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CHRISTÓS VOSKRÉSE! Ale preco

Po d d i a k on át a p o str i ž én ij e 2 7 . d e c embr a 2 0 1 7

Drahý čitateľ časopisu Prameň!
Po období Veľkého pôstu vstupujeme do slávenia Paschy – Kristovho
slávneho vzkriesenia. Čím je však táto
udalosť výnimočná a dôležitá pre náš
život?
Možno si momentálne vo svojom
uponáhľanom živote znechutený a čelíš rôznym ťažkostiam, pre ktoré teraz
nemáš ani chuť, ani čas zamýšľať sa
nad touto otázkou. Možno práve zakúšaš neúspech, sklamanie, samotu,
nepochopenie zo strany druhých, či trpíš nejakou chorobou, zlou finančnou
situáciou, problémami v manželstve,
alebo dokonca nesieš v sebe strach
z budúcnosti či z príchodu vlastnej
smrti. A to je chvíľa, keď Ti je Ježiš celkom nablízku. Počas svojho výstupu
na Golgotu cítil ťarchu aj Tvojho každodenného kríža. Pohnutý láskou k Tebe
sa nechal dobrovoľne pribiť na drevo
a uložiť do hrobu. No na tretí deň ho
zanecháva prázdny a zjavuje svoju slávu. Kristova smrť prináša definitívny
koniec tej Tvojej! Výnimočnosť a dôležitosť tejto radostnej zvesti spočíva
v tom, že ani smrť samotná Ťa nemôže
odlúčiť od Kristovej lásky, ale naopak,
bude pre Teba začiatkom nového života s Ním. Jeho smrť je Tvojím životom. Čo Ti teda môže priniesť väčšiu
radosť?
Táto udalosť Ti dnes ponúka istotu, že každý hriech, utrpenie i smrť
pohltilo Kristovo víťazstvo. Nie je
to udalosť uzamknutá kdesi v minulosti, ona je stále prítomná. Ešte

v dnešný deň sa môžeš stretnúť so živým Kristom. On už na Teba čaká
vo sviatostiach, v Božom slove, modlitbe... Túži vstúpiť do Tvojho života!
Zo srdca Ti prajem, aby si v dôvere v Božie milosrdenstvo očistil svoje
srdce a mohol tak skrze vieru prijať 3
vzkrieseného Krista do svojho života.
Aby si pochopil, aká je to šírka, dĺžka,
výška a hĺbka Ježišovej lásky, bez ktorej Tvoj život nebude mať žiadny zmysel ani cieľ. On je život, ktorý nepominie, nádej, ktorá nesklame, a radosť,
ktorú nám nik nemôže vziať. Neváhaj
vykročiť a načerpať živej vody z tohto
Prameňa nesmrteľnosti.
Christós voskrése!

Martin Tokár, 4. ročník
viceduktor & šéfredaktor
„Smrť pohltilo víťazstvo“
(1 Kor 15, 54)

A

ko je už každoročnou tradíciou, aj tento rok k nám zavítal sv. Mikuláš. Tradičný zábavný program, ktorý sa uskutočnil
3.12.2017, pre seminárne spoločenstvo pripravili bratia tretieho
ročníka. Okrem biskupa sv. Mikuláša prijal pozvanie aj vladyka
Milan Chautur CSsR, košický eparcha, a vladyka Ján Eugen Kočiš.
Po programe sv. Mikuláš rozdal
darčeky v našom spoločenstve.

D
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ňa 21.12.2017 sme pred odchodom na vianočné
prázdniny mali v našom seminári vianočný večierok,
ktorý nám pripravili bratia piateho ročníka. Program sa
začínal večierňou, po ktorej sme sa presunuli do jedálne na slávnostnú vianočnú večeru s tradičnými hodmi.
Po večeri sa uskutočnil vianočný program v aule, do ktorého každý ročník prispel zábavnou scénkou. Záverečným momentom večera bolo rozdávanie darčekov.

BLESKOVÉ

SPR

S

túžbou po ešte väčšom
duchovnom naplnení z narodenia Ježiša Krista sme
21.12.2017 odchádzali domov
na prázdniny.

Na

sviatok sv. Štefana
27.12.2017 bratia 4.
ročníka, študujúci v seminári za Košickú eparchiu, prijali
z rúk vladyku Milana Chautura CSsR nižšie svätenie, postriženije. Následne bratia 5. ročníka prijali nižšie svätenie, poddiakonát. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka
Milan Chautur CSsR spolu s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, ktorý bol aj slávnostným
kazateľom.

F

yzicky oddýchnutí a duchovne naplnení sme sa 7.1.2018 vrátili z vianočných
prázdnin, majúc pred očami nový rok s novými možnosťami, skúškami...

PRAMEŇ

O

tec arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ spolu s otcami predstavenými
nám dňa 9.1.2018 posvätili
naše seminárne príbytky.

P

rvú duchovnú obnovu
v novom kalendárnom
roku sme mali v dňoch 12.
– 14.1.2018 a pripravil si ju
pre nás náš otec exorcista Pavel Peter Haľko OSBM.

RÁVY
Z

GKS

D

ňa 3.2.2018 k nám zavítal vzácny hosť
Mons. Giacomo Guido Ottonello, apoštolský nuncius na Slovensku, ktorému náš vladyka Ján Babjak SJ s rektorom seminára Miroslavom Dancákom sprevádzali po priestoroch nášho kňazského seminára. V závere tejto vzácnej
návštevy sme si spravili spoločnú fotografiu.

V

stredu 14. marca 2018 prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ udelil v Kaplnke Najsvätejšej Trojice
v Gréckokatolíckom kňazskom
seminári bl. P. P. Gojdiča nižšie
svätenia – postrižénije – ôsmim
seminaristom Prešovskej archieparchie. Podstatnou časťou
nižších svätení je postrihnutie

vlasov na hlave, čím svätenec dáva najavo
svoje zasvätenie sa službe Bohu, je prijatý
do duchovného (klerického) stavu a koná službu nižších posvätných rádov v chráme – číta
Božie slovo, spieva žalmy a nosí sviecu.

BLESKOVKY
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rečo?

Kristus vstal z mŕtvych

Každý z nás sa iste niekedy
stretol s malým dieťaťom. Koniec
koncov, my všetci sme ním kedysi
boli, no naša pamäť nám dokáže
len veľmi hmlisto priblížiť toto obdobie života. Z očí malých detí sa
akoby prúdmi vylieva nevinnosť
a úprimnosť. V určitom veku a fáze
vývinu sa však ich reč stane akoby
jednou veľkou otázkou: „Prečo?“
Deti chcú odrazu poznať odpoveď
na to, prečo musia jesť zeleninu,
ale aj na to, prečo by mali ísť spať
práve vo chvíli najlepšej zábavy.
S absolútnou nevyhnutnosťou sa
dožadujú odpovedí na svoje detské
zvedavosti a rafinovanosť predmetu ich otázok neustále rastie.
Skúsme sa aj my vžiť do kože
malého dieťaťa a s rovnako zvedavými očami, s akými ono skúma svet vôkol seba, sa pozrime
na to, čo sa práve deje okolo nás.
Chrám je zrazu plný svetla, stratili
sa tmavé plachty i rúcha, kňaz už
viac neprednáša prosby smutnými pôstnymi nápevmi a z úst kantora i všetkých v chráme sa ozýva
radostné Christós voskrése! Ale
prečo? Aký je dôvod celej tejto
oslavy? Oslavujeme len preto, aby
sme oslavovali, alebo je odpoveď
na otázku prečo omnoho väčšia
než obsah našich košíkov? Pokiaľ
budeme ochotní zostať iba na povrchu sviatkov Veľkej noci, nenájPRAMEŇ

deme v nich nič väčšie než prázdne
divadlo a akési sviatky jari.
Dôvodom našich radostných
pozdravov je Kristova Pascha. No
takáto povrchná, stručná odpoveď
by predsa neuspokojila ani jedno
zvedavé dieťa. Omnoho väčšou nespokojnosťou by mala naplniť nás,
ktorí Boha voláme svojím Otcom,
a sme teda jeho dospelými deťmi.
Svätý Ambróz vo svojej paschálnej
homílii hovorí, že Pascha znamená
prechod, a to priam brilantne vystihuje, čo sa na Veľkú noc deje.

Pokiaľ budeme
ochotní zostať iba
na povrchu sviatkov
Veľkej noci,
nenájdeme v nich
nič väčšie než
prázdne divadlo
Vyvolený izraelský národ si počas týchto sviatkov pripomínal
vyslobodenie z Egypta a prechod
cez Červené more, my kresťania
v takejto oslave akoby pokračujeme. Nesnažíme sa však už o útek
z nejakej krajiny, ale o vyslobodenie zo zajatia, ktoré má duchovný
charakter. Každým hriechom si totiž
nasadzujeme na ruky i nohy okovy, ktoré potom nie sme schopní
sami uvoľniť. Preto prichádza Kris-

iverhram.ru

tus, aby nám pomohol tieto putá
odložiť a aby nám nanovo umožnil
vstúpiť do raja, pre ktorý sme boli
stvorení. Ba čo viac, my si Kristov
prechod nielen pripomíname, my
ho aj znova a znova zažívame.
Anglický spisovateľ C. S. Lewis
po svojom obrátení v roku 1929 nedokázal rozumom prekonať jednu
základnú otázku: „Ako môže život
niekoho, kto žil na tejto zemi pred
takmer 2000 rokmi, ovplyvniť môj
život? Môže mi toho dať viac ako len
dobrý príklad?“ Odpoveď na jeho
pochybnosť si ho našla sama. Počas
jednej z jeho ciest sa ho dotkla Božia milosť a on uveril, že to, čo sa
udialo s Ježišom Kristom, sa vďaka
krstu a ostatným sviatostiam môže
udiať aj s ním.
Čo je však potrebné urobiť, aby
sa toto všetko dotklo aj nás, našich
životov, našich vzťahov a trápení

naozaj konkrétnym spôsobom? Ako
je možné aplikovať Ježišovo zmŕtvychvstanie na nás samých, žijúcich
v celkom inej dobe, inom mieste
a kultúre ako Ježiš? Istý východný
svätec hovorí, že tou skutočne dôležitou vecou vo svätý deň Paschy
nie sú plné košíky či bezchybne zaspievaný kánon, je ňou naše spoločenstvo so vzkrieseným Kristom.
A ono sa najdokonalejšie prejavuje
skrze prijatie svätých tajomstiev
na svätej liturgii. Cirkevnoslovanské
slovo pričástije, ktoré do slovenčiny
prekladáme ako prijímanie, v sebe
zahŕňa presne tento význam. Pričástije totiž neznamená len prijatie,
ale skôr znamená spoločenstvo,
účasť na niečom alebo na niekom.
V Eucharistii totiž neprijímame len
nejakú pripomienku toho, čo Kristus povedal, nedostávame len nejaký symbol jeho tajomnej večere,
HLAVNÁ TÉMA
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ale jeme a pijeme jeho živé Telo
a Krv, to, ktoré na tretí deň vstalo
z hrobu k novému životu.
V ríši rastlín i živočíchov sa vyskytujú druhy, ktoré nie sú schopné sami produkovať živiny pre svoje telo. Buď majú túto schopnosť
obmedzenú, alebo sa jej celkom
vzdali, a preto parazitujú na telách
iných rastlín či zvierat. Čosi také sa
deje aj so životom kresťana, ktorý
prijíma Eucharistiu: Ježiš Kristus
mu dobrovoľne a s láskou odovzdáva svoje „živiny“ a tým mu dáva aj
všetky potrebné schopnosti na to,
aby mohol žiť jeho životom. Vďaka tomu nie je Kristus od nás 2000
rokov vzdialený, ale je reálny a živý
práve dnes a v nás. Veď aj pisateľ
listu Hebrejom hovorí: „Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a na
veky“ (Hebr 13, 8).

PRAMEŇ

V tomto úžasnom tajomstve
Eucharistie sa deje čosi, čo nie je
možné vysvetliť ľudskými slovami.
Ježiš Kristus, Boží Syn, ktorý sa stal
jedným z nás, sa s nami ľuďmi delí
o svoj božský život. A práve to je
na Pasche najkrajšie: my, ktorí ju
oslavujeme, nezostávame len pasívnymi divákmi Kristovho vzkriesenia. Práve naopak, úlohou všetkých obradov Veľkej noci je jedna
dôležitá vec – vtiahnuť nás celých
do toho, o čom práve počúvame.
Každý z nás totiž z času na čas v živote zažije stredajšiu zradu, štvrtkové nepochopenie najbližšími,
piatkové utrpenie alebo sobotňajšie mlčanie. No Boh ide ešte
ďalej, prekračuje všetky predstaviteľné limity ľudského života a pre
svoje nesmierne milosrdenstvo
sa s nami chce podeliť aj o zázrak
nedeľného rána. Cieľom a príčinou
Paschy, odpoveďou na otázku, kto-

rú si v sebe nesieme, nie je len to,
aby sme oslávili Kristovo zmŕtvychvstanie, ale aby sme ho zažili aj my
sami a učili sa žiť týmto životným
štýlom.
S rozdávaním darčekov sú počas
roka spojené sviatky Kristovho narodenia. No počas sviatkov Paschy
nám Boh darúva jeden veľký dar,
na ktorý by sme nemali zabúdať.
V nich nám totiž umožňuje vidieť
svet jeho očami a hľadieť naň z jeho
perspektívy. Naše problémy prestávajú byť len našimi problémami,
pretože ak dovolíme Bohu, aby sa
ich chytil spolu s nami, zistíme, že
daná vec nás už viac neprerastá, ale
môže nám slúžiť na spásu. Pascha

sa tak môže (a má) stávať súčasťou našich životov.
Ako deti však máme jeden značný problém – zabúdame. Skúste si vybaviť,
koľko spomienok z vášho
detstva vám dokáže vaša pamäť ponúknuť. Rovnako je
to aj so Vzkriesením, ktorého
účastníkmi sme sa stali. Zabúdame na to, čo sa s nami
udialo, a tak sa vplyv Vzkriesenia na náš život oslabuje. Boh však ráta aj s týmto
naším nedostatkom a do
centra života Cirkvi, svojej
nevesty, kladie Eucharistiu,
ktorá nám naše zmŕtvychvstanie s Kristom má sprítomňovať pri každom slávení
liturgie. Tak môžeme každý
deň zažívať, že Boh za nás
skutočne bojuje až do posledného
dychu. A aj to, že vzkriesený Ježiš
Kristus nevyšiel z hrobu ako mŕtvy
človek, ktorého privedú späť k životu resuscitáciou. On vstal z hrobu
ako nový človek, na ktorého sa môžeme aj my stále viac a viac podobať. A prečo? „Lebo Boh tak miloval
svet, že dal svojho jednorodeného
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho
verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3,
16).
Dominik Gromoš
6.ročník

HLAVNÁ TÉMA
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ALIANSKO

Zbor sv. Romana Sladkopevca

V dňoch 8. – 12. februára 2018
sa Zbor sv. Romana Sladkopevca vybral na ďalekú cestu, ktorá
mala konečnú zastávku v Taliansku.
Vo štvrtok ráno sme spolu s otcom
vicerektorom a otcom prefektom
Gréckokatolíckeho kňazského seminára nasadli do áut a vydali sme
sa na cestu do talianskej farnosti
Terzorio. Tu pôsobí náš gréckokatolícky kňaz o. Jaroslav Lajčiak.
Keďže nás čakalo dlhých 1 500 km,
urobili sme si prestávku vo farnosti Trenčín, ktorú spravuje o. Igor
Cingeľ. Tam sme slávili sv. liturgiu,
ktorú sme obohatili štvorhlasným
zborovým spevom. Po jej skončení sme veriacim ponúkli koncert,
aby tak bližšie spoznali bohatstvo
byzantského spevu. Po krátkom
PRAMEŇ

spánku sme sa v skorých ranných
hodinách vydali ďalej na dlhú
cestu, ktorú sme si spríjemňovali
spevom a modlitbou. Po príchode
do farnosti Terzorio v Taliansku nás
čakalo príjemné teplé počasie a typická talianska kuchyňa, na ktorej
sme si všetci pochutnali. Nasledujúce dni boli príjemne strávenými
chvíľami s o. Jaroslavom, ktorý nás
sprevádzal po krásnych miestach
ležiacich v blízkosti jeho farnosti.
Pre nás všetkých bolo veľkým zážitkom navštíviť Monako a Monte
Carlo, ktoré sa nachádzajú vo Francúzsku a sú vzdialené iba pár kilometrov od Talianska a od farnosti,
kde sme trávili niekoľko dní. Bolo
naozaj silným zážitkom zaspievať si
aj v katedrále, v ktorej sú koruno-

vané monacké kniežatá. Po krásnej
návšteve týchto miest sme vo farnosti Terzorio slávili sv. liturgiu Jána
Zlatoústeho, ktorá bola v talianskom jazyku, a my sme ju obohatili
cirkevnoslovanskými vstupmi. Ďalší
deň sme navštívili aj známe francúzske mesto Nice, kde sa nachádza
azúrovo modré pobrežie, ktoré má
dĺžku 16 km. Niektorí chlapci boli
natoľko unesení, že aj napriek zime
neodolali a namočili si nohy v mori.
Popri týchto návštevách sme každý
večer trávili s miestnymi veriacimi,
od ktorých sme cítili úprimné prijatie a pohostinnosť, keďže nám ponúkli svoje domáce príbytky počas
celého pobytu v Taliansku. V nedeľu sme spoločnou modlitbou veľ-

kopôstnej večierne vstúpili do Veľkého pôstu. V pondelok ráno sme
sa plní zážitkov vydali na spiatočnú
cestu domov.
Na záver mi nedá nespomenúť
slová emeritného pápeža Benedikta XVI., ktoré adresoval zboru
v talianskom Russicu, kde pôsobí
o. Jaroslav: „Tam, kde končia slová,
začína hudba.“ Aj keď nikto z nás
nevedel rozprávať taliansky, predsa
sme jedným hlasom a srdcom oslavovali Boha a vzdávali mu vďaky
za to, že napriek rôznorodosti sme
všetci jeho deti a sme pozvaní, aby
sme všetci jedno boli.
Dávid Kravec
5. ročník, vedúci zboru

VÝLET
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ÚCTU VZDÁME...

Miništrantský
tábor
12

Kde? Gréckokatolícky kňazský seminár v Prešove

Kedy? 9.-13. júl 2018

Cena : 45 eur

Kto? Miništranti od 11 - 18 rokov

Prihláste sa do 20. júna 2018 na stránke www.gojdic.sk

M

iništranti
Čaute, kamaráti!

Opäť mám možnosť trochu sa
Vám prihovoriť na stránkach nášho
časopisu. Obdobie Vianoc a nového roka už máme za sebou. Pred
nami je však tiež krásne obdobie,
a to čas Paschy. Mohli sme sa naň
dobre pripraviť počas Veľkého pôstu. V tomto milostiplnom čase sme
mali možnosť spoznávať sami seba,
no hlavne to, čo nás od Boha vzďaľuje. Pascha je pre nás kresťanov
najdôležitejším sviatkom v roku. Ježišova smrť, no najmä jeho slávne
zmŕtvychvstanie nám dáva nádej
do všetkých situácií nášho života.
Lebo on zvíťazil nad smrťou a ukázal

nám cestu do raja. Sv. Ján Zlatoústy
píše: „Každý, kto je zbožný a bohabojný, nech sa osvieži a teší z tejto
krásnej a skvelej slávnosti. Kto je
verný služobník, nech vojde s plesaním do radosti svojho Pána. Kto sa
pôstom unavil, nech teraz prijme odmenu. Kto pracoval od prvej hodiny,
nech dnes prijme spravodlivú mzdu.
A kto stihol prísť až o jedenástej hodine, nech sa nebojí, že váhal, lebo
Vládca je štedrý a prijme posledného
robotníka ako prvého. Uspokojí toho,
čo prišiel o jedenástej hodine, práve
tak ako toho, čo pracoval od prvej
hodiny.“ Tak aj nás Pán pozýva pracovať do jeho vinice. Pýtaš sa, kde je
táto vinica? Všade tam, kde môžeš
priniesť svetlo Kristovho zmŕtvychvstania. Môže to byť Tvoja rodina,
škola, ale aj Tvoja služba miništranta
v cerkvi. Nezabúdaj, že neslúžiš kňazovi, ale Bohu. Preto mu slúž s radosťou a buď príkladom pre ostatných.
Ďakuj mu za túto krásnu službu a za
to, že môžeš byť Kristovým vojakom.
Prajem Ti požehnaný čas Paschy
– radosti, že spolu s Ježišom víťazíme nad smrťou a každým hriechom.
Nevzdávaj sa a bojuj. Lebo nebojuješ
sám.
Christós Voskrése!
Peter Rusnák, 3. ročník
MINIŠTRANTI

13

C

HOĎTE DO CELÉHO SVETA
a hlásajte evanjelium!

Pred 7 rokmi skupina mladých mužov prijala Ježišovo pozvanie:
„Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí“ (Mk 1, 17). Poslali
prihlášku do seminára, stali sa bohoslovcami, stali sa pokračovaním
spoločenstva Ježišovych učeníkov. Teraz, keď sa ich čas v seminári
a na gréckokatolíckej teologickej fakulte blíži ku koncu, čaká ich
ďalšia Ježišova výzva: „Choďte do celého sveta a ohlasujte
evanjelium“ (Mk 16, 15). Skrze ruky biskupa prijmu nielen sviatosť
kňazstva, ale i svoje poslanie v službe Kristovej Cirkvi. No ešte pred
odchodom si zaspomínali na to, čo im roky v seminári priniesli...

Matej BUK
ÚDOL
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Objavil si v sebe počas seminára nejaký skrytý talent?
Postupne som objavoval nadanie v oblasti kreslenia a písania ikon. No rozvíjať ho sa dalo až počas pastoračného roka, neskôr som si v seminári „ukradol“ každú voľnú chvíľu na jeho cibrenie.
Máš túžbu ísť do nejakej špeciálnej pastorácie?
Táto túžba dozrievala od prijatia do seminára až doteraz a stále rastie a rozvíja sa. Keď som nastupoval do seminára, tkvela v mojom srdci veľká túžba
po niečom neobyčajnom. Postupne v prvých rokoch sa táto horlivosť vykryštalizovala do misijného rozmeru. Ďalším
Božím vedením som spoznal, že misijné povolanie dozrelo v mojom srdci práve na mieste
môjho pastoračného ročníka. Tu mi Boh dal aj
konkrétne potvrdenie môjho povolania z čias
pozvania do niečoho neznámeho a v Centre
pre Rómov sa z neznámeho stalo známe. Ďalším dozrievaním táto túžba dostala rozmery
služby mladým, a to prostredníctvom služby
v katolíckom skautingu, keďže vyformovaní
veriaci mladí ľudia sú budúcnosťou tak v rómskych, ako aj v slovenských kresťanských komunitách.
PRAMEŇ
PRAMEŇ

Mário BURAĽ
Spišská Nová Ves

Aká je Tvoja obľúbená modlitba?

Modlitba je základom života nielen seminaristu
či kňaza, ale je základom a potravou pre každého kresťana vôbec. V seminári som sa počas
šiestich rokov stretol s rozmanitými modlitbami. Milou môjmu srdcu je modlitba ruženca, pri
ktorej sa dá rozjímať o Ježišovom živote spolu
s Máriou. Ďalšou veľmi obľúbenou modlitbou
je večiereň. Celkovo texty mnohých modlitieb,
napr. počas večierne, utierne, majú veľkú duchovnú hĺbku, z ktorej som bol viac ráz dojatý.
Aký bol Tvoj najkrajší zážitok ?
Počas času stráveného v seminári bolo tých zážitkov niekoľko. Avšak pre mňa
osobne veľmi požehnaným časom plným zážitkov bolo, keď som mal milosť byť pred pár rokmi v Ríme. Bolo to po druhom ročníku. Vtedy bol pápež
František v úrade len niekoľko mesiacov. Zišlo sa tam množstvo bohoslovcov,
rehoľníkov a kňazov z celého sveta a bolo to úžasné. Vidieť a počuť pápeža,
byť na audiencii, ocitnúť sa v Bazilike sv. Petra alebo v Bazilike Santa Maria
Maggiore bolo neskutočné. Potom by som spomenul ešte prijímanie nižších
svätení, ktoré som dosť prežíval a veľmi si vážim, že sa mi dostalo tej milosti.

Miroslav DARGAJ
Sečovská Polianka

Počas šiestich rokov si v seminári vystriedal rôzne
služby. Ktorá z nich bola Tvoja najobľúbenejšia?
V seminári som slúžil bratom a Cirkvi mnohorakým spôsobom, ale najviac ma obohatil Zbor sv.
Romana Sladkopevca a kantorská služba. Neboli
to jednoduché služby, ale skrze túto obetu som
najviac prežíval blízkosť Boha vo chvíľach, keď mi
nebolo najľahšie.

ŠIESTACI
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Aká je Tvoja obľúbená modlitba?
Mojou najobľúbenejšou modlitbou je úprimná a opravdivá modlitba. No ak si
mám vybrať spomedzi bohatstva byzantského obradu, je to nedeľná utiereň.
V nej sa mi odkrýva najhlbší zmysel kresťanského i ľudského života. V nej si
uvedomujem pozvanie, aby som spolu s myronosičkami išiel pomazať Kristovo
telo nie voňavým myrom, ale voňavými čnosťami. V nej mi zaznieva to najkrajšie Christós voskrése!

Ján DVORŠČÁK
Prešov-Sídlisko III
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Akými záľubami si si vypĺňal voľný čas v seminári?
Človek si potrebuje pri niečom vyčistiť hlavu. V druhom ročníku to bolo pestovanie rôznych exotických
stromčekov. Mám veľmi rád prírodu, ale keď si
chcem skutočne psychicky oddýchnuť, venujem sa
športu. Či už to bol basketbalový kôš, hokej, alebo
futbal. Všetko, čo je adrenalínové alebo tímové,
ma vie zahriať pri srdci. Momentálne sa venujem
cvičeniu s vlastnou váhou a lezeniu na krytej lezeckej stene. Je to pekný čas, keď sa s kamarátmi dajú
zdieľať nielen športové skúsenosti.

Na čo sa tešíš v kňazskej službe?
Teším sa na ľudí. Spoločne so svojou nastávajúcou Anežkou tu chcem byť
pre nich. Mám radosť z toho, čo je na tomto poslaní najpodstatnejšie. Byť
v Božej prítomnosti. Nič komplikované. Teším sa, že aj druhí ľudia budú môcť
zakúšať Božiu prítomnosť prostredníctvom mňa a mojej budúcej rodinky.

Šimon GAJAN
Vernár

Na čo sa tešíš v kňazskej službe?
Kňazstvo je dar. Keď dostaneme dar, veľmi sa
z neho tešíme, no viac sa radujeme, keď tento dar
otvoríme. Kňazská služba je presne to isté, otvoriť
sa daru, ktorý som dostal od Pána. V tom dare sa
nachádza služba. Slúžiť Bohu a ľuďom, žiť s nimi,
byť medzi nimi, zdieľať ich životy a ukazovať na Krista, na toho, ktorý dáva život, na toho, ktorý nám
ponúka večný život.
PRAMEŇ

Aká je Tvoja obľúbená modlitba a obľúbený svätý?
Vrcholom všetkého je určite svätá liturgia, no obľúbená modlitba je večiereň. Keď človek spozná a zamiluje si modlitbu večierne, bude z nej mať
radosť. Pre mňa je obohacujúce, keď si modlitbou večierne znova pripomínam, čo Boh robí s človekom. Ako je človek odkázaný na Boha a ako ho
hľadá vo svojom živote. Mojou najobľúbenejšou svätou je Matka Tereza.
Jej život je povzbudením na mojej ceste, aby som mal oči upreté aj na ľudí,
ktorí sú dennodenne medzi nami a potrebujú pomoc.

Dominik GROMOŠ
Prešov-Sekčov

Aký je Tvoj najkrajší zážitok zo seminára?
Hlboko do srdca sa mi vryli chvíle jednej už
takmer nočnej modlitby so spolubratom.
Prežíval vtedy ťažké chvíle vo vzťahu, a keď
som už nevedel, čo mu na to povedať, šli
sme sa modliť do kaplnky. Boli sme tam len
my dvaja a Boh, ktorého sme cítili, ako sa
nás dotýka.
Aká je Tvoja obľúbená modlitba?
Počas seminárnych rokov som si veľmi obľúbil modlitbu večierne. Či už sa ju modlím
sám, alebo v spoločenstve, je to spôsob,
ktorým sa Boh prihovára mne a ja jemu.
Čo Ti bude po odchode zo seminára chýbať?
Po odchode zo seminára sa mi bude najviac cnieť za spolubratmi z ročníka.
Počas siedmich rokov sme toho spolu veľa prežili, a hoci sme boli počtom
nezvyčajne veľký ročník, v náročných chvíľach sme sa vždy vedeli zomknúť
a držať spolu. Bude mi chýbať aj náš spoločne pestovaný zmysel pre humor.

ŠIESTACI

17

Erik HRABČÁK
Miľpoš
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Na čo sa tešíš v kňazskej službe?
Je to zaujímavá otázka, keďže je viac vecí,
pred ktorými mám bázeň, ale vzhľadom
na to, že táto služba je vlastne radostným
ohlasovaním evanjelia, chcel by som skôr hovoriť o tom, na čo sa teším. V prvom rade sa
teším, že budem v tom najintímnejšom spojení s Bohom, keďže na liturgii je kňaz najbližšie pri Kristovi. Je úžasné, čo nám Kristus
odovzdal – a kňaz je jeho predĺženou rukou.
Teším sa na zázraky v spovedniciach, ktoré
má Boh pre mňa pripravené, až raz budem
kňazom. Ako budem môcť byť s ľuďmi, riešiť
ich problémy, radosti, všetko, čo ich ťaží, ale
aj teší. Keďže moja diplomová práca je zameraná na porovnávanie saleziánskej pastorácie od 19. storočia po súčasnosť, teším sa, že budem môcť
byť s mladými, chcem sa od nich učiť tak ako sv. Don Bosco, byť s nimi, žiť
s nimi, vnímať ich potreby. Pokiaľ ide o pastoráciu mladých, je pre mňa
veľkým vzorom, a mne horí srdce za prácou s mladými. Lebo oni raz budú
otcami a matkami, učiteľmi, kňazmi, doktormi... oni sú nádejou pre Cirkev,
ako hovoril sv. Ján Pavol II.

Aká je Tvoja obľúbená modlitba a obľúbený svätý?
Rád sa modlím vlastnými slovami a mám veľmi rád modlitbu časoslova –
modlitbu hodiniek, večiereň a rád sa modlím aj s Písmom. Rád sa modlím
piesňou, keď si hrám na gitare, alebo keď počúvam nejakú kresťanskú, byzantskú hudbu. Mám rád viacero svätých, ktorí sú pre mňa vzorom, ale ako
ste si všimli, sv. Don Bosco je pre mňa momentálne veľký vzor. Bol to veľmi
empatický človek, vedel zaujať, bol ukážkovým spovedníkom, mužom viery, oddaný Bohu a Matke Božej. Ako som už spomínal, chcem si zobrať to,
čo som na ňom uvidel: byť s mladými, byť tak s Kristom, byť jeho predlženou rukou tam, kde ma bude potrebovať.

PRAMEŇ

Peter LEŠKO
Okružná

Prekonal si na ceste za kňazstvom nejakú náročnú prekážku?
Zaiste. Myslím, že pokiaľ človek buduje svoj
vzťah s Bohom, nielen na ceste za kňazstvom,
ale i v bežnom duchovnom živote, odhaľuje
na sebe mnohé nedostatky a naráža na rôzne
prekážky. Podobne i ja som sa teda musel popasovať s rôznymi návykmi či skôr zlozvykmi,
a tiež so situáciami, v ktorých som spoznal
svoje nedostatky. Nazdávam sa však, že je to
celoživotné úsilie, ktoré ani odchodom zo seminára nekončí. Avšak či už ide
o prekážky vo vzťahu s Bohom, alebo s ľuďmi okolo nás, s Božou pomocou
nie je žiadna z nich na ceste k dokonalosti Božích detí neprekonateľná.

Čo Ti bude po odchode zo seminára chýbať?
Určite mi bude chýbať spoločenstvo, ktoré v seminári zažívame, no osobitne to, ktoré som mal v ročníku. Môžem tu vždy nájsť niekoho, kto mi
pomôže, poradí, zdieľa so mnou rovnaké hodnoty a záujmy, alebo ma len
jednoducho vypočuje. Verím však, že toto spoločenstvo zachováme, i keď
nie tak intenzívne, aj po odchode zo seminára.

Matúš MARČÁK
Sabinov

Čo Ti bude po odchode zo seminára chýbať?
Život, ktorý nám dal Kristus, sa nedá žiť bez spoločenstva. Spoločenstvo nie je len nejaká fungujúca štruktúra, je to čosi viac. Je a má to byť
miesto viery. Najviac mi bude chýbať práve spoločenstvo bratov z ročníka. Mám veľmi dobrý
ročník a naozaj som s nimi za tie roky prežíval už
spomínané skutočné spoločenstvo bratov. Stáli
sme pri sebe vždy, keď bolo treba. Stáli pri mne,
keď som prežíval ťažkosti, starosti, pády. Boli
bratmi aj vtedy, keď som potreboval usmerniť,
napomenúť, povzbudiť. Sú pre mňa ozajstnými
bratmi. Nielen akýmsi slušným oslovením tu
ŠIESTACI
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v seminári. No teraz sa veľmi teším na to, že ma Pán pozýva do nového života
v novom spoločenstve, a to do manželstva.
Aký je Tvoj obľúbený svätý?
Veľmi som si za roky seminára obľúbil prepodobného otca Serafima Sarovského. Civilným menom sa volal Prochor Mochin. Hovorili mu Máriin prorok z Východu, lebo odmala sa mu zjavovala Presvätá Bohorodička, ale aj priateľ Boží,
lebo veľmi miloval všetko živé. Narodil sa roku 1759 v Kursku (mesto v Rusku). Vykonal mnoho zázrakov, za čo mu prislúcha titul divotvorca. Pán mu dal
milosť, že videl budúcnosť Ruska a jeho kľúčové postavenie pre dosiahnutie
mieru medzi národmi, na ktoré neskôr vo Fatime poukázala Presvätá Bohorodička. Mnohé z jeho proroctiev sa už vyplnilo, a preto je nazývaný aj prorokom
našej doby. Oficiálne bol kanonizovaný Ruskou pravoslávnou cirkvou v roku
1903. Svätý Ján Pavol II. ho však označil za rovného západným mystikom Katolíckej cirkvi a za významného ekumenického svätca. Jeho pamiatka sa slávi 15.
januára v deň jeho úmrtia. Je pre mňa vzorom pokory, lásky a milosrdenstva.
Je však pre mňa aj výzvou a pozvaním byť takým kňazom, akého chce mať
zo mňa Pán.
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Michal ONDOVČÁK
Petkovce

Aký je Tvoj najkrajší zážitok zo seminára?
Jedným z mojich najkrajších zážitkov v seminári
sú určite spoločné výjazdy po farnostiach so skupinou Anastasis, keď sme sa mohli spolu s miestnymi modliť krížové cesty a cesty svetla spojené
s tieňohrou. Keďže sa v tom skĺbila moja obľúbená
hra na basgitare, pekné bratské spoločenstvo nás
účinkujúcich, a tiež modlitba, bolo to pre mňa veľké duchové obohatenie a určite tieto spomienky
zostanú v mojom srdci ešte veľmi dlho.
Počas šiestich rokov si v seminári vystriedal rôzne
služby. Ktorá z nich bola Tvoja najobľúbenejšia?
Keďže som bol tri roky kronikárom, potom asi táto služba zapisovania dejinných udalostí pre budúce generácie. Bude určite zábavné, keď sa raz o 20 – 30
rokov dostanem opäť k seminárnej kronike a budem ukazovať svojim deťom,
že toto písal raz dávno ich ocko :D
PRAMEŇ

Na čo sa tešíš v kňazskej službe?
Keďže pre mňa je viera hlavne o tom, že dáva môjmu životu zmysel, aj keď
navonok sa mnoho vecí a situácií neraz javí nezmyselnými, teším sa, že budem môcť s Pánovou pomocou ukazovať aj druhým, že ich život má takisto
zmysel.

Jozef PETRIČKO

Vranov nad Topľou-mesto
Na čo sa tešíš v kňazskej službe?
Teším sa, že budem môcť slúžiť Bohu a všetkým
ľuďom, ktorých stretnem, úplne novým spôsobom. Teším sa na tento nový rozmer môjho
života. Teším sa, že budem môcť byť svedkom
mnohých skúseností s Bohom, či to budú skúsenosti iných alebo moje osobné. Teším sa, že
budem môcť byť Kristovým učeníkom vo svete,
nástrojom v Božích rukách. Chcem tým nástrojom byť a pokorne dúfam, že vďaka Božej milosti
budem vždy funkčným nástrojom.
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Máš nejakú zábavnú príhodu zo seminára?
Zábavných príhod zo seminára je množstvo, takmer každý deň sa aspoň
jedna našla. Hneď mi však napadá práve tá nedávna, keď sa jeden z prítomných kňazov pri slúžení Božskej služby vopred posvätených darov zmýlil
a namiesto slov: „Ohlásení čakatelia na krst, modlite sa k Pánovi,“ povedal:
„Ohlásení čakatelia na smrť, modlite sa k Pánovi.“

Milan SISÁK
Pichne

Kde si sa spoznal so svojou budúcou manželkou?
Bolo to v Božom čase a na Božom mieste... Skutočne, lebo počas mojej formácie v kňazskom seminári mi mnoho ľudí hovorilo: „Vieš čo, Milan,
ty by si mal ísť do monastiera a modliť sa za celý
svet...“ Priznám sa, veľmi som s tým bojoval, lebo
moje srdce túžilo milovať Boha aj vďaka čistote
ženského srdca. V čase, keď som bol na pastoračnom ročníku v Ľutine, počas celého roka som
ŠIESTACI

túto moju ťažkosť odovzdával Bohu modlitbami sv. Mikuláša Divotvorcu a On
naozaj zhliadol na poníženosť svojho služobníka. Modlil som sa a postil sa
za svoju budúcu manželku a On mi daroval Bohom milované dievča Miriam
na odpuste v Hrabskom.
Prekonal si na ceste za kňazstvom nejakú náročnú prekážku?
Bolo ich mnoho... Ale práve v nich sa mohla prehlbovať moja viera, nádej a láska. Ďakujem všetkým, ktorí v nich pri mne stáli a boli mi oporou. Ďakujem!

Dávid ŠTURÁK
Prešov-mesto
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Na čo sa tešíš v kňazskej službe?
Kňazstvo vnímam predovšetkým ako smerovanie
a cestu k zjednoteniu sa s Bohom. Po tejto ceste
mám kráčať ja, moja nastávajúca manželka, ak
Boh požehná, aj moja budúca rodina, a predovšetkým ľudia, ku ktorým budem poslaný. Preto
kňazstvo vnímam predovšetkým ako službu blížnym, aby skrze mňa nehodného služobníka mohli ľudia zakúšať lásku a blízkosť samotného Krista.
Aký je Tvoj najkrajší zážitok zo seminára?
Najkrajším zážitkom je rozhodne čas, ktorý som mohol stráviť v spoločenstve
svojich bratov, hlavne spolužiakov. V priebehu týchto rokov som mal možnosť
budovať svoj vzťah s úžasnými ľuďmi, ktorí ma sprevádzali krásnymi chvíľami,
no aj ťažkými obdobiami, ktoré som za tie roky v seminári prežil. Verím, že tieto
priateľstvá, ktoré zapustili hlboké korene, budú pretrvávať aj počas mojej kňazskej služby.

Michal ZORVAN
Beloveža

Počas šiestich rokov si v seminári vystriedal rôzne
služby. Ktorá z nich bola Tvoja najobľúbenejšia?
Zo služieb mne zverených si veľmi milo spomínam
na službu infirmaristu. Priznám sa, bol som touto
službou zaskočený, ale dnes viem, že vďaka nej
som nemal problém s ďalšími službami, ktoré prišli s nižšími sväteniami. Každodenná služba chorým
PRAMEŇ

spolubratom mi pomohla aj pri podávaní Eucharistie chorým ľuďom v dome
sv. Kozmu a Damiána, ale aj v prešovskej nemocnici. Verím, že mi pomohla aj
v ďalšej službe, ktorá ma ešte len čaká.
Na čo sa tešíš v kňazskej službe?
Pri prijímacích pohovoroch sa ma predstavení pýtali, prečo sa hlásim do seminára a prečo chcem byť kňazom. Všetci mi vraveli, že sa ma na to budú pýtať,
ale aj tak som nejako nerozmýšľal nad tým, čo odpoviem. Napadlo mi, čo hovorí
Ježiš: „Nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané,
čo máte povedať“ (Mt 10, 19). Svoju odpoveď si dodnes pamätám. Povedal
som: „Chcem slúžiť Bohu a ľuďom.“ Táto veta ma sprevádza celou formáciou
a na jej uskutočnenie sa teším. Viem, že toto je Boží zámer so mnou. Byť s ľuďmi, pre ľudí a privádzať ich k Bohu. A čo je väčšie šťastie, ako plniť Božiu vôľu?

Jozef HAVRILČÁK
Michalovce
Aký je Tvoj obľúbený svätec?
Mojím obľúbeným svätcom je svätý Jozef. Evanjelista Matúš o ňom píše: „Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel...“ (Mt
1, 24n) Svätý Jozef je pre mňa veľkým vzorom
viery a odovzdanosti do Božej vôle. Rovnako
ako Abrahám vždy žil v postoji úplnej odovzdanosti do Božej prozreteľnosti, čím je pre mňa
povzbudivým príkladom najmä vtedy, keď sa
od nás žiada dôverovať Bohu, hoci nepoznáme
jeho plány s nami. Jeho život ma vyzýva nastúpiť na cestu viery. Svätý Bernard
o príklade svätého Jozefa a jeho nasledovaní napísal: „Kedykoľvek si Boh vo svojej dobrote vyberie niekoho na nejakú úlohu alebo do nejakého stavu, dá mu
všetky charizmy, ktoré takto vyvolená osoba nevyhnutne potrebuje pre svoju
úlohu a ktoré ju veľmi vyznačujú.“
Počas šiestich rokov si v seminári vystriedal rôzne služby. Ktorá z nich bola
Tvoja najobľúbenejšia?
Počas týchto rokov som bol určený do viacerých služieb. Najviac ma oslovila
ceremonárska služba, počas ktorej som sa mohol viac priučiť liturgickej praxi
a starať sa o liturgický priestor v našej kaplnke, ktorá je „srdcom“ nášho seminára.
ŠIESTACI
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Ján HORŇÁK
Košice-Terasa

Na čo sa tešíš v kňazskej službe?
Nechcem priamo použiť slovíčko „teším sa“, ale mám
dojem, že budem rád slúžiť spovedaním. Je to preto,
že i ja sám v tomto svätom tajomstve veľmi štedro zakusujem Božie milosrdenstvo, trpezlivosť a lásku.
Aká je Tvoja obľúbená modlitba a obľúbený svätý?
Rád sa modlím žaltár. Nie celý naraz. :) Páčia sa mi
tropáre po jednotlivých katizmách so záverečnou
modlitbou kajúceho charakteru. Tento typ modlitby
ma zároveň učil a učí pravidelnosti.
Čo Ti bude po odchode zo seminára chýbať?
Budú mi chýbať spolubratia, ktorých som mohol za tie roky spoznať hlbšie,
a vzťahy, ktoré sme vypestovali, uvedomujúc si, že sme na jednej lodi. Takisto mi
bude chýbať modlitebný život v seminári. No obe tieto veci ma v službe kňaza
čakajú v inej forme, takže sa mám na čo tešiť.
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Pripravil Richard Fučko, 2. ročník
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o. Milan Mojžiš
Nový špirituál

V októbri 2017 sme v našom kňazskom seminári privítali nového špirituála, otca Milana Mojžiša. Službou špirituála duchovne sprevádza bohoslovcov na ich ceste ku kňazstvu. O tom, čo ho viedlo ku kňazskému povolaniu,
v ktorých farnostiach pôsobil a ako vníma svoju službu špirituála, vám
priblíži v krátkom interview...
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Čo Vás v mladosti priviedlo
ku kňazstvu? Máte nejaký duchovný vzor, patróna?
Najprv chcem pozdraviť všetkých
čitateľov tohto časopisu. A čo ma
viedlo ku kňazstvu? Chcel som a aj
teraz chcem pripomínať ľuďom, že
ich Pán Boh má rád, že môžu vždy
rátať s jeho pomocou. Duchovných vzorov je veľa, spomeniem
len sv. pápeža Jána Pavla II. a svätú
Terezku Ježiškovu, ktorá raz povedala, že chce byť v Cirkvi láskou...

Čo pre Vás znamená kňazstvo,
kňazská služba?
Plniť Božiu vôľu a k tomu privádzať
aj iných.
Od Vašej kňazskej vysviacky
v roku 1984 ste pôsobili
v dedinkách v rôznych kútoch
Slovenska. Ktorý kraj Vám najviac prirástol k srdcu?
Veľmi rád si spomínam na svoju
„prvú lásku“, ktorou bola farnosť Okružná a jej filiálky: Trnkov
a Chmeľov (1984 – 1990), potom
aj farnosť Fulianka (1986 – 1990).
ROZHOVOR
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Za nimi ničím nezaostávajú farnosti
Kojšov a Slovinky, ktoré som spravoval naraz (1990 – 1997). Veľmi
dobre som sa cítil aj vo farnosti Rakovec nad Ondavou (1997 – 2012),
a potom v Drienici, tie mi tiež prirástli k srdcu. Všade bolo čosi krásne
a hlavne som tam stretol veľa dobrých a po Bohu túžiacich ľudí, a to
ma teší najviac. Na všetkých myslím,
nosím ich vo svojom srdci a zverujem ich Božej láske.
V súčasnosti je Vaším pôsobiskom
seminár, bývate v centre Prešova.
Ako ste si zvykli na skok
do rušného mesta?
Za svoj kňazský život som si vo všetkých farnostiach len zvykal, lebo
som vedel, že príde čas, keď budem
musieť odísť ďalej. Ani Prešov nie je
moja posledná zastávka, lebo môžem ísť hocikedy ďalej... Veď aj náš
život na zemi je len dočasný, sme stále na ceste...
PRAMEŇ

Je niečo, čím Vás Prešov a seminár
prekvapili?
Vo svojom živote som zažil všeličo,
a tak ma už veľa vecí neprekvapuje.
Teším sa, že tu v seminári sú chlapci,
ktorí nosia vo svojich srdciach krásne
túžby, a mojím poslaním je pomáhať
im, aby práve túžbu žiť podľa Božej
vôle aj napĺňali. Toto je – podľa mňa

– prvoradé poslanie kňaza, lebo len
tak môže byť vierohodným svedkom
Krista.
Ako ste vnímali úlohu predstaveného, kým ste boli bohoslovec?
Povedali ste si niekedy: ,,Keby som
bol na jeho mieste,
urobil by som to inak?“
Aj to sa stávalo. Ale spomínam si
na jeden prípad, keď sme ako bohoslovci riešili istý problém (boli to časy
komunizmu) a nevedeli sme si rady.
S dôverou sme sa obrátili na predstaveného a on nás veľmi láskavo vypočul, povzbudil i pochopil a pre danú
vec nám dal aj svoje požehnanie...
Ako túto úlohu vnímate teraz, keď
ste na opačnej strane?
Som veľmi rád, keď sa bohoslovci
prídu poradiť, porozprávať sa, a keď
sú ochotní prijať moje rady. Cítim
sa v seminári ako ich brat na ceste
za Kristom...

Nachádzame sa v období Veľkého
pôstu. Máte nejakú špecifickú pôstnu disciplínu,
pôstne jedlo alebo modlitby,
ktoré obľubujete?
Nič špeciálne, len sa snažím byť vnímavejší na Božiu vôľu a modliť sa
modlitby, ktoré nám ponúka Cirkev,
napríklad modlitbu sv. Efréma a kajúce tropáre, ktoré sa modlia v nedele
počas tohto obdobia po 50. žalme:
„Dvere pokánia otvor mi, Darca života...“
Čo by ste odkázali čitateľom časopisu Prameň k blížiacim sa sviatkom
Vzkriesenia?
Aby zmŕtvychvstalý Kristus žil naplno
v ich srdciach. A keď niekedy padnú,
aby pamätali, že on každému prichádza na pomoc, aby vstali a začali odznova.

Pripravil Richard Fučko, 2. ročník

ROZHOVOR
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Ježiš pred kajfášom

Zamyslenie blahoslaveného vladyku Hopka

Ježiš je vyšetrovaný pred Kajfášom, znevažovaný a urážaný.
Prosím o milosť nasledovať
Ježiša Krista.

J
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ežiš je vyšetrovaný. Vyšetrovanie vedie veľkňaz Kajfáš.
Zdá sa, že to bol učený muž, požíval
veľkú autoritu; jeho neresťou však
bola nenávisť a veľké ambície, preto
svoj úrad nevykonával zodpovedne.
Buďme voči sebe pozorní, aby sme
tiež netrpeli touto chorobou. Ježiš
mu však napriek tomu prejavoval
česť ako veľkňazovi. I to je príklad
pre nás.
Sudcovia. Aj oni boli nakazení
hnevom a ambíciami. Hľadali falošných svedkov, čím dokázali, že v skutočnosti nie sú Kristovi sudcovia,
ale jeho nepriatelia. Napriek tomu
sa Ježiš súdu podrobil, lebo vedel,
že Boh Otec ho ospravodliví. Aj my
sa v ťažkostiach chráňme, ako len
vieme, ale majme i nádej, že naša
pravda tiež vyjde na povrch. Veď ak
je Boh s nami, kto je proti nám?
Svedkovia. Tí zohrali hanebnú
úlohu za peniaze. Svedčili falošne.
Kristus aj toto trpezlivo znášal. Tu
nám dal príklad, že ak aj nás nesprávne chápu, ak nás zlomyseľne súdia,
nezabúdajme, že je dôležité, ako nás
bude súdiť Pán Boh, nie ľudia.

PRAMEŇ

Obžalovaný. Boží Syn, najnevinnejší, ktorý neurobil zlo nikdy
a nikomu. Každému robil len dobre. Preto sa mohol verejne opýtať:
„Kto z vás ma usvedčí z hriechu?“
Tento Ježiš tu teraz stojí spútaný
a zmučený, stojí vážne a okolo neho
samí nepriatelia – akoby zbesneli.
Bratia, nazrime do svojho svedomia a sami si odpovedzme, čím sme
prispeli aj my k Ježišovmu smútku
a jeho bolestiam.
Ježiš mlčí. Svätý
Ambróz toto mlčanie
nazýva triumfálnym
mlčaním. Koľkokrát ani
my nemáme iný spôsob obrany proti urážkam, ostáva nám jedine
mlčať. Spasiteľ nám
dáva príklad, cvičme sa
v tom.

V

eľkňaz zvolal veľradu nie
preto, aby konali súd, lež
preto, aby Ježiša odsúdili na smrť.
Ale nedarilo sa im. Svedkovia si
protirečili a Ježiš mlčal. Veľkňaz sa
rozhneval a zaprisahal Ježiša, aby
sám povedal, či on je Kristus, Syn živého Boha. Ježiš odpovedá krátko:
„Sám si to povedal.“ Chce ukázať,
že si vážnu prísahu cení ako bohopoctu. Na nič neodpovedal, no keď
mal odpovedať v Božom mene, po-

užil krátku odpoveď. Aj my sa učme
v ťažkostiach prejavovať Bohu úctu.
Na otázku, či je Mesiáš, nachádzame u Marka takúto odpoveď:
»„Áno, som. A uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi.“ Vtedy
si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal:
„Načo ešte potrebujeme svedkov?
Počuli ste rúhanie. Čo na to poviete?“ A oni všetci vyniesli nad ním
súd, že je hoden smrti« (Mk 14, 62
– 64). Ježiš vyriekol pravdu a oni ho
vinia z rúhania. On aj toto znášal
pokojne a v duchu sa utešoval, že
môže trpieť pre nebeského Otca.
Ako sa správame my? Ježiš je naším učiteľom v trápení. Nepriateľom dokonalosti je naše preceňovanie sa, naša sebaláska. Ježiš nás
chce od tohto nepriateľa oslobodiť.

On, obraz dokonalosti, dokonalosť
sama, znáša obvinenie rúhača,
a my tak veľmi preceňujeme seba
samých!
ežišovi sa posmievajú a urážajú ho. »Začali naňho pľuť,
zakrývali mu tvár, bili ho päsťami
a hovorili mu: „Prorokuj!“ Aj sluhovia ho bili po tvári« (Mk 14,65).
Určite ho prezývali, nazývali ho posadnutým Samaritánom, priateľom
hriešnikov. Koľko len vytrpel Ježiš
kvôli mne a ja kvôli nemu nechcem
pretrpieť ani to málo! Možno sa mi
zdá neznesiteľná disciplína, možno
sú pre mňa krížom nariadenia predstavených. Kľaknime si pred Ježiša,
obdivujme ho a odprosujme.

J

blahoslavený Vasiľ Hopko
Preložil o. Marko Durlák
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lášČenica

„Dobrovoľne si za nás zomrel, Bože náš, ako ťa pochovať máme? Do akého
plátna ťa obvinieme? Ako sa len hriešnymi rukami tvojho tela dotkneme?
Dobrodinec náš, aký pohrebný spev ti zaspievame? Velebíme tvoje prehorké
umučenie, pohreb i slávne vzkriesenie. Sláva tebe, Pane.“
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Každý sviatok, ktorý v Cirkvi slávime, nie je iba pripomienkou či spomínaním si na nejakú udalosť z dejín
spásy, ale je časom aktuálneho a živého sprítomnenia danej udalosti.
Takto aj umučenie a smrť Ježiša Krista si na Veľký piatok nielen pripomíname, ale stávame sa svedkami
toho, čo Boh koná z lásky k človeku.
Počiatok pláščenice siaha k samotnému Ježišovi Kristovi, ktorého telo bolo po ukrižovaní zavinuté
do plátna a uložené do hrobu. Je nepochybné, že prvotní kresťania prejavovali tomuto plátnu veľkú úctu.
Nakoľko nastalo prenasledovanie
kresťanov, Ježišovo pohrebné plátno bolo dôkladne ukryté, až upadlo
do zabudnutia. V neskoršom období, po objavení svätého kríža matkou
cisára Konštantína, Helenou, kresťania začali prejavovať tomuto krížu
veľkú úctu.
Významné svedectvo nám podáva pútnička Silvia Akvitanská, ktorá
opisuje obrad uctievania svätého
kríža v Jeruzaleme. Spomína, ako
biskup držal v rukách sväté drevo
kríža, a veriaci, prichádzajúc jeden
za druhým, robili pred ním hlboké
poklony až po zem. Pritom sa ho
PRAMEŇ

dotýkali čelom a uctievali bozkom.
Tento zvyk sa postupne dostal aj
do Grécka, kde kňaz alebo biskup
po prečítaní piateho strastného
evanjelia vynášal zaprestolný kríž
a postavil ho doprostred chrámu.
Počas spevu predpísanej stichiry
veriaci prichádzali ku krížu, robili tri
veľké poklony až po zem a bozkom
si ho uctievali. Približne v polovici siedmeho storočia prešiel tento
zvyk z východnej cirkvi do latinskej,
kde sa praktizuje dodnes.
V šiestom storočí sa v Jeruzaleme počas bohoslužby začína používať prikrývka – vozduch, ktorým
sa prikrývajú pripravené sväté dary
na žertveníku. Na svätej liturgii, počas veľkého vchodu, nesie vozduch diakon alebo kňaz a znova ním
prikrýva sväté dary, ktoré preniesol na prestol. Pri tom sa potichu
modlí práve tropár Veľkého piatka:
„Ctihodný Jozef...“ Na vozduchu je
niekedy zobrazená scéna uloženia
Krista do hrobu. Zvyk zobrazovať
na vozduchu Krista ležiaceho v hrobe sa k nám dostal v 14. storočí
a práve on dal počiatok našej plaščenici. Plaščenica, ako ju poznáme
dnes, sa spolu s obradom uloženia

do hrobu objavuje na našom území až v priebehu 16. storočia. Tento
obrad sa konal na utierni Veľkej soboty, no postupom času sa presunul
na Veľký piatok.
Spočiatku bola na pláščenici zobrazovaná iba samotná postava
Ježiša Krista, zavinutého do plátna
a uloženého v hrobe. V neskoršom
období sa pri Ježišovi zobrazuje aj
Presvätá Bohorodička, ktorá s materinskou láskou podopiera svojimi
rukami Ježišovu hlavu. Taktiež je
okolo nej umiestnený aj svätý Ján,
Jozef z Arimatey, Nikodém, alebo aj
Mária Magdaléna či iné zbožné ženy.
Po obvode pláščenice je vypísaný už
spomínaný tropár: „Blahoobráznyj
Jósif...“ Niekedy sú na rohoch pláščenice umiestnení evanjelisti alebo
cherubíni.
V mnohých našich farnostiach sa
až do dnešných čias zachováva veľmi krásny a prastarý zvyk veriacich
pristupovať k pláščenici kolenačky.
Prejav takejto úcty nie je u nás ničím výnimočným. Je potrebné a dôležité vnímať, že v našej východnej
cirkvi sa ikony nikdy nevnímali iba

ako dekoratívny prvok. Každá ikona v prvom rade sprítomňuje tých,
ktorí sú na nej zobrazení, a tak sa im
aj prejavovala patričná úcta. Podobne aj pláščenica nie je iba plátnom,
na ktorom je vyobrazená udalosť
Pánovho pohrebu, ale sprítomňuje
nám Krista. Preto bozkom pláščenice
bozkávame samotného Ježiša Krista,
ležiaceho v hrobe.
Krátko pred obradom uloženia
pláščenice do hrobu v jednej zo stichír spievame: „...Bože náš, ako ťa
pochovať máme? Do akého plátna
ťa obvinieme? Ako sa len hriešnymi
rukami tvojho tela dotkneme? Dobrodinec náš, aký pohrebný spev ti
zaspievame?“ Tieto slová bude mať
možnosť počuť každý z nás. Nech
teda, pristupujúc k pláščenici, prinášame svoje srdcia, aby sa stali príbytkom večného Kráľa, ktorý zlomil osteň smrti. Pohrebným spevom nech
sa nám stane tlkot nášho srdca, ktoré
jasá nad týmto veľkým tajomstvom
našej záchrany.
Michal Pavliško
4. ročník
Katechéza
KATECHÉZA
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DEŇ
OTVORENÝCH
DVERÍ

15. apríl
10.00 Sv. liturgia
12.30 Obed
13.00 Predstavenie
kňazského seminára
Stretnutie
s vladykom Jánom
Stretnutie
s bohoslovcami
17.00 Večiereň
www.gojdic.sk
Sládkovičova 23, Prešov

ZÁBAVNÍK
VTIPY:
Na pracovnom pohovore.
Pani: „Aká je vaša silná stránka?“
Ja: „Ľahko sa zamilujem..“
Pani: „Hmm.. A vaša
slabá stránka?“
Ja: „Vaše hnedé oči.“

...

Ako sa približuje na tvojom foťáku?
- Krok dozadu, krok dopredu.
Vyrieš správne osemsmerovku

34

Nadpis na bránke domu: „Pozor, zlý
pes a ešte horšia reťaz!“

...

Žena hovorí manželovi:
„Lekár mi odporučil ísť si oddýchnuť na Kanárske ostrovy alebo na Cyprus, kam pôjdeme?“
„K druhému lekárovi.“

Legenda: ABOV, AORTA, ÁBEL, BROD, DIAKON, EDEN, ENOCH, EZAU,
FARA, FILM, HLAS, CHARITA, CHRÁM, INRI, IZÁK, JERICHO, JERUZALEM,
JOZUE, KAFARNAUM, KLAS, KOMIK, KOZA, KRST, KVAS, LÁSKA, LIEK, LIST,
LITURGIA, LONO, MASKA, MILOSTI, MISA, MISÁL, MISIE, NATAL, NAZARET,
OBETA, OKNO, OPÁT, OSIVO, PÔST, SILOE, SION, SLAD, SODOMA, SUTANA,
TIARA, TREST, UMUČENIE, VENO, VETA, VIERA, ZÁKON, ZLOM, ŽALM, ŽIAĽ,
ŽIVOT
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Gréckokatolícke bohoslovecké
formačné centrum
v Prešove
Účelom Gréckokatolíckeho bohosloveckého formačného centra je podporovať vzdelávanie seminaristov, kňazov,
biskupov, žiakov gréckokatolíckych cirkevných škôl i laikov a rozvíjať duchovné
a kultúrne hodnoty Gréckokatolíckej
cirkvi, a tiež chrániť ľudské zdravie.
Nech dobrý Boh odmení požehnaním každého, kto prispeje na dobrý účel
akýmkoľvek finančným darom.
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

Navštívte naše webstránky:
www.unipo.sk/pracoviska/gks
www.gojdic.sk
Nech Pán vo svojej štedrosti požehná vás i vašich blízkych za dobré dielo,
ktoré ste týmto pre jeho Cirkev vykonali.
Pán Boh zaplať!
Výherca osemsmerovky získava vecnú odmenu. Správne
riešenia pošlite na adresu: Redakcia časopisu Prameň, Gréckokatolícky kňazský seminár bl. b. P. P. Gojdiča, Sládkovičova
23, 080 01 Prešov.
Výhercom z minulého čísla sa stala Mária Pavlovská
z Lipian. Srdečne blahoželáme!
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Základným poslaním TV LOGOS je prinášať
dnešnému človeku Krista.
Gréckokatolícky magazín
– každý utorok vo večerných hodinách
v TV Lux
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