o. Rastislav Baka, skúsenejší 
animátori, no a nakoniec si Ježiš prehovoril 
aj s každým osobne, z očí do očí.

Ako hosť svoju prorockú úlohu predviedol
o. Jozeť Maxim. Otvorili sa nám očí, aby sme 
videli, z čoho vzišiel prvý hriech: Eva sa pre
stala pozerať na Boha, prestala s ním komu-
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SPRÁVY Z DOMOVA Vo väznici znelo Christos voskrese
níkovať a namiesto toho začala viesť dialóg 
so Zlým. Zahĺbená do svojho hriechu nebola 
schopná pozrieť sa na Boha. On ju však chcel 
získať späť, preto poslal na svet Syna, ktorý 
sa stal hriechom, hoci nezhrešil, len preto, 
aby získal náš pohľad. Tak sa komunikácia 
s Bohom obnovila.

Pán sa nadalej stará o svojich maličkých 
a chce pre nich len to najlepšie, preto nám 
poslal aj veľkého odborníka - prodekana bo
hosloveckej fakulty o. Mareka Príbulu, ktorý 
sa nám snažil na vedeckej úrovní vysvetliť, 
ako funguje komunikácia. Keď zistil, že sme 
ešte nedorástli do jeho výšky, musel sa znížiť 
na našu úroveň a použiť otvorenú komuni
káciu s množstvom príkladov.

Nuž a vrcholom bolo posolstvo sprostred
kované celovečerným filmom. Po tom, čo Je
žiš prehovoril k nám, museli sme mu odpo
vedať chválami a piesňami. Dlho do noci či 
do rána sme komunikáciu praktizovali medzi 
sebou. Posun času spôsobil, že ráno prišlo veľ
mi skoro a s ním aj vystúpenie starej známej 
hviezdy - Dominiky Šoltýsovej. Na svoje dietky 
nezabudol ani o. Rastislav Višňovský, ktorý 
usporiadal autogramiádu pokladničných blo
kov. Ďakujeme za tento čas Pánovi, všetkým, 
ktorí sa obetovali a prišli k nám, a producen
tom - sponzorom, bez ktorých by naše „na
krúcanie" nemohlo byť realizované. (Ema).

KOŠICE: Gréckokatolícki veriaci v Koši
ciach sa vo Veľký štvrtok, ktorým sa začalo 
veľké trojdnie veľkonočného týždňa, zúčast
nili v Katedrále Narodenia Presvätej Bohoro
dičky na slávnostnej archijerejskej sv. liturgii 
s obradom umývania nôh a svätením myra, 
ktorú slávil vladyka Milan Chautur, CSsR, 
a kňazi Košického apoštolského exarchátu

Vo Veľký piatok sa zúčastnili s kresťanmi 
z ostatných cirkví a náboženských spoločností 
na jubilejnom - desiatom - pašiovom sprie
vode ulicami mesta, čím potvrdili myšlienku 
hľadania toho, čo ich zbližuje a nerozdeľuje. 
Tohtoročná téma bola: Cesta s Kristom, cesta 
darov. Počas siedmich zastavení, zástupcovia 
jednotlivých cirkví prečítali Božie slovo. 
Zazneli úvahy na témy: Lebo toto je moja krv 
novej zmluvy..., Môj kalich síce budete piť..., 
Ježiš je Pán, iba ak v Duchu Svätom..., Tak 
zmýšľajte medzi sebou ako Kristus Ježiš.

Pašiový sprievod bol podporený z grantu 
Okrúhly stôl Ekumenickej rady cirkví v SR. 
Po pašiovom sprievode sa konali v jednotli
vých farnostiach strastné večierne s uložením 
„plaščenice" do Božieho hrobu. Mladí zo všet
kých košických farností sa zišli na celonočnej 
adorácii pri Božom hrobe v katedrále na 
Moyzesovej ulici. Je to starý kresťanský zvyk, 
ktoiým sa uctieva obeta Krista za spásu sveta.

Pri Katedrále Narodenia Presvätej Bohoro
dičky si veriaci vypočuli Božie slovo, ktoré 
prečítal protopresbyter o. Marko Rozkoš, 
správca farnosti Košice- Staré mesto.

Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda za
spieval piesne Stradalnaja mati a Pod krest 
tvoj stanú. Vo Veľkú sobotu sa konala liturgia 
Paschy sv. Bažila Veľkého s večíerňou a lítiou 
krstu dospelých katechumenov. Krst prijali 
traja, myropomazanie jeden a Eucharistiu 
traja katechumeni.

Od l.jú la 2003 
pôsobí v Ústave na 
výkon väzby a v Ús
tave na výkon trestu 
odňatia slobody 
(UW a UVľOS) v Ko
šiciach v kňazskej 
službe o. Peter Niž- 
ník. Po 5 rokoch vo 
farností Slánske Nové Mesto bol poverený 
duchovným slovom pôsobiť na tých, ktorí 
Božie slovo veľmi potrebujú.Za čas pôsobenia 
v UW  a UVTOS mal možnosť nahliadnuť do 
vnútra odsúdeného a vycítíťjeho pocity a roz
položenie.

Aj preto veľmi ochotne prijal Katedrálny 
zbor sv. Cyrila a Metoda pozvanie o. Petra

Úžasným darom pre človeka sú udalostí 
a príležitostí, ktoré nás vytrhnú zo všednosti 
a ponúkajú nám možnosť uvažovať nad nie
ktorými hodnotami a oslavovať v spoločenstve 
bratov a sestier veľké osobnosti našich dejín. 
K takýmto nevšedným dňom patril í 3. apríl 
2004, keď sa vo farností Sečovská Polianka 
uskutočnilo slávnostné pracovné zasadnutie 
Spolku sv. Cyrila a Metoda, konané pri prí
ležitosti 1119. výročia zosnutia sv. vladyku 
Metoda. Organizátorom tohto podujatia bol 
Spolok sv. Cyrila a Metoda (SSCM), gréckoka
tolícka farnosť Sečovská Polianka a obec 
Sečovská Polianka.

Slávnostné zasadnutie výboru SSCM sa za
čalo o 15. hodine v školskej jedální. Po úvod
nom tropári k sv. Cyrilovi a Metodovi a po 
prednese básne Prosba za dedičstvo od Goraz- 
da Zvonického slávnostne otvoril toto zasad
nutie predseda spolku SSCM ThDr. Michal 
Hospodár, farár farnosti Košice - časť Terasa. 
Po ňom sa prihovorila pani Mária Jarošová, 
starostka obce Sečovská Polianka. Prítomným 
predstavila obec od dávnej minulosti až po 
súčasnosť. Nezabudla poukázať na ďalšie 
plány, spojené so zveľadením a skrášlením 
obce. Po nej sa prihovoril domáci správca 
farnosti o. Marek Petro, ktorý vo svojom prího
vore predstavil gréckokatolícku farnosť v Se
čovskej Polianke. Zvláštnosťou tejto farností 
je, že je to jediná gréckokatolícka farnosť na 
Slovensku, kde sa slávi odpustová slávnosť 
k ctí Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) 
a veriaci majú pri tejto príležitosti možnosť 
zaobliecť sa do rúcha sv. škapuliara a stať sa 
členom Arcibratstva sv. škapuliara. Odpustová 
slávnosť je zaradená medzí eparchiálne od- 
pusty v našej eparchíi. Potom dostala slovo 
pani Dr. Mária Kotorová, riaditeľka Vlastived
ného múzea v Hanušovciach n/T. Vo svojej 
prednáške nás oboznámila s najstaršími deji
nami vranovského regiónu. Po ďalšej básni 
od Gorazda Zvonického Stáť pred Metodom 
nasledovalo dramaticko - hudobné pásmo 
v podaní Dr. Márie Kotorovej. Všetci prítomní

Nížníka účinkovať vo veľkonočnom období. Vo 
Veľkú sobotu na utierni Vzkriesenia, ktorú slú
žil o. Peter, prispel zbor k slávnostnej atmos
fére tohto „sviatku sviatkov".

Ako povedal o. Nižník, na liturgiách sa 
počas veľkonočných sviatkov zúčastnilo 
v priemere 60 odsúdených. Aj to dokazuje, že 
duchovná služba je v podobných ústavoch 
veľmi žiadúca.

Od l.mája 2004 bude v UW  a UV TOS 
farnosť zasvätená blahoslavenému biskupovi 
R P. Gojdíčoví.

V súčasností vrcholia práce na zriadení 
misijnej miestností. Optimizmus o. Petra Níž
níka je zárukou, že prianie sa stane realitou.

Maria Tomášova

srdečným potleskom ocenili toto krásne vystú
penie.

Po slávnostnom zasadnutí nasledovala 
pracovná časť, ktorú viedol predseda SSCM 
ThDr. Michal Hospodár. Poukázal na význam 
spolku pre dnešnú dobu, na to, čo majú ľudia 
z toho, ak sa stanú členmi spolku a čo spolok 
očakáva od svojich členov. Tým aj odpovedal 
na niektoré otázky, ktoré padli v diskusii. Na 
záver sa správca farnosti o. Marek Petro poďa
koval všetkým účinkujúcim í prítomným za 
účasť a pozval všetkých do miestneho grécko
katolíckeho chrámu na sv. liturgiu. Na samot
ný záver prítomní zaspievali tropár Spas ľud 
svoj, Pane...

Sv. liturgia sa začala o 17. hodine. Hlav
ným celebrantom bol Mgr. Vladimír Skyba, 
protosynkel prešovskej eparchíe. Spolu s ním 
koncelebrovali ThDr. Michal Hospodár, pred
seda SSCM; Mgr. Ľubomír Novák, protopres
byter dekanátu Vranov n/ľ - mesto a ThLic. 
Marek Petro, domáci správca farnosti. Počas 
sv. liturgie krásne a dojímavo spieval chrámo
vý zbor Chryzostomos z Vranova n/T. Otec 
protosynkel v homílíi zdôraznil dôležitý aspekt 
misie sv. Cyrila a Metoda, ktorí nám prišli 
ohlásiťjednu dôležitú kerygmu, a to radostnú 
zvesť evanjelia v zrozumiteľnej reči. Po 
skončení sv. liturgie ThDr. Michal Hospodár 
poďakoval v mene spolku SSCM všetkým 
prítomným za krásne spoločenstvo a domácim 
za prijatie v ich obci í farností. Liturgická 
slávnosť sa skončila pápežskou hymnou 
a mnoholítstvijami - za prešovského eparchu 
a za všetkých zúčastnených.

Po sv. liturgii prijala vzácnych hostí na 
obecnom úrade pani starostka a program 
pokračoval pracovnou večerou. Tu na zemí sa 
všetko začína, ale i končí. 1 my sme sa rozišli 
obohatení o nové skúseností a poznatky, 
naplnení nielen jedlom, ale hlavne Božím 
slovom - odhodlaní šíriť úctu k našim sv. 
vierozvestom Cyrilovi a Metodovi.

Svätí Cyril a Metod, spolupatróni Európy, 
proste Boha za nás.

Marek Petro

Cyrilo-m etodský deň v Sečovskej Polianke
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Tomášova nedeľa v bratislavskej farnosti
V dňoch 16. až 18. apríla 2004 navštívil 

svoju najvzdialenejšiu farnosť eparchíe - Bra
tislavu -vladyka Ján Babjak, SJ. Svoju posled
nú oficiálnu návštevu bratislavskej farnosti 
vykonal pred rokom na Mäsopôstnu nedeľu.

Tak ako vtedy, aj teraz sa veriaci jeho 
návšteve veľmi potešili. Hneď v piatok večer 
Svetlého týždňa slávil vladyka Ján svätú 
liturgiu spolu s protopresbyterom Bratislav
ského protopresbyterátu o. Petrom Rusnákom 
a ostatnými prítomnými. Po liturgií nasledo
vala večiereň Svetlého týždňa. Po obradoch 
sa vladyka Ján osobne pozdravil s veriacimi 
a krátko sa s nimi porozprával. Aj v sobotu 
večer vladyka Ján slávil sv. liturgiu spolu s 
Veľkou večíerňou s lítiou.

V nedeľu po utíerní a cirkevnoslovanskej 
sv. liturgií sa o 10. hodine začala archijerejská 
svätá liturgia, ktorej hlavným celebrantom bol 
vladyka Ján spolu s nunciom J. E. Mons. 
Henrykom Jozefom Nowackým.

Na úvod všetkých privítal otec protopres
byter Peter Rusnák. Vyslovil radosť farnosti 
nad prítomnosťou vladyku Jána, ako aj radosť 
z toho, že otec nuncius prijal pozvanie a našiel 
si čas prísť a povzbudiť gréckokatolíckych 
veriacich. Medzí hosťami privítal bývalého 
prezidenta Michala Kováča s manželkou.

Spolu s vladykom a nunciom slávili svätú 
liturgiu aj otcovia z farností. Liturgiu svojím 
spevom sprevádzali chrámové zbory Kirilome- 
todeon a Chryzostomos.

Soroška je pre vodičov veľmi známym 
pojmom, lebo je to jedno z kritických miest 
na južnej trase medzinárodného významu - 
E50, ktorá spája Košice s Bratislavou. Oddáv
na stojí na vrchole malá kaplnka zasvätená 
veľkomučeníkovi, tríumfátoroví a divotvorcovi 
sv. Jurajovi. V ostatných rokoch si ju málokto 
všimol, lebo bola v žalostnom stave, nesmelo 
učupená medzi popadanými a ovisnutými 
konármi líp. Slovo dalo slovo a miestni ob
čania z Lipovníka - Hárskutu, v ktorého 
chotári sa kaplnka nachádza, ju pod iniciatív
nym vedením starostky lng. Márie Jánošde- 
ákovej pekne obnovili a ešte pred doteraz 
najvzácnejšou návštevou Gemera, keď tade 
v septembri minulého roka prechádzal Svätý 
Otec Ján Pavol II., bola nanovo vysvätená. 
Obraz na stene je od akad. maliara Gejzu 
Barczího, ktorý je rodom z Lipovníka.

V homílíí sa k veriacim prihovoril otec nuncius 
HenrykJózef Nowacki. V úvode pozdravil celý 
chrám slovami „Christos Voskrese!" a vyjadril 
svoju radosť z toho, že je medzi gréckoka
tolíckymi veriacimi a často ich v homílíi 
oslovoval slovami „moji drahí". Potom hovoril
o skutočností prázdneho hrobu a o tom, ako 
bolí apoštoli zo strachu pred židmi zatvorení 
za zamknutými dverami. Upozornil na sku
točnosť, že v dnešnom svete číha na človeka 
veľa nástrah, ako napr. terorizmus, nepokoje, 
vojny, násilie atď. Upozornil, že veriaci človek 
sa nemá báť a nemá mať strach. Veď Kristus 
je vzkriesený, je našou silou, našou pomocou 
í odvahou. Kresťan, ktorý žije svoje kresťan
stvo naplno, vníma prázdny Kristov hrob, 
pozerá sa na vzkrieseného Pána a verí, že 
Krístusježívý. Preto slová „Christos Voskrese!" 
nemajú byť len prázdnymi slovami, ale 
skutočnosťou, ktorá sa dotýka každého z nás 
osobne a preniká celý náš život.

Po liturgii nasledovalo myrovanie, poďako
vania a mnolítstvije. Po slávnostnom obede 
pokračoval program na Lamačskej lúke, kde 
sa v nedeľu často stretávajú veriaci. Tu bola 
otvorená aj tohtoročná ťutbalová sezóna, ktorú 
svojím prvým výkopom otvoril otec nuncius. 
Počas zápasu, ktorý hrali slobodní chlapi proti 
ženatým, sa ostatní veriaci rozprávali s vla
dykom a nunciom. Neskôr, ako sa to väčšinou 
v prírode robí, sa mnohí pustili do opekania 
slaniny a špekáčikov, ku ktorým, samozrejme, 
nechýbali rôzne doma upečené dobroty.

Napokon po krásnom dní - dopoludnia 
strávenom v chráme a popoludní v prírode - 
sa všetci spoločne pomodlili večiereň pod ne
beskou klenbou a prijali od vladyku a nuncia 
požehnanie.

Bratislavskí veriaci ďakujú vladykoví 
Jánovi a nunciovi Henrykovi Jozefovi za ich 
návštevu, povzbudenie, čas na osobné stret
nutia, a obom vyprosujú Božiu milosť pri 
vykonávaní svojho úradu. Na mnohaja 
í blahaja lita. Christos Voskrese!

Tomáš Porhinčák a V. M., Foto: Dr. Ján Čepa

Keď budete ta
diaľto prechádzať 
autom, tak ako de
saťtisíce iných áut 
denne, môžete sa 
zastaviť a okrem vý
borných gemer
ských gulí, čo je 
miestna kulinárska špecialita, môže pookriať
i vaša duša pri tichom zastavení pri kaplnke 
sv. Juraja.

„Boh ťa obdaril hojnými milosťami. Viedol 
si bohabojný život. Prijal si odmenu za svoje 
čnosti. V slzách si rozsieval, s radosťou žneš. 
Za cenu mučeníckej smrti získal si Krista. 
Prihováraj sa za nás, svätý Juraj, aby sa Boh 
zmiloval nad nami" (Kondák z východnej 
liturgie k sv. Jurajovi).

Vladimír Mírossay

SPRÁVY Z DOMOVA

Okamih vzkriesenia veriaci zažili na utíer
ní v nedeľu o 5. hod. v Katedrále Narodenia 
Presvätej Bohorodičky v priamom prenose 
pre rádio Lumen, ale aj v ostatných farnos
tiach. Po utíerni boli posvätené jedlá.

Slávnostnú archijerejskú sv. liturgiu s my- 
rovaním a svätením jedál celebroval o 9. hod. 
vladyka Milan Chautur, CSsR.

Oslavy obradov veľkého trojdnia a Paschy 
spevom obohatil a k sviatočnej atmosfére 
prispel Katedrálny Zbor sv. Cyrila a Metoda 
pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej. 
(Mária Tomášová).

LÚČKA-POTOKY: Už zasa anima? Počkaj
te! Nevzdávajte to, ale čítajte cŕä/e/7Tentokrát 
sme zmenili žáner a 4. diel bol nádhernou 
rozprávkou s happyendom. A ako sa začal? 
Vlastne to bolo skôr ako 23. apríla 2004 v Lúč
ke-Potokoch. Dávno predtým totiž naše srdcia 
začali zarastať tŕním neodpustenia a zranení.

Tento aníma - hrad, v ktorom zaspalo 14 
účastníkov a 5 anímátorov, strážili traja ry
tieri, ktorí sa ho snažili ubrániť pred nepria
teľom: o. Rasťo Višňovský, o. Ivan Bojčuk a o. 
Michal Kočiš.

V piatok večer sa teda pustili do rúbania 
tŕnia. Kráľ (Ježíš), ktorý ich poslal, zveril im 
aj moc odpúšťať hriechy. A tak to všetci spiaci 
princovia a princezné využili v liturgií zmie
renia.

Nie, to ešte níeje koniec. Hrad ostal 
v zajatí. Na pomoc teda prišiel o. Michal 
Zorvan. My sme zbadali korene pliagy, ktorá 
nás držala v svojich rukách. Príčiny sme vždy 
hľadali v druhých, v Bohu. Problém však bol 
celý ten čas v nás. Keď nás totiž hnevá celý 
svet, chyba nieje vo svete, ale v nás. Začali 
sme chápať, že celý problém vyviera z neod
pustenia.

Keď už bola cesta k hradu prebitá, kráľ 
nám poslal rytiera najskúsenejšieho vo 
vyslobodzovaní Šípových Ruženiek: o. Anto
na Pariľáka z komunity Ján Krstiteľ. Naučil 
nás, že odpustenie nieje záležitosť citov. Ja 
to rozhodnutie vôle a slovo vyslovené navo
nok ústami. Boh nám odpustil smrť, ktorá nás 
čakala za hriech a to tým, že ňou strestal svoj
ho Syna (porov. lz 53,10). Ak nám teda On 
odpustil to, čo by sme nikdy nemohli splatiť, 
čí nemáme my zabúdať na zranenia od na
šich bratov? (porov. Mt 18,23-35). Toto je 
jediná cesta k úplnej slobode: vyznať ústami, 
že odpúšťam konkrétnemu človeku konkrétne 
ublíženie a prosiť Pána o odpustenie pre nás 
za to, čo sme mu chceli spraviť my. To je 
zbraň, ktorou vyženieme diabla a vyriešime 
konflikty

Hrad bol oslobodený a jeho obyvatelia sa 
večer veselo bavili (alebo sa nechali baviť 
nemenovanými osobami). No a posilnení 
modlitbou, prijali sme na záver našej ŠKOLY 
ODPUSTENIA pomocnú ruku našej anímá- 
torky Janky Demčákovej, ktorá nás učila ako 
pripravovať stretká. A poviem vám, mladí, 
máte sa na čo tešiť až vám Pán pošle do cesty 
niektorého z týchto nových animátorov.

Pán Boh zaplať za námahu a ochotu všet
kým, ktorý sa podieľali na príprave a reali
zácii 4. dielu anímaškoly, ktorého názov bol 
skôr OSLOBODENIE. (Ema).

Obnovená Kaplnka sv. Ju ra ja  na Soroške

3 3 3
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Tretie posolstvo R o ž ň a v a
Jána Pavla II. 
pre Slovensko

Tak ako Banská Bystrica aj mesto Rožňava 
sa pýši prívlastkom „banícke mesto", ba 

dokonca Rožňave od druhej polovice 18, sto
ročia prináleží aj prívlastok „biskupské mes
to", Aj keď v súčasnosti nie je tak významným 
mestom na Slovensku, predsa v dejinách 
zohralo svoju úlohu už od stredoveku. Leží 
v nádhernej prírodnej oblasti a je známe 
svojím poľnohospodárstvom a národnostne 
zmiešaným obyvateľstvom. Práve toto miesto 
roľníkov si Svätý Otec vybral v tretí deň svojej 
historickej cesty po Slovensku.

Exkurz do histórie Rožňavy_________
Prvá písomná zmienka o Rožňave je 

z apríla 1291, keďju kráľ Ondrej III., posledný 
Arpádovec, daroval ostrihomskému arcibisku
povi Ladamérovi. Vznikla v 13. storočí a od 
začiatku bola banskou obcou vďaka nerastné
mu bohatstvu - hlavne zlatu, ale aj striebru, 
medi i železu. V roku 1382 Ľudovít I. ju povýšil 
na mesto. A v roku 1418 sa za panovníka 
Žigmunda spomína už ako slobodné kráľovské 
banícke mesto. Pre baníkov platilo zvláštne 
banícke právo. V roku 1555 mesto obsadili 
Turci a zostali v ňom až do roku 1594. Pre 
turecké nebezpečenstvo baníctvo stagnovalo 
až do 18. storočia. Obyvatelia prechádzali na 
remeslá (garbiari, súkenníci klobučníci, ko
žušníci a í.). Rozvoj Rožňavy nastal za 
rákócziovských povstaní, keď sa stala stredis
kom zbrojárskej výroby. Mor v rokoch 1709- 
1710 si vyžiadal 2 025 ľudských obetí.

V18. storočí nadobudla ráz remeselníckeho 
mesta. K remeslám pribudlo aj medovni- 
kárstvo a výroba sviečok. V 17.-18. storočí

pôsobili v Rožňave jezuiti, od 18. 
storočia františkáni a premonštrátí 
(rehoľné rády).

Dôležitým medzníkom v deji
nách mesta sa stal rok 1776. V tom 
roku panovníčka Mária Terézia 
založila rožňavské biskupstvo, čím 
sa zmenilo postavenie mesta. 
Stalo sa slobodným biskupským 
mestom. V tom čase (18.-19.stor.) 
nastal rozvoj školstva, kultúry, na 
území mesta vznikali nové školy, 
menšie manufaktúry a rozrastali 
sa remeselné cechy (1782 manu
faktúra na kožu, 1810 na kameni
nu, 1779 papiereň). Mesto však 
zostalo i nadálej prevažne reme
selnícke. V 19. storočí nastal nový 
rozmach baníctva. V 20. storočí, 
konkrétne v rokoch 1938 - 45, 
bola Rožňava pripojená k Maďar
sku. Banícky priemysel sa rozvíjal 
í celú druhú polovicu dvadsiateho 
storočia.

Stagnácia mesta nastala až 
v posledných desaťročiach v dô
sledku vyčerpania surovinových 
zdrojov a úplného zastavenia 
banskej ťažby. Najvýznamnejšou 
pamiatkou mesta je katedrálny 

chrám Nanebovzatia Panny Márie zo 14. sto
ročia s honosným barokovým interiérom a 
vzácnou relikviou - telesnými pozostatkami 
mučeníka sv. Neita, privezenými sem v roku 
1836 z Ríma. Bývalé evanjelické lýceum 
v Rožňave vychovalo mnohých významných 
dejateľov: P. J. Šafárika, Š. Marko Daxnera, M. 
M. Hodžu, S. Chalúpku, P. Dobšinského a í.

Rožňavský biskup_________________
Od roku 1776 sa stala Rožňava vďaka 

rozhodnutiu panovníčky Márie Terézie 
slobodným biskupským mestom. Keďže 
zriadenie biskupstva malo veľmi veľký vplyv 
na rozvoj a vôbec život mesta Rožňavy, tak sa 
trochu zameriame na úrad rožňavského 
biskupa.

Do dnešného dňa bolo 16 biskupov na 
rožňavskom biskupskom stolci. Súčasný 
biskup Mons. Eduard Kojnok je v poradí 
sedemnásty rožňavský biskup.

O súčasnom hierarchoví vieme, že sa 
narodil 14.augusta 1933 vo Veľkej Suchej 
v okrese Poltár. Vyštudoval gymnázium v Rož
ňave. Po maturite v rokoch 1952 - 56 študoval 
teológiu na CMBF UK v Bratislave. Kňazskú 
vysviacku prijal 24.júna 1956 v Bratislave. Po 
piatich kaplánskych miestach ho v roku 1964 
ustanovili za spirítuála do Kňazského seminá
ra v Bratislave. Už po roku bol odvolaný pre 
svoje zásadné a nekompromisné postoje. Od 
roku 1968 pôsobil ako správca farností 
v Hnúšti. Od roku 1982 pôsobil v Gemerskej 
Polome, ktorú spravoval až do svojho vyme
novania za biskupa. Svätý Otec ho vymenoval 
za biskupa Rožňavskej diecézy 14.februára

1990. Slávnostne bol vysvätený v Rožňave 
18.marca 1990 za veľkej účasti veriacich a 
cirkevnej hierarchie na rožňavskom námestí. 
Hlavným svätiteľom bol J. Em. Jozef kardinál 
Tomko.

V Konferencii biskupov Slovenska pracoval 
v komisii pre školstvo a kultúru. V súčasnosti 
pracuje v komisii pre trvalý díakonát.

Už isté obdobie spravuje svoju diecézu 
spolu so svojím koadjútorom - biskupom 
Mons. Vladimírom Filom.

Posolstvo „o rozsievačovi"_________
Svätý Otec začal výzvou sv. Pavla Efeza- 

nom: „Preto vás prosím..., aby ste žili dôstojne 
podľa povolania, ktorého sa vám dostalo (Ef 
4,1)... Každému veriacemu, pri rôznorodosti 
povolaní a charíziem, je  zverená úloha byť 
učeníkom, ktorý skromne a pozorne počúva 
spasiteľné slovo a apoštolom, ktorý vydáva 
horlivé svedectvo svojím životom podľa evan
jelia. "Týmito slovami reagoval aj na ten fakt, 
že v Rožňavskej diecéze pracujú mnohé 
inštitúty diecézneho práva: Inštitút Krista Veľ
kňaza na Osuší pri Dolnej Strehovej, kde je 
ustavičná poklona Najsvätejšej Oltárnej Svia
tosti; Inštitút Pro Deo et fratríbus v Uzovskej 
Panici; Rodina Panny Márie Spoluvykupiteľky 
v Starej Haliči a Mariánske sestry v Drienovci. 
Týchto všetkých chcel určite povzbudiť k rozví
janiu svojich darov od Boha, avšak v spolu
práci so sídelným biskupom v šírení evanjelia 
v tejto počtom farností najmenšej diecéze na 
Slovensku. Potom sa obrátil na každého 
zdôrazňujúc vážnosť povolania každého kres
ťana - prispieť k evanjelizácíí súčasného sveta. 
Poukázal tiež na to, že v tejto slovenskej diecé
ze duchovné pôsobenie je najťažšie, ba až 
misijne. Preto povzbudivo pôsobí fakt, že bis
kup 26.júna 1996 schválil Pustovňu Božieho 
milosrdenstva v Hnúšti. Pustovníci sa obetujú 
za hriechy ľudí pôstom, modlitbou a samotou 
v pustovniach v horách pod Klenovským 
veprom, v oblasti Skorušina.

Cez obraz okolitých obrobených polí 
rozvinul evanjeliove podobenstvo o rozsieva
čovi: „ Úroda nezávisí len od semena, a/e aj 
od rôznorodosti pôdy, čiže od každého z nás. 
Zrno pozobané vtákmi predstavuje zlo obera
júce človeka o zmysel pre Božie vecí... Zrno 
bez koreňa predstavuje povrchné prijímanie 
Krista a kresťanstva vôbec... Zrno udusené 
v tŕni predstavuje svetské starosti, túžbu po 
moci, klam bohatstva a pýchu... Drahí bratia 
a sestry, my sme tou pôdou, do ktorej Pán 
neúnavne seje semeno svojho slova a svojej 
lásky. V akom duchu ho prijímame? Akú 
úrodu prinášame? Pápež vám dnes ako rozsie
vač odovzdáva poklad slova...buďte tou dob
rou a úrodnou pôdou..." Svätý Otec zostal 
takto verný svojmu poslaniu - posilňovať 
bratov vo viere.

S. Ganaj
Snímka z Rožňavy 2003: 

Grzegorz Galazka

8 *11 /2004 - slovo



2.JUN

Náš otec svätý Nikefor Vyznávač
Nikefor sa narodil okolo roka 745 v Kon- 

štantínopole (dnes turecký Istanbul), 
hlavnom meste Rímskej ríše. Jeho otecTeodor 
mal vysoké postavenie na panovníckom dvo
re, ale za Konštantína V. Kopronyma (741 - 
775) bol kvôli neochote podriadiť sa cisárovmu 
odmietavému postoju voči svätým ikonám 
poslaný do vyhnanstva, kde po niekoľkých 
rokoch zomrel. Odvtedy Nikeťora vychovávala 
iba jeho matka Eudokia, ktorá svojho manžela 
nikdy neopustila a natrvalo zostala vdovou.

Nikefor dosahoval vynikajúce výsledky 
nielen vo filozofii, ale aj pri získavaní kresťan
ských cností. Za Leva IV. Chazara (775 - 780) 
sa vdáka svojim vysokým ľudským kvalitám 
stal cisárovým poradcom. Za Konštantína VI. 
(780 - 797) dokonca dostal poverenie pred- 
niesŕna Druhom nicejskom sneme v roku 787, 
teda na siedmom ekumenickom koncile, 
cisárovo stanovisko k spornej záležitosti 
ohľadom úcty svätých ikon.

Po istom čase sa Nikefor rozhodol opustiť 
svoje vysoké postavenie, utiahnuť sa do samo
ty na vzdialené miesto pri prelive Bospor a 
žiť v pôstoch a modlitbách. Napokon sa k ne
mu pridali niekoľkí muži, spoločne postavili 
monastier a viedli mníšsky život. V roku 806 
po smrti svätého Tarasa (liturgické pamiatka 
25. februára) bol za nového konštantípolského 
patriarchu zvolený práve Nikefor. Síce nerád, 
ale poslušne prijal mníšske podstrihnutie i 
kňazské a biskupské svätenie a bol uvedený 
do úradu. Niekoľko nasledujúcich rokov, za 
cisárov Níkefora 1. (802 - 811), Staurakia (811) 
a Michala I. (811 - 813), sa všetkému, čo vy
plývalo z jeho postavenia konštantínopol- 
ského patriarchu, mohol venovať v relatívnom 
pokoji. Vyučoval nielen slovom, ale aj písom

ne, pričom viaceré jeho diela sa nám zachovali 
dodnes.

Situácia sa radikálne zmenila, keď sa no
vým cisárom stal Lev V. Arménsky (813 - 820). 
Uvedený panovník sa nielenže odmietol pod
riadiť rozhodnutiam Druhého nícejského sne
mu z roku 787, ale začal otvorene vystupovať 
proti úcte svätých ikon, všemožne podporovať 
íkonoborcov a spôsobovať problémy pravover
ným biskupom.

Keď raz patriarcha Nikefor zvolal do chrá
mu Svätej Múdrostí (Hagia Sofia) zhromaž
denie veriacich na celonočné bdenie za ochra
nu Cirkvi pred bludárstvom, dal si ho predvo
lať cisár so zdôvodnením, že poburuje ľud. 
Patriarcha viedol s panovníkom dlhé rozhovo
ry - najprv medzi štyrmi očami, potom v prí
tomností mnohých klerikov i laikov - ale 
márne. Nato cisár poslal mnohých zástancov 
pravovernosti do väzenia, no voči Níkeforovi 
sa takto postupovať neodvážil, lebo sa bál 

vzbury ľudu.
Po istom čase však zabránil pat

riarchovi vstúpiť do vlastného chrámu 
a hlásať Božie slovo. Nikefor žíl doma 
sťa vo väzení, lebo nikam nemohol 
vychádzať, a napokon vážne ochorel. 
Vtedy cisár poslal za ním istého Teofa- 
na s výzvou, aby sa dostavil do paláca 
a dokázal pravdivosť svojho názoru. 
Nikefor však odmietol diskutovať 
o správnosti alebo nesprávnosti roz
hodnutí ekumenického koncilu a cisá
rovi odkázal: „Snem a rozhovor o viere 
sa má konať vo veľkom katedrálnom 
chráme, kde je prítomný sám Kristus 
Boh vo svojich prečistých tajom
stvách, a nie v cisárskych palácoch, 
lebo o cirkevných záležitostiach treba 
rozhodovať v cirkvi (chráme), v palá
coch sa majú riešiť štátnické veci." 
Rozhnevaný cisár poslal k nemu mu
žov, aby ho predviedli na súd. Nikefor 
však okrem iného odvetil: „Kto ma 
predvoláva na súd? Azda niektorý 
patriarcha - rímsky, alexandrijský, 
antiochijský alebo jeruzalemský? Ak 
však na vašom sneme nie sú, tak ku 

komu mám ísť? Alebo mňa, patriarchu, pred
volávate vy? Azda vy, konatelia neprávostí, 
budete súdiť mňa, zákonného pastiera?“

Vtedy zástancovia ikonoborectva vyhlásili 
za exkomunikovaného nielen Níkefora, ale aj 
jeho predchodcov, Germana (liturgická pa
miatka 12. mája) a Tarasa. O polnocí vojaci 
poslaní cisárom vtrhli do patriarchovej rezi
dencie, Nikefora z nej vyviedli a previezli do 
vyhnanstva, kde v roku 828, teda po trinástich 
rokoch, zomrel. Po definitívnej porážke íkono- 
borectva boli jeho sväté pozostatky v roku 846 
prevezené do Konštantínopola (liturgická pa
miatka 13. marca) a uložené v katedrálnom 
chráme Svätej Múdrosti.

Marcel Gajdoš 
Snímka: Hagia Sofia v Istanbule

MODLITBA OTCOV PÚŠTE

SPÔSOBY A PROSTRIEDKY 
MODLITBY - Láska

Najdôležitejším ovocím ozajstnej modlitby 
je, samozrejme, láska. Jeden starec povedal: 
„Dvadsať rokov som bojoval proti jednej 
myšlienke, aby som dosiahol stav, keď budem 
nazerať na všetkých ľudí rovnako.“ Do tejto 
jednoty vytváranej láskou patria, samozrejme, 
aj nepriatelia. OtecZenon povedal: „Kto chce, 
aby Boh rýchlo vypočul jeho modlitbu, keď 
vstane a zdvihne ruky k modlitbe, skôr, než 
sa začne modliť za niečo iné, vrátane svojej 
vlastnej duše, má sa zo srdca modliťza svojich 
nepriateľov. A pre tento dobrý skutok ho Boh 
vypočuje, nech ho požiada o čokoľvek." Touto 
modlitbou dáva duša jasne najavo, že chce 
žiť v pokoji s druhými, a tak sama nájde pokoj.

Maxim Vyznávač vidí dokonalú lásku takto: 
Človek, ktorý dosiahol dokonalú lásku a bol 
oslobodený od vášní, nerobí už rozdiel medzi 
svojím národom a cudzincami, medzi veriaci
mi a neveriacimi, medzi otrokmi a slobodný
mi, medzí mužmi a ženami. Vyslobodený z ot
roctva vášní vidí len ľudstvo ako také, s neroz
deleným srdcom hľadí na ľudí a ku každému 
cíti v srdci to isté.

Vedieť sa správať s milotou k tomu, kto pro
vokuje, znamená nesúdiť v láske: Niektorí ot
covia sa spýtali otca Poemena: „Ako sa mohol 
otec Nisterius tak trpezlivo správať k svojmu 
učeníkovi?" Otec Poemen im odpovedal: „Ke
by som bol na jeho mieste ja, dal by som mu 
aj vankúš pod hlavu." Otec Anub sa opýtal: 
„A čo by si povedal Bohu?" - „Povedal by som: 
,Ty si povedal: Vyhoď najprv brvno zo svojho 
oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať 
smietku z oka svojho brata" (Mt 7, 5). Nasle
dujúce slová nám ukazujú, ako nájsť takéto 
pochopenie pre blížneho: Ak sa hneváš na 
niekoho, modli sa za neho. Modlitbou môžeš 
prekonať trpkosť krivdy, ktorú znášaš, a tak 
zastavíš oheň vášne. Keď sa ti to podarí, keď 
sa v tvojom srdci zrodí láska a srdečnosť k to
mu, kto ťa urazil, budeš schopný vyhnať zo 
srdca všetku vášeň. Ak s tebou niekto zlomy
seľne jedná, postav sa mu svojou zdvorilosťou 
a pokorou, ži s ním v pokoji, a tak ho oslobodíš 
od jeho zlej vášne (Maxim Vyznávač).

Jedným z najväčších prejavov ozajstnej lás
ky k blížnemu je milosrdenstvo. Chceš svoju 
myseľ ponoriť do Boha? Snaž sa byť milosrd
ný. Duchovná láska, ktorá do srdca človeka 
vtlačí neviditeľný obraz Boha, nemá inú cestu, 
než začať najprv tým, že bude rovnako milo
srdná, ako je milosrdný nebeský Otec, ako to 
dosvedčuje náš Pán (Lk 6,36) (Izák z Nínive).

Modlitba vedie tiež k tomu, že človek vní
ma potreby svojho blížneho a je ochotný sa 
mu osobne venovať. Raz sa otec Agaton vybral 
do mesta, aby tam predal dielo svojich rúk. 
Na námestí uvidel nemocného cudzinca, ktorý 
tam ležal a nikto sa o neho nestaral. Starec 
s ním zostal, prenajal si izbu a nájom platil 
prácou svojich rúk. Peniaze, ktoré mu ostali, 
vynaložil na starostlivosť o nemocného. Zostal 
s ním štyri mesiace, pokiaľ sa chorý neuzdravil. 
Potom sa starec v pokoji vrátil do svojej cely.

Upravil: Juraj Gradoš: 
Preložené z titulu: Bonaventura J. Štivar, 
OFM Cap., Modlitba Otcu poušté, Matice 
cyrilometodéjská, s. r. o., Olomouc, 1998
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ANKETA
Začiatkom roku sme sa štyroch chodcov v uli
ciach mesta Prešov opýtali: "Aký je váš názor 
na charizmatické hnutia?" Prinášame ich 
odpovede.

Monika
Ja konkrétne taktiež navšte
vujem jedno hnutie. Volá sa 
Oáza - Svetlo život. Myslím si, 
že je to dobré, keď mladý 
človek môže niekam patriť. 
Mne osobne naše hnutie veľmi 
pomáha k tomu, aby som stále 
viac kráčala k Bohu. Je to 
akoby moje ohnisko, pretože sú 
tam ľudia, ktorí mi veľakrát 
pomáhajú

Jaroslav
K charizmatickým spoločen
stvám mám kladný postoj. 
Robia veľkú úlohu v Cirkvi a ur
čite nie sú na škodu. Možno 
raz, keď príde ten pravý čas 
budem členom podobného 
hnutia.

Žijeme v dobe plnej milostí, v ktorej sa na všeobecný úžitok hojne 
vyskytujú charizmy. Svätý Duch nás neprestajne posilňuje a napĺňa 
nadšením bez obáv a s odhodlaním prijať všetky jeho dary.

T am, kde je Svätý Duch prítomný, sa dejú 
veľké veci, pretože tam, kde je prítomný 

Boh, sa vždy dejú veľké veci. Takáto prítom
nosť prichádza vo sviatostiach, a potom na 
miestach, kde je chválený a oslavovaný Ježiš 
Kristus a kde je vzývaný Svätý Duch. Ako 
každá osoba, tak i osoba Svätého Ducha je 
charakteristická svojou prítomnosťou. Keď 
niekoho poznáš, vieš, ako sa asi prejaví. Ak 
máš dobrú priateľku, poznáš vôňu parfumu, 
ktorý používa, keď príde tvoj priateľ, vieš, že 
bude veselo, lebo je vtipný, keď príde niekto, 
z koho máš strach, jeho prítomnosť v tebe 
vyvolá nepríjemný pocit. Keď príde niekto 
milovaný, budeš rozradostený... Podobné je 
to s prítomnosťou Svätého Ducha. Ak ho po
znáš, vieš, ako sa bude prejavovať jeho prí
tomnosť. Na mnohých miestach a v spolo
čenstvách, kde je Ježíš oslavovaný, sa prítom
nosť Ducha často prejavuje hlbokým pokojom, 
slzami, radosťou prejavujúcou sa pohybom

tela - dvíhaním rúk, tancovaním, prežívaním 
tepla, chvením, usvedčením z hriechov a ná
sledným pokáním. Často sú takéto stretnutia 
sprevádzané modlitbou v jazykoch.

Pre mnohých je dar jazykov, glosolálía, 
najzvláštnejším znakom charízmatíckej obno
vy, je aj aj znakom najviac mätúcim. Je tzv. 
hovorenie v jazykoch niečím viac než bľabota
ním? Nie je hovorenie v jazykoch iba emocio
nálnym výstrelkom, ktorý diskredituje kresťan
stvo v očiach neveriacich? Na čo je dobré 
hovorenie v jazykoch, ak väčšine kresťanov 
stačí k modlitbe ich materinský jazyk?

Najprv je dobré všimnúť si, že dar jazykov 
má pevný základ v Novom zákone. V Markovi 
16,17 čítame, ako Ježíš povedal, že veriaci 
„budú hovoriť novými jazykmi". Vidíme, že 
sa to deje v deň zoslania Svätého Ducha: 
„Všetkých naplnil Duch Svätý; a začali hovoriť 
inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť" 
(Sk 2,4). To isté sa stalo v Kornéliovom dome:

Monika
Mám pozitívny vzťah k charíz- 
matickým hnutiam. Sama som 
členkou oázového hnutia Svet
lo - Život. Zúčastnila som sa 
kurzov Filip a Emauzy. Musím 
priznať, že mi veľmi pomohli 
v mojom osobnom i duchov
nom živote. Som im vďačná za 
to, že som práve vďaka nim 
mohla prijať Pána Ježiša za 
svojho osobného Pána a Spasi
teľa, za to, že moja tradičná 
vlažná viera sa prehĺbila, že 
horím pre Ježiša. 1 vďaka 
vplyvu charizmatíckej formá
cie som sa rozhodla pre štú
dium na GBF.

o. Andrej Slodička
Keď sú Cirkvou schválené, 
treba ich rešpektovať, lebo aj 
hnutie tvoria len ľudia. Kňaz 
má rešpektovať každé hnutie. 
Hnutia majú byť na osoh far
nosti, preto si myslím, že sú po
vinní spolupracovať s kňazom. 
Nemôžu sa uzatvárať pre seba. 
Ovocie každého hnutia musí 
byť poznať vo farnosti, tak ako 
strom poznať po ovocí, tak aj 
každé hnutie poznať podľa 
toho, čo robí.

S. Bamburák 
A. Ondovčíková
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„Kým Peter hovoril, zostúpil Duch Svätý na 
všetkých, čo počúvali slovo. A veriaci z obriez
ky, čo prišli s Petrom, žasli, že sa dar Ducha 
Svätého vylial aj na pohanov, lebo ich počuli 
hovoriť jazykmi a velebiť Boha" (Sk 10,44). 
To isté sa udialo v Efeze: „A keď na nich Pavol 
vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý, i ho
vorili jazykmi a prorokovali. Spolu ich bolo asi 
dvanásť mužov" (Sk 19,6). V 1. liste Korinťa
nom v 12. kapitole sa sv. Pavol dvakrát zmie
ňuje o „rôznych druhoch jazykov" ako daroch 
Svätého Ducha a v 14. kapitole hovorí: „Ďaku
jem Bohu, že hovorím jazykmi viac ako vy 
všetci, ale na zhromaždení radšej chcem pove
dať päť zrozumiteľných slov, aby som aj iných 
poučil, než desaťtisíc slov darom jazykov" (1 
Kor 14,18).

K tomuto biblickému svedectvu pristupuje 
skutočnosť, že milióny kresťanov, vrátane 
katolíkov, tvrdia, že prijali dar jazykov a že 
tento dar skutočne prehĺbil ich modlitebný 
život. To prehlasujú biskupi, učení teológovia 
aj ľudia negramotní... Tvárou v tvár týmto 
skutočnostiam je určíte ťažké poprieť, že toľ
kým kresťanom - katolíkom prijatie daru 
jazyka duchovne pomohlo. Pred niekoľkými 
rokmi sa odhadovalo, že iba v USA sa 
v jazykoch modlí asi 700 000 katolíkov, z čoho 
môžeme vidieť, že nejde o dar pre niekoľkých 
vyvolených. Dar jazykov pomáha ľuďom pre
dovšetkým lepšie sa modliť, hlavne lepšie 
chváliťBoha. Pomáha pri modlitbe príhovoru, 
zvlášť vtedy, ak nevieme, za čo sa máme 
modliť (por. Rim 8,26). O dare jazykov by sa 
nemalo hovoriť, že ide o hlásanie evanjelia 
alebo komunikácie s ľuďmi, ktorí hovoria cu
dzím jazykom - táto skutočnosť bola zvláštnou 
milosťou dňa Turíc, aj keď sa to môže za 
zvláštnych okolností udiať aj dnes. Katolícki 
teológovia všeobecne neveria, že by autentic
ký dar jazykov bol jazykom, ktorým hovorí čí 
hovoril niektorý skutočný národ. Napriek tomu 
dar jazykov niečím pripomína skutočné jazyky 
a Uši sa tým od „nejakého bľabotania". Jazy
kovedci dokážu poznať rozdiel medzi autentic
kým darom jazykov a tým, keď si niekto vy
mýšľa a bľaboce.

Netreba však dar jazykov považovať za 
známku svätosti alebo za nejaký „úctyhodný" 
duchovný dar. Niet pochýb o tom, že niektorí 
ľudia dostávajú dar jazykov nie preto, že sú 
na tom s modlitbou dobre, ale práve preto, že 
na tom dobre nie sú a skutočne potrebujú po
moc pre svoj modlitebný život. Dar jazykov je 
pomôckou ku kontemplatívnej modlitbe.

Zvláštne dary jazykov niekedy ľudí odrá
dzajú. Tu je potrebné rozlišovanie, pretože 
môžu byť zle pochopené alebo zneužívané. 
Stačí byť prítomný na svätej liturgii, pri ktorej 
začne celé zhromaždenie spontánne spievať 
v jazykoch, a počuť dokonalú harmóniu, ktorá 
nastane bez predchádzajúceho nácviku, bez 
nôt a dirigenta, a budete presvedčení, že tu 
ide skutočne o dar Svätého Ducha. Oveľa 
dôležitejší je však moment uzdravenia, ku 
ktorému v živote týchto ľudí dochádza, keď 
zistia, že sú schopní zvíťaziť nad ťažkým, dlho
trvajúcim hriechom, a niekedy sú uzdravení 
na duchu aj na tele. Mnohých to natoľko

povzbudí, že môžu konečne nielen z viery žiť, 
ale podávať ju bez hanby druhým, a samí 
nachádzajú radosť, akú v tomto živote už 
neočakávali.

Dar jazykov je jednou z charíziem, ktoré 
prijímame od Svätého Ducha. Charízmy sú 
milostí, ktoré Svätý Duch rozdáva, ako sám 
chce. Je to dar a dar si nemôžeme zaslúžiť. 
Doslovný preklad slova charizma je „dar 
milostí".

Sú známe dokumenty Magístéria Cirkví, 
ktoré hovoria o charizmách: Mystici corporís 
Christi, Lumen Gentium, Christifídeles Laici, 
Dominum et Vivíficantem, Katechizmus 
Katolíckej cirkví.

11. vatikánsky koncil hovorí o daroch Svä
tého Ducha všeobecne: „Duch Svätý posvä
cuje a vedie Boží ľud a zdobí ho čnosťami nie
len skrze sviatosti a služby Cirkvi. Svoje dary 
udeľuje,každému podľa svojej vôle (IKor 12, 
11), rozdeľuje zvláštne milostí veriacim všet
kých stavov. Týmito darmi ich uschopňuje 
a pripravuje k prevzatiu rôznych úloh alebo 
zodpovedností prospešných obnove a rozkve
tu Cirkvi. Tieto charízmatické dary majú byť 
prijímané s vdäkyvzdávaním a radosťou, lebo 
sú nesmierne potrebné a užitočné pre Cirkev“ 
(Dogmatická konštitúcia o cirkvi, odst.12).

Tento pozitívny prístup 11. vatikánskeho 
koncilu voči duchovným darom podporil pá
pež Ján Pavol II., keď vyhlásil: „Duchovné da
ry pomáhajú pri vykonávaní služieb. Sú 
udeľované Svätým Duchom, aby nám pomohli 
šíriť Božie kráľovstvo. V tomto zmysle môžeme 
povedať, že cirkev je komunitou charízíem" 
(Osservatore Romano 1.7.1992).

O tomto dare píše aj sv. Terézia z Avíly: 
„Náš Pán niekedy dáva duší pocity jasania a 
zvláštnu modlitbu, ktorej duša nerozumie. 
Píšem tu o tejto milostí, aby, ak vám ju dá, 
mohli ste mu vzdávať takúto chválu a vedeli, 
čo sa deje... Zdá sa to ako breptanie... Je to 
radosť taká obrovská, že ju duša nechce preží
vať osamote. Chce o nej povedať každému, 
aby aj iní mohli pomôcť tejto duší chváliť 
nášho Pána... Poznala som svätca menom brat 
Peter z Alkantaiy. Myslím si, že na základe 
toho, ako žíl, bol svätec. Chválil Pána týmto 
spôsobom a tí, ktorí ho raz počúvali, si mysleli, 
že je blázon. Ó, aká je to blaženosť, sestry! 
Kiež by ju Boh dal nám všetkým! Len akú 
milosťvám dal tým, že vás priviedol do svojho 
domu. Ak vám Pán dáva túto milosť a vy o nej 
hovoríte iným, dostanete skôr pomoc než kri
tiku, ktorú by ste dostali vo svete” (Sv. Terézia 
z Avily, Šiesty príbytok 6,10-12).

Svätý Tomáš Akvínský poznamenáva, že 
niektoré z darov (ktoré nemajú nič spoločné 
so siedmimi darmi Svätého Ducha: bázňou 
Božou, silou, radou, poznaním, zbožnosťou, 
rozumom a múdrosťou) súvisia s poznaním - 
rozprávanie alebo spev v jazykoch, proroko
vanie, bezprostredné poznanie, rozlišovanie. 
Iné súvisia s rečou - slovo múdrosti alebo 
vedenia ďalšie s konaním - spravovanie, viera 
atď.

O čo vlastne pri dare jazykov ide? Prečo 
by chcel inteligentný Boh, aby sa k nemu 
inteligentné stvorenie modlilo nezrozumi

teľným spôsobom? Môžeme len hádať. Boh 
presahuje všetko naše chápanie a skôr či ne
skôr si uvedomíme, že žiadne naše slová alebo 
myšlienky ho nedokážu vyjadriť. Kontempla
tívna modlitba presahuje všetky naše myšlien
ky alebo predstavy a snaží sa byť prítomná 
pred tvárou toho, ktorý je. Jazyky nastanú 
vtedy, keď sa dostaneme za zrozumiteľnú reč. 
Je to čosi, ako keď pohmkávame alebo len 
zvoláme „fíha" nad niečím, čo nás hlboko 
dojalo. Pre tých, ktorí nás počúvajú, to nedáva 
žiadny zmysel, ale je to veľmi expresívne. 
Modlitba v jazykoch je len hlučnou kontem
pláciou. Jazyky sú súkromným darom, ktorý 
sa používa v čase našej modlitby. Dar jazyka 
môže vyjadrovať našu vdäku a radosť. Sv. 
Augustín to nazýva „spievaním v jasote". 
Vtedy človek prekračuje obmedzenia jazyka, 
myšlienok a predstáv. Dar jazykov je dar 
modlitby, ktorý prekračuje schopnosti ľudské
ho jazyka a dopĺňa to, na čo už nestačia slová.

Charízmy vôbec nie sú znakom vyvolenia 
alebo svätosti a pri Pánovom poslednom hod
notení pred ním vôbec nezavážia (Mt 7,22). 
Pán ich rozdáva predovšetkým pre dobro 
iných, nie pre dobro ich držiteľa. Slúžia ako 
znamenia Božieho pôsobenia, a predovšet
kým na budovanie a spoločné dobro Cirkví. 
A aj keď je potrebné usilovať sa o vyššie dary 
milosti (1 Kor 12,31 a 14,1), nemôžeme ich 
dosiahnuť zo seba.

Dar hovorenia v jazykoch je síce najmenší 
z darov, aleje potreba milovať to, čo je malé. 
Vo výpočte duchovných darov v 1. liste Korin
ťanom je vždy dar jazykov vymenovaný na 
poslednom mieste spolu s darom výkladu 
jazykov, ale sv Pavol ho kvôli tomu nepo
važuje za zbytočný. Skôr naopak, praje si, aby 
všetci hovorili v jazykoch, a vzdáva vďaky za 
to, že on hovorí jazykmi viac ako ostatní. Hie
rarchia charizíem v týchto výpočtoch totiž 
zodpovedá ich dôležitostí pre formovanie 
zhromaždenia. Z tohto pohľadu je zrejmé, že 
tento dar sám o sebe zostáva najmenším 
z darov. Mali by sme sa však oň starať rov
nako, ako sa staráme o najmenšie a najkreh
kejšie častí tela.

Pre tých, ktorí dostávajú od Svätého Ducha 
tento dar modlitby, apoštol Pavol upresňuje: 
...a nebráňte hovoríťjazykmi" (1 Korl4,39).

Majme však na pamätí! Naučme sa správ
ne používať túto charizmu, rovnako ako ďal
šie, ale predovšetkým zostávajme v láske, 
o ktorej čítame v 1. liste Korinťanom: „Keby 
som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, 
a lásky by som nemal, bol by som ako cven
džiaci kov a zuniaci cimbal... A tak teraz ostá
va viera, nádej, láska, tieto tri, no najväčšia 
z nich je láska" (1 Kor 13,1.13).

Anton Pariľák

Ilustračná snímka: Prvé kresťanské 
svätodušné sviatky, miniatúra z Knihy 
hodiniek vojvodu z Berry, 15. storočie, 

Musée Condé v Chantilly pri Paríži 
(Foto Giraudon).
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Rocková hudba
Kdesi som čítal, že hudba je zrkadlom doby. Vo všetkých dobách sa 
človek pokúšal vyjadriť svoje city, pocity, predstavy a myšlienky. Keď 
sa postupom doby menil všeobecný spôsob života, menila sa aj 
hudba.

NOVÁ EVANJELIZÁCIA

Internetová komunikácia dáva priestor 
rozličným aktivitám, ktoré ponúkajú 
možnosť slobodne sa prejaviť. S tým však 
úzko súvisí aj zodpovednosť pri používaní 
tohto prostriedku. Tým a ďalšími deter
minantmi internetu ukončíme sériu, ktorá 
nám priblížila vlastností tejto technicky 
vyspelej technológie.

Sloboda prejavu. V priestore internetu 
je predpoklad, že každý môže slobodne 
bez akýchkoľvek politických alebo iných 
nátlakov vyjadriť svoj názor. Je však po
trebné zdôrazniť, že aj oblasť slobody slova 
má svoje „mantinely".

Právo na internete. Následkom vyššie 
spomenutých determinantov internetu sa 
stále častejšie prejavuje potreba zákonov, 
ktoré predstavujú hranice používania 
technológií internetu. V týchto intenciách 
sa začínajú na internete objavovať etické 
kódexy, ktoré priamo vymedzujú tieto 
hranice. Vo svete je niekoľko organizácií, 
ktoré sa problematikou konsenzu a vzá
jomnej spolupráce zaoberajú. Za všetky 
spomeniem medzinárodnú spoločnosť 
INTERNET SOC1ETY (1S0C), ktorá združuje 
internetových užívateľov.

Neprítomnosť osobného kontaktu.
Internetom sú sprostredkúvané informácie 
v digitálnej podobe technickými prostried
kami. Aj najlepšie pripravené a „zlatým 
perom” napísané informácie sú sami o se
be chladné. Preto človek bez osobného 
kontaktu nie je schopný pracovať na svojej 
dokonalostí. Tento aspekt je prítomný 
hlavne pri evanjelizačnej činností, kde je 
po informačnom nasýtení (napr.: prostred
níctvom internetu) nutný osobný kontakt 
s evanjelizátorom.

Vyhľadávanie informácii. V rámci 
celosvetového meradla je možné vyhľadať 
potrebné informácie v určitej vednej 
oblasti. Tento fenomén nie je možné využiť 
v žiadnom inom médiu. Táto technológia 
pracuje práve na princípe vzájomného 
prepojenia informačných centier, ktoré si 
navzájom poskytujú potrebné informácie.

Devalvácia internetu. Okrem negatív
neho obsahu nachádzajúceho sa na strán
kach internetu (extrémizmus, naciona
lizmus, rasizmus, pornografia a pod.) sa 
v súčasnosti dostávajú do popredia aj 
nekalé praktiky (internetová kriminalita), 
ktoré sú taktiež založené na princípe 
vzájomného prepojenia počítačov vo všet
kých sférach spoločnosti. Vplyvom globál
neho aspektu a anonymity sa šíria viac či 
menej nebezpečné vírusy. V ostatnom čase 
nastupuje nový fenomén nekalej činností
- hackeri, ktorí svoje „umenie” získať dô
verné informácie zneužívajú v neprospech 
poškodených.

Gabriel Paľa, palagrk@stonline.sk

Ipfehcel by som načrtnúť pár myšlienok 
o rockovej hudbe, ktorá mala a má veľa 

poslucháčov a vyznávačov. Neraz sú to naše 
detí a mládež, ktorá počúvaním nechtiac 
a nevedomky do seba absorbuje ideály, ktoré 
so sebou táto hudba prináša. Pritom si rodičia 
ani neuvedomujú, aké nebezpečenstvo ím 
hrozí. Myslím si, že práve preto je potrebné
o tom hovoriť a písať, lebo čím ďalej, tým viac 
si uvedomujem, ako prefíkane si diabol na
chádza cestu do ľudskej duše, a to cez takú 
krásnu a ušľachtilú vec, akou hudba vo vše
obecností nepochybne je.

Okolo roka 1955 vznikla spojením skupín 
„Rythm & Blues" amerických černochov, ktorá 
sa po rytmickej stránke vracia k hudbe africkej 
modloslužby, a „Country & Western" do tých 
čias neznáma hudba „Rock 'n 'roll".

Táto hudba sa stala veľmi atraktívna aj pre 
bielu mládež. Počas niekoľkých rokov prešla 
celým svetom. Z „Rock 'n ’roll" vznikali počet
né iné hudobné štýly, ako Hard Rock, Psyche- 
delic Rock, Soft Rock, Elektroníc Rock, Baroque 
Rock a pod.

Rock___________________________________
V preklade znamená tvrdá, hlasitá a mono

tónna hudba, elektronicky zosilnená a založe
ná na zdôraznenom rytme a opakovaní, ktorá 
je schopná poslucháča uviesť do stavu omá
menia.

Odborný lekár Dr. Eckhart Knaul v časopise 
„Medizin heute" poznamenal: „...nech je  to 
v pralese alebo vo veľkomeste, vždyje to mo
torická hudba, ktorá svojím stálym opakova
ním vedie ľudí v skupinách k degradácii osob
ností a k popretiu individuality. Kritické, ria
diace vedomie je  vyradené a vystúpi zvieracia 
posadnutosť... Stratí sa kontrola nad telesnými 
funkciami. Stav vytrženia s epileptickým  
šklbaním údov, zavýjanie, hryzenie, smiech, 
pomočovanie a trhanie odevu sa pociťuje ako 
zážitok šťastia a rozkoše."

Ako je možné vysvetliť, že tento druh 
hudby získal v takej krátkej dobe svetový 
úspech?

Rocková hudba vznikla v dobe, keď sa 
v mnohých mladých ľuďoch prebúdza stále 
silnejšia túžba po extatických a mystických 
skúsenostiach. Významný francúzsky neuro- 
fyzíológ H. Gastaut píše v článku, ktorý vyšiel 
v r. 1970, o poriadnej „honbe za kozmickou 
extázou" („la quote d’une extase cosmíque"). 
Vyjadruje v ňom svoje obavy nad týmto 
vývojom, a pritom ni je kresťan.

Anglický mág Aleistair Crowley, azda 
najväčší satanista 20. storočia, už v 20-tych 
rokoch odporúčal, aby sa mládež učila, ako 
sa dostať do tranzu, aby mohla nadviazať 
kontakt s démonickými silami. Navrhuje tri

metódy: 1. hudbu založenú na silnom rytme, 
opakovania monotónnosti, 2. drogy a 3. voľný 
sex. Prostredníctvom svojho žiaka Kennetha 
Angera sa stal Crowley duchovným učiteľom 
skupiny Rolling Stones. Kenneth Anger ich 
uviedol do démoníe. Aj mnohé iné skupiny 
boli priamo alebo nepriamo ovplyvnené An- 
gerom. Crowleyove myšlienky našli v rocko
vej hudbe živnú pôdu. Mnohé rockové skupiny 
propagujú čí propagovali vo svojich textoch 
voľnú sexualitu a okultizmus.

V čom spočíva skutočnosť, že rocková 
hudba je schopná uviesť poslucháča do stavu 
tranzu a urobiť ho prístupným démonickým 
vplyvom?

Hlasitosť______________________________
Na rockových koncertoch sa môže dosiah

nuť hlučnosť až 120 decibelov. Pre porovnanie: 
120 dB zodpovedá hlučností motora trysko- 
vého lietadla v bezprostrednej blízkosti. Vy
soká hlasitosť spôsobuje neuveriteľný slu
chový stres. Z nadoblíčiek sa pritom vylučuje 
stresový hormón adrenalín. Toto sa deje 
automaticky už pri každej stresovej situácii. 
Keď sa však jedná o dlhotrvajúci, krajne silný 
stres, dochádza k nadprodukcii adrenalínu. 
Takéto množstvo už nie je pre telo únosné 
a pomocou enzýmov sa odbúrava, a z častí 
premieňa na adrenochróm. A adrenochróm 
nie je nič iné ako psychodesliptikum (droga, 
meniaca vedomie), známe skôr pod pojmami: 
LSD, meskalín, STP, psylocybin atď. Nemusíme 
sa preto čudovať, keď sa publikum na roc
kových koncertoch dostáva do stavu vybičo- 
vanosti a arogantností a stráca sebakontrolu. 
Keď sa k tomu všetkému pridá hypnotický 
efekt farebnej hudby, užívanie alkoholu 
a iných drog čí silná túžba po úniku z reality, 
účinok adrenochrómu sa ešte zosilňuje.

(pokračovanie nabudúce) Miroslav Hrícík
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■Pacneme knihou Genezis - prvými piatimi 
■■veršami prvej hlavy, kde nám inšpiro
vaný autor hovorí, že na počiatku zem bola 
„chaos" - pustá a prázdna, zmätok a tma. To 
je situácia, v akej sa nachádza človek. Táto 
skutočnosť je o to hmatateľnejšia, čím viac 
človek realizuje svoje životné projekty: za
mestnanie, manželstvo, otcovstvo atď Prichá
dza chvíľa, keď človek tým, že nie je nasýtený, 
zakusuje pocit neuspokojeností a skracho
vania. V každom človeku sa splní to, čo už 
hovoril sv. Augustín: „Keďže si nás, Pane, 
urobil pre seba, naša duša sa nenasýti, až kým 
neodpočinievtebe." Koľkokrát vyjadria žalmy 
veľmi výrečne túto duševnú a existenčnú 
situáciu človeka: „A vytiahol ma z jamy hrôzy, 
z bahnitého kalu. Nohy mi postavil na skalu“ 
(Ž 40,3), „Iba v Bohu spočiň, duša moja, lebo 
od neho mi prichádza spása“ (Ž 62,2).

Túto situáciu, v ktorej sa človek nachádza, 
nazýva Cirkev situáciou hriechu, situáciou 
nepriateľstva s Bohom, ako hovorí sv. Pavol v 
liste Rím 6,23: „Lebo mzdou hriechu je smrť!" 
Takáto je skutočnosť človeka, pre ktorého je 
Boh akýmsi prvkom naviac, nie jediný, 
ktorému má slúžiť (Dt 6,4).

Toto ie produkt dedičného hriechu, ktorý 
nepopiera existenciu Boha, ale pôsobí formou 
ešte viac zvrátenou, keď odobruje neúprimný 
vzťah človeka k Bohu.

V tejto situácií chaosu, zmätku a temnoty 
vynorí sa ponad človeka mocné a stvoriteľské 
slovo: „Buď svetlo" a oddelil Boh svetlo od 
tmy. Toto svetlo je sám Ježíš Kristus. To Slovo, 
bolo: „pravé svetlo, ktoré osvecuje každého 
človeka, čo prichádza na svet" (Jn 1,9).

Ježiš Kristus, sprostredkovateľ Novej 
zmluvy, ustanoví autentický vzťah človeka k 
Bohu. Vzťah založený na pravde, ktorý z neho 
vylučuje diabla, ktorého sám Ježiš nazve „otec 
lži" (Jn 8,44).

Činnosť Boha, ktorý 
oddeľuje svetlo od tmy, 
znamená vyvolenie, ktoré 
nám pripomína sám Boh, 
keď si vyvolí Jakuba namiesto Ezaua, iz
raelský ľud namiesto ostatných národov sveta 
a Cirkev, živé telo vzkrieseného Ježiša Krista 
na zemí uprostred sveta. Toto oddelenie má 
znak konsekrácie, ktorým je posvätenie.

Cirkev takto konsekrovaná a posvätené plní 
svoje poslanie osvecovať svet, aby tak spása 
Boha došla až do končín zeme. „Nech tak 
svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše

dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý 
je na nebesiach" (Mt 5,16).

1GLES1A S1N FRONTERAS 
R Antonío Pavia, Quíto - Ecuador 

Preložila E. llečková 
Ilustračná snímka: Boh žehná po stvorení 

svojmu dielu. Miniatúra od Belbella z Pávie 
v Offizíollo Vísconteo zo začiatku 15. storočia.

F E J T Ó N

V  nedeľu vyvrcholil svetový hokejový šam
pionát a ja som sí pri štvrtkovom zápase 

so Švajčiarskom spomenul na jednu kurióznu 
udalosť spred roka. Šiel som po meste a nazrel 
som do blízkeho chrámu. Bol prázdny, len 
vpredu kľačal asi dvanásťročný chlapec a na
hlas sa modlil. Aj keď som to nemal v úmysle, 
vypočul som si jeho modlitbu. Prosil Boha za 
naše mužstvo, aby sme vyhrali ako pred rokom. 
Myslím, že som v jeho hlase začul aj plač, asi 
po tom naozaj veľmi túžil. Pamätám si, ako 
sľuboval všetko možné i nemožné, že sa po
lepší, že bude miništrovať, že nebude nadávať 
a podobne. Po chvíľke som mu prestal venovať 
pozornosť a vhĺbil som sa do rozjímania.
Vtedy som nad tým neuvažoval a bral som to 
ako samozrejmosť. Možno som si pomyslel, že 
by sa mal za naše víťazstvo modliť každý 
Slovák. A možno som práve v absencií takýchto 
modlitieb vidiel to naše tretie miesto. Teraz, keď 
sme hrali so Švajčiarskom, a ja som videl tú 
dobrú švajčiarsku obranu a našu neschopnosť, 
pristihol som sa pri rovnakých myšlienkach, 
aké viedli tohto chlapca do chrámu - „Bože, 
daj, aby sme vyhrali". No gól v našej bránke 
ma schladil.

Ako je to možné? Prečo? A práve vtedy som si 
spomenul na toho chlapca a zauvažoval som, 
ako sa Boh musel tváriť, keď ho o presný opak 
prosil rovnaký chlapec vo Švajčiarsku. „Na 
základe čoho Boh v danej vecí rozhoduje?“ - 
uvažoval som. „Je to počet modliacich sa alebo 
intenzita ich modlitieb, či zbožnosť národa?" 
Na všetky takéto otázky mi však odpovedal 
Ježiš, lebo som si spomenul na jeho slovo, keď 
sľúbil, že o čokoľvek budeme prosiť v jeho me
ne, dostaneme. A asi nik z nás v tom zápase 
neprosil v Ježišovom mene, lebo láska k priate
ľom i nepriateľom by nám nedovolila žiadať 
niečo, čím by sme zranili toho druhého. A tu 
som sí spomenul na Čechov, ktorí boli akoby 
z kameňa, keď v zápase s USA prehrali. Ako ich 
to muselo bolieť.
Hra je hra, zábava je zábava a šport bude 
športom. Do ničoho z toho nemá človek miešať 
Boha, lebo je to veľmi zradné a klamlivé. Za 
Boha sa už robilo čokoľvek, a on to nechcel. 
Láska totiž nedokáže ublížiť a Božia láska 
radšej obetuje seba, ako by mala niekoho 
sebecky zraniť.

Prešovčan

Genezis
Týmto článkom začíname pravidelnú rubriku v časo
pise, kde chceme katechetickou formou ohlasovať 
dejiny spásy, ktoré Boh urobil a robí s ľuďmi.
Necháme sa viesť Božím slovom, ktoré je žriedlom, 
odkiaľ vyviera každý dialóg, ktorý vedie Boh s člove
kom. Božie slovo je nielen knihou, ale aj osobou, 
ktorá k nám hovorí. Tak to čítame v evanjeliu: „Všet
kých bude učiť sám Boh" (Jn 6,45); takže človek je 
poučovaný Ježišom Kristom, ktorý je Slovo, ktoré sa 
stalo telom a ktoré osvecuje všetky udalostí tvojho 
života, dávajúc im eschatologícký zmysel. Človek, 
zaodetý do tohto Slova, ktoré je sám Ježiš Kristus, je 
už tu na zemí „občanom neba", ako hovorí sv. Pavol; 
lebo sa naučil prekonzultovať s Bohom aj tie najmen
šie podrobností svojho súkromného a spoločenského 
života, aby tak nič z jeho existencie nezostalo bez 
Božej prítomností.
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Kto je smädný9 
nech príde a pije

„Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, 
aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc 
nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty 
jemu, im darovalo večný život" (Jn 17,1-2).

Johann Sebastian Bach, veľký hudobný 
skladateľ, jednej svojej skladbe dal názov 
Večnosť, ty ohromné slovo!

Večnosť! Je to neslýchaný pojem pre 
človeka s telesným životom. Večnosť je čosi 
iné než čas. Večnosť nie je stále opakovanie, 
stály rast. Večnosť je dokonalé naplnenie 
bytia. Aj v našich pozemských zážitkoch sa 
niekedy zablysne niečo z tohto naplnenia, 
preto je pre nás okamih takéhoto zážitku 
dôležitejší a cennejší než celé roky života. Ale 
dokonalé naplnenie večnosti si nedokážeme 
predstaviť. Väčšina ľudí má preto ťažkostí 
veriť v tento pojem. Kto však verí v Božieho 
Syna, verí aj jeho slovu o večnom živote, 
potom žije v istote, že len Boh má a chce nám 
darovať večný život bez konca. Práve preto 
prišiel Boží Syn na tento svet, aby sme mali 
večný život.

Ja  som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, 
nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo 
života“ On 8,12).

Evanjelium hovorí niekoľkokrát o svetle 
spásy, zvlášť u sv. Jána. V tomto prípade Ježiš 
použil obrad sviatok stánkov, pri ktorom boli 
večer zapálené veľké ohne na pamiatku 
Božieho svetla, ktoré viedlo Izraelitov 
z Egypta cez púšť do zasľúbenej zeme. Teraz 
Ježiš vyhlasuje, že on je týmto Božím svetlom. 
Týmto sebazjavením ponúkol ďalší dôkaz 
svojho mesiášskeho poslania, pretože sa tým 
naplnilo Izaíášovo proroctvo (lz 9,1; porov. 
Mt 4,16). Ježiš vyhlasuje sám seba za svetlo 
života, ktoré svieti a dáva silu ducha, a to 
svojím slovom a svojou milosťou, aby človek 
nechodil vo tmách, ale mal svetlo života.

Na to myslel aj G. Papini, keď v úvode 
svojej knihy Život Krista napísal: „Hovoria, 
že Kristus je prorokom slabých, a zatiaľ prišiel 
dať silu ochabnutým a pozdvihnúť pošliapa
ných nad kráľov. Hovoria, že jeho nábožen
stvo je náboženstvom chorých a umierajú
cich, a zatiaľ uzdravuje chorých a budí 
spiacich. Vraj je proti životu, a on premohol 
smrť."

„Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani 
jedným z týchto maličkých. Lebo vám 
hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia 
na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach“ 
(Mt 18,10).

Keď sa mladý Tobiáš podľa otcovho želania 
poberal na cestu, otec mu povedal: Teraz si, 
syn môj, nájdi spoľahlivého človeka, ktorý by 
šiel s tebou!" (Tob 5,3 ).„Tu videl pred sebou 
stáť anjela Rafaela“ (Tob 5, 4).

Ježíš zdôrazňuje Božiu starostlivosť
i ľudskú zodpovednosť za slabých ľudí a deti 
tým, že sa zmieňuje o ich anjeloch strážnych. 
Medzi Bohom a ľuďmi existujú tajomné 
duchovné bytosti, ktoré majú spásnu úlohu 
pomáhať ľuďom, zvlášť deťom, slabým 
a ohrozeným.

-fd-

Tak ako smäd telesný, ktorý nás denne 
sprevádza, s väčšou či menšou intenzitou 

pociťujeme aj smäd duchovný. Potrebujeme 
čosi, čo by mohlo naplniť potreby nášho vnút
ra: túžime po Bohu. Mnohí si to priznávajú, 
iní pred touto, v dnešnej dobe háklivou, témou 
utekajú a hľadajú iné východiská a riešenia. 
Jedno je však isté - smäd duše sa nedá igno
rovať. Duša túži po prameni, ktorý by jej mohol 
dať vodu, čo uhasí smäd navždy. A túto vodu 
Kristus prisľúbil slovami: „Kto sa napije z vo
dy, ktorú mu ja  dám, nebude žízniť naveky“ 
(Jn 4,14).

Svet okolo nás, ktorý pozná túto odvekú 
potrebu duše, hľadá spôsoby, ako by mohol 
napojiť smädné vnútro. Nachádza spôsoby, 
akými by mohol vyprodukovať vodu, ktorá by 
bola kvalitnejšia a chutnejšia, prípadne „per- 
lívejšía“ ako voda, ktorú ponúka Boh. Lenže 
pri tomto úsilí sa často stáva, že vyprodukuje 
povodeň, ktorá síce ponúka vodu, ale ktorá 
všetko zničí a spôsobí v duši spúšť. Nemusíme 
ďaleko chodiť, stačí otvoriť oči a v pravde sa 
obzrieť okolo seba. Zbadáme liberálne smeiy, 
propagujúce hriech ako najjednoduchšie 
riešenie problémov, ktoré sa v mnohých ná
zoroch protivia Kristovmu evanjeliu života a 
v konečnom dôsledku neprinášajú uhasenie 
smädu po živote, ale duchovnú púšť. Prichá
dzajú s kultúrou smrti ako povodeň, ktorá 
nielenže neprináša úrodu, ale ničí všetko, čo 
do duše vložil Boh cez hlas svedomia, múti 
studne tradičných kresťanských hodnôt, ku 
ktorým sme doteraz chodili čerpať a núti nás 
piť modernú mútnu vodu, ktorá nám nielenže 
nechutí, ale prináša smrť.

Boh však ponúka inú vodu. Vodu, ktorá 
neničí, nepustoší, ktorá prichádza ako osvie
žujúci lahodný dážď po dlhom období sucha 
a dáva život. Ponúka čistý, nezamútený pra
meň na naplnenie túžby srdca - zostupuje 
k nám skrze Svätého Ducha. A k tomuto pra
meňu pozýva každého, kto chce žiť, slovami: 
„Ak je  niekto smädný a verí vo mňa, nech 
príde ku mne a nech pije“ (Jn 7,37). Stačí 
k tomuto prameňu života s dôverou prísť, 
načerpať a navždy uhasiť svoj smäd.

Boh aj dnes hojne napája mnohých, ktorí 
mu s oddanosťou dieťaťa veria a neboja sa 
jeho pôsobenia a života vedeného láskou 
Svätého Ducha. Potvrdzujú to svedectvá mno
hých, ktorí sa s dôverou otvorili tejto ponuke 
Otca a dovolili prameňu Svätého Ducha v se
be nanovo vytrysknúť cez charízmy na budo
vanie Kristovho tela - Cirkvi. Boh chce dať 
a dáva každému rovnako štedro, lenže mnohí

akoby sa báli, že sa sklamú, že im tento Boží 
prameň nedá to, po čom túžia. Ale tak, ako 
izraelský národ zakúsil skúsenosť s mannou, 
s pokrmom, ktorý poskytoval akýkoľvek pôži
tok a spĺňal akúkoľvek chuť (por. Múd 16,20), 
tak aj dnes Boh dokáže naplniť túžby a potre
by každého a uhasiť duchovný hlad a smäd 
podľa slova: „Kto prichádza ku mne, nikdy 
nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy 
nebude žízniť“ On 6,35). No častou prekážkou 
uspokojenia smädu duše je, že vopred určuje
me Svätému Duchu, ako má konať. Ale tak, 
ako voda vychádzajúca z prameňa nikdy nie 
je dvakrát tá istá, hoci chutí rovnako, ani Svätý 
Duch neprichádza dvakrát rovnako, hoci je 
neustále ten istý. Takisto je dôležité, či k Božie
mu prameňu prichádzame so sebeckým 
smädom, ktorý hľadá len vlastné uspokojenie 
chuti a predstáv, alebo čí sme ochotní prijať 
skrze Svätého Ducha vodu života, ktorú dáva 
Boh na uhasenie smädu konkrétnej životnej 
situácie, uveriac tomu, že on ako starostlivý 
Otec pozná náš život lepšie ako my a vie, čo 
potrebujeme. Ak prijmeme ponúkaný prameň 
bez podmienok a v dôvere, zažijeme, čo zna
mená byť naplnený Svätým Duchom - napo
jený živou vodou, ktorá sa v nás stane studňou 
pre iných, ktorí sú ešte stále smädní.

A toto chce Kristus urobiť s každým z nás, 
lebo, ako hovorí Sväté písmo, z vnútra toho, 
kto sa napije z prameňa Svätého Ducha a uve
rí v Krista, potečú prúdy živej vody (porov. Jn 
7,38-39). Boh tento prísľub chce splniť, len 
potrebuje srdcia, ktoré by boli ochotné dať 
slobodu Svätému Duchu a nechať, aby sa jeho 
láska mohla v nás rozlievať a premieňať na 
prameň, ktorý sa nezištne dáva a slúži iným. 
Svätý Duch v nás je teda darom pre iných.

Svätý Duch je láska, ktorá do Cirkvi ako 
živá voda neustále prúdi, je ňou prijímaný 
a odovzdávaný iným. A práve toto prúdenie, 
odovzdávanie sa je znakom života, ktorý sa 
dáva aj cez bolesť a obetu. Aj Kristus cez utr
penie a smrť na kríži dal nový život a moc stať 
sa Božími deťmi tým, ktorí ho prijali (porov. 
Jn 1,12) a vo Svätom Duchu ho vyznali za Pá
na (porov. 1 Kor 12,3). Obetoval sa, aby nás 
zachránil a oslávil Otca víťazstvom lásky, ktorú 
chce aj dnes ako životodarný prameň cez nás 
ponúkať tomuto svetu. Aj teraz skrze Svätého 
Ducha zostupuje, aby napojil smädných a tak, 
ako apoštolov vtedy, aj dnes si chce použiť na 
túto službu života tých, ktorí s vierou a odo
vzdanosťou očakávajú jeho zostúpenie.

Matúš Čekan
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Poďme do Galiley
Keby som vám povedala: „Poďme!", opý

tali by ste sa: „Kam?" Je to zvláštne, ale 
mnohokrát ideme, a nevieme kam. Mnohí po
viete: idem do práce, do školy, domov... Ale 
viete, kam kráčate svojím životom? Viete, kam 
pôjdete svojím životom zajtra, o mesiac, o rok? 
Anjel hovorí ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že 
hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho 
tu, lebo vstal ako povedal... A rýchlo choďte 
povedať jeho učeníkom: Vstal z mŕtvych a ide 
pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte" (Mt 28 
5-7).

Kde uvidíte vzkrieseného Ježiša vy? Stretli 
ste sa s ním počas týchto veľkonočných sviat
kov? Alebo ste prežili niekoľko dní plných 
jedla a nechýbala ani poriadna oblíevačka? 
A to bolo všetko. Formálna návšteva chrámu 
a týmto sa všetko skončilo.

Po mnohé roky som to takto prežívala aj 
ja. Alev mojom živote nastal zlom. Na veľko
nočnú udalosť sa pozerám nielen ako na sprá
vu, ale ako na zjavenie, ktorému sa treba 
otvoriť a začať ho žiť.

Je nedeľa-svätá Pascha. Stojím v preplne
nom chráme. V nezvyčajnom čase - o štvrtej 
hodine ráno. Chrámom sa rozlieha paschálna 
utiereň. Vstupujem do tohto úžasného tajom
stva a s radostným srdcom spievam mohutné: 
„Christos voskrese íz mertvych... Lebo je 
vzkriesenia deň, šťastím, ľudia, plesajme" (1. 
irmos paschálneho kanónu). Slávnosť Pánova
- Pascha - sa stáva pravdou v mojom živote. 
Pán po svojom vzkriesení prichádza, klope na 
dvere nášho srdca, pre každého z nás má 
svoje vlastné slovo. Žiadne dvere pre neho nie 
sú zatvorené. On je ten, kto prichádza zatvo
renými dverami a vyvádza nás z väzenia stra
chu, smrtí a uzavretostí. Prichádza, aby nás 
vyslobodil, dáva dar pokoja, ktorý je silnejší 
než strach z okolia, než úzkosť o vlastný život. 
Vzkriesený Kristus nás oslobodzuje od starého 
človeka ovládaného strachom, uzavretého do 
seba, neschopného vyjsť zo seba. Prichádza 
zatvorenými dverami, nie však zatvoreným 
srdcom: Je na nás, či mu otvoríme dvere nášho 
srdca, alebo nie. On nevstúpi bez nášho 
súhlasu...

Každý človek má svoj vlastný životný prí
beh. Môj sa začal tým, že som sa vrátila do 
Galiley, odkiaľ som odišla pred troma rokmi. 
Galilea je môj život, môj domov. Vzkriesený 
Kristus sa dotkol môjho zraneného srdca upro
stred zamotaného života. Tam som ho uvidela 
ako Mária Magdaléna pri prázdnom hrobe.

Bola som zakríknuté dieťa. Keď som dos
pievala, túžila som po osamostatnení. Moji 
rodičia, podnikatelia, boli pracovne zaťažení, 
nemali na mňa čas. Útechu alebo odpovede 
na otázky som hľadala vo fantastických kni
hách a neplodnom snení. Po maturite som za
čala študovať na filozofickej fakulte v Brati
slave. Konečne sama, ďaleko od domova.

Štúdium som hravo zvládala. Ale viete, ako 
to na vysokoškolských internátoch chodí. Aj 
druhý rok som úspešne začala. Na izbe som 
mala kamarátky, ktoré žili voľnejšie, veď mla-

dosťje len raz. Mala som pocit, že to, čo robím, 
je správne. Našla som si kompromis, stal sa 
zo mňa kresťan, akých je okolo nás veľa. Pove
dala som si, že niečo v svojom živote budem 
robiť podľa Božích prikázaní, ale isté veci si 
budem riadiť sama. V podstate som bola dosť 
zakomplexovaná, stále som sa potrebovala 
komusi prispôsobovať. Snažila som sa o to, 
aby som zapadla do kolektívu, aby som bola 
ako oní, aby ma mali radí. Štvrtý semester 
som už neukončila. Prerušila som štúdium. 
Viem, že s našimi doma som sa vtedy škaredo 
pohádala. Odišla som z domu s tým, že sa už 
nevrátim. Otec zúril a mama plakala. Jediná 
dcéra, pre ktorú všetko obetujú, a také skla
manie.

Tri roky v pekle - takto by sa dal charakte
rizovať môj život v bahne hriechu. Prerušila 
som s rodičmi všetky kontakty. Topila som sa 
v depresii. Ocitla som sa v nemocnici s vážnou 
nákazlivou kožnou chorobou. Zúfalá a pokore
ná. Zrazu som ostala sama. Žiadne priateľky 
a priatelia. Všetci na mňa rýchlo zabudli. 
Nijaká návšteva. Už som nebola zaujímavá, 
príťažlivá, len chorá a bezmocná. Otázka, 
ktorá ma mučila, bola: „Prečo práve ja?"

Vnímala som svoj život ako prehru. Zmie
tala som sa v hrozných pocitoch a túžila som 
zomrieť. Ošetrujúci lekár, ktorý videl na mojej 
tvári smútok a beznádej, sa mi prihovoril: 
„Slečna Miriam, viete, že ste sa dostali z naj
horšieho, tešte sa z toho. Lebo smútok vám 
môže skomplikovať diagnózu."

Bol prvý piatok v mesiaci, na oddelenie 
prichádza kňaz. Ošetrujúci lekár mi sprostred
koval stretnutie s ním. Kňaz mi po formálnom 
rozhovore otvoril Sväté písmo a začal čítať 
príbeh o vzkriesení Lazára. Tak sa začali naše 
nezvyčajné rozhovory. „Aj pri vašom hrobe sa 
Ježíš dnes zastavuje a hovorí: Miriam, pod von 
z hrobu svojich hriechov.

Veríte, že Ježíš je Pánom vášho života? Čo 
je vo vašom hrobe v rozklade? Čo tam páchne? 
Ukážte Ježišovi svoj hrob, pozvite ho do toho, 
čo je vo vás mŕtve, aby to prenikol svojím 
vzkriesením." Rozprával mí, ako sa stretol so 
vzkrieseným Kristom. Ako kráča po ceste ra
dosti a stretáva sa so Vzkrieseným ako emauz- 
kí učeníci, ako apoštol Tomáš a učeníci na 
Tíberíatskom jazere.

Všetko sa mi zdalo ako sen. Žila som v inom 
svete. Čítal mi príbeh o Márii Magdaléne, ako 
plakala pri prázdnom hrobe. A Ježíš ju oslovil 
menom. Mária. Vzkriesený Ježiš čaká aj na 
mňa.Vyzval ma, aby som neplakala v prázd
nom hrobe svojich hriechov. Volá ma mojím
vlastným menom. Miriam....Dovoľte mu, aby
otvoril hroby vo vašom živote. On je ten 
baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, aj 
vaše" (porov. Jn 1,29).

Keď vzkriesený Ježíš oslovil Máriu Magda
lénu menom, obrátila sa k nemu a v tom 
momente vedela, že je to jej Spasiteľ, ktorý ju 
miluje a pozná. Predstavte sí, ako sa cítila, 
keď ho videla medzí živými! Bola svedkom 
krutej smrti na kríži, videla ho ležať v hrobe, 
zavinutého do plachiet. A teraz pred ňou stojí 
živý a oslovuje ju: „Mária“. Jej plač sa zmenil 
na radosť.

Vydajte sa na cestu hľadania ako Mária. 
Potom začujete Ježišov hlas a vaša myseľ a 
srdce sa naplnia jeho pravdou a radosťou. 
Ježíš chce, aby ste mu dali súhlas, aby vás 
pozdvihol z vašej biedy, aby ste prijali jeho 
uzdravenie, ktorým vás chce obdarovať.

Rozhodla som sa vykonať generálnu svätú 
spoveď. Po nej som napísala list svojim rodi
čom. Vzápätí prišla odpoveď: „Odpúšťame a 
čakáme ťa, tvoj ocko a mamka." Viete sí pred
staviť, akú obrovskú radosť som mala. Som 
v rukách nebeského Otca. Odvtedy je vzkrie
sený Kristus stredobodom môjho života. Prijí
mam každý deň dotyk Božej lásky ku mne. 
V svojom srdci stále prežívam vzkriesenie. Keď 
mám starostí, vždy mí pomôže Božie slovo: 
„Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, 
veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomá
ham tí, držím ťa svojou spásnou pravicou" 
(lz,41,10).

V Ježišovom vzkriesení som aj ja vzkriese
ná. Mojou úlohou dnes je stretnúť a spoznať 
sa so vzkrieseným Kristom, je to veľmi dôle
žité, bez toho sa nedá žiť kresťanstvo naplno. 
Len vtedy sa stávam svedkom jeho vzkrie
senia..

Slávnostná paschálna utiereň sa končí. 
Vychádzam z chrámu s rodičmi so slzami ra
dostí, lebo „je vzkriesenia deň, všetci radostne 
jasajme, druh druha objímajme, bratmi sa 
nazývajme..." (veršovaná sloha z Pachálnej 
utíerne).

Som šťastná, že som sa vrátila do svojej 
Galiley. Vyšla som zo zeme otroctva, prešla 
púšťou, vstúpila do zasľúbenej zeme. Kráčam 
spolu so svojimi rodičmi a novými priateľmi 
po novej ceste a s nimi zakúšam radosť zo 
vzkriesenia Kristovho aj svojho. Kristus vstal 
z mŕtvych! Naozaj vstal, a ja s ním!

Rozprávanie zaznamenal o. Ján Karas 
ilustračná snímka: M. Žarnayová

slovo - 11 /2004 »15



Vážená redakcia!
Pokúsim sa odpovedať na vašu anketovú 

otázku z č. 2 - Skúsenosť so Svätým písmom.
Môj názor je takýto: Kto nepozná Sväté písmo, 

nepozná Krista! Dnešná doba je veľmi rušná. 
Stačí sadnúť do lietadla a o niekoľko hodín ste 
v USA. Moji rodičia niečo také nezažili, iba tvrdú 
prácu na poli, ktorú som trochu okúsil aj ja.

Kto nepozná pôvod nejakej vecí, jadro, je ako 
more bez vody, púšť bez piesku, vták bez spevu...

Dávnejšie som čítal knihu o mohamedánoch. 
Majú veľmi prísne pravidlá počas modlitby. My 
sme od nich veľmi, veľmi ďaleko. Moji rodičia 
často spomínali, že do chrámu chodievala celá 
dedina, okrem ťažko chorých ľudí a domácich 
zvierat.

A dnes? Chrámy zívajú prázdnotou. A tu je 
ten princíp-jadro-naša viera je slabá! Spome
niem Mojžiša. Izraeliti mu verili, ale keď odišiel 
modliť sa na horu, prestali mu veriť a urobili si 
zlaté teľa. Preto je potrebné vedieť, že základ 
našej viery - modlitba - je bez skutočnej, silnej 
dôvery v Boha len prázdnym slovom.

Štefan Mižička, Lekárovce

Šľachetný čin!
Istá anonymná čitateľka SLOVA si prečítala 

v rubrike Z vašej pošty v č. 2/2004, že čitatelia 
Michal Fíľák a Jozef Mužíla ďakovali redakcii 
časopisu za doterajšiu prácu, ale odhlasovali 
SLOVO pre finančné ťažkosti. Rozhodla sa teda, 
že im daruje predplatné SLOVA do konca roka 
2004. Prinášame teraz ich poďakovanie nezná
mej darkyni:

„S veľkým prekvapením som prijal časopis 
SLOVO. Čin milej panej je ozaj príkladný - má 
môj obdiv. Veľmi pekne ďakujem a v modlitbách 
si na ňu budem spomínať. Nech ju Pán obdarí 
hojnosťou svojich milostí a Presvätá Bohorodička 
so sv. Jozefom sprevádzajú a ochraňujú." Michal 
Fifák.

„Milá neznáma dobrodínka. Z úprimného 
srdca vám ďakujem za zaplatenie predplatného 
SLOVA na rok 2004. Nech vám nebeský Otec 
mnohonásobné vynahradí váš dobročinný skutok 
pevným zdravím a hlbokým pokojom vo vašej 
ušľachtilej duši."

Váš vďačný brat v Kristu Jozef Mužíla z Bra
tislavy.

i í í l  SPOLOK SVÄTÉHO 
( | | | | )  CYRILA A METODA

Darcovia__________________________
Zímovčák Juraj 120 Sk, členovia Spolku 220 Sk. 
Členovia Spolku: Bunkovce 140 Sk, Pozdišovce 
260 Sk, Trhovíšte 40 Sk; Baškovce 150 Sk; 
Hlívištia 40 Sk; Lastomír 100 Sk; Staré 20 Sk; 
Trebišov 200 Sk; Vernár 60 Sk; Vranov- Čemerné 
80 Sk; Úpor 40 Sk.
Darcovia z Trebišova: Mária Havrilová 50 Sk; 
Anna Kolesárová 70 Sk; Mária Nadubinská 120 
Sk; Helena Puhkyová 100 Sk; Terézia Uhrinová 
40 Sk; Jozefína Václavská 70 Sk; Spolok sv. 
ruženca 100 Sk.

Publikácia - Ježiš Kristus, otázky a odpovede - 
je vlastne jednoduchým katechizmom, ktorý po
dáva najlepší moderný biblický výskum o Kris
tovej prirodzenosti. Autor knihy vo svojom vysoko 
oceňovanom diele predstavuje 25 stručne a ne
stranne formulovaných odpovedí na otázky o Je
žišovi Kristovi. Odpovede čerpá z novozákon
ných údajov a najnovších biblických výskumov. 
Zaoberá sa otázkami o panenskom pôrode, Ježi
šovom detstve, Ježišovom mesiášskom pove
domí, historickej presnosti a význame textov 
o vzkriesení a nanebovstúpení, postavenie Petra 
medzi apoštolmi a iné. Ak aj vás trápia podobné 
otázky a ešte stále ste na nich nenašli uspokoju
júcu odpoveď, siahnite po tejto knihe, ktorá vám 
zaručene dá od poveď na doteraz nezodpovedané 
otázky.

LITURGICKÝ SLOVNÍK

Požehnanie - je úkon obradov, keď kňaz, 
obrátiac sa k veriacim, slovami Pána alebo 
Svätého písma vyprosuje im Božiu milosť. 
Požehnanie udeľuje biskup alebo kňaz. Kňaz 
ho udeľuje pravou rukou, pričom prsty formu
je do monogramu Ježiša Krista 1C XC. Počas 
Svetlého týždňa žehná s náručným krížom. 
Biskup udeľuje požehnanie s náručným 
krížom alebo s dikiríou a tríkiriou - dvoj 
a trojsvíečnikom. Vo sv. liturgii po sv. prijíma
ní sa udeľuje požehnanie s Najsvätejšou 
Eucharistiou.

Prikrývky- sú liturgické predmety, ktorý
mi kňaz počas proskomídie prikrýva posvät
né nádoby. Malá prikrývka sa dostane na ča
šu, stredná na diskos a veľká (aerion - vo- 
zduch) na obidve. Prikrývky sú zhotovené 
z liturgickej látky zhodnej s farbou liturgic
kého odevu kňaza.

Prímíkérion, primikér - je hrubšia 
svieca, ktorá sa zapaľuje na prestole počas 
biskupskej - archíjerejskej liturgie.

Prokimen - na bohoslužbách je úvodný 
verš (vybraný zvyčajne zo Žalmov) k čítaniam. 
Na večierní sa vyskytuje aj vtedy, keď 
nenasleduje parameja. Niekedy sa vyskytuje 
aj viac prokimenov. Spieva sa s medziveršamí.

Prosebná (prositeľná) jekténia - je sled 
prosieb, ktoré končia slovami: prosme si od 
Pána. Od poveď veriacich je: Daruj nám, Pane. 
Obsahujú najdôležitejšie potreby k telesnému 
a duchovnému životu. Vyskytuje sa na večíer- 
ní, utierní a svätej liturgii po veľkom vchode 
a pred modlitbou Otče náš.

Spracovali: Anna Ondovčíková 
Vojtech Boháč

Gianni Ghíglíone: Na 
krídlach ducha.
Vydavateľstvo Don Bosco,
Bratislava 1998, s. 128.
Cena: 85,- Sk.

Gianni Ghiglione je saleziánsky kňaz žijúci v Tu
ríne v meste kde pracoval svätý Don Bosco tak
mer 80 rokov. Vyštudoval v Ríme, kde dosiahol 
doktorát z výchovných vied. Viacero rokov bol 
zodpovedný za pastoráciu mládeže v Turíne 
a teraz pracuje v kruhu mladých vysokoškolákov 
a saleziánskych spolupracovníkov. Napísal veľa 
kníh o Panne Márií, Ježišovi - učiteľovi. Svätom 
Duchu a citovej výchove mladých.
Táto knižka je napísaná predovšetkým pre 
mladých. Jednoduché, ale hlboko duchovné 
stránky napomáhajú im stretnúť sa so Svätým 
Duchom. Z textu vyžaruje hlboké presvedčenie: 
Svätý Duch je jediný dar, o ktorý treba prosiť; je 
jediná veľká milosť, o ktorú treba žiadať. Držíte 
v rukách sprievodcu, ktorý pomáha v zhone sve
ta a problémov „vzlietnuť" na krídlach Ducha.

Pripravil: S. Bamburák

HaKerem - Velfcý Šariš 23.7. -  6.8.2004
Podujatie je zamerané na opravu židovského cin
torína na Dúbrave na trase medzi Prešovom a Veľ
kým Šarišom a prezentáciu židovskej kultúry, 
koreňov kresťanstva a spôsobu života mesián- 
skych Židov. Určené je pre každého, kto chce 
nielen zažiť týždňové stanovanie v prírode, aleje 
ochotný pracovať bez nároku na finančnú odme
nu. Ide o cintorín pôvodnej Židovskej náboženskej 
obce vo Veľkom šariší. Dnes je súčastou prešov
skej ŽNO. Svoj účel neplní od začiatku 20. storočia. 
Záchranné práce budú obsahovať predovšetkým 
vyčistenie terénu (odstránenie niekoľkých vrstiev 
napadaného lístia, povrchovej zeminy a konárov, 
vytrhanie kríkov) osadenie zavalených náhrob
níkov, zasypanie vykopaných hrobov a obnove
nie kamenného oplotenia.
Oprava sa uskutoční v dvoch turnusoch:
23.7 - 30.7.2004; 30.7. - 6.8.2004 
Každý turnus sa začína oficiálne v piatok o 17. 
hod. Cieľom prvých dvoch dní je predovšetkým 
predstavenie židovských prvkov, v biblickom kres
ťanstve. Samotné práce sa začnú v pondelok 
a budú trvať do piatka obeda. Počas tohto týždňa 
si priblížime niektoré židovské sviatky a zvyky, 
naučíme sa židovské piesne a program bude 
bohato naplnený hrami. Zabezpečená je celoden
ná strava, vrátane teplých obedov. Je potrebné 
priniesť si: spacák, karímatku, stan (ak nemáte 
stan, zabezpečíme ho); pracovné oblečenie, 
pracovné rukavice; príbor, pohár, misku, baterku 
Registrácia prebieha do konca mája. Prihlásiť 
sa môžete zaslaním prihlášky na adresu (počet 
účastníkov z dôvodu priestoru na stanovenie je 
limitovaný): Lev z Júdy, o.z„ VI. Clementísa 13, 
080 01 Prešov; e-mail: lev?judv@pobox.sk. tel: 
0908-802860
Vašu registráciu vám potvrdíme a pošleme vám 
presné autobusové a vlakové spojenia do Prešo- 
va, MHD na miesto určenia a informácie, ktoré 
vás budú zaujímať.

Joseph A. Fítzmyer, SJ:
Ježíš Kristus, otázky a od
povede.
Vydavateľstvo Dobrá kniha,
Trnava 1998, s. 204. Cena: 135,- Sk.
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Ide vláčik, šu-šu-šu... Poznáte? Predpokladám, že áno. A možno ste sa na 
vláčik nielen hrali, ale sa v ňom aj viezli. Vlak spája miesta vzdialené od seba 
desiatky, ba i tisícky kilometrov. Napriek tomu, že je to moderný dopravný pro
striedok, aj v dnešnej dobe skrýva v sebe čosi tajomné. Ked ste pozorovali idúci 
vlak, možno ste rozmýšľali, kam sa uberá alebo čo vezie, A práve tým sa podobá 
na Svätého Ducha. Aj on je tajomný. Prekonáva a spája veľké vzdialenosti. Prináša 
stále niečo nové. Je neustále v pohybe. Hýbe všetkými, ktorí doň nastúpia.

Ak túžite po zaujímavom a dobrobružnom živote, ráčte nastúpiť do vlaku Svätého 
Ducha! Cieľová stanica: NEBO.

“Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel...” (Jak 1,17)

Vláčik Svätého Ducha
Niekedy bol vlak najrýchlejší dopravný prostriedok na prepravu rozličného tovaru. Výhodný bol nielen svojou rýchlosťou, ale aj tým, že 

uvíezol veľmi veľa. Vlak Svätého Ducha nesie plnosť darov. Túži sa zastaviť aj pri tebe a obdarovať ťa. Aby si na to nezabudol, urob si vláčik.

DARČEK
OD

SVÄTÉHO
DUCHA

3. Zlep bočné strany škatuľky a dve polovice vrchnej 
strany ohni dovnútra. Rúčky ohni opačne.

4. Zasunutím do zárezov spoj dve polovice holubice.
5. Po vonkajšom obryse vystrihni vláčik. Do vagónikov 

vpíš názvy siedmich hlavných darov Svätého Ducha.

Postup práce:
1. Škatuľku si podlep tvrdým alebo farebným pa

pierom ( napr. zelenej farby - farba Sv. Ducha).
2. Vystrihni si ju. Nezabudni aj na vybodkované 

časti - tie tiež vystrihni. Podľa pravítka ohni miesta 
vyznačené prerušovanou čiarou.

6. Celý vláčik poskladaj ako harmoniku a vlož ho 
dovnútra škatuľky.

Teraz je darček hotový. Polož si ho na svoj písací 
stôl a nezabudni, že darčeky sú na to, aby sme ich 
rozbalili a užívali. Aj dary Svätého Ducha máš používať 
a rozvíjať každý deň.

NO 
TOTO í 

POZEA,Hl- 
‘60! CELK.OH 
!ofrNAbTRE 

TIE OKOU/® 
2ABVD0Ü
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OSEMSMEROVKA

Legenda: ALBA, AMEN, ANJEL, ARCHA, ÁBEL, ÁRON, 
BRAT.BBROD, EDEN, EFEZ, ENOCH, HLAS, CHARITA, 
CHARIZMA, CHLIEB, CHRÁM. 1NRE, IZÁK, JERUZALEM, 
KAIN, KAPLÁN, KLAS, KŇAZ, KRST, KVET, LITÁNIE, 
MAMONA, MISIE, MÚKA, NAZARET, N1N1VE, OBETA, 
OBRÁTENIE, OLTÁR, OMŠA, OPÁT, PARA, PATENA, 
PATRIARCHA, POKÁNIE, POKUŠENIE, PÔST, SAMÁRIA, 
SÁRA, S1NAJ, SION, T1ARA, TÓRA, TREST, VIERA, ZRNO, 
ZVON.

Tajničku osemsmerovky tvorí 32 nevyškrtaných pís
men.

Riešenie z č. 8-9/2004: Ty, Pane, si moja nádej od 
mojej mladosti.

Autor: Marek Pataky.

Pom ôcky: 
Tapo, Rori, 

leu
Osvedčenie 2. časť 

tajničky
Značka
argónu

Ženský
pláštik

Adresovací
stroj

1. časť 
tajničky Papagáj

Abakus
Čistiaci
prášok

Úhor, nem.

Zápasník  
s býkm i

Citoslovce
Ryba

Povel 
pre psa

ŠPZ  
Spišskej 

Novej Vsi

Rum unské
platidlo

Skrivím

Obyvatelia
:rancúzska

Angolské
mesto

Olejnatá
rastlina

Indické
mesto

Ukončí hru 

Preto

Výhra
plurál, skr.

Značka
neónu

Člen
delegácie

Aki Dom nieva
sa

Autor krížovky: Vlado Komaníckýz Humenného. Riešenie krížovky z čísla z 8-9: 
Pravda vás oslobodí.

Zašlite nám riešenie krížovky alebo osemsmerovky do 31. mája 2004 a mô
žete získať knihu Na každý deň jeden. Žrebujeme raz mesačne.

O R O S K O P

čaká a neminie?
Ach, jaj - už je tu koniec 
mája a s ním spojené rôzne 
záverečné škúšky. Všetci si 
vytrpia svoje - stredoško
láci na maturitách a vyso
koškoláci na štátniciach. 

Vďaka vysokému výkonu týchto hláv dôjde 
v najbližšom období k zvyšovaniu teplôt a to 
najmä v okolí internátov, čo sa prejaví nose
ním tričiek a krátkych nohavíc, či sukní.

Už ste si vybrali miesto, kde 
strávite svoju dovolenku? 
Pre Slovákov sú typické 
niektoré destínácíe, no asi 
najobľúbenejšou je MALTA. 
Prečo? No asi preto, že kaž

dý z nás už tam bol, a kto nie, ten sa ta istotne 
vyberie. Ako batožinu pre chlapov odporú
čam kelňu, lopatu, či čakan a ženám varechu.

Blíži sa čas odpustov a pútí. 
Verím, že si každý z vás už 
vybral miesto, ktoré poctí 
svojou návštevou. Pre našu 
vieru je to naozaj prospešné 
a dôležité. Ten, kto si myslí, 

že Boha môže chváliť aj doma, má pravdu. 
Aj na pohovke sa dá rozjímať, ale sila modlit
by spoločenstva je predsa len väčšia.

(jége)

ROZHLAS A TELEVÍZIA

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

Slovenský rozhlas: Nedeľa: Rádio Devín: 8:05-9:00 Hudba, život, viera; 18:00-18:30 Slovo 
pre veriacich i neveriacich; Rádio Slovensko: 9:30-10.30 Kresťanské 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 -16.00 - Po - Staré ale dobré; Ut - Folkparáda; St - Oldíeparáda; Št - Gospelparáda; 
Pi - Top 15; So - Piesne na želanie; Ne - Piesne na želanie. 18.00 Po-Ne - Svätá omša - 
Emauzy. 19.00 - So - Ruženec pre Slovensko. 20.30 - Po - Študentské šapitó; Ut - Duchovný 
obzor; St - Lupa; Št - História a my; Pi - ÚV hovor. 20.30 - So - Od ucha k duchu 
Krátke správy: denne o 0:00, 6:00 (avíza), 7:00, 8:00; v pracovné dni aj o 9:00, 10:00, 
11:00,13:00,15:00 hod. Ranné chvály: 5:45 h.; Anjel Pána: 12:00 h. Čo vy na to: v pondelok 
až sobotu o 14:00 h.

Slovenská televízia / STV 2:
23.5. 12.50 hod.-Dobrá zvesť. Rodinný kresťanský ma

gazín. P
19.57 hod. - Duchovné slovo. Úvaha D. Pastirčá- 
ka na tému Blahoslavení, chudobní v duchu. P

24.5. 15.25 - Duchovné slovo. R.
15.30 - Dobrá zvesť. R.

30.5. 8.30 Bohoslužba reformovanej kresťanskej cir
kví na Svätodušnú nedeľu. Priamy prenos. 
12.40 hod. - Traja košickí mučeníci. Dokument.
13.05 hod. - Božie deti. R.
20.05 hod. - Duchovné slovo. Príhovor J. Haľka 
k sviatku Turíc. P

6.6. 12.50 hod. Dobrá zvesť. P.
20.00 hod. - Duchovné slovo. Úvaha K. Hudáko- 
vej. R

Program je pripravovaný v spolupráci sjednotlivými redakciami.

SV ST IO  TVOJICH D N Í

BANSKÁ BYSTRICA 102,9 
BRATISLAVA 97,2 

KOŠICE 94,4 
UPTOVSKÝ MIKULÁŠ 89,7 

LUČENEC 106,3 
MICHALOVCE 103,3 
NÁMESTOVO 105,8

PREŠOV 92,9 
PRIEVIDZA 98,1 

SITNO 93,3 
TATRY 102,9 

TRENČÍN 97,8 
ŽILINA 89,8 

ČADCA 105,8

18 *11/2004 - slovo



Odpustová slávnosť v Rafajovciach
Obec Rafajovce sa nachádza v južnej časti 

Ondavskej vrchoviny, v doline riečky Ondalík 
v nadmorskej výške 170-250 m.

V doterajšej histórii sa obec volala Rafayocz 
(1596), Rafajowcze (1773), Rafajóc (1808), 
MariaKút (1907), Rafajovce (1920), Počtom 
obyvateľov nebola táto obec nikdy veľmi 
veľká,

0 histórií obce sa dozvedáme z urbára 
stropkovského panstva z roku 1557. Podľa 
neho sa v obcí v roku 1555 usadili dve rodiny, 
tretia v roku 1557, Štvrtá rodina bola žele
ziarska, Rafajovce sú zapísané medzí dedina
mi s valašsko- rusínskymi obyvateľmi. Z tých
to informácií je zrejmé, že tamojšie sídlo zalo
žil Šoltýs Rafaj po dohode so šľachtickými 
Petejovcamí, vlastníkmi stropkovského pan
stva v roku 1554, keď si vybudoval vlastné 
obydlie, V rokoch 1555-1557 si pri jeho dome 
vybudovali obydlia poddanské valašské rodi
ny rusínskeho pôvodu, ktoré Rafaj odniekiaľ 
priviedol. Rafajovce bolí najmladšou dedinou 
v doline Ondalíka. Bolí jedinou dedinou, ktorú 
založili valasi - rusíni podľa zákupného valaš
ského práva.

Z iného prameňa sa dozvedáme, že vznik 
obce je datovaný do roku 1536 a spojený 
s príchodom istého mnícha, ktorý pravde

podobne namaľoval obraz Presvätej Bohoro
dičky a s pomocou veriacich postavil drevený 
chrám.

Okolo roku 1600 zachvátil obec ničivý 
požiar, po ktorom zostalo len 10 domácností. 
Zhorel aj chrám, no obraz zostal neporušený. 
Dnes je už ťažké dopátrať sa úplnej historickej 
pravdy, ale zachovaná tradícia, zapísaná 
miestnym gréckokatolíckym kňazom Viktorom 
Čísáríkom pôsobiacim v tejto farnosti v rokoch 
1907 - 1921, hovorí: „Po požiari bol tento 
zázračný obraz prenesený v sprievode do 
Girovíec... po vybudovaní murovaného chrá
mu v roku 1750 bola táto ikona umiestnená 
nad hlavným oltárom, kde je  dodnes..."

O niečo neskôr Apoštolská stolica udelila 
rafajovskému chrámu plnomocné odpustky 
a od tohto času sa tu vždy koná odpustová 
slávnosť na sviatky Zoslania Svätého Ducha 
a Narodenie Presvätej Bohorodičky. V okolí 
obce sa nachádza aj prameň, ktorému sa 
pripisujú mnohé uzdravenia. Pri tomto pra
meni je postavená aj kaplnka spolutrpiacej 
Bohorodičky, ktorá pochádza z roku 1919, no 
jej pôvod je v skutočnosti spojený s prvým 
zázrakom, podľa ktorého slepý tulák zázrač
ným spôsobom nadobudol opäť svoj zrak.

V dnešnej dobe obec prešla mnohými zme
nami, no uchovala si to, čo je pre ľudí vzácne.

Tiché miesto medzi horami, príjemné pro
stredie pri studničke í jednoduchí srdeční ľu
dia tu radí privítajú všetkých návštevníkov 
a pútnikov.

Preto aj tohto roku si vás dovoľujeme po
zvať na už pravidelnú odpustovú slávnosť.

Program Odpustovej slávnosti______
SOBOTA 29. 5.
10.00 hod. - Stretnutie detí a mládeže (hry, 

scénky, katechézy)
12.30 hod. - Prehliadka detských a mlá

dežníckych zborov
14.00 hod. - Koncert hudobnej skupiny
16.00 hod. - Posvätenie vody v pramení
17.00 hod. - Veľká večiereň
18.30 hod. - Svätá liturgia
19.30 hod. - Mládežnícky program

NEDEĽA 30. 5.
7.00 hod. - Utiereň (cirkevnoslovanský)
8.00 hod. - Sv. liturgia (cirkevnoslovanský)
9.30 hod. - Rímskokatolícka svätá omša
11.00 hod. - Archíjerejská sv. liturgia: 

myrovaníe; večiereň
o. Peter Tirpák

Zoznámenie
Mám 26 rokov, som z Prešova a rád by som 

sa zoznámil s nežným 17 až 24 ročným diev
čaťom štíhlej postavy s náboženským cítením 
z Prešova a okolia, ktoré vie lásku rozdávať 
a prijímať. Kontakt: 0903 - 61 91 92

VYUŽITE EXTREMNE VYSOKÉ ZĽAVY V PREDA JN I  PETRA V PREŠOVE

15% - 50%
PLATÍ  LEN DO L5. JÚNA  2004.

L I T U R G I C K Y  K A L E N D A R  24. MAJ  -  6. JUN 2004

Pondelok 24. 5. - Náš prepodobný otec Si- 
meon z Obdivuhodného vrchu. Prepodobný 
Nikita Stípnik, perejaslavský divotvorca.
Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod: ...čo 
si slávne vstúpil na nebesia". Ostatné menlivé 
časti z Nanebovstúpenia, (Takto sa spieva až do 
zakončenia Nanebovstúpenia 28.5. vrátane). Sk
21,8-14, zač. 45: Jn 14,27b-15,7, zač.49.
Utorok 25. 5. - Tretie nájdenie úctyhodnej 
hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, 
predchodcu a krstiteľa Jána. Poriadok tropá- 
rov: z Nanebovstúpenia a o Jánovi, Sláva: kondák 
o Jánovi, 1 teraz: kondák z Nanebovstúpenia, 
Prokimen, aleluja a pričasten najprv z Nane
bovstúpenia, a potom o Jánovi. Čítanía radové: Sk 
21,26-32, zač. 46; Jn 16,2b-13a, zač. 53. O svä
tom: 2 Kor 4,6-15, zač.176; Mt 11,2-15, zač, 40. 
Streda 26.5.- Svätý apoštol Karpos, jeden zo 
sedemdesiatich. Sk 23,1-11, zač, 47. Jn 16,15- 
23, zač. 54.
Štvrtok 27.5. - Svätý híeromučenikTerapont.
Sk 25,13-19, zač. 48: Jn 16,23-33a, zač. 55. 
Piatok 28. 5. - Zakončenie sviatku Pánovho 
nanebovstúpenia. Náš prepodobný otec Ni- 
kita, chalcedónsky biskup. Sk 27,1-28,1, zač. 
50; Jn 17,18-26, zač. 57.

Sobota 29. 5. - Piata zádušná sobota. Svätá 
prepodobná mučenica Teodózía, panna, litur
gické rúcho tmavé. Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo služby za zosnulých. Čítania radové: Sk 
28,1-31, zač. 51; Jn 21,15-25, zač. 67. Za zosnu
lých: 1 Sol 4,13-17, zač. 270; Jn 5,24-30, zač. 16. 
Nedeľa 30. 5. - Nedeľa Päťdesiatníce. Náš 
prepodobný otec Izák, ígumen Dalmatovho 
kláštora. Liturgické rúcho zelené. Pred svätou 
liturgiou raz kňaz a dvakrát veriaci na kolenách 
spievajú „Kráľu nebeský". Všetky menlivé častí 
sú z nedele Päťdesiatníce. Sk 2,1-11, zač. 3; Jn 
7,37-52: 8,12, zač. 27.
Pondelok 31. 5. - Pondelok Svätého Ducha - 
Presvätá Trojica. Svätý apoštol Hermas. Svä
tý mučeník Hermíáš. Predobrazujúce antifóny. 
Menlivé časti z pondelka Svätého Ducha. Myro- 
vanie. Ef 5,8b-19, zač. 229; Mt 18,10-20, zač, 75. 
Sprievod okolo chrámu (3x): Ev. 1. Mt 12,30-37, 
zač. 47; 2. Mk 13,9-13, zač. 59. 3. Ik 11,9-13, 
zač. 56; 4. Jn 16,2b-13a, zač, 53.
Utorok 1. 6. - Svätý mučeník Justín Filozof 
a spoločníci. Rim 1,1-7.13-17, zač, 79; Mt 4,25- 
5,13, zač. 10.
Poznámka: Do 5. 6., zakončenia sviatku Päfdesiat- 
nice, menlivé častí: Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Vchod a ostatné menlivé častí,

okrem „Ktorí ste v Krista“, sa spievajú z nedele 
Pätdesiatnice.
Streda 2.6.- Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, 
konštantinopolský patriarcha. Rim 1,18-27, 
zač. 80; Mt 5,20-26, zač, 12,
Štvrtok 3.6. - Svätý mučeník Lucilián a spoloč
níci. Rim 1,28-2,9, zač. 81; Mt 5,27-32, zač. 13.
Piatok 4.6. - Náš otec svätý Metrofánes, kon
štantinopolský patriarcha. Rím 2,14-29, zač. 
82; Mk 5,33-41, zač. 14. Voľnica.
Sobota 5. 6. - Zakončenie sviatku Päťdesiat- 
nice. Svätý híeromučeník Dorotej, týrsky bis
kup. Svätý mučeník Kozma, arménsky pres
byter. Rim l,7b-12, zač, 79b; Mt 5,42-48, zač. 15. 
Nedeľa 6. 6. - Prvá nedeľa po Päťdesiatnici - 
Všetkých svätých. Náš prepodobný otec Bessa- 
rion Divotvorca. Prepodobný Hilarión Nový. 
Liturgické rúcho svetlé. Radový hlas je ôsmy, 
evanjelium na utierní pivé. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu a o Všetkých svätých, 
Sláva: kondák z hlasu, l teraz: kondák o Všetkých 
svätých. Prokimen z hlasu a o Všetkých svätých. 
Aleluja: o Všetkých svätých. Pričasten z hlasu (Chváľte 
Pána) a svätým (Radujte sa). Hebr. 11,33-12,2a, zač. 
330; Mt 10,32-33.37-38; 19,27-30.

Vojtech Boháč
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Vaša pomoc neostane neodmenená !
Náš otec biskup ma pred rokom poslal do farnosti Poprad, v ktorej spolu s Tatrancami žije 

2400gréckokatolíkov. Už 28 rokov sa tu slávia naše obrady v rímskokatolíckom kostole. Stavba 
farského chrámu sa začala pripravovať už v roku 1991 no stavať sa začalo až v roku 1998. Až 
dodnes stoja múry chrámu nezakryté, čo spôsobilo ich poškodenie.

Aby sa zachránilo to, čo už je  postavené a aby stavba dostala ešte lepšie využitie, dal otec 
biskup s veľkou finančnou pomocou zmeniť projekt, za čo mu veľmi ďakujem. Okrem chrámu 
pre 180 ľudí, tam bude pastoračné centrum, ktoré bude slúžiť aj iným farnostiam. Pokračo
vanie výstavby je  rozdelené do štyroch etáp. Prvú z nich dokončenie hrubej stavby a je j zakrytie 
musíme urobiť do začiatku zimy.

Viem, že finančná situácia vás a vašich rodín, drahí čitatelia, nie je  jednoduchá a že 
podobných prosieb je  viac. No predsa by som Vás chcel úctivo poprosiť, aby ste nám svojim 
milodarom pomohli aspoň zakryť našu stavbu. Je to posledná možnosť ako zachrániť to, čo už 
je  urobené.

V rodinách našejfarnosti začali teraz putovať relikvie našich otcov biskupov - mučeníkov 
P. P. Gojdiča a V. Hopku. Denne ich prosíme o pomoc a požehnanie pre každého človeka, ktorý 
nám pomôže. Nikto neostane neodmenený, lebo až do konca trvania chrámu sa bude Bohu 
denne prednášať prosba: „Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve... na šľachet
ných a nezabudnuteľných zakladateľov a dobrodincov tohto svätého chrámu... “

Žiaden milodar teda neostane neodmenený. Ďakujem Vám za trpezlivosť pri vypočutí 
našej prosby a za štedrosť Vášho srdca. Prosím všetkých, najmä starých a chorých o modlitby a 
obety za požehnané dokončenie nášho chrámu.

o.Miroslav Bartoš a veriaci farnosti Poprad 

Číslo účtu: 26730562/0200 Ak môžete pomôcť inak: poprad@grkatpo.sk alebo 052/78847  61

mailto:poprad@grkatpo.sk

