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Pripravujeme sa na najväčšie a naj-
krajšie sviatky v roku. Možno si 

hovoríme, že ešte len nedávno sme 
ukončili slávenie vianočných sviatkov 
plné príprav darčekov, sviatočného 
stola, plné stresu a obáv, či všetko 
stihneme. A opäť sú tu obavy a sta-
rosti. Hovorím si, načo slávime Via-
noce a Veľkú noc? Veď tieto sviatky 
z nás vyšťavia mnoho síl a ešte viac 
peňaženky. A práve vo Vianociach 
a hlavne v Pasche máme nachádzať 
pokoj, nádej na nový život a oddych. 
Kde robíme chybu? Boh prišiel na svet 
v jednoduchosti a v tichom sprievo-
de žiariacej hviezdy na nebi ako malé 
dieťa. A opäť prichádza v čase Paschy 
ako Víťaz a Spasiteľ v tichu a ožarujú-
com svetle. Ježiš nám ukazuje svoju 
pokoru a jednoduchosť. On ako Kráľ 
kráľov a Pán pánov odišiel na tri dni 
do podsvetia bojovať proti zlu za našu 
slobodu. A ako Víťaz prichádza späť, 
keď je ešte v Jeruzaleme ticho a tma. 
Nik ho nevítal. Nik neskandoval meno 
Ježiš. Nik ani nedúfal, že Ježišova smrť 
je vlastne novým začiatkom, novým 
životom. Už druhá dôležitá udalosť 
pre kresťana sa deje v tichosti a bez 
mnohých svedkov. Čo nám tým chce 
Ježiš povedať? Chce, aby sme sa mu 
úplne pripodobnili v pokore a jedno-
duchosti. Lebo iba s pokorou dokáže-
me prijať do srdca to ,,Svetlo tiché“. 
Svetlo, ktorým je sám Ježiš, a ticho, 

ktorým je Ježišova pokora. Ak si túto 
pravdu uvedomíme, vtedy pocho-
píme, že náš stres a obavy z toho, či 
budem mať plné stoly a uprataný 
dom, sú zbytočné. Lebo bohatstvo 
sviatku Kristovho vzkriesenia nie sú 
bohaté stoly, ale človek kľačiaci v po-
kore pod krížom, uvedomujúc si, že to 
on pribil Ježiša na kríž. Preto prosme 
Boha o odpustenie za naše hriechy 
a vzdávajme mu chválu, že podstúpil 
smrť za nás s láskou a úplne zadarmo.

Pavol Fečkanin, 5. ročník 
viceduktor
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KRÁTKE

Z NÁŠHO

S        polu s nami bratmi príchod sv. Mikuláša dňa 4.12.2016 
očakával aj otec arcibiskup a metropolita Ján, vladyka Ján 

Eugen a o. Tomko. Spoločne sme si sv. Mikuláša uctili modlit-
bou akatistu v seminárnej kaplnke. Po ňom sme sa presunuli 
do jedálne na slávnostnú večeru a následne sme ho išli čakať 
do auly, kde nás prekvapil príchodom na bicykli. Zúčastnil sa 
aj show Slovensko vie a obohatil nás svojimi slovami a darmi.

Dňa 18.12.2016 sa uskutočnilo vianočné posedenie semi-
nárneho spoločenstva. Začali sme modlitbou večierne, 

nasledovala naozaj „štedrá“ večera. Okrem tradičných jedál 
bola totiž obohatená aj zaujímavým programom, ktorý pozo-
stával z vinšov, kolied a prehľadu roka 2016 v seminári. Po po-
silnení našich tiel sme nakŕmili aj nášho ducha v duchovno-
-kultúrno-zábavnom programe, ktorý si pre nás pripravili 
bratia piataci.

PRAMEŇ

SPRÁVY
DOMOVA
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SPRÁVY
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D ňa 10.1.2017 nás navštívil otec arcibiskup a metropolita 
Ján Babjak SJ. Táto návšteva však bola niečím výnimoč-

ná. Po spoločnej sv. liturgii otec arcibiskup v sprievode pred-
stavených kňazského seminára posvätil priestory seminára 
i príbytky predstavených a seminaristov.

 Náš seminár navštívili dňa 21.2.2017 gréckokatolícki 
exorcisti o. Ľuboslav Petričko, o. Matúš Marcin a o. 

Pavol Haľko OSBM.  Vďaka zaujímavej prednáške,, sme obo-
hatení o nové poznatky a svedectvá o prítomnosti Zlého 
vo svete a o formách boja proti nemu a pomoci ľuďom, ktorí 
duchovne trpia pôsobením zlého.

V       sobotu 4. 2.2017 v popoludňajších hodinách naše futba-
lové družstvo cestovalo do Michaloviec, aby si zmeralo 

sily v priateľskom futbalovom zápase s kňazmi, ktorí sa kaž-
doročne zúčastňujú na Majstrovstvách Európy kňazov v ha-
lovom futbale.

Dňa 3.3.2017 začala séria Krížových ciest so skupinou 
Anastasis. Prvou zástavkou sa stala Spišská Nová Ves, 

kde plná cerkov ľudí bola preniknutá duchovnou atmosfé-
rou a umeleckým zážitkom, ktorý nám sprostredkovali bratia 
zo skupiny a ďalší bratia herci tieňového divadla.

Bratia zo Zboru sv. Romana Sladkopevca vystúpili dňa 
24.2.2017 na koncerte vo farnosti Vojčice. Súčasťou 

programu bola i sv. liturgia a katechéza o pokání, ktorú si pri-
pravil náš o. špirituál Marko Durlák.

BLESKOVKY
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Symbolika svetla bola u kresťa-
nov veľmi silne prítomná od naj-

starších čias. Niet divu, veď Ježiš 
Kristus sa v evanjeliách sám nazý-
va svetlom: „Ja som svetlo sveta. 
Kto mňa nasleduje, nebude chodiť 
vo tmách, ale bude mať svetlo živo-
ta“ (Jn 8, 12). Podobné svedectvo 
vydáva o ňom apoštol Ján vo svo-
jom Prológu: „Pravé svetlo, ktoré 
osvecuje každého človeka, prišlo 
na svet“ (Jn 1, 9). A tak svetlo sviec 
či lampád pri liturgii pripomínalo 
kresťanom živú prítomnosť Krista 
uprostred nich. Azda najvýraznej-
šie sa táto symbolika svetla ako 
prítomnosť Krista uprostred svojho 
ľudu prejavuje na večierni. V nej sa 
kladie dôraz na dva osobitné sym-
boly: svetlo a obeta. K symbolike 
svetla sa viažu dva hymny: Svetlo 
tiché a Simeonov chválospev, sym-
boliku obety vy-
jadruje zasa žalm 
slovami: Moja mod-
litba nech sa vznáša 
k tebe ako kadidlo. 
Modlitba večierne 
uzatvára pracov-
ný deň, ale je zároveň prechodom 
do nového dňa. Východné ríty si 
ponechali a zachovali ideu, že nový 
deň začína po západe slnka. Ve-
čiereň by sa zvyčajne mala začínať 
pri západe slnka. Podľa židovského 
zvyku zapaľovať sviece v chráme 

kresťania podobne pri večerných 
zhromaždeniach zažínali lampy, 
ako sa to robí dodnes na večierni 
počas spevu Pane, ja volám k tebe 
(Hóspodi, vozzvách), a ešte výraz-
nejšie sa to prejaví pri speve hymnu 
Svetlo tiché. Tento hymnus sa obra-
cia priamo na Ježiša Krista, ktorý je 
svetlo tiché svätej slávy nesmrteľ-
ného Otca nebeského. 

Svetlo Kristovo 
osvecuje všetkých

Symbolika svetla na večierni sa 
ešte výraznejšie prejavuje v čase 
Veľkej štyridsiatnice, keď sa večie-
reň slávi ako súčasť liturgie vopred 
posvätených darov. Po prvom čí-
taní zo Starého zákona kňaz berie 
do rúk svietnik so zažatou sviecou 
i kadidlom a otočený najprv k oltá-
ru urobí sviecou znak kríža so zvo-

laním Premúdrosť! 
Stojme úctivo!, po-
tom vyjde na soleu 
a otočený k ľudu 
znova urobí sviecou 
znak kríža so slova-
mi: Svetlo Kristovo 

osvecuje všetkých. Je to moment, 
keď všetci prítomní v chráme ro-
bia tri veľké poklony – metánie, t. 
j. kľaknú si na kolená a čelom sa 
dotknú zeme. Už počas prvého čí-
tania z Knihy Genezis kňaz vezme 
zažatú sviecu na svietniku a posta-

PRAMEŇ

u z r i e m e  s v e t l o
tVojom SVetleV

„Pravé svetlo, 
ktoré osvecuje 

každého človeka,
prišlo na svet“ 
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ví ju na evanjeliár. Horiaca svieca 
na evanjeliári predstavuje osobu Je-
žiša Krista – Svetlo sveta, v ktorom 
sa splnili všetky proroctvá a ktorý 
otvoril mysle svojich učeníkov, aby 
mohli porozumieť písmam. Tak 
ako Starý zákon vedie ku Kristovi, 
rovnako Veľký pôst vedie k osvie-
teniu v krste. Veľký pôst bol a stále 
je v Cirkvi mimoriadnym obdobím 
prípravy katechumenov na krst, tí 
sa práve krstom spájajú s Kristom 
a tým sa im otvárajú mysle na chá-
panie Kristovho učenia. 

Bohorodičku 
a Matku Svetla

piesňamizvelebujme
Zdá sa, že ani nie tak samotné 

slávenie Eucharistie, ako skôr Božie 
chvály kladú do popredia svetlo ako 
symbol Krista. Okrem vyššie spo-
mínanej večierne je to tiež utiereň, 
kde môžeme tému svetla vnímať 
viackrát. Deviata pieseň kánonu 
utierne je vždy venovaná oslave 
Bohorodičky, ktorú ospevujeme 
ako Matku Svetla. Presne takto to 
vyjadruje zvolanie kňaza, resp. dia-
kona: Bohorodičku a Matku Svetla 
piesňami zvelebujme!, načo zbor 
začína spievať Máriin chválospev: 
Velebí moja duša Pána. Počas Veľ-
kého pôstu osobitne ospevujú Kris-
ta ako svetlo krátke spevy, ktoré sa 
práve kvôli téme svetla nazývajú 
svitileny. Je ich osem – podľa hlasov 
– a každý z nich sa obracia na Kris-
ta ako na svetlo alebo darcu svetla. 
Napr. Kriste, Bože, zošli svoje ne-

zhasínajúce svetlo, očisť oči môjho 
srdca a spas ma (2. hl.). Pane, dar-
ca svetla, zošli svoje svetlo, osvieť 
moje srdce a spas ma (5. hl.). Ty si 
svetlom, Kriste, preto ma osvieť se-
bou a spas ma (8. hl.).

 
Sláva tebe, ktorý 

si nám zjavil svetlo
No najsilnejším momentom, 

ktorý oslavuje Krista ako svetlo, je 
veľký chválospev. Kňaz vo felóne 
otvorí cárske dvere a slávnostne za-
intonuje: Sláva tebe, ktorý si nám 
zjavil svetlo! Vtedy sa rozsvietia 

všetky svetlá vrátane hlavného lus-
tra a ľud spieva chválospev: Sláva 
Bohu na nebi a mier na zemi, v ľu-
ďoch dobrá vôľa. Tento chválospev 
by mal korešpondovať s časom, keď 
sa začína brieždiť. Tak ako večiereň 
je spojená so západom slnka, čo vy-
jadrujeme slovami: Keď sme prišli 
k západu slnka a videli žiaru večer-
nú, ospevujeme Otca i Syna i Sväté-
ho Ducha, Boha, rovnako moment 

HLAVNÁ TÉMA
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veľkého chválospevu by mal koreš-
pondovať s východom slnka, čo zasa 
vyjadrujeme slovami: U teba je zdroj 
života a v tvojom svetle uzrieme svet-
lo. 

Dnes je 
všetko plné svetla

Symbolika svetla je prítomná nie-
len v liturgických textoch, ale aj v sa-
motnom spôsobe zapaľovania a zha-
sínania svetiel v chráme. Sú momenty, 
keď sa vyžaduje prítmie, inokedy je 
svetla trochu viac, no pri najslávnost-
nejších chvíľach a najväčších sviatkoch 
horia všetky sviece a svietia všetky 
lustre. Sviatok Paschy je sviatok všet-
kých sviatkov. Vtedy nie je v chráme 
priestor pre tmu a šero, vtedy všetko 
žiarivo svieti, lebo Kristus svojím zmŕt-
vychvstaním všetko osvietil. Preto mô-
žeme spievať v kánone Paschy: Nýňi 
vsjá ispolníšasja svíta – Dnes je všetko 
plné svetla, nebo, zem i priepasť pod-
svetia. Kam prišiel vzkriesený Kristus, 

tam všetko prežiaril svojím svetlom, 
a preto máme žiariť aj my, nový Boží 
ľud, podľa slov kánonu: Svitísja, svitís-
ja, novyj Ierusalíme, sláva bo Hospó-
dňa na tebí vozsijá – Osvieť sa, osvieť 
sa, nový Jeruzalem, hľa, sláva Pánova 
ťa ožiarila. Kto žiari týmto svetlom, 
je blažený, ako to nádherne vyjadril 
svätý Tichon Zadonský slovami: „Keď 
slnko na nebi svieti, všetko býva zre-
teľné. Každý vidí cestu, po ktorej treba 
kráčať, kam má ísť, čo má robiť a čoho 
sa má vyvarovať. Dokáže odlíšiť jednu 
vec od druhej, užitočné od škodlivého 
a pod. Tak to býva s dušou, ktorú Kris-
tus – pravé Slnko – osvieti. Taká duša 
vidí všetko jasne, poznáva nádheru 
i pominuteľnosť tohto sveta, poznáva 
dobro i zlo, nemravnosť i cnosť, škod-
livosť a úžitok, cestu, čo vedie do zá-
huby, i cestu do večného života, robí 
veci milé Bohu a sebe prospešné. Ta-
kej duši je Božie slovo príjemné rovna-
ko ako Boh sám. Taká duša si nič prí-
jemné a drahocenné na tomto svete 
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príliš necení, majúc na pamäti slová 
Spasiteľa: »Aký úžitok bude mať 
človek z toho, že získa celý svet, ak 
stratí svoj život?« ale stále smeruje 
k blaženej večnosti. Má na mysli iba 
jedno: ako sa zavďačiť Bohu, svoj-
mu Stvoriteľovi, a dosiahnuť spásu. 
Blažená duša, ktorú osvieti božské 
svetlo!“

Vy ste svetlo sveta
Až doteraz sme hovorili o Kristo-

vi, ktorý je svetlom sveta. On sám 
však to isté hovorí svojim učeníkom: 
„Vy ste svetlo sveta.“ Veď ako sa dá 
byť v prítomnosti svetla a samému 
sa nezapáliť? Ako sa možno vysta-
vovať priamemu slnku tak, žeby 
na nás ono nezanechalo stopu? Pís-
mo hovorí, že keď Mojžiš zostúpil 
z vrchu, kde sa zhováral s Pánom, 
tvár mu žiarila. Hľadieť na Pána zna-
mená hľadieť do svetla. Aby sme 
sa pre ostatných stali svetlom, žal-
mista nás vyzýva slovami: „Na neho 

hľaďte a budete žiariť a tvár vám 
nesčervenie hanbou.“ Byť svetlom 
pre druhých však neznamená iba 
mať jasnú tvár. To svetlo, ktoré sa 
od nás očakáva, je svetlo dobrých 
skutkov. Toto mal Ježiš na mysli, 
keď povedal: „Nech tak svieti vaše 
svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše 
dobré skutky a oslavovali vášho 
Otca, ktorý je na nebesiach.“ Tá istá 
myšlienka je vyjadrená pri sviatosti 
krstu, keď kňaz odovzdáva krstenco-
vi alebo jeho krstnému rodičovi za-
žatú sviecu so slovami: „Prijmi túto 
horiacu sviecu a po celý svoj život 
sa usiluj o svoje prežiarenie svet-
lom viery a dobrých skutkov, aby si 
mohol, keď príde Pán, radostne mu 
vyjsť v ústrety so všetkými svätý-
mi, bez prekážok vstúpiť do paláca 
jeho nebeskej slávy a kraľovať s ním 
na nekonečné veky.“ Nuž teda buď-
me radostnými deťmi Svetla!

o. Marko Durlák, špirituál GKS
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Vdňoch Rád by som vám 
tentokrát v našej 

rubrike týkajúcej sa 
spoločenstiev a hnu-
tí aspoň v krátkos-
ti predstavil Tábor 
archanjela Micha-
la. Nenechajme sa 
hneď v úvode zmiasť 
slovom ‚tábor‘, ktoré 
by v nás mohlo evoko-
vať predstavu len nejaké-
ho sezónneho, niekoľkodňového 
stretnutia, na ktorom sa spoznáme 
s novými ľuďmi, prípadne sa obo-
hatíme o hlbšie poznanie Boha či 
nové zážitky. Teda, niežeby to bolo 
málo, veď práve spomínané atribú-
ty sú základným kameňom i Tábo-
ra archanjela Michala. Avšak tento 
tábor, či ďalšie jemu podobné, ve-
ľakrát stojí za niečím oveľa väčším 
– za vznikom dlhotrvajúcich pria-

teľstiev a akéhosi neoficiál-
neho spoločenstva ľudí, 

ktorí majú cieľ v spo-
ločenstve s Kristom.

Poďme si teda 
predstaviť toto 
spoločenstvo i his-
tóriu a fungovanie 

Tábora archanjela 
Michala, ktorý je jeho 

neodmysliteľnou súčas-
ťou. Spoločenstvo, ktoré sa 

utvára na táboroch, konaných zvy-
čajne v letných mesiacoch, sa kaž-
doročne rozširuje o nových členov 
už takmer 23 rokov. Mnohí poznajú 
tento tábor aj pod názvom ‚Tábor 
Osturňa‘, keďže doposiaľ sa asi 
väčšina ročníkov uskutočnila prá-
ve v malebnom kraji obce Osturňa 
v Kežmarskom okrese. Vďaka dlhej 
histórii tábora sa na ňom vystrie-
dalo mnoho účastníkov, pričom 

ÁboR aRchanjela michala
P r i a t e ľ s t v o  n a v ž d yt
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mnohí z nich už majú svoje vlastné 
rodiny, a niektorí sa dokonca stali 
bohoslovcami, teda organizátormi 
tohto tábora, a neskôr kňazmi. Za-
ujímavosťou je i fakt, že pri zrode 
tábora, ktorý mal pôvodne umož-
niť stretnutie a pastoráciu mládeže 
z farnosti Ľubica a okolia (okr. Kež-
marok), stál aj pomocný prešovský 
biskup Milan Lach SJ. Vďaka Bo-
žej milosti toto dielo pretrváva až 
dodnes a jeho účastníkmi sú mla-
dí nielen z východu Slovenska, ale 
v posledných rokoch aj zo vzdiale-
nejšej Bratislavskej eparchie.

Organizáciu tábora, ako i jeho 
vedenie si každoročne odovzdávajú 
bohoslovci nášho seminára, pričom 
na pomoc im najmä posledné roky 
zvyknú prísť aj animátorky slúžiace 
v Prešovskej archieparchii. Súčas-
ťou organizačného tímu sú taktiež 
duchovní otcovia, ktorí sa stara-
jú o duchovnú potravu účastní-
kov, vedú a sprevádzajú ich svojou 
modlitbou či duchovným slovom. 
Najmä v posledných rokoch mal 
stálu duchovnú záštitu nad tábo-
rom jeho ‘odchovanec‘ otec Róbert 

Krolák, ktorý každoročne prichádza 
spolu s rodinou vydávať svedectvo 
o Božej láske, a spolu s kňazom 
pôsobiacim v mieste konania tá-
bora dozerajú na správny priebeh 
tábora. Vďaka mnohým kňazom, 
ktorí na tábore pôsobili alebo sa ho 
zúčastňovali, máme možnosť vy-
počuť si katechézy na rôzne témy, 
rovnako tak od širšieho okruhu 
kňazov, ktorí sa s radosťou na tá-
bor vracajú a obohacujú nás Božím 
slovom či vlastným svedectvom. 
Neodmysliteľnou súčasťou tábo-
ra sú naše tety kuchárky, na ktoré 
účastníci často s radosťou a úsme-
vom na tvári spomínajú. Vynikajúce 
pochúťky vychádzajúce z ich kuchy-
ne sú vždy okorenené láskou a túž-
bou odovzdať mladým to najlepšie 
zo seba. Naše pani kuchárky, teta 
Franková, Krolaková a posledné 
roky i teta Kapolková, pomoc na tá-
bore neberú len ako nejakú prácu, 
ale spolu s animátormi vždy tvoria 
jeden tím v službe s cieľom vydať 
účastníkom tábora svedectvo svoj-
ho života s Kristom či svoje životné 
skúsenosti.

HNUTIA V CIRKVI
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Špecifickou stránkou Tábora ar-
chanjela Michala je mimoriadne ak-
tívna spoluúčasť samotných účast-
níkov tábora na jeho priebehu. 
Keďže jedným z prvkov tábora je aj 
motivácia k bojovnosti a súdržnos-
ti, jeho súčasťou je bodovacia súťaž 
a niekoľko skupinových aktivít, kto-
ré sú každý večer náležite bodovo 
ohodnotené podľa miery splnenia 
úlohy. Mladí, rozdelení do men-
ších skupiniek, zverených zvyčajne 
dvom animátorom, majú možnosť 

v jednotlivých dňoch tábora preja-
viť svoju kreativitu pri tvorbe tábo-
rovej kroniky či radostného večera 
pre ostatných účastníkov, poriad-
kumilovnosť pri starostlivosti 
o spoločné priestory, vynaliezavosť 
pri spôsoboch budenia a zvoláva-
nia na program, či svoju vytrvalosť 
a súdržnosť pri rôznych súťažno-
-športových aktivitách. V rámci 
možností majú tiež mladí príleži-
tosť spoločne zažiť hĺbku a pestrosť 
liturgického slávenia či modlitieb 
kresťanského Východu. Tábor trvá 

zvyčajne 8 dní, vrátane dní prícho-
du a odchodu. S radosťou môžeme 
konštatovať, že vďaka ochote a ini-
ciatíve našich mladých už spolo-
čenstvo netvoríme len v bránach 
tábora, ale tiež každomesačne, 
vždy aspoň v malom počte, keď sa 
stretávame v prešovskom Grécko-
katolíckom mládežníckom pasto-
račnom centre. Na týchto menších 
stretnutiach majú naši mladí mož-
nosť stretnúť sa spolu so svojimi 
animátormi a vzájomne sa podeliť 

o svoje zážitky. Súčasťou stretnutia 
je tiež katechéza na vybranú tému, 
pripravená animátorom, a spoloč-
ná hra či rozhovor pri malom ob-
čerstvení. Každé stretnutie, či už 
na tábore, alebo inde, je otvára-
né, sprevádzané i ukončené mod-
litbou, keďže len z Božej milosti 
a práve kvôli nemu máme možnosť 
stretnúť sa, mať v srdciach spo-
ločnú túžbu svedčiť o Božej láske 
a odovzdávať ju ďalej.

Peter Leško, 5. ročnik
PRAMEŇ
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kusenosť s „TAM“
A j  t á b o r  v y c h o v á v aS

V lete 2005 som sa prvýkrát zú-
častnil mládežníckeho tábora 

v Osturni. Pamätám si, že som sa 
tam veľmi tešil, ale okrem dievčat 
z mojej dediny som tam nikoho ne-
poznal. Bolo to pre mňa čosi nové, 
nový kontakt so svetom, keďže ako 
malý chlapec som nikdy necestoval 
s rodičmi na dovolenky. Myslím si, 
že každého malého chlapca zaujme 
nejaká uniforma. Mňa zaujala ,,uni-
forma“ bohoslovcov, ktorí sa roz-
hodli pre cestu kňazstva. Možno je 
to vec povrchná, materiálna, lákavá 
pre oko, ale mňa ako chlapca, veľmi 
zaujala. 

Nebolo to jediné, čo ma dosta-
lo. Bol to spôsob, akým sa nebáli 
byť ,,bláznami“. Prečo ,,bláznami“? 
Lebo som videl, ako nie sú len neja-
kými mužmi v podriasniku so zbož-
ným pohľadom, ale sú ,,bláznami“ 
a zabávajú sa s mladými, neboja sa 
ukázať radosť, to, že aj dospelí sú 
niekedy deťmi. Možno sa pýtate, 
prečo som použil slovíčko ,,blázon“, 
ale svätý apoštol Pavol píše, aby sme 
boli bláznami pre Krista, aby sme 
vyšli zo svojho pohodlia a nebáli sa 
radovať sa, nebáli sa byť deťmi. Čo 
vo mne tiež zanechalo veľký dojem, 
boli liturgické slávenia. Cirkevnoslo-
vanskú liturgiu som zažil iba v Ľuti-
ne, ale na Osturni sme ju mali skoro 
každý deň. Oslovilo ma, ako boho-

slovci pristupovali k modlitbe, videl 
som na nich čosi, čo ma lákalo, a bol 
to ich vzťah s Bohom. Aj ja som tú-
žil byť taký ako oni. Na Osturni som 
hlbšie spoznal náš obrad, viac som 
sa doň zamiloval. V neposlednom 
rade mi nedá nespomenúť už nebo-
hého o. Jozefa Šašalu. Bol to veľký 
človek, ktorý mal milé srdce, bol 
bláznom pre Krista, to, čo dokázal 
vymyslieť on, dokázal málokto  On 
bol prvý človek, ktorý ma naučil 
čítať cirkevnoslovansky. Myslím si, 
že pre viacerých bol a je vzorom. 
Aj pre mňa je vzorom – aj ja chcem 
byť rovnakým bláznom pre Krista, 
nebáť sa prijať utrpenie do svojho 
života a s pokorou ho znášať, byť tu 
pre druhých, byť blízko pri Kristovi. 
Pre mňa je o. Jozef svätý súčasnej 
doby. 

Z tohto tábora som mimoriadne 
povzbudený, zanechal vo mne veľa 
„stôp“. Stal som sa animátorom, 
prijali ma do seminára a pokraču-
jem v diele tábora s názvom Tábor 
archanjela Michala. Ide o dielo, 
ktoré má svoje ovocie a pociťujem 
ho i ja na svojom živote. Chcem po-
vzbudiť aj ostatným mladých, aby 
sa nebáli vyjsť zo svojho pohodlia 
a ísť na tábor, pozvať Krista do svoj-
ho života.

Erik Hrabčák  5.ročnik
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T a k t o  j e  t o  u  n á s
ReŽÍVAnIe PAsCHYP

P ascha, „abo jak po našomu sa 
povist, velikdeň“ (Veľký deň). Je 

to deň, ktorý je pre nás kresťanov 
najväčším sviatkom, veľký deň, no ja 
mám pocit, že mnohokrát nám len 
tak uplynie, pričom si ani neuvedo-
míme jeho podstatu. A preto sa v na-
sledujúcich riadkoch budem snažiť 
aspoň sčasti opísať moje prežívanie 
tohto veľkého dňa. Skutočnosť, že 
som kresťan a som členom Cirkvi, je 
pre mňa veľký dar. 

Cirkev si už oddávna uvedomuje 
veľkosť sviatku Paschy. Preto jeho 
sláveniu predchádza Veľký a svätý 
štyridsaťdňový pôst. Pôst, ktorý nás 
privádza na cestu pokánia a uvedo-
menia si svojej biednosti a hriešnos-
ti, no určite nechce, aby sme ostali 
len pri tom. Podstatné je, aby to bolo 
očakávanie nádeje, ktorá vyviera 
od vzkrieseného Krista.

U nás doma je zaužívaná dlhoroč-
ná tradícia, že pôst od mäsa držíme 
prvý a posledný týždeň. Prvý deň 
pôstu je veľmi strohý. Vyznačuje sa 
tým, že jeme chlieb vyprážaný v oleji, 
alebo chlieb, cibuľu s octom, no nie-
kedy pripravujeme pečené zemiaky 
s kapustou. Pôst začína stroho preto, 
aby sme si hneď od začiatku uvedo-
mili jeho veľkosť a zmysel, ktorý urči-
te nemá byť len o jedle. Spomínam 
si, že keď som bol malý chlapec, ešte 
sa nepraktizovali modlitby, ako je 
Božská služba vopred posvätených 
darov alebo modlitba Efréma Sýrske-
ho spojená s hlbokými poklonami. 
U nás v Kolbovciach prichádza hneď 
od prvého dňa pôstu do cerkvi pár 
ľudí z dediny, aby sa spolu pomod-
lili bolestný ruženec. Keď som bol 
doma, aj ja som veľmi rád prichádzal 
na túto modlitbu ruženca, hoci som 
v našej premrznutej cerkvi bol z de-
dinských chlapcov často iba ja sám. 
No radšej prejdem od pôstu k sa-
motnému sviatku Paschy.  

Činnosti a zvyky spájajúce sa 
s týmto sviatkom som mal vždy rád, 
napr. keď sme išli do chrámu, aby 
sme na Veľký piatok pripravili hrob, 
kvetinovú výzdobu a všetko s tým 
spojené, hoci vtedy som si neuvedo-
moval hlbší význam všetkého nášho 
snaženia, no tešil som sa na atmo-
sféru vyžarujúcu z prežívanej uda-
losti. Tešil som sa na Veľkú večiereň 
s uložením pláštenice. Na veľkopiat-

PRAMEŇ
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kové stichiry, ktoré opisujú a pri-
pomínajú nám udalosti súvisiace 
s umučením, smrťou a pohrebom 
Ježiša Krista. Samotný pohrebný 
sprievod s pláštenicou okolo chrámu 
za ostrého zvuku rapkáča a spevom 
Blahoobráznyj Josif... vo mne vyvo-
lávalo mocný zážitok, ktorý môžno 
každoročne nanovo prežiť. 

V sobotu po príchode domov z Je-
ruzalemskej utierne, ktorú máme 
vo farskom chráme v Brusnici, po-
máham so všetkým, čo je potrebné 
dokončiť, aby sme nasledujúci deň 
Vzkriesenia mohli prežiť čo najsláv-
nostnejšie. Mamka sa pustí do prí-
pravy „jaječnika“, hrudky, ktorú pri-
pravujeme iba na slano. Ja zvyčajne 
pečiem paschu – veľkonočný koláč. 
U nás doma robíme aj praženicu 
so žihľavou, aj keď osobne tento 
druh praženice veľmi neobľubujem. 
Mám radšej mäso. To znamená, že 
v sobotu je potrebné nazbierať mla-
dú jarnú žihľavu, lebo aj tá sa kladie 
do košíka. Taktiež nemôžeme za-
budnúť na chren. Niektorí z mojich 
súrodencov ho idú nakopať, načistiť 
a poplakať si. Keďže počas pôstu ne-
stihli činiť pokánie, aspoň okolo toh-
to chrenu im tečú slzy pokánia. Urči-
te to nemyslím vážne, ale každý, kto 
takýto prírodný chren chce nakopať, 
očistiť a nastrúhať, vie, že je to ná-
ročné. V sobotu popoludní opäť 
idem do Brusnice na Veľkú večiereň 
s Liturgiou sv. Bazila Veľkého, kde už 
liturgické texty a chrám prezlečený 
do svetlých plachiet sú pre nás pred-
zvesťou dlho očakávaného Kristov-

ho vzkriesenia. Po príchode domov 
sa pustím do prípravy veľkonočného 
košíka. Mamka mi túto úlohu prene-
chala, lebo na príprave veľkonočné-
ho košíka mi veľmi záleží. V košíku 
má všetko svoje vyhradené miesto 
a hlavne maslo musí byť ozdobené 
krížom. Do košíka dáme všetko to, 
čo v nedeľu pri slávnostnom požíva-
ní týchto posvätených jedál zjeme. 
Paschu (koláč) do košíka nedávam, 
ale podľa starých tradícií sa zabalí 
do „portočka“. Ide o slávnostne vyši-
té plátno, v ktorom je tento koláč za-
balený. No určite to nemôže byť iba 
o jedle a výzdobe. Preto keď odbije 
polnoc, vo farskom chráme sa zídu 
všetci tí, ktorí chcú nanovo prežiť ra-
dosť vyvierajúcu z veľkého Kristovho 
vzkriesenia, znova si sprítomniť tú 
veľkú udalosť a prosiť o milosť, aby 
nám Kristus dovolil s čistým srd-
com ho oslavovať a ospevovať spo-
lu so všetkými anjelmi tak, ako to 
spievame pri obchode okolo chrá-
mu za svetla sviec. A veľmi sa už 
tešíme, že opäť pred dverami chrá-
mu za spevu najkrajšieho tropára 
môžeme z plného hrdla na celú de-
dinu prehlásiť to, čo pre nás Kristus 
svojou smrťou a zmŕtvychvstaním 
vydobyl. 

O tomto sviatku, ktorý je 
nad všetky sviatky, by som mohol 
napísať ešte mnoho slov, no nako-
niec všetkým nám želám CHRISTOS 
VOSKRESE! 

René Fečko , 2.ročník

SVEDECTVO
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s o  ž i v o u  v o d o u
Yť nádobou kRIsTAb

Ježiš Kristus povedal Samaritánke: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova 
smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, 
ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“ 
(Jn 4, 13 – 14). Tieto slova sú adresované nie len tejto žene, ale všetkým ľu-
ďom. Túto živú vodu Kristus dáva do nádob, prostredníctvom ktorých ju nalieva 
ľudu, ktorí  z nej žije naveky. Týmito nádobami sa pokorne chcú stať aj naši bra-
tia šiestaci, ktorí v tomto roku zakončujú svoju formáciu v seminári a študium 
na Gréckokatolíckej teologickej fakulte. Pán si vyberá rôzne nádoby, zlaté a strie-
borné nádoby, ale aj drevené a hlinené; jedny na vznešené ciele, iné na všedné 
(2Tim 2, 20). Takisto má zámer aj s tymito mužmi, ktorí sú rozhodnutí prijať jeho 
vôľu a nechať sa používať na také ciele, aké potrebuje všemohúci Boh. Našich 
bratov šiestakov si predstavíme v nasledujúcich riadkoch:

PRAMEŇ
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Stanislav BUJDA
Kružľov, 29 rokov

Keď som si podával prihlášku na vysokú školu, ne-
napadlo mi, že to nerobím poslednýkrát. O pár rokov 
som si prihlášku podával znova. Bola to veľká škola 
kňazského seminára spojeného s teológiou.

Študovať niečo ďalšie už od začiatku nebolo ľahké. 
Zlom nastal praxou na charite a misiou na Ukrajine. Boli 
to miesta, kde sa vykonávala prax v odboroch, ktoré 
som študoval predtým. A zlučovalo sa to s teológiou... 
Tam som mohol vidieť bolesti, závislosti, rozbité vzťahy a vojny, ale aj nové po-
vstania z týchto ruín. V uvedených negatívach sa ukazovala potreba Toho, ktorý 
chce, aby sme mali život hojnejšie. Vďaka prijatiu tamojších ľudí, ktorí sa zo mňa 
tešili, sme zažili veľa dobrodružstiev, ktoré neľutujem.

Mnoho rokov som nevedel, že dlhšími štúdiami si plním povinnosť kresťana, 
a možno raz aj budúceho kňaza, a to osvojovaním si svetských náuk, ktoré úzko 
súvisia s teológiou. Preto nie je dôvod závidieť. Veď nik neštuduje za druhého. 
Vďaka lepšiemu poznaniu môžeme ľahšie rozlišovať a bojovať proti rafinova-
nému zlu vo svete, ktoré nás chce zničiť. Po tejto skúsenosti viem, že Niekto je 
verný svojim prísľubom a plánom so mnou, ktoré ma urobia natrvalo šťastným. 

Vladimír NOGA
Svidník  – Záhradná, 26 rokov

Zdá sa že som na konci, no zároveň som na začiat-
ku. Končí seminár a za malú chvíľu začína poslanie kňa-
za a manžela. Teším sa na to, no zároveň mám pred-
tým bázeň. Neviem aké situácie, okolnosti ma čakajú, 
a ako na ne odpoviem, či zareagujem. No jedno viem 
určite, že keď pôjdem s Kristom a náš vzťah bude silný, 
nemám sa čoho báť a všetko bude fajn. Stačí sa nechať 
Ním viesť a počúvať jeho hlas, ktorý ma postupne volal 
a stále volá ku kňazstvu. Z toho mám radosť, lebo si 

uvedomujem, že to je moja cesta ako prežiť plnohodnotný a šťastný život. Mám 
tú milosť, že Božiu lásku budem môcť zažiť vo všetkých Jeho sviatostiach. Čaká 
ma prijatie ďalších sviatostí a to manželstva a kňazstva. Bude to pre mňa nový 
začiatok v mnohých oblastiach môjho života. Vnímam to ako dary, ktoré chcem 
chrániť, starať sa o ne a  zveľaďovať ich tým, že i ja budem s Božou pomocou 
môcť obdarovávať ľudí v rodine i v cirkvi. Nechcem, aby mi silu, radosť a pokoj 
z týchto darov vzal, alebo pošliapal nepriateľ – diabol, ktorý brojí proti šťastiu 
a pokoju v rodine i cirkvi. To sa nestane, ak budem s Ježišom.

BRATIA ŠIESTACI
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Tomáš PECUCH
Havaj, 26 rokov

Keďže sedem je číslom plnosti, pomaly dochádza 
k svojmu naplneniu aj čas našej formácie v seminá-
ri. Tie roky boli obdobím, keď Pán menil naše srdcia, 
dal mi možnosť spoznávať Jeho, ale i mňa samého. 
A to práve vďaka spoločenstvu mojich bratov a otcov 
a každodennej realite, v ktorej si ich Boh používal, 
aby mi kúsok po kúsku otvárali oči a ukazovali pravdu 
o mne a mojom živote. 

Všetky radosti i krízy v kaplnke, skúšky a vystúpenia zboru či štúdium ma 
učili prehlbovať svoj vzťah s Ním a nachádzať pokoj a radosť. To sú veci, na kto-
ré sa teším aj v kňazskej službe. Pomáhať ľudom nachádzať Krista v ich živote. 
Byť svojím životom Jeho verným a pravdivým svedkom v dobe, do ktorej sme 
poslaní, a ktorá je sama, povedal by som, veľmi priaznivo naklonená práve 
takýmto formám ohlasovania evanjelia.

Dominik PETRÍK
Prešov – mesto, 26 rokov

Pomaly sa blíži chvíľa, keď ako šiestak opúšťam 
kňazský seminár. Možno sa na jednej strane teším, že 
prichádza nová etapa života, že budem môcť na vlast-
nej koži zakúsiť pastoráciu. Aj keď možno nie vždy 
bolo všetko krásne a ľahké, viem, že mám kňazov 
a bratov, ktorí ma majú radi a sprítomňovali mi Krista. 

Ale tým, že odchádzam, sa deje aj niečo úplne iné. 
Zanechávam 7 rokov určitého životného štýlu, blíz-
kosť mojich úžasných spolužiakov a život v spoločen-

stve. V spoločenstve, ktoré sa nazýva srdcom archieparchie. To ma privádza 
k zamysleniu nad sebou samým. Ako som prežil tých pár rokov svojho života? 
Bol som naozaj srdcom? Alebo poďme ešte ďalej. Bol som naozaj tým, ktorý 
dáva život; tým, ktorý miluje; tým, ktorý sa stará; tým, ktorý buduje Božie krá-
ľovstvo? Mohli vo mne moji spolubratia a predstavení vidieť Krista, ktorý je 
čelovikoľubcom? 

Možno sa aj teším z odchodu, ale teším sa hlavne z toho, že Boh ma miluje 
a že mi ešte dáva čas na to, aby som sa stal človekom – kňazom milujúcim 
Krista a blížneho. 

Ďakujem Bohu za to, že mi do mojej životnej cesty poslal práve tých ľudí, 
s ktorými som prežil nezabudnuteľných 7 rokov života.

PRAMEŇ
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Maroš SEJKA
Humenné – mesto, 25 rokov

Človek počas života prechádza rôznymi obdobia-
mi, ktoré mu istotne majú čo povedať, aby sa v svo-
jom napredovaní posunul o niečo ďalej. Jedným z ta-
kýchto období bol pre mňa aj čas formácie strávený 
v kňazskom seminári. Aj keď si uvedomujem, že môj 
vzťah s Bohom nie je dokonalý – je to neustály, celo-
životný proces, môžem povedať, že viem, komu som 
uveril a túžim ho nasledovať. 

Čas strávený v seminári ma učil, ako si nájsť čas pre Boha a v tichosti a mod-
litbe zažívať Jeho lásku ako nekonečne milujúceho Otca. Taktiež som mohol 
vnímať a zažiť silu spoločenstva, s ktorým som strávil množstvo pekných chvíľ. 
Aj keď prišli nejaké ťažkosti, vždy tu bol priestor pre modlitbu a v nej rozhod-
nutie nanovo dovoliť Bohu, aby mi dal silu zvládať ťažké chvíle a opätovne 
v radosti kráčať za ním. 

Ak by som mal zhodnotiť celé toto obdobie formácie jednou vetou, bola by 
to veta: „Život s Bohom je nádherný a oplatí sa ho žiť v každom čase.“

Pavol VASIĽ
Zámutov, 26 rokov

Moje očakávania od kňazskej služby nie sú až tak 
dôležité. Skôr ide o to, čo konkrétne očakáva odo 
mňa samotný Boh. Apoštoli milovali Pána a milovali 
aj ľudí, ku ktorým boli poslaní a ktorým išli ohlasovať 
radostnú zvesť. Tento postoj lásky bol ich hnacou si-
lou. Čerpali ju od samotného Krista. 

Preto túžim túto lásku aj ja sám žiť a deliť sa o ňu 
s tými, ku ktorým, ak Boh dá, budem poslaný. Semi-
nár bol pre mňa miestom, kde som sa tejto láske mo-

hol učiť a kde som ju mohol aj zakúšať. 
Láska k Bohu a k ľuďom je nakoniec aj meradlom, ktoré bude mať rozhodu-

júce slovo na Poslednom súde, na konci vekov, keď príde náš Pán v sláve súdiť 
živých i mŕtvych, ako to čítame v evanjeliu na Mäsopôstnu nedeľu (porov. Mt 
25, 31 – 46). 

Chcem sa tejto láske učiť aj naďalej a nasledovať tak príklad samotných 
apoštolov, ktorých poháňala láska – v prvom rade k Bohu, a potom aj k ľuďom.
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Z             hodín náboženstva vieme, že 
sviatosti ustanovil Ježiš Kristus. 

A keďže vieme, že kňazstvo je jed-
nou z nich, je nám jasné, že pôvod-
com biskupského, kňazského a dia-
konského stupňa je sám Bohočlovek, 
Ježiš Kristus. Odkiaľ sa však v našich 
chrámoch, ale aj v Cirkvi ako takej, 
nabrali iní služobníci, ktorí nie sú ani 
laikmi, ani kňazmi? Kde treba hľadať 
ich pôvod a čo znamená ich služba?

Odpoveď je veľmi jednoduchá 
a nie je kvôli nej potrebné siahať 
do žiadnych hlbokých zákutí teoló-
gie. Vieme, že Boh je naším Otcom. 
A kto je našou matkou? Cirkev. A k 
pomerne rozšírenej vlastnosti na-
šich mám patrí ich praktickosť. Teda 
aj Cirkev ako taká vyniká už od svoj-
ho zrodu veľkým zmyslom pre prak-
tickosť. V Skutkoch svätých apoš-

tolov čítame, že keď v ranej Cirkvi 
došlo k veľkému tlaku na funkciu 
apoštolov, rozhodli sa z praktických 
dôvodov ustanoviť siedmich diako-
nov (po grécky toto slovo znamená 
služobník), aby sa starali o charita-
tívnu činnosť a ďalšie takéto úlohy 
(porov. Sk 6, 1 – 7).

Čosi podobné sa udialo aj v ne-
skoršej dobe, keď na scénu vstupujú 
takzvané nižšie svätenia. Niektoré 
postupne zanikli (napríklad ostiári 
– tí, čo strážili dvere chrámu a zvo-
lávali zhromaždenie), iné pretrvali 
do dnešnej doby. V našej cirkvi pri-
jímajú nižšie svätenia zväčša tí, ktorí 
sa pripravujú na kňazstvo, a deje sa 
tak vo štvrtom ročníku, keď prijíma-
jú postriženije, a v piatom ročníku 
prijatím poddiakonátu (článok o po-
striženiji nájdete vo veľkonočnom 

oddIAkonáT P N i ž š i e  s v ä t e n i a



19

čísle nášho časopisu spred dvoch 
rokov, prípadne aj na stránke nášho 
seminára www.gojdic.sk).

Zo samotného označenia pod-
diakon vyplýva, že má čosi spoloč-
né s diakonom. A tomu nasvedčujú 
nielen jeho úlohy, ale aj odev, ktorý 
pri bohoslužbách používa. Je ním 
stichár (dlhý odev siahajúci od pliec 
až po členky, ktorý sa zrejme vyvinul 
z krstného rúcha) a orár, teda dlhý 
pás látky, ktorý si na rozdiel od dia-
kona preväzuje okolo svojho tela tak, 
že si ho prekríži na chrbte do tvaru 
písmena X (v podstate do tvaru krí-
ža) a vpredu jeho dva voľné konce 
vytvárajú to isté znamenie. Na roz-
diel od diakona nenosí nárukávniky.

Ak si chcú manželia po nejakej 
dobe nanovo uvedomiť, k čomu boli 
pri sviatosti manželstva pozvaní, 
môžu si prečítať slová nachádzajúce 
sa v manželskej prísahe. Ak sa chce 
dozvedieť poddiakon, čo patrí k jeho 
úlohám, mal by si prečítať modlit-
by, ktoré sa nad ním modlil biskup 
vo chvíľach, keď ho pred božskou 
liturgiou ustanovil za poddiakona. 
Pri tomto úkone mohol počuť aj tie-
to slová: „Vládca... daruj mu milovať 
krásu tvojho domu; stáť pred dvera-
mi tvojho svätého chrámu; zapaľo-
vať svietnik v príbytku tvojej slávy...“

Preto hlavnou úlohou poddiako-
na nie je to, aby pri bohoslužbách 
v chráme vyzeral dobre, ale aby 
dobre vyzeral Pánov dom. K tej-
to povinnosti patrí aj starostlivosť 
o bohoslužobné nádoby – poddia-
kon po prijímaní utiera prázdne 

čaše, odkladá ich na určené miesto, 
podáva potrebné nástroje diakonovi 
(kadidlo, ripida, teplota) alebo kňa-
zovi či biskupovi a dbá o to, aby bol 
Boží dom naozaj krásny.

Keď o poddiakonoch hovorí svä-
tý Ján Zlatoústy, pripodobňuje ich 
do kríža zaviazaný orár krídlam se-
rafínov, „ktorí si dvoma krídlami za-
haľujú tvár, dvoma nohy a dvoma sa 
vznášajú a navzájom sa povzbudzujú 
na ustavičnú oslavu Boha.“ Preto sa 
poddiakon podobá svojím odevom 
a úlohami nielen diakonovi, ale aj 
samotným nebeským mocnostiam. 
S nimi totiž zdieľa možnosť pristu-
povať celkom blízko Pánovho oltára 
– anjeli k tomu nebeskému, poddia-
koni k pozemskému. Až poddiakoni 
sú totiž tými, ktorí mali kedysi dovo-
lené vstupovať do svätyne chrámu.

V liturgii svätého Jána Zlatoúste-
ho sa kňaz v tichej modlitbe počas 
Cherubínskej piesne modlí: „Veď 
tebe slúžiť znamená aj pre samy 
nebeské mocnosti veľké a úžasné 
poslanie.“ Poddiakonát teda nie 
je niečo, na čo si človek môže ro-
biť nároky, alebo sa vďaka tomuto 
stupňu vyvyšovať. Je to ustanovenie 
pre službu, ktorou má byť oslavova-
ný Boh, ktorý sa z lásky k nám stal 
človekom a aj nás túži pozdvihnúť 
k prvotnej podobe, na ktorú sme 
boli stvorení. Preto existujú v Cirkvi 
rôzne stupne a služby. Neboli usta-
novené z túžby vládnuť, ako si to 
niektorí ľudia vysvetľujú, ale z túžby 
približovať sa k Bohu.

Dominik Gromoš, 5. ročník

KATECHÉZA
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Svetlo tiché svätej slávy * nesmrteľ-
ného Otca nebeského, * svätého, 

blaženého, * Ježišu Kriste, * keď sme 
prišli k západu slnka * a videli žiaru 
večernú, * ospevujeme Otca i Syna, 
i Svätého Ducha, Boha. * Je dôstojné 
preľúbeznými hlasmi oslavovať teba, 
Synu Boží, * ktorý dávaš život celému 
svetu, * preto ťa celý vesmír velebí.

Vcelku krkolomný výraz i na kate-
chézu krkolomná téma. Aspoň na prvý 
pohľad. Čo znamená slovo, ktoré nám 
prostredníctvom evanjelistu sv. Ma-
túša zanechal samotný Ježiš? „Vy ste 
svetlo sveta. Mesto postavené na ná-
vrší sa nedá ukryť.“(Mt 5,14) Samot-
ný termín „svetlo sveta“ sa v celom 
Sv. Písme nenachádza len jediný raz, 
ale celkovo v počte štyri. Za zmienku 
pre našu tému určite stoja tieto dva: 
„Kto chodí vo dne, nepotkne sa, lebo 
vidí svetlo (tohto) sveta.“ (Jn 11, 9b) 
A ďalej evanjelista Ján pokračuje, ver-
ne citujúc slová svojho Majstra: „A 
Ježiš im zasa povedal: „Ja som svet-
lo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude 
chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo 
života.“ (Jn 8, 12) Čo nám týmto Pán 
chce povedať? Na čo chce upriamiť 
náš zrak? Nehovoril predsa na jed-
nom mieste, že On je svetlom sveta, 
a na druhom hovorí: „Vy ste svetlo 
sveta?“ Nepomýlil sa? Na to, aby sme 
lepšie pochopili celkový význam vyššie 
uvedených slov, nemôžeme ostať len 
pri tomto jednom citáte z Matúšov-

ho evanjelia, musíme zobrať na zreteľ 
i text, ktorý mu predchádzal. 

Keď spomeniem slovo SOĽ, čo 
prvé vám zíde na myseľ? Verím, že 
nehovorím len za seba, ak poviem, 
že minimálne slová ako chuť, slanosť, 
posypová soľ, soľnička, more,  dokon-
ca niekomu z vás možno Mŕtve more 
(najslanšie miesto na zemi), alebo 
i výborné šťavnaté mäso, ktoré hlavne 
v čase pred Paschou, v čase Veľkého 
pôstu, pošteklí nos nejednému chla-
povi. A nielen chlapovi. Prečo táto, 
na prvý pohľad s témou nesúvisiaca 
otázka? Ešte predtým, než Ježiš po-
vedal slová z úvodu tejto katechézy: 
„Vy ste svetlo sveta,“ vyslovil tesne 
po reči na vrchu i tieto veľmi podob-
né slová: „Vy ste soľ sveta.“ Položili ste 
si niekedy otázku, prečo Ježiš použil 
pre svojich učeníkov prirovnanie k soli 
a neskôr k svetlu? Čo majú spoločné? 
NAJPOTREBNEJŠIE, RÝCHLO SA ŠÍRIA-
CE, TOPIACE ĽAD.

Veľmi pútavo na danú tému roz-
práva otec Alberto Maggi OSM z Rádu 
služobníkov Máriiných, keď hovorí: 
„Od nepamäti sa soľ používala na za-
konzervovanie potravín. Keďže ne-
existovali chladničky, potraviny sa 
jednoducho zasolili a tým zostávali 
zakonzervované. Na základe tejto 
vlastnosti – schopnosti zakonzervovať 
potraviny – získala soľ aj symbolický 
význam, potvrdzovala a oprávňovala 
spojenectvá a zmluvy. Keď napríklad 

Y Ste SVetlo SVeta
D n e š n á  d o b a  p o t r e b u j e  s v e t l oV
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bolo potrebné dať istému dokumentu 
hodnotu a stálu platnosť, posypal sa so-
ľou. Vernosť učeníkov blahoslavenstvám 
robí teda platnou novú zmluvu a zahajuje 
tak Božie kráľovstvo. Ježiš potom hovorí: 
»Vy ste soľ zeme, ale ak soľ stratí svoju 
chuť...« Evanjelista tu v skutočnosti pou-
žíva sloveso, ktoré sa nepoužíva pre veci, 
ale pre ľudí, pretože evanjelista doslova 
píše, »ak sa soľ zblázni«. Čo to znamená? 
Je to odkaz na slovo blázon, ktoré sa na-
chádza v kapitole 7, 26 tohto evanjelia, 
kde Ježiš hovorí o bláznovi, ktorý stavia 
svoj dom na piesku; keď príde veľká voda, 
dom zničí. A blázon je ten, kto počúva Pá-
nove slová, ale potom ich neuskutočňu-
je. Teda soľ, ktorá sa zblázni, naznačuje 
správanie tých učeníkov, ktorí síce Ježi-
šovo posolstvo nadšene prijímajú, ale ho 
neuskutočňujú. Ježiš teda hovorí: »Ak sa 
soľ zblázni,« čiže ak neuskutočníme jeho 
slová, nič iné ju neosolí.“

Tento príbeh vám bude možno známy, 
možno nie. Neviem, kto je jeho autorom, 
ale náramne sa hodí k našej téme. Chytil 
ma za srdce, pretože v sebe ukrýva veľkú 
pravdu. Hovorí o svetle, ktoré je pre život 
také dôležité...

Kedysi dávno žil jeden kráľ, ktorý mal 
troch synov. Mal ich všetkých veľmi rád. 
Keď zostarol a bol na sklonku svojho ži-
vota, nemohol sa rozhodnúť, kto bude 
po ňom kráľom. A tak si zaumienil vyskú-
šať, ktorý zo synov je najmúdrejší. Zavolal 
si ich všetkých troch k sebe a povedal im: 
„Každý z vás pozná najväčšiu sieň kráľov-
stva, našu veľkú sieň, vašou úlohou bude 
zaplniť túto sieň tým, čo dostanete, čo sa 
dá kúpiť, za 5 zlatiek. Kto z vás to dokáže 
a najviac naplní túto sieň, zvíťazí a bude 
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kráľom.“ Synovia si vzali peniaze a vy-
dali sa na cestu splniť otcovo želanie. 
Najstarší si myslel, že to bude jedno-
duché. Keď prechádzal okolo obilného 
poľa, uvidel slamu, ktorá tam ležala 
bez úžitku. Opýtal sa robotníkov, či 
by mu ju za 5 zlatých nepredali. Oni 
súhlasili, a tak najstarší syn priviezol 
do zámku plný voz slamy. Mladší syn 
prechádzal tržnicou a premýšľal, čo by 
tak asi mohol kúpiť. Nakoniec nakúpil 
hŕbu krásneho peria a vrátil sa domov. 
Najmladší syn si lámal hlavu: Čo by 
mohol kúpiť, aby tým zaplnil celú veľ-
kú, ba priam obrovskú sieň? Premýš-
ľal a dostal nápad. Vrátil sa do zám-
ku a čakal, až otec zavolá jeho i jeho 
bratov k sebe. O niekoľko dní si kráľ 
synov zavolal a čakal, čo nakúpili. Naj-
starší syn nechal slamu rozprestrieť 
po zemi, ale sieň ani zďaleka nena-
plnil. Perie, ktoré nakúpil mladší syn, 
tiež nestačilo celú miestnosť naplniť. 
Bolo síce krásne, ale zaplnilo len kúsok 
z obrovskej kráľovskej miestnosti. Kráľ 
bol sklamaný a čakal, čo prinesie jeho 
najmladší syn. Ten postavil doprostred 
miestnosti sviečku a zapálil ju. Jej žia-
ra naplnila celú sieň do posledného 
miesta. Kráľa to potešilo a riekol naj-
mladšiemu synovi: „Ty budeš mojím 
nástupcom. Vidím, že si múdry a bude 
z teba dobrý kráľ. Neutratil si žiadne 
peniaze, a naplnil si sieň niečím, čo ľu-
dia vždy potrebujú. Poznal si, že ľudia 
potrebujú svetlo.“ 

Znova sa pýtam, položili ste si 
niekedy otázku, prečo Ježiš použil 
pre svojich učeníkov prirovnanie k soli 
a neskôr k svetlu? Čo majú spoločné? 

O svetle i o soli môžeme vyhlásiť, že sú 
najpotrebnejšie na prežitie ako také. 
Bez nich, hlavne bez svetla, by nebol 
život. Rovnako sa veľmi rýchlo šíria. 
Rýchlosť svetla je najrýchlejšou jed-
notkou na svete. Svetlo a soľ aj topia 
ľady. Všetky tieto vlastnosti reflektujú 
vlastnosti, ktorými by mal dispono-
vať každý kresťan. Mal by prinášať ži-
vot, šíriť evanjelium rýchlosťou svetla 
a svojou prítomnosťou topiť ľady sŕdc. 
NAJPOTREBNEJŠIE, RÝCHLO SA ŠÍRIA-
CE, TOPIACE ĽAD.

Čo sa stane svetu, ak sviečka, svet-
lo, ktoré má svietiť, svietiť prestane? 
Soľ, ktorá má ochucovať, zrazu stra-
tí chuť? Práve teraz, v čase prípravy 
na Paschu si uvedomujeme viac než 
inokedy, že dnešná doba potrebuje 
svetlo. Ježiš sa nepomýlil, keď na túto 
úlohu ustanovil apoštolov. Potrebu-
je ľudí, kresťanov, nás, ktorí budeme 
ako mestá na návrší, ako lampy, kto-
ré svietia na svojom svietniku. Sme 
povolaní stať sa Jeho predlženými 
rukami v tomto svete. Nejde o ľahkú 
úlohu, no On sám nám zanechal prí-
klad. Kríž. Jeho svietnik, z ktorého za-
pálil každé jedno srdce. Kríž, z ktorého 
ako Boží Syn naplnil celú sieň svojho 
Otca SVETLOM. Svietiť na svietniku 
ako kresťan znamená svietiť tam, kde 
si. Doma, vo svojej rodine, ale i v prá-
ci, v škole. Sme povolaní byť soľou, byť 
sviecami, ktoré sú zapálené Kristom 
a svojím svetielkom osvecujú a svojou 
chuťou ochucujú veľkolepú kráľovskú 
sálu, ktorou je celý svet.

 
Miroslav Hamarčák, 4. ročník

KATECHÉZA
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O   päť prichádza čas, keď radost-
ne spievame: „Kristus slávne 

vstal z mŕtvych.“ No napriek všetkej 
radosti sú na mieste otázky: „Čo mi 
môže dať Pascha? Čo oslavujem? 
A čo to reálne znamená pre môj ži-
vot?“ V krátkosti sa preto nad týmito 
otázkami zamyslime vo svetle učenia 
Cirkvi.

Keď rozmýšľame nad týmto ta-
jomstvom, treba sa vrátiť až do raja. 
Hriech človeka v raji bol slobodným 
odvrátením sa človeka od Boha. Člo-
vek stratil možnosť žiť v súlade s Bo-
hom a slobodne sa od Neho odvracia. 
To človeku spôsobuje problémy, lebo 
sa odvracia od zdroja šťastia. Vyhna-
nie z raja nie je prejav hnevu Boha. 
Ten je dokonale dobrý, nemôže sa 
hnevať a miluje nás stále rovnako. 
Človek si sám zatvoril dvere milosti. 
A zrazu zisťuje, že sa nedokáže vrátiť 
naspäť do súladu s Bohom a pomôcť 
si sám. Ale Boh vo svojej láske chce 
pomôcť človeku navrátiť sa, a preto 
posiela svojho Syna na svet, aby za-
chránil ľudí. 

Aj tu treba dať pozor, ako vní-
mame záchranu skrze Ježiša. Otec 
Syna netrestá namiesto nás. Keby 
trestal, išiel by sám proti sebe a svo-
jej dokonalej láske. Ježiš z lásky 
k nám prijíma telo a napriek tomu, 
že znáša následky našich hriechov, 
ostáva poslušný Bohu, hoci úplná 
poslušnosť mu priniesla až smrť 

na kríži (porov. Flp 2, 8). A tu sa za-
čína ukazovať zmysel Paschy. Vďaka 
tomu, že Ježiš porazil smrť vzkriese-
ním, že si mohol dovoliť byť poslušný 
Otcovi aj za cenu smrti, sa realizuje 
spása, lebo jedine takto sa človek 
môže zachrániť zo smrti vlastného 
hriechu. Toto vnímanie ukazuje zmy-
sel osláv Paschy aj nám. Vieme, že 
sami sa svojou snahou nespasíme 
a potrebujeme Spasiteľa. A tak tým, 
že prijímam Krista do svojho života 
krstom, prijímaním sviatostí, mod-
litbou a ďalšími spôsobmi, napájam 
sa v Ňom na zdroj života, ktorý ani 
smrť nemá moc prerušiť. Tak vo mne 
začína prúdiť Kristov život, Božia mi-
losť ma obnovuje a uschopňuje ma 
byť poslušným Otcovi za každých 
okolností môjho života podľa vzoru 
Krista. Jasne sa nám ukazuje zmysel 
slov: „Kristus slávne vstal  z mŕtvych, 
smrťou smrť premohol a tým, čo sú 
v hroboch, život daroval.“

A preto radostne oslavujme Kris-
ta, lebo v Kristovi sa nám otvárajú 
dvere do večného života. Kým zostá-
vame v Kristovi, utrpenia a hriechy 
nám už nemôžu zobrať tento večný 
život, lebo: „Toto som vám povedal, 
aby ste vo mne mali pokoj. Vo sve-
te máte súženie, ale dúfajte, ja som 
premohol svet!“ (Jn 16, 33)

Michal Ondovčák, 5. ročník

aScha
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Obraz: Predstavme si sv. apoš-
tola Pavla, ako píše Kolosa-

nom: Ak ste s Kristom vstali z mŕt-
vych, hľadajte, čo je hore, kde 
Kristus sedí po pravici Boha! Mysli-
te na to, čo je hore, nie na to, čo je 
na zemi (Kol 3, 1 – 2).

Prosím o milosť žiť duchovne. 
Kristus nám dáva duchovný prí-
klad nielen počas pozemského 
života, ale aj po vzkriesení. Taký 
život potrebujú viesť všetci, boho-
slovci i kňazi. Všimnime si niekoľ-
ko momentov z Ježišovho života 
po vzkriesení. 

1. Na Ježišovi Kristovi sa preja-
voval duševný pokoj a duševná ra-
dosť. Radoval sa sám v sebe. Mno-
ho si vytrpel, ale toto utrpenie 
pominulo a on mohol na seba apli-
kovať slová žalmistu: „Keď mi srd-
ce zvierajú starosti, tvoja potecha 
mi vzpružuje dušu“ (Ž 93, 19). Ra-
doval sa zo svojich priateľov. Videl 
pri kríži svoju matku, videl pri kríži 
sv. Jána, videl prestrašených apoš-
tolov – a teraz vidí, ako sa všetci 
tešia. Aj my sa máme usilovať mať 

duševný pokoj a radosť, ak nám 
zíde na um, že sme už všetko pretr-
peli, možno aj pre vieru, pre Krista, 
pre duše blížnych, pre kríže, ktoré 
na nás boli zoslané, alebo ich Boh 
dovolil. Vtedy sa upokojme a teš-
me sa, lebo čím väčšia bolesť po-
minie, tým väčšia radosť nastane. 
Radujme sa aj pre blížnych. Nieke-
dy majme dobrú náladu aj nasilu: 
ak treba iných potešovať, ak vidíte 
smutných, nešťastných, ak vidíte 
pesimistov či chudobných; tých-
to všetkých sa usilujte potešovať 
a odovzdať im duševný pokoj. 

2. Po vzkriesení Kristus preja-
voval osobitné milosrdenstvo voči 
úbohým hriešnikom. Podľa vše-
obecnej mienky všetkých učených 
otcov sa Kristus ako prvej zjavil 
Božej Matke, ale po nej sa zjavu-
je komu? Márii Magdaléne, z kto-
rej vyhnal sedem zlých duchov. 
Ach, ako veľmi môže naše srdce 
naplniť radosť a nádej, že Kristus 
tak rýchlo zabúda na hriechy, keď 
ich už odpustil! Komu sa spome-
dzi apoštolov zjavil ako prvému? 
Svätému Petrovi, ktorý sa voči 
Kristovi tak ťažko previnil. Tento 
charakter majme už teraz ako bo-
hoslovci. Buďme mierni voči tým, 
čo sú k nám nepriateľskí, k tým, 
ktorí sú úbohí hriešnici. Na dedine 
spoznáte hriešnikov, ktorí necho-

PRAMEŇ

eŽIšoV ŽIVoT Po VzkRIesenÍjM e d i t á c i a  o d  b l .  V a s i ľ a  H o p k a

„Veď Ach, ako veľmi 
môže naše srdce napl-
niť radosť a nádej, že 
Kristus tak rýchlo za-
búda na hriechy, keď 

ich už odpustil!
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dia do cerkvi, ani sa nespovedajú. 
Vy však máte možnosť rozprávať 
sa s nimi. Aký krásny apoštolát 
môžete vykonať, keď sa s nimi po-
rozprávate pekne, mierne, rozum-
ne a priateľsky! Môžete mať väčší 
úspech než domáci farár, na ktoré-
ho môže mať dotyčný ťažké srdce, 
a vy ste nestranní, takže sa môžete 
ľahšie dostať k jeho srdcu. Až sa raz 
stanete kňazmi, držte sa zásady: 
čím väčší hriešnik, tým viac byť voči 
nemu milosrdný, zvlášť pri svätej 
spovedi. Podobne aj pri chorom: 
čím väčšia choroba, tým viac sú-
citu! Netrpezlivosťou si nijako ne-
pomôžeme. Počul som o prípade, 
keď sa jeden veľký hriešnik chcel 
vyspovedať. Kňaz sa k nemu sprá-
val hrubo. Hriešnik vstal a viac sa 
nespovedal...

3. Ježiša charakterizovala láska-
vosť k priateľom. Objavil sa vždy, 
keď boli v núdzi. Keď smutní apoš-
toli kráčajú do Emauz, zjavuje sa 
im a potešuje ich. Keď sa apoštol 
Tomáš správa vzdorovito a nachá-
dza sa v nebezpečenstve nevery, 
Ježiš sa mu zjavuje, aby ho posil-
nil vo viere. Zúčastňuje sa na ich 
večerách, obedoch, stoluje s nimi. 
Osobitne milú udalosť spomína Ján 
vo svojej 21. kapitole. Ježiš sa zja-
vuje siedmim učeníkom, ktorí celú 
noc nič neulovili. Zázračne im po-
môže, a keď prídu na breh, tam už 
na nich čaká hotové jedlo, ktoré im 
pripravil sám Kristus. Tak láskavo 
ich pozýva zajesť si! Dobrotivý Je-

žiš Kristus ich tak láskavo núka, aby 
si zajedli! Učme sa od Ježiša tejto 
láskavosti. Táto láskavosť sa začína 
tu v seminári vo vzťahu k spolubra-
tom. Žiaľ, aj tu sa stávajú veľké chy-
by. Niektorí bohoslovci sa sťažujú, 
že musia mnoho znášať pre podpi-
chovanie. Najhoršie je to v seminá-
ri a je nedôstojné bohoslovca, keď 
podpichuje jeden druhého.

Náš nebohý brat, ktorého sme 
včera pochovali, sa neraz sťažo-
val, že má veľký kríž, ktorý kvôli 
Kristovi pokojne nesie. Bol to kríž 
zo strany spolubratov – nepochopi-
teľné naťahovanie. Nepochopili ho 
a jeho nervozitu, ktorá i tak bola 
dosť veľká, ešte viac umocňovali. 
Bratia, nespomínam to preto, aby 
som vám vyhadzoval na oči výčitky 
namiesto neho. On každému všet-
ko odpustil, a keď som sa ho pý-
tal, či sa na niekoho hnevá, vravel, 
že sa nehnevá na nikoho. Chcem 
vám len ukázať príklad bohoslov-
ca, ktorý nevinne trpí, na radosť 
iných ľahkomyseľných, neserióz-
nych, a trápi sa. Namiesto toho 
by oveľa dôležitejšie veci mohol 
robiť ten, kto sa naťahuje, ako aj 
ten, koho si doberajú. Bratia, od-
učte sa od toho. Môžete si s citom 
doberať takých, ktorí si z toho nič 
nerobia, ba dokonca sa tešia, keď 
môžu žartovať. Ale takých, ktorých 
to zarmucuje, nemučte. Nie je to 
totiž kolegiálna láskavosť. Učte sa 
láskavosti od Krista. 

Preložil:
o. Marko Durlák, špirituál

NAŠI  BLAHOSLAVENÍ
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Kolyva  (na 10 porcií) 
INGREDIENCIE: 
500 g jačmenné krúpy č. 7
1 citrón
250 ml med 
sušené ovocie podľa chuti 
(slivky, marhule, brusnice, hrozienka, ana-
nás)
čerstvé ovocie na ozdobu 
(jahody, ananás, kiwi, broskyne)
POSTUP: 
Jačmenné krúpy si uvaríme v osolenej vode (asi hodinku do zmäknutia), 
precedíme a premyjeme ich. Vychladnuté krúpy zmiešame s medom. Po-
kvapkáme citrónom a pridáme sušené ovocie nakrájané nadrobno. Ne-
cháme postáť a vrch ozdobíme podľa fantázie.

Veľkonočná syrová roláda  
INGREDIENCIE: 
250 g syr Eidam
300 g dusenej šunky 
3 ks vajec 
4 ks syrokrému
petržlenová vňať
POSTUP: 
Syr Eidam varíme v mikroténovom vrecúšku, kým nezmäkne. Príprava 
plnky: natvrdo uvarené vajíčka ošúpeme a pretlačíme vidličkou, pridá-
me syrokrém, na kocky nakrájanú šunku (trocha si necháme na vystlanie 
rolády) a petržlenovú vňať. Všetko spolu dobre premiešame. Na mokrej 
doske mokrým valčekom vyvaľkáme zmäknutý Eidam. Poukladáme naň 
plátky šunky a potrieme plnkou. Pomaly stočíme do rolky. Roládu zabalí-
me do alobalu a dáme do chladu. Podávame nakrájanú na kolieska k veľ-
konočným jedlám. 

Spracoval:
Šimon Gajan, 5. ročník

ecePtÁRR V e ľ k o n o č n ý
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Š  teklený lúčmi slnka, sediac na la-
vičke a pozorujúc šelest morskej 

hladiny, som si uvedomil, 

       aké úžasné je nechať sa objať poko-
jom vyvierajúcim z ticha. Ticha oko-
lo nás i ticha v nás.

Unikáme pred tichom. Zapnuté 
rádiá, televízory, zvoniace mobily, 
prehrávače, ohlušujúca vrava, ner-
vózne prekrikovanie, zhon, myšlien-
kové terno. Niet času na ticho. Sme 
atakovaní ilúziou, že hodnotu a zmy-
sel má len práca, aktivita, ,,naháňa-
nie“ sa za peniazmi, titulmi, prospe-
chom, majetkom ..., že úspešný je 
len ten, kto vlastní autá, vily, jachty, 
miliónové hodinky, nosí značkové 
oblečenie, má aspoň zopár strosko-
taných partnerských vzťahov a ďalší 
nádejný vo výhľade, riadi štyri firmy, 
hrá futbal ... Lákavé, vzrušujúce, dy-
namické... a dezorientujúce. 

Je naozaj ťažké odolať tejto ako 
magnet priťahujúcej ilúzii hodnoty 
života, a to najmä vtedy, keď nemá-
me jasný cieľ, ku ktorému nás pozý-
va Boh. Sme stvorení žiť plnosť. Boh 
lásky túži po našom šťastí vo všet-
kých rovinách, nielen v materiálnej, 
ale predovšetkým v duševnej a du-
chovnej. A chce nás viesť. Dar rozlí-
šiť, kam ísť, kam odbočiť i prečo, do-
stavajú len tí, ktorí chcú byť vedení 
v modlitbe, na kolenách, v pokore, 
v načúvaní, v tichu.

Fascinuje ma Máriina tichosť. 
Navonok prostý, tradičný, nenápad-
ný život židovskej ženy. Svojou kaž-
dodennou prácou tvorila zázemie 
Jozefovi i Ježišovi. Varila, prala, šila, 
obsluhovala. Nič mimoriadne. To 
isté robili stovky židovských žien. 
Ona však, na rozdiel od iných, spo-
čívala v nepretržitom postoji tichos-
ti srdca, v postoji hlbokej vrúcnej 
modlitby – spojená s Bohom, kto-
rého si ctila a milovala. Nechala sa 
ním viesť. Z jeho perspektívy moh-
la vidieť, rozlíšiť a s dôverou prijať 
všetko, čo jej bolo zaslané, a vyko-
nať všetko, o čo ju Boh požiadal. Ko-
nala múdro, lebo dôverovala Božej 
múdrosti. Trpela, ale prijímala utr-
penie ako dar, lebo načúvala vysvet-
leniu o jeho zmysluplnosti. Pomáha-
la, lebo rozlišovala, kde je potrebná 
jej služba. Povzbudzovala učeníkov, 
lebo sama bola naplnená silou zho-
ra. Iba tichosť jej srdca umožňovala 
počuť Otcov hlas. Z jej načúvania 
v pokore sa rodí toľko ovocia: Lurdy, 
Fatima, Medžugorie...

Koľko vzácnych duší sa rozhodlo 
pre ticho? Ticho pre Boha. Matky, 
otcovia, kňazi, rehoľníci, rehoľníčky, 
starí, mladí, zdraví, chorí ... Chápu, 
že ticho s Bohom je plodné. Opak je 
omylom.

Matúš Sejka, 4, ročník

icho!
K e d y  s a  P á n  d o č k á  t i c h a  v  n á s ?

PRAMEŇ
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zábAVnÍk
Ktoré bolo prvé prikázanie? 
Keď Eva prikázala Adamovi zjesť 

jablko. 

Blondínka volá lietadlovému in-
formátorovi a pýta sa ho: „Neviete, 
koľko trvá cesta zo Slovenska do Pa-
ríža?“ „Sekundičkú...“ „Ďakujem, 
dovi.“

Viete, čo je to 90 – 50 – 90? Jazda 
mestom okolo policajného radaru.. 

Pani učiteľka sa pýta žiaka: 
,,Auto ide z dediny A do dediny B 

rýchlosťou 180 km/h. Druhé ide 
z dediny B do dediny A rýchlosťou 
140  km/h. Kde sa stretnú? Žiak: 
,,Na dopravnom inšpektoráte.

Winnetou vyšiel zo svojho 
stanu a hneď nato dostal veľkú 
ranu medzi oči, až klesol na zem. 
O chvíľku zo stanu vyšiel Old 
Shatterhand, tiež dostal ranu                                                                                   
medzi oči a klesol k zemi... Winne-
tou vraví: Môj biely brat tiež stúpil 
na hrable? 

Osemsmerovka:
Pán Ježiš povedal svätej sr. Faustíne Kowalskej: ,,Moja ruka neochotne 

berie meč spravodlivosti, pred dňom spravodlivosti ....   Správnym vyškrta-
ním uvedených slov vám vznikne ukončenie tohto Kristovho posolstva.

ABrAHáM, AdO-
ráciA, AMen, 
BerlA, čnOSť, 
d A l M A t i K A , 
dAr, dOgMA, 
dušA, eMAnu-
el, láSKA, lO-
gOS, MAltA, 
MAnnA, MeSiáš, 
Mier, MilOSť, 
MiSiA, MOdlit-
BA, MOr, PA-
ScHA, PrAVdA, 
rúcHO, SOB, SO-

Már, StigMA, SVedOK, šKAPuliAr, šPirituál, VdOVA, VierA.   

Výherca získa vecnú odmenu. Správne riešenia pošlite na adresu: redakcia časopisu  
Prameň, gréckokatolícky kňazský seminár bl. b. P. P. gojdiča, Sládkovičova 23, 080 01 Prešov.

Matúš Sejka, 4. ročník

M O D L I T B A V O D V

  I I P O S O I E E A A I

E L L Á S K A A R M L E

R Ú CH O D I E O L L M R

A Ň G M S O M Á R A A A

I O I I L Ť U O N S T I

L A M G I T S U K L I C

U CH R D I E E O A A K Á

P S N R S L D M N Š A R

A A I T V E A N E Č U O

K P R A V D A A M G O D

Š Á I S E M Á H A R B A
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MINIŠTRANTI

MInIšTRAnTI
Milí miništranti a maxištranti,

po Veľkom pôste (štyridsaťdňovom) si opäť pripomíname sviatky Kristov-
ho umučenia a zmŕtvychvstania. Určite už mnohí z Vás vedia, že Pascha je 
v našom obrade pomenovanie pre Veľkú noc. No koľkí z Vás vedia, čo je 
to napríklad pláščenica?

Keď pôjdete miništrovať na Veľký piatok a vojdete do sakristie, tak ako 
každý rok, aj teraz tam uvidíte pláščenicu, plátno, na ktorom je namaľo-
vaný Kristus, ako ho snímajú z kríža, spolu s textom tropáru: „Ctihodný 
Jozef sňal z kríža Tvoje prečisté telo...“ V ten deň ju kňaz zoberie na plecia 
a budeme obchádzať chrám. 

Cez sviatky Paschy je veľa rozličných slávení a hlavne práce pre nás 
pomocníkov. Lenže my vieme, že konáme službu (už minule sme si vysvet-
ľovali, že miništrovať znamená slúžiť). Tak ako Ježiš prišiel na svet poslúžiť 
nám, a nie aby bol obsluhovaný (porov. Mk 10, 45), aj my môžeme teraz 
poslúžiť jemu a Cirkvi.

Na sviatky Paschy sa konajú viaceré obrady, ktoré sa navzájom odlišu-
jú. Jedny sú viac smútočné, pohrebné a plné žiaľu, a vzápätí plné radosti. 
„Christos voskrese!“

Tento pozdrav Kristus vstal z mŕtvych bude znieť chrámom, aby všet-
ci vedeli, že ten, ktorého sme pochovali, vstal z mŕtvych! Ježiš Kristus 

zomrel za naše hriechy, ale teraz vstal z mŕtvych, aby 
všetci, ktorí majú        nádej a dodržujú Boží zákon, 
boli raz spasení. Áno, aj za mňa i za Teba zomrel a vstal 
z mŕtvych. Je to radostná zvesť, ktorú je potrebné vy-
kričať do celého sveta. A my na ňu radostne odpovie-

me už v chráme: „Voistinu voskrese!“ – „Naozaj vstal 
z mŕtvych!“

 To neznamená, že musíš kričať na ulici a na cu-
dzích ľudí Christos voskrese, ide skôr o obrátenie 
Tvojho srdca, aby si radostne nasledoval Boží 
zákon a uskutočňoval ho vo svojom živote. Po-
vzbudím Ťa, že už svojou miništrantskou službou 
vydávaš o sebe veľké svedectvo veriacemu ľudu 

i Bohu. 
Christos voskrese! Radostne ohlasuje spolu 

s Vami
Mirko Hazy, 3. ročník
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Číslo účtu: 2921855774/1100
IBAN: SK47 1100 0000 0029 2185 5774
Adresa: Sládkovičova 23, 080 01 Prešov
tel.: +421 051/75 673 80
fax: +421 051/75 673 77 
e-mail: gacajozef@gmail.com
IČO: 42230624
DIČ: 2023270953
SWIFT kód: ceKOSKBX
Riaditeľ centra: Mgr. Jozef gača

Nech Pán vo svojej štedrosti požeh-
ná vás i vašich blízkych za dobré dielo, 
ktoré ste týmto  pre jeho Cirkev vykonali.  
Pán Boh zaplať! 

Gréckokatolícke bohoslovecké 
formačné centrum 

v Prešove

Navštívte naše web - stránky: 
www.unipo.sk/pracoviska/gks

 www.gojdic.sk 

účelom gréckokatolíckeho bohoslo-
veckého formačného centra je podpo-
rovať vzdelávanie seminaristov, kňazov, 
biskupov, žiakov gréckokatolíckych cir-
kevných škôl i laikov a rozvíjať duchovné  
a kultúrne hodnoty gréckokatolíckej cirkvi 
a tiež chrániť ľudské zdravie.

nech dobrý Boh odmení požehna-
ním každého, kto prispeje na dobrý účel 
akýmkoľvek finančným darom.

Zodpovedný za vydanie: 
ThDr. Miroslav Dancák, PhD. 

Šéfredaktor: 
Miroslav Dargaj

Grafická úprava: 
Dávid Rybovič, Jozef Petričko

Redaktori: 
Peter Rusnák, Martin Tkáč, Jakub 
Jasik, Pavol Fečkanin, Michal Vasiľ,  
Dominik Gromoš

Jazyková korektúra: 
Mgr. Annamária Vlkovičová

Foto: 
Dávid Rybovič

Adresa redakcie: 
Sládkovičova 23, 080 01 Prešov
www.gojdic.sk, www.unipo.sk/praco-
viska/gks

redakcia si vyhradzuje právo na úpravu 
článkov.

Vydané: apríl 2017, ročník XXIII., aka-
demický rok 2016/2017

ISSN 2454-0447

Redakcia  

Reklamy

Čičava 74, 093 01 Vranov n/T
Tel.: 0915 951 081
Email: martin.mekel@gmail.com

Gréckokatolícky magazín:
– každý utorok vo večerných hodinách 
na televízii Lux

PAsToRAČnÉ 
centRUm PRe 
RÓMoV V ČIČAVe



P
o

strižén
ije 25. m

arec 2017


