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Hlavná púť
v Litmanovej
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RODINA

Homília
arcibiskupa
Jána Oroscha
v Litmanovej

s otcom Marcelom
Pisiom o živote
na hore Zvir

Recept na dobré
manželstvo
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Arcibiskupský Katedrálny chrám sv. Jozefa v Asmare

predstavujeme

ERITREA
Keren
Barentu

Asmara
Segheneity

ETIÓPIA

Spolupráca hierarchov oboch krajín

Eritrejská katolícka
cirkev
Ján Krupa
foto: wikimedia.org
JJ

biskupom. Nová metropolia sui iuris pokrýva
celé územie Eritrey a zahŕňa štyri eparchie.

Archieparchia Asmara
V roku 2015 Svätý Otec František vyňal spod
jurisdikcie metropolitnej Etiópskej katolíckej
cirkvi územie, ktoré je od roku 1993 súčasťou
nezávislej Eritrey, a zriadil metropolitnú
Eritrejskú katolícku cirkev, čím sa vlastne
začali písať dejiny 23. východnej katolíckej
cirkvi sui iuris.
Svätý Otec ustanovil za sídlo novej metropolitnej cirkvi hlavné mesto Asmaru, pričom
ju zároveň povýšil na metropolitnú archieparchiu. Za prvého metropolitu vymenoval
Menghesteaba Tesfamariama MCCJ (* 1948),
ktorý bol dovtedy asmarským eparchiálnym

V roku 1930 pápež Pius XI. zriadil ordinariát pre katolíkov etiópskeho obradu,
ktorému podliehali veriaci etiópskeho
obradu žijúci v Eritrei aj Etiópii. V tom čase
bola Eritrea talianskou kolóniou. V roku 1951
pápež Pius XII. rozdelil ordinariát na dva
exarcháty: Asmara (Eritrea) a Addis Abeba
(Etiópia).
Na základe rozhodnutia Organizácie
spojených národov bola Eritrea v roku 1952
začlenená do Etiópie. V roku 1961 pápež
Ján XXIII. zriadil metropolitnú Etiópsku
katolícku cirkev, pričom exarchát v Addis
Abebe povýšil na metropolitnú archieparchiu a exarchát v Asmare na eparchiu. V tom
istom roku sa začala eritrejská vojna za nezávislosť, ktorá sa skončila až v roku 1993
štátnou nezávislosťou Eritrey.

Eparchie Barentu, Keren
a Segheneity
Do postupnej prípravy cirkevných štruktúr
najmladšej východnej katolíckej cirkvi
výrazne zasiahol Ján Pavol II., ktorý v roku
1995 z Asmarskej eparchie vyčlenil eparchie
Barentu a Keren. K poslednému deleniu
Asmarskej eparchie došlo v roku 2012, keď
z nej pápež Benedikt XVI. vyčlenil eparchiu
Segheneity.

2

Arcibiskup Menghesteab Tesfamariam MCCJ
so Svätým Otcom

Eritrejskí biskupi sú členmi Biskupskej
konferencie Etiópie a Eritrey, ktorá združuje katolíckych biskupov oboch krajín bez
ohľadu na ich obradovú príslušnosť, a Rady
etiópskej cirkvi, ktorá združuje katolíckych
biskupov etiópskeho obradu oboch krajín.
V súčasnosti je predsedom obidvoch inštitúcií kardinál Berhane-Jesus Demerew Surafiel
(* 1948), arcibiskup metropolita etiópskeho
hlavného mesta Addis Abeba.

Súčasná situácia
Podľa pápežskej ročenky Annuario pontificio 2016 má Eritrejská katolícka cirkev
162 528 veriacich, piatich biskupov, 150
farností, 103 eparchiálnych a 395 rehoľných
kňazov, celkovo 777 rehoľníkov a 719 rehoľníc, dvoch stálych diakonov a 254 seminaristov. Kňazský dorast sa formuje v seminároch
v Asmare a Kerene.
Populáciu Eritrey tvorí viac ako šesť miliónov obyvateľov. Asi polovica obyvateľstva
je moslimského vierovyznania. Približne
štyridsať percent Eritrejcov sa hlási k patriarchálnej Eritrejskej pravoslávnej cirkvi.
Katolíci predstavujú viac ako tri percentá
obyvateľstva. Malé komunity eritrejských katolíkov latinského a ďalších obradov spadajú
pod jurisdikciu metropolitnej Eritrejskej
katolíckej cirkvi.
V júni 2014 eritrejskí katolícki biskupi vydali pastiersky list s názvom Kde je tvoj brat?,
v ktorom kritizujú dezolátne podmienky
v krajine vrátane chýbajúcej slobody prejavu,
dostupnosti vzdelávania, vymožiteľnosti
práva, čo mladých Eritrejcov, medzi nimi aj
katolíkov, núti hľadať lepší život za hranicami vlasti.
Eritrea trpí pod autoritárskym režimom
prezidenta Isaiu Afewerkiho. Na Svetovom
indexe prenasledovania kresťanov, ktorý
vypracovala Open Doors za rok 2015, Eritrea
skončila na treťom mieste (za Severnou
Kóreou a Irakom).
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Spôsobilosť
a prezieravosť
„Spôsobilosť vyžaduje osobné úsilie nadobudnúť nevyhnutné schopnosti a predpoklady na čo najlepší výkon úloh a činností
s intelektom a intuíciou. Ide proti konexiám
a podplácaniu. Prezieravosť je pripravenosť
mysle na to, aby porozumela situáciám
a postavila sa k nim múdro a kreatívne.
Spôsobilosť a prezieravosť vyjadrujú tiež
našu ľudskú odpoveď na Božiu milosť, keď
sa každý z nás riadi tým známym príslovím:
Robiť všetko tak, ako keby Boha nebolo,
a následne nechať všetko na Boha, akoby tu
mňa nebolo. Je to správanie sa učeníka, ktorý
sa denne obracia na Pána týmito slovami
nádhernej univerzálnej modlitby pripisovanej pápežovi Klementovi XI.: ,Veď ma svojou
múdrosťou, riaď ma svojou spravodlivosťou,
povzbudzuj ma svojou dobrotou, chráň ma
svojou silou. Odovzdávam ti, Pane, svoje
myšlienky, aby smerovali k tebe; slová, aby
boli o tebe; činy, aby boli podľa teba; súženia,
aby boli pre teba‘“ (Missale Romanum).
Naša práca v Dome sv. Simeona v Sačurove
si vyžaduje spôsobilosť na túto prácu, prezieravosť na vnímanie potrieb starých a opustených ľudí. Stretávame sa s ľuďmi, ktorí túžia
po milom slove, pohladení, a predovšetkým
potrebujú náš čas, aby sa cítili cenní a milovaní. Tou najcennejšou službou, ktorú im
môžeme dať, je venovať im svoj čas.
„Voči starším ľuďom treba vykonávať
službu útechy, uvedomujúc si predovšetkým
štyri druhy utrpenia:
Byť na ťarchu a vo všetkom závisieť od druhých, v prvom rade v telesných potrebách.
Cítiť sa neužitočný.
Mať pocit celkového pochybenia, hlavne
v oblasti výchovy detí.

Pocit smútku z budúcnosti.“ (Alessandro
Pronzato: Staroba, vek nádeje)
Toto utrpenie sa ťažko znáša, ak je človek
sám. Tu je dôležitý prezieravý prístup pracovníka, plný pochopenia a útechy. Nedá sa
to nazvať prácou, ale službou. Nie je to ani
trocha jednoduché a príjemné. Vyžaduje si
obetavé srdce, ľudskosť, trpezlivosť, jemnosť.
Pritom nerobíme nič zvláštne, len si plníme
spravodlivú povinnosť.
Aj napriek tomu človek musí vedieť
mať túto prácu rád a vykonávať ju z lásky
k človeku. Svet starších ľudí je iný než náš,
aj ich vnímanie hodnôt, problémov, peňazí
a celkový pohľad na život. Pri práci s nimi si
uvedomujeme, že je viac toho, čo dostávame,
než toho, čo si myslíme, že dávame.
Prezieravosť pri práci so staršími a opustenými ľuďmi nás nabáda k tomu, aby sme
neupriamili ich pozornosť k tomu, čo mali,
ale k tomu, čo im ešte chýba. Nie k tomu, čo
získali, ale k čomu ešte nedospeli.
Na záver sa mi hodia slová Svätého
Otca Františka: „Modlitba starých rodičov
a starších osôb je veľkým darom pre Cirkev!
Veľkou injekciou múdrosti pre celú ľudskú
spoločnosť, hlavne pre tých, ktorí sú príliš
zavalení prácou, príliš zaneprázdnení, príliš
nezúčastnení. Niekto musí spievať aj za nich,
spievať o Božích znameniach, ohlasovať
Božie znamenia a modliť sa za nich!“

Mgr. Silvia Madarová
vedúca zariadenia Dom sv. Simeona v Sačurove
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z kresťanského sveta


19. júla sa v poľskom Radome uskutočnil pohreb Mons. Zygmunta Zimowskeho,
predsedu Pápežskej rady pre pastoráciu
v zdravotníctve. Pohrebným obradom
predsedal krakovský arcibiskup kardinál
Stanislav Dziwisz a Konferenciu biskupov
Slovenska zastupoval vladyka Milan Lach
SJ, predseda rady KBS pre pastoráciu
v zdravotníctve a subkomisie pre bioetiku
teologickej komisie KBS. Na pohrebe sa
zúčastnili nielen predstavitelia poľského
parlamentu, viacerí ministri, viac než šesťdesiat biskupov, početný klérus a osoby
zasväteného života, ale i veľký zástup
veriacich.

Vo veku 85 rokov zomrela 19. júla
Carmen Hernandezová, spoluzakladateľka Neokatechumenátnej cesty. Zomrela
v Madride, po dlhej chorobe. Francisco
(Kiko) Argüello, s ktorým založila cirkevné
hnutie v roku 1964 v Španielsku, v liste
oznamujúcom jej smrť napísal, že Carmen
bola ženou veľkého ducha, s charizmou,
láskou k pápežovi a k Cirkvi. Neokatechumenátnemu hnutiu poslal kondolenčný list
aj Svätý Otec František, ktorým vyzdvihol
Carmeninu „lásku k Ježišovi a jej veľké misionárske nadšenie“.

V Pakistane sa 16. – 17. júla uskutočnil
prvý národný eucharistický kongres. Pre
katolícke spoločenstvá, ktoré tvoria mizivú
menšinu v tejto moslimskej krajine, to bola
udalosť veľkého významu. Na záverečnej
liturgii eucharistického kongresu v Islamabáde sa zúčastnilo dva a pol tisíc veriacich.
(RV)

Pravoslávni veriaci na Ukrajine od 11.
do 27. júla usporiadali celonárodný
pochod za mier. Na obrovskej manifestácii
sa zúčastnili desaťtisíce pútnikov, medzi
ktorými nechýbali ani biskupi a kňazi
Pravoslávnej cirkvi. Pochod smeroval
do hlavného mesta Kyjev a davy veriacich
vyrazili do svojho cieľa z troch rozličných
miest: z Odesy na juhu krajiny, zo Svätohorskej lavry z Donbasu a z Počajevskej lavry
v Ternopoľskej oblasti. Účastníci pochodu
chceli aj takouto formou vyjadriť svoju túžbu po mieri a ukončení vojnového konfliktu
na východe krajiny. (RV)

Sýrskokatolícky arcibiskup Mons.
Yohanno Petros Moshe, ktorý pôsobí
v irackom Mosule, Kirkúku a Kurdistane,
vysvätil 3. augusta troch nových kňazov
v utečeneckom tábore v Erbile. V utečeneckom tábore žije približne 5 500 kresťanov pochádzajúcich z najväčšieho irackého
kresťanského mesta Karakoš, ktorí v roku
2014 utiekli pred militantným hnutím
Islamský štát.
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Ukrajine sa uskutočnil tábor
▌▌Na
pre deti z vojnou postihnutých oblastí
V zmysle motta Boh náš Otec – sme jedna
rodina zorganizovala komisia pre misie Prešovskej archieparchie od 1. do 11. júla ozdravujúci Tábor milosrdenstva vo Volosjanke
pre vojnou postihnuté deti na Ukrajine.
Na tábore sa zúčastnili deti z mesta Lysičansk, ktoré sa nachádza 20 km od bojovej
zóny, deti utečencov zo Záporožia a miestne
deti z farnosti Verchovina Bystra. Spolu bolo
prihlásených 116 účastníkov. Pod vedením sr.
Štefánie Blichovej OSBM program pre deti
realizovali štyria bohoslovci a deväť animátoriek Prešovskej archieparchie, ako aj šiesti

vedúci, ktorí deti sprevádzali počas ich cesty
do tábora. Okrem modlitby, katechéz, hier
a vytvárania nových priateľstiev deti v tábore
pamätali aj na ukrajinských vojakov bojujúcich za mier a slobodu na východe krajiny.
Mnohé z detí im napísali listy a namaľovali
výkresy ako prejav vďaky, ktoré spolu so sto
posvätenými medailónmi Matky ustavičnej
pomoci poputujú k svojim adresátom. Záver
tábora patril návšteve najzápadnejšieho
mesta krajiny – Užhorodu. (Štefánia Blichová; foto: Milan Sisak)

putovali
▌▌Veriaci
do najznámejších talianskych svätýň
Od 3. do 15. júla sa pätnásť pútnikov
z farností Dlhé Klčovo, Sečovská Polianka
a Červená Voda vydalo na Púť milosrdenstva
po talianskych pútnických miestach,
aby navštívením svätýň a modlitbou pri
relikviách rôznych svätých mohli blízko pri
nich spoznať ich životné cesty. Navštívili
trinásť rôznych miest a preputovali vyše štyri

a pol tisíca kilometrov. Počas týchto dní boli
Bohu prednášané prosby o požehnanie púte
a on sa staral o všetky cesty i pripravoval
rôzne prekvapenia, ako bolo slávenie liturgie
s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ či nečakané
stretnutie s otcom kardinálom Jozefom
Tomkom. (Patrik Székely)

z Čemerného
▌▌Zboristi
vystúpili v Budapešti
Gréckokatolícky chrámový zbor bl.
P. P. Gojdiča z Vranova nad TopľouČemerného navštívil od 14. do 16. júla
Budapešť a zároveň sa zapojil do 4. ročníka
festivalu Summer in Budapest – Dance and
Music Festival. Svojím koncertným pásmom
sa zbor predstavil vo františkánskom kostole
Országúti Ferences Templom, kde spolu
s ďalšími tromi zbormi prezentoval krásu
staroslovienskych chorálov nielen domácim
poslucháčom, ale aj zahraničným turistom.
Druhým vystúpením bol večerný koncert
v priestoroch inštitúcie Hagyományok Háza,

ktorá zachováva a propaguje maďarskú
ľudovú tradíciu. Vystúpenia boli podporené
Fondom na podporu umenia. (-dk; foto:
archív zboru)
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foto: abc.net.eu
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Byť v prítomnosti Boha
Svätý Otec František vo svojej rannej
homílii na príbehu proroka Eliáša priblížil
spôsob, ako sa stretnúť s Bohom: „Aby sme
sa stretli s Bohom, je nevyhnutné vrátiť sa
k situácii, v ktorej bol človek v okamihu
stvorenia: na nohách a na ceste. Tak nás
Boh stvoril: na svoju výšku, na svoj obraz
a podobu, a kráčajúcich. ,Kráčaj, choď vpred!
Obrábaj zem, zúrodňuj ju; a množte sa. Vyjdi! Vykroč a choď na vrch Horeb, a postav sa
na vrchu Horeb v mojej prítomnosti.‘ Eliáš sa
zodvihol a vzpriamený vykročil. Vyšiel, aby
načúval Bohu. Ako môžem stretnúť Pána,
aby som si bol istý, že je to on? Anjel pozýva
Eliáša, aby vyšiel z jaskyne na vrchu Horeb,
kde našiel útočisko, aby vstúpil do Božej ,prítomnosti‘. Ale k tomu, aby vyšiel von z jaskyne, ho neprimäl ani ,silný víchor, ktorý trhá
vrchy a láme skaly‘, ani zemetrasenie, ani
následný oheň. A po ohni nasledoval šum
jemného vánku alebo, ako je to v origináli,
,jemný zvuk ticha‘. A tam bol Pán.
Aby sme sa stretli s Pánom, musíme vstúpiť do seba samých a načúvať tomu ,jemnému zvuku ticha‘, a tam sa nám prihovára
on. Anjel Eliáša napokon posiela, aby vstal
a vydal sa na spiatočnú cestu. Byť na ceste.
Nie uzavretí, nie vnútri nášho egoizmu,
našej pohodlnosti, ale odvážne prinášať
druhým Pánovo posolstvo, teda plniť zverené
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poslanie. Musíme vždy hľadať Pána. My
všetci chápeme, aké sú zlé momenty: momenty, ktoré nás ťahajú nadol, momenty bez
viery, tmavé momenty, v ktorých nevidíme
obzor, nie sme schopní pozviechať sa. Všetci
to poznáme! Ale je to Pán, ktorý prichádza,
obnovuje nás chlebom a svojou silou a hovorí

„Milovať a odpúšťať, ako miluje a odpúšťa
Boh. To je životný program, ktorý nepozná
prerušenia či výnimky.“ (twitter Svätého
Otca Františka z 3. júla 2016)

nám: ,Vstaň a choď ďalej! Kráčaj!‘ Aby sme sa
stretli s Pánom, musíme byť takíto: na nohách a na ceste. A potom vyčkať s otvoreným
srdcom, kým k nám prehovorí. A on nám
povie: ,To som ja.‘ A tam sa viera stáva silnou.
Viera je tu pre mňa, aby som ju strážil?
Nie! Je na to, aby som ju šiel rozdávať iným,
pomazať iných, pre misiu.“ (úryvok homílie
z 10. júna 2016)

Nezanedbať načúvanie!
Pred modlitbou Anjel Pána upriamil
Svätý Otec pozornosť veriacich na čnosť
načúvania. „V dnešnom evanjeliu rozpráva
evanjelista Lukáš o Ježišovi, ako po ceste
do Jeruzalema vošiel do dediny a prijali ho
v dome dvoch sestier: Marty a Márie. Obe
prejavujú Pánovi pohostinnosť, ale robia to
odlišnými spôsobmi. Mária si sadá Ježišo-
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vi k nohám a počúva jeho slovo, zatiaľ čo
Marta sa naplno venuje príprave vecí. Vo
svojom pohrúžení sa do práce Marte hrozí,
že zabudne na to, čo je najdôležitejšie, čiže
na prítomnosť hosťa, ktorým bol v tomto
prípade Ježiš. A hosťa treba nielen obslúžiť,
nasýtiť a zahnúť starostlivosťou v každom
smere. Predovšetkým treba, aby sa mu
načúvalo. Zapamätajte si dobre toto slovo:
načúvať! Pretože hosťa treba prijať ako osobu
s jeho príbehom, s jeho srdcom bohatým
na city a myšlienky, tak aby sa mohol naozaj
cítiť ako v rodine. Ale ak prijmeš hosťa
u seba doma a pokračuješ v práci, usadíš
ho na miesto, mlčky on i ty, je to, akoby bol
z kameňa. Hosť z kameňa! Nie. Hosťovi
treba načúvať. Zaiste, odpoveď, ktorú Ježiš
dáva Marte – keď jej hovorí, že potrebné
je len jedno – nadobúda svoj plný význam
vzhľadom na načúvanie slova samotného
Ježiša. Toho slova, ktoré osvecuje a udržiava
všetko, čo sme a čo robíme. Napríklad sa
ideme modliť pred kríž a vravíme, vravíme,
vravíme... A potom ideme preč. Nepočúvame Ježiša! Nenecháme mu hovoriť k nášmu
srdcu. Načúvať – toto je kľúčové slovo. Nezabudnite! A nesmieme zabudnúť, že v dome
Marty a Márie Ježiš ešte prv než, je Pánom
a učiteľom, je pútnikom a hosťom. Jeho
odpoveď má teda tento prvý a bezprostredný
význam: „Marta, Marta, prečo si dávaš toľko
roboty s hosťom, že zabúdaš na jeho prítomnosť?“ Na jeho prijatie netreba mnoho vecí.
Naopak. Potrebná je len jedna vec: počúvať
ho. Tu je to slovo: počúvať – preukázať mu
bratský postoj, aby si uvedomil, že je v rodine
a nie v provizórnom útulku. Takto chápaná
pohostinnosť, ktorá je jedným zo skutkov
milosrdenstva, sa ukazuje naozaj ako ľudská
a kresťanská cnosť, ktorej v dnešnom svete
hrozí zanedbanie. Dokonca i vo vlastnom
dome, medzi vlastnými príbuznými sa môže
stať, že sa ľahšie nájdu služby a starostlivosť
rôzneho druhu než vypočutie a pohostinnosť. Dnes sme tak veľmi zaujatí, s chvatom,
toľkými problémami, z toho niektorými
i nedôležitými, že zlyhávame v schopnosti
počúvať. Sme neustále zaneprázdnení, a tak
nemáme čas počúvať. A ja by som sa vás
chcel opýtať, položiť vám otázku, každý nech
si odpovie vo svojom srdci: Ty, manžel, máš
čas počúvať svoju manželku? A ty, žena, máš
čas počúvať svojho manžela? Vy, rodičia,
máte čas, ktorý môžete ,stratiť‘ na počúvanie
svojich detí? Alebo svojich starých rodičov,
svojich starkých? ,Ale veď starkí rozprávajú
stále tie isté veci, sú nudní...‘ Ale potrebujú
byť vypočutí! Počúvať. Prosím vás, naučte sa
počúvať a venovať tomu viac času. V schopnosti počúvať je koreň pokoja. Nech nás
Panna Mária, Matka počúvania a starostlivej
služby, naučí byť prijímajúcimi a pohostinnými k našim bratom a našim sestrám.“
(úryvok príhovoru zo 17. júla 2016)
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Hlavná púť v Litmanovej
Už v piatok 5. augusta, na 26. výročie začiatku udalostí, ktoré sa viažu k hore Zvir
a dvom dievčatám Ivete a Kataríne, prichádzali na horu Zvir v Litmanovej stovky pútnikov.

Ľubomír Petrík
foto: Michal Petrilák, Dávid Rybovič
JJ

Program prvého dňa trojdňovej hlavnej púte
vyvrcholil večernou archijerejskou svätou
liturgiou s hlavným slúžiacim prešovským
arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ. Pútnikom sa prihovoril pomocný
prešovský biskup Milan Lach SJ. V homílii,
vychádzajúc z evanjelia, poukázal na svadobnú radosť a v tomto kontexte povedal,
že Kristus ako skutočne milujúci ženích dal
život za Cirkev. „Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú
medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť.“
Podstatou pôstu je podľa sv. Jána Zlatoústeho
miernosť, láska a milosrdenstvo. Potrebujeme to pochopiť a prosiť Boha o skutočné
oslobodenie a dozrievanie v láske, povedal
vladyka Milan.
Hlavnými dňami púte, keď na horu Zvir
zavítalo niekoľko tisíc veriacich, boli sobota
a nedeľa 6. a 7. augusta. V bohatom celodennom programe v sobotu na sviatok Premenia
Pána nechýbala modlitba Akatistu požehnania rodín, Korunka Božieho milosrdenstva,
posvätný ruženec či posvätenie vody. Večer
pútnici slávili veľkú večiereň a nasledovala archijerejská svätá liturgia, na ktorej sa
pútnikom prihovoril vladyka Ján Babjak.
Pripomenul 21. výročie od skončenia zjavení,
ktoré boli začiatkom putovania na toto
miesto. Bolo to práve na sviatok Premene-

2016 / 18

nia Pána 6. augusta 1995. Hovoril o šťastí.
Svet považuje za šťastie rôzne zvrátenosti,
ale skutočným šťastím je kráčať cestou
Božích a cirkevných prikázaní a žiť v milosti
posväcujúcej. „Kristus nás stvoril pre šťastie,
preto buďme pozorní na to, čo nám do života prináša skutočné šťastie.“ Ním je život
v jednote s Bohom skrze Máriu, ktorá nás
k nemu vedie. Poďakoval Panne Márii za to,
že nám ukázala, čo ničí naše šťastie a čo nám
ho dáva.
Gospelová skupina bohoslovcov Anastasis
mala večer hudobno-slovné pásmo, po ktorom bola pobožnosť krížovej cesty a o polnoci svätá liturgia a eucharistická adorácia.

Nedeľná slávnosť
V nedeľu slávnostnej archijerejskej
svätej liturgii predchádzala utiereň, potom
katechéza, ktorú ohlásil otec Jozef Urvinitka
na tému Kristus prišiel, aby obnovil v človeku
svoj zničený obraz a posvätný ruženec s vizionárkami Ivetou a Katarínou. S prešovským
arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom hlavnú svätú liturgiu, ktorou archieparchiálna odpustová slávnosť vyvrcholila,
koncelebrovali trnavský arcibiskup Mons.
Ján Orosch, eparchiálny biskup z Miškovca
v Maďarsku vladyka Atanáz Orosz, pomocný prešovský biskup Milan Lach a desiatky
kňazov.
Homíliu ohlásil Mons. Ján Orosch. Okrem
iného povedal, že akoby nás niečo stále
brzdilo prejaviť navonok svoju vieru. „Človek

musí byť v prvom rade disponovaný vnímať
znamenia, ktoré Boh posiela. Lepšie to vidia
deti. Preto potrebujeme pokoru ako deti, aby
sme sa mohli otvoriť znameniam, ktoré nám
Boh posiela, a to aj prostredníctvom Matky
Márie.“ Ďalej povedal, že dnes sa vo svete
vníma pokora, jednoduchosť, milosrdenstvo
ako slabosť. Pýcha sa často nazve zdravým
sebavedomím, ambicióznosťou. Trnavský
arcibiskup pozval pútnikov, aby boli pokorní
a poslušní synovia a dcéry Cirkvi, ktorá ohlasuje pravdu, ktorou je Ježiš Kristus. Hovoril
o nežnosti Panny Márie, ktorú tak veľmi
potrebujeme zakúsiť. Zdôraznil, že je rozdiel
medzi detským detinstvom, ktorým človek
vníma nežnosť matky, a naivným detinstvom
dnešného človeka. Kazateľ tiež s úctou
vyzdvihol liturgiu Gréckokatolíckej cirkvi,
v ktorej je veľmi viditeľná zdravá tradícia
vychádzajúca z kresťanských koreňov.
Záver slávnosti patril slovám prešovského arcibiskupa metropolitu Jána, ktorý sa
poďakoval prítomným a vyzdvihol dôležitosť
vedieť v sekularizovanom prostredí života
rozpoznať pravdu a verejne sa k nej hlásiť.
Bodkou za hlavnou púťou bola modlitba
Korunky Božieho milosrdenstva a prijatie plnomocných odpustkov. K sviatosti zmierenia
a pokánia pristúpilo počas púte množstvo
veriacich. Na hore Zvir sú sväté liturgie a iný
duchovný program každý deň v roku a každú
nedeľu po prvom piatku sa koná malá
púť a pravidelne fatimské soboty. V tomto
Svätom roku milosrdenstva sa na hore Zvir
nachádza aj brána milosrdenstva.
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LET 2016 – 6. ročník letného tábora
Bratislavskej eparchie sa konal 3. ‒ 8. júla
v Telgárte. Takmer osemdesiat detí a mladých malo možnosť prežiť týždeň naplnený
duchovným a športovým programom.
Účastníkom sa venovalo osem animátorov,
medzi nimi aj dvaja bohoslovci eparchie:
Jozef Durkot a Michal Janočko spolu
s eparchiálnymi kňazmi pod vedením otca
Igora Cingeľa z Trenčína. Tábor navštívil aj
bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák
a protosynkel otec Vladimír Skyba, ktorí
s deťmi prežili v tábore niekoľko dní. Slávili
v miestnom chráme sväté liturgie a zapojili
sa aj do voľnočasových aktivít. Téma bola
zameraná na skutky duchovného a telesného milosrdenstva. Súčasťou programu bola
modlitba, katechéza, práca v skupinkách,
výlet do Dobšinskej ľadovej jaskyne, šport
a rôzne voľnočasové aktivity ako napr.
vyrábanie čotiek. V rámci tábora sa konal
aj turnaj vo futbale za účasti futbalového
družstva rómskych detí z Telgártu. (Igor
Cingeľ)

Farský tábor vo Veľkom Lipníku sa uskutočnil 11. ‒ 13. júla na farskom dvore. Počas
tábora boli účastníci tábora modlitbou,
zamysleniami a aktivitami vedení k skutkom
duchovného a telesného milosrdenstva.
K ich uskutočňovaniu prispeli aj táborové
podmienky: stanovanie, vlastná príprava
a varenie stravy. (Jozef Mačejovský)

Prvá Púť zdravotníckych pracovníkov,
ktorú zorganizovala rada pre pastoráciu
v zdravotníctve KBS na Skalke, sa uskutočnila 16. júla. Zúčastnili sa na nej zdravotníci, sympatizanti, dobrovoľníci a rodinní
príslušníci z Domu sv. Kozmu a Damiána
a Gréckokatolíckej charity v Prešove,
Slovenského Červeného kríža, územného
spolku Prešov, a Fakultnej nemocnice
s poliklinikou J. A. Reimana. Privítanie pútnikov sa konalo v areáli kláštora na Veľkej
Skalke, odkiaľ putovala procesia ku Kostolu
sv. Andreja-Svorada a Benedikta na Malej
Skalke. Pred svätou omšou, ktorú celebroval prešovský pomocný biskup Mons.
Milan Lach SJ, predseda rady pre pastoráciu v zdravotníctve KBS, spoločne s otcom
biskupom Viliamom Judákom, otcom
Jánom Ďačokom a ďalšími kňazmi, zazneli
svedectvá zdravotníckych pracovníkov.
Po nich nasledovalo zasvätenie slovenského zdravotníctva patrónom zdravotníkov
sv. Kozmovi a Damiánovi a uctenie relikvií
svätcov. Na záver bolo agapé. Cestou domov sa prešovskí pútnici zastavili v Evanjelizačnom centre bl. mučenice Tarzície
v Trenčíne, kde sa stretli so sestrami služobnicami, vladykom Milanom a miestnym
farárom otcom Igorom Cingeľom. (Dagmar
Chanáthová)

8

▌▌Zomrel
otec Milan Šeliga
V 51. roku života a 20. roku kňazstva 12. júla
odovzdal otec Milan Šeliga svoju dušu
po ťažkej chorobe zaopatrený svätými tajomstvami svojmu Stvoriteľovi.
Narodil sa 25. septembra 1964 v Námestove. Teologické štúdiá začal v Bratislave
a v roku 1989 bol prijatý do postulátu Spoločnosti Božieho slova (verbisti). Po príprave
prijal v roku 1995 večné sľuby a v roku 1996
kňazskú vysviacku v Pieniežnom v Poľsku.
Pôsobil vo farnostiach Spišská Belá, neskôr
v Nitre, v UPC v Bratislave, vo farnosti Nový
Hrozenkov, Veľké Karlovice a Zděchov
na Morave. Od roku 2002 bol správcom
misijného centra v Snine. V roku 2006 bol
na vlastnú žiadosť odvolaný zo služieb
Spoločnosti Božieho slova. Bol ctiteľom
Božej Matky, šíriteľom večeradiel a členom
Mariánskeho kňazského hnutia.
V roku 2010 bol so súhlasom vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu, a provinciála Spoločnosti Božieho slova P. Petra
Dušičku SVD presídlený do Košickej eparchie, kde poskytoval duchovnú službu veriacim na mieste zvanom Bralo. V roku 2010
mu Kongregácia pre východné cirkvi udelila
indult biritualizmu a v roku 2012 Kongregácia
pre inštitúty zasväteného života a pre spoločnosti apoštolského života mu udelila indult

od zasväteného života
a dovolila
inkardináciu
do Košickej
eparchie.
Vladyka Milan Chautur
CSsR ho
vymenoval za výpomocného duchovného
pre pastoráciu Rómov v Sečovciach.
Počas tohto obdobia vynikal otec Milan
hlbokou nábožnosťou a úctou k eucharistickému Kristovi, venoval sa pútnikom, šíril
úctu k Božej Matke, ktorej sa zasvätil, a stal
sa spoluzakladateľom nového Spoločenstva
víťaznej armády Panny Márie, Vládkyne
sveta v Sečovciach. Duchovne sprevádzal
veriacich a snažil sa žiť pre záchranu duší.
Vladyka Milan Chautur CSsR ho v roku 2015
poveril duchovným vedením veriacich s ťažkosťami a službou exorcistu.
Ďakujeme za jeho príkladný, vierou preniknutý život v radosti, vernosti, odvahe, statočnosti a v nádeji na večný život v spoločenstve anjelov i svätých pred tvárou najvyššieho Boha. Večná mu pamiatka! (ISKE)

Nitre zomrel arcibiskup
▌▌VMons.
Dominik Hrušovský
27. júla zomrel vo veku 90 rokov arcibiskup
Mons. Dominik Hrušovský.
Dominik Hrušovský sa narodil 1. júna 1926
vo Veľkej Mani (Maňa, okr. Nové Zámky).
Najprv začal študovať na bohosloveckej
fakulte v Bratislave, potom na Lateránskej
univerzite v Ríme. Po prevzatí moci komunistami sa už na Slovensko nevrátil. Kňazskú
vysviacku prijal 23. decembra 1950. Vykonával pastoračnú službu v Taliansku, pôsobil
ako profesor dogmatickej teológie, neskôr
ako člen slovenskej katolíckej misie v Paríži.
Od roku 1966 pôsobil v Slovenskom ústave
sv. Cyrila a Metoda v Ríme, v rokoch 1973 –
1992 pôsobil ako jeho rektor. Pracoval ako
výkonný redaktor časopisu Slovenské hlasy
z Ríma. Vzhľadom na bohaté skúsenosti so
Slovákmi mimo vlasti ho Svätá stolica v roku
1975 vymenovala za vedúceho duchovnej
služby pre Slovákov v zahraničí. V roku 1982
ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za tubijského titulárneho biskupa; biskupskú vysviacku
prijal v Ríme v roku 1983. V roku 1992 ho vymenovali za pomocného biskupa Trnavskej

arcidiecézy
a bol aj
slávnostne
ustanovený
za auxiliára
a vikára Trnavskej arcidiecézy pre
Bratislavu.
Na prvom
zasadnutí
samostatnej Konferencie biskupov Slovenska bol v roku 1993 zvolený za generálneho
tajomníka KBS a predsedu komisie pre
Slovákov v zahraničí. V roku 1996 ho pápež
Ján Pavol II. vymenoval za apoštolského
nuncia v Bielorusku a súčasne ho povýšil
na arcibiskupa. Od júla 2007 žil v rodisku,
neskôr v Nitre.
Posledná rozlúčka so zádušnou svätou
omšou za zosnulého arcibiskupa sa uskutočnila 31. júla v Katedrále sv. Emeráma v Nitre
a pohreb 1. augusta v Mani. (TK KBS; foto:
ABÚ Nitra)
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z Taiwanu navštívila
▌▌Mládež
slovenských gréckokatolíkov
13. júla navštívila bratislavskú farnosť pri
Katedrále Povýšenia sv. Kríža skupina
dvadsiatich mladých ľudí z Taiwanu, ktorí
putovali na Svetové dni mládeže do Krakova.
Sprevádzal ich diakon Bohdan Jacoš, ktorý
ako misionár Parížskych zahraničných misií
pôsobí v Taiwane. Súčasťou ich programu
bola návšteva gréckokatolíckej katedrály,
v ktorej si vykonali hodinovú tichú adoráciu. Potom ich privítal a prihovoril sa im
vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha,
ktorý vo svojej katechéze hovoril o povolaní.
Po príhovore nasledovalo spoločné slávenie
svätej liturgie. Takmer pre všetkých to bol
prvý osobný kontakt s byzantským obradom.
Po svätej liturgii nasledovalo agapé, po kto-

rom sa mladí rozdelili do rodín farnosti, ktoré ich prijali na ubytovanie. Nad druhý deň
po rannej modlitbe v chráme a požehnaní
vladyku Petra pokračovali pútnici na východ
Slovenska.
17. júla navštívila pútnická skupina z Taiwanu farnosť Jakubany. Zúčastnili sa na svätej liturgii, ktorá odznela v štyroch jazykoch:
v cirkevnoslovanskom, slovenskom, francúzskom a čínskom. Po svätej liturgii bolo
na fare pre pútnikov pripravené občerstvenie.
Katolícki veriaci tvoria v Taiwane asi 1 %
z celkového počtu obyvateľov, no ich spoločenstvo je veľmi živé a pôsobí evanjelizačne.
(Rastislav Čižik, Andrea Vaľková; foto: archív
Bratislavskej eparchie)

Trenčíne požehnali novú farskú budovu
▌▌Va posvätili
kríž
Odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda, patrónov farnosti,
sa  v Trenčíne konala 10. júla. Tohtoročná
slávnosť bola významná, pretože počas nej
vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha,
posvätil kríž na chrámovú vežu rozostavanej
cerkvi a požehnal novú farskú budovu.
Slávnosť sa začala archijerejskou svätou liturgiou v Kaplnke sv. Anny v Trenčíne, ktorej
predsedal vladyka Peter Rusnák, bratislavský
eparcha. Spolu s ním liturgiu slávili otcovia
Peter Sabol, Igor Cingeľ, Rastislav Firment
a Michal Kuruc. Vladyka Peter v homílii
poukázal na dôležitosť zachovávania tradícií,
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ktoré nám odovzdali sv. Cyril a Metod.
Na prvom mieste a najdôležitejšou je tradícia
ohlasovania radostnej zvesti o Božej láske
k človeku.
Po svätej liturgii nasledoval sprievod
k rozostavanému Chrámu sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne. V ňom sa slávil moleben
k vierozvestcom, po ktorom vladyka Peter
posvätil trojramenný kríž, ktorý bude zdobiť
chrámovú vežu. Potom vladyka požehnal
novú farskú budovu. Záver slávnosti patril
poďakovaniam dobrodincom a spoločnému
agapé na fare.


Celoeparchiálna odpustová slávnosť
Košickej eparchie pri príležitosti chrámového sviatku bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča
vo farnosti Veľké Kapušany sa uskutočnila
16. – 17. júla. V predvečer sviatku slávil svätú liturgiu otec Vladimír Tomko, protosynkel
Košickej eparchie, ktorý vyzdvihol osobný
príklad milosrdenstva blahoslaveného
biskupa, ktorý odpustil svojim nepriateľom.
Odpustová slávnosť vyvrcholila archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil vladyka
Milan Chautur CSsR, košický eparcha,
v maďarskom a slovenskom jazyku. V homílii vladyka zdôraznil problémy dnešného
sveta, v ktorom sa človek často necháva
klamať, aby nevidel realitu. Pripomenul, že
len ozajstný pohľad na život dáva predpoklad pripravenosti na zdolanie ťažkostí.
Na príklade bl. P. P. Gojdiča poukázal
na zásady kresťanského života a povzbudil
veriacich k opravdivej viere a k obráteniu sa
na našich predkov, svedkov viery, aby nám
vyprosili u Boha milosti. (Jozef Havrilčák)

Posviacka Kaplnky sv. Jána Krstiteľa
v Dome sociálnych služieb v Kružlove sa
uskutočnila 21. júla za účasti vladyku Milana
Lacha SJ a kňazov dekanátu, obyvateľov, zamestnancov domova a veriacich z Kružlova.
Veľkým požehnaním bola osobná návšteva
vladyku Milana každého obyvateľa zariadenia v jeho izbe. Kaplnky v takýchto zariadeniach nie sú samozrejmosťou, preto veľká
vďaka patrí predstaveným zariadenia, ktorí
mysleli aj na duchovnú starostlivosť a zaopatrenie klientov. (Štefánia Chanáthová)

V ilavskej väznici sa 23. júla konala spomienková slávnosť na nespravodlivo väznených komunistickým režimom. Uskutočnila
sa v deň 40. výročia úmrtia bl. hieromučeníka V. Hopka a zorganizovala ju Konfederácia
politických väzňov Slovenska a gréckokatolícka farnosť z Trenčína. Podujatie bolo venované V. Hopkovi, ktorý bol v ilavskej väznici väznený až dvakrát, pri príležitosti výročia jeho
smrti. Program sa začal svätou liturgiou vo
farskom Kostole Všetkých svätých uprostred
väznice. Hlavným slúžiteľom bol cirkevný
historik z Prešova otec Peter Borza. Prítomní si mohli uctiť aj relikvie blahoslavených
biskupov. Po liturgii nasledovala panychída
za zosnulých väzňov a pietna spomienka
pri pamätných tabuliach. V rámci programu
boli prečítané spomienky Mons. Rudolfa
Bošnáka. Pôsobil ako posledný väzenský
duchovný v ilavskej väznici a potom sa tam
ocitol ako väzeň. Zároveň boli odovzdané
vyznamenania a ďakovné listy zaslúžilým
členom Konfederácie politických väzňov
Slovenska. Záver patril prehliadke podzemia
kostola a mestského múzea s väzenskými
exponátmi. (Stanislav Gábor)

9

jednou vetou


V nedeľu 10. júla navštívil bratislavskú
farnosť novokňaz otec Adam Mackovjak
z Košickej eparchie, ktorý slávil v Katedrále Povýšenia svätého Kríža sväté liturgie
a udelil prítomným novokňazské požehnanie. (grkatba.sk)

Pri príležitosti 50. výročia kňazskej
vysviacky otca Juraja Zimovčáka slávil
prešovský arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ 23. júla archijerejskú svätú
liturgia v Kaplnke Najsvätejšej Trojice
Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl.
biskupa P. P. Gojdiča v Prešove. (ISPA)

Prešovský pomocný biskup Mons. Milan
Lach slávil 23. júla archijerejskú svätú
liturgiu v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Štefanovciach, pri ktorej posvätil
obnovený interiér a exteriér chrámu. (ISPA)

Pri príležitosti archieparchiálnej
odpustovej slávnosti Panny Márie Karmelskej a proroka Eliáša v Sečovskej Polianke
24. júla slávil vladyka Milan Lach, prešovský pomocný biskup, archijerejskú svätú
liturgiu v Chráme sv. proroka Eliáša.

Chrám sv. Cyrila a Metoda s pastoračným
centrom v suteréne a priľahlou farskou
budovou je prvým novým chrámom, ktorý

sa stavia v Bratislavskej eparchii, a veriaci sú
vďační za akúkoľvek podporu. (Igor Cingeľ;
foto: Igor Meško)

Ján Babjak zavítal na archieparchiál▌▌Metropolita
ny odpust do rodiska bl. biskupa Gojdiča
Prešovský arcibiskup metropolita Mons.
Ján Babjak SJ bol 16. júla hlavným slúžiacim
archijerejskej svätej liturgie na archiepar-

Markom Kolesárom. V homílii vladyka Ján
ponúkol niektoré momenty zo života blahoslaveného a predstavil ho ako vzor posluš-

chiálnej odpustovej slávnosti bl. prešovského biskupa mučeníka P. P. Gojdiča OSBM
v Ruských Pekľanoch.
Slávnostnej liturgii predchádzala modlitba nového Akatistu k bl. hieromučeníkovi
Pavlovi Petrovi Gojdičovi a po ňom privítanie
otca arcibiskupa metropolitu starostkou
Jozefínou Štofanovou a miestnym farárom

nosti, pokory a lásky. Ponúkol porovnanie
spôsobu života tohto sveta so spôsobom
života biskupa Gojdiča. Liturgiu spevom
sprevádzal miešaný spevácky zbor Hlahol
z Farnosti bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča
na Sídlisku 3 v Prešove pod vedením Tibora
Krenického. (Ľubomír Petrík; foto: Stanislav
Škripko)


Zádušnú svätú liturgiu a pohrebné
obrady za zomrelú Alžbetu Tkáčovú viedol
prešovský pomocný biskup Milan Lach SJ
27. júla v Chráme sv. archanjela Michala
v Koromli. (ISPA)

Úprimnú radosť z rodiny a detí prišlo
v sobotu 30. júla v Bratislave vyjadriť
na 5. ročníku živej reťaze Hrdí na rodinu
400 až 500 mladých ľudí, rodín s deťmi,
manželských párov a podporovateľov
rodiny, ktorí mali na sebe tričká s nápismi
podporujúcimi rodinu. (Anton Chromík)

Európska komisia (EK) v liste, ktorý
Katolíckej univerzite zaslal Adam Tyson, riaditeľ Generálneho direktoriátu
pre vzdelávanie a kultúru EK, vyzdvihla
Katolícku univerzitu v Ružomberku (KU)
za prácu a dosiahnuté výsledky v oblasti
internacionalizácie vychádzajúce z analýzy
akademického roka 2014/2015, ktorý bol
prvým rokom nového programu učiteľskej
a študentskej mobility Erasmus +.

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu
sviatostí zverejnila vo svojom časopise
článok o tom, ako znovuobjaviť obrad
pokánia, ktorý Konferencia biskupov Slovenska v preklade zverejnila na oficiálnej
webstránke www.kbs.sk (v sekcii Dokumenty ‒ Dokumenty vatikánskych úradov
‒ Kongregácia pre Boží kult a disciplínu
sviatostí).
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Babjak vložil do oltára baziliky
▌▌Arcibiskup
v Marianke relikvie mučeníkov
Do najstaršieho pútnického miesta na Slovensku, Marianky, zavítal 17. júla prešovský
arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak
SJ. V úvode slávnostnej svätej omše v Bazi-

like Narodenia Panny Márie v deň sviatku
a výročia narodenia i odchodu do večnosti
bl. P. P. Gojdiča OSBM vložil metropolita
Babjak do oltára relikvie biskupov muče-
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krátky rozhovor

JJ

Ľubomír

Petrík

Rozhovor s trnavským arcibiskupom Mons.
Jánom Oroschom, kazateľom na mariánskej púti na hore Zvir v Litmanovej.
níkov P. P. Gojdiča a V. Hopka. V homílii
ponúkol prítomným veriacim zamyslenie sa
nad hrdinskými čnosťami gréckokatolíckych
biskupov aj v kontexte krízy duchovných,
morálnych a rodinných hodnôt spoločnosti.
Svätú omšu, ktorú spevom sprevádzal
mužský zbor Chorus Augustini, spolu
s otcom arcibiskupom koncelebroval páter

Michal Krysztofowicz CCG, generálny
predstavený Kongregácie bratov tešiteľov
z Getseman. Metropolitu pri svätej bráne
milosrdenstva baziliky privítal starosta obce
Peter Hasoň s manželkou a kaplán farnosti
páter Marek Vadrna CCG. V závere slávnosti
posvätil Mons. Ján Babjak nový evanjeliár.
(Peter Solej; foto: Lenka Solejová)

katedrále
▌▌Vsi bratislavskej
pripomenuli sv. Gorazda
27. júla, v deň sviatku sv. sedmopočetníkov
(Cyrila, Metoda, Gorazda, Klimenta, Nauma,
Sávu a Angelára), sa v Katedrálnom chráme
Povýšenia sv. Kríža v Bratislave konala 24.
spomienka na sv. Gorazda, ktorú pripravili Národné osvetové centrum Bratislava,

Po liturgii nasledoval umelecký program.
Prítomným sa prihovoril predseda Matice
slovenskej Marián Tkáč. Dielo solúnskych
bratov a ich žiakov pripomenul vo svojom
vystúpení Miroslav Holečko, predseda Spoločnosti svätého Gorazda.

Boli ste už niekedy na hore Zvir v Litmanovej?
Som tu prvýkrát. Už cestou sem som videl
značky áut z celého Slovenska a veľmi ma
potešilo, že celé rodiny, rodičia s deťmi,
chorí, starí, mladí, idú naozaj pútnickým
spôsobom na horu Zvir. Mám veľkú radosť,
pretože môj vzťah k Panne Márii je ako
u každého katolíckeho kňaza intenzívny,
veď ona je kráľovnou kňazov, a som vďačný
otcovi arcibiskupovi Babjakovi, že ma
na púť pozval.
Čo ste zdôraznili pútnikom na hore
Zvir?
V prvom rade som chcel do ich sŕdc vštepiť
dôležitosť budovať svoj kresťanský život, život viery aj tradícií. Keď sa my rímskokatolíci
stretávame s bratmi gréckokatolíkmi, vidíme
veľmi silnú tradíciu. Ide o liturgiu, liturgické
oblečenie, spevy a potom aj to všetko, čo
podporuje duchovný život. U nás v západoslovenskom kraji sa tradícia dostáva kdesi
do úzadia a je to na škodu veci. Nemyslím
na nejakú skostnatenú tradíciu, ale na život
viery. Človek potrebuje mať korene tak ako
strom, ktoré nás oživujú, dávajú silu. Jedna
generácia odovzdáva svoju vieru spolu
s tradíciou nasledujúcej. Strom bez koreňov
sa zvalí a vyschne. Aj my by sme vyschli, keby
sme nemysleli na dedičstvo otcov, ktoré si
máme zachovať od svätých Cyrila a Metoda
cez našich prarodičov až dodnes.
Aké dojmy a aké zážitky si odnášate
z tohto mariánskeho pútnického
miesta?

Bratislavská gréckokatolícka eparchia, rada
KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru, Matica
slovenská a Spoločnosť svätého Gorazda.
Podujatie sa začalo svätou liturgiou, ktorej
predsedal protosynkel otec Vladimír Skyba.
V homílii upriamil pozornosť na kresťanské hodnoty, ktoré vierozvestovia a ich žiaci
vštepovali počas svojej misie. Medzi nimi
vyniká tradičná rodina podľa vzoru Svätej
rodiny a Kristov spásonosný oslávený kríž.
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Po príhovoroch nasledovala hudobno-poetická kompozícia Na chválu a slávu nášmu
prvosvätcovi, ktorú scenáristicky a režijne
pripravil M. Holečko. Verše slovenských
básnikov Michala Chudu a Jaroslava Rezníka
v interpretácii Ľubomíra Hallona striedali
staroslovienske a slovenské národné piesne v podaní basbarytonistu Juraja Havaja
s klavírnym sprievodom Martina Štefánika.
(Stanislav Gábor)

Sú to hlboké, krásne zážitky. Nádherné
prostredie, nádherná príroda. A nesmieme
si nahovárať, že vonkajšie veci, ako je vnímanie krás prírody, s liturgiou nesúvisí. To všetko, jedno s druhým, je Boží dar a my slávime
Boha najintenzívnejšie a najkrajšie tam, kde
prežívame Božiu prítomnosť rozličným spôsobom. Prítomnosť Boha nielen v liturgii,
v Eucharistii, v Božom slove, v Božom ľude,
ale aj v prírode, ktorá je jeho darom.
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slovo na tému

Strom bez koreňa
vysychá
Homília Mons. Jána Oroscha, trnavského arcibiskupa, počas hlavnej liturgie
7. augusta 2016 na hore Zvir pri Litmanovej.
JJ

foto: Michal Petrilák
O dnešných ľuďoch sa všeobecne tvrdí,
že sú racionalistami a pragmatikmi, a ich
pozornosť sa  orientuje viac na materiálne
a intelektuálne veci, než na veci duchovné,
nadprirodzené. Keď som si čítal niektoré
vyhlásenia vizionárok, tak sa mi veľmi páčilo, že tam bolo vyjadrené posolstvo Panny
Márie v tom duchu, že dnešný človek sa
zameriava príliš na veci tohto sveta, na veci
hmotné – materiálne, ktoré ho obohacujú
po finančnej, ekonomickej stránke, a do úzadia sa dostávajú veci duchovné – ľudské, tie,
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ktoré obohacujú ľudské srdce zvnútra. No
skutočnosť je predsa len trocha iná.
Rozprával som sa nedávno s kňazmi, ktorí
prišli zo Spojených štátov, a v určitých obavách som sa pýtal aj na situáciu u nich, pretože vieme, že tam existujú skupiny liberálov,
ktorí propagujú zvláštnu liturgiu. Prídu ku
kostolu na veľké parkovisko, zostanú sedieť
v autách, pred nimi je na kostolnej stene
veľká obrazovka, na ktorej pozerajú svätú
liturgiu, svätú omšu. Keď príde kostolník,
u nás sa hovorí s klimpajdom, so zvončekom,
stiahnu okno a vhodia nejakú dolárovú bankovku. A myslia si, že takýmto spôsobom sú
účastní na svätej omši.
Ale kňazi mi tvrdili opak. Už aj u nich sú
náznaky toho, že sa ľudia vracajú k pôvodnej liturgii. V chrámoch, kde kňazi slúžia

katolícku liturgiu, dokonca, kde sa modlia
spolu ruženec, modlitbu vešpier, je oveľa
viac veriacich ako v kostoloch, kde sa troška
liberálnejšie zmýšľajúci kňazi snažia modernizovať liturgiu a Cirkev. Ja mám tento pocit
aj tu medzi vami, pretože gréckokatolícka
liturgia je pre nás rímskokatolíkov veľkým
obohatením. Vy ste verní tejto tradícií, aj čo
sa týka liturgických odevov. Veď všetko, čo
majú gréckokatolícki duchovní na sebe, má
symbolický charakter. Keď sa otec arcibiskup
obliekal a bozkal jednotlivé časti odevu,
v modlitbách bolo vyjadrené napríklad to, čo
znamená opasok, čo znamená meč (nábederník) potrebný do boja s diablom. Pre nás
je to ešte cennejšie a obohacujúcejšie než
pre vás, ktorí to prežívate prirodzene, stále
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pri každej liturgii. A aj tak o to nestrácate
záujem.
Človek dneška má veľký záujem o tradíciu,
o korene, veď sa modlíme: „Dedičstvo otcov
zachovaj nám, Pane.“ Toto sú korene. Strom
bez koreňa vysychá a človek bez tradície
zaniká. Nenechajme si preto, drahí naši
politici, predstavitelia parlamentu, politických strán, podsúvať nejaké také myšlienky,
že dnes je to už staré, zastarané, skostnatené.
Čo vy tu, katolíci, v tomto veku ešte chcete?
Čo vy nám tu hovoríte, že manželstvo je
sviatostný zväzok medzi jedným mužom
a jednou ženou? Čo vy nám tu hovoríte, že
interrupcia je hriech? Dokonca smrteľný –
zabitie človeka. Čo vy tu hovoríte o tom, že
eutanázia je hriech? Veď keď sa niekto cíti
slabý a je pred smrťou, no tak sa rozhodne,
aby mu dali injekciu. Bratia a sestry, nenechajme si podsúvať takéto názory a myšlienky do nášho národa – na naše Slovensko.
Aj otázka viery v Božie znamenia, zázraky patrí do oblasti, ktorá sa často považuje
za nemodernú, zastaranú. Pamätám si, že
televízna hlásateľka, ktorá komentovala
blahorečenie dnes už svätého pápeža Jána
Pavla II., hovorila o zázračnom uzdravení
rehoľnej sestry na jeho príhovor, ktoré bolo
jedným z predpokladov, z podmienok jeho
blahorečenia, s cynickým úsmevom a posmechom pred televíznymi kamerami. Často
u nás na Slovensku vidíme a sme svedkami
toho, že ak sa televízneho hlásateľa priamo
pred kamerami spýtajú na vieru v Boha, tak
o tom hovorí ostýchavo. Povie, že tam hore je
herecké nebo, politické nebo a neviem, aké
nebo...
Keď som bol farárom v Štúrove, bol tam
obnovený Most Márie Valérie. Boli tam
prítomní predstavitelia maďarskej i slovenskej vlády. Maďarský predstaviteľ začal
hovoriť asi takto: „Drahí moji, Pán Boh nám
dal veľkú milosť a dar, že sme mohli znova
opraviť tento most, ktorý bude spojivom
medzi dvomi národmi, a všimnite si, že ten
most má sedem pilierov, to ako sedem darov
Svätého Ducha...“ To boli slová politika!
A náš pán premiér z Kresťansko-demokratického hnutia vtedy hovoril o tom, že za tento
most by sa nemusel hanbiť ani Vasil Biľak.
Spýtal som sa ho potom, že prečo. Povedal:
„Viete, u nás je to háklivá téma. Čo si o nás
budú myslieť? Že sme nejakí tisovci alebo
neviem kto?“
Viete, v nás je čosi, čo nás akosi brzdí
navonok ukázať svoju vieru, prežehnať sa
na verejnosti, pozdraviť: Pochválený buď,
Pán Ježiš Kristus. Slava Isusu Christu! U vás
to tak nie je, čo si veľmi, veľmi vážim. Bratia
a sestry, vidíte, kam nás vedie tradícia, korene, na ktorých treba budovať a rásť?
Čo máme vlastne my veriaci považovať
za zázrak? Podľa názoru vedcov, lekárov
to musí byť niečo úplne preukázateľné.
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Na tomto základe mnohí lekári aj v Lurdoch sledujú zdravotné zmeny u ľudí,
ktorí tam prichádzajú s rôznymi chorobami. Je opodstatnené, keď povedia, že je
to skutočne náhla zmena, že je to vedecky
nevysvetliteľné. To znamená, že na to,
aby sa niečo konkrétne konštatovalo, je
nutné aj posúdenie takýchto odborníkov.
No mali by sme sa predovšetkým zamyslieť nad tým, z akého hľadiska sa máme
na dané skutočnosti dívať my veriaci
kresťania. Z čisto odborného alebo z náboženského, teda teologického hľadiska?
V teológii sa totiž pohybujeme na inej
úrovni – na úrovni osobného vzťahu s Bohom. Typický biblický výraz pre zázrak
je znamenie. Počas starozákonných dejín
spásy dáva Boh znamenie svojmu vyvolenému ľudu. Ľudia boli na to zvyknutí
a žiadali znamenia aj od Pána Ježiša, ako
čítame v 12. kapitole Evanjelia podľa sv.
Matúša.
Aj v dnešnom evanjeliu sa hovorilo o zázraku, keď Pán Ježiš uzdravil ženu chorú
na krvotok. Vy ženy lepšie chápete, o čo
ide. K Ježišovi prišla táto žena, s vierou sa
dotkla jeho rúcha a bola uzdravená. Hoci
Ježiš na inom mieste hovorí, že ten, kto
položil ruku na pluh a obzerá sa, nie je ho
hoden, predsa v situáciách, keď bolo treba
prejaviť Božie milosrdenstvo a lásku voči
chorým a trpiacim, aj on sa obzrel. Obzrel
sa aj na túto ženu. Obzrel sa aj na Petra,
ktorý plakal. Obzrel sa aj na lotra, ktorý
visel po jeho pravici. Znamená to, že aj my
sa máme vo svojom živote obzrieť – pozrieť
sa na tých, ktorí potrebujú našu pomoc.
Zvlášť v tomto mimoriadnom Roku Božieho
milosrdenstva je to výzva pre nás, aby sme
neobchádzali trpiacich.
Možno ste čítali knihu od Moodyho s názvom Život po živote. Opisuje v nej rozličné
prípady klinickej smrti. Poznajú to tí, ktorí
to prežili a majú osobnú skúsenosť. Ja o tom
hovorím s veľkou pokorou, je to individuálne
posolstvo, ktoré dal Boh danej osobe. Nemôže to teda byť prezentované ako dogma,
oficiálne učenie Katolíckej cirkvi. Zažil som
to aj ja. Krásne videnie svetla. Pohyboval
som sa na hranici a jedným očkom som
mohol nazrieť za oponu. Viete, tá nádhera,
krása, spev, stretnutie sa s mojimi predkami
a známymi, to bolo čosi úžasné. Keď som
tam stál a predstavoval som seba, kto vlastne
som, tak mi bolo veľmi ťažké povedať, že
som kňaz, biskup, a napriek tomu som
popáchal toľko hriechov. Bola to pre mňa
veľmi ťažká situácia. A zrazu som v tých
myšlienkach a v tom vnútornom videní videl,
ako privádzajú predo mňa jedného starkého
na nemocničnej posteli. Bol prikrytý len
plachtou, nahý a triasol sa od zimy. Ja som
tam stál pred ambulanciou tak, ako sa to
stalo v skutočnosti pred štyridsiatimi piatimi

rokmi, keď som bol bohoslovec. Mal som
v rukách kabát, lebo bol január, bola zima,
lenže hoci sa v nemocnici kúrilo, ten pán sa
triasol od zimy a ja som nemal odvahu, aby
som ten kabát hodil na toho chorého ujčeka.
Či to bolo z nejakej ostýchavosti, čo si budú
myslieť druhí, neviem... Viete, ako to býva...
Prečo ja? Prečo nie niekto druhý? Predstavte
si, v tom mojom duchovnom videní po štyridsiatich piatich rokoch (keď som na tú
udalosť za tých štyridsaťpäť rokov ani nepomyslel) zrazu vidím tohto chorého muža
predo mnou ležať na posteli s upozornením:
„Chorý som bol, a nepomohol si mi.“
Bratia a sestry,
tak hlboko v našom podvedomí sú zakorenené naše hriechy, ktorými sme sa previnili
voči blížnym vtedy, keď boli v núdzi, a my
sme im nepomohli. Spomínam to iba preto,
aby som sa podelil so skúsenosťou. Možno
taká zdanlivá maličkosť, že za tých päť –
desať minút som mal možnosť urobiť dobrý
skutok, a neurobil som ho. Vidíte, toto sa
nám raz pripomenie. To by bol pre mňa tiež
zázrak.
Mladí poznajú tie zázraky, keď sa stretnú
a chlapec sa zaľúbi do dievčaťa. Prinesie jej
fialky – znamenie, symbol jeho lásky. Iný to
možno nechápe, nerozumie, nevšimne si to,
ale to dievča to vidí, je to pre ňu znamenie.
Videl som, ako jedna babička mala v spevníku vylisovanú fialku. Bola úplne zblednutá
a vyschnutá. Pýtam sa: „Teta Mariška, čo
to máte za kvietok?“ Sčervenala a hovorí:
„Duchovný otče, toto je fialka, ktorú mi môj
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Doniesli ste si aj vankúšiky pre
svoje deti.
Bratia a sestry,
to nie je nejaká naivnosť, nejaká
idylka, sladká záležitosť, ale
skutočnosť, ktorú dnešný svet
potrebuje – zažiť lásku nebeskej
Matky na vlastnej koži, tak ako
to aj Bernolák vyjadril tým, že
si do teologickej kázne vložil
takúto, až by sme povedali
primitívnu, jednoduchú starú
ľudovú koledu, ktorá ešte krajšie vyjadrovala podstatu vzťahu
nás ľudí k nebeskej Matke a k jej
Synovi.

dal, keď sme sa prvýkrát stretli.“ Vidíte, čo
to znamená? To maličké, bezvýznamné,
zhnednuté znamenie v tej knižke? Človek
musí byť veľmi vnímavý na tieto znamenia,
aj znamenia tohto sveta, pretože Pán nám
ich posiela do cesty, aby nás určitým spôsobom viac vyprovokoval všímať si Božie
zázraky nielen v prírode, ale aj tie znamenia,
ktoré nám posiela cez svoju preblahoslavenú
Matku Pannu Máriu.
Ja tu teraz nejdem posudzovať zjavenia
na hore Zvir, ale chcem povedať, že človek
musí byť v prvom rade disponovaný vnímať
tieto znamenia. Najlepšie ich vnímajú deti,
pretože ich srdce je čisté. Pozrite sa na Lurdy či Fatimu. U detí znamenia veľmi ľahko
prejdú do srdiečka. Ony ich vidia, vnímajú.
Je to niečo krásne.
Žiaľ, musíme si uvedomiť, že v dnešnom
svete naše deti príliš skoro dozrievajú,
dospievajú. V rodinách sa často stretávame
s tým, že rodičia sa pýšia malým chlapcom
a hovoria, aký je on už veľký, ovláda počítač, ovláda všetko... Položme si otázku, čo
je v tom dieťati detského z toho čistého,
použiteľného, čo disponuje človeka otvoriť
sa Bohu?
Zázraky a Božie zjavenia vidia iba tí, ktorí
s Bohom komunikujú, hovorí Svätý Otec
František, a sú s ním v osobnom kontakte. Keď sme osobne priamymi účastníkmi
takéhoto zjavenia, tak nám až tak nezáleží
na tom, že ostatní ho tak nevnímajú, pretože
je to zážitok druhu: Ochutnajte a presvedčte
sa, aký dobrý je Pán. Aj vy, aj my ochutnajme, presvedčme sa, aký dobrý je Pán. Presvedčme sa v tejto krásnej liturgii, v našich
každodenných modlitbách, pri prijímaní
Eucharistie a ostatných sviatostí.
Je jedna pekná básnička, ktorá nám
predstavuje, kde je rozdiel medzi pravým
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detinstvom dospelých ľudí a nezdravým detinstvom dnešných čias, dnešných mladých,
detí, ale aj dospelých.
Ak nebudete ako deti detsky priame,
odovzdane pritúlené k mame,
k jej voňavej nehe, nie k jej geografii,
nie k jej pedagogicko-špecifickej koncepcii,
lež k mame,
v nej Duch tak prenádherne planie
na chodníčku dejinami,
sám Všemohúci je medzi nami.
A toto je to detinstvo Božích detí.
Anton Bernolák niekedy účinkoval ako
dekan v Nových Zámkoch. Keď som sa tam
v roku 1990 dostal ako farár, usporiadal som
knižnicu a hľadal som staré spisy, knihy.
Našiel som aj jeho knižky. Boli to teologické,
filozofické, homiletické, kazateľské diela napísané v nemčine, latinčine, maďarčine. Tam
si vkladal lístočky písané vlastnou rukou.
Zaujalo ma to. Bola tam jedna mariánska
kázeň, ktorá bola na vysokej mariologickej
úrovni a on si k nej napísal starú slovenskú
koledu v bernolákovčine: „Boží Matička
na svém srdéčku s pokorú zhríva robátku
plénečku“ (Božia Matička na svojom srdiečku
s pokorou zohrieva dieťatku plienočku).
Vy, staršie mamičky, viete, o čom hovorím.
Kedysi boli iné plienočky, nie tie jednorazovky, čo mamička niekam vyhodí. Vtedy
ich bolo treba vyprať a neraz, zvlášť v zime,
ju mamička, keďže mala rada svoje dieťatko,
najprv zohriala. Matka Božia v Betleheme
bola chudobná, tak plienočku zohrievala
na svojom srdiečku, a potom ju dala svojmu
dieťaťu. Toto je vzťah našej nebeskej Matky
k nám. Aj tu sú jej dietky. Videl som, ako ste
prichádzali. Mnohí s bábätkami v kočíkoch.

Milovaní bratia a sestry,
musíme byť teda pokorní ako
deti, aby sme sa mohli otvoriť
videniam – zjaveniam, ktoré
Boh posiela cez našu nebeskú
Matku aj každému jednému
z nás v spojení lásky medzi nami, nebeskou
Matkou a jej Synom. Sv. Terézia napísala:
„Kto si myslí, že znamená veľa, neznamená
nič, a kto sa nazdáva, že neznamená nič,
ten znamená pred Bohom mnoho!“ Žijeme
v časoch, keď sú vo svete pokory problémy.
Vo svete sú totiž pokora, jednoduchosť a milosrdenstvo považované za prejav slabosti.
Povedzme si na rovinu. Dnes už nenájdeš
pyšného, namysleného človeka, ale len
človeka so zdravým sebavedomím, ktorý to
niekam dotiahne. Dnes už nenájdeš tvrdohlavé, neposlušné deti, ale len deti hyperaktívne, hodiace sa do dnešných čias. Ani my
dospelí už dnes nie sme pyšní, namyslení
a bezohľadní, ale rozhodní, podnikaví,
priebojní, suverénni a ambiciózni. A, žiaľ,
niekedy nás za takúto falošnú modernosť
a priebojnosť svet vychvaľuje. No keď sa to
deje ešte aj v kruhu nás kňazov a biskupov, je
to katastrofa.
Bratia a sestry,
buďme pokorní, skromní, poslušní synovia našej Cirkvi. To nie je hanba. Kardinál
Špidlík, veľký a vzdelaný muž, hovorí: „Veru,
aj vrabec, ktorý sa posadil na Eiffelovku,
si môže namýšľať, že je orlom – kráľom
vtákov!“ Lebo z tej výšky sa pozerá na celý
svet. Nebuďme takýmito vrabčiakmi, ktorí
si namýšľajú, že sú kráľmi vtákov, kráľmi
ľudí. Žiarivý príklad pokornej Panny Márie
– Pánovej služobnice – nech nás posilňuje
prostredníctvom našich bratov a sestier,
svätých a blahoslavených mučeníkov, ale aj
zodpovedných kresťanských rodičov, kňazov
a vychovávateľov k ich nasledovaniu. Aby
sme sa raz všetci mohli stretnúť za pomoci
našej drahej nebeskej Matky v náručí jej
Syna v Otcovom dome. Amen.
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Augustína Slávka Rusnačková SNPM
.

Evanjelista Matúš zaznamenáva udalosť, keď
za Ježišom prichádzajú učeníci s prosbou,
aby rozpustil zástupy, lebo už boli hladní aj
ľudia, ktorí počúvali, zaiste aj učeníci, a tiež
oni myslia aj na svojho Učiteľa, aby si aj on
odpočinul.
Božie slovo hovorí, že pred touto udalosťou Ježiš odchádza do samoty, aby bol
s Otcom, ale keď videl veľký zástup, tak
týchto ľudí si všíma, venuje sa im, uzdravuje
chorých, dáva svoj čas. Vidno, že Ježišovi nie
je ľahostajná bieda ľudí ani ich potreby.
Ako odlišne však zmýšľajú jeho učeníci!
Rozpustiť zástupy vidia v tejto chvíli ako
jediné možné riešenie. Podľa nich je to
riešenie, ktoré vyrieši hlad, únavu a prinesie
aspoň nejaký odpočinok. Od svojho Učiteľa
však dostávajú odpoveď, ktorá ich prekvapí,
ktorú nečakali, možno sa aj čudujú jeho
postoju. Ježiš zdôrazňuje: „Nemusia nikam

chodiť, vy im dajte jesť!“ A nastáva reakcia
učeníkov, ktorí sa pozerajú ľudsky a menujú,
čo málo majú. Je to výhovorka? Je to ospravedlnenie? Je to ich predstava? Ich plán, ako
mať už pokoj? Či nie veľmi častá reakcia aj
u nás samých? Ak sa nám nechce hľadať
riešenie, ak sme unavení svojimi blížnymi,
ak ťažkostí a problémov už máme dosť...
„Nemáme tu nič, iba...“ (Mt 14, 17)
Pozemská matematika nedáva riešenie.
Koľkokrát v hlave kalkulujeme, vymýšľame
riešenia situácií, v ktorých sa ocitáme. Stačí
tak málo, a predsa to nerobíme – odovzdávať
všetko do rúk Krista. On ukáže riešenie. On
rozmnoží.
Ježiš im povedal: „Prineste mi ich sem!“
(Mt 14, 18). Učeníci ho počúvli a boli svedkom zázraku. „Všetci jedli a nasýtili sa.“
Chlieb vložili do Kristových rúk, a to mení
situáciu. V rukách Krista sa dejú zázraky.
Učme sa dávať prostredníctvom Boha. A to
nielen chlieb, ale aj pomoc, čas, zdravie,
odpustenie, milosrdenstvo.
Rozmnoženie chleba a nasýtenie ním je
predobrazom Eucharistie.

rok milosrdenstva

Eucharistia je dar
milosrdenstva

Dar Eucharistie si nevieme zabezpečiť
sami. Tento pokrm, ktorým sýtime naše
duše, si nemôžeme zaslúžiť. Je to Boží dar.
Dar pochádzajúci z Božieho milosrdenstva,
zo súcitnej lásky Boha k svojmu stvoreniu.
Keď rozmnožil chlieb, aby nasýtil fyzický
hlad, išlo o milosrdnú lásku k zástupom,
o súcit s hladom a biedou.
Boh nás sýti svojím Synom, tak veľmi nás
miluje. Objíma nás a odpúšťa nám. Neráta,
koľkokrát sme už prišli a žiadali: „Odpusť
nám naše viny“, lež vyzýva aj nás, aby sme
ho napodobňovali a boli bohatí na milosrdenstvo. Človek, ktorý je bohatý na milosrdenstvo, aj keď nemá čo dať chudobnému,
daruje mu lásku, svoje srdce.
Každý deň sa stretávame so svojou biedou,
slabosťami, hriechmi, pádmi a nedokonalosťami. A čakáme, chceli by sme, aby nás iní
prijali, odpustili nám, dali novú šancu.
Všetci sa máme zapojiť do rozdávania
Božích darov. Deliť sa s tým, čo nie je naše,
čo sme dostali preto, aby sme tým slúžili
s množstvom darov, zvlášť však s darom odpustenia. Sv. Ján Pavol II. v encyklike Dives in
misericordia nás povzbudzuje týmito slovami: „Milosrdenstvo je konkrétnym zjavením
lásky, je praktické a preukázateľné.“ Tí, ktorí
žijú s nami a okolo nás, to musia vnímať ako
konkrétny úkon, objatie. A nezabúdajme, že
to nie je jednorazový čin, ale tak ako sa Otec
nikdy neunaví odpúšťať nám, aj my majme
pre iných stále a nanovo otvorené náručie,
lebo každý z nás je hladný po odpustení.

slovo metropolitu

Sv. Ján Pavol II. o milosrdenstve
JJ

Mons. Ján Babjak SJ
„Nesmieme zabudnúť na dôležité učenie,
ktorému svätý Ján Pavol II. venoval svoju
druhú encykliku Dives in misericordia, ktorú
v tom čase nikto nečakal a ktorá svojou témou
mnohých prekvapila. Predovšetkým poukázal
na to, že v dnešnej kultúre sa zabúda na tému
milosrdenstva: ,Tak sa zdá, že zmýšľanie ľudí
terajšieho veku – azda viac ako predtým – sa
stavia na odpor voči Bohu milosrdenstva a snaží
sa odstrániť zo života a zo srdca človeka aj
myšlienku na milosrdenstvo. Lebo slovo a náplň
milosrdenstva akoby znamenali obmedzenie
pre človeka.‘“ (Misericordiae vultus 11)
Človek vo svojej pýche hovorí, že nepotrebuje žiadne milosrdenstvo. Chce byť nezávislý,
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slobodný od všetkého. Myslí si, že sám dokáže
všetko, že si sám vystačí. Pred časom sa istý
pán sa snažil žalovať Cirkev za to, že ho kňaz
pokrstil. Žiadal, aby ho Cirkev vypísala zo svojich
radov. Nevedel pochopiť, že nezmazateľný znak
je trvalý a už sa nedá ničím vymazať.
Človek sa vo svojej pýche môže búriť voči
Bohu, ale on ho stále miluje a milosrdne čaká
na jeho obrátenie. Lebo skôr či neskôr, a najmä
keď sa ocitne pred hranicou smrti, bude sa
k Bohu obracať a žiadať o milosrdenstvo. Aspoň
taká je skúsenosť vo väčšine prípadov, ktorú
majú kňazi, keď zaopatrujú chorých.
V mladosti môže byť každý hrdinom. No s pribúdajúcimi rokmi sa presviedča o tom, že veľa
vecí nevie dosiahnuť či zmeniť. Sme odkázaní
na Božiu milosť, na jeho pomoc v každom čase.
Čím skôr to pripustíme, tým skôr môžeme zažiť
pokoj svojho srdca. Sv. Augustín to povedal

veľmi jasne: „Nespokojné je srdce človeka, kým
nespočinie v tebe, Bože.“
Túžbou každého človeka je život. Preto keď
sa blíži smrť, zmieta sa, nechce odísť, nechce
zomrieť. Chce žiť. Je to prirodzená reakcia, lebo
máme nielen telo, ale aj nesmrteľnú dušu – tak
nás Pán stvoril.
Sv. Ján Pavol II. v encyklike ďalej píše: „Cirkev
žije opravdivým životom, keď vyznáva a hlása
milosrdenstvo – túto najpodivuhodnejšiu vlastnosť Stvoriteľa a Vykupiteľa – a keď privádza ľudí
k prameňom Spasiteľovho milosrdenstva, ktoré
opatruje a rozdáva.“ (Dives in misericordia).
Čerpať z prameňa Spasiteľovho milosrdenstva – to je aj výzva Svätého Otca Františka.
Všetci sme pútnici, hladní a vysmädnutí
na ceste života, ktorá sa niekedy podobá
na púšť. Dobre padne občerstvenie. To zo srdca
žičím každému.K tejto neľahkej úlohe zo srdca
všetkým žehnám.

15

Stretnutie
neba a zeme
Otec Marcel Pisio, rodák z Nového Ruskova, je duchovným
správcom mariánskeho pútnického miesta na hore Zvir pri
Litmanovej už šesť rokov. Za ten čas sa na hore vystriedali
státisíce pútnikov. Boli sme zvedaví na jeho život na hore
a na úctu k Márii, ktorú vidí v očiach pútnikov.

Juraj Gradoš
foto: Michal Petrilák
JJ


Čím pre vás bola hora Zvir kedysi,
keď ste sem prišli, a čím je dnes?
Spomínam si, že asi dva razy som bol
v Litmanovej ešte ako chlapec autobusom
s pútnikmi od nás z Ruskova. Bolo to ešte
v čase udalostí, ktoré sa diali na tejto hore
a ako dieťa som v tom nič iné nevidel, len
nejakú senzáciu. Potom som sa na horu
dostal až ako bohoslovec počas prípravy
odpustovej slávnosti, a keď sa dalo, tak
som sem zo seminára často chodil na malú
púť. Môj pohľad na toto miesto a na to, čo
sa tu deje, sa postupne menil. Vnímal som
túto horu ako miesto, kde sa ľudia stretávajú pri modlitbe, pri liturgii a čerpajú
akési povzbudenie. Preto som sem chodil
aj ja.
Dnes je pre mňa hora Zvir doslova domovom, keďže tu priamo na hore aj bývam.
Je to pre mňa miesto, kde ma Pán skrze
Cirkev poslal a každý deň ma nanovo učí
a pozýva k tomu, aby som bol svedkom
zázrakov, ktoré robí v živote človeka. Iste
musím toto miesto vnímať aj z pohľadu
svojho poslania. Som tu duchovným správcom a z tejto pozície sa snažím aj rešpektovať všetko, čo sa tu odo mňa očakáva. Je
to špecifické miesto, a preto aj práca má
veľakrát odlišný charakter ako v klasickej
farskej pastorácii.


Kedy vstáva a kedy si líha správca
hory Zvir? Aký je program vášho
bežného dňa?
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Vstávam tak, aby som si stihol urobiť krátke rozjímanie a aby som mohol byť o pol
ôsmej účastný na ranných modlitbách
spolu s bohoslovcom, ktorý tu so mnou
býva počas pastoračného ročníka. Potom
máme spoločné raňajky a rozchádzame
sa za svojimi povinnosťami. Od deviatej
hodiny som spoločne so spolubratmi
kňazmi k dispozícii pútnikom v spovednici
a každý deň o pol jedenástej slávime svätú
liturgiu. Potom nasleduje obed a popoludní znova buď spovednica, alebo miesto
na duchovné rozhovory, alebo inú službu
pútnikom. Sú dni, keď prichádzajú skupiny pútnikov aj z niekoľkých autobusov,
v nedeľu je tu zvlášť rušno, ale sú aj dni,
keď nie je tak veľa ľudí. Popoludní v hodine Božieho milosrdenstva sa spoločne
modlíme Korunku Božieho milosrdenstva
a o sedemnástej hodine večiereň. Po večeri je to už viac-menej osobný čas. Je totiž
dôležitá aj určitá psychohygiena a na to je
určený čas voľna. Program sa, samozrejme,
prispôsobuje programu na hore a požiadavkám pútnikov, a rovnako aj práci, ktorej
je na hore stále dosť.


Zmenil sa váš postoj k modlitbe?
Alebo ste si počas pôsobenia
na hore nejakú modlitbu obľúbili?
Chvíľu mi trvalo, kým som po príchode
z klasickej farnosti „prepol“ na tento špecifický štýl kňazskej služby na pútnickom
mieste. Nepovedal by som, že sa zmenil
môj postoj k modlitbe, skôr to vidím tak,
že stále objavujem silu osobnej modlitby
a modlitby príhovoru, o ktorú mnohí ľudia
prosia. Pomedzi vysluhovanie sviatosti zmierenia je niekedy dostatok času
na modlitbu s Božím slovom a na rozjímanie, cez ktoré Boh veľmi konkrétne a jasne

odpovedá na to, čo sa mnohí pýtajú alebo
čo prežívajú. Túto Božiu konkrétnosť som
si zvlášť obľúbil. Teda tento štýl modlitby
sa mi páči a žijem ho, nakoľko sa to dá.
Keďže toto miesto je tak mocne spojené s Presvätou Bohorodičkou, tak akési
zvláštne miesto v srdci mám pre modlitby
k Márii. Tak ako to vyznávame v modlitbe
akatistu, „je mostom, po ktorom ľudstvo
zo zeme do neba prechádza“. Aj tu cez toto
miesto a cez všetko, čo tu prežívam, vidím,
ako si Bohorodička volá svoje deti a vedie
ich k svojmu Synovi.


Už niekoľko rokov bývate v spoločenstve s bohoslovcami, ktorí sú
na hore v pastoračnom ročníku.
Ako vnímate tento čas?
Donedávna bývali obaja bohoslovci tu
na hore. Teraz býva jeden bohoslovec so
mnou a jeden s otcom Michalom dole v dedine. Čas spoločného bývania vnímam ako
dar. Bývať tu na hore sám, uprostred lesa,
by som si nedokázal predstaviť a na začiatku som sa toho aj trocha zľakol. Aj keď ako
celibátny kňaz som bol predtým vo farnosti zvyknutý žiť sám, tu to bolo predsa
o čomsi inom. Vidím, ako ma Boh vychováva aj cez bohoslovcov, aj skrze celé spoločenstvo ľudí, ktorí tu pracujú, či cez tých,
ktorí sem putujú. Je to pre mňa úžasná
škola pokory, trpezlivosti a stále sa mám
čo učiť. Na druhej strane mi to tak nejako
pomáha zabúdať na to, že čas plynie a ja sa
medzi touto partiou cítim úplne mladý. :)
Vzájomne sa povzbudíme, vieme sa porozprávať o veciach, ktoré len tak pri bežnom
stretnutí človek nedokáže dať zo seba von,
a to, čo je na bývaní pod jednou strechou
najsilnejšie, je to, že človek nemôže žiť
dlho s maskou na tvári. Chvíľu sa to dá, ale
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postupom času táto maska padá a človek
začína ukazovať svoju pravú tvár. Toto je
sila spoločenstva, ktoré aj mne ukazuje
moje slabosti a učí ma žiť bez masky. Tak
ako pre bohoslovcov aj pre mňa tu ďalej
pokračuje formácia. Spoločne sa modlíme,
spoločne sedíme za jedným stolom, každú
situáciu prežívame spoločne. Učíme sa
slúžiť si navzájom a niesť aj slabosti toho
druhého, ale mať účasť aj na jeho radosti.
Vidno, kedy sa človek s čímsi trápi, kedy sa
teší, to sa jednoducho nedá skrývať celý
rok. Postupne sa odhalí všetko, čo máme
vo svojej náture. Tu ide človek každý deň
doslova s vlastnou kožou na trh. Som za to
Bohu vďačný a vidím aj na bohoslovcoch,
zvlášť, keď sa končí pastoračný ročník, že
nie je ľahké odísť. Myslím si, že práve cez
takéto spoločné chvíle nás Pán učí zamilovať si Cirkev.


Vaša služba pútnikom je špecifickou pastoračnou službou. Čo
od vás pútnici očakávajú?
Predovšetkým je to sviatosť zmierenia.
Kvôli tomu sem prichádza stále viac ľudí.
Možnosť vyspovedať sa nonstop ľudia veľmi využívajú a na živote mnohých vidno,
ako Boh postupne svojou láskou a milosrdenstvom mení srdce človeka. Niekedy
je to veľmi náročné, niekedy fyzicky ťažko
zvládnuteľné, ale sú to pekné chvíle. Veľmi
veľa ľudí prichádza s konkrétnymi prosbami za uzdravenie. To je asi taký najčastejší
moment každého dňa. Mnohí hľadajú
odpoveď na dôležité životné otázky a musím sa priznať, že vo farskej pastorácii
som nebol tomu do takej miery vystavený.
Spoločne s týmito ľuďmi sa aj ja učím pozerať na život nielen ľudským pohľadom,
ale vidieť ho skrze ten Boží. Vedieť nájsť
odvahu každý deň povedať: „Nech sa mi
stane podľa tvojho slova.“


Vidíte ovocie modlitieb na hore
Zvir?
Je nespočetné množstvo svedectiev
o vypočutej modlitbe. To, čo mňa najviac
povzbudzuje, sú svedectvá o tom, ako
človek objaví to, v čom je vlastne priorita
kresťanského života. Keď človek pochopí,
že Boh túži len po jednom – obnoviť vzťah
medzi človekom a Bohom. Z takýchto
svedectiev sa teším, lebo ľudia majú skúsenosť viery a modlitby, skúsenosť toho, že
Boh pôsobí a človek ho objaví vo svojom
manželstve, v povolaní, v osobnom živote.
Teším sa z toho, keď na Zvire ľudia zažívajú dotyk Boha, lebo to je jediné, čo môže
zmeniť srdce človeka. Nič iné z nás neurobí
nových ľudí, ľudí, ktorí netúžia po nejakom
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„opravenom“ živote, ale po novom živote,
ktorý nám svojou smrťou a zmŕtvychvstaním získal Ježiš Kristus. Teším sa z toho,
keď počúvam ľudí, ako svedčia o tom,
že tu na hore, v spovednici pochopili, že
musí zomrieť ich starý človek, a tým ich
Boh nechce zničiť, ale znovuzrodiť. Toto
sú úžasné svedectvá ľudí, ktorí to dovolili,
a Boh ich skrze svoje slovo a Cirkev učí,
ako odpúšťať. A takto uzdravuje ich rany,
uzdravuje ich vzťahy a srdce.


Čo vás na pútnikoch najviac ľudsky
teší a, naopak, čo poburuje?
Stále som prekvapený, ale zároveň ma to
aj veľmi poteší, keď ľudia povedia, že sú
tu prvýkrát. Aj keď sú z okolia, doteraz tu
ešte neboli. No a teším sa z toho, keď ich
tu po čase vidím znova. Takto za tých pár
rokov tu už poznám veľa stálych pútnikov,
ktorí sú tu doslova či v piatok, či vo sviatok. A ako všade, kde je veľa ľudí a každý
má nejaký názor, nejaké požiadavky, tak aj
tu prídu náročné situácie. To, čo rozladí asi
každého, je v prvom rade neohľaduplnosť
niektorých ľudí, keď sa vedia aj na takomto
mieste naťahovať v rade na vodu či na spoveď, keď nerešpektujú požiadavku správať
sa ticho a nerušiť ostatných pri modlitbe,
či nezaparkovať auto kdekoľvek.


Koľko ich vlastne za rok navštívi
toto miesto? Ako sa tu o nich Cirkev stará?
Horou Zvir prejde ročne bezmála stotisíc
ľudí. Niektorí si naberú len vodu alebo sa
modlia iba súkromne. Veľa z nich prichádza mimo slávenia, podvečer alebo aj
v noci. Niektorí nepotrebujú vôbec nič, len
chvíľku v tichosti posedieť, vychutnať si
ticho lesa, navonok to vyzerá, že to s duchovným životom ani nemá nič spoločné.
Pozeráme sa na nich ako na turistov. No
aj cez takéto chvíle sa Boh môže dotknúť
človeka, a to je tiež jedna zo vzácností
tohto miesta. Každá púť, na ktorú nás Boh
pozýva, je cestou, počas ktorej sa Pán chce
svojou milosťou dotknúť srdca človeka,
aby ho obmäkčil. A vidno to na pútnikoch,
ktorí sa musia vzdať pohodlia svojho
domova, možno aj skoro ráno vstať, znášať
všetko, čo je spojené s cestovaním, trocha
sa aj uskromniť a prežiť čas púte naozaj
odlišne ako klasický deň.
Myslím si, že čo sa týka duchovného
života, je tu o pútnikov zo strany Cirkvi
postarané veľmi dobre. Každý deň majú
možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.
To je najviac vyhľadávaná a poskytovaná
služba. Musím sa poďakovať aj všetkým
spolubratom kňazom, ktorí nám prichádza-

jú pomáhať so spovedaním. Rovnako každý
deň slávime liturgiu a modlíme sa Korunku
Božieho milosrdenstva, večiereň, osobné
modlitby a pobožnosti, duchovné obnovy...
Ľudia využívajú aj možnosť individuálnych
duchovných rozhovorov. Keď prichádzajú
skupiny pútnikov so svojím kňazom, je
zabezpečené všetko, aby mohli sami sláviť
svätú liturgiu či svätú omšu. V podstate
sme tu aj kňazi, aj bohoslovci takmer vždy
k dispozícii pútnikom.


Toto sväté miesto nie je iba oázou modlitby, ale aj nádherným
miestom v prírode. Nájdete si čas
na túru či aspoň na meditáciu pod
nejakým stromom v tichu hory?
Odjakživa bol človek spojený s prírodou,
a tá poskytuje aj možnosti na oddych.
Na hore sú nádherné tiché večery, keď tu
už nikto nie je, keď sa všetko stíši a vtedy
začne rozprávať aj samotná hora. No kvôli
oddychu rád zmením na chvíľu aj prostredie a využívam príležitosť, keď môžem ísť
buď domov, alebo niekam mimo aspoň
na jeden deň, keď sa môžem prejsť aspoň
na hranicu s Poľskom či vyraziť s bicyklom
na dlhšiu trasu. Možností na takýto relax je
veľmi veľa a príroda je v tomto kraji nádherná, je to Boží dar. Počas takýchto chvíľ
sa dá vyvetrať hlava a rozjímať o všetkom,
čo sa nestíha cez veľmi náročné dni.
Teším sa na stretnutie na litmanovskej
hore, kde sa naozaj „nebo so zemou stretáva“.
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Vrátila som sa
Helena
foto: wikimedia.org
JJ

M. T. DEMJANOVIČOVÁ

Narodila som sa na západnom Slovensku
ako druhá z piatich detí. Mama nás brávala
do chrámu, ale pamätám si, že som tam
nechodila rada, lebo to dlho trvalo, boleli ma
nohy, keď sme museli stáť a nesmeli sa ani
pohnúť. Ani moja staršia sestra tam necho-

dila rada. Raz, keď bola Veľká noc a modlili
sme sa pri Ježišovom hrobe, povedali nám,
aby sme pobozkali jeho rany. Sestra radikálne odmietla a povedala, že nechce ochorieť
a ja som po nej opakovala ako papagáj.
Keď som mala asi tri roky, dostala som
v chráme prvý záchvat migrény. Prestala
som vidieť a museli ma z kostola vyniesť.
Vonku mi „prepľúvali“ oči, lebo niektoré
ženy verili, že som „urieknutá“. Boli to veľmi
zlé, pohanské, okultistické zvyky, a tak som

Magistra noviciek už bola staršia žena. Mala svoje zásady. Ťažko jej padlo prijať niečo, o čom
nebola osobne presvedčená, že je správne. Podozrievala otca Bradleyho, že chce vniesť do komunity jej sestier kontemplatívneho ducha, ktorý sa, podľa jej mienky, v činnej kongregácii,
akou je Kongregácia milosrdných sestier, nemá zdôrazňovať. Myslela si, že v Terézii Demjanovičovej našiel otec Bradley dobrý nástroj na uskutočnenie svojich plánov. Magistra noviciek
bola prísna žena. Nemala súcit s chorými novickami. Keďže sama nikdy nebola vážnejšie chorá,
ťažko chápala novicky, ktoré sa sťažovali na dajakú chorobu. Bola presvedčená, že choroba
u novicky je jasným znakom, že dievča nie je súce na rehoľný život. Terézii Demjanovičovej
vyčítala nielen jej mysticizmus, ale aj jej chorľavosť, ktorou trpela v druhom roku noviciátu
a ktorej napokon aj podľahla. Táto prísna novicmajsterka však mala zmysel pre humor, preto ju
mali novicky rady. Obdivovali jej vernosť povinnostiam, ako ju ona chápala. Mnohé novicky sa
jej však báli.
Nedorozumenia medzi ňou a Teréziou sa ešte zväčšili, keď otec Bradley zakázal Miriam
Terézii, aby sa jej zdôverila s mimoriadnymi duchovnými darmi, ktoré dostávala od Pána Boha.
To zapríčinilo, že ju magistra noviciek pokladala za neúprimnú. Terézia bola akoby medzi dvoma
kameňmi. ...
Otec Benedict Bradley bol členom benediktínskeho Opátstva Panny Márie v Newarku.
V rozvoji duchovného života Miriam Terézie mal dôležité miesto. Duchovným vodcom noviciek
milosrdných sestier bol od septembra 1924. Raz v týždni mával prednášky pre sestry, ktoré už
zložili sľuby. Keď prijal úrad špirituála, mal už šesťdesiat rokov.
(z knihy Š. Senčík SJ: Na ceste za väčšou dokonalosťou,
bl. Miriam Terézia Demjanovičová, Dobrá kniha, Trnava 2014)
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sa nevinne už v tom veku dostala na pôdu
zlého. Záchvaty migrény pokračovali. Keď
som bola svedkom častých nočných rodičovských hádok (vystrašená otcovými zlostnými
rečami a tým, že mama vyhlásila, že sa hodí
pod auto), ohlásila sa migréna, pri ktorej
som prestala na nejaký čas vidieť. Postupne
sa moje srdce zatvorilo, zatvrdlo. Cítila som
sa opustená, nemilovaná, sama.
Prvé sväté prijímanie a birmovku som
ešte musela absolvovať, ale potom sa všetko
skončilo. Nemala som v srdci nič, čo by ma
ťahalo do chrámu.
Odišla som študovať ďaleko od svojich
rodičov, len aby som mala pokoj. V týchto
študentských rokoch som sa cítila voľná, slobodná. Stal sa zo mňa rebel. Spoznala som
veľa chlapcov, mala viacero známostí, chodila kade-tade, nikoho som však nemilovala,
len som ich využívala a robila si s každým
chlapcom, čo som chcela.
Prešlo pár rokov. Jedného dňa som spoznala muža, ktorý vo mne spôsobil úplný obrat.
Zaľúbila som sa doňho, do jeho dobrotivého
srdca, do jeho láskavosti, nežnosti. Zobrali
sme sa len na radnici a bolo nám spolu veľmi
dobre, rozumeli sme si. Žila a pracovala som
v cudzine a aby som sa vyhla plateniu cirkevných daní, tak som z nej oficiálne vystúpila.
Nechcela som podporovať niečo, čo ma
nezaujímalo a v čo som neverila.
Bola som vedúcou laboratória, v ktorom
pracovala aj jedna pracovníčka z Chorvátska.
Raz mi len tak medzi rečou povedala: „Vieš
o tom, že v Bosne a Hercegovine sa zjavuje už
niekoľko rokov Panna Mária?“ Zostala som
stáť ako prikovaná a s otvorenými ústami.
Neverila som tomu, ale v srdci som pociťovala veľký strach. V momente som si uvedomila
všetky zlé veci, ktoré som porobila. Pomyslela si: Čo ak je to pravda? Čo spravím? To
nemôže byť pravda! Veď je to absurdné!
Po chvíli som sa upokojila a vyhodila všetko
z hlavy.
Migrénové záchvaty neprestávali a opakovali sa čoraz častejšie. Chodila som po lekároch, ale nikto mi nevedel pomôcť. Raz mi
jeden známy poradil lekára – homeopata.
A tak pokračovala moja cesta po nebezpečnej
pôde. Keďže mi ale nič nepomáhalo, išla
som ešte ďalej. Začala som sa „liečiť“ u jednej
bioenergetičky. Mala akési čudné prístroje,
ktorými merala moje energie a blokády,
a „zázračnými“ kvapkami sa snažila premeniť
moje negatívne energie na pozitívne. Nikdy
pri tom nechýbalo kyvadielko. Časom sme
sa stali priateľkami. Naučila som sa narábať
s kyvadlom, cvičila som jogu, nechala si robiť
akupunktúru, sem-tam reiki. Stále viac a hlb
šie som padala do priepasti zlého, do ezoteriky. Nevedela som, že existujú zlí duchovia,
nevedela som nič ani o milosrdnom a láskavom Bohu. Chcela som byť len zdravá.
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)
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Nech, Bože, dá...
Juraj Gradoš
foto: wikipedia.com
JJ

Ľudia sa najčastejšie modlia v čase životných
skúšok a trápení, a v čase olympiád, majstrovstiev a všeobecne zápasov, na ktorých
nám nejakým spôsobom záleží. Neuvedomujeme si, že „Boh nikomu nenadŕža“ (Rim
2, 11). Prečo by mal? Veď to sa hrajú jeho deti.
A o čo sú jedni menej jeho deťmi ako druhí?
Či jedných má milovať viac a iných menej?
Problémom je, že my to tak nevidíme.
Chceme, aby nám Boh nadŕžal, lebo my si to
zaslúžime, lebo my sme tí praví, tí, čo majú
mať všetko, čo chcú. Aké sebectvo!
Tento svoj postoj voči Bohu často ešte viac
okoreníme stávkou na víťaza. Veď prečo by
sme neprišli k ľahko zarobeným peniazom?
A ak to nevyjde, ak nielenže nezískame viac
peňazí, ale prídeme aj o vklad, vinný je Boh
a vinní sú všetci okolo nás. Len nie my. Aj
v športe však platí náhoda. Aj tu platí nevyspytateľnosť života. A navyše, nik z nás nevie,
čo prežíva hráč či súťažiaci v tom okamihu.
Čo ak sa nevyspal, čo ak si ublížil, má traumu
alebo je jednoducho unavený?
Takto sme komentovali Petra Sagana
minulý rok na Tour de France, keď nie a nie

tika či tenis. Úplne všade sme rovnakí. A ak
títo ľudia necítia našu podporu, prečo potom
majú súťažiť? Pre zisk? Má byť ich jediným
cieľom? Pre pocit víťazstva, chvíľkové opojenie slávou? Alebo pre národ, pre jeho slávu?
Nečudujem sa frustrácii Martina Kližana,
keď na adresu takéhoto spávania napísal:
„Čo je to vlastne reprezentácia? Koho alebo
čo mám reprezentovať? ... Ide skôr o to, že by
to mala byť naša česť, ako to všetci hovoria.
A teraz je otázka, že prečo česť. Prečo by som
mal reprezentovať? Koho by som mal reprezentovať? Našu vládu? Alebo náš olympijský
zväz, ktorý ožije len raz za štyri roky? Alebo
náš tenisový zväz? Alebo náš slovenský ľud?
Ľud, ktorý sa po každej nejakej výhre bije
do pŕs, že sa niečo podarilo vyhrať, a všetci sú
pyšní na to, že sú Slováci, a keď sa náhodou
niečo nepodarí, reagujú tým, že hanlivo,
urážlivo, vulgárne poukazujú na človeka,
ktorý prehral? ... Niekedy sa zamýšľam, či takúto krásnu krajinu, bohužiaľ, plnú týchto...,
sa oplatí reprezentovať.“

písaniu úloh a hru strieda systematická a cieľavedomá práca v podobe učenia. Je dôležité,
aby malo dostatočný priestor na regeneráciu
fyzických aj psychických síl aktívnym prežívaním
voľného času.
Do života dieťaťa vstupuje nová autorita
v osobe pedagóga, ktorú sa učí akceptovať až
do tej miery, že sa jej ochotne a bez problémov podrobuje, identifikuje sa s ňou, preberá
jej hodnoty i postoje a znižuje sa tak pocit
všemocnosti rodičovskej autority. Príznačnou
býva veta: „Ale pani učiteľka povedala...!“ Je to
prejav citového odpútavania sa od rodičov, čo
je dôležitý predpoklad pre to, aby raz dozrelo
v osobnosť schopnú niesť zodpovednosť za svoje konanie. Slová či gestá ocenenia, povzbudenia a prejav dôvery zo strany dospelého sú
významnými faktormi, ktoré formujú dôveru

dieťaťa vo vlastné schopnosti, motivujú ho
a zvyšujú jeho sebavedomie.
V škole dieťa získava ešte jednu cennú
skúsenosť, a tou sú rovesnícke vzťahy, ktoré sa
učí nadväzovať, prehlbovať a udržiavať. Stráca
svoje výlučné postavenie získané v rodine a stáva sa „jedným z mnohých“. Snaží sa dosiahnuť
pre neho uspokojujúcu a pre skupinu rešpektovanú sociálnu pozíciu. Môže sa to prejavovať
v podobe vzájomného súperenia či v snahe
zaujať a vyniknúť aj za cenu použitia nie naj
vhodnejších prostriedkov (napr. žalovanie). Je
dôležité pomôcť dieťaťu nájsť a rozvíjať aspoň
jednu oblasť záujmov, v ktorej môže v rámci
kolektívu vyniknúť (šport, netradičné skúsenosti, špecifické zručnosti a znalosti). Tiež je dobré
vytvárať vhodné príležitosti, ktoré mu poskytnú
priestor stretnúť sa s kamarátmi aj mimo školy,
napríklad v domácom prostredí.
Ak v nás dieťa bude mať oporu a istotu, oveľa
ľahšie bude dôverovať aj sebe samému a objaví
v sebe potenciál na zdolanie náročných situácií.

Prvák v rodine
JJ

Peter Fudaly
Náš postoj k vzdelaniu je jedným z veľmi dôležitých elementov, ktoré formujú vzťah dieťaťa ku
škole a učeniu. Ak z našich slov a postojov cíti,
že učiť sa je užitočné a že vzdelanie je hodnotou, potom bude chodiť do školy rado a ľahšie
dokáže prekonávať prekážky. Môže byť preto
užitočné, ak si ako rodičia uvedomíme niekoľko
faktov.
Dieťaťu sa mení denný režim, obsah i charakter činností a rozširuje sa mu repertoár
povinností. Každý deň a v určený čas musí
chodiť do školy, kde musí sústredene pracovať
a dodržiavať pravidlá. Po škole sa musí venovať
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návrat radí

vyhrať etapu. Často bol o chlp druhý. Tento
rok sa mu darilo. Teraz nám prekáža, že nepredvádzal svoje kúsky, ale sústredil sa na víťazstvo. Podobne sme komentovali i výkon
futbalistov na majstrovstvách Európy. Našich
i cudzích. A najmä Christiana Ronalda a jeho
hod mikrofónom. Musí odpovedať? Komu
z vás by sa chcelo po dňoch trápenia ešte
odpovedať na otázky súvisiace s vašou bolesťou? Kto by si nechal jatriť svoju bolesť?
Naposledy sme sa predviedli pri našom tenistovi Martinovi Kližanovi. Nepozerali sme,
čo robil, ako fungoval. Ale našli sa odvážlivci,
čo mu napísali na facebook slová: „Zabijem
ťa, keď ťa uvidím! Zabijem tvoju rodinu,
mamku, otca a všetkých! Keď ťa stretnem,
dobijem ťa a okradnem, aby si mi vrátil, čo
som na tebe prehral! Si hajzel, ktorý si takto
zarába, že tipuje a predáva svoje zápasy!“ Ako
by ste reagovali na takúto poštu po úmornom dni? Martin v ten deň odohral dva zápasy. A to, ako sám píše, v totálnom vyčerpaní
z predchádzajúceho týždňa a po dlhej pauze.
Toto si zaslúžil?
Áno, takí sme my ľudia. Myslíme na seba
a chceme vyťažiť z iných, čo sa dá. Nepozeráme na jeho námahu, nepozeráme na druhého človeka. Je pre nás iba zdrojom zisku,
zdrojom hrdosti alebo – ak to nevyjde – objektom nášho hnevu. Futbal, hokej, cyklis-
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slovo v rodine

Recept na dobré
manželstvo
Dobré manželstvo. Kto z nás by ho nechcel? A ako je to s vami? Myslíte si, že máte dobré
manželstvo?
JJ

Richard Vašečka

foto: freestockphotos.name

Hodnotenie manželstva – vlastného či
cudzieho – je vždy ošemetná vec. Ľahko sa
môže stať, že jeden z partnerov na predchádzajúcu otázku odpovie áno a druhý nie. Bez
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ohľadu na pocity a rozdielne názory je však
vždy nádej a šanca na posun k lepšiemu. Ak
pokladáte svoje manželstvo za zlé (alebo
aspoň nie dobré), túžite, aby sa dobrým
stalo. A každé dobré manželstvo sa môže stať
ešte lepším. Ak ste aj so svojím manželstvom
spokojný, môžete hľadať z lásky k svojmu
manželskému partnerovi nové inšpirácie,
ako ho vylepšiť.

Recept na dobré manželstvo
Tak znelo motto tohoročného februárového Národného týždňa manželstva. Tento týždeň je skvelá príležitosť urobiť niečo dobré
pre svoje manželstvo. Na Slovensku prebieha
od roku 2011, celosvetovo už od roku 1997.
A rok 1997 je osobitne dôležitý aj pre nás
s Martuškou. V sobotu 19.07.1997 sme sa
totiž rozhodli dať sa celí jeden druhému
na celý život. Bol to deň nášho sobáša.

www.casopisslovo.sk

Sme teda manželmi už vyše devätnásť
rokov. Aké je naše manželstvo? Ak by som
bol mladý a slobodný (a zároveň vedel to, čo
viem teraz), bez váhania by som sa opäť oženil a znova by som si vzal Martušku. Milujem
ju, veľmi sa mi páči, je úžasná. Ale niektoré
veci by som vzal za iný koniec. Dal by som
si pozor najmä na dlhodobé zanedbávanie
niektorých záležitosti a na niektorých by
som vyslovene trval. V tejto chvíli je úplne
pochopiteľné, že sa pýtate, ktoré to sú.

Aký recept?
Už niekoľko rokov absolvujem počas
Národného týždňa manželstva prednáškové
turné v krajských mestách na Slovensku.
Každý rok sa držím jeho aktuálneho motta.
Vopred sa modlím a rozmýšľam, čo chce Boh
cezo mňa tlmočiť manželom, ale aj ľuďom
pripravujúcim sa na manželstvo. Tento rok
som sa pýtal Pána: „Aký recept na dobré
manželstvo máš pre nás ty?“
Pretože môj recept na dobré manželstvo
nie je v prvom rade môj. Aj Ježiš hovoril:
„Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý
ma poslal.“ (Jn 7, 16) Iste, pri formulovaní
receptu na dobré manželstvo som vychádzal
aj z našej skúsenosti s Martuškou, zo skúseností manželských párov nášho kresťanského spoločenstva i zo skúseností množstva
manželov, s ktorými som sa počas svojho
pôsobenia rozprával. Ale recept, ktorý vám
ponúkam, je v prvom rade postavený na Božom slove, na učení Cirkvi a na stáročiami
overenej židovsko-kresťanskej tradícii.
Toto posolstvo vám chcem ponúknuť
na pokračovanie ako osemdielny seriál,
ktorého prvú časť práve čítate. Pozostáva
teda z tohto úvodu a siedmich „ingrediencií“
receptu na dobré manželstvo.

Dobré či šťastné?
Ešte pred tým, ako vám predstavím
jednotlivé „ingrediencie“ tohto receptu, by
som vás chcel pozvať zamyslieť sa nad tým,
aké je vlastne to „dobré manželstvo“. Pretože od odpovede na túto otázku závisí náš
prístup k tomuto receptu i spokojnosť s jeho
výsledkom.
Súčasnosť by pravdepodobne ponúkla ako
synonymum dobrého manželstva prívlastok šťastné. A naozaj, jedno z najčastejších
svadobných prianí znie: „Hlavne, aby ste boli
šťastní!“ A či to azda nie je tak? Môže byť
kritériom pre kladné hodnotenie manželstva
niečo iné ako šťastie? Môže! A tým je bezpochyby – láska.
Pri sobáši si totiž nesľubujeme šťastie,
ale lásku: „Budem ťa milovať a ctiť.“ A to
nezávisle od pocitu šťastia: „A nikdy ťa ne-
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opustím, ani v šťastí, ani v nešťastí.“ Chceme
byť spolu šťastní, ale sľubujeme si lásku!
Verím, že láska nakoniec prináša aj šťastie.
A že Božia láska prináša večné šťastie. Šťastie
však nie je cieľom, ale dôsledkom. Cieľom je
láska. Pretože náš „Boh je láska“ (1 Jn 4, 8),
nie nejaký bôžik šťastia, nie nejaká „šťastena“. A práve manželská láska je tým „najmenej nedostatočným“ obrazom Boha a jeho
lásky z celého stvorenia (porov. Ján Pavol
II.: Teológia tela). Naše manželstvo je teda
dobré, keď čím vernejšie zobrazujeme lásku
Otca a Syna. Sebe navzájom i svojmu okoliu.

Povolaní zjavovať Božiu lásku
Božiu lásku však môžeme zjavovať, aj keď
nežijeme v ideálnom manželstve a okolnosti
nie sú práve šťastné. Prorok Ozeáš sa stal obrazom Božej lásky k nevernému Izraelu, keď
bol vyzvaný milovať ženu, ktorá mala milenca a cudzoložila (porov. Oz 3, 1 – 3). Prorok
Ezechiel sa stal Božím znamením, keď
ovdovel (porov. Ez 24, 15 – 18). A Jeremiášovi bolo dokonca upreté stať sa manželom
a otcom (porov. Jer 16, 1 – 2). Boh nehovorí
len cez skvelé páry a dokonalé manželstvá
v ideálnych podmienkach.
Hoci by si bol osamelý, opustený, zranený,
podvedený, stále môžeš zjavovať Božiu lásku
– vernú a bezpodmienečnú. Bez ohľadu
na okolnosti – v šťastí i nešťastí. Môžeš byť
ako Kristus: „Ak sme neverní, on ostáva
verný, lebo seba samého zaprieť nemôže.“ (2
Tim 2, 13) To je svedectvo, cez ktoré sa Božia
láska môže dotknúť mnohých. Aj neverného
alebo neláskavého manželského partnera.
V roku 2012 ma Boh povolal do politiky. Stal som sa poslancom Národnej rady.
Nedávno sa ma pýtala jedna známa: „Rišo,
a si ty v tej politike šťastný?“ Vtedy som si
uvedomil, že ja si vlastne takúto otázku ani
nekladiem. Ja sa pýtam: „Pane, čo chceš, aby
som urobil?“ Mojou starosťou je totiž plniť
Božiu vôľu. Moje šťastie má na starosti Pán.
Podľa tohto sveta je kľúčovou otázkou:
„Cítiš sa šťastný?“, podľa Boha: „Miluješ?“
„A čo je láska, poznali sme z toho, že on
za nás položil svoj život.“ (1 Jn 3, 16) Som presvedčený, že by bolo omnoho viac dobrých
manželstiev, ktoré sa nerozpadávajú, ale ani
nežijú svoj vzťah len ako formalitu, keby sme
sa zamerali viac na lásku než na pocit šťastia.
„Budem ťa milovať... v šťastí aj v nešťastí.“
Od čias Francúzskej revolúcie sa začal
v spoločnosti čoraz viac presadzovať racio
nalizmus. Rozhodujúcim sa stalo to, čo si
myslím, môj subjektívny názor. Dnes je
v popredí emocionalizmus. Čo cítim, ako
to cítim. Kritériom „dobra“ je „dobrý pocit“,
pozitívna emócia. Nechcem vás pohoršiť, ale
z ľudí sa stávajú „emocionálne prostitútky“.
Za kus dobrého pocitu sú ochotní urobiť

takmer čokoľvek. A ak im chýba, neváhajú
roztrhať vzťahy, opustiť manžela či manželku, rozbiť rodinu. V mene práva na šťastie.
V mene dobrého pocitu.
Cieľom manželstva nie je presadiť svoj
názor alebo dosiahnuť dobrý pocit. Cieľom
manželstva je láska. Zdrojom takejto lásky
je Boh. On jediný dokáže naplniť naše srdce
tak, že sa z neho rozlieva láska, aj keď okolnosti a pocity hovoria niečo iné. „Stvoril si si
nás pre seba a nespokojné je naše srdce, kým
nespočinie v tebe.“ (sv. Augustín) Cestou
k dobrému a spokojnému manželstvu je
spoločne hľadať a nachádzať Boha, skutočnú
lásku, a spočinúť v ňom. Lásku, ktorá hľadá
šťastie toho druhého.
Manželstvo je ideálna príležitosť na skutočnú lásku. Nie je to niečo, čo „vyjde“, „podarí sa“, „pošťastí sa“. Manželskú lásku treba
budovať vedome a dlhodobo. Preto na to aj
treba celý život.

Sedem stavebných kameňov
Verím, že k takémuto budovaniu vám
pomôže aj tento recept na dobré manželstvo,
ktorý sme rozdelili na sedem ingrediencií:
Modlitba
Priateľstvo
Intimita
Zdravie
Vďačnosť
Milosrdenstvo
Stolovanie
Nejde tu o žiadne dogmatické vyučovanie,
skôr o praktické povzbudenie, ako viac a lepšie milovať, a tak budovať dobré manželstvo. Preto budú jednotlivé články pomerne
stručné. Ak hľadáte rozsiahlejšie vyučovanie
na tému manželstva, môžete ho nájsť v mojej
knihe Budem ťa milovať a ctiť, ktorú vydalo
OZ Milovať a ctiť v roku 2015. Tiež si môžete ako knihu kúpiť celý Recept na dobré
manželstvo. V ňom nájdete okrem textov,
ktoré budeme publikovať na pokračovanie,
aj svedectvá manželských párov známych
slovenských kresťanských lídrov, otázky
na rozhovor v manželskom páre či skupinke
a praktické tipy ku každej téme (objednať si
ju môžete na eshop.milovatactit.sk).
Neopovažujem sa tvrdiť, že tento recept je
kompletný. Určite v ňom však nájdete dobré
a zdravé veci, ktoré vám – verím – budú aj
chutiť. A navyše – je originálny! Som presvedčený, že objavíte jeho prostredníctvom
nové pohľady na svoj život a svoje vzťahy.
Niečo, čo ste ešte nepočuli a nečítali.
Nech Boh, Láska, požehná vaše manžel
stvo, aby bolo dobré!
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Drahý môj priateľ!
Je nádherné mať istotu domova, však? Ty dobre vieš, čo pre teba
znamená domov: že domov nie je len zopár štvorákov, o ktoré sa
musíš podeliť so svojím bratom, sestrou, otcom a mamou. Domov
je miestom, ktorého základy tvoria „srdcia z mäsa“ (Ez 36, 26),
srdcia naplnené čistou, úprimnou, darujúcou láskou.
Poznáš príbeh o márnotratnom synovi. Srdce syna, ktorého obklopovala láska jeho milovaného otca, bolo viac zamerané na seba
a na žúrky, ktoré mu ponúkal svet. Tento syn opustil teplo domova
s polovicou dedičstva. Pohltený žúrovaním úplne zabudol na to,
kým v skutočnosti je. Zabudol, že je milovaným synom, a stal sa
otrokom. Bol to hriech, ktorý ho zotročoval.
Možno aj ty si sa už vo svojom mladom živote ocitol v podobnej
situácii. Pyšne si si vzal to, o čom si si mylne myslel, že ti patrí.
Veď všetko, čo máš, je veľkým a nezaslúženým darom. Máš
zdravie, strechu nad hlavou, vreckové od svojich rodičov, peniaze,
ktoré si zarobil na brigáde, máš..., veď ty vieš lepšie, čo všetko máš
a akými darmi si obklopený. Nebezpečenstvom, ktoré ti hrozí, je,
že zabudneš na to všetko hľadieť ako na dar a začneš to považovať za svoje vlastníctvo.
Koľkí tvoji rovesníci deň čo deň, týždeň čo týždeň hazardujú so
svojím zdravím, keď ho topia v alkohole, cigaretách, drogách či
v ponocovaní pred počítačom alebo v rôznych podnikoch?! Koľko
márnotratných synov a dcér blúdi víkend čo víkend po diskotékach
plných nemravností, váľajú sa v blate hriechu a mrhajú všetkým, čo im bolo dané do daru, zvlášť tým najcennejším: čistotou
vlastného srdca?!
Skutočne, človek bez milosti je ako prasa v blate. Ešteže nie je
prasaťom! Práve preto, že je človekom, je stále schopný urobiť
vo svojom srdci to isté rozhodnutie, ktoré urobil márnotratný syn:
„Vstanem a pôjdem k svojmu otcovi...“ (Lk 15, 18).
(pokračovanie nabudúce)
Tvoj brat Róbert

Aktivita: Miesto, kde ti rozumejú
Tieto aktivity poukazujú na dôležitú úlohu domova
v našich životoch a na to, aké náročné je vytvoriť
domov pre ostatných.
Ovečky – jednoduchá hra na úvod stretka.
Účastníci predstavujú stratené ovečky a animátor/učiteľ je ich symbolický domov, ktorý musia
poslepiačky nájsť. Na začiatku pošli všetkých von
z miestnosti, kde si zaviažu oči tak, aby nič nevideli.
Ty ostaneš vnútri a postavíš sa na ľubovoľné miesto v miestnosti. Ostaneš tak stáť bez pohybu a bez
slov. Účastníci po zaviazaní očí vstúpia do miestnosti a ich úlohou je nájsť ťa po štvornožky
a poslepiačky. Kým ťa nenájdu, musia stále vydávať
zvuky ako ovečky. Keď ťa nájdu, stíchnu a ostanú
pri tebe. Hra sa končí vtedy, keď aj posledná ovečka nájde svoj domov.
Mapa – na začiatku rozdaj účastníkom papiere, perá, ceruzky a farbičky. Ich úlohou je nakresliť
si mapku, do ktorej okrem svojho domu nakreslia
miesta, kam najčastejšie chodia – škola, krúžky,
šport, cerkev, stretká, priatelia, kino...
Mapku môžu nakresliť ľubovoľne, podľa svojej
fantázie – kto chce aj s detailmi ako cesty a stromy
alebo len formou diagramu, kde bude ich dom
nakreslený v strede a okolo neho šípkami naznačené ostatné miesta.
Keď všetci dokreslia, po jednom ich vyzvi, aby
svoje mapy predstavili a povedali o miestach, kam
často chodia, akým dopravným prostriedkom sa
tam dostanú, čo tam robia, koľko času denne/do
týždňa tam trávia, koho tam stretávajú.
Po prezentácii začni diskusiu na nasledujúce
otázky:
Na ktorých z týchto miest sa cítiš dobre?
Kam chodíš najradšej a prečo?
Na ktorých miestach sa necítiš dobre?
Kam chodíš najmenej rád a prečo?
Čo spôsobuje, že sa na niektorých miestach cítiš
ako doma, a na iných nie?
Cítiš sa niekde viac „doma“ ako vo vlastnom
dome?
Dá sa preniesť pocit domova aj na iné miesta?
Ako?

www.casopisslovo.sk

Staroveké baptistérium na nádvorí Chrámu sv. Demetra v Solúne

Marko Durlák
foto: wikimedia.org
JJ

„Táto voda je pre nás skutočne hrob i matka,“
povedal o krstnej vode sv. Gregor Nysský.
Doteraz sme sa venovali opisu predkrstných
obradov. Teraz sa dostávame k samotnému
krstu. Tento úkon pozostáva z trojitého
ponorenia a vynorenia krstenca v krstnom
prameni za vzývania Presvätej Trojice: „Krstí
sa služobník Boží (M) v mene Otca i Syna,
i Svätého Ducha. Amen.“ Keďže sa v Cirkvi
od tejto praxe upustilo, ťažko dokážeme
pochopiť podstatu krstu. Totiž v Cirkvi

odpradávna platila zásada: lex orandi, lex
credendi, čiže tak ako sa Cirkev modlí, tak
aj verí. A teda aj jednotlivé úkony,  ktoré sú
súčasťou modlitby, vyjadrujú navonok obsah
našej viery. Ak sa preto nejaké gesto vytratí
z používania (možno preto, lebo si myslíme,
že je to nepodstatné), vytratí sa zároveň aj
jeho obsah, čo má za následok, že veci prestávame rozumieť. Presne toto Cirkev stratila
v krstnej praxi. Všetci sme zvyknutí, že pri
krste kňaz leje trikrát vodu na hlavu krstenca
a vyslovuje náležitú formulu. Z katechizmu
sme zasa poučkovo naučení, že krst zmýva
z duše človeka prvotný (dedičný hriech).
Keby išlo len o obmytie dedičného hriechu,
potom poliatie vodou úplne stačí. Ale prvot-
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Antónia Rabatínová
Mjölnir je najvýznamnejším nordickým symbolom. Predstavuje magickú zbraň (kladivo), ktorú
podľa severskej mytológie vlastnil boh Thor.
Kladivo má tvar obráteného písmena T s miernym výčnelkom, ktorý je niekedy zašpicatený
do tvaru šípky. Thorovo kladivo symbolizuje
česť, úprimnosť, vernosť, spoľahlivosť, silu,
múdrosť, ale aj impulzívne správanie a spontánnosť.
Thor bol najmocnejším severským bohom,
vládcom hromu, búrky, plodnosti, ochrancom
ľudí a bohov pred obrami. Podľa mýtu ukovali
magické kladivo pre boha Thora dvaja trpaslíci.
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Kladivo bolo nerozbitné, nikdy neminulo svoj
cieľ a vždy sa vrátilo svojmu majiteľovi do ruky.
Mjölnir (v preklade znamená drvič) dokázal
zodvihnúť len Thor a jeho syn Magni, ktorý
k tomu navyše potreboval magické rukavice
a opasok. Thor používal kladivo najčastejšie ako
bleskozvod, keďže prenikavé svetlo bleskov ľahko oslepilo nepriateľov, ktorí po údere kladivom
ihneď ochrnuli. Thor nepoužíval kladivo len
na zabíjanie obrov, ale žehnal s ním k sobášom,
oral polia alebo oživoval svoje čarovné capy,
ktoré ťahali jeho voz, keď sa hnal počas búrok
oblohou.
V severských krajinách sú dodnes nachádzané malé amulety Thorových kladív, ktoré nosili
Vikingovia. Počas vojnových výprav sa dostali aj
na Britské ostrovy, odkiaľ sa tieto amulety šírili
ďalej. Vikingovia verili, že ich magický predmet

varovanie

Thorovo kladivo – Mjölnir

katechéza

Hrob i matka

ná Cirkev krstom vyjadrovala iné dôležité
skutočnosti, ktoré dnes, žiaľ, nevnímame.
Prijať krst v prvotnej Cirkvi znamenalo
predovšetkým zomrieť a vstať z mŕtvych
spolu s Kristom. O tomto jasne píše apoštol Pavol: „Neviete, že všetci, čo sme boli
pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme
boli pokrstení? Krstom sme teda s ním boli
pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou,
aj my žili novým životom“ (Rim 6, 4). Čo to
znamená? Ako môžem s Kristom zomrieť
a znova vstať? To pochopíme iba vtedy, ak si
uvedomíme, že Kristova smrť na kríži nebola
vynútená, ale dobrovoľná. On sám o sebe
hovorí: „Dávam svoj život a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám
od seba.“ (Jn 10, 17 – 18) Práve preto je Kristova smrť pre nás spasiteľná, lebo je dobrovoľná. Ináč by sme nemohli spievať na Paschu:
smrťou smrť premohol. Ostáva však vysvetliť
ešte jednu vec, ktorá nám tiež často uniká.
Čo je smrť? V čom je jej podstata? Takmer
všetci by odpovedali: smrť je oddelenie duše
od tela. Lenže to, čo my nazývame „fyzická
smrť“, nie je predmetom krstu. Nie túto smrť
prišiel Kristus zničiť, veď ona je súčasťou
tohto sveta, takže jej zničením by Kristus
zničil aj tento svet. Smrť, o ktorej je reč pri
krste, je duchovná realita. Taká smrť spočíva
v tom, že človek je vzdialený od Boha. Preto
môžeme pokojne povedať, že po zemi kráča
veľa živých mŕtvol, kým v hroboch odpočívajú mnohí žijúci. Ponoriť sa do krstného prameňa znamená teda zomrieť starému životu
bez Boha, kým vynoriť sa z vody znamená
vstať spolu s Kristom k novému životu, zvoliť
si ho. Preto je krstný prameň hrob i matka.

ochráni pred zlom.
Thorovo kladivo je
symbolom, ktorý sa
často vyskytuje na kameňoch a runových
nápisoch, na náhrobkoch,
aby zabezpečil
pokoj zosnulých.
Pohania nosili
tento amulet
na protest proti
kresťanskému zvyku
nosiť kríž.
Amulet Thorovo kladivo má chrániť človeka
pred zlom a nepriateľmi, má moc odvracať nebezpečenstvo, podporovať silu a energiu v boji
s vlastnými slabosťami. Symbolom Thorovho
kladiva bola aj svastika. Prívesky v tvare Mjölnir
sú aj dnes v obľube novopohanov, prívržencov
tvrdej severskej hudby (viking metal), milovníkov severskej kultúry, ale aj nacionalistických
aktivistov.
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slovo o ikone

Zosnutie Bohorodičky
Milan Gábor
foto: wikipedia.org
JJ

Podstatou sviatku Zosnutia Bohorodičky je
udalosť, keď Božia Matka ukončila pozemskú púť a bola s telom i dušou vzatá do neba.
Práve preto pri analýze ikony sviatku sa ako
prvej budeme venovať Bohorodičke.

Presvätá Bohorodička

z cirkevného práva

Božia Matka leží na bohato zdobenom
lôžku, ktoré dominuje spodnej rovine ikony.
Na niektorých ikonách sa pod hlavou Božej
Matky nachádza poduška (vankúš). Má
zatvorené oči a vo väčšine prípadov ruky prekrížené na hrudi. Na jej kráľovskú dôstojnosť
poukazuje nielen tmavočervený až bordový
maforion, ale aj tmavočervená – bordová látka zdobiaca lôžko. S podobným motívom sa
stretávame aj na ikone Kristovho narodenia,
kde Bohorodička leží pred jaskyňou na červenej poduške.
Na niektorých ikonách Zosnutia Bohorodičky sa stretávame s tým, že okrem
tradičného zobrazenia Božej Matky ležiacej
na lôžku sa v hornej časti ikony nachádza
Bohorodička v okrúhlej mandorle, ktorú
nesú do neba dvaja anjeli. Je odetá v tradičnom odeve, a to v modrom chitóne a bordovom maforiu. V niektorých prípadoch je celá

v bielom. Mandorla, ktorú tvoria tri modro-zelené kruhy, sú identické s mandorlou
obklopujúcou Krista, ako napr. na ikonách
Premenenia, Zostúpenia do podsvetia či
Nanebovstúpenia. Tento moment vystúpenia
Bohorodičky do neba ospevujú aj bohoslužobné texty z večierne sviatku:
„Kniežatá, otvorte svoje brány! Privítajte
Vládkyňu neba i zeme. Radostnými spevmi
pozdravme sväté panenské telo, to, čo bolo
príbytkom nám nepochopiteľného Boha
a Pána...“ „Aké duchovné piesne ti teraz

Sviatosť pokánia
JJ

Jozef Miňo
Rok milosrdenstva je pre nás pozvaním obnoviť
svoj vzťah k Bohu. Naučiť sa nanovo dôverovať
nášmu Otcovi v nebi. Mocným prostriedkom
obnovy viery je sviatosť zmierenia.
Východný kódex v pastoračnom kánone
o tejto sviatosti hovorí: „Vo sviatosti pokánia
veriaci v Krista, ktorí po spáchaní hriechov
po krste obracajú k Bohu srdcia, vedení Svätým
Duchom a pohnutí bolesťou za hriechy, začínajú
nový život službou kňaza, vyznaním hriechov
a prijatím primeraného zadosťučinenia dostávajú odpustenie od Boha a súčasne sa zmierujú
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s Cirkvou, ktorú hriechom ranili; tým táto
sviatosť najvyššou mierou prispieva k rozvíjaniu
kresťanského života a uschopňuje k prijímaniu
božskej Eucharistie.“ (Kán. 718, CCEO)
Sviatosť pokánia je pre pokrstených, ktorí
po krste spáchali hriechy. Veriaci vedení pôsobením Svätého Ducha a pohnutí ľútosťou nad
svojimi hriechmi môžu začať nový život v Bohu,
skrze odpustenie hriechov v tejto sviatosti.
Odpustenie hriechov kajúcnik dostáva ako dar
od Boha, lebo iba Boh môže odpúšťať hriechy.
Aby kajúcnik prijal odpustenie hriechov, má
prejaviť ľútosť nad svojimi hriechmi, lebo bez
ľútosti niet odpustenia. Ľútosť nad spáchanými
hriechmi je nevyhnutnou podmienkou prijatia
Božieho odpustenia. Ďalej kódex hovorí o vyznaní hriechov, o prijatí primeraného zados-

prinesieme, Presvätá? Veď svojím nesmrteľným zosnutím si posvätila celý svet a prešla
si do sveta nadpozemského, aby si hľadela
na toho, ktorý nad všetkým vládne, a spolu
s ním si plesala, Čistá, keďže si Matka, ktorú
nosia zástupy anjelov i duše spravodlivých.
S nimi pros o pokoj a veľké milosrdenstvo
pre nás.“
Panna vystúpila do nevýslovného tajomstva toho, s ktorým bola spojená počas svojej
existencie. Ikony niekedy zobrazujú nad
mandorlou aj časť neba. Je symbolicky zobrazené v podobe pootvorených dvojkrídlových
dverí s množstvom nebeských zborov. Vľavo
od dverí z pohľadu nazerajúceho je v kruhu
sediac na tróne zobrazený Boh Otec – Savaoth v podobe starca. Vpravo odo dverí je
stavba s pôdorysom v tvare rovnoramenného
kríža ako symbol nebeského Jeruzalema.
V bohoslužobných textoch sviatku sa
objavuje aj myšlienka, ktorá smrteľné lôžko
Bohorodičky spája so symbolickým rebríkom
do neba:
„Prameň života sa do hrobu dáva a hrob
rebríkom do neba sa stáva...“ (stichyra
na Pane, ja volám). Ako poznamenáva Š.
Ivančo, pri pohľade na smrteľné lôžko
Bohorodičky na ikone Zosnutia Bohorodičky
môžeme konštatovať, že sa istým spôsobom
podobá na čln. Môžeme ho vnímať ako
predobraz Cirkvi, ako koráb, v ktorom sa zachránime a ktorý nás preplaví na druhý breh
– miesto večného života v Božom kráľovstve.

ťučinenia – skutku kajúcnosti. Odpustenie sa
realizuje viditeľným znakom skrze službu kňaza
– sviatostné rozhrešenie. Kódex v kánone 720
hovorí o tom, že individuálna a úplná spoveď
a rozhrešenie sú jediným riadnym spôsobom,
ktorým sa veriaci v ťažkom hriechu zmieruje
s Bohom a s Cirkvou. Kódex zdôrazňuje odpustenie hriechov darované Bohom, ale pripomína,
že táto sviatosť kajúcnika zmieruje aj s Cirkvou. Svojím osobným hriechom sme ranili aj
spoločenstvo Cirkvi. Ak prijímame odpustenie
hriechov, tak najvyššou mierou prispievame
k rozvoju svojho osobného života a sme pripravení na prijatie Najsvätejšej Eucharistie.
Ak nám záleží na plnosti obnovy duchovného života, tak veľmi dôležitou cestou je cesta
do spovednice, v ktorej je kňaz z Božieho poverenia pripravený odpúšťať hriechy. Cez sviatosť
zmierenia obnovujeme svoj vzťah k Bohu
a zároveň aj k Cirkvi a svojim blížnym.

www.casopisslovo.sk

Marta Gromošová
foto: somalinet.com
JJ
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J. I. MASTILIAK

Jednou z najťažších skúšok spolužitia s občanmi v pubertálnom veku je pokus o nákup
nového oblečenia v značkových obchodoch
počas kampaní neodolateľných, často takmer stopercentných zliav – teda nadobúdanie ďalších károvaných košieľ, od ktorých si
jedna z našich dcér vybudovala závislosť.
Do obchodno-zábavného centra je
neobozretný rodič vylákaný, odvlečený, ba
často si to aj sám odšoféruje pod zámienkou
sezónnej obnovy šatníka. Vstup do nemenovaného kolosu býva spojený s nechuťou
opustiť bezpečie bytu alebo domu a výčitkami svedomia, že sa tomu takmer dvojmetrovému úbožiatku nemá kedy venovať.
Vo svojej naivite si pridá niekoľko kvapiek
kvalitného parfumu, trocha mladistvejšie sa
oblečie, aby náležite reprezentoval, a vyrážame. Býva chybou, ak sa vyberiete s prázdnym žalúdkom. Namiesto útoku na koše so
zľavnenými výrobkami (ktoré takmer všetky
vyrábajú negramotné, vykorisťované a podvyživené deti z rozvojových krajín, ktoré
nemajú zďaleka také nádherné detstvo, aké
my pripravujeme našim dedičom), osvedčilo
sa použiť obrátený postup: deťom najprv
kúpiť ako dôkaz neskonalej rodičovskej lásky
nejaké mimoriadne nezdravé jedlo, ktoré
doma zvyčajne nekonzumujeme, a sebe
dožičiť šáločku vynikajúcej, kvalitnej kávičky

alebo čaju. Počas nenútenej konverzácie však
môže dôjsť k pokusu proces urýchliť a rodiča
pripraviť o posledné ilúzie kontroly svojho
bankového konta.
V okamihu vyrovnania účtu za telesné
pokrmy a lahôdky mládež vystrelí ako v čase
amerických výpredajov, ktorých sú plné televízne správy vždy po Vianociach. Dovtedy
nadpriemerne inteligentná ľudská bytosť
sa mení na zurvalca a trhá iným, vcelku tiež

príbeh

Ach, tie zľavy!

rozumným mládežníkom odevy spred nosa
alebo priamo z rúk. O chvíľu máte ako hlavný sponzor plnú náruč všeličoho, čo by ste si
dnes neobliekli, ale pred takými dvadsiatimi
kilami by ste zdieľali rovnaké nadšenie ako
všetky tieto krehké, no cieľavedomé bytosti
okolo vás: už spomenutá kockovaná flanelka
v mimoriadne vydarenom odtieni parížskej
modrej, rifle, akoby obhryzené od hlodavcov, kabát so striebornými gombíkmi, ktoré
bude treba hneď pri pokladni prešiť zadným
stehom, aby nevypadli z firemnej tašky
pri prehrabávaní nepreberného množstva
ponožtičiek s pandami a iným zvieratstvom.
Ešte rady pred kabínkou, niekoľko selekcií
šatstva, vešiačiky s vecičkami späť na stojan... Úsmev sa pomaly preklápa opačným
smerom, z nádherného „u“ sa stáva podkovička, na čele sa začína tvoriť vráska, ktorú
bude treba o pár rokov ošetriť spoľahlivým
vyhladzovačom botoxom.
Nasleduje niekoľko dní trvajúci hnev,
bezmocnosť a neschopnosť vysvetliť, že
hromadenie ďalších a ďalších harabúrd
nikam nevedie. Že všetky tie zľavy a výhodné
nákupy nás oberajú nielen o peniaze, ale aj
o pokoj, čas a radosť z očakávania. Že keď
si kúpim o desať percent väčší jogurt, že sa
to isto prejaví na tých najviac viditeľných
miestach môjho tela. A že keď sa budem
obúvať, vezmem si len jediný pár topánok
a že si na seba oblečiem len jedno tričko.
Rada si spomínam na všetky naše babky, ktoré dokázali z ničoho navariť nedeľný obed,
na „dobré gazdiné, čo pre pierko aj cez plot
skočili“, na druhý život vecí, čo už v domácnosti dosluhovali. Je to moja nostalgia alebo
si začínam uvedomovať zodpovednosť voči
našim deťom a vnukom?

Dr. Husák mal peknú fotografiu svojich detí, asi 10- až 12-ročných chlapcov, ktorí za večerného
ticha pri umelom osvetlení boli sklonení nad ilustrovanými časopismi a nad nimi sa skláňala
matka. Dr. Husák si urobil pre túto milú fotografiu rámik z chleba. Také veci väzni bežne robili,
aj keď bol hlad. A neľutovali chleba ani na to, aby si z neho urobili krížik alebo ruženec, aj keď
to bolo zakázané. Pri každej prehliadke dozorca rámik polámal a vyhodil.
Už na Mírove po svojom vyradení z tuberkulózneho oddelenia som trochu pracoval na bezprašnom pracovisku s papierom, lepil igelitové vrecká a pod. Hoci som technicky podpriemerný, predsa len som s papierom vedel trochu narábať. Z polokartónu som urobil rámik pre jeho
fotografiu, a ten potom vydržal až do konca nášho spolubývania.
Koncom apríla alebo začiatkom mája Dr. Husáka odviezli. Bol na vyšetrovaní na Pankráci.
Po dvoch mesiacoch sa vrátil, ale už ho nedali do mojej cely. Dostal sa do inej, no na tom istom
poschodí. Po chodbárovi si odo mňa žiadal cigaretové papieriky, ktoré som z akýchsi príčin pri
sebe mával, hoci som nefajčiar.
V týchto dňoch sa už rušila naša izolácia a všetkých nás presťahovali na spoločné ubikácie.
Dostal som sa do veľkej izby, ktorá mala 52 jednotlivých postelí. Chodili sme všetci kňazi a niektorí ďalší do spoločnej dielne. Driapalo sa perie. Bola to inakšie ľahká práca, ibaže značne
prašná a normy boli relatívne vysoké. Ale zato tam boli družné hovory, aj tematické.
Po určitom čase, z mne neznámych príčin, ma odviedli z tohto pracoviska a zaviedli ma
na samotku. Tam som pobudol asi tri mesiace a potom ma znovu vrátili na spoločné ubikácie –
ale do inej izby. Bol už rok 1956 a bol dosť búrlivý.
(z knihy Ján Mastiliak: Hrsť spomienok)
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na každý deň

PONDELOK 29. august

Sťatie hlavy Jána Krstiteľa
Čítania: Sk 13, 25 – 33a, zač. 33; Mk 6, 14 – 30, zač. 24 (Jánovi)
To vstal z mŕtvych Ján, ktorého som dal sťať. (Mk 6, 16)
„Chcem byť svätým!“ To je zbožná túžba každého jedného z nás.
Uvedomujem si, čo to znamená? Stať sa svätým znamená aj veľa
trpieť. Paradoxne, práve tí, ktorých život poznáme vo svetle svätosti,
to mali v živote najťažšie. Predsa napriek tomu chceme byť svätí.
Preto prosme Pána, aby sme sa stali nástrojom v jeho rukách, ktorý si
použije, kedy chce, ako chce a kde chce.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Jánovi.
Odporúčaný sviatok. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 415; PZ: 399; HP: 432)

UTOROK 30. august

Patriarchovia Alexander, Ján a Pavol Nový
Čítania: Gal 5, 11 – 22, zač. 212; Mk 7, 5 – 16, zač. 28 (rad.)
... navzájom si slúžte v láske. (Gal 5, 13)
V životopisoch niektorých svätých nájdeme zmienku, že horeli
takou láskou k Ježišovi, že ich telo malo silnú horúčku a ich tep sa
veľmi zvyšoval. Páter Pio mal takú vysokú teplotu, že teplomery
praskali. Jeho teplota presahovala životne znesiteľnú hranicu. Ako
je to so mnou? Som podchladený alebo „trpím“ horúčkou lásky?
Táto horúčka Božej lásky sa v mojom živote ukáže práve v láske
k blížnemu.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ:
109; HP: 110)

STREDA 31. august

Uloženie pásu Presvätej Bohorodičky
Čítania: Gal 6, 2 – 10, zač. 214; Mk 7, 14 – 24a, zač. 29 (rad.); Hebr 9,
1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54 (Bohorodičke)
... ak si niekto myslí, že je niečím, sám seba klame... (Gal 6, 3)
Ježiš, znalec nášho srdca, v dnešnom evanjeliu hovorí, čo všetko
z ľudského srdca vychádza: zlomyseľnosť, krádeže, vraždy, závisť,
klamstvo, pýcha... To poškvrňuje človeka. Navonok môžem na svojom
výzore veľa zakryť. No škvrny na duši pred Ježišom neutajím. Boh ma
vidí v pravde. Ja mu môžem vyznať svoju biedu a sám pred sebou si
priznať, že som hriešnik. Len vtedy môže prísť uzdravenie. Nemusím
sa báť, pretože Ježiš je skutočný priateľ, ktorý, aj keď pozná naše
chyby, nikdy nás neopúšťa.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo
sviatku (HS: 417; PZ: 400; HP: 433)

ŠTVRTOK 1. september

Začiatok indikta, t. j. nového (cirkevného) roka
Pamiatka prepodobného otca Simeona Stĺpnika a jeho matky
Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke z Miasén
Čítania: 1 Tim 2, 1 – 7, zač 282; Lk 4, 16 – 22a, zač. 13 (indiktu); Kol 3,
12 – 16, zač. 258; Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (prep.)
Duch Pána je nado mnou... poslal ma hlásať evanjelium... (Lk 4, 18)
Začína sa nový cirkevný rok. Opäť je tu príležitosť nanovo prežívať
tajomstvá spásy. nova môžem posilniť svoju vieru s Božou milosťou.
Od chvíle krstu sa stávam bohatým na Boží život. A toto bohatstvo
vo mne môže rásť. Je dobré, keď cítim, že každým rokom som bohatší
na Božie dary. To je skutočné a nepominuteľné bohatstvo. Cítim
v srdci, ako ma Boží Duch napĺňa, a to mi dáva radosť a pokoj.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ:
112; HP: 113)

PIATOK 2. september

Mučeník Mamant
Čítania: Ef 1, 7 – 17, zač. 217; Mk 8, 1 – 10, zač. 32
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Kto ich môže nasýtiť chlebom tu na púšti a ako? (Mk 8, 4)
„Kto a ako?“ pýtajú sa udivení učeníci. Aj ja veľakrát v živote
premýšľam, kto by mi mohol pomôcť. A k tomu sa ešte pridáva: ako
vôbec by sa mi dalo pomôcť v tejto situácii. Odpoveďou na moju
bezradnosť je Ježiš. On je ten, kto má vždy spôsob, ako ma viesť
v mojom živote. Možno nie vždy sa mi to pozdáva, veď ani učeníci
neboli najprv nadšení z Ježišovho riešenia. No počúvli ho a oplatilo
sa im to.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 3. september

Hieromučeník Antim
Čítania: 1 Kor 10, 23 – 28, zač. 146; Mt 24, 34 – 44, zač. 101
„Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.“ (Mt 24, 35)
Svätý Ján Pavol II., ktorý mal osobitý vzťah k Slovensku, kládol
na srdce nášmu národu veľkú úlohu pri budovaní Európy. Čo všetko
sa v súčasnosti buduje v Európe, na Slovensku, v našich farnostiach,
rodinách alebo osobných životoch... No Ježiš nás upozorňuje, aby
sme to budovali na jeho slove. Len ono má istú budúcnosť. V prvom
rade potrebujeme začať každý od seba, a potom môže prísť aj
naplnenie slov o úlohe nášho národa.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ:
115; HP: 115)

NEDEĽA 4. september

Šestnásta nedeľa po Päťdesiatnici. Hieromučeník Babylas
Čítania: 2 Kor 6, 1 – 10, zač. 181; Mt 25, 14 – 30, zač. 105
Jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden... (Mt
25, 15)
Známy kazateľský príklad hovorí o dvoch anjeloch v nebi. Jeden sa
nevedel zastaviť, lietal neustále z neba na zem a zo zeme do neba.
Druhý si pokojne oddychoval, sem-tam niečo vybavil, ale nemyslime
si, že bol lenivý. Prvý totiž mal službu prinášať zo zeme k Bohu
prosby ľudí. Druhý zase prinášal od ľudí modlitby vďaky. Častý
obraz nás ľudí. Veľakrát nám uniká, čím všetkým nás Boh zahŕňa.
V prípade dnešného evanjelia ide o ten najdôležitejší Boží dar – život
vo Svätom Duchu – o Boží život. Boh ho dáva každému a v hojnosti,
pretože ani jeden talent nebola nejaká malá čiastka. Bola to obrovská
suma. V evanjeliu vidíme, ako si jednotliví sluhovia uvedomujú,
čo je im zverené. Prví dvaja sluhovia sa to snažia rozmnožiť. Túžia,
aby toho bolo viac. Vedie ich to k aktivite. Sú vďační, že toho toľko
dostali. Uvedomujú si hodnotu toho, čo im bolo zverené, ako aj to, že
príde čas zhodnotenia toho, ako s tým nakladali. Tretí sluha tento dar
zakonzervuje. Aj my môžeme prepadnúť názoru, že najlepšie bude,
ak Boží život v nás uschováme neporušený, chránený od ostatných.
No Boží Duch – dar Syna je aktívny, stále konajúci a prinášajúci
ovocie. Nemôžeme ho ukrývať v tajnosti, ale, naopak, potrebujeme
s ním pracovať, pretože oň prídeme. Čím viac si budeme uvedomovať,
čo je nám zverené, tým budeme vďačnejší voči Bohu a neostaneme
stáť so založenými rukami.
Liturgia: Hlas 7. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu
(HS: 150; PZ: 104; HP: 105)

PONDELOK 5. september

Prorok Zachariáš, otec Jána Krstiteľa
Čítania: Ef 1, 22 – 2, 3, zač. 219; Mk 10, 46 – 52, zač. 48
Pri ceste sedel slepý Bartimej. (Mk 10, 46)
Jericho nemalo dobrú povesť. Bolo to mesto neresti, zaslepené
hriechom. Akoby tento Bartimej pri ceste len upozorňoval na stav
celého mesta a bol jeho obrazom. Ježiš povie Bartimejovi, ktorý
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na neho kričí: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila.“ Na inom mieste
čítame, ako apoštoli nemohli pomôcť človeku pre svoju malú vieru.
Viera nám otvára náš duchovný zrak. Dáva nám schopnosť vidieť veci
v Božom svetle.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 6. september

Spomienka na zázrak archanjela Michala v Kolosách
Čítania: Ef 2, 19 – 3, 7, zač. 222; Mk 11, 11 –
23, zač. 50
Nenašiel nič, len lístie; nebol totiž čas fíg.
(Mk 11, 13)
Myšlienka jedného svätca hovorí, že láska
je ovocie, ktoré môže dozrievať v každom
čase. Aj dnes Ježiš bude hľadať v mojom
živote ovocie lásky. Možno zažijem nejakú
nepriazeň počasia, ktorá bude brániť, aby sa
vo mne ukázalo to hľadané ovocie. No večer
môžem sám zhodnotiť, koľko toho ovocia sa
dnes urodilo.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 7. september

Obdobie pred sviatkom Narodenia Presvätej Bohorodičky. Mučeník Sózont
Čítania: Ef 3, 8 – 21, zač. 223; Mk 11, 22b –
26, zač. 51 (rad.) Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Jn 15,
17 – 16, 2, zač. 52 (svätému)
Odpustite, ak máte niečo proti niekomu. (Mk 11, 25)
Svätý Otec František spomína na situáciu, pri ktorej mu jedna staršia
žena povedala: „Keby Boh neodpustil každý hriech, už dávno by svet
neexistoval.“ Predsa môžem brániť veľkému Božiemu milosrdenstvu,
aby sa prejavilo v mojom srdci. Je to práve moja zatvrdnutosť
a neochota odpustiť druhému.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz,
kondák z obdobia pred sviatkom. Ostatné z dňa (HS: 156, 263; PZ: 111,
233; HP: 112, 249)

ŠTVRTOK 8. september

Narodenie Presvätej Bohorodičky
Čítania: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54 (Bohorodičke)
Tí, čo počúvajú Božie slovo... (Lk 11, 28)
Určite dobre poznáme ten pocit, keď nás Boh zaskočí, prekvapí a my
ostaneme len stáť v úžase. Sú to krásne chvíle v našom živote na ceste
s Bohom, keď Boh prejavuje svoju lásku a moc. Boh ich dáva, keď mu
dôverujeme a necháme sa ním viesť. Celý život nebeskej Matky bol
poznačený veľkým dobrodružstvom, ktoré prežívala s Bohom, a to len
vďaka tomu, že dokázala povedať: „Hľa, služobnica Pána.“
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo
sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne
sviatku. (HS: 264; PZ: 234; HP: 250)

PIATOK 9. september

Spravodliví Pánovi predkovia Joachim a Anna
Čítania: Ef 4, 17 – 25a, zač. 226; Mk 12, 1 – 12, zač. 53 (rad.); Gal 4, 22b
– 31, zač. 210b; Lk 8, 16 – 21, zač. 36 (svätým)
Mal ešte jedného, milovaného syna. (Mk 12, 6)
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Boh už nemohol pre nás urobiť viac. Čo cennejšie ešte mohol
ponúknuť, aby prejavil svoju lásku k nám? Poviem to po ľudsky:
Rodič by sám obetoval svoj život, len aby nemuselo trpieť jeho
dieťa. A predsa nebeský Otec dáva svojho jediného Syna, aby nám
do krajnosti prejavil svoju lásku. Väčšie bláznovstvo lásky sa už
nedalo zrealizovať, aby sme pochopili, že to Boh myslí s nami dobre.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo
sviatku a svätým. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos
z utierne sviatku. (HS: 265; PZ: 235; HP: 252)

SOBOTA 10. september

Sobota pred Povýšením. Mučenice Ménodora, Métadora a Nymfodora
Čítania: 1 Kor 14, 20 – 25, zač. 156; Mt 25, 1 –
13, zač. 104 (rad.); 1 Kor 2, 6 – 9, zač. 126; Mt
10, 37 – 11, 1, zač. 39 (sob. pred Povýšením)
Medzi dokonalými hovoríme múdrosť,
no nie múdrosť tohto veku, ale tajomnú
Božiu múdrosť. (1 Kor 2, 6n)
Vo Svätom písme vidíme na mnohých
miestach, že ľudské zmýšľanie je vzdialené
Božiemu zmýšľaniu. Čo sa mi môže zdať
v živote ako výhodné, pred Bohom to
veľakrát nemá žiadnu cenu. V tomto uistení
sa môžem radovať, keď v živote to nejde
podľa mojich želaní. Je to znak, že idem
správnym smerom. Veľakrát je to najistejšia
cesta k Bohu, ak ju prijmem za svoju.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo sviatku. Namiesto
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos
z utierne sviatku. (HS: 264; PZ: 234; HP: 250)

NEDEĽA 11. september

Nedeľa pred Povýšením. Sedemnásta nedeľa po Päťdesiatnici.
Prepodobná Teodora Alexandrijská
Čítania: Gal 6, 11 – 18, zač. 215; Jn 3, 13 – 17, zač. 9 (ned. pred Povýšením); 2 Kor 6, 16b – 7, 1, zač. 182b; Mt 15, 21 – 28, zač. 62 (rad.)
Žena, veľká je tvoja viera. (Mt 15, 28)
V jednom filme na záver zaznela myšlienka, či veríme v nebo. Hlavná
postava dáva na túto otázku odpoveď: „Keby sme verili v nebo, náš
život by bol úplne iný. Viera v nebo by nás poháňala k inému postoju
v živote.“ Za nebo by sme mohli zameniť aj iné výrazy. Mohli by sme
sa pýtať samých seba, či veríme v silu modlitby, sviatosti zmierenia
a Eucharistie, či veríme v Božiu moc. Kanaánčanka z dnešného
evanjelia verila v Ježišovu schopnosť uzdraviť jej dcéru. Napriek
okrikovaniu okolia, prekážkam a odmietaniu Ježiša sa nedala len
tak odbiť. Vytrvalo prosila o záchranu svojej dcéry, ktorú hrozne
trápil zlý duch. Bola presvedčená, že stretnutie s Ježišom je otázkou
života jej dcéry. Čerpajme túto istotu z dnešného evanjelia aj my.
Nech má vytrvalá modlitba v našich manželstvách a rodinách miesto
každý deň. Nech má svätá spoveď v našom živote pravidelné miesto,
a to nielen raz alebo dvakrát v roku. Stále využívajme príležitosť
a pozvanie k eucharistickému stolu, aby nás Pán posilňoval na ceste
viery. Odvíja sa to len od jedinej otázky: Veríš? Ak áno, potom už
nebudeš hľadať dôvody, prečo nemôžeš toto a toto. Práve naopak,
budeš vyhľadávať Ježiša každý deň.
Liturgia: Hlas 8. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod
nedeľný. Tropár hlasu a sviatku, Sláva kondák hlasu, I teraz sviatku.
Prokimen, aleluja a pričasten z Nedele pred Povýšením a sviatku.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku.
(HS: 152, 264, 276; PZ: 106, 234, 247; HP: 107, 250)
Marek Kaľata
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Nič nespôsobuje väčšiu
bolesť, ako vidieť trpieť
tých, ktorých milujeme.
(svätá Terézia z Lisieux)

Ahoj, deti! Boh nás znova pozýva nielen trpezlivo znášať, ale aj odpúšťať príkoria a zranenia, ktoré nám
spôsobujú iní. Odpustenie tým, ktorí nám ubližujú, je ďalší zo skutkov duchovného milosrdenstva.

Rozväzuj slučky

Učme sa od kráľa

Neodpustenie nás ako slučky pripútava k človeku, ktorý nám ublížil alebo
ešte stále ubližuje, alebo k problému. Zväzuje naše srdce i myseľ, robí nás
neschopnými plniť Božiu vôľu a konať úžasné skutky, ktoré od nás Boh
očakáva. Teraz môžeš tieto slučky rozviazať a modliť sa:
Nebeský Otče, dnes chcem odpustiť tým, ktorí mi ubližujú, aby som nebol
ako nemilosrdný sluha, ale aby som sa podobal na kráľa Dávida. Odpúšťam:
•
rodičom (povedz konkrétnu vec);
•
súrodencom (povedz menovite komu a konkrétne čo);
•
kamarátom;
•
spolužiakom;
•
sám sebe (niečo, čo si sám nevieš odpustiť);
•
aj tebe, Bože, že tvoje zámery sú iné ako moje.
Amen.

Na krídlach odpustenia

Kráľ Dávid bol výnimočný. Nielen tým, že bol
kráľom, ale hlavne tým, že mal pokorné srdce
a neustále hľadal Božiu vôľu. Keď už bol
pomazaný za kráľa, ešte stále bol na tróne
predchádzajúci kráľ Šaul, ktorý Dávidovi
neustále ubližoval. Dokonca ho prenasledoval
a túžil ho zabiť. Dávid sa mu mohol pomstiť.
Raz bol v jednej jaskyni dokonca veľmi blízko
neho, ale neurobil to, lebo nechcel vztiahnuť
ruku na Pánovho pomazaného. Neustále mu
odpúšťal, lebo vedel, že aj jeho si Boh vyvolil.
Aj my sa mu máme podobať, aj keď nás to
niekedy stojí veľmi veľa síl.

Odpustenie nám dáva krídla a prekonáva veľké vzdialenosti medzi nepriateľmi. Urob si motýľa a podaruj
ho tomu, kto ti stále nejakým spôsobom ubližuje.
Potrebuješ priesvitnú plastovú fľašu, nožnice, centrofixky, koráliky, silon, priesvitnú lepiacu pásku a zapínací špendlík. (1) Z fľaše si vystrihni dostatočne veľký
kúsok a čiernou fixkou (2) naň nakresli motýľa, potom
ho vyfarbi a vystrihni. (3) Na silon si navleč štyri
menšie a jeden väčší korálik a zaviaž to okolo stredu
motýľa. (4) Zospodu naň prilep lepiacou páskou
alebo silikónovou pištoľou zapínací špendlík. A motýľ
je hotový.

1

2
Mozaiková súťaž

3
4
Komiks
Otče, som taký
nešťastný!

Príbehy poslušníka
Povedzte mi,
čo mám robiť,
aby som to
dokázal.

Máš šikovné ruky? Určite. Skús urobiť mozaiku
(papierovú, z kamienkov alebo z čohokoľvek iného),
odfoť sa s ňou (na fotke musíš byť aj ty) a fotografiu
nám mejlom alebo poštou pošli do 15. novembra do
redakcie. Najšikovnejší mozaikár dostane redakčný poklad. Čo v ňom nájde? Veľa drobných
prekvapení z našej Detskej mozaiky.
Redakcia časopisu Slovo, Hurbanistov 3,
080 01, Prešov; slovo@grkatpo.sk.

Si však rozhodnutý odpustiť?

Brat
poslušník mi
stále ubližuje.
Nejde to...

Možno ti pomôže evanjelium
o nemilosrdnom sluhovi.

... Stále mu
odpúšťať.
Niekedy je to
naozaj
veľmi
ťažké.
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Áno, ale
nejde to akosi
zo srdca.

Predstav si
seba, ako ho
držíš pod krkom
a kričíš: „Vráť, čo
mi dlhuješ!“
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Píše a kreslí Dada Kolesárová.

Slovo deťom

detská

Ladislav Praščák, farár farnosti Strážske – 8. september – 45 rokov života; Martin Mikula, farár farnosti
Košice-Ťahanovce – 17. september – 40 rokov života;
Martin Demo, farár na misii vo Veľkej Británii – 24.
september – 40 rokov života; František Puci, koordinátor formácie kaplánov Košice, biskupský úrad – 24.
september – 60 rokov života; Jozef Eduard Novák,
kňaz na odpočinku v Trebišove – 27. september – 75
rokov života; Róbert Demko, farár farnosti Vojčice –
28. september – 40 rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita, blahaja lita.
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Nová pamätná tabuľa
Spolok sv. Cyrila a Metoda v spolupráci s miestnou
gréckokatolíckou farnosťou pripravuje v septembri odhalenie pamätnej tabule a kompletné obnovenie náhrobku otca Pavla Spišáka v Telgárte. Ide o zaslúžilého
kňaza a prvého prekladateľa byzantskej liturgie do modernej slovenčiny. Svätú liturgiu pri tejto príležitosti
bude sláviť vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha.
výbor spolku
BLAHOŽELÁME
Dobré zdravie, veľa šťastia a Božieho požehnania vyprosujeme
pre nášho otca, dedka a manžela Michala Hacka z Čertižného,
ktorý sa 10. septembra 2016
dožíva krásnych 70. narodenín.
Drahý manžel, otec a dedko, najväčším darom života je život sám, ktorý nám dal náš
Pán Boh. Najväčším šťastím je zdravie a najkrajším je
láska a spokojnosť v kruhu rodiny. K životnému jubileu
ti srdečne blahoželá a veľa Božích milostí vyprosuje
manželka Marta, deti Jana, Michal a Martina s rodinami, a z neba sa k blahoželaniu pripája najmladší syn
Miroslav. Na mnohaja i blahaja lita!
Duchovný otec Marek Saraka
oslávi 7. septembra krásne životné jubileum – 40 rokov života.
Drahý otec Marek, z úprimného
srdca vám blahoželáme a ďakujeme za všetko, čo ste pre našu
farnosť vykonali. Do ďalších rokov kňazského života vám vyprosujeme od nebeského
Otca veľa Božích milostí, hojnosť darov Svätého Ducha
i ochranu Božej Matky. Nech vás Svätý Duch sprevádza
každým dňom, nech je Kristus vaším vzorom, aby ste
nás i naďalej sýtili Božím slovom i skutkami, šírili pokoj,
lásku a radosť medzi ľuďmi. Pevné zdravie vám i celej vašej rodine prajú kurátori a veriaci obce Banské.
Na mnohaja i blahaja lita!
ĎAKUJEME
S vďačným srdcom vyslovujeme
úprimné Pán Boh zaplať otcovi
Jozefovi Špesovi za desaťročné
pôsobenie v našej farnosti. Milý
duchovný otec, chceme sa vám
poďakovať za roky vášho pôsobenia u nás, za vašu obetavú
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duchovnú službu – sväté liturgie, krásne spevy utierne, večierne a akatisty, ktoré ste nás naučili spievať.
Zvlášť sa vám chceme srdečne poďakovať za obrovské
úsilie pri vybudovaní novej farskej budovy, ktorá by
bez vášho úsilia ešte asi nebola. Ďakujeme vám! Prosíme v modlitbách nebeského Otca, aby vám raz všetko
vynahradil, a aby vás do ďalšej služby požehnával milosťou, dal vám a vašej rodinke pevné zdravie, vieru,
nádej a silu Svätého Ducha.
s vďačnosťou veriaci z farnosti Lomné
OZNAMY
Sväté liturgie za kultúru života v Prešovskej
archieparchii
Denné sväté liturgie na úmysel šírenia kultúry života
a rodiny v Prešovskej archieparchii: 28. august (10.00)
– Čirč, vladyka Milan Lach; 29. august (07.00) – Prešov, otec Daniel Galajda; 30. august (17.00) – Osturňa,
otec Miroslav Demjanovič; 31. august (17.00) – Medzilaborce, otec Teodor Kosť OSBM
Zbav nás zlého – Zbrane 3. časť
Seminár s otcom Jozefom Marettom sa uskutoční
v Drienici, v hoteli Javorná 11. – 13. novembra. Cena je
podľa požiadaviek účastníkov. Bližšie informácie: Erik
Zbiňovský, 0905 635 380, 0907 932 400, zksilurus@
gmail.com
Konferencia pre rómskych služobníkov
Miesto: Rekolekčný dom pallotínov, Hutnícka 4, Spišská Nová Ves. Termín: 31. august – 2. september.
Organizátor: Gréckokatolícke formačné centrum pre
Rómov v Čičave a Rómske duchovno-spoločenské stredisko v Krížovej Vsi. V prípade záujmu vyplňte na internetovej stránke formulár a odošlite ho do 25. augusta.
Kontakt: otec Martin Mekel, mobil: 0915 951 081,
martin.mekel@gmail.com, alebo Róbert Neupauer,
mobil: 0917 350 165, robneupauer@hotmail.com.
Púť Hnutia Svetlo – život
a Kruciáty oslobodenia človeka
Hnutie Svetlo – život na Slovensku a Kruciáta oslobodenia človeka pozýva na púť k hrobu Božieho sluhu
otca Františka Blachnického, zakladateľa Hnutia Svetlo
– život, v Kroscienku nad Dunajcom. Púť sa uskutoční 1. septembra. Téma: Milosrdní ako Otec. Program
sa začína v dolnom kostole o 09.30 hod. a vyvrcholí
svätou omšou o 16.00 hod. Hosť: otec Michal Zamkovský CSsR, pápežský misionár milosrdenstva. Program:

modlitba chvál, katechéza, osobná adorácia a pobožnosť krížovej cesty spojená so svedectvami vo Večeradle sv. Jána Pavla II.

oznamy a inzercia

JUBILEÁ KŇAZOV

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 neperiodickú tlač, rozhlas, televíziu, film, internet a súvisiacich
s masmédiami (mediálna výchova, súťaže masmediálnych produktov, školenia, konferencie a pod.). Projekty posielajte najneskôr do 31. augusta 2016 v elektronickej 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.
Tváre s úsmevom milosrdenstva
Literárna sekcia rady pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS
vyhlasuje literárnu súťaž pre stredoškolákov s názvom
Tváre s úsmevom milosrdenstva. Eseje, úvahy, reportáže či rozhovory v rozsahu maximálne 2016 slov môžu
študenti poslať do 31. decembra na e-mailovú adresu predsedu organizačného výboru súťaže Pavla Vitka (pavolvitko@mod.gov.sk). Diela musia obsahovať
meno, priezvisko a vek autora, adresu bydliska, názov
školy a osobný telefonický kontakt.
inzercia
Umelecká maľba chrámov, obnova fasád a reštaurovanie, pokrývanie striech a veží. Ponúkame zľavu, stopercentnú 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 potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
____________________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagnetický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých
systémov. Tel.: 057/442 18 28; 0907 268 344
____________________________________________
Zlatníctvo ZLATKO – novootvorená prevádzka ponúka
ručnú výrobu tradičných a generačných šperkov, práce
s drahými kameňmi a perlami, výrobu a predaj ružencových prsteňov, škapuliarov a krížikov, opravy zlatých
a strieborných šperkov. Masarykova ulica 16, Prešov
(bývalé Pozemné stavby pri Čiernom moste); mobil:
0910 922 091.

Fotografická súťaž Slova 2016
Zapojte sa do fotografickej súťaže časopisu Slovo. Súťaž bude ukončená 31. januára 2017.
Výhercovia každej kategórie získajú vecné ceny. Kvalitu fotografií zhodnotí nezávislý fotograf.
Podmienky súťaže:
Tematické okruhy: Cirkev, príroda a ľudia
Veľkosť fotografie: min. 3 mpx v elektronickej
podobe
Forma zasielania: elektronická na adresu fotosutaz2016@gmail.com, v predmete uveďte:
Fotografická súťaž 2016 + tematický okruh
(napr. Cirkev).

Priamo v popise fotografie uveďte názov fotografie a meno autora fotografie (s diakritikou).
Do tela mejlu pripíšte poštovú adresu autora.
Autor fotografie automaticky súhlasí s uverejnením fotografie v periodikách a publikáciách
neziskovej organizácie Petra.
Počet fotografií je neobmedzený.
redakcia  
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TV LUX

o obliekaní milosrdenstva P 3 20.50 Gréckokatolícky
magazín P
J31.08. (streda) 05.05 Biblia: Život Ježiša 5 13.20 V Samárii
pri studni: O výchovných vplyvoch na študujúcu mládež;
hostia: Mária Raučinová, Fórum života; Katarína Kostyálová, Teologický inštitút v Trumau; Renáta Ocilková,
Združenie katolíckych škôl Slovenska; Vladimír Thurzo,
morálny teológ 16.30 Výnimočná láska: Matka Tereza –
dokument pri príležitosti zlatých večných sľubov Matky
Terezy z Kalkaty P 2
J01.09. (štvrtok) 10.00 Štúdio špeciál a živý vstup z Košíc
– slávnosť biskupskej vysviacky Mons. Mareka Forgáča
12.55 GkM R 16.55 Arménsko: Nebeský kútik – publicistická relácia o Arménsku 17.30 Doma je doma: Divé
maky – Rómovia sú ako divé maky – krásni, divokí, ale
naše spôsoby myslenia nám nie vždy v nich dovoľujú
vidieť aj obrovský potenciál, ktorého využitie prinesie
prospech celej spoločnosti
J02.09. (piatok) 04.00 GkM R 07.00 Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou P 17.30 Doma je doma: Sila
kresťanských rituálov v rodine; hostia: Dominika Hajkovská, psychologička a manželia Gyulaiovci 22.55 GkM R
J03.09. (sobota) 08.50 Čo meno, to svätý – životy svätých
v animovaných príbehoch P 16.00 Svätá omša z kaplnky
Orátoria sv. Filipa Neriho v New Yorku 18.15 GkM R 20.25
Matka Tereza, pero v Božej ruke (1) – film Fabrizia Cista
sleduje osudy matky Terezy od počiatkov jej verejného
pôsobenia a plne tak odhaľuje obetavosť a odvahu, ktorú
na cestách Pána táto skromná sestra preukázala a ktoré
jej právom vyslúžili úctu po celom svete P 2
::

slovo v kultúre

J26.08. (piatok) 04.00 Gréckokatolícky magazín (GkM)
12.55 Deväť dní v kóme – príbehy písané životom 2
16.00 Chorus Salvatoris: Hudobné pódium 17.00 Stojí to
za to! – dokument o manželoch Ferancovcoch, ktorí majú
viac detí, no napriek tomu vnímajú, že Boh ich povoláva
do služby 20.55 Gruzínsko: Kľúč ku šťastiu – dokument
o kňazovi v Gruzínsku, ktorý sa pokúša šíriť náboženské
učenie a oživiť v ľuďoch vieru v Boha 2 22.55 GkM R
J27.08. (sobota) 05.05 Biblia: Život Ježiša (1) 08.30 Klbko
a 12 apoštolov – detský program 2 08.50 Čo meno, to
svätý – detský program P 11.00 Púť TV Lux v Rajeckej
Lesnej 18.00 GkM R
J28.08. (nedeľa) 05.05 Biblia: Život Ježiša (2) 20.55 Andrej
Chmeľ, služobník Boží – dokument P 21.40 Hrady srdca
Európy – dokument, ktorý mapuje aktuálnu situáciu
hradných stavieb v jednotlivých krajoch Slovenska (4)
J29.08. (pondelok) 05.05 Biblia: Život Ježiša (3) 08.15
Doma je doma: Ťažkosti v manželstve – publicistická
relácia o príprave snúbencov na manželstvo; hostia: otec
Peter Jakub, gréckokatolícky kňaz, s manželkou Petrou
11.10 GkM R 17.00 25. výročie príchodu Matky Terezy
na Slovensko – dokument P
J30.08. (utorok) 00.50 Doma je doma: O pro-life aktivitách
pre deti – publicistická relácia 09.10 Brat František – animované príbehy P 16.45 Irak – zem svätých a mučeníkov
– dokument prináša zaujímavý pohľad na kresťanstvo
v Iraku, zdanlivo moslimskej krajine P 2 17.30 Doma
je doma: Obliecť si milosrdenstvo – publicistická relácia

Dina L. Sleiman:
Nebojácna
Po neúspešnom pokuse zavraždiť kráľa je lady Merry
Ellisonová, pôvodom dcéra baróna, v nemilosti trónu.
Svojou odvahou a schopnosťami je ochotná urobiť
všetko, aby ochránila osirelé deti z jej panstva. Skupinka sa dostáva do povedomia ako Duchovia z Farthingalského lesa a Merry zisťuje, že s rastúcou popularitou sa im do cesty
stavia stále viac problémov. Timothy Grey, potomok baróna z Greyhamu,
túži vykonať nejaký skutok, ktorý by ho preslávil a priniesol mu vlastný
titul. Keď Duchov z Farthingalského lesa zahliadnu vo Wyndeshire, kde
Timothy posluhuje miestnemu grófovi ako jeho pobočník, zdá sa, že šanca
je na dosah. Len čo sa však tvárou v tvár stretne s vodcom zbojníkov, je
nútený všetko prehodnotiť. Cena: 10,90 eur. (i527.net)

Irak – zem svätých a mučeníkov
Televízia Lux vo svojich dokumentoch prináša pohľad aj na život kresťanov v krajinách
Blízkeho aj Ďalekého východu. V dokumente o Iraku ponúka zaujímavé zastavenie
v zdanlivo čisto moslimskej krajine, ktorá je
však osolená prítomnosťou kresťanských
komunít. Vo filme predstavitelia Chaldejskej
katolíckej cirkvi rozprávajú o ťažkej situácii
a rizikách, ktorým sú miestni kresťania každodenne vystavovaní. Dvadsaťpäťminútový dokument si môžete pozrieť
30. augusta o 16.45 hod., 1. septembra o 23.20 hod. alebo 2. septembra
12.55 hod. (TV LUX)

30

08.30 Klbko a 12 apoštolov: Judáš P
J05.09. (pondelok) 09.20 Animované biblické príbehy
(SZ) – detský program 16.05 GkM R 23.20 Stojí to
za to! – dokument a svedectvo o tom, ako dokáže byť
šťastnou rodina s ôsmimi deťmi; rozprávajú manželia
Anton a Gabika Slamkovci
J06.09. (utorok) 16.30 Príbeh jedného stromu – dokumentárny film z chráneného územia Prosné P 20.50
Gréckokatolícky magazín 21.10 Vlastná cesta – náboženský program P
J07.09. (streda) 01.50 GkM R 13.15 V Samárii pri studni
– publicistická relácia o poklese pôrodnosti na Slovensku; hostia: MUDr. Anna Záborská, doc. Karol Pastor,
MUDr. Andrej Hrádocký, dp. Anton Ziolkovský 20.10
Prehľad katolíckych periodík (PKP) P
J08.09. (štvrtok) 10.30 V kontexte: O pastorácii rodín
v krízových situáciách – publicistická relácia
J09.09. (piatok) 11.50 PKP 17.20 PKP R 17.30 Matka
Sedembolestná – dokumentárny film o histórii a rôznych
aspektoch úcty k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke
Slovenska, je popretkávaný dojímavými osobnými svedectvami, vzácnymi archívmi či pôsobivými umeleckými
stvárneniami Božej Matky P 2 19.50 PKP R
J10.09. (sobota) 08.20 Čo meno, to svätý – detský program
11.45 PKP R 16.45 GkM R 17.20 PKP R 20.25 Matka
Tereza, pero v Božej ruke (2) – film
J04.09. (nedeľa)

J11.09. (nedeľa)

22.55 GkM R

David Zeisberger
– apoštol indiánů
Česi sú známi veľmi dobre spracovanými dokumentmi, ktoré pútavým spôsobom približujú rôzne oblasti
ľudského poznania. Vydareným dielkom je aj polohraný dokument o Moravanovi Davidovi Zeisbergerovi,
misionárovi a rodákovi zo Suchdola nad Odrou, ktorý
išiel za hlasom svojho srdca a domovom sa mu stalo indiánske územie.
V roku 1745 prišiel na pozvanie náčelníka Theyanoguina medzi Mohawkov a naučil sa niekoľko indiánskych jazykov. Neskôr pôsobil aj medzi
Delavarmi v Pensylvánii. Pre nás je takmer neznámy, no predsa len ho
každý chlapec, ktorý čítal indiánky, pozná. V Cooperovom Poslednom Mohykánovi vystupuje ako David Gamot – misionár, ktorý zachráni Hawkeya
zo zajatia Hurónov. (Dada Kolesárová)

Starflyer 59: Slow
Jason Martin je často prirovnávaný k Davidovi Bowiemu alebo k Nine Inch Nails. Jeho projekt Starflyer 59
vznikol pred dvadsiatimi rokmi a bol jednou z prvých
kapiel vo vydavateľstve Tooth and Nail. Hudobný
žáner „hviezdneho letca“ sa volá shoegazing, čo je tajomný subžáner
alternatívneho rocku, ktorý má korene niekde v neskorých osemdesiatych rokoch na Britských ostrovoch. Pre shoegazing je typické „zvukové
zahmlievanie“ dosiahnuté cez skreslené gitary, časté používanie spätnej
väzby, šeptavé vokály, bublajúce basové linky. Práve album Slow nadväzuje na tú najlepšiu tradíciu shoegazingu. Zasnená rytmickosť, zádumčivé texty. Ak vás to ťahá týmto smerom, nemali by ste hudobnú hmlu
od Starflyer 59 prehliadnuť. (christ-net.sk)

www.casopisslovo.sk

J26.08. (piatok)

školský rok

16.30 ÚV hovor: Ako pripraviť deti na nový

J27.08. (sobota) 09.30 Augustiniáni v stredovekom
Uhorsku 10.00 Viera do vrecka: Svätí medzi nami (3);
hosť: don Marián Husár 15.15 Literárna kaviareň: Roman
Beňo a jeho básnická zbierka Vrstvenie 20.15 Od ucha
k duchu: Čo je nové v kresťanskom internetovom magazíne Cesta plus?
J28.08. (nedeľa) 06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00
Škola zbožnosti: sv. Jozef Kalazanský – rozhlasová hra
14.00 Vitaj doma, rodina! – Dom prijatia Rodinkovo
v Belušských Slatinách 15.30 Svetlo nádeje: Detská radosť
nepozná obmedzenia 20.30 Karmel: Odchod z Československa po roku 1948 na príbehu Štefana Ivana z Košíc
J29.08. (pondelok) 08.30 Spolunažívanie dvoch vierovyznaní na príklade Butina v rumunskom Banáte 20.00
Študenské šapitó: Nikola Hricová a jej vášeň k fitnes
J30.08. (utorok) 16.30 Duchovný obzor: Predstavujeme
cirkevných otcov; hosť: Ján Krupa
J31.08. (streda) 16.30 Lupa: Gréckokatolícka farnosť
Závadka
J01.09. (štvrtok) 16.30 História a my: Z histórie hradu nad
obcou Vinné; hosť: Ing. Jaroslav Gorás
J02.09. (piatok) 16.30 ÚV hovor: Genetická toxikológia
a prevencia rakoviny (2)

09.30 Kláštory augustiniánov na území
Slovenska v stredoveku 15.15 Literárna kaviareň: Karol

J03.09. (sobota)

Africký štát

1
q

Chemická Slovenský
značka hokejový hráč
lawrencia
v NHL

Dá obuv
na nohy

RTVS
DVOJKA

rádio regina

12.40 Televízny posol 13.10 Osobnosti
duchovného života
J10.09. (sobota) 10.50 Cesta
J11.09. (nedeľa) 08.30 Pútnické miesta na Slovensku: Marianka 10.00 Archijerejská svätá liturgia z Katedrálneho
chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach;
slávi vladyka Milan Chautur, košický eparcha 12.25
Kostolíky: Kostolík v Brežanoch 13.30 Orientácie R 19.20
Slovo – príhovor Tadeusza Zasępu 01.25 Slovo R

17.05 Viera v živote
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

J09.09. (piatok)

2
q

Slon

Autor:
Vladimír
Komanický
MPZ áut
Slovenska

Platil prácou

Voltampér,
skratka
Mal
vedomosť

3
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Obec v Česku

Predložka

Španielska
televízia

Nádor

Misa,
po maďarsky

Rhode Island,
skratka
Boh lásky

Druh vtáka

Kód Islandu
Riziko
Stroj
na tvarovanie
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Egyptský
boh Slnka

u

Nacistický
vojak
jednotiek SA

E A N Š O K D B D M N V Á S S O S
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F A M A E M Ý A M A L T
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L Y M B K R U Ž I D L O
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R E B Á Z H E Y N A R Í

Zavesím
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U A N P A L C E N Z R R D C O O B

EČV Ilavy

Predložka

I

Y Y Č A A CH U D O B A M A P T R L
N T S T E P I A I Y E Ž I

Družky
samcov

Zabezpečovali

I

I M E E H

S S E Ľ O M A T P I O O A A A K Č

Pred prvou

Donucujem

Í Á V E E

T S B B O K O K L R K M R V Ý I

Osvedčenie

Zvislá jaskyňa

Existujem

07.00 Krajina duše

Mením sa
na ľad

Staršia
balkánska
objemová
jednotka

Latinský
pozdrav

rádio devín
JNedeľa

A D N V T V E

Digitálna tel.
v Španielsku

Akademický
senát, skr.

JUtorok

Katarína,
po domácky

Značka el.
výrobkov

Európska
vesmírna
agentúra,
skratka

JPondelok

Časť noža

Váľajú

Druh hmyzu

09.05 Evanjelické služby Božie zo Sučian
J04.09. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Kostola Svätej rodiny
v Bratislave
J11.09. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Dómu sv. Alžbety
v Košiciach
J15.09. (štvrtok) 09.05 Svätá omša z Banskej BystriceFončordy
J18.09. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka
Xaverského v Banskej Bystrici / 09.00 Gréckokatolícka
svätá liturgia z kláštora sestier baziliánok z Prešova; slávi
otec Markián Marián Greško OSBM (Regina)
J25.09. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby Božie z Hrušova
rádio slovensko
J28.08. (nedeľa)

JNedeľa 08.00 Hosť nedeľného rána 10.05 Encyklopédia
spravodlivých 23.05 Opri sa o mňa. Náboženská relácia
o hľadaní viery

Ruské
poľnohospo
dárske
družstvá

Národný park,
skratka

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

relax

Pomôcky:
Akov, Aven,
Eš, Tál, TDT

Strmeň – výber z druhého zväzku vydanej poézie 20.15
Od ucha k duchu: Mariánske sviatky v mesiaci september;
hosť: prof. František Trstenský
J04.09. (nedeľa) 06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00
Ctihodná matka – rozhlasová hra
J05.09. (pondelok) 08.30 Katedra slovenského jazyka
a literatúry na Užhorodskej štátnej univerzite na Ukrajine
J08.09. (štvrtok) 16.30 História a my: Kňaz, spisovateľ
a redaktor Jonáš Záborský (2); hosť: prof. Peter Zubko
J10.09. (sobota) 18.00 Archijerejská svätá liturgia pri
príležitosti odpustovej slávnosti v Katedrálnom chráme
Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach; slávi
vladyka Milan Chautur, košický eparcha
J11.09. (nedeľa) 06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00 Tri
kríže – rozhlasová hra

Zmena programu vyhradená.

LUMEN

Zahrotený
kus dreva

S T R A CH

Legenda: AMARELA, BOLERO, BRITVA, ČLENY, DOMOVY, ELIPSA,
HLAVA, HYMNY, CHUDOBA, IKONA, ISTIČ, KABELA, KORENE, KOTVA,
KRUŽIDLO, KUBIZMUS, LIEKY, LOKCA, MAFIA, MASKOT, MODEL,
MRENA, OBAMA, OBČAN, OBETY, OBILIE, OCHOTNÍK, ORNÁT,
PALCE, PLESO, PLODINA, PRAVICA, RODINA, SAMOTÁRI, SÍRANY,
SLNKO, STEPI, STRACH, STRESY, ŠAKAL, TLAKOMER, TLAMA, UDICA,
VOĽBY, ZÁBER, ZEMAN, ŽREBY.

Ložiskový olej

Tajničku osemsmerovky tvorí 50 nevyškrtaných písmen.

EČV Kys. No
vého Mesta

Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z čísla 15: Krížovka: toto je čas dať sa chytiť
za srdce. Osemsmerovka: Mám len jednu dušu, ak túto stratím,
stratil som všetko.
Výherca: Filip Popík z Veľkého Šariša
Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.bazilikaredemptoristi.sk, 0902 275 145
25.09. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
08. – 09.10. Odpustová slávnosť Arcibratstva ruženca

Automatizácia
chrámových zvonov

Ponúkame nový patentovaný vežový
stroj riadený DCF signálom, pre
číselníky do priemeru troch metrov
vyrobených laserovou technológiou
za bezkonkurenčné ceny spolu
s odbíjaním.

Odlievanie zvonov

Odlievame nové zvony do hmotnosti
1 000 kg a gongy pre hodinové odbíjanie.
Konečný zvon má rýdzo čistý presný tón
s vysokou povrchovou kvalitou vďaka
dvestoročnej technológii.

Ozvučenie kostolov

Ponúkame dodanie a montáž prestížnej
zvukovej aparatúry, kde zosilňovač
obsahuje eliminátor spätnej väzby spolu
s 21-pásmovým grafickým ekvalizérom
a parametrickým korektorom v celom
zvukovom pásme s reguláciou 20 až
0 dB. Každý vstup má samostatné

Patent

Osvedčenie a typová skúška

Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
gmcbarka.sk, 057/449 02 90
27.08. Zabárka – veselica pre animátorov slúžiacich
počas leta
09. – 11.09. Fórum služobníkov mládeže
30.09. – 02.10. AŠAD
cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Štvrtok 17.25 Ruženec za závislých v Chráme Božej
múdrosti vo Svidníku
21.09. Svätá omša a adorácia v minoritskom kostole Ducha Svätého v Levoči (17.00 h)
19.10. Adorácia a svätá liturgia v Chráme Povýšenia svätého Kríža v Prešove-Sekčove (17.00 h)
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

ČIČAVA

Vežové hodiny

Sigord, centrum.rodina@gmail.com, 0903 983 316-7
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
09. – 11.09. Kurz Samuel. Výchova detí je zaiste jedným veľkým umením a tým najlepším vychovávateľom je Boh, ktorý nám deti daroval. Výchova teda
spočíva v zodpovednom odovzdávaní viery vlastným
deťom. Ide o to, ako neprekaziť Bože zámery s našimi ratolesťami. Kurz Samuel vám pomôže plnšie
porozumieť výchove a odovzdávaniu viery deťom
na princípoch Božieho slova. Cieľom je posilnenie,
obnova a uzdravenie v oblasti vzťahov rodičov s deťmi. Príspevok je 90 eur za manželský pár.
23. – 25.09. Kurz o prorockých daroch. Kurz o prorockých daroch s Brendanom McCaulleyom sa dotýka daru proroctva a používania tohto daru v Cirkvi.
Počas kurzu bude priestor na individuálne poradenstvo a modlitby, prednášky o prorockých daroch,
ako aj chvály a priestor na to, ako slúžiť týmto darom. Kurz je určený pre ľudí aktívnych v spoločenstve a je potrebné odporúčanie ich lídra spoločenstva. Príspevok je 50 eur za osobu.
30.09. – 02.10. Manželstvo misia možná. Víkend
pre manželské páry túžiace obnoviť si manželskú
jednotu, vzájomnú lásku a porozumenie. Víkend je
pod vedením známeho slúžiaceho tímu SNE – Spoločenstvo novej evanjelizácie Dolný Kubín. Kurz určený manželským párom. Príspevok je 90 eur za pár.

CENACOLO

Ojedinelé riešenie, pri ktorom odpadá
finančne náročné použitie liatych
zvonov alebo nákladné rekonštrukcie
zvonových zariadení. Systém obsahuje
štyri zvony, hodinové odbíjanie, denný
automat, pohrebnú automatiku,
zvonkohry (napr. Tichá noc, svadobný
pochod...).

Ponúkame a montujeme úsporné LED
a metal-halogenidové svietidlá, ktoré
nahrádzajú klasické halogénové 150,
300, 500, 1000 W reflektory s úsporou až
80 % energie.

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643
03.09. Fatimská sobota – Púť primátorov a starostov (10.30 h)
04.09. Malá púť (10.30 h, 18.00 h)
od 01.09. Večerné sväté liturgie na hore Zvir (17.00 h)

bárka

Digitálne zvony
s hodinovým odbíjaním

Osvetlenie chrámov
a kompletná elektrifikácia
chrámu

Klokočov, www.klokocovgrkat.sk
03.09. Fatimská sobota (08.30 h)
09.09. Modlitby exorcizmu (17.00 h)
01.10. Fatimská sobota (08.30 h)

sigord

Používame najspoľahlivejšiu technológiu
zvonenia, ktorá spočíva v bezkontaktnom
snímaní polohy zvonu s motorickým
pohonom riadeným mikroprocesorom.
Osvedčená novinka! Pohon pomocou
lineárneho motora nemá žiadne fyzické
spojenie so zvonom, chod zvonu bez
vibrácií, maximálne priblíženie ručnému
zvoneniu. Realizujeme kompletnú
rekonštrukciu pôvodného zavesenia
a uchytenia zvonov, ako aj elektrických
pohonov. V roku 2012 sme elektrifikovali
približne 150 zvonov.

nastavenie citlivosti, basov, výšok,
100 Hz filtra a fantómového napájania.
Vďaka týmto parametrom je docielené
najvernejšie ozvučenie chrámu.

pútnické miesta

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
03.09. Fatimská sobota (10.00 h)
04.09. Koinonia Ján Krstiteľ – liturgia (10.00 h)
06.09. Metropolitná púť kňazov (10.00 h)
08.09. Púť pedagógov a žiakov (10.00 h)
08. – 16.09. 5. medzinárodný maliarsky plenér

Zváranie zvonov

Zvárame prasknuté zvony akejkoľvek
veľkosti a hmotnosti.

Kúrenie do chrámu –
tepelné žiariče, lavicové
kúrenie

Ponúkame osvedčené kúrenie do chrámu
tepelnými infražiaričmi nemeckej
výroby, ktoré neohrievajú vzduch, ale
priestor pred nimi s okamžitým teplom
zabraňujúcim tvorbe plesní a baktérií.
Ponúkame aj lavicové kúrenie.

Svetelná tabuľa

Komunikácia s veriacimi na úrovni
21. storočia – slúži na zobrazenie
piesní, veršov, žalmov uložených na SD
karte, komunikácia tabule s obslužným
zariadením je bezdrôtová. Rozmer
svetelnej tabule 1 100 mm x 1 200 mm.
Od 13. júla 2000 sme držitelia patentu
na elektronický regulátor zvonov, ktorý
je zapísaný do registra podľa § 11 ods.
1 zákona č. 478/1992 Zb. ako úžitkový
vzor č. 2675.
Ako jediná firma na Slovensku
sme držitelia osvedčenia vydaného
Technickou inšpekciou Banská Bystrica
na elektrifikáciu, automatizáciu
a výrobu vešiaka (konštrukcie) zvona
do hmotnosti 6 000 kg.

K vežovým hodinám ponúkame zadarmo diaľkové
ovládanie zvonov.
Samozrejmosťou je záruka 3 roky a 6 rokov na vykonané práce.
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