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Etiópska katolícka cirkev
JJ Ján Krupa
J� foto: helenvsoethiopia.wordpress.com 

www.ecs.org.et

Pod vplyvom sýrskeho kresťana sv. Frumen-
tia († 383) sa okolo roku 330 obrátil na kres-
ťanstvo kráľ Ezana (330 – 370), panovník 
staroetiópskej ríše Aksum, ktorá sa rozpres-
tierala na území dnešnej Etiópie a Eritrey.

Na jeho žiadosť v roku 332 veľký cirkevný 
otec a alexandrijský patriarcha sv. Atanáz († 
373) vysvätil Frumentia za prvého biskupa 
Etiópčanov, takže Etiópska cirkev sa de facto 
stala metropoliou Alexandrijského patriar-
chátu. Až do tohto obdobia siaha stáročia 
platná charakteristická štruktúra Etiópskej 

cirkvi: len jeden biskup (metropolita) pre 
celú Etiópsku cirkev. Značná vzdialenosť 
od Alexandrie a absencia biskupskej štruk-
túry cirkvi viedli k tomu, že Etiópsku cirkev 
v skutočnosti viedol kráľ.

Po rozkole v Alexandrijskom patriarchá-
te v 6. storočí to bol patriarcha Koptskej 
cirkvi, kto vymenovával a vysviacal etióp-
skeho metropolitu, lebo aj Etiópska cirkev 
odmietla učenie Chalcedónskeho koncilu 
(451) o dvoch dokonalých prirodzenostiach 
(božskej a ľudskej) v Kristovej osobe, pričom 
sa pridržiavala učenia o „jednej prirodzenosti 
vteleného Božieho Slova“.

Cirkevná únia s Rímom
Koncilové akty Ferrarsko-florentského konci-
lu (1442) evidujú podpisy etiópskej mníšskej 
delegácie pod únijným dekrétom Cantate 
Domino, ale Etiópska cirkev ho neuznala.

V prvej polovici 16. storočia etiópsky cisár 
Lebnä Dengel (1508 – 1540) požiadal pápeža 
a Portugalsko o pomoc pri obrane svojej 
kresťanskej ríše proti islamským doby-
vateľom. Po víťazstve Portugalčanov nad 
moslimami (1543) pápež vyslal do Etiópie 
portugalských jezuitov, ktorým sa podarilo 
pohnúť k cirkevnej únii s Rímom etiópskeho 
cisára Susneja (Sisinnios, 1607 – 1632).

V roku 1623 pápež Gregor XV. vymenoval 
portugalského jezuitu Alfonsa Mendesa 
za patriarchu Etiópčanov. Cirkevná únia 
bola formálne vyhlásená v roku 1626, keď 

patriarcha dorazil do Etiópie, čím sa pretrhlo 
tradičné spojenie Etiópskej cirkvi s Koptskou 
cirkvou.

 

Dvesto rokov bez katolíckych 
misionárov
Cirkevné spoločenstvo Etiópčanov s Rímom 
vydržalo len desať rokov. Opozíciu etióp-
skych veriacich vyvolala silná latinizácia 
cirkevného života, ktorú cisár Susnejos pre-
sadzoval aj za cenu násilia a prelievania krvi.

Po krvavom povstaní cisár musel napokon 
odvolať úniu s Rímom a odstúpil. Susnejov 
syn a nástupca Fäsilädäs (Basilides, 1632 – 
1667) bol rozhodným odporcom katolíkov 
a vyhnal patriarchu a jezuitov z krajiny.

Až v roku 1839 smeli na etiópskej pôde 
začať pôsobiť v obmedzenej forme francúz-
ski kapucíni a lazaristi. Po intronizácii cisára 
Menelika II. v roku 1889 mohli katolícki 
misionári v Etiópii pracovať už celkom 
nerušene.

Súčasná situácia
V roku 1930 pápež Pius XI. vyňal katolíkov 
etiópskeho obradu spod jurisdikcie miest-
nych latinských biskupov. V roku 1961 pápež 
sv. Ján XXIII. povýšil Etiópsku katolícku 
cirkev na metropolitnú. V roku 2015 Svätý 
Otec František vyčlenil z Etiópskej katolíckej 
cirkvi územia, ktoré sú od roku 1993 súčas-
ťou nezávislej Eritrey, a zriadil metropolitnú 
Eritrejskú katolícku cirkev.

Na čele Etiópskej katolíckej cirkvi stojí 
arcibiskup metropolita Addis Abeby, ktorým 
je v súčasnosti kardinál Berhane-Jesus 
Demerew Surafiel (* 1948). Súčasťou Addi-
sabebskej metropolie sú eparchie Adigrat, 
Emdeber a Bahir Dar-Dessie. Podľa údajov 
pápežskej ročenky z roku 2015 má Etiópska 
katolícka cirkev 88 114 veriacich.

V roku 1919 pápež Benedikt XV. zriadil 
Etiópske kolégium v Ríme. V Etiópii sa kňaz-
ský dorast pripravuje v seminároch v Addis 
Abebe a Adigrate.

ETIÓPIA

Addis Abeba

Bahir Dar - Dessie

Adigrat 

Emdiber

ErITrEA
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Na svete ešte nikdy nežilo toľko kresťanov 
ako teraz. Dve miliardy ľudí z celkovej sveto-
vej populácie sú kresťania a patria do veľkej 
rodiny katolíkov alebo aj iných kresťanských 
denominácií. A predsa musíme konštatovať, 
najmä tu v Európe, v krajinách, ktoré sa celé 
stáročia  hlásili ku kresťanskej tradícii, že 
ešte nikdy nebol svet tak silno sekularizo-
vaný ako teraz. Tento jav, ktorý pozorujeme 
v ostatných desaťročiach aj u nás, nie je 
niečo nové, čo prišlo s touto dobou, ktorú 
niektorí nazývajú aj postmodernou. Jeho 
korene siahajú až do začiatku novoveku, keď 
v umení nastupujúca renesancia upriami-
la svoju pozornosť na človeka. V návrate 
k antike mnohí videli oslobodenie ľudskej 
osobnosti a presadenie všestranného rozvoja 
ľudských schopností. Vzdelávanie sa obrátilo 
od spoznávania Boha k spoznávaniu človeka 
a racionalistická fixácia na pokrok, ktorá 
prežívala svoje   vyvrcholenie koncom 19. 
storočia, vďaka novým objavom a technic-
kým vymoženostiam viedla človeka k jeho 
deizácii. Ovocie tejto skutočnosti spojené 
s ľudským zlyhaním v 20. storočí, ktoré sa 
premietlo do dvoch svetových vojen a dvoch 
totalitárnych ideológií, priviedlo človeka 
k okraju jeho existencie. Filozofia a veda stra-
tili schopnosť celostného pohľadu na svet 
a na podstatu vecí, a čoraz viac sa obmedzujú 
na hromadenie jednotlivých informácií. To 
prakticky vedie k neschopnosti poskytovať 
orientáciu a sprostredkovať zmysel bytia. 
A táto neschopnosť dať odpoveď na pod-
statu našej existencie vedie k hlbokej kríze 
racionalizmu, ktorý spochybňuje ľudskú 
schopnosť poznať pravdu a vedie k skepti-
cizmu a relativizmu. Ak totiž človek nemá 
transcendentálnu dimenziu, ak jeho ľudská 
dôstojnosť a ľudské práva nekorenia v sku-
točnosti, že bol stvorený na Boží obraz, tak 
nie sú nescudziteľné, ale boli mu iba prepo-
žičané človekom. Preto sme dnes schopní 
prijímať zákony, ktoré vedú doslova k rozvra-
tu rodiny a celej spoločnosti. Zákony, ktoré 
pohŕdajú ľudskou dôstojnosťou a zmyslom 
našej existencie. Vďaka Bohu, Cirkev má stá-
le odpoveď na túto situáciu, v ktorej sa dnes 

nachádzame. Odpoveďou je radostná zvesť, 
ktorú čítame u evanjelistu Jána: „Vo svete 
máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol 
svet!“ (Jn 16, 33) Dnes viac ako inokedy treba 
ohlasovať túto pravdu, ktorú Kristus spečatil 
svojou krvou na kríži a potvrdil svojím 
zmŕtvychvstaním. Úlohou nás kresťanov 
je tomuto sekularizovanému svetu ohlásiť 
Kristovu lásku. Dnes je veľmi potrebná aj 
vnútri samotnej Cirkvi pravá misionárskosť 
a pastoračnosť, o ktorej hovoril aj Svätý 
Otec Rímskej kúrii pred sviatkom Kristovho 
narodenia.

Čo to znamená? Misijné poslanie sa totiž 
netýka len geografických území, ale aj náro-
dov, kultúr i jednotlivých osôb práve preto, 
že „okraje“ zeme viery neprechádzajú iba 
ľudskými mestami a tradíciami, ale srdcom 
každého muža a ženy. Druhý vatikánsky 
koncil zdôraznil ako misijnú úlohu zvlášť 
úlohu rozširovania hraníc viery týkajúcu sa 
jednotlivých veriacich, ako aj všetkých kres-
ťanských spoločenstiev. Viera je dar, no mie-
ra našej viery sa skúša aj tým, ako sme schop-
ní ju komunikovať. Každý pokrstený má 
byť misionárom dobrej zvesti hlavne svojím 
životom, svojou prácou a svojím radostným 
a presvedčivým svedectvom. Zdravá pasto-
račnosť je prepotrebná cnosť špeciálne pre 
každého kňaza, ale aj každého kresťana. Je 
to každodenný záväzok nasledovať Dobrého 
pastiera, ktorý sa stará o svoje ovečky a dáva 
svoj život pre záchranu života druhých. Preto 
sú dnes v Cirkvi potrebné spoločenstvá, 
ktoré dávajú znaky viery – jednotu a lásku, 
aby ponúkli človekovi pohanovi, človekovi 
sekularizovanému a vzdialenému od Cir-
kvi, možnosť, aby sa stal novým človekom, 
novým stvorením, Božím dieťaťom schop-
ným žiť v Kristovi a pre Krista, nie osamelo, 
ale v kresťanskom spoločenstve, ktoré svetu 
ohlasuje pravdu o Božej láske.

Mons. Peter Rusnák
bratislavský eparcha

predseda sociálnej subkomisie KBS

Misionárskosť 
a pastoračNosť
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J▌Kardinál Duka ako pápežský legát celebroval 
eucharistickú slávnosť na počesť sv. Martina

Vyše dvadsaťtisíc pútnikov prišlo 9. júla 
osláviť 1700. výročie narodenia sv. Marti-
na do maďarského mesta Szombathely, 
odkiaľ svätec pochádzal. Slávnostnej svätej 
omši v latinskom jazyku predsedal osobný 
vyslanec Svätého Otca, pražský arcibiskup 
kardinál Dominik Duka.

Na liturgickej slávnosti nechýbal apoš-
tolský nuncius v Maďarsku Alberto Bottari 
de Castello, členovia Konferencie biskupov 
Maďarska i hostia z iných krajín. Boli medzi 
nimi i bratislavský arcibiskup metropolita 
Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Kon-

ferencie biskupov Slovenska a bratislavský 
pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Kardi-
nál Duka počas homílie vyzdvihol, že hoci sa 
svätý Martin narodil ako syn rímskeho dôs-
tojníka, do dejín sa zapísal ako nositeľ mieru 
a ohľaduplnej a láskavej pomoci blížnym.

Sv. Martin sa narodil v roku 316 alebo 317 
v rímskom meste Sabaria v Panónii, a práve 
v tomto období si pripomíname 1700 rokov 
od jeho narodenia. Jubilejný rok v jeho 
rodisku sprevádzalo viacero podujatí, ktoré 
oslavovali Martinovu lásku k druhým a ku 
Kristovi. (szombathely.hu)

J▌Pútnici putovali do Krakova  
po Jakubskej ceste

Na Svetové dni mládeže, ktoré aktuálne 
prebiehajú v Krakove, sa viacerí mladí ľudia 
z celého sveta pripravovali aj putovaním peši 
z Ríma, Milána, Vroclavi, Varšavy, Mnícho-
va, Viedne, Brna, Levoče. S vierou niektorí 
z nich prešli viac ako 1 500 km a obetovali 
námahu i modlitby za mládež, za Svätého 
Otca a za celé Svetové dni mládeže v Krako-
ve. Niektorí z nich sa na podujatie rozhodli 
putovať pešo alebo aj na bicykloch z osob-

ných dôvodov. Inšpirovali sa Svätým Otcom 
Františkom, ktorý  v encyklike Laudato si 
vyzýva všetkých ľudí planéty k zmene život-
ného štýlu. Putovali pod mottom: Začnime 
inak už dnes. Necestuj autobusom ani autom, 
ale poď peši alebo vezmi bicykel. Svätojakub-
skou púťou chceli mladí ľudia ukázať cestu 
a inšpirovať všetky generácie k putovaniu 
pešo aj na úmysel Svätého Otca Františka. 
(jakubskacesta.eu)

J▌Kresťanskí lídri ocenili zákon obmedzujúci 
manipuláciu s embryami

Kresťanskí lídri ocenili nový zákon z 28. júna 
z dielne litovského parlamentu o tzv. asis-
tovanej reprodukcii, ktorý kladie striktné 
hranice vytváraniu a používaniu ľudských 
embryí. Opatrenie „limituje manipuláciu 
ľudského embrya a je tak politicky najschod-
nejšou cestou na ochranu života“, píše sa 
v ekumenickej deklarácii, ktorú podpísali 
predseda Litovskej biskupskej konferencie 

Mons. Gintaras Grušas, pravoslávny arcibis-
kup Inokentijs a luteránsky biskup Mindau-
gas Sabutis.

Náboženskí predstavitelia v súvislosti 
s novým zákonom uvádzajú, že „život je 
nedotknuteľný“, ako aj to, že „nedostatok 
úcty k ľudskému životu (aj k tomu nena-
rodenému) je nezlučiteľný s kresťanským 
životom“. (RV)

�� Emeritný pápež Benedikt XVI. oslávil 
28. júna 65. výročie kňazskej vysviacky.: 
Tento deň strávil v spoločnosti Svätého 
Otca Františka, ktorý ho prijal v Klementín-
skej sále Apoštolského paláca. Svätý Otec 
František poďakoval emeritnému pápežovi 
Benediktovi XVI., ktorého „pohľad a srdce 
sú obrátené na Boha“, že naďalej slúži 
Cirkvi a „s odhodlaním a múdrosťou 
skutočne prispieva k jej rastu“. Pápež 
Benedikt si vo svojom príhovore spomenul 
na svoj primičný obrázok, na ktorom bolo 
jediné slovo: Eucharistomen – ďakujem, 
a toto slovo adresoval Bohu, Svätému 
Otcovi Františkovi a celej Cirkvi. (RV)

�� 29. júna – na Sviatok svätých, najvyš-
ších apoštolov Petra a Pavla:, patrónov 
Ríma, slávil Svätý Otec František v Bazilike 
sv. Petra eucharistiu, na ktorej požehnal 
a odovzdal páliá dvadsiatim piatim novým 
metropolitným arcibiskupom z celého sve-
ta. Na slávnosti sa ako už tradične v tento 
sviatok zúčastnila aj delegácia Konštantíno-
polského ekumenického patriarchátu.

�� Oficiálnu anglickú verziu katechizmu 
Christos – naša Pascha uviedla na trh 
začiatkom júla katechetická komisia 
Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Dote-
raz už boli okrem pôvodnej ukrajinskej 
verzie knižne vydané aj varianty v ruskom 
a portugalskom jazyku. Komisia uviedla, 
že v súčasnosti sa už pracuje aj na prekla-
doch katechizmu do francúzštiny, poľštiny 
a slovenčiny. (ugcc.ua)

�� V arcibiskupskej katedrále v Przemyšli 
sa 7. júla, na sviatok Narodenia sv. Jána 
Krstiteľa (podľa juliánskeho kalendára), 
konala odpustová slávnosť. Hlavným 
slúžiteľom bol domáci vladyka Eugen 
Popovič, przemyšlsko-varšavský arcibiskup 
metropolita. Spolu s ním koncelebrovali 
vladyka Bohdan Manyshyn, pomocný 
biskup Stryjskej eparchie, ktorý ohlásil aj 
homíliu a emeritný arcibiskup vladyka Ivan 
Martyniak. (cerkiew.org)

�� Viedenský arcibiskup kardinál Chris-
toph Schönborn sa 1. – 2. júla ako 
vyslanec Svätého Otca Františka zúčastnil 
na oslavách 25. výročia vzniku Min-
sko-mohilevskej arcidiecézy v Budslavi. 
Kardinál Schönborn sa počas misie stretol 
s významnými náboženskými a politic-
kými predstaviteľmi krajiny, s ktorými 
hovoril o dôležitosti náboženskej slobody. 
Bieloruskí politici uistili pápežského legáta 
o tom, že krajina má záujem o dobré vzťa-
hy s Katolíckou cirkvou. Kardinál navštívil 
aj pamätník obetiam národného socializ-
mu neďaleko Minska a v hlavnom meste 
posvätil aj nový katolícky chrám.
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slovo Svätého Otca

Misionári 
milosrdenstva
JJ Marek Baran
J� foto: flickr.com

Budovať Božie kráľovstvo
Svätý Otec František svoj príhovor smeroval 
na ohlasovanie a budovanie Božieho krá-
ľovstva: „Pasáž z dnešného evanjelia nám po-
máha pochopiť, ako veľmi treba vzývať Boha, 
,Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju 
žatvu!‘ Robotníci, o ktorých Ježiš hovorí, sú 
misionármi Božieho kráľovstva, ktorých on 
sám povolal a poslal ,po dvoch pred sebou 
do každého mesta a na každé miesto, kam sa 
sám chystal ísť‘. Ich úlohou je ohlasovať po-
solstvo spásy adresované všetkým. Misionári 
vždy ohlasujú posolstvo spásy všetkým; a to 
nielen misionári, ktorí idú ďaleko, ale aj my, 
kresťanskí misionári, ktorí hlásame radost-
nú zvesť spásy. A toto je dar, ktorý nám dá 
Ježiš so Svätým Duchom. Toto ohlasovanie 
znamená povedať: ,Priblížilo sa k vám Božie 
kráľovstvo.‘ Ježiš nám skutočne priblížil 
Boha. V Ježišovi Boh kraľuje uprostred nás. 
Jeho milosrdná láska vyhráva nad hriechom 
a ľudskou biedou. A dobrou správou je to, že 
robotníci musia prinášať všetkým posolstvo 
nádeje a útechy, pokoja a lásky. Keď Ježiš 
posiela učeníkov pred sebou do miest, od-
porúča im: ,Najprv povedzte: Pokoj tomuto 
domu! Uzdravujte chorých, čo sú v nich.‘ 
Toto všetko znamená, že Božie kráľovstvo 
sa buduje deň čo deň, a už na tejto zemi 
ponúka svoje ovocie obrátenia, očistenia, 

lásky a útechy medzi ľuďmi. Je to krásna vec! 
Budovať deň čo deň Božie kráľovstvo, ktoré 
sa uskutočňuje. Znamená to nezbúrať, ale 
budovať! V akom duchu musí Ježišov učeník 
vykonať túto misiu? Robotník z evanjelia sa 
preto musí snažiť oslobodiť od ľudských vecí 
každého druhu, nenosiac mešec ani kapsu, 

ani obuv, ako odporúča Ježiš, aby sa tak spo-
liehali len na silu Kristovho kríža. To zname-
ná zanechať každý dôvod na osobnú chválu, 
karierizmus a hlad po moci, a pokorne zo 
seba nechať urobiť nástroj spásy, ktorá je die-
lom obety Krista, ktorý pre nás zomrel a vstal 
z mŕtvych. Misia kresťana vo svete je úžasná, 
je to misia určená všetkým, je to misia služby, 
bez výnimky. Vyžaduje si mnoho štedrosti 
a predovšetkým pohľad a srdce obrátené 
hore, vzývajúc tak Pánovu pomoc. Tak veľmi 
sú potrební kresťania, ktorí by s radosťou 
svedčili o evanjeliu v každodennom živo-
te. Učeníci, ktorých vyslal Ježiš, ,sa vrátili 
natešení‘. Keď to robíme, srdce sa naplní 
radosťou. A tento výrok ma nabáda k uvažo-
vaniu o tom, ako veľmi sa Cirkev teší, raduje 
z toho, keď jej synovia prijímajú radostnú 
zvesť vďaka oddanosti toľkých mužov a žien, 
ktorí dennodenne ohlasujú evanjelium: 

kňazi – tí vynikajúci farári, ktorých všetci 
poznáme, rehoľné sestry, zasvätené, misi-
onárky a misionári... A ja sa sám seba pýtam, 
počúvajte dobre, koľkí z vás, mladí, ktorí ste 
dnes prítomní na námestí, počujete Páno-
vo volanie nasledovať ho. Nemajte strach! 
Buďte odvážni a odovzdajte druhým túto 
pochodeň apoštolského zápalu, ktorú sme 
dostali vďaka týmto príkladným učeníkom.“ 
(úryvok príhovoru z 3. júla 2016)

Nie slová, ale skutky
Svätý Otec v dnešnom príhovore poukázal 
na to, kto je môj blížny: „Dnes nám litur-
gia predkladá podobenstvo o milosrdnom 
Samaritánovi. Ježiš používa toto podoben-
stvo v dialógu s učiteľom zákona, v súvislosti 
s dvojitým prikázaním, ktoré umožňuje 
vstup do večného života: milovať Boha celým 
srdcom a blížneho ako seba samého. Áno, 
odpovedá učiteľ zákona, ale povedz mi, 
kto je môj blížny? Aj my si môžeme položiť 
túto otázku. Kto je môj blížny? Koho mám 
milovať ako seba samého? Svojich príbuz-
ných? Svojich priateľov? A Ježiš odpovedá 
podobenstvom. Istý človek po ceste z Jeruza-
lema do Jericha padol do rúk zbojníkov, ktorí 
ho ozbíjali a nechali napospas. Tou cestou 
kráčajú najprv kňaz a potom levita, ktorí sa 
nepristavia, a kráčajú ďalej, hoci ho zazrú. 
Potom prichádza Samaritán, čiže obyvateľ 
Samárie, opovrhovaný Židmi, pretože sa 
nedrží pravého náboženstva. Ale keď on 
uvidel toho neboráka, zľutoval sa nad ním. 
Pristúpil k nemu, obviazal mu rany, zaviezol 
ho do hostinca a staral sa oň. A na druhý deň 
ho zveril hostinskému do opatery, zaplatil 
zaňho so slovami, že zaplatí aj všetko ostat-
né. V tomto momente sa Ježiš obracia k uči-
teľovi zákona s otázkou: ,Čo myslíš, ktorý 
z tých troch – kňaz, levita, Samaritán – bol 
blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?‘ 
A ten prirodzene, pretože bol inteligentný, 
odpovedal: ,Ten, čo mu preukázal milosr-
denstvo.‘ Nemusím zatrieďovať druhých, aby 
som sa rozhodol, kto je mojím blížnym a kto 
ním nie je. Odo mňa závisí, či som blížnym, 
alebo ním nie som. Je to moje rozhodnutie. 
Je to na mne – byť či nebyť blížnym človeku, 
ktorého stretám a ktorý potrebuje pomoc. 
Hoci by bol aj cudzím či azda nepriateľským. 
A Ježiš uzatvára: ,Choď a rob aj ty podobne!‘ 
Pekná lekcia! A opakuje to každému z nás: 
,Choď a rob aj ty podobne!‘ Buď blížnym 
bratovi a sestre, ktorých vidíš, že sú v ťažkos-
tiach. Robiť dobré skutky, nielen povedať slo-
vá, ktoré idú do vetra. Prichádza mi na myseľ 
pieseň: ,Slová, slová, slová‘. Nie. Treba konať. 
Konať. A cez dobré skutky, ktoré s láskou 
a radosťou preukazujeme blížnym, naša viera 
zakvitá a prináša ovocie.“ (úryvok príhovoru 
z 10. júla 2016)

„Prázdniny sú časom na odpočinok,  
ale aj na duchovnú regeneráciu, osobitne 
čítaním evanjelia s väčšou nerušenosťou.“ 

(twitter Svätého Otca Františka  
z 10. júla 2016)
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Návšteva prvej 
kresťanskej krajiny
Svätý Otec navštívil 24. – 26. júna zaujímavú, ťažko skúšanú krajinu, ktorá sa považuje 
za jednu z najstarších kresťanských krajín vôbec. Kresťanstvo v nej bolo vyhlásené za štát-
ne náboženstvo najneskôr v roku 318.

JJ RV, TK KBS, Dada Kolesárová
J� foto: www.krmg.com; cruxnow.com; 

www.wsbradio.com

Vo videoposolstve sa Svätý Otec prihovoril 
arménskemu ľudu len dva dni pred svojou 
návštevou: „Prídem k mystickým výšinám Ar-
ménska ako váš brat, povzbudený túžbou vi-
dieť vaše tváre, modliť sa spolu s vami a podeliť 
sa o dar priateľstva. Vaša história a udalosti 
vášho milovaného ľudu vzbudzujú vo mne 
obdiv a bolesť: obdiv, lebo ste našli Ježišov kríž 
a vo vašej bystrosti mysle silu vždy povstať, aj 
z bolestí, ktoré patria medzi tie najhoršie, čo 
si ľudstvo pamätá; bolesti pre tragédie, ktoré 
vaši predkovia zažili na vlastnej koži. Nedovoľ-

me bolestivým spomienkam, aby sa zmocnili 
nášho srdca; nevzdávajme sa ani pred opa-
kovanými útokmi zla. Ale konajme skôr ako 
Noe, ktorý sa ani po potope neunavil a hľadel 
na nebo, a opakovane vypúšťal holubicu, až 
kým sa k nemu nevrátila nesúc čerstvú olivovú 
ratolesť (Gn 8, 11): znak, že život sa mohol 
znova obnoviť a nádej musela znova ožiť. Ako 
služobník evanjelia a posol mieru si želám 
prísť medzi vás, aby som podporil každé úsilie 
na ceste za mierom a kráčať s vami na ceste 
za zmierením, ktoré vzbudzuje nádej.

Nech veľkí svätci vášho národa, predovšet-
kým učiteľ Cirkvi Gregor z Nareku, žehnajú 
našim stretnutiam, ktoré túžobne vyčkávam. 
Teším sa najmä na to, že objímem svojho 
brata Karekina a spoločne dáme nový impulz 
nášmu smerovaniu k plnej jednote.“

Jerevan a Ečmiadzin
Svätý Otec 24. júna po štvorhodinovom lete 
pristál o 13.00 h na letisku Zvartnots v Jere-
vane, kde nasledovala privítacia ceremónia. 
Po prílete bola prvým bodom programu 
návšteva katedrály Arménskej apoštolskej 
cirkvi v Ečmiadzine, odtiaľ zavítal do Pre-
zidentského paláca v Jerevane na stretnutie 
so štátnymi predstaviteľmi a s diplomatic-
kým zborom, ktorým sa prihovoril s jemu 
vlastnou jednoduchosťou a otvorenosťou: 
„Som vám veľmi vďačný, pán prezident, 
za zdvorilé slová, ktorými ste ma uvítali 
v mene vlády a obyvateľov Arménska... Dnes 
osobitne kresťania, tak ako v časoch prvých 
mučeníkov a možno ešte viac, sú na niekto-
rých miestach diskriminovaní a prenasle-
dovaní len preto, že vyznávajú svoju vieru, 
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zatiaľ čo primnohé konflikty v rôznych 
oblastiach sveta ešte nenachádzajú pozi-
tívne riešenia a spôsobujú žiaľ, deštrukciu 
a nútenú migráciu celého obyvateľstva. Je 
preto nevyhnutné, aby tí, čo sú zodpovední 
za osudy národov, odvážne a neodkladne 
podnikli iniciatívy zamerané na ukončenie 
týchto útrap... Arménsky ľud osobne zakúsil 
tieto situácie; pozná utrpenie a bolesť, pozná 
prenasledovanie; uchováva vo svojej pamäti 
nielen rany minulosti, ale aj ducha, ktorý 
mu vždy umožnil začať odznova. ... História 
vašej krajiny ide ruka v ruke s jej kresťan-
skou identitou uchovávanou počas stáročí. 
Taká kresťanská identita má ďaleko od toho, 
aby prekážala zdravej laickosti štátu, skôr 
ju vyžaduje a živí, a podporuje občiansku 
participáciu všetkých členov spoločnosti, 
náboženskú slobodu a úctu voči menšinám. 
Súdržnosť všetkých Arménov a rastúce úsilie 
o nájdenie ciest, ktoré osožia prekonaniu 
napätí s niektorými susednými krajinami, 
uľahčia naplnenie týchto dôležitých cieľov 
a inaugurujú tak pre Arménsko obdobie 
pravého znovuzrodenia.“

Svätý Otec František použil slovo „genocí-
da“, aby pripomenul rany a aby sa uzdravili, 
nie preto, aby ich opäť otvoril a obnovil. Ide 
o pripomenutie s cieľom budovať zmierenie 
a mier v budúcnosti. Týmito slovami komen-
toval príhovor Svätého Otca, ktorý prednie-
sol na stretnutí so štátnymi predstaviteľmi 
a diplomatmi v Jerevane, hovorca Svätej sto-
lice páter Federico Lombardi: „Nedá sa prísť 
sem, nedá sa prejaviť záujem o arménsky ľud 
bez prejavenia úcty voči spomienke trpiace-
ho ľudu, toho, ktorý poznačila táto tragédia. 
Kedykoľvek, keď sa táto tragédia spomenie, 
spomenie sa s jasnosťou, Arménov sa to veľ-
mi dotýka, sú veľmi zasiahnutí a vďační“.

Podvečer sa ešte uskutočnilo súkromné 
stretnutie s katolikosom Karekinom II. 
v Apoštolskom paláci.

Na Vrchu lastovičiek
V sobotu 25. júna v skorých ranných hodi-
nách Svätý Otec navštívil Tzitzernakaberd 
(Vrch lastovičiek) – pamätník arménskej ge-
nocídy z obdobia Osmanskej ríše, pamätník 
obetí národnej tragédie Mec Jegern – Veľké 
zlo z roku 1915, kde položil veniec vo farbách 
Vatikánu.

Pápeža na pietnom mieste sprevádzali 
arménsky prezident Serž Sarkisian spolu 
s katolikosom Arménskej apoštolskej cirkvi 
Karekinom II. Do hlbokého ticha zaznela 
spoločná modlitba Otče náš a monumentál-
ny zborový spev. Pápež František v taliančine 
predniesol modlitbu.

Centrom pamätníka, vybudovaného 
v roku 1967, je pietne miesto v tvare kruhu, 
uprostred ktorého horí neuhasínajúci pla-
meň. Pamätník v roku 1995 rozšírili o mú-

zeum dokumentujúce historické okolnosti 
tragédie. Súčasťou komplexu je záhrada, 
kde Svätý Otec na pamiatku svojej návštevy 
požehnal strom a symbolicky ho zavlažil 
vodou. Na terase múzea sa stretol s desiat-
kou potomkov prenasledovaných Arménov, 
ktorých kedysi pápež Pius XI. zachránil 
a prichýlil v Castel Gandolfe.

Centrum arménskych katolíkov
Po návšteve pamätníka sa Svätý Otec letecky 
presunul do mesta Gjumri, ktoré je od ar-
ménskej metropoly vzdialené 120 kilometrov. 
Ide o druhé najväčšie mesto v Arménsku, 
ktoré preslávili najmä školy a divadlá. Gjumri 
preto prezývajú „mesto remeselníckych 
výrobkov a umenia“.

Na centrálnom námestí Vartanans slávil 
slávnostnú svätú omšu latinského obradu 
s votívnym formulárom o Božom milosrden-
stve. Pri eucharistii sprevádzanej bohatými 
spevmi východného arménskeho obradu 
koncelebrovali cilícijský patriarcha Arménov 
z Libanonu Grégoire Pierre Ghabroyan a or-
dinár pre arménskych katolíkov východnej 
Európy arcibiskup Raphael Minassian a ďalší 
arménski biskupi a kňazi. Prítomný bol aj 
čelný predstaviteľ Arménskej apoštolskej cir-
kvi, katolikos všetkých Arménov Karekin II., 
ktorý pred začiatkom svätej omše predniesol 
pozdravný príhovor.

Svätý Otec v homílii predložil približne 
20-tisíc prítomným tri piliere, na ktorých 
treba postaviť kresťanský život: pamäť, viera 
a milosrdná láska. Na pozadí Izaiášovho 
proroctva o znovuvybudovaní starých zrú-
canín poukázal na osud mesta Gjumri, ktoré 
opäť povstalo zo sutín zemetrasenia. Citoval 
viaceré myšlienky o Božom milosrdenstve 
z pera arménskeho svätca a básnika Grego-
ra z Nareku, ktorému len pred nedávnom 
priznal titul učiteľa Cirkvi.

Na záver sa arcibiskup Minassian pápežo-
vi Františkovi poďakoval v mene všetkých 
arménskych katolíkov za jeho návštevu.

Po skončení liturgie sa Svätý Otec odobral 
do kláštora Rádu sestier Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie v Gjumri, ktoré sa sta-
rajú o opustené deti. Popoludní ešte navštívil 
arménsku apoštolskú Katedrálu siedmich 
rán Panny Márie a katolícku Katedrálu 
svätých mučeníkov, a potom sa presunul späť 
do Jerevanu.

Ekumenická modlitba
Záver druhého dňa patril ekumenickej 
modlitbe za pokoj a zmierenie pre Arménsko 
a celý svet. Na Námestí republiky v centre 
Jerevanu sa spolu s pápežom a arménskym 
katolikosom modlili desaťtisíce ľudí. V kru-
hovom priestore, ktorý pojme až 50-tisíc 
osôb, organizátori pripravili monumentálne 
pódium s emblémom žehnajúceho Krista 
Pantokratora a siluetami Araratu a kaukaz-
ských hôr na Námestí republiky. 

Symfonický orchester a mohutný spevácky 
zbor vytvorili úctyhodnú duchovnú atmosfé-
ru. Po modlitbe Otče náš a biblických číta-
niach s témou pokoja sa ako prvý prihovoril 
Karekin II. Začal citáciou blahoslavenstva 
o tvorcoch pokoja a pripomenul, že na mod-
litbe sa zúčastňujú aj obete vojen, terorizmu 
a násilia, ktorí sú utečencami z Azerbajdža-
nu, Sýrie a Iraku. Hovoril aj o konkrétnych 
bolestivých miestach, ktoré si vyžadujú 
zmierenie. Spomenul poldruha milióna 
obetí genocídy spred sto rokov, negovanej zo 
strany Turecka, súčasnú nevyhlásenú vojnu 
medzi Arménskom a Azerbajdžanom o Ná-
horný Karabach, ako aj nedávne teroristické 
činy v rôznych častiach sveta.

Svätý Otec sa prítomným prihovoril aj 
týmito slovami: „Delíme sa s veľkou radosťou 
o mnohé kroky na spoločnej ceste, ktorá už 
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veľmi pokročila, a naozaj hľadíme s dôverou 
na deň, keď budeme s Božou pomocou zjed-
notení pri Kristovom obetnom oltári v plnos-
ti eucharistického spoločenstva. ... Na tejto 
trase nás predchádzajú a sprevádzajú mnohí 
svedkovia, osobitne mnohí mučeníci, ktorí 
krvou spečatili spoločnú vieru v Krista... 
Medzi veľkými otcami by som chcel spome-
núť sv. katolikosa Nersesa Shnorhaliho. On 
živil veľkú a neobyčajnú lásku k svojmu ľudu 
a k jeho tradíciám a súčasne bol naklonený 
iným cirkvám, neúnavne hľadal jednotu, 
dychtivý po tom, aby konal Kristovu vôľu: 
aby veriaci ,všetci boli jedno‘ (Jn 17, 21). ... 
Drahí mladí, takáto budúcnosť vám patrí, ale 
čerpajúc z pokladu veľkej múdrosti vašich 
starých ľudí. Majte ambíciu stať sa tvorcami 
pokoja: nie notármi určitého status quo, 
ale aktívnymi šíriteľmi kultúry stretnutia 
a zmierenia. Nech Boh žehná vašu budúc-
nosť a ,dovolí, aby sa začala cesta zmierenia 
medzi arménskym a tureckým ľudom, 
a nech pokoj vytryskne aj v Náhornom Kara-
bachu‘ (Posolstvo Arménom, 12. apríl 2015).“

V závere pápež a katolikos vyjadrili bratský 
vzťah oboch cirkví bozkom pokoja a udelili 

prítomným požehnanie. Nasledovala chore-
ografia, v ktorej krojovaní chlapci a dievčatá 
prichádzajúci v sprievode s krčahmi, aby 
symbolicky zavlažili vinič zasadený v ume-
lecky stvárnenej Noemovej arche spočíva-
júcej na hore Ararat s emblémom holubice 
mieru. 

Nedeľné slávenia
Nedeľný program Svätého Otca sa začal sko-
ro ráno slávením svätej omše spolu s apoš-
tolským nunciom Mons. Marekom Solc-
zynským v súkromí kaplnky, ktorú zriadili 
v priestoroch sídla katolikosa v Ečmiadzine, 
kde bol počas návštevy ubytovaný. Po omši 
sa stretol so štrnástimi arménsko-katolícky-
mi biskupmi za účasti vyše desiatky kňazov 
pôsobiacich v krajine.

Potom už kroky Svätého Otca smerovali 
na ečmiadzinské Námestie sv. Tiridata, kde 
sa zúčastnil na svätej liturgii Arménskej 
apoštolskej cirkvi. Slávenie viedol katolikos 
Karekin II. za účasti arménskych arcibisku-
pov a biskupov a okolo 50-tisíc veriacich. 
Slávenie arménskej liturgie pod otvoreným 

nebom bolo mimoriadnou výnimkou. 
Pri slávení východnej liturgie v arménskom 
jazyku, bohatej na špecifické obrady, litur-
gické odevy a spevy, bol Svätý Otec obleče-
ný v bielej reverende so zlatom vyšívanou 
červenou štólou na pleciach. Obrad sledoval 
z čestného miesta povedľa oltára, v rukách 
s prekladom liturgických textov. Pri liturgii 
si katolikos s pápežom prejavili objatím znak 
pokoja. V závere, pred obradom svätého 
prijímania predniesol katolikos Karekin 
pozdravné slovo, po ktorom sa prihovoril 
Svätý Otec. Hovoril o cieli plnej jednoty 
oboch cirkví, ku ktorej treba oduševnene 
bežať a slovami sv. Gregora z Nareku vzýval 
Svätého Ducha o túto milosť. Veľký aplauz 
nasledoval po jeho záverečnej prosbe kato-
likosovi, aby udelil požehnanie jemu i celej 
Katolíckej cirkvi: 
„Vaša Svätosť, v týchto dňoch ste mi otvorili 
dvere svojho domu a zakúsili sme, aké je 
dobré a milé, keď bratia žijú pospolu (Ž 133, 
1). Stretli sme sa, bratsky sme sa objali, spo-
ločne sme sa modlili, podelili sme sa o dary, 
nádeje i obavy Kristovej Cirkvi, ktorej tlkot 
srdca vnímame ako jednohlasný, v ktorú 
veríme a cítime, že je jedna. ... A teraz, Svä-
tosť, v mene Božom vás prosím, aby ste ma 
požehnali, aby ste požehnali mňa a Katolíc-
ku cirkev, aby ste požehnali tento náš beh 
smerom k plnej jednote.“

Po skončení liturgie bol Svätý Otec hos-
ťom na ekumenickom obede v sídle katoli-
kosa. K spoločnému stolu zasadla hierarchia 
Arménskej apoštolskej cirkvi, katolícki 
biskupi Arménska a členovia delegácie 
Svätej stolice. Popoludní sa pápež František 
poďakoval personálu, pozdravil aj stovku 
dobrodincov Arménskej apoštolskej cirkvi 
a pomodlil sa v kláštore Khor Virap. Potom 
už nasledovala iba rozlúčková slávnosť 
na jerevanskom letisku, z ktorého Svätý Otec 
František podvečer odletel späť do Ríma.

Arménska deklarácia
Na záver apoštolskej cesty v Arménsku 
podpísali Svätý Otec František a katolikos 
Karekin II. spoločnú deklaráciu. Dvojstrano-
vý dokument vyzdvihol doterajšiu spoluprá-
cu aj túžbu po prehĺbení spoločenstva medzi 
Katolíckou cirkvou a Arménskou apoštol-
skou cirkvou.

Úvod pripomína rok 2001, keď krajinu 
navštívil sv. Ján Pavol II. pri príležitosti 
1700. výročia prijatia kresťanstva za štátne 
náboženstvo Arménska. Ako sa píše, „bol 
svedkom novej etapy srdečného a bratské-
ho vzťahu medzi Arménskou apoštolskou 
cirkvou a Katolíckou cirkvou“. Svätý Otec 
František a apoštolský patriarcha vyjadrili 
radosť z ich minuloročného stretnutia, keď 
sa 12. apríla stretli na modlitbe v Bazilike sv. 
Petra vo Vatikáne.

Odpust
bl. Metoda
27. – 28. augusta 2016
Bazilika Zoslania Svätého Ducha
Michalovce

Sobota
16.00 	 Prechod bránou milosrdenstva
	 Veľká večiereň
17.00 	 Moleben k bl. Metodovi
18.00 	 Svätá liturgia
	 Modlitba za uzdravenie
	 Pomazanie olejom

Nedeľa
07.00 	Utiereň
08.00 	Svätá liturgia a myrovanie
09.15 	 Moleben k bl. Metodovi
10.00 	 Prechod bránou milosrdenstva
	 Svätá liturgia a myrovanie
15.00 	 Stretnutie rodín v záhrade

Michalovská viceprovincia
redemptoristov
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Arménska cirkev sa napriek smutnej 
a bolestivej minulosti snaží budovať „svet 
solidarity, spravodlivosti a mieru“, uvádza 
sa ďalej v deklarácii. Pápež i katolikos však 
poukázali na prenasledovanie náboženských 
a etnických menšín vo svete a vyzvali svetové 
mocnosti, aby zakročili a pomohli tým, ktorí 
to najviac potrebujú: „Bohužiaľ, sme tiež 
svedkami obrovskej tragédie odohrávajúcej 
sa pred našimi očami, toho nespočetného 
množstva zabitých nevinných ľudí, pre-
sídlených alebo nútených k bolestivému 
a neistému vyhnanstvu kvôli pokračujúcim 
konfliktom z etnických, ekonomických a ná-
boženských dôvodov na Blízkom východe 
a v ďalších častiach sveta. Náboženské a et-
nické menšiny sa preto stali terčom prenasle-
dovania a krutého zaobchádzania až do takej 
miery, že trpieť pre náboženské presvedčenie 
sa stalo každodennou realitou. Mučeníci 
prináležia všetkým cirkvám a ich utrpenie je 
,ekumenizmom krvi‘, ktorý presahuje histo-
rické rozdelenia medzi kresťanmi vyzývajúc 
nás všetkých, aby sme podporovali viditeľnú 
jednotu Kristových učeníkov. Spoločne sa 
modlíme na príhovor svätých apoštolov 
Petra a Pavla, Tadeáša a Bartolomeja za pre-
menu srdca všetkých tých, ktorí páchajú 
také zločiny, a tých, ktorí môžu zastaviť 
násilie. Prosíme predstaviteľov národov, aby 
načúvali žiadosti miliónov ľudských bytostí, 
ktoré túžia po mieri a spravodlivosti vo svete, 
ktoré žiadajú rešpektovanie ich práv daných 
Bohom, ktoré nutne potrebujú chlieb, a nie 
zbrane.“

V deklarácii ďalej obaja odsudzujú fun-
damentalistické prezentovanie náboženstva 
na šírenie nenávisti, diskriminácie a násilia. 
Okrem potvrdenia neakceptovateľnosti 
ospravedlňovania takýchto zločinov ná-
boženstvom poukazujú aj na mierotvorný 
potenciál kresťanstva, a to aj v konkrétnej 
súvislosti s kaukazským regiónom: „Okrem 
toho, rešpektovanie náboženských rozdie-
lov je nevyhnutná podmienka na mierové 
spolunažívanie odlišných etnických a ná-
boženských komunít. Práve preto, že sme 

kresťania, sme povolaní k tomu, aby sme 
hľadali a uskutočňovali tie cesty, ktoré vedú 
k zmiereniu a pokoju. V tejto súvislosti 
chceme tiež vyjadriť našu nádej na mierové 
riešenie otázok týkajúcich sa Náhorného 
Karabachu.“

Deklarácia vyzýva všetkých veriacich, aby 
„otvorili svoje srdcia a ruky obetiam vojny 
a terorizmu, utečencom a ich rodinám“. 
Zároveň upozorňuje na nebezpečenstvo 
sekularizmu a krízu rodín vo svete: „Seku-
larizácia obrovských oblastí spoločnosti, jej 
odcudzenie sa tomu, čo je duchovné a čo je 
Božie, nevyhnutne vedie k desakralizovanej 
a materialistickej vízii človeka a ľudskej rodi-
ny. V tomto ohľade sa obávame krízy rodiny 
v mnohých krajinách. Arménska apoštolská 
cirkev a Katolícka cirkev zdieľajú rovnakú 
predstavu o rodine, založenej na manželstve, 
akte slobodne sa dávajúcej a vernej lásky 
medzi mužom a ženou.“

Na záver deklarácie sa Svätý Otec Franti-
šek a katolikos Karekin II. zhodli na tom, že 
obe cirkvi majú toho viac, čo ich spája, než 
to, čo ich rozdeľuje: „Arménska apoštolská 
cirkev a Katolícka cirkev úspešne vstúpili 

do novej etapy posilnenej našimi spoločnými 
modlitbami a spoločným úsilím v prekoná-
vaní súčasných výziev. Sme dnes presvedčení 
o zásadnom význame podpory tohto vzťahu, 
o prehlbovaní a rozhodnejšej spolupráci 
nielen v oblasti teológie, ale tiež v modlitbe 
a aktívnej spolupráci na úrovni miestnych 
komunít s cieľom zdieľať plné spoločenstvo 
a konkrétne prejavy jednoty. Apelujeme 
na našich veriacich, aby pracovali v harmónii 
a podporovali tak v spoločnosti kresťanské 
hodnoty, ktoré účinne prispejú k budovaniu 
civilizácie spravodlivosti, mieru a ľudskej so-
lidarity. Otvára sa pred nami cesta zmierenia 
a bratstva. Nech Duch Svätý, ktorý nás uvá-
dza do plnej pravdy (porov. Jn 16,13), pomáha 
každému opravdivému úsiliu budovať mosty 
lásky a spoločenstva medzi nami.“

Záver deklarácie, datovanej 26. júna 2016 
vo Svätom Ečmiadzine, má slávnostný cha-
rakter vzývania trojjediného Boha na prí-
hovor Presvätej Bohorodičky a celého radu 
svätých.

ARMÉNSKO
Arménsku republiku tvorí 
vyše 2,9 milióna obyvate-
ľov, pričom ďalšie približne 
štyri milióny Arménov žijú 
v diaspóre v iných kraji-
nách. Drvivú väčšinu tvo-
ria v Arménsku kresťania. 
Približne 280 000 katolíkov 
je začlenených do štyrid-
siatich farností, v ktorých pôsobia traja biskupi, tridsiati kňazi a štyria 
trvalí diakoni, ako aj dvadsaťdva rehoľných sestier. Katolícka cirkev 

oboch obradov spravuje 
v Arménsku dvadsaťdeväť 
charitatívnych a sociálnych 
centier. Arménsko-katolíckym patriar-
chom je Krikor Bedros XX. Ghabroyan 
sídliaci v Libanone. Rímskokatolíckym biskupom 
pre celú oblasť Kaukazu je Mons. Giuseppe Pasotto, 
ktorý sídli v susednom Gruzínsku. Arménski východní katolíci 
majú aj vlastné rehoľné rády. Mužská rehoľa mechitaristov vychádza 
z benediktínskej tradície. Ženskou arménsko-katolíckou rehoľou je 
Rád sestier Nepoškvrneného počatia Panny Márie. V krajine pôsobia aj 
latinské rehoľné kongregácie, napríklad misionárky lásky sestry Matky 
Terézie alebo rehoľa kamiliánov.
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Rusko patrí z religiózno-geografického hľadiska ku krajinám hlásiacim sa k východnej tradí-
cii kresťanstva, ktoré má na jeho území stáročnú tradíciu. Väčšina pôvodných centier ruskej 
duchovnosti a kultúry sa nachádza severovýchodne od Moskvy a je súčasťou tzv. „zlatého 
kruhu“ skupiny miest, ktoré ročne navštevuje veľké množstvo pútnikov a turistov. V rámci 
expedície smerujúcej do Ruska sme navštívili viaceré z nich.

JJ Viktor Verba
J� foto: archív autora

Vladimír
Našou prvou zastávkou je mesto Vladimír 
(350 000 obyvateľov), ktoré sa nachádza 
190 km východne od Moskvy. Mesto bolo 
založené v roku 990 Vladimírom – veľkým 
kniežaťom Kyjevskej Rusi. Najväčší rozkvet 
zaznamenalo za vlády Andreja Bogoljub-
ského, ktorý sem v roku 1157 preniesol svoje 
sídlo z Kyjeva a z Vladimíra sa stalo hlavné 
mesto Vladimírsko-suzdaľského kniežatstva. 
Túto pozíciu si udržalo do roku 1439, keď 
úlohu hlavného mesta prevzala čoraz viac 
silnejúca Moskva. Najvýznamnejšou pamiat-
kou mesta je katedrálny Chrám Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky, ktorý bol v minulosti 
politickým a duchovným centrom knie-
žatstva a celého Ruska, a zároveň hlavným 
korunovačným chrámom ruských kniežat.

Práve tejto dominante venujeme najväč-
šiu pozornosť, keďže ide o skutočný skvost 
ruskej sakrálnej architektúry. Po obhliadke 
exteriéru chrámu vstupujeme do jeho vnút-
ra, ktoré nás oslovuje svojou veľkoleposťou, 
ako i nádherným barokovým ikonostasom 
či vzácnymi freskami od slávneho ruského 
maliara Andreja Rubľova. Napriek nedostat-
ku svetla vnútri chrámu cítiť, že sa nachá-
dzame na posvätnom mieste, ktoré má pre 
Rusov mimoriadny duchovný a historický 
význam. O tom svedčí i skutočnosť, že 
po zjednotení ruských kniežatstiev Ivanom 
III. a presunutí politickej a duchovnej moci 
do Moskvy bola podľa náčrtov tohto chrámu 
postavená katedrála v moskovskom Kremli, 
ktorá sa od konca 15. storočia stala hlavným 
korunovačným chrámom ruských cárov. 
Po obhliadke katedrály si ideme prezrieť 
i ďalšie pamiatky mesta a zvyšok voľného 
času venujeme prechádzke po hlavnej triede. 
Tu si vychutnávame príjemnú atmosféru 
tohto stredne veľkého ruského mesta, ktorá 

je príznačnejšia ako v dvanásťmiliónovej 
multietnickej Moskve.

Suzdaľ – perla zlatého kruhu
Po krátkom presune autobusom prichádza-
me do 26 km vzdialeného Suzdaľu (12 000 
obyvateľov), ktorý sa za vlády kniežaťa Jurija 
Dolgorukého stal na začiatku 12. storočia 
hlavným mestom Rostovsko-suzdaľského 
kniežatstva. Jurij Dolgorukij dal mesto 
opevniť pevnými hradbami, za ktorými 
sa postupne začali usadzovať remeselníci, 
a mesto sa stalo dôležitým obchodným 
strediskom. Zároveň tu bolo založených 
niekoľko kláštorov, čím sa Suzdaľ stal 
významným duchovným centrom vtedajšej 
Kyjevskej Rusi. V neskoršom období si mesto 
vybudovalo status jedného z najdôležitejších 
religióznych centier a dnes sa radí medzi 
perly celého zlatého kruhu.

Po príchode do centra mesta zisťujeme, že 
si zachovalo jedinečný stredoveký charakter. 
Náš plán je navštíviť aspoň niektorý z piatich 

V srdci ruského kresťanstva
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monastierskych komplexov a zopár z tridsia-
tich chrámov nachádzajúcich sa sústredne 
popri rieke Kamenka. Ako prvý navštevuje-
me najväčší Spassko-eutymský monastier, 
ktorý dnes slúži ako múzeum približujúce 
život mníchov či vzácne sakrálne umenie. 
Ústredným bodom celého kláštora je Kated-
rála Premenenia Pána, ktorej výzdoba inte-
riéru nám doslova vyráža dych. Jedinečnú 
atmosféru umocňuje trojica mladých mužov, 
ktorí nám prichádzajú zaspievať tradičné vý-
chodné spevy. Ako druhý navštevujeme Po-
krovský monastier, ktorý je dodnes funkčný. 
Práve na tomto mieste, žiaľ, musíme prerušiť 
našu prehliadku, keďže nás zastihla búrka. 
Po jej prečkaní nás už tlačí čas a keďže máme 
pred sebou dlhý tranzit do Moskvy, pomaly 
sa vraciame späť do autobusu a obdivujeme 
ďalšie chrámy už len zvonka. Po ceste si 
predstavujeme, ako asi vyzeral život stoviek 
mníchov v čase najväčšieho rozkvetu mesta. 
Napriek nepriazni počasia, ktorá nás v Su-
zdali zastihla, si odtiaľ odnášame nádherné 
dojmy.

Sergijev Posad  
– duchovné srdce Ruska
Naše putovanie po centrách ruského kres-
ťanstva pokračuje po dvojdňovej prehliadke 
Moskvy, počas ktorej navštevujeme ďal-
šie pamätihodnosti, ktoré sme si nestihli 
prezrieť v predchádzajúcich dňoch. Naším 
cieľom je mesto Sergijev Posad (108 000 
obyvateľov), vzdialené 74 km severovýchod-
ne od Moskvy. Významným sa stalo najmä 
vďaka Trojicko-sergijevskej lavre, ktorá tu 
bola založená v polovici 14. storočia Sergejom 
Radonežským. Monastier zohral v minu-
losti významnú úlohu i v dejinách ruského 
štátu, keďže slúžil ako dôležitá pevnosť, 
ktorá mala veľký význam pri obrane Moskvy 
pred nepriateľskými vpádmi. Veľkú pozor-
nosť mu venoval cár Ivan IV. Hrozný, ktorý 
z neho spravil najvýznamnejšie duchovné 
centrum Ruska a v priebehu 16. a 17. storočia 
sa monastier premenil na najväčšie stredisko 
ruskej kultúry.

My navštevujeme monastier v nedeľu 
a máme preto jedinečnú príležitosť zažiť 
pravú atmosféru tohto najdôležitejšieho 
pútnického miesta Rusov. Po vstupe cez 
hlavnú bránu nás vítajú pouliční obchodníci 
ponúkajúci tradičné ruské jedlá či obľúbený 
kvas. Naše kroky však smerujú do najstar-
šieho kláštorného chrámu, kde sú uložené 
ostatky sv. Sergeja – hlavný cieľ prichádza-
júcich pútnikov. Už zvonka nás zaujal dlhý 
zástup ľudí. Nad hrobom svätca prebieha 
pobožnosť, počas ktorej kňaz číta prosby 
pútnikov za nádherného spevu veriacich. 
Chvíľu si vychutnávame tieto príjemné 
okamihy a pokračujeme v obhliadke ďalších 
architektonických pamiatok. Navštevujeme 

i monumentálny Chrám Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky, ktorý plní funkciu hlavného 
kláštorného chrámu. V celom areáli mo-
nastiera stretávame veľký počet mníchov, čo 
tomuto miestu dodáva špecifickú atmosféru.

Pereslavľ-Zalesskij
Po prehliadke monastiera cestujeme do ne-
ďalekého mestečka Pereslavľ-Zalesskij, ktoré 
je úzko späté s osobou cára Petra I. Veľké-
ho. Ten dal na brehoch miestneho jazera 
vybudovať v roku 1692 prvú vojenskú flotilu. 
Mesto sa v minulosti stalo i dôležitým du-
chovným centrom, o čom svedčí prítomnosť 
mnohých kláštorov a chrámových kom-
plexov, ktoré sa tu zachovali. Po príchode 
smerujeme do historického Kremľa v centre 
mesta, kde sa nachádza zaujímavý súbor 
sakrálnych stavieb z 12. až 18. storočia. Naj-
staršou z nich je Chrám Premenenia Pána, 
ktorý sa radí k najstarším chrámom celého 

Ruska. Vidno, že viaceré z týchto chrámov 
už čo-to prežili, zvlášť počas komunizmu, 
keď sa využívali na iné účely. Okrem týchto 
komplexov navštevujeme i ženský Kláštor 
sv. Mikuláša, ku ktorému musíme prejsť 
bočnými uličkami, kde sa presviedčame 
o horších sociálnych pomeroch miestnych 
ľudí v porovnaní s tým, čo sme mohli vidieť 
v bohatej Moskve. Kontrasty vidíme aj 
v tom, že v blízkosti monastiera stretávame 
viacerých ľudí, ktorí pracujú popri svojich 
domoch i napriek tomu, že je nedeľa, čo je 
dozaista pozostatkom ťažkých časov ateizá-
cie v predošlej ére. Po prehliadke monastiera 
ukončujeme putovanie a naše kroky smerujú 
opäť do Moskvy, kde nás čakajú posledné 
okamihy strávené v Rusku. Zážitky, ktoré si 
odnášame z týchto posvätných miest, ako 
i z celého Ruska, sú nádherné a sme radi, 
že sme mohli aspoň sčasti spoznať krajinu, 
ktorá je pre nás taká vzdialená, no zároveň 
v čomsi veľmi blízka.
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J▌Ikona sv. Petra a Pavla 
s relikviami zdobí 
bratislavskú katedrálu

Na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla, 
ktorí sú patrónmi Bratislavskej eparchie, sa 
29. júna v Katedrálnom chráme Povýšenia sv. 
Kríža v Bratislave konala odpustová slávnosť. 
Na úvod vladyka Peter posvätil ikonu sv. 
Petra a Pavla a osadil do nej pravé relikvie 
veľkých apoštolov: relikviu z Petrovho kríža 
a zo stĺpu, pri ktorom bol sťatý sv. Pavol. Re-
likvie sú darom martinskej gréckokatolíckej 
farnosti pre bratislavskú katedrálu a eparchu.

Ikona, ktorú napísal ikonopisec Ladislav 
Németh, zobrazuje sv. Petra a Pavla stojacich 
oproti sebe. Medzi nimi je chrám – bratislav-
ská katedrála. Ikona je umiestnená za bis-
kupským sedesom.

Po obrade posviacky vladyka Peter pred-
sedal archijerejskej svätej liturgii. Slávnosť 
spevom umocnil katedrálny zbor Kyrillomet-
hodeon pod vedením L. Sabolčáka.

Vladyka Peter v homílii poukázal na sv. 
Petra a Pavla. Zdôraznil, že vôbec neboli do-
konalí, ba dokonca boli v mnohom rozdielni. 

Ako zdôraznil, Kristus si vyvolil práve ich, 
aby založil svoju Cirkev, ktorá nie je spolkom 
dokonalých, ale slabých ľudí. Cirkev je za-
ložená na skale, ktorou je Kristus, a ten nás 
všetkých ako magnet priťahuje k sebe svojou 
láskou, milosrdenstvom a odpustením.

V závere liturgie zablahoželal k meninám 
vladykovi Petrovi i jeho tajomníkovi otcovi 
Petrovi Sabolovi protosynkel otec V. Skyba. 
Slávnosť zakončilo agapé, pri ktorom mali 
veriaci možnosť aj osobne zablahoželať 
bratislavskému eparchovi. (-sg)

J▌V Košiciach zorganizovali konferenciu o vzťahu 
východnej a západnej Cirkvi v Uhorsku

Interdisciplinárna vedecká konferencia 
Medzikultúrne vzťahy východnej Cirkvi 
s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia 
sa konala 9. – 10. júna v Košiciach. Organi-
zoval ju Slavistický ústav Jána Stanislava SAV 
v spolupráci s Centrom spirituality Východ-
Západ Michala Lacka v rámci projektu 
Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 
18. storočia.

Odborníci z rôznych vedných odborov 
prezentovali svoje výskumy, ktoré priniesli 
nové poznanie do problematiky spoluži-
tia dvoch religióznych tradícií – latinskej 

a byzantsko-slovanskej v historickej Muka-
čevskej eparchii, z ktorej sa neskôr vyvi-
nula aj Prešovská eparchia. Latinský obrad 
i kultúra, ktorá bola v Uhorsku dominant-
nou, prirodzene ovplyvňovali život, jazyk 
i obrad obyvateľov aj konštantínopolskej 
liturgickej tradície. Prednášajúci na základe 
analyzovania latinských i cyrilských prame-
ňov poučného, hudobného, liturgického, 
cirkevno-právneho i historického charakteru 
ponúkli široké spektrum pohľadov na tieto 
vplyvy. (Mária Strýčková)

J▌Jubilujúci zbor  
Kyrillomethodeon koncertoval

Gréckokatolícky katedrálny spevácky zbor 
Bratislavskej eparchie Kyrillomethodeon so 
svojím dirigentom Ladislavom Sabolčákom 
koncertoval 19. júna v Blumentálskom kosto-
le v Bratislave. Zbor, ktorý tohto roka oslavu-
je 80. výročie svojho založenia, koncertoval 
ako hosť Speváckeho zboru slovenských 
učiteľov, ktorý si v tomto roku pripomína 95. 
výročie založenia (1921 – 2016).

Zbor sa predstavil sakrálnymi skladbami 
východného byzantského obradu v cirkev-
noslovanskom jazyku. Svojou prítomnosťou 
na koncerte obidva spevácke zbory poctil aj 
bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák. 
V závere koncertu vladyka Peter a zbor 
Kyrillomethodeon zaspievali jubilujúcemu 
učiteľskému zboru mnoholistvije.

Rok 2016 bol Ministerstvom kultúry SR 
vyhlásený za Rok slovenskej hudby. Priamym 

�� Farský deň zvolenskej farnosti sa 
uskutočnil 18. júna na Kráľovej pri 
Zvolene. Deň sa začal slávením svätej 
liturgie v prístrešku pri cintoríne. Počas 
liturgie sa uskutočnilo aj uvedenie do cirkvi 
malej farníčky Denisky. Potom sa všetci 
premiestnili do areálu Hotela Kráľová, kde 
nasledoval spoločný odpočinkový program. 
Farský deň zakončili spoločnou modlitbou 
akatistu. (Jana Kaputová)

�� V bratislavskej Katedrále sv. Martina sa 
28. júna na pozvanie apoštolského nuncia 
na Slovensku Mons. Maria Giordanu 
zišli slovenskí biskupi, kňazi a veriaci, 
aby ďakovali za pontifikát Svätého 
Otca Františka. Svätú omšu celebroval 
predseda Konferencie biskupov Slovenska, 
bratislavský arcibiskup metropolita Mons. 
Stanislav Zvolenský.

�� Farnosť bl. Vasiľa Hopka v Stropkove 
usporiadala 1. júla pre deti farnosti 
Noc na fare. Program sa začal svätou 
liturgiou a pokračoval zábavným večerom 
plným hier a súťaží, ktoré pokračovali až 
do neskorých večerných hodín nočným 
pátraním po poklade v okolí chrámu. 
Na záver otec Slavomír Tarasovič 
vysvetlil deťom, aký dobrý je Pán Ježiš, 
a spoločne sa pomodlili a poďakovali Bohu 
za požehnaný čas. Rannou svätou liturgiou 
deti ukončili svoju noc na fare. (Tatiana 
Vojčíková)

�� V sobotu 2. júla sa začal program 
Fatimskej soboty na hore Zvir rozjímavým 
ružencom a pokračoval slávením svätej 
liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom 
a kazateľom bol otec Marcel Pisio, 
duchovný správca hory Zvir. V homílii 
zdôrazňoval potrebu lásky k Bohu, ktorá 
má byť na prvom mieste a od ktorej sa 
bude potom všetko odvíjať. Po svätej 
liturgii nasledovala modlitba na úmysel 
Svätého Otca, modlitba požehnania 
náboženských predmetov a Korunky 
Božieho milosrdenstva a modlitba zverenia 
sa fatimskej Božej Matke. (Patrik Priputen)

�� V nedeľu 3. júla sa na hore Zvir zišli 
veriaci na malej púti. Program sa začal 
uctením si ikony Presvätej Bohorodičky, 
modlitbou akatistu a pokračoval 
rozjímavým ružencom. Vyvrcholením bolo 
slávenie svätej liturgie. Hlavným slúžiteľom 
a kazateľom bol otec Peter Kijovský, 
rektor Kaplnky Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie na hore Zvir a výpomocný 
duchovný pre farnosť Litmanová, ktorého 
pred začiatkom liturgie predstavil 
staroľubovniansky protopresbyter Rastislav 
Janičko. Po svätej liturgii sa veriaci rozlúčili 
s bohoslovcami, ktorí na hore Zvir pôsobili 

12 www.casopisslovo.sk

sp
r

a
v

o
D

a
js

t
v

o



podnetom na vyhlásenie roka sú viaceré 
významné výročia osobností slovenskej 
hudobnej kultúry, ako aj umeleckých telies, 
ktoré si počas tohto roka pripomíname. 
Jedným z jubilujúcich umeleckých telies je 
aj Spevácky zbor slovenských učiteľov. Ide 

o významný mužský spevácky zbor s celoslo-
venskou pôsobnosťou, ktorého zriaďovate-
ľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR. Dirigentom zboru je Štefan 
Sedlický. (Peter Filín)

J▌Aj rómske rodiny  
žijú s Cirkvou

Na pútnickom mieste v Ľutine sa 9. júla 
zhromaždilo na 3. ročníku Púte rómskych 
rodín približne sedemsto Rómov. Rodičia, 
deti aj starí rodičia sa prišli poďakovať a pro-
siť Boha o pokoj a lásku pre svoje rodiny.

Chvály, adorácia, Cesta svetla, priestor 
na sviatosť zmierenia, kajúca pobožnosť, 
požehnanie jednotlivých komunít, koncert 
kapely FIL3 – cez to všetko mohli pútnici ot-
várať srdce Božiemu milosrdenstvu. V rámci 
programu vladyka Ján Babjak SJ, prešovský 
arcibiskup metropolita, a otec Milan Záleha 
CSsR uviedli do života modlitebnú knihu 
pre Rómov Od srdca k srdcu – Le jilestar le 

jileske a spoločné CD kapely F6 a začínajú-
cej detskej rómsko-slovenskej kapely FIL3 
Cesta, pravda, život. S príhovormi k veriacim 
Rómom vystúpil aj štátny tajomník MŠ 
SR Peter Krajňák a bývalý splnomocnenec 
vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák. 
Na púti sa zúčastnili aj veriaci Rómovia zo 
saleziánskeho centra v Ostrave. Púť, ktorú 
každoročne organizuje Gréckokatolícke 
formačné centrum pre Rómov v Čičave, 
vyvrcholila archijerejskou svätou liturgiou, 
ktorú slávil arcibiskup metropolita Mons. Ján 
Babjak SJ. (Martin Mekel)

J▌Dom sv. Kozmu a Damiána oslávil pätnáste 
výročie existencie

Prvý júlový deň bol významným pre 
komunitu Domu sv. Kozmu a Damiána 
na Rumanovej ulici v Prešove, ktorý zriadila 
a prevádzkuje Kongregácia sestier služobníc 
Nepoškvrnenej Panny Márie. V tento deň 
spoločne slávili odpustovú slávnosť svojich 
patrónov a ďakovali Bohu za pätnásť rokov 
existencie. Na ďakovnej odpustovej slávnosti 
sa zúčastnilo asi 140 ľudí všetkých vekových 
kategórií od najmladších niekoľkomesač-
ných pravnúčat až po 93-ročných seniorov.

Slávnostnú svätú liturgiu slávil vladyka 
Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spolu 
s bratislavským eparchom vladykom Petrom 
Rusnákom, ktorý sa prihovoril v homílii, 
a s ďalšími dvanástimi kňazmi. Seniorom, 

ich rodinám, lekárom, všetkým dobrodin-
com i priaznivcom komunity sa prihovorila 
generálna predstavená sr. Tereza Slotová 
SNPM z Ríma, sr. Petra Sičáková SNPM, pro-
vinciálna predstavená, a sr. Dária Krajňáková 
SNPM, zakladateľka zariadenia.

Za dlhoročnú službu starším, chorým 
a opusteným ľuďom odovzdala primátorka 
Andrea Turčanová za mesto Prešov sestrám 
služobniciam ďakovný list, v ktorom vyjadri-
la vďaku všetkým rehoľným sestrám a ostat-
nému personálu za profesionálny a ľudský  
prístup v duchu kresťanskej etiky k tým, 
ktorí si už sami pomôcť nemôžu. Po prího-
voroch nasledovalo agapé. (Emanuela Mária 
Rindošová; foto: Bernadeta Šoltýsová)

počas pastoračného ročníka. (Patrik 
Priputen)

�� V bratislavskej Katedrále svätého 
Martina sa 4. júla uskutočnila ekumenická 
bohoslužba, pri ktorej sa predstavitelia 
kresťanských cirkví modlili za slovenské 
predsedníctvo v Rade Európskej únie. 
Bohoslužbu viedol bratislavský arcibiskup 
metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, 
predseda Konferencie biskupov Slovenska. 
Spolu s ním sa na modlitbách zúčastnili 
generálny biskup Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania a predseda 
Ekumenickej rady cirkví Miloš Klátik, 
generálny vikár Bratislavskej eparchie 
Vladimír Skyba, kancelár Metropolitnej 
rady Pravoslávnej cirkvi Ladislav 
Bilý, zástupca biskupa Reformovanej 
kresťanskej cirkvi Ján Semjan, predseda 
rady Cirkvi bratskej Štefan Evin, predseda 
rady Bratskej jednoty baptistov Ján Szöllös 
a biskup Cirkvi československej husitskej 
Ján Hradil. Hodinová bohoslužba sa 
konala za účasti viacerých predstaviteľov 
politického a kultúrneho života 
na Slovensku a členov diplomatického 
zboru pôsobiacich na zahraničných 
zastupiteľstvách v Slovenskej republike.

�� Bohoslužobné obrady v Chráme 
Narodenia Presvätej Bohorodičky 
v gréckokatolíckej rusínskej obci 
Mlynárovce (okres Svidník) 3. júla svojím 
spevom skrášlil Katedrálny zbor sv. 
Jána Krstiteľa v Prešove pod vedením 
dirigentky Valérie Hricovovej. Iniciátorom 
vystúpenia v tejto farnosti bol v spolupráci 
s miestnym správcom farnosti otcom 
Vojtechom Hornyákom člen zboru 
a rodák z Mlynároviec Michal Hlivjak. 
Otec Hornyák, ktorý si v júni pripomenul 
35. výročie svojej kňazskej vysviacky, 
vo svojom príhovore povedal: „V harmónii 
hudby a duchovnej piesne nachádza veriaci 
človek vnútorný pokoj a umelecký zážitok, 
ktorý preciťujeme o to intenzívnejšie, čím 
hlbšia je naša viera.“ Zboristov potešilo 
vrelé prijatie vo farnosti aj pohostenie 
v miestnom dome kultúry. (Peter Krajňák)

�� V zaniknutej obci Zvala pri vodárenskej 
nádrži Starina sa 10. júla konala odpusto-
vá slávnosť sv. Cyrila a Metoda. Hlavným 
slúžiteľom bol vladyka Milan Chautur 
CSsR, košický eparcha, za hodnej účasti 
kňazov a rodákov. V homílii vladyka vyzval 
veriacich, aby nebudovali svoj život bez 
Boha, keďže v živote človeka nemožno sup-
lovať rolu Boha pýchou a namyslenosťou. 
Po archijerejskej svätej liturgii nasledoval 
Moleben k Božskému Srdcu, panychída 
za zosnulých rodákov a slávnostný obed 
s ďalším programom. (Miroslav Házy)
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J▌Na odpustovú slávnosť do Sečoviec  
zavítal vladyka Milan Šášik CM

Sviatok svätých a apoštolom rovných Cyrila 
a Metoda sa v Košickej eparchii už tradične 
oslávil eparchiálnou odpustovou slávnosťou 
v chráme zasvätenom spolupatrónom Euró-
py  v Sečovciach. Bohatý duchovný program 
prebiehal už od pondelka 4. júla. Veriaci sa 
mohli zahĺbiť do textov Veľkej večierne, mo-
lebenu či Akatistu k sv. Cyrilovi a Metodovi.

Odpustová slávnosť vyvrcholila v uto-
rok  5. júla archijerejskou svätou liturgiou, 
pri ktorej bol hlavným slúžiteľom vladyka 

Milan Chautur CSsR. Veriacim sa homíliou 
prihovoril pozvaný hosť vladyka Milan Šášik 
CM, mukačevský eparcha, ktorý upozornil 
na skepticizmus v Európe. Podľa neho sa 
mnohí usilujú zmeniť okolie na základe 
sebeckých požiadaviek. Poukázal na vážny 
problém mladých ľudí, ktorí sa strácajú 
v modernej technológii, ale zabúdajú spolu 
skutočne komunikovať. Slávnosť vyvrcholi-
la spoločným agapé. (Pavol Pastornický, foto: 
Dávid Serbinčík)

J▌V trenčianskej škôlke  
ukončili školský rok odpustom

27. júna sa v Trenčíne konala prvá odpusto-
vá slávnosť v Cirkevnej materskej škole bl. 
mučenice Tarzície Mackivovej, ktorá je aj 
patrónkou kaplnky sestier služobníc tren-
čianskej komunity. Tento deň bol aj dňom 
15. výročia blahorečenia tejto rehoľnej sestry 
z Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrne-
nej Panny Márie.

Slávnostnej archijerejskej liturgii v kaplnke 
sestier služobníc predsedal vladyka Peter 
Rusnák, bratislavský eparcha, spolu s kňazmi 
eparchiálneho úradu a miestnym kňazom 
otcom Igorom Cingeľom, ktorý je aj duchov-
ným správcom školy.

Na slávnosti sa zúčastnila aj generálna 
predstavená sestier služobníc sr. Tereza 
Slotová SNPM z Ríma spolu so svojou sekre-
tárkou sr. Paulou Hojdrovou SNPM a provin-
ciálna predstavená sr. Petra Sičáková SNPM. 

Slávnosť prebiehala za hojnej účasti detí, ro-
dičov i trenčianskych farníkov. Po slávnosti, 
ktorá bola zároveň aj oficiálnym ukončením 
školského roka, sa v priestoroch školy konalo 
spoločné agapé. 

Blahoslavená Tarzícia Mackivová sa 
narodila 23. marca 1919 v meste Chodoriv 
v ľvovskom regióne. V máji 1938 vstúpila 
do Kongregácie sestier služobníc Nepoškvr-
nenej Panny Márie. Ešte pred nástupom 
boľševikov k moci zložila sľub pred svojím 
duchovným vodcom otcom V. Kovalykom 
OSBM, že obetuje svoj život za obrátenie 
Ruska a Katolícku cirkev. 18. júla 1944 mali 
boľševici v úmysle zničiť kláštor. Ráno 
sovietsky vojak  bez varovania samopalom 
zastrelil sestru Tarzíciu, ktorá mu po za-
zvonení zvončeka otvárala bránu. (Ester A. 
Mikitková)

�� Pri príležitosti 80 rokov života otca Pavla 
Dancáka slávil 4. júla vladyka Ján Babjak SJ, 
prešovský arcibiskup metropolita, svätú li-
turgiu spolu s oslávencom a ďalšími kňazmi 
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove.

�� Predstavitelia Konferencie európskych 
cirkví (CEC) a Komisie biskupských konfe-
rencií európskeho spoločenstva (COMECE) 
sa 13. júla stretli so splnomocnencom 
vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade 
Európskej únie Ivanom Korčokom.

�� Vladyka Ján Babjak SJ 5. júla konceleb-
roval slávnostnú svätú omšu v Nitre pri 
príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda.

�� Pracovné stretnutie so štátnym tajom-
níkom Ministerstva kultúry SR a predsta-
viteľmi kresťanských cirkví, na ktorom 
sa zúčastnil aj vladyka Ján Babjak SJ, sa 
uskutočnilo 30. júna v Bratislave.

�� Už viac ako rok (každú nedeľu v letnom 
období o 15:00 h, v zimnom vždy o 14:00 
h) je pre verejnosť otvorená najvyššie po-
ložená kaplnka v strednej Európe, Kaplnka 
Presvätej Bohorodičky, Nepoškvrnenej Čis-
toty, ktorá sa nachádza na Skalnatom plese 
vo Vysokých Tatrách a ktorej zriadenie 
inicioval Patrik Kolesár, zakladateľ Tatran-
ského okrášľovacieho spolku. (sita.sk)

�� V rámci Roka milosrdenstva otvorili 
21. júla v dvorane Ministerstva kultúry 
SR v Bratislave 
výstavu Odtiene 
milosrdenstva, 
kde dvadsaťdva 
kresťanských 
umelcov vzdáva 
svojou tvorbou 
hold Božiemu 
milosrdenstvu. 
Táto duchov-
no-etická téma 
rezonuje v die-
lach maliarov, 
sochárov, keramikárov, sklárov a textilných 
výtvarníkov v širokej palete výtvarných pre-
javov. Vystavené diela prezentujú námety 
od biblických až po súčasné. Vystavujú 
umelci z výtvarného združenia KRESTum 
a pozvaní hostia. Expozícia bude otvorená 
do 14. augusta 2016. 
Kurátorkami výstavy sú Emília Radimáko-
vá a Silvia Čierniková. Výstavu organizuje 
KRESTum, Združenie kresťanských pracov-
níkov kultúry pod záštitou Mons. Františka 
Rábeka, predsedu rady pre vedu, vzdelanie 
a kultúru pri Konferencii biskupov Sloven-
ska. Výstavu podporili europoslanci Anna 
Záborská, Ivan Štefanec a Miroslav Miko-
lášik.
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J▌V gréckokatolíckom kňazskom seminári  
sa uskutočnil miništrantský tábor

4. júla sa v Gréckokatolíckom kňazskom 
seminári bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove 
po niekoľkoročnej prestávke znova otvoril 
päťdňový miništrantský tábor, na ktorom 
sa zúčastnilo dvadsaťštyri miništrantov. 
Chlapcom bolo cez rôzne zamerané prednáš-
ky vysvetľované, že posluhovať pri Pánovom 
prestole je darom, na ktorý treba byť hrdý 
a nikdy sa zaň nehanbiť. To vystihovalo aj 
heslo tábora: Česť služby. Tábor otvorila 
prehliadka seminára a večerné kino na tému 
rytierstva. V ďalších dňoch si chlapci vyskú-
šali miništrovanie v prešovskej Katedrále sv. 
Jána Krstiteľa. Navštívili kaplnky a kryptu 

katedrály, priestory arcibiskupstva aj vežu 
Konkatedrály sv. Mikuláša. Voľné chvíle 
si krátili futbalom a tvorivými prácami 
v skupinkách s animátormi. Nechýbala 
návšteva a požehnanie vladyku Milana Lacha 
SJ, prešovského pomocného biskupa. Počas 
jednotlivých dní boli miništranti ešte viac 
vovádzaní do tajomstiev liturgie, nechýbali 
ukážky miništrovania v ich farnostiach. 
Priestor mala turistika, hry aj záverečná 
opekačka. Tábor duchovne viedol otec Peter 
Fučo, kaplán farnosti Prešov, pod záštitou 
rektora seminára otca Miroslava Dancáka. 
(Martin Grošík)

J▌Košický eparcha Milan Chautur  
navštívil farnosť Ubľa

Na odpustovú slávnosť v gréckokatolíckom 
chráme v Ubli prijal 3. júla pozvanie košický 
eparcha vladyka Milan Chautur CSsR. Spolu 
s ním svätú liturgiu slávili kňazi Sninského 
a Sobraneckého protopresbyterátu za účasti 
veriacich z okolitých farností Šmigovec, Stri-
hovce, Dúbrava, Klenová, Kalná, Roztoka, 
Ladomirová, v ktorých vladyka Milan pôsobil 

ešte ako kňaz. Slávnosť bola dlho očakáva-
nou udalosťou, keďže táto návšteva vladyku 
Milana sa uskutočnila po dvadsiatich sied-
mich rokoch od jeho odchodu z farnosti.

Z tohto dôvodu mnohí veriaci strávili čas 
po svätej liturgii aj v osobných rozhovoroch 
s eparchom. (Miroslav Pružinský)

J▌Matysová má  
reprezentatívnu publikáciu

V priestoroch Obecného úradu v Matysovej 
sa 6. júla konala slávnostná prezentácia no-
vého knižného diela otca Františka Dancáka 
s názvom Matysová kedysi a dnes. Po úvod-
nom privítaní starostky obce Ivety Kundráto-
vej sa slova ujal Ján Maník, ktorý prítomným 
predstavil nové knižné dielo. Záštitu nad 
prezentáciou novej knihy prevzala poslan-
kyňa zastupiteľstva PSK Anna Aftanasová 
a Pavol Pastirčák. (Ján Maník; foto: Jozef 
Geffert)

JJ Juraj 
J� Gradoš

Rozhovor s otcom Markom Kolesárom, 
farárom v Ľubovci, o Akatiste k bl. Pavlovi 
Petrovi Gojdičovi

�� Čo vás viedlo k vytvoreniu akatistu?

Práca na akatiste sa začala ešte 
v predchádzajúcej farnosti, na Sídlisku 
3 v Prešove. Spolu s Valikou Juríčkovou 
sme najprv začali prekladať akatisty 
z ukrajinčiny. Ukrajinci majú veľa akatistov, 
či už ku konkrétnym svätým, k sviatkom, 
alebo na rôzne iné príležitosti. Kvôli kvalite 
prekladu sa Valika pustila do hlbšieho 
štúdia samotnej tvorby a skladby akatistov. 
Popri tom všetkom prišla myšlienka 
vytvoriť vlastný akatist. Keďže farnosť 
na Sídlisku 3 je zasvätená bl. biskupovi 
Gojdičovi, bolo rozhodnuté. Duchovné 
spoločenstvo s blahoslaveným vladykom 
Pavlom pokračuje aj naďalej, keďže teraz 
som vo farnosti Ľubovec a jej filiálkou je 
dedinka Ruské Pekľany, rodisko nášho 
blahoslaveného.

�� Čím je tento akatist jedinečný?

Myslím si, že akatist je jedinečný už 
len tým, že je náš. A keď hovorím náš, 
myslím tým v prvom rade našej miestnej 
cirkvi. Tak, ako je náš aj blahoslavený 
vladyka Pavol. Modlitba akatistu je vlastne 
prierezom najdôležitejších udalostí jeho 
života a jeho duchovný odkaz pre nás. 
Každý jeden z ikosov akatistu je prosbou, 
aby sa náš život pripodobnil životu 
nášho blahoslaveného. Tešíme sa aj 
z načasovania akatistu, pretože v novembri 
tohto roka bude pätnáste výročie jeho 
beatifikácie.

�� Kde sa s ním budú môcť veriaci 
oboznámiť?

Akatist mal svoju premiéru 16. júla 
na archieparchiálnej odpustovej slávnosti 
v Ruských Pekľanoch, biskupovom rodisku. 
Ďalšou príležitosťou na spoločnú modlitbu 
bude odpustová slávnosť na našom 
najväčšom pútnickom mieste v Ľutine. 
Akatist sa budeme modliť v sobotu 
20. augusta o 21.00 hod. v kaplnke 
blahoslavených mučeníkov.
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Na dovolenke s Bohom
Leto je v plnom prúde, mnohí z nás možno už majú dovolenku za sebou, niektorí sa možno 
na ňu ešte len chystajú. Práve počas dovolenky človek odloží všetky starosti každodenné-
ho života a snaží sa „vypnúť“. Hľadá oddych, pokoj, radosť, chce napĺňať šťastím dni zaslú-
ženého oddychu.

JJ Štefan Paločko
J� foto: www.travel-to-santorini.com 

patmcinerney.wordpress.com

Hľadať pravé šťastie
Boh stvoril človeka preto, aby ho mohol 
na večné veky robiť spokojným a šťast-
ným. Naša túžba po šťastí a neustále úsilie 
dosiahnuť ho o nás prezrádza, že práve cieľ 
dosiahnuť večnú blaženosť je v nás hlboko 
zakorenený. Hoci vo svojej nerozumnosti 
sme schopní žiť tak, ako by naše šťastie 
záviselo od dostatočného množstva peňa-
zí, od nášho dobrého zdravotného stavu, 
od toho, aby sme mali okolo seba blízkych 
ľudí a vôbec od realizácie svojho života podľa 
našich plánov a životných nárokov, zdravý 

rozum i nepopierateľná skúsenosť nám 
dennodenne dokazujú, že tieto skutočnosti 
nie sú schopné dať nám trvalé šťastie. Aj 
keby človek toto všetko dosiahol, vždy bude 
žiť v strachu, že mu to nejaká nepriaznivá 
životná okolnosť vezme. 

Skutočné trvalé šťastie, ktoré sa nezasta-
ví ani pred bránami smrti, je schopné dať 
jedine Boh, pretože práve On je tým večným 
šťastím, pre ktoré je človek stvorený. To On je 
večným a nevyčerpateľným zdrojom všetkého 
dobrého. Kedysi, na počiatku histórie ľudstva, 
si ľudia Boha nejaký čas užívali. Až do chvíle, 
keď sa ho vzdali a rozhodli sa nehľadať svoje 
šťastie v Stvoriteľovi, ale v stvorených veciach. 
Keď si uvedomili, že stvorené veci sú len 
dočasné a neisté, pochopili, že jediné správne, 
čo môžu urobiť, je vrátiť sa naspäť k Bohu. Žiť 
s Bohom a užívať si vzťah lásky s ním znamená 
byť s Bohom zajedno, žiť pod jeho vládou, 

v jeho kráľovstve. No žiť v stave, v ktorom vlád-
ne Boh, znamená konať absolútne vo všetkom 
podľa Božej vôle, teda žiť bez hriechu.

Pôvodne ľudia bez hriechu dokázali žiť, 
pretože žili v spoločenstve s Bohom a boli 
plní jeho moci. Keď sa však Boha vzdali, ostali 
odkázaní len na svoje sily, a tých je príliš málo 
na to, aby dokázali žiť úplne dokonale. To je 
dôvod, prečo na jednej strane človek môže byť 
šťastný jedine vtedy, keď sa absolútne vzdá 
svojej hriešnosti, no na druhej strane nie je 
v silách človeka, aby niečo také dokázal. Ak by 
bol človek ponechaný len sám na seba, nikdy 
by sa k Bohu nemohol vrátiť.

Je veľmi dôležité všimnúť si, že tento 
nepriaznivý stav, do ktorého sa človek 
dostal, nie je spôsobený Bohom. Sú to práve 
pohanské náboženstvá, ktoré sa v ľudskom 
nešťastí pokúšajú nájsť kruté, trestajúce 
zásahy rozhnevaného Boha, a celý ich pokus 
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zachrániť sa pred týmto nešťastím sa sústre-
ďuje na utišovanie Božieho hnevu a na upro-
sovanie ho, aby upustil od svojich trestov. 
Bohužiaľ, tieto zvyšky pohanstva prežívajú 
dodnes aj v myslení mnohých kresťanov, 
ktorí sa pokúšajú rôznymi skutkami utišovať 
Boží hnev v domnienke, že upustí od svojich 
trestajúcich zámerov a napokon ich premôže 
jeho milosrdenstvo.

Boh je nemenný
Ak sa bližšie pozrieme na to, čo sa stalo me-
dzi Bohom a človekom, zistíme, že Boh svoj 
vzťah po hriechu nijako nezmenil. Stvoril 
človeka so zámerom urobiť ho navždy šťast-
ným a od tohto zámeru nikdy neustupuje ani 
ustúpiť nemôže. Problém je však na strane 
človeka, ktorý sa hriechom od Boha odvrátil 
a vzdal sa Božích zámerov a plánov. Človek 
si šiel za vlastným šťastím. Veľmi dobre to 
vidno v podobenstve o márnotratnom synovi 
(Lk 15, 11 – 32). Otec miluje svojho syna bez 
ohľadu na to, či syn s ním býva, alebo práve 
niekde v cudzine mrhá majetkom. Ale keď 
syn odíde od svojho otca, ten, hoci ho miluje, 
nemá ho ako svojou láskou zahrnúť, pretože 
jeho syn sa rozhodol otca opustiť a hľadať 
šťastie sám. Keď napokon dopadne ako 
žobrák, ktorý nemá čo jesť, nie je to preto, 
že by sa otec naňho hneval a ubližoval mu. 
Je to preto, lebo syn sa vzdal spoločenstva 
s milujúcim otcom. Preto riešením nie je 
utišovanie otcovho hnevu a dúfanie, že otec 
bude stav svojho márnotratného syna pod 
vplyvom akéhosi falošného milosrdenstva 
tolerovať. Riešením je návrat márnotratného 
syna naspäť domov k otcovi. Otec, ktorý nik-
dy neupustil od svojej lásky k synovi, prijíma 
svoje dieťa doma bez slova výčitky a zahŕňa 
ho úplne zadarmo svojím požehnaním, 
ktorým svojho syna zahŕňať nemohol, kým 
sa ten túlal ďaleko od domova.

Ak chce človek skutočne nájsť večné šťastie, 
ktoré je nezávislé od meniacich sa okolností, 
neostáva mu iné, len vrátiť sa k Bohu, pod 
Božiu vládu, do jeho kráľovstva. Tento návrat 
od hriechu do dokonale spravodlivého života 
je však nad sily človeka, preto milujúci Boh sa 
sám stáva človekom a prežíva na tomto svete 
dokonalý bezhriešny život. Nemôže ho v tom 
zastaviť žiadne diablovo pokušenie, žiadne 
nepohodlie, výsmech, prenasledovanie, ba 
ani mučenícka smrť. Tento Boh, ktorý sa stal 
človekom, je mocnejší ako akákoľvek ľudská 
slabosť, akékoľvek pokušenie, dokonca je 
mocnejší ako smrť. On svojou mocou dokázal 
prejsť aj smrťou do večného života a štyridsať 
dní po svojom vzkriesení vystúpil do neba.

Ježiš – pravý vinič
Toto všetko Ježiš Kristus urobil ako náš 
Spasiteľ. Záchranca. Nie je pre nás len 

jednoduchým príkladom, pretože vlastnými 
silami by ho nikto z nás nedokázal napodob-
niť. To, čo nás môže zachrániť, je zisk jeho 
schopností. Ako sa to stane, Ježiš vysvetľuje 
na príklade viniča a ratolesti. Seba pripodob-
ňuje viniču, ktorý je schopný prinášať ovocie, 
a o nás hovorí ako o ratolesti, ktorá nemôže 
prinášať žiadnu úrodu, keď je odkázaná 
len sama na seba. Doslovne hovorí: „Bezo 
mňa nemôžete nič urobiť.“ (Jn 15, 5) Ak teda 
chce človek získať Kristove schopnosti, aby 
vďaka nim mohol v konečnom dôsledku 
dorásť k dokonalej morálnej spravodlivosti, 
nevyhnutne sa musí nejakým spôsobom stať 
súčasťou Kristovho tajomného tela podobne, 
ako sa ratolesť po naštepení do vínneho kme-
ňa stane súčasťou viniča. Vtedy totiž ratolesť 
môže rodiť hrozno, no nie z vlastných síl, ale 
mocou viniča, do ktorého bola zaštepená. 
Rovnako i človek dokáže konať dobro a do-
siahnuť nakoniec morálnu dokonalosť, ba 
dokáže napokon aj vstať z mŕtvych a vstúpiť 
do neba, no nie svojou mocou, ale mocou 
Krista, do ktorého je zaštepený.

Toto zaštepenie do Krista sa deje pros-
tredníctvom krstu. To je sviatosť, keď človek 
necháva utopiť v krstnej vode svoj starý život, 
ktorý zdedil po Adamovi. Život, ktorý má 
príliš málo síl na to, aby mohol dosiahnuť 
morálnu dokonalosť a odvíjať sa podľa Božej 
vôle. Naproti tomu však človek v krste dos-
táva do daru nový život – život samotného 
Ježiša Krista. Vďaka tomu mohol sv. apoštol 
Pavol v Liste Galaťanom vyhlásiť: „Už neži-
jem ja, ale vo mne žije Kristus.“  (Gal 2, 20) 
A účastný na Kristovom živote sa už nemusí 
obávať nepriaznivých životných okolností 
a uvažovať o tom, ako sa im vyhnúť, hoci aj 
za cenu hriechu. Vďaka účasti na Kristovom 
živote, ktorý je mocnejší ako smrť a má moc 
vstúpiť do neba, si môže dovoliť žiť v pokoji 
a v službe Bohu. Preto apoštol Pavol môže 
v Liste Filipanom spokojne vyhlásiť: „Všetko 
môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“ (Flp 4, 13)

Dôsledky naštiepenia sa na Krista
Aby sa tieto účinky krstu mohli prejaviť 
v praktickom živote, nestačí krst len pri-
jať, ale treba ho aj používať. Nestačí dostať 
do daru Kristov život. Treba sa vzdať svojho 
života so všetkými nárokmi a plánmi a roz-
hodnúť sa žiť Kristov život, ktorý nám bol 
darovaný v krste. Život podľa Kristových ná-
rokov a jeho plánov, no zároveň život, ktorý 
je mocnejší ako akýkoľvek životný problém, 
ba mocnejší ako smrť. Život, ktorý sa dokáže 
odvíjať podľa vôle nebeského Otca. Život, 
ktorého zavŕšením je vystúpenie do neba.

Ak sa človek rozhodne dať sa pokrstiť, je 
nevyhnutné, aby vnútri urobil rozhodnutie 
vzdať sa svojho života a začať žiť Kristov 
život, ktorý dostane pri krste. Pri krste 
malého dieťaťa toto rozhodnutie za krstenca 

robia krstní rodičia, ktorí ho neskôr svojou 
výchovou k tomuto osobnému rozhodnutiu 
privedú. No krst je jednorazová záležitosť. 
Deje sa len jedenkrát v živote, a ako to u ľudí 
býva, to, čo sa stalo dávno, v spomienkach 
postupne bledne. A tak aj pri tomto krstnom 
rozhodnutí hrozí nebezpečenstvo, že starosti 
tohto života postupne udusia odhodlanie 
žiť Kristov život, ba aj samotné vedomie, že 
Kristov život máme, a tak nemusíme a ne-
máme bojovať o svoje vlastné nároky, ktoré 
sú často uskutočniteľné len za cenu hriechu. 
Aby sme mohli predísť nášmu zabudnutiu 
na Kristov život, ktorý sme v krste dostali, ba 
dokonca aby vedomie Kristovho života v nás 
bolo čoraz intenzívnejšie a aby sa čoraz viac 
prejavovalo v našom praktickom živote, Boh 
ustanovil sviatosť, prostredníctvom ktorej 
môžeme znova a znova zažívať, že Kristov ži-
vot nás naplňuje a na základe neho môžeme 
v živote prakticky konať. Tou sviatosťou je 
sviatosť Eucharistie.

Eucharistia – zjednocujúci prvok
Pri slávení eucharistie môžeme mať účasť 
na tom, ako Ježiš Kristus ohlasuje evanje-
lium. To, čo robil pred dvetisíc rokmi, keď 
chodil po mestách a dedinách v izraelskej 
krajine a v synagógach otváral Sväté písma 
a kázal, to robí stále pri slávení božskej 
liturgie, keď jeho slová zaznievajú z úst 
kňazov. Následne sa z chleba a vína stáva 
Kristovo telo a krv, teda živý Ježiš Kristus, 
ktorý dokonale naplnil požiadavky Božieho 
slova a napokon svojím zmŕtvychvstaním 
porazil smrť a vstúpil do neba. Práve tento 
Ježiš Kristus sa nám na záver slávenia božskej 
liturgie ponúka a vyzýva nás, aby sme ne-
chali do seba prúdiť jeho život. Kto s Božou 
bázňou a s vierou pristúpi, aby prijal Kristovo 
telo a krv, ten znovu môže prežiť okamih 
uskutočnený pri krste, keď sa stal účastným 
na Kristovom živote a získal Kristove schop-
nosti porážať pokušenia, ľudské slabosti, 
ba dokonca schopnosť poraziť smrť, vstať 
z mŕtvych a vstúpiť do neba.

Preto je veľmi dôležité často sláviť eucha-
ristiu a prijímať Kristovo telo a krv. Bez 
takéhoto prijímania hrozí, že sa človek spon-
tánne vráti k praktizovaniu svojho vlastného 
života, na ktorý si navykol, keď evanjelium 
dobre ešte nepoznal, a tak odkázaný na svoje 
vlastné sily bude neustále padať pod ťarchou 
svojich slabostí a pokušení.

Sviatosť Eucharistie a dovolenka
Blíži sa čas dovoleniek a mnoho ľudí cestuje 
do krajín a na miesta, kde je problém zú-
častniť sa na slávení eucharistie. Buď sa tam 
nenachádza žiadny chrám, v ktorom by sa 
slávila bohoslužba, alebo je ten chrám neka-
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tolícky. Ako sa v takejto situácii má kresťan 
zachovať?

Ak nie je v okolí žiaden chrám, možno 
povedať, že v takomto prípade sa sláviť 
eucharistia jednoducho nedá. Ak ide o takú-
to nemožnosť, je to iste škoda, no kresťan sa 
na tento čas musí bez prijímania Eucharistie 
zaobísť. Tu je dobré využiť osobnú modlitbu 
a v tejto modlitbe si pripomenúť, že prijíma-
me účasť na Kristovom živote, sme odhod-
laní nechať žiť Krista prostredníctvom nás 
a vzdávame sa svojho života v prospech Božej 
vôle. Takúto modlitbu možno nazvať du-
chovným prijímaním, ktoré síce nepovzbu-
dzuje našu vieru natoľko intenzívne, ako keď 
prijímame Kristovo telo a krv pod spôsobom 
chleba a vína, no ako krátkodobé núdzové 
riešenie je veľmi vhodné ho využiť.

Sviatosti u pravoslávnych
Existujú dovolenkové destinácie, kde síce 
nemožno navštíviť katolícky chrám, no 
nachádza sa tam chrám pravoslávny. Je 
dobré vedieť, že aj keď pravoslávni kresťania 
odbočili v niektorých bodoch od pravej viery, 
predsa si zachovali vieru vo sviatosť kňazstva 
i vieru vo sviatosť Eucharistie. Možno teda 
povedať, že hoci nemajú pravú vieru vo všet-
kom a odkláňajú sa od toho, čo Ježiš Kristus 
učil, predsa v slávení eucharistie si zachovali 
správnu vieru a na ich liturgiách dochádza 
k premeneniu chleba a vína na Kristovo telo 
a krv, preto pravoslávni kresťania prijímajú 
pri liturgii skutočného Krista.

Je zrejmé, že pravoslávny a katolícky 
kresťan netvoria spolu jednotné spoločen-
stvo, keďže pravoslávny kresťan nevyznáva 
vo všetkom pôvodné kresťanstvo, ako nás ho 
naučil Kristus. No ak by sa katolícky kresťan 
zúčastnil na prijímaní Eucharistie na pra-

voslávnej bohoslužbe, môže si byť istý, že 
prijíma skutočného Krista. Takéto prijímanie 
však pre katolíckeho kresťana nemôže byť 
pravidlom alebo samozrejmosťou, pretože 
ak by sa pravidelne zúčastňoval na slávení 
eucharistie s pravoslávnymi kresťanmi, 
jednak by vydával ostatným najavo znak, že 
medzi pravoslávnymi a katolíckymi kresťan-
mi je jedno spoločenstvo, a hrozilo by, že i on 
sám by postupne spontánne prevzal postoj, 
že odklon pravoslávnych kresťanov od Kris-
tovej náuky nie je žiadny podstatný problém. 
Prijímanie Eucharistie u pravoslávnych 
kresťanov sa nesmie stať zdrojom mienky, že 
pravoslávne kresťanstvo je v zásade legitím-
nou podobou kresťanstva, aké nám zanechal 
Ježiš Kristus. Preto prijímať Eucharistiu 
u pravoslávnych kresťanov možno len veľmi 
mimoriadne. Ak by však hrozilo, že nejakého 
katolíckeho kresťana by mohlo naše prijíma-
nie Eucharistie u pravoslávnych kresťanov 
voviesť do omylu, že medzi pravoslávnou 
a katolíckou vierou nie je žiadny zásadný 
rozdiel a pravoslávna viera vedie rovnako 
k večnému životu ako katolícka, v tom prípa-
de sa treba radšej vyhnúť účasti na pravosláv-
nom slávení liturgie a vzbudiť si len duchov-
né prijímanie Krista.

Sviatosti v protestantských cirkvách
V prípade, že v dovolenkovej destinácii sa 
nachádza len evanjelický kostol, prípadne 
kostol nejakej protestantskej cirkvi, treba 
vedieť, že títo kresťania sa natoľko odklo-
nili od Kristovho učenia, že neprijímajú už 
ani vieru vo sviatosť kňazstva, a teda na ich 
bohoslužbách nedochádza k skutočnému 
premeneniu chleba a vína na Kristovo telo 
a krv. Takéto premenenie dokáže vykonať len 
ten, kto prijal Kristom ustanovenú sviatosť 

kňazstva a kresťania protestantských cirkví 
nemajú vysvätených kňazov, preto chlieb 
a víno, ktoré používajú pri bohoslužbách, zo-
stávajú obyčajným chlebom a vínom. Účasť 
na týchto bohoslužbách neprináša skutočné 
prijímanie Kristovho tela a krvi a zároveň je 
tu ešte väčšie nebezpečenstvo ako u pravo-
slávnych kresťanov, že zúčastniť sa na pro-
testantskej bohoslužbe môže byť ostatnými 
kresťanmi vnímané ako svedectvo, že medzi 
katolíckou vierou, ktorej pôvodcom je Ježiš 
Kristus, a protestantskými vierovyznaniami, 
ktorých autormi sú rôzni reformátori, nie 
je žiadny podstatný a pre spásu nebezpečný 
rozdiel.

Slovo na záver
Ježiš Kristus ustanovil sviatosť Eucharistie, 
aby sme mohli stále prežívať pravdu, že 
do nás prúdi Kristov život. Je dôležité, aby 
sme túto možnosť slávenia a prijímania 
Eucharistie využívali minimálne každú ne-
deľu a prikázané sviatky, no ešte lepšie každý 
deň, v ktorom sa nám naskytne takáto príle-
žitosť. Zároveň však treba mať na pamäti, že 
nie všade, kde sa slávi bohoslužba, rozdáva 
sa skutočné Kristovo telo a krv. Taktiež treba 
byť opatrní u pravoslávnych kresťanov, ktorí 
síce skutočné Kristovo telo a krv podávajú, 
no slávenie a praktizovanie kresťanstva ne-
robia spôsobom, aký nás učil Kristus. Preto 
prijímať v takomto prostredí možno len 
v nevyhnutných prípadoch. Vždy, keď máme 
možnosť zúčastniť sa na slávení eucharistie 
v spoločenstve katolíckych kresťanov, ktorí 
si zachovali Kristovo učenie, ktoré pravdivo 
vedie človeka do Božieho kráľovstva, treba 
to využiť, lebo Kristus hovorí: „Kto je moje 
telo a pije moju krv, má večný život a ja ho 
vzkriesim v posledný deň.“ (Jn 6, 54)
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Ježiš a cudzoložnica
JJ Eva Paula Ivančová OSBM
J� foto: marcheladimitrova.wix.com

Sused je pokrytec? Spolužiak zabudol pri 
skúške na čestnosť? Šéf je bezdôvodne 
arogantný? Považuješ za nesprávne takéto 
konanie? Jasné! Presvedčenie stojí na skale 
neomylnosti, veď hovoríme o evidentnom 
zle.

A možno si doteraz iba nemal príležitosť 
na to, na čom oni pohoreli. No teraz si oči-
vidne stratil kontrolu nad svojím jazykom! 
Zaručíš sa teda za ruku, aby nekradla? Nohy? 
Neodkráčajú na pochybné miesta? Máš 
istotu, že takto nezlyháš?

Vymeraný postoj bez lásky sa nepáči 
Bohu. Vieš o tom?

Večnosť je cieľom všetkého snaženia. Zá-
visí od Pánovho pohľadu a nie ľudského po-
strehu. Chceš pre túto métu priviesť blížnych 
k Bohu? Chvályhodné! Čiže začneš menovať 
ich zlyhania? Pamätaj, iba Bohu patrí súd! 
Ty buď svedkom, nie sudcom! Ako? Staň 
sa najprv účastníkom vlastného obrátenia. 
Nemôžeš svedčiť o niečom bez skúsenosti. 
Priznávaš túto nevyhnutnosť? To je dobre.

Vo všetkom sprav prvý krok smerom 
od seba.

Evanjelista Ján v ôsmej kapitole píše: ,,Včas 
ráno znova vošiel do chrámu a všetok ľud 
prichádzal k nemu.“

Nevieš, kto bol tým mužom? Ježiš! Pri-
chádzal pravidelne včas ráno do chrámu. Pre 
Božieho Syna to nebola rarita. A pre teba?

Slová o vernosti v malom a poverenie nad 
mnohým neplatia výlučne o spravovaní ma-
jetku. V čom ešte? Vo vernosti stretávania sa 
s Pánom. Hľadaj ho. Prichádzaj za ním zno-
va a znova. Obnovuj sa vo svetle jeho tváre. 
Denne. Nestačí občas? Nie, bez pravidelného 
stretnutia s Kristom si neosvojíš jeho zmýšľa-
nie. Ostaneš iba rigidne stáť na poznatku 
o ňom. A to nestačí! Iba znalosť nás duchov-
ne neobnoví! Prečo sa uspokojíš s informáci-
ou, keď je možnosť stretnúť ho? Nepreži deň 
bez neho. Neostaň sudcom. Staň sa svedkom 
a dostaneš poverenie!

A vieš, koho v teň deň Ježiš stretol? Máriu 
Magdalénu! Dovliekli ju pred neho. Hodili 
ako handru do prachu zeme k jeho nohám. 
Vinu cudzoložnice poznáš. Aj o Ježišovom 
milosrdenstve voči nej vieš. Prejavilo sa aj 
v napomenutí, aby zmenila život. Ale napo-
menul aj tých naokolo. A každým zavrhnu-
tím brata sa stávaš členom vrstvy, ktorá vtedy 
súdila nešťastnicu.

Vieš si predstaviť seba na mieste tej hrieš-
nice? Nemáš na konte takúto vinu? A keď ti 

poviem, že v tom prachu sa strasieš o život 
za ohováranie, klamstvá...? Tvoj pohľad 
na veľkosť hriechu nie je rovnaký ako Boží. 
A kto pozná Pánovo zmýšľanie?

Čas s Bohom rozbaľuje milosrdnú lásku 
k človeku. Prejavil ju Magdaléne a vyzval 
ju, aby sa obrátila. A komu ešte? Ani teba 
napriek tvojej biede neodmietol. Naopak. 
S láskou ťa usmerňuje, aby si sa zbavoval 
zlozvykov. Kráčať denne s Majstrom zna-
mená učiť sa od neho v bežných životných 
situáciách. Pánova optika cez prizmu jeho 
zmýšľania je tým správnym zaostrením. 
Neostaň viac chladným sudcom dneška. Buď 
svedkom Pánovho večného milosrdenstva. 
Toto je tvoje poverenie. Buďte milosrdní, ako 
je milosrdný váš Otec.

Dôveryhodnosť Cirkvi

JJ
Mons. Ján Babjak SJJ�

„Milosrdenstvo je nosným pilierom života 
Cirkvi. Celé jej pastoračné konanie má byť 
preniknuté nehou, s ktorou sa obracia na ve-
riacich; nič z jej ohlasovania a z jej svedectva 
pred svetom sa nezaobíde bez milosrdenstva. 
Dôveryhodnosť Cirkvi vedie cez milosrdnú a sú-
citnú lásku. Cirkev prežíva neuhasiteľnú túžbu 
ponúkať milosrdenstvo. Bez svedectva odpúš-
ťania však ostane život neplodným a sterilným, 
akoby sme žili na vyprahnutej púšti. Pre Cirkev 
opäť nastal čas ujať sa radostnej zvesti o odpus-
tení. Je čas vrátiť sa k tomu, čo je podstatné, 
aby sme na seba vzali slabosti a ťažkosti našich 
bratov.“ (Misericordiae vultus 10).

Z týchto slov Svätého Otca Františka chcem 
vyzdvihnúť vetu: „Dôveryhodnosť Cirkvi vedie 
cez milosrdnú a súcitnú lásku.“ Myslím si, že 
je zvlášť dôležitá a potrebná v proticirkevnom 
duchu dnešných čias. Na Cirkev útočí kde-kto 
z každej strany. Osobne si myslím, že je to v dô-
sledku zranenia vnútra človeka alebo z negatív-
neho svedectva Cirkvi, ktoré sa ho dotklo, alebo 
z ťažkého životného kríža. Možno by sa našli aj 
iné dôvody. Čo je však dôležité? To, aby Cirkev 
vždy aj týmto „útočiacim“ ľuďom prejavovala 
milosrdnú a súcitnú lásku. Všetci to potrebuje-
me, ale zvlášť ľudia zranení a plní vnútorného 
nepokoja. Aj tí, ktorí si pri každej príležitosti 
„kopnú do Cirkvi“.

Cirkev „prežíva neuhasiteľnú túžbu ponúkať 
milosrdenstvo“ aj týmto ľuďom. Veď sú to 
zranení a trpiaci ľudia, ktorých nesmieme obísť 
ako levita a kňaz v podobenstve o milosrdnom 

Samaritánovi. Predsudky musia padnúť, veď ide 
o záchranu človeka, o spásu nesmrteľnej duše.

„Bez svedectva odpúšťania však ostane život 
neplodným a sterilným, akoby sme žili na vy-
prahnutej púšti. Pre Cirkev opäť nastal čas ujať 
sa radostnej zvesti o odpustení,“ napísal Svätý 
Otec. Pán nás všetkých vyzýva k veľkej duchov-
nej plodnosti. Sterilnosť života vedie k smrti, 
plodnosť vedie k novému životu.

Zažime veľkú radosť z prejavovania milosr-
denstva blížnym, aj neprajníkom či nepriate-
ľom. Zažime radosť z toho, čo cez milosrdenstvo 
môže Boh urobiť – meniť ľudí, kriesiť k životu, 
otvárať cestu spásy. Preto sa inšpirujme výzvou 
Svätého Otca: „Je čas vrátiť sa k tomu, čo je 
podstatné, aby sme na seba vzali slabosti a ťaž-
kosti našich bratov, lebo odpustenie je silou, 
ktorá kriesi človeka do nového života a vlieva 
odvahu hľadieť do budúcnosti s nádejou.“

K tejto neľahkej úlohe zo srdca všetkým 
žehnám.
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Charakteristika ruských 
ikonopiseckých škôl
Tak z ekonomického, ako aj z kultúrneho pohľadu sa v stredovekej epoche dejín Jaroslavľa 
v 17. storočí pozícia tohto dôležitého obchodného mesta v Rusku ešte viac upevnila.

JJ Milan Gábor
J� foto: lazarev.ru

Obdobie najväčšieho rozkvetu 
Jaroslavľa
V tom čase žila v meste už šiesta generácia 
najvplyvnejších kupcov v krajine. V ich ru-
kách sa sústredila hlavná obchodná sila 
v stykoch so zahraničím. V Jaroslavli sa 
veľmi úspešne rozvíjali rozmanité remeslá, 
ktorých produkty boli široko známe za hra-
nicami Ruska. Koncom 17. storočia bolo 
mesto na Volge počtom obyvateľov druhým 
po Moskve. Ekonomický rozkvet napomáhal 
kultúrny rast obyvateľstva a rozvoj ume-
leckých talentov, podmieňoval výstavbu 
farských chrámov, štedro podporovaných 
jaroslavľskými kupcami a remeselníkmi. 
V priebehu troch štvrtín 17. storočia bolo 
za finančnej pomoci bohatých kupcov 
a remeselníkov postavených takmer štyridsať 
chrámov. Takýto staviteľský rozmach v tom 
čase nepoznala ani Moskva.

Vzostup ikonopisectva
V polovici 17. storočí je spomedzi všetkých 
remesiel v Jaroslavli najväčší záujem o iko-
nopisectvo. Z peňazí kupcov a remeselníkov 
sa vytvárajú v chrámoch nádherné ikonopi-
secké cykly nástenných malieb a prenosných 
ikon. Miestni ikonopisci sa stávajú známymi 
po celej Rusi a poniektorí z nich sú dokonca 
poctení pracovať ako dvorní maliari v Mos-
kve. Z nástenných malieb jaroslavľských 
chrámov 17. storočia, ako aj z ikon jaroslavľ-

ských majstrov sa vytrácajú bytové doplnky 
v zobrazovaní interiérov. Obľúbenou témou 
jaroslavľských umelcov zostávajú aj naďalej 
ikony svätcov s klejmami.

Ikona Sergeja Radonežského
V polovici 17. storočia bola namaľovaná ikona 
sv. Sergeja Radonežského s klejmami, ktorá 
je medzi jaroslavľskými ikonami 17. – 18. 
storočia unikátna. V centre ikony je zobra-
zená postava svätca obklopeného prírodou 
a po stranách klejmá zobrazujúce scény z rus-
kej histórie konca 15. – začiatku 17. storočia, 
ako napr. príchod Sofie z rodu Paleologovcov 
do Trojicko-sergejevského monastiera (pô-
vodne sa volala Zoe, po grécky, a bola neterou 
posledného byzantského cisára Konštantína 
XI., v Rusku nazývaná Sofia; v r. 1472 sa stala 
manželkou Ivana III.), obliehanie mesta 
Opočky, pripojenie horných Čeremís a vý-
stavba mesta Svijažska, obsadenie Kazane, 
obliehanie Trojicko-sergejevského monastiera 
a Moskvy Poliakmi. Všetky tieto nezvyčajné 
námety zobrazené v klejmách sa výrazne líšia 
od iných ikon sv. Sergeja Radonežského s klej-
mami. V tomto prípade klejmá, ktoré nama-
ľoval jaroslavľský umelec, vychádzali zo spisu 
zachytávajúceho život svätca. Spis bol vytvo-
rený v roku 1646 podľa prepisu novej redakcie, 
ktorú zostavil kelar (správca monastierskeho 
majetku – hospodárstva) Trojicko-sergejev-
skej lavry Simeon Azarin, ako to potvrdzuje 
V. Filatov. Podobne ako na ikone Božej Matky 
Tolžskej z roku 1655 sa v klejmách, ako aj 
v centrálnom zobrazení nachádza množstvo 
rozmanitej architektúry. Na ikone sv. Sergeja 
Radonežského v klejme Zjavenie sa starca slu-
žobníkovi Bartolomejovi architektúra dokonca 

redukuje obraz krajiny len na nevyhnutnú 
na zobrazenie samotného námetu. Vo veľkej 
miere ide o zobrazenia najznámejších ruských 
architektonických pamiatok moskovského 
Kremľa: Zvonicu Ivana Veľkého, Spasskú 
vežu a Uspenský sobor. Na ikone sv. Sergeja 
s klejmami bola v druhej polovici 17. storočia 
(v osemdesiatych rokoch) v jej dolnej časti 
dorobená veľká doska s namaľovaným výja-
vom s množstvom postáv na tému Rozpráva-
nie o Mamajovom veľkom boji – poetického 
diela ospevujúceho víťazstvo ruského vojska 
nad tatárskou Zlatou hordou na Kulikovom 
poli (1380). Plocha dosky je rozdelená na dve 
nerovnomerné časti, v hornej širšej časti sú 
namaľované výjavy, kde z mnohých ruských 
miest, napr. Jaroslavľa či Rostova prichádza-
jú do Moskvy vojenské posily. Zobrazeniu 
Moskvy v  kompozícii s množstvom postáv 
patrí centrálne miesto. Súbežne s panorámou 
Moskvy stvárnil umelec aj kulikovské bojisko, 
na ktorom sa stretli ruské a tatárske vojská. 
Kulminačný bod celej udalosti upriamil autor 
ikony na súboj medzi mníchom Peresvetom 
z Trojicko-sergejevského monastiera a tatár-
skym bojovníkom. V pravej vrchnej časti sa 
nachádzajú zobrazenia tatárskeho vojvodcu 
Mamaja a pochodujúcich tatárskych vojsk 
na Kulikovo pole. Udalosti, ktoré nastali 
po boji, umiestnil ikonopisec do dolnej úzkej 
časti ikony. Tu sa nachádzajú výjavy na tému 
Návrat ruských vojsk, Pochovávanie mŕtvych, 
ako aj Útek a smrť Mamaja v Kafe.

Druhá polovica 17. storočia
Najtvorivejším obdobím v živote Jaroslavľa 
bolo obdobie druhej polovice 17. storočia. 
V roku 1658 obrovský požiar zničil v meste 
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okolo tisícpäťsto domov, zhoreli tri mo-
nastiery, dvadsaťdeväť chrámov, tržnica 
a mosty. Od začiatku roku 1660 až do kon-
ca deväťdesiatych rokov 17. storočia sa 
na miestach niekdajších drevených chrámov 
zničených požiarom stavali nové kamenné 
chrámy. Predchádzajúce kamenné chrámy 
vybudované v prvej polovici storočia sú 
ozdobené nástennými maľbami. V rokoch 
1673 – 1674 bol vymaľovaný Chrám Mikuláša 
Mokrého, v rokoch 1680 – 1681 kostromskí 
majstri pod vedením Gurija Nikitina a Sily 
Savina namaľovali fresky v Chráme sv. 
proroka Eliáša. V roku 1683 boli realizované 
nástenné maľby v Chráme Kristovho naro-
denia a v roku 1686 v Chráme sv. Demetra 
Solúnskeho. V sedemdesiatych rokoch sa 

začalo s výstavbou Chrámu sv. Jána Krstiteľa. 
Veľa práce s nástennými maľbami v chrá-
moch má za následok, že do Jaroslavľa pri-
chádzalo mnoho umelcov z iných miest. Istý 
čas pracoval v Jaroslavli aj Teodor Eutichijev 
Zubov z Usťjuga, prichádzali sem aj majstri 
z Moskvy a Pereslavľa.

V Teodorovskom chráme maľoval fresky 
vynikajúci ikonopisec Gurij Nikitin. V polo-
vici 70. rokov prišiel do Jaroslavľa z ďalekého 
Cholmogoru vynikajúci umelec Semen 
Spiridonov. Z jeho prác sa zachovalo dvanásť 
ikon, niektoré z nich sú signované i dato-
vané. Najstaršou z nich je ikona sv. Bazila 
Veľkého so scénami zo života v klejmách 
z roku 1674. Mnohí jaroslavľskí ikonopisci 
tých čias mali tendenciu pretvárať ikony so 

zobrazením scén zo života svätcov v klej-
mách na portrét s prírodou v pozadí. Ale 
Spiridonov sa na rozdiel od týchto umelcov 
pridržiava starších vzorov s centrálnym 
umiestnením svätca a po stranách s klejma-
mi z jeho života.

Jeho najvydarenejším dielom je ikona sv. 
proroka Eliáša s klejmami z roku 1678, ktorá 
sa zaraďuje medzi najkrajšie diela nielen 
v jaroslavľskej ikonopiseckej škole, ale aj 
v celom ruskom ikonopisectve 17. storočia. 
Centrálne je na ikone zobrazený prorok 
Eliáš, ale nezvyčajne frontálne v celej postave 
v pozadí s pahorkovitou krajinou. Svätec sa 
díva na nebo, v ktorom sa mu zjavuje Boh 
Otec – Savaot.

Ďalšou z vydarených ikon Spiridona je veľ-
kolepý obraz Krista Pantokratora s klejmami 
zobrazujúcimi jeho skutky a strasti. Ikona 
bola namaľovaná na začiatku 80. rokov 17. 
storočia pre Chrám sv. Jána Teológa. V tomto 
období patria jaroslavľskí ikonopisci medzi 
tých lepších na Rusi, svoje práce realizujú 
nielen doma, kde nemajú o prácu núdzu, ale 
aj v Moskve, Vologde či Trojicko-sergejev-
skom monastieri. Jaroslavľci maľujú ikony 
na objednávky pre novgorodských a stroga-
novských kupcov.

Práve v posledných rokoch 17. storočia boli 
vytvorené ikony veľmi pekného ikonostasu 
v Chráme sv. proroka Eliáša. Medzi mnohý-
mi ikonami zvlášť vynikajú dve ikony miest-
neho radu – chrámová ikona proroka Eliáša 
a Kristus Pantokrator, pri ktorého nohách 
sú zobrazené kľačiace postavy neznámych 
žien. Za zmienku stoja aj ikony Zostúpenie 
do podsvetia a Zvestovanie. Typickým prv-
kom v jaroslavľskom ikonopisectve daného 
obdobia je zlatenie ikon, ktoré sa zreteľne 
prejavuje nielen v nimboch či na pozadí, ale 
aj v záhyboch odevov, v niektorých detailoch 
architektúry. Neodmysliteľným prvkom 
je zdobenie ikon strieborným obložením 
maľovanej ikony (rus. oklad, basma, riza), 
zväčša s odhalenými časťami tváre, rúk 
a nôh. Toto obloženie môže byť zdobené 
aj drahými kameňmi. Koncom 17. storočia 
vytvorili jaroslavľskí umelci niekoľko diel 
so zobrazením sv. Jána Krstiteľa ako anjela 
púšte, v odeve z ťavej srsti, s čašou v rukách 
a s veľkými krídlami na chrbte. Na rozdiel 
od starších vzorov sa v týchto dielach pod 
vplyvom vzorov západného umenia objavujú 
realistické prvky architektúry a prírody.

Aj jaroslavľskí ikonopisci túžili pre-
niesť tradíciu vycibreného umenia Starej 
Rusi do polovice 18. storočia. Odhliadnuc 
od všetkých novátorských tendencií aj pod 
vplyvom západného renesančného a neskôr 
barokového umenia ich umenie zostávalo 
vo svojom základe v súlade s tým veľkým 
štýlom, ktorého princípy vychádzali z dávnej 
minulosti.

Jaroslavľská ikona Sergeja Radonežského zo 17. storočia

212016 / 16 – 17



       C
ELO

EP
A

R
C

H
IÁ

LN
A

     O
D

P
U

STO
V

Á
      SLÁ

V
N

O
SŤ 

13. – 14. A
U

G
U

ST 2016                            K
LO

K
O

Č
O

V

PIA
TO

K

16.00  D
uchovná obnova    

17.00  Svätá liturgia s m
odlitbam

i 
         za uzdravenie s exorcistam

i   

SO
B

O
TA

16.00  D
eviata hodinka 

 
     a m

alá večiereň    

17.00  M
alé svätenie vody   

18.00  V
eľká večiereň s lítiou

19.15  M
ládežnícky ruženec    

20.00  A
rchijerejská svätá liturgia, 

         dialógy, m
yrovanie 

21.30  K
rížová cesta m

ladých, 
 

    duchovný program
 m

ladých

SV
IA

TO
SŤ ZM

IER
EN

IA
:

piatok od 16.00 do 19.00
sobota od 16.30 do 24.00 
nedeľa od 06.30 do konca púte

N
ED
EĽA

00.00  Svätá liturgia (slovenská) s panychídou

01.30  A
katist k B

ohorodičke –
 

    N
evyčerpateľnej čaši

02.30  P
olnočnica

03.30  Eucharistická poklona – adorácia v chrám
e

04.30  P
rosebný kánon k B

ohorodičke – paraklis

05.30  M
oleben k P

resvätej B
ohorodičke

06.00  U
tiereň a prvá hodinka

07.30  Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)

09.00  Tretia hodinka
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lokočov 
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spoločenské zamyslenie

Jeho milosrdenstvo 
trvá naveky
JJ

František DancákJ�

Veľký dominikánsky kazateľ a misionár Hen-
ri Lacordaire (1802 – 1861) kázal po celom 
Francúzsku z mnohých kazateľníc Norman-
die. Po plodnom živote prišla hodina, keď 
sa aj on musel rozlúčiť so životom. Okolo 
postele zomierajúceho stáli mnohí rehoľní 
bratia aj svetskí kňazi a všemožne ho pote-
šovali, keď videli jeho skleslosť. Predstavený 
kláštora spozoroval, že Lacordaire netrpí toľ-
ko telesne ako skôr duševne. Začal mu teda 
vravieť: „V živote ste urobili toľko dobrého, 
toľko kázní povedali a šírili ste Božie kráľov-
stvo na zemi. Toľkým dušiam ste priniesli 
odpustenie a pokoj... Čo by vás mohlo pred 
bránou večnosti znepokojovať?“

Veľký orátor dal zaujímavú odpoveď, ktorú 
azda nikto nečakal: „Smrti sa nebojím, veď 
som o nej veľmi často kázal a viem dobre, že 
zákonu smrti sa ani ja nemôžem vyhnúť. Aj 
to ma upokojuje, že z Božej milosti som mo-
hol hlásať Božie slovo z toľkých kazateľníc 
rodného Francúzska a poslúžiť dušiam v ich 
ťažkostiach... Jedno si však vyčítam a neviem 
si to odpustiť sebe samému: nečasto, ba málo 
som hovoril o Božom milosrdenstve...“

Na túto pravdu – hovoriť o dobrotivom 
a milosrdnom Bohu – sa v minulosti často 
zabúdalo. Aj kazatelia niekedy viac hovorili 
o Božom treste, večnom treste, pekle než 
o Božom milosrdenstve. A hoci je táto téma 
kľúčová a pre súčasné poznanie aktuálna, 
v príručkách dogmatickej teológie sa nachá-
dza na okraji záujmu. Božie milosrdenstvo 
je ale Božia vlastnosť, ktorú uňho najviac 
obdivujeme a o ktorej zvlášť dnes musíme 
hovoriť. Treba hovoriť o tom, že Boh je 
nekonečne dobrý a milosrdný ku každému, 
kto chce dobre, a že je to tajomstvo, ktoré 
potrebujeme neustále kontemplovať. To je 
dôvod, pre ktorý Svätý Otec vyhlásil Svätý 
rok milosrdenstva ako mimoriadny čas 
milosti, v ktorom bude môcť každý zakúsiť 
Božiu lásku, ktorá potešuje, odpúšťa a dáva 
nádej.

Zvlášť žalmy vyjavujú túto veľkosť Božie-
ho milosrdenstva, ktoré trvá naveky. Ešte 
jednoznačnejšie potvrdzuje konkrétne znaky 
milosrdenstva žalm: „Jeho milosrdenstvo 

trvá naveky“. Tento refrén sa vracia po kaž-
dom verši 136. žalmu, ktorý opisuje dejiny 
Božieho zjavenia. Neustále opakovanie „ako 
by chcelo prelomiť kruh priestoru a času 
a všetko zasadiť do večného tajomstva lásky. 
Ako by chcelo povedať, že nielen v deji-
nách, ale naveky bude človek pod ustavične 
milosrdným pohľadom Otca“ (Tvár milosr-
denstva, 7).

Táto láska je viditeľná a hmatateľná 
v celom Ježišovom živote. Jeho vzťahy 
s ľuďmi, ktorí sa k nemu vinú, majú v sebe 
čosi jedinečné a neopakovateľné. Znamenia, 
ktoré koná, zvlášť voči hriešnikom, chudob-
ným, vylúčeným, chorým a trpiacim, sa dejú 
v mene milosrdenstva. Vo všetkých okolnos-
tiach je jeho srdce pohnuté práve milosrden-
stvom, ktorým čítal v srdci tých, s ktorými 
hovoril a ktorým odpovedal na ich skutočné 
potreby.

Kardinál W. Kasper upozorňuje, že „v sú-
časnej situácii, keď mnohí ľudia strácajú 
odvahu, nádej a orientáciu, treba Božie 
milosrdenstvo predstavovať ako posolstvo is-
toty a nádeje. A tak upozornenie na význam 
Božieho milosrdenstva v súčasnosti zname-
ná pre teológiu skutočnú výzvu“ (milosrden-
stvo), „aby bolo podávané s novým nadšením 
a novým pastoračným prístupom... V našich 
farnostiach, v našich spoločenstvách, v zdru-
ženiach, hnutiach, jedným slovom, všade, 
kde sú prítomní kresťania, musí byť každé-
mu umožnené, aby našiel oázu milosrden-
stva“ (Tvár milosrdenstva).

„Stojíme teda pred úlohou zbaviť milo-
srdenstvo popoluškovskej zakríknutosti,“ 
píše ďalej kardinál Kasper, „v ktorej sa ocitla 
v tradičnej teológii. Musí sa udiať bez toho, 
aby sme prepadli banálnemu a neškodnému 
obrazu o ,dobrotivom Bohu‘, ktorým robí 
z Boha dobrého kamaráta a neberie vážne 
Božiu svätosť. Milosrdenstvo sa musí chápať 
ako spravodlivosť vlastná Bohu a ako jeho 
svätosť. Iba v tomto zmysle môžeme nanovo 
ozrejmiť obraz o dobrotivom a milosrdnom 
Otcovi, ktorého nám ohlasoval Ježiš“ a ktorý 
ho aj žil.

V Ježišovom posolstve treba vidieť najmä 
to, že Božie milosrdenstvo sa ohlasuje defini-
tívne a pre všetkých. Neotvára dvere k Bohu 
iba niekoľkým vyvoleným, ale všetkým. 
Miesto v Božom kráľovstve je pre všetkých. 
Nikto nie je vylúčený. Boh sa nadobro prestal 

hnevať a vytvoril priestor na svoju lásku 
a milosrdenstvo.

Milosrdenstvo je dnes pre mnohých 
ťažkým slovom. Viac ako milosrdní nám 
často imponujú tí, ktorí sa dokážu presadiť 
a udržať. Milosrdenstvo sa chápe skôr ako 
slabosť. „Dokonca samo toto slovo akoby 
niekedy mizlo. Bez svedectva o odpustení 
však zostáva iba neužitočný a neplodný 
život, akoby sa žilo na bezútešnej púšti. Pre 
Cirkev znovu nadišiel čas chopiť sa radostnej 
zvesti o odpustení. Je čas návratu k pod-
statnému, aby sme na seba vzali slabosti 
a ťažkosti svojich bratov. Odpustenie je sila, 
ktorá kriesi k novému životu a vlieva odvahu 
hľadieť do budúcnosti s nádejou.“ (Tvár 
milosrdenstva)

Toto učenie je dnes veľmi aktuálne a viac 
než predtým si zasluhuje, aby bolo v tom-
to Svätom roku oživené. Otázka Božieho 
milosrdenstva a milosrdného človeka je dnes 
na začiatku mladého 21. storočia naliehavej-
šia ako kedykoľvek predtým. Podľa Svätého 
Otca je to cesta, ktorá spája Boha a človeka, 
pretože otvára srdce nádejí, že sme navždy 
milovaní napriek našim hriechom. Preto 
ho chceme prežiť vo svetle Pánovho slova: 
„Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec“ 
(Lk 6, 36). Ide o milosrdného Boha, ktorý je 
„bohatý na milosrdenstvo“ (Ef 2, 4), ktorý 
potešuje, aby sme aj my mohli potešovať 
iných. Svedectvo lásky a milosrdenstva je 
takto najpresvedčivejším argumentom, ktorý 
dnes môžu kresťania ponúknuť ako dôkaz 
existencie Boha.
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Boh v tieni skál

JJ Juraj Gradoš
J� foto: archív J. Matoľáka

�� otec, ako sa žije v tieni našich veľ-
hôr? Niektorí vám možno aj závidia 
toto miesto.

Neviem, či mi niekto závidí, ale žije sa tu 
výborne. Nemyslím, že je to len Tatrami 
a ich prírodou. Žijú tu aj skvelí ľudia. Tatry 

v každom prípade prispievajú svojou 
krásou a majestátnosťou k uvedomovaniu 
si nádherného diela Stvoriteľa.
Sám sa touto krásou rád kochám a vždy, 
keď príde nejaká návšteva, vydávame sa 
na túru. Raz sa mi podarilo v jednom jazier-
ku pri člnkovaní prevrátiť čln i s mojimi deť-
mi. Podľa miestneho správcu som bol prvý, 
kto to dokázal. Našťastie, deti mali plávacie 
vesty a boli sme už pri brehu, takže všetko 
dobre dopadlo. V Tatrách je asi predsa len 
vhodnejšie ísť na túru. Dobrí ľudia nám 
však hneď pomohli. Celkovo človek v tejto 
prírode akosi „zmäkne“ a na túrach možno 
stretnúť mnoho skvelých a láskavých ľudí. 
Trocha sa niekedy hnevám sám na seba, že 
nevyužívam viac možnosti, ktoré momen-
tálne s rodinou máme. Ale asi je to tak 
všade, že miestni berú výnimočnosť svojho 
regiónu akosi všedne. 

�� čím vám tatry učarovali?

Tatry som vídaval už ako dieťa z okna svoj-
ho rodného domu v Kamienke, a hoci sme 
tam nechodievali, vždy som ich vnímal ako 
súčasť svojho života. Bol som hrdý, keď sa 
v médiách o nich hovorilo iba v superla-
tívoch. Tá predstava, že to kedysi všetko 
bolo pod ľadom a že tie hory odolali, je 
úchvatná. Ako keby vraveli: vytrvaj, oplatí 
sa. Zároveň mi pripomínajú, aké dokonalé 
sú Božie zákony, ako ich rešpektuje celá 
príroda. Jediný sa vzpiera človek, i keď je 
často oproti prírode slabší. 

Bol som veľmi sklamaný, keď som sa 
v škole na hodine zemepisu (alebo možno 
už vlastivedy) dozvedel, že tie obrovské 
veľhory sú v skutočnosti také malé. Keď 
ma vladyka Ján poveril duchovnou správou 
Tatier, kdesi hlboko v srdci sa táto hrdosť 
na tieto najmenšie veľhory znova ozvala.

�� stretávate sa s potrebou duchov-
nej služby veriacim na dovolenke 
v tatrách?

Duchovná služba v našich podmienkach je 
iná ako napr. v Alpách, ktorou bola inšpi-
rovaná. Vo Vysokých Tatrách v súčasnosti 
existuje rímskokatolícky i evanjelický 
farský úrad. V každej osade Vysokých 
Tatier sú funkčné kostoly, v ktorých sú 
slávené sväté liturgie. Turisti pochádza-
júci zo Slovenska majú, vďaka Bohu, vo 
svojich obciach či mestách veľa možností 
zúčastniť sa na svätých liturgiách. Takže 
možno povedať, že z ich strany nie je až 
taká žiadaná. 
Táto služba však získala misijný charakter. 
Ponúka ľuďom vlažným vo viere alebo 
hľadajúcim možnosť stretnúť sa s Bohom 
v jeho slove. Má ambíciu povzbudiť turis-
tov, ktorí sú oslovení krásou Božej doko-
nalosti v jeho diele, aby sa s ním osobne 
stretli v lone nádhernej prírody.

�� kde sa teda môžu naši veriaci zú-
častniť na bohoslužbách?

Vysoké Tatry sú najväčším turistickým lákadlom 
na Slovensku. Je prirodzené, že ich navštevujú aj 
gréckokatolícki veriaci. Od roku 2013 majú dokonca  
svojho duchovného správcu − otca Jaroslava Matoľáka.
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Ako som už naznačil, dovolenkári majú 
bohaté možnosti zúčastniť sa na rímskoka-
tolíckych bohoslužbách vo všetkých osa-
dách Vysokých Tatier i v okolitých obciach, 
ale i na našich bohoslužbách v mestách 
Poprad a Svit. V Poprade máme nádherný 
nový Chrám sv. Petra a Pavla a vo Svite 
Chrám sv. Cyrila a Metoda. Je to vlastne 
dvojchrám, keďže pod jednou strechou 
v jednej budove je tak rímskokatolícky, ako 
aj gréckokatolícky chrám. Z jednej strany 
je vstup do rímskokatolíckeho kostola 
a z druhej vstup do našej cerkvi.
Unikátna je možnosť navštíviť našu kaplnku 
na Skalnatom plese. Autorom myšlienky 
je riaditeľ Tatranského okrášľovacieho 
spolku Patrik Kolesár, ktorý oslovil vladyku 
Jána s myšlienkou zriadiť v budove starej 
lanovky kaplnku. Dnes je táto myšlienka 
skutočnosťou a posvätená vladykom Jánom 
Babjakom SJ je k dispozícii turistom na ce-
lodennú adoráciu a každú nedeľu o 15.00 h 
v letnej sezóne a o 14.00 h v zimnej sezóne 
tam slávime sväté liturgie − v nepárnom 
týždni my a v párnom bratia rímskokatolíci.

�� Do tatier smerujú aj dovolenkári 
zo zahraničia. Nájdu si niektorí 
z nich cestu k vám?

Zahraniční turisti prichádzajú zriedka 
a skôr fotia a obzerajú, ale nevidím do ich 
vnútra. Záleží aj na tom, odkiaľ prišli. 
Poliaci vyhľadávajú rímskokatolícke 
chrámy a Rusi zase pravoslávne. Niektorí 
ukrajinskí gréckokatolíci prídu aj k nám. Tu 
mi dosť pomáha aj to, že sám som Rusín 
a v škole som sa učil aj po rusky a trocha 
aj po ukrajinsky, takže pri spovedi nie je 
žiadny problém dorozumieť sa i v zložitej-
ších otázkach.

�� čo okrem liturgie a vysluhovania 
sviatosti zmierenia od vás žiadajú 
dovolenkári najčastejšie?

Zatiaľ skôr my ponúkame, ako oni žiadajú. 
Táto duchovná správa funguje pomerne 
krátko a začiatky boli naplnené nepra-
videlnosťou, takže to ešte nie je až také 
známe po celom Slovensku. Verím, že sa 
to časom zmení. Začíname zaznamenávať, 
že niektorí naši veriaci využijú túto našu 
službu, a to tak, že nejdú na svätú liturgiu 
doma, ale zájdu k nám, a tak si môžu svoj 
výlet predĺžiť a zjednodušiť. Tiež som už 
v Tatrách aj pochovával. Veľký záujem 

je aj o vyslúženie sviatostí manželstva. 
Zatiaľ sa konali len v drevenom kostolíku 
v Starom Smokovci, ale ponúkame aj sobáš 
v kaplnke na Skalnatom plese. Panoráma 
Tatier i okolitých miest a obcí s priľahlými 
horami a dolinami je neopísateľná, výstup 
hore je však trocha komplikovaný (strmý 
výstup pešo alebo lanovkou), takže zatiaľ 
sme mali sobáše len na úpätí Tatier. 
Zažili sme tu už aj medzinárodný sobáš, 
keď dve sestry gréckokatolíčky zo Sloven-
ska mali spoločný sobáš. Jedna si brala 
Angličana a druhá Holanďana. Sobáš bol 
s tlmočením do angličtiny. Tlmočila jedna 
naša veriaca, ktorá vyučuje angličtinu 
a istý čas pracovala a žila v Anglicku. Bolo 
zaujímavé pozorovať, ako na moje slová 
vždy najprv reagovala slovenská a potom 
anglická strana. Pri jednej poznámke, ktorá 
vyznela vtipne, sa rozosmiala jedna strana, 
a druhá pokojne sedela. Po pretlmočení sa 
začala smiať tá druhá strana, kým tá prvá 
už sedela pokojne. Spieval náš spevácky 
zbor z Popradu. Bol to nádherný zážitok 
(aj keď sa mi už začínali pliesť mená) 
a po niekoľkých dňoch mi jedna z neviest 
povedala, že malá dcérka jedného anglic-
kého páru, ktorý žil vo voľnom zväzku, ich 
po sobáši vyzvala, aby sa aj oni zosobášili, 
lebo Boh to tak chce. 
Bez ochotnej pomoci našich veriacich 
laikov by sa však takáto pastorácia nedala 
zvládnuť. Všetky chýbajúce liturgické po-
treby nám pomáha zabezpečiť naša farnosť 
v Poprade. Ochotne mi pri tom pomáhajú 
aj všetci kňazi nášho protopresbyterátu. 
S Božou pomocou tak spoločne slúžime 
týmto jeho deťom.

�� veľká skupina veriacich na dovo-
lenke zanedbáva duchovný a litur-
gický život. prečo je to tak? čo ich 
presvedčí o opaku?

Toto je otázka pre všetkých veriacich. Chý-
ba osobný príklad. Dnes už nestačí napo-
mínať, naháňať, karhať, odsudzovať. To sa 
javí ako kontraproduktívne. Je čas vydávať 
svedectvo o živom Bohu v našom živote. 
Všetko sa musí začať v našich rodinách. 
Otcovia sa musia vrátiť k odovzdávaniu 
viery, nemôžu byť iba akýmisi sponzormi 
rodín. Matky zavalené všetkými povin-
nosťami a ťažkosťami rodiny (lebo manžel 
zarába peniaze) môžu už len s vypätím síl 
udržiavať svojou láskavosťou teplo rodin-
ného kozuba. Práve nefunkčnosť mnohých 
rodín pôsobí na mladé páry demotivačne 

a nepovzbudzuje ich k uzatváraniu man-
želstiev ani prijímaniu detí.

�� sám tiež chodievate na dovolenky. 
čo vás na nich oslovilo natoľko, že 
by ste to chceli zaviesť do praxe 
duchovnej starostlivosti o dovo-
lenkárov?

Myslím, že je veľmi málo miest na Slo-
vensku, kde by sa okrem tradičných miest 
(chrámy v mestách a obciach) dalo stretnúť 
s duchovnou službou. Je pravda, že kto 
chce, o toho je postarané. No tí, ktorí sú 
mimo Cirkvi, „nenarazia“ nečakane na Bo-
žie slovo. Ale to je už širšia problematika 
a netýka sa len evanjelizácie turistov. 
Možno by bolo dobre viac medializovať 
to veľké bohatstvo, ktoré v Cirkvi máme. 
Ľudia majú veľmi skreslené predstavy 
o Bohu a jeho Cirkvi. Skoro ju ani za jeho 
nepovažujú. Prenikať viac do médií, viac 
informovať a s pomocou veriacich laikov 
vychádzať medzi ľudí a ohlasovať.
Konkrétne v Tatrách je možnosť pre kňazov 
a ich rodiny stráviť čas na Skalnatom plese. 
Kňaz je podľa programu k dispozícii turis-
tom (slávenie liturgie, zmierenia, duchov-
né rozhovory) a vo voľnom čase môže ísť 
na túru s rodinou. Ubytovanie a cestovanie 
lanovkou je celý pobyt grátis. K dispozícii 
je aj kuchynka na varenie alebo možnosť 
objednať si stravu. Je trocha náročné skĺbiť 
túry aj službu turistom, ale dalo by sa to 
zvládnuť. Keby bol záujem zo strany kňa-
zov, dalo by sa to urobiť tak, že kňaz by tam 
týždeň slúžil a na ďalší by prišla za ním 
rodina a mali by dovolenku. Medzitým by 
prišiel iný kňaz, ktorý by slúžil celý týž-
deň, na ďalší by mal s rodinou dovolenku 
a slúžiť by prišiel zase iný atď.

252016 / 16 – 17





spoločenské zamyslenie

Prečo je naša cirkev 
gréckokatolícka?
JJ Peter Borza
J� foto: P. Jakub

„Tak milozvučno zvučat eti slova: Ja greko-
katolik.“ (Tak ľubozvučne znejú tieto slová: 
Som gréckokatolík). Úvodná veta z knihy 
blahoslaveného biskupa mučeníka Vasiľa 
Hopka Greko-katoličeskaja cerkov z roku 
1946 upriamuje pozornosť na špecifickú 
identitu nás gréckokatolíkov a jeho osobný 
vzťah k milovanej cirkvi. Vieme, že to nebolo 
len umelecké vyznanie, ale prežívaná sku-
točnosť, ktorú o pár rokov neskôr dosvedčil 
mučeníckou smrťou. O to dôležitejšie dnes 
zaznievajú tieto jeho slová napísané pri príle-

žitosti 300. výročia podpísania Užhorodskej 
únie.

Kde sme prišli k tomu, že naša cirkev sa 
volá gréckokatolícka a my sme gréckokato-
líci? Termín sa používal už skôr, ako došlo 
k uzatvoreniu Užhorodskej únie, a viazal 
sa s Melchitskou gréckokatolíckou cirkvou 
na Blízkom východe. Kdesi tu musíme 
hľadať inšpiráciu východných zjednotených 
biskupov v Uhorsku, ktorí počas Viedenskej 
synody v roku 1773 požiadali cisárovnú Máriu 
Teréziu (1740 – 1780), aby sa namiesto ozna-
čenia zjednotení gréckeho obradu používal 
termín gréckokatolíci.

Viedenská synoda sa konala na podnet 
Márie Terézie od 1. marca do 24. apríla 1773 
a jej hlavným cieľom bolo zjednotiť miest-
ne tradície všetkých byzantských cirkví 

na území Uhorska. Počas zasadnutia svojím 
intelektom zažiaril cisárovnou novomeno-
vaný mukačevský biskup Andrej Bačinský 
(1773 – 1809), ktorý v najväčšej miere prispel 
k finálnym záverom synody. Zhromaždení 
biskupi dospeli k zhode v deviatich bodoch, 
medzi ktorými bola napr. záväzná spomien-
ka rímskeho pápeža v bohoslužbách slovami: 
„... vselenskoho archijereja, papu rimsko-
ho“, do Vyznania viery sa zaviedlo filioque. 
Biskupi boli jednotní aj v otázke cirkevného 
školstva, materiálneho zabezpečenia farností 
a redukcií počtu sviatkov. Závery synody 
sa stali záväznými pre gréckokatolíkov 
v Uhorsku až do zániku monarchie v roku 
1918 a biskup Bačinský ich uvádzal do života 
počas celej svojej služby v Mukačevskom 
biskupstve.

Po skončení synody sa Bačinský zdržal 
vo Viedni a 6. júna 1773 prijal biskupské 
svätenia v cisárskej kaplnke za účasti Márie 
Terézie a jej rodiny. Samotná cisárovná po-
tom obdarila biskupa a Mukačevské biskup-
stvo insígniami: mitrou, biskupskou palicou, 
prsteňom, zlatým krížom, sakosom a omo-
forom. Zakrátko po návrate do Mukačeva 
získal na základe rozhodnutia cisárskeho 
dvora v roku 1775 novú katedrálu a reziden-
ciu v Užhorode, kam aj v tom istom roku 
preniesol sídlo Mukačevského biskupstva.

Duchovný a materiálny rozvoj Gréckoka-
tolíckej cirkvi pod vedením biskupa Bačin-
ského dokumentujú aj desiatky murovaných 
chrámov tereziánskeho typu, z ktorých sa 
len na území Slovenska zachovalo osemde-
siatdva. Prirodzene, nie všetky boli vystavané 
počas jeho biskupskej služby, ale práve on 
inicioval výmenu schátraných drevených 
chrámov za moderné murované a stál pri 
tvorbe typových projektov, podľa ktorých 
boli tieto sakrálne stavby realizované.

Termín gréckokatolík a Gréckokatolícka 
cirkev sa teda zaviedol na Viedenskej synode 
v roku 1773 a za jeho uvedenie do života 
v Mukačevskom biskupstve vďačíme zname-
nitému biskupovi Andrejovi Bačinskému. 
Biskupovi osvietenského obdobia, ktorý pre-
viedol gréckokatolíkov z 18. do 19. storočia 
a výrazne prispel k duchovnému aj materiál-
nemu rozvoju Gréckokatolíckej cirkvi.

Blahoslavený biskup mučeník Vasiľ Hopko 
završuje úvod do knihy Greko-katoličeskaja 
Cerkov výzvou: „Dorohij narode naš, čitaj siju 
brošurku poznavaj svoju Cerkov, ľubi ju, i ona 
spaset ťa.“ (Drahý náš národ, čítaj túto bro-
žúrku a poznávaj svoju cirkev, miluj ju a ona 
ťa spasí.) Myslím si, že tieto slová sa veľmi 
hodia na záver, aby sme aj skrze poznávanie 
minulosti Gréckokatolíckej cirkvi posilňovali 
svoju identitu a lásku k Cirkvi, ktorá nás 
gréckokatolíkov nesie morom života do ne-
beskej vlasti ako tá mystická Petrova loďka.
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Boží dotyk
JJ Lucka
J� foto: www.publicdomainpictures.net

Na seminár Otcovo srdce som prichádzala 
zranená a zničená. Išla som tam z „donútenia“ 
mojím spovedníkom. V tom čase som roz-
mýšľala nad samovraždou, a to bol aj pôvodný 
plán – zomrieť. Tak som si povedala, že na ten 
seminár pôjdem, a potom zomriem.

Pred seminárom som trpela depresiami 
a šesť rokov anorexiou. Moja anorexia bola 

v tom čase už extrémna. Celé týždne som 
nejedla vôbec nič, len som pila čistú vodu. 
A keď mi už bolo tak veľmi zle od hladu, že 
som odpadávala, dala som si štvrtinku jablka 
alebo niečo veľmi malé. Nevedela som sa 
prijať. Videla som sa škaredá, tučná, špinavá. 
Nevedela som prijať svoju ženskosť.

Keď som mala sedemnásť rokov, znásil-
nili ma. Hnevala som sa na Boha, na seba, 
na ľudí. Snažila som sa s tým vyrovnať rôz-
nymi spôsobmi, no, žiaľ, ešte viac ma tieto 
problémy pohlcovali a ťahali dole na dno…

Na seminári som hneď v prvý deň zažila 
dotyk Otca počas toho, ako sa za mňa modlil 
jeden človek z tímu a držal ma v objatí. Vtedy 
som pocítila Boha Otca, ako ma objíma. 
Po svojom znásilnení som nevedela prijať 
nijaký druh dotyku ani objatie. Od nikoho. 
Keď som na seminári prišla na modlitbu 
a objatie, bolo to iné. Najprv som sa bála, 
ale keď ma ten človek objal, cítila som, že 
ma objíma Boh. Lebo ten človek mi počas 
modlitby spieval do ucha a hmkal. Tak si ma 
Boh získal, lebo vedel, že milujem hudbu, 
spev a takéto hmkanie. A potom mi ten 
človek povedal, že som princezná svetla, jeho 
milované svetielko. Keď som bola menšia, 
nebeský Ocko mi veľmi často hovoril, že som 
jeho svetielko.

Môj bod zlomu nastal v deň, keď sme 
na seminári mali napísať list človeku, 
ktorému chceme odpustiť. Písala som sebe, 
Bohu, rodičom, mužovi, ktorý ma znásilnil, 
priateľovi, ktorý zomrel, a ja som sa vinila 
za jeho smrť. Bolo to veľmi ťažké. Odpustiť 
Bohu, že ma neochránil. Mužovi, ktorý mi 
zobral to najcennejšie. Keď som napísala tie-
to listy, mala som ich nahlas prečítať a nahlas 
povedať: „Odpúšťam...“ Keď som to urobila, 
spadol zo mňa obrovský kameň. Oslobode-
nie. Cítila som sa voľná.

Môj život sa úplne zmenil. Z anorexie som 
oslobodená už rok. Rok sa stravujem ako 
normálny človek. Nemám problém sa nechať 
objať od kohokoľvek. Môj vzťah s Bohom sa 
zmenil. Zbúrali sa všetky bariéry voči nemu. 
Som šťastná a veselá. Žijem slobodným 
a šťastným životom. Myslím si, že zmenu si 
všimlo veľa ľudí. Predtým som sa skrývala. 
Neusmievala som sa, bola som smutná. 
Veľakrát som plakala. Nikto sa ma nemo-
hol dotknúť. Všade, kam chodím, hovorím 
o svojej zmene. O seminári Otcovo srdce, 
o tom, ako mi zmenil život. A snažím sa ho 
odporúčať i ďalším ľuďom.

V tom čase gréckokatolíkov v Amerike nepoznali. Ľudia nevedeli, do ktorého vierovyznania ich 
majú zaradiť. Pochybnosti mali aj rímskokatolíci, ako to vidno z rozhodnutia amerických katolíc-
kych biskupov. V roku 1929 americkí biskupi nedovoľovali v Amerike pôsobiť gréckokatolíckym 
kňazom, ktorí boli ženatí, i keď sa ako bohoslovci išli oženiť do Európy, čo je v Gréckokatolíckej 
cirkvi dovolené urobiť pred vysviackou. Obávali sa totiž, že ženatí gréckokatolícki kňazi vyvolajú 
pohoršenie medzi katolíckym ľudom.

Terézia, pochádzajúca z gréckokatolíckej rodiny, bola odlišná od iných dievčat; bola „cudzia“ 
nielen v škole, ale neskôr aj v noviciáte. Jej spolužiačky, ale aj predstavené ju pokladali za outsi-
dera. Terézia to niekedy musela cítiť veľmi bolestne.

Najväčšie nedorozumenie však bolo medzi ňou a magistrou noviciek sestrou Mary Elieno-
vou. Bola to rozumná žena; vyše štyridsať rokov vychovávala mladé rehoľníčky v noviciáte. 
Dobre poznala duchovný život. Bola však predstaviteľkou starej školy a nerada prijímala niečo, 
čo sa vymykalo z okruhu jej chápania. Niekoľko dní po príchode Terézie do noviciátu spozoro-
vala jej kontemplatívne sklony a jedného dňa otcovi Bradleymu s úsmevom povedala: „Máme 
medzi sebou malú mystičku.“

Magistra noviciek bola presvedčená, že mystika má svoje miesto v duchovnom živote, ale nie 
v komunite milosrdných sestier. Túto rehoľnú kongregáciu založil svätý Vincent de Paul. Pôvod-
ne to nebola skutočná rehoľná kongregácia. Svätý Vincent nechcel urobiť zo svojich spolupra-
covníčok mníšky, ale pomocnice aristokratickým paniam v ich dobročinných prácach. ... Išlo tu 
teda o činnú kongregáciu.

(z knihy Š. Senčík SJ: Na ceste za väčšou dokonalosťou,  
bl. Miriam Terézia Demjanovičová, Dobrá kniha, Trnava 2014) 
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Dospievanie

JJ
Peter FudalyJ�

Dospievanie je obdobie, ktoré neraz vnímame 
rozpačito, ba až ťaživo. Významným znakom 
dospievania je kritický pohľad mladého človeka 
na rodičov, učiteľov a dospelých, ktorí ho 
nechápu a sú proti nemu. Zisťuje, že hodnoty, 
tradície, náboženské presvedčenia a základné 
princípy ľudského spolužitia, ktoré si v detstve 
osvojil, dospelí nie vždy rešpektujú, prípadne 
podľa nich nežijú. Pociťuje to ako nespravodli-
vosť, ak sa od neho požaduje ich dodržiavanie. 
Prejavuje to väčšinou formou negativizmu, 
vyhrážok, deštruktívneho správania, kriku, 

prípadne dočasným únikom z danej situácie či 
prostredia. Má potrebu pýtať sa, pochybovať, 
overovať, diskutovať, hľadať slabé miesta. 
Najväčšou hodnotou je sloboda. Dožaduje sa 
slobody v rozhodovaní, v myslení, v konaní, 
v obliekaní. Búri sa proti všetkému starému, 
rigidnému, odmieta to, čo mu bolo doteraz 
ponúkané, a bojuje za ideály.

Pokiaľ by sme v takýchto situáciách tvrdohla-
vo presadzovali svoju moc a autoritu, dosiahne-
me len zvýšenie vzájomného napätia a posil-
níme u mladého človeka prípadné prehnané 
emocionálne reakcie. Z takýchto bojov o moc 
vyjde dospelý väčšinou vždy ako porazený. Do-
spievajúci dospelého časom ignoruje, vyhýba sa 
mu, izoluje sa od jeho vplyvu alebo mu svojím 
problémovým správaním v škole či na ulici 
spôsobuje ťažkosti, problémy a starosti.

Konflikty mu umožňujú odpútať sa od ná-
zoru autority, od jej vôle a vplyvu a pomáhajú 
mu byť samým sebou. Pre mladého človeka 

sa začína proces pretvárania vlastnej identity 
podľa svojich predstáv a na základe vlastného 
poznania. Výsledkom tejto rebélie je emoci-
onálna a psychická nezávislosť, zrelé uvažovanie 
a postoje i presvedčenia osvojené na základe 
vlastných životných skúseností.

Ako teda budovať dobrý vzťah s dospievajú-
cim?

Rešpektovať jeho osobnosť a mať trpezli-
vosť s jeho náladami. Byť dôsledný a zásadový 
v dodržiavaní pravidiel nielen voči nemu, ale 
aj voči sebe. Byť vzorom a príkladom v tom, čo 
od neho požadujem. Viac a pozornejšie načúvať 
jeho potrebám a pocitom. Byť mu oporou, keď 
to bude potrebovať. Menej poučovať. Vyhýbať 
sa príkazom. Umožniť mu spolurozhodovať 
o veciach, ktoré sa týkajú aj jeho, ale zároveň 
od neho požadovať aj zodpovednosť za svoje 
rozhodnutia. Komunikovať s ním o hodnotách, 
o zmysle prežitých situácií. Dôverovať mu – dať 
mu príležitosť dokázať, že vie byť zodpovedný!

Byť pripravený!
JJ

Anton ChromíkJ�

Aliancia za rodinu (AZR) dostala od Mi-
nisterstva vnútra SR pokutu 3 000 eur vraj 
za vykonávanie volebnej kampane kandi-
dátov pred parlamentnými voľbami. AZR 
sa mala tohto priestupku dopustiť webom 
Hlas za rodinu. Cieľom stránky však bola 
propagácia hodnôt rodiny a manželstva 
a informovanie verejnosti o názoroch kandi-
dátov za poslancov na opatrenia v prospech 
rodiny a manželstva obsiahnuté v Deklarácii 
za rodinu. Už to, že sme pripustili každého 
a zapojilo sa jedenásť strán, svedčí o tom, že 
nešlo o volebnú kampaň. Odvolali sme sa, 
ale na čele odvolacieho orgánu stojí človek, 
ktorý vystupoval proti nám pri referende. 
Tak uvidíme.

Vraj nám chýbala registrácia, keď sme 
robili volebnú kampaň. Prečo Ministerstvu 
vnútra SR nechýba registrácia Facebooku, 
ktorý evidentne uverejňoval volebné mate-
riály? Prečo Ministerstvu vnútra SR nechýba 
registrácia toho, kto evidentne ovplyvňoval 
voličov priamym zverejňovaním toho, koho 
budú voliť, ale chýba im pri Aliancii za ro-
dinu? Žiaden z projektov, ako je Štrngám 

za zmenu, Via iuris, nemal registráciu. 
Brali sme peniaze? Nebrali! Berú sa obvykle 
peniaze za podpis Deklarácie za rodinu? 
Neberú! Odporúčam každému, kto by chcel 
zverejňovať prorodinné názory, aby si okrem 
občianskeho preukazu vybavil registráciu 
na Ministerstve vnútra SR, lebo v čase volieb 
sa zrejme končia jeho občianske práva.

Na našom slovenskom veľvyslanectve 
v Maďarsku okrem našej vlajky viala nielen 
vlajka Európskej únie, ale aj vlajka dúhová. 
Vraj aj toto by malo byť v poriadku. Bolo 
však jasné, že ak dáme politikom možnosť 
podpísať Deklaráciu za rodinu, budeme mať 
nepriateľov. Preto na nás dopadá zákon, kto-
rý sa dá ohýbať ako bič, a tak s ním môžete 
vyšľahať, koho chcete. Pokušenie byť ako 
Boh je príliš veľké. Každý budeme súdení 
za svoje myšlienky, slová a skutky.

Čo by však mohlo vyplývať v budúcnosti 
z tohto precedentného rozhodnutia naprík-
lad pre Cirkev?

Sú tu tri možnosti:
a) Cirkev podporí liberálne názory a zavesí 

si dúhovú vlajku na kostoly. Usporiada kato-
lícke dni s diskusiou medzi elitami o zmene 
postoja Cirkvi.

Výsledok: Bez pokuty s veľkým potleskom 
mnohých strán. Kostoly natrieskané ako 
v Nemecku.

b) Cirkev nepodporí liberálne názory 
a ticho mlčí.

Výsledok: Bez pokuty, bez potlesku. Ticho 
aj v kostole.

c) Cirkev bude ohlasovať svoju vieru nah-
las a bude ju konkretizovať na činy a aktuali-
zovať v mieste a čase.

Výsledok: Možná pokuta. Veľké palcové 
titulky v novinách. Rušno v kostole. Nahne-
vané reakcie dotknutých politikov. Podľa sily 
a toho, čo to momentálne spôsobí s voličmi 
vládnej strany, sa bude vykladať zákon, či 
išlo o volebnú kampaň. Vyjadrenia posúdi 
ministerstvo vnútra, či mohli, alebo nemohli 
spôsobiť niektorému kandidátovi ujmu, ale-
bo prospech. Spôsob, ako sa vyhnúť pokute, 
neexistuje. Cirkev sa nemôže registrovať ako 
tretia strana a uznať, že robí volebnú kam-
paň. Napriek tomu, „c)“ je správne a som rád, 
že Cirkev doteraz napriek utrpeniu nezapre-
la svoju vieru.

Čo budeme robiť my? Nevzdáme sa 
Hlasu za rodinu a budeme ho rozvíjať. 
Hlas za rodinu bude hodnotiť a informovať 
o hlasovaniach pri opatreniach obsiahnu-
tých v Deklarácii za rodinu. Na tento projekt 
musíme získať zdroje. Predstavu o slovách 
politikov máme a budeme poznať aj jasné 
systematické fakty o ich skutkoch. Rodiny už 
potrebujú vidieť výsledky. A ak nás zaženú 
do katakomb, vyrastieme aj tam.

Dúfam, že Ministerstvo vnútra SR nebude 
brať ako volebnú kampaň, ak pred ďalšími 
voľbami verejne vyzvem celé Slovensko, 
aby sa registrovalo. Myslím na účely volieb, 
samozrejme.
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Seminár Otcovo srdce
Boh si rád používa nenápadných ľudí a nečakané okolnosti na to, aby otvoril veľké dvere 
a začal obrovské dielo. A tak to bolo aj v prípade seminárov Otcovo srdce na Slovensku, 
ktoré sa za ostatné roky stali veľmi obľúbenými a vyhľadávanými.

JJ Eva Petrovičová
J� foto: www.pexels.com

Týmito seminármi už u nás prešli tisícky 
ľudí – laici, kňazi, rehoľníci. Väčšina z nich 
prišla na základe svedectva niekoho iného, 
kto sa na Otcovom srdci zúčastnil a komu 
prinieslo zlom alebo obrovský posun do jeho 
života. Tak ako sa evanjelium v ranej Cirkvi 
od prvých dní šírilo „nákazlivosťou“ a prí-
ťažlivosťou autentických svedkov, ktorí 

nepotrebovali žiadny marketing či rekla-
mu, takisto táto „nákazlivosť“ a príťažlivosť 
svedkov priviedla na Otcovo srdce už tisícky 
ľudí hladných po Božej láske a jeho objatí. 
Zároveň veríme, že tieto semináre idú v aktu-
álnej línii toho, čo Svätý Duch dnes v Cirkvi 
pôsobí. Keď Svätý Otec František vyhlasoval 
Svätý rok milosrdenstva, túžil nám dať pred 
oči práve obraz Boha ako milosrdného Otca, 
ktorý prijíma a uzdravuje všetky deti vra-
cajúce sa domov bez ohľadu na to, v akých 
„stajniach“ predtým žili.

Winter a Frost
Semináre ľudia na Slovensku poznajú pod 
viacerými názvami: Father´s Heart, Škola 
Otcovho srdca či seminár Otcovo srdce.

Začiatky celosvetovej služby Father´s 
Heart (Otcovo srdce) siahajú do sedemde-
siatych rokov minulého storočia k dvom 
mužom: Jackovi Winterovi a Jackovi Fros-
tovi. Boh má evidentne zmysel pre humor: 
svojou láskou doslova roztopil srdcia mužov, 
ktorých mená v preklade znamenajú zima 
a mráz. Títo muži boli takí zasiahnutí 
zjavením bezpodmienečnej lásky nebeského 
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Otca, že svoj 
život zasvätili 
tomu, aby ju 
odovzdávali ďa-
lej. Dôležitým 
na tejto ceste 
bol okamih, keď 
sa Jack Winter 
pýtal Boha, ako 
sa dá táto skúse-
nosť sprostred-
kovať ľuďom. 
Boh ho viedol 
k tomu, aby sa 
začal za ľudí 
modliť v obja-
tí s prosbou: 
„Otec, nech 
moja náruč je 
tvojou náručou“. 
A ľudia začali 
v tomto objatí 
prežívať hlbokú 
skúsenosť Otco-
vej lásky, uzdra-
venia a prijatia. 
Istá rehoľná 
sestra nedávno 
po absolvovaní 
jedného z tých-
to seminárov 
vydávala sve-
dectvo o tom, 
že toto objatie 
bolo pre ňu ako 
kontemplatívna 
modlitba.

Začiatky na Slovensku
História Otcovho srdca na Slovensku sa 
začína jednou nenápadnou opatrovateľkou 
v Anglicku. V roku 2007 sa Katka z Oravy 
začala starať o Daniela, vnuka manželov Ro-
berta a Vicki de Hoxarovcov. V tom čase boli 
Robert a Vicki súčasťou európskeho Father´s 
Heart tímu pod vedením Jeffa Scaldwella. 
Robert tejto dievčine zo Slovenska veľa 
rozprával o Otcovej bezpodmienečnej láske 
a našom synovstve. Ona mu zas rozprávala 
o sestre Faustíne, Božom milosrdenstve 
a zjaveniach zapísaných v Denníčku a oba-
ja zistili, že je to rovnaké posolstvo. Katka 
skontaktovala svojho kňaza na Slovensku 
a Robert a Vicki dostali prvé pozvanie 
viesť u nás tento seminár. Písal sa rok 2008 
a na prvom Otcovom srdci sa zúčastnilo asi 
pätnásť ľudí. Pozvania prichádzali aj ďalšie 
roky a ich počet narastal. Robert a Vicki 
prichádzali na Slovensko aj spolu s tímom 
Jeffa Scaldwella, časom však pocítili volanie 
vyčleniť sa len na službu v našej krajine a viac 

necestovať po zvyšku Európy. Toto rozhod-
nutie sa ukázalo ako prorocké a krátko nato 
sa nečakane začal zvyšovať počet pozvaní. 
Tento rok sa na Slovensku uskutoční dvad-
saťdva seminárov v rôznych centrách (najmä 
Sigord a Rodinkovo), mestách a spoločen-
stvách. V žiadnej inej európskej krajine sa 
ich neorganizuje takéto množstvo ročne. 
Boh má zrejme špeciálny zámer s našou 
krajinou.

Uzdravujúca skúsenosť
Obsahovo program seminára Otcovo srdce 
tvoria vyučovania plné osobných svedectiev 
a modlitby za ľudí. Seminár je vhodný pre 
každého, najmä ľudia s ťažkým rodinným 
pozadím často prežijú veľký posun a uz-
dravenie. Tematicky sa začína poukázaním 
na rozdiel medzi rozumovým pochopením 
biblických právd a ich zakúsením v srdci. 
Preklenutie vzdialenosti medzi hlavou 
a srdcom je vlastne základným prínosom 
tohto seminára. Mnohí po jeho absolvovaní 
hovoria, že sa možno nedozvedeli veľa nové-
ho, ale že to, čo už vedeli, konečne prešlo aj 
do ich srdca. Pričom sa tu nesprostredkúva 
lacný a plytký emocionálny zážitok, ale 
hlboká skúsenosť prinášajúca uzdravenie 
neraz i ťažkých zranení. Pretože byť milo-
vaný a prijatý je najhlbšia a existenciálna 
túžba človeka, a keď nie je naplnená alebo 
je vyslovene pošliapaná, zanecháva stopy 
na ľudskom srdci.

Priestor sa venuje aj ďalším témam: 
návrat domov („Príď k Otcovi taký, aký si“), 
odpustenie („Keď odpúšťaš iným, sám seba 
vyvádzaš z väzenia“), materské vlastnosti 
Božieho srdca („Jeho láska je nežná, jemná, 
utešujúca, privíňajúca“), útecha a falošné 
útechy („Keď nezažívaš útechu pri Bohu, 
hľadáš ju na nesprávnych miestach závislos-
tí“), sirotský duch („Ak nevieš, že máš Otca, 
porovnávaš sa, súťažíš a máš pocit, že nie si 
dosť dobrý“), identita („Ty si môj milovaný 
syn, v ktorom mám zaľúbenie; som na teba 
hrdý“), synovské srdce („Komu chceš byť 
synom? Čiu misiu chceš podporovať? Máš 
synovské srdce voči svojej autorite?“), odvaha 
byť slabý („Nemusíš všetko zvládnuť sám, 
keď máš Otca“).

Robert a Vicki opisujú ovocie seminára 
takto: „Vidíme, že sú obnovené vzťahy v ro-
dinách a manželstvách. Srdcia sú uzdravené, 
keď sa vyrovnáme s bolesťou minulosti. Zlé 
návyky už viac nemajú silu kontrolovať naše 
životy. Ľudia sú oslobodení zo závažných 
problémov ako alkoholizmus či drogová 
závislosť. Keď ľudia spoznajú, že sú vrúcne 
milované deti Boha Otca, ich prežívanie 
života sa zmení. Vyriešia sa problémy s au-
toritou, odíde pocit osamelosti, napraví sa 

nízke sebavedomie a udeje sa ešte veľa iných 
zmien.“

Intimita s Otcom
Okrem seminára Otcovo srdce vedú manže-
lia de Hoxarovci na Slovensku aj druhý semi-
nár – Intimita s Otcom, ktorý je určený pre 
tých, čo už absolvovali jednotku. Prednášky 
sú vedené v dvoch tematických líniách: 
ako počuť Boží hlas a ako žiť medziľudské 
vzťahy v ich šírke, kráse a komplikovanos-
ti. Na tomto seminári majú účastníci veľa 
priestoru na tichú modlitbu a rozjímanie 
nad biblickými textami, ako aj na soakingovú 
modlitbu (z angl. soaking – nasávanie). Ide 
o modlitbu, pri ktorej aktivitu nechávame 
na Boha a my len nasávame jeho prítomnosť, 
jeho pohľad na nás, počúvame jeho slová, 
ktoré hovorí alebo spieva nad nami. Intimita 
s Otcom učí ľudí prichádzať k Bohu v samote 
a tichu a dovoliť mu, aby uzdravoval ich srd-
cia v nádhernej blízkosti tohto stretnutia.

Na oboch seminároch vyučujú spomínaní 
zahraniční prednášatelia, ktorí majú okolo 
seba tím modlitebníkov, v tomto čase už 
tvorený prevažne Slovákmi. Ide o ľudí, ktorí 
sami na sebe zažili, ako im Otcovo srdce 
zmenilo život, a túžia toto posolstvo niesť 
iným. V tíme sú manželské páry, slobodní, 
zasvätení aj kňazi. Víziou a túžbou našich 
duchovných rodičov zo zahraničia je odo-
vzdanie misie domácim služobníkom, ktorí 
budú časom tento seminár viesť sami.

Obrátenie sŕdc
Vidíme, že ovocím tohto seminára je 
napĺňanie Malachiášovho proroctva o ob-
rátení sŕdc otcov k synom a synov k otcom 
(porov. Mal 3, 24). Týka sa to uzdravenia tak 
vzťahov v rodinách, ako aj vzťahov medzi 
duchovnými synmi a otcami. Keď zažívame 
Božie otcovstvo v našich životoch, menia sa 
aj postoje k našim autoritám a získavame 
synovské srdce. Preto vždy, keď prichádza-
me so seminárom Otcovo srdce na územie 
niektorej diecézy, prosíme o povolenie 
a požehnanie miestneho biskupa. Chceme 
prichádzať s postojom: Ako vám môžeme 
poslúžiť? A tešíme sa z otcovského požehna-
nia viacerých slovenských biskupov.

Keďže sa hovorí, že je lepšie raz zažiť, 
ako stokrát počuť (alebo čítať v časopise), 
srdečne pozývame všetkých čitateľov na ten-
to seminár. Jeho organizáciu na Slovensku 
zastrešuje občianske združenie Otcovo srdce 
pre Slovensko. Viac informácií, kontaktnú 
adresu, kalendár s termínmi a možnosťou 
prihlásiť sa na seminár, svedectvá, videá 
a rozhovory nájdete na stránke: seminarotco-
vosrdce.sk.
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Radosť v Pánovi
Aktivita: Smädných napájať, zarmútených tešiť
Cieľom tejto aktivity je uskutočňovať výzvu Svätého Otca Františka 

uviesť do praxe skutky telesného a duchovného milosrdenstva.

Pomôcky:
stavebné kocky domina, nádoba/vedro s vodou, Sväté písmo

Domino efekt: Na stôl vysyp stavebné kocky domina a pozvi ostat-

ných účastníkov, aby ste spoločnými silami postavili čo najdlhší rad 

na užšej hrane a blízko seba stojacich  dominových kociek bez pádu! 

Popritom sa ich pýtaj, v akých súvislostiach už počuli slovné spojenie 

„domino efekt“. Môžu to byť negatívne súvislosti (jedna chyba na za-

čiatku spustí celú katastrofu), ale aj pozitívne (nezištný dar spôsobí 

ďalšie obdarovanie). Spoločnými silami skúste objaviť „domino efekt“ 

milosrdnej lásky napríklad aj v potešovaní zarmútených. Darovaná 

radosť, útecha, potešenie ma môžu vyprovokovať k tomu, aby som 

potešil niekoho iného ja. A radosť sa bude šíriť ako padajúce domino-

vé kocky J.

Daj sa mi napiť: Polož medzi účastníkov nádobu/vedro s vodou, 

ktoré ukrýva súradnice biblických citátov. Tie môžu byť napísané 

na papierových lodičkách (ich príprava môže byť súčasťou aktivity) 

plávajúcich na hladine vody alebo uzavreté vo vodotesných nádob-

kách, alebo napísané vodoodolnou fixkou na kameňoch na dne 

vedra.
Nechaj účastníkov „loviť v pamäti“, kde sa v Písme spomína smäd. 

Môžete tak spolu „vyloviť“ Holofernesa z knihy Judita, ktorý chcel 

zničiť obyvateľov Betulie smädom, Mojžiša a vodu zo skaly, svadbu 

v Káne či stretnutie Samaritánky s Ježišom. Práve toto stretnutie 

pripomína vašu momentálnu situáciu. Ste spolu okolo nádoby s vo-

dou a Ježišom prítomným v Božom slove. Ak chceme uhasiť smäd 

okolo nás, musíme najskôr sami piť z prameňa. Každý z účastníkov si 

„vyloví“ jednu lodičku/obal/kameň so súradnicou a vyhľadá si v Pís-

me príslušný citát. Prečíta ho nahlas pre všetkých, aby sa z Božieho 

prameňa mohli napiť všetci.
„Najdrahší mladí priatelia, ... nemajte strach pozrieť sa Ježišovi 

do očí plných nekonečnej lásky k vám a dovoľte mu, aby vás dostihol 

jeho milosrdný pohľad, ... ktorý utíši najhlbší smäd prebývajúci vo 

vašich mladých srdciach: smäd po láske, pokoji, radosti a opravdi-

vom šťastí. Príďte k nemu a nemajte strach!“ (Svätý Otec František, 

posolstvo k SDM v Krakove)

Súradnice na loďky/obal/kameň: Ex 17, 6; Jdt 7, 13 – 14; Prís 25, 21; Iz 21, 14; Iz 55, 1; Am 8, 11 – 13; 
Mt 5, 6; Mt 10, 42; Mt 25, 41 – 42; Jn 2, 6 – 7; Jn 4, 13 – 15; Jn 7, 37 – 39; Jn 19, 28 – 30; Zjv 22, 17

Minule sme si v krátkosti priblížili skutočnosť, že Ježiš nás 
neustále pozýva do hľadania strateného. Na konci podobenstva 
o stratenej ovci Ježiš zdôrazňuje: „Hovorím vám: Tak bude aj 
v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie.“ 
(Lk 15, 10) Tá stratená ovca sa v skutočnosti neobrátila. To 
stratené bolo nájdené tým, ktorý všetko zanechal, aby išiel so svo-
jou láskou v ústrety obráteniu. Takéto obrátenie je však možné len 
vtedy, ak si človek prizná, že sa stratil. Obrátiť sa, teda obrátiť 
pohľad od svojho ja k Bohu. Prestať sa obviňovať a začať ho 
chváliť.
Vieš si predstaviť, aká radosť vypukne v nebi? Je to radosť 
milosrdného Boha, ktorý znova nachádza svojich synov a svo-
je dcéry. Boh má potešenie z toho, že sa neustále obraciame 
k nemu. Potešujme nášho milosrdného Boha touto radosťou 
z hriešnika, ktorý robí pokánie. A určite poznáš tú radosť, keď 
nám Ježiš ústami kňaza povie slová plné milosrdenstva. Koľko-
krát si to už počul? „Pán a Boh náš, Ježiš Kristus, milosťou 
a zľutovaním svojej lásky k človeku, nech tebe, dieťa, odpustí 
všetky tvoje previnenia, a ja nehodný kňaz jeho mocou, ktorú mi 
dal, odpúšťam ti a rozväzujem ťa z pút všetkých tvojich hrie-
chov v mene Otca i Syna, i Svätého Ducha. Amen.“ A všetky 
naše hriechy ponára do mora nekonečného milosrdenstva. Neza-
búdajme za to ďakovať Ježišovi, hrajme a spievajme na slávu 
jeho mena, vzdávajme mu chválu.
Ďakujme každému kňazovi, ktorý s láskou počúva tie naše 
poblúdenia, pomáha nám a radí, ako zmeniť zmýšľanie, čo za-
nechať a čo začať ináč. Prosme a mod lime sa za svojich pastie-
rov, aby mali silu hľadať stratené ovečky. Hľadať starostlivo, 
kým ich nenájdu. Odmeň ich milosrdenstvo radosťou, ktorá je 
súčasťou neba a Božích anjelov.
V radostnej mod litbe Vaša

sr. Siarda Peticová
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Vyznanie viny
JJ Pavol Burda
J� foto: James Bradley, flickr.com

Volili by ste za prezidenta pastiera oviec? 
A čo poviete na generála, ktorý neudrží 
v ruke zbraň? Ako by sa vám páčil hrdel-
ný rozsudok za krádež ovce sudcu, ktorý 
má zápis v registri trestov? A určite by ste 
nenechali vraha strážiť svoje deti. Všetko 
toto sa spája v jedinom mužovi. Najznámejší 
kráľ Izraela Dávid a jeho najznámejší žalm. 
Vyznanie viny.

Dávid je po Nátanovej návšteve konfron-
tovaný s vlastnou vinou. Potreba odpustenia 
akoby vzrástla po napomenutí a uvedomení 
si svojej chyby. Žalm 51 je snahou vyrovnať sa 

s ňou. Potom, ako si kráľ prizná vinu, zmie-
ňuje sa o zvláštnej veci: „... v neprávosti som 
sa narodil a hriešneho ma počala moja mať“ 
(v. 5). Vysvetliť sa to dá dvoma spôsobmi: 
buď Dávid vyznáva, že sa ako človek narodil 
s dedičným hriechom, alebo je množstvo 
jeho hriechov také veľké, že sa prvý z nich 
nedá v minulosti vystopovať. Tak či onak, 
chápe, že hriech sa nedá odstrániť ľudskou 
snahou. Aj keď by sa nám to často hodilo: 
odpracovať, odmodliť alebo vypostiť svoje 
hriechy. Žiadna snaha človeka však nemôže 
priniesť úspech.

Dávid neprosí len o očistenie, ale po vy-
znaní sa modlí aj o nové srdce. Chce nie-
len zmenu Božieho pohľadu – zľutovanie 
a odpustenie, ale najmä zmenu vlastnej 
identity. Túži po novom srdci, ktoré už nemá 

výčitky svedomia. Žiada si od Boha nový 
pohľad na svoj hriech, seba samého a svet 
okolo neho. Veď ani márnotratný syn nevidel 
lásku otca, kým ho nepoprosil o odpustenie. 
V príbehu márnotratného syna aj Dávida 
zážitok Božej lásky cez odpustenie obnovuje 
lásku v každom srdci.

S novým pohľadom na seba samého Dávid 
odvážne pokračuje ďalej: zaväzuje sa, že od-
pustenie, ktoré zažil, si nenechá pre seba, ale 
bude ho ohlasovať ďalším. Ovocím zažitého 
milosrdenstva sa stáva ohlasovanie. A platí 
to aj opačne – z ohlasovania prichádza ďalšia 
túžba po milosrdenstve, veď preto chce kráľ 
Dávid spomínať na Božie odpustenie. To, 
že zažil Božie milosrdenstvo, mu dáva vieru 
v silu svedectva, na ktoré sa obrátia hriešnici. 
Viera v odpustenie dáva nádej aj nám.

Niekedy sa stane, že veľkosť nášho hriechu 
nás vedie k pochybnostiam o tom, či ho 
vôbec možno odpustiť. Aj Dávidovi určite 
napadlo, či je hodný volať sa Pánovým slu-
hom. Možno zvažoval aj zotrvanie na kráľov-
skom tróne.

Na tomto Dávidovi (vrahovi, smilníkovi 
a zradcovi) Boh zjavuje veľkosť svojej lásky 
a odpustenia. Ak odpustil hriechy jemu, 
odpustí ich aj mne. Lebo len viera v milo-
srdenstvo nevedie k pochybnostiam o sebe 
samom či o Bohu, ale k odhodlaniu svoju 
vinu vysloviť. Prv možno len v tichu sami 
pred sebou a neskôr aj pred kňazom. A hneď 
potom nám Boh vkladá nové srdce, aby sme 
naplno cítili, ako veľmi nás miluje. Spolu 
s odpustením nás teda čaká radostná misia: 
ohlasovať, že Boh zničil Dávidov hriech, ten 
môj, ten tvoj.

Drak

JJ
Antónia RabatínováJ�

Začiatkom júla sa v Košiciach pod záštitou 
rehole minoritov konala duchovná obnova 
s otcom Jamesom Majackalom, ktorého Svätý 
Otec František vymenoval za misionára milosr-
denstva. V rámci svojich príhovorov otec James 
niekoľkokrát upozornil na skutočnosť existencie 
diabla, ktorého cieľom je dať človeku ducha ne-
poslušnosti a rozdelenia, čo možno v súčasnosti 
vidieť aj v našich rodinách.

Na otázku, odkiaľ pochádza diabol, otec Ja-
mes odpovedal staťou z Knihy zjavení: „Na nebi 
sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti 

drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli 
a už nebolo pre nich miesto v nebi. A veľký 
drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, 
čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol 
na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli.“ (Zjv 
12, 7 – 9) Diabol bol zvrhnutý na zem, stratil 
nebo, žiarli na človeka, ktorému Boh vdýchol 
dušu, a pokúša ho, aby stratil svätosť, lásku 
a dobro, ktoré v ňom je. Meno diabla je drak. 
Otec James povedal, že si na Slovensku všimol 
mnoho ľudí, ktorí nosia symbol draka, či už ako 
tetovanie na svojom tele, prívesok na retiazke, 
alebo ako vyobrazenie na oblečení.

Vo východných kultúrach je drak alebo šar-
kan považovaný za vládcu štyroch základných 
prvkov: oheň, voda, zem a vietor. Toto mýtické 
zviera je stelesnením prapôvodnej sily. Symbol 

draka predstavuje 
dokonalosť, šťastie, 
statočnosť, odvahu, 
nesmrteľnosť, plodnosť 
a aktivitu. Talizman 
s vyobrazením draka 
má človeku pomôcť 
prekonať všetky pre-
kážky a zabezpečiť 
úspech.

Otec James upozor-
nil, že pohanské symboly 
sú blokom k tomu, aby sme 
mohli získať požehnanie. My kresťania by sme 
mali nosiť krížik, medailón Bohorodičky či ška-
puliar, nie symboly pohanských kultúr. Nosením 
kresťanských symbolov hovoríme svetu, že sme 
kresťania, a tým vyznávame Krista. „Každého, 
kto mňa vyzná pred ľuďmi; aj ja vyznám pred 
svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 10, 
32)
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DiNA
Dina bola dcérou patriarchu Jakuba a jeho manželky Lie. Meno znamená „dcéra súdu“. 
Pristalo jej, pretože nerozvážnym správaním priviedla celú rodinu do nebezpečnej situácie. 
O jej živote sa dozvedáme v 34. kapitole Knihy Genezis a je pre nás varovným príkladom, 
aby sme nežili život „na vlastnú päsť“, ale podľa pravdy Božieho slova.

JJ Martina Diheneščíková
J� foto z filmu Červený stan (Dina a Ja-

kub): literarytreats.wordpress.com

Znásilnenie Diny
Keď patriarcha Jakub po návrate z Mezo-
potámie došiel k mestu Sichem v krajine 
Kanaán, usadil sa východne od mesta. Mienil 
sa zdržať dlhšie, pretože kúpil pole a postavil 
tam oltár. Okrem dvanástich synov Jakub 
isto splodil aj mnoho dcér. Okrem jedinej – 
Diny – ich mená nepoznáme. Jej príbeh sa 
začína slovami: „ I vyšla raz Liina dcéra Dina, 
ktorú ona porodila Jakubovi, aby si obzrela 
dcéry toho kraja.“ (Gn 34) Uvidel ju Sichem, 
syn Hemora Hevejského, ktorý bol knie-

žaťom tohto kraja, chytil ju a násilím s ňou 
obcoval. Keď sa Jakub dozvedel o zneuctení, 
mlčal o tom až do návratu synov. Niektorí 
exegéti hodnotia pasívne správanie Jakuba 
negatívne, zatiaľ čo rabínske komentáre 
hovoria, že ak by Dina nebola znásilnená, 
Jakub by určite podnikol všetko preto, aby ju 
vyslobodil. Ale bolo už neskoro. Preto radšej 
čakal na synov, aby spolu pripravili odplatu. 
Zmyslom frázy „vyšla, aby si obzrela dcéry 
toho kraja“ je poukázať na nekonvenčné 
konanie Diny, ktoré je v rozpore so zmýš-
ľaním jej rodu, a to, že prvý podnet opustiť 
Izraelitov vyšiel práve od nej. Hebrejčina 
používa výraz „vychádzajúca von“ v zmysle 
samopašnej ženy (promiskuitného sprá-
vania). Dina bola zvedavá a chcela vedieť, 
ako žijú pohanské rovesníčky. Za zvedavosť 
zaplatila vysokú cenu. Jej cesta možno vyzerá 

neškodne, nie je to však cesta podľa Abrahá-
mových princípov. V prípade Diny sa strácajú 
zásady a jasné hranice medzi Kanaánčanmi 
a vyvoleným Božím ľudom. Nielen Dina 
túžila opustiť tábor Izraelitov. Aj kresťanská 
mládež niekedy túži opustiť Cirkev. Nielenže 
sa chce pozrieť na pohanský štýl života ro-
vesníkov, ale často ich aj nasleduje. No každý 
z nás, kto sa vedome a dobrovoľne rozhodne 
odísť od zachovávania Božieho zákona, sa 
podobá Dine. Cena za svojvoľnosť vždy bude 
privysoká.

Pytačky 
Sichem Dinu znásilnil, ale zamiloval sa 
do nej a chcel si ju zobrať za manželku. Jeho 
otec sa ocitol v nepríjemnej situácii. Má 
požiadať otca znásilnenej dcéry, aby ju dal 
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za manželku mužovi, ktorý ju zneuctil. Keď 
sa Jakubovi synovia, ktorí práve prišli z poľa, 
dopočuli, čo sa prihodilo, zahoreli veľkým 
hnevom, pretože znásilnenie bolo v Izraeli 
považované za veľkú nehanebnosť. Ešte aj 
dnes sa u beduínov znásilnenie ženy rovná 
vražde a vyžaduje krvnú pomstu. Hemor 
teda prišiel za Jakubom. Navrhoval spoje-
nie rodov aj inými manželstvami. Ponúkol 
možnosť bývať v ich krajine a voľne sa v nej 
pohybovať. Podlé správanie syna a zneucte-
nie Diny zámerne nespomenul, aby ponu-
ku predostrel v pozitívnom svetle výhod 
pre všetkých Izraelitov. Na prvý pohľad 
lukratívna materiálna ponuka však v sebe 
skrýva veľké duchovné nebezpečenstvo. 
Protirečí tradícii Jakubovej rodiny nevstu-
povať do manželstva s pohanmi, ktorí by ich 
mohli odviesť od viery v jediného pravého 
Boha Izraela. Jakubovi synovia sú na rozdiel 
od svojho otca plní hnevu a bolesti. Skôr, 
než Hemor a Sichem počujú odpoveď, si 
možno všimnúť, že dialóg sa rozvíja v dvoch 
rovinách – na rovine slov a rovine tajných 
plánov. Ľstivá odpoveď bratov je ospravedl-
nená poznámkou, že konajú v zmysle odvety 
za poškvrnenie sestry: „My nemôžeme urobiť 
takú vec, žeby sme dali našu sestru neobre-
zanému mužovi. Veď by to bola pre nás 
hanba. Len vtedy sa s vami ujednáme, keď 
sa stanete takými, ako sme my, a obreže sa 
u vás každý muž.“ Podľa rabínskych komen-
tárov zámerom bratov bolo získať späť Dinu. 
Predpokladali, že na obriezku nepristúpia 
a keby aj, mohli by sestru uniesť v čase, keď 
budú muži po zákroku oslabení. Hebrejský 
text označuje Sichema ako syna Chivvijčana 
Chamora. Chivvijčan znamená v aramejčine 
kľukatú líniu, naznačuje „hadí“ charakter. Aj 
nás sa bude snažiť diabol „kúpiť“ čímkoľvek, 
aby si nás „zasnúbil“ a naše srdce odviedol 
od Pána.

Pri bráne
Návrh sa Hemorovi a Sichemovi zapáčil. 
Ponuku prijali. Návrh o uzatvorení politickej 
zmluvy s Jakubovým kmeňom bol schvá-
lený v bráne mesta, ako to bolo zvykom 
na Blízkom východe. Pri bráne však Sichem 
pred svojimi mužmi odkrýva skutočné 
úmysly. Dozvedáme sa, že láska k Dine nie 
je jediným motívom: „Či ich čriedy, majetok 
a všetok ich dobytok nebude náš? Len im 
urobme po vôli, aby ostali u nás!“ Všetci 
bojaschopní muži súhlasili a dali sa obrezať. 
Skutočným motívom prijatia obriezky boli 
len zištné ciele a pohnútky – manželstvo 
a majetky. O duchovnej rovine obriezky tu 
niet ani zmienky.

Aj dnes niektorí ľudia krstom vstupujú 
do Cirkvi zo sebeckých, tradičných alebo 
materiálnych dôvodov. Boh stojí v ústraní 
alebo sa úplne stráca. Každý z nás by mal 

pristúpiť k bráne svojho srdca a v úprimnosti 
odpovedať na naliehavé otázky: Čo pre mňa 
znamená môj krst? Aké sú skutočné mo-
tívy môjho vzťahu s Bohom? Netúžim len 
po dobrom zdraví, požehnanom manželstve, 
vydarených deťoch, finančnej prosperite, 
výhodnom postavení v práci alebo v Cirkvi? 
Zostanem verný Ježišovi, aj keby som žiadne 
z týchto požehnaní nemal? Milujem viac 
Darcu alebo jeho dary?

Pomsta Simeona a Léviho
Na tretí deň po obriezke, keď mali Si-
chemčania horúčku, Simeon a Lévi zobrali 
spravodlivosť do vlastných rúk. Bez vedomia 
otca prepadli nič netušiace mesto a povraž-
dili všetkých mužov. Dinu odviedli, mesto 
vyrabovali, ženy, deti a dobytok odviedli 
do zajatia. Ohavná na čine Jakubových synov 
nebola samotná krvná pomsta, ale spôsob 
jej vykonania. Po úspešných rokovaniach 
o odčinení krivdy, pri ktorých sa jej zriekli, 
prichádzajú zákerne po obriezke, keď boli 
muži najzraniteľnejší. Najhoršie je, že bola 
znesvätená posvätná vec. Obriezka, kto-
rou sa Izraeliti zaviazali zachovávať Božie 
príkazy, sa stala lacným nástrojom svojvôle 
a hriechu pod falošným rúškom náboženské-
ho správania. Zlo zakryli vonkajším zachová-
vaním náboženských predpisov. Je tragédiou, 
keď sa niektorí kresťania správajú podobne. 
Schovávajú sa za Cirkev alebo cirkevné 
inštitúcie a snažia sa svoje zlé úmysly – krá-
deže, podvody, smilstvá, zneužívania, boje 
o moc a postavenie alebo rôzne klamstvá, 
osočovania a pomsty medzi členmi Cirkvi 
z akéhokoľvek dôvodu maskovať vonkajšou 
nábožnosťou a falošným pláštikom formál-
neho zachovávania Božích nariadení. Medzi 
dobrou pšenicou vždy bude rásť aj kúkoľ.

Keď sa Jakub dozvedel o vykonanej po-
mste, povedal Simeonovi a Lévimu: „Do ne-
šťastia ste ma vohnali, lebo ste ma zošklivili 
obyvateľom krajiny, Kanaánčanom a Fere-
zejcom. A ja mám len málo mužov. Ak sa oni 
spoločne postavia proti mne a budú ma biť, 
tak vyjdem navnivoč aj so svojím domom.“ 
Komentár vysvetľuje zošklivenie presnejším 
výrazom − „urobili ste ma smradľavým“. Keď 
už akt zákernej pomsty zošklivoval Jakuba 
v očiach pohanov, o čo viac my kresťania 
zošklivujeme Ježiša v očiach neveriacich, keď 
vidia dokonca aj cirkevných predstaviteľov 
medzi sebou bojovať, hnevať sa či vykonávať 
pomstu. „Lebo pre vás sa pohania rúhajú 
Božiemu menu...“ (Rim 2, 24) Simeon a Lévi 
sa snažia ospravedlniť správanie otázkou: 
„Vari mohol s našou sestrou zaobchádzať ako 
s pobehlicou?“ Neuvedomujú si, že na roz-
diel od Sichemčanov je ich zlo oveľa horšie, 
pretože bolo vykonané pod falošným rúškom 
nábožnosti.

Na zákerné počínanie patriarcha Jakub 
nezabudol ani pred svojou smrťou, keď 
im žehnal: „Simeon a Lévi sú praví bratia, 
ľstivosť a násilie sú ich zbrane, do ich kruhu 
moja duša nevkročí a k ich jednote sa moja 
sláva nepripojí! Veď vo svojej zúrivosti 
mužov povraždili a vo svojej ukrutnosti býky 
mrzačili. Nech je prekliata ich zúrivosť, lebo 
bola náramná, aj ich hnev, lebo taký hrozný 
bol! V Jakubovi ich rozdelím a rozhádžem 
ich v Izraeli.“ (Gn 49, 5 – 7) Jakub nepreklína 
synov, ale ich hnev. Pod rozptýlením kmeňa 
Simeon možno chápať jeho asimiláciu do Jú-
dovho kmeňa. Ani Léviho kmeň nedostal 
priamy podiel pri rozdeľovaní zeme, ale stal 
sa kmeňom posluhujúcim v chráme, kto-
rému ostatné kmene odovzdávali desiatky. 
V týchto veršoch sa viac zdôrazňuje sekulár-
ny rozmer Léviho kmeňa, na rozdiel od jeho 
kňazskej úlohy.

Potom, ako sa synovia zachovali k obyva-
teľom Sichemu, sa tam Jakub už nemohol 
zdržiavať. Pobral sa do Betelu, kde mu Pán 
prisľúbil ochranu a pomoc. O osude Diny 
sa z Písma už nič viac nedozvedáme. Je však 
isté, že za Sichema sa nevydala, keďže bol 
zavraždený. Jej pád sa stal osudným pre celú 
rodinu, no najmä pre ňu, lebo tým akoby 
vypadla z kruhu Božieho ľudu.

Svojvoľnosť
Príbeh o Dine ukazuje, aké ťažké dôsledky 
prináša hriech. Má vždy sociálny rozmer. 
Zasahuje aj tých druhých. Z jedného svojvoľ-
ného hriechu vzniklo veľké krviprelievanie. 
Skutok vyplývajúci z násilia plodí ďalšie ná-
silie. Neodchádzajme od učenia Cirkvi, tak 
ako odišla Dina z tábora Izraelitov. Nebuduj-
me vzťah s Bohom na zištných dôvodoch ako 
Sichem, pretože mu to prinieslo smrť. Ne-
hnevajme sa a nekonajme pomstu na vlastnú 
päsť, ako to urobili Simeon a Lévi. V takýchto 
veciach nemá Boh zaľúbenie. Ani nemlčme 
ako Jakub, keď vidíme v Cirkvi neprávosť 
a hriech. Nečakajme na „bratov“, aby to oni 
vyriešili namiesto nás. Neznevažujme svätý 
krst, ktorým sme boli pokrstení, pretože 
takto sa stávame „smradľavými“ v očiach 
pohanov. „Lebo ak dobrovoľne hrešíme 
po prijatí poznania pravdy, potom už niet 
obety za hriechy, ale iba hrozné očakávanie 
súdu a žiara ohňa, ktorý strávi protivníkov. 
Ak niekto poruší Mojžišov zákon, zomrie bez 
milosrdenstva na základe dvoch alebo troch 
svedkov, uvážte, o čo hroznejší trest si zaslúži 
ten, kto šliape po Božom Synovi, znevažuje 
krv zmluvy, v ktorej bol posvätený, a tupí 
Ducha milosti? Veď poznáme toho, ktorý 
povedal: ,Mne patrí pomsta, ja sa odplatím.‘ 
A zasa: ,Pán bude súdiť svoj ľud.‘ Je hroz-
né padnúť do rúk živého Boha.“ (Hebr 10, 
26 – 31) Využime milostivý čas a vykročme 
na cestu pokánia.
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Nedeľná liturgia

JJ
Jozef MiňoJ�

Leto využívajú mnohí veriaci na oddych. V tejto 
súvislosti je častá otázka, čo s účasťou na nedeľ-
nej svätej liturgii. Aj počas prázdnin platí tretie 
Božie prikázanie: „Pamätaj, že máš svätiť svia-
točný deň!“ Ako ho máme svätiť, nám ukazuje 
druhé cirkevné prikázanie v súlade s kódexom: 
„Veriaci v Krista sú viazaní počas nedieľ a priká-
zaných sviatkov zúčastniť sa na božskej liturgii 
alebo podľa predpisov či legitímneho zvyku 
vlastnej cirkvi sui iuris slávení božských chvál.“ 
(CCEO, kán. 881 §1) Katolíci majú povinnosť 

účasti na katolíckych liturgiách. Sviatočné dni 
okrem nedieľ, teda prikázané a odporúčané 
sviatky, ustanovuje Cirkev a sú definované 
v cirkevnom kalendári. Kódex definuje aj čas, 
kedy majú byť veriaci prítomní na slávení 
eucharistie: „Aby mohli veriaci v Krista ľahšie 
splniť túto povinnosť, ustanovuje sa užitočný 
čas, ktorý plynie od večierne vigílie až do konca 
nedele alebo prikázaného sviatku.“ (CCEO, kán. 
881 §2) Veriaci si teda môžu splniť povinnosť 
účasti od soboty večera alebo predvečera 
sviatku až do skončenia nedele (sviatku). Veľmi 
sa veriacim odporúča, aby zvlášť v tieto dni aj 
každodenne prijímali Eucharistiu. Počas týchto 
dní sa majú zdržiavať takých prác a činností, 
ktoré prekážajú vo vzdávaní kultu Bohu, v ra-

dosti vlastnej Pánovmu dňu alebo povinnému 
duševnému a telesnému oddychu. (porov. 
CCEO, kán. 881 §4)

Jestvujú ospravedlňujúce príčiny – fyzická 
alebo morálna nemožnosť, keď neúčasť na litur-
gii nie je hriechom. Týka sa ľudí, ktorí nemôžu 
prísť do chrámu zo zdravotných dôvodov (cho-
roba, staroba, úraz), z dôvodu cestovania alebo 
z dôvodu zachraňovania „strechy nad hlavou“ 
(vznikla by veľká materiálna škoda). Ospravedl-
nené sú tiež deti, ktorým rodičia bránia chodiť 
do kostola. Môže sa stať, že nie je prítomný 
kňaz a svätá liturgia sa neslávi (prípad nekres-
ťanských krajín počas dovolenky). Ospravedl-
ňujúcou príčinou je služba lásky. Týka sa ľudí, 
ktorí majú službu v prospech verejného dobra 
(zdravotníci, vojaci, policajti, dopravcovia...), 
alebo sa týka situácií, keď má prednosť služba 
lásky pred účasťou na liturgii (zostať doma pri 
chorom, pri dieťati, žatva, živelné pohromy...).

ikona Matky ustavičnej pomoci
JJ Miroslav Čajka CSsR
J� foto: www.catholictradition.org

Hovorili sme o dôležitosti verejnej 
úcty ikony Matky ustavičnej pomo-
ci z jej vlastných dejín. Pozrime sa 
na verejnú úctu ikony aj zo starších 
dejín, z dejín ikonoklazmu. Ikono-
klazmus (obrazoborectvo) je heréza, 
ktorá hlásala, že je hriechom uctievať 
ikony. Na Východe sa pod vplyvom 
tejto herézy vo veľkom ničili ikony, 
mozaiky a iné sväté obrazy. Preto sa 
v roku 787 zišiel všeobecný kon-
cil v Nicei, kde bol ikonoklazmus 
odsúdený a kde sa zdôraznilo, že 
úcta, ktorá sa vzdáva ikonám Krista 
a svätých, patrí osobám, ktoré sú 
na ikonách zobrazené. Úcta ikon 
nie je modloslužbou, akou bola na-
príklad skutočnosť, keď sa Izraeliti 
klaňali zlatému teľaťu na púšti. Pre 
nich to teľa bol boh. My kresťania 
vieme, že ikona, mozaika či socha sú 
iba obrazmi Ježiša Krista, či svätých. Úctou 
týchto ikon prejavujeme úctu osobám, ktoré 
sú tam znázornené. Je to podobné, ako keď 
rodičia majú fotografie svojich detí zavesené 
na stene alebo pri sebe.

Žijeme v čase obrazu. Podceňovať silu 
obrazu je veľká chyba. Nepriateľ našej viery 
– diabol veľmi dobre vie, akú silu má obraz. 
Dobrý obraz nám pomáha v dobrom, zlý 

nás vedie k zlu. Pozrime sa, ako diabol útočí 
zlým, zvodným či hriešnym obrazom. Koľkí 
sú otrokmi zmyselnosti cez pornografické 
„ikony“! Ikonoklasti útočili na sväté obrazy. 
Bolo to pod falošnou zámienkou, zdanlivo 
svätou, aby sme vraj neupadli do modlosluž-
by. Ale napríklad tí istí ikonoklasti nemali 
problém so sochou cisára na námestiach. 
Vidíme tú falošnosť!

Aj dnes vidíme rôzne sekty, ktoré 
obviňujú Cirkev z porušovania Božie-
ho prikázania, pričom sa odvolávajú 
na slová: „Neurobíš si nijakú podobu“ 
(Dt 5, 8), ale pritom sú falošní, ako 
boli klasickí obrazoborci, lebo oni 
sami robia pestrofarebné obrazy, keď 
ilustrujú svoje heretické publikácie, 
ktorými zvádzajú iných na svoje blu-
dy. Alebo robia filmy (čo je tiež obraz), 
kde znázorňujú náboženské témy. Pre 
nich zrazu toto prikázanie neplatí?!

Poviem to jednoducho, diabol 
používa obrazy (televízia, časopisy, 
internet) na svoje diabolské ciele, ale 
chcel by zbaviť ľudí takých obrazov, 
ktoré ich povznášajú k čnostiam a po-
máhajú privádzať k spáse.

Nedajme sa oklamať hlúposťou 
a zlobou dnešného ikonoklazmu! 
Nebojme sa zavesiť si na stenu ikonu 
Bohorodičky! Veď vo východnej 
ikonografii Mária nikdy nie je bez 
Krista! Vidíme to aj na ikone Matky 
ustavičnej pomoci. Tu vidíme, že Boh 
sa rozhodol vteliť sa z nepoškvrnenej 

Panny. Mal množstvo spôsobov, ako nás spa-
siť. Ale on si vybral práve tento: prísť na svet 
cez súhlas Panny, novej Evy. A tak ako Eva 
bola stvorená ako pomocnica prvého Adama, 
tak je Mária novou Evou, a teda pomocni-
cou nového Adama – Krista aj tých, ktorí 
sú s ním jedno telo. Preto je to ikona Matky 
ustavičnej pomoci.

(dokončenie z minulých čísel)
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Diéta
JJ Marta Gromošová
J� foto: i.ytimg.com

Najrozšírenejšiemu odvetviu v ženskom 
športe – chudnutiu do plaviek sa pravidelne 
venujem už dobrých štyridsať rokov. Objavila 
ho moja mladšia sestra. Keď sme mali okolo 
štrnásť rokov, priniesla najnovší vynález ľud-
skej sebadeštrukcie na Slovensku – balíček 
s liečivými bylinkami, čo svojou konzistenci-
ou i vôňou pripomínali dvojdňovú sečku pre 
dobytok. Mdlá farba, taký zvláštny ponožko-
vý puch... Veď hovorím, skysnuté, poseka-
né, plné vrecko aj s návodom na použitie. 
Nadšenie mojej sestry bolo bezhraničné, 
ktosi za dva dni schudol tri kilá, takže pokiaľ 
budeme ten zázrak poctivo konzumovať, 
úspech je zaručený! Plavky nám síce mama 
ušila zo sviatočných šiat, čo nám na nich naj-
prv podhla rukávy, kým dorastieme, potom 
umne vložila celkom praktické kliny z iných 
šiat, no a keď sa nám po rokoch používania 
„zbehli“, zrecyklovala ich. V sedemdesia-
tych rokoch ešte nebol nápor na ideál krásy 
taký brutálny ako dnes, ale toto bol jeden 
z okamihov, keď som plne dôverovala svojej 
mladšej sestre. Chodila na balet a veľmi dob-
re vedela, aký je svetový trend vylepšovania 
postavy, čo sa nosí, ako treba vyzerať. V tom 
čase sme už mali za sebou niekoľko odtuč-
ňovačiek, pravda, iba takých amatérskych, 
že sme nejedli po štvrtej, pili sme dva dni iba 
vodu, lebo napríklad džokejská diéta vyžado-
vala zjesť za deň celé grilované kurča, ale 
v našej rodine to bolo nepredstaviteľné, lebo 

sme nemali gril ani toľko peňazí, aby sme sa 
cez týždeň napchávali kuracinou.

Sestra teda dôkladne prečítala návod 
a navarila nám čaju. Zmysly sa veľmi vzácne 
zhodli na posúdení nápoja, ktorý vznikol. 
Pri nalievaní do tráviaceho traktu bolo treba 
zatvoriť oči a zapchať si nos. Pol litra odvaru 
sme si po bratsky rozdelili krátko po večeri. 
Potom sme si bez akéhokoľvek podozrenia 
ľahli spať. Keďže sme mali izby každá v inej 

časti domu, celkom znenazdania sme sa 
stretli v kúpeľni. Sestra veľmi svižne dobehla 
a zavrela sa na záchode. „Pohni si!“ búchala 
som jej v polospánku, ale s neznesiteľnými 
kŕčmi v bruchu na dvere. Bola rýchlejšia, 
lebo jej izba bola na prízemí, kým moja 
na prvom poschodí rodičovského domu. 
Po štyroch nočných stretnutiach som tomu 
začínala rozumieť. Chudnutie nespôsobovala 
totálna očista nášho interného prostredia, 
ale neustály pohyb po schodoch hore a dolu, 
zrýchlený presun z postele do najmenšej 
miestnosti v dome. Mama sa nás ráno pýtala, 
čo sme vystrájali, ale neprezradili sme jej nič 
z nášho nočného dobrodružstva. Celý deň 
sme obidve tŕpli, či sa zrýchlenie kroku ne-
prejaví aj napr. na vyučovaní, alebo nebodaj 
v autobuse MHD.

Už som mala dosť rokov na to, aby som 
si pamätala, že projekty mojej sestry ma 
ohrozujú na zdraví a živote, lebo jej fyzická 
zdatnosť bola zjavná a povaha oveľa dob-
rodružnejšia ako tá moja. Jasné, že sme 
neschudli, najlepšou diétou mal byť pohyb, 
pestrá a vyvážená strava, dostatok pohybu 
na čerstvom vzduchu a iné chronicky známe 
zásady zdravého životného štýlu, podporené 
kvalitným duchovným životom a pokojom 
v srdci.

Aj po päťdesiatke takmer každý týždeň, 
niekedy aj častejšie, skúšam zdravo žiť, stále 
znova opakujem tie isté dietetické chyby, 
chvíľu úspešne zlepšujem, potom zas zhor-
šujem svoju telesnú kondíciu, priveľa pracu-
jem a málo oddychujem. Niekedy sa spolie-
ham na to, že odpočívať sa má až v pokoji.

Naša cela bola prvá zľava pri schodisku uprostred budovy. Vedľa nás bol napríklad pán biskup 
Hopko s krajským tajomníkom strany, ktorý žil za vojny v Anglicku. V inej cele bol pán biskup 
Gojdič a v ďalšej pán biskup Vojtaššák.

Už prvý večer sme dlho diskutovali. Naše diskusie som zámerne usmernil od politických tém 
na náboženské, hlavne na otázku Boha a jeho existencie. Rozhovory sa pohybovali na akade-
mickej úrovni. Pri jednej príležitosti mi Dr. Husák povedal: „Ako vy ste kňazom náboženstva, 
tak ja sa považujem za kňaza komunizmu.“ Po večeroch Dr. Husák rozprával zaujímavé i hu-
morné príbehy zo svojho politického života.

S Dr. Husákom sme spolu strávili na jednej cele po 24 hodín štyri mesiace bez piatich dní. 
Poobede bola obyčajne krátka vychádzka, pri ktorej sme chodili dvaja a dvaja obyvatelia jed-
notlivých ciel asi v päťmetrovom odstupe a akákoľvek komunikácia s väzňami z iných ciel bola 
zakázaná.

Vo februári 1955, keď v Sovietskom zväze nastala výmena vrchného vedenia, sme pocítili 
na samotkách istú úľavu izolácie: dostávali sme na celu jedny noviny a mohli sme si vypožičať 
knihy. Obdobie diskusií prestalo a viac sme čítali.

Spomeniem však ešte toto. Asi po mesiaci spoločného bývania prišiel do samotiek politic-
ký vedúci a vyvolával nás po jednom z ciel na osobný rozhovor. Mňa sa pýtal, či mám nejaké 
želanie. Odpovedal som, že by som si želal mať Písmo sväté. Na otázku, s kým som v cele, som 
odpovedal: „S Dr. Husákom .“ „Ako vychádzate spolu?“ „Dobre. Ja ako katolícky kňaz a on ako 
komunista.“ „Ako bývalý komunista,“ poznamenal pán veliteľ. Ja na to: „Nie, ako presvedčený 
komunista.“

Každých štrnásť dní bola na samotkách prehliadka (vo väzenskom žargóne filcung).
Všetky nepotrebné a nepovolené veci sa habali a vyhadzovali.

(z knihy Ján Mastiliak: Hrsť spomienok)
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poNDelok 1. august
Vynesenie svätého Kríža. Makabejskí mučeníci
Čítania: 2 Kor 5, 10 – 15, zač. 179; Mk 1, 9 – 15, zač. 2 (rad.); 1 Kor 1, 18 
– 24, zač. 125; Jn 19, 6 – 11 . 13 – 20 . 25 – 28a. 30b – 35, zač. 60 (krížu); 
Hebr 11, 33 – 12, 2a, zač. 330; Mt 10, 32 – 33. 37 – 38; 19, 27 – 30, zač. 38 
(mučeníkom)
Žena, hľa, tvoj syn! (Jn 19, 26)
Vo svojej poslednej vôli Syn rozširuje materstvo svojej matky 
a vyhlasuje ju za Matku celého ľudstva. Ján, prvý „nový syn“, objíma 
tú, ktorú Ježiš dal za Matku jemu i nám. Stáva sa prvým ľudským 
synom Božej Matky. Pán Ježiš dal Jána za syna tej, ktorú anjel 
pozdravil ako plnú milosti. Jeho meno znamená „Pán je milostivý“. 
Ako pri zvestovaní Božieho materstva i tu Mária prijíma Božiu vôľu 
ako služobnica Pána.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Krížu. 
Namiesto Svätý Bože sa spieva Tvojmu Krížu. (HS: 159; PZ: 114; HP: 
114)

Utorok 2. august
Prenesenie ostatkov prvomučeníka Štefana
Čítania: 2 Kor 5, 15 – 21, zač. 180; Mk 1, 16 – 22, zač. 3 (rad.); Sk 6, 8 – 
7, 5a. 47 – 60, zač. 17; Mt 21, 33 – 42, zač. 87 (sv.)
Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. (Mk 1, 17)
Byť rybárom znamená byť trpezlivý. Čakať niekedy aj dlho na to, kým 
sa chytí nejaká ryba. Byť rybárom ľudí znamená loviť pre Ježiša. Mať 
trpezlivosť s ľuďmi. Najťažšia práca je tá s ľuďmi. Vedia to rodičia, 
učitelia, kňazi... Je to povolanie od Pána. Nech nám všetkým dáva 
trpezlivosť rybárov. Aby sme neprestávali viesť k nemu slovom 
i príkladom tých, ktorí nám z Božej moci boli zverení.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 
109; HP: 110)

streDa 3. august
Prepodobní Izák, Dalmat a Faust
Čítania: 2 Kor 6, 11 – 16, zač. 182; Mk 1, 23 – 28, zač. 4 (rad.)
A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine. 
(Mk 1, 28)
Tento verš by sme mohli parafrázovať takto: Ako sa Boh dostal do rečí 
ľudí. Príbeh z evanjelia hovorí o tom, že dvoma spôsobmi. Tým, že 
učil, a tým, že pomohol človeku. Oslobodil ho od zlého ducha, ktorý 
ho trápil. Pomohol mu dôjsť v živote k niečomu lepšiemu. Necítime 
potrebu dostať sa do rečí ľudí. Ale napriek tomu potrebujeme 
pomáhať druhým k lepšiemu životu.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 
111; HP: 112)

Štvrtok 4. august
Siedmi mladíci z Efezu
Čítania: 2 Kor 7, 1 – 10a, zač. 183; Mk 1, 29 – 35, zač. 5 (rad.)
Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. (Mk 1, 35)
Vzácny príklad pre nás ľudí. Boh, ktorý sa modlí. Syn sa rozpráva so 
svojím Otcom. Skoro ráno odchádza do samoty, na pusté miesto, 
aby sa rozprával s Otcom. Nech sa aj naše dni začínajú modlitbou. 
V nej poďakujeme Otcovi za nové ráno, do ktorého sme sa prebudili. 
Poprosíme ho o  požehnanie do nového dňa pre seba i svojich 
blízkych. A pozveme ho, aby tento deň prežíval spolu s nami.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 
112; HP: 113)

piatok 5. august
Obdobie pred sviatkom Premenenia Pána. Mučeník Eusignios
Čítania: 2 Kor 7, 10 – 16, zač. 184; Mk 2, 18 – 22, zač. 9 (rad.)

Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť. (Mk 2, 19)
Ježiš je s nami. Vždy a všade. Ako ženích na svadbe. A my sme 
v jeho prítomnosti svadobní hostia. A tí nemôžu na svadbe plakať 
a smútiť. Pozývajme sa k radosti, usmievajme sa na ľudí okolo seba, 
rozdávajme potešenie naokolo. Nech svet vidí Ježišových učeníkov, 
ktorí nemajú podliehať smútkom tohto sveta, ale žiť v radosti, ktorú 
prináša Ježiš a ktorá sa nikdy nekončí ani neskončí.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z obdobia 
pred sviatkom, Sláva, I teraz, kondák z obdobia pred sviatkom. 
Ostatné z dňa. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 159, 404; PZ: 114, 387; HP: 
114, 418)

soBota 6. august
Premenenie Pána

Čítania: 2 Pt 1, 10 – 19, zač. 65; Mt 17, 1 – 9, zač. 70 (sviatku)
Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu 
zbelel ako svetlo. (Mt 17, 2)
Po spáchaní hriechu povedal Boh Adamovi: „V pote svojej tváre budeš 
jesť svoj chlieb.“ A skôr, než ich vykázal z raja, urobil Adamovi a jeho 
žene kožený odev a obliekol ich. Na vrchu Tábor došlo k zaujímavej 
premene. Premenila sa Ježišova tvár a jeho odev. To, čo bolo 
postihnuté trestom v raji, dôjde k svojej premene. Naša tvár i telo sa 
stanú oslávené.
Liturgia: Menlivé časti zo sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. Odporúčaný sviatok. Myrova-
nie. Svätenie ovocia (HS: 405; PZ: 387; HP: 418)

NeDeĽa 7. august
Dvanásta nedeľa po Päťdesiatnici 
Prepodobný mučeník Domécius
Čítania: 1 Kor 15,1 – 11, zač. 158; Mt 19, 16 – 26, zač. 79 (rad.)
Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným 
a budeš mať poklad v nebi. (Mt 19, 21)
V humoristickej relácii Nikto nie je dokonalý majú ľudia odpovedať 
na rôzne otázky, často jednoduché, ale povedané ako chytáky. Popri 
väčšine humorných odpovedí zaznie občas aj správna. Diváci sa bavia 
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na povrchných znalostiach odpovedajúcich. Božie slovo nás všetkých 
vyzýva k dokonalosti. Máme byť dokonalí ako náš nebeský Otec. 
Ježiš nám ukazuje, ktorá cesta nás privedie k takejto dokonalosti. 
Choď, predaj, čo máš, a rozdaj chudobným. Všetko, čo vlastníme, nás 
púta k tomuto svetu a často bráni vidieť Boha a ísť za ním. Rozdávať 
iným znamená odlepiť oči od toho, čo máme, a vidieť blížnych 
a ich potreby. Boží Syn nám chce ukázať cestu slobody a nelipnutia 
na pozemských veciach. Cesta do neba je cestou k dokonalosti 
a napodobňovania Božej dobroty. Ak chceš byť dokonalý. 
Mnohí sa uspokoja so svojou priemernosťou, povedia, že nie sú 
najhorší. Ale ani nechcú byť lepší. Povedia, že nepotrebujú byť 
lepší. Ježiš nevraví o sebauspokojovaní. Pozýva nás vyjsť zo šedého 
priemeru, postaviť sa do služby biednejším, neostať pripútaný 
srdcom a mysľou k veciam tohto sveta. Náš pohľad vždy ostáva visieť 
na tom, čo považujeme za podstatné. Boh nás však pozýva hľadať 
jeho kráľovstvo. A všetko, čo potrebujeme, nám pridá. Tento svet 
hovorí, že nikto nie je dokonalý. Ježiš nám hovorí, aby sme nepodľahli 
tomuto tvrdeniu, ale smerovali krok za krokom k dokonalosti.
Liturgia: Hlas 3. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá 
a druhá antifóna zo sviatku Premenenia a tretia každodenná s pripi-
vom zo sviatku Premenenia). Tropár z hlasu a zo sviatku Premenenia, 
Sláva, kondák z hlasu, I teraz, kondák zo sviatku Premenenia. Ostat-
né z hlasu a zo sviatku Premenenia. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Zvelebuj a deviaty irmos z utierne sviatku. (HS: 144, 405; PZ: 99, 387; 
HP: 100, 418)

poNDelok 8. august
Biskup Emilián Vyznávač
Čítania: 2 Kor 8, 7 – 15, zač. 186; Mk 3, 6 – 12, zač. 11 (rad.)
Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. (Mk 3, 7)
Utiahnuť sa znamená prestať byť činným na verejnosti. Boží 
Syn prišiel na svet kvôli ľuďom, aby im slúžil, pomáhal, učil ich, 
uzdravoval, uspokojoval potreby tela i duše. Neskrýval sa pred nimi. 
Dovolil, aby ho nasledovali i vtedy, keď chcel byť osamote. Vedel, že 
ho potrebujú, že sami si nepomôžu, ak im nepomôže on. A tam, kam 
neprišli zástupy, bral svojich učeníkov, aby bol s ľuďmi.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
antifóna zo sviatku Premenenia a tretia každodenná s pripivom zo 
sviatku Premenenia). Vchod každodenný s refrénom sviatku Preme-
nenia. Menlivé časti zo sviatku Premenenia (HS: 405; PZ: 387; HP: 
418)

Utorok 9. august
Apoštol Matej
Čítania: 2 Kor 8, 16 – 9, 5, zač. 187; Mk 3, 13 – 19, zač. 12 (rad.) Sk 1, 12 
– 17. 21 – 26, zač. 2; Lk 9, 1 – 6, zač. 40 (sv.)
Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal 
kázať. (Mk 3, 14)
Vyberáme si svojich priateľov, životného partnera, spoločníkov 
na dovolenku... Aj Boh si vyberá ľudí, aby boli s ním. Prvý dôvod 
tohto výberu je, aby ohlasovali evanjelium slovom i životom. 
Ako kňazi, zasvätené osoby, rodičia, učitelia, vychovávatelia. Ale 
i v každom zamestnaní. Je to Božie povolanie, na ktoré máme byť 
najviac hrdí. Keď ho plníme, sme s naším Pánom.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
sviatku Premenenia, tretia každodenná s pripivom sviatku Premene-
nia). Vchod každodenný s refrénom sviatku Premenenia. Tropár zo 
sviatku Premenenia a apoštolovi, Sláva, kondák apoštolovi, I teraz, 
kondák zo sviatku Premenenia. Ostatné zo sviatku Premenenia 
a apoštolovi. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos 
z utierne sviatku Premenenia. (HS: 405; PZ: 387; HP: 418)

streDa 10. august
Mučeník a archidiakon Vavrinec
Čítania: 2 Kor 9, 12 – 10, 7, zač. 189; Mk 3, 20 – 27, zač. 13 (rad.)
Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov. (Mk 3, 22)
Poznáte vzorec odplaty: kto do teba kameňom, ty doňho chlebom? 
Hovorí o mäkkosti srdca, ktoré neodpláca zlým za zlé, ale 
dobrým za zlé. Zlom nemožno odstrániť zlo. Dá sa len nastúpiť 
do nezastavujúceho sa kolotoča zla, ktoré sa nikdy neskončí. 
Nedá sa bojovať zlom proti zlu. Len mäkkým a láskavým srdcom, 
ktoré namiesto kameňa berie do rúk chlieb, aby ho podalo svojmu 
nepriateľovi.
Liturgia: Všetko ako 8. augusta

Štvrtok 11. august
Mučeník Euplos
Čítania: 2 Kor 10, 7 – 18, zač. 190; Mk 3, 28 – 35, zač. 14 (rad.)
Kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka. (Mk 3, 35)
Byť členom izraelského národa znamenalo prijať obriezku. Kto prijal 
obriezku, stával sa príslušníkom Božieho ľudu. Byť členom rodiny 
znamená mať pokrvné alebo príbuzenské vzťahy s ľuďmi, ktorých 
voláme najbližší. Byť členom Ježišovej rodiny neznamená ani mať 
spoločný vonkajší znak na tele, ani byť spojený s inými spoločnou 
krvou a predkami. Črtou tejto rodiny je plnenie Božej vôle.
Liturgia: Všetko ako 8. augusta

piatok 12. august
Mučeníci Fótios a Anikét
Čítania: 2 Kor 11, 5 – 21a, zač. 192; Mk 4, 1 – 9, zač. 15 (rad.)
Rozsievač vyšiel rozsievať. (Mk 4, 3)
Ešte i dnes možno vidieť na poli ľudí, ktorí rozsievajú semeno 
v nádeji, že im prinesie úrodu. O čo viac v živote zasievame iné 
semeno a čakáme na úrodu. Rodičia na úrodu výchovy detí. Učitelia 
na úrodu odovzdávaných vedomostí. Kňazi na úrodu nábožného 
života veriacich. Tiež na úrodu dobrých vzťahov, lásky, pokoja... Nech 
nám úsilie rozsievať prináša bohatú odmenu na všetkých poliach, kde 
pracujeme.
Liturgia: Všetko ako 8. augusta. Zdržanlivosť od mäsa

soBota 13. august
Prepodobný Maxim Vyznávač
Čítania: 1 Kor 2, 6 – 9, zač. 126; Mt 22, 15 – 22, zač. 90 (rad.)
Čí je tento obraz a nápis? (Mt 22, 20)
Keď Boh stvoril človeka, urobil ho na svoj obraz. Adamovi sa narodil 
syn Set, ktorý bol podľa jeho obrazu. Dieťa prichádza na svet ako 
obraz svojich rodičov. Byť stvorený na Boží obraz znamená mať 
vysokú hodnotu. Znamená to, že sme zástupcami Boha na zemi. 
A pretože Boh je láska, aj náš život má byť obrazom lásky. V mojom 
srdci, v manželstve, rodine... V tom sa deti majú podobať svojim 
rodičom.
Liturgia: Všetko ako 8. augusta

NeDeĽa 14. august
Jedenásta nedeľa po Päťdesiatnici. Obdobie pred sviatkom 
Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Prorok Micheáš
Čítania: 1 Kor 16, 13 – 24, zač. 166; Mt 21, 21, 33 – 42, zač. 87 (rad.)
Vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odo-
vzdávať úrodu. (Mt 21, 41)
Vedeli ste, že vinica patrí v Božom slove k obrazom nového života? 
Medzi prvé aktivity, ktorým sa venoval Noe, keď vyšiel z korába 
so svojimi synmi a zvieratami, ktoré sa zachránili pred potopou 
sveta, bolo to, že začal obrábať zem a vysadil vinicu. Vinica ako 
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začiatok nového života. Izraeliti počas štyridsaťročného putovania 
Sinajskou púšťou do zasľúbenej zeme mali často pokušenie vrátiť sa 
do Egypta, k starému životu. Vyčítali vodcom Mojžišovi a Áronovi, 
že ich nevoviedli do krajiny mlieka a medu, ale na toto zlé miesto, 
kde niet ani viníc, a nedali im do vlastníctva ani polia, ani vinice. 
Vinica – obraz túžby po novom, lepšom živote. Pozitívnym Božím 
prísľubom pre ľud, ktorý vstupoval do Kanaánu, bolo i to, že Pán im 
dá i vinice, ktoré nesadili, a z ktorých budú jesť. Vinica ako obraz 
nového požehnania v živote, ktoré dáva Boh zadarmo svojmu ľudu. 
Prorok Izaiáš hovorí o novom nebi a novej zemi, ktoré budú stvorené 
namiesto starých. Ľudia tam budú sadiť vinice a sýtiť sa ich plodmi. 
Vinica ako obraz nového sveta, ktorým Boh nahradí starý svet. 
V Ježišovom podobenstve o vinohradníkoch sa hovorí o tom, že pán 
vinice odstráni vinohradníkov, ktorí mu odmietli dať výnos z vinice 
a namiesto toho bili, potupovali jeho sluhov a zabili syna, ktorého 
k nim napokon poslal. Vinicu dá iným vinohradníkom, ktorí mu 
budú načas odovzdávať úrodu. Tu je vinica obrazom Cirkvi, nového 
Božieho ľudu, ktorý dostane Božiu vinicu, aby sa o ňu staral.
Liturgia: Hlas 4. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hla-
su a obdobia pred sviatkom Zosnutia, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, 
kondák z obdobia pred sviatkom. Ostatné z hlasu (HS: 145, 410; PZ: 
145, 393; HP: 101, 424)

Jozef Ivan

poNDelok 15. august
Zosnutie Presvätej Bohorodičky

Čítania: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54
Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? (Lk 10, 40)
Marta zahĺbená do starostí okolo hosťa znervóznela natoľko, že bol 
do tohto ,,problému“ zatiahnutý aj Kristus. Pohltená starosťami 
videla iba jednu potrebu – slúžiť hosťovi. No Kristus jej pohostinnosť 
obrátil na ,,potrebné je len jedno“ – nezabudnúť v návale starosti mať 
uprostred Krista. Inak by sa z nás stali nervózni a ustaviční dudroši. 
Vyberajme si podiel, o ktorý neprídeme ani po smrti.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo 
sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne 
sviatku. Prikázaný sviatok. Myrovanie (HS: 410; PZ: 393; HP: 426)

Utorok 16. august
Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu
Čítania: Kol 1, 12 – 18, zač. 250 alebo 2 Kor 3, 4 – 11, zač. 173; Lk 9, 51 
– 56; 10, 22 – 24, zač. 48b (obrazu); 2 Kor 12, 20 – 13, 2, zač 196; Mk 4, 
24 – 34, zač. 17 (rad.)
Nie že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, akoby to 
bolo z nás, ale naša schopnosť je z Boha. (2 Kor 3, 5)
Apoštol Pavol po svojom obrátení mnohé veci a udalosti vo svojom 
živote hodnotí v inom svetle. Nie sú to náhody, zhoda okolností či 
osud. Každá jeho aktivita, snaha bola možná iba skrze Boha. To platí 
aj o spáse kresťana, keď apoštol Pavol hovorí: ,,Lebo milosťou ste 
spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba, je to Boží dar.“ (Ef 2, 8) 
Boh nielenže ponúka večnosť každému z nás, ale dáva aj prostriedky 
na dosiahnutie. Preto pre kresťana niet výhovorky.
Liturgia: Všetko ako 15. augusta (HS: 410; PZ: 393; HP: 426)

streDa 17. august
Mučeník Myrón
Čítania: 2 Kor 13, 3 – 13, zač. 197; Mk 4, 35 – 41, zač. 18 (rad.)
Prenikol ich veľký strach a jeden druhému hovorili: ktože je to, že 
ho počúva i vietor, i more? (Mk 4, 41)
Je to paradox, ale Kristovo utíšenie na mori a záchrana učeníkov 
vyvolali strach. Strach je definovaný ako pocit znepokojenia 
z hroziaceho zla. Zaiste každého z nás zastihne strach a neistota. 
Lenže tak ako bol Kristus v ich prítomnosti, je aj v našej. Je len 
dôležité túto prítomnosť prehlbovať v Kristovom spoločenstve – 
Cirkvi. Ona jediná nám sprostredkuje záchranu duše i tela.
Liturgia: Všetko ako 15. augusta (HS: 410; PZ: 393; HP: 426)

Štvrtok 18. august
Mučeníci Flórus a Laurus
Čítania: Gal 1, 1 – 10. 1, 20 – 2, 5, zač. 198; Mk 5, 1 – 20, zač. 19 (rad.)
A úpenlivo ho prosil, aby ich z toho kraja neposielal preč. (Mk 5, 
10)
Gadarský kraj patril medzi najviac pohanské kraje, kde si 
Kristus dovolil vstúpiť, aby priniesol ,,svetlo na osvietenie pohanov“. 
Duch zlého prosil Krista o výnimku. Aby aspoň v tom kraji mohol žiť. 
Kristus neváhal nechať zahynúť čriedu svíň, aby radikálnejšie ukázal 
silu zla a hriechu. Lenže obyvatelia radšej videli hmotné škody ako 
ľudskú radosť z oslobodenia.
Liturgia: Všetko ako 15. augusta (HS: 410; PZ: 393; HP: 426)

piatok 19. august
Mučeníci Andrej Stratopedarcha a spol.
Čítania: Gal 2, 6 – 10 zač. 201; Mk 5, 22 – 24. 5, 35 – 6, 1, zač. 20 (rad.)
Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. (Lk 21, 17)
Slová, ktoré by za bežných okolností zaiste nikoho nepovzbudili. 
Kristus však nimi adresuje viac, pretože smeruje k zachovaniu 
vernosti. Naša vernosť sa ukazuje cez krízy a utrpenia. Znášanie 
nenávisti pre Krista prináša pravý a nekonečný život – večnosť. Či 
vám môže dať niekto zo sveta viac za takú vernosť?
Liturgia: Všetko ako 15. augusta. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 410; PZ: 
393; HP: 426)

soBota 20. august
Prorok Samuel
Čítania: 1 Kor 4, 1 – 5, zač. 130; Mt 23, 1 – 12, zač. 93
Najväčší z vás bude vaším sluhom. (Mt 23, 11)
Poznáme to všetci dobre – vieme potešiť z pracovného povýšenia 
kolegu, kamaráta, priateľa. Všetci by sme chceli čímsi vynikať. 
Kristus svojim učeníkom hovorí, že veľkosť spočíva iba v službe. 
Svoju veľkosť, veľkosť kresťana spoznáš iba v službe lásky. Tak ako je 
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sluha závislý od svojho pána, taká má byť naša odovzdanosť službe 
blížnym.
Liturgia: Všetko ako 15. augusta (HS: 410; PZ: 393; HP: 426)

NeDeĽa 21. august
Štrnásta nedeľa po Päťdesiatnici. Apoštol Tadeáš
Čítania: 2 Kor 1, 21 – 2, 4, zač. 170; Mt 22, 1 – 14, zač. 89 (rad.)
Choďte teda na rázcestia a koho nájdete, pozvite na svadbu. (Mt 
22, 9)
„Chcem Cirkev doráňanú, odretú a špinavú, pretože je vonku 
na uliciach.“ Takýmito slovami opísal pôsobenie Cirkvi Svätý Otec 
František. V Kristovej žiadosti je zopakované to isté. Všetky rázcestia 
sú body, kde dochádza k dôležitým rozhodnutiam človeka. Tam 
má byť Cirkev – biskup, kňaz, kresťan. Dávať ponuku správnych 
rozhodnutí vedúcich k radosti ako pri svadobnej hostine. Pozvanie 
má zaznievať neustále. Cirkev sa podobá rieke, ktorá preteká cez 
les. Prichádza k nej všetko stvorenstvo, ktoré potrebuje vodu, aby si 
uhasilo smäd. No nesmieme zabúdať ani na odpoveď na pozvanie 
a na to, že každý z nás je na ceste.  
Liturgia: Hlas 5. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu 
a zo sviatku Zosnutia, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, kondák zo 
sviatku. Ostatné z hlasu. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. 
irmos z utierne sviatku. (HS: 148, 410; PZ: 101, 393; HP: 102, 426)

poNDelok 22. august
Mučeník Agatonik a spol.
Čítania: Gal 2, 11 – 16, zač. 202; Mk 5, 24 – 34, zač. 21 (rad.)
Ale keď prišli, odťahoval sa a oddeľoval, lebo sa bál tých, čo boli 
z obriezky. (Gal 2, 12)
Obrátenie apoštola Pavla však neprinieslo odvrátenie od človeka 
,,Starého zákona“. Pavol pripomína všetkým, ktorí by chceli 
oddeľovať, robiť sa dokonalejšími vo viere, že všetci, ktorí prijali 
Krista, sú jedno, ako píše apoštol: ,,Už niet Žida ani Gréka, niet 
otroka, ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden 
v Kristovi Ježišovi.“
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 155; 
PZ: 109; HP: 110)

Utorok 23. august
Mučeník Lupus
Čítania: Gal 2, 21 – 3, 7, zač. 204; Mk 6, 1 – 7, zač. 22 (rad.)
A čudoval sa ich nevere. (Mk 6, 6)
Židov, ktorí videli už mnohé uzdravenia, oslobodenia od zlých 
duchov, to nijako nepriviedlo k opravdivej viere. Mnohých 
nepresvedčila žiadna Božia moc, sila slova, ale čo je horšie, ani láska 
k blížnemu, cez ktorú chcel Kristus najviac pôsobiť. Ale tým, čo ho 
prijali, dal moc. Moc, ktorá uzdravovala aj po Kristovom odchode zo 
sveta.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 
109; HP: 110)

streDa 24. august
Hieromučeník Eutychés
Čítania: Gal 3, 15 – 22, zač. 207; Mk 6, 7 – 13, zač. 23 (rad.)
A dal im moc nad nečistými duchmi. (Mk 6, 7)
Kristus si Božiu moc, ktorou disponoval, nenechával pre seba. 
Odovzdáva ju všetkým tým, ktorí po nej túžia. Nemusíme sústrediť 
svoju pozornosť hneď len priamo na posadnutie. Každá sviatosť, 
no zvlášť zmierenie s Bohom, nám nanovo umožňuje prijať Svätého 
Ducha. On spolupôsobí na rozvoji našej svätosti. 
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 
111; HP: 112)

Štvrtok 25. august
Bl. hieromučeník Metod Dominik Trčka
Čítania: 2 Tim 1, 8 – 18, zač. 291; Mk 8, 34b – 9, 1, zač. 37 (bl.)
Lebo za čo vymení človek svoju dušu?! (Mk 8, 37)
Je normálne, že ak sa nám v živote nejaký spotrebič pokazí a stratí 
svoju funkciu, buď ho dávame  opraviť, alebo ho vyhodíme. Ak je 
v záručnej lehote, môžeme ho vymeniť. Všetkými formami môže 
prejsť aj ľudská duša. Buď sa budeme snažiť o nápravu svojho srdca 
v podobe zmeny a prístupu k životu, k viere, k Bohu, alebo na jej 
miesto príde čosi nové.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti bl. 
Metodovi (HS: 414; PZ: 397; HP: 430)

piatok 26. august
Mučeníci Adrián a Natália
Čítania: Gal 4, 8 – 21, zač. 210; Mk 6, 45 – 53, zač. 26 (rad.)
Stal som sa vaším nepriateľom, keď vám hovorím pravdu? (Gal 4, 
16)
Kto z nás by nepoznal ten pocit, o ktorom hovorí apoštol Pavol. 
Hoci ho adresuje galatskej cirkvi, je aj pre nás všetkých otázkou, 
či nekráčame podobným smerom. Kristus povedal: ,,Pravda vás 
oslobodí.“ Pravda je oslobodenie a budovanie vlastnej pokory. Ak 
chceme napredovať k pravej dokonalosti, musíme kráčať týmto 
smerom.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

soBota 27. august
Prepodobný Pimen
Čítania: 1 Kor 4, 17 – 5, 5, zač. 132; Mt 24, 1 – 13, zač. 97 (rad.)
Nezáviďme jeden druhému. (Gal 5, 26)
,,Človek urobí veľa, aby ho milovali, a všetko, aby mu závideli.“ 
Takto vyjadril schopnosť závisti u človeka americký spisovateľ Mark 
Twain. Je priam neuveriteľné, koľko energie človek dokáže vynaložiť 
na takúto vec. Skúsme viac pozerať do svojho vzťahu s Bohom, koľko 
požehnania a nezaslúžených darov sme dostali. Neberme až tak 
vážne svoje úspechy. Všetky aj tak patria Bohu.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ: 
115; HP: 115)

NeDeĽa 28. august
Pätnásta nedeľa po Päťdesiatnici 
Prepodobný Mojžiš Etiópsky
Čítania: 2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176; Mt 22, 35 – 46, zač. 92 (rad.)
Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch 
prikázaniach spočíva celý zákon i proroci. (Mt 22, 39b – 40)
Ktovie, čo všetko čakali poprední predstavitelia židovského národa 
v osobe Ježiša Krista. Slová, ktoré adresoval prítomným, ich veľmi 
nepotešili. Pretože im znova pripomenul, že už od čias ,,zákona 
i prorokov“ ide celý život len o lásku. Lásku, ktorá sa začína v nás 
a smeruje k druhému. Ak sme my sami naplnení nespokojnosťou 
a všetko od nás je nedokonalé, je čas zamyslieť sa, ako milujeme 
samých seba. Potrebujeme najprv spoznať svoje ,,mantinely 
dokonalosti“, a tie nás privedú k novému spôsobu uvažovania, 
ktoré nám už nedovolí hľadieť na blížneho tak ako kedysi. Ale 
nezabudnime, že všetka zmena je z milosti, o ktorú treba ustavične 
prosiť.
Liturgia: Hlas 6. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti 
z hlasu (HS: 149; PZ: 103; HP: 104)

Peter Jambor
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la angustifolia) rastie do výšky 50 
– 60 cm. Má rada teplo a sucho. 
Zle znáša nízke teploty, preto ju 
v zime musíme chrániť ihličím 
alebo prenesením do pivnice. 
Kvety (sušíme pri 35 °C) sú typic-
ké svojou modro-fialovou farbou 
a krásnou aromatickou vôňou, 
obsahujú blahodarné silice, ktoré 
upokojujú nervový systém, zlep-
šujú psychickú odolnosť a majú 
protizápalové účinky. Levanduľa 

zlepšuje liečenie kožných ochorení, podporuje hojenie rán, pomáha 
pri problémoch so spánkom, uvoľňuje migrénové stavy, znižuje vysoký 
krvný tlak... Listy levandule si nájdu uplatnenie aj v kuchyni. V malom 
množstve ich môžeme pridať k pečenému mäsu a rybám, hodia sa 
do hubových jedál a šalátov. Tvoria súčasť provensalského korenia.

Levanduľová soľ
Podomácky pripravená môže byť dekoráciou a zároveň liečivým 

kúpeľom vhodným pre ľudí s lupienkou a inými kožnými problémami. 
Do sklenej fľaše postupne striedavo vrstvíme hrubozrnnú soľ a čerstvé 
kvety levandule. Po mesiaci môžeme začať používať do kúpeľa.

Mafiny

Cez prázdniny môžeme 
prekvapiť rodičov sladkou 
pochúťkou s čokoládou alebo 
sviežim sezónnym ovocím. 
Mafiny sú veľmi jednoduché, 
praktické a nezaťažia nás nezvládnuteľným umývaním špinavých 
riadov. A nepotrebujete ani neposlušnú kuchynskú váhu.

Potrebujeme: 200 g čokolády na varenie alebo ovocie, napr. 
jablká.

Suchá zmes: 2 hrnčeky polohrubej múky, 1 hrnček kryštálového 
cukru, 1 balíček prášku do pečiva, štipku soli

Mokrá zmes: 1 hrnček mlieka, ½ hrnčeka oleja, 2 vajcia
Ako na to? Plech na mafiny si vyložíme papierovými košíčkami 

(ako formičku na košíčky možno použiť aj hliníkové obaly z pašté-
ty). Zmiešame osobitne suchú zmes a osobitne mokrú zmes. 
Mokrú zmes vlejeme do suchej zmesi. Vymiešame hladké cesto. 
Naplníme košíčky a navrch pridáme kúsok čokolády na varenie 
alebo jablká (príp. iné ovocie). Pečieme pri teplote 190 °C 15 – 20 
minút. Nakoniec ich posypeme práškovým cukrom.

Dobrú chuť vám praje Samo Kolesár.

Fascinujúci vzduch

Vzduch je zmes viacerých plynov. Potrebuje 
ho k životu každá rastlina, živočích, ale aj 
človek. Pohybujúci sa vzduch tlačí na všetko, 
čo mu príde do cesty, šuchorí lístím, dvíha 
šarkany do výšok, ale aj ženie lode do diaľav. 
Vzduch tvoria z prevažnej časti plyny bez 
farby a zápachu. Vzduch sa skladá zo 78  % 
dusíka, 21 % kyslíka a 1  % iných plynných 
látok (oxid uhličitý, vodná para, vzácne plyny 
a pod.). Neznečistený vzduch je základnou 
zložkou životného prostredia. Čistý vzduch 
je taký, ktorý nespôsobuje žiadne škodlivé 
účinky.

Vedeli ste, že...
Vzduch tvorí atmosféru Zeme, ktorá sa 

skladá z piatich vrstiev: troposféra (je naj-
nižšie), stratosféra, mezosféra, termosféra, 
exosféra, ktorá prechádza do vesmíru.

Pre ľudský život je vzduch nevyhnutný. 
Dýchaním sa privádza do tela kyslík a odvá-
dza oxid uhličitý. 

Svetový šampión vo voľnom potápaní 
Stig Serverinsen v sebe vyvinul nadľudskú 
schopnosť plávať v hĺbkach, v ktorých by sa 
bežnému človeku zmrštili pľúca na veľkosť 
vajíčka. Stig je držiteľom svetového rekordu, 
keď zadržal dych až na 22 minút. 

Pneumatiky auta napumpované vzdu-
chom pod tlakom sú pevné, no pritom pruž-
né, takže tlmia nárazy na cestné nerovnosti, 
a tým jazdu robia plynulejšou.

Mnohé nástroje, napríklad zbíjačky, sú 
poháňané vzduchom pod vysokým tlakom, 
ktorý sa vytvára mechanickými pumpami.

Rozdiely v tlaku vzduchu využívame na pre-
miestňovanie kvapalín a pevných predmetov. 
Napríklad, keď pijeme limonádu slamkou, 
využívame pľúca ako pumpu, aby sme znížili 
tlak vzduchu nad kvapalinou v slamke.

Množstvo znečisťujúcich látok, škodlivín 
v ovzduší je ohromné. Z nich je najväčšie 
množstvo oxidu uhoľnatého CO a oxidu 
siričitého SO2, ďalej sú vo vzduchu prítomné 
oxidy dusíka, toxické pary a prach.

Keď je vzduch príliš nasiaknutý škodlivi-
nami, až tak, že je viditeľný, dostáva pome-
novanie smog. Najväčšie hodnoty smogu boli 
namerané v mestách, kde je široko rozvinutý 
priemysel a kde sa pri výrobe spaľuje uhlie. 
Napr. v Pekingu boli namerané hodnoty, kto-
ré 45-krát presahovali odporúčanú bezpečnú 
hranicu.

Každý rok na jar sa nad Antarktídou otvára 
neviditeľná diera v ozónovej vrstve, jej rozlo-
ha je trikrát väčšia ako rozloha USA.

Odhaduje sa, že úbytok 10 % ozónu by 
v roku 2050 viedol k štyrom miliónom prípa-
dov očného zákalu navyše, a to len v USA.

V celom svete sa hľadá náhrada za freóny 
a iné látky rozkladajúce ozón.

Rakúsky študent Kristof Retezár predstavil 
prototyp unikátnej cyklistickej fľaše, ktorá po-
čas cesty na bicykli dokáže premeniť vzduch 
na vodu a počas pohybu kondenzuje vlhkosť 
vo vzduchu na pitnú vodu, kde sa potom voda 
uskladňuje na ďalšie použitie. Prístroj, ktorý 
sa nachádza vo fáze prototypu, obsahuje aj 
filtre zabraňujúce prenikaniu prachu do fľaše. 
Na zdokonalení filtračného systému, ktorý by 
sprostredkoval pitnú vodu aj v znečistených 
oblastiach, študent ešte pracuje.

Znečisťovanie ovzdušia predstavuje 
činnosť, pri ktorej dochádza k vypúšťaniu 
znečisťujúcich látok do atmosféry. Tieto 
látky priamo alebo po chemických zmenách 
v ovzduší, prípadne v spolupôsobení s inou 
látkou nepriaznivo ovplyvňujú životné 
prostredie. Medzi znečisťujúce zložky zahr-
ňujeme v širšom chápaní i škodlivé elektro-
magnetické žiarenie, hluk či teplo. (Ondrej 
Miškovič; foto: flickr.com)
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Dýchaš život?
V období dovoleniek si mnohí ľudia idú 
vydýchnuť. Niektorí k moru, niektorí 
do hôr. Málokto si plánuje dovolenku 
v nejakom veľkomeste plnom ruchu, 
prehriateho a znečisteného vzduchu. 
Rýchly a hektický spôsob života potrebu-
je na chvíľu zmenu. Človek si potrebuje 
vydýchnuť a načerpať nové sily do každo-
denných povinností a starostí.

Otvoriť okno a nadýchnuť sa ranného 
čerstvého vzduchu je veľmi príjemné. Ba 
dokonca aj zdravé. Mnohým astmatikom 
určite pomáha pobyt pri mori či v hor-
skom prostredí. Raz som sa rozprával 
s čašníkom vo Vysokých Tatrách, ktorého 
prízvuk prezrádzal, že nie je Tatranec. 
Bol z Trenčína. Spolu s manželkou a deť-
mi sa presťahoval do Vysokých Tatier pre 
astmu ich detí. Začali nový život v úplne 
cudzom prostredí, bez známych a rodiny 
len kvôli čerstvému vzduchu.

Čerstvý vzduch vplýva aj na 
atmosféru v podnikoch, reštauráciách 
či rodinných príbytkoch. Je rozdiel, či 
vojdete do zafajčenej miestnosti plnej 
dymu, alebo do prostredia s čerstvým 
vzduchom, kde vás nepália oči a nedráž-
di cigaretový dym. V takomto prostredí 
sa dobre pije káva, zhovára s priateľmi, 
jedlo vám chutí lepšie a človek je uvoľne-
nejší.

Dobré a čisté ovzdušie pozitívne vplýva 
na život človeka. A to vie aj náš Boh, kto-
rý stvoril našu Zem s čistým ovzduším. 
Dnes je oveľa zamorenejšie a škodlivej-
šie ako v minulosti. Určite sa už aj vám 

stalo, že ste prišli do nejakej miestnosti, 
v ktorej vám neprekážal vzduch, ale div-
né ovzdušie medzi ľuďmi. Ani vtedy sa 
nedýcha dobre, napriek tomu, že máme 
vyvetrané izby a na stoloch porozmiest-
ňované vonné arómy. Aj napriek čistému 
vzduchu môže byť atmosféra veľmi zlá. 
Aj v našich rodinách. Ako by sa v nich 
cítil Ježiš? Ako by sa cítil v našich príbyt-
koch? Prekážal by mu vydýchaný vzduch 
a zápach alebo skôr zlá atmosféra medzi 
manželmi? A čo naše pracoviská? Aká 
atmosféra panuje tam? Je tam láska, praj-
nosť a dobrosrdečnosť? Alebo aj tam skôr 
vládne zápach po ohováraní a neprajnos-
ti, po hneve, závisti a nenávisti? V akej 
atmosfére sa hýbeme? A čo vysielame 
do svojho okolia my? Je to buď život, 
alebo smrť, pokoj a láska, alebo nepokoj 
a nenávisť. Čo dávam svojmu okoliu? 
Čo prinášam svojej rodine, kolegom, 
známym? Tvorím dobré hodnoty alebo 
zamorujem svet hriechom?

Keď prešiel vzkriesený Kristus cez 
zatvorené dvere, dýchol na učeníkov 
a dal im Svätého Ducha. Vdýchol do nich 
život. A tohto Svätého Ducha sme dostali 
pri myropomazaní aj my. On nás chce 
prebúdzať k svätosti. On nás chce viesť 
k vytváraniu zdravej atmosféry v našich 
rodinách, vzťahoch na pracoviskách 
či susedských vzťahoch. Záleží len 
na nás, či sa necháme použiť Bohom a či 
prispejeme k tomu, aby sa ľuďom okolo 
nás lepšie dýchalo. (Matúš Verba; foto: 
kingofwallpapers.com)
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Keď sa dieťa opýta: Prečo nie je prípustná eutanázia?

Život človeka je nedotknuteľný. Katolícka cirkev  
učí, že eutanázia – aktívne spôsobenie smrti iného 
človeka je hriechom proti životu. Katechizmus Kato-
líckej cirkvi hovorí jednoznačne: „Priama eutanázia, 
nech by na ňu boli akékoľvek dôvody a použili sa 
akékoľvek prostriedky, spočíva v usmrtení teles-
ne alebo mentálne postihnutých, chorých, alebo 
umierajúcich. Je morálne neprijateľná. Takisto aj 
konanie alebo zanedbanie, ktoré ... zapríčiňuje smrť 
s cieľom skončiť bolesť, je vraždou... (2277)“

Je to vlastne útek zdravotníkov aj rodinných 
príslušníkov od chorého a duchovne najzraniteľnej-
šieho človeka vtedy, keď ich podporu najviac pot-
rebuje. Chorému človeku aj celej spoločnosti tento 
postoj vysiela odkaz, že človek má pre ostatných 
hodnotu iba vtedy, keď je výkonný a zdravý. Iba 
vtedy, keď ostatným nespôsobuje priveľké problé-
my a nie je finančnou záťažou pre rodinný rozpočet 
alebo rozpočet štátu. Eutanázia podkopáva úctu 
k človeku a znižuje jeho dôstojnosť.
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V ostatnom dvojčísle Slova sme uviedli časť prednášky manželov 
Dénesa a Anikó Kovácsovcov na konferencii o rodine v Prešove. 

Prednáška bola o nenaplnených vzájomných potrebách, ktoré ohrozujú 
manželskú jednotu. V tomto čísle pokračujeme ďalšou z potrieb.

Dénes: Druhou najväčšou potrebou našej manželky je komunikácia. 
Vzájomný rozhovor s pozornosťou. Údajne jeden z prieskumov dokázal, 
že žena má počas dňa potrebu povedať dvadsaťtisíc slov, kým muž iba de-
saťtisíc. Preto muži nechcú veľa rozprávať. Ale možno to zmeniť. Dokonca 
to treba zmeniť, aby sme budovali náš vzťah. Aby náš vzťah neupadal. 
My sme spolu tridsaťštyri rokov a nikdy sa spolu nenudíme. Nestane sa, 
aby sme si nemali čo povedať. Tak dlho sme spolu, že sme si už všetko 
povedali... Nie, tak to nefunguje. Je potrebné, aby sa moja manželka so 
mnou rozprávala a aby som sa aj ja rozprával s ňou. Aj keď moja manželka 
rozpráva oveľa rýchlejšie ako ja. Desaťkrát rýchlejšie povie to, čo by som 
povedal ja, a medzitým aj stihne nabrať dych (smiech). 

Anikó: Ďalšou z potrieb nášho manžela vo vzájomnom vzťahu je čas 
na uvoľnenie a krátky oddych. Nie žeby sme to my ženy nepotre-

bovali, ale u muža je to trocha iné, špecifické. Keď manžel príde domov 
unavený z práce, manželka by mala vytvoriť také ovzdušie, kde si manžel 
môže odpočinúť (iste je to ťažšie, keď aj manželka pracuje). My to vieme 
ako ženy veľmi ľahko pokaziť. Manžel sa vráti z práce a my už máme dosť 
starostí o deti, o ktoré sa treba celý deň starať alebo máme problémy so 
svokrou, alebo hocičo iné. Keď príde domov manžel, všetko naňho hneď 
vylejeme. Už len čakáme, kedy by sme to mohli niekomu povedať. Skôr 
či neskôr sa stane, že takýto manžel bude nerád chodiť domov. Lebo 
toto nie je jeho prvoradá potreba – počuť, čo všetko sa doma stalo. Pre 
nás ženy je veľmi dôležité to vypovedať, ale počkajme na vhodnú chvíľu. 
A hladnému mužovi nikdy nehovorme o svojom probléme (smiech). 
Najprv sa musí dobre najesť, trošku ho musíme pomojkať a keď si už 
odpočinul, vtedy možno hovoriť o probléme. Verte, oplatí sa to. 

Marek Kolesár

Ako sa obliecť a správať v divadle? Je rozdiel, či 
ideme do neformálneho divadla, alebo na slávnost-
nú premiéru do národného divadla, kde sa vyžaduje 
slávnostné oblečenie. Na predstavenie prichádza-
me v čistom spoločenskom oblečení. Musíme si 
uvedomiť, že takéto udalosti vytrhávajú z všednosti 
a aj oblečenie by malo túto výnimočnosť podporiť. 
Prichádzame včas, aby sme ostatných nerušili. Ak 
meškáme, oslovíme uvádzačku, aby nás usadila 
na dočasné miesto. Na svoje miesto sa presunieme 
počas prestávky. Kabáty a batožinu si odložíme 
v šatni (o to sa postará muž). Vypneme mobil. 
Do sály aj do radu, kde sú rezervované miesta, 
vstupuje prvý muž čelom k ostatným. Žena si sadá 
po jeho pravici. Počas predstavenia nerozprávame 
(ani šeptom), nejeme, nefajčíme, netelefonujeme, 
nefotíme ani nenatáčame videá. Počas ďakovačky 
na konci predstavenia sa neodchádza. Je to prejav 
neúcty voči hercom.
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detská

Hm. 

Toľkokrát mi ublížil. Toľkokrát 
o mne zle rozprával... 

Čo sa deje, 
synku?

Nemôžeš
mu odpustiť, 

však?

Komiks

...rozhodnúť,
byť trpezlivý a Boh
ťa k nemu privedie. 

Nejde to!

Nemôžem! Ja jedno-
ducho nemôžem...

Ak máš niečo na srdci, pošli nám do redakcie list (adresa: 
Redakcia časopisu Slovo, Hurbanistov 3, 080 01, Prešov) 

alebo nám napíš mejl (adresa: slovo@grkatpo.sk).
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Odpustenie nie je 
v ľudských silách. 
Je to Boží dar.
No stačí sa... 

Predstavený ma požiadal, aby som 
spolu s poslušníkom Teofa-
nom viedol zajtrajšie mod-
                litby v chráme.

Ahoj, deti! Do života 
každého človeka prichád-
zajú situácie, ktoré ho 
ponižujú. Iní ľudia nás 
môžu okradnúť alebo 
ohovoriť, či nám nejako 
inak uškodiť. Máme dve 
možnosti – pomstiť sa 
alebo trpezlivo zniesť 
krivdu a odpustiť. Ak sa 
rozhodneme pre to druhé, 
podarí sa nám vykonať 
ďalší skutok duchovného 
milosrdenstva.

Nie je jednoduché odpúšťať. Napriek 
tomu to potrebujeme urobiť. Potre-

bujeme od + púšťať – pustiť sa hriechu, ktorý nás zasiahol. A zároveň 
potrebujeme pustiť aj pomyselnú ruku človeka, ktorý ho spáchal. 
Odovzdať ho do Božej spravodlivosti. Je to v prvom rade dobré pre nás. 
Prechovávanie hnevu a nenávisti voči iným ničí naše životy – nášho ducha, 
ale aj telo (mnoho ľudí z toho aj ochorelo). Verím, že nechcete prežiť svoj 
život v ustavičnom rozmýšľaní o iných a ich zlých skutkoch. Čo ti pomôže?
• Najprv sa rozhodni odpustiť.
• Odovzdaj problém Bohu a modli sa za seba aj za toho, kto ti krivdí.
• Popros aj iných, aby sa za teba modlili.
• Urob niečo dobré pre toho, kto ti krivdí.

Človek má konať 
neustále spra- 

vodlivo. Tak, aby nikomu nekrivdil, 
nespôsobil mu škodu na cti ani 

na majetku. Spravodlivosť 
symbolizujú váhy. Spočítaj 

čísla rovnakej farby a po-
rovnaj ich hodnoty. Tie, 

ktoré sú rovnaké, zapíš do 
váhy a vyfarbi príslušnou 

farbou, akú majú čísla.

Príbehy poslušníka

Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením 
za zlorečenie, ale naopak, žehnajte... (1 Pt 3, 9)

Vyrovnaj hmotnosť

Niekto mi ukrivdil

Trpezlivosť 
ruže prináša.

Urob si papierovú ružu, ktorá ti bude pripomí-
nať, že máš trpezlivo znášať krivdu.
Potrebuješ červený krepový papier, zelenú 
papierovú stužku, lep, nožnice a špajľu. (1) 
Niekoľkokrát si prelož krepový papier                   
a vystrihni z neho širšie srdce. Lepom natri 
koniec špajle a obtoč okolo neho jedno 
srdiečko. Znova pretri lepom a obtoč o niečo 
ďalej ďalšie srdiečko a potom ďalšie. Najlepšie 
je mať aspoň 10 – 12 kúskov. (2) Potom troška 
roztiahni papierovú stužku, koniec prilep pod 
lupienky a obtáčaj okolo lepidlom natretej 
špajle. (3) Na konci stužku odstrihni a prilep. 
Lupienky ruže ešte jemne uprav. Na stonku 
môžeš prilepiť aj listy, ktoré si vystrihneš zo 
stužky. (4) Papierová ruža

3
4
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JUBILEÁ KŇAZOV

Marek Paľo, farár farnosti Pozdišovce – 3. august – 20 
rokov kňazstva; Alfonz Bocko, titulárny dekan, výpo-
mocný duchovný farnosti Andrejová – 4. august – 75 
rokov života; Miroslav Medviď CSsR, tajomník apoš-
tolskej nunciatúry v Bratislave – 13. august – 50 rokov 
života; Andrej Rusnák, titulárny arcidekan, na dô-
chodku v Košiciach – 28. august – 75 rokov života

Srdečne blahoželáme a prajeme  
Mnohaja lita, blahaja lita.

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Kalendár V brázde Metodovej 2017

Prosíme prispievateľov, aby príspevky do gréckokatolíc-
keho kalendára V brázde Metodovej 2017 poslali elek-
tronicky na adresu zodpovedného redaktora o.michal.
hospodar@mail.t-com.sk. Za pochopenie ďakujeme.

výbor spolku
Jubilanti – august

50 rokov: Olina Polaščíková, Mrázovce; HELic. Jozef 
Krištof, Šarišská Trstená
60 rokov: Ing. Natália Jackaninová, Prešov; Ružena 
Hruščáková, Lekárovce; Milan Pindroch, Choňkovce; 
Anna Ščerbová, Čeľovce
70 rokov: Ing. Anna Dobošová, Sečovce; Agáta Kukrá-
ková, Porostov; Gabriela Sivuličová, Prešov; Ľudmila 
Sokolová, Sečovce; Anna Pšaková, Vojnatina; Jolana 
Novotná, Lesné; Anna Štenková, Vysoká nad Uhom; 
Pavol Imrich, Kusín; Anna Samuelčíková, Michalovce; 
Oľga Tóthová, Vysoká nad Uhom
75 rokov: otec Andrej Rusnák, Košice; Jozef Čakloš, 
Košice; Mária Miňová, Zemplínska Teplica; Anna Kaňu-
chová, Vranov nad Topľou; Jozef Duda, Lipany
80 rokov: Katarína Lisoňová, Nižné Repaše; Ing. Pavol 
Kundrát, Košice; Michal Pisko, Košice; Mária Vaľovči-
nová, Sečovská Polianka; Anna Kurišková, Sečovská 
Polianka; Helena Miženková, Košice
85 rokov: RNDr. Michal Džatko, Bratislava; Helena 
Lukáčová, Lesíček; Helena Kováčová, Kuzmice; Mária 
Tirpáková, Malčice
95 rokov: Mária Bačíková, Zámutov; Ing. Martin Sla-
ninka, Bratislava

BLAHOŽELÁME

24. júla oslávil 50 rokov kňaz-
stva otec Juraj Zimovčák. Drahý 
otec Juraj, vaše výročie je nielen 
vaším osobným jubileom, ale aj 
sviatkom našej farnosti, ktorú ste 
tridsať rokov s láskou a otcovskou 
zodpovednosťou viedli. Ďakuje-

me vám za vieru a milosrdenstvo, ktoré ste nám počas 
kňazskej služby odovzdávali. Živé spomienky ostali hlbo-
ko zapísané v našich srdciach. Sme vďační Bohu aj vám 
za spoločne prežité roky v našej farskej rodine. 

S úctou a vďačnosťou veriaci farnosti Drienica

Ruka, ktorá hýbe kolískou, hýbe svetom. Milá naša 
mamka a babka Mária Geletková, 1. augusta oslávite 
požehnané životné jubileum 80 rokov života. Pri tejto 
príležitosti, milá naša oslávenkyňa, ďakujeme za dar 
života a za všetky chvíle, ktoré ste s nami prežívali, 
úprimne blahoželáme a vyprosujeme hojnosť Božích 
milostí, dary Svätého Ducha a ochranu Presvätej Bo-
horodičky. Na mnohé a blahé roky! 

S láskou, úctou a vďakou všetky vaše deti s rodinami

10. augusta uplynie 19 rokov 
od vysvätenia za kňaza otca Igo-
ra Suchého z farnosti Liptovský 
Mikuláš. S radosťou mu vyprosu-
jeme od nebeského Otca mnoho 
Božích milostí, hojnosť darov Svä-
tého Ducha, horlivosť v ohlasova-

ní evanjelia a ochranu Presvätej Bohorodičky.
sestra Evka s rodinou a rodičia

Duchovný otec Jozef Hromják 
oslávi 25. augusta svoje 40. na-
rodeniny. Drahý náš otec Jozef, 
k vášmu okrúhlemu jubileu vám 
chceme zapriať pevné zdravie, 
veľa síl, lásky, radosti a požehna-
nia od nebeského Otca. Na vašej 
duchovnej ceste vám vyprosujeme hojnosť Božích mi-
lostí, darov Svätého Ducha, pomoc a starostlivú ochra-
nu Presvätej Bohorodičky, ktorej tak silno dôverujete. 
Ďakujeme vám, že už niekoľko rokov vnášate do našich 
rodín vieru a nevyčerpateľnú múdrosť Božieho slova, 
ako aj za rekonštrukciu chrámu. Pane, daj, aby sa každý, 
kto za ním príde, cítil očakávaný, milovaný a zahrnutý 
Božím milosrdenstvom. Na mnohaja i blahaja lita!

s úctou a modlitbou veriaci z Drienova

Srdečne blahoželám mojim drahým – bratovi Pavlovi 
Truchanovi z Dlhého Klčova k 70. narodeninám a mo-
jej sestre Agátke, pastoračnej asistentke v Ostrave, 
k 55. narodeninám. Prajem im pevné zdravie, veľa Bo-
žích milostí a požehnania. Na mnohaja i blahaja lita!

Anna s rodinou

OZNAMY

Pešia púť mladých na Ukrajine

5. – 7. augusta sa uskutoční už 5. ročník pešej púte 
k Snežnej Madone do Snegurivky v Záporožskej oblas-
ti na juhovýchode Ukrajiny. Púť sa začína v Melitopoli, 
kde pôsobí otec Peter Krenický. Trasa je dlhá 80 km, 
počas nej sa dvakrát nocuje a občerstvuje na vopred 
dohodnutých miestach. Batožinu, jedlo a iné veci vezie 
sprievodné auto. Viac informácií na mobilnom čísle:  
+380 990 291 171, +380 506 709 514; s. Katarína M. Ko-
zákova SNPM, Mariánske centrum mladých, Snegurivka

Mariánska púť do Medžugoria

Gréckokatolícke spoločenstvo veriacich zo Sečovskej 
Polianky vás pozýva na mariánsku púť do Medžugo-
ria, ktorá sa uskutoční 7. – 13. augusta. Cena púte je 
150 eur. V cene je zahrnutá doprava, 4-krát ubyto-
vanie, 2 dni pri mori na Makarskej. Nástupná trasa: 
Bardejov, Prešov, Vranov n/T, Trebišov, Michalovce. 
Kontakt: otec Ľubomír Novák, Sečovská Polianka, 
057 44 71 007, 0907 353 021

Súťaž o získanie mediálnych grantov na rok 2016

Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky KBS 
vypísala súťaž o finančný príspevok na mediálny 
projekt s evanjelizačným zameraním. Ide o podporu 
projektov orientovaných na periodickú i neperiodic-
kú tlač, rozhlas, televíziu, film, internet a súvisiacich 
s masmédiami (mediálna výchova, súťaže masmediál-
nych produktov, školenia, konferencie a pod.). Projek-
ty posielajte najneskôr do 31. augusta 2016 v elektro-
nickej forme (povinne) na e-mailovú adresu: riaditel@
tkkbs.sk a písomne na adresu: Martin Kramara, TK 
KBS, Kapitulská 22, P. O. Box 113, 814 99 Bratislava.

Ikonopisecká škola v Košiciach

Spolok ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska orga-
nizuje 13. – 21. augusta 14. ikonopiseckú školu v Ko-
šiciach. Kontakt: Janka Lengvarská, tel. 0907 649 333, 
e-mail: JANKALENGVARSKA@azet.sk, Mária Čurmová, 
tel. 0904 358 709, e-mail: maria.curmova@post.sk, 
www.SISCMS.sk

Pešia púť k relikviám bl. mučeníka Metoda 
Dominika Trčku CSsR

27. augusta sa uskutoční 4. ročník pešej púte k relik-
viám bl. mučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR. Púť 
sa začne o 06.15 h svätou liturgiou v gréckokatolíckom 
chráme v Nižnom Hrabovci. Známou trasou bude po-
kračovať do Baziliky Zoslania Svätého Ducha pri kláštore 
redemptoristov v Michalovciach. Predpokladaný prí-
chod: 17.00 h. Viac informácií: http://bazilikaredemp-
toristi.sk/event/pesia-put-k-relikviam-bl-metoda/
Kontaktná adresa: dominikmetodtrcka@gmail.com 
alebo janalukov@gmail.com.

Tváre s úsmevom milosrdenstva

Literárna sekcia rady pre vedu, vzdelanie a kultúru 
Konferencie biskupov Slovenska vyhlasuje k svätému 
Roku milosrdenstva literárnu súťaž pre stredoškolákov 
s názvom Tváre s úsmevom milosrdenstva. Eseje, úva-
hy, reportáže či rozhovory v rozsahu maximálne 2016 
slov môžu študenti poslať do 31. decembra na e-mai-
lovú adresu predsedu organizačného výboru súťaže 
Pavla Vitka (pavolvitko@mod.gov.sk). Diela musia ob-
sahovať meno, priezvisko a vek autora, adresu bydlis-
ka, názov školy a osobný telefonický kontakt.

OSPRAVEDLNENIE

Redakcia sa ospravedlňuje za nesprávne uvedené 
meno autora pri článku  Milovaný zvyšok na strane 
15 v čísle 14. Autorkou článku je sr. Dominika Katarína 
Fedorová SNPM.

INZERCIA

Umelecká maľba chrámov, obnova fasád a reštaurova-
nie, pokrývanie striech a veží. Ponúkame zľavu, stoper-
centnú kvalitu a dlhoročnú záruku. Kontakt: 035/659 
31 39, 0905 389 162, www.reart.eu.
____________________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové strechy. 
Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potreb-
nej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mo-
bil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
____________________________________________
Výškové práce ‒ opravy a maľovanie striech, fasád aj 
interiérov; výmena a montáž odkvapových žľabov; rizi-
kový výrub stromov v blízkosti budov a na cintorínoch. 
Mobil: 0917 235 829, 0905 467 937; 
mejl: zakmichalovce@stonline.sk
____________________________________________
Zlatníctvo ZLATKO – novootvorená prevádzka ponúka 
ručnú výrobu tradičných a generačných šperkov, práce 
s drahými kameňmi a perlami, výrobu a predaj ružen-
cových prsteňov, škapuliarov a krížikov, opravy zlatých 
a strieborných šperkov. Masarykova ulica 16, Prešov 
(bývalé Pozemné stavby pri Čiernom moste); mobil: 
0910 922 091.

CENNíK INZERCIE

http://casopisslovo.sk/redakcia/
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TV LUX

J01.08. (pondelok)  09.10 Ichtis: antivírus pre deti 10.40 
Srdce Slovákov v Ríme – dokument o Slovenskom ústave 
sv. Cyrila a Metoda v Ríme 11.10 Gréckokatolícky ma-
gazín (GkM)  R 12.55 Duchovná poradňa – náboženský 
program 14.10 Rumunsko – Smerom k slnku – dokument 
o prenasledovaní Gréckokatolíckej cirkvi v Rumunsku 
počas komunistického režimu 16.00 V kontexte; téma: 
Vodnár, duchovná energia a kresťanstvo – relácia o vply-
ve New age
J02.08. (utorok)  09.10 Ichtis: antivírus pre deti 10.40 Fun-
damenty: Cirkev jedna a svätá – diskusná relácia, ktorá 
rozoberá Katechizmus Katolíckej cirkvi 13.25 V kontexte R 
20.20 V kontexte: Pápež, ženy, vášeň, priateľstvo P 20.50 
Gréckokatolícky magazín P
J03.08. (streda)  13.20 V Samárii pri studni: Spiritualita 
chorých 16.30 Zápas o Boha – dokument o živote Mons. 
Rudolfa Baláža
J04.08. (štvrtok)  12.55 GkM R 20.20 Chvály: Dominika 
Gurgaľová 22.55 Duchovná poradňa – náboženský 
program
J05.08. (piatok)  04.00 GkM R 17.00 Stojí to za to! – doku-
ment o tom, ako manželia Slamkovci objavili, že napriek 
ťažkej chorobe ich detí Boh stojí vždy blízko (1) P 21.25 
Srdce Slovákov v Ríme – dokument o Slovenskom ústave 
sv. Cyrila a Metoda v Ríme 22.55 GkM R
J06.08. (sobota)  08.50 Čo meno, to svätý 14.30 Zápas 
o Boha – dokument o živote Mons. Rudofa Baláža 18.15 
GkM R 20.25 Jozef z Nazareta: Blízko pri Ježišovi – film 
o sv. Jozefovi, ktorý vychoval Božieho Syna P 2

J07.08. (nedeľa)  16.35 Jozef z Nazareta: Blízko pri Ježišovi R 
20.25 Duchovná poradňa P 21.00 Duchovná obnova 
pre kňazov (1)
J08.08. (pondelok)  09.10 Ichtis: antivírus pre deti 11.10 
GkM R 12.55 Duchovná poradňa – náboženský program 
16.00 V kontexte R
J09.08. (utorok)  10.40 Fundamenty; téma: Cirkev jedna 
a svätá – diskusná relácia, ktorá rozoberá Katechizmus 
Katolíckej cirkvi 13.25 V kontexte R 16.00 Nádherný plán: 
Chiara Luce Badanová – dokument o Chiare Badanovej, 
ktorá bola plná energie v sociálnej oblasti i pre Cirkev, 
kým jej choroba nedala iný rozmer zmyslu života 20.20 
V kontexte; téma: Exhortácia o rodine P 20.50 Grécko-
katolícky magazín P
J10.08. (streda)  13.20 V Samárii pri studni: Skutky duchov-
ného milosrdenstva 16.30 Viera v Rusku: Otec Alexander, 
po stopách Krista – dokument o otcovi Alexandrovi, 
ktorého KGB považovala za jedného z najnebezpečnejších 
kňazov pred rokom 1990 P 20.20 Fundamenty: Cirkev je 
katolícka a apoštolská P
J11.08. (štvrtok)  10.40 Viera v Rusku: Otec Alexander, 
po stopách Krista R 12.55 GkM R 20.20 Chvály: F6 22.55 
Duchovná poradňa – náboženský program
J12.08. (piatok)  04.00 GkM R 17.00 Stojí to za to! – 
dokument o tom, ako manželia Slamkovci objavili, že 
napriek ťažkej chorobe ich detí Boh stojí vždy blízko 
(2) P 20.55 Viera v Rusku: Otec Alexander, po stopách 
Krista R 23.35 GkM R
J13.08. (sobota)  08.50 Čo meno, to svätý 18.00 GkM R 
20.25 Judáš: Blízko pri Ježišovi – film o Judášovi P 2

J14.08. (nedeľa)  16.35 Judáš: Blízko pri Ježišovi – film 
o Judášovi R 20.25 Duchovná poradňa; téma: Ako mô-
žeme nájsť silu prekonávať strach v našom živote P 21.00 
Duchovná obnova pre kňazov (2)

TV NOE

J31.07. (nedeľa)  08.40 SDM 2016 s papežem Františkem: 
Příjezd do areálu milosrdenství a požehnání charitních 
budov 19.40 Poselství svatých: Ignác z Loyoly 20.00 
Poslední vrchol
J04.08. (štvrtok)  Trochta 08.00 Na hranici pekla: Proná-
sledování křesťanů v Iráku
J05.08. (piatok)  15.20 Dar z Medugorje
J11.08. (štvrtok)  09.35 Milosrdenství a svatost: Vadovice 
19.40 Poselství svatých: Johanka z Arku
J12.08. (piatok)  08.30 Příběhy odvahy a víry: Exarcha 
Fiodorov (6)
J13.08. (sobota)  18.00 Příběhy odvahy a víry: Svatý 
Serafim (7) 
J14.08. (nedeľa)  19.40 Poselství svatých: František z Assisi 
20.00 Život za život

LUMEN

J30.07. (sobota)  13.00 Zaostrené: O kráse a dôležitosti 
rozprávky – inšpirácia pre rodičov a starých rodičov 
na prázdniny R

František Dancák:  
Matysová kedysi a dnes

Neveľká obec leží v okrese Stará Ľubovňa. Najstar-
šia zmienka o Matysovej je z roku 1408. Od svojho 
vzniku prešla dlhou cestou, ktorá nebola jednoduchá. 
Jej obyvatelia zažili hlad, požiare, utrpenie, epidémie, 
vysťahovalectvo. Obec, v ktorej žilo v roku 1870 okolo 
680 ľudí, sa v súčasnosti stala chalupárskou dedinou. Z pôvodných obyva-
teľov tu ostalo len 69. V súčasnosti je vyhľadávaná ako rekreačná oblasť 
a pôvodné drevenice slúžia ako víkendové domčeky. Obec učarovala 
mnohým ľuďom. Je tu nádherná príroda a pokojné, tiché prostredie.

Tu možno spomenúť, že farnosť počas osemnásťročného obdobia 
nepripustila do svojej obce pravoslávneho kňaza. Náboženské úkony 
a bohoslužby si vykonávali sami bez kňazov a často udržiavali kontakty 
s gréckokatolíckymi duchovnými, ktorí sa nezjednotili s pravoslávím. Tu sa 
dva roky skrýval otec Štefan Simko aj otec Nikefor Petraševič.

Knižnú publikáciu vydalo vydavateľstvo Petra, n. o., s finančnou pod-
porou Prešovského samosprávneho kraja. Autor v nej spracoval dejiny 
a historické udalosti Matysovej, popísal prírodné pomery a chotárne 
názvy obce, predstavil školstvo, náboženský život, drevený Chrám sv. ar-
chanjela Michala aj výstavbu nového Chrámu sv. Petra a Pavla. Podrobne 
spracoval zvláštnosti obce, súčasnosť aj štatistické údaje, predstaviteľov 
obce, farnosť, symboly obce, ale aj významné osobnosti, medzi ktoré 
patria gréckokatolícky kňaz Mikuláš Ladižinský, herec Mikuláš Ladižinský, 
dirigent a skladateľ Štefan Ladižinský a gréckokatolícky kňaz Štefan Simko.

Publikácia okrem toho, že obsahuje cenné informácie a poznatky 
o histórii a súčasnosti Matysovej, je vhodne doplnená fotografiami a ob-
rázkovým materiálom. Ako je to pre autora príznačné, napísaná je jasne, 
prehľadne, odborne, zrozumiteľne. Autor vyjadruje nádej, že aj toto nové 
knižné dielo prebudí záujem a túžbu verejnosti navštíviť túto prekrásnu 
obec a jej prírodu. (Ján Maník)

Hlavu hore

Sociálna dráma o tom, aké je to dospievať na hrane 
zákona a nestrácať nádej. Malony (Rob Paradot) sa 
pohybuje na hrane od svojich šiestich rokov. Výbušný, 
vzdorovitý chlapec z problémovej rodiny sa pravidel-
ne dostáva do konfliktu so zákonom a privádza do zú-
falstva sudkyňu Florence (Catherine Deneuveová) 
i sociálneho pracovníka Yanna (Benoit Magimel), ktorí 
usilovne hľadajú cestu, ako mladého delikventa uchrániť pred vlastným 
temperamentom i väzením. Napriek všetkým pokusom sa však Malony 
zdá stratený prípad, pre ktorý nemá sociálny systém inú alternatívu ako 
trest. (www.kino.filmeurope.sk)

Benjamin James: Penumbra

Benjamin James z takmer dvadsaťtisícového mesteč-
ka Boone v Severnej Karolíne na východnom pobreží 
Spojených štátov vydal 1. marca svoj druhý album 
s názvom Penumbra – Polotieň. V päťdesiatich mi-
nútach hudby sa mu podarilo skombinovať pôsobivé 
množstvo rôznych svetových nástrojov, ktoré všetky 
perkusie zatlačili do úzadia. On sa ich v podstate 
zámerne zbavil! Márne tu teda budete hľadať klasický kopák či záklaďák. 
Inšpirovaný minimalizmom Steva Reicha ich nahradil rytmickými struna-
mi, čím ešte viac umocnil celkovú melodickosť diela. V skladbe Heart of 
Darkness mu dokonca spevom sekunduje známejší John Mark McMillan, 
ktorý tiež nedávno vydal nový album Live at the Knight. (christ-net.sk)
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J31.07. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 20.30 
Karmel: Milosrdným kňazom celý život 14.00 Vitaj doma, 
rodina!: Rituály v rodine
J02.08. (utorok)  16.30 Duchovný obzor: Božie milosrden-
stvo v praxi; hosť: prof. Anton Adam 20.00 Duchovný 
obzor R
J03.08. (streda)  11.10 Rozhovor týždňa: Kňazom na Dolnej 
zemi – rozhovor s evanjelickým kňazom Jurajom Duša-
nom Vankom o pastorácii Slovákov v Rumunsku
J05.08. (piatok)  16.30 ÚV hovor P 20.00 ÚV hovor R
J06.08. (sobota)  09.30 Púť Rádia Lumen na Skalku pri Tren-
číne 20.15 Od ucha k duchu: Spomienka na zosnulého 
biskupa Mons. Františka Tondru
J07.08. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 10.00 
Svätá omša zo Zákamenného – výročie smrti biskupa 
Jána Vojtaššáka
J09.08. (utorok)  16.30 Duchovný obzor: Sviatok Preme-
nenia Pána; hosť: František Trstenský 20.00 Duchovný 
obzor R
J13.08. (sobota)  10.00 Viera do vrecka: Svätí medzi nami 
(2) 18.00 Gréckokatolícka svätá liturgia z odpustovej 
slávnosti z Chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v Klokočove; slávi: vladyka Milan Chautur 20.15 Od ucha 
k duchu: Vnútorné uzdravenie; hosť: páter Elias Vella, 
exorcista z Malty
J14.08. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky
J16.08. (utorok)  16.30 Duchovný obzor: Obrad sviatosti 
manželstva; hosť: Peter Staroštík a Štefan Fábry 20.00 
Duchovný obzor R

J20.08. (sobota)  10.00 Viera do vrecka: Svätí medzi 
nami (3)
J21.08. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 10.00 
Archieparchiálna odpustová slávnosť – Ľutina 2016
J25.08. (štvrtok)  16.30 História a my: Jozef Gregor Tajovský 
ako politik – menej známe fakty z jeho života P 20.00 
História a my R
J26.08. (piatok)  16.30 ÚV hovor P 20.00 ÚV hovor R
J28.08. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky

RTVS

JEDNOTKA
J31.07. (nedeľa)  20.25 Don Diana: Pre lásku k môjmu 
ľudu – životný príbeh kňaza, ktorý svoj život zasvätil boju 
proti mafii. Odmietal akékoľvek finančné dary pre svoj 
kostol od mafiánov a namiesto toho vytvoril programy 
pre mládež, ktoré ju mali uchrániť pred vplyvom camorry
J07.08. (nedeľa)  20.20 Matka, pomôž mi – sestra Germana 
sa po tridsiatich rokoch strávených na misii v Afrike vracia 
naspäť do vlasti, kde pripravuje rehoľné sestry na misie. 
Správa o smrti jej najlepšej študentky, sestry Márie, ju 
veľmi znepokojí. Vydá sa preto do Konga pátrať na vlastnú 
päsť. Jej pátranie odhalí mnoho tajomstiev, čím sa dostá-
va do rozporu dokonca aj s vládnymi úradníkmi

DVOJKA
J31.07. (nedeľa)  10.00 Svetové stretnutie mládeže 
v Krakove 11.50 Vladyka – životopisný film o biskupovi 
Gréckokatolíckej cirkvi Mons. Milanovi Chauturovi

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
J31.07. (nedeľa)  09.05 Bohoslužba Bratskej jednoty 
baptistov z Banskej Bystrice 
J07.08. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Kostola Svätej rodiny 
v Petržalke; slávi: Alexander Knorr
J14.08. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu sv. Alžbety 
v Košiciach; slávi: Peter Novák
J21.08. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka 
Xaverského v Banskej Bystrici; slávi: Mons. Ján Krajčík
J28.08. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby Božie zo Sučian; 
káže: zborový farár Daniel Beňuch
RáDIO SlOVENSKO
JNedeľa  08.00 Hosť nedeľného rána 10.05 Encyklopédia 
spravodlivých 23.05 Opri sa o mňa. Náboženská relácia 
o hľadaní viery

RÁDIO REGINA
JPondelok  17.05 Viera v živote
JUtorok  20.00 Duchovné horizonty R
JSobota  05.00 Ekuména vo svete 18.15 Ekuména vo 
svete R
JNedeľa  06.05 Rádio Vaticana 17.05 Duchovné horizonty 
17.50 Rádio Vaticana R
RáDIO DEVíN
JNedeľa  07.00 Krajina duše

Zmena programu vyhradená.

 S B P O CH O D E D Z A T S A L P E

 B E O I Ť T Ž O O L T E V S E J J

 B I L O S O S N K O I N A A O Š N

 P A I E O A R T L R L I L R Á Ó C

 K I R O N A T E A O E S T E R N S

 A T K D C I I E D N D S Í T E A T

 I P O I E T D O Ľ T I N I Č L R A

 Ž Ž L O K J A Y E D M C I T Z N U

 M U I A A D O N E U A D A R O P R

 L O B R A Z I V I M A O O K D A Y

 Y Á A R A B E T E L U R I D V S B

 T I Z B A F Í R CH A E Á N N A C Á

 E I Š K O L A A B T A N I E R A R

Legenda: ATLAS, BARDEJOV, BREZA, CITRÓN, CNOSŤ, ČÍSLO, 
DOKLAD, ELITA, ESTER, ETYL, CHLADIČ, IKONA, INDOL, INVAR, IZBA, 
KABÁT, KABINET, KALICH, KOLIBA, LÍTIUM, LOSOS, NÁROD, OBRAZ, 
OCTAN, ODVAR, OKRES, PASCA, PISATEĽ, PLAST, POCHOD, PORADA, 
RYBÁR, SELENIDY, STANICA, STROJE, SVAL, SVETLO, ŠKOLA, 
TALMUD, TANIER, TELURID, TENIS, TERASA, TEROR, TREST, ULICA, 
ZRADA, ŽIAK, ŽIRAFA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 33 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky 

Správne riešenia z čísla 14: Krížovka: Ako miluje otec, tak milujú aj 
deti. Osemsmerovka: Unavená duša nikdy nedosiahne svätosť.

Výherca: Janka Lisinovičová z Trnavy

Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

Pomôcky: 
Usma, Elasa, 

aske, Iťan
Mala úspech

2
q

Blato
Chemická 

značka 
argónu

Autor:  
Vladimír  

Komanický
Kde Štát v USA Tetan

1
q

Zvierací brloh

Lotyšské 
jazero Tyran

Filmová 
hviezda

Opera Rach
maninova

Kancelárska 
skratka

Dvojica
Opak 

profesionála

Zožnite

Grécky ostrov
Bývalý 

predajca obuvi

Predložka

Ligot
Daniela, 

po domácky Starorímsky 
peniaz, asKultúrne 

centr. Abova

Autonómna 
oblasť, 
skratka

Zrak chlapca

Valiaci

Doktor vied 10,8 litrov 
v Nórsku

Uveď 
do chodu Som na daždi

Poviažem Srdečne
A, 

po maďarsky

Okresný výbor

Putovania
Nenáročná 

obilnina Stroskotaná 
loď

EČV Senice

Sídlo sluchu
Zakrvav

Ženský, 
skratka

Ťažko
Kód Zairu

To, po  
anglicky

Hudobná 
pomlčka

Značka 
kozmetiky
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31

08.05. – 30.10. Svätá liturgia v kaplnke na ľutinskej 
hore (každá nedeľa, 18.00 h)
06.08. Fatimská sobota (10.00 h)
14.08. Modlitby so službou oslobodenia a uzdrave-
nia (16.00 h)
19.08. Metropolitná púť mládeže (10.00 h)
20. – 21.08. Archieparchiálna odpustová slávnosť
03.09. Fatimská sobota (10.00 h)

Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha, 
www.bazilikaredemptoristi.sk, 0902 275 145

27.08. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.00 h)
27. – 28.08. Odpustová slávnosť bl. Metoda
25.09. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h) 

Klokočov, www.klokocovgrkat.sk
06.08. Fatimská sobota (08.30 h)
12.08. Modlitby exorcizmu (17.00 h)
13. – 14.08. Odpustová slávnosť

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828, 
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643

01.07. – 31.08. Večerné sväté liturgie na hore 
(18.00 h)
05.08. Výročie zjavenia na hore Zvir (10.30 h, 17.00 h)
06. – 07.08. Hlavná púť
03.09. Fatimská sobota; Púť primátorov a staros-
tov (10.30 h)
04.09. Malá púť (10.30 h, 18.00 h)

Sigord, centrum.rodina@gmail.com, 0903  983  316-7 
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649

06. – 13.08. Prázdninový pobyt pre rodiny s deť-
mi. Pozývame vás prežiť týždeň v Centre pre rodinu 
na Sigorde v spoločenstve ďalších rodín. V rámci 
programu prázdninového týždňa sme pre vás pri-
pravili program naplnený zábavou a rôznymi voľno-
časovými aktivitami, tvorivé dielne, výlet do prírody, 
spoločenské hry a ďalšie aktivity nielen pre deti. 
Taktiež je pripravený čas rodinnej modlitby, duchov-
ného slova či filmové večery a iné aktivity.
09. – 11.09. Kurz Samuel. Výchova detí je zaiste jed-
ným veľkým umením a tým najlepším vychovávate-
ľom je Boh, ktorý nám deti daroval. Výchova teda 
spočíva v zodpovednom odovzdávaní viery vlast-
ným deťom. Ide o to, ako neprekaziť Božie zámery 
s našimi ratolesťami. Kurz Samuel pomôže plnšie 
porozumieť výchove a odovzdávaniu viery deťom 
na princípoch Božieho slova. Cieľom je posilnenie, 
obnova a uzdravenie v oblasti vzťahov rodičov s deť-
mi. Príspevok je 90 eur za manželský pár.
23. – 25.09. Kurz o prorockých daroch. Kurz o pro-
rockých daroch s Brendanom McCaulleyom sa dotý-
ka daru proroctva a používania tohto daru v Cirkvi. 
Počas kurzu bude priestor na individuálne poraden-
stvo a modlitby, prednášky o prorockých daroch, 
ako aj chvály a priestor na to, ako slúžiť týmto da-
rom. Kurz je určený pre ľudí aktívnych v spoločen-
stve a je potrebné odporúčanie ich lídra spoločen-
stva. Príspevok je 50 eur za osobu.

Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 
gmcbarka.sk, 057/449 02 90

Stretnutie mládeže Juskova Voľa 2016
07. – 12.08. – 6. turnus (15 – 17 r.)
14. – 19.08. – 7. turnus (12 – 14 r.)
21. – 26.08. – 8. turnus (12 – 14 r.)
Cena: 50 eur (platí sa v hotovosti pri nástupe na tur-
nus)
27.08. Zabárka – veselica pre animátorov slúžiacich 
počas leta

GKFC, Čičava, centrumpreromov@gmail.com, 
centrumpreromov.sk, kapelaf6.sk, 0915 951 081

31.08. – 02.09. Konferencia o pastorácii Rómov 
v Smižanoch

24.09. FESTROM – rómsky kresťanský festival, Stará 
Ľubovňa

0911 350 200 (Telekom)
0917 350 200 (Orange)

poradna@alexisporadna.sk
www.alexisporadna.sk

Pomoc poskytujeme s úctou, rešpektom,  
diskrétne, zadarmo a so zázemím odborníkov.

Čakáš nečakané dieťa?
Trpíš popotratovým syndrómom?

Archieparchiálna odpustová slávnosť 
pri príležitosti sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Čirč 27. – 28. august 2016
sobota 27. august
Mariánska hora
13.30 Procesia z chrámu na horu
15.00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu  
 (pri kaplnke)
 Posvätenie vody (pri prameni)
 (spovedanie)
15.15 Akatist k Presvätej Bohorodičke
16.00 Duchovné slovo (Božie milosrdenstvo)
16.30 Svätá liturgia
 (po skončení program v chráme)

22.30 Modlitba posvätného ruženca mladých
23.00 Eucharistická adorácia
24.00 Zakončenie adorácie s požehnaním

Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
18.30 Modlitba posvätného ruženca
 (spovedanie)
19.00 Svätá liturgia
20.30 Panychída pri hroboch kňazov 
 Mirona Podhajeckého, Andreja Hodobaja, 
 Jána Janoviča
20.45 Krížová cesta z chrámu na horu
21.00 Celonočné bdenie (večiereň, utiereň)

nedeľa 28. august
Mariánska hora
08.30 Akatist požehnania rodín
 (spovedanie)
09.30 Duchovné piesne
10.00 Archijerejská svätá liturgia 
 (vladyka Milan Lach SJ, 
 prešovský pomocný biskup), 
 sprievod okolo chrámu, myrovanie, 
 procesia z hory do farského chrámu

Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
06.00 Modlitba posvätného ruženca
 (spovedanie)
06.30 Moleben k Presvätej Bohorodičke
06.45 Svätá liturgia
08.00 Procesia z chrámu na horu

Srdečne vás pozývame!

Presvjataja Bohorodice, spasi nas!

Gréckokatolícky farský úrad Čirč,  
tel.: 052 492 81 12, e-mail: circ@grkatpo.sk


