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ÚVODNÍK
Všetky staré nábo
ženstvá predstavujú
človeka vo vzťahu
k Bohu ako služobní
ka, ba niektoré priamo
ako otroka. Toto vníJuraj Gradoš
šéfredaktor

manie vychádzalo
z ponímania vlastníc
keho práva otca vzhľa
dom k vlastným deťom, rovnako ako pána
voči svojim otrokom čí sluhom. Tento obraz
Boha ako otca, ktorý rozhoduje o svojich
deťoch, ktoré mu slúžia, sa hlboko vryl do
nášho vnímania jeho samého i každej jeho
činností. Toto ponímanie posluhovania jedné
ho voči druhému je jasne cítiť aj z požehnania,
ktoré udelil slepý Izák svojmu synovi Jakubovi. „Nech tí slúžia ľudia a nech sa sklonia pred
tebou národy. Buď pánom nad svojimi bratmi,
a nech sa tí koria synovia tvojej matky!" (Gn
27, 29a).
Boh sa stavia v očiach ľudí do toho istého
postoja. Faraónovi, ktorý nechce prepustiť
Izrael hovorí: „Prepusť môjho syna, aby mi
slúžil!" (Ex 4, 23a) a opakuje to pri každej
rane, ktorou bil Egypt, kým Izrael neodišiel
z tejto krajiny. Postoj izraelského ľudu voči
Bohu sa dá chápať ako postoj sluhu či skôr
otroka, voči pánovi. Ich slová: „Nechaj nás na
pokoji, budeme slúžiť Egypťanom! Veď lepšie
by nám bolo slúžiť v Egypte, ako zomrieť na
púšti!" (Ex 14,12b) to jasne naznačujú, lebo
slúžiť v Egypte znamenalo byť v otroctve.
Vzťah Boha a vyvoleného ľudu bol chápaný
ako vzťah pána a otroka. Ak otrok či sluha
odmietol poslúchnuť pána, pán ho mohol
trestať, ako uznal za vhodné. Príkladom tohto
správania sa Boha je pobyt Izraelitov na púští
počas 40 rokov, keď Pán trestal ľud za jeho
reptanie, no zároveň sa oň staral, dával mu
jedlo i pitie a viedol ho do zasľúbenej zeme.
Ak je sluha poslušný, pán ho má rád
a zahŕňa ho svojou priazňou. Rovnako aj Boh
oznamuje Mojžišovi svoje rozhodnutie pre
Izrael: „Budeš slúžiť Pánovi, svojmu Bohu, aby
som požehnal tvoj chlieb, tvoju vodu a oddialil
od teba choroby" (Ex 23,25). Celý Pentateuch
i dejiny izraelského a júdejského kráľovstva
sú popretkávané Božím hnevom i požehná
vaním, ktoré zosielal na svoj ľud Izrael podľa
toho, ako mu slúžil. Ak počúval svojho Boha,
bol požehnávaný, ak mu zlorečil a utiekal sa
k iným bohom, bol prekliaty. Celý vzťah medzi
Bohom a starozákonným ľudom sa dá zhrnúť
do ponaučenia, ktoré dal Tobi svojmu synovi
Tobiášovi: „Ak budeš takto slúžiť Bohu, do
staneš aj ty odmenu" (Tob 4,14). Dôvod tohto
počínania tkvie jednak vo vlastníckom práve,
ktoré má Boh voči všetkému, čo stvoril a jed
nak v prezieravosti o budúcnosť. Spravodlivý
Jób na túto otázku odpovedá: „Čí v rukách
jeho nie je šťastie ich...?" (Job 21,16a).
Človek sa vo vzťahu k Bohu cítil v zvlášt
nom rozpoložení. Boha vnímal ako despotu,
ktorý sa snaží nad ním vládnuť, a tak mu
vnucovať svoju vôľu mocou, ktorú má. Vnímal
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to presne v kontexte svojej doby. V o čo
väčšom útlaku bol Izrael, o to úpenlívejšie boli
jeho modlitby O čo viac sa cítil opustený, o to
hlasnejšie volal k Pánovi. Túžil mu slúžiť, lebo
len v službe Bohu videl svoje požehnanie.
Ježiš Kristus poodhalil nám všetkým
pravdu o Otcovi, o Bohu. On nehovorí o Bohu
ako o tyranovi, ale celú službu jemu stavia
do inej polohy. Hovorí o ňom ako o učiteľovi
a službu chápe ako neustále učenie sa. Toto
učenie nás má uschopniť byť podobní Bohu
v maximálnej možnej miere. Neoberá človeka
o Božiu priazeň a požehnanie, ale automatic
ky to nespája so službou Bohu. Naopak,
človeka vyzýva, aby rovnako ako Boh žehnal
a slúžil jeden druhému: „Viete, že vládcovia
národov panujú nad nimi a mocnári im dáva
jú cítiť svoju moc. Medzí vami to tak nebude.
Ale kto sa medzi vami bude chcieť staťveľkým,
bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť
byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. Ako
ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať,
ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za
mnohých" (Mt 20, 25b-28).
A práve v tomto pripodobňovaní sa Bohu
tu na zemi cez službu lásky, cez posluhovanie
ostatným, dobrým i zlým, priateľom i nepria
teľom, človek spoznáva pravú tvár Boha a učí
sa jeho pravde, spravodlivosti a láske. Služba
už nie je vecou podriadenia sa pre nejaké
zištné hmotné dobrá, aleje cestou, po ktorej
človek kráča za dokonalosťou. Slúžiť Bohu
znamená byť mu vo všetkom podobný. A to
nielen v skutkoch a slovách, ale aj v oslávení.
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak mí niekto
slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam
bude aj môj služobník" (J n 12, 26),
V
Svätom písme sa tak stretávame s mno
hými premenami chápania vzťahu Boha a člo
veka. Boh človeka stále požehnáva a vníma
ho ako subjekt svojej lásky: „Stvoril si ho len
o niečo menšieho od anjelov slávou a cťou si
ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad
dielami tvojich rúk" (Ž 8, 6-7a). Lenže človek
mohol Boha spoznávať len na základe už
poznaného. A keď videl, že Boh sa o neho
stará, ako sa pán stará o otroka, o sluhu, vní
mal svoje postavenie voči Bohu rovnako.
Apoštol Pavol to zhrnul slovami: „Veď všetci,
ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi.
Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa
museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adop
tívneho synovstva, v ktorom voláme: ,Abba
Otče! Sám Duch spolu s naším duchom do
svedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti,
sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby sme
s ním boli aj oslávení. A myslím, že utrpenia
tohto času nie sú hodný porovnávania
s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť"
(Rím 8, 14-18).
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Aby všetci, ktorí sú teraz na dovolen
kách, znovu objavili v Bohu svoj vnútorný
súlad a otvorili sa láske k ľudom.
Aby veriaci laici v mladých církvách
dostávali viac pozornosti s dôrazom na
dôležitosť evanjelízácie.
Za úspech Katolíckych dní v Marazellí.
Aby sa účastníci Katolíckych dní v Mariazelli naplnili silou oduševnene ohlasovať
Krista aj doma.

On musí rásť
a mňa musí ubúdať!
Tentokrát sme pre vás pripravili rozhovor s budúcimi novokňazmi
z Košického apoštolského exarchátu.
Skočilo sa vám šesťročné obdobie prí
pravy na kňazstvo. Čo sa odohráva vo
vašom vnútri?
Marek: Cítim v sebe radosť, že som svoje
povolanie naplnil a s Božou pomocou prišiel
až k jeho prestolu. Na druhej strane cítim
v sebe veľkú zodpovednosť pred Bohom
a mojím biskupom, pretože nastáva čas, keď
sa končia roky štúdia a začína skutočný život,
ktorý má byťjedným nádherným svedectvom
o našom nebeskom Otcovi,
Martin: Prežívam radosťz toho, že podstat
ná časťprípravy na život v kňazskej službe je
už za mnou. Trochu výčitiek, pretože som
mnohokrát na tejto ceste zablúdil, no predo
všetkým vďaka Bohu za to, že ma stále
privádza k sebe a vedie ma.

Pamätáte sa na deň, keď vo vás prvý
krát nastal zlom a pocítili ste Božie vola
nie stať sa kňazom?
Marek: Presný deň sa asi určiť nedá,
pretože povolanie neprišlo zo dňa na deň.
Pocítil som ho na strednej škole v druhom
ročníku, ale veľmi a dlho som s ním „bojoval",
pochyboval som sám o sebe, čí som dosť
„hodný“ niečoho takého veľkého, ako je služ
ba kňaza. Odovzdal som celé svoje povolanie
do Božích rúk a jeho vôľu cez rozhodnutie
vladyku som prijal.
Martin. Bol som asi 12 - ročný, keď som
cestou na ihrisko počul zvony. Otočil som sa
a išiel som do chrámu na sv. liturgiu. To bolo
asi prvýkrát, čo som radikálnejšie vykročil za
Kristom,

Nebol niekedy pre vás život v seminári
ťažký? Čo vám pomáhalo rásť a kráčať
s Kristom?
Marek: Bol a veľakrát. Skôr by som
povedal, že len niekedy bol ľahký. V tých
najťažších okamihoch mi pomáhala tichá
modlitba, spoločenstvo bratov, slová povzbu
denia a zamyslenie sa nad krížmi iných. To
ma nútilo pomôcť im a odvádzalo pozornosť
od môjho trápenia. Kráčať vpred mi najviac
pomáhalo vedomie, že kráčam naozaj s ním
a pocit, že mi podáva svoju pomocnú ruku
vždy vtedy, keď to potrebujem.
Martín: Život v seminári i mimo neho je
určite ťažký pre každého, ak zabúda na to, že
naše miesto je vo večnej sláve a nie tu na
zemí. Myšlienka na Ježišove slová: „Idem vám
pripraviť miesto" (Jn 14,3) mi mnohokrát
pomohla i pomáha prekonávať životné skúšky.
Váš najhlbší zážitok zo seminárskych
čias?
Marek: Je veľmi ťažké vybrať jeden mo
ment, Boli to duchovné obnovy a momenty
modlitby, keď som doslova cítil láskavé Božie
pohladenie, jeho lásku a otcovskú starost
livosť.
Martín: Bolo to v 3. ročníku. Tak ako všetci
tretiaci, aj my sme na sviatok sv. Mikuláša roz
nášali darčeky do rôznych ústavov a nemoc
níc. Keď sí prišlo po darček malé dievčatko
na vozíčku, začal som plakať (mal som na tvári
bradu a parochňu, takže to nebolo vidieť),
lebo v tej chvílí som v nej zbadal Krista úplne nevládneho, no nekonečne milujúceho.

poďakovať Bohu za dar kňazského povolania
a milosť, ktorej sa mi dostalo. Prosiť o silu
vydržať v svojej službe tak dlho, ako to bude
treba, za akúkoľvek cenu, aby som nepodľahol
tomu, čo ponúka svet.
Martin: Nájsť si chvíľu ticha... iba on a ja.
Máte predstavu, akým spôsobom bu
dete privádzať ľudí k svätostí?
Marek: Dnešná doba potrebuje silné osob
nosti a charaktery. Ľudí osloví nedeľná homílía, ale tá musí byť podložená životom kňaza
a, naopak, život musí byť podložený homíliou.
Pokiaľ sa budem snažiť dôjsť k svätostí ja,
určíte po tej ceste budú kráčať aj moji veriaci.
Chcel by som ich privádzať nielen krásnymi
slovami, ale hlavne vlastným životom.
Martín: Som hriešny človek, no spolu
s manželkou túžim žiť tak, aby to, v čo verím
a raz budem ohlasovať, bolo v zhode s mojimi
slovami i celým životom. Chcel by som iným
ukázať, že život, ktorý ponúka Kristus, je
neporovnateľne hodnotnejší ako ten, ktorý
ponúka svet.

Dnešná doba je, dá sa povedať, veľmi
ťažká. Nebojíte sa budúcností? Alebo má
vôbec kresťan myslieť na budúcnosť?
Marek: V dnešnej dobe sa mnoho ľudí bojí
o svoju budúcnosť, o to, čo príde. Aj ja som sa
mnohokrát obával o svoju budúcnosť, ale
v jednom momente, pri pohľade späť, som
pochopil, že Boh nerobí nič len tak. S každým
má svoj zámer, a keď sa naozaj a pokojne
odovzdáme do jeho starostlivostí, bude náš
život riadiť svojou prozreteľnosťou oveľa
lepšie, ako by sme to dokázali my samí.
Martín: Kresťan má predovšetkým myslieť
na svoju spásu. Asi najdôležitejšie je prežívať
prítomný okamih, a minulosť i budúcnosť
zveriť do Božích rúk. Ak dovolím Ježišovi konať
v mojom živote to, čo chce on, tak sa nebojím.
Ak mu to nedovolím, tak je so mnou zle už
teraz.

Aké sú vaše plány do budúcností?
Čo som sa neopýtala, a chceli by ste
Marek: Pastoračná služba všetkým, ktorí
povedať?
ju budú potrebovať.
Marek Herňo sa narodil 29.3.1980
Martin: Možno malý
Martín: Pomôžem sí slo
v Michalovciach. Stredoškolské
odkaz pre každého z nás:
vami Kristovho predchodcu:
vzdelanie ukončil na Strednejzdra
„Neboj sa prijať kríž do
„On musí rásť a mňa musí
votníckej škole v Michalovciach
svojho života, Boh je dob
ubúdať!" (Jn 3,30),
a vysokoškolské na GBF v Prešove.
rý Otec a vie, čo robí!"
Čo sa chystáte urobiť
Martín Pavúk sa narodil 2.6.1980
Za rozhovor ďakuje
ako prvé po kňazskej
v Gelnici. Navštevoval Gymnázium
Anna Porhínčáková
vysviacke?
sv. Tomáša Akvínského v Košiciach.
Snímky: archív
Marek: Nájsť si niekde
Vysokoškolské vzdelanie získal na
budúcich novokňazov
tiché miesto a v modlitbe
GBF v Prešove.
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Z KRESŤANSKÉHO SVETA

VATIKÁN: 5.6.2004 odcestoval Svätý Otec
Ján Pavol 11. na pastoračnú návštevu Švaj
čiarska, ktorá je jeho 103. zahraničnou ces
tou. Cieľom návštevy bolo stretnutie s mla
dými švajčiarskymi katolíkmi.
Svätého Otca na vojenskom letisku priví
tali prezident Federálnej rady Jozef Deiss,
apoštolský nuncius v krajine, katolícki bis
kupi na čele s predsedom miestnej biskupskej
konferencie Mons. Amedeom Grabom a ďalší
predstavitelia štátu. Stretnutie mladých
pokračovalo do neskorej noci.
Hlavným bodom druhého a záverečného
dňa pastoračnej návštevy Švajčiarska bola
bohoslužba zo slávností Najsvätejšej Trojice,
ktorú Svätý Otec slúžil spoločne s prítomnými
kardinálmi, arcibiskupmi, biskupmi a kňazmi
na voľnom priestranstve Allmend, neďaleko
športového paláca, kde sa v sobotu večer
uskutočnilo jeho stretnutie s mladými švaj
čiarskymi katolíkmi. Prítomných bolo asi 70
000 veriacich, medzi nimi aj švajčiarsky pre
zident Jozef Deiss í predstavitelia iných kres
ťanských vierovyznaní z krajiny.
Na záver udelil Svätý Otec všetkým svoje
apoštolské požehnanie. (TKKBS/ Rádio
Vatikán).
MARIAZELL: V dňoch 21. až 23. 5. 2004
vyvrcholilo v starobylom rakúskom pútnic
kom meste Mariazell najrozsiahlejšie poduja
tie v oblasti duchovnej integrácie Európy.
V línii hesla „viac o sebe vedieť, viac sa za
seba modliť, viac navzájom spolupracovať"
prebiehal v ôsmich stredoeurópskych kraji
nách celoročný program modlitieb, pútí,
vedeckých sympózií, družobných programov
a projektov mediálnej spolupráce.
V
piatok 21.5. večer doputovalo do
Maríazellu okolo 6000 mladých, medzi nimi
takmer tisíc zo Slovenska, niektorí dokonca
pešo či na bicykloch. V sobotu 22. 5. ráno o
siedmej sa z baziliky pohla procesia so
zázračnou milostivou soškou Panny Márie na
miesto slávností v priestoroch letiska, kam
sa schádzalo asi 100 000 pútnikov, medzi
ktorými bolo takmer 20 000 zo Slovenska.
Heslo celého projektu znelo Ježiš Kristus,
nádej Európy". Púť národov, ktorou celoročný
program vyvrcholil, sa niesla v duchu
Máriiných slov: „Urobte všetko, čo vám môj
Syn povie."
Slávnostnú homíliu predniesol viedenský
arcibiskup kardinál Christoph Schönborn,
ktorý na úvod pozdravil účastníkov z 8
zúčastnených krajín v ich rodných jazykoch.
Všetkých kresťanov vyzval, aby prosili o tri
nádeje pre Európu: prvou je sila zhora, ktorá
nám pomôže prekonávať všetky hranice,
druhou je jednota v rôzností, ktorá neroz
deľuje, ale obohacuje a treťou Máriine slová
v Káne Galilejskej: „Urobte všetko, čo vám
povie".
Na záver liturgie prečítali predsedovia
biskupských konferencií jednu pasáž z po
solstva z Mariazellu vo vlastnom jazyku. Po
slávnostnej liturgii sa konala procesia
s milostivou soškou Panny Márie na prie
stranstve letiska. (TKKBS).
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JÁN PAVOL II. PRIVÍTAL DELEGÁCIE
BALKÁNSKYCH REPUBLÍK PRI PRÍLE
ŽITOSTI SVIATKU SV. CYRILA A METODA
Východní kresťania, ktorí sa pridržiavajú
Juliánskeho kalendára, slávia 13 dní od 11.
mája sviatok svätých solúnskych bratov sv.
Cyrila a Metoda. Pri tejto príležitosti Svätý Otec
v pondelok 24.5.2004 privítal na osobitných
audienciách najvyšších svetských predsta
viteľov Macedónska a Bulharska, ktorí prišli
na návštevu Ríma.
Najprv to bol macedónsky prezident Branko Orvenkovski s manželkou a sprievodom.
Svojou prítomnosťou „vzdávate tradičnú,
láskyplnú poctu svätým Cyrilovi a Metodovi,
apoštolom slovanských národov, ktorých pa
miatka je úctyhodne chránená v Bazilike sv.
Klimenta", povedal Svätý Otec na privítanie
a pokračoval „Vaša krajina múdro a opätovne
potvrdzuje svoje odhodlanie nasledovať cestu
pokoja a zmierenia.... Váš zrak je oprávnene
obrátený k Európe... Skutočne dúfam, že vaše
želania budú prijaté a ozaj vzaté do úvahy

a občania vašej republiky sa stanú jedného
dňa právoplatnými členmi zjednotenej
Európy"
Delegáciu parlamentu Bulharskej republi
ky, vedenú jej predsedom Ogňanom Gerdikovom s manželkou pápež privítal vo francúz
skom jazyku slovami: „V ostatných rokoch
vaša krajina znovu objavila svoje miesto na
medzinárodnej scéne a ide cestou slobody a
demokracie, hľadajúc pritom vyváženú har
móniu medzi jednotlivými národmi. Je zapo
jená do trpezlivej podpory stabilného vytvá
rania inštitúcii v Európskej únií. V tejto súvis
losti, dúfam, že Bulharsko môže uskutočniť
svoje legitímne snaženia v tom, že prinesie
svoj osobitý príspevok k budovaniu Európy."
Podľa V.l.S. - Vatican Information Service
spracoval Vladimír Míroššay

PLNOPRÁVNE POSTAVENIE
UKRAJINSKEJ GRÉCKOKATOLÍCKEJ
CIRKVI BUDE OVOCÍM TRPEZLIVÉHO
SNAŽENIA A MODLITIEB
Predpoludním 3. júna 2004 prijal pápež
na audiencii kardinála Ľubomíra Huzara,
vrchného arcibiskupa Lvova na Ukrajine, spo
lu s členmi Stálej synody Ukrajinskej grécko
katolíckej cirkvi.
Uistenie o svojej náklonnosti a modlitbách,
„s mojím najhlbším obdivom k životaschop
nosti tejto cirkvi a k jej úprimnej vernosti,
ktorá ju charakterizuje po stáročia", Svätý
Otec potvrdil slovami: „Bohatá hrdinskými
svedkami v nedávnej minulosti je vaša cirkev
začlenená do pastoračného programu, ktorý
sa teší veľkodušnou, šľachetnou spoluprácou,
je na chválu duchovenstvu aj laikom pre efek
tívnu, účinnú prácu pri evanjelizácii, umoc
nenú pritom klímou slobody, ktorú dnes
možno pociťovať í vo vašej krajine."
„Z tohto dôvodu,” pokračoval Svätý Otec,
„zdieľam vaše túžby v súlade s kanonickými
a koncilovými cirkevnými poriadkami mať
plnoprávne cirkevné postavenie. Zdieľam tieto
vaše snaženia v modlitbách a taktiež ich pod
porujem, čakajúc na deň stanovený Bohom,
keď budem môcť ako nasledovník apoštola
Petra potvrdiť dozreté ovocie vášho cirkevného
vývoja. Zatiaľ, ako dobre viete, vaša požia
davka je seriózne študovaná, a to taktiež aj
vo svetle vývoja iných kresťanských cirkví."
Ján Pavol 11. povzbudivo predpokladá, že
táto nádejná snaha nebude prekážkou „ k va
šej apoštolskej odvahe alebo príčinou pozme
niť, alebo utlmiť radosť Svätého Ducha, ktorý
riadi a popoháňa kardinála Huzara spolu
s jeho bratmi biskupmi a kňazmi, rehoľníkmi

aj laikmi k väčšiemu odovzdaniu sa verne
ohlasovať evanjelium a konsolidovať vaše
cirkevné tradície"
Svätý Otec Ján Pavol II. týmu uznáva ná
deje predstaviteľov Ukrajinskej gréckokatolíc
kej cirkvi (UGKC) na ustanovenie patriarchá
tu, ale žiada byť trpezlivými, kým sa predlo
žené návrhy nepreštudujú aj s pohľadu a vo
svetle vývoja vzájomných vzťahov s pravo
slávnymi cirkevnými spoločenstvami.
V júli roku 2002 plenárne zasadnutie Sy
nodu UGKC v Kyjeve požiadalo pápeža povoliť
proces zriadenia patriarchátu a udeliť mu
tento titul, čo by bolo v súlade s koncilovým
dokumentom „Oríentalium Ecclesiarum“ -Vý
chodné cirkvi. Ukrajinská gréckokatolícka
cirkev so svojimi viac ako 5 miliónmi veriacich
je najväčšou východnou cirkvou „suí jurís"(t.j.
„vlastného práva" podľa Kódexu kánonovvýchodných cirkví), ktorá je v plnom spoločen
stve s rímskym pápežom.
Pravoslávny ekumenický patriarcha Barto
lomej 1. z Konštantínopola v liste z novembra
minulého roka požiadal Svätého Otca Jána
Pavla 11., aby neustanovil gréckokatolícky
patriarchát v Kyjeve kvôli riziku prerušenia
ekumenických vzájomných vzťahov a obáv
z prudkých reakcií pravoslávnych cirkví a ku
škode teologického dialógu medzi katolíckou
a pravoslávnou cirkvou.
Podľa zahr. zdrojov (V.I.S. - Vatican
Information Service a Zenit) spracoval
Vladimír Míroššay

Spoznávaním Biblie bližšie k svojim blížnym
Každý človek túži po šťastí, láske, porozu
mení. Neprestáva hľadať cestu, ktorá ho
privádza k týmto hodnotám. Jedným zo spô
sobov, ako dosiahnuť tento cieľ, je stretávanie
sa so zjaveným Slovom.
V tomto duchu sa od začiatku školského
roka stretávali deti a mládež Prešovskej
eparchie v školách i vo farnostiach so svojimi
katechétmi a kňazmi, aby tak viac spoznávali
Sväté písmo - konkrétne starozákonné knihy:
Prvú a Druhú knihu kráľov a Matúšovo
evanjelium.
Ich cieľom nebolo len nadobudnúť bohaté
vedomosti z Biblie, ale hlavne ich zúročiť
vo svojom živote.

Eparchiálne kolo biblickej olympiády sa
uskutočnilo 5. mája 2004 v Prešove v priesto
roch Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty
Prešovskej univerzity. Na úvod tohto stretnutia
sa kzúčastneným prihovoril Mons. ThDr. Ján
Babjak, SJ, prešovský eparcha, ktorý zdôraznil
potrebu spoznávania a žitia Ježiša skrze jeho
slovo - Sväté písmo. Povzbudil prítomných,
aby si svoje stretnutie s Ježišom nenechávali
pre seba, ale boli, tak ako apoštoli, hlásateľmi
jeho lásky. Túto súťaž ukončil biskupský vikár
Mgr. Pavol Peter Haľko, OSBM.
Výsledky:
A. kategória -1. a 2. ročník ZŠ
1. miesto- CZŠ sv. Egídia, Bardejov: Matúš
Greško, Miriam Capova, Jana Zorvanová

2. miesto - farnosť Tichý Potok: Dávid Čarák, Slavomír Bílek, Anna Kulpová
3. miesto - ZŠ Sídlisko 11., Vranov n. T.:
Patrik Novák, Miriam Sucká, Nikola Bakajsová
B. kategória - 3. a 4. ročník ZŠ
1. miesto - farnosť Fulianka - Agáta Krajňáková, Erika Ríndošová, Šimon Matejovský
2. miesto - ZŠ Sídlisko 11., Vranov n. T.: Do
minik Kovalík, Alena Nováková, Zuzana Rozkošová
3. miesto - CZŠ sv. Egídía, Bardejov: Andrej
Petríčko, Samuel Zorvan, Dávid Zimovčák
1. kategória - 5 .- 9 . ročník ZŠ
1. miesto - ZŠ Havaj: Tomáš Pecuch, Ivana
Pecuchová, Viktória Žolnová
2. miesto-ZŠ Orlov: Dominika Gočmanovská, Dana Tínathová, Michaela Michalová
3. miesto - ZŠ Lutína: Petra Čorňáková,
Denisa Duháňová, Mária Šoltýsová
2. kategória - stredné školy
1. miesto-Gymnázium, Medzilaborce: Mo
nika Kačurová, Zuzana Krajňáková, Renáta
Vladyková
2. miesto - Gymnázium T. Ševčenka, Pre
šov: Ivana Potočňáková, Patrícia Rošková,
Dávid Palaščák
3. miesto-Gymnázium, Stropkov: Martina
Fečkanínová, Jana Fečkaninová, Štefánia
Čepová
Družstvá umiestnené na prvých troch mies
tach v kategórii A a B sa zúčastnia Eparchiálno-exarchátneho kola biblickej súťaže v dňoch
13. -15. mája 2004 v saleziánskom mládež
níckom rekreačnom centre Borda.
Víťazné družstvá 1. a 2. kategórie, ZŠ Havaj
a medzílaborecké gymnázium Medzilaborce,
budú reprezentovať našu Prešovskú eparchiu
na Celoslovenskom kole biblickej olympiády,
ktoré sa uskutoční v Prešove v dňoch 16. -18.
júna 2004.
Diecézny katechetický úrad, Prešov

Posviacka novej fary v Iňačovciach
„Nech v tomto dome prebývajú tvoji svätí
anjeli a ochraňujú ho v pokoji. Daj, Pane, aby
na ňom vždy spočívalo tvoje sväté požeh
nanie.." Aj týmito slovami vladyka Milan,
košický apoštolský exarcha, posvätil dňa 24.
4. 2004 novú farskú budovu v Iňačovciach.
Picd b rokmi posvätil náš obnovený chrám,
aby archijerejská sv. liturgia, ktorú sme slávili
za prítomnosti kňazov i veriacich katolíckych
i nekatolíckych obradov, bola pre Boha ľúbez
nou vôňou a zároveň vďakou, vychádzajúcou
z našich sŕdc. Po jej skončení na nás čakal s veľkou vierou začala námaha ľudských rúk
slávnostný obed a po ňom sa na obecnom našich veriacich, spojená s častým sebazapihrisku odohral futbalový zápas kňazi verzus rením a veľkou obetou, podporená každodenvýber Iňačoviec, ktorý sa skončil víťazstvom nýmí modlitbami a nemalými finančnými darhostí s kapitánom mužstva vladykom Mila- mi zo strany exarchátu, obecných úradov,
nom.
sponzorských firiem a našich veriacich. Bez
Nová farská budova stojí na základoch sta- toho všetkého by sa toto veľké dielo nikdy
rej fary, ktorú sme museli zbúrať, pretože uskutočnilo. Všetkým dobrodincom ešte raz
nebola vhodným miestom pre zdravé bývanie Pán Boh zaplať!
kňaza s rodinou. A tak sa na jar roku 2001
Martin Míkula
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PREŠOV: ... Jozef teda býval v Egypte:
on aj dom jeho otca. ... Raz potom Jozef
povedal svojim bratom: Ja už zomriem, ale
Boh sa vás istotne ujme a vyvedie vás z tejto
krajiny do krajiny, ktorú odprisahal Abrahá
movi, Izákovi a Jakubovi. Nato dal Jozef
Izraelovým synom prisahať a povedal: Keď
sa vás Boh zaujme, preneste moje kosti
odtiaľto!..." (Gn 50, 22-25).
Z hliny zeme je stvorený človek, a práve
k tejto zemí, k hrude, na ktorej rástol, ktorej
kvety voňal a vzduch dýchal, sa pod ťarchou
svojho veku skláňa, až sa s ňou znova spojí
a objíme, ako dieťa objíma svoju matku. Je
to puto plné tajomstva, puto, ktoré ťahá a drží
zrak duše upretý často tam, kdeje rodná zem.
História Gréckokatolíckej cirkvi na Sloven
sku po r. 1950 je nám veľmi dobre známa.
Už však oveľa skôr, po ukončení 11. sv. vojny,
nepriateľ našej Cirkvi začína vyčíňať na
východ od nás, tam, kde znášajú dlhodobé
tlaky vládcu temna. Kresťania, medzi nimi
aj veľa kňazov i rehoľníkov, sú nanovo vyvá
žaní do vyhnanstva. Niektorým sa však po
darí zachrániť sa útekom.
Takýto osud stíha aj naše sestry v oblasti
Haliče, západnej Ukrajiny. Utekajú na západ,
prechádzajú našimi krajmi, skrývajú sa
všade, kde je to možné. Aj budova terajšieho
gréckokatolíckeho seminára, vtedajší siroti
nec, kde do júna 1949 bolo umožnené ses
trám služobniciam bývať a starať sa o siroty,
mnohé z ukrajinských sestier ukrýva pod
svoju strechu. Božia prozreteľnosť však dbá
na svojich verných a ponúka všetky možné
spôsoby, ako tým, čo sú v práve, usmerňovať
cesty. Po ukrývaní v našich kláštoroch čí
v súkromných domoch príbuzných tunajších
sestier sa naskytá možnosť umiestniť sestry
Ukrajinky dlhodobejšie v Uherskom Hradiští.
Sestry sv. Kríža tam totiž majú nemocnicu
a práve medzi ne môžu služobnice zapadnúť
a zároveň tam pracovať. Ďalšie miesta dočas
ných pobytov našich predchodkýň, v pravom
zmysle slova vyhnankýň, boli: Kostolná pri
Trenčíne s namáhavým spracovávaním
priadze, Krásna Lipa s textilkou a Kolešovice
v západných Čechách s domovom dôchod
cov.
Najbližšie roky prinášajú však neustále
prenasledovanie Gréckokatolíckej cirkvi aj
u nás. Odhaľuje sa nelegálny pobyt mnohých
na území Československa a sestry znova
musia utekať, tentoraz do Poľska. Tie, ktorým
sa tu podarilo ostať, dožívajú svoj život už
väčšinou obklopené aj služobnicami zo Slo
venska, rovnako vyhnankyňami na cudzom
území. Vo vtedajšej situácií nebolo možné
vzdať úctu zosnutým sestrám byzantského
obradu ináč, ako vyslúžením pohrebu
rímskokatolíckymi kňazmi a uložením do
hrobov na miestnych cintorínoch.
Uplynulo pol storočia a hroby našich
sestier na Morave i na západnom Slovensku
nezarástli trávou. Celé roky sa o ne starali
dobrí ľudia - či už sestry iných kongregácií,
alebo laici. Nastala však chvíľa, keď bolo
možné pristúpiť k exhumácií telesných
pozostatkov aspoň tých sestier, ktoré zomreli
v päťdesiatych rokoch, a to sr. Longíny Oľgy
Abrahamovíčovej, sr. Chrizostomy Tekly
Kozákovej a sr. Jeremie Márie Petríkevičovej.
Ich telesné pozostatky boli dňa 18. 5. t. r.
prevezené do Prešova. V deň oddania Paschy,
19. mája, v kňazskom seminári v Prešove, po
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speve voskresného kánonu bola nad nimi
v cirkevnoslovanskom jazyku slávená sv.
liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Vladyka Ján
Babjak, SJ, prešovský eparcha, v homílii
vyzdvihol veľkú vieru všetkých, ktorí prežili
v minulosti utrpenie pre Krista, ale aj to, že
si zaslúžilí ležať blízko svojich. Ich životy nám
budú povzbudením stále, koľkokrát sa zasta
víme v modlitbe pri ich hroboch.
Po skončení sv. liturgie, ktorú spolu
s vladykom koncelebrovali kňazi zo seminá
ra, bolí tri truhly s ostatkami uložené do spo
ločného hrobu sestier služobníc na mestskom
cintoríne v Prešove. Po modlitbe panychídy
vladyka zapečatil hrob až do druhého
a slávneho príchodu nášho Spasiteľa.
Našim sestrám bolo pripravené putovanie
vyhnanstvom. Ďaleko od rodnej hrudy, od
svojich krajaniek, s ktoiými ruka v ruke kedy
si začínali slabikovať abecedu zasväteného
života, dávali svoje životy ako sviece, pre
ktoré nie je dôležité, komu dávajú svetlo.
Nech teda konečne spočívajú v zemi
skropenej krvou gréckokatolíckych mučení
kov, v zemi im zasľúbenej. Takto sa splní
prianie predstavených z 50.-tých rokov, ktoré
často pripomínali mladším sestrám: „Ak to
bude možné, prevezte ich do Prešova." (Sr.
Dominika, SSNPM).
PREŠOV: V stredu 19.5.2004 sa na Grécko
katolíckom biskupskom úrade v Prešove
uskutočnilo stretnutie riaditeľov a učiteľov
cirkevných škôl Prešovskej eparchíe s prešov
ským eparchom Mons. ThDr. Jánom Babjakom, SJ. Stretnutie sa uskutočnilo pri prí
ležitostí sviatku Nanebovstúpenia Pána, ktorý
je zároveň Dňom katolíckych škôl a odovzdá
vania morálnych ocenení pedagogickým
a nepedagogickým zamestnancom škôl.
Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia kraj
ských školských úradov v Prešove a v Ko
šiciach. Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove
a diecézny školský úrad udelili piatim vybra
ným pedagógom a nepedagogickým zamest
nancom poďakovanie, ktoré oceneným
odovzdal vladyka Ján Babjak a prednosta
Krajského školského úradu v Prešove Ing.
Ľubomír Štofaník. Otec biskup vo svojom
príhovore ocenil náročnú prácu pedagógov
í ostatných zamestnancov cirkevných škôl
a zdôraznil, že v dnešnej dobe je obzvlášť
potrebné vnášať do života detí a mladých ľudí
duchovné hodnoty. Vyslovil presvedčenie, že
na katolíckych školách je to naozaj tak. Potom
nasledoval kultúrny program žiačok SZŠ sv.
Bažila Veľkého v Prešove, po ktorom bola
v novoposvätenej kaplnke biskupského
úradu spoločná modlitba. Stretnutie bolo
ukončené spoločným obedom. V Prešovskej
eparchií pôsobí sedem cirkevných škôl:
Stredná zdravotnícka škola sv. Bažila Veľkého
v Prešove, Cirkevná základná škola sv. Juraja
vo Svidníku, Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho
v Humennom, Cirkevná základná škola Pod
ochranou Bohorodičky v Tichom Potoku,
Cirkevná základná škola v Roškovciach,
Cirkevná materská škola sr. Jozafaty v Lutine
a novozriadené Gymnázium blahoslaveného
Pavla Petra Gojdiča v Prešove. (Ľubomír
Petrík /ISPB).
PREŠOV: Vo štvrtok 20.5.2004, sviatok
Nanebovstúpenia Pána, udelil prešovský
eparcha Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, v Kated
rále sv. Jána Krstiteľa v Prešove nižšie svä3 0 0
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1. máj v Litmanovej
radosťou sme sa zúčastnili na krížovej
1.
máj 2004 bol pre mnohých ľudí v našej S
vlasti dňom osláv a zábav na námestiach, pri ceste pri výstupe na horu, potom sme boli
účastní na slávení Eucharístíe, ako aj na
príležitostí vstupu našej krajiny do EÚ.
Zaiste každý mohol tento deň prežiť podľa mariánskom molebene. Čas nám rýchlo
svojich predstáv, ale pre nás veriacich je tento ubiehal a ani sme si nevšimli, že je čas vrátiť
deň, ako aj celý mesiac máj v znamení Márie. sa domov. Na spiatočnej ceste sme boli
S ňou sme chceli aj my, veriaci farností naplnení veľkou vďakou našej nebeskej Matke
Pakostov a filiálnej obce Ruská Kajňa, za milostí, ktoré sme si mohli vyprosiť na tomto
spočinúť pri nohách jej Syna.
Dnešný človek v zázraky neverí, ale my,
vďační veriaci, chceme vydať svedectvo, že
to tak nie je. Po mnohých rokoch, keď v nás
horela túžba putovať do Litmanovej a nijako
sa nám to nedarilo, prišiel náš duchovný otec
František Kuzmíak s pozvaním na púť.
Ale kameň úrazu bol v tom, že sme sí zrazu
uvedomili, že najmenej 5 rokov sme sa márne
snažili o túto púť, pretože nikdy nás nebolo
dosť na to, aby sme zaplnili autobus. Ale po
povzbudivých homíliách nášho duchovného
otca sme sa na to odhodlali. Aké bolo naše svätom mieste a s radosťou sme obetovali
prekvapenie, keď sme na púť odchádzali naše modlitby za lásku a jednotu, ako aj za
dvoma autobusmi. Naše svedectvo je o tom, to, aby všetci kňazi bolí ako náš o. František.
Bohu a Márii nech je veľká vdäka!
že Boh koná v našich životoch veľké veci. Tam
sme si uvedomili, že Ježíš je živý a mocný aj
M. Durílová, A. Metyľová, ml.
dnes.

Odpustová slávnosť Pánovho Nanebovstú
penia v Zemplíne i Regionálna prehliadka
cirkevných speváckych zborov - „Chváľme
nášho Pána“ v ekumenickom duchu
V
nedeľu 23.5.2004 slávili gréckokatolícimladí kalvíní - speváci z cirkevného zboru
v Zemplíne odpustovú slávnosť, pretože ich reformovanej cirkvi v Malom Kamenci, ktorí
chrám, postavený na mieste niekdajšieho svoje vystúpenie pripravili spolu s Ľudovou
slovanského hradiska z čias Veľkomoravskej školou umenia v Strede nad Bodrogom a po
ríše, je zasvätený sviatku Pánovho nanebo nich nasledovali rímskokatolícki zboristi
vstúpenia. V tomto starobylom sídle celej z Čiernej nad Tisou, svedčí o tom, že toto milé
Zemplínskej župy, obcí na sútoku Ondavy nedeľné podujatie sa udialo v ekumenickom
a Laborca, ktorá je svetoznáma svojou bo duchu. Okrem ekumenického charakteru toto
hatou históriou, (na škodu veci však len medzi nábožensko-kultúrne podujatie v Zemplíne archeológmi a historikmi), sa konala ekume Zempléne, kde nepočuť o nejakých nezhodách
nická prehliadka speváckych zborov. V Chrá medzi Slovákmi a Maďarmi alebo nedajboh
me Nanebovstúpenia sa po doobedňajších medzí katolíkmi a protestantmi v tejto národ
slávnostných bohoslužbách zišli prevažne ne a konfesionálne zmiešanej oblasti, je aj
mladí ľudia, aby preukázaním svojich talentov pekným príkladom ínkulturácíe -vzájomného
- spevom í hudobným umením okrášlili sláv prelínania sa kultúry a náboženských preja
nostnú odpustovú atmosféru. Svoje snaživé vov ku sláve a chvále Najvyššieho.
Celé podujatie zapadlo do rámca projektu
predsavzatia chváliť nášho Pána takýmto
spôsobom predviedli cirkevné súbory mla Košického samosprávneho kraja (KSK)
dých gréckokatolíkov z Bielu, chrámový zbor s názvom „ Tokaj -klenot Európy", ktorý v máji
Rímskokatolíckej cirkvi z okresného sídla prebieha na východe Slovenska pod záštitou
Trebíšova a hudobno-spevácka skupina cir predsedu KSK Rudolfa Bauera s finančnou
kevného zboru reformovanej cirkvi v sused podporou Ministerstva kultúry SR a Medziná
ných Ladmovciach. To, že prehliadku otvárali rodného vísegradského fondu.
Vladimír Miroššay
N A B U D Ú C E SI P R E Č Í T A T E

SPRÁVY: Mons. Já n Hírka v Herľanoch - Spolok sv. Já n a Krstiteľa znovu
obnovený... - Na návšteve Ukrajiny
BIBLIA PRE KAŽDÉHO: Veža Bábel - SVÄTÝ: Náš prepodobný otec Síseos
Velký - MODLITBA OTCOV PÚŠTE: Kristus ako modlitba

SPIS NESPÍŠ?
Dňa 8. mája 2004 dvadsaťjeden autobusov kosti popísala výhľad na okolité kopce, lesy
s takmer tisíckou detí a mládeže z rôznych lúky, Kojšovskú hoľu. Keďže do nás začali
kútov nášho exarchátu smerovalo na Spíš do dobiedzať chladné dážd'ové kvapky, museli
farnosti Kojšov, kde sa tento rok, tak ako už sme sa začať vyzbrojovať dáždnikmi a prši
býva dobrým zvykom, konalo celoexarchátne plášťami a chtiac-nechtíac pokračovať ďalej
turistickéstretnutie detí a mládeže s vladykom v ceste. Tretie stanovisko bolo v tzv. „Škriatko
Milanom,
ve", kde mali deti vytvoriť hlavy škriatkov
Po počiatočných obavách organizátorov z materiálu, ktorýsi vzali na predošlom stano
i účastníkov zo štvordňového lejaku sa v so visko. Naučili sa tu spievať pesničky v škriatbotunadránom dážď predsa len utíšil. Modlit kovskej rečí (namiesto všetkých samohlások
by boli vyslyšané. Slnko síce nesvietilo, ale sa dávalo „í"). Pre silný vietor sa muselo po
nepršalo. Okolo ôsmej hodiny ráno začali do kračovať v ceste ďalej. Blato, ktoré nás sprevá
Kojšova prichádzať prvé autobusy plné horli dzalo počas celej cesty, bolo najhoršie na po
vých turistov.
slednom úseku trasy. Prudký kopec sa zvažo
val do veľkého „liečivého" (ako si viacerí okla
maní mysleli) blata. 1napriek upozorneniam
animátorov niektorí šťastlivci okúsili bahenný
kúpeľ. Tesne pred cieľom sme sa dočkali aj
medvedieho cesnaku, ktorého bolo požeh
nane.
Mládežnícka túra bola spojená s výstupom
na Folkmarskú skalu. Niektorí účastníci to
zvládali rýchlejšie, menej zdatní pomalšie. No
vdáka domácej mládeži, ktorá ich usmerňo
vala a povzbudzovala pri výstupe, všetci túto
trasu „hravo" zvládali. O zábavu sa pričinili
Asi ohodinku neskôr bola už lúka pri čistič domáci najmä vtedy keď sa začali rozprávať
kepred dedinou celkom zaplnená. A program tzv. „škríatkovskou rečou". Mnohí cezpoľní si
sa mohol začať! Miestny farár o. Marek Hor- mysleli, že je to druh kojšovského nárečia.
ňákspolu svladykom Milanom privítali účast
níkova spolu s nimi sa pomodlili jeden desia
tok ruženca. Po organizačných pokynoch
a rozdelení mládeže na ťažšiu a ľahšiu trasu
sa mohli starší a zdatnejší turisti vydať na 11
kmdlhú cestu, ktorá viedla hore vlekom, po
tom na Folkmarskú skalu, okolo Kojšovskej
skaly a končila sa na Rimarke, lúke pod Turňa
mi. O niečo neskôr sa na ľahšiu cestu (4 km)
vydala aj mladšia mládež spolu so svojimi anímátormi. Hneď na začiatku ich čakal „dobro
družný" úsek, prechod cez lavičku ponad
rozbúrený potok. Najťažšou časťou detskej Okolo poludnia väčšia časť účastníkov dlhšej
trasy bolo zvládnutie výstupu na vlek. Po tejto trasy šťastlivo dorazila do cieľa. A mohla sa
časti čakal všetkých prvý zaslúžený oddych. začať dlho očakávaná opekačka. Keď do cieľa
Mohli sme sa pokochať krásnym výhľadom na dorazili aj poblúdenci, začal sa moleben k Bo
Folkmarskú skalu a okolitú krajinu. Už tu sa horodičke, ktorý viedol otec vladyka spolu
niektorí účastníci vyjadrili, že sú radi, že sa s ostatnými kňazmi. Potom program pokračo
vydali po šli na detskej trase. Po krátkej pre val futbalom, vybíjanou a voľnou prechádz
stávke a desiatej sa pokračovalo ďalej. Cesta kou. Najmä starší z účastníkov navštívili skal
bola pre lepšiu orientáciu už dopredu označe nú stenu nazývanú Turniská, ktorá bola mies
ná modrými a oranžovými stužkami. Na dru tom celoeurópskeho stretnutia horolezcov.
hom stanovisku, na lúke pod Kojšovskou ska Otcovia spolu s vladykom malí možnosť
lou, po dotankovaní síl mali chlapci a diev vyskúšať sí varenie tradičných halušiek. Okolo
čatá malú aktivitku. Každý si musel z lesa tretej popoludní sa začali pomaličky rozchá
vziať niečo, čo ho zaujalo (lístok, kamienok, dzať všetci domov. Prevažne „zažratí" fanúši
konárik...). Potomhlavná zodpovedné v krát kovia hokeja sa ponáhľali, aby videli hokejový
zápas vo svojich obývačkách a nepočkali na
„veľkoplošnú obrazovku", ktorá bola nachys
taná pred chrámom.
Poďakovanie za túto krásnu akciu patrí
hlavným organizátorom - otcovi Marekovi
a kojšovskej mládeži i všetkým, ktorí sa na nej
zúčastnili. Najväčšia vďaka však patrí našej
nebeskej Matke a jej Synovi, že nám dopriali
krásne počasie a výlet bez zranení.
PÁN BOH ZAPLAŤ!
mladí z Kojšova
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tenie - subdiakonát desiatim bohoslovcom
Prešovskej eparchie. Subdiakonát je druhým
stupňom ku kňazstvu. Je vyššie od čitateľa,
ale nižšie od diakona, čo je vyjadrené aj
v samotnom názve subdiakon - poddiakon.
Túto službu biskup udeľuje v lodi chrámu
pred začiatkom svätej liturgie vkladaním rúk
na svätenca, pričom prednáša modlitbu,
ktorá má vyprosujúci charakter. Biskup prosí,
aby Boh svätenca zachoval vo všetkom, aby
si zaľúbil krásu Božieho chrámu, aby ho Boh
zasadil a nechal rásťv chráme ako olivovník
plný olív. Potom na znak svojej služby subdia
kon prijíma džbán s vodou a zlieva vodu na
ruky biskupa. Úlohou subdiakona je strážiť
kráľovské dvere na ikonostase, aby nikto
nepovolaný nevošiel do svätyne. Chystá pre
kňaza posvätné nádoby. Pri výzve diakona:
Ohlásení odíďte! vyvádza katechumenov ohlásených čakateľov na krst von z chrámu,
pretože do krstu sa zúčastňujú na slávení
liturgie slova - liturgie katechumenov, ale nie
na liturgii Eucharistie - liturgií veriacich.
Stará sa o čistotu oltára, liturgických nádob
a liturgického priestoru, oblieka do liturgic
kého rúcha kňaza a biskupa a zlieva vodu
na ruky biskupa. Slávnosť pokračovala archijerejskou svätou liturgiou. V homílií vladyka
Ján subdiakonom, ale aj všetkým veriacim
pripomenul dôležitosť Božieho slova, ktoré
hovorí o Božej láske a o Kristovom vykupiteľ
skom diele. Subdiakonom povedal aj tieto
slová: „Vy, bratia bohoslovci - subdiakoni,
sa pripravujete na prijatie sviatosti kňazstva.
Boh dáva poslanie každému človekovi. Preto
je veľmi dôležité, aby sa na to poslanie človek
zodpovedne a svedomito pripravoval. Verím,
že aj toto svätenie vám pomôže intenzívnejšie
sa pripravovať na kňazskú službu. Dnešným
dňom prijmite také predsavzatie, že Božie
slovo bude každý deň vo vašich rukách, aby
ste vedeli ľuďom svietiť dobrým príkladom
a slovom. Všetci sa povzbuďme skutočnosťou,
že pri plnení nášho poslania môžeme rátať
s Božou pomocou, ktorú nám poskytuje aj cez
svoje slovo." Slávnosť bola zakončená pápež
skou hymnou a myrovaním. (Ľubomír Petrík
/1SPB).
PREŠOV: V sobotu 29.5.2004 dopoludnia
navštívili Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove delegáti XV. Medzinárodného kongresu
kresťanských železničiarov a zamestnancov
pôšt, ktorý sa uskutočnil 24.-28.5.2004
v Košiciach. V historických priestoroch bis
kupskej rezidencie ich privítal prešovský
eparcha Mons. Ján Babjak, SJ, spolu s protosynkelom o. Vladimírom Skybom a kancelá
rom o. Ľubomírom Petríkom. Najprv si spo
ločne prezreli Katedrálu sv. Jána Krstiteľa
v Prešove, kde vladyka Ján predniesol hosťom
krátky výklad o katedrále, zoznámil ich so
životom a mučeníctvom blahoslavených
bískupov-mučeníkov Pavla Petra Gojdiča
a Vasiľa Hopká, ktorých relikvie sú uložené
práve v tejto katedrále, ako aj s históriou
Gréckokatolíckej cirkvi a ukázal im vernú
kópiu Turínskeho plátna. Potom bolo vo veľkej
zasadačke biskupskej kúrie, kde sú obrazy
všetkých doterajších biskupov Prešovskej
eparchie, neformálne stretnutie pri čaši vína.
Zahraniční hostia prejavili veľký záujem o po
hnutú novodobú históriu Gréckokatolíckej
cirkvi a o špecifiká, ktoré ju charakterizujú.
Stretnutie sa nieslo vo veľmi srdečnej atmo
sfére a ako doplnkový program nemalou
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mierou prispelo k hodnotnému priebehu
kongresu. (Ľubomír Petrík/ISPB).
TORYSKY: V nedeľu 30.5.2004 sa v
rázovitej spišskej obci Torysky v okrese Le
voča a protopresbyteriáte Poprad uskutočnili
oslavy 720. výročia prvej zmienky o obci a
30. výročia založenia folklórneho súboru
Javorina. Oslavy sa začali slávnostnou svätou
liturgiou v miestnom Chráme Ochrany Pre
svätej Bohorodičky, ktorú slúžil riaditeľ kan
celárie Gréckokatolíckeho biskupstva v
Prešove o. Ľubomír Petrík spolu s domácim
duchovným otcom Petrom lľkom a o. Marce
lom ll'kom, správcom farnosti Koloníca.
Spevom liturgiu sprevádzal chrámový zbor
z gréckokatolíckej farnosti vo Svidníku.
Veriaci v Toryskách prichádzajú do chrámu v
kroji, čo ešte viac umocnilo zážitok hostí
prítomných na liturgii. Program pokračoval
sadením májov spojeným so sprievodom
obcou a kultúrno-spoločenskými podujatia
mi, kde všetkých privítal starosta obce. S
prednáškou na tému Gréckokatolíci na Spiší
vystúpil jeden z bývalých správcov tejto far
nosti o. Doc. ThDr. Peter Šturák, PhD., terajší
protopresbyter Sabinovského protopresbyteriátu a vysokoškolský pedagóg. V kultúrnom
programe sa prezentovali predovšetkým
domáci z jubilujúceho súboru Javorina, ale
aj hosťovské súbory z iných obcí. Starosta
obce predstavil nové CD domáceho súboru
Javorina s názvom „EJ a jaka to dobra tota
hostinočka". Večer program pokračoval
veselicou. Torysky majú 428 obyvateľov, ktorí
sú takmer všetci gréckokatolíckeho vyznania.
Z tejto obce pochádzal prvý gréckokatolícky
mukačevský biskup po osamostatnení Mu
kačevského biskupstva Ján Bradač, ale aj
dälšie osobností náboženského a spoločen
ského života. (ThDr.Ľubomír Petrík/ISPB).
TRENČÍN: V nedeľu 6.6.2004 o 10.30 hod.
po prvýkrát slávil prešovský eparcha Mons.
Ján Babjak, SJ, slávnostnú archíjerejskú svätú
liturgiu Kostole sv. Anny na Námesti sv. Anny
v Trenčíne. Tento rímskokatolícky chrám
poskytol na slávenie gréckokatolíckych
bohoslužieb nitriansky biskup kardinál Ján
Chryzostom Korec. Dnešnou východnou
svätou liturgiou sa začína pravidelné slávenie
východných liturgií v tomto chráme každú
nedeľu o 10.30 hod. Sväté liturgie budú sláviť
kňazi z gréckokatolíckej farností v Bratislave.
Srdečne pozývame na tieto liturgie do Kostola
sv. Anny všetkých obyvateľov Trenčína
a okolia, obzvlášť gréckokatolíkov. Spolu
s vladykom Jánom svätú liturgiu slávili
ceremoniár Biskupského úradu v Prešove o.
Jozef Urvínitka, rektor Kňazského seminára
blahoslaveného biskupa mučeníka Pavla
Petra Gojdiča v Prešove o. Vasiľ Kormaník
a protopresbyter Bratislavského protopresbyteriátu o. Peter Rusnák. Vo východnom
obrade bola Nedeľa všetkých svätých. Preto
v homílii otec biskup zdôraznil, že všetci sme
kandidátmi neba. Po skončení svätej liturgie
boli prítomní svedkami nevšednej udalosti.
Otec biskup Ján Babjak, SJ, odovzdal prof.
Jánovi Komorovskému Rád sv. Silvestra, ktorý
mu udelil Svätý Otec Ján Pavol 11. ako odbor
níkovi na ruskú náboženskú literatúru a spiri
tualitu, najmä na život a dielo Solovjouľ??.
Slávnosť spevom sprevádzal bohoslovecký
Zbor sv. Romana Sladkopevca z kňazského
seminára v Prešove.(Ľubomír Petrík/ISPB).
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Prvé sväté prijímanie v Sečovskej Polianke
Hovorí sa, že v živote človeka je iba nie dobier od Boha. Kto chce prijať Ježiša Krista
koľko vzácnych - pamätných dní. Zo všetkých v eucharistickom prijímaní, musí byť v stave
výnimočných dní je určite na prvom mieste milosti. Tak, ako Cirkev pripravuje Eucharistiu,
deň prvej svätej spovede a prvého svätého aj Eucharístía buduje Cirkev.
prijímania. Zamysleli ste sa už niekedy nad
Všetci vieme, že dobré priateľstvo je veľmi
tým prečo? Tretiaci, ktorí sa pripravovali na vzácna vec a najkrajšou vlastnosťou dobrého
tento veľký a radostný okamih, to pochopili priateľstva je vernosť. Vo sviatosti zmierenia
nielen počas prípravy na hodinách nábožen sa nanovo stávame priateľmi Ježiša Krista
stva v škole, ale aj v chráme. Určíte si na tento a v prijímaní Najsvätejšej Eucharistíe sa utvr
veľký deň svojej prvej spovede a prvého dzujeme vo vernosti s ním. Ježíš Kristus sa
svätého prijímania spomenuli aj ich rodičia, ukázal ako najvernejší priateľ predovšetkým
ktorí sa spolu s nimi zúčastňovali na tejto tým, že zobral na seba našu smrť a udelil nám
príprave. 1my skúsme nájsť odpoveď, prečo svojho vlastného Ducha života (porov. KKC
713).
sú to najkrajšie dní v živote človeka.
Pokánie. Hriech je najväčšie zlo. Má
zhubné následky na jednotlivca, Cirkev i spo
ločnosť. Ak si človek toto nebezpečenstvo
hriechu z milostí Boha uvedomí, chce konať
nápravu. Sviatosť pokánia sa skladá z viace
rých úkonov kajúcnika, ktoré tvoria jeden
celok, a z kňazovho rozhrešenia. Úkony kajúc
nika sú: ľútosť a predsavzatie polepšiť sa:
spoveď, čiže vyznanie hriechov spovedníkovi;
a vykonanie skutku kajúcností, ktorý nám
udelil spovedník, a iné skutky, nahradzujúce
spôsobenú škodu. Duchovné účinky sviatostí
pokánia sú: zmierenie s Bohom, ktorým
Dňa 15. mája 2004 vo farností Sečovská
kajúcnik získava milosť; zmierenie s Cirkvou;
odpustenie večného trestu; odpustenie, aspoň Polianka deväť chlapcov a tri dievčatá obno
čiastočné, časných trestov, ktoré sú následka vili svoje priateľstvo s Ježišom Kristom vo svia
mi hriechov; pokoj a spokojnosť svedomia tostí zmierenia a 16. mája 2004 po prvýkrát
a duchovná útecha; vzrast duchovných síl pre prijali tieto deti Najsvätejšiu Eucharistiu, aby
ňou posilňovaní mohli zostaťvernými priateľ
kresťanský boj.
Eucharístía. Eucharistía je srdcom a vrcho mi Ježiša Krista počas celého svojho života.
Želám všetkým prvoprijímajúcím chlap
lom života Cirkvi. Je to pamiatka Kristovej
Veľkej nocí, čiže diela spásy uskutočneného com a dievčatám na celom Slovensku, aby
Kristovým životom, smrťou a zmŕtvychvsta svojho najlepšieho priateľa Ježiša Krista nikdy
ním, diela, ktoré sa sprítomňuje liturgickým nezradili. Ak by sa tak pre ľudskú slabosťstalo,
slávením. Sám Kristus prostredníctvom služby nebojte sa, ale s odhodlaním a radosťou si vy
kňazov prináša eucharistickú obetu. A ten istý konajte dobrú svätú spoveď, aby ste ho mohli
Kristus skutočne prítomný pod spôsobmi prijať do svojho života vo svätom prijímaní.
Milí rodičia! Pomáhajte svojim deťom
chleba a vína je aj obeťou eucharistickej
obety. Eucharístía ako obeta sa prináša aj na predovšetkým svojim dobrým príkladom, aby
zadosťučinenie za hriechy živých í mŕtvych zostali verné vám, Cirkvi i spoločnosti.
Marek Petro
a na dosiahnutie duchovných alebo časných

Urobte všetko, čo vám povie
Pod týmto heslom sa aj v tomto roku
uskutočnil na mariánskom pútnickom mieste
v Klokočové odpust mladých. Tentoraz to bola
l.májová sobota, ktorá už tradične patrí túre
mladých s vladykom Milanom. A tak sa teda
mesiac máj začal nielen vstupom našej krajiny
do EÚ, ale hlavne s modlitbou na perách.
Program sa začal sv. ružencom, ktorý
viedol o. Maroš Ríník zo Zemplínskej Teplice

spolu s mladými svojej farnosti. Kedževladyka Milan a ďalší biskupi Slovenska boli
zhromaždení pri modlitbe na inom mieste, sv.
liturgiu slávil protosynkel Vladimír Tomko za
účastí mnohých kňazov Košického exarchátu.
Spevom nás sprevádzal zbor zo Zemplínskej
Teplice. Po Molebene k Presvätej Bohorodičke
sme pre našu mládež pripravili tzv. workshopy. Bolí to miesta na určitú tému duchovného
charakteru, ktoré viedla dobre pripravená
osoba. A tých tém bolo niekoľko: hra na gitare
+ mládežnícke piesne, výroba čotíek, písanie
ikon, povolanie k zasvätenému životu a k
manželstvu, partnerské vzťahy. Mladí prijali
tieto „školy“ s nadšením, s túžbou získať niečo
hodnotné pre svoj život. No nielen mladým
adresovala Mária svoje slová: „Urobte všetko,
čo vám povie“ , ale všetkým ľuďom, ktorí
úprimne hľadajú a chcú plniťvo svojom živote
Božiu vôľu.
Martín Mikula

27. M
MODLITBA OTCOV PÚŠTE

Náš prep. otec Samson Pohostinný
arodil sa v Ríme okolo roka 450. Pochá vyhľadať ho. Jeden z cisárových sluhov spoz
dzal z bohatého rodu, ktorý svoj pôvod nal v opísanom mužovi kňaza Samsona a pri
odvodzoval od cisárov a kedysi daroval Cirkvi viedol ho do paláca. Justinián sa veľmi potešil,
svätého mučeníka Mókia (liturgická pamiatka lebo v ňom jasne spoznal lekára zo svojho sna.
11. mája). Samson dostal kvalitnú kresťanskú Vstal, objal starca a bozkával mu nielen tvár,
výchovu, vynikajúce vzdelanie a pracoval ako ale aj ruky. Prikladal ich na svoje ubolené telo
lekár. Nerobil to kvôli zárobku, veď vlastnil a máčal ich svojimi slzami. Samson mu pove
obrovské majetky, ale kvôli túžbe vyhnúť sa dal: „Kráľ, nerob to a neponižuj sa takto bez
záhaľke a byť užitočným. Popritom študoval hranične, aby si ma nepriviedol k pýche a ne
Sväté písmo a posilňoval sa v láske ku Kristovi. stal sa príčinou môjho odsúdenia. Čím totiž
Po smrti rodičov nielenže neprestal konať ja, chudobný a hriešny, prevyšujem ostatných
skutky milosrdenstva a zadarmo liečiť chu ľudí? Sám potrebujem na uzdravenie zo svo
dobných, ale navyše štedro rozdával almužny. jich hriechov Kristov milosrdný pohľad. To tvo
Počase sa rozhodol žiť ešte skromnejšie, preto ja veľká viera v Boha a vrúcna nádej privedie
daroval slobodu všetkým svojim otro
kom okrem jedného, ktorého naozaj
potreboval. Napokon si však ponechal
ibasamotnýodev so šnúrou na prepásaniea odišiel do púšte. Potom odces
toval do Konštantínopola, kde našiel
malý domček, v ktorom poskytoval
príbytok cudzincom i chudobným a
zadarmo liečil chorých. Dobrotivosť,
ochota pomáhať a láskavosť pri zaob
chádzaní s pacientmi boli preňho na
toľko charakteristické, že sa zdalo,
akobycnosťmilosrdenstva bola s ním
jednej podstaty. Ako je Slnku vlastné
vyžarovať lúče a ohňu vydávať teplo,
tak bolo pre Samsona prirodzené
ochotne sa starať o núdznych.
Boh, ktorý prijíma láskavosť pre
ukazovanú chudobným, akoby bola
preukazovaná jemu samému, poctil
svojho služobníka darom konať zázra
ky. V jeho dome sa ľudia uzdravovali
nielen zbežných chorôb, ale aj z cho
rôb inak nevyliečiteľných. Samson sa
obával ľudskej chvály, preto všetky
mimoriadne uzdravenia skrýval pod CisárJustinián, ktorého sv. Samson uzdravil, so sprievodom.
rúškom lekárskeho umenia. Ako sa
však nedá ukryť mesto postavené na návrší Krista Kráľa k milosrdenstvu a uzdraví ťa. On
(Mt 5,14), tak nebolo možné zabrániť šíreniu totiž môže urobiťvšetko, čo chce." Nato položil
dobrého mena tohtovynikajúceho muža. Jeho svoju ruku na tú časť tela, ktorá cisára bolela,
kvality sa stali známymi nielen patriarchovi, pričom sa tváril, akoby prikladal nejaký liek,
ktorý ho vysvätil za kňaza, ale napokon aj aby tak utajil svoj dar uzdravovať. Justinián
samotnému vladárovi. Došlo k tomu nasledu ihneď vyzdravel a radoval sa nielen z odstrá
júcim spôsobom:
nenia choroby, ale aj z toho, že bol uznaný za
Na relatívnomzačiatku svojej vlády upadol hodného stretnúť sa s takým bohumilým člo
c<sár Justinián L (527 - 565) do vážnej cho vekom.
Samson odmietol prijať akékoľvek peniaze,
roby a trápili ho neznesiteľnévnútorné bolestí.
Lekári v ňom dlhší čas živili nádeje, ale požiadal však cisára, aby dal pri jeho domče
pomôcť mu nedokázali. Zúbožený panovník ku postaviťbudovu, v ktorej by mohol prijímať
napokon všetkých odohnal, v modlitbe sa ob väčší počet chorých a pocestných. Cisár jeho
rátil k Bohu a jeho jediného prosil o uzdrave žiadostí vyhovel a dal postaviť budovu na
nie. Potomsi trocha zdriemol a mal sen: Okolo prijímanie pocestných i nemocnicu.
neho stálo veľké množstvo lekárov v bielych
Samson zomrel v pokoji roku 530, pričom
odevoch. Akýsi mladík postupne prichádzal jeho dielo slúžilo ľuďom ešte veľmi dlho. Do
ku každému z nich a dôkladne ho cisárovi konca ani požiar, čo neskôr zachvátil takmer
predstavil. Napokon mu ukázal skromne vy celé mesto, sa budovy nedotkol. Na jeho prí
zerajúceho starca sosivými vlasmi oblečeného hovor sa udialo veľké množstvo zázrakov, pri
do kňazského rúcha a povedal: „Kráľ, z tvojej čom z jeho hrobu vychádzalo myro, ktoré
smrteľnej choroby ťa môže uzdraviť jedine uzdravovalo chorých.
on." Keď sa Justinián zobudil, presne opísal
Marcel Gajdoš
muža, ktorého videl vo sne, a vydal rozkaz
Snímka: mozaika v Ravene, 6. stor.
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ÚČINKY MODLITBY Nazeranie
Ďalším dôsledkom vytrvalej modlitby je
neustály život s Kristom, ktorý vedie
k zvláštnemu druhu modlitby, ktorý vo
láme nazeranie. Ono vždy začína pozera
ním sa na Kristov život: Som ako ten, kto
žije na Olivovej hore spolu s Kristom a jeho
učeníkmi. A povedal som sebe samému:
„Odteraz nechci poznávať nič podľa tela,
ale buďvždy s nimi, napodobňuj ich horli
vosť a ich spôsob života, ako Mária, ktoré
sedela pri Kristových nohách a počúvala
jeho slovo" (N. Kabasílas).
Otcovia, ktorí došli až k nazeraniu, vide
li aj smrť inými očami, než je zvykom: „Stá
le vidím anjelov, ako vystupujú a zostu
pujú, aby volali duše; a keď stále čakám
na svoj koniec, hovorím: .Ochotné je moje
srdce. Bože, ochotné je moje srdce" (Ž 57,
8).

Podobným spôsobom sa aj tri božské
čnosti menia nazerajúcemu človeku na
neustále prežívanú realitu: „Neustále
meditujem a bez prerušenia myslím na
tieto tri veci: vieru, nádej a lásku, aby som
sa radoval v nádejí, aby som bol pevný vo
viere, a aby som v sile lásky nezarmútíl
nikoho."
Postupom času sa nazerajúca duša cez
Kristovo človečenstvo dostane až k videniu
samotného Boha: „Každý deň hľadím na
spoločenstvo svätých a uprostred nich na
Pána slávy, ktorý sa skvie nad všetkými.
Keď sa ma zmocní smútok, vystúpim na
nebesia a hľadím na podivuhodnú nádhe
ru anjelov a ich piesní a melódií, ktorými
chvália Boha. Pri ich speve, hlasoch a me
lódiách sa tak vznášam, že myslím na to,
čo je napísané: .Nebesia rozprávajú o sláve
Boha " (Ž 19, 2a).
Medzí modlitbou a nazeraním je vzájomnývztäh: „Modlitba je jedna vec a na
zeranie druhá, hoci jedno plodí druhé.
Modlitba je semeno, nazeranie je úroda:
je to, ako keď žnec v úžase hľadí na krásu
vysokých klasov, čo vyrástli z holých zŕn,
ktoré zasial“ (Izák z Níníve).
Vo vyšších stupňoch nazerania otcovia
mohli vidieť aj anjelov. Nie ako nejaké
zjavenie, ale čistota ich duše im umožňo
vala vidieť aj to, čo normálne nie je vidieť:
„Jeden otec vstúpil do cely otca Jána, na
šiel ho spiaceho a videl pri ňom anjela, ako
ho ovieva. Keď to videl, vzdialil sa. Keď sa
otec Ján zobudil, pýtal sa svojho učeníka:
,Kým som spal, prišiel niekto? On odpove
dal: ,Áno, prišiel jeden starec. Otec Ján
vedel, že ten starec je ako on a že videl
anjela."
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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„Skladaním mojich novokňazských rúk..."
- príroda vtedy omamuje vôňou lúk,
mocne pluh do rúk uchopia,
a nemožno sa obracať,
rok čo rok odchádzajú krvácať.

Muž s prebodnutým
srdcom
a začiatku tejto úvahy spomeniem úctu. Nemožno očakávať, že jeden strom bude
príhodu, ktorá sa mi stala pri prvom rodiť všetky druhy ovocia. Rovnako jednotliví
alebo druhom zasadaní U. vatikánskeho veriaci nemôžu pestovať všetky pobožnosti.
koncilu. Jedného dňa som dostal list od mne Tým sa však nepopiera, že táto úcta by nemoh
neznámeho, španielskeho kňaza, ktorý na la byť osobitnou milosťou pre kňaza a jeho
mňa naliehal, aby som presadil to, aby Koncil poslanie.
niečo vyhlásil na obranu úcty Ježišovho
Božského srdca. Nemusím vysvetľovať, že také
niečo urobiť alebo len navrhnúť presahovalo
moje možnosti a právomoc. Koncil vo svojich
dekrétoch ani raz nespomenul túto úctu, ba
ani vo svojich verejných slávnostiach a pobož
nostiach ju neprejavil, hoci možností bolo dosť
a zmienok o úcte Panny Márie a svätých tiež.
Ťažko uveriť, že toto mlčanie Koncilu bolo čisto
náhodné. Musíme si priznať, že táto úcta sa
dnes nachádza v kríze.
Myslím tu najmä na horúčkovitú činnosť
a tempo života, ktoré zachvátili veriacich
i klérus. Na istú racionalistickú suchotu srdca,
úpadok kontemplatívneho a mystického živo
ta Cirkví, zanedbávanie modlitby a napokon
i pokušenie očakávať obnovu Cirkvi iba od
vonkajších zmien a reforiem. Aj keď to všetko
uznáme, nedáva nám to odpoveď.
Dejiny Cirkvi nie sú zhlukom udalostí, ktoré
prebiehajú v časovom odstupe. Dejiny Cirkvi
sa tvoria a skladajú z rozhodnutí veriacich
sŕdc, urobených pod vplyvom Božej milosti.
Nemáme sa preto pýtať, čo bude, čo sa stane,
ale skôr, čo mám robíťja, ako sa mám rozhod
núť do budúcnosti, aby som konal podľa
svojho povolania a hlasu milosti. Všetko ostat
né ponechám Pánovi dejín. Všetci uznáme,
že človek, ktorý sa rozhodne pre silnejšiu
stranu len preto, aby si zabezpečil podiel na
Pozrime sa teraz na vec z druhej strany.
víťazstve, a nemá odvahu postaviť sa k tomu,
ktorému protirečia, ktorého postavenie je Postavme si otázku, aký má byť kňaz zajtraj
nevýhodné, je vypočítavec, zbabelec, človek ška, ak chce verne plniť svoje kňazské posla
bez svedomia. To platí aj o Cirkvi Ukrižova nie. Nechcem predpovedať budúcnosť, predsa
ného. Tam víťazia len takí, čo vedia dúfať aj si však myslím, že správna odpoveď je: Kňaz
zajtrajška bude menej ako dnes funkcionárom
proti nádejí.
Po tomto úvode sa nebojím vyhlásiť, že úcta veľkej náboženskej organizácie, ktorá sa pre
k Ježišovmu srdcu môže byť veľkou milosťou sadzuje mocou svojho spoločenského posta
pre kňazov zajtrajška. Pokúsim sa to objasniť. venia. Vo svojom úrade sa nebude opierať
Keď hovorím o tejto úcte, nemám na mysli o svoju spoločenskú prestíž, ale o svoju osob
ľudové pobožností. Nepredpokladám, že nú vieru v Boha, svoj dobrý príklad a silu
zaniknú, hoci pripúšťam, že mnohí o ne stratia Ducha. Nebude len zamestnancom, ktorý si
záujem. Hovorím, že táto úcta „môže byť veľ odpracuje svoje hodiny, odbaví svoje povin
kou milosťou pre kňazov zajtrajška". Hovorím nosti. Kňaz zajtrajška bude musieť byť člove
o možnostiach, nie o nevyhnutností. Netvr kom živej viery, neochvejnej a úprimnej lásky.
dím, že každý kňaz musí pestovať a šíriť túto Svojmu povolaniu sa nebude môcť naučiť ako
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nejakému remeslu. Ba čo viac, ono sa neude
ľuje ani pri kňazskej vysviacke, ak to chápeme
v celom rozsahu a význame. Kňazské povola
nie, to je charizma, dar, čosi ako básnický
talent, ktorý kňaz dostáva od Boha, aby ho
uplatnil v Cirkví a v ľudskej spoločností.
Do svojho povolania musí kňaz vložiť celý
svoj život so všetkými jeho slasťami i strasťa
mi, s úspechmi i neúspechmi. Kňaz zajtrajška
bude človekom, ktorý bude mať účasť na
tvrdom údele života svojich bratov a sestier.
Pritom však bude presvedčený, že ľudské
utrpenia majú svoj pôvod v odmietaní a pravý
zmysel v prijatí tajomstva lásky, ktorá víťazí
na kríži. Kňaz zajtrajška bude (alebo nebude)
človekom, ktorý bude počúvať a ceniť si kaž
dého, hoci sám bude politicky a spoločensky
bezvýznamný. Bude človekom, ktorému sa
možno zdôveriť, a na ktorého sa možno spo
ľahnúť. Vo svätom bláznovstve bude brať na
plecia vlastné bremená, ale aj bremená iných.
Nebude sa neurotický naháňať za peniazmi,
pôžitkami a drogami tohto sveta, aby uľavil
svojím sklamaniam a zahnal jednotvárnosť
života. Vlastným životom bude dokazovať, že
sebazriekanie z lásky k Ukrižovanému je
možné, že jedine ono nás oslobodzuje. Kňaz
zajtrajška si nebude zakladať na spoločnej
moci Cirkví, ale bude mať odvahu ostať bez
mocným. Bude veriť, že život sa rodí zo smrtí,
a že nesebecká láska, kríž a milosť, majú
dostatok sily presvedčiť každého, aby prijal
svoj nepochopiteľný životný osud v nádejí, že
tak dosiahne Božie milosrdenstvo a lásku.
Kňaz zajtrajška bude človekom, ktorého
povolanie sa len ťažko obháji pred svetom.
Jeho úspešnosť bude zahalená Božím tajom
stvom a kňaz nebude duševným lekárom čarodejníkom v staromódnom rúchu. Víťazstvo
prenechá Bohu, i keby sám mal podľahnúť.
Tam, kde nemohol udeliť sviatosť, uvidí pô
sobiť milosť. Jej silu nebude merať štatistikami
počtu spovedí. Jednako bude presvedčený, že
je Božím poslom a sluhom, a to i napriek
zisteniu, že Božie milosrdenstvo pôsobí aj mi
mo neho, aj bez neho.
Kňaz zajtrajška bude mužom s prebod
nutým srdcom. Prebodne ho svet. Prebodne
ho svet bez Boha a vlastné neúspechy. Pre
bodne ho bláznovstvo lásky a poznanie vlast
nej úbohosti. On sám však bude pevne veriť,
že iba cez takéto srdce môže prúdiť sila jeho
poslania. Autorita jeho úradu, platnosť jeho
slova a účinnosť sviatostí budú s Božou milos
ťou spásonosnými len vtedy, keď k ľuďom
prejdú cez takéto srdce.
Bude mužom s prebodnutým srdcom, lebo
bude ľudí viesť do najvnútornejších hĺbok
srdca. Tieto hĺbky srdca však nájde sám iba
vtedy, keď bude prebodnutý láskou, ktorá
víťazí v smrtí.
Je pravdou, že takýto majú byť kňazi všet
kých čias, nielen kňazi zajtrajška. Zajtrajšok
však bude v tomto smere prísnejší a nástojči
vejší. Kňaz zajtrajška sa už nebude môcť
opierať o svoju hodnosť a moc Cirkvi, lebo
bude účinkovať v diaspóre nevery a v Bohu
odcudzenom svete.
Natíska sa otázka, či tieto zmeny nie sú
žiaduce len dnes. Musíme nahlas priznať, že

časy cisára Konšantína sa skončili nielen pre existenčnej skutočností a tak uskutočnili svoje
Cirkev, ale aj pre každého jednotlivého kňaza. ciele. Tu sa zmieruje Boh í človek, vtelené
On už Nebude malým pápežom vo svojej Slovo i ľudské bytostí. Nie je to nijaké sladučké
vidieckej farnosti. Nebude ju riadiť ako cir srdce, skôr desivé. Desí pre svoju smrteľnú
kevnýštát. Nebude patriť medzí vyššie posta úzkosť a lásku, s ktorou sa Boh vydáva do rúk
vených hodnostárov. Jeho výsady a spoločen svojich stvorení, aby im mohol odpustiť viny
ská prestíž postupne upadnú a zostane mu iba hriechov. Desivé pre svoju nástojčivosť, s kto
to, čo patrí k podstate kňaza: byť človekom, rou nás vyzýva zúčastniť sa na jeho údele.
ktorý verí, dúfa a miluje. Jeho postavenie ho Desivé pre dôveru, ktorú do nás vkladá na
donúti, aby sa pýtal sám seba, čí je taký aký priek našej krehkostí a nestálosti. A ak je toto
mábyť, to znamená, muž s prebodnutým srd srdce sladké, je to sladkosť lásky, ktorá dozrela
com, Boží chrám a prameň ducha, z ktorého v smrti. Ak ju chceme pochopiť, musíme s ňou
spolutrpíeť. Ak má byť kňaz zajtrajška mužom
vyviera jeho moc a vierohodnosť.
Ak sa teraz kňaz ustarostene pýta, čo mu s prebodnutým srdcom, musí toto prebodnuté
chýba k ideálu kňazstva a ako napraví svoje srdce vstrebávať.
Srdce človeka je ešte vždy neznámou kraji
nedostatky, nech učiní toto: Nech sa obráti
ksvojmu Pánovi, ktorému slúži, nech pohliad- nou, ktorú objaví len budúcnosť. Práve preto
pochopiť Ježišovo srdce je stále novým dobro
nena toho, ktorého prebodli.
Kňazzajtrajška nájde zmysel svojho povo družstvom, ktoré sa zavŕši až vtedy, keď človek
lania, svoju identitu, ak pohliadne na Pánovo odkryje svoje vlastné srdce a zistí, že táto
srdce. Toje srdce, ktoré prijalo temnoty a hrie desivá hlbočina je plná Boha. To platí rovnako
chy sveta a svoju opustenosť od Boha zložilo o jednotlivcovi, ako aj o celej spoločnosti.
Zaiste, teologické úvahy tohto druhu nevy
do Otcových rúk. Srdce, ktoré nehľadalo inú
pomoc ako odpúšťať a milovať. Srdce, ktoré produkujú ani milosť, ani charízmu tejto úcty,
bolo prebodnuté kopijou, aby sa stalo žried môžu však spraviť to, že nás upozornia na
lom, V ňom sa stretávajú Boh i svet, večnosť otázku (a na ňu si musí odpovedať každý
i časnosť, život i smrť. Tu sa podstatne zjedno sám), čí nevyjadrujú našu existenčnú skutoč
cujú božstvo i človečenstvo, aby vstúpili do nosť, ktorú však pochopíme až vtedy, keď nás

osvieti Božia milosť. Kto sa však odváži prijať
ju navzdory opusteností svojho srdca, kto bu
de mať odvahu ostaťverný a milovať i nepria
teľa, ten objavil svoje srdce a začne chápať,
čo toto slovo znamená.
A ak sa taký kňaz obráti s vierou, nádejou
a láskou k Ježišovi, aby v ňom uzrel svoj
obraz, na ktorý bol stvorený, udivený zbadá,
že vlastne vzýva jeho srdce. Prijme túto úctu
bez precitlivených výlevov a vzdychov a bez
odsudzovania tých, ktorí ju neprijali. Objaví,
že pravá nábožnosť rastie i dnes v mlčaní
a samote. Iba v tejto mlčanlivej samote sa
možno naučiť od Bohom opusteného Ukrižo
vaného, ako treba milovať Boha až na smrť.
Bude hľadieť na toho, ktorého prebodol aj on
a pocíti, že táto rana preráža aj jeho vlastné
srdce. Vtedy utečie od seba a bude sa utiekať
k tomu, ktorý je jedinou nádejou a zárukou
jeho budúcnosti,
„Pane, premeň ma, prosím, svojou všemo
húcou milosťou na muža s prebodnutým
srdcom, lebo iba taký muž môže byť tvojím
kňazom."
Podľa Karla Rahnera
spracoval a upravil Peter Rusnák
Ilustračná snímka: L. Lehotský

Novohúazi Prešovshej eparchie
-

kňazská vysviacka 20.6.2004 o 10. hod v Prešove -

František Murín, nar, 22.
6.1976 vo Vranove n/T, dia
konát 12,6,2004 v Prešove,
primície 26,6,2004 v Sedliskách.

Vojtech Boháč, nar. 19.1. Peter Calko, nar. 23.3, Kamil Fech, nar. 5.6.1979
1978vTrebišove, diakonát 1980 v Stropkove, diako v Sabinove, diakonát 12.6.
12.6.2004 v Prešove, pri nát 12.6,2004 v Prešove, 2004 v Prešove, primície
mície 26.6.2004v Prešove. primície 27.6.2004 v Brus 27.6.2004 v Sabinove.
nici

tuboš Kohút, nar. 23.9.
1972 v Bardejove, diako
nát 12,6,2004 v Prešove,
primície 27.6.2004 v Bar
dejove.

Tomáš Porhinčák, nar,
24,9.1979 v Bratislave,
diakonát 12.6.2004 v Pre
šove, primície 3.7.2004
v Bratislave.

Marián Sabol, nar. 10.3. Marek Višňovský, nar.
1976 v Prešove, diakonát 24.11.1977 vo Vranove W
12,6,2004 v Prešove, pri T., diakonát 12.6.2004
mície 27,6.2004 v Drie- v Prešove, primície 4.7.
2004 v Dlhom Klčove.
nove.

Miroslav Pružinský, nar. Marcel Pisío, nar. 30.1,
6.7.1979 v Prešove, diako 1979 v Trebišove, diako
nát 12.6,2004 v Prešove, nát: 14.6.2003 v Prešove,
primície 10.7.2004 v Pre primície 27.6,2004 v No
vom Ruskove.
šove.
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Virtuálny Jeruzalem_______________
Jeruzalem je miesto, ktoré už oddávna priťa
huje kroky miliónov turistov. Dávidovo mesto
je posvätným pre židovské, kresťanské aj
islamské náboženstvo - a práve táto rôznoro
dosť prináša dennodenné problémy. O nich
však nebudeme hovoriť Jeruzalem sa dnes dá
navštíviťaj vo virtuálnom svete. Priamo v mes
te vzniklo tzv. virtuálne centrum, ktoré náv
števníkom umožňuje virtuálnu prehliadku
mesta v podobe, ako vyzeralo pred 2000
rokmi.
Jeruzalem je jedným z najkrajších miest na
svete. Je to miesto mnohých historických pa
miatok z čias biblických i nedávno minulých.
Hebrejský názov „Jerušalaim" znamená
„mesto mieru", arabský „El-Kuds" zasa „svä
té mesto". Uprostred Jeruzalema stojí Staré
mesto obohnané hradbami - toto územie sa
tiež nazýva „historický Jeruzalem". Jeho
veľkosť je iba štvorcový kilometer a na tejto
malej ploche sú štyri mestské okrsky - židov
ský, arabský, kresťanský a arménsky.
Nedávno otvorené výstavné a virtuálne cen
trum okamžite pritiahlo pozornosť turistov,
ktorých tu býva neúrekom. Centrum postavili
pri juhozápadnom rohu Chrámovej hory, tesne
vedľa vchodu na miesto archeologických
vykopávok.
Prehliadka centra sa začína v expozícii nedáv
no objavených archeologických nálezov, po
kračuje premietaním dokumentu o 150-ročnej
histórií vykopávok na tomto mieste, a potom
už prichádza najočakávanejší okamih.
Návštevníci si pozrú unikátny 10-minútový
digitálny film o histórii židovského národa.
Podľa archeológa Ronníeho Reicha, ktorý
v Jeruzaleme pracuje, virtuálne centrum nie
je múzeom, ale slúži ako orientácia v dejinách:
„Naše centrum vdaka modernej technológii
umožňuje návštevníkom dozvedieť sa o his
tórií a archeológií v Jeruzaleme, predovšetkým
o Chrámovej hore. Najvýznamnejšou časťou
je počítačový model, ktorý ponúka virtuálnoreálny obraz Chrámovej hory.
Po tom, čo sme sa dozvedeli ďalšiu kapitolu
z histórie alebo, ak chcete, topogra fie, či
archeológie Jeruzalema, môžeme ísť priamo
na miesto vykopávok. Leží okolo 50 metrov
od tejto budovy. Osobná návšteva archeolo
gických nálezovspolu sozískavaním informá
cií- toznamená učiťsa priamo z prvej ruky."
Film vytvorili kombináciou súčasných zábe
rov Chrámovej hory a záberov z virtuálneho
modelu-tak vznikla pravdepodobná podoba
Chrámovej hory spred 2000 rokov.
Najvýznamnejšou stavbou Chrámovej hory je
dnes Skalný chrám alebo tiež Omarova mešita.
Je to vôbec najstaršia dochovaná pamiatka
islamskej architektúry a zároveň najmladšia
stavba na tomto mieste - pôvodne tu stál
Herodesov chrám, predtým Šalamúnov chrám
a ešte predtým tu bol vrchol hory Mória, kde
Abrahám obetoval Izáka.
Vďaka modernej technológií tak máme
možnosť nahliadnuť do slávnej histórie sláv
neho mesta a takmer na vlastnej koží zažiť
atmosféru rozkvitajúcej Chrámovej hory.
www.zem.sk
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RocUová hudba m.
Skupina AC/DC dosiahla v r. 1979 veľký úspech platňou „Híghway
to H elľ (Diaľnica do pekla). Tisíce fanúšikov kričalo na koncertoch
spoločne s nimi: „Som na diaľnici do pekla... nezastavujte ma, hej,
hej, hej...idem cestou dolu až na koniec, na diaľnici do pekla.”
Egoizmus, vzbura a násilie__________
Janis Joplínová vyjadruje egoistickú men
talitu, ktorá neoddeliteľne k rocku patrí, vo
svojej piesni: „Get ít, whíle you can" (Ber,
pokiaľ môžeš.). Žila podľa svojej zásady: „Ži
intenzívne, miluj náruživo, zomri mladá!" Nie
je to zúfalý, beznádejný, bolestný výkrik aj
mnohých ľudí v našom zomierajúcom veku?
Konzumovanie rockovej hudby nezostane
bez následkov pre poslucháča. Účinky sú,
samozrejme, závislé od intenzity, s akou sa
človek tejto hudbe oddáva. Sú to najmä:
agresivita, zúrivosť, hnev, depresie, sklon k sa
movražde, neprirodzená nutkavá sexualita,
strata vôle, neschopnosť rozhodovať sa,
náruživosť, závislosť a pod.
Je vôbec nejaké východisko
z takéhoto stavu?_____________________
Milióny mladých ľudí boli zavedené do
tragickej slepej uličky cez počúvanie rockovej
hudby a vyznávanie jej ideálov. Aleje tu ktosi,
kto „prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo“
(Lk 19,10). Ježíš Kristus prišiel uzdraviť, čo
bolo choré, dať život tomu, čo bolo mŕtve. On
prišiel, aby sme všetci malí život, a aby sme
ho malí hojnejšie. Aby mladý človek nemusel
utekať pred krutou realitou doby, aby mal

nádej, že po búrke stále vychádza slnko. On
prichádza, aby nám daroval svoje sviatosti,
aby sme sa nemuseli uchyľovať k beznádeji,
aby sme malí možnosť povstať zo svojich
hriechov a kedykoľvek začať nanovo. „ On však
bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený
pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše
blaho a jeho ranami sme uzdravení. Všetci
sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou
cestou; a Pán na neho uvalil neprávosť nás
všetkých“ (Izaíáš, 53,5-6).
Živý Boh, ktorý sa zjavil v Ježišovi, ponúka
každému človeku život v spoločenstve s ním.
Nikto nemôže povedať, že veci, o ktorých som
písal, sa ho netýkajú. Týka sa to celej spoloč
ností, a zvlášť sa to týka každého údu Kristov
ho mystického tela - Cirkvi, ktoré má povin
nosť varovať svoje díetky pred každou nebez
pečnou náukou, každým jedom, aj keby bol
servírovaný v akejkoľvek populárnej forme
a neodolateľnom obale. Božia ponuka na no
vý život zaznieva dnes a stále, lebo len Ježíš
Kristus je „cesta, pravda a život" (Jn 14,6)
a nik nedosiahne plné šťastie v tomto ani
v budúcom živote bez neho.
Miroslav Hricík

B I B L I A

P R E

V Š E T K Ý C H

P á d
Izraelský ľud, ktorý dostal Božie zjavenie, pochopil v tej múdrostí,
ktorá mu prichádzala zhora, že bol istý moment, keď sa človek
oddelil od Boha.
Tento zlom nazval pád alebo prvotný (dedičný) hriech a jeho teolo
gická syntéza by bola viac-menej v nasledujúcej forme.
Démon, otec lži, pokúša človeka v osobe Evy v tom najposvätnejšom, čo má: „Boh ťa nemiluje, preto ti zakazuje jesť ovocie zo stro
mu, čo stojí uprostred záhrady."
a porozumenie tohto pokušenia treba
pochopiť: nie je to tak, že Adam predsta
vuje muža a Eva ženu, ale že Adam a Eva
reprezentujú celého človeka: démon pokúša
človekav jeho slabosti, tou slabosťou je posta
va Evy, a šepká mu do ucha jedno slovo: Boh
ťanemiluje. A preto Boh zničí dielo démona,
zachraňuje človeka cez jeho slabosť, vkladá
dojeho ucha slovo spásy. To slovo je vložené
do novej Evy, ktorou je Cirkev.
Keďčlovek prijíma démonovu katechézu,
skutočne sa presviedča, že Boh ho nemiluje a
okúsi zakázané ovocie, skusuje existenciálnu
smrť Ak človek poslúchne knieža temnoty,
okúsi jed smrti a už nemôže obstáť v Božej
prítomnosti. Preto sa skryje pred zrakom Boha
(Gn 3,8) a okúsi -ako ovocie tohto oddelenia
sa od Boha -strach a nahotu (Gn 3,10).
Po výsluchu človeka, prečo je tá stiesne
nosť, tá smrť, vyjde na svetlo spáchaná nepo
slušnosťa Eva povie: „Had ma naviedol, i jed
la som" (Gn 3,13), Preto Jahve na zvádzanie
démona nastaví iné vábenie, aby mohol znova
vybudovaťčloveka. A tak v prorokovi Ozeášovi
nájdeme nežné slovo Jahveho k izraelskému
ľudu, ustanoveného za manželku: „Preto ja
ju vyvábim a zavediem ju na púšť, k srdcu
prehovorímjej" (Oz 2,16).
Slovo „vábenie", ktoré používa prorok
Ozeáš a ktoré má veľmi veľký význam, treba
chápať tak, že je to postoj niekoho, kto dru
hého odvedie zcesty, po ktorej by mal pokra
čovať, Je topostoj Jahveho, ktorý svojím vábe
ním odvracia človeka od cesty smrtí a vedie
ho na cestu života.
Prvotný hriech zverejňuje opozíciu medzi
Bohom a démonom, medzi svetlom a tmou.

N

A tak Boh povie démonovi: „Nepriateľstvo
ustanovujem medzí tebou a ženou, medzí
tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono tí
rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu" (Gn 3,15).
Je to prvý záblesk spásy; v hriechu sa sprítom
ňuje prisľúbenie, t.j. dobrá zvesť. Tradícia
Cirkvi nazýva tento text prvým evanjeliom.
Sv. otcovia hovoria, že táto žena, ktorá je
v opozícii kniežaťu lži, sa vzťahuje rovnako na
Pannu Máriu, ako aj na samotnú Cirkev, ktorá
je vždy plodná a vždy matkou. Potomstvo,
o ktorom hovorí text, sa vzťahuje na ležiša
Krista, Máriinho potomka, ako aj na Božích
synov, ktorých z pokolenia na pokolenie Cirkev
počne a porodí, aby postavila proti temnotám
svetlo.
Dnes, tak ako aj včera, existuje na svete
dedičný hriech. Dnes, tak ako aj včera, knieža
tohto sveta naďalej pokúša nás ľudí, hovoriac
nám, že Boh nás nemiluje, pretože nám
zakazuje okúsiť z ovocia zdanlivo nádherného,
prijemného na pohľad a vynikajúceho na
dosiahnutie múdrosti. Ale len čo ho okúsime,
skusujeme ako Adam í Eva strach, nahotu a
úzkosť bytostnej smrtí. Boh vo svojom milosr
denstve sprítomnil na svete miesto nového
stretnutia s ním. Miesto zvábenia: Cirkev,
centrum dejín, kde sa nám odpúšťajú hriechy,
kde sme znova stvorení skrze živé a nehynúce
slovo Boha a kde môžeme rásť až do zrelostí
Ježiša Krista, jediac jeho Telo a pijúc jeho Krv,
A skrze tento pokrm budeme ako bohovia, čo
bol falošný prísľub hada Adamovi a Eve
(Gen 3,5).
1GLES1A SIN FRONTERAS
R Antonío Pavia, Quito - Ecuador
Preložila E, llečková

FEJTÓN

nohých ľudí v ostatnom čase poznačilo Keď som konečne dostal možnosť vstúpiť do
1.
sväté prijímanie ich ratolestí. Keďsom
predajne, zamyslel som sa a povedal som si
išiel kúpiťniečo do náboženskej predajne, stre v duchu: „Dúfam, že moje deti nikdy nebudú
tol sommamičku s chlapčekom a dievčatkom. mať podobné problémy na dva týždne."
Stáli pred dverami a o niečom vášnivo dísku- Nevedel som, či sa z tejto príhody mám smiať,
lOvali. Nevenoval som im zvláštnu pozornosť, či plakať. No bolo mi ich ľúto, Z náboženstva si
ale musel som počkať, kým mi uvoľnia dvere. urobili folklór, z Cirkví inštitúciu, z Boha stra
Mamička nakoniec ukončila celú diskusiu hlas šiaka pre zlé deti. O chvíľu mi ostala v hlave
nými slovami, ktoré som nemohol prepočuť: už len jedna jediná otázka: „Čo mám urobiťja,
„A načo tí je modlitebná knižka? Na tie dva aby sa to zmenilo?" Odpoveď som našiel v jed
týždne, čobudeš chodiťpo prijímaní do kostola, nej knihe: „Ak chceš zmeniť svet, zmeň sám
ti stačí aj tá sestrina!" „Logické a ekonomické seba".
uvažovanie", pomyslel som si.
Prešovčan

M

ZVITKY
OD MŔTVEHO MORA
V roku 1947 sa na pobreží Mŕtveho mora
našiel starý hebrejský rukopis. Okamžite
vzbudil pozornosť historikov, ktorí začali
pátrať po ďalších. Hľadali v jaskyniach,
ruinách starých budov a archívoch. Po pol
storočí od nálezu prvého zvitku z Mŕtveho
mora v púštnej jaskyni si archeológovia
môžu povedať - hotovo. Podarilo sa im
zhromaždiťa vydať takmer všetky starobylé
hebrejské texty.
Zvitky sú datované od roka 250 pred
Kristom až do roku 70 nášho letopočtu.
Objavili ich v rokoch 1947 až 1956 v 11stich jaskyniach na západnom pobreží
Mŕtveho mora. Odvtedy sa medzinárodní
vedci snažili nájsťvšetky zvitky a vydať ich
knižne. Dušou projektu sa stal profesor
Emanuel Tov z Hebrejskej univerzity v Je
ruzaleme:
„Je mi cťou, že vám môžem oznámiť, že
vydanie zvitkov z Mŕtveho mora je kom
pletné. Tento ťakt si zasluhuje, aby sme ho
oznámili nahlas a jasne. Po 54 rokoch
vzrušenia, očakávania, trápenia, množstva
kritiky a len minimálnej chvály, s pomocou
inšpirácie a litrov potu je publikácia
skončená."
Nakoniec sa našlo 900 rukopisov uspo
riadaných v 37 zväzkoch. Boli napísané
hebrejčinou a aramejčinou na koží a pa
pyrusoch. Ich súčasťou sú modlitby, biblic
ké príbehy a básne. Vedci ich považujú za
poklad židovskej histórie a náboženstva.
„M ení to náš pohľad, nemusí to nutne
meniťníečiu vieru, "vraví profesor Tov. „Ale
nie som si istý, dáva nám... neviem, čí to
mám použiť... zmenu. Dáva nám veľmi rôz
norodý pohľad, ponúka možnosťpochopiť,
že medzíjednotlivými kópiami sú rozdiely.
A nám učencom dáva možnosť kategori
zovaťvývoj biblických kníh-ako z hľadiska
drobných rozdielov v rukopisoch, tak aj
väčších rozdielov kompozičnej úrovne
kníh. “
Je paradoxom, že k vydaniu jedných
z najstarších rukopisov na svete pomohla
aj najmodernejšia technológia - elektro
nická pošta,
„E-mail bol absolútne nevyhnutný. Za
posledných 10 rokov by som nespravil toľko
práce, keby ho nebolo," hovorí izraelský
profesor. „V samom závere našej práce mi
kolegovia jednoducho posielali svoje vý
sledky e-mailom. Svoje pripomienky som
vyznačil červenou alebo zelenou farbou,
poslal som ich späť, kolegovia ich po pre
pracovaní zasa poslali mne. Z týchto po
známok sme potom vytlačili publikáciu."
Jeden zo zvitkov obsahuje hebrejskú
dakovnú pieseň. Profesor Tov a jeho kole
govia ho venovali mestu New York za hrdin
stvo jeho obyvateľov, ktoré preukázali po
11, septembri. Text piesne okrem iného ho
vorí: „Požehnaný je ten, kto vykonáva1
vznešené činy".
www.zem.sk
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„Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko
čisté, bude celé tvoje telo vo svetle..." (Mt 6,
22).

Malý uhlík si myslel, že je špinavý, ška
redý a zbytočný. Rozhodol sa, že sa chce stať
bielym a jagavým. Vyskúšal množstvo chirur
gických operácií, ale nič z toho nebolo,
„Je tu ešte oheň", povedali mu.
Uhlík teda skočil do ohňa. Rozžiaril sa,
skrásnel a sálalo z neho príjemné teplo,
„Je ťa stále menej", upozorňovali ho.
„Nech, ale vydávam svetlo a teplo", od
povedal konečne šťastný uhlík (B. Ferrero).
Čímje pre telesnú činnosť zrak, tým je pre
duchovnosť čisté zmýšľanie a vnútorné oslo
bodenie od príľnutía na viditeľných svetských
hodnotách. Svetské bohatstvo je veľkým nebezpečím, pretože zatíeňuje a oslabuje zá
ujem o duchovné hodnoty. Duchovné snahy
sú najdôstojnejším ľudským činom, lebo
ľudská dôstojnosť tkvie v duší, ktorá svieti
a ožaruje,

Modlitba ako prostriedok
na stretnutie sa s Bohom
Prostriedok je rovnaký, avšak Boh nikdy nie je rovnaký. On sa nikdy
neopakuje. Nie je s ním nikdy nuda. Až keď pôjdeme za ním, odha
líme, ako málo ho poznáme a súčasne ako málo poznáme seba.
Modlitba vždy vedie k radostí a to znamená k Bohu, ktorý je pra
meňom všetkej radostí.

ba cez modlitbu každý z nás nájde pokoj, sŕdc. Ak zanedbávame modlitbu, potom obja
ktorý tak všetci hľadáme a túžime po ňom. víme vo svojom živote nervozitu, nespokojnosť
Neexistuje iná cesta, ani iný prostriedok, kto odpúšťať a žiť radostným životom. Človek sa
rým by sme sa mohli priblížiť k Bohu. A práve potom pýta odkiaľ sa toto všetko v mojom
tento prostriedok je dnes pre človeka najťažší živote vzalo: A dôvod je v nenasýtenosti
a najviac pred ním uteká, skrýva sa a nachá a v zanedbanosti našej duše. Pričom modlitba
dza tisíc dôvodov a výhovoriek, že nemá čas nás môže priviesť opäť na správnu cestu, ku
všetkému tomu pozitívnemu, dobrému
na modlitbu.
Keď pristúpime pred seba a Boha, vždy a svätému, po čom ľudské srdce najviac túži.
Preto zmyslom nášho hľadania a približo
môžeme sebe a Bohu priznať, ako málo sa
modlíme. Modlíme sa oveľa menej, než naša vania sa k Bohu nie je zostať u neho, to by
bolo duchovné sebectvo. Zmyslom a cieľom
duša potrebuje.
Ak potrebuje naše telo potravu, dokážeme nášho života je priviesť Boha druhým. A tak
„ Tusa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej
to cítiť pomerne ľahko. Duša je v nás však práve modlitba je ten správny prostriedok na
strane kadidlového oltára. Keď ho Zacharíáš
skrytá a my ju oveľa ľahšie zanedbávame. Tak stretnutie sa s Bohom, aby sme ho lepšie spoz
zbadal, zľakol sa a zmocňovala sa ho hrô
sa stáva, že duša hladuje a je podvýžívená návali a mohli ho tak prinášať iným ľuďom.
za..." (Lkl, 11-12).
O Wynstanleyoví, staviteľovi majáka v Ed- a volá o pomoc, a my na ňu zabúdame a za Matka Božia to učinila po stretnutí s anjelom
Gabrielom, keď priniesla Ježiša svoje príbuz
dynstone, sa hovorí, že pri správe o tom, ako
nedbávame ju práve tým, že sa nemodlíme.
sa jeho preslávené stavba chvela pri prvej
Naše telo potrebuje hygienu, kúpanie, nej Alžbete, a tým sa stala prvou misionárkou
víchrici, zažiaril radosťou a zvolal: „Ak sa
a tak je to aj s dušou. Vykúpať ju môže iba Božej lásky a jeho kráľovstva na tejto zemí.
chveje, tak bude pevne zakotvená." Jeho ma
ten, ktorý ju stvoril a ktorý ju pozná najlepšie. No a teraz sme na rade my, aby sme prinášali
ják bol pevne zakotvený do skaly, a tak sa
Ani my samí seba nepoznáme dostatočne, Ježiša Krista všade tam, kde sme.
otrasy prenášali do majáka. Ak skala odolá
ešte menej nás poznajú druhí a jedine Boh je
búrkam a víchricam i nárazom morských vín,
Florián Potočňák
ten, ktorý pozná a preniká tajomstvami našich
tak odolá i maják.
Boh podrobuje tvrdým skúškam zvlášť
svojich verných. Boh nie je zberačom odpad
kov. Za svojich verných si vyberá tých, ktorí
už prešli ohňom duševných či telesných bo
lávna spisovateľka Agátha Chrístíe stvoril ľudí na to, aby ho poznali, milovali,
lestí. Vidieť to aj na rodičoch sv. Jána Krstiteľa.
začína jednu zo svojich kníh rozpráva jemu slúžili a tak do neba prišli." Zanedbáva
Ak Pán skúša aj nás, vždy si uvedomujme,
ním o mužovi, ktorý chcel spáchať samovraž nie tejto pravdy odvráti človeka od hľadania
že je to nový dôkaz Božieho vyvolenia!
du. Skočil z útesu. Jeho pád však pribrzdil pravého zmyslu života. A tak keď nehľadá
strom a tak jeho pokus zabiť sa nevyšiel. božiu vôľu pre svoj život, žije podľa vlastnej
„Pane, nie som hoden..." (Mt 8, 8).
V nemocnici hovoril sestričke, že si už nepraje vôle. Uskutočňuje vlastne plány a pritom kdesi
V
redakcií Argumenty bola raz diskusia
žiť ďalej, pretože niet nikoho, kto by ho v hĺbke srdca cíti smútok a nepríjemné
(12.5.1974) na tému: Hľadanie ideálov a po
potreboval. Sestrička sa zamyslela a poveda vedomie nezmyselností svojho života.
stáv. Jeden z diskutujúcich povedal: „Ľahko
Jeden z najväčších psychológov nášho
la:
„Možno vás potrebuje Boh."
je urobiť svetonázorovú masku, ale ak niet
V
týchto slovách sa skrýva úžasná novina.storočia Carl Gustáv Jung bol najprv neveriaci
zhody medzi postojom a hlásanými heslami
Boh nás potrebuje. On, ktorý je všemohúci, a odmietal náboženstvo ako nehodnoverné.
- všetky konania (v oblasti výchovy človeka)
obracia
sa na človeka a ponúka mu spolu Ale keď empiricky preskúmal psychiku člove
predstavujú skôr skutok odvracajúci od zá
ka, zistil, že v človeku existujú otázky: kto som,
prácu.
meru."
A tak každý jeden človek je dôležitý odkiaľ som, načo som, kam idem? Je možné,
Bezpochyby aj v kresťanskej výchove čas
to zisťujeme nábožnosť masky,.. Každá pravá
a potrebný. Možno, že sa nám vidí, že sme že niektorý človek tieto otázky v sebe zahádže
zbožnosť sa však začína pokornou úctou
pre tento svet celkom bezvýznamný. Istý muž hlukom a ruchom svetských záujmov, náno
k Božej všemohúcnosti. Až potom sí uvedo
si takto povzdychol: „Keby som nežil, svet by som materiálnych pôžitkov alebo rozličnými
míme, že my sami potrebujeme milosti a po
to ani nespozoroval." Dôležitosť ľudskému stresamí. Ale iný človek, ktorý sa týmito
cítime úctu k Bohu, Až tak dostaneme omi
životu však nedáva svet, ale Boh. Každého otázkami zaoberá hlbšie, dostane sa až do
lostenia, Pokora a úcta viedla aj stotníka
človeka uvádza do života v konkrétnom čase, takej hĺbky svojho vnútra, kde sa jeho seba
k poznaniu, že jeho prosba k Ježišovi je
v konkrétnom mieste a s konkrétnym posla poznanie stretne s poznaním Boha. A tak ve
stretnutím ľudskej bezmocnosti s Božou všením. Stvoril by azda Boh niečo nedôležité? To dec Jung sa dopracoval k skúsenosti Boha a
mohúcnosťou a vyvodí z toho dôsledky: Ježíš
vyhlásil: „Rozhodujúca otázka ľudského života
určite nie!
je prinajmenšom takým Pánom nad mocou,
Každý človek je pozvaný spolupracovať znie: Som zameraný na Boha, alebo nie? Pod
životom a smrťou ako on, dôstojník, je pánom
s Bohom, aby sa naplnil jeho plán so svetom. ľa toho má, či nemá hodnotu môj život."
podriadených vojakov. Preto nie je potrebné
Nájsťsprávnu odpoveď na otázku o zmysle
No nie každý človek je ochotný spolupracovať.
ísť Pánovi do jeho domu, ale stačí dať povel
Nie každý človek chápe význam svojho života, znamená nájsť dôležitosť a hodnotu
na diaľku,,. Práve túto vieru nám dal Pán za
jestvovania. A to azda preto, lebo sa nepýtame vlastného života.
príklad!
na zmysel svojho života. Katechizmus na otáz
-fd Míron Keruľ-Kmec
ku: Prečo Boh stvoril ľudí? - odpovedá: „Boh

I

Hluduť zmysel života
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Srdce plné nesmrteľnej láshy
sa na oblohu. Už to nebolo len pubertálne chýba. Niekedy sa cítim veľmi osamelá,
poblúznenie sa. Ľúbili sme sa. Všetok voľný ľutovujem sa.... ale vtedy sí spomeniem na
čas sme chceli stráviť spolu. Vtedy som si mys jeho slová: „Evi, vždy sa usmievaj. Takto
lela, že som ten najšťastnejší človek na vyzeráš oveľa krajšie." Toto si vždy opakujem,
svete. Ľúbila som chlapca, ktorý mi keď mi je mizerne. Viem, že s úsmevom plynie
lásku opätoval.
život krajšie a možno aj jednoduchšie. Modlím
A teraz zisťujem, že lásku opätoval sa k Bohu, aby mi dal síl, keď ich strácam.
oveľa viac ako ja. Ja som sa snažila Verím, že život sa neskončil tým, že mi zomrel
vymýšľať spôsoby, ako ho potešiť, priateľ. Stále verím, že stretnem blízkeho
vyčariť mu na tvári úsmev. Zistila som, človeka, ktorého dokážem ľúbiť. Veď mám celý
že sa usmieval oveľa častejšie ako na život mám pred sebou. Keď sa obzerám okolo
začiatku a bola som veľmi šťastná. seba, vidím, koľkí nemôžu vidieť ranné zore
Jeho rodičia bolí tiež super. Po roku alebo večernú oblohu posiatu hviezdami,
chodenia sme rozmýšľali o spoločnej koľkí bezcitní ľudia chodia po svete.
budúcnosti. A v nečakanom okamihu,
Keď idem do práce, vždy sa usmievam a
tak ako je to vo filmoch, ma na zdravím ľudí známych, aj neznámych. Minule
kolenách požiadal o ruku. Aj keď som sa pristavil jeden postarší pán a opýtal sa ma,
v prvej chvílí mala strach (myslela som čí sa poznáme, že sa naňho usmievam a že
si, že som na to primladá), veľmi som som ho pozdravila. Keď som odpovedala, že
ho ľúbila. Všetko bolo ako z je pre mňa prirodzené zdraviť cudzích ľudí,
najfantíckejšej rozprávky. Lenže ostal príjemne prekvapený. Pokrútil hlavou,
ale videla som, že sa mu zlepšila nálada.
rozprávka musí mať i koniec.
V
septembri 2000 išiel autom. Lialo
Prečo sa v dnešnej dobe ľudia správajú
ako z krhly. Dostal šmyk a narazil do bezcitne k iným ľuďom? Čo ím urobili? Ľudia
zábradlia pri moste. V tom okamihu predsa nemôžu za starostí tých druhých. A tak
akoby s ním zomrel kúsok zo mňa. teraz kráčam po svete so zdvihnutou hlavou
Dlhé čakanie na policajtov kým prišli a s úsmevom na tvárí. Dávam takto ľuďom
policajti, ďalšie dlhé hodiny čakania najavo, že sa majú správať k iným ľudskejšie.
na pohrebný voz. Vybavovanie
Eva /-intpohrebu. Chodila som ako bez duše.
llustračná snímka: archív redakcie
Nevnímala slová, ktoré
mala takéto sny. Keďsom chodila do 3. ročníka mi rozprávali príbuzní. Tam, kde
Vera Lozínská
na strednej škole, zapáčil sa mi jeden chalan. ma posadili, sedela som. Tam,
Nestretli sme sa za mimoriadnych alebo neča kde ma uložili, ležala som. V deň
ZAMYSLIME SA...
kaných udalostí. Nič také sa nestalo. Boli sme pohrebu som pocítila, ako ma po
už dlhší čas kamarátmi. Dobre sme sa vedeli dlhých chmúrnych dňoch pohla
Kritika, súdy, krútenie hlavou.
porozprávaí. Kamarátka nás raz podpichla, dilo slniečko, akoby ma Milan
Veru, ten kňaz nejde cestou pravou!
prečovlastne my dvaja spolu nechodíme, keď hladil po líci.
Som hlboko veriaca. Ale
si takvýborne rozumieme. Viem, bolo to mys
Takéto slová rania a spôsobujú mnoho bôľu.
lené len zo žartu. Vtedy išiel na vojenčinu, v tých prvých hrozných dňoch
Vyhýbajme sa im ako smrtiacemu moru.
počas ktorej sme sa videli dva či trikrát. Po som si často dávala otázku PRE
stupne sa mi začal páčiť, a nie len ako kama ČO??? Je Boh vôbec spravodli
Zlé rečí sa valia ako lavína.
rát, Videla som, že i on má o mňa záujem, a vý??? V tomto prípade mi veľmi
Božia milosť nad nami zhasína.
ked sme sa po dlhšom čase konečne stretli, pomohol Milanov otec. Požičal
bolo to také intenzívne, akoby cez nás prele mi jednu knihu, v ktorej autorka
Keď je v nás už toľko zloby,
tela iskierka.
píše, ako prežila klinickú smrť,
vráťme sa do dávnej doby.
Po skončení vojenčiny sme začali spolu ako videla svojich blízkych, ktorí
chodiť. Spoznávali sme jeden druhého, cho už nežijú na tomto svete. Ešte
Akí bolí prví apoštoli, ktorí žili s Ježišom?
dievali sme spolu na diskotéky, na pizzu. Aj nikdy som takúto knižku nečíta
Múdri, silní, dokonalí? Nehrešili snáď v ničom?
ked somvefmi zhovorčivá, v jeho prítomnosti la, ale cítila som, akoby som
som razomstíchla. Aj ked som už mala otázky znova našla vieru v Boha. V tom
Zbabelosť, zrada, násilie - aj oní malí chyby všetky.
prichystané, v tom momente som stratila niť čase som chcela, aby sa vrátil.
Bolí presne ako my - slabé, hriešne Božie dietky.
rozhovoru a nedokázala som vysloviť jedinú Aby ma nenechával samú na
súvislú vetu. Zo začiatku ma to aj trocha ľaka tomto svete. Ale zistila som, že
Kým sa Ježiš vrátil k nebeskému Otcovi,
lo, Vravela som si, aké to bude chodenie, keď by to bolo vefmi sebecké žela
dal ťažkú úlohu apoštolovi Petrovi.
budeme obaja ticho. Ale postupom času sme nie. Verila som, a aj teraz verím,
si začali rozprávať príhody, ktoré sme zažili. že tam, kde je, je mu oveľa lepšie
Peter, na tebe postavím Cirkev. Nestrácaj vieru!
Už nás nebavilo chodievať na diskotéky a ako na tomto svete. Veď mnohí,
A čo my na to? Rúhame sa Božiemu dielu?
zabávať sa s celou partiou. Po 3 mesiacoch ktorí prežili klinickú smrť, sa
nášho spoločného chodenia som ho priviedla chcú čo najskôr dostať tam, kde
Modlíme sa za Ježišovu cirkev a všetkých kňazov!
domov. Predstaviť našim. Tešila som sa na bolí.
Nech naše jazyky nie sú jazykmi jedovatých hadov.
naše rozhovory, na filmy, ktoré sme si chceli
Myslela som si, že už nikdy
pozrieť, len sme si ich nikdy nepozreli, lebo nebudem mať záujem o chlap
Veď Pán povoláva slabých, podopiera ich svojou silou.
sme sa malí vždy o čom rozprávať. Alebo cov. Ale mýlila som sa. Aj keďje
Byť Kristovým kňazom je obetou Bohu milou.
stačilo len tíško sedieť v jeho náručí a pozerať rok a pol po nehode, stále mi

aždé mladé dievča sníva o svojom
chalanovi, ktorého by mohla ukazovať
svojim kamarátkam. Pýšiť sa ním. Aj ja som
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Naši jubilanti
V júli 2004 si okrúhle životné jubileum
pripomínajú títo naši členovia:
Mária Fejková z Davidova, Jarmila Gazdová
zo Sačurova, Helena Glezová zo Sečoviec,
Vladislav Jurko z Miňovíec, Božena Kužilová
zo Soli, MUDr. Milan Mucha zo Zempl. Branca,
o. Pavol Repko z Modrého Kameňa, Elena
Telekyová z Rakovca n. Ondavou.
Peter Čollák z Michaloviec, Zuzana Fejsová
z Bunkoviec, Helena Pádová z Vranova -Lom
nice, Vilma Porubjaková z Nacinej Vsi.
Marta Hattalová z Bratislavy, Peter Havrila zo
Zbehňova, Paulína Kovaľová z Kucan, Helena
Medvíďová zo Stročína.
Mária Danková zo Sačurova, Michal Ferik zo
Zempl. Hradištä, Zuzana Chomová z Fíjaša,
Alexej Janočko z Pčolíného, Anna Marcínková
zo Zbehňova, o. Ing. Jozef Mašlej zo Šariš
ských Sokoloviec.
Anna Hašeková z Hlívíšť, Anna Hrícová zo
Sačurova, Juraj Kollár zo Zámutova, o. Mons.
Ján Krajňák z Košíc, Mária Kráľová zo Sobra
niec, Anna Obrazová z Nižného Žípova, Anna
Sotáková z Jastrabia n. Topľou.
Šarlota Herbstová z Košíc, Anna Hricíková
z Popradu.
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť
Božích milostí. Na mnoho rokov, šťastných
rokov!
Darcovia
Ľudmila Rosenbergová z Janovej Lehoty 220
Sk, Členovia SSCM zo Stredy n. Bodrogom 140
Sk, Členovia SSCM z Bardejova 40 Sk, Ing.
Pavol Paulina 5 000 Sk. Všetkým darcom
vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.
Platby
Dôrazne vyzývame farnosti, ktoré ešte neuh
radili členské príspevky na rok 2004, aby tak
urobili čím skôr. Pri platbe používajte výlučne
číslo účtu 5697345/5200 v OTP Banke. Staré
poukážky alebo platby na účet v Slov. spori
teľní sú už neaktuálne a spôsobujú kompli
kácie pri ich identifikácii.
LITURGICKY SLOVNÍK

Sakkos - liturgický odev biskupa, ktorý
používa namiesto felónu. Niekedy bol cisár
skym odevom a jednotliví biskupi ho dostali
ako vyznamenanie. Vyhotovuje sa v litur
gických farbách na jednotlivé obdobia roka.
Solea - tzv. vonkajšia svätyňa. Je to široký
pás pred ikonostasom, vyvýšený od lode
aspoň o jeden stupeň. Kňaz aj diakon sa
počas bohoslužieb zdržujú na solei viackrát.
K strednej častí soley sa pripája ambón.
Synaxár - životopis svätého alebo výklad
zmyslu sviatku, je zostavený na liturgické
predčítanie. Číta sa na utierni po šiestej piesni
ódy kánona.
Spracovali: Anna Porhinčáková
Vojtech Boháč
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KNIHY
M artin Hunčár:
Ako Janko Oriešok
porazil draka
Slovo života internacional Bratislava, Brati
slava 2003, s. 91. Cena: 134,- Sk.

Gordon MacDonald:
Být dobrým tátou...
Návrat domú, Praha
2002, s. 176. Cena: 248,Sk.

„Narodil sa malý Janko. Bolo že to radostí.
Ocko i mamička ďakovali Bohu, že im požehnal
také krásne bábätko. Bolo milé, zlatučké, ibaže
akosi až príliš maličké. Rodičia si kvôli tomu
hlavu nelámali, len sa za chlapčeka modlili."
Takto podobne sa začínajú mnohé rozprávky,
ktoré rodičia večerami rozprávajú svojim ratoles
tiam. Aj autor tejto knihy má detí a vďaka ním
vyšla táto kniha kresťanskej rozprávky o Jankovi
Orieškoví.
Hlavný hrdina sa stratí svojim rodičom a náj
de sa v rozprávke. Číha na neho Zloryba a ocitne
sa v Zakliatom lese. Na svojej ceste za drakom
sa stretáva s pokušeniami, s ktorými zápasia
dnešné deti a mládež, ba dokonca aj dospelí.
Odolá pokušeniu v Čokoládovej krajine? Bude
v Pištekove reptať? Prejde víťazne Krajinou
zakázaných hračiek? A ako sa vysporiada so
štvorhlavým drakom? Odpovede nájdete v tejto
knihe.

Kniha Být dobrým tátou... odhaľuje čitateľom
niekoľko základných princípov, ktoré môžu
pomôcť byť dobrým otcom. Ak ním chcete byť,
tak táto kniha vám k tomu môže pomôcť, pretože
vysvetľuje, že je dôležité zasvätiť svoj život tomu,
aby ste sa stali pre svoje deti nástrojom a vzorom
ľudskej skúsenosti; naučiť sa prijímať deti také,
aké skutočne sú, a oceňovať aj ich nepatrné ús
pechy, ktoré dosiahnú; chrániť deti pred nezdra
vými a negatívnymi vplyvmi; priznať svoju
nedostatočnosť a hľadať správnu inšpiráciu pre
vlastný život...
Táto kniha je síce určená mužom, ale väčšia
časť jej obsahu je dôležitá aj pre ženy. Pokiaľ si
niektoré ženy budú chcieť prečítať túto knihu,
určite v nej nájdu princípy, ktoré jednoducho
a šikovne použijú vo svojej rodičovskej praxi.
Pripravila: Anna Porhinčáková

STRETNUTIE
GRÉCKOKATOLÍCKEJ
MLÁDEŽE
CHCELI

Témy jednotlivých dní:
1. „Slovo sa telom stalo” Jn 14, 23nn /Božie Slovo /
2. „Spoznali ho pri lámaní chleba” Jn 24,13-35 / Eucharistia /
3. „Milujte sa navzájom" Jn 15,12-17 / Cirkev /
L turnus: mládež vo veku 19 a viac rokov
II. turnus: deti vo veku
9-11 rokov
III. turnus: mládež vo veku 12 - 14 rokov
IV. turnus: mládež vo veku 15 - 18 rokov

29.7.2.8.5.8.9. 8.-

StóWĎlEmi
3EŽI5A ^

2.8.2004
5.8.2004
9.8.2004
13. 8. 2004

-Aj tohto roku sa stretneme v Rekreačnom zariadení MH Bystrá pri Humennom.
Poplatok za 11. turnus (najmladší) je 750,- Sk, za 1., 111. a IV. turnus 950,- Sk.
- Prihlásiť sa môžeš najneskôr do 30. júna 2004 na svojom Gréckokatolíckom farskom úrade.
(Po tomto termíne je účastnícky poplatok 1250 Sk.)
- Dones si: preukaz zdravotného poistenca, potvrdenie rodičov o svojom zdravotnom stave,
karimatku, spací vak (nie každý má svoju posteľ), prípadne stan (je to potrebné vyznačiť v
prihláške), modlitebnú knižku, Sväté písmo, písacíe a osobné potreby, vhodné oblečenie.
Upozornenie: Dodržať vek! Musí sa zhodovať s údajmi na preukaze zdravotného poistenca.
Všetkým možným návštevám počas stretnutia je striktne vyhradený čas: denne od 13.00 hod.
do 15.30 hod.
Podrobné informácie získaš u svojho duchovného otca.
Kontakt:
Prešovská eparchia:
o. Rastislav Víšňovský,
Gréckokatolícky farský úrad Prešov-Sekčov,
tel.: 0907/938099, 051-7725540
rv@stonline.sk

Košický apoštolský exarchát:
o. Štefan Keruľ - Kmec,
Gréckokatolícky farský úrad Sečovce,
tel.: 0905/644258, 056-6782502
stefan@grk-secovce.sk

www.aetos.sk

Predstav si seba ako bohatého človeka. Bývaš na prekrásnom zámku, vôkol
neho je obrovská voňavá záhrada a o niečo dalej šumivé lesy. Toto všetko patrí iba
tebe. Sadáš sí na terasu. Pristúpi sluha, ktorý tí naleje sviežujúci nápoj, rozprestrie
slnečník, vyzuje topánky, pripraví chutný obed, odstrihne ružu, pozametá, ustelie,...
Možnože si nemal možnosť stretnúť ozajstného sluhu. Napriek tomu často
potrebuješ niekoho, kto by ti poslúžil. Bez vzájomnej služby by tento svet nemohol
snáď ani existovať. Je to preto, lebo každý z nás je iný. Potrebujeme sa navzájom,
aby sme mohli žiť.

o ť T S K E .

i—
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„On, hoci má božskú prirodzenosť..., vzal si prirodzenosť sluhu.” (Flp 2, 6-7)

Môj kalendár služby

Uhádni titul p á pe ža
Najväčší veľkňaz našej Cirkvi - pápež- dostal aj zvláštne pomenovanie, ktoré
súvisí so službou. O aké pomenovanie ide, zistíš, ak do tajničky správne dosadíš
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Boh každého z nás povoláva do služby Je to služba
Láske a z lásky. Každý deň môžeš konať tieto drobné
službičky plné lásky. A možno ťa k ním bude povzbu
dzovať aj kalendár, ktorý sí urobíš a zavesíš vo svojej
izbe.
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(HDIZOB AOHÍ11S V H ÍI1 S )
MIŠO A MAŠA NA PRÁZDNINÁCH
Mišo a Maša sa boja, že sa budú cez prázdniny nudiť. Pomôž im a opíš dobro
družstvo, ktoré by mohli zažiť a kde by sa niečo aj naučili. Ak tvoj príbeh bude
aujímavý prekreslíme ho a uverejníme v SLOVE. Príbeh zašli na adresu
redakcie a nezabudni označiť obálku menom Mišo a Maša.
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Laa, Ašio,
ichor
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Legenda: ALBA, AMEN, ARCHA, BRAT, CENA, EDEN,
EFEZ, ELIÁŠ, ESEJ, EZAU, CHARITA, CHARIZMA,
1DUMEA, INR1, 1ZAIÁŠ, IZÁK, JAKU B, JERICHO,
JERUZALEM, JUDEA, KAPLÁN, KLAS, KORÁB, KOZA,
KRÍŽ, KRST, KVET, LIST, LITÁNIE, LONO, MANNA, MIER,
MILOSRDENSTVO, MILOSTI, NIN1VE, OBETA, OMŠA,
PAŠIE, POSOLSTVO, RANA, SADUCEJI, SAMÁRIA, S1LOE,
SlON, STRACH, SUTANA, T1ARA, TONA, TREST, VIERA,
ZVON, ŽALM, ŽULA
Tajničku osemsmerovky tvorí 30 nevyškrtaných
písmen. Autor: Marek Pataky. Riešenie z čísla 11: Pane,
urob nás nástrojom svojho pokoja.
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S
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Ruské výr.
družstvo

Kňazské
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Patriaci
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Ír, česky
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Ázijský štát

Listnáč

Ženské
meno

Papagáj

Spojka

HOROSKOP

Čo vás čaká a neminie?
Po celom svete sa znova
rozšírila zvláštna pandémia. Medzi jej obete patria
hlavne deti, ale nepohrdne
ani dospelými. Ide o rozpol
tenosť človeka, keď jeho
telo je ešte stále prítomné v škole, pričom
duch už blúdi po slnkom zaliatych plážach,
exotických miestach a iných dovolenkových
destinácíách. Pandémia sa končí 30. júna.
Drahí rodičia, ak máte po
kušenie podäkovaf sa svo
jim deťom za dobré vysved
čenie, nezabudnite, že vďa
ky nie je nikdy dosť. Navyše
mnohokrát ostane neodmenená. Navyše tu existuje vysoké riziko, že
svojím prejavom vďaky im neulahodíte. Tak
radšej načúvajte, hoci aj za dverami.
Mesiac úcty k Božskému
srdcu sa kráti. Je to čas, keď
máme oprášiť svoje predsa
vzatia týkajúce sa lásky.
Jedným z jej prejavov je aj
bozk. Drahé žienky, dajte
vyberte sí na pery ten správny rúž, aby ste
neoznačili každú ikonu či kríž otlačkom
svojich pier.
(jége)

.18 • 13/9004 - slovo

Polynézsky
nápoj

Autor krížovky: Vlddo Komanický z Humenného. Riešenie krížovky z čísla z 11:
... skrze nich si získal celý s v e t...
ROZHLAS

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 - Oldieparéda; 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 šapító; 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.
:

n o TVOJICH ONÍ
BANSKÁ BYSTRICA 102,9
BRATISLAVA 97,2
KOŠICE 94,4
LIPTOVSKÝ 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

Slovenská televízia / STV 2:
22.6. 21.35 hod. -Sféry dôverné. Diskusná reIácía.P/2.
27.6. 19.59 hod. - Duchovné slovo. P/2.
28.6. 13.00 hod. -Sféry dôverné. R/2.
13.55 hod. - Duchovné slovo. R/2.
Program je pripravovaný v spolupráci s jednotlivými redakciami.

Blahoželanie

Dňa 24. júna 2004 sa dožíva požehnaných
70 rokov života kurátor Ján Krompák z Humenného. Jubilantovi ďakujeme za jeho čin
nosťa do ďalších rokov života mu vyprosujsme
pevné zdravie a veľa Božích milostí. Na
mnohaja i blahaja lita!
Roky plynú ako voda,
zastaviť sa nedajú.
Človek milujúci Boha
je tak bližšie k raju.
Žehnaj, Bože, brata Jána,
žehnaj i jeho rodinu,
aby hľadal vždy len Pána
v každej žitia hodinu.
Farská rada Humenné - Pod Sokolejom
29. jún je dňom, keď
náš kamarát Peter Medvid slávi svoje meniny.
Prajeme mu veľa Božích
milostí, nech ho Presvätá
Bohorodička sprevádza
cestou života a Svätý
Duch nech mu aj naďalej
vlieva múdrosť a rozum
nosť. Taktiež blahoželá
mek úspešnému ukončeniu vysokoškolského
štúdia na GBF.
priatelia z Prešova
22. júna 2004 oslávil o. Ján Škoviera, tít.
kanonik 90. výročie svojho narodenia a 25.
mája oslávil 60. výročie ordinácie.
K týmto vzácnym a prekrásnym jubileám
Vámdrahý duchovný otče s úprimnou rados
ťou, naplnení vďakou voči Pánu Bohu, že Vám
dožičil tieto nádherné dni, blahoželajú Vaši
veriaci zJasenova a Ruskoviec,

Nezabúdame na vás, na vaše 16 ročné
pôsobenie v našej farností, na vašu vernosť
a oddanosť Bohu, na to, ako ste nás viedli na
ceste k spáse. Nech Pán Boh Všemohúci,
Dobrotivý a Láskavý žehná í naďalej váš život,
aby ste ho ešte dlhé roky mohli s takou obdi
vuhodnou sviežosťou ducha chváliť a oslavo
vať, Mnoho rokov, šťastných rokov vám bude
me vyprosovať pri svätej liturgii v deň Vášho
jubilea.
Vďační veriaci z farnosti Jaseňov
1. júl 2004 je dňom
30. narodenín duchov
ného otca Ivana Molčányího, správcu farnosti
Zemplínske Hradište,
Za dušpastiersku služ
bu mu ďakujú, pevné
zdravie, hojnosť Božích
milostí, ochranu Presvä
tej Bohorodičky a ešte
mnoho rokov, šťastných rokov v kruhu blíz
kych vyprosujú vďační veriaci.
Dňa 7. júla 2004 sa duchovný otec Mgr.
Marek Kolesár, správca farnosti Prešov - Síd
lisko 111., dožíva 33 rokov svojho života. Záro
veň 18. júna t. r. oslávi 10. výročie kňazskej
služby. Pri tejto príležitostí mu prajeme a vy
prosujeme veľa zdravia, šťastia, Božieho po
žehnania, ochranu Panny Márie a ešte mno
ho rokov, šťastných rokov vo vinici Pánovej.
rodičia, manželka s deťmi
a sestra Mária s rodinou.
Program svätých misií v Humennom
Pod Sokolejom 19. 6. - 27. 6. 2004
Sobota: 17.00 hod. - privítanie otcov
misionárov a sv. liturgia; TÉMA: Milostivý čas
sv. misií
Nedeľa: 8.00 hod. - sv. liturgia; 10.00 hod.-

sv. liturgia; TÉMA: Boh je láska; 15.00 hodstretnutie detí do 15 rokov a výlet
Pondelok: 15.30 hod. - spoveď (3,4, 5 roč
ník); 17.00 hod.- Moleben k Božskému srdcu;
17.30 hod - sv. liturgia; TÉMA: Hriech; Po sv.
liturgii krížová cesta ulicami sídliska
Utorok: 15.30 hod- spoveď (6, 7,8 ročník);
17.00 hod- ruženec detí; 17.30 hod.-sv. litur
gia; TÉMA: Obrátenie srdca; Po sv. liturgii
stavovské stretnutie mužov a chlapcov od
18 rokov
Streda: 9.30 - 12.00 hod. a 15.30 - 17.30
hod. - spoveď muži; 17,00 hod - ďakovný
akatist; 17.30 hod - sv. liturgia; TÉMA: Ježiš
Kristus - Pán môjho života; Po sv. liturgii
stavovské stretnutie pre ženy a dievčatá
od 17 rokov
Štvrtok: 9.30 -12.00 hod. a 15.30 -17.00
hod.- spoveď žien;17.00 hod - Moleben k M.
D. Trčkovi; 17.30 hod - sv liturgia; TÉMA:
Smrť človeka; Po sv. liturgií pomazanie
chorých a slávnostné požehnanie s relik
viami M. Trčku
Piatok: 9.30 hod - pomazanie chorých po
domoch; 17.00 hod - Moleben k R P Gojdičoví;
17.30 hod - sv. liturgia; TÉMA: Eucharistia;
Po sv. liturgii Eucharistická pobožnosť za
odpustenie hriechov vo farnosti a obnova
manželských sľubov
Sobota: 9.30 hod. - stretnutie pre mládež
od 15 rokov (9. ročník a vyššie) - evanjelizácia; TÉMA: Ako sa dobre spovedať; 15.00
hod. - spoveď mladých; 17.00 hod - ruženec
mladých;17.30 hod - sv. liturgia; TÉMA: Pre
svätá Bohorodička; Po sv. liturgii Moleben
k Bohorodičke s čítaním prosieb a podákovanie k MU P
Nedeľa: 9.30 hod - ruženec; 10.00 hodslávnostná sv, liturgia; TÉMA: Prostriedky
zotrvania v dobrom; Po sv. liturgii posväte
nie ikon a náboženských predmetov; Posväte
nie a inštalácia sv. kríža; Zbierka na misie

L I T U R G I C K Ý K A L E N D Á R 21. JUN - 4. JUL 2004
Pondelok 21. 6 - Svätý mučeník Ju líán
Tarzský. Menlivé časti z pondelka. Rim 9,18-33,
zač, 102; Mt 11,2-15, zač, 40,
Utorok 22.6- Svätý híeromučeník Eusebios,
samosatský biskup. Menlivé časti z utorka. Rim
10,11-11,2a, zač, 104; Mt 11,16-20, zač. 41.
Streda 23. 6 - Svätá mučenica Agripína.
Menlivé časti zo stredy. Rim ll,2b-12, zač, 105;
Mt 11,20-26, zač, 42,
Štviiok 24. 6 - Narodenie úctyhodného
a slávneho Pánovho proroka, predchodcu
a krstiteľa Jána. Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár, Sláva: kondák o Predchod
covi, I teraz: kondák podľa predpisu. Prokimen,
aleluja a pričasten o Predchodcovi. Namiesto
„Dôstojné je" sa spieva „Zvelebuj" a IX, irmos
z iitierne. Rim 13,llb-14,4, zač. 112; Lk 1,125.57-68.76.80, zač. 1.
Piatok 25. 6 -Svätá prepodobná mučenica
Febrónia. Menlivé časti z piatku. Rim 11,25-36,
zač. 107; Mt 12,1-8, zač. 44.
Sobota 26. 6 - Náš prepodobný otec Dávid
zo Solúna. Menlivé časti zo soboty. Rim 6,1117, zač, 92; Mt 8,14-23, zač, 26.

Nedeľa 27.6 -Štvrtá nedeľa po Päťdesiatni
ci. Náš prepodobný otec Samson Pohostinný.
Radový hlas je tretí, radové evanjelium na utierni
je štvrté, Predobrazujúce antifóny a blaženstvá.
Tropár, Sláva: kondák z hlasu, 1teraz: podľa
predpisu. Rim 6,18-23, zač. 93; Mt 8,5-13, zač.
25.
Pondelok 28. 6 - Prenesenie pozostatkov
svätých nezištníkov Kýra a Jána. Menlivé
časti z pondelka. Rim 12,4-5, 15-21; zač. 109.
Mt 12,9-13; zač, 45.
Utorok 29. 6 -Svätí, slávni a všechvální naj
vyšší apoštoli Peter a Pavol. Prikázaný sviatok.
Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár,
Sláva: kondák o apoštoloch, 1teraz: podľa pred
pisu. Prokimen, aleluja a pričasten o apoštoloch.
Namiesto „Dôstojné je" sa spieva „Zvelebuj" a IX.
irmos z utíerne o svätých, Myrovanie, 2 Kor
11,21-12,9, zač. 193; Mt 16,13-19, zač. 67.
Streda 30. 6 -Zbor svätých, slávnych a všechválnych dvanástich apoštolov. Predobra
zujúce antifóny. Menlivé časti zo Zboru. Čítania
radové: Rim 15,7-16, zač. 117; Mt 12,38-45, zač.
48. Apoštolom: 1 Kor 4,9-16, zač. 131; Mk 3,1319, zač. 12.

Štvrtok 1.7 -Svätí nezištníci a divotvorcovia
Kozma a Damián. Menlivé časti o Nezištníkoch,
alebo zo štvrtku, Rim 15,17-29, zač. 118; Mt
12,46-13,3a, zač. 49.
Piatok 2. 7 - Uloženie úctyhodného rúcha,
našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky
v Blachernách. Predobrazujúce antifóny. Menli
vé časti z Uloženia. Čítania radové: Rim 16,116, zač. 120; Mt 13,3b-9, zač. 50. Bohorodičke:
Hebr 9,1-7, zač. 320; lk 10,38-42 a 11,27-28,
zač. 54.
Sobota 3 .7 -Svätý mučeník Hyacint. Menlivé
Časti zo soboty. Rim 8,14-21, zač. 97; Mt 9,9-13,
zač. 30.
Nedeľa 4. 7 - Piata nedeľa po Päťdesiatnici.
Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan, krétsky
arcibiskup. Prepodobná Marta. Radový hlas
je štvrtý, radové evanjelium na utierni je piate.
Predobrazujúce antifóny. Tropár, Sláva: kondák
z hlasu, 1teraz: podľa predpisu. Prokimen,
aleluja a pričasten z hlasu. Rím 10,1-10, zač.
103; Mt 8,28-9,1, zač. 28.
Vojtech Boháč
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Objednajte si u nás tieto VHS a získate
dva za cenu jednej. Ušetríte tým 450 Sk,
keď namiesto 900 Sk zaplatíte 450 Sk.
K cene účtujeme poštovné a balné.

Zakúpiť si ich môžete aj v redakcii
SLOVO alebo objednať telefonicky
051-7562 667.

