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Ignatios Youssef III. Younan (vľavo), erb Sýrskej katolíckej cirkvi (hore)

slávnej cirkvi na osmanských vládcov, ktorí
nechali patriarchu Ignatia Petra s ďalším
arcibiskupom a desiatimi kňazmi popraviť.

Sýrska
katolícka cirkev

Znovuzrodenie Cirkvi

Cesta k cirkevnej únii s Rímom
JJ

Ján Krupa

foto: wikipedia.com
Antiochia, hlavné mesto rímskej provincie Sýria, predstavovala centrum raného
kresťanstva v Palestíne a Sýrii. Dnes bezvýznamná Antakya v juhovýchodnom Turecku
bola kedysi sídlom patriarchu popri Ríme,
Konštantínopole, Alexandrii a Jeruzaleme,
pričom v hierarchii patriarchátov obsadzovala štvrté miesto pred Jeruzalemom.
Od polovice 5. storočia sa Antiochijský
patriarchát stal dejiskom sporu medzi
prívržencami a odporcami učenia o dvoch
prirodzenostiach v Kristovi, božskej a ľudskej, ako ho definoval Chalcedónsky koncil
(451). Z odporcov chalcedónskej kristológie
sa sformovala Sýrska pravoslávna cirkev.
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Prvé kontakty Sýrskej pravoslávnej cirkvi
s Rímskou cirkvou siahajú do obdobia križiackych výprav vo vrcholnom stredoveku.
Do cirkevnej únie s Rímom vstúpili ojedinelí
biskupi. Na Ferrarsko-florentskom koncile
sa síce zúčastnila malá delegácia Sýrskej
pravoslávnej cirkvi, ktorá 30. novembra 1444
podpísala únijný dekrét Multa et admirabilia,
ale cirkevná únia zostala len na papieri. Aj
v nasledujúcich storočiach stroskotali viaceré
únijné pokusy.
V roku 1626 prišli do sýrskeho Aleppa
kapucíni a jezuiti, ktorí propagovali medzi
sýrskymi veriacimi úniu s Rímom. Čoskoro
boli pre získaných veriacich zriadené arcibiskupstvá v Damasku (1633) a Aleppe (1656).
Vplyv zjednotených Sýrčanov v Aleppe bol
taký silný, že v roku 1662 dokázali povýšiť
na vakantný miestny patriarchálny stolec
svojho biskupa Andreja Achidžana, ktorý
prijal meno a titul Ignatios
Andreas, patriarcha Aleppa.
Veľká väčšina pravoslávnych Sýrčanov však túto intronizáciu neuznala a zvolila
si protipatriarchu. V roku
1663 pápež Alexander VII.
uznal Andreja Achidžana
za patriarchu Sýrčanov
a poslal mu pálium. Ale už
smrťou jeho nástupcu (1702)
únia zanikla pod tlakom
väčšinovej Sýrskej pravoAndrej Achidžan († 1677) (vľavo)
a Michael Džarva († 1800) (vpravo)

Znovunastoliť sýrsku katolícku hierarchiu
sa podarilo v roku 1774, keď na katolícku
vieru konvertoval sýrsky pravoslávny biskup
Aleppa Michael Džarva. Po smrti sýrskeho
pravoslávneho patriarchu ho v roku 1781 väčšina sýrskych pravoslávnych biskupov zvolila
za patriarchu, nepodarilo sa mu však získať
uznanie zo strany osmanských vládcov,
ktorí podporovali protikandidáta zvoleného
menšinou sýrskych pravoslávnych biskupov.
V roku 1783 napokon pápež Pius VI. uznal
biskupa Džarvu za patriarchu Sýrskej katolíckej cirkvi. Od tých čias je patriarchálna
postupnosť neprerušená.
V roku 1843 osmanskí vládcovia oficiálne
uznali existenciu Sýrskej katolíckej cirkvi a sýrskym katolíkom priznali vlastnú
samosprávu (millet). V dôsledku rastúceho
prenasledovania kresťanov v poslednej fáze
Osmanskej ríše bolo sídlo patriarchátu
v roku 1854 prenesené z Aleppa do Mardinu
v juhovýchodnom Turecku a napokon v roku
1920 do Bejrútu v Libanone, kde je až dodnes. Ani sýrski katolíci neboli ušetrení pred
ukrutnosťami Turkov počas prvej svetovej
vojny (1914 – 1918).

Súčasnosť
Po vzniku Tureckej republiky (1923) sa sýrski katolíci usadili prevažne v Sýrii (72-tisíc),
Iraku (50-tisíc), Libanone (32-tisíc), USA
(22-tisíc) či Latinskej Amerike (20-tisíc).
Od roku 2009 je patriarchom Antiochie
Sýrčanov Ignatios Youssef III. Younan. Emeritný patriarcha kardinál Ignatios Moussa
Daoud bol v rokoch 2000 až 2007 prefektom
Kongregácie pre východné cirkvi.
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Príkladnosť
a vernosť
Na hodinách homiletiky nám prednášajúci
zdôrazňoval, že v homílii by mali byť dva
príklady. Jeden osobný. Ten, kto prednáša,
sám má byť svedkom toho, čo hovorí. Druhý
príklad môže byť zo života, z počutia, literatúry... Druhý v homílii bezpodmienečne
byť nemusí, ale bez prvého homília nebude
hodnoverná. Musí byť sám verný tomu, čo
ohlasuje.
Príkladnosť a vernosť. Dve cnosti, ktoré
Svätý Otec František zaradil do zoznamu
cností, ktoré adresoval členom Rímskej
kúrie. Katechizmus Katolíckej cirkvi pripomína: „Kresťania majú dávať všetkým ľuďom
verejný príklad modlitby, úcty a radosti
a obhajovať svoje tradície ako cenný prínos
duchovnému životu ľudskej spoločnosti.“
(2188) Pripomína to aj Druhý vatikánsky
koncil v dekréte Ad gentes: „...veriaci v Krista,
kdekoľvek žijú, sú povinní príkladom života
a svedectvom ukázať nového človeka, ktorého si obliekli krstom, a moc Svätého Ducha,
ktorý ich posilnil myropomazaním.“ (11)
Viera v Boha nikdy nie je súkromnou
vecou, vždy musí ovplyvňovať život človeka. Príliš často počúvame výčitky na spôsob života veriacich ľudí. So zármutkom
musíme konať prísne pokánie za chvíle,
keď sme neboli príkladom pre ľudí, ktorí
ešte Ježiša Krista neobjavili! Z tohto nášho
zlého príkladu môže prameniť odmietnutie
Boha. Sám Spasiteľ nám to pripomína: „Ale
pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto
maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie,
keby mu zavesili mlynský kameň na krk
a ponorili ho do morskej hlbiny. Beda svetu
pre pohoršenie! Pohoršenia síce musia prísť,
ale beda človeku, skrze ktorého pohoršenie
prichádza!“ (Mt 18, 6 – 7) Aby radostná zvesť
evanjelia mohla ukázať pred ľuďmi silu pravdy, musí byť podporená svedectvom života
kresťanov.
Boh sa nám zjavil ako milosrdný a verný.
Nemôže si protirečiť. Nikdy neopúšťa ľud,
ktorý nesie jeho meno. Táto Božia vernosť je
pre nás záväzkom. Ako Boh neopúšťa nás,

ani my ho nesmieme opustiť! Láska a vernosť
majú byť odpoveďou na milosť a pravdu, ktoré sme dostali v Kristovi. Pripomína nám to
Jánovo evanjelium, ktorého začiatok čítame
na Paschu, ale aj ako posledné evanjelium pri
sprievode počas chrámového sviatku.
Veľkým príkladom sú dnes pre nás kresťania z Blízkeho východu. V nepredstaviteľných ťažkostiach a problémoch sú vzorom
vernosti Bohu a Cirkvi. Zároveň nám akoby
dávali otázku, ako by sme sa v ich podmienkach zachovali my.
Gréckokatolícka eparchiálna charita
v Košiciach sa cez poskytnutie svojich pracovníkov a dobrovoľníkov aktívne zapojila
do projektu Slovenskej katolíckej charity
s názvom Rafael. Hlavným cieľom projektu
je integrácia cudzincov s udeleným azylom
alebo poskytnutou doplnkovou ochranou
na území Slovenskej republiky. Zameriava
sa na poskytovanie komplexných služieb,
ktoré zahŕňajú najmä sociálne poradenstvo,
právne poradenstvo, pomoc pri hľadaní
vhodného ubytovania, výučbu slovenského
jazyka a mnohé iné, ktoré majú prispieť
k lepšej informovanosti a orientácii cieľovej
skupiny na našom území. Toto poskytovanie služieb bude zbytočné, ak my, ktorí sa
hlásime ku Kristovi, nebudeme pre ľudí,
ktorí k nám prichádzajú z krajín s odlišnou
kultúrou a iným spôsobom života, príkladom
a nevydáme im svedectvo vernosti svojmu
presvedčeniu.
Kto prednáša homíliu, má mať v nej
príklad osobného života. Nech nám Boh
pomáha, aby naše životy boli pre ľudí, ktorí
k nám prichádzajú, neustálou homíliou,
ohlasovaním viery v jediného Boha príkladom a vernosťou.

ThLic. Jozef Matejovský, PhD.
farár farnosti Košice-Furča a riaditeľ
Gréckokatolíckej eparchiálnej charity v Košiciach

3

z kresťanského sveta


Do Sanktuária Božieho milosrdenstva
v Krakove putovali 2. septembra pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci
Cirkevnej základnej školy s materskou
školou bl. P. P. Gojdiča v Prešove spolu
s kolegami z Gymnázia bl. P. P. Gojdiča.
Zúčastnili sa na svätej liturgii v Chráme
Najsvätejšej Trojice, ktorú celebroval otec
Peter Komanický. Popoludní absolvovali
prehliadku historického centra mesta
Krakov. Následne sa presunuli do sanktuária, kde sa zúčastnili na modlitbe Korunky
Božieho milosrdenstva, po ktorej si ešte
každý mohol nájsť miesto na osobné stíšenie. (Mária Zimovčáková)

Pedagógovia a zamestnanci Strednej
zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého
v Prešove sa od 28. augusta do 3. septembra zúčastnili na duchovnej púti
do Ríma. Bol to čas osobného stíšenia,
vzájomného spoznávania a zdieľania, ale
aj obdivovania krásy umeleckých diel.
Navštívili mestá Orvieto a Bolseno, ktoré
sú známe eucharistickými zázrakmi.
V Ríme zažili atmosféru všeobecnej audiencie so Svätým Otcom. Prešli svätými
bránami v bazilikách, prehliadli si mnohé
pamiatky, no najvýznamnejším spojivom
bolo slávenie svätých liturgií a rozjímanie
nad Božím slovom v rímskych bazilikách.
(Milan Kuzmiak)

15. septembra uviedol Svätý Otec
František do praxe apoštolský list motu
proprio s názvom O súlade kódexov –
De concordia inter Codices, na základe
ktorého sa menia niektoré normy Kódexu
kánonického práva latinského obradu.
Svätý Otec zavádza zmeny s cieľom uviesť
do súladu latinský Kódex kánonického práva (CIC) s Kódexom kánonov východných
cirkví (CCEO), najmä čo sa týka platného
vysluhovania manželstva v prípade, že je
jeden z páru latinského a druhý východného obradu. Motu proprio tiež objasňuje,
za akých okolností môže jeden z dvojice
zmeniť obrad alebo ako určiť obrad,
do ktorého bude patriť dieťa.

Svätý Otec František prijal 16. septembra na súkromnej audiencii účastníkov
formačného kurzu pre nových biskupov,
medzi ktorými bol aj rímskokatolícky košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.
Obsahom kurzu pre nových biskupov boli
rozhovory na viaceré aktuálne teologickopastorálne témy, ako napr. otázka kolegiality, zodpovednosti nielen za miestnu,
ale aj univerzálnu Cirkev, vzťah ku kňazom
v eparchii, vzťah k laikom, ako aj právne
a ekonomické aspekty, reforma Rímskej
kúrie, problematika ochrany maloletých
a ďalšie témy.
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východných kňazských seminárov
▌▌Predstavení
sa stretli v rumunskej Oradei
24. – 27. augusta sa v rumunskej Oradei
uskutočnilo stretnutie predstavených východných kňazských seminárov. Zúčastnili
sa na ňom zástupcovia seminárov z Prešova,
Ľvova, Nyíregyházy, Eichstättu, Blaju a domáci. Stretnutie sa začalo spoločnou modlitbou večierne, po nej nasledovalo predstavovanie seminárov a výmena skúseností.
Vladyka Virgil Bercea sa poďakoval prítomným za to, že prijali pozvanie navštíviť

Gréckokatolícku cirkev v Rumunsku a oboznámil ich s históriou tejto cirkvi aj s formáciou budúcich kňazov v eparchii. Učastníci
navštívili aj Katedrálny chrám sv. Nicolu,
gréckokatolícku strednú školu, ktorá oslávila
230 rokov od svojho založenia, rímskokatolícku baziliku a vo večerných hodinách si
vypočuli prednášku rehoľnej sestry Ligie,
ktorá je profesorkou tamojšej vysokej školy.
(Miroslav Dancák)

z Vernára a Svitu
▌▌Veriaci
putovali do Medžugoria
Gréckokatolícki veriaci z farností Vernár
a Svit navštívili od 27. augusta do 3. septembra spolu s duchovným otcom Markom
Kaľatom a jeho manželkou pútnické miesto
v Medžugorí. Požehnaný čas, prítomnosť
Boha a nebeskej Matky mali možnosť vnímať
počas celého týždňa cez rôzne modlitby, cez
ľudí, ktorí sa svojimi svedectvami dotýkali
sŕdc prítomných, cez súkromnú adoráciu

a cez ticho a rozjímanie. Nezabudnuteľné
zostanú chvíle u Patrika a Nancy, svedectvá
Gorana a vizionára Jakuba alebo stíšenie sa
v modlitbe na Podbrde a Križevaci. Počas
púte mali veriaci tú milosť byť priamo prítomní na zjavení 2. septembra, keď sa Božia
Matka zjavila Mirjane, jednej z vizionárok.
(Šimon Gajan)

pútnické miesta
▌▌Poľské
navštívili veriaci z Pichní
V rámci Roku milosrdenstva putovali 27. –
29. augusta veriaci z farnosti Pichne po stopách Božej Matky a apoštolov milosrdenstva
do Poľska. V prvý deň navštívili mesto
Jaroslav na východe Poľska, kde sa v gréckokatolíckom chráme nachádza milostivá
ikona Miloserdia dveri (Brána milosrdenstva). Nasledujúci deň putovali po stopách
sv. Jána Pavla II. Slávili svätú liturgiu nad
náhrobným kameňom slovanského pápeža, ktorý sa nachádza v Sanktuáriu sv. Jána
Pavla II. v Krakove. Púť pokračovala na Zebrzydovskú kalváriu, odkiaľ sa presunuli
do Vadovíc – rodného mesta sv. Jána Pavla
II. Púť vyvrcholila eucharistickým slávením
v gréckokatolíckej kaplnke v Sanktuáriu

Božieho milosrdenstva, pred ktorou sa im
prihovorila sr. Zdenka z Kongregácie sestier
Matky Božieho milosrdenstva. Zvyšok dňa
trávili prehliadkou wawelskej katedrály a historického Krakova. (Martina Barnová)
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nech nám pomáha vždy väčšmi chápať, že
jediným kritériom nášho konania je nezištná láska, slobodná od každej ideológie
a od každého puta, a prejavená voči všetkým
bez rozdielu jazyka, kultúry, rasy alebo
náboženstva. Matka Terézia rada hovorievala: „Možno nehovorím ich jazykom, no
môžem sa usmievať.“ Nesme si v srdci jej
úsmev a darujme ho tým, ktorých stretávame
na našej ceste, zvlášť tým, čo trpia. Otvoríme
tak horizonty radosti a nádeje veľkej časti
ľudstva, ktorá stratila nádej a trpí nedostatkom pochopenia a nežnosti. (úryvok homílie
zo 4. septembra 2016)

Ísť po správnej ceste

Svätosť
verzus korupcia
Marek Baran
foto: flipboard.com
JJ

Apoštolka Božieho milosrdenstva
Pápež František vo svojej homílii počas
svätorečenia Matky Terézie priblížil na živote
svätice Božie milosrdenstvo v každodennom
živote. Povedal: „Bohu sa páči každý skutok
milosrdenstva, pretože v bratovi, ktorému pomáhame, rozpoznávame tvár Boha,
ktorého nik nemôže vidieť. A zakaždým, keď
sa skláňame k potrebám bratov, dali sme jesť
a piť Ježišovi; odeli sme, posilnili a navštívili Božieho Syna, skrátka, dotkli sme sa
Kristovho tela. Sme teda povolaní pretlmočiť
do skutkov to, čo vzývame v modlitbe a vyznávame vo viere. Nejestvuje alternatíva voči
láske: tí, čo sa vkladajú do služby bratom,
hoci o tom nevedia, sú tými, ktorí milujú
Boha. Kresťanský život však nie je jednoduchou pomocou poskytnutou vo chvíli núdze.
Ak by to bolo tak, bol by zaiste pekným
pocitom ľudskej solidarity, aký sa dostavuje
po bezprostrednom prejave dobročinnosti,
no bol by sterilným, pretože by nemal korene. Nasadenie, ktoré žiada Pán, má, naopak,
povahu povolania k láske, s ktorou každý
Kristov učeník dáva do jeho služby svoj život,
aby rástol každý deň v láske. Nasledovanie
Ježiša je záväzkom serióznym a súčasne
i radostným; vyžaduje radikálnosť a odvahu,
aby sme božského Učiteľa rozpoznali v tom
najchudobnejšom a vyraďovanom zo života
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a aby sme mu poslúžili. Matka Terézia počas
celej svojej existencie bola veľkodušnou rozdávateľkou Božieho milosrdenstva, dávajúc
sa k dispozícii všetkým prostredníctvom
prijatia a obrany ľudského života, toho nenarodeného i toho opusteného a vyraďovaného. Nasadila sa do obrany života a neúnavne
Konkrétnym znakom, že sme naozaj stretli
Ježiša, je radosť, ktorú zakúšame, keď sa
o to delíme s druhými.
(twitter Svätého Otca Františka zo
17. septembra 2016)

ohlasovala, že „kto sa ešte nenarodil, je
najslabší, najmenší, najbiednejší“. Skláňala sa
nad osoby vyčerpané, ponechané zomierať
na okraji ciest, a rozpoznávala dôstojnosť,
ktorú im dal Boh; jej hlas zaznieval k mocným sveta, aby rozpoznali svoje previnenie
zoči-voči zločinom. Zoči-voči zločinom chudoby, ktorú oni sami vytvorili! Milosrdenstvo
bolo pre ňu „soľou“, ktorá dávala chuť každému jej skutku, a „svetlom“, ktoré osvetľovalo
temnoty tých, čo už nemali ani len slzy,
aby plakali, aby vyplakali svoju chudobu
a utrpenie. Jej misia na perifériách miest, ako
aj na perifériách existencie zostáva v našich
dňoch výrečným svedectvom Božej blízkosti
tým najchudobnejším z chudobných. Dnes
odovzdávam túto emblematickú postavu
ženy a zasvätenej osoby celému svetu dobrovoľníctva. Kiež je ona vaším vzorom svätosti!
Táto neúnavná pracovníčka milosrdenstva

Pri modlitbe Anjel Pána Svätý Otec František priblížil veriacim cestu sveta a cestu
evanjelia aj týmito slovami: „Dnes nás Ježiš
privádza k uvažovaniu o dvoch životných
štýloch, ktoré sú protikladné: ten svetský
a ten evanjeliový. Duch sveta nie je duchom
Ježiša. Kráčanie životom si nevyhnutne
vyžaduje voľbu medzi dvoma cestami: medzi
poctivosťou a nečestnosťou, medzi vernosťou
a neverou, medzi egoizmom a altruizmom,
medzi dobrom a zlom. Nemožno lavírovať medzi jednou a druhou, lebo fungujú
na základe odlišných a protichodných logík.
Prorok Eliáš hovorieval izraelskému ľudu,
ktorý takto kráčal po dvojakých cestách: ,Veď
vy krívate na obe nohy...’. Je to pekný obraz.
Je dôležité rozhodnúť sa, ktorým smerom
vykročíme a potom, keď sme si raz zvolili
ten správny, kráčať s elánom a odhodlaním,
spoliehajúc sa na Pánovu milosť a na pomoc jeho Ducha. Silný a rozhodný je záver
evanjeliového úryvku: ,Nijaký sluha nemôže
slúžiť dvom pánom: pretože buď jedného
bude nenávidieť a druhého milovať, alebo
jedného sa bude pridŕžať a druhým bude
opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj
mamone‘ (Lk 16, 13). S týmto poučením nás
Ježiš nabáda, aby sme si jasne zvolili medzi
ním a duchom sveta, medzi logikou korupcie, zneužívania moci a chamtivosti a logikou
poctivosti, miernosti a podelenia sa. Niektorí
pristupujú ku korupcii ako k droge: myslia
si, že ju môžu využiť a potom zanechať, kedy
sa im zachce. Začína sa to s málom: nejaký
úplatok sem a nejaká provízia tam... A z kroku na krok človek pomaličky stráca vlastnú
slobodu. Aj korupcia plodí návyk a vytvára
chudobu, vykorisťovanie, utrpenie. A koľko
obetí existuje v dnešnom svete! Koľko je obetí
tejto rozšírenej korupcie! Ale keď sa snažíme
nasledovať evanjeliovú logiku svedomitosti,
čistoty úmyslov a konania, logiku bratstva,
stávame sa tvorivými umelcami spravodlivosti a otvárame horizonty nádeje pre ľudstvo.
V nezištnosti a darovaní seba samých pre
bratov slúžime dobrému správcovi: Bohu.“
(úryvok príhovoru z 18. septembra 2016)
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Svetové dni mládeže
v Krakove
Keď pred tromi rokmi pápež František v Riu vyhlásil, že nasledujúce svetové dni mládeže
(SDM) sa uskutočnia v Krakove, v mnohých mladých zo Slovenska skrsla veľká radosť a túž
ba po stretnutí so Svätým Otcom.
Lucia Slobodníková
foto: flickr.com
JJ

Po prípravách a modlitbách sa na púť vydali
mladí gréckokatolíci z Prešovskej archieparchie vedení myšlienkou: „Blahoslavení
milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“.
Ich túžbou počas tejto púte bolo spoznávať
a zamýšľať sa nad tým, čo pre nich znamená
Božie milosrdenstvo.

Skawina a Kopanka
Z centra v Juskovej Voli 25. júla o 07.30
h teda odišli dva plné autobusy mladých,
radostných ľudí. Zverením sa pod ochranu
Presvätej Bohorodičky a pod vedením otca
Patrika Maľarčíka sa vybrali za Kristom
a spoznávaním krásy Božieho milosrdenstva.
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Ich prvou zastávkou bolo mesto Skawina
a dedina Kopanka. Časť bola ubytovaná
v poľských rodinách a časť v školskej telocvični. Hneď po príchode mohli zažiť Božie
milosrdenstvo v praxi cez miestnych ľudí.
Zažili od nich veľmi milé prijatie a úžasnú
starostlivosť.

Otvárací ceremoniál pre Slovákov
V pondelok večer v meste Skawina
na účastníkov čakal krásny otvárací ceremoniál pre slovenských pútnikov. Jeho súčasťou
bolo aj scénické divadlo, zborový spev a svätá
omša za účasti kňazov a biskupov. V homílii
bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský mladých povzbudil slovami:
„Je zrejmé, že tak ako apoštoli, ktorí nás
v apoštolskej viere, prenášanej až po našu
generáciu, naučili, že Boh je milosrdný, aj
my potrebujeme znova a znova vstupovať

do tejto skutočnosti a tešíme sa, že teraz,
zajtra a v nasledujúcich dňoch budeme môcť
to prežívať, premýšľať, preciťovať osobitým
spôsobom.“

Pri Božom milosrdenstve
Na nasledujúci deň ich kroky smerovali do Sanktuária Božieho milosrdenstva
v Lagievnikoch. Na tomto mieste sa spoločne
pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva
a prešli bránou milosrdenstva. Večer sa
na priestranstve v parku Blonia stretli na otváracom ceremoniáli spolu s mladými zo 187
krajín sveta. Súčasťou ceremoniálu bola svätá
omša, ktorú celebroval arcibiskup metropolita Krakova, kardinál Stanislav Dziwisz,
ktorý všetkých privítal slovami: „Dnes sme
tu, lebo nás tu zjednotil Ježiš Kristus. To on
nás sem priviedol. Je medzi nami prítomný.
Sprevádza nás ako učeníkov na ceste smerom
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do Emáuz. Zverme mu v týchto dňoch naše
záležitosti, naše strachy a nádeje. On sa nás
v týchto dňoch bude pýtať na lásku tak, ako
sa pýtal Šimona Petra. Nestráňme sa odpovedať na tieto otázky.“
Počas slávenia eucharistie zaznelo aj evanjelium v spievanej forme najprv po poľsky,
potom v staroslovienskom jazyku. Po svätej
omši nasledovali svedectvá mladých o tom,
ako sa stretli s Ježišom a zažili jeho milosrdenstvo, a na stretnutie v slávnostnom
sprievode doputovali aj relikvie patrónov
SDM 2016 – sv. Jána Pavla II. a sv. Faustíny
Kowalskej.
Nasledujúci deň v Skawine mladých svojou
katechézou povzbudil otec biskup Tomáš
Galis. Povedal, že ak chcú byť milosrdnými, majú mať opravdivú bolesť v srdci nad
nešťastím druhého.
Vo štvrtok vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha, mladých povzbudil Ježišovými
slovami: „Nič iné nechcem, len ten intímny,
dôverný vzťah s tebou. Či budeš rehoľnou
sestrou, alebo kňazom, či budeš manželom,
otcom rodiny, alebo matkou, či ostaneš
v celibáte, či budeš vodičom autobusu, alebo
predavačom v zelovoci, či budeš politikom,
ja nič iné nechcem, len tvoje srdce. Chcem
vstúpiť do toho dôverného vzťahu. To, aby
ten starý človek, ten, ktorý stále mudruje a stále rozkazuje Bohu, zomrel. Na to
potrebujeme dotyk toho vysokého napätia
od Ježiša Krista.“
V poobedňajších hodinách na priestranstve Blonia v Krakove plní radosti a očakávania spolu s mladými z celého sveta privítali
Svätého Otca. Ceremoniál pozostával z troch
častí. V prvej časti Svätého Otca Františka
mladí privítali tancami z rôznych krajín
sveta, v druhej predstavili svätých z danej
krajiny a v tretej časti odznelo evanjelium.
Potom sa prihovoril Svätý Otec slovami: „Ježiš je ten, ktorý nás zvolal na tieto 31. svetové
dni mládeže. Je to Ježiš, kto nám hovorí:
,Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu
milosrdenstvoʻ (Mt 5, 7). Blahoslavení sú tí,
čo vedia odpúšťať, čo vedia mať spolucítiace
srdce, čo vedia darovať to najlepšie pre druhých. To najlepšie, nie to, čoho majú nazvyš:
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to najlepšie! ... Zarmucuje ma stretávať mladých, ktorí sa zdajú byť na dôchodku skôr,
než je na to čas. Toto ma bolí. Mladí, ktorí
sa zdajú byť odídení do dôchodku v 23, 24,
25 rokoch. Toto ma zarmucuje. Som znepokojený, keď vidím mladých, ktorí ,zahodili
uterák ešte skôr, než sa začal zápas. Ktorí sa
vzdali prv, než by začali hrať. Bolí ma vidieť
mladých, ktorí kráčajú so smutnou tvárou,
akoby ich život nemal hodnotu. Sú to v podstate znudení mladí a nudní, ktorí napĺňajú
nudou druhých. A toto ma zarmucuje.“
Na ďalší deň mladých Slovákov v Skawine
oslovil pomocný bratislavský biskup Jozef
Haľko. Posolstvo jeho katechézy sa nieslo
v duchu odhodlania. Povzbudil mladých, aby
ľuďom nedávali len zvyšok svojej vôle a zvyšok svojho času, ale aby im dávali to najlepšie, čo majú. Po skončení slovenskí pútnici
slávili spoločnú svätú omšu. Prešovskí mladí
gréckokatolíci sa znova presunuli do Krakova
a spolu so svojimi biskupmi – vladykom Jánom Babjakom a Milanom Lachom – slávili
svätú božskú liturgiu. Vladyka Ján vyjadril
veľkú radosť nad spoločným stretnutím a povzbudil mladých k prežívaniu pokoja, ktorý
je v Kristovi aj napriek všetkých hrozbám
a obavám pre súčasnú situáciu vo svete.
Vo večerných hodinách sa mladí spolu
so Svätým Otcom zúčastnili na modlitbe
krížovej cesty a rozjímali nad jednotlivými
zastaveniami.
Predposledný deň púte slovenskí mládežníci od skorého rána nabalení batohmi,
spacími vakmi a karimatkami putovali
na miesto Campus misericordiae, kde sa zúčastnili na večernej vigílii a strávili noc pod
holým nebom.

Nedeľa 31. júla. Posledný deň SDM
Vyvrcholením celého týždňa bola záverečná svätá omša, ktorú slávil Svätý Otec
František. V homílii sa mladým prihovoril
týmito slovami:
„Milí mladí, nehanbite sa priniesť mu
všetko, zvlášť slabosti, námahy a hriechy
v spovedi. On vás dokáže prekvapiť svojím
odpustením a svojím pokojom. Nemaj-

te strach povedať mu áno celým srdcom,
odpovedať mu veľkodušne, nasledovať ho!
Nenechajte si anestetizovať (uspať) dušu,
lež upriamujte sa na cieľ krásnej lásky, ktorá
vyžaduje aj zriekanie a silné nie dopingu
úspechu za každú cenu a droge myslenia iba
na seba a na svoje pohodlie.“
Po svätej omši už netrpezlivo očakávali
oznámenie miesta konania nasledujúcich
SDM. Tie sa uskutočnia v Paname. Napriek veľkej diaľke mnohí zatúžili cestovať
na stretnutie do tejto krajiny. Aj to bolo
znamenie toho, že nikto na stretnutie nešiel,
aby zažil pohodlie, ale aby zažil spoločenstvo
so Svätým Otcom, s mladými z celého sveta,
s celou Cirkvou.
Na záver sa s mladými rozlúčil slovami:
„V týchto dňoch sme zakúsili krásu univerzálneho bratstva v Kristovi, centre a nádeji
nášho života. Počúvali sme jeho hlas, hlas
Dobrého pastiera živého medzi nami. On
hovoril k srdcu každého z vás. Obnovil vás
svojou láskou, dal vám pocítiť svetlo svojho
odpustenia, silu jeho milosti. Dal vám zakúsiť realitu modlitby. Bolo to akési duchovné
,dýchanie kyslíka‘, aby ste mohli žiť a kráčať
v milosrdenstve, keď sa vrátite do vašich
krajín a do vašich spoločenstiev.“
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spravodajstvo


14. augusta slávili veriaci v obci Šarbov
odpustovú slávnosť. Účasť bola viacnásobne vyššia ako počet ľudí žijúcich v tejto
obci. Kazateľ otec Ján Slobodník veriacich
vyzval k dôvere v lásku Božej Matky a silu
modlitby ruženca. (Daniela Burdová)

Na sviatok Premenenia Pána veriaci vo
farnosti Krajná Bystrá priniesli do chrámu
prvotiny z ovocia a medu, aby boli rovnako
ako v židovskej tradícii v čase Sviatku stánkov, požehnané. Miestni ľudia si tak tento
rok niesli domov košíky druhýkrát. (Daniela
Burdová)

Veriaci z Kojšova sa stretli pri Baníckom
kríži 29. augusta. Na sviatok Sťatia hlavy sv.
Jána Krstiteľa zorganizovali už piatu pešiu
púť – krížovú cestu. S myšlienkou obnovy
baníckeho kríža začal Vasiľ Tancár, ktorý
svojím entuziazmom a obetavosťou za pomoci skupiny nadšencov sprístupnil toto
miesto. Na slávnosti sa zúčastnili aj otcovia
Marek Horňák, Michal Hospodár, Pavol
Mihajlo, Adam Mackovjak a Tomáš Labanič.
Po ukončení krížovej cesty nasledovala svätá liturgia, ktorej hlavným celebrantom bol
otec Marek Horňák, a panychída za zosnulých baníkov. (Tomáš Labanič)

Katechéti a učitelia náboženskej
výchovy Košickej a Bratislavskej eparchie sa zúčastnili na otvorení nového
školského roka v Katedrálnom chráme
Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach 31. augusta. Slávnosť sa začala svätou
liturgiou, ktorú za účasti riaditeľa katechetického úradu otca Jána Ducára celebroval riaditeľ školského úradu otec Peter
Orenič. Podujatie pokračovalo metodickým
seminárom na tému Didaktická analýza
vyučovacej jednotky Jána Furmana, učiteľa
pre kontinuálne vzdelávanie pre náboženstvo a náboženskú výchovu. (Eparchiálny
katechetický úrad)

Banskobystrický protopresbyterát
Bratislavskej eparchie zorganizoval vo
štvrtok 1. septembra dekanátnu púť
na mariánske pútnické miesto Staré Hory.
Do Baziliky Navštívenia Panny Márie
na Starých Horách zavítali veriaci z piatich
farností protopresbyterátu: Banská Bystrica, Zvolen, Brezno, Šumiac a Telgárt. Púť
sa začala spevom Molebenu k Presvätej
Bohorodičke. Po ňom nasledovala svätá
liturgia, ktorej predsedal otec Vladimír
Skyba, protosynkel Bratislavskej eparchie.
Po spoločnom obede sa pútnici odobrali
k prameňu Studnička, kde sa pomodlili
mariánsky akatist. (Marián Sabol)

Na hore Zvir v Litmanovej sa 3. septembra zhromaždili pútnici, aby spoločne slávi-
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bývalý rektor Katolíckej
▌▌Zomrel
univerzity v Ružomberku
Vo veku 70 rokov zomrel 18. septembra kňaz
Tadeusz Zasępa, bývalý rektor Katolíckej
univerzity (KU) v Ružomberku. Vysokoškolský profesor, katolícky kňaz a publicista Tadeusz Zasępa bol medzinárodne uznávanou
vedeckou autoritou v oblasti masmediálnej
komunikácie. Rozlúčka sa uskutočnila v nedeľu 25. septembra na hlavnom mestskom
cintoríne v Ružomberku.
Tadeusz Zasępa sa narodil 23. apríla 1946
v Radziechoviciach v Poľskej republike.
Študoval v kňazskom seminári diecézy Čenstochová v Krakove. Do roku 1974 pracoval
ako kaplán aj pre nepočujúcich vo Farnosti
Svätého Ducha Wieruszów. Neskôr pokračoval vo vzdelávaní na Katolíckej univerzite
v Lubline (1974 – 1977), absolvoval aj študijné
stáže na The Catholic University of America
vo Washingtone, na University of Geneva
v Ženeve a na Universita Cattolica del Sacro
Cuore v Miláne.
Doktorát z pastorálnej teológie dosiahol
v roku 1983 na Katolíckej univerzite v Lubline, v roku 1987 bol habilitovaný v odbore
pastorálna teológia – mediálne vzdelávanie.
V roku 1995 sa stal mimoriadnym profesorom a v roku 2001 riadnym profesorom.
Oblasťou jeho vedeckého záujmu bola teória
masmediálnej komunikácie, teória a dejiny
žurnalistiky a súčasné formy odovzdávania
viery, v ktorých publikoval desiatky monografií, vedeckých štúdií a prác.
V roku 1993 založil v Poľsku katolícke
Rádio Lublin a stal sa jeho prvým riaditeľom,
a založil lublinskú edíciu týždenníka Nedeľa,
kde pôsobil aj ako redaktor. V roku 1998
začal prednášať poslucháčom postgraduál-

neho štúdia
žurnalistiky
na Trnavskej
univerzite
v Trnave.
V roku
1999 založil
Lubelsku
Szkołu Biznesu – Szkołu Wyższu (neskôr
Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły) v Lubline a do roku 2008 v nej
pôsobil vo funkcii rektora.
Tadeusz Zasępa hovoril desiatimi cudzími
jazykmi. Pôsobil ako člen viacerých medzinárodných vedeckých rád, redakčných rád
vedeckých časopisov, profesijných spolkov
a združení. Za svoje dielo bol niekoľkokrát
ocenený domácimi a zahraničnými inštitúciami. V roku 2004 mu Slovenská akadémia
vied udelila prestížne ocenenie Medzinárodnú cenu SAV za príspevok k rozvoju
spoločenských a humanitných vied, kultúry
a umenia na Slovensku, Prešovská univerzita
v Prešove ho v máji 2008 ocenila čestným
titulom doctor honoris causa.
Od roku 2013 bol členom prestížnej
Európskej akadémie vied a umení so sídlom
v Salzburgu, od mája 2013 pôsobil aj vo vedení Európskej federácie katolíckych univerzít
(Fédération des universités catholiques Européennes – FUCE), bol čestným občanom
obcí Lúčky, Švošov a mesta Ružomberok.
Od júla 2008 do júna 2014 pracoval ako
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde pôsobil aj ako profesor na katedre
žurnalistiky.

slávnosť
▌▌Odpustová
na mariánskej hore
v Čirči

Na mariánskej hore v Čirči sa 27. – 28. augusta konala archieparchiálna odpustová
slávnosť pri príležitosti sviatku Zosnutia
Presvätej Bohorodičky. Bohatý program sa
začal v sobotu posvätením vody a Korunkou Božieho milosrdenstva. Svätú liturgiu
na hore slávil otec Peter Iľko, orlovský
protopresbyter. Časť programu prebiehala
aj vo farskom chráme v Čirči, kde po svätej
liturgii nasledovala panychída za zosnulých
kňazov pochovaných pri chráme. Večerný
program pokračoval celonočným bdením.
V rovnakom čase sa začala aj krížová cesta
z chrámu na mariánsku horu, ktorú viedli
mladí z farnosti. Záverečnou modlitbou

na hore bola eucharistická adorácia. Krásne
slnečné počasie priviedlo mnohých pútnikov aj na nedeľnú slávnosť, ktorá sa začala
Akatistom požehnania rodín. Pásmom
mariánskych duchovných piesní prispeli
k slávnostnej atmosfére aj mládežnícky zbor
z Čirča a Hanka Servická. Púť na mariánskej hore v Čirči vyvrcholila archijerejskou
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svätou liturgiou, ktorú slávil vladyka Milan
Lach SJ, prešovský pomocný biskup. Svojou
prítomnosťou na slávnosti potešil aj vladyka
Ján Eugen Kočiš, emeritný pražský pomoc-

ný biskup. V homílii vladyka Milan pozval
všetkých pútnikov k bezhraničnej láske Boha
a blížneho. (Marek Baran, foto: Monika
Michalková)

projektu Mag+s
▌▌Účastníci
zavítali do Krajnej Bystrej
Myšlienku, ktorá hovorí o tom, že vytváranie
spoločenstva, rozvíjanie vzťahov a spolunažívanie je Božím dielom, sa podarilo napĺňať
aj v projekte Mag+s. Mladí svoje putovanie
na Svetové dni mládeže do Krakova začali týždeň skôr v Lodži, odkiaľ sa vybrali
do rôznych krajín – jednou z nich bolo
Slovensko. Týždeň od 17. do 23. júla, ktorý
strávili prevažne vo farnosti Krajná Bystrá,
s názvom Experiment cerkva bol zameraný
na spoznávanie východného obradu. 19

mladých z Talianska, Španielska, Indie aj
Poľska sa každý deň v inej cerkvi dozvedali
nielen o minulosti gréckokatolíkov či histórii
drevených chrámov, ale učili sa aj časti byzantskej liturgie. Liturgie, ktoré sa tradične
vo farnosti konajú v cirkevnoslovančine, tak
boli dopĺňané časťami v angličtine. Dve noci
mládež strávila v miestnych rodinách a fare,
kde mohli ochutnať miestne jedlo a počuť
rusínsky dialekt. (Daniela Burdová)

si pripomenuli
▌▌Vbl.Michalovciach
Metoda Dominika Trčku
27. – 28. augusta sa v bazilike minor v Michalovciach konal odpust bl. Metoda Dominika
Trčku. Program sa začal spoločným prechodom rehoľníkov a veriacich bránou milosrdenstva, nasledovala Veľká večiereň, moleben s čítaním poďakovaní a prosieb o príhovor bl. Metoda. Slávnostnú archijerejskú
liturgiu slávil košický eparcha vladyka Milan
Chautur, ktorý vo svojej homílii prítomným
pripomínal potrebu autorít v dnešných časoch. Medzi významnými hosťami v presby-

tériu boli aj poľskí redemptoristi Stanisław
Bafia CSsR a Marian Brudzisz CSsR.
V nedeľu hlavnú odpustovú svätú liturgiu
slávil kancelár Košickej eparchie otec Marko
Rozkoš a kazateľom bol otec Stanisław Bafia
CSsR. Spoločenstvo hostí vytvorili aj sestry
marianky, saleziánky, baziliánky a služobnice
pracujúce v Michalovciach a v okolí.
Popoludnie patrilo zvlášť mladým rodinám s deťmi v kláštornej záhrade. (Miroslav
Bujdoš CSsR)

Košickej eparchie
▌▌Mladí
sa po tretíkrát stretli na Hatfe
V poradí tretí turnus letného tábora
Košickej eparchie Camp 2016 prebiehal od 15.
do 19. augusta v priestoroch Školy v prírode
sv. Lukáša na Hatfe. Bol určený mladým
vo veku 12 až 14 rokov a viedol ho otec Ján
Fedorišin, kaplán farnosti Košice-Ťahanovce.
Ústredným motívom tábora sa stal príbeh,

ktorého hlavnými protagonistami boli samotní účastníci. Tí hneď v prvý večer museli
čeliť väzeniu a vyrovnať sa s identitou väzňa.
Medzi účastníkov zavítal aj vladyka Milan
Chautur CSsR, košický eparcha. (Miriama
Hučková)

Ján Babjak posvätil nový ikonostas
▌▌Metropolita
a obnovený chrám v Zámutove
V nedeľu 28. augusta zavítal medzi veriacich
v Zámutove prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, aby posvätil rozšírený
gréckokatolícky Chrám Ochrany Presvätej
Bohorodičky a nový ikonostas.
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Pred chrámom ho privítal starosta obce
Stanislav Duda. Nasledovala posviacka
chrámu a ikonostasu. Na konci slávnosti
odovzdal vladyka ďakovné listy tým, ktorí
sa najviac zaslúžili pri prácach. Slávnostnú

li fatimskú sobotu. Bola spojená s púťou
primátorov a starostov obcí. Program sa
začal radostným ružencom a pokračoval
slávením svätej liturgie za účasti arcibiskupa
metropolitu Jána Babjaka SJ, ktorú spevom
sprevádzali animátori z mládežníckeho centra v Juskovej Voli. Po svätej liturgii nasledovala modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Na záver vladyka Ján osobne pozdravil
všetkých starostov obcí, poďakoval sa za ich
službu občanom a šírenie kresťanských
hodnôt v spoločnosti. (Martin Tokár)

Phuteras amare jile – Otvárame svoje
srdcia. Tak znel jeden z textov piesní, ktoré
spievali rómski pútnici 3. septembra vo
Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej
Novej Vsi-Smižanoch. Vrcholom púte bolo
slávenie eucharistie s diecéznym biskupom
Mons. Štefanom Sečkom, ktorej predchádzal evanjelizačný koncert hudobnej skupiny
z Pastoračného centra pre Rómov v Čičave.
Potom nasledovala pobožnosť k Božiemu
milosrdenstvu, ktorú obohatili rómski farníci
zo Starej Ľubovne hranou krížovou cestou.
Púť vyvrcholila kajúcou pobožnosťou s možnosťou pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Na malú púť na hore Zvir zavítalo
4. septembra veľké množstvo pútnikov.
Program začal uctením si ikony Presvätej
Bohorodičky, nasledovala pobožnosť akatistu a modlitba ruženca. Vyvrcholením púte
bola archijerejská svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol arcibiskup
metropolita Ján Babjak SJ. (Martin Tokár)

Pri príležitosti otvorenia školského
roka sa 5. septembra v jednotlivých
chrámoch slávili sväté liturgie pre cirkevné
školy Košickej eparchie. V Chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky v Trebišove už
tradične slávil svätú liturgiu vladyka Milan
Chautur CSsR, košický eparcha. Súčasťou
otvorenia bolo aj predstavenie nových duchovných správcov v jednotlivých školách.
Vladyka Milan vymenoval otca Stanislava
Činčara za duchovného správcu Cirkevnej
spojenej školy v Sečovciach, otca Milana
Diheneščíka za duchovného správcu Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove a otca Marka Horňáka za duchovného
správcu Cirkevnej základnej školy s materskou školou svätého Gorazda v KošiciachŤahanovciach. (Andrea Horňáková)

Cirkevná materská škola bl. Tarzície
v Trenčíne otvorila 5. septembra už
po druhýkrát svoje brány 45 deťom. Nový
školský rok začali modlitbou k blaženej
mučenici Tarzícii a privítaním nových detí,
po ktorom otec Igor Cingeľ, duchovný
správca školy, slávnostne posvätil nové
detské ihrisko. (Benjamína Ondovčáková)
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jednou vetou


Vladyka Milan Lach SJ, prešovský
pomocný biskup, sa 30. augusta stretol
s riaditeľmi cirkevných škôl Prešovskej
archieparchie počas ich porady.

Posviacka priestorov učilišťa Elba vo
Varhaňovciach, ktoré sa nachádza v budove bývalej gréckokatolíckej cirkevnej
školy, sa uskutočnila 2. septembra za účasti Mons. Milana Lacha SJ, prešovského
pomocného biskupa.

Na kurze pre spovedníkov pod vedením Maura Piacenzu, ktorý sa uskutočnil
7. – 8. septembra na Spišskej Kapitule, sa
zúčastnili aj vladykovia Mons. Ján Babjak
SJ a Mons. Milan Chautur CSsR.

V obci Budulov v rímskokatolíckej
farnosti Moldava nad Bodvou pri príležitosti výročia fatimského zjavenia slávil
13. septembra vladyka Milan Chautur
CSsR svätú liturgiu.

Výbor Spolku svätého Vojtecha odsúhlasil na svojom zasadnutí 20. septembra
do funkcie šéfredaktora Katolíckych novín
kňaza Igora Hanka, ktorý doteraz pôsobil
vo farnosti Nitra-Dolné Krškany.

Biskupi Slovenska podporujú a požehnávajú európsku iniciatívu občanov
Mama, otec a deti, ktorej cieľom je
podporiť definíciu manželstva ako zväzku
muža a ženy a legislatívne chrániť jedinečnosť manželstva ako spojenia medzi
jedným mužom a jednou ženou, a tiež
rodiny ako prirodzeného spoločenstva.

Na Teologickej fakulte Trnavskej
univerzity v Bratislave sa 23. septembra
konalo prvé – zakladajúce valné zhromaždenie Slovenskej patristickej spoločnosti
(SPS), ktorá bola založená a zaregistrovaná na Ministerstve kultúry SR 14. marca
2016.

Konferencie ženských a mužských
reholí na Slovensku pripravili pod záštitou Mons. Bernarda Bobera učebnú
pomôcku Na 5 minút s nami, ktorá
školám a katechetickým centrám ponúka
45 krátkych videoportrétov jednotlivých
zasvätených.

liturgiu koncelebrovalo jedenásť kňazov, medzi nimi protopresbyter protopresbyterátu
Vranov-Čemerné otec Peter Gavaľa a dlhoročný správca farnosti otec Michal Hulaj.

Na slávnosti sa zúčastnili aj veriaci Rímskokatolíckej cirkvi so svojím duchovným otcom
Albínom Senajom a evanjelickí veriaci.
(Ľubomír Petrík; foto: Eva Vasiľová)

prázdnin sa v Juskovej Voli
▌▌Počas
uskutočnili stretnutia mladých
Aj v tomto roku sa konali v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli letné stretnutia mládeže. Počas
siedmich päťdňových turnusov zariadenie
navštívilo 862 detí a mladých ľudí, o ktorých
sa staralo 174 animátorov a 14 kňazov. Celé
podujatie bolo pripravené pre rôzne vekové
kategórie. Programy jednotlivých turnusov
sa niesli v duchu citátu: „Milosrdní ako
Otec“.
Tejto téme boli prispôsobené katechézy,
prednášky, hry, divadelné predstavenia
a koncertné vystúpenia hudobných kapiel
ako Onezim, Sion alebo Fil 3. Okrem možnosti stíšiť sa v modlitbách, zažiť spoločenstvo pri slávení svätej liturgie si mohli
účastníci vychutnať aj atmosféru večerných
adorácií. Programy ponúkali aj možnosti,
ako si prakticky vyskúšať prácu v skupinkách, tvorivých dielňach a vychutnať túry
do okolitej prírody.
Počas stretnutí navštívil mládež otec arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ aj vladyka

Milan Lach SJ. Po svätých liturgiách sa obaja
stretávali s mládežou v diskusiách, ktoré
po spoločnom obede často pokračovali aj
v čase osobného voľna.
Siedmy turnus 14. – 19. augusta bol aj
medzinárodný. Na podnet vladyku Milana
Lacha SJ sa na ňom zúčastnili deti zo základnej školy Harant (Lysičansk, Ukrajina),
ktoré 12. augusta prijali ich sestry baziliánky
a pripravili pre ne bohatý program.
Po skončení tábora boli deti ubytované
v Gréckokatolíckom kňazskom seminári
blahoslaveného biskupa Petra Pavla Gojdiča v Prešove a poobede štartovali na púť
mladých do Ľutiny. V sobotu program pre
ukrajinských hostí pripravila rodina Leonida
Dovhoviča z Košíc. Posledný deň strávili
deti v nádhere Tatier, túrou na Popradské
pleso a obhliadkou Štrbského plesa. (Erich
Eštvan; Štefánia Blichová OSBM; foto: Braňo
Bačovčin)


Fatimské večeradlo v byzantskom obrade v priamom prenose vo vysielaní Rádia
Lumen z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici sa budete môcť
modliť 15. októbra o 19.00 h.
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krátky rozhovor

JJ

Juraj

Gradoš
Rozhovor s novovysväteným pomocným
biskupom Košického arcibiskupstva Mons.
Markom Forgáčom

Milan Chautur
▌▌Vladyka
oslávil svoje narodeniny v Topoľanoch
2. – 4. septembra sa vo farnosti MichalovceTopoľany konala odpustová slávnosť na počesť sv. archanjela Michala. Piatok a sobota
boli dňami duchovnej obnovy pod vedením
otca Jozefa Jurčenka CSsR. Vyvrcholením
bola nedeľná archijerejská svätá liturgia,
ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR,
košický eparcha, s miestnym farárom otcom
Jozefom Lukáčom a ďalšími kňazmi.

Výnimočnosť tohtoročnej odpustovej
slávnosti spočívala aj v tom, že vladyka Milan
ďakoval za dar života, k čomu sa v modlitbách pripojila celá farnosť. Po obede sa
vladyka stretol na farskom dvore s rodinami
a príjemné stretnutie sa nezaobišlo ani bez
futbalového zápasu s mládežou. (Martin
Tkáč; foto: Róbert Kunč)

Otec biskup, ako chcete vašu skúsenosť s pastoráciou mladých zužitkovať
v biskupskej službe?
Skúsenosť práce s mladými ľuďmi pre mňa
bola (a verím, že aj naďalej bude) veľkým
požehnaním a svojím spôsobom prorockým
zážitkom. Byť s mladými a žiť pre nich pre
mňa znamená vidieť do budúcnosti. Totiž
to, s čím som bol konfrontovaný v prítomnosti mladých ľudí, bude o niekoľko rokov
či desiatok rokov realitou našich farností.
Okrem toho môžem povedať, že mladí ľudia
ma takpovediac „držali v kondícii“. Tým,
že mladý človek je náročný a kritický, kňaz
potrebuje k nemu pristupovať autenticky
a s nasadením. Mladí ľudia veľmi rýchlo
odhalia ľahostajnosť kňaza, a preto toto
prostredie bolo pre mňa výzvou i povzbudením. Verím, že i naďalej budem môcť
ostať v kontakte s „tými, ktorým patrí
budúcnosť“.
Boli ste na SDM v Krakove? Ak áno, čo
vás tam oslovilo? Ak nie, ako vnímate
dôležitosť takýchto stretnutí?

základná škola sv. Anny
▌▌Špeciálna
v Starej Ľubovni otvorila svoje brány
5. septembra pomocný biskup Prešovskej
archieparchie Mons. Milan Lach SJ slávnostnou liturgiou otvoril brány novej Špeciálnej
základnej školy sv. Anny v Starej Ľubovni.
Nová cirkevná škola bude výchovno-vzdelávacou inštitúciou pre školákov so zdravotným znevýhodnením v meste Stará Ľubovňa.
Posviackou priestorov a prestrihnutím pásky
v triedach sa začal školský rok v novej škole.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnila aj
poslankyňa Národnej rady SR Soňa Gaborčáková, riaditeľka Gréckokatolíckeho
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arcibiskupského školského úradu v Prešove
Adriana Matoľáková, riaditeľ prešovskej
charity Peter Valiček, primátor mesta Ľuboš
Tomko, riaditeľ Špeciálnej základnej školy
sv. Anny Ján Rusiňák a ďalší hostia. Otvorenie školského roka bolo spojené so svätou
liturgiou, ktorú celebroval Mons. Milan Lach
SJ, pomocný prešovský biskup. Po liturgii
nasledovala posviacka priestorov školy. Prvý
školský deň tak začalo desať žiakov v dvoch
nových triedach špeciálnej základnej školy.
(Silvia Popovičová)

Na tohtoročných svetových dňoch
mládeže som nebol. Bolo to v čase medzi
mojím vymenovaním za pomocného
biskupa a biskupskou vysviackou a bol to
čas intenzívnej prípravy po každej stránke. Svetové dni mládeže som v minulosti
navštívil. Je to podujatie, kde sa vo veľkej
početnosti vyjadruje alebo až manifestuje
viera mladých ľudí. Pamätám si hlavne
Svetové dni mládeže v Čenstochovej, kde
som bol ešte ako gymnazista. Zážitok univerzálnej Cirkvi bol vtedy pre mňa veľkým
nadšením. Myslím, že to je jeden z cieľov
tohto podujatia – zapáliť pre Krista, pre
Cirkev, aby si mladý človek uvedomil, že nie
je sám, ale že je súčasťou spoločenstva. Aby
si uvedomil rozmanitosť a zároveň tvoril
jednotu. V tejto etape vývinu života je to
veľmi potrebné. Mladí ľudia totiž v tomto
období života mimoriadne pociťujú dôležitosť vzťahov, široký záber a horúci plameň
viery prejavený aj navonok.
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Bazilika Nepoškvrneného počatia dominuje chrámovému komplexu v Lurdoch

slovo na tému

Najväčšie
mariánske baziliky
Pútnické miesta sú miestami duchovného prameňa veriaceho človeka, ktorý hľadá vhodné
prostriedky na to, aby bola jeho viera živá, pevná a stála. Sú známe po celom svete a do
dnes si zachovali poslanie miest duchovného obrátenia a posilnenia viery v Boha.
František Dancák
foto: viatur.com, stblogs.org, mariazell.at
JJ

Každá krajina má svoje svätyne, kam veriaci
radi putujú, aby tam obnovovali svoj duchovný život. Významné miesto majú mariánske
svätyne. Je ich veľmi veľa. V niekoľkých
pokračovaniach si pripomenieme aspoň
niektoré. Tie najznámejšie.

Lurdy – miesto zázrakov
Mesto leží v údolí pod Pyrenejami na brehu rieky Gave v južnom Francúzsku. Neďaleko rieky, na mieste zvanom Massabielle, sa
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v roku 1854 zjavila Panna Mária štrnásťročnej
pastierke Bernadete Soubirousovej. Miesto je
jednou z najfrekventovanejších mariánskych
svätýň na svete.
Neďaleko v opustenej jaskyni si Panna
Mária vyvolila štrnásťročnú Bernadetu
za svoju prostredníčku medzi sebou
a ľudstvom. Prvýkrát sa to stalo 11. februára 1858. Po pätnásťdňovom cykle zjavení
(spolu 18 zjavení) krásna Pani Bernadete
oznámila: „Som Nepoškvrnené Počatie.“
Bernadeta Soubirousová neúnavne
oznamovala svetu všetko, čo jej Panna
Mária prikázala, i keď nie vždy a všade ju
svet prijímal. Zomrela v kláštore v mestečku Nevers 16. apríla 1879 po dlhom te-

lesnom utrpení. Pápež Pius XI. ju 8. decembra 1933 vyhlásil za svätú.

La Salette
Lurdy

www.casopisslovo.sk

La Salette – posolstvo nádeje
Takto nazval túto mariánsku svätyňu
pápež Ján Pavol II. v liste z roku 1996, ktorý
poslal biskupovi vo francúzskom Grenobli Louisovi Dufauxoci pri príležitosti 150.
výročia zjavenia Panny Márie v tejto alpskej
dedinke.

Nie náhodou najvyšší pastier Cirkvi pápež
Ján Pavol II. prejavil takú horlivú pozornosť
a hlbokú úctu zjaveniu Panny Márie v tomto
alpskom kraji. Ani to, že La Salette nazval
posolstvom nádeje a poukázal na trvalú
hodnotu tohto posolstva nebies. Dobové
náboženské pramene uvádzajú, v akých
hospodársko-spoločenských a duchovných
pomeroch sa vtedy nachádzala celá Európa aj
Francúzsko.
V polovici 19. storočia tam žilo viac ako
šesťsto obyvateľov. Žili veľmi biedne, odkázaní sami na seba. Často trpeli nedostatkom,
keď bola slabá úroda alebo keď ich postihli
epidémie. Vtedajší kňaz sa snažil dobre
plniť svoje kňazské poslanie, ale nedosiahol
takmer žiadnu nápravu v živote farníkov.
Do tejto situácie prišlo posolstvo z neba,
ktoré malo veľký vplyv na ich ďalší život.
Dve deti, Maximin Giraud (11 rokov) a Melánia Calvatová (15 rokov), boli svedkami
zjavenia Najsvätejšej Panny. Ani jeden z nich
nevedel čítať a písať. Nechodili ani na náboženstvo.
V sobotu 19. septembra 1846 zavčas rána
obaja vystúpili na vrch. Poháňali malé stádočko. Stádo sa páslo a deti si ľahli do trávy a zaspali. Zrazu sa Melánia prebudila
a v polovici úbočia videla svetlo. Najsvätejšia
Panna sedela, rukami si zakrývala tvár,
lakťami sa opierala o kolená a bola ponorená
do hlbokého smútku. Potom sa postavila
a prehovorila: „Poďte ku mne, moje deti,
nebojte sa, priblížte sa, prichádzam vám
ohlásiť novinu.“
Strach zmizol, deti sa uspokojili. Hovorila
s nimi o tom, že dlho prosí za nich svojho
Syna a že už nevládze dlhšie zadržať jeho
trestajúcu ruku, ktorá je veľmi mocná a ťažká! Hovorila, že ľudia znesväcujú nedeľu, že
v lete na svätú liturgiu chodí len niekoľko
starých žien, kým ostatní celé leto v nedeľu
pracujú. V zime, keď nemajú čo robiť, prichádzajú síce viacerí, no niektorí len preto,
aby sa vysmievali z náboženstva. Hovorila aj

Pútnický komplex v La Salette

Cirkevné skúmanie udalostí zjavenia viedla komisia, ktorá 18. januára 1862 vyhlásila
zjavenia za pravé a udelila súhlas, aby sa
Lurdy stali pútnickým miestom.
Centrom massabielskej jaskyne je socha
Panny Márie vytesaná do bieleho mramoru.
Pred sochou sú sviece, ktoré nepretržite
horia a vyjadrujú nehasnúcu vieru pútnikov
prichádzajúcich na toto sväté miesto. Pozdĺž
skaly sa nachádzajú pramene lurdskej vody,
z ktorej sa môžu pútnici napiť. Veľké priestranstvo určené pre pútnikov nazývané Esplanadum tvorí komplex veľchrámov, najmä
Bazilika Nepoškvrneného Počatia a Bazilika
ružencovej Panny Márie.
Zjavenia Panny Márie v Lurdoch v roku
1858 sú neobyčajne závažnou historickou
udalosťou a veľkým darom pre Cirkev
i pre celé ľudstvo. Sú zázračné ojedinelou
atmosférou nabitou úprimnými modlitbami
a pokáním, ktoré Panna Mária práve na tomto mieste tak naliehavo žiadala. Denne sem
prichádzajú stovky veriacich aj hľadajúcich

pútnikov z celého sveta. Každý má svoju
vlastnú motiváciu a vlastné prežívanie púte.
Lurdy poskytujú priestor na ticho a osobnú
modlitbu v chrámoch aj mimo nich, ale aj
možnosť zažiť spoločenstvo a zjednotenie
pri procesiách či svätých liturgiách. Zdraví
aj chorí sem prichádzajú s cieľom uzdraviť
svoju dušu, naplniť sa pokojom a posilniť sa
vo viere.
Z Lúrd sa stalo svetové mariánske centrum, hojne navštevované pútnikmi z celého
sveta. Prichádzajú sem chorí s nádejou
na uzdravenie alebo s prosbou o silu pri
znášaní utrpenia. Sú to príbehy mnohých
ľudí, ktorých život sa náhle zmenil, ktorí
stratili zmysel života, alebo pútnici, ktorí
chcú posilniť svoju vieru. Je naozaj milosťou
prísť do Lúrd, modliť sa v jaskyni a umyť sa
v prameni. No to nie je to podstatné. Dôležité je preniesť Lurdy do svojho srdca. Tak ako
to urobila Bernadeta. Podstata Lúrd je jednoduchá, ako bol jednoduchý celý Bernadetin
život. Spočíva v dvoch slovách, ktoré sú dnes
rovnako aktuálne ako pred 150 rokmi: modlitba a pokánie.
V Lurdoch sa stretáva šťastie i nešťastie
celého nášho sveta. Vozíky s chorými každý
deň zapĺňajú priestor pred Jaskyňou zjavení. Oči postihnutých sa s nádejou upierajú
na sochu Panny Márie, z ich úst vychádzajú
modlitby a prosby. Každodenný odpoludňajší sprievod s Najsvätejšou Eucharistiou
a večerná pobožnosť ruženca na každého
zapôsobí. Ak už nie duchovnou atmosférou,
tak aspoň vizuálnym zážitkom. Jednoducho,
Lurdy sa nedajú opísať. Lurdy je nutné vidieť.
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o tom, ako ľudia nedodržiavajú Veľký pôst,
ako furmani hrešia, preklínajú, neúctivo vyslovujú meno jej Syna... Povedala, že ak vyjde
úroda navnivoč, bude to ich vina. Jej slová
o skaze obilia neskôr poslúžili ako dôkaz,
že deti hovoria pravdu. Posolstvo sa končilo
tým, že ho majú ohlásiť všetkému ľudu.
Zvesť o krásnej Panej sa rozletela po La
Salette ešte v ten večer. A pastierikovia
odpovedali na všetky otázky až s neuveriteľnou pohotovosťou. Aj keď s ňou hovorili len
raz, jej odkaz tlmočili svetu do najmenších
podrobnosti a pravdivo.
Už 1. mája 1852 v pastierskom liste biskup
z Grenoble oznámil, že sa na mieste zjavenia začne s výstavbou chrámu. Stavba bola
uskutočnená v roku 1865. Posvätený bol
20. augusta 1879 a dostal titul bazilika. So
súhlasom pápeža skupina kňazov utvorila
rehoľné spoločenstvo a neskoršie Rehoľu
misionárov Božej Matky z La Salette. Známi
sú aj ako misionári Božej Matky – saletíni.
K lasalettskej Panne Márii prichádzali stále väčšie zástupy pútnikov z celého
Francúzska i zo zahraničia a prichádzajú
aj v súčasnosti. Priťahuje ich zvláštne čaro
a neopakovateľná sila: hory, ticho, samota,
žiadne obchody, žiadne davy ľudí. Len Božia
Matka, jej socha, bazilika, jednoduchý dom
pre pútnikov a dušu objíma kontemplatívna
modlitba. Nachádzajú tu cestu k Bohu a prehlbujú vieru v Kristovu pravdu. Mnohí tu
nachádzajú pokoj a zvláštnu Božiu prítomnosť, i prítomnosť Panny Márie. Je to zážitok
na celý život.
La Salette je dodnes pútnickým miestom medzinárodného významu, ktoré sa
zachránilo pred svetským zmätkom a turistickým ruchom. Je prvým z troch najznámejších miest, odkiaľ Božia Matka volala, aby sa
ľudia spamätali, neurážali viac jej Syna Ježiša
Krista a Boha milovali a prosili o zmierenie.
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Mariazell

Mariazell – Veľká Božia Matka
Rakúska
Mestečko s pútnickým chrámom a milostivým oltárom Panny Márie sa nachádza
v Rakúsku, v spolkovej republike zvanej
Štajersko. Ročne priťahuje tisícky pútnikov
nielen z Rakúska, ale aj z okolitých krajín.
O založení tohto pútnického miesta rozpráva legenda:
V roku 1157 poslal opát Otker z benediktínskeho Kláštora st. Lambrechta mnícha
menom Magnus do tohto regiónu, ktorý bol
vlastníctvom kláštora. Mních mal za úlohu
poskytnúť duchovnú starostlivosť a podporu
tunajším ľuďom. Opát mu povolil, aby si
mohol na dlhú cestu vziať so sebou neveľkú,
iba 48 cm vysokú sošku Panny Márie vyrezanú z lipového dreva. Jedného večera mu však
pred cieľom spadla do cesty obrovská skala,
ktorá mu nedovoľovala pokračovať v jeho
púti, a tak sa Magnus s modlitbou o pomoc
obrátil na Božiu Matku. Zrazu sa skala
rozštiepila a mních mohol pokračovať ďalej.
Po príchode do cieľa postavil sochu na peň.
Postavil prístrešok, ktorý slúžil ako kaplnka
a zároveň aj jeho príbytok. Po „Márii v cele“,
ktorá sa čoskoro stala centrom duchovného
života a onedlho aj cieľom pútnikov, je pomenované aj samotné mestečko Mariazell.
Zásluhou mnícha sa v rámci jeho misionárskej práce šírila a upevňovala úcta
k Božej Matke a socha stále viac priťahovala
pútnikov a ctiteľov. Ľudia sa sem prichádzali
modliť a postupne sa šírila povesť o zázrač-

nom vypočutí modlitieb. Okolo roku 1200
sa z dreva vybudovaná cela prebudovala
na kamennú kaplnku.
V súčasnosti sa tu už namiesto malej
kaplnky nachádza veľká bazilika, ktorá
počas stáročí viackrát zmenila svoju podobu.
Dnešná podoba pochádza zo 17. storočia.
Na baziliku bola povýšená v roku 1948.
Interiér je vyzdobený zlatými, striebornými
a mramorovými sochami. Zvonka vyzerá
pomerne jednoducho, ale zvnútra je bohato
vyzdobená barokovými maľbami a inými
umeleckými dielami. V strede sa, samozrejme, nachádza socha Panny Márie. Celý rok
je odetá do krásnych šiat. Iba dva dni v roku
ju vyzliekajú – 21. decembra (deň založenia
mesta) a 8. septembra (sviatok Narodenia
Panny Márie).
Ďalším navštevovaným miestom v bazilike
je pokladnica (klenotnica), kde sa nachádzajú dary pútnikov. Najcennejší je od uhorského a poľského kráľa Ľudovíta z Anjou,
ktorý venoval vzácny obraz Madony. Bohato
zdobený oltár venovala Mariazellu cisárovná Mária Terézia. Takisto si možno pozrieť
poschodie baziliky, kde visia stovky zaujímavých obrazov, venovaných z vďaky za pomoc
a uzdravenie.
Soška milostiplnej Božej Matky sa označuje ako Magna Mater Austriae (Veľká Matka
Rakúska), Magna Hungarorum Domina
(Veľká Pani Maďarov) a Mater Gentium
Slavorum (Matka slovanských národov).
V rámci Stredoeurópskych katolíckych
dní sa 21. – 23. mája 2004 konala v Mariazelli
veľkolepá púť národov, na ktorej sa zúčastnili
pútnici z ôsmich stredoeurópskych krajín.
Cieľom púte bolo poďakovať sa Bohu za získaný dar slobody, vzájomne sa upevniť vo
viere a prosiť mariazellskú Božiu Matku o jej
mocný príhovor za zachovanie pokladu viery
a kresťanskej kultúry v zjednotenej Európe.

www.casopisslovo.sk

rok milosrdenstva

Vlastný príbeh
Eva Paula Ivančová
foto: marysrosaries.com
JJ

Zaiste sa väčšina dospelých vďaka svojim deťom zatúla do sveta rozprávkových hrdinov.
Chlapec sa vidí v kovovom brnení rytiera.
Dievča si bez vedomia mamy oblieka jej
plesové šaty podobné tým zo zámku. V predstavách stojíš uprostred princov a strojených
dvorných dám.
No stretol si sa s niekým, kto túžil byť
sluhom? Táto rola ostáva skôr neobsadená.
Málo nápadná, až nevýrazná. Paholok sa
v rozprávkach k slovu veľmi nedostane. Má
status tichého pomocníka do každej práce.
A poznáš tento príbeh?
Sluha uprosí kráľa. Vládca vypočuje
jeho požiadavku. Zahrnie ho dobrom nad
očakávanie. Vo vzduchu visí otázka. Reč
je o mimoriadne odvážnom sluhovi alebo
o netradične zhovievavom kráľovi?
No predsa len pripusťme takýto koncept
deja. Paholka by sme odhadli na pozitívnu
postavu. Prečo? Zrejme disponoval kladnými vlastnosťami, pre ktoré bol k nemu
kráľ milosrdný. A ako sa to v tomto prípade
naozaj skončilo? V scenári nastal zvrat.
Nevíťazí dobro nad zlom? Kráľ sa síce držal

línie lásky. A sluha? Len čo opustil kráľovskú
dvoranu, zabudol na milosrdenstvo panovníka. Tesne pred koncom deja sa v podobnej
situácii zachoval arogantne. Vladárovo
milosrdenstvo sa nezmenšilo priamoúmerne
jeho bezočivosti.
A teraz skúsme obrátiť list. Toto sa nestáva
iba v rozprávke. Stáva sa to denne tebe aj
mne. Vôbec netreba cestovať do ríše divov.
Si hrdinom vlastného príbehu. Na nikoho
sa nehraj. Neskúšaj iné šaty. Nenapodobňuj.
Za kráľom prichádzaj v jednoduchej prirodzenosti. Môžeš sa s ním slobodne rozprávať.
Táto skutočnosť rúca tradičnú predstavu
bontónu v prítomnosti vladára. Má ťa rád
preto, že si, a nie preto, kým si. To najdôležitejšie je očiam neviditeľné.
Kráľ, za ktorým prichádzaš ty, je ako ten
z príbehu. Vypočuje ťa. Obdaruje. Na tebe
záleží, akým sluhom budeš ty. Zachováš si
postoj pozitívneho hrdinu? Alebo... ?
Áno, máš správne tušenie. Boh je tým
kráľom. Nezaujíma ho pominuteľná hmota
ani reči ľudí o tebe. On sám najlepšie pozná
tvoje srdce. Úmysly, ktoré ťa motivujú. Ciele,
ktoré ťa inšpirujú. Vie aj o všetkej tvojej
nečestnosti. Vidí ti to na očiach, aj keď sa ich
snažíš pred ním od hanby sklopiť. Neprehliadne to v tvojej mnohovravnosti, keď ju
chceš v rozrušení zahovoriť. Jeho láskavý

JJ

Mons. Ján Babjak SJ
„Osobitným znakom svätého roka je putovanie,
pretože tento rok je obrazom cesty, ktorú každý
človek uskutočňuje svojím životom. Život je
putovaním a ľudská bytosť je pútnik kráčajúci
cestou do vytúženého cieľa. Táto púť symbolizuje, že aj milosrdenstvo je cieľom, ktorý treba
dosiahnuť a ktorý si vyžaduje námahu a obetu.
Prostredníctvom svätej brány sa dáme objať Božím milosrdenstvom a zaviažeme sa, že budeme
milosrdní voči druhým, ako je Otec milosrdný
voči nám.“ (Misericordiae vultus 14)
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Návšteva pútnických miest, hlavne mariánskych, a s tým spojené putovanie je našim
veriacim veľmi sympatické a blízke. Na púť
sa vydávame s konkrétnym úmyslom, chceme za prijaté dary poďakovať, chceme prosiť
o zdravie, o požehnanie v rodine, o milosti pre
deti, o pokoj v rodine i vo svete...
Svätý Otec František nás v Svätom roku
milosrdenstva vyzýva, aby sme putovali k svätej
bráne buď v Ríme, alebo na iných miestach. Hovorí, že prostredníctvom svätej brány sa máme
dať objať Božím milosrdenstvom a zaviazať sa
k tomu, že budeme milosrdní voči druhým, ako
je Otec milosrdný voči nám.
Keď sa ma na začiatku Svätého roka milosrdenstva istý redaktor opýtal, čo myslím pod
svätou bránou, povedal som mu, že ju vní-

slovo metropolitu

Putovanie znakom
milosrdenstva

pohľad roztopí ľadovec poloprávd. Ostaneš
stáť v nahote pravdy. Nezutekaj. Sám kráľ ťa
chce prikryť plášťom milosrdného odpustenia. Podľa nášho výmeru sa Boh zachová niekedy neočakávane. No jeho prirodzenosť je
milosrdenstvo, ktoré môžeme stále očakávať.
A keď opustíš kráľovskú dvoranu, máš ísť
a robiť podobne. Preukáž zhovievavosť spolubratom zo zásob lásky, ktorej sa ti dostalo.
Robíš to? Iba ty poznáš odpoveď. Nezabudni! Bez ohľadu na to, aký si, máš neustály
prístup ku Kráľovi. Si hrdinom vlastnej
rozprávky. Scenár sa píše tu a teraz v prítomnosti Kráľa kráľov. Jeho kráľovstvo je v nás
a medzi nami. A vieš, čo je najlepšia správa?
Predsa to, že si princ či princezná, lebo kráľ,
o ktorom hovoríme, je tvojím otcom.

mam ako otvorenú Otcovu náruč, ktorou nás
nebeský Otec chce privinúť na svoje milujúce
srdce. Vtedy môže dôjsť k nášmu uzdraveniu
i k vyliečeniu našich vzájomných vzťahov. Inými
slovami, máme sa snažiť čo najviac priblížiť
svojimi myšlienkami, modlitbami i skutkami
k Pánu Bohu, aby uzdravil naše srdce a naplnil
ho láskou a pokojom.
Putovanie nám má cez námahu tela, ale
najmä cez sviatostné rozhrešenie priniesť duchovnú očistu. V každom chráme, kde je svätá
brána, čaká kňaz, aby nám bol k dispozícii radou
a najmä vyslúžením sviatosti pokánia.
Keď sa pýtam kňazov, ako sú vyťažení vysluhovaním sv. spovede, jednohlasne hovoria, že
na ňu nečakajú rady kajúcnikov. Škoda, lebo čas
uteká a milosti unikajú, ak ich nevieme zachytiť.
Putovanie nemusí byť dlhé, niekoľkohodinové či niekoľkodňové. Podstata spočíva v tom,
aby sme prešli svätou bránou a splnili podmienky na získanie plnomocných odpustkov. Dovoľme Bohu, aby nám dal zažiť svoje milosrdenstvo, ktoré iste zmení náš život k lepšiemu.
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Zažiť Božiu
dobrotu
Na konci júla si zbalila batoh a spolu so sestrou
a ostatnými mladými z Prešovskej archieparchie nabrala
smer – za Svätým Otcom. Prinášame vám rozhovor
s Mgr. Monikou Frišničovou, účastníčkou tohtoročných
Svetových dní mládeže v Krakove (SDM).

Michal Pavlišinovič
foto: archív Moniky Frišničovej
JJ


Bola si na tohtoročných SDM v Krakove. S akými pocitmi si sa vrátila?
Musím sa priznať, že som sa domov vrátila
so zmiešanými pocitmi. Krásne zážitky
sa miešali s tými ťažkými, ku ktorým sa
pridala únava a bolesť tela. Ale určite som
prežila nezabudnuteľné chvíle, na ktoré
budem dlho s láskou spomínať.


Boli to tvoje prvé svetové dni,
na ktorých si sa zúčastnila?
Nie. Na stretnutí som bola už druhýkrát.
Môj prvý zážitok s týmto stretnutím bol

pred štyrmi rokmi. Vtedy sme putovali
do Madridu. Po tohtoročných stretnutiach
musím povedať, že tie madridské dni
boli úplne iné ako teraz. Iná krajina, iní
organizátori, iná kultúra, iné prostredie
a iné podmienky. Vtedy sme boli účastní aj na stretnutiach v diecézach, čo mi
tento rok veľmi chýbalo. Bol to čas, keď
sme mohli bližšie spoznať Španielov,
s ktorými sme boli celý týždeň. Stretnutia
na prednáškach boli výbornou prípravou
na stretnutie s pápežom v Madride. Boli
sme v prímorskom meste Alicante, kde
sme po obede chodievali k moru. Samotný
čas v Madride bol zmätok. Jediný program,
na ktorom sme v Madride boli, bol v „mestečku pre Slovákov“, kde to bolo naozaj
úžasné. Poobedňajší čas sme trávili hľadaním reštaurácií, aby sme sa mohli najesť.


Dlho si váhala, či sa máš nahlásiť?
Čo ti pomohlo pri rozhodovaní?
Vôbec nie. Krásne zážitky zo Španielska
a hlavne to, že som to fyzicky zvládla, mi
pomohlo k tomu, aby som išla na ďalšie
stretnutie. Nasledujúce stretnutie sa
konalo v Riu, o ktorom som tiež uvažovala,
ale chýbali mi financie na vycestovanie.
Potom Svätý Otec vyhlásil najbližšie miesto stretnutia v Krakove. Neváhala som ani
chvíľu a už v ten deň som bola rozhodnutá,
že pôjdem. Hovorila som si, že príležitosť
zažiť stretnutie mladých tak blízko sa
nenaskytne často. Mojou najväčšou motiváciu ísť bol a je Svätý Otec František, ktorého mám veľmi rada. Veľmi som ho chcela
vidieť, rovnako ako predtým Benedikta, čo
sa mi však v Madride nepodarilo.L


Aká bola duchovná príprava a čo
predchádzalo stretnutiu?
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Priznám sa, že som sa nijako špeciálne
nepripravovala. Myslela som na ne v modlitbách a tešila som sa, kedy konečne príde
deň odchodu. Mala som v rámci svojej práce s mládežou pokus stretnutí, na ktorých
by sme prechádzali pripravené katechézy
na Rok milosrdenstva, ale stroskotalo to
na nedostatku financií.


Aká bola nosná myšlienka stretnutia?
Nosnou myšlienkou stretnutia bol citát zo
Svätého písma: „Blahoslavení milosrdní,
lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“ (Mt 5,
7). Počas celého stretnutia som nad týmto
citátom rozmýšľala a došlo mi, že nie my
sme boli tí, ktorí sú milosrdní, alebo tí, ktorí prinášajú milosrdenstvo do Poľska, ale
práve naopak. Toto slovo sa stalo skutočnosťou v tom, že my sme toto milosrdenstvo zažívali od ľudí v Poľsku. Boh dobre
vedel, prečo si vyberá práve tento národ.
Lebo práve cez nich sme mohli zažiť Božiu
dobrotu a jeho milosrdenstvo, ktoré je pre
každého.


Boli nejaké slová alebo katechézy,
ktoré ťa hlboko zasiahli?
Spomínam si na slová Svätého Otca, že
vidí mladých v rokoch, ktorí strácajú elán
a nežijú svoju mladosť – znechutených
mladých, ktorí žijú neaktívny život, ktorí už
nevedia snívať. Vtedy som tuho rozmýšľala
nad tým, na ktorej strane sa nachádzam.
V ostatných rokoch zažívam „krízu veku“,
kde ma chce zlý oklamať, že niektoré veci
už nie sú pre mňa alebo že snívať je zlé
a treba žiť v realite. Mnohé zlé skúsenosti
ma dlho presviedčali, aby som prestala
snívať, aby som potom nebola sklamaná.

www.casopisslovo.sk

No vtedy som si uvedomila, že cez jeho
slová sa mi prihovára Boh, aby som prestala žiť ako starec a začala som si užívať
najkrajšie roky svojho života, a čo je najdôležitejšie, aby som začala opäť snívať. No
nie o hocičom, ale snívať Božie sny o tom,
čo má pre mňa pripravené. V tom prípade
mám záruku, že snívať jeho sny sa oplatí,
lebo on tieto sny aj vyplní.


Skús nám priblížiť nejaký nezabudnuteľný moment.
Nezabudnuteľným momentom pre mňa
navždy ostane to, ako som po prvýkrát
videla Svätého Otca Františka, od ktorého
som bola asi dvadsať metrov. Akurát sme
prechádzali cez cestu, aby sme sa dostali
na Blonie, kde sa mala začať uvítacia ceremónia. Tu nás zastavili policajti, lebo práve
vtedy mal okolo prechádzať Svätý Otec.
Ostali sme stáť tesne pri závorách, kde sme
ho nakoniec videli. Prechádzal v električke
J. Niekedy naozaj prežiť nejakú nepríjemnosť znamená uvidieť veľké Božie diela.
Určite musím spomenúť aj láskavosť Poliakov, ktorú sme zažívali na každom kroku.
Ako sa o mňa postaral jeden mladý policajt, keď som už nevládala. Priniesol mi
vodu a pýtal sa, či mi treba pomôcť. Alebo
ako sme sa zázračne (vďaka dvom Poliakom) dostali z Krakova autom až do dedinky, kde sme boli ubytovaní. Za necelú
trištvrte hodinku sme boli doma v posteli.
Ja a moja sestra sme boli ubytované
v jednej úžasnej rodine, v ktorej sme zažili
neopísateľnú láskavosť a starostlivosť.
Mali sme izbu a kúpeľňu len pre seba.
Raňajky ako pre kráľovné a každé ráno
kávu s mliekom. S našou rodinou sme sa
spriatelili natoľko, že sme stále vítaní, keď
prídeme do Krakova – a ako nám povedal
Gregor – „určite nás nesmiete obísť“. Zažili
sme krásne chvíle na opekačke, ktorú pre
nás celá farnosť pripravila. Každý z tých,
čo tam boli, by vedel rozprávať o tej svojej
rodine a ich pohostinstve.
No a na záver musím spomenúť starostlivosť otca Patrika Maľarčíka. Nielen o celú
skupinu, ale hlavne o mňa. Bolo mu jedno,
či bude na mňa čakať celá skupina – ako
mi povedal – „ja ťa tu samu nenechám“. Tu
som zažila naozaj starostlivosť otca o svoje
dieťa, ktorému za to veľmi ďakujem. Nikdy
na to nezabudnem.


Svätý Ján Pavol II. mal počas
svojho života veľmi blízko k mládeži. Ako na teba v tomto kontexte
zapôsobil Svätý Otec?
Svätý Ján Pavol II. bol a je pre mňa veľkou
osobnosťou. Veľkým vzorom v trpezlivosti
a prijímaní svojho kríža, a hlavne vzorom
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v láske a práci s mládežou. Môžeme sa
od neho veľa učiť a hlavne mu ďakovať
za svetové dni mládeže. Od Jána Pavla II.
som bola asi na meter vzdialená, jeho pohľad a jeho oči mám pred sebou aj po dvanástich rokoch a budem mať do konca
svojho života. Svätý Otec František je jeho
dôstojným pokračovateľom. Mladí ho
milujú a on miluje mladých. Na ich tvárach
bolo vidno, že do Krakova prišli za svojím
otcom. Ani u mňa to nebolo inak. Jeho
pokora, vnímavosť a láskavosť priťahuje
srdcia z celého sveta. Vidím v ňom Boha,
ktorému záleží aj na tom „najposlednejšom a najúbohejšom“ človeku. Záleží mu
na tom, aby mladí rástli vo viere, v zodpovednosti a v láske. Aby snívali. V tom mi je
najväčším príkladom. Páči sa mi na ňom,
že nepreferuje zaužívaný systém, ale je otvorený novým veciam, a keď vidí potrebu
niečo zmeniť, tak to jednoducho zmení.


SDM sú multinárodné stretnutie.
Mali ste možnosť spoznať kresťanov aj z iných krajín?
Ako sa to vezme. Najviac sme vlastne boli
s Poliakmi. Zistila som, že je to naozaj
veľmi dobrý a pohostinný národ a veľmi sa
mi zapáčil poľský jazyk. S mladými z iných
krajín sme sa rozprávali iba tak náhodne.
V električke som sa zoznámila so ženami
z Nového Zélandu. Neviem veľmi dobre
po anglicky, ale nejako sme sa dorozumeli. Chceli, aby sme im zaspievali niečo
po slovensky, a potom nám ony spievali
svoje piesne. Keď sme prechádzali ako
skupina oproti inej skupine z inej krajiny,
pozdravovali sme sa, usmievali sa na seba,
podávali sme si ruky. Všade okolo nás bola
výborná nálada a radosť. Najviac sme sa
rozprávali s cudzincami pri výmene vlajok.


Určite ste zažili v Krakove množstvo humorných situácií.
Jáááj, tých bolo... Či už to, ako som si
prezliekala tričko vo farskej záhrade medzi
tujami, lebo som ho mala naopak, alebo to,
ako sme spievali skoro v každej električke,
ako sa jeden kamarát snažil vysvetliť Poliakom, čo je to nárečie – rusnačina (René,
pozdravujem J). Zažili sme veľa zábavy pri
vymieňaní vlajok s mladými z iných krajín,
tancovali sme s ľudovým súborom z Poľska
ich tance (škoda, že sa tu nedá pripojiť
video), nezabudnuteľná bola tancovačka
na opekačke, atmosféra na spoločných
stretnutiach na Bloniach, nosenie zástavy
bl. Pavla Petra Gojdiča pod pršiplášťom.
Dokonca som nachytala jedného Číňana,
že má zašpinené tričko – a dala som mu
frčku do nosa. Nič som mu nerozumela,
ale dobre sme sa zasmiali. Jeden dedko,

Poliak, nám v električke rozprával o tom,
ako mal frajerku zo Slovenska, keď bol
mladý. Zábavné bolo aj to, ako sme sa
dorozumievali slovenskou poľštinou.
V rodine sme často s domácimi komunikovali cez prekladač na internete. Spolu
s deťmi sme pozerali ich vystúpenia baletu
zo školy. Raz som sa pridala k spievajúcim
a tancujúcim černochom. Tých situácií bolo
naozaj veľa.


Prežila si aj nejakú zlú skúsenosť?
Alebo čo bolo pre teba najťažšie?
Myslím si, že žiadne takéto stretnutie sa
nevyhne konfliktom alebo ťažkým situáciám. Aj ja som si toho v Krakove zažila
dosť. Fyzicky to pre mňa bolo náročnejšie
ako v Madride – chýbalo mi tam metro.
Keďže mám protézu, každá fyzická záťaž
je pre mňa dvojnásobne náročná. Nevyhla
som sa otlakom, ranám od protézy, pádom,
prechladnutiu ani duchovným bojom. Ale
aj to zlé slúži na niečo dobré. V Krakove
som si uvedomila, že nebeský Ocko ma
musí ešte veľa naučiť, v prvom rade prijať
sa taká, aká som.


A čo vravíš na miesto najbližších
svetových dní mládeže? Bolo pre
teba prekvapením?
Môj typ bola Afrika alebo Ázia, keďže pred
Krakovom boli stretnutia organizované
v Riu. No je to znova výzva ísť do neznámej, ale nádhernej krajiny. Vidieť nádherný svet, ktorý Boh stvoril pre „mňa“.
Uvidíme, či sa tam stretneme. J
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svedectvo

Boli sme v Krakove
V radosti
JJ

foto: Jaroslav Girovský

M. T. DEMJANOVIČOVÁ

Prinášame vám svedectvá mladých Košickej
eparchie, ktorí spolu s mladými z mnohých
krajín prežili krásny prázdninový týždeň
v Krakove, aby sme vám priblížili atmosféru
tohto jedinečného stretnutia z pohľadu jeho
účastníkov.

Na začiatku som si povedala, že na stretnutie mládeže asi nepôjdem, keďže je to
len tu v Krakove, a ja som si chcela pozrieť
aj cudziu krajinu a spoznať cudzie mestá.
Ale postupom času som zistila, že to vôbec
nie je o meste, ale o atmosfére, ktorú tvoria
ľudia. Veľmi sa mi páči, že hoci sme iných
národností, vieme sa spojiť a spievať jednu
pesničku. Ako napríklad vtedy, keď sme išli
električkou a všetci sme začali spievať Jesus
is love (Ježiš je láska). Oslovila ma radosť
mladých a tiež to, ako Svätý Otec František
povedal, že nemáme zaspávať v mladosti, ale

Ďalšia vec, ktorú novicmajsterka veľmi ťažko znášala, bola, že Terézia dostala od hlavnej predstavenej dovolenie navštevovať španielsku sestru Dolores v jej izbe, čo mali iné novicky prísne
zakázané.
Tretiu ťažkosť zapríčiňovalo písanie úvah, na čo Miriam Terézia dostala osobitné dovolenie
od generálnej predstavenej. Magistra noviciek tušila, že sa čosi robí bez jej vedomia. Keď sa
na to spytovala Miriam Terézie, vždy od nej dostala vyhýbavé odpovede. Preto ju pokladala
za neúprimnú, čo Miriam Terézia znášala s bolesťou.
Predstavená obdivovala úvahy, hoci boli písané v inom duchu, než v akom bola ona vychovaná a ako vychovávala iné sestry. Raz o nich povedala: „Iba svätý môže takto písať.“ Pokladala ich
však za priveľmi náročné pre novicky a ostatné sestry. Utešovala sa však myšlienkou, že o pár
rokov dostanú za duchovného vodcu iného kňaza; ten iste nebude milosrdným sestrám tak
veľmi zdôrazňovať kontemplatívneho ducha.
Miriam Terézia písala svoje zamyslenia rukou, pretože na stroji nevedela dobre písať. Jej
rukopis otec Bradley skontroloval a potom ho sám prepísal na stroji. ...
Dovtedy otec Bradley prednášal iba z poznámok. Keď odrazu sestrám oznámil, že im bude
zamyslenia čítať a iba kde-tu urobí nejaký komentár, niektoré sestry mali podozrenie, že mu
ich ktosi pripravuje. Jednou z nich bola sestra Dolores. Keďže sa viackrát do týždňa rozprávala
so sestrou Miriam Teréziou, pozorovala akýsi súvis medzi úvahami a tým, čo počula od svojej
spolusestry. Keď to spomenula Miriam Terézii, dostala od nej vyhýbavú odpoveď. To ju ešte
viac utvrdilo v jej tušení.
(z knihy Š. Senčík SJ: Na ceste za väčšou dokonalosťou,
bl. Miriam Terézia Demjanovičová, Dobrá kniha, Trnava 2014)
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žiť a rozdávať svoju radosť, lebo dnešný svet
to potrebuje. Toto si odnášam a chcem robiť
aspoň do ďalších svetových dní mládeže.
Veronika, 19 rokov, študentka 1. ročníka
vysokej školy

Máme budúcnosť
Ja som chcela ísť na svetové dni mládeže
odvtedy, čo bol náš duchovný otec na SDM
v Austrálii a potom mal s nami besedu
o tom, čo zažil. Mne sa to veľmi zapáčilo,
a tak som čakala na najbližšiu príležitosť,
keď budem môcť ísť. Odkedy som tu, veľmi
ma povzbudilo, že aj napriek veľkému počtu
mladých všetci policajti, požiarnici či vojaci
sú na nás veľmi milí, usmievajú sa, nie sú
nervózni, a podobne mladí, napriek tomu,
že neraz čakajú na autobusy či električky, sú
veselí a radostní, aj keď si musia „vytrpieť
svoje“. Najúžasnejšou chvíľou však bolo, keď
sa mi podarilo prísť až k zábradliu, kadiaľ
prechádzal Svätý Otec František a mohla
som ho vidieť naživo zblízka. Povzbudením,
ktoré si odnášam, je, že aj keď nás dospelí
zatracujú: „Títo mladí nemajú budúcnosť“,
predsa existujú mladí ľudia, ktorí vedia,
v čom spočíva ten pravý recept na život,
ktorí hľadajú Boha a všetko, čo ich privedie
k tomu, aby ho žili úplne super a zároveň
spravili pre tento svet čosi, aby bol lepší. Toto
chce urobiť každý z nás.
Anička, 17 rokov, študentka gymnázia

S odpustením
Na svetové dni mládeže som prišiel, aby
som uvidel Svätého Otca, no dôležitým
momentom týchto dní bolo, keď som pochopil, ako sa mám správať k svojim rodičom.
Z týchto dní si odnášam mnoho vecí, ale
predovšetkým odpustenie človeku, s ktorým
som v ostatnom čase nevychádzal.
Janko, 16 rokov, študent gymnázia

www.casopisslovo.sk

spoločenské zamyslenie

JJ

Juraj Gradoš
Slovania, naši predkovia, vo svojej hlbokej
minulosti poznali dve slová, ktoré prechádzali ich životom veľmi výrazne – pravda
a krivda. Pravda bolo niečo pravé, dokonalé,
nepoškodené, priame. Bol to spôsob života,
ktorý bol hodný nasledovania. Krivda bola
pokrútená pravda, znetvorená, zdeformovaná.
Ak niekto chcel zmeniť svoj život, musel
prejsť z krivého spôsobu života do priameho.
Nádherne je to opísané pri stretnutí Ježiša so
Zachejom: „Pane, polovicu svojho majetku
dám chudobným a ak som niekoho oklamal,
vrátim štvornásobne.“ (Lk 19, 8) No na Slovensku stačí, ak krivé vyhlásime za priame a priame za krivé. Prekrútime pravdu
a myslíme si, že ju stále máme. Veď pravda
je subjektívna. Každý má tú svoju. Ale to je
lož! Pravda je iba jedna, priama, nezdeformovaná.
Nejako sme si však na toto moderné vnímanie pravdy zvykli. Prečo nie, veď nám to
vyhovuje. Aj my totiž máme tú svoju pravdu.
Aj my prekrúcame slová a hovoríme, že
predsa neklameme. A tak ohovárame iných.

JJ

Peter Fudaly
V minulosti bolo bežné, že rodičia, deti a starí
rodičia žili spolu v jednom dome či na jednom
dvore. Rodičia sa prevažne starali o živobytie
a na výchove detí sa podieľali aj starí rodičia.
Dnes sa mladí ľudia snažia osamostatniť a niesť
plnú zodpovednosť aj za výchovu svojich detí.
Niekedy je však dobré, ak sú starí rodičia nablízku. Do akej miery ich ale nechať vstupovať
do našej rodičovskej výchovy?
Tak ako by oni nemali priamo zasahovať
do našich výchovných postupov či výchovných
situácií, ani my rodičia by sme nemali vstupo-
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vať do vzťahov medzi našimi deťmi a starými
rodičmi. Prečo?
Starí rodičia majú pre dieťa veľký význam.
Keďže nenesú zodpovednosť za jeho výchovu,
respektíve ju neprežívajú tak intenzívne ako my
a vďaka životným skúsenostiam sú aj „nad vecou“, dokážu svoje vnúčatá oveľa jednoduchšie
milovať bez podmienok. Kým my rodičia popri
výchovných problémoch riešime aj materiálne
potreby rodiny a počas hry s dieťaťom sme
mysľou pri našich starostiach, starí rodičia si
chvíle s vnúčatami jednoducho užívajú. Skôr
dokážu dať bokom svoje starosti a plne im
venovať svoju pozornosť.
V takejto atmosfére sa dieťa cíti dobre, slobodnejšie, menej kontrolované a necíti ťarchu
povinností či pravidiel, ktoré sú naň kladené
doma zo strany rodičov. Dokáže sa ľahšie a bezprostrednejšie zdôveriť so svojimi problémami,
tajomstvami i radosťami. U starých rodičov
môže často robiť a niekedy aj prvýkrát vyskú-

návrat radí

Starí rodičia

To je pravda. Ale my si to vieme zdôvodniť.
A okrádame zamestnávateľa a zamestnancov.
Aj to je pravda. Ale aj to si vieme zdôvodniť
svojou pravdou. A štát okráda nás a my štát.
A zasa ten istý postup.
Je načase na Slovensku znova zaviesť
kultúru spoločenského správania. Kultúru,
ktorá nám chýba. A človek, ktorý nemá tento
kultúrny spôsob života v pravde založený
na morálnych hodnotách, nemá čo robiť
na žiadnej vedúcej pozícii. Ani v štátnom, ani
v súkromnom, ani vo verejnom sektore. Nikde. Ak tam je, je vystavený ako vzor hodný
nasledovania, stáva sa morálnym arbitrom,
a ak je ten pokrútený, ako musí byť pokrútená samotná pravda, ktorú reprezentuje?
Ak by na Slovensku nevládli pokrútení,
kriví ľudia, ako by bolo možné, že by boli
prijaté také zákony, ktoré dobro trestajú a zlo
nechávajú na pokoji? Ak sa pozrieme na situáciu v spoločnosti, podobá sa hollywoodskym filmom, v ktorých je majetok a peniaze
cennejšie ako život a sloboda. Filmom, kde
pre záchranu života idete na súd, lebo ste
niekomu zlomili malíček alebo zabránili
život ukončiť. A na druhej strane, ak človek
v štátnej spoločnosti spreneverí cez fiktívne
alebo nevýhodné zmluvy peniaze, tak ho iba
odvolajú, prípadne dostane pokutu, ktorá
zďaleka nepokrýva škodu štátu, teda nás.

aktuálne

Krivá spravodlivosť

A čo ten človek, ktorý sa obohatil? Toho nepotrestá nik! Ten si svoje peniaze užíva a žije
naplno nám na očiach s úsmevom na tvári,
lebo jemu nik nemôže nič. Lebo sú tu také
zákony, ktoré poctivých ožobračujú a zlodejom nechávajú lup.
Ako sa to môže zmeniť? Sami to nezmeníme, lebo naši predstavitelia sú naším obrazom. A my ich. Je to začarovaný kruh. Jediná
možnosť je vnímať inú autoritu, morálnu
a pevnú, o ktorú sa budeme môcť oprieť,
z ktorej sily budeme čerpať a ktorej dovolíme meniť nám životy. A touto autoritou by
mala byť Cirkev. Tá je však v tejto novovekej
dobe spájaná so škandálmi a zlyhaniami
a sama potrebuje morálnu obnovu. Vidno to
na postoji mnohých duchovných k Svätému
Otcovi Františkovi. Navonok poslušnosť sa
vo vnútornom živote javí až ako opovrhnutie. Ak vyhovuje, oprú sa o neho, ak nie,
zaprú ho. Lenže to znamená, že pre ne nie je
autoritou. Je iba subjektom, ktorým podporujú svoje vlastné zámery. Prečo? Lebo takto
hľadíme aj na Boha.
A tak krivá spravodlivosť u nás je výsledkom nášho krivého spôsobu uvažovania, nazerania na svet a život. Sami sme kriví, lebo
nežijeme v pravde. Sme otrokmi neprávostí,
lebo nežijeme v pravde. Chceme byť ako
Boh, lebo nežijeme v pravde. Ak to chceme zmeniť, musíme sa ponoriť do pravdy
a zmyť nečistotu klamstva dnešných modiel.
A potom budeme vnímať pravý význam
Ježišových slov: „Ak ostanete v mojom slove,
budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte
pravdu a pravda vás vyslobodí“. (Jn 8, 31b)

šať veci či činnosti, s ktorými rodičia nie vždy
súhlasia. Oni sú zároveň aj sprostredkovateľmi
hodnôt a tradícií, ktoré formujú jeho osobnosť.
Stáva sa, že „náš pocit“, že nám naši rodičia
„kazia“ výchovu, či prípadné osobné problémy
vo vzťahu s našimi rodičmi prenášané z detstva
nás môžu viesť k tomu, že sa snažíme obmedzovať vzájomné stretnutia starých rodičov
a vnúčat. Nedovoliť im stretávať sa spolu nie je
dobré ani pre deti, ani pre starých rodičov. Je
to ich právo, a preto by sme ich vzájomný vzťah
mali rešpektovať a nezasahovať doň.
Ak sa chceme vyhnúť rodinným konfliktom,
je dobré spoločne si stanoviť hranice toho, čo
sme a čo nie sme schopní akceptovať (napr.
prepchávanie sladkosťami, dávanie peňazí,...).
V našej prítomnosti nech má rodičovská autorita prioritu, ale mimo nás v dôvere ponechajme slobodu vzťahu medzi starými rodičmi
a deťmi. Svojim deťom tak dáme možnosť zažiť
chvíle, na ktoré sa len tak ľahko nezabúda.
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slovo v rodine

Recept na dobré manželstvo

Priateľstvo

Pokračujeme v kuchtení a dostávame sa k druhej prísade. Ochutnajte!
Richard Vašečka
foto: ibtimes.com
JJ

Manželstvo je najhlbšie duchovné spoločenstvo, aké je medzi ľuďmi možné.
„Manželská láska má v sebe úplnosť, v ktorej majú miesto všetky zložky ľudskej osoby:
požiadavky tela a pudu, sily zmyslov a citov,
túžby ducha a vôle. Táto láska smeruje k čo
najhlbšej osobnej jednote, ktorá ponad
spojenie v jednom tele vedie k tomu, aby vytvorila jedno srdce a jednu dušu.“ (KKC 1643)
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„Priateľ a druh sa z času na čas zídu, však
viac ako oni znamenajú muž a žena.“ (Sir 40,
23)

Milujeme a používame
Cestou k tomuto spoločenstvu je priateľský vzťah.
Priateľstvo je veľkým dobrom a vedie k duchovnému spoločenstvu (porov. KKC 2347).
V prvom rade to znamená rešpektovať toho
druhého ako plnohodnotnú osobu a nielen
ako objekt svojich citov, pudov či potrieb.
Dobre to vystihuje nasledujúci citát:

„Ľudia boli stvorení na lásku, veci na používanie. Bolesť a zmätok sveta je spôsobený
tým, že milujeme veci a používame ľudí.“
Na počiatku väčšiny vzťahov, ktoré vedú
k manželstvu, je láska eros – zaľúbenosť.
Zaľúbiť sa môžete aj do úplne cudzieho
človeka. Ak však chcete osobný vzťah, a to
dokonca celoživotný, ktorým manželstvo
je – potrebujete začať budovať priateľstvo.
Duchovné spoločenstvo založené na láske
agapé.
Veľmi dobre to vystihuje emeritný pápež
Benedikt XVI. v prvej encyklike Deus caritas
est (Boh je láska): „V skutočnosti eros a aga-
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pé nemožno nikdy úplne od seba oddeliť.
Keď sa eros približuje k druhému, kladie
si čoraz menej otázok o sebe, hľadá čoraz
viac šťastie druhého, stará sa oňho stále viac
a viac, dáva sa a túži byť tu pre druhého. Tak
sa doň včleňuje moment agapé; v opačnom
prípade eros vedie k úpadku a stráca aj svoju
vlastnú identitu.“ (porov. DCE 7)
Mnohí sa uspokoja so zaľúbenosťou
a fyzickou príťažlivosťou. Na ich podklade aj
vstúpia do manželstva. Písmo však nehovorí
o láske eros, že „všetko znáša, všetko verí,
všetko dúfa, všetko vydrží, nikdy nezanikne“
(porov. 1 Kor 13, 7 – 8). Tieto prisľúbenia
platia len o láske agapé. V hymne na lásku sa
píše: „Agapé je trpezlivá, agapé je dobrotivá,
... agapé nikdy nezanikne“ (1 Kor 13, 4n). Ak
chcete vzťah na celý život, nezostaňte len pri
emocionálnom očarení či fyzickom uspokojení, ale budujte skutočné priateľstvo, čiže
duchovné spoločenstvo.

Najlepší priateľ
Muži a ženy sú rozdielni. Preto môže byť
pre chlapov ľahšie nájsť si kamarátov a pre
ženy zas kamarátky. Hlboké a obohacujúce
priateľstvo však nemusí nutne vyplývať
z rovnakého pohľadu na vec, z rovnakých záujmov a podobného prežívania. Niektorým
ľuďom nikdy ani len nenapadlo, že by ich
manželský partner mohol byť aj ich najlepším priateľom. Považujú za samozrejmosť,
že je ich sexuálnym partnerom, rodičom
spoločných detí, ekonomickým a sociálnym
spoločníkom. Spája nás sex, povinnosti a záväzky voči deťom a spoločnosti. Bodka.

Dávid a Jonatán
Z Písma, z dejín či literatúry poznáme
veľké príbehy priateľstva. Nás s Martuškou
tak inšpirovala priateľská láska dvoch postáv
zo Starého zákona, že sme si vyznanie ich
priateľstva dali ako citát na svadobné oznámenie: „Ako sme si obaja prisahali v mene
Pánovom, Pán bude medzi mnou a tebou,
medzi mojím potomstvom a tvojím potomstvom naveky“ (1 Sam 20, 42). Pritom vôbec
nejde o muža a ženu, ale o dvoch mladých
mužov, Dávida a Jonatána!
Písmo veľmi kvetnato opisuje ich priateľstvo: „Jonatánova duša sa privinula k Dávidovej duši a Jonatán uzavrel s Dávidom zmluvu,
lebo ho miloval ako seba samého. I vyzliekol
si Jonatán plášť, ktorý mal na sebe, a dal
ho Dávidovi; aj svoj výstroj, aj svoj meč, aj
svoju kušu, aj svoj opasok“ (1Sam 18, 1 – 4).
„A Jonatán opäť zaprisahal Dávida, lebo ho
miloval. Miloval ho, ako miloval svoj život.“
(1 Sam 20, 17)
Pre niekoho môžu byť šokujúce Dávidove
slová po Jonatánovej tragickej smrti: „Krušno
mi pre teba, brat môj Jonatán, veľmi si mi
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bol milý. Tvoja láska bývala mi vzácnejšia
ako láska žien. Ako matka jedináčka miluje,
tak som ja miloval teba“ (2 Sam 1, 26).
Vzhľadom na charakter prežívania manželského vzťahu v tých časoch a na množstvo
Dávidových manželiek a vedľajších žien to
však až tak neprekvapuje. Novozákonné
manželstvo obnovené Ježišom však potvrdzuje, že na vzťah muža a ženy nestačí iba
cit a fyzická príťažlivosť, ale je nevyhnutné
budovať medzi manželmi duchovné spoločenstvo, čiže priateľstvo. Emócie a sexuálne
vzrušenie sú totiž veľmi neisté a nestabilné.
To, čo dáva trvácnosť, je duchovná láska.

Rút a Noemi
Ďalším krásnym príkladom, ktorý sa bežne dáva za vzor manželom (napr. na Kurze
Rút), je dokonca vzťah svokry a nevesty!
Moábčanka Rút sa nechce odlúčiť od Noemi:
„Nenaliehaj na mňa, aby som ťa opustila
a odvrátila sa od teba: lebo kde pôjdeš ty, pôjdem i ja, kde sa zdržíš, zdržím sa aj ja: tvoj
národ sa stane mojím národom a tvoj Boh
bude mojím Bohom. Kde ty zomrieš, tam zomriem i ja a tam budem aj pochovaná. Nech
mi Pán tak urobí a nech mi tak aj pridá, že
len smrť ma odlúči od teba“ (Rút 1, 16 – 17).

Dôverovať a komunikovať
Budovať takýto vzťah je celoživotná úloha.
Je to najväčšia investícia v našom živote. Vyžaduje kopu času, pozornosti, energie a áno,
aj peňazí. Ak si nevieme v manželstve nájsť
pravidelne čas len pre nás dvoch, náš vzťah
bude chradnúť. Toto sa nedá oklamať.
Základom takéhoto vzťahu je dôvera
a komunikácia. Dôvera je založená na skúsenosti, ale aj na rozhodnutí. Ľudia hovoria
v súvislosti s manželstvom veľa o láske, ale
už oveľa menej o dôvere. O dôvere v toho
druhého, ale aj o dôvere v Boha a jeho milosť.
Najväčším rozhodnutím dôverovať je totiž
samotný manželský sľub.
Dôvera vedie k otvorenosti. Pri budovaní
priateľstva sa potrebujeme učiť otvorenosti
v slovách i gestách, nebáť sa a nehanbiť:
„A obaja boli nahí a nehanbili sa jeden pred
druhým“ (Gn 2, 25). Ježiš prejavoval takúto
otvorenosť vo vzťahu so svojimi učeníkmi:
„Nazval som vás priateľmi, pretože som vám
oznámil všetko, čo som počul od svojho
Otca“ (Jn 15, 15).

Na tvojej strane
Priateľstvo nás zbližuje. Viac sa spoznávame, viac si rozumieme, viac sa zhodneme.
Slovo priateľstvo sa v slovenčine podobá
na slovesá „prijať“ či „priať“. Priateľ je ten, kto
toho druhého prijíma; ten, ktorý tomu dru-

hému praje. Som tvoj priateľ, som na tvojej
strane.
Nie že by sme si s Martuškou niekedy neliezli na nervy. Nevieme si však už predstaviť
život jeden bez druhého. „Ja“ už dlho pre
mňa neznamená len „Rišo“, ale „Rišo a Martuška“. Je to pre mňa ten najbližší človek; ten,
komu úplne dôverujem; ten, koho milujem
ako seba samého, ako svoj život. Takéto niečo
medzi nami však nevzniklo spontánne. Je
to ovocie rozhodnutia a vernosti. Niekedy
mám až pocit, že by sa to dalo nazvať z mojej
strany aj tvrdohlavosť. Budem ťa milovať
a basta! Budem sa snažiť budovať náš vzťah,
naše priateľstvo. Bez ohľadu na prekážky
a ťažkosti. Lebo to jednoducho chcem.

Investícia
Niektorí ľudia by chceli iba brať, podľa
možnosti hneď. Dobrý podnikateľ vie, že
prvé roky budovania firmy treba najmä
investovať, a nečakať bohvieaký zisk. Zdravo
budovaná firma vraj začne vynášať po približne asi siedmich rokoch. Jej majiteľ si ju
však vysoko cení nie pre zisk, ktorý z nej
napokon dostane, ale pre cenu, ktorú ho
stála – čas, pot, slzy, ktoré do nej investoval.
Podobne je to aj s manželským vzťahom.
Treba doň veľa a dlho investovať. A jeho
hodnotu pre nás neurčuje, koľko sme z neho
získali, ale koľko sme doň vložili.
Manželia priatelia si môžu prejavovať
lásku a náklonnosť rôznym spôsobom. Je
dobré poznať spôsoby, ktoré sú zrozumiteľné
pre toho druhého. Niekto sa cíti milovaný,
keď mu poslúžime praktickým skutkom, iný
potrebuje počuť nežné slová či slová povzbudenia. Niekto túži po dotykoch a fyzickom
kontakte, iný je nadšený, keď mu partner venuje svoj čas a plnú pozornosť, pre ďalšieho
je najkrajším vyznaním lásky darček.
Neklamným znakom skutočného priateľstva je aj schopnosť dobre sa v dvojici zabaviť
či schuti zasmiať. Čas venovaný zábave či
spoločnému relaxu nie je márny. Náročný
spôsob dnešného života z nás často totiž
robí len spolubývajúcich, spolupracovníkov
či finančných spoločníkov. V rozumných
firmách sa investuje do tzv. teambuildingu.
V rozumných manželstvách sa investuje
do priateľstva. A to znamená aj spoločné
príjemné a radostné zážitky.
Celú knihu Recept na dobré manželstvo
si môžete objednať na eshop.milovatactit.
sk. Nájdete v nej aj svedectvá manželských
párov známych slovenských kresťanských
lídrov, otázky na rozhovor v manželskom
páre či skupinke a praktické tipy na každú
tému.

milovatactit.sk
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Náklonnosť
Milý mladý priateľ,
chcem sa Ti prihovoriť týmto listom. Určite máš okolo seba ľudí,
ktorých miluješ a ktorí milujú Teba. No niekedy sa na seba nedokážeme pozerať s náklonnosťou, s akou to dokázal robiť Ježiš.
Najmä nie na ľudí, ktorí robia chyby. Pozerať sa na niekoho
s náklonnosťou znamená skloniť sa k človeku, aj keď padol,
počúvať ho a byť mu nablízku.
Určite si sa už stretol s týmto pohľadom milosrdenstva nášho
nebeského Otca. Dnes Ti chcem priblížiť Ježiša. Trocha tak,
ako ho poznáš, a predsa inak.
Je ráno, krátko po svitaní a predstav si upokojeného, po rannom
prebudení sviežeho Ježiša, ako smeruje do chrámu. Včera večer
sa mod lil na Olivovej hore. Dnes začína skoro ráno (porov. Mk
14, 49). Teraz ho však zastihla naozaj nezvyčajná skupinka
ľudí. Rozrušení farizeji sa dožadujú spravod livého trestu pre
ženu, ktorá zažila jedno z najväčších potupení. Ako prví ju pri
hriechu našli tí, ktorí milujú zákon viac ako človeka. Nepozerajú na okolnosti, na jej situáciu, nevidia jej zlomenosť, necítia
jej hanbu. Nezaujíma ich jej pošliapaná dôstojnosť, zničená
sebaúcta. Vidia hriech. A trestom za hriech je smrť.
A je tu rabbi. Vedia, kam ráno chodí. Nachádzajú ho v chráme. Je tam množstvo ľudí. A do tohto virvaru privádzajú aj
ženu – smilnicu. Tá vie, čo ju čaká. Nevie však ešte, kto na ňu
v toto ráno čaká, aby sa k nej sklonil. Nepozná jeho náklonnosť.
A tu sa to aj stalo. Ježiš sa skláňa hneď niekoľkokrát. Naklonil sa k zemi, aby oddelil zákon od milosti, aby oddelil pohľad
človeka na hriech od Božieho pohľadu. Naklonil sa k zákonníkom, aby im dal lekciu lásky a toho, že láska je nad zákonom.
Nakoniec sa naklonil k žene, aby jej vrátil sebaúctu, dôstojnosť,
hodnotu a predovšetkým, aby nad ňou vyslovil nový život.
P. Juraj Ďurnek SchP
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Bezprostredne po udelení krstu kňaz podáva
novopokrstenému biele rúcho so slovami:
„Oblieka sa Boží služobník (meno) do rúcha
spravodlivosti v mene Otca i Syna, i Ducha
Svätého. Amen.“ V liturgických i patristických textoch býva toto rúcho označované
ako kráľovský odev, rúcho neporušiteľnosti
a pod. Potom sa spieva tropár: „Veľmi milosrdný Kriste, Bože náš, ty sa svetlom ako
rúchom odievaš, aj mňa svetlým rúchom obdaruj.“ Je to jeden z najstarších krstných ob-

radov. Nie je to len symbol duchovnej čistoty
a spravodlivosti, ako by mohol niekto tvrdiť.
Je to vyjadrenie reálnej skutočnosti, ktorá sa
tu práve odohráva. Nie je to len symbol toho,
akí máme byť. Je to reálne vyjadrenie toho,
čím už sme. Obrad odovzdania rúcha je
vyjadrením toho, že pokrstený sa v momente
trojnásobného ponorenia do krstného prameňa narodil pre nový, duchovný život, čo
bude o malú chvíľu spečatené pečaťou daru
Svätého Ducha. Pre správne pochopenie
obsahu určitého obradu je dôležité všímať si
aj to, na akom mieste je obrad umiestnený.
Kde sa nachádza obrad obliekania do nového
rúcha? Na hranici medzi sviatosťou krstu
a pomazania svätým myrom. Je teda úzkym

JJ

Antónia Rabatínová
Takmer v každom keltskom ornamente nachádzame prepletené symboly, uzly, v ktorých sú
zašifrované mystické myšlienky. Keltské uzly
symbolicky stvárňujú večný kolobeh života
a smrti, nemenný kolobeh prírodných a vesmírnych cyklov.
O význame jednotlivých keltských uzlov
existuje mnoho teórií. Keltské uzly sú prastaré
symboly osudu a tajomstiev prírody. Symbolizujú previazanosť duše s podvedomím človeka
a jeho napojenie na magické sily. V keltských
uzloch, rovnako ako v runovej abecede, sú

2016 / 21

ukryté vedomosti druidov, ktorí boli duchovnými vodcami keltskej spoločnosti, opatrovali
tradície, vyznali sa v liečiteľstve, ovládali mágiu.
Kelti boli veľmi zruční, svoje vedomosti vkladali
do vzorov tkaných látok i do šperkov. Tkanie látok spôsobom uzlíkového pletenia má magický
význam. Magické vzory zložené z previazaných
uzlov bez začiatku a konca v sebe ukrývajú
tajomstvo života a nekonečnosti bytia.
S viazaním uzlov sú spojené aj mýtické
bytosti, víly a elfovia. Pre keltskú kultúru je
charakteristické splietanie vlasov do vrkočov,
ktoré predstavovalo magický rituál na ochranu
pred démonmi. Ľudské vlasy majú v mnohých
kultúrach magický význam, keďže sú nositeľom
životnej sily človeka. Napríklad budhistickí mnísi
majú hlavy vyholené dohladka, čím dávajú naja-

varovanie

Keltské uzly

katechéza

Obdaruj ma
svetlým rúchom

spojivom medzi týmito dvoma sviatosťami
a prechodom od jednej k druhej. Oblečenie
do bieleho rúcha stojí v protiklade s vyzlečením rúcha pred krstom. Vyzlečenie z rúcha
znamená definitívne skoncovanie so starým
spôsobom života v hriechu. Hriech odkryl
Adamovi a Eve ich nahotu a prinútil ich
zakryť sa lístím. Boli nahí aj predtým. Prečo
sa ale nehanbili? Lebo boli zaodetí Božou
slávou a svetlom, nevýslovnou krásou, ktorá
patrí k pravej prirodzenosti človeka. Keď
toto svoje prvotné rúcho stratili, zbadali,
že sú nahí. Tak odovzdanie bieleho rúcha
pri krste znamená návrat človeka k jeho
pôvodnej celistvosti, ktorú vlastnil v raji,
obnovenie jeho pravej prirodzenosti, ktorá
v raji nepoznala hriech. Svätý Ambróz toto
rúcho porovnáva s odevom Krista na hore
Tábor. Pán na Tábore zjavuje svoje dokonalé
a bezhriešne človečenstvo nie v obnaženej
podobe, ale v rúchu „bielom ako sneh“. Pravú
prirodzenosť človeka nám neukazuje hriech,
ale raj. Krstom sa človek vracia do strateného
raja a nadobúda svoju pravú prirodzenosť.
V našej tradícii sa krstencovi odovzdáva
ešte aj horiaca svieca, čo je len potvrdením
toho, čo sa už vyjadrilo odovzdaním bieleho
rúcha: čistý, nový život v Kristovi. On sám
seba nazýva Svetlom sveta. Ten, kto sa s ním
zjednotil v krste, sám sa stal osvieteným
a jeho úlohou je poskytovať svetlo tým, ktorí
sú zatiaľ v tme. Kňaz preto pri odovzdávaní
zapálenej sviece hovorí: „Prijmi túto horiacu
sviecu a po celý život sa usiluj o svoje prežiarenie svetlom viery a dobrých skutkov, aby
si mohol, keď príde Pán, radostne mu vyjsť
v ústrety so všetkými svätými.“

vo, že sa vzdávajú materiálneho sveta.
Keltské uzly vyobrazené
na verajach dverí mali
ľuďom zabezpečiť ochranu
a bezpečie. Zložito
prepletené ornamenty mali zviazať zlých
duchov a uväzniť ich
v bludisku zložitých
vzorov. Keltské uzly tiež
symbolizujú večnosť, spätosť s prírodou, predstavujú spojenie všetkého so všetkým, previazanosť
so silou „vesmírnej múdrosti“. Uzly prepájajú
vonkajší svet s vnútorným. Môžu však predstavovať aj komplikácie, spletité cesty osudu.
Ornamenty bez začiatku a konca obsahujú
skrytý význam, sú nositeľom myšlienok o živote
a večnosti. V súčasnosti sú keltské uzly interpretované ako symboly lásky, večného kolobehu
života a prepojenosti všetkých generácií.
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slovo o ikone

Zosnutie Bohorodičky
Milan Gábor
foto: pinterest.com

JJ

Početnú skupinu na ikone zosnutia
tvoria apoštoli, ktorí boli účastní na pozemskej rozlúčke s Božou
Matkou. Ich prítomnosť sa spomína aj
v bohoslužbe sviatku:
„Zásahom Božej prozreteľnosti zo
všetkých končín prišli svätí apoštoli a bozkom si uctili tvoje presväté
ruky...“ (stichyra z Veľkej večierne).
„Ctihodný zbor múdrych apoštolov
sa zázračne zhromaždil, aby slávne odprevadil do hrobu tvoje presväté telo...“
(sedalen utierne sviatku).
„Riadením Božím zo všetkých
končín zeme zišli sa apoštoli, aby ťa
pochovali, Bohorodička. Ale keď videli, že ťa tvoj Syn odnáša k nebesám,
radostne ťa pozdravili slovami Gabriela: ,Raduj sa, nositeľka Božstva, buď
požehnaná, jediná žena pre božské
materstvo nad anjelov vyvýšená.‘“ (stichyra
z utierne sviatku)

Apoštoli
Na niektorých ikonách sviatku sú zobrazení dvakrát. V hornej časti ikony zostupujú
na oblakoch k Bohorodičke v prítomnosti
anjelov. V dolnej časti ikony sú zhromaždení
pri lôžku Bohorodičky. Zázračné zhromaždenie apoštolov, ktorých anjeli na oblakoch

zhromaždili zo všetkých končín zeme (ich
počet symbolizuje dvanásť kmeňov Izraela),
je symbolickým vyjadrením zhromaždenia
všetkých národov v Jeruzaleme, ktoré sa
uskutoční v čase druhého slávneho príchodu
Krista na zem. Zázračné zhromaždenie apoštolov uvádza aj sv. Ján Damaský v homílii
sviatku Zosnutia Bohorodičky: „Tých, čo boli
roztrúsení po všetkých končinách zeme...,
na božský príkaz priviedol oblak akoby sieť
do Jeruzalema... Boli teda prítomní priami

z cirkevného práva

Spovedné tajomstvo
JJ

Jozef Miňo
Individuálna a úplná spoveď a rozhrešenie sú
jediným riadnym spôsobom, ktorým sa veriaci
v Krista, vedomý si ťažkého hriechu, zmieruje
s Bohom a s Cirkvou (porov. kán. 720 §1 CCEO).
Každý kňaz je viazaný spovedným tajomstvom.
Priame porušenie spovedného tajomstva je
hriechom, ktorého odpustenie – rozhrešenie je
rezervované Apoštolskému stolcu (porov. kán.
728 §1). Teda kňaz spovedník, ktorý by priamo
prezradil kajúcnika a jeho hriechy, sa dopúšťa
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ťažkého hriechu, ktorého rozhrešenie je rezervované Apoštolskému stolcu. Vyskytli sa prípady, keď kňaz mohol byť predvolaný ako svedok
na súd. Otázky sa mohli dotknúť aj skutočností,
ktoré patrili pod spovedné tajomstvo. Trestný
poriadok, zákon č. 301/2005, predpokladá, že
môže dôjsť k takej situácii, kde svedkom bude
osoba viazaná spovedným tajomstvom alebo
tajomstvom vyplývajúcim z pastoračnej starostlivosti skrze duchovný rozhovor. Preto zákon
dáva spovedníkovi právo nevypovedať: „Svedok
je oprávnený odoprieť vypovedať aj vtedy, ak
by výpoveďou porušil spovedné tajomstvo
alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola
zverená ústne, alebo písomne pod podmienkou

svedkovia a služobníci slova, aby pomáhali, ako sa patrilo, aj jeho Matke a aby
od nej prijali požehnanie...“
Túto skutočnosť nachádzame aj v apokryfných evanjeliách. „Vo chvíli, keď sa
Bohorodička chcela opýtať Jána, odkiaľ
a prečo prišiel do Jeruzalema, už všetci
učeníci stáli vedľa dverí jej izby, okrem
Tomáša. Prišli na oblaku a privítali sa
s Bohorodičkou skloniac v úcte hlavu so
slovami: ,Raduj sa, Mária, naplnená láskou, Pán s tebou!‘ ... Toto sú učeníci, ktorí prišli na oblaku: evanjelista Ján a jeho
brat Jakub, Peter a Pavol, Andrej, Filip,
Bartolomej, Matúš a Matej... Bohorodička sa im prihovorila: ,Prosila som svojho
Syna ešte pred tým, než podstúpil mučenícku smrť, aby ste všetci boli prítomní
v čase mojej smrti, a on mi prisľúbil tento
dar. Vedzte, že zajtra sa uskutoční moje
vystúpenie na nebo. Bdejte a modlite sa
so mnou, aby vás našiel pripravenými
v čase, keď sa zjaví Pán, aby zobral moju
dušu!‘ Všetci prisľúbili, že budú bdieť...
v bdení a za spevu žalmov a iných piesní
strávili celú noc.“
V dolnej časti ikony sú apoštoli zhromaždení okolo lôžka Bohorodičky. Jedna skupina
s apoštolom Petrom v popredí je umiestnená
pri hlave Bohorodičky a druhá s apoštolom
Pavlom pri nohách. Rozpoznať sa dá aj miláčik Pána – sv. Ján, ktorému Kristus na Golgote
visiac na kríži odovzdal do opatery svoju
Matku. Teraz sa skláňa k lôžku Bohorodičky
podobne ako pri Poslednej večeri k hrudi
Spasiteľa.

mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou
starostlivosťou.“ Kňaz alebo iný svedok aj pred
súdmi SR môže uplatniť výhradu spovedného
tajomstva. Ak došlo k takýmto prípadom, tak sa
nastolila v spoločnosti verejná otázka, kto môže
spovedníka viazaného spovedným tajomstvom
oslobodiť spod mlčanlivosti, aby súd mohol
konať. Samozrejme, zaznievali rôzne názory,
že to môže urobiť osoba, ktorá sa vyznávala
z hriechov, alebo biskup či Apoštolský stolec,
alebo Svätý Otec. Kánonické právo v žiadnom
zo svojich právnych predpisov nikomu nedáva
právomoc oslobodiť spovedníka od spovedného tajomstva. Teda žiadna autorita (ani svetská,
ani duchovná) nemá moc oslobodiť spovedníka
spod mlčanlivosti a dať mu právo rozprávať
o kajúcnikovi a jeho hriechoch vyznaných
vo sviatosti zmierenia.

www.casopisslovo.sk

Marta Gromošová
foto: montgomeryparks.org
JJ
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J. I. MASTILIAK

Mnohí z mojej generácie si spomínajú
na príklady z fyziky či matematiky o dvoch,
nedajbože troch autách, ktoré vychádzajú
buď z dvoch rôznych bodov, alebo v rôznom
čase z toho istého, a druhé má za domácu
úlohu to pomalšie dobehnúť vyššou rýchlosťou. Šoférovanie týchto čisto virtuálnych
motorových vozidiel bolo pre mňa odjakživa
mimoriadne náročné, azda to už vtedy súviselo s mojou funkciou spolujazdca motorového vozidla, keďže si aj po rokoch všimnem
kravatu chodca na druhej strane vozovky, ale
ani netuším, kto je na hlavnej ceste. Som jednoducho krajinkárka, kochám sa prírodou,
a vôňa benzínu a nafty nie je mojou značkou
parfumu.
Náš otec úlohy na pohyb, ako sa im
hovorilo, priam miloval a vyhľadával. Ako
železničiar si dokázal poradiť s akýmkoľvek
zadaním, neprekážalo mu dokonca ani to,
že sa kdesi v budúcnosti dané dopravné
prostriedky stretli. Presne určil čas i vzdialenosť od ktoréhokoľvek bodu. Brzdnú dráhu
a čas brzdenia mal otec v malíčku tiež, úlohy
zo školského kola matematickej olympiády
zvládal aj v dôchodkovom veku. Čo sa týka
nášho otca, viackrát sme ocenili aj dobrú
železničiarsku radu pri črevných ťažkostiach:
keď vám nesprávna kombinácia pokrmov
znenazdania zrýchli krok, pomôže polievková lyžica octu. Otec nás naučil cestovať
vlakom. Je to pohodlnejšie, kupé býva často
miestom nezáväznej konverzácie, degustácie

domácich koláčov a jabĺčok a výzvou pre
mamky vypražiť cestovateľom zopár rezníkov. K vlaku je pripojený jedálenský vozeň
s priemernou kávou a všetci železničiari sú
mimoriadne spoločenskí, a až na niekoľkých
vyložených hundrošov majú všetci zmysel
pre humor. Fyzika sa vo vlaku vyskytuje tiež
– klopenie trate, odpor vzduchu, parametre
lokomotívy a vagónov, koľajnice a vysoké
teploty vzduchu v lete...

príbeh

Preprava

Nechcem tu rozvíjať spomienkový optimizmus, ale spoločenská situácia núti našu
rodinu používať na presuny Faradayovu
klietku ako najdostupnejší spôsob prepravy.
V stiesnenom priestore sa cítim ako v kozmickej lodi. Páčky, svetielka, ciferníčky...
opäť moja bezmocnosť vo fyzike... Pri dlhej
ceste sa márne snažím vysvetliť svojmu
utrápenému žalúdku Newtonove zákony
a pohyb, resp. pokoj telesa v inerciálnej
a neinerciálnej vzťažnej sústave. Vzhľadom
na sedadlo vo vozidle som v pokoji, ale
už po naštartovaní motora a následnom
zvyšovaní jeho obrátok pri zrýchľovaní sa
celý môj žalúdok radostne rozbehne v diaľ...
Niekoľkokrát sa od srdca či skôr od žalúdka
vyobjímam so záchodovou misou, poutieram
si z čela ľadový pot, hlavu, zápästia a krk si
natriem alpou alebo mentolovým krémom,
vyhnem sa pohľadu do zrkadla, ktoré mi
ukazuje moju mŕtvolne bledú tvár a čierne
kruhy pod očami, zamknem dvere bytu a výťahom sa odveziem k autu, kde už na mňa
čaká zvyšok posádky. V kufri sú dômyselne poukladané hračky, oblečenie, tlakový
hrniec, knihy, veci na kúpanie a potraviny.
Môj muž dokáže poukladať batožinu ako 3D
puzzle, neostane ani kúsoček nevyužitého
priestoru, neprepadla by ani myšlienočka,
o materiálnych veciach ani nehovorím.
Sadnem si na miesto spolujazdca, zapnem
bezpečnostný pás, všetci sa spolu pomodlíme a ja s obavami počúvam jedovatý hlas
navigujúcej tety a kútikom oka pozerám
na displej na palubnej doske. Vzdialenosť
a čas príchodu. Zatváram oči, pevne sa držím
ruženca a začínam vyznávať svoju vieru.

Velitelia prichádzali na naše oddelenie ráno pri výdaji raňajok, ktoré donášali iní väzni
z kuchyne, tak isto pri obede a pri večeri. Keď bola vychádzka, najmä v nedeľu a v sobotu večer, vyviedli nás pred náš blok, chodili sme na blízkom priestranstve dvaja a dvaja
dookola a mohli sa spolu baviť alebo modliť. Ináč chodili dozorcovia na náš blok len
na kontrolu, často nevypočítateľnú. Pokiaľ si pamätám, aspoň v poslednom čase, pracovalo sa na dve zmeny.
Z prvých mesiacov spomeniem naše nedeľňajšie vychádzky s otcom Akvinasom OP,
keď sme sa spolu modlili ruženec po maďarsky. On sa tiež naučil maďarčinu v dospelom
veku, ale vedel ju lepšie ako ja. V Košiciach, kde bol posledné roky pred zrušením kláštorov, niekoľkokrát aj po maďarsky kázal. V ubikáciách na našom oddelení bol medzi nami
takmer od počiatku vdp. otec Trčka. V poslednom čase pred jeho smrťou v roku 1959 boli
naše postele prirazené k sebe. Dobre si pamätám na krásne rozhovory s ním. Niekedy
dôverne rozprával aj o svojich skúsenostiach ako predstavený viceprovincie. Posledné
Vianoce pred smrťou sa so susedom rozprával o tom, ako sa za jeho detských čias oslavovali Vianoce v jeho rodisku na Valašsku, a pritom tichučko zaspieval aj krásne nápevy
– koledy. No na chodbe striehol jeden veľmi mladý dozorca, ktorý bol u väzňov obávaný
a u svojich kolegov dozorcov, myslím, obľúbený. Začul ho spievať a postaral sa o to, aby
tento otec, starý – sedemdesiatdvaročný a chorľavý bol daný do „korekcie“ na samotu
na niekoľko dní, ktoré strávil v zime, o hlade, v miestnosti bez okna. To, myslím, značne
prispelo k tomu, že o niekoľko mesiacov neskôr, začiatkom roku 1959, otec zomrel. Keď
umieral, bolo to už k večeru, boli v izbe len starší spolubratia, ktorí už nechodili do práce, akiste aj z iných izieb. Jeho umieranie sledovali v dielni prostredníctvom posla.
(z knihy Ján Mastiliak: Hrsť spomienok)
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na každý deň

PONDELOK 10. október

Mučeníci Eulampios a Eulampia
Čítania: Flp 4, 10 – 23, zač. 248; Lk 7, 36 – 50, zač. 33
Keby tento bol prorokom, vedel by... (Lk 7, 39)
Keby ten môj Boh bol všemohúci, už by bola moja modlitba dávno
vypočutá. Keby ten môj Boh bol spravodlivý, nedopustil by toľko
neprávosti voči mne. Keby... Koľkokrát som už takto v mysli, ak nie
slovami, poprel Boží majestát? Na príklade farizeja Šimona môžem
vidieť, že Boh dokonale pozná moje myslenie i moje konanie. No
moje vlastné pochybnosti mi neumožňujú naplno si vychutnávať
eucharistickú hostinu lásky.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 11. október

Apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov
Čítania: Kol 1, 1 – 2. 7 – 11, zač. 249; Lk 8, 1 – 3, zač. 34 (rad.); Sk 8, 26
– 39, zač. 20; Lk 10, 1 – 15, zač. 50 (apoštolovi)
Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov, Jana,
žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im
vypomáhali zo svojich prostriedkov. (Lk 8, 2b – 3)
Ako posledné odchádzali od hrobu a ako prvé boli v nedeľu ráno
späť. Chorobou veriaceho človeka dneška je istá dávka „náboženskej
zdržanlivosti“. Len to akosi s tým Bohom nepreháňať. Raz do týždňa
ísť do chrámu, čímsi prispieť do zvončeka, ale inak si žiť viac-menej
slobodne od Boha. Ženy z okolia Pána Ježiša nám môžu byť vzorom
absolútnej oddanosti Bohu.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z dňa a apoštolovi (HS:
155, 286; PZ: 109, 258; HP: 110, 271)

STREDA 12. október

Mučeníci Probus a spol.
Čítania: Kol 1, 18 – 23, zač. 251; Lk 8, 22 – 25, zač. 37 (rad.); Ef 6, 10 –
17, zač. 233; Lk 21, 12 – 19, zač. 106 (sv.)
V istý deň nastúpil on i jeho učeníci na loď; a povedal im: „Preplavme sa na druhý breh jazera.“
I odrazili od brehu. (Lk 8, 22)
Učeníci poslušní Ježišovým slovám sa vydali
na plavbu. Zaiste boli skúsenými rybármi a určite
veľmi dobre poznali miestny kraj i počasie. Už pri
brehu mohli vidieť, že sa blíži veľká búrka a plavba
bude nebezpečná. Ak vo svojom živote konám podľa
Božieho slova, nemám sa čoho obávať, ani tých
najväčších životných búrok.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK 13. október

Mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika
Čítania: Kol 1, 24 – 29, zač. 252; Lk 9, 7 – 11, zač. 41
Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo,
a bol v rozpakoch... (Lk 9, 7a)
Naše zmysly sú samy osebe prázdne. Oči potrebujú
mať pred sebou obraz hmotného, uši potrebujú
vnímať počuteľný zvuk, jazyk cíti chuť len toho, čo sa
ho dotkne. To náš rozum uchováva všetky spomienky
na obrazy, zvuky a chute. Herodes počul o Ježišovi,
neskôr ho aj pri súdnom procese videl, no i tak
neuveril a nepochopil. Viera nežije z prázdnoty mojich
zmyslov, ale z plnosti môjho chápania.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ:
112; HP: 113)
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PIATOK 14. október

Prepodobná Paraskeva Trnovská
Čítania: Kol 2, 1 – 7, zač. 253; Lk 9, 12b – 18a, zač. 42 (rad.); Gal 3, 23 –
29, zač. 208; Mt 25, 1 – 13, zač. 104 (prepodobnej)
Rozpusť zástup, nech sa rozídu do okolitých dedín a osád pohľadať
si nocľah a jedlo, lebo tu sme na pustom mieste. (Lk 9, 12b)
Za čias Jakuba putovali jeho synovia do Egypta hľadať obživu. Našli
tam svojho zradeného a predaného brata Jozefa. Izraelský ľud
z dnešného Božieho slova prichádza na pusté miesto a nachádza tam
Mesiáša. Kde mám dnes ja hľadať a nachádzať, kde počúvať a nechať
sa poučiť? Kristus mi presne toto ponúka skrze Cirkev, chrám
a kňaza.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti prepodobnej. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 288; PZ: 260; HP: 273)

SOBOTA 15. október

Prepodobný Eutymios Nový
Čítania: 2 Kor 3, 12 – 18, zač. 174; Lk 6, 1 – 10, zač. 22
V istú sobotu išiel cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, mrvili
ich rukami a jedli. (Lk 6, 1)
Učeníci sa podľa židovského zákona dopustili hneď niekoľkých
priestupkov. Nielenže si počas soboty zaobstarávali jedlo, ale trhali
klasy obilia z úrody, ktorej časť ešte nebola odovzdaná Bohu. Farizeji
boli veľmi citliví na dodržiavanie zákona, domnievali sa, že Boha
možno nájsť v zákone. Zákon mi však umožňuje pri Bohu zotrvať, nie
si ho ním nahradiť.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ:
115; HP: 115)

NEDEĽA 16. október

Dvadsiata druhá nedeľa po Päťdesiatnici
Mučeník Longín Stotník
Čítania: Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Lk 8, 5 – 15, zač. 35
Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno
zrno padlo na kraj cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky pozobali. (Lk 8, 5)
Pri tomto podobenstve si vždy spomeniem na svoje
detstvo. Okrem družstevného poľa, na ktorom sme
sadili zemiaky, sme vlastnili aj záhradu, ako u nás
doma hovorilo, „nad valalom“. Bola to neveľká záhrada
v miernom kopci. Ale jednou jej časťou prechádzal
podzemný prameň vody do blízkej studne. V tom
mieste bola pôda taká mokrá, že sa tam skoro nikdy
nič neurodilo. Môj dedko tam vykopal veľmi hlbokú
jamu, do ktorej nahádzal jelšové drevo a uložil v nej
odvodňovacie trubky. Stálo ho to veľmi veľa námahy,
ale výraznejšie to nepomohlo. No dedko tam nikdy
neprestal siať. Rovnako sial zrnka obilia tam, kde
sa dala čakať úroda, i tam, kde bola pôda neúrodná
a samé bahno.
Ako vysvetľuje sám Pán Ježiš svojim učeníkom,
semenom z dnešného podobenstva je Božie slovo.
Ponúknuté je všetkým v rovnakej miere. Podobenstvo
nehovorí nič o tom, že si rozsievač dával pozor,
kam seje svoje zrno. Božie slovo je tu pre dobrých
i zlých, pre spravodlivých i hriešnikov. Božie slovo
sa neohlasuje podľa kategórií poslucháčov, je vždy
rovnaké a aktuálne pre všetkých. Božie slovo je tu
v hojnosti i pre nás. Som ochotný stať sa pre neho
dobrou pôdou?
Liturgia: Hlas 5. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu
(HS: 148; PZ: 101; HP: 102)
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PONDELOK 17. október

Prorok Ozeáš
Čítania: Kol 2, 13 – 20, zač. 255; Lk 9, 18 – 22, zač. 43
Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať. (Lk 9, 21)
Prečo Pán Ježiš tak razantne zakázal učeníkom hlásať Petrovo
vyznanie? Vari sa Peter zmýlil? Z iného miesta v Božom slove vieme,
že tieto slová neboli ľudskou múdrosťou, ale Božím zjavením.
Učeníci nemohli plne pochopiť božstvo Ježiša bez jeho smrti
a zmŕtvychvstania. Až keď boli svedkami Kristovho utrpenia, mohli
naplno pochopiť mesiášsky majestát Ježiša Krista. Aj utrpenie mi
v mojom živote má pomôcť hlbšie poznať Boha.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 18. október

Apoštol a evanjelista Lukáš
Čítania: Kol 2, 20 – 23; 3, 1 – 3, zač. 256; Lk 9, 23 – 27, zač. 44 (rad.);
Kol 4, 5 – 9. 14. 18, zač. 260b; Lk 10, 16 – 21, zač. 51 (apoštolovi)
A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba,
vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.“ (Lk 9, 23)
Nedávne olympijské hry ukázali, aké krásne je byť prvým. Možno
len o stotinu sekundy rýchlejším, o jeden bod šikovnejším ako
súper. Vo svojom duchovnom živote som tiež rád prvým, rýchlejším
a šikovnejším. No veľa ráz až do takej miery, že vo svojej pýche
a slepote „predbehnem“ i Krista. Dnešné Božie slovo mi ukazuje moje
miesto. Mám kráčať za Kristom, nie ho viesť svojím životom tak, ako
to vyhovujem mne.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti apoštolovi (HS: 289;
PZ: 262; HP: 275)

STREDA 19. október

Prorok Joel
Čítania: Kol 3, 17 – 25; 4, 1, zač. 259; Lk 9, 44 – 50, zač. 47
Napadla im myšlienka, kto z nich je väčší. (Lk 9, 46)
Učeníci túžili po sebarealizácií. Aj ja túžim po sebarealizácii.
Sebarealizácia na rôzne spôsoby: v povolaní, v zamestnaní,
v rodinnom živote, sebarealizácia vo farnosti či komunálnej
samospráve. Pán Ježiš učeníkom nebránil pri ich sebarealizácii, sám
ich posiela hlásať Božie slovo. Je to prirodzená a cenená vlastnosť
človeka. Sebarealizácia kresťana má byť motivovaná Kristovým
príkladom – nie iným vládnuť, ale slúžiť.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ:
111; HP: 112)

ŠTVRTOK 20. október

Veľkomučeník Artemios
Čítania: Kol 4, 2 – 9, zač. 260; Lk 9, 49 – 56, zač. 48 (rad.); 2 Tim 2,
1 – 10, zač. 292; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (sv.)
Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať,
aby zostúpil oheň z neba a zničil ich, ako to urobil Eliáš?“ (Lk 9, 54)
Ak by nám bola daná moc a možnosť odstrániť zo svojho okolia
neprajníkov a ľudí, ktorí nám z rôznych dôvodov nevyhovujú, veľmi
radi by sme to využili. Aj učeníci Ježiša Krista zahoreli touto túžbou
voči samárijskej dedine. Ale tou najúčinnejšou Kristovou silou je jeho
láska ku všetkým, tá mi dovolí odstrániť i mojich nepriateľov.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ:
112; HP: 113)

PIATOK 21. október

Prepodobný Hilárion Veľký
Čítania: Kol 4, 10 – 18, zač. 261; Lk 10, 1 – 15, zač. 50 (rad.) 2 Kor 9, 6 –
11, zač. 188; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (sv.)
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Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vyjdite
do jeho ulíc a povedzte... (Lk 10, 10)
Odmietnutie je trpká skúsenosť a môže vytvoriť akýsi blok či navodiť
dojem, že jeho dobre mienená služba a ochota boli vynaložené
márne. No dáva i možnosť začať odznova, oveľa dôslednejšie
a ochotnejšie slúžiť Bohu i blížnym. Zo zdanlivého konca
a neúspechu sa tak môže stať nečakaný začiatok čohosi nového. Pre
učeníkov to bola nová možnosť ohlásiť Božie kráľovstvo, ktoré sa
o čosi priblížilo.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 22. október

Apoštolom rovný Aberkios Divotvorca
Rímsky pápež Ján Pavol II.
Čítania: 2 Kor 5, 1 – 10a, zač. 178; Lk 7, 1b – 10, zač. 29 (rad.); Hebr 7,
26 – 8, 2, zač. 318; Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (svätému Aberkiovi)
Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju
strechu. (Lk 7, 6b)
Vedomie mojej nehodnosti a hriešnosti nemá ničiť moju vieru, ale,
naopak, má vo mne živiť nádej na spásu skrze Ježiša Krista. A nádej
sa má premeniť na bezpodmienečnú dôveru v Božie slovo. Takú silnú
dôveru a vieru, akú mal stotník, ktorý bol obdivovaný i samotným
Ježišom. Čím viac som si vedomý svojej nehodnosti a hriešnosti, tým
bližšie mám byť k Ježišovi.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ:
115; HP: 115)

NEDEĽA 23. október

Dvadsiata tretia nedeľa po Päťdesiatnici
Svätý apoštol Jakub, Pánov brat podľa tela
Čítania: 2 Kor 6, 11 – 18, zač. 215; Lk 16, 19 – 31, zač. 83 (rad.); Gal 1, 11
– 19, zač. 200; Mt 13, 54 – 58, zač. 56 (apoštolovi)
Ale on vravel: „Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.“ (Lk 16, 30)
Prečo sa boháč z dnešného Božieho slova dostal do pekla na miesto
múk? Pretože bol bohatý? Je množstvo bohatých, ktorí sú svätými,
a veríme, že sú v nebi. Pretože sa mal vo svojom živote dobre a mal
dostatok jedla? Potom by boli všetci chudobní a hladní v nebi a my by
sme boli odsúdení na peklo. Ocitol sa tam len preto, lebo ignoroval
Božie slovo, slová Mojžiša a prorokov. Bol síce veriacim človekom,
pretože už z diaľky spoznal Abraháma a nazýva ho svojím otcom.
No mal svoju vlastnú predstavu o tom, ako by mala jeho viera a život
vyzerať.
Vidno to pri rozhovore s praotcom Abrahámom, keď ho prosí
o posolstvo pre svojich bratov od mŕtveho Lazára. Abrahám mu
pripomína, kde je ukryté tajomstvo záchrany od večného trápenia.
A aký je postoj boháča? „Nie, otec Abrahám, ty sa mýliš, tak to
nebude fungovať, až keď niekto vstane z mŕtvych, až vtedy moji
bratia uveria.“
Nezmýšľam často podobne? Veď Cirkev je pre mňa zbytočná
inštitúcia a Božie slovo zastarané a neaktuálne. Veď to ja sám viem
najlepšie, čo treba urobiť, ako myslieť a aké skutky konať. Kto mi
čo má hovoriť do môjho života?! A tak sa poslušnosť Božiemu slovu
a Cirkvi dnes už jednoducho nenosí.
Boháč z podobenstva si žiadal znamenie zmŕtvychvstania. Toto
znamenie sa už udialo. Je realitou. Uverím mu a budem mu poslušný?
Liturgia: Hlas 6. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu a apoštolovi, kondák z hlasu, Sláva, kondák apoštolovi, I teraz,
podľa predpisu. Ostatné z hlasu a apoštolovi (HS: 149, 291; PZ: 103,
263; HP: 104, 276)
Mikuláš Jančuš
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Slovo deťom

Píše a kreslí Dada Kolesárová.

Ako Boží vyvolenci,
svätí a milovaní,
oblečte si hlboké
milosrdenstvo,
láskavosť, pokoru,
miernosť
a trpezlivosť.
(Kol 3, 12)

detská

Ahoj, deti! Ukončili sme sériu stretnutí, pri ktorých sme spoznávali skutky milosrdenstva. Čo myslíte, komu môžeme
milosrdenstvo prejaviť? Odpoveď je jednoduchá: každému človeku. Buďme milosrdní k tým, s ktorými sa stretávame, ale dôležité je, aby sme sa naučili byť milosrdnými aj sami k sebe.

S anjelom v srdci

Archanjel Rafael

To, či je človek
milosrdný, alebo
nie, možno vidieť
v praxi na každom
kroku z toho, ako sa
v konkrétnej situácii
zachová. A skutky
sú odrazom toho,
čím je naplnené
jeho srdce.
Urob si srdce
s anjelom, ktoré
bude pripomínať,
že v ňom má sídliť
dobro. Potrebuješ
dva výkresy rôznej
farby (najlepšie
bielej a červenej).
(1) Z oboch si podľa
šablóny vystrihni
polovicu srdca aj so
zárezmi. Pracuj
presne. (2) Potom
obe polovice
prepleť podobným
spôsobom, ako sa
tká látka. (3)
V dolnom cípe
srdca prilep k sebe
obe polovice, aby
sa ti srdiečko
nerozpadlo. (4)

Vieš, v ktorej biblickej knihe sa spomína
archanjel Rafael? Otvor si Starý zákon,
a tam nájdeš Knihu Tobiáš. Je to zaujímavý príbeh (skoro ako z rozprávky)
o mladom mužovi Tobiášovi, jeho otcovi
Tóbim a neveste Sáre. Tóbi mal uloženú
časť majetku u svojho priateľa. Chcel,
aby mu peniaze priniesol jeho syn
Tobiáš. Nechcel však, aby sa na cestu
vybral sám. Ako sprievodca sa ponúkol
neznámy muž. Vďaka jeho múdrosti
a ochrane Tobiáš šťastne priniesol otcovi
majetok a získal aj krásnu a múdru Sáru.
To, že sa volá archanjel Rafael, im prezradil až na konci cesty, a okrem toho ich
poučil:
„Dobrá je modlitba s pôstom a  so
spravodlivosťou. Lepšie
je mať málo, ale spravodlivo, ako veľa, a zločinne.
Lepšie je konať skutky,
 ako kopiť zlaté
poklady.  vyslobodzuje zo smrti a očisťuje
od každého hriechu. Tí,
čo preukazujú , budú
sa tešiť z dlhého života.
Ale tí, čo páchajú hriech
a neprávosť, sú nepriateľmi vlastného života.“
(Tob 12, 8 – 10)
Popremýšľaj, aké slová
v texte chýbajú. Pošepnem ti, že súvisia s milostivým rokom, ktorý
prežívame.

Komiks
Synku, prišli cudzinci.
Budeš im robiť
sprievodcu.

A odkiaľ
prišli?

1

2
3

4

šikovné
Mozaiková súťaž Máš
ruky? Určite.

Príbehy poslušníka
Nie.Toto
odo mňa
...

...
nemôžete
chcieť.

Ja
k takým
pohanom
nejdem.

Načo
sem
prišli?

Počkaj!
Na niečo si
zabudol.

o redakčný poklad
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 redakcie. Najšikovnejší mozaikár dostane redakčný poklad. Čo v ňom nájde? Veľa drobných prekvapení z našej Detskej mozaiky.
Naozaj?

Na Ježiša a na
to, kým si bol
predtým, ...

... než
ťa
povolal.

A
na čo?

Myslím, že
z Číny.
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Nedeľná svätá liturgia (11.15 h)
09.10. Kostol sv. Jána Krstiteľa, Solivar, Soľná Baňa
16.10. Kostol sv. Jána Krstiteľa, Solivar, Soľná Baňa
23.10. Kostol sv. Jána Krstiteľa, Solivar, Soľná Baňa
Večer mladých
07.10. SPŠ drevárska v Prešove, Bardejovská 24 (18.00
h), spoločenská miestnosť
Večer chvál
20.10. SPŠ drevárska v Prešove, Bardejovská 24 (18.00
h), spoločenská miestnosť
Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie
02.11. Prešov-Sekčov, cerkev (18.00 h)

oznamy a inzercia

SLOVO na rok 2017

Koinonia sv. Ján Krstiteľ

Príspevok na Slovo do 21. novembra 2016:
• za odber 1 až 10 ks z každého čísla je minimálne vo výške 17 eur/ks;
• za odber 11 a viac ks z každého čísla je minimálne vo výške 14 eur/ks.
V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2018. Ak máte záujem o ďalší nástenný
kalendár na rok 2017, jeho cena je 1,50 eur/ks.
E-SLOVO – Ak chcete, môžete Slovo dostávať elektronicky cez našu novú webovú stránku.
Treba kontaktovať redakciu na slovo5@grkatpo.sk alebo 051/7731 481 a uviesť dátum platby
alebo pri platbe v poznámke uveďte svoj e-mail a VS 9999.
Príspevky môžete uhradiť poštovým poukazom alebo prevodom na účet
3210 206 959/0200; SK45 0200 0000 0032 1020 6959, KS: 0558, ŠS: 2017, VS: vaše PSČ.
Do poznámky uveďte svoje meno a počet kusov. Viac informácií: 051/77 31 481, 0911 711 263,
slovo@grkatpo.sk.

Blahoželáme
V týchto dňoch sa dožili krásnych 65 rokov života a zároveň
43 rokov spoločného života
manželia Miloš a Marcela Kurucovci zo Zemplínskeho Hradišťa.
Otec, mama, ďakujeme za dar
života, za vaše modlitby, lásku
a starostlivosť. Do ďalších spoločných rokov života vám
vyprosujeme hojnosť Božích milostí, pevné zdravie,
veselú myseľ a veľa príjemných chvíľ prežitých v kruhu
milujúcej rodiny.
vďačné deti, dcéra Marcela s manželom Róbertom,
syn Miloš s manželkou Luciou a vnúčatá Dianka, Robko, Jakubko a Laurinka
Drahý duchovný otec Jarko Pasok, k vášmu jubileu
40 rokov života vám prajeme hojnosť Božích milostí,
ochranu našej Presvätej Bohorodičky, pevné zdravie
a všetko najlepšie vo vašej pastoračnej činnosti. Nech
vás Boh žehná na mnohaja i blahaja lita!
veriaci z Ruskej Novej Vsi
8. septembra oslávil životné jubileum 45 rokov života duchovný otec Ladislav Praščák.
Drahý náš duchovný otec, prijmite od nás úprimné blahoželanie k vášmu sviatku. Nech vás
v ďalších rokoch života Ježiš Kristus posilňuje, nech vás Svätý Duch osvecuje a Presvätá
Bohorodička, s ktorou svoj sviatok slávite, ochraňuje.
Vrúcne vám ďakujeme za povzbudivé slová aj obetavú
prácu pri zveľaďovaní nášho chrámu. Do ďalších rokov
nám prajeme pevné
zdravie, pokoj, lásku a ochranu Božej Matky na mnohaja i blahaja lita.
vaši vďační veriaci z Vole
Duchovný otec Martin Mikula oslávil 17. septembra
40 rokov života. Prajeme vám, drahý otec, z úprimného srdca veľa Božích milostí a ochranu Božej Matky,
pevné zdravie vám i celej rodine. Pri tejto príležitosti
sa vám chceme, drahý otec Martin, poďakovať za roky
vášho pôsobenia u nás, za obetavú duchovnú službu.
Zvlášť sa vám chceme poďakovať za obrovské úsilie pri
budovaní novej farskej budovy. Ďakujeme!
vaši bývalí veriaci z Iňačoviec
1. októbra oslávil 40. narodeniny otec Jozef Greško.
Srdečne blahoželáme a do ďalších rokov vyprosujeme
hojnosť Božích milostí, darov Svätého Ducha, dobré
zdravie a ochranu Presvätej Bohorodičky. Na mnohaja
i blahaja lita!
s láskou manželka Danka s deťmi,
rodina Greškovcov a Hrabčákovcov
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Duchovný otec Marek Mikitka oslávi 13. októbra krásne jubileum – 40 rokov života. Drahý náš otec Marek,
k vášmu okrúhlemu jubileu vám chceme zapriať pevné zdravie, veľa síl, lásky, radosti a požehnania od nebeského Otca. Na vašej duchovnej ceste vám vyprosujeme hojnosť Božích milostí, darov Svätého Ducha,
pomoc a starostlivú ochranu Presvätej Bohorodičky.
Na mnohaja i blahaja lita!
s úctou a modlitbou veriaci z Červenej Vody
13.októbra oslávi 40. narodeniny otec Marek Mikitka
z Červenej Vody. Z úprimného srdca mu želáme pevné zdravie, hojnosť Božích milostí a ochranu Presvätej Bohorodičky, aby mohol obohacovať sväté liturgie
v chráme, kde pôsobí. Zo srdca želajú milujúci rodičia
a sestry Tatiana a Anička s rodinami. Na mnohaja i blahaja lita!
28. septembra oslávil náš duchovný otec Róbert Demko svoje životné jubileum – 40 rokov života. Drahý náš
otec, v týchto dňoch ďakujeme nebeskému Otcovi
za to, že nám poslal do Vojčíc dobrého pastiera. Ďakujeme Bohu za kňaza, ktorý láskavým srdcom denne rozdáva Kristovo slovo a telo a učí nás, ako máme
žiť, aby sme dosiahli nebeské kráľovstvo. Ďakujeme
za prácu vo farnosti a za kázne, ktoré prenikajú do našich sŕdc. K životnému jubileu vám radostne blahoželáme, v modlitbách za vás ďakujeme a vyprosujeme vám
pevné zdravie, silu Svätého Ducha pod ochranou Presvätej Bohorodičky medzi vašimi najbližšími aj v kruhu
celej farskej rodiny. Do ďalších rokov vašej ťažkej, ale
krásnej práce vám zvolávame Mnohaja i blahaja lita!
veriaci z farnosti Vojčice
28. septembra oslávil 40 rokov
života otec Róbert Demko. Vyprosujeme vám pevné zdravie,
dary Svätého Ducha, hojnosť
Božích milostí a ochranu nebeskej Matky Márie. Na mnohaja
i blahaja lita!
s úctou a láskou veriaci z Hriadok
SPOMíname
11. októbra uplynie 15 rokov
od chvíle, keď nás opustil náš
drahý otec, manžel a dedko
Ján Ferko zo Sečoviec. S láskou
a vďakou naňho spomína manželka Anna, dcéra s rodinou
a syn s rodinou.

15. októbra uplynie 20 rokov od smrti otca Štefana
Lazora CSsR. Pri tomto výročí ďakujeme všemohúcemu Bohu za požehnané 25-ročné pôsobenie tohto
výnimočného kňaza v našej farnosti. Dodnes z neho
čerpáme. Večná vám pamiatka!
veriaci z Topolian
OZNAMY
Modlitbová iniciatíva Zo srdca Európy
V súvislosti s predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie vznikla celoslovenská modlitebná iniciatíva
s názvom Zo srdca Európy. Vyzýva kresťanov z celého Slovenska modliť sa v období najbližšieho polroka za jednotlivé krajiny Európskej únie. Každý týždeň
počas slovenského predsedníctva je venovaný jednej
členskej krajine EÚ, za ktorú budú prebiehať modlitby
v kostoloch a v rehoľných aj laických spoločenstvách
po celom Slovensku. Modlitebnú iniciatívu organizuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
a Fórum kresťanských inštitúcií. Oficiálne ju podporila Konferencia biskupov Slovenska (KBS) a kresťanské
platformy ako Kresťania v meste či Mládež pre Krista.
Viac o iniciatíve, rozdelenie dátumov medzi členské
krajiny a modlitebné úmysly na aktuálny týždeň nájdete na www.zosrdcaeuropy.sk.
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
____________________________________________
Výškové práce ‒ opravy a maľovanie striech, fasád aj
interiérov; výmena a montáž odkvapových žľabov; rizikový výrub stromov v blízkosti budov a na cintorínoch.
Mobil: 0917 235 829, 0905 467 937;
mejl: zakmichalovce@stonline.sk
cenník inzercie
http://casopisslovo.sk/redakcia/

29

program

TV LUX
09.20 Animované príbehy NZ – detský
program 11.50 Prehľad katolíckych periodík (PKP) 16.30
Zlatá niť viery na Britských ostrovoch 2 (1) – trojdielna
dokudráma približuje dejiny Katolíckej cirkvi vo Walese,
kam prišli prví kresťania s rímskou armádou už v 2. storočí po Kr. 17.30 Tak ďaleko a tak blízko – benediktínski
a cisterciánski mnísi a mníšky v Guinei, Brazílii, Vietname,
Indii; komunity plné nadšenia, mladosti a energie; ako
kedysi pred stáročiami v Európe, pri zrode mníšstva
19.50 PKP R
J08.10. (sobota) 08.20 Čo meno, to svätý – detský program
16.45 Gréckokatolícky magazín (GkM) R 17.20 PKP R
17.30 Mariánske jubileum, modlitbová vigília – priamy
prenos z Vatikánu 20.25 Genezis – film P 2
J09.10. (nedeľa) 08.00 Klbko – detský program 10.30
Svätá omša z Vatikánu 13.30 Akatist požehnania rodín
– pobožnosť pred ikonou Svätej rodiny P
J10.10. (pondelok) 07.40 Týždeň s... – relácia o farnosti
Turčianske Teplice P 11.40 Peter medzi nami – vzdelávací
program P 16.05 GkM R
J11.10. (utorok) 09.20 Animované príbehy NZ – detský
program 16.30 Bez hraníc: Misionár kameramanom –
dokument P 20.50 Gréckokatolícky magazín
J12.10. (streda) 01.50 GkM R 15.30 Ruženec z Lúrd
20.10 (PKP)
J07.10. (piatok)

16.30 Staroslovanské centrá: Kopčany –
dokument P 21.40 Zlatá niť viery na Britských ostrovoch
2 (2) – dokudráma
J13.10. (štvrtok)

30

09.20 Animované príbehy NZ – detský
program 11.50 PKP 17.30 Terezkino tajomstvo – dokument P 19.50 PKP R
J15.10. (sobota) 16.45 GkM R 17.20 PKP R 20.25 Ivetka
a hora – film o duchovnej skúsenosti jedného dievčaťa
na hore Zvir P 2
J16.10. (nedeľa) 01.50 Shalome – tanečná verzia biblického príbehu o Jánovi Krstiteľovi, Herodesovi, Herodias
a jej dcére Salome 10.00 Gréckokatolícka svätá liturgia
sv. Jakuba z Michaloviec; slávi vladyka Milan Chautur,
košický eparcha
J17.10. (pondelok) 16.05 GkM R
J18.10. (utorok) 13.30 Runiverz – publicistická relácia
približujúca vysokoškolský život a jeho špecifiká 16.30
Dedičstvo otcov: Kláštorisko – dokument 20.50 Gréckokatolícky magazín
J19.10. (streda) 01.50 GkM R 20.10 PKP
J20.10. (štvrtok) 16.30 Staroslovanské centrá: Kostoľany
pod Tríbečom – dokument P 21.40 Zlatá niť viery na Britských ostrovoch 2 (3)
J21.10. (piatok) 11.50 PKP 16.00 Vzťahy: Postupne
do neba – vzdelávací program P 17.20 PKP R
J22.10. (sobota) 11.45 PKP 16.45 GkM R 17.20 PKP R
20.25 Abrahám – film P 2 (1)
J23.10. (nedeľa) 16.00 V škole Ducha – vzdelávací program P
J14.10. (piatok)

TV NOE
10.10 Řím, hlavní město víry (5) – dejiny
rímskej cirkvi prerozprávané cez príbehy svätcov
J08.10. (sobota) 16.40 Příběhy odvahy a víry: Ostrov
Sachalin (15) – dokument o histórii prenasledovania
kresťanov v komunistickom Rusku
J09.10. (nedeľa) 10.30 Mše svatá z Náměstí sv. Petra
v Římě
J10.10. (pondelok) 06.05 Hadath Baalbek – dokument
o práci sestier saleziánok v Libanone 18.00 Tóny v tichu
– dokument slovenského Ústavu pamäti národa
J11.10. (utorok) 07.45 Mír v Nigérii ohrožen 21.05 Řeckokatolický magazín (ŘkM)
J12.10. (streda) 11.00 Kazachstán, poutní kostel – dokument o ľuďoch v Kazachstane 15.10 Dvanáct rwandských
mučednic – dokument
J13.10. (štvrtok) 11.45 Bible pro nejmenší 16.35 ŘkM R
17.30 Duchovní malby (1) 18.30 Bible pro nejmenší –
Šalamoun
J14.10. (piatok) 07.05 Řád svatého Huberta – dokument
o histórii, súčasnosti a pôsobení tohto rádu
J15.10. (sobota) 10.10 Ohlédnutí za Krakovem (5) 12.45
Mír v Nigérii ohrožen 18.30 Bible pro nejmenší – prorok
Eliáš 23.45 ŘkM R
J07.10. (piatok)

08.30 ŘkM R 10.20 Mše svatá se svatořečením z Baziliky sv. Petra v Římě 15.00 Zabetonovaný
v Bohu – príbeh obrátenia Branislava Škripeka
J16.10. (nedeľa)

www.casopisslovo.sk

09.00 Pro větší slávu: Skutečný příběh
Kristiady – mexický hraný film
J18.10. (utorok) 21.05 Řeckokatolický magazín (ŘkM)
J19.10. (streda) 11.00 Bělorusko: Květ mezi trny – obnova
Katolíckej cirkvi v Bielorusku 18.30 Bible pro nejmenší
– Jonáš
J20.10. (štvrtok) 09.45 Návrat – príbehy ľudí, ktorí našli
cestu zo závislostí 16.00 ŘkM R
J21.10. (piatok) 11.45 Bible pro nejmenší 13.05 Duchovní
malby (2) 22.35 Stopy ve sněhu – dokument o pašovaní
literatúry do Československa v čase totality
J22.10. (sobota) 23.25 ŘkM R
J23.10. (nedeľa) 10.00 ŘkM R 16.25 Poselství svatých:
Matka Tereza
J17.10. (pondelok)

LUMEN
20.00 ÚV hovor: Voltiž – šport, ktorý spája
obratnosť, zručnosť a eleganciu pohybu; hostia: členovia
klubu Slávia UVLF Košice
J08.10. (sobota) 09.30 Odev dominikánov a spojitosť
rehole s modlitbou ruženca 10.00 Milosrdní ako Otec (1);
hosť: don Marián Husár 18.00 Emauzy – gréckokatolícka
svätá liturgia z baziliky minor v Michalovciach; slávi
vladyka Milan Chautur, košický eparcha
J07.10. (piatok)

06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00
Milosrdenstvo v duši – rozhlasová hra 14.00 Ako môže
naprotechnológia pomôcť páru prirodzene počať dieťa?

J09.10. (nedeľa)

1
q

Človek bez Solmizačná
politickej
slabika
príslušnosti

Autor:
Vladimír
Komanický

RTVS
DVOJKA
J09.10. (nedeľa) 07.20 Národné kultúrne pamiatky:
Červený kláštor – dokument o stredovekom kláštore
10.30 Slávnostná svätá omša pri príležitosti odpustovej
slávnosti sv. Františka z Assisi 13.30 Orientácie 19.30
Slovo 02.45 Slovo R
J14.10. (piatok) 12.35 Orientácie R
J16.10. (nedeľa) 09.30 Orientácie 10.00 Bohoslužba –
archijerejská svätá liturgia z dreveného Chrámu sv.
archanjela Michala z Uličského Krivého; slávi Mons.
Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita 19.30
Slovo 02.35 Slovo R

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
J09.10. (nedeľa)

v Košiciach

09.05 Svätá omša z Dómu sv. Alžbety

J16.10. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka
Xaverského v Banskej Bystrici
J23.10. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby Božie z Bardejova
J30.10. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby Božie zo Slavošoviec

rádio regina
J14.10. (piatok) 18.15 Rádio noviny: Duchovné slovo
(po rusínsky; otec Ivan Barna)

Zmena programu vyhradená.

06.05 Modlitba prvej hodinky 14.00
Pestúnska starostlivosť: Príbehy náhradných rodičov

J23.10. (nedeľa)

Umelecký
smer

Vrchol sťžňa

Nevoľník

3
q

relax

Pomôcky: It, Hlasno skrič
Amatol, Alit

08.30 Pozdravujeme vás, krajania; hosť:
Michal Czinege, ktorý žije s rodinou vo Fínsku
J11.10. (utorok) 16.30 Duchovný obzor: Predstavujeme
cirkevných otcov; hosť: otec Ján Krúpa
J12.10. (streda) 18.00 Svätá omša zo Svätyne Božieho
milosrdenstva v Smižanoch v rámci plenárneho zasadnutia KBS
J15.10. (sobota) 09.30 Územie vzniku Rehole kazateľov
10.00 Milosrdní ako Otec (2); hosť: don Marián Husár
20.15 Od ucha k duchu: Zákulisné novinky z kresťanského
internetového magazínu Cesta plus
J16.10. (nedeľa) 06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00
Fatimské deti – rozhlasová hra 14.00 Ako s dieťaťom
vyberať strednú školu? Hostia z centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie
J17.10. (pondelok) 16.30 Nosenie detí v šatke alebo ergonosiči; hostia: členovia občianskeho združenia Nosma
J18.10. (utorok) 20.00 Duchovný obzor: Chrám, dom
Cirkvi; hostia: Peter Staroštík a Štefan Fábry
J19.10. (streda) 16.30 Lupa: Rímskokatolícka farnosť
Buzitka
J21.10. (piatok) 21.00 Jazzový klub: Václav Neckář
a priatelia
J22.10. (sobota) 09.30 Dominikánske kláštory v stredoveku 10.00 Milosrdní ako Otec (3); hosť: don Marián Husár
18.00 Emauzy – svätá omša z Kostola Najsvätejšieho
Spasiteľa v Bratislave
J10.10. (pondelok)

Verdiho opera

Vedel

Stupaj

Surovina
na výrobu
cukru

Lapaji

L O P A T Y K O S A P O N Á T H E

Sufix

R E T

Domácke
mužské
meno

Predložka,
pred

E V Ž S H K E O Y I A A E T A S O

Česká polit.
strana

Český lekár

A L O A O L Č S T L J V T

Značka klavíra

Nie mŕtvi

EČV Kežmarku

Predpona
superlatívu
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49 v Ríme
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K R E S Ť A N S K Ý I
Prací prášok

A I

Sťahovací
záves

Horná
končatina

Rodidlá

Predložka od

Vodný kvet
Portlandský
slinok

2

Bývalý textilný
podnik

Hornina
z ktorej sa
vyrába kov

Krídlo
Chem. značka
astátu
MPZ áut
Slovenska

Príbuzný
Označenie
pre kus
Nech po česky

2016 / 21
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Legenda: ACYLY, AKTY, BALET, CIELE, EPARCHA, ESKIMÁK, ETÍN,
FAGOT, FILMY,GOLIER, HOTEL, KARTY, KOSTRA, KRESŤAN, KREVETY,
KYSAK, LIMITA, LITVA, LOPATY, MAMUTY, MAREC, MARŽA, MIECHA,
OCTAN, OSIVO, PASTEL, PREDAJ, RODINA, ROZCHOD, SALVY,
SAPONÁT, SKLAD, SLIAČ, SÚBEH, SVADBA, ŤAŽBA, TESLA, TRASA,
TROSKA, TÝFUS, ÚSTAV, VAVRO, VESTY, VNEMY, VREDY, ZMES,
ZVESTI, ZVYKY, ŽIACI, ŽIVOT, ŽUMPA.

Tyl, po česky

Tajničku osemsmerovky tvorí 38 nevyškrtaných písmen.

Voltampér

Autor: Marek Pataky

u

Pokladňa

E E S A I

T P Z V Y K Y L Y C A A Y Á N A Y

Udrelo
po hlave
q

I

O M A M U T Y R O Z CH O D M C D S

Ľud, po česky
Sumerský boh
neba

I

S V Z S O A A P I Á S R R N L

G O L

Obruba
obrazu

Trhavina

T R T

I O R P

S Ž I V O T

F R E L C V A P K K M U V Ž A I V

Predložka

Neponáral
do vody

Existuje

I

A B N O K E S T K T D D Ý S Ž C I

Rhesus factor

Ťažné zviera

Í N E N Ú T A R A N A Ý Y K

A R T E L A B E S V E B A S T Ť

M
Ono,
po anglicky

Správne riešenia z čísla 18: Krížovka: Odpustky sú zakúšaním
svätosti Cirkvi. Osemsmerovka: V chudobných vidíme tvár Krista,
ktorý sa pre nás stal chudobným.
Výherca: Juraj Špak z Brezovice nad Torysou
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
16.10. Liturgia sv. Jakuba; slávi Mons. Milan Chautur CSsR, košický eparcha; priamy prenos v TV LUX
(10.00 h)

Automatizácia
chrámových zvonov

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.

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...).

Vežové hodiny

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.
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

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.

Patent

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.

Osvedčenie a typová skúška
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.

Samozrejmosťou je záruka 3 roky a 6 rokov na vykonané práce.
Elmont Albín IVÁK • Stredná Roveň 1267/10 • 034 84 Liptovské Sliače
Ing. Patrik IVÁK – 0905 518 786 • Ing. Bystrík IVÁK – 0905 941 321

www.ivakzvony.sk

Sigord, centrum.rodina@gmail.com, 0903 983 316-7
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
04. – 06.11. Kurz Biblia a peniaze. V Biblii je dvakrát
viac veršov o peniazoch ako o viere a modlitbe dohromady. Vedeli ste to? Súvislostí medzi Božím slovom a našimi financiami je viac, ako si často myslíme. Preto ak chcete viac spoznať Božie zásady, ktoré
môžu usmerniť vaše finančné hospodárenie, tento
kurz vám pomôže. Príspevok je 50 eur za osobu.
11. – 13.11. Duchovné cvičenia pre rozvedených
a nesviatostne sobášených. Ľudia žijúci v nesviatostnom zväzku tiež zdieľajú s ostatnými Božiu starostlivosť. Nie sú exkomunikovaní, sú naďalej členmi
Cirkvi, hoci z rôznych dôvodov prežívajú bolesť odlúčenia od sviatosti pokánia a Eucharistie. Príspevok
je 50 eur za osobu.
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
gmcbarka.sk, 057/449 02 90
21. – 23.10. Kurz Filip. Peter Lipták & tím. Veková
kategória účastníkov je od 14 rokov.
04. – 06.11. AŠAD – Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka
11. – 13.11. Víkend v Bárke – vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu Stropkov a Giraltovce. Veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov.
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, koordinátor mladých: Miroslav
Chorendžák: mirec.chorendzak@gmail.com
11.10. SDM Krakov 2016, beseda, svedectvá a zdieľania
účastníkov a kňazov (17.45 h)
18.10. Choďte a učte všetky národy – ako vyzerá misijné
pôsobenie v Afrike (17.45 h
Košice, Moyzesova 9 (budova Minerva),
mraz.martin@grkatke.sk, unipas.grkatke.sk
Pondelok 19.30 Liturgia na niektorom z vysokoškolských
internátov
Utorok, streda, štvrtok 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00
Stretnutia, osobné rozhovory a konzultácie
Utorok 19.30 Liturgia na niektorom z vysokoškolských
internátov
Streda 17.00 Liturgia pre vysokoškolákov (Katedrálny
chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky); 18.00 Stretnutie/Beseda (Minerva/GKFÚ Košice-Staré Mesto)

UNIPAS

K vežovým hodinám ponúkame zadarmo diaľkové
ovládanie zvonov.

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643
05.11. Fatimská sobota (10.00 h)
06.11. Malá púť (09.00 h)

GMPC

Ozvučenie kostolov

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

Klokočov, www.klokocovgrkat.sk
14.10. Modlitby exorcizmu, hosť: páter Elias Vella
(17.00 h)
11.11. Modlitby exorcizmu (17.00 h)

bárka

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

Osvetlenie chrámov
a kompletná elektrifikácia
chrámu

25.10. Modlitby pri relikviách bl. Metoda; Moleben
k bl. Metodovi, svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (09.00 h); ruženec, Moleben k bl. Metodovi,
svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (16.30 h)
05.11. Fatimská sobota (08.30 h)

sigord

Digitálne zvony
s hodinovým odbíjaním

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

16.10. Svätá liturgia a modlitby so šatkou – relikviou sv. Gerarda nad ženami v požehnanom
stave a tými, ktoré majú problém s tehotenstvom (18.00 h)

pútnické miesta

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
05.11. Fatimská sobota (10.00 h)
06.11. Liturgia so spoločenstvom Koinonia Ján Krstiteľ (10.00 h)

