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Úvodník
Istý priateľ mi vravel krásnu skúsenosť s autom. V práci používa rodinné auto. Začal
takto: "V ten deň som vyrazil na cestu autom so slušnou časovou rezervou. Pri štartovaní
motora som si síce všimol, že mi svieti kontrolka paliva, ale na základe predchádzajúcich
skúseností som si bol istý, že mi zostáva benzín na asi 25 kilometrov jazdy. I keď som auto
poslednú zimu používal len málo, odhadol som, že by mi benzín v aute mal stačiť na celú
cestu tam aj naspäť a natankovať budem musieť až cestou späť. Vybral som sa teda do
kníhkupectva naložiť knihy a všetko ostatné vybavenie. Cestou som prechádzal okolo
čerpacej stanice a aj mi preblyslo mysľou, že by som mohol natankovať už teraz, ale
nevenoval som tomu pozornosť. Nechcel som sa zdržiavať, chcel som prísť na miesto včas
a mať dostatok času na rozloženie stolov a vyloženie kníh."
"Asi v polovici cesty, približne 2 kilometre pred cieľom, medzi dvomi križovatkami, mi
začal ,,vynechávať motor“ a nakoniec som pred jedným semaforom aj zastal. Zostal som
prekvapený, nakoľko som sa domnieval, že ešte mám dostatok benzínu v nádrži. Vedel som
to odhadnúť celkom presne, keďže si robievam v takýchto situáciách záznam (značím si, kedy
mi zasvieti kontrolka). Ten aktuálny ukazoval, že mi zostáva dosť kilometrov na dojazd a aj
ručička stavu benzínu sa pohybovala nad minimom."
"Po niekoľkých pokusoch naštartovať a zopár krátkych posunoch som auto odstavil
a zapol výstražné smerovky. Benzínová čerpacia stanica bola neďaleko. Z batožinového
priestoru som vybral lano a pripravil ho na odtiahnutie auta, nakoľko bandasku na benzín som
nemal so sebou (hoci ju inokedy zvyknem mať v aute). Nebolo to jednoduché, lebo som sa
k lanu a potrebným úchytkám musel dostať cez naskladané stoly a veci na knižný pult. Vonku
bola čľapkanica a trochu pršalo, tak ma niekoľkí vodiči zopárkrát aj ošpliechali."
"Keď som už bol prichystaný a šiel zastaviť nejaké auto na odtiahnutie k najbližšej
čerpacej stanici, zavolali mi kde som a kedy dorazím na miesto. Spomenul som čo sa stalo
a oni ma prišli ochotne odtiahnuť. Kvôli meškaniu sme mohli otvoriť knižný pult až neskôr,
napriek tomu bola tržba veľmi dobrá. A to tam boli aj iní predajcovia, ktorí po iné roky
nechodili. Vďaka Bohu!"
Svätý Duch ukazuje, aké dôležité je byť naplnený Ním. Len vtedy sa môžeme
pohybovať sami a nemusíme sa spoliehať na niekoho druhého, kto má v sebe potrebné
,,palivo“ a nás len ťahá. Byť napojený na človeka a sledovať, kade ide on a nemôcť slobodne
ísť smerom, ktorý je určený pre teba. Nemôžeme sa spoliehať na to, že máme v sebe nejaké
minimum „paliva“ a vybrať sa na cestu s ním. Takýto stav nás môže oklamať a nečakane
zradiť rovnako, ako to urobila nádrž a kontrolka v aute môjho priateľa.
Po natankovaní mu ešte „vynechával motor“ a asi dvakrát musel aj zastaviť. Môže to byť
spôsobené nečistotami, ktoré zostali na dne nádrže a vošli do palivovej sústavy, čo potvrdil aj
jeden automechanik. Vtedy je vhodné prečistiť palivovú sústavu. Aj malé nečistoty nás môžu
zastaviť na ceste, preto je potrebné udržiavať si duchovnú čistotu a byť čistý.
Všetci sme na ceste za Kristom, do neba a potrebujeme neustále naplniť nielen nádrže
áut, ale svoje srdcia a duše pokojom a milosťou. Veď Kristus práve preto vstal z hrobu, aby

pomohol všetkým nám na ceste do cieľa. A keď vstúpi do neba, všetko zariadi. Pošle Sv.
Ducha, len aby sme nemuseli zastať na ceste za Ním. CHRISTOS VOSKRESE!

o. Rastislav (farár)

Životopis P. SEODr. Milana Lacha SJ
Otec Milan Lach SJ, novovymenovaný pomocný biskup pre
Prešovskú archieparchiu, je gréckokatolíckym rehoľným kňazom
slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej.
Narodil sa 18. novembra 1973 v Kežmarku. Má troch súrodencov.
Najmladší brat Peter je gréckokatolíckym kňazom Prešovskej
archieparchie. Svoje detstvo prežil v podtatranskej obci Ľubica.
Gymnaziálne štúdiá ukončil maturitou v roku 1992 v Kežmarku. Vedomý
si Božieho volania ku kňazstvu bol v roku 1992 prijatý do
gréckokatolíckeho kňazského seminára a na Gréckokatolícku
bohosloveckú fakultu UPJŠ v Prešove (v súčasnosti Gréckokatolícka
teologická fakulta Prešovskej univerzity). Po ukončení tretieho ročníka,
cítiac v sebe rehoľné povolanie vstúpil v roku 1995 do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v
Trnave, kde po dvoch rokoch zložil jednoduché večné sľuby. V základných teologických
štúdiách pokračoval na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave v roku 1997. V
rokoch 1999 až 2000 bol v rámci rehoľnej formácie na magisterke ako vychovávateľ na
jezuitskom chlapčenskom internáte v Košiciach. Teologické štúdium ukončil na TF TU v
Bratislave v roku 2001. Z rúk terajšieho košického eparchiálneho biskupa vladyku Milana
Chautura CSsR prijal 11. novembra 2000 diakonskú a 1. júla 2001 kňazskú vysviacku v
Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach.
V rokoch 2001 – 2002 si vykonával civilnú náhradnú službu v jezuitskej komunite v
Košiciach a popri tom do roku 2003 pôsobil v Centre spirituality Východ – Západ Michala
Lacka, vedecko-výskumnom pracovisku TF TU, ako vedecký pracovník. Počas tohto
pôsobenia pracoval spolu s otcom Jánom Babjakom SJ, terajším prešovským arcibiskupom a
metropolitom. Od roku 2003 do roku 2004 bol poverený vedením Centra spirituality Východ –
Západ v Košiciach. Zároveň ako kňaz vypomáhal pastoračne veriacim v Košiciach a okolí.
V roku 2004 začal vyššie štúdiá na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme, kde
dosiahol v roku 2006 licenciát z východných cirkevných vied a v roku 2009 získal doktorát v
tom istom odbore obhajobou dizertačnej práce Prínos Juraja Joannikija Baziloviča OSBM na
mníšsku formáciu baziliánov Mukačevskej eparchie v rokoch 1789 – 1821. Okrem skúseností
z medzinárodného akademického prostredia nadobudol i skúsenosti z duchovnej služby ako
výpomocný špirituál Pápežského kolégia Russicum a ako duchovný asistent Federácie
skautov Európy v Ríme. Autorsky spolupracoval s Vatikánskym rozhlasom.
Po návrate zo štúdií v Ríme od roku 2009 pracoval ako riaditeľ opäť v Centre spirituality
Východ – Západ M. Lacka v Košiciach. Popri zabezpečovaní vedecko-výskumných úloh
centra, organizovaní vedeckých konferencií, budovaní knižničného fondu a nadväzovaní
kontaktov so zahraničím, vyučoval jeden semester spiritualitu kresťanského Východu aj na
Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach, kde bol aj členom redakčnej rady
teologického časopisu Verba Theologica. Svoju pozornosť venoval tiež sprístupňovaniu
odborných poznatkov širšej verejnosti prispievaním do časopisov a organizovaním populárnovedeckých prednášok na pôde Centra. Od 1. decembra 2011 pôsobí ako prodekan pre
zahraničné vzťahy a rozvoj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave, kde
vyučuje kresťanskú spiritualitu a spiritualitu kresťanského Východu. Oblasťou, ktorej sa
odborne venuje je východná kresťanská spiritualita.
V reholi Spoločnosti Ježišovej na Slovensku bol od 30. decembra 2009 konzultorom
provinciála a od 1. januára 2012 bol aj delegátom pre formáciu jezuitských scholastikov.

Momentálne sa pripravoval absolvovaním tzv. tretej probácie na zloženie slávnostných
večných sľubov.
Vedeckú prácu vyvažoval prácou s ľuďmi. Venoval sa duchovnej službe
gréckokatolíckym veriacim ako výpomocný duchovný v bratislavskej farnosti. Bol aktívnym vo
Federácii skautov Európy ako národný duchovný asistent. Medzi jeho záľuby patria príroda,
knihy a spev. Už v čase vysokoškolských štúdií pôsobil v Zbore sv. Romana Sladkopevca v
Prešove. Plynule hovorí po taliansky, aktívne komunikuje anglicky a rusky, pasívne
francúzsky.

o. Patrik (kaplán)
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