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Ruténska cirkev
JJ Andrej Škoviera
J� foto: Juraj Gradoš

Inšpirácia u susedov
Na začiatku 17. storočia na žiadosť grófa 
Juraja Drugeta prišiel biskup Atanáz Kru-
pecký z Przemyšľa, teda z územia, kde sa 
už uplatnila Brestská únia (1596). Pomerne 
dlho pôsobil medzi východnými kresťan-
mi na drugetovskom panstve, pričom asi 
päťdesiat kňazov získal pre myšlienku únie. 
Uvádza, že mali jedinú podmienku, aby sme-
li konať bohoslužby v byzantskom obrade.
S jeho pôsobením sa viaže aj významný 

pokus o obnovenie jednoty v roku 1614, 
teda necelých osemnásť rokov po uzatvo-
rení Brestskej únie. Na sviatok Zostúpenia 
Svätého Ducha sa v Krásnom Brode kona-

la odpustová slávnosť, pri ktorej mal byť 
posvätený nový monastiersky chrám. Pri 
tejto príležitosti mala byť vyhlásená aj únia 
s Rímskou cirkvou, ale odporcovia únie 
pobúrili ľud a prišlo k násilnému stretu, pri 
ktorom biskup A. Krupecký skoro prišiel 
o život. Drugetovskí vojaci vzburu potlačili, 
ale k zjednoteniu neprišlo. Zdá sa, že A. 
Krupecký spolu s Jurajom III. Drugetom 
jednoducho chceli aplikovať Brestskú úniu 
na území Drugetovcov bez nejakého ďalšie-
ho rozsiahlejšieho vyjednávania.

Personálne únie
Ďalšie obdobie možno označiť ako obdobie 
personálnych (osobných) únií. Išlo o taký 
model jednoty, aplikovaný napríklad v Os-
manskej ríši, kde osobné zjednotenie bisku-
pa akoby zaručovalo jednotu celej eparchie 
s Rímskou cirkvou. Mukačevský biskup Ján 

Gregorovič (1627 – 1633) udržiaval kontakt 
s gréckokatolíckym kyjevským metropolitom 
Veliaminom Rutským, k únii však pravdepo-
dobne ešte nepristúpil, alebo iba tajne (pro 
foro interno).
Jeho nástupca Bazil Tarasovič (1634 – 1651) 

bol z Mukačeva Jurajom I. Rákocim vyhnaný 
pre svoje prounijné zmýšľanie. Tarasovič 
v roku 1642 zložil vo Viedni vyznanie katolíc-
kej viery a utiahol sa na východné Slovensko. 
Keď však toto územie v roku 1643 dobyli pro-
tihabsburskí povstalci, Tarasoviča uväznili. 
Ten nakoniec pod nátlakom svoje katolícke 
vyznanie odvolal, pravdepodobne aj preto, 
aby zabránil prevzatiu biskupského stolca 
kalvínsky orientovanému kňazovi Jánovi 
Juskovi. Sám Tarasovič pred svojou smrťou 
v roku 1651 navrhol za svojho nástupcu 
baziliána Petra Partenija Petroviča, hlavného 
aktéra Užhorodskej únie. Aj z toho vidno, že 
bol zjednoteniu stále priaznivo naklonený.

Dva pohľady na stretnutie 
v Užhorode
Na sviatok sv. Juraja (24. apríla) 1646 sa 
v kostole Užhorodského zámku zhromaždilo 
šesťdesiattri východných kňazov (asi desa-
tina z celkového počtu vyše šesťsto kňazov 
eparchie), jágerský rímskokatolícky biskup 
Juraj Jakušič a dvaja gréckokatolícki baziliáni 
Peter Partenij Petrovič a Gabriel Kosovický. 
O stretnutí máme dva písomné dokumenty, 
ktoré si navzájom značne protirečia. Prvý, 
objavený len minulý rok, bol podpísaný 
priamo na mieste. Je prakticky deklaráciou 
poslušnosti a bezvýhradného podriadenia sa 
latinskému biskupovi a zrieknutia sa vlastné-
ho biskupa. Pripravil ho niekto z okruhu bis-
kupa Jakušiča zrejme ešte pred stretnutím. 
Druhý spísali gréckokatolícki kňazi v roku 
1652 ako list rímskemu pápežovi Inocentovi 
X. Ten, naopak, hovorí, že východní kňazi 
si na stretnutí dali tri podmienky na prijatie 
únie – zachovanie obradu, zachovanie práva 
voľby vlastného biskupa a napokon sociálne 
zrovnoprávnenie východných kňazov s la-
tinskými. Tieto podmienky biskup Jakušič 
údajne prijal.

Rozhodujúca voľba
Mnísi a kňazi, ktorí sa v roku 1651 zišli v Mu-
kačeve, zvolili veľkou väčšinou (370 hlasov 
z asi 400 prítomných) za nového biskupa 
Petra Partenija Petroviča, veľkého horliteľa 
za obnovenie jednoty. Práve tu sa prejavila 
jasná vôľa väčšiny po jednote.
Celkovo možno konštatovať, že obnovenie 

jednoty bol pomerne zložitý a dlhotrvajúci 
proces, na ktorého počiatku bola prozelyti-
zácia (preťahovanie veriacich) a zavŕšila ho 
dohoda v Užhorode a voľba nového muka-
čevského biskupa.

Dokum
ent Užhorodskej únie z 24. apríla 1646
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Príroda a krajina formujú základný rámec 
jednotlivých regiónov našej vlasti, ktorá je 
naším spoločným domovom. Sú podstatou 
nášho životného prostredia, od ktorého kva-
lity závisí zdravý a šťastný život obyvateľov. 
Zhoršujúci sa stav nášho životného prostre-
dia postrehla najmä staršia generácia, ktorá 
si počas svojej mladosti mohla bez obáv 
uhasiť smäd sviežou vodou z ktorejkoľvek 
studničky, kúpať sa v tečúcich vodách našich 
riek, dýchať čistý vzduch alebo bez rizika sa 
opaľovať. Základné zložky životného pro-
stredia sa zhoršujú nielen u nás, takže tento 
proces nadobudol globálny charakter.
Situácia sa stáva natoľko vážnou, že 

neostáva nepovšimnutou ani v cirkevných 
kruhoch. Svätý Otec František v encyklike 
Laudato si zacielenej na starostlivosť o náš 
spoločný domov poukazuje na hriechy 
ľudstva proti dielu Stvoriteľa, ktorých sa 
dopúšťajú narúšaním životného prostredia 
v globálnom i lokálnom rozsahu, naznačuje 
ich príčiny a naliehavo vyzýva k zjednoteniu 
celej ľudskej rodiny do ušľachtilej snahy 
o dosiahnutie trvale udržateľného stavu 
životného prostredia, čiže dobrého stavu 
nášho spoločného domova. Využil pritom 
príspevky predchádzajúcich pápežov, mno-
hých vedcov, filozofov, teológov i spoločen-
ských organizácií, ktoré obohatili myslenie 
Cirkvi v tomto smere.
Dobrotivý Boh Stvoriteľ k nám bol 

neobyčajne štedrý, obdaril nás krásnou 
krajinou v objatí hôr, bohatstvom vôd, lesov 
i úrodnej pôdy. Človek svojimi hospodár-
skymi aktivitami krajinu menil, zvyšky jej 
historického vzhľadu nachádzame už len 
v štrnástich chránených krajinných oblas-
tiach. Prírodnými klenotnicami je deväť 
národných parkov a viaceré rezervácie, ktoré 
uchovávajú najvzácnejšie prírodné hodnoty. 
Žiaľ, stále sa zmenšuje pôvodná rozmanitosť 
rastlinných a živočíšnych druhov a na druhej 
strane dochádza k agresívnemu rozširovaniu 

nepôvodných druhov. Klimatické extrémy 
spôsobujú stále častejšie kalamity, či sú to 
vetrové polomy, strata úrody dlhodobou 
horúčavou a suchom, alebo katastrofické 
záplavy vyvolané nadmernými a prudkými 
zrážkami. Všetky naše lesy, vrátane cirkev-
ných, si vyžadujú prírode blízky spôsob 
obhospodarovania. Poľnohospodárskej pôdy 
na jednej strane ubúda najmä zástavbou 
priemyselnými parkmi, ale na druhej strane 
je v dôsledku útlmu poľnohospodárskej 
výroby značná časť takejto pôdy nevyužitá. 
Vhodné by bolo preto obnovovať tradičné 
gazdovstvá (rodinné, prípadne aj cirkevné 
podniky) s biologickým princípom hospo-
dárenia.
Naliehavá výzva Svätého Otca Františka 

k starostlivosti o životné prostredie nášho 
spoločného domova sa týka nielen kresťanov, 
ale aj ostatných ľudí dobrej vôle. Tak ako je 
povinnosťou Cirkvi upozorňovať na tieto 
problémy, povinnosťou každého kresťana je 
podľa svojich možností zapájať sa do aktivít 
orientovaných na spoločné dobro. Kresťan by 
mal byť príkladom a viesť k tomu aj ostat-
ných. Nemalo by sa podporovať plytvanie 
s prírodnými zdrojmi, nadmerná tvorba od-
padov alebo znečisťovanie prírody a krajiny. 
Veľmi dôležitá je výchova mladej generácie 
k ohľaduplnosti voči prírode a životnému 
prostrediu, v čom má nezastupiteľné miesto 
kresťanská rodina, rovnako aj škola a celé 
cirkevné spoločenstvo.
Treba si uvedomiť, že aj zdanlivá maličkosť 

vykonaná v prospech ochrany životného pro-
stredia má svoj význam pre skvalitnenie náš-
ho spoločného domova, veď každá kvapka je 
dôležitá, pretože z kvapiek pozostáva more.

Ing. Július Burkovský
člen environmentálnej subkomisie KBS
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J▌Olomoucká arcidiecéza dostala dar počas 
národnej cyrilo-metodskej púte na Velehrade

Tridsaťtisíc pútnikov si 5. júla pripomenu-
lo odkaz sv. Cyrila a Metoda na Velehrade 
v Českej republike. Pútnickej slávnosti 
predsedal kardinál Marc Ouellet, prefekt 
Kongregácie pre biskupov v Ríme. Vo svojej 
homílii vyzdvihol význam a svedectvo sv. 
Cyrila a Metoda: „Vzdávame úctu týmto 
dvom svätým misionárom gréckeho pôvodu, 
ktorým sa podarilo odovzdať vašim pred-
kom nový život evanjelia spôsobom takým 
účinným, že sa stal zásadným nie len pre vás, 
ale pre všetky slovanské národy, ba pre celú 
Európu.“  Ako ďalej uviedol, k rastu Božieho 
kráľovstva, ktoré sv. Cyril a Metod hlásali, 
môže prispieť každý človek svojou vierou 
a skutkami milosrdenstva, výchovou detí, 
spravodlivosťou a bojom proti korupcii, po-
mocou utečencom a chorým, a priateľstvom.
Súčasťou bohoslužby na nádvorí v blízkos-

ti velehradskej Baziliky Nanebovzatia Panny 

Márie a svätých Cyrila a Metoda bolo ocene-
nie osobností, ktoré svojím životom vydávajú 
svedectvo o Kristovi.
Apoštolský nuncius v Českej republi-

ke arcibiskup Giuseppe Leanza zároveň 
oznámil, že Svätý Otec vymenoval dvoch 
nových pomocných biskupov Olomouckej 
arcidiecézy: P. Antonína Baslera, doterajšie-
ho kancelára arcibiskupstva, a Mons. Josefa 
Nuzíka, generálneho vikára. Okrem funkcie 
pomocného biskupa bol každému z vyme-
novaných biskupov daný aj čestný titul dnes 
už zaniknutej diecézy. P. Basler bol vyme-
novaný za titulárneho biskupa diecézy Vaga 
v dnešnom Tunise a Mons. Nuzík sa stáva 
titulárnym biskupom diecézy Castra Galbae 
na území dnešného Alžírska. (TS ČBK, foto: 
Petr Nedoma a Dominik Novák, Pavel Lan-
ger, František Jemelka)

J▌Apoštolský nuncius v Iraku vidí znaky nádeje  
pre kresťanov v tejto krajine

Vo štvrti Ankawa mesta Erbil na severe Iraku 
otvorili nový chrám zasvätený sv. Petrovi 
a Pavlovi. Slávnosti posviacky predsedal 
vo štvrtok 29. júna chaldejský patriarcha 
Louis Raphaël Sako. O významnej udalosti 
sa apoštolský nuncius v Iraku a Jordánsku 
arcibiskup Alberto Ortega Martin vyjadril 
takto: „V krajine, kde sme naučení na toľko 
zlých správ, je skutočnosť, že bol otvorený 
nový kostol, veľkým znakom nádeje. Toto 
gesto poukazuje na to, že Cirkev je živá, že 
ide ďalej aj napriek ťažkostiam.“  Ako uvie-
dol, patróni chrámu sú miestnym kresťanom 
obzvlášť blízki: „Mnohí z nich prišli o všetko, 
aby si zachovali vieru. Preto mať za patró-

nov chrámu týchto dvoch veľkých svätcov, 
ktorí dali život za Pána, je nepochybne pre 
kresťanov v Iraku veľkým povzbudením 
a príkladom.“ O situácii v krajine nuncius 
povedal: „Niektoré časti sú už oslobodené, 
situácia je tam pokojnejšia a domy sú menej 
poškodené, mnoho rodín sa už vrátilo späť. 
Napríklad do chaldejského mesta Telleshkof 
neďaleko Alqoshu sa vrátilo približne šesťsto 
kresťanských rodín. Toto je veľké zname-
nie nádeje. V iných častiach sa pokračuje 
v rekonštrukčných prácach. Treba ešte veľa 
času, ja však dúfam a verím, že krok za kro-
kom bude možno vrátiť sa späť do všetkých 
mestečiek.“ (RV)

�� Svätý Otec František prijal 28. júna 
skupinu žien zo španielskej diecézy Toledo, 
ktoré si prešli ťažkou životnou skúškou roz-
padu manželstva. Medzi vyše dvadsiatkou 
žien boli matky a manželky, ktoré v životnej 
kríze našli oporu vo viere a v spoločenstve 
Cirkvi. Skupina sa stretáva každý mesiac vo 
svojej farnosti pri adorácii Eucharistie a pri 
vzájomnom zdieľaní sa. (RV)

�� Novým prefektom Kongregácie pre ná-
uku viery sa 1. júla stal doterajší sekretár 
kongregácie španielsky jezuita arcibiskup 
Luis Francisco Ladaria Ferrer. Vedenie 
najvýznamnejšieho vatikánskeho dikastéria 
preberie po nemeckom kardinálovi Ger-
hardovi Ludwigovi Müllerovi, ktorý ukončil 
svoj päťročný mandát. Pred rokom bol Fer-
rer vymenovaný aj za predsedu komisie pre 
štúdium otázky diakonátu žien. (TK KBS)

��Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomoc-
ný biskup, navštívil 1. a 2. júla slovenské 
farnosti v Rumunsku. V Bonodoši a Novej 
Hute slávil sväté omše pri príležitosti sviat-
ku sv. Cyrila a Metoda. Slovenské farnosti 
spadajú pod správu biskupstva v Oradei. 
Takmer každá rumunská obec, kde žije 
výraznejší počet Slovákov, má svoju farnosť 
so slovenským kňazom. (TK KBS)

�� Za prítomnosti tisícok mladých prezen-
tovali 3. júla v Paname oficiálnu hymnu 
nasledujúcich svetových dní mládeže, 
ktoré bude v roku 2019 hostiť táto krajina. 
Úvodnými slovami hymny je verš: „Hľa, 
služobnica Pána, nech sa mi stane podľa 
tvojho slova“ (Lk 1, 38). Hymnu napísal 
a zložil katechéta Abdiel Jiménez, autor via-
cerých liturgických spevov a člen rôznych 
zborov. Arcibiskup Panamy Mons. José Do-
mingo Ulloa vysvetlil, že hymna vyjadruje 
misiu byť učeníkom a ohlasovateľom podľa 
príkladu Panny Márie. (RV)

�� Vo veku 83 rokov zomrel 5. júla v Ne-
mecku kardinál Joachim Meisner, eme-
ritný arcibiskup Kolína. Kňazské svätenie 
prijal v roku 1962 a biskupskú vysviacku 
v roku 1975. Za kolínskeho arcibiskupa 
metropolitu bol vymenovaný v roku 1988. 
Nemecký kardinál bol známy ako priateľ 
a veľký podporovateľ Cirkvi na Slovensku. 
Desiatky rokov navštevoval najmä Spišskú 
diecézu, s ktorej biskupom Mons. Františ-
kom Tondrom ho spájalo dlhoročné priateľ-
stvo. V roku 2006 mu mesto Levoča udelilo 
čestné občianstvo. Kardinál Meisner štedro 
podporil výstavbu Katolíckej univerzity 
v Ružomberku, ktorá mu v roku 2011 
udelila čestný doktorát. V roku 2012 bol 
kazateľom slávnostnej svätej liturgie počas 
mariánskej púte Prešovskej archieparchie 
v Ľutine. (RV, jg)

4 www.casopisslovo.sk
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slovo Svätého Otca

JJ Marek Baran
J� foto: static.independent.co.uk

Poď aj ty!
Svätý Otec František pred modlitbou Anjel 
Pána pozval ľudí, aby v tomto prázdnino-
vom čase nezabúdali prichádzať k Ježišovi. 
Povedal: „V dnešnom evanjeliu Ježiš hovorí: 
,Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate 
a ste preťažení, a ja vás posilním‘ (Mt 11, 28). 
Ježišov výrok nie je vyhradený iba nieko-
mu z jeho priateľov. Nie, obracia sa ním 
na všetkých tých, ktorí sú unavení a gniavení 
životom. Napokon, kto by sa mohol cítiť byť 
z tohto pozvania vyňatý? Pán pozná, aký ťaž-
ký vie byť život. On vie, že srdce vyčerpávajú 
mnohé veci: sklamania a zranenia z minu-
losti, bremená, ktoré treba niesť, i príkoria, 
ktoré treba znášať v súčasnosti, neistoty 
a starosti o budúcnosť. Zoči-voči tomuto 
všetkému je prvým Ježišovým slovom pozva-
nie. Pozvanie pohnúť sa a reagovať: ,Poďte.‘ 
V situácii nezdarov je chybou zostať nehybne 
ležať na lopatkách. Zdá sa to samozrejmé, 
no aké ťažké je reagovať a otvoriť sa! Nie 
je to ľahké. V tmavých okamihoch príde 
človeku ako prirodzené, že chce zostať iba 
sám so sebou a dumať nad tým, aký nespra-
vodlivý je život, akí nevďační sú druhí, aký 
zlý je svet a tak ďalej. Všetci to poznáme. 
Neraz sme už takúto hroznú situáciu zažili. 
Ale keď sa takto uzavrieme do seba, všetko 
vidíme čierne. Môže to dospieť dokonca až 
k tomu, že si na smútok zvykneme a on sa 

v nás udomácni. 
Takýto smútok 
nás zráža k zemi, 
tento smútok je 
hrozná vec. Ježiš 
nás, naopak, 
chce vytiahnuť 
z týchto pohyb-
livých pieskov, 
a preto každému 
hovorí: ,Poď! Ty, 
ty aj ty.‘ Úniková 
cesta spočíva vo 
vzťahu, v tom, že 
natiahneš ruku 
a pozdvihneš 
zrak k tomu, 
ktorý ťa sku-
točne miluje. 
Vyjsť zo seba 

samého ale nestačí. Treba vedieť, kam sa 
treba vydať. Veľa cieľov je totiž klamlivých: 
sľubujú úľavu a rozptyľujú len na chvíľu, 
uisťujú o pokoji a obveseľujú, ale potom 
zanechajú človeka v osamelosti, v akej bol 
predtým. Sú to iba ohňostroje. A tak Ježiš 
ukazuje, kam má človek ísť: ,Poďte ku mne.‘ 
Koľkokrát v životných ťažkostiach alebo 
v situácii, ktorá nám spôsobuje zármutok, 
skúšame o nich hovoriť s niekým, kto by 
nás vypočul, s priateľom, s odborníkom... 
Robiť to je veľmi dobré. Ale nezabúdajme 
na Ježiša! Nezabúdajme sa otvoriť práve jemu 
a vyrozprávať mu náš život, zveriť mu osoby 
a situácie. Možno sú v našom živote isté 
,zóny‘, ktoré sme mu ešte nikdy neotvorili 
a ktoré zostali v tme, lebo ešte nikdy neuzreli 
Pánovo svetlo. Každý z nás má svoj vlastný 
príbeh. A ak máte nejakú tú tmavú zónu, 
vyhľadajte Ježiša, choďte za misionárom 
milosrdenstva, choďte za kňazom, choďte. 
Choďte teda k Ježišovi a vyrozprávajte mu to. 
Dnes hovorí každému: ,Odvahu, nepoddá-
vaj sa ťažkostiam života, neuzatváraj sa pre 
strachy a hriechy, ale príď ku mne!‘ Ježiš nás 
očakáva, očakáva nás neustále; no nie preto, 
aby čarovne rozriešil naše problémy, ale aby 
nás v nich urobil silnými. Ježiš nám nesníma 
životné bremená, ale úzkosť srdca; neberie 
nám z pliec kríž, ale nesie ho s nami. S ním 
sa každé bremeno stáva ľahkým, lebo on je tá 
posila, ktorú hľadáme. Keď do života vstúpi 
Ježiš, prichádza pokoj, ktorý zostáva aj upro-
stred skúšok, v útrapách. Poďme k Ježišovi, 
dajme mu svoj čas, stretnime sa s ním každý 
deň v modlitbe, v dôvernom osobnom dialó-
gu; navyknime si na jeho slovo, bez strachu 

objavujme jeho odpustenie, sýťme sa jeho 
chlebom života: pocítime, ako sme milovaní, 
pocítime jeho útechu. Učme sa prichádzať 
za Ježišom, a zatiaľ čo budeme počas letných 
mesiacov hľadať trochu odpočinku od toho, 
čo unavuje telo, nezabudnime nachádzať 
pravú regeneráciu v Pánovi.“ (úryvok prího-
voru z 9. júla)

Horieť láskou k Pánovi
Na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla 
Svätý Otec František povzbudil veriacich 
k vyznávaniu Ježiša svojím životom: „Vyzna-
nie, to je to Petrovo evanjelium, keď sa Páno-
va otázka zo všeobecnej mení na konkrétnu. 
Ježiš sa totiž najprv opýtal: ,Za koho pokla-
dajú ľudia Syna človeka?‘ (Mt 16, 13). Z tejto 
ankety vychádza z viacerých strán najavo, že 
ľud považuje Ježiša za proroka. A tak Majster 
kladie učeníkom otázku, ktorá je naozaj 
rozhodujúca: ,A za koho ma pokladáte vy?‘ 
V tejto chvíli odpovie iba Peter: ,Ty si Mesiáš, 
Syn živého Boha.‘ Hľa, vyznanie: uznať v Je-
žišovi očakávaného Mesiáša, živého Boha, 
Pána vlastného života. Túto životne dôležitú 
otázku Ježiš dnes adresuje nám. Všetkým 
nám. Je to rozhodujúca otázka, pred ktorou 
neplatia odpovede podľa okolností, preto-
že v hre je život: a životná otázka si žiada 
životnú odpoveď. Pretože málo osoží poznať 
články viery, ak nevyznávame Ježiša ako 
Pána nášho vlastného života. Dnes sa nám 
pozerá do očí a pýta sa: ,Kým som pre teba?‘ 
Akoby povedal: ,Som ešte Pánom tvojho ži-
vota, nasmerovaním tvojho srdca, dôvodom 
tvojej nádeje, tvojou neochvejnou dôverou?‘ 
So sv. Petrom dnes aj my obnovme našu ži-
votnú voľbu ako učeníci a apoštoli. Prejdime 
nanovo od prvej Ježišovej otázky k tej druhej, 
aby sme k nemu patrili nielen slovami, ale aj 
skutkami a životom. Kto vyznáva Ježiša, vie, 
že sa od neho nežiada len vyjadrovať názory, 
ale dať život; vie, že nemôže veriť vlažným 
spôsobom, ale je povolaný, aby horel láskou; 
vie, že v živote sa nemôže nechať voľne 
unášať alebo si hovieť v blahobyte, ale musí 
vziať na seba riziko zájdením na hlbinu, 
každodenným darovaním seba samého. Kto 
vyznáva Ježiša, je ako Peter a Pavol: nasleduje 
ho až do konca. Nie len do istej miery, ale až 
do konca. A nasleduje ho jeho cestou, nie 
našimi cestami. Jeho cesta je cesta nového 
života, radosti a vzkriesenia, cesta, ktorá 
prechádza aj cez kríž a prenasledovania.“ 
(úryvok homílie z 29. júla)

„Tak veľmi treba živiť kresťanskú nádej,  tú nádej,  
ktorá dáva nový pohľad, schopný objaviť a vidieť dobro.“

(twitter Svätého Otca Františka z 30. júna)

Za Pánom
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Humenné je dnes sídlom nového vikariátu. Už prvý biskup 
po zjednotení Parténius Petrovič si chcel vyvoliť za svoje 
biskupské sídlo práve Humenné. Tento plán sa vtedy neu-
skutočnil, ale neupadol celkom do zabudnutia. V roku 1717 
tu za pôsobenia Jána Blažovského (1705 – 1735) bola po-
stavená jedna z prvých murovaných cerkví.

JJ Boris Voroňák
J� foto: M. Masicová; archív autora

Historickým medzníkom v živote ľudu pod 
Beskydami i Vihorlatom bolo podpísanie 
Užhorodskej únie 24. apríla 1646. Už vtedy 
so súhlasom Jána Drugeta zriadil jágerský 
biskup Benedikt Kisdy v Humennom farnosť 
katolíkov gréckeho obradu. Jej farárom sa 
stal bazilián Gabriel Kosovický. V Humen-
nom sa zjednocovanie kňazov gréckeho 
obradu s nástupcom sv. Petra potvrdilo 
11. decembra 1690, keď za prítomnosti Jozefa 
de Camillisa, apoštolského vikára pre Grékov, 
ktorí prebývajú v Mukačevskom biskupstve 
a kdekoľvek v Uhorsku, štyridsať tunajších 
kňazov potvrdilo jednotu s rímskym pápe-
žom.
Začiatok 18. storočia bol v Uhorsku v zna-

mení veľkého úpadku spôsobeného hlavne 
sériou protihabsburských povstaní v 17. 
storočí a morovou epidémiou (1676 a 1710). 
Keď bol na jar 1711 po porážke Františka II. 
Rákociho podpísaný Satmársky mier, bolo 
nevyhnutné oživiť hospodárstvo a doplniť 

zdecimované obyvateľstvo. To znamenalo 
aj príchod Rusínov z Haliča i Sedmohrad-
ska do Humenného. Možno aj to bol dôvod 
na postavenie nového chrámu.
Predtým tu stál drevený chrám, čo nepria-

mo dokazuje liturgikon z roku 1651. Zaujíma-
vý a nezriedkavý spôsob prechodu z drevenej 
cerkvi na murovanú popisuje otec Miroslav 
Gavaľa. Podľa neho bol murovaný chrám 
postavený okolo pôvodného dreveného, 
ktorý potom rozobrali, a drevo z neho využili 
na stavbu krovu novej stavby. Možno sa 
takýto postup použil aj pri stavbe humenské-
ho chrámu, ktorý má drevenú, nie murovanú 
klenbu.
Stavba murovanej cerkvi bola v tých 

rokoch na Humenskom panstve skôr vý-
nimkou. Do čias Márie Terézie (1740 – 1780) 
platilo nepísané pravidlo, že cerkvi sa stavali 
z dreva a kostoly z kameňa a tehly. Farský 
pozemok poskytli majitelia panstva. Bol 
oslobodený od poplatkov. Pod cerkvou pri 
ceste bol dom zvonára – cerkovníka a dom 
kantora učiteľa.
Ak porovnáme humenský chrám s inými 

chrámami z tohto obdobia, ide o nenáročnú 
stavbu. Podľa zákresu na chotárnej mape 

z roku 1867 ide o jednoloďovú stavbu s vysu-
nutou svätyňou a mohutnou vežou. Hrúbka 
múrov veže pri základoch je 110 cm. Na južnej 
stene chrámu je kameň s latinským nápi-
som, v ktorom sa uvádza rok výstavby 1717. 
(Na väčšiu slávu Božiu a na česť Blahoslave-
nej Márie Panny, do neba vzatej, bol postave-
ný tento Boží dom za pôsobenia farára naj
ctihodnejšieho pána Jána Blažovského, vikára 
gréckeho obradu Mukačevského biskupstva, 
archidiakona Zemplínskej župy, roku Pána 
1717.) Pretože na kameni nie sú spomínaní 
žiadni donátori, usudzujeme, že stavbu 
financovali predovšetkým samotní veriaci. 
Tento kameň sa pravdepodobne do roku 1875 
nachádzal nad dverami hlavného vchodu, 
kde je dnes nezvyčajný obdĺžnikový otvor.
V roku 1767, resp. 1777 už chrám potre-

boval obnovu, ktorá bola taká rozsiahla, že 
to niektorí historici považovali za výstavbu 
nového chrámu. Zakončenie veže nie je 
z kameňa, ale z tehál, čo svedčí o neskorších 
zmenách. V tejto úrovni je veža spevnená 
kovovými sponami, pravdepodobne ako 
dôsledok jej poškodenia pri zemetrasení 
(možno v rokoch 1778 a 1779). V stenách 
veže sú otvory po predošlých drevených 
stoliciach, na ktorých boli upevnené zvony. 
Pôvodne boli dva, v roku 1815 tri. Podľa 
rekviračnej zápisnice zo 7. augusta 1916 boli 
dva väčšie odmontované a odovzdané pre 
potreby armády.
V súčasnosti sú vo veži tri zvony. Najväčší 

zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi je z roku 1931 
z Užhorodu. Súčasný stredný zvon z roku 
1899 záhadným spôsobom zachránili obyva-
telia Valaškoviec, lebo podliehal rekvirácii. 
Ako sa to stalo, si pamätníci zobrali so sebou 
do hrobu. Do Humenného ho priniesli 
v roku 1937, keď v priestore Valaškoviec 
vznikla vojenská strelnica.
Počas tristoročnej existencie bolo tre-

ba chrám viackrát opravovať a rozširovať. 
Najmenej päťkrát, a to v rokoch 1767, resp. 
1777, 1806, 1865, resp. 1875, 1904, 1996 – 
1997, naposledy 2015 – 2017. Bočné kaplnky 
v lodi majú menšiu hrúbku steny, sú z iného 
materiálu, úroveň podlahy je iná ako v lodi 
a sú konštrukčne náročné, teda neboli sú-
časťou prvotnej stavby. Takisto svätyňa bola 
pravouhlá a kratšia. Strop mohol byť plochý 
na spôsob drevených cerkví. Strecha a veža 
boli bežne pokryté šindľom, ktorý potre-
buje po štyridsiatich až päťdesiatich rokoch 
obnovu.
Podľa historika Bela Pollu, humenského 

rodáka, chrám v roku 1875 významne presta-
vali – svätyňa sa zväčšila o polygonálny uzá-
ver. Hrúbka múra je 50 cm. Za svätyňou sa 
pristavila sakristia a pomocné priestory, pred 
vežou sa vytvorilo vstupné zádverie, po bo-
koch veže vznikli pomocné priestory vrátane 
prístupu k zvonom. Pri lodi sa vytvorili 
dve bočné kaplnky zakončené cibuľovými 
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kupolami. Pravdepodobne vtedy sa pri ľavej 
kaplnke vytvorila vyvýšená kazateľnica.
Koncom 19. storočia sa veľa obyvateľov vy-

sťahovalo za prácou do Ameriky. Na druhej 
strane vzrástol počet prisťahovalcov, hlavne 
zo severných oblastí Zemplína. V meste 
hľadali lepšiu možnosť zárobku. Začiatkom 
20. storočia bolo v Humennom 4 508 oby-
vateľov. Vzrástla aj gréckokatolícka farnosť. 
S finančnou podporou nového patróna, 
grófa Alexandra Andrášiho, bola v roku 1904 
urobená komplexná renovácia cerkvi, vyme-
nili strešnú krytinu a veže nanovo pokryli 
plechom.
V tom istom čase dal kňaz Štefan Kutka 

(*1858 – †1917) za peniaze vyzbierané od kra-
janov v Amerike postaviť nový oltár aj iko-
nostas. O starom ikonostase nemáme žiadne 
správy. Kostra oltára a rám nového ikonosta-
su boli dielom umeleckého stolára, otca 
budúceho akademického maliara Mikuláša 
Klimčáka. Samotný ikonostas tvoril základný 
rad s ikonami svätého Mikuláša, Bohorodič-
ky, Krista a Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
ako chrámového sviatku. Na hornom oblú-
ku, ktorý bol symbolom chrámovej opony, sa 
nachádzali štyri okrúhle obrazy: svätý Jozef 
s Ježiškom, mandylion, Božské Srdce Ježišo-
vo a svätí Cyril a Metod. Stav chrámu zvečnil 
na svojich fotografiách kaplán Mikuláš Aurel 
Kerestény, ktorý bezpochyby patrí k výraz-
ným osobnostiam počiatkov našej umeleckej 
fotografie.
Druhú svetovú vojnu prežil chrám bez 

väčšieho poškodenia. Tvrdý úder mu však 
zasadil komunistický režim, ktorý na osem-
násť rokov postavil gréckokatolíkov mimo 
zákona a zbavil ich chrámu. 30. apríla 1950 
ho mali prevziať pravoslávni. Po raňajšej 
liturgii, ktorú slúžil duchovný otec Michal 
Šutaj, veriaci vynášali z chrámu inventár, aby 
ho zachránili.
V roku 1968 bol chrám vrátený v neuteše-

nom stave. Preberanie chrámov bolo vtedy 

mimoriadnou, slávnostnou udalosťou, 
na ktorú sa schádzali ľudia zo všetkých strán. 
23. júna Humenčania spolu s kňazmi Micha-
lom Šutajom, Alexiom Toronským, Pavlom 
Marťákom a ďalšími vtedy vzdali vďaku 
Pánovi za navrátenie chrámu. Priestor pred 
ním sa zaplnil do posledného miesta.
Až po páde komunistickej totality v roku 

1989 došlo k uvoľneniu, odvtedy sa datuje 
myšlienka modernizácie chrámu. Každý 
z kňazov, ktorí tu pôsobili, prispel k výstav-
be a skrášleniu chrámu v rámci možností, 
ktoré priniesla daná doba. V roku 1995 urobil 
akademický maliar Mikuláš Klimčák ideový 
návrh rekonštrukcie. Podľa neho sa spracoval 
realizačný projekt. V rokoch 1996 – 1997 sa 
na mieste provizórnych prístavkov po oboch 
stranách hlavnej veže vybudovali nové ka-
plnky s priestormi na spovednice, ktoré boli 
predtým vo výklenkoch lode. Sú zakončené 
dvojcibuľovými vežami, čím priečelie chrá-
mu nadobudlo typické trojičné tvaroslovie. 
Postavili aj priestrannú sakristiu sprístupne-
nú z lode chodbou po ľavej aj pravej strane. 
Samozrejmosťou sa stali toalety, čo si vyžia-
dalo napojenie na kanalizáciu. Vymenili sa 
okná a dvere, zaviedlo sa ústredné kúrenie. 
Za oltárom sa vybúraním otvoru do pôvod-
ného múra vytvorilo trojmiestne sidališče 
– sedes, vyzdobené šesťkrídlymi cherubínmi 
od Mikuláša Klimčáka. Podobne sa vytvorili 
dve oblúkom zaklenuté niky na žertveník 
a bohoslužobné predmety. Zamurovali už 
nepoužívanú kazateľnicu v múre pri ľavom 
výklenku.
V roku 1997 majster Klimčák vyzdobil 

chrámovú loď nástennými maľbami. V práci 
pokračoval v roku 2001 maľbami vo svätyni, 
keď sa uvoľnil priestor odstránením čer-
votočom poškodeného oltára z roku 1904. 
Spolu sedemnásť malieb, vzácnu plaščenicu, 
niekoľko krížov a obrazov majster veno-
val chrámu ako výraz vďaky Hospodinovi 
za talent, ktorý počas 94 rokov požehnaného 

života používal na jeho chválu. Jeho dielom 
je aj ikona Matky ustavičnej pomoci v ka-
plnke pod vežou. V roku 2009 vladyka Ján 
Babjak SJ posvätil zreštaurované Klimčákove 
obrazy z Kalvárie. Boli namaľované v roku 
1975 a vplyvom vlhkosti, mrazu a hlavne 
slnečného žiarenia dosť utrpeli. Ich krásu 
obnovil Mgr. art. Pavol Hromo z Hažína.
Unikátny komplex humenskej Kalvárie 

postavený v roku 1941 je ojedinelý v celej Pre-
šovskej archieparchii. Obrazy, ako dokazuje 
text na zadnej strane obrazu 13. zastavenia, 
daroval cirkvi majster spolu so svojím bra-
tom Jánom.
Rekonštrukčné práce nabrali na obrátkach 

v roku 2003 pod vedením vtedajšieho farára 
Michala Onderka. Vo svätyni položili novú 
dlažbu. Podľa návrhu majstra Klimčáka 
vznikol nový oltárny stôl a bohostánok, pri-
čom starý sa s pietou uložil do útrob oltára. 
Nový ikonostas vyhotovila rezbárska dielňa 
Martina Barnáša z Kežmarku. Ikony napísal 
Vladimír Sviderský. V roku 2005 firma Pitt-
ner vymaľovala interiér a natrela plechovú 
strechu. V roku 2006 zakúpili nové lavice, 
upravili podlahu. Zrenovoval a rozšíril sa 
chór, pribudlo nové točité oceľové schodisko. 
Štýlovo sa zladili aj doplnky ako tetrapod, 
ambón, svietniky. Zakúpilo a nainštalovalo 
sa nové osvetlenie a ozvučenie. Ovládanie 
zvonov sa elektrifikovalo a zautomatizovalo 
časovým spínačom.
Chrám v roku svojho tristoročného jubilea 

má po rekonštrukcii a oprave svoju špecific-
kú atmosféru, svoj genius loci a je dôstojným 
centrom duchovného života gréckokatolíckej 
farnosti v Humennom aj širšieho okolia. 
Zároveň je pripravený dôstojne sa zhostiť no-
vých náročných úloh, ktoré ho v budúcnosti 
v súvislosti s funkciou sídla vikariátu čakajú.

Historické etapy 
výstavby chrámu:
1. pôvodný (1717)
2. rozšírený (1777)
3. dostavba (1875)

Súčasný stav

A. Toronský, M. Šutaj, P. Marťák  
pred humenským chrámom 23. júna 1968 
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J▌Fatimská sobota a posviacka  
Záhrady Bohorodičky v Ľutine

Veriaci z Vranovského protopresbyterátu sa 
1. júla zišli v bazilike minor v Ľutine na slá-
vení fatimskej soboty. Program sa začal 
o deviatej hodine modlitbou rozjímavého 
ruženca, ktorý si pripravili veriaci farnosti 
Vranov nad Topľou-mesto. Po modlitbe 
nasledovalo slávenie archijerejskej svätej 
liturgie, ktorej hlavným celebrantom bol 
vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup 
metropolita. Koncelebroval otec Martin 
Zlacký, vikár Humenského vikariátu, a ďal-
ších sedemnásť kňazov. Homíliu ohlásil otec 
Richard Harvilko, protopresbyter Vranovské-
ho protopresbyterátu.
Na slávnosti sa zúčastnila aj Myrna Naz-

zourová zo Sýrie s manželom Nicholasom. 
Jej dar z predchádzajúcej návštevy v Ľutine 
v roku 2016 – ikona Sufanijskej Bohorodičky 
z Damasku – bola pre vladyku Jána inšpi-
ráciou na vytvorenie Záhrady Bohorodičky 

s umiestnením ikon Bohorodičky z rôznych 
domácich a zahraničných pútnických miest.
Po skončení archijerejskej svätej liturgie 

nasledovala posviacka Záhrady Bohorodičky. 
Pre nepriaznivé počasie sa konala v bazilike, 
kde sa vladyka Ján spoločne s veriacimi mod-
lil modlitby posvätenia a otec Martin Zlacký 
v tom čase kropil svätenou vodou kaplnky 
a kríž priamo v Záhrade Bohorodičky. Po po-
sviacke boli hostia a dobrodinci pozvaní 
na slávnostný obed do Domu sv. Mikuláša.
Záhrada Bohorodičky je ďalším skvostom 

v areáli ľutinskej baziliky. V strede záhra-
dy bol vybudovaný umelý potôčik, kde sa 
nachádzajú dve kaplnky, na ktorých sú oboj-
stranne umiestnené ikony tajomstiev všet-
kých štyroch ružencov. Popri chodníku bolo 
vybudovaných osem dvojkaplniek, kde sú 
umiestnené ikony Bohorodičky zo všetkých 
gréckokatolíckych pútnických miest a štyri 
ikony zo susedných krajín. (Patrik Sahajda)

�� Zamestnanci CZŠ sv. Juraja a Cirkev-
ného gymnázia v Trebišove absolvovali 
30. júna – 1. júla spoločnú duchovnú 
obnovu a spoločne putovali k Presvätej Bo-
horodičke do Levoče. V rámci storočného 
jubilea fatimských zjavení a výzvy biskupov 
sa na levočskej Mariánskej hore zasvätili 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. 
Okrem toho navštívili aj Spišskú Kapitulu, 
kde si vypočuli odborný výklad o histórii 
Chrámu sv. Martina a biskupského paláca. 
Navštívili aj Spišský hrad, Formačné cen-
trum Skala vo Svite a nechýbala ani zastáv-

ka v Žakovciach, kde mohli naživo zakúsiť, 
aká je náročná práca s ľuďmi na okraji 
spoločnosti. (Tomáš Haburaj; foto: Monika 
Mihalková)

�� 3. – 5. júla sa devätnásť žien z rómske-
ho pastoračného centra z Čičavy, z Jarov-
níc, Šarišského Jastrabia a Krížovej Vsi 
zúčastnilo na vzdelávacom seminári pod 
názvom Ženy ženám v Bratislave, ktoré sa 
konalo pod záštitou Mgr. Renáty Ocilkovej 
a Kataríny Hulmanovej. 
Počas troch dní ženy obohatili prednášky 
Aleny Ješkovej, šéfredaktorky časopisu 
MIRIAM, na témy, ako čítať, ako si založiť 
vlastnú knižnicu, čo nám čítanie dáva. 
O efektívnom rodičovstve zaujímavým 
spôsobom prednášala MUDr. Mariana 
Mrázová. O tajomstve ľudskej plodnosti 
a o presnom a dokonalom Božom poriadku 
vyučovali manželia Predáčovci z Ligy pár 
páru, JUDr. Martin Píry prednášal o správ-
nom hospodárení s financiami, o ochrane 
pred exekúciami, ale i o tom, čo hovorí 
o nakladaní s financiami Božie slovo. Vla-
dyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha, 
netajil pri večeri záujem o rómske spolo-
čenstvá, čím žijú a svojou bezprostred-
nosťou seminár v Bratislave obohatil. (M. 
Jackaničová)

�� Horu Zvir navštívila mystička Myrna 
Nazzourová zo Sýrie so svojím manželom 
5. júla na sviatok svätých Cyrila a Metoda, 
učiteľov Slovanov. Program stretnutia 
sa začal modlitbou radostného ruženca 
a pokračoval slávením archijerejskej svätej 

10 rokov Komunity Cenacolo 
na Slovensku

Mladí z Komunity Cenacolo Vás srdečne
pozývajú na deň plní radosti, spevu, tanca,
a svedectiev o tom, ako Pán Boh mení ich životy.

 13.8. KRÁĽOVÁ PRI SENCI,
  VČELÁRSKA PASEKA
 

„Mám obrovskú radosť môcť pravdivo 
svedčiť o tom, že ja ako prvá žasnem 
nad tým, čo sa udialo v Komunite, krok 
za krokom, až do dnešného dňa. Akoby 
som mohla ja sama vymyslieť niečo 
také? Ja ako prvá rozjímam nad týmto 
príbehom s veľkým údivom a s radosťou, 
že som jeho živou súčasťou. A všetko 
sa to udialo bez toho, aby som si to ja 
sama uvedomila. Ponorila som sa do 
Božieho milosrdenstva, vyhrnula som 
si rukávy, aby som milovala, milovala, 
milovala...  a slúžila.“ 
 Mama Elvíra 

INFORMÁCIE na tel. č.: 02/ 459 010 09 

2007 - 2017
NEDEĽA

  900 - PRIVÍTANIE
            DOPOLUDŇAJŠÍ PROGRAM
1030 - SVÄTÁ OMŠA
              CELEBROVANÁ J. E. MONS.
              STANISLAVOM ZVOLENSKÝM,
                  BRATISLAVSKÝM  ARCIBISKUPOM
                 METROPOLITOM
1200 - OBED
1400 - POPOLUDŇAJŠÍ PROGRAM
1700 - ZÁVEREČNÝ POZDRAV
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J▌V kňazskom seminári  
sa uskutočnil miništrantský tábor

Anjelská výsada je názov miništrantské-
ho tábora, ktorý sa uskutočnil 2. – 6. júla 
v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. 
biskupa P. P. Gojdiča v Prešove. Tento ročník 
nadväzoval na minuloročný tábor s názvom 
Česť služby.
Tento rok si šiesti bratia bohoslovci 

pripravili anjelskú tému pre 35 miništrantov 
z celej Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi 
sui iuris na Slovensku vo veku od jedenásť 
do osemnásť rokov. Tábor bol zameraný 
na prepojenie anjelskej služby s miništrant-
skou. Chlapcom boli predstavené prak-
tické rady na miništrovanie, ktoré  si mali 
možnosť nacvičiť v praxi pri miništrovaní 
v seminárnej kaplnke. Hosťom tábora bol 

otec Kristián Martin Šalamon OP z rehole 
dominikánov v Košiciach.
Poznatky si mohli chlapci osvojiť aj pri 

plnení rôznych aktivít a prác v skupinke. 
Do služby anjela sa mali možnosť vžiť aj pri 
vykonávaní služby blížnym, pri modlitbe 
a pri „lietaní“ v lanovom centre v Prešove. 
Na záver sa chlapci podelili so svojimi skúse-
nosťami s anjelmi.
Tábor vyvrcholil slávnostnou svätou 

liturgiou, ktorú slúžil rektor kňazského 
seminára otec Miroslav Dancák, ktorý udelil 
miništrantom hodnosť anjelského pomoc-
níka a odovzdal im certifikáty o absolvovaní 
školenia v miništrovaní. (Miroslav Házy; 
foto: Marek Belej)

J▌Vladyka Milan Chautur  
otvoril letné prázdniny farským výletom

V Chráme Premenenia Pána v Malých 
Ozorovciach sa v pondelok 3. júla stretli deti, 
mládež a veriaci miestnej farnosti Zbehňov 
i z blízkeho okolia, aby sa svätou liturgiou 
poďakovali za skončený školský rok, zverili 
nadchádzajúce prázdniny pod ochranu 
Presvätej Bohorodičky a prežili zároveň 
spoločne prvý deň prázdnin v prírode. Hlav-
ným celebrantom bol Mons. Milan Chautur 
CSsR, košický eparcha, ktorý prijal pozvanie 

otca Juraja Tomáša, farára susednej farnosti 
Zemplínska Teplica.
Po skončení svätej liturgie sa účastníci 

rozdelili na tri skupiny – na peších turistov, 
cykloturistov a motorizovaných turistov 
a vyrazili na túru do Slanských vrchov. Všetci 
sa stretli pri poľovníckej chate Pod Malinia-
kom, kde ich čakalo zaslúžené občerstvenie 
a oddych. Po ňom nasledovala túra na vrch 
Bogota, kde sa z hrebeňa kopca naskytla 
jedinečná možnosť vyhliadky na Východo-
slovenskú nížinu a Košickú kotlinu. Pre všet-
kých zúčastnených to bol jedinečný zážitok, 
ktorý bol umocnený modlitbou posvätného 
ruženca.
Turisti, z ktorých najmladší mal len dva 

roky, sa poďakovali vladykovi Milanovi 
za účasť i duchovné vedenie a otcovi Jurajovi 
Tomášovi a jeho manželke za organizáciu 
a sprevádzanie domácich po miestach, ktoré 
majú síce dlhé roky pred očami, ale ich vlast-
ne poznajú len málo. (Štefan Ančočík; foto: 
Štefan Ančočík a Tomáš Miňo)

liturgie, ktorej predsedal prešovský arci-
biskup metropolita Ján Babjak SJ. Homíliu 
ohlásil otec Marcel Pisio, duchovný správca 
hory Zvir. V nej vyzdvihol podstatu sviatku 
svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda 
a význam ich misie na našom území pre 
náš národ. 
Po skončení svätej liturgie vladyka Ján za-
svätil Slovensko a Prešovskú archieparchiu 
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepo-
škvrnenému Srdcu Panny Márie. Po mod-
litbe zasvätenia mystička Myrna pútnikom 
porozprávala o svojom osobnom vzťahu 
s Bohom a nadprirodzených zážitkoch. 
Všetkých pozvala k modlitbe za jednotu 
kresťanov vo svete. V závere sa pútnikmi 
pomodlila modlitbu, ktorú ju naučil sám 
Pán Ježiš Kristus. (Martin Tokár)

�� V pútnickom centre v Bazilike Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky v Ľutine sa 9. júla 
zišli veriace rómske rodiny zo širokého 
okolia – od Starej Ľubovne, Bardejova, 
Vranova nad Topľou a ďalších regiónov 
na tretej púti rómskych rodín. Pre pútnikov 
bol pripravený program, ktorý sa začal 
chválami, pokračoval svedectvom mystičky 
Myrny Nazzourovej zo Sýrie. Veriaci, ktorí 
sa na púti zúčastnili, prešli Cestu svetla, 
ktorá spája areál baziliky s ľutinskou horou. 
Na záver púte po svätej liturgii otec arci-
biskup Ján Babjak SJ zasvätil rómske rodiny 
Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrne-
nému Srdcu Panny Márie. (M. Jackaničová)

�� V trenčianskej farnosti sa 9. júla konala 
odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku 
svätých apoštolom rovných Cyrila a Meto-
da, učiteľov Slovanov, patrónov farnosti. 
Slávnosť sa začala archijerejskou svätou 
liturgiou v rozostavanom Chráme sv. Cyrila 
a Metoda na Ulici 1. mája, ktorej predsedal 
vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha, 
spoluslúžili viacerí kňazi a diakon Andrej 
Škoviera. Po svätej liturgii nasledovalo 
myrovanie, počas ktorého sa spieval mole-
ben k vierozvestcom a liturgický sprievod. 
Chrám sv. Cyrila a Metoda s pastoračným 
centrom v suteréne a priľahlou farskou bu-
dovou je prvým novým chrámom, ktorý sa 
stavia v Bratislavskej eparchii. (Igor Cingeľ)
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�� Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arci-
biskup metropolita, sprevádzal 30. júna – 
9. júla mystičku Myrnu Nazzourovú zo Sýrie 
v Litmanovej, Veľkom Lipníku, Stropkove, 
Poprade, Prešove-Sídlisku 3, Snine-Brehoch 
a Ľutine. (ISPA)

�� V Chráme sv. Cyrila a Metoda v Strop-
kove sa 2. júla uskutočnila archieparchiál-
na odpustová slávnosť Matky ustavičnej 
pomoci a sv. Cyrila a Metoda za prítom-
nosti prešovského arcibiskupa metropolitu 
Mons. Jána Babjaka SJ. (ISPA)

�� Mons. Milan Chautur CSsR, košický 
eparcha, slávil 4. júla v Herľanoch svätú 
liturgiu pre účastníkov letného tábora 
farnosti Košice-Staré Mesto. (TSKE)

�� 4. júla slávil Mons. Peter Rusnák, 
bratislavský eparcha, v Kostole sv. Cyrila 
a Metoda v Terchovej archijerejskú svätú 
liturgiu v priamom prenose TV LUX spolu 
s apoštolským exarchom Kirom Stojano-
vom, biskupom zo Skopje (Macedónsko), 
počas ktorej si uctili relikvie sv. Klimenta 
Ochridského, prinesené z Ochridu.

�� Pri príležitosti 200. výročia narodenia 
Andreja Radlinského vydala Slovenská 
pošta 7. júla poštovú známku s portrétom 
tohto kňaza, jazykovedca a organizátora 
náboženského i kultúrneho života, ktorý sa 
usiloval o kultivovanie a pozdvihnutie slo-
venského jazyka i národa, bol spoluzakla-
dateľom Matice slovenskej a zakladateľom 
Spolku sv. Vojtecha a Katolíckych novín.

�� V nedeľu 9. júla slávil Mons. Milan 
Chautur CSsR archijerejskú svätú liturgiu 
pri príležitosti stretnutia rodákov v zanik-
nutej obci Zvala. (TSKE)

J▌Gréckokatolíci Košickej eparchie sa zasvätili 
Kristovi i Márii na eparchiálnom odpuste 
v Sečovciach

Košická eparchiálna odpustová slávnosť sv. 
Cyrila a Metoda v Sečovciach sa začala už 
4. júla, aby sa pútnici pripravili na slávenie 
samotného sviatku modlitbou ruženca, ve-
čierne a vnikli do atmosféry sviatku večernou 
archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil 
košický eparcha vladyka Milan Chautur 
CSsR. Ten vo svojej kázni varoval pred zlými 
krokmi v živote, ktoré môžu zničiť aj začaté 
dobré dielo podobne, ako bola Svätopluko-
vým nepochopením násilne ukončená misia 
solúnskych bratov na Veľkej Morave.
Po svätej liturgii vladyka Milan za účasti 

otca Marcela Gajdoša, predsedu liturgickej 
komisie Košickej eparchie, a otca Jozefa 
Matejovského, farára farnosti Košice-Furča, 
viedol dialóg na tému Podávanie Eucharistie 
malým deťom. V rozhovore priblížili litur-
gické a historické pozadie tejto starobylej 
praxe, ktorá sa v Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku plne obnoví v septembri tohto 
roka. Program dňa zavŕšila eucharistická 
pobožnosť.
Sviatočný deň sa začal modlitbou utier-

ne a akatistu. Vrcholom bola slávnostná 
archijerejská svätá liturgia, ktorej hlavným 
celebrantom bol vladyka Milan a kazateľom 
Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný 
biskup Spišskej diecézy.

Vo svojej kázni ukázal na dar, ktorý svätí 
bratia zo Solúna priniesli – svetlo pravej 
viery. Ako uviedol, pomocou viery je človek 
schopný dať svojim skutkom nevysloviteľnú 
vnútornú hodnotu. Otec biskup zároveň 
varoval pred ľahostajnosťou, ktorú prirovnal 
k narkóze spoločnosti. Upozornil, že terajšia 
ostražitosť vo vážnych veciach umožní v bu-
dúcnosti vyznávať vieru bez prenasledovania 
a utrpenia.
Na záver slávnosti, tak ako pred sedemde-

siatimi rokmi, zaznela modlitba zasvätenia 
Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Ne-
poškvrnenému Srdcu Panny Márie. V tento 
deň sa touto modlitbou zároveň zasväcovali 
Kristovi a Márii aj veriaci vo všetkých chrá-
moch Košickej eparchie.
Po biskupskom požehnaní vladyka Milan 

Chautur zaspomínal aj na zasvätenie vte-
dajšieho Košického exarchátu sv. Cyrilovi 
a Metodovi, ktoré sa udialo pred dvadsiati-
mi rokmi, teda hneď po vzniku Košického 
exarchátu. V spomienkach opísal aj následný 
začiatok slávení eparchiálnych odpustov 
v Sečovciach. Zakončením slávnosti bolo čí-
tanie Jánovho prológu v cirkevnej slovančine. 
(Richard Fučko)

J▌Myrna Nazzourová navštívila so svojím 
svedectvom aj Veľký Lipník

Chrám sv. archanjela Michala vo Veľkom 
Lipníku navštívil 4. júla arcibiskup metropo-
lita Ján Babjak SJ spolu s mystičkou Myrnou 
Nazzourovou a jej manželom zo Sýrie. Stret-
nutie sa začalo svätou liturgiou, ktorú otec 
arcibiskup slávil spolu s kaplánom farnosti 
otcom Jozefom Mačejovským. Po svätej 

liturgii pani Myrna Nazzourová povzbudila 
prítomných svojím svedectvom a vyjadrila aj 
svoje povzbudenie, ktoré zažila cez veriacich, 
deti a mládež vo Veľkom Lipníku. Na záver 
stretnutia bolo možno v diskusii položiť 
otázky, na ktoré pani Myrna odpovedala. 
(Jozef Mačejovský)
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J▌Košický vladyka Milan Chautur  
navštívil obec Luhyňa

Pri príležitosti 70. výročia posviacky základ-
ného kameňa Chrámu Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky v Luhyni slávil košický epar-
cha vladyka Mons. Milan Chautur CSsR 
2. júla  archijerejskú svätú liturgiu. V homílii 
všetkých upozornil, aby nik nepatril medzi 
matrikových kresťanov, ktorí svojím reálnym 

životom nežijú kresťansky. Povzbudzoval 
k životu uvedomelých kresťanov, ktorých 
základom šťastia je usporiadaný sviatostný 
život s Cirkvou.
Chrám v Luhyni, ktorého základný kameň 

bol posvätený 8. júna 1947, je v spoločnom 
užívaní Gréckokatolíckej a Rímskokatolíckej 
cirkvi. Z toho dôvodu bol pri tejto príležitosti 
privítaný aj novovymenovaný rímskokato-
lícky farár farnosti Čerhov otec Marek Eliáš, 
ktorý má v duchovnej správe aj rímskokato-
líckych veriacich v Luhyni.
Na záver slávnosti bol vladykovi odovzda-

ný malý darček vo forme chlebového koláča 
a obraz luhyňského chrámu, ktorý nama-
ľovala Júlia Susková, 22-ročná študentka 
z Bieloruského mesta Mozyr. (Ivan Molčányi; 
foto: Matej Molčányi)

JJ Dada
J� Kolesárová

Rozhovor s Mgr. Helenou Pavlikovou, 
vedúcou Zboru bl. Vasiľa Hopka v Prešove 
Združenia katolíckych vodkýň a skautov 
Európy na Slovensku

�� Skautov vidno na rôznych akciách 
čoraz viac. Koľko má katolícky skauting 
na Slovensku členov, v akom vekovom 
rozpätí a koľko z toho pôsobí v rámci 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku?

Vodkyne a skauti majú na Slovensku 230 
členov od ôsmich rokov bez obmedzenia 
veku v troch kategóriách, s oddelenou 
metodológiou pre dievčatá a chlapcov 
(8 – 11 lienky a vĺčatá, 12 – 16 vodkyne 
a skauti, 17– 23 strážkyne a roveri). V rámci 
Gréckokatolíckej cirkvi existuje Zbor Prešov 
so štyridsiatimi štyrmi členmi a v Trebišove 
oddiel vodkýň a skautov s asi dvanástimi 
členmi, ktorí patria do Zboru Košice 1.

�� Čo sa v predchádzajúcom školskom 
roku vo vašom zbore udialo a čo po-
núklo prázdninové leto?

Okrem otvorenia a ukončenia skautského 
roka, osláv patróna skautov sv. Juraja a pat-
róna zboru bl. Vasiľa bolo veľkou udalosťou 
zriadenie Zboru Prešov 1 v októbri 2016, 
keď som aj bola vymenovaná za vedúcu 
zboru generálnym komisárom Jozefom 
Rešetárom.

Cez leto sa organizujú letné tábory, ktoré 
sú vyvrcholením celoročnej práce vodkýň 
a skautov. Tu sa ukáže, kto ako na sebe 
počas roka pracoval a v čom sa musí zlepšiť. 
Postaviť si stôl, piecku, rozložiť oheň, uvariť 
jedlo, ale i zašiť ponožku či ošetriť ranu – 
toto všetko musia zvládať.

�� Čo ťa na skautingu najviac povzbudzu-
je a čo by bolo dobré zlepšiť?

Asi najviac radosť detí, ktoré sú mi 
zverené, a spoločná modlitba a slávenie 
božskej liturgie v lone prírody. Život pod 
stanom, v búrke i horúčave a priateľstvo 
s ľuďmi, s ktorými ťa nikdy neomrzí byť. 
A čo zlepšiť? Komunikáciu. Ak nebudeme 
spolu hovoriť, nebude nás to posúvať ďalej. 
K spoločnému cieľu.

zosnutia presvatej bohorodickyˇ..

S A S O V Aˇ ˇ ´
12. - 13. august 2017

                                       SOBOTA

16.45     Privítanie pútnikov
17.00      Svätenie vody v Kaplnke Zosnutia Presvätej Bohorodičky
              procesia ku kaplnke
17.30     Moleben k Presvätej Bohorodičke pred milostivou ikonou
18.00     Veľká večiereň (cirkevnoslovanská) s lítiou
19.00     Saleziánsky mládežnícky zbor Vinimini z Bardejova
 19.30      Svätá liturgia (slovenská) s novokňazským požehnaním otca Maroša Sejku 
              (hlavný slúžiteľ: otec Michal Onderko ml.)
              Panychída za zosnulých pútnikov
21.30      Katechéza Fatima a my (otec Martin Dudok)
22.00      Ruženec milosrdenstva
              Adorácia a požehnanie s Najsvätejšou Eucharistiou
              (možnosť získania plnomocných odpustkov)

                                       NEDEĽA

07.00     Ranné modlitby bohoslovcov

07.30      Svätá liturgia (slovenská)
08.30     Akatist k Presvätej Bohorodičke              
09.15     Mariánske večeradlo

10.00   Slávnostná svätá liturgia s myrovaním 
            (cirkevnoslovanská) 
                         

V sobotu bude sviatosť zmierenia vysluhovaná od 18.00 h do 20.00 h.

ARCHIEPARCHIALNA 
ODPUSTOVA SLAVNOST

´
ˇ´ ´

V nedeľu bude sviatosť zmierenia vysluhovaná od 08.00 h do 10.00 h.

www.facebook.com/grkatslovo
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Hrob rebríkom 
do neba sa stáva
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Svätý Maxim Vyznávač († 662) píše: „Tento obdivuhodný 
sviatok je predmetom úcty zo všetkých strán. Uctievajú ho 
anjeli i ľudia a je ozdobený milosťou svätej Bohorodičky. 
Dokonca aj čas, keď sa tento slávny sviatok slávi, je dobrý 
a požehnaný, hojný na plody a prekypujúci krásou. Je pred-
zvesťou oberačky, dozrievajú plody stromov i všetky druhy 
ovocia. Je to pocta stvorenstva i sláva Stvoriteľa a vopred 
ohlasuje rajskú slasť. Toto všetko sa predkladá na to, aby 
bol uctený tento svätý sviatok, na slávu jeho ctiteľov.“

JJ Marko Durlák
J� foto: Dominik Petrík

Počiatky sviatku  
Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Sviatok má podľa všetkého pôvod na výcho-
de, hoci nám nie je známy čas jeho vzniku 
ani lokalita, kde sa zrodil. Odborníci formu-
lovali viacero hypotéz. Tá najviac uznávaná 
sa zakladá na správe, ktorú prináša gruzínsky 
lekcionár z 8. storočia. Správa informuje 
o liturgických zvykoch v Jeruzaleme, ktoré 
sú staršie najmenej o sto rokov, i o tom, že 
15. augusta sa slávil mariánsky sviatok v chrá-
me, ktorý dala postaviť cisárovná Athénais 
– Eudokia († 460) v Getsemany na mieste, 
ktoré býva označované ako hrob Bohoro-
dičky. V každom prípade je istý fakt, že cisár 
Maurícius (582 – 602) rozšíril sviatok na celú 
ríšu. Už od čias Teodora Studitu (759 – 826) 
predchádzal sviatku dvojtýždňový pôst, 
počas ktorého sa každý večer spieval paraklis 
(čo v preklade znamená príhovor alebo 
potecha) – medzi ľudom veľmi obľúbená 
pobožnosť na česť Bohorodičky. Skutočnosť, 
ako významne zasahovali svetskí panovníci 
aj do cirkevného a liturgického života, vidí-
me tiež z toho, že cisár Andronik II. naria-
dil dekrétom, aby bol celý mesiac august 
zasvätený tajomstvu zosnutia Bohorodičky. 
V Ríme zaviedol sviatok pápež Sergej I (687 
– 701) a zaviedol na ten deň aj procesiu, ktorá 
putovala od Chrámu sv. Adriána cez fórum 
až k bazilike Santa Maria Maggiore. Táto 
procesia sa pomerne rýchlo zmenila na noč-
ný sprievod s fakľami, v sprievode niesli 
vzácnu ikonu Krista (tzv. Rukou neutvorený 
obraz) a pri bazilike Santa Maria Maggiore 
túto ikonu privítali ďalšou vzácnou ikonou 
Bohorodičky známou pod menom Salus 
populi Romani (Záchrana rímskeho ľudu). 
Procesia sa zavŕšila slávením omše ešte pred 
svitaním, ktorú slávil sám pápež. Na západe 
získal prevahu názov Nanebovzatie Panny 

Márie, kým východ si ponechal pôvodný 
názov Zosnutie – Uspenie.

Opis Máriinej smrti
O ďalšom živote Presvätej Bohorodičky 
po Ježišovom nanebovstúpení nám evanjeliá 
ani žiadne listy správy nepodávajú. Opis jej 
odchodu z tohto sveta sa opiera o udalosti, 
ako ich zaznamenala apokryfná literatúra. 
Medzi hlavné pramene patrí spis Transitus, 
t. j. Prechod Márie do večnosti, ďalej Kniha 
Jána, solúnskeho arcibiskupa, Akty svätého 
Tomáša a iné. Na základe týchto prameňov 
by sme mohli zostaviť takýto sled udalostí:
Po Ježišovom nanebovstúpení Mária mala 

vo zvyku často chodiť k jeho prázdnemu 
hrobu, do ktorého bol uložený. Tam sedávala 
a o všetkých udalostiach uvažovala. Keď sa 
aj u nej začala hlásiť staroba, jej modlitby 
sa zmenili na jedinú prosbu: aby ju jej Syn 
láskavo vzal k sebe.
Keď raz v piatok podľa svojho zvyku prišla 

k prázdnemu hrobu, uvidela archanjela Gab-
riela, ktorý ju pozdravil slovami: „Raduj sa“. 
Potom jej oznámil, že jej koniec sa blíži a že 
tu na tejto zemi ostane už len krátko. Keď sa 
po tomto stretnutí Mária vrátila domov, po-
vedala dievčatám, ktoré jej pomáhali: „Poď-
me do môjho domu v Betleheme, chcem, 
aby sa môj odchod uskutočnil na mieste, 
kde môj Syn prišiel na svet.“ Zásahom Božej 
prozreteľnosti sa začali schádzať apoštoli 
zo všetkých kútov, kam sa rozišli hlásať 
evanjelium. Ján prišiel z Efezu, Peter z Ríma, 
Andrej z Achájska, Pavol z Korintu a Tomáš 
z Indie. Každý z nich vyrozprával Márii svoje 
zážitky a skúsenosti z ohlasovania. Potom 
Mária všetkých vyzvala, aby sa spoločne 
modlili a Peter ako prvý z apoštolov prednie-
sol slová povzbudenia. Bola nedeľa. O tretej 
hodine Ježiš osobne zastal pri lôžku svojej 
matky, sprevádzaný zástupom anjelov, ktorí 
spievali slová Písma: „Ako ľalia medzi tŕním, 
tak je moja najdrahšia medzi dievčatami.“ 
Dom ožiarilo také svetlo, že sa zdalo, akoby 
samo slnko prebývalo v dome. Okrem toho 
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dom zaplavila nevýslovná vôňa, takže všetci 
v údive popadali na zem. Mária sa na Ježiša 
usmievala a on prijal jej prečistú dušu. Bez-
duché Máriino telo ležalo pokojne na lôžku, 
kým jej duša aj so Synom odchádzala do raja. 
V tej chvíli niektorí slepí zázračne začali 
vidieť a chromí chodiť, malomocní sa stali 
čistými. Zvesť o tom, že nasledovníci Ježiša 
Krista i mnohí ich prívrženci sa zišli v Bet-
leheme, došla až do Jeruzalema. Poprední 
predstavitelia židovského národa to považo-
vali za vynikajúcu príležitosť, ako konečne 
raz a navždy skoncovať s touto novou sektou, 
ako vtedy kresťanov nazývali. Zhromaždili 
ozbrojený ľud a chceli zaútočiť. Apoštoli 
medzitým chystali pohrebný sprievod, aby 
uložili telo Presvätej Bohorodičky do nového 
hrobu. Počas sprievodu sa istý židovský kňaz 
menom Ruben (podľa iných prameňov sa 
volal Afton) priblížil k nosičom, ktorí niesli 
mŕtve telo na pochovanie, a plný nenávisti 
ho chcel zneuctiť tým, že ho zhodí na zem. 
Ale sotva vystrel ruky k máram, Božím zása-
hom mu boli ruky odťaté až po lakeť a ostali 
visieť na nosidlách. Tu Ruben prepukol 
v silný plač a prosil apoštolov, aby sa nad 
ním zľutovali. Peter sa naňho súcitne pozrel 
a obyčajným kývnutím hlavy sa Rubenove 
ruky vrátili na svoje miesto. Plný vďačnosti 
sa zaradil aj on medzi nasledovníkov Ježiša 
Krista. Keď sprievod došiel do Jeruzalema, 
ľud vzdával Márii poctu ešte päť dní, až ju 
napokon uložili do hrobu. Na druhý deň 
ráno sa vybral k hrobu apoštol Tomáš, aby sa 
tam modlil, keď tu zistil, že hrob je otvorený 
a prázdny. Okamžite sa rozbehol, aby apoš-
tolov informoval o tom, čo videl. Ako tak 
bežal, uzrel vo videní Máriu sprevádzanú an-
jelmi. Tá sa naň obrátila so slovami: „Oznám 
túto zvesť svojim bratom a ako spomienku 
vám nechávam toto.“ Po týchto slovách sňala 
zo seba pás, ktorým ju apoštoli opásali pred 
pochovaním, a zhodila ho Tomášovi. Apoštol 
Tomáš vyrozprával ostatným všetko, uka-
zujúc im pás Bohorodičky. Aj oni sa vybrali 
k jej hrobu a keď videli, že všetko je tak, ako 
Tomáš hovorí, uverili, že Mária bola vzatá 
do neba s dušou i telom.

Pôst pred sviatkom Zosnutia
Vzhľadom na to, že sviatok Zosnutia Bohoro-
dičky patrí k najvýznamnejším sviatkom li-
turgického roka, podobne ako pred Paschou 
či Kristovým narodením aj tomuto sviatku 
predchádzal niekoľkodňový pôst ako príp-
rava. Uspenský pôst alebo Spasivka, ako sa 
tiež nazýva, vošiel do kresťanskej praxe skôr 
zvykom než nejakým zákonným nariade-
ním. Tak napr. pápež Mikuláš I. v 9. storočí 
píše Bulharom: „Svätá Rímska cirkev odpra-
dávna prijala a zachovala nasledujúce pôsty: 
štyridsať dní pred Paschou, po Päťdesiatnici, 
pred sviatkom Zosnutia Bohorodičky Márie 

a tiež pred sviatkom Pánovho narodenia.“ 
Súčasný pôst pred sviatkom Petra a Pavla 
(Petrivka) a pôst pred Zosnutím (Spasivka) 
tvorili pôvodne iba jeden pôst, ktorý sa začí-
nal po Prvej nedeli po Päťdesiatnici a trval až 
do sviatku Zosnutia. Ale z ohľadu na ľudskú 
krehkosť bolo toto dlhé obdobie pôstu roz-
delené na dva menšie pôsty a celý mesiac júl 
bol z tohto pôstu vynechaný.

Obrad pochovania Bohorodičky 
v liturgii
Tak ako všetky spásne udalosti zo života 
Ježiša Krista si kresťania v liturgii nanovo 
sprítomňovali, chceli si rovnako sprítomniť 
aj udalosť zosnutia Presvätej Bohorodičky 
a jej pochovanie. Tento obrad je pomerne 
nedávny (14. – 16. stor.), má jeruzalemský 
pôvod a usiluje sa kopírovať obrady Veľkej 
soboty, keď si sprítomňujeme Pánovo odpo-
čívanie v hrobe. Niekde sa obrad pochovania 
Bohorodičky koná v samotný deň, keď sa 
slávi jej zosnutie (Kyjevo-pečerská lavra), 
na iných miestach to môže byť deň pred sa-
motným sviatkom (Getsemany v Jeruzaleme) 
alebo dokonca dva dni po ňom. V Jeruzaleme 
patriarcha s veľkým sprievodom ducho-
venstva a veriacich so sviecami nesú ikonu, 
ktorá znázorňuje mŕtve telo Bohorodičky, 
a slávnostne ho uložia do jaskyne, ktorá 
bola kedysi jej skutočným hrobom. Pritom 
spievajú 17. katizmu, t. j. 118. žalm, rozde-
lený na tri štácie (presne tak ako na Veľkú 
sobotu) a tieto verše žalmu sa striedajú s tzv. 
pochvalami – spevmi, ktoré ospevujú Máriin 
odchod do večnosti, no zároveň vyjadrujú aj 
smútok apoštolov nad jej odchodom. Tu je 
malá ukážka:
Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvr-

ny, – čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
Tvoja nadovšetko svätá mŕtva tvár, Prečis-

tá, – javila sa ako raj prekypujúci milosťou 
a životom – všetkým, čo na ňu hľadeli.
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy – 

a celým srdcom ho vyhľadávajú.
Velebíme ťa, čistá Bohorodička, – uctieva-

me tvoje sväté zosnutie – a skláňame sa pred 
tvojím vznešeným hrobom.
To sú tí, čo nepáchajú neprávosť – a idú 

jeho cestami.

Mária, ako to, že ty, život veriacich, umie-
raš? – Ako len hrob prijme tvoje telo? – Veď 
ono prijalo toho, ktorého nič obsiahnuť 
nemôže.
Ty si dal príkazy, aby sa verne plnili.
Porodila si Boha, Kráľa nebies, – a teraz, 

Čistá, do nebeského kráľovstva kráľovsky 
prechádzaš.
Kiežby ma moje cesty viedli tak, – žeby 

som zachovával tvoje ustanovenia.
Prešla si zo zeme do večnosti, – pritom si 

však zem nikdy neopustila, nadovšetko svätá 
Bohorodička, – a celý svet zbavuješ trápenia.
Tak sa podľa vzoru obradov Veľkej soboty 

a Pánovej plaščenice začala praktizovať aj 
plaščenica Bohorodičky a vynášať do stredu 
chrámu, kde býva vystavená na verejnú úctu 
až do zakončenia sviatku.

Rebrík do neba
Prvá stichyra na večierni sviatku Zosnutia sa 
začína slovami: „Aký to veľký div! Zdroj života 
do hrobu sa dáva a hrob rebríkom do neba sa 
stáva“. K týmto nádherným slovám dodáva 
svätiteľ Dimitrij Rostovský nasledujúce: 
„Milovaní, zastaňme pri tomto obdivuhod-
nom hrobe Božej Matky; zastaňme svojou 
mysľou a pozrime sa duchovným zrakom, čo 
za stupne má tento vznešený rebrík. Aké sú to 
stupne, po ktorých Božia Matka v čase svojho 
odchodu vystúpila na nebo? Vari hrob dlhý tri 
aršíny a priamo stojaci môže viesť do neba? Je 
jasné, že slovo hrob tu znamená smrť. Smrť 
je tu nazvaná hrobom a rebríkom, lebo tak 
ako hrob meria tri aršíny, tak aj smrť Božích 
svätých vovádza ich duše do neba cez tri te-
ologické cnosti: vieru, nádej a lásku. Viera ich 
privádza k nazeraniu na Boha z tváre do tvá-
re, nádej ich vedie k tým dobrám, ktoré oko 
nevidelo a o ktorých ucho nepočulo, a láska 
ich zjednocuje so samým Bohom, ktorý je 
láska. Ale kto dokáže vypočítať všetky cnosti 
tej nádhernej duše Božej Matky? Kto dokáže 
vyrozprávať, ako a koľkými dobrými skutkami 
sa prečistá Panna od svojej mladosti až do po-
sledného výdychu páčila Bohu, svojmu Stvori-
teľovi? Skôr spočítaš kvety na jar, klasy v lete, 
ovocie na jeseň a snehové vločky v zime, skôr 
spočítaš kvapky v mori a hviezdy na nebi, než 
dobré skutky a prednosti Božej Matky.“

Ponúkam služby konzultanta a sprostredkovateľa v oblasti finančných nástrojov.

*starobné a doplnkové dôchodkové sporenie, pravidelné sporenie, úvery,  
životné a neživotné poistenie

Sporenie cez investičné životné poistenie (IŽP) je NEVÝHODNÉ,
ponúkame inovatívnejšie, výnosnejšie a pro-klientske riešenia.

Starajte sa o svoje finančné produkty, lebo ich platíte!!!
kontakt: mobil: 0948 858 111, e-mail: pavol@otrosina.sk, wwww.otrosina.company
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Máriapócs
JJ Martin Mráz
J� foto: 4.bp.blogspot.com

Máriapócs je jedno z najstarších marián-
skych pútnických miest v dnešnom Maďar-
sku. Prvá písomná zmienka o obci pochádza 
už z roku 1280, jej dejiny sú však späté s gréc-
kokatolíkmi žijúcimi v súčasnosti na území 
niekoľkých štátov stredovýchodnej Európy.
Všetci gréckokatolíci pod Karpatmi boli 

stáročia spojení v jednej materskej Muka-
čevskej eparchii. Územie tohto biskupstva 
sa od polovice 17. storočia stalo miestom 
náboženských vojen medzi vládnucim 
cisárskym katolíckym rodom Habsburgovcov 
a miestnymi protestantskými kniežatami. 
Jednoduchý ľud, ktorý pre vojnové pustoše-
nie najviac trpel, hľadal v tých nepokojných 
časoch útechu vo svojich chrámoch. Práve 
v tomto období sa začína séria niekoľkých 
„zázračných“ udalostí na území historickej 
Mukačevskej eparchie, ktoré sú dodnes zná-
me ako slzenie ikon Božej Matky.
Jedna z takýchto ikon, ktorá je dodnes 

dôvodom pútí mnohých gréckokatolíkov zo 
Slovenska, je aj ikona z Máriapócsa. Podľa 
tradície sa 4. novembra 1696 pred touto iko-
nou modlili veriaci miestnej farnosti. Vtedy 
zbadali, ako sa výraz jej tváre zmenil, zos-

mutnela a z jej očí začali vytekať slzy. Ikona 
slzila nepretržite až do 8. decembra. Za toto 
obdobie sa v tom čase malý drevený chrám 
v Máriapócsi stal miestom mnohých návštev. 
Okrem domácich veriacich prichádzali aj 
ľudia zo vzdialeného okolia: roľníci, úrad-
níci, vojaci, ako aj generál Corbelli, veliteľ 
cisárskeho vojska vo východnom Uhorsku. 
Cirkevné vyšetrovanie preukázalo, že ide 
o jav nevysvetliteľnej povahy sprevádzaný aj 
telesnými uzdraveniami.
V marci 1697, na príkaz cisára Leopolda I., 

bola ikona prevezená do Viedne a uložená 
v Dóme sv. Štefana, kde sa nachádza dodnes. 
Obraz bol nesený do Viedne v slávnostnom 
sprievode, ktorý sa na niekoľko dní zastavil 
aj v Košiciach. Tu nechali jezuiti namaľovať 
tri kópie tejto ikony. Jedna z nich zostala 
v Košiciach, odkiaľ bola po vyhnaní jezu-
itov prenesená do chrámu v Malej Vieske 
pri Košiciach, ktorá dnes tvorí súčasť obce 
Družstevná pri Hornáde. Dodnes je to jedno 
z pútnických miest Košickej arcidiecézy.
Na miesto pôvodnej ikony v Máriapócsi 

bola umiestnená kópia, ktorá v roku 1715 aj 
v roku 1905 znova slzila. Samotná máriapócs-
ska ikona Božej Matky sa radí k byzantské-
mu typu ikony, nazývanej aj hodigitria. Ide 
o zobrazenie Márie, ktorá v ľavej ruke drží 
Ježiša a pravou rukou ukazuje na neho. Bola 
napísaná okolo roku 1675 na podklade oveľa 
staršej byzantskej ikony Božej Matky. Na jej 
zadnej strane sa nachádza nápis: „Ja, Boží 
sluha, som nechal namaľovať tento obraz 
na odpustenie mojich hriechov.“

Malý drevený chrám v Máriapócsi nepos-
tačoval veľkému množstvu pútnikov, ktorí 
tam začali prichádzať. Preto bol v roku 1749 
posvätený základný kameň nového chrámu, 
ktorý dokončili v roku 1756. Dve veže boli 
dokončené až o sto rokov neskôr.
Mariánske pútnické miesto v Máriapócsi 

zostalo otvorené aj počas obdobia komuniz-
mu. V roku 1988 pápež Ján Pavol II. vyhlásil, 
že „Máriapócs je miestom jednoty, kde veria-
ci mnohých národov uctievajú materinskú 
lásku Márie, ktorá sa trápi pre hriechy svo-
jich detí a kvôli nim sa neochvejne prihovára 
u svojho božského Syna Ježiša... Všetky tieto 
národy sem prichádzajú, aby spojili svoje slzy 
so slzami Panny a takto ich očistili a spojili 
s jedinou spásonosnou obetou Ježiša Vykupi-
teľa.“ Sám sv. Ján Pavol II. sa pridal k tomuto 
veľkému zástupu pútnikov, keď v roku 1991 
osobne navštívil Máriapócs.

Novokňazi a ich prvé kroky

JJ
Mons. Ján Babjak SJJ�

Mesiac jún môžeme nazvať mesiacom no-
vokňazov a mesiac júl mesiacom ich prvých 
kňazských krôčikov v pastoračnej službe. Teória 
z teologických štúdií a zo seminárnej výchovy je 
vymenená za prax. Začala sa radosť zo slávenia 
svätých božských liturgii, keď si priamo každý 
kňaz uvedomuje veľkosť prijatých darov pri 
kňazskej vysviacke. Tajomná premena chleba 
a vína na najsvätejšie telo a krv Ježiša Krista 
zaiste nenechá žiadneho novokňaza ľahostaj-
ným. Doteraz toto premenenie uskutočňovali 
ich predstavení v seminári, principáli vo far-
nostiach, kňazi a biskupi. Teraz sa uskutočňuje 
na ich slová, ktoré vyslovujú pri premenení. 
Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorého zvolávajú 

na oltár, rozdávajú ako pokrm pre dušu svojim 
veriacim i sami sa ním živia. Sú to úžasne silné 
zážitky.

Lenže každý novokňaz musí zatiahnuť na hl-
binu, musí si vybudovať so svojím Majstrom 
osobný, hlboký vzťah. A to najmä cez zbožné 
slávenie eucharistie, cez modlitbu, rozjímanie, 
čítanie Božieho slova, ale aj cez svedomitú 
a zodpovednú každodennú kňazskú službu.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia je akýmsi 
barometrom hlbokého vzťahu s Ježišom Kris-
tom, so živým Bohom, ktorého meno je Milo-
srdenstvo. Tak ho nazýva Svätý Otec František. 
Človeka najviac trápi hriech, ktorý otravuje náš 
život, kradne nám úprimnú radosť z každého 
dobra. Diabol je otec lží, padlý anjel a vie, ako 
na nás, čo sa mu často aj darí. Hoci dnešný 
človek využíva rôzne materiálne vymoženos-
ti, túži po tom, aby sa zbavil hriechu. Preto 
vyhľadáva sviatosť zmierenia, lepšie povedané, 

zatúži po nej, keď vidí, že kňaz je k dispozícii, že 
sa v spovednici neponáhľa, že dáva dostatočný 
priestor veriacim, aby mu otvorili svoje srdcia 
a vyznali svoje hriechy.

Chvalabohu sa v našej cirkvi ešte pravidelne 
spovedá pred prvým piatkom a máme už aj 
miesta, kde sa veriaci môžu kedykoľvek v prie-
behu dňa vyspovedať. To oceňujú mnohí. Tu 
novokňazi i všetci kňazi zažívajú ďalší z neza-
slúžených darov, že na ich slovo rozhrešenia sú 
ľuďom odpustené hriechy. Preto každý kňaz už 
od novokňazských čias nielen vysluhuje sviatosť 
zmierenia veriacim, ale aj sám z nej pravidelne 
čerpá potrebnú milosť. To nás kňazov vedie 
k pravej pokore.

Svätý Otec František hovorí: „Ježiš neponi-
žuje cudzoložnú ženu, nehovorí jej: ,Čo si to 
urobila? Kedy si to urobila? S kým si to urobila?‘ 
Naopak, hovorí jej: ,Choď, choď a teraz už 
ne hreš.‘ Veľké je Božie milosrdenstvo, odpúšťa 
nám pohladením.“ Bratia novokňazi, podobajte 
sa aj pri tejto sviatosti Ježišovi Kristovi.
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Charakteristika ruských 
ikoNopiseckýcH škôl
Do vzniku Moskvy (14. storočie), ktorá si začala systematicky podrobovať samostatné 
kniežatstvá, nebol umelecký život na území Rusi centralizovaný. Každé mesto malo svoje 
tradície a žilo svojím vlastným životom. Boli to mestá Rostov, Suzdaľ, Vladimír, Tver, Nižný 
Novgorod, Jaroslavľ, Pereslavľ, Uglič, Gorodec a Murom.

JJ Milan Gábor
J� foto: tsarvoyages.com; belygorod.ru

Rostov
Mesto podobne ako Suzdaľ založili slovanskí 
kolonizátori v 9. storočí, ktorí do severový-
chodných častí Rusi prišli z oblastí Novgoro-
du a Podnepria (zo západu a juhu krajiny). 
Prvá písomná zmienka o meste pochádza 
z roku 862, a tak je Rostov jedným z najstar-
ších doložených miest súčasného Ruska. 
Okrem prostého názvu Rostov sa mu zvykne 
hovoriť aj Veľký Rostov na odlíšenie od Ros-
tova na Done, hoci v súčasnosti je Rostov 
na Done výrazne väčším mestom (podobne 
sa i Novgorodu tradične hovorilo Veľký Nov-
gorod na odlíšenie od Nižného Novgorodu, 

ktorý bol v roku 1999 oficiálne premenovaný 
na Veľký Novgorod). Rostov sa rozprestiera 
na brehoch jazera Nero, približne dvesto 
kilometrov severne od Moskvy. V súčasnosti 
má okolo tridsaťtisíc obyvateľov.
Začiatkom 10. storočia sa oblasť Rosto-

va stala závislou od kyjevského kniežaťa 
Olega a takto sa stala súčasťou Kyjevskej 
Rusi. Rostovsko-suzdaľské kniežatstvo 
bolo staroruské kniežatstvo, ktoré vzniklo 
v 10. storočí v medziriečí Volgy a Kľazmy. 
Hlavným mestom kniežatstva bol Rostov 
a od druhej štvrtiny 12. storočia Suzdaľ. Keď 
v roku 1157 Andrej I. Bohoľubský preniesol 
sídlo kniežatstva do Vladimíra, kniežatstvo 
sa začalo nazývať Vladimírsko-suzdaľské 
alebo Vladimírske veľkokniežatstvo.
Konštantín Vsevolodovič bol prvým 

kniežaťom zo severu známy svojou spätosťou 
s Rostovom. Bol iniciátorom výstavby hlav-

ného chrámu v meste – Katedrálneho chrá-
mu Zosnutia Bohorodičky (Uspenský sobor). 
Je to ten chrám, ktorý na začiatku vybudoval 
Vladimír Monomach podľa vzoru Uspenské-
ho kyjevsko-pečerského chrámu v tých istých 
rozmeroch a tou istou umeleckou výzdobou 
v interiéri. No v roku 1160 sobor zhorel. Na-
novo ho začal stavať v roku 1213 Konštantín 
Vsevolodovič, ale posvätenie novopostavené-
ho chrámu sa uskutočnilo v čase panovania 
následného kniežaťa Vasilka Konstantínovi-
ča. Chrám 14. augusta 1231 posvätil Cyril II., 
rostovský biskup. Podľa letopisov sa postaral 
o to, že chrám bol vyzdobený nádhernými 
ikonami. Zaobstaral pre chrám vzácne mošči 
– ostatky svätých (relikvie) uložené v draho-
cenných truhličkách. Osobitný význam chrá-
mu dodávali katafalky sv. Leontija a Izaiáša, 
predošlých rostovských biskupov.

Obnova Rostova
Na prelome februára a marca v roku 1238 
do severovýchodnej časti Kyjevskej Rusi 
vpadli Tatári. Vojská Vladimírsko-suzdaľské-
ho kniežatstva spoločne s kniežaťom Jurajom 
II. padli v boji. Mnoho miest bolo Tatármi 
vyplienených vrátane Rostova, Suzdaľa, Vla-
dimíra a iných. Mesto sa po tatárskom vpáde 
rýchlo vzchopilo a zbohatlo vďaka strategic-
kej polohe na križovatke obchodných ciest, 
pozemných aj riečnych. V roku 1301 mesto 
zničila veľká búrka, v rokoch 1316 a 1320 zase 
Tatári a v roku 1408 požiar založený Tatármi, 
pri ktorom zahynulo okolo tisíc obyvateľov. 
Aj tieto udalosti dokumentujú, prečo sa 
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zachovalo málo pamiatok z obdobia pred 15. 
storočím.

Rostovsko-suzdaľská škola  
(13. – 15. storočie)
Školu charakterizuje slávnostný pekný 
vzhľad zobrazených postáv, monumentálne 
prostredie s dekoratívna výzdoba a detai-
ly. Majstri využívali najmä tmavomodrú, 
okrovú, zelenú s bielobou, červenú – buď 
krikľavú, alebo priehľadnú farbu v po-
zadiach. Nenájdeme tam sýte farby, ale 
skôr jemné. Tóny sú podobné a vzájomne 
prepájané v nádhernej harmónii. Neskoršie 
túto líniu úžasne rozvinul majster Andrej 
Rubľov. Čo ikony strácajú na vznešenosti, 
to získavajú na duchovnosti vyjadrených 
foriem, pripomínajúcich ruskú krásu. 
Následkom tatárskych nájazdov sa stredisko 
umenia prenieslo na sever, hlavne do veľkých 
obchodných miest Novgorodu a Pskova (14. – 
16. storočie).

Pamiatky
Medzi najstaršie zachované pa-
miatky tejto školy patria ikony sv. 
Mikuláša Zarajského s klejmami, 
rukou neutvorený obraz Spasiteľa 
(mandylion) a starozákonná Trojica 
pochádzajúce z prvej polovice 14. 
storočia a ikona Spasiteľa s apoštol-
mi, ktorá pochádza z 2. polovice 14. 
storočia.

Sv. Mikuláš Zarajský 
s klejmami
Ikona pochádza z dedinky Pavlo-
va neďaleko Rostova. Postava sv. 
Mikuláša, ktorý je odetý v tradičnom 
biskupskom odeve, je centrálne 
umiestnená. Má svetlomodrý podriz-
nik, okrovočervený epitrachil a nábe-
derník, zdobené drahými kameňmi. 
Vrchný odev nie je sakos, ale biely 
felón zdobenými hnedými krížikmi. 
Na felóne má zavesený biely omofor 
s čiernymi krížmi. V pozdvihnutej ľavici drží 
zavretý evanjeliár a pravicou žehná. Na hlave 
nemá mitru. Postava je zo všetkých strán le-
movaná šestnástimi klejmami zobrazujúcimi 
scény z jeho života a zázračné udalosti, ktoré 
sú usporiadané zhora nadol a zľava doprava: 
1. Narodenie sv. Mikuláša, 2. Privedenie sv. 
Mikuláša do školy, 3. Vysvätenie sv. Miku-
láša za diakona, 4. Vysvätenie sv. Mikuláša 
za kňaza, 5. Sv. Mikuláš udrie Ária (Prvý 
všeobecný snem v Nicei v roku 325), 6. Vy-
svätenie sv. Mikuláša za biskupa, 7. Zjavenie 
sa sv. Mikuláša vo sne cisárovi Konštantínovi, 
8. Utíšenie búrky, 9. Vyslobodenie troch 
mužov z väzenia, 10. Vyhnanie diabla zo 

stromu, 11. Záchrana topiaceho sa Demetra, 
12. Navrátenie Agrikovho syna Bazila unese-
ného Saracénmi, 13. Mikuláš odovzdáva žene 
koberec kúpený od jej staručkého manžela, 
14. Smrť Mikuláša, 15. Prenesenie telesných 
ostatkov Mikuláša z Myry do Bari, 16. Ulože-
nie Mikuláša do hrobu.
Ikona s rozmermi 128 x 75 cm je namaľo-

vaná na doske zo sosny vaječnou temperou. 
Do roku 1935 sa nachádzala v Rostov-
skom múzeu, potom bola prenesená do Tre-
tiakovskej galérie v Moskve.

Rukou neutvorený obraz Spasiteľa 
(mandylion)
Ikona pochádza z Chrámu Vstupu Presvätej 
Bohorodičky do chrámu v Rostove, kam bola 
prenesená zo starej drevenej cerkvi na Bori-
soglebskej strane, ktorá zhorela začiatkom 
18. storočia. Ikona zobrazuje Kristovu tvár 
umiestnenú na bielom plátne, v ktorého ro-

hoch sa nachádzajú okrúhle medailóny s cir-
kevnoslovanským textom Ježiš Kristus, Kráľ 
slávy. V spodnej časti sa zachoval fragment 
nápisu: Образ Бога Спаса нашего – Obraz 
Spasiteľa nášho Boha.
Ikona s rozmermi 89 x 70 cm je namaľo-

vaná na lipovej doske vaječnou temperou. 
V roku 1934 bola umiestnená v Tretiakovskej 
galérii v Moskve.

Starozákonná Trojica  
(Pohostinnosť Abraháma)
Je inšpirovaná starozákonnou udalosťou, keď 
sa Boh v podobe troch anjelov zjavuje Ab-

rahámovi pod dubom Mamre (Gn 18, 1 – 8). 
Na základe biblického rozprávania v Knihe 
Genezis sa pri zobrazovaní udalosti stretáva-
me s tromi typmi interpretácie: Zjavenie sa 
Trojice Abrahámovi, Pohostinnosť Abraháma 
a Trojica bez Abraháma a Sáry (dogmatický 
typ). Ide o druhý typ – Pohostinnosť Abrahá-
ma, kde sú okrem anjelov na ikone zobrazení 
aj Abrahám a Sára. Všetci traja anjeli sedia 
za polooválnym stolom. Anjel uprostred má 
v nimbe kríž a v ľavici belasý zvitok. Zvyšní 
anjeli sedia na krajoch stola v symetrii a har-
mónii s anjelom uprostred. V ľavici držia čer-
vené palice a vystretými pravicami ukazujú 
na tri čaše postavené na kraji stola. V spodnej 
rovine ikony je uprostred čiastočne zacho-
vaná postava Abraháma, ktorý drží v rukách 
modrú nádobu. V ľavej časti je zobrazený 
sluha, ktorý zarezáva býčka, a v pravej Sára 
zobrazená po pás, ktorá miesi v nádobe 
cesto. V hornej časti ikony je vľavo niekoľko-
poschodová budova, uprostred za anjelom 

je tenký strom s tromi konármi 
a mohutnými listami a vpravo hora 
v podobe dvoch skalnatých kopcov.
Ikona s rozmermi 116 x 87 cm 

je namaľovaná na lipovej doske 
vaječnou temperou a pôvodne sa 
nachádzala v Chráme sv. Kozmu 
a Damiána v Rostove, odkiaľ bola 
v roku 1926 prenesená do Rostov-
ského múzea umenia a roku 1936 
do Tretiakovskej galérie v Moskve.

Spasiteľ s apoštolmi
Ikona pochádza z Ilovni neďaleko 
Rostova. V roku 1938 bola prenesená 
do oblastného múzea umenia v Jaro-
slavli a v roku 1951 do Tretiakovskej 
galérie v Moskve. Na ikone je zobra-
zený Kristus po pás so zatvoreným 
evanjeliárom v ruke a žehnajúcou 
pravicou. Po ľavej a pravej strane sú 
zobrazení dvanásti apoštoli po šies-
tich na každej strane. Ale v tomto 
prípade tu nie sú dvanásti apoštoli 
tak, ako ich uvádzajú evanjelisti 
Matúš (10,2 – 4), Marek (3, 14 – 19) 

a Lukáš (6, 12 – 16) či Skutky apoštolov (Sk 1, 
13), ale siedmi apoštoli: Peter, Šimon, Andrej, 
Jakub, Bartolomej, Tomáš, Filip, štyria evan-
jelisti: Matúš, Marek, Lukáš, Ján a sv. Pavol. 
Takéto usporiadanie apoštolov je tradičné 
a stretávame sa s ním často v pamiatkach 
byzantského, balkánskeho a staroruského 
umenia. Prítomnosť sv. Pavla medzi zobra-
zenými apoštolmi je vyjadrením idey šírenia 
radostnej zvesti evanjelia a Božej múdrosti. 
Práve preto sú po stranách ikony zobrazení 
najvýznamnejší autori kníh Nového zákona. 
Ikona s rozmermi 92 x 64 cm je namaľovaná 
na lipovej doske vaječnou temperou.
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Storočnica  
štefaNa pappa
JJ Michal Glevaňák
J� foto: 100krokiv.info; archív red. Slova

Od narodenia kňaza, liturgistu, historika, 
náboženského spisovateľa, redaktora, zbera-
teľa duchovných piesní Štefana Pappa uply-
nulo 11. marca 2017 už rovných sto rokov.

Štefan Papp je významnou osobnosťou 
Gréckokatolíckej cirkvi, ktorá si zaslúži 
nielen spomienku, ale aj spoznávanie jeho 
širokospektrálneho diela. Písal hlavne 
v ukrajinskom jazyku pre periodiká, ka-
lendáre, publikoval knihy, kázne, odborné 
práce z histórie, byzantskej liturgiky či dejín 
východnej cirkevnej hudby. Dokonca bol 
autorom aj šiestich divadelných hier. Jeho 
práce boli vydávané aj v zahraničí.
Počas gymnaziálnych štúdií, ktoré ukončil 

v Chuste v roku 1936, vstúpil k zakarpatským 
skautom. Po ich ukončení odišiel do Brati-
slavy na štúdium práva, ktoré z finančných 
dôvodov nedokončil. Vstúpil do užhorodské-
ho kňazského seminára, ktorý ukončil v roku 
1941. Vtedy prijal z rúk biskupa Alexandra 
Stojku (1890 – 1943) kňazské svätenie. Ešte 

predtým prijal sviatosť manželstva s Martou 
Pajkošovou (1920 – 2002). Ich manželstvo 
bol bezdetné. Jeho prvou farnosťou bola 
obec Biľka. Za jeho účasť v organizácii Kar-
patská Sič (v rokoch 1938 – 1939) ho maďar-
ská vláda v roku 1942 zatkla. Bol odsúdený 
na trest smrti, neskôr bol trest zmenený 
na dvanásť rokov odňatia slobody. Tie si 
odpykával v maďarskom Váci.
Po oslobodení Červenou armádou (1945) 

ho užhorodský biskup Teodor Romža (1911 – 
1947) poveril spravovaním farnosti Veľké Sle-
mence. V roku 1946 bola obec rozdelená me-
dzi Sovietsky zväz a Československo. Mladý 
kňaz zostal v Československu a biskup Pavel 
Gojdič (1888 – 1960) mu zveril farnosť Nižná 
Rybnica (okr. Sobrance; pôsobil tu aj po roku 
1972), kde ho zastihla násilná pravoslavizá-
cia (1950). Po zbavení kňazskej služby tam 
pracoval na miestnom družstve ako účtovník 
(1953 – 1958). V roku 1959 sa presťahoval 
do Košíc, kde pracoval v podniku Ovocie – 
zelenina. Medzitým pokračoval v diaľkovom 
štúdiu práva v Bratislave a po jeho ukončení 
sa stal právnikom Štátneho divadla v Koši-
ciach.
Po legalizácii Gréckokatolíckej cirkvi 

v Československu (1968) sa Štefan Papp 
pustil s nadšením a oduševnením do tvo-
rivej práce v rámci cirkevnej publicistiky. 
V roku 1969 sa stal redaktorom mesačníka 
Blahovistnik (do roku 1987) a jeho ročnej 
prílohy Kalendár Blahovistnika (jedenásť 
vydaní). V rokoch 1979 až 1984 bol hlavným 
redaktorom oficiálneho periodika Slovo.
Už v roku 1969 vydal zborník, zbierku 178 

znotovaných cirkevných piesní pod názvom 
Gréckokatolícke duchovné piesne, v ktorej 
v úvode vyzýva veriacich, aby „prijali ich 
teplo“. „Teraz učte sa ich, šírte a slávte Boha 
s láskou a radosťou, s akou ich skladali 

a spievali naši predkovia.“ S ich zbieraním 
začal už v roku 1948. Viac ako päťdesiat 
z nich tu bolo prvýkrát znotovaných. Toho 
istého roka vydal aj brožúru v cirkevnoslo-
vančine a v latinke Panachida, Parastas, 
Pochoron – Pohreb. Ďalší rok v cirkevnoslo-
vančine v azbuke vydal modlitebnú knižku 
pod názvom Christos, moja sila – molitovnik. 
Za povšimnutie stojí, že v knižke uvádza až 
päť rôznych akatistov. V tom istom roku 
vydal brožúrku Krestna doroha – krížo-
vá cesta Hospoda našeho Isusu Christa. 
V ukrajinčine vydal Biblický katechizmus pre 
gréckokatolíkov (1982).
Štefan Papp nezostal iba pri 

notácii cirkevných a liturgických 
piesni. V spolupráci s významným 
gréckokatolíckym muzikológom Nikeforom 
Petraševičom (1915 – 2013) vydal okrem 
tlačeného Irmologionu (1970) aj päť LP platní 
so stoosemdesiatimi nahrávkami, ktorých 
interpretom je práve Nikefor Petraševič. Jed-
ným z cieľov projektu, ako uvádza v úvode 
Štefan Papp, je vychovať nových kantorov. 
Spoločne v rokoch 1975 – 1980 zozbierali 
Chórové duchovné kompozície skladateľov zo 
Zakarpatska a z okolia Prešova. Zatiaľ boli 
vydané tri zväzky s viac ako tisíc znotovaný-
mi stranami. Na úvod diela napísal štúdiu 
Rozvoj cirkevného spevu a ich skladateľov.
Azda najznámejšie je jeho vydanie zbor-

níka pod názvom Chvalite Hospoda, velikij 
cerkovnyj sbornik (1975), ktorý sa používa do-
dnes. O zakarpatských skautoch vydal pod 
pseudonymom Puhač Skautský almanach 
(Rím 1976). Menej známe sú jeho homiletic-
ko-kazateľské diela publikované v zahraničí: 
Pôstne kázne, Svadobné kázne (Rím 1978), 
Pohrebné kázne (Rím 1979). Na otázku, aká 
má byť pohrebná kázeň, odpovedá, že „taká, 
akú by povedal náš Pán Ježiš Kristus. Pozri-
me sa na Ježiša Krista, ako hovoril na pohre-
be syna vdovy, na pohrebe Lazara“.
Okrem publicistiky sa venoval aj drama-

tickej tvorbe. Vo svojich divadelných hrách 
zhrnul históriu Zakarpatska (Dráma Bielych 
Chorvátov, Knieža Laborec, Dráma proti 
utláčaniu, Dráma za vieru našich predkov, 
Dráma zo života o. Alexandra Duchnoviča, 
Dráma odporu odsúdených na smrť). Celé 
dielo má šesťsto strán. Pred svojou smrťou 
(zomrel 1. marca 1990 v Košiciach) odovzdal 
do rúk akademika Mikuláša Mušinku svoje 
celoživotné dielo, ktoré z jeho iniciatívy vy-
šlo na Ukrajine v troch dieloch pod názvom 
História Zakarpatska (2001). Po jeho smrti 
vyšla v ukrajinčine v Ríme pre mládež Naša 
viera (1990), kde bola zosumarizovaná jeho 
celoživotná cirkevná publicistika. Autor sa tu 
prístupným štýlom pokúša objasniť základné 
pravdy učenia Cirkvi. Nateraz posledné jeho 
dielo vyšlo v Užhorode pod názvom Veľký 
boj (2017).
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LITMANOVÁ
5. – 6. august 2017

Program hlavnej púte na hore Zvir v Litmanovej
10.00 Posvätný ruženec
10.30 Svätá liturgia
15.00 Korunka Božieho milosrdenstva
16.00 Posvätenie vody
16.30 Posvätný ruženec s vizionárkou Ivetou
17.00 Veľká večiereň s požehnaním lítijných darov
18.00 Archijerejská svätá liturgia (cirkevnoslovanská)
20.30 Maroš Bango – hudobno-slovné pásmo
22.30 Krížová cesta
24.00 Svätá liturgia (slovenská) a eucharistická adorácia

Paralelný program v chráme v Litmanovej
14.00 Moleben k Presvätej Bohorodičke
14.15 Procesia z chrámu na horu Zvir

 7.00 Zakončenie adorácie s požehnaním
 8.00 Akatist k Presvätej Bohorodičke
 8.45 Katechéza – Podávanie Najsvätejšej Eucharistie 
  deťom – otec Peter Tirpák
 9.10 Svedectvo – Charita zmenila môj život
 9.30 Posvätný ruženec s vizionárkou Ivetou
10.30 Archijerejská svätá liturgia s myrovaním – hlavný
 slúžiteľ vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup    

metropolita, slávnostný kazateľ J. E. Mons. Andrej Imrich,  
emeritný biskup

spovedanie: sobota od 16.00 do 24.00 hod.
  nedeľa od 8.00 hod. do konca púte 

Sobota 
05.08.2017

Nedeľa 
06.08.2017

Farnosť Litmanová, tel.: 0903 982 828 • www.horazvir.sk G
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Svetlo – život
JJ Jozef Heske
J� foto: blachnicki.oaza.pl; episkopat.p

Už v časoch komunizmu veľa mladých ľudí 
zo Slovenska chodilo na oázy do susedného 
Poľska. V roku 1979 sa uskutočnila prvá oáza 
na Slovensku. A odvtedy Hnutie Svetlo – 
život zapustilo duchovné korene aj v našej 
krajine spočiatku medzi mládežou a potom 
neskôr aj medzi rodinami. Idea oázy vstúpila 
do života veriacich ľudí v rímskokatolíckom 
aj v gréckokatolíckom prostredí. Je to najmä 
zážitok z Božej lásky, osobného prijatia Pána 
Ježiša a živej Cirkvi cez spoločenstvo, čo ľudí 
stále motivuje prichádzať na oázy aj napriek 
tomu, že majú náročný duchovný a formačný 
program.
V tomto roku si spomíname na prvého 

organizátora oázových duchovných cvičení 
a zakladateľa Hnutia Svetlo – život, poľ-
ského kňaza, nadšeného šíriteľa obnovenej 
pokoncilovej liturgie a realizátora myšlienky 
Cirkvi ako živého spoločenstva otca Františ-
ka Blachnického (1921 – 1987).
Detstvo prežil ako člen skautingu, ktorý 

už vtedy naňho vplýval. Skúsenosť druhej 
svetovej vojny ho upevnila v presvedčení 
pracovať na výchove človeka. Dokonca bol 
odsúdený za odboj proti nacistom na trest 
smrti. No po piatich mesiacoch čakania 
bol omilostený. Trest smrti bol zmenený 
na desať rokov väzenia. Nebola to náhoda. 
František Blachnický bol obdarený milosťou 
hlbokého obrátenia. Na tento dar odpovedal 
rozhodnutím pre život a službu v kňazstve.
Po vojne vstúpil do kňazského seminára 

v Krakove. Po vysviacke nastúpil do pastorá-

cie, kde nadobudol presvedčenie, že okolo 
neho je veľký počet ľudí s formálnym a povr-
chným kresťanským životom. Toto odhalilo 
nutnosť obnovenej pastorácie podľa modelu 
malých skupín. Budoval spoločenstvá mini-
štrantov, mládeže a ostatných ľudí, ktorým 
ponúkal náboženskú literatúru, organizoval 
podujatia a duchovné obnovy. Jeho zmysel 
pre liturgiu sa prejavoval aj tak, že v prvej 
farnosti Tychy, v mládežníckej miestnosti 
slávil svätú omšu pri oltári tvárou k ľuďom 
(ešte pred Druhým vatikánskym konci-
lom). Boží služobník otec Blachnický začal 
prácu s miništrantmi cez oázu Božích detí, 
kde našla miesto aj preventívna, výchovná 
metóda svätého Jána Bosca. Neskôr pôsobil 
v kláštore minoritov Nepokalanove, čo mu 
umožnilo prehĺbenie mariánskej duchovnos-
ti, ktorá bola tiež základom formácie v Hnutí 
Svetlo – život (HSŽ).
V tomto období založil a viedol Kruciátu 

triezvosti, odkrývajúcu problém alkoholiz-
mu, ktorá sa stala základom súčasnej Kruciá-
ty oslobodenia človeka. Kruciáta oslobodenia 
človeka vznikla pri prvej návšteve pápeža 
sv. Jána Pavla II. v Poľsku ako odpoveď 
na jeho apel chrániť dôstojnosť človeka. Otec 
František mal citlivé vnímanie na evanjelium 
oslobodenia.
Postupne objavoval katechumenát ako 

starokresťanskú metódu iniciácie, ktorú 
vložil do oázovej formácie. Pre celé hnutie 
a pre neho samotného bolo významným po-
žehnanie sochy Nepoškvrnenej Panny Márie 
kardinálom Karolom Wojtylom. Celé dielo 
bolo zverené Panne Márii, Matke Cirkvi. Aj 
dokument pápeža bl. Pavla VI. o ohlasovaní 
evanjelia pomohol Blachnickému zdôrazniť 
hlbší evanjelizačný charakter hnutia. V spo-

lupráci s inými hnutiami vovádzal do života 
nový program formácie s dôrazom na osob-
nú i spoločnú evanjelizáciu. V evanjelizač-
nom programe veľmi podporoval formáciu 
a službu animátorov, ktorí boli podľa neho 
hlavnými nositeľmi charizmy spoločenstva. 
Vytvoril plán veľkej evanjelizácie s pomocou 
filmu Evanjelium podľa Lukáša.
Otec Blachnický založil Spoločenstvo Ne-

poškvrnenej Matky Cirkvi, sekulárny inštitút 
je uznaný cirkevnou vrchnosťou. Združuje 
v sebe okolo sedemdesiat osôb, ktorí žijú 
evanjeliovými radami a svoju apoštolskú 
úlohu spájajú s oázovým hnutím. Členky 
inštitútu sú stále aktívne nielen v Poľsku, ale 
aj na Slovensku, Nemecku a Ukrajine. Založil 
aj Úniu kňaza Krista sluhu, ktorá je spolo-
čenstvom kňazov angažujúcich sa v oáze.
Po ohlásení výnimočného stavu v Poľsku 

(v tom čase bol otec Blachnický na konferen-
cii v Ríme) ostal v zahraničí. Ináč by bol pre 
svoju pastoračnú a formačnú činnosť doma 
vo vlasti uväznený. Usadil sa v nemeckom 
Carlsbergu, kde pôsobí poľské duchovné 
centrum Marianum, ktoré slúži Poliakom 
žijúcim v Nemecku. Tam založil medziná-
rodne centrum evanjelizácie Svetlo – život.

Celý život Blachnického bol naplnený 
myšlienkou: Pravda – kríž – oslobodenie, 
ktorá vyústila do založenia Kresťanskej 
služby oslobodenia národov. Jej úlohou bolo 
prinášať duchovnú, morálnu pomoc náro-
dom zotročeným sovietskym komunizmom. 
Napísal aj duchovný testament, v ktorom 
okrem iného spomína štyri neobyčajné dary: 
dar viery, dar vízie živej Cirkvi, dar Spoločen-
stva Nepoškvrnenej Matky Cirkvi a dar učiniť 
zo seba nezištný dar.
V poslednej etape jeho života malo miesto 

zomieranie, ktoré nazval školou poslušnos-
ti Bohu. Pre neho to bola etapa obrátenia 
lásky, lebo jej podmienkou je smrť starého 
človeka. Pred smrťou napísal: „Svetlo – to je 
tajomstvo kríža. Život – to je účasť na kríži.“ 
Zakladateľ Hnutia Svetlo – život František 
Blachnický zomrel pred tridsiatimi rokmi 
a svoj život odovzdal za Cirkev a jej obnovu.
Ani sa nedá spočítať, koľko ľudí do týchto 

čias prešlo oázami a oázovou formáciou. 
Pre mnohých sa stala základom osobného 
duchovného života, východiskom životného 
povolania a služby v Cirkvi a spoločnosti.
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Sedem statočných
JJ
Marcel MojzešJ�

Siedmi svätí mladíci z Efezu žili v prvej 
polovici 3. storočia a volali sa Maximilián, 
Jamblich, Martinián, Ján, Dionýz, Exakus-
todián a Anton. Prvý bol synom správcu 
Efezu, ostatní boli synmi ďalších popredných 
občanov toho istého maloázijského mesta. 
Poznali sa od detstva, vyznávali kresťanskú 
vieru a napokon sa dali na vojenskú dráhu.
Raz prišiel cisár Décius (249 – 251) 

z Kartága do Efezu a prikázal všetkým 
obyvateľom, aby priniesli obetu bohom. 
Na základe udania, že odmietajú poslúchnuť 
rozkaz, dostali spomenutí mladíci 
predvolanie. Keďže pred cisárom otvorene 
vyznali vieru v Krista, ihneď im boli 
odobraté opasky – znaky vojenskej hodnosti. 
Keď však panovník videl, že pochádzajú 
z významných rodín, rozhodol sa nechať im 
čas na rozmyslenie: prepustil ich na slobodu, 
kým sa nevráti z plánovanej výpravy. Mladíci 
odišli z mesta a skryli sa v jaskyni na vrchu 
Ochlon, kde trávili čas v modlitbách 
a príprave na mučenícku smrť. Keďže 
Jamblich bol najmladší, práve on si obliekal 
žobrácke handry a chodieval do mesta 
kupovať chlieb.
Keď sa cisár znova vrátil do Efezu a do-

zvedel sa, že mladíci rozdali svoj majetok 
a nechcú priniesť obetu bohom, prikázal 
zavaliť vchod do jaskyne kameňmi, aby v nej 
zomreli od hladu a smädu. Dvaja tajní kres-
ťania Teodor a Rufín, ktorí boli prítomní pri 
zamurovaní vchodu, túžili zachovať pamiat-
ku na týchto svätcov, preto na dve olovené 
dosky napísali ich mená, okolnosti utrpenia 
i smrti a vložili ich do medenej skrinky 
medzi kamene. Na základe zvláštneho Bo-
žieho zámeru a zásahu však siedmi mladíci 
v zamurovanej jaskyni nezomreli, no padol 
na nich zvláštny spánok, pri ktorom ich telá 
nezhnili a šaty sa nerozpadli.
Prešlo mnoho rokov a prenasledovania 

kresťanov sa skončili. Za cisára Teodózia 
Mladšieho (408 – 450) sa však objavili 
bludári, ktorí odmietali veriť vo vzkriesenie 
mŕtvych pri druhom Kristovom príchode. 
Niektorí hovorili, že po smrti zaniká telo 

i duša, iní zasa, že duša síce zostáva, no telo 
sa rozpadá na prach a nemôže byť vzkriesené.
V tom čase majiteľ územia, na ktorom 

sa nachádzal vrch Ochlon, začal budovať 
kamennú ohradu a robotníci rozobrali vchod 
do jaskyne; domnievali sa, že ide o súčasť 
vrchu. Vtedy Pán oživil mladíkov, akoby ich 
prebudil zo sna, pričom nemali ani tušenia, 
že ubehlo takmer dvesto rokov. Mysleli si, že 
prespali jednu noc. S cieľom posilniť sa pred 
blížiacim sa mučením znova poverili Jambli-
cha ísť do mesta nakúpiť chlieb.
Mladík sa priblížil k Efezu a zostal ohro-

mený, lebo zbadal nad bránou svätý kríž. Keď 
počul ľudí slobodne vyslovovať meno Pána 
Ježiša, začal pochybovať o tom, či naozaj 
prišiel do svojho mesta. Keď sa kohosi spýtal, 
či je to Efez, a dostal kladnú odpoveď, začal 
sa obávať o svoje duševné zdravie, či nezo-
šalel, lebo nespoznával ani budovy, ani ľudí. 
Rozhodol sa teda kúpiť chlieb a rýchlo sa 
vrátiť k ostatným. Vtedy ho však zatkli a ob-
vinili ho, že ukrýva poklad starobylých mincí 
– peniaz, ktorý podal trhovníkovi, pochádzal 
totiž z čias cisára Décia. Priviedli Jamblicha 
k mešťanostovi, u ktorého sa vtedy nachádzal 
aj efezský biskup, a dlho ho vypočúvali.
Keď biskup počúval mladíkove nechápavé 

odpovede, spolu s mešťanostom a ľudom 
sa vybral k jaskyni. Pri vchode do jaskyne 
zbadal v hŕbe kameňov medenú skrinku, 
otvoril ju a prečítal z olovených dosiek mená 
siedmich mladíkov a okolnosti zamurovania 
jaskyne na základe rozkazu cisára Décia. Keď 
vstúpil dovnútra a zbadal tam živých mladí-
kov, všetci pochopili, že prostredníctvom ich 
prebudenia z dlhého sna odhaľuje Pán svojej 
Cirkvi tajomstvo vzkriesenia mŕtvych.
Čoskoro prišiel do Efezu aj sám cisár 

a osobne sa rozprával s mladíkmi niekoľko 
dní po sebe. Oni potom pred očami všetkých 
sklonili hlavy a znova zosnuli, no tentoraz 
do všeobecného vzkriesenia. Cisár chcel 
každého z mladíkov uložiť do osobitej truhly 
vyrobenej zo striebra a zlata, ale na zákla-
de zjavenia nechal ich telá ležať v jaskyni 
na zemi.
Liturgickú pamiatku siedmich svätých 

mladíkov z Efezu slávime dvakrát do roka, 
konkrétne 4. augusta a 22. októbra. Jeden 
deň je spomienkou na ich prvé a druhý deň 
na ich druhé zosnutie.
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J▌Nové študijné odbory 
Vysokej školy manažmentu 
vo Varšave

Vysoká škola manažmentu vo Varšave, Kon-
zultačné stredisko sv. Vladimíra v Trebišove, 
otvára vysokoškolské vzdelanie v dvoch stup-
ňoch: 1. stupeň (Bc.) v odbore manažment 
a marketing cestovného ruchu, hotelierstva 
a gastronómie a 2. stupeň (Mgr.) v odbore ces-
tovný ruch, hotelierstvo a gastronómia. Viac 
informácií: www.vsmtv.eu, facebook: WSM 
– konzultačné stredisko Trebišov, riaditeľ kon-
zultačného strediska ThDr. Vlastimil Bajužik, 
PhD – tel: 0907 410 013, Ing. Martina Tirpá-
ková – tel: 0948 100 658, PaedDr. Ing. Dana 
Tóthová – tel: 0904 853 322

J▌ Ponuka na tvorbu učebných 
pomôcok pre náboženskú 
výchovu – východný obrad

Rada hierarchov Gréckokatolíckej metropo-
litnej cirkvi na Slovensku vyhlasuje konkurz 
na autorov učebníc katolíckeho náboženstva 
pre základnú školu, strednú školu a špe-
ciálnu základnú školu. Potenciálni autori, 
záujemcovia o tvorbu učebných pomôcok 
pre náboženskú výchovu – východný obrad, 
vypracujú dotazník a doručia ho najneskôr 
do konca augusta 2017 na Gréckokatolícky 
arcibiskupský úrad, Hlavná 1, P. O. BOX 135, 
080 01 Prešov s označením obálky Nábožen-
ská výchova – konkurz. Na posúdenie návrhu 
jednotlivých autorov vymenuje predkladateľ 
(RH) v spolupráci s Diecéznym katechetickým 
úradom Prešovskej archieparchie a Diecéz-
nym katechetickým úradom Košickej eparchie 
odbornú výberovú komisiu.

Dotazník nájdete na stránke:
http://www.dku.grkatpo.sk/ponuka-na-

tvorbu-ucebnych-pomocok-pre-nabozen-
sku-vychovu-vychodny-obrad/.

J▌ Súťaž KBS  
o mediálny projekt

Rada pre spoločenské komunikačné pros-
triedky Konferencie biskupov Slovenska 
vypisuje súťaž o finančný príspevok na me-
diálny projekt s evanjelizačným zameraním. 
Ide o podporu masmediálnych projektov 
a projekty súvisiace s masmédiami. Termín 
odoslania prihlášok: do 10. septembra 2017 
v elektronickej forme, na e-mailovú adresu: 
riaditel@tkkbs.sk a písomne na adresu: Mar-
tin Kramara, TK KBS, Kapitulská 22, P. O. Box 
113, 814 99 Bratislava.
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Jedným hlasom 
cHváliť BoHa
Peter Solej, rodák z Medzilaboriec, sa pred niekoľkými 
rokmi zapísal do povedomia spoločnosti ako najmladší 
autor odbornej literatúry nielen na Slovensku. Dnes, keď 
dospel, sa okrem písania kníh venuje ako laik aj práci pre 
Cirkev, zvlášť v oblasti ekumenizmu.

JJ Juraj Gradoš
J� foto: archív P. Soleja

�� pán solej, v ostatnom čase sa 
v spoločnosti stretávame so skrat-
kou Naps. čo sa za ňou skrýva? 

Inštitút NAPS – Naše aktivity pre Slovensko 
je občianske združenie, ktoré som zakladal 
spolu s priateľmi pred trinástimi rokmi, 
vtedy ako najmladší autor odbornej knihy. 
Náplňou jeho činnosti sú medzinárodné 
neziskové aktivity v oblasti kultúry, vzdelá-
vania a najmä prehlbovania dialógu medzi 
národmi a náboženstvami. Naším najväč-
ším a pravidelným každoročným poduja-
tím je medzinárodný ekumenický koncert, 
ktorý má za poslanie umením spájať ľudí 
a prehlbovať dialóg a toleranciu medzi 
národmi a stúpencami rozličných nábožen-
ských tradícií.

�� prečo ste sa rozhodli rozvíjať eku-
menizmus najmä formou koncer-
tov?

Hlavnou náplňou akýchkoľvek koncertov 
je prednes hudby spojený so spevom či 
slovom. A práve tieto produkty sú zjed-
notením sŕdc a duší ľudí. Snažíme sa 
poskytnúť umenie ako univerzálny jazyk 
na hľadanie jednoty a sme Bohu vďační, že 
nám už trinásť rokov pomáha pripravovať 
túto aktivitu na jeho slávu nielen za účasti 
piatich kresťanských cirkví, ale aj predsta-
viteľov židovskej náboženskej obce, teda 
našich starších bratov vo viere.

�� ktorý z doterajších koncertov po-
važujete za najvýnimočnejší?

To je nesmierne náročné povedať. Za kaž-
dým jedným ročníkom sa ukrýva množstvo 
práce a snaženia mnohých ľudí a každý 
ročník má, takpovediac, svoj vlastný 
príbeh. Doterajších dvanásť koncertov sa 
konalo vo viacerých slovenských mestách. 
Ostatné tri ročníky v našom hlavnom mes-

te sa stali záverečným podujatím kultúrne-
ho leta a hradných slávností v Bratislave. 
Na ekumenickom koncerte NAPS doteraz 
vystúpili umelci z desiatich krajín a pod-
poru mu prejavili viaceré svetové autority. 
Piaty ročník podujatia poctil telegramom 
pápež Benedikt XVI., v roku 2012 bol 
koncert konaný v období predsedníctva 
Cyperskej republiky v Rade EÚ a zúčastnil 
sa na ňom aj legát jordánskeho princa. 
Deviaty ročník bol zase oficiálnym poduja-
tím košického stretnutia biskupov východ-
ných katolíckych cirkví Európy. Minulý rok 
sa podujatie uskutočnilo po prvý raz pod 
spoločnou záštitou dvoch prezidentov: 
maďarského prezidenta Jánosa Ádera 
a slovenského prezidenta Andreja Kisku.

�� kto sa zúčastní na tohtoročnom 
koncerte?

V tomto roku pripravujeme koncert opäť 
v Bratislave. Mal by sa konať v novej budo-
ve Slovenského národného divadla a bude 
venovaný pamiatke prvého prezidenta 
Slovenskej republiky pána Michala Kováča, 
ktorý bol aj čestným členom Inštitútu 
NAPS. Veľmi sa tešíme, že na koncer-
te potvrdil svoju účasť aj otec kardinál 
Kurt Koch, prezident Pápežskej rady pre 
pomáhanie jednoty kresťanov a najbližší 
spolupracovník Svätého Otca Františka 
v oblasti ekumenizmu. Mala by to byť jeho 
prvá návšteva na Slovensku, ktorú vykoná 
na pozvanie nášho inštitútu. Pred niekoľ-
kými dňami vymenoval na pripravovaný 
ročník koncertu svojho osobného legáta 
aj Jeho Svätosť Bartolomej I., ekumenický 
konštantínopolský patriarcha a duchovný 
líder pravoslávnych kresťanov na celom 
svete.

10. ročník koncertu v historickej budove SND v Bratislave
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�� aké zbory vystúpia tohto roka 
na koncerte?

Aj v tomto roku vystúpia na koncerte 
profesionálne umelecké telesá z viacerých 
krajín, ktoré prednesú rímskokatolícke, 
evanjelické, gréckokatolícke, reformované, 
pravoslávne i židovské spevy vo viacerých 
jazykoch. Som vďačný, že aj v roku 2017 
sa bude poslanie koncertu šíriť do sloven-
ských rodín aj prostredníctvom vysielania 
RTVS a TV LUX. Tak ako vždy doteraz, aj pri 
trinástom ročníku bude vstup na koncert 
bezplatný, resp. za dobrovoľný príspevok 
s výťažkom na charitu a záujemcovia si 
budú môcť rezervovať vstupenky pros-
tredníctvom internetového portálu www.
ekumenickykoncert.sk. Ten bude aktívny 
od 1. septembra 2017.

�� koncert sa uskutoční v závere ví-
kendu, počas ktorého bude blaho-
rečený titus Zeman. ako vnímate 
tohto saleziána?

Vnímam ho ako muža hrdinských čností 
a skrze to i osobitne mocného orodovníka 
u Boha. Podobne ako aj našich blahoslave-
ných hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča 

a Vasiľa Hopka. Don Titus, rovnako ako 
i naši gréckokatolícki hieromučeníci, nevá-
hal nasadiť vlastný život za Božie veci. A to 
je, obzvlášť v dnešných časoch, keď mnohí 
hľadajú len osobný prospech, úspech a vy-
hýbajú sa i tej najmenšej strate z komfortu, 
jedinečné svedectvo pre celú spoločnosť.

�� iste je aj pre vás titus Zeman v ne-
jakej oblasti životnou inšpiráciou. 
kde vidíte premostenie medzi jeho 
životom a vašimi aktivitami?

Don Titus Zeman je vnímaný ako mu-
čeník za duchovné povolania, osobitne 
povolania mladých. A tak vidím inšpiráciu 
v pracovných aktivitách, ale aj v osobnom 
živote. Určite je to aj pri vzájomnej službe 
v manželstve či v službe miništranta a vy-
sluhovateľa svätého prijímania pri latin-
skom obrade, ktorú mám milosť vykonávať 
už druhý rok na najstaršom mariánskom 
pútnickom mieste na Slovensku − v Bazi-
like Narodenia Panny Márie v Marianke. 
Titus Zeman patrí bezpochyby k osobnos-
tiam, ktorých vlastný život svedčí o potre-
be uvedomenia si a rozvíjania všeobecné-
ho kňazstva, do ktorého je povolaný každý 
pokrstený kresťan.

�� chystáte nejaké ďalšie aktivity 
Naps v blízkej budúcnosti?

Teraz sme realizovali návštevu sýrskej 
mystičky Myrny Nazzourovej v Bratislave 
a v Marianke v rámci jej cesty na Sloven-
sko, ktorú vykonala na pozvanie vladyku 
Jána Babjaka, prešovského metropolitu. Už 
dlhšie máme v pláne uskutočniť aj ďalší 
okrúhly stôl o postavení žien v spoločnos-
ti. Naše aktivity v tejto oblasti však nie sú 
feministické. Naším hlavným záujmom 
je predstavovať spoločnosti ženy, ktoré 
popri poslaní manželky a matky dokázali 
viditeľným spôsobom pomôcť rozvoju 
spoločnosti.

Pápež František prejavil záujem o ekumenické snahy 
Inštitútu NAPS počas audiencie, ktorú udelil členom 
rady NAPS vo Vatikáne.

Petra Soleja s manželkou prijal viackrát na osobitnej 
audiencii aj ekumenický konštantínopolský patriar-
cha Bartolomej I., duchovný vodca pravoslávnych 
kresťanov na celom svete. V tomto roku posiela Jeho 
Svätosť na 13. medzinárodný ekumenický koncert 
NAPS svojho osobného legáta.
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PREšOVSKÁ KAPITULA
 

JJ Peter Borza
J� foto: panoramio.com; wikimedia.org

Rakúsky cisár a kráľ Uhorska František I. 
zriadil 16. mája 1820 pri Katedrálnom chráme 
v Prešove kapitulu zloženú z piatich ka-
nonikov. Tvoril ju protojerej, čtec, kantor, 
kľučiar a scholastik či magister. Kapitula sa 
stala pomocným orgánom biskupa a hlav-
nou úlohou kanonikov bolo viesť slávnostné 
bohoslužby v katedrálnom chráme. Spolu 
s biskupom sa podieľali na riadení epar-
chie. Za prvých kanonikov boli zvolení: Ján 
Mechej (Méhay) – protojerej, Michael Kaňuk 
(Kanyuk) – čtec, Vasiľ Chodoba (Hodobay) – 
kantor, Andrej Chyra – kľučiar a Ján Gabina 
(Habina) – scholastik a magister. Ceremónia 
ich slávnostného uvedenia do úradu sa ko-
nala 6. augusta 1820 v katedrálnom chráme 
a pozostávala zo slávnostného prečítania pá-
pežských búl o zriadení biskupstva a kráľov-

ských výnosov o zabezpečení biskupského 
úradu a kráľovskom vymenovaní kanonikov.
O kapitule a prvých kanonikoch sa vo 

svojich Dejinách Prešovskej eparchie do roku 
1846, vydaných v Petrohrade roku 1877 
podrobne zmieňuje Alexander Duchno-
vič, ktorý sa v roku 1844 stal kanonikom 
scholastikom. Vďaka nemu máme možnosť 
nahliadnuť do počiatkov Prešovskej kapituly 
a autor, ktorého poznáme viac ako národné-
ho buditeľa, učiteľa či otca Rusínov, sa v diele 
predstavuje ako muž Cirkvi, ktorému záleží 
na poznaní a sprostredkovaní pravdy. Vďaka 
jeho autentickému opisu udalosti súčasní-
ka máme tak aj dnes možnosť nahliadnuť 
do neľahkých začiatkov novozriadenej ka-
pituly. Duchnovič okrem materiálnych 
ťažkostí, ako bola chýbajúca budova a ne-
dostatočné finančné krytie, charakterizuje 
aj jednotlivých kanonikov s ich kladnými 
i zápornými vlastnosťami, ktoré začínajúcej 
kapitule spôsobovali nemalé problémy. Kaž-
dá z postáv kanonikov bola podľa neho výni-
močná. Protojerej Ján Mechej bol všetkými 

milovaný. Svoj Čerehaťanský dekanát riadil 
nielen ako jeho predstavený, ale viac ako 
láskavý a starostlivý otec, ktorý dbá o dobro 
jemu zverených a ako skutočný brat. Počas 
napoleonských vojen bol určený za vojen-
ského kňaza pre gréckokatolíckych vojakov 
a v službe zotrval dva roky, počas ktorých si 
získal lásku a úctu všetkých. V roku 1810 sa 
vrátil do svojej farnosti Orosz-Gadna, odkiaľ 
ho mukačevský biskup určil za mladšieho 
kanonika Mukačevskej kapituly, až napokon 
v roku 1820 sa stal kanonikom protojere-
jom Prešovskej kapituly. Duchnovič o ňom 
doslova napísal: „Ján Mechej mal reprezenta-
tívny výzor, bol priamej postavy. Mal veselý 
charakter, bol svedomitý, všetkými milovaný 
a starostlivý, takže mal lásku a úctu všetkých. 
Zo žartu ho volali extractus humanitatis.“ 
Jeho pravým opakom bol kanonik čtec 
Michael Kaňuk. Pri opise jeho osobnosti 
si nekladie servítku pred ústa a vyjadruje 
aj počudovanie, že taký kňaz bol vybratý 
za kanonika. Napísal: „Úprimne, opakujem, 
by som aj rád vzdal úctu tomuto mužovi, 
ktorý dosiahol vysokú starobu, ale dejiny 
majú byť v každom prípade predovšetkým 
spravodlivé. Michael Kaňuk bol človek 
nepokojnej povahy, neúprimný, nestály 
a zároveň zlý.“ Biskup Bačinský ho v jednom 
z mnohých napomenutí prirovnal k neplod-
nej vyschnutej evanjeliovej olive. Jedným 
z intelektuálov medzi kanonikmi bol kano-
nik kantor. Duchnovič sa o ňom zmieňuje 
s veľkou úctou obdivujúc jeho znalosti: „Vasiľ 
Chodobaj bol mužom dobrým, starostlivým, 
milým, rád čítal, dobre poznal geografiu, 
štatistiku, bol rozhľadený vo všetkom, čo sa 
týkalo obradu, a dokonale ovládal gréčtinu.“ 
Druhým vzdelancom bol kanonik kľučiar. 
Podľa Duchnoviča bol „Andrej Chyra člo-
vekom veľmi vzdelaným a nakoľko sa dalo, 
svoje obdarovanie rozvíjal námahou a trpez-
livosťou, takže sa mohol považovať za veľmi 
rozumného človeka“. Posledný bol v jeho 
očiach skutočný svätec: „Kanonik scholastik 
Ján Gabina bol mužom veľmi čnostným 
a po pravde môžem povedať – svätým, po-
korným. Pre všetkých robil všetko. V živote 
aj v jedle sa uspokojil s najmenším, bol pra-
covitý, nikdy nikoho neurazil a so všetkými si 
úprimne nažíval v láske. Počas bohoslužieb 
sa modlil najvrúcnejšie zo všetkých.“
Päticu prvých kanonikov tvorili príklad-

ný kňaz a jeho protiklad, dvaja intelektuáli 
a svätec. Od zriadenia v roku 1820 do roku 
1950 mala Prešovská kapitula štyridsaťpäť 
kanonikov. Spomedzi nich vzišli biskupi 
Prešovskej a Mukačevskej eparchie, ale 
po roku 1950 aj pravoslávny biskup. Po ob-
novení Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 
sa už k obnove Prešovskej kapituly nepris-
túpilo. Dôvodom boli politické pomery, ale 
aj skutočnosť, že vo východných cirkvách sa 
inštitút kapituly nevyužíva.
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Prešovská katedrála a rakúsky cisár František I.
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Božie dúchanie
JJ Marta Gromošová
J� foto: wikimedia.org

Pripraviť a predniesť svedectvo nebýva práve 
najjednoduchšia úloha. Na hárok čistého 
bieleho papiera som kládla drobné písmen-
ká, občas nečitateľné aj mne samej. Rodinná 
anamnéza, najväčšie zranenia, slzy odpus-
tenia... Podľa môjho skromného názoru by 
toto svedectvo rozplakalo aj skalu a účastníci 
letnej Kány pre manželov by odchádzali do-
jatí, vo vrúcnom manželskom objatí, a nikdy 
inak!
Nedočkavo som priniesla text manželo-

vi. Chápavo mi venoval láskyplný pohľad 
a odišiel si po svojej robote. Večer bolo treba 
text posúdiť. Manžel ho mierne upravil, 
no z mojej husto popísanej A-štvorky bol 
zrazu zdrap papiera zo slovníčka anglického 
jazyka našej dcéry, ktorý každoročne recyk-
lujeme práve takýmto spôsobom. Na papie-
riku boli štyri odrážky. Po obsahu a zmysle 
mojej dojímavej duševnej sprchy ani stopy!
Manželovo technické poňatie problemati-

ky zodpovedných za akciu nijako zvlášť ne-
nadchlo, no a mňa takmer urazilo. „Budeme 
sa modliť,“ skonštatoval kňaz, ktorý nás vo-
viedol do kaplnky pred účastníkov. Naše spo-
ločenské rozpoloženie mohlo byť čímkoľvek, 
len nie jednotou. Nervozita mala od pokoja 
a odovzdanosti tiež poriadne ďaleko. Jediné, 
čo som si uvedomila, bola pesnička o Božom 
Duchu, ktorý vanie a vanie, s vedomím, že 
už od starozákonných čias prichádza vo fy-
zikálnej forme jemného vánku. Vzali sme si 

mikrofóny. Úpenlivá strelná modlitba a hneď 
za tým nástup môjho manžela.
„Voláme sa Marta a Marián, manželmi 

sme dvadsaťpäť rokov a vedieme hotel pre 
päť neplatiacich hostí. Najstaršia dcéra sa už 
odsťahovala...“
Počujem dobre? Toto na papieri nebolo. 

Zbytočne hľadieť do spoteného zdrapu, 
treba len počúvať, čo hovorí môj manžel 
a primerane reagovať! Aleluja! Účastníkom 
sme v krátkosti predstavili náš spoločný, 
zďaleka nie dobrodružný manželský život. 

V podstate bežná rutina: takmer štvrťsto-
ročie bez nočného spánku, tony jedla, kopy 
bielizne, nedeľné návštevy rodičov a blízkych 
príbuzných, povinná školská dochádzka, 
niekoľko ťažkých zápalov hrtana, takmer 
žiaden duchovný život, a potom spontánne 
rozhodnutie dovoliť Bohu, aby nám nalial 
čistého vína zo zázraku v Káne Galilejskej. 
Spomenula som pokus o vytvorenie manže-
la romantického, čo je dodnes nevyvinutý 
živočíšny druh. A čím skôr si to manželka 
uvedomí, tým lepšie, rovnako ako oxymoron, 
ktorý spomenul môj manžel –„technicky 
a počítačovo zdatná moja manželka“. Aspoň 
v našej rodine. Ľudia rovnako dobre reago-
vali aj na zistenie, že manželia sú dvaja chu-
dobní ľudia, že nás Boh neposiela obracať 
na vieru zaostalých polonahých domorodcov 
do rovníkovej Afriky, že ako Mission impo-
ssible nám môže pripadať aj nedeľný obed 
s niekým z príbuzenstva alebo stodvadsiata 
repríza retro textov vo vintage hand made 
kostýmčeku starej matere, ktorá pozorne 
bdie nad vyplievaním hriadky cibule alebo 
inej sezónnej zeleninky nehodnou neves-
tou...
„Vanie, vanie, Duch Boží vanie, vanie,“ 

ozývalo sa po dlhotrvajúcom potlesku. Ani 
jedno oko neostalo suché. Nie však od môjho 
nápadu na srdcervúce svedectvo, ale od oslo-
bodzujúceho smiechu, ktorý potvrdil, že 
nás Boh stvoril a spojil ako muža a ženu, že 
v priemere máme ideálnu hmotnosť a na hla-
ve bujnú hrivu. Že si nás vyvolil od večnosti 
a že muž opustí otca a matku... Vedela som, 
že nám do srdca a do mozgu dúchol Boží 
Duch tým svojím nevyčerpateľným, neko-
nečným humorom.

Nie prvýkrát počujeme tieto slová. Už dvetisíc rokov kresťanský svet každoročne s takou 
radosťou a nadšením ohlasuje celému svetu najväčšiu udalosť v histórii ľudstva: Kristus vstal 
z mŕtvych! Christos voskres! Možnože história v spojení s oslavou tohto sviatku a prechová-
vajúce tradície mierne zatemnili historickú dôveryhodnosť tejto veľkej a v dejinách ľudstva 
jedinečnej udalosti. No pre nás kresťanov sú navždy živé posledné momenty pozemského 
života Ježiša Krista. Jeho vzkriesenie, to nie je ilúzia symbolizujúca predstavenie boja akýchkoľ-
vek temných i svetlých síl. Je to historický fakt, ktorý sa pričinil o zvrat v histórii človečenstva, 
usmerňujúc ho na novú púť spásy. Vzkriesenie Krista, to je historický prelom a začiatok vzrastu 
kresťanstva. Keby Kristus bol iba pribitý na kríž a zomrel potupnou smrťou, a nezavŕšil by svoj 
pozemský život jedinečnou udalosťou, a to svojím vzkriesením, tak z čoho by kresťanstvo čer-
palo v ťažkom boji so zlobou tohto sveta svoju veľkú silu? Čo by dovoľovalo tisícom a tisícom 
mučeníkov tak spokojne hľadieť smrti do očí? Smrť a vzkriesenie Ježiša Krista sa stali prelo-
mom v histórii ľudstva a pridali jej nový zmysel. Kristus svojím slávnym vzkriesením zvíťazil nad 
smrťou, a týmto vyriešil zdrvujúci problém ľudstva – problém smrti. Jedine on poukázal svojím 
slávnym vzkriesením na silu svojich slov, svojich sľubov vo vzťahoch k nám ľuďom. On posilnil 
našu vieru v naše budúce vzkriesenie. Práve v tom je ukrytá tá nevýslovná sladká radosť, ktorá 
napĺňa naše srdcia, počujúc tieto sviatočné slová: Christos voskres! Tento sviatok je sviatkom 
každého človeka žijúceho na zemi. V ňom každý môže nájsť zmysel svojho života i významu 
svojho životného kríža. V ňom je naša viera i nádej. On nás vyzýva k živej viere v Ježiša Krista 
i vzájomnej bratskej láske.

(z pastierskeho listu biskupa Gojdiča na sviatok Vzkriesenia v roku 1946)
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Z LISTU PANNE, KTORÁ KLESLA (1)

Teraz je čas volať slovami proroka a povedať: „Kto dá mojej hlave zdroj vody a mojim očiam 
prameň sĺz, aby som oplakával zabitých dcéry môjho ľudu?“ (Jer 8,23) Hoci ich halí hlboké ml-
čanie, hoci ležia raz navždy ohlušení hrozným úderom a smrteľná rana ich obrala aj o vnímanie 
vlastnej bolesti, my napriek tomu nemáme prejsť bez sĺz pomimo nich, ako ležia v žalostnom 
páde. ...

Teraz si odhodila ono vzácne imanie, ktoré si bolo treba neochvejne brániť, aby si ho vyme-
nila za chvíľkovú rozkoš, ktorá síce istý čas pohládza hrdlo, neskôr však zistíš, že je horkejšia ako 
žlč. ...

K tomu dodajme: „Či kto padne, nepovstane? Či kto sa odvráti, nenavráti sa?“ (Jer 8, 4) ... 
Akiste veľa toho nájdeš v božskom Písme, čo pomáha odvracať zlo, veľa, čo účinkuje ako liek, 
ktorý vedie zo záhuby k záchrane. Sú tam poučky, ktoré sa týkajú pokánia a odpustenia hrie-
chov. Sú tam nespočetné príklady obrátenia: drachma, ovca, syn, ktorý prehajdákal svoj životný 
podiel s pobehlicami, ten, ktorý bol stratený a našiel sa, mŕtvy bol a znova ožil. (Lk 15, 4 – 7, 
8 – 10, 11 – 32) 

(sv. Bazil Veľký: Povzbudenie mladým, Listy 1 (r. 357 – 374))

Po dvadsiatich rokoch
JJ Uršula Ambrušová, Juraj Gradoš
J� foto: Uršula Ambrušová

Dvadsať rokov – málo či veľa? Zdá sa to ako 
včera. No sivé vlasy a vrásky dávajú pocítiť, 
že čas plynie, i keď ostávame stále duchom 
mladí. Keď sa človek obzrel, videl tváre tých, 
ktorí sedeli v laviciach hlavnej auly Grécko-
katolíckej bohosloveckej fakulty pred dvad-
siatimi rokmi naposledy. I oni mali sem-tam 
vrásku či šedivý vlas. Niektorým i dáke vlasy 
ubudli. No v sobotu 17. júna ich prišlo veľa. 
Zopár z nich sa stretávalo pravidelne, no nie-
ktorí prišli do Prešova od skončenia štúdia 
po prvýkrát, a to z rôznych kútov Slovenska, 
ba i zahraničia. 

Boli sme zvláštny ročník. Veľký ročník. 
A hoci to bola gréckokatolícka škola, mnohí 
boli rímskokatolíkmi. Vlastne polovica. 
Napriek tomu, keď sa stretnutie začalo 
svätou liturgiou vo fakultnej kaplnke, každý 
sa zapájal, ako vedel. Postupne prichádza-
li ďalší a ďalší. Krátko po desiatej hodine 
doobeda nás bolo spolu tridsaťšesť. V roku 
1997 nás v Čiernom orle promovalo okolo 
stovky. A to iba z jediného odboru všeobecná 
katolícka teológia, ktorý sa na fakulte učil. 
Konečne prišla i sestra Stanka Bieliková, kto-
rá si dala námahu a už od apríla 2017 pátrala 
po adresách svojich spolužiakov. Pomáhala 
jej pri tom pani Natália Jackaninová z fakul-
ty. Niektorí totiž nezmenili iba účes alebo 
konfekčnú veľkosť, ale i meno a adresu.

Keď sme sa usadili v našej aule, i keď ju 
málokto spoznal, tak sa zmenila, každý 
dostal priestor, aby porozprával niečo o sebe 
– čo prežil, ako sa mu darí a kam sa v živote 
posunul za ostatných dvadsať rokov. Väčši-
na zostala „pri fachu“, mnohí si štúdiá ešte 
doplnili o rozličné špecializácie. Dnes títo 
otvorení, príjemní, usmiati, azda aj príťažli-
vejší, ale hlavne duchom mladí ľudia pracujú 
v školstve ako katechéti alebo pedagógovia 
v špeciálnych školách, či v ústavoch ako 
vychovávatelia. Niektorí si vyskúšali aj 
podnikanie. V ročníku vzniklo aj viacero 
krásnych vzťahov a manželstiev a narodila sa 
kopa detí.
Príjemné spomienky spred dvadsiatich 

rokov sa len tak vynárali. Veselé príhody 
zo štúdia, skúšok či bývania na internáte. 
Stretnutie sa nieslo aj v duchu spomienok 
na obohacujúce prednášky, vynikajúcich 
pedagógov a rozličné historky. Skrátka, bolo 
na čo spomínať! Do kruhu sa zapojili aj tí, 
ktorí sa nemohli zúčastniť na stretnutí. Po-
slali e-mail, správu, odkaz. Spomínali sme aj 
na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Boli sme 
s nimi v modlitbách.
Samostatnou kapitolou bolo fotenie. 

Znova a znova. Ako sa náš počet rozrastal, 
pribúdali i snímky. I tá spoločná s vladykom 
Milanom Lachom SJ, ktorý s nami tri roky 
študoval v tejto aule. Bol to krásny pocit opäť 
vidieť tých milých, šťastných, vyrovnaných, 
úspešných a spokojných ľudí.
I keď sa na tomto stretnutí zúčastnili 

aj niektorí kňazi, väčšina ich prišla na stret-
nutie presne o týždeň do seminára. Ten bol 
domovom bohoslovcov z nášho ročníka dnes 
už dávnych päť rokov. No nie budova. Vtedy 
boli ako potulní rytieri. Raz tu – inokedy 
tam. Skoro každý rok inde. I v seminári sa 
všetko začalo modlitbou. Nasledoval guľáš. 
No nie ten „baby“ (krupicová kaša), ktorý 
býval často práve v sobotu a, samozrejme, 
nik ho vtedy nechcel. Bol to poctivý guľáš, 
ktorý je súčasťou stretnutí kňazov tohto 
ročníka už dlhé roky. Teraz tu neplatilo žiad-
ne silencium. Všade bola vrava mužov, žien 
i detí. Kňazské rodiny naplnili chodby semi-
nára nezvyčajným ruchom. Potom sa deti 
vzdialili vyšantiť na dvor a rodičia sa navzá-
jom pozdieľali. Kruh bol sem-tam humorne 
obohatený vtipom bývalého rektora otca 
Michala Kučeru. Bol to ale v každom prípade 
pamätný deň. Spolužiak, spolubrat a neskôr 
pomocný biskup – tak kňazi vnímali vladyku 
Milana Lacha SJ. A od toho dňa pribudlo 
ďalšie označenie – administrátor Parmy. 
A tak lúčenie neskoro večer so zapadajúcim 
slnkom neznamenalo iba koniec spoločnej 
opekačky a debát, ale ďalšiu zmenu. A mož-
no nie, možno sa zasa stretneme spolu. 
Už dnes sa na to tešíme a je jedno, či bude 
v seminári, alebo na fakulte.
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Deti zo skúmavky
JJ Jozef Glasa
J� foto: upload.wikimedia.org

Príkladní manželia. Majú sa tak veľmi radi, 
ale vytúžené dieťatko stále neprichádza. 
Príbuzní aj niektoré veriace ženičky sa vypy-
tujú, radia. Nie vždy citlivo. „Veď naši známi, 
dobrí veriaci, si už zadovážili synčeka. Cez 
IVF. V tom najlepšom centre. A aký je pek-
nučký. Veď nebuďte takí sebeckí. Dieťatko 
vám treba.“ A tak aj mnohí kresťania dnes 
volia túto cestu. Nikto im vraj nepovedal, že 
je tu z morálneho hľadiska čosi nesprávne, 
pochybné. Túžba po dieťati, vlastné ambície, 
tlak okolia či sila reklamy neraz prehlušia 
tiché otázky svedomia. V čom teda je ten 
náš kresťanský morálny problém? Dnes sa 
naň pozrieme z hľadiska dieťaťa. Oň by azda 
malo ísť „až na prvom mieste“.
Príchod každého dieťaťa na svet je veľkým 

a neoceniteľným dobrom pre všetkých, 
ktorých sa narodenie nového človeka týka. 
Predovšetkým pre samotné dieťa, ale aj 
pre jeho rodičov a príbuzných. Neskôr aj 
pre širšie ľudské spoločenstvo, národ, štát. 
Metódy založené na „oplodnení v skúmavke“ 
(angl. in vitro fertilization – IVF) však viaceré 
z týchto dobier znehodnocujú alebo ničia.
Z pohľadu vytúženého dieťaťa je jeho 

príchod na svet „zo skúmavky“ najmä 
záležitosťou technológie. Rodičia si za ne-
malé peniaze objednávajú jeho počatie 
a „tehotenstvo“ v niektorom z mnohých 
centier asistovanej reprodukcie ako nejaký 

naozaj vzácny, „nedostatkový“ tovar. Vravia 
i cítia, že z lásky. A sú ochotní zaplatiť veľa. 
V peniazoch aj v úsilí. Najmä nádejná matka. 
V skutočnosti si však plnia svoje vlastné 
túžby či ambície. Túžba po dieťati je naozaj 
hlboko vpísaná do podstaty človeka. Sama 
osebe je veľmi dobrá. Vedie budúcich rodi-
čov k aktívnej spolupráci na stvoriteľskom 
Božom diele. Problém nastáva, keď sa táto 
túžba zamieňa s akýmsi „právom na dieťa“ 
či právom na „perfektné dieťa“. Za (takmer) 
každú cenu. Keď sa dobrý úmysel má naplniť 
nedobrými prostriedkami.
Dieťa nie je čosi, na čo by mal ktokoľvek 

právo. Nemožno ho vlastniť. Ide o ľudskú by-
tosť. Ono je skutočným subjektom i nosite-
ľom práv. Je či má byť predovšetkým darom, 
ktorý si rodičia darujú navzájom – i svetu. 
Z lásky a prostredníctvom jeden druhého. 
V napĺňaní predvekého úmyslu Stvorite-
ľa, ktorý „volá každého človeka po mene“ 
a k bytiu. Časnému i večnému. Ak chce toto 
výnimočné, vzájomné darovanie sa manže-
lov nahradiť bezduchá, netelesná technoló-
gia, hoci aj „moderná“, v príchode dieťaťa, 
jeho dôstojnosti čosi podstatné chýba. Nie je 
už darované, ale „vyprodukované“.
Príchod na svet je pre „dieťa zo skúmavky“ 

podľa existujúcich štatistík veľmi rizikovou 
záležitosťou. Zo sto detí počatých v skú-
mavke prinajlepšom asi len dvadsať dostane 
šancu pokúsiť sa o život pod srdcom svojej 
mamy (prenesenie embrya do maternice). 
Z nich len asi sedem – osem sa skutočne pod 
srdcom mamy uhniezdi (vznikne tehoten-
stvo). A z týchto sa napokon len asi polovica 

narodí. Dieťa počaté v skúmavke má teda 
priemerne šancu 1 : 29 narodiť sa. To tiež 
znamená, že pri oplodnení v skúmavke sa 
v globále počíta prinajmenšom s viac než 
90 % stratami. Každoročne sú to obrovské 
desivé počty „neviditeľných“ zničených ľud-
ských životov za život... zo skúmavky.
Dieťa počaté v skúmavke je od počiatku 

predmetom, vecou. A tak s ním aj všetci 
nakladajú. Podrobujú ho priebežnej aj 
výstupnej kontrole kvality (morfologické 
vyšetrenia, genetické testy). Pokiaľ nesplní 
stanovené kritériá, je vyhodené do biolo-
gického odpadu. Ak áno, stáva sa predme-
tom ďalšieho výberu, či bude prenesené 
do maternice. Rozhoduje o tom laboratórny 
pracovník. A kritériá. Lebo rodičia chcú, aby 
sa im narodilo zdravé – a pokiaľ možno, aj čo 
„najperfektnejšie“. Ak ho vybrali, má šancu 
pokúsiť sa prežiť. Je to prinajlepšom na 30 – 
50 %. Závisí od konkrétnych podmienok.
Počaté „kvalitné“ deti – embryá, ktoré 

neboli vybraté prvé, sa hlboko zmrazujú 
„na ďalšie použitie“ (kryoprezervácia). Vraj 
dostanú ďalšiu šancu, keď sa tým prvým 
vybratým nepodarí prežiť. Ak sa to však 
tým prvým podarí, ich šanca klesá. Celá 
procedúra je pre ich potenciálnu mamu 
taká náročná, že sa už ťažšie rozhodne pre 
jej opakovanie. Teší sa z dieťaťa, ktoré už 
má v náručí. Ale stáva sa to. Občas. Mamy 
skutočne znesú veľa. Ak ale mama už viacej 
nemôže alebo nechce, alebo nechce, či 
nedovolí otec, zvyšné počaté deti sa stanú 
„nadbytočnými“. V súčasnosti sa ich počet 
na Slovensku odhaduje na desaťtisíce. Len 
veľmi zriedka sa „rodičia“ rozhodnú takéto 
nadbytočné embryá „darovať“ (ako inú, hoci 
aj veľmi hodnotnú vec), a to iným bezdet-
ným rodičom. Ešte zriedkavejšie si niektorá 
žena môže tieto počaté deti ako embryá 
„adoptovať“ (je to však z morálneho hľadis-
ka problematické). „Ďalšie použitie“ už vo 
viacerých krajinách znamená využitie týchto 
embryí na výskum so „slobodným“ súhlasom 
ich vlastných „rodičov“, ktorí už o ne stratili 
záujem. Stávajú sa teda biologickým mate-
riálom napríklad na získavanie embryonál-
nych kmeňových buniek, čo znamená istú 
smrť. Ak zmrazené ľudské embryá prekročia 
stanovený čas uchovávania, putujú v danom 
termíne do odpadu. Nenávratne.
Niektorí dôvodia, že veď predsa život 

narodeného dieťaťa, hoci aj počatého 
v skúmavke, má nesmiernu, skoro neko-
nečnú, „nezaplatiteľnú“ cenu. A môže byť 
pre rodičov i pre všetkých ostatných veľ-
kým požehnaním, veľkou radosťou. Zaiste. 
Kresťanská etika však dôrazne upozorňuje, 
že táto hodnota nijako nemôže vyvážiť 
„cenu“ toľkých zmarených ľudských živo-
tov – a mieru nespravodlivosti, krivdy, ktorá 
sa deje všetkým nevinným deťom počatým 
v skúmavke.

slovo o bioetike
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PODÁVANIE 
EUCHARISTIE DEťOM
„Keď sa novopokrstený stal Božím dieťaťom a obliekol si svadobné rúcho, je pripustený 
na ,Baránkovu svadobnú hostinu‘ a prijíma pokrm nového života, Kristovo telo a krv. 
Východné cirkvi si uchovávajú živé vedomie jednoty uvádzania do kresťanského 
života, a preto dávajú sväté prijímanie všetkým novopokrsteným a birmovaným, a to aj 
malým deťom, pamätajúc na Pánove slová: ,Nechajte deti prichádzať ku mne. Nebráňte 
im...‘ (Mk 10, 14). Latinská cirkev vyhradzuje pristúpenie k svätému prijímaniu tým, čo 
dosiahli vek používania rozumu, a zameranie krstu na Eucharistiu vyjadruje prinesením 
novopokrsteného dieťaťa k oltáru na modlitbu Otče náš.“ (KKC 1244)
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JJ Juraj Gradoš
J� foto: Lucia Tkačinová

Eucharistická hostina je hostinou Otca 
pripravenou pre všetkých, ktorí sú pozvaní. 
Jediné, čo Otec požaduje, je svadobné rúcho 
(porov. Mt 22, 10 – 14). Novopokrstený dostal 
toto rúcho počas udeľovania sviatosti krstu, 
my starší si ho môžeme vždy vybieliť v Barán-
kovej krvi (porov. Zjv 7, 14) prúdiacej z Božie-
ho milosrdenstva (porov. Job 14, 17), a to cez 
sviatosť zmierenia a pokánia. Takto oblečení 
nielenže môžeme, ale dokonca máme pristu-
povať k Eucharistii čo najčastejšie.

Zodpovednosť rodiča
Malé dieťa však nevie posúdiť, čo je skutočne 
dobré a čo zlé. V tomto prípade preberá jeho 
právo rozhodovať sa rodič alebo ten, komu 
je zverené do opatery. To sa deje i pri krste. 
Rodič rozhoduje aj o prijímaní sviatosti 
Eucharistie, pričom má pamätať na vlastné 
dobro dieťaťa. Toto jeho konanie je priamo 
prepojené so všeobecnou zodpovednosťou 
za dieťa a u veriaceho rodiča za jeho kresťan-
skú výchovu, za jeho bytostný vzťah s ne-
beským Otcom. A hoci krstom sa dieťa stáva 
Božím dieťaťom, až jeho výchova najmä 
v kruhu rodiny tento vzťah nielen utužuje 
a napĺňa, ale aj definuje.
Eucharistia je vo východných cirkvách 

gréckej tradície vnímaná ako svadobná hos-
tina. Toto vnímanie je umocnené aj balda-
chýnmi nad našimi oltármi, ktoré v židovskej 
tradícii používali práve pri svadbách. Malé 
batoľa prítomné na svadbe pravdepodobne 
vôbec nevníma dôležitosť okamihu a nepa-
mätá si tento obrad. Pre staršie dieťa je to iba 
čas, keď dostane nové šaty, môže jesť veľa 
sladkého, hrať sa s inými deťmi, tancovať... 
Aj keď už vníma dobrá plynúce z tejto chvíle, 
stále nechápe, čo sa tam deje. Dokonca aj 
v tínedžerskom veku ešte úplne nechápe celú 
situáciu. Ale ako rastie a spoznáva manželský 
život svojich rodičov, starých rodičov aj pria-
teľov či známych, postupne začína chápať 
podstatu svadobnej hostiny a celej sviatosti. 
Nikto by nevylúčil pozvaného hosťa zo sva-
dobnej hostiny pre jeho nízky vek.
Podobne sú aj na eucharistickú hostinu 

pozvané všetky Otcove deti a každý sa do jej 
prežívania zapája podľa svojich schopností. 
Tie sú dané najmä výchovou a ovplyvnené 
príkladom rodičov, rodiny a blízkych. Ich 
prežívanie intímneho života s Bohom i cez 

prijímanie sviatosti Eucharistie ovplyvňuje 
duchovný rast dieťaťa. Je falošné pozývať 
dieťa do tohto spojenia s Bohom, a pritom 
tvrdošijne zotrvávať v odlúčení od Otca. Die-
ťa si skôr či neskôr začne klásť otázku, či mu 
toto spojenie s Otcom prináša úžitok alebo 
je iba ďalšou z povinností. Ak vidí, že rodičia 
žijú zo spojenia s Otcom, aj ono začne čerpať 
pre neho pripravené milosti. Ale ak vidí, že aj 
pre rodičov je to iba ďalšia povinnosť, ktorej 
by sa najradšej vyhli, i ono samo hľadá únik 
z tejto povinnosti.
Rozvíjanie chápania Eucharistie je súbežné 

s rozvíjaním snímania identity Božieho 
dieťaťa. Identity, ktorá sa utvrdzuje cez 
liturgické slávenia vo vlastnom obrade i cez 
katechetickú výchovu už v samotnej rodine. 
Rodič je pre dieťa vzorom Boha. Cez svoj 
vzťah s otcom dieťa vníma hĺbku a šírku 
vzťahu s Bohom ako nebeským Otcom. 
Preto je vzťah rodiča, zvlášť otca, s dieťaťom 
nesmierne dôležitý. Cez tento vzťah dieťa 
nadväzuje svoj prvý kontakt s Bohom.
Rodič by svojím správaním mal vybudovať 

v dieťati dôveru, schopnosť veriť. Klamstvo, 
i keď myslené dobre, ako napríklad o Ježiš-
kovi a Mikulášovi, dokáže tento dôverný 
vzťah s rodičom narušiť. A keď rodič stráca 
dôveru dieťaťa, ono sa právom pýta, či Boh 
ho rovnako nebude klamať. Preto treba 
veku a schopnostiam dieťaťa primerane, 
ale pravdivo predstavovať Boha takého, aký 
skutočne je.
Možno však už samotní rodičia nemajú 

správnu predstavu o Bohu. Je však v ich moci 
to napraviť. Apoštol Pavol napísal Rimanom: 
„Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuve-
rili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli?“ 
(Rim 10, 14) Rodičia sú tak pozvaní vždy hlb-
šie spoznávať Boha, rozvíjať s ním svoj vzťah, 
aby o ňom prinášali deťom jasné svedectvo. 
Na tejto ceste i pri výchove im môže pomôcť 
spoznávanie Boha cez Sväté písmo. Vhodný 
výber textov i pripravenosť na otázky dieťaťa 
upevňuje ich vzájomný vzťah medzi sebou 
i s Bohom.
Ďalším dôležitým prostriedkom pri kres-

ťanskej výchove je modlitba. Tá by nemala 
chýbať už počas tehotenstva, keď sa rodičia 
majú spoločne modliť pokojným hlasom. 
Dieťa v matkinom lone vníma tento súzvuk 
tónov a aj keď nerozumie, upokojuje ho to. 
Stáva sa vnímavým na tento hlas. Po naro-
dení sa tak samo bude vždy intenzívnejšie 
zapájať do modlitby rodičov. Preto dieťa 
netreba vylučovať z tejto modlitby ako nežia-
duci, ba rušivý element. Netreba sa báť ani si 
priznať chybu počas modlitby. Keď dieťa vidí 
úprimnú ľútosť rodiča, vie pochopiť dôleži-
tosť mravne dobrého konania omnoho inten-
zívnejšie než iba pri direktívnom usmernení. 
Zároveň sa formuje jeho svedomie i schop-
nosť úprimne ľutovať svoje vlastné priestup-
ky voči rodičom i voči Bohu.

Identita dieťaťa sa rozvíja i v cirkevnom 
spoločenstve, kde ho Boh umiestnil. Otec 
rozhodol, či sa narodíme v rodine kresťana, 
alebo nie, či v rodine gréckokatolíka, alebo 
člena inej cirkvi. A on vybral pre nás to 
najlepšie vzhľadom na všetky naše možnosti 
i potreby. Preto aj pre dieťa v útlom veku 
nie je dobré, ak zostáva doma a je vylúčené 
zo života Cirkvi. Rovnako mu neprospieva 
striedanie rôznych cirkevných spoločenstiev 
a obradov. Dieťa si nebude vedieť vybudovať 
potrebné návyky a väzby. Staršie dieťa môže 
spoznávať aj iné formy oslavy Boha, ale 
v ranom veku ho treba upevňovať a viesť v tej 
identite, ktorú mu pripravil Boh. Nestačí sa 
s ním zúčastňovať iba na slávení liturgie, ale 
postupne, vzhľadom na vek a schopnosti, ho 
do tohto slávenia vovádzať a zapájať. A nie-
len do liturgie.
Zároveň je dôležité, aby rodič viedol dieťa 

k zodpovednosti za správne využívanie 
darov, ktoré dostalo, najmä slobody. Toto 
budovanie zodpovednosti má úmerne rásť 
so samostatnosťou, ku ktorej má byť dieťa 
vedené. Ani zodpovednosť, ani sloboda, ani 
samostatnosť sa nemajú rozvíjať jednotlivo, 
ale navzájom v súlade. Iba tak nedôjde k de-
formácii osobnosti dieťaťa.
Rodič má dbať, aby jeho slová a skutky boli 

vo vzájomnom súlade. A u kresťanského ro-
diča aj s vôľou Otca. To sa týka nielen rýdzo 
náboženských úkonov, ale všetkých vzťahov, 
ktoré má – k prírode, k ľuďom, k veciam, 
k peniazom, k pôžitkom... Dieťa prirodzene 
kopíruje rodiča. Ak bude rodič rozvíjať svoj 
vzťah s Bohom, súbežne s ním sa rozvíja 
i vzťah dieťaťa. Hlboký kresťanský a svia-
tostný život rodiča je predpokladom inten-
zívneho života dieťaťa s Bohom. A naopak, 
falošný, ba farizejský postoj k Bohu i cez 
laxné prijímanie sviatostí vedie k rovnakému 
vzťahu dieťaťa. Rodič je tak zodpovedný 
za duchovnú otupenosť, lebo on sám a dob-
rovoľne pri krste na seba zobral záväzok 
voviesť dieťa do praktického kresťanského 
života.
A tak ako bude rásť v dieťati schopnosť 

vnímať Boha ako absolútne dobro, bude 
rásť aj schopnosť vnímať zlo nie iba sebecky, 
ako zlo prejavené jemu samému, ale aj ako 
zlo voči iným, voči Bohu. Rodič má rozvíjať 
i tento aspekt svedomia dieťaťa, aby doká-
zalo v správnej chvíli spoznať, čo mu bráni 
pristupovať k Eucharistii. Toto rozvíjanie 
svedomia sa deje najmä cez každodenné 
spytovanie svedomia a následnú ľútosť. Vzor 
rodiča i jeho usmernenia v tejto oblasti sú 
tou hlavnou pomocou, ktorú dieťa od rodiča 
potrebuje. Zároveň je to príprava na čas, keď 
dieťa prijme sviatosť zmierenia, a tak bude 
v prípade pádu do hriechu schopné slobod-
ne a zodpovedne znovu nadviazať s Bohom 
vzťah, ktorý prežívalo v detstve – vzťah zalo-
žený na čistote a úprimnosti detského srdca.
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go(o)dbook Hľadaj si priateľa a nezabúdaj na neho! Božie dieťa

Je dostatok svetla pre tých, ktorí si z celej duše 
prajú uvidieť Boha a dostatočná tma pre tých 
ktorí majú opačné prianie.

Blaise Pascal 

UDALOSTI

 
Bárka   Juskova Voľa   057/449 02 90

  gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 
Stretnutie mládeže Juskova Voľa 2017
5. turnus: 06.08. – 11.08. (9 – 11 rokov)
6. turnus: 13.08. – 18.08. (12 – 14 rokov)
7. turnus: 20.08. – 25.08. (15 a viac rokov)
Cena: 55 eur (platí sa v hotovosti pri nástupe 
na turnus). Registrácia prebieha na webovej 
adrese: gmcbarka.sk/akcie/letne-stretnutia-
mladeze-2017-registracia/

 
GMPC  Prešov, Hurbanistov 3 

 gmpc.grkatpo.sk   gmpc@grkatpo.sk 

 
UNIPAS   Košice, Dominikánske nám. 2/A 

  unipas.grkatke.sk  mraz.martin@grkatke.sk

 
UPeCe   Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4 

 upc.uniba.sk   jburdasj@gmail.com 

PRE E-MLADÝCH
Zaujímavé aplikácie
Obľúbené stránky

MOJA KOMUNITA. Moja komunita je 
kresťanský portál, ktorý v sebe zlučuje mož-
nosti sociálnej siete, bezplatné stránky pre 
jednotlivca, skupinu, farnosť, spoločenstvo či 
zbor, ponúka modlitbovú podporu v podobe 
aplikácie Modlitbová stena, blogový priestor, 
kvalitný duchovný obsah, aktuálne dianie 
v Cirkvi vo svete i na Slovensku.

Diskusné fóra
Štuchnutia

DOBROVOĽNíCI KDE STE? Centrum pre bio-
etickú reformu hľadá dobrovoľníkov napríklad 
aj na prezentáciu výstavy Stop genocíde. Viac 
informácií nájdete na www.pravonazivot.
sk. Aj touto formou môžete ohlasovať Krista. 
Mnoho mladých ňou bolo oslovených. 
Dobrovoľníkom preplatíme cestovné, 
poskytneme stravu a ubytovanie. Súčasťou 
dobrovoľníctva je pomoc s rozložením výstavy 
a rozdávaním letákov okoloidúcim v spoluprá-
ci s koordinátorom CBR. Prosím, kontaktujte 
nás na tel. č. 0907 534 623 alebo na info@
pravonazivot.sk, kde nám nechajte svoj tele-
fónny kontakt.

Svätý Otec FRANTIŠEK
Krakov 30. júl 2016

Povieš mi: Otče, no ja som veľmi obmedzený, som hriešnik, čo môžem 
urobiť? Keď nás Pán volá, nemyslí na to, čím sme, čím sme boli, na to, 
čo sme urobili či prestali robiť. Naopak. Vo chvíli, keď nás volá, hľadí 
na všetko to, čo by sme mohli urobiť, na všetku lásku, ktorou sme 
schopní nakaziť svet. On vždy vsádza na budúcnosť, na zajtrajšok. Ježiš 
ti ukazuje horizont, nikdy nie minulosť. 
Preto, priateľu, Ježiš ťa dnes pozýva, volá ťa zanechať v živote tvoju 
stopu, stopu, ktorá by poznamenala dejiny, ktorá by poznamenala tvoj 
príbeh, tvoje dejiny a dejiny mnohých. Dnešný život nám hovorí, že je 
veľmi jednoduché upriamiť pozornosť na to, čo nás rozdeľuje, na to, čo 
nás separuje. Chceli by, aby sme uverili, že uzavrieť sa je ten najlepší 
spôsob, ako sa uchrániť od toho, čo nám robí zle. Dnes my dospelí... 
My dospelí! Potrebujeme vás, aby ste nás naučili – ako to teraz robíte 
vy dnes – spolunažívať v rozmanitosti, v dialógu, v zdieľaní multikul-
túrnosti nie ako hrozby, ale ako šance. A vy ste šancou pre budúcnosť. 
Majte odvahu učiť nás dospelých, že je ľahšie budovať mosty, než 
stavať múry! Potrebujeme sa to naučiť! A všetci spoločne prosíme, aby 
ste od nás vyžadovali, aby sme kráčali cestami bratstva. Aby ste boli 
našimi žalobcami, ak si zvolíme cesty múrov, nepriateľstva, cestu vojny.

 Páči sa mi to  2  Komentáre  Zdieľať

Pavol Danko, moderátor TV LUX 
Páči sa mi to . Odpovedať

Mňa všade veľmi ľahko odhalia podľa topánok. Nosím veľkosť 48, 
resp. trinásť (Pán Boh pri nás... J) Zanechávam po sebe extrém-
ne veľké stopy alebo extrémne veľké topánky J. A teda poviem 
ti, niekedy ma premkne panika, či stopy môjho života sú aspoň 
trojky... Našťastie – Bohu nejde o veľkosť ani o výkonnosť. Túži, 
aby sme nežili vo vlastnom gete, ale aby sme vstali a zanechali 
stopy. Mimochodom, tento úryvok z pápežovho príhovoru pova-
žujem za jeho najväčšiu stopu Svetových dní mládeže v Krakove 
pre mladých všetkých čias. Pápež ťa potrebuje! Pápež ťa prosí, 
aby si bol odvážny, aby si nás dospelákov učil stavať mosty. Pápež 
ti verí... A teda Cirkev ti verí! To je riadna stopa!!!

Slavomír Zahorjan, správca farnosti Snakov 
Páči sa mi to . Odpovedať

Tvoje okolie očakáva, že sa zjavia Boží synovia. Kto je to? Tí, kto-
rých vedie Boží Duch! Ľudia, ktorí tam, kde iní hovoria: „Nedá sa“, 
povedia: „Poďme do toho!“ Na miestach, ktoré zaberá smrť, sejú 
a prinášajú nový život. Ako je to možné? Boží Duch ich učí poze-
rať na Ježiša, a nie na vysoké vlny a na svoju krehkosť. Vtláčajú 
do dejín ľudstva hlbokú stopu Božej lásky a prítomnosti. Sú ako 
apoštoli – obyčajní a jednoduchí ľudia, ktorí sa vo svojej každo-
dennosti rozhodli byť s ním. Idú do najväčšej tmy, aby zapálili 
jeho svetlo pre tých, ktorí sa potkýnajú a sú doráňaní. Neuzatvá-
rajú sa pred tmou do ešte väčšej tmy egoizmu, nestavajú múry, 
ktoré rozdeľujú, ale mosty, ktoré spájajú. Toto je naše povolanie!

Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov

SVÄTÝ ALOJZ GONZAGA
Už v desiatich rokoch objavil krásu a dôležitosť 
čistoty. Po mnohých skúškach vstúpil do noviciátu 
k jezuitom a svoj život zavŕšil pri službe chorým posti-
hnutých morom.

RICHARD ČANAKy
Tento slovenský spe-
vák, skladateľ, tex-
tár a na počudovanie 
mnohých i kulturista sa 
narodil v roku 1973 v rodi-
ne miestneho hudobníka. 
Jeho otec mal kapelu 
a hrával v celom okrese. Ri-
chard sa učil hrať na gitare 
sám, nikdy hudbu neštudo-
val. Spočiatku spolupraco-
val so skupinou Kompro-
mis a neskôr s kapelou 
F.B.I. (Forever Be Inside). 
S ňou v roku 2010 vystúpil 
v Eurosongu na Slovensku 
s piesňou Zlomené krídla. 
Okrem toho spolupracuje 
s Máriou Podhradskou 
na projektoch zameraných 
na malé deti, či už Spie-
vankovo, alebo Rozprávky. 
Vlastní nahrávacie štúdio 
a od roku 2009 organizuje 
spolu s Rádiom Lumen hu-
dobnú súťaž Gospel talent. 
Ako šestnásťročný začal 
so športom a spravil 3 260 
kľukov za hodinu, čo bol 
neoficiálny svetový rekord. 
V roku 2009 získal prvé 
miesto na Majstrovstvách 
SR v športovej kulturistike 
mužov v kategórii do 70 kg. 
Spolu s manželkou Silviou 
majú tri deti – Anette, 
Marka a Lukáša. Známe sú 
jeho CD Vďaka, Ježiš 1 až 4.

32 www.casopisslovo.sk

sl
o

v
o

 M
la

D
ý

M
27 29



Cirkev zjednotenia – Moonova sekta

JJ
Antónia HaľkováJ�

Cirkev zjednotenia založil v roku 1954 Sun 
Myung Moon (1920 – 2012), pochádzajúci zo 
Severnej Kórey. Táto sekta má pyramídovú 
štruktúru (hierarchizácia vedenia, moci a výsad) 
a je známa najmä hromadnými sobášmi.

Šestnásťročnému Moonovi sa na Veľkú noc 
v roku 1936 údajne zjavili Ježiš, Mohamed 
a Budha. Ježiš mu „odovzdal“ odkaz, že je 
vyvolený, aby založil Božie kráľovstvo na Zemi 
a dokončil plán spásy ľudstva, keďže on sám to 
nestihol, lebo bol ukrižovaný.

Oficiálne ciele moonistov: 1. zjednotenie 
všetkých náboženstiev, 2. boj proti komunizmu, 
3. vytvorenie pravej rodiny, 4. mier vo svete. Zá-
kladné učenie sekty je spísané v knihe Boží prin-

cíp. Ide o zmes špiritizmu, okultizmu, taoizmu, 
kresťanstva, sociológie, politiky a Moonovej 
filozofie. V Moonovom učení je Boh ponímaný 
ako mužský a ženský princíp. Ide o prelínanie 
taoistického učenia o dualizme dvoch princípov 
jin a jang s kresťanským učením. Boh stvoril 
Adama ako mužský princíp a Evu ako ženský 
princíp, aby na Zemi založili nebeské kráľov-
stvo. Lucifer žiarlil na to, že Boh miluje ľudí, 
preto zviedol Evu a z ich pomeru sa narodil 
Kain (predstavuje komunizmus). Eva potom 
zviedla Adama a narodil sa im Ábel (predstavuje 
demokraciu). Pád prvých rodičov môže podľa 
Moona za všetko utrpenie ľudstva, a preto Boh 
hľadal niekoho, kto by tento pád napravil. Boh 
poslal na Zem proroka Ježiša, ktorý mal založiť 
„pravú rodinu“ s Máriou Magdalénou, no skôr, 
ako sa mu to podarilo, ho židia zatkli a ukrižo-
vali. Preto Boh ďalej hľadal niekoho na splnenie 
úlohy a vybral si Moona.

V roku 1960 sa Moon štvrtýkrát oženil 
s osemnásťročnou Hak-Ja Han, s ktorou vytvoril 
„dokonalú rodinu“. Svadobný obrad bol ozna-
čený za „svadbu baránka“. Spása človeka podľa 
učenia moonistov spočíva práve v tom, že sa 
človek včlení do „pravej rodiny“. Tomuto cieľu 
slúžia masové sobáše, ktorými sa docieľuje 
priama „adopcia“ párov. Manželských partne-
rov vyberá podľa fotografií vodca, ktorý ich 
masovo sobáši, často interaktívne prostredníc-
tvom obrazovky.

V súčasnosti má Cirkev zjednotenia na celom 
svete vyše tri milióny členov. Na Slovensku 
sekta pôsobí prostredníctvom viacerých organi-
zácií: Federácia rodín za svetový mier, Federácia 
žien za svetový mier či Hnutie zjednotenia 
na Slovensku. Moonova sekta je v mnohých 
krajinách považovaná za deštruktívny kult a jej 
učenie je aj napriek pozitívne stanoveným 
cieľom pre kresťanské cirkvi neprijateľné.

Ovocie
JJ Juraj Danko ml.
J� foto: obrazky.4ever.sk

Ako chlapec si pamätám vyjadrenia, že deň 
sv. Eliáša je prvý jesenný sviatok. Bolo mi to 
čudné a vôbec ma to netešilo. Veď ešte sa ani 
júl neskončil a ktosi tu rozprával o nostal-
gickej jeseni. Až neskôr som pochopil, že 
kedysi to bolo trocha inak. Podľa juliánskeho 
kalendára to pripadá na začiatok augusta, 
a to už bol koniec žatvy. Pre gazdov jasný 
signál na zber ovocia, z ktorého časť prinášali 
do chrámu, a takto sa postupne sformoval 
poriadok požehnania prvotín záhradného 
ovocia v deň Pánovho premenenia.
Tento obrad sa spája so svätou liturgiou 

a začína sa požehnaním po zaambónnej 
modlitbe. Berie sa celý obvyklý začiatok a 66. 
žalm. Pridáva sa tropár a kondák sviatku 
Pánovho premenia a nasleduje niekoľko 
tematicky zameraných modlitieb, podľa 
toho, či ide o zber ovocia, alebo jeho 
posvätenie, či sa posväcuje aj hroz-
no, prípadne med. Samozrejme, 
všetko je ukončené pokropením 
svätenou vodou. Potom je návrat 

do liturgie na Nech je požehnané Pánovo 
meno a nasleduje požehnanie a prepustenie.
Modlitba na zber úrody sa začína opisom 

Božej majestátnosti spojenej s nádher-
ným vzdávaním vďaky. Až potom sa mení 
na prosbu za úspešný zber nového ovocia 
a posilnenie zdravia jeho požívaním. Kňaz sa 
modlí: „Tvojím požehnaním rozmnož toto 
ovocie, posilni tých, čo ho budú zbierať i po-
žívať, a v záhrade daj bohatý vzrast plodov, 
aby ten, čo zbiera, požíva a namáha sa, nebol 
zarmútený, ale naplnený tvojimi dobrami, 
a stále s vďakou oslavoval tvoje meno.“
V modlitbe na posvätenie ovocia vidno 

akoby inšpiráciu v anafore liturgie pri slo-
vách: „Vládca, Pane a Bože náš, ty 
si každému prikázal prinášať 
ti tvoje z tvojho.“ Tiež pripo-
mína Božiu štedrosť, z ktorej 
nám boli prisľú-
bené dobrá 
na prijatie 
več-

ných dobier, a prosí, aby Pán prijal i tieto 
plody od svojich služobníkov a uložil ich vo 
večných sýpkach.
Tu je dobré spomenúť i jednu „drobnosť“ 

z predpisov k sviatku Pánovho premenenia. 
Týka sa trapézy, teda jedálne, a zakazuje 
mníchom jesť z plodu viniča a akéhokoľvek 
ovocia až do tohto sviatku. Kto tento príkaz 
porušil, ten mal ako prejav pokánia zakázané 
jesť ovocie až do konca augusta.
Väčšina z nás sa asi nebude postiť takýmto 

spôsobom, ale i to nám môže ukázať veľkosť 
a dôležitosť tohto pomaly skoro zabudnu-
tého obradu. Nech nám to pomôže požívať 
akékoľvek ovocie s oveľa väčším vzdávaním 
vďaky ako pomoc nielen pre zdravie tela, ale 
i posilu na ceste do nebeského kráľovstva.

332017 / 16 – 17
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DeBora
Bola manželkou, matkou, prorokyňou a jedinou sudkyňou 
v Izraeli. Biblia sa o nej zmieňuje v štvrtej a piatej kapitole 
starozákonnej Knihy sudcov. Spolu so sudcom Barakom 
a ženou menom Jahel porazili nepriateľa Božieho ľudu.

JJ Martina Diheneščíková
J� foto: static.wixstatic.com

Sudcovia
Po Jozueho smrti sa dobývanie Kanaánu 
a obsadzovanie území vybojúvalo namáha-
vo a postupne. Chýbala vedúca osobnosť. 
„V tých dňoch nebolo kráľa v Izraeli. Každý 
robil, čo sa mu ľúbilo.“ Preto Pán vzbudzoval 
sudcov.
Sudca (po hebr. šafat) má špecifický vý-

znam. Bola to vyvolená charizmatická osoba, 
obdarená Božím duchom a vodcovskými 
schopnosťami, ktorá dostala od Pána posla-
nie oslobodiť niektorý izraelský kmeň spod 
nadvlády nepriateľov. Sudca sa často nazýva 
aj osloboditeľ. Nemal autoritu kráľa, jeho 
funkcia bola dočasná, neprenášala sa dedič-
ne ani sa nezískavala voľbou ľudu. Vykonával 
aj sudcovský úrad v pravom zmysle slova, ale 
to bola druhotná činnosť. Po víťazstve nad 
nepriateľmi sa sudca tešil veľkej úcte, čo mu 
umožňovalo viesť ľudí k vernejšiemu zacho-
vávaniu zákona a zmluvy s Bohom.

Debora – známa prorokyňa 
a sudkyňa 
Debora bola prorokyňa, Lapidotova man-
želka. Sedávala pod palmou medzi Ramou 
a Betelom na Efraimskom pohorí a synovia 
Izraela prichádzali k nej na súd. Meno 
Debhórá znamená včela. Včely sú známe 
usilovnosťou, ale aj tým, že tvoria vzácny 
produkt – med. Aj žalmista prirovnáva 
Pánove výroky k sladkosti medu. Debora ako 
prorokyňa hovorila Božie slovo. Keď Izrael 
páchal hriech, Pán ich vydal do rúk kanaán-
skeho kráľa Jabina. Jeho vojvodca Sisara ich 
dvadsať rokov utláčal. Izrael v pokání volal 
k Pánovi a on ho vypočul. Debora zavolala 
Baraka z Neftaliho Kadesa a povedala mu: 
„Pán, Izraelov Boh, ti rozkazuje: Choď, tiah-

ni na vrch Tábor a vezmi so sebou desaťtisíc 
mužov z Neftaliho synov a zo Zabulonových 
synov! Jabinovho vojvodcu Sisaru ti s jeho 
vozmi a zástupmi privediem k potoku Kišon 
a dám ti ho do ruky.“ Barak neodporoval, 
svoju poslušnosť Bohu však podmienil: „Ak 
pôjdeš ty so mnou, pôjdem aj ja, ale ak ty 
nepôjdeš, nepôjdem ani ja.“ Jej odpoveď bola 
zároveň aj pokarhaním: „Pravdaže pôjdem 
s tebou, ale sláva z výpravy, na ktorú sa vybe-
ráš, nebude patriť tebe, lebo Pán vydá Sisaru 
do ruky ženy.“
A tak odišla spolu s Barakom a mužmi. 

Keď Sisarovi oznámili, že Barak vytiahol 
na vrch Tábor, zvolal všetkých deväťsto že-
lezných bojových vozov a mužstvo k potoku 
Kišon. Debora naďalej posmeľuje Baraka: 
„Hor sa! Lebo toto je deň, keď Pán vydá Si-
saru do tvojej ruky. Či nepôjde sám Pán pred 
tebou?“ Keď zostúpili z Tábora, Pán uviedol 
do zmätku vojsko Sisaru. Potok Kišon sa 
rozvodnil a železné vozy v ňom uviazli. Celé 
vojsko padlo. Sisara peši utekal z bojiska, aby 
sa zachránil.
Je zrejmé, že doba sudcov bola temným 

obdobím v histórii Izraela. Izaiáš hovorí, že 
vláda ženy je znakom úpadku, nie oslobode-
nia (Iz 3, 12). Debora ako sudkyňa nezaisťo-
vala vojenské vyslobodenie z rúk utláčateľa. 
Súdila v tom zmysle, že poskytovala duchov-
né usmernenia alebo vynášala rozhodnutia 
v súdnych sporoch. Jej služba však nenarúša-
la jej domáce povinnosti manželky a matky, 
pretože ľudia prichádzali za ňou pod palmu.

Jahel – neznáma odvážna beduínka
Jahel bola manželkou Kenejca Hebera. 
Kenejci neboli Izraeliti, ale boli Mojžišovi 
príbuzní. Medzi kráľom Jabinom a Kenej-
cami bol mier. Keď Sisara na úteku dobehol 
k jej stanu, Jahel mu vyšla v ústrety a pove-
dala: „Vojdi, môj pane, vojdi ku mne! Neboj 
sa!“ Keď vošiel, zakryla ho prikrývkou. A keď 
si prosil napiť sa vody, podala mu mlieko. 
Púštne kmene poznali okrem pokrvného prí-

buzenstva aj pomliečne príbuzenstvo. Keď 
mu Jahel ponúkla mlieko, mohol sa dom-
nievať, že ho berie ako svoju rodinu. Potom 
jej povedal: „Postav sa ku vchodu do stanu! 
Keď niekto príde a opýta sa ťa: ,Je tu voľak-
to?‘, odpovieš: ,Nie je!‘“ Sisara, premožený 
únavou a pohostinnosťou, zaspal s pocitom 
bezpečia. Náhle však dej naberá iný smer. 
Jahel zobrala do rúk stanový kolík a kladivo 
a počas spánku vrazila Sisarovi do slúch kolík 
tak, že prenikol až do zeme.
Keď Barak prenasledoval Sisaru, Jahel mu 

vyšla v ústrety: „Poď, ukážem ti muža, kto-
rého hľadáš!“ Sisara ležal mŕtvy v jej stane. 
Takto Boh uponížil kanaánskeho kráľa Jabi-
na. Boh si s obľubou vyberá najslabších, aby 
porazil nepriateľov Božieho ľudu, lebo „čo je 
svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil 
múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, 
aby zahanbil silných, čo je svetu neurodzené 
a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho 
niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom 
nik nevystatoval“ (1 Kor 1, 27 – 29).
Podobne ako Rachab ani Jahel nebola 

Židovka. Mala však vieru v Boha Izraela. 
Keď prišla príležitosť, konala bez váhania 
v jeho prospech. Je síce pravda, že sa dopus-
tila klamstva, lesti a vraždy, ale jej správanie 
nemožno hodnotiť podľa zásad kresťanskej 
morálky. Konala v presvedčení, že zbaví 
národ veľkého nepriateľa.
A kto je naším Sisarom? Často je to aj 

náš stále sa opakujúci hriech, ktorý nás 
roky utláča. Ak ho pridlho schovávame pod 
prikrývku v stane svojho srdca, stane sa 
neresťou. K hriechu treba zaujať radikálne 
stanovisko už pri zárodku, keď sa ešte len 
rodí v našej mysli. Bez milosti ho zahubiť 
kolíkom pokánia a kladivom čnosti.

Deborina pieseň
Pieseň je považovaná za jednu z najstarších 
a najkrajších ukážok hebrejskej poézie. 
V piatej kapitole Debora opísala udalosti 
ako očitý svedok formou zdramatizovanej 
výpovede, zatiaľ čo v štvrtej kapitole sú tieto 
udalosti opísané formou prózy.
Debora v chválospeve oslavuje statočných 

mužov, ktorí reagovali na Barakovu výzvu 
a vyrazili bojovať. Chváli Boha ako najväč-
šieho bojovníka, ktorý im napriek presile 
daroval zázračné víťazstvo. Debora nech-
cela bojovať, touto úlohou poverila Baraka. 
Do Kadesa išla len na jeho žiadosť. Pri 
Debore sa ani raz nepoužíva sloveso yasa = 
zachrániť. Vysloboditeľom sa stal Barak. Jeho 
meno sa spomína aj v Liste Hebrejom (11, 32 
– 33): „Veď by mi nestačil čas, keby som mal 
rozprávať o Gedeonovi, Barakovi, Samsono-
vi, Jeftem, Dávidovi, Samuelovi a prorokoch, 
ktorí vierou dobýjali kráľovstvá...“ Chýbala 
mu síce odvaha a poslušnosť, ale s Debori-
nou pomocou naplnil Božiu vôľu. Keď mal 
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ísť bojovať sám, nechcel ísť bez Debory. 
A hoci vedel, že Sisara padne rukou ženy, on 
sám sa pokúšal zabiť ho. Pre muža je ponižu-
júce, ak je porazený či pokorený ženou. Keď 
chýbajú muži, Boh niekedy dovolí, aby ženy 
mužov zastúpili, ale nie aby ich nahradili. 
Ale aj zastúpenie má svoje obmedzenia. Ženy 
neboli nikdy pomazávané za kráľov, kňazov, 
sudcov či apoštolov. Aj prorokyňami boli len 
zriedkavo.
Veľkosť Debory spočíva v tom, že využívala 

svoju silu, aby posilňovala mužov ako vodcov 
a ochrancov, aby bol Boh oslávený a národ 
oslobodený. Inak by nepovzbudzovala 
Baraka, aby sa chopil svojej úlohy. Vo svojej 
piesni by neoslavovala úspechy mužov, ale 
svoje vlastné. V Liste Hebrejom by nebolo 
zapísané Barakovo meno, ale jej. Nič z toho 
však nikdy nebolo jej cieľom. Samu seba 
nedefinuje ako sudkyňu alebo prorokyňu, ale 
ako matku, ktorej ide o dobro Božích detí ce-
lého národa: „Zmizol vodca v Izraeli, zmizol, 
dokiaľ som nepovstala ja, Debora, nepovsta-
la sťa matka v Izraeli.“ Za svojho rovnocenné-
ho súpera nepovažuje ani Baraka, ani Siseru, 
ale Siserovu matku. Zatiaľ čo ona schvaľuje 

lúpeže a hanobenie dievčat a spoliehajúc 
sa na ľudskú silu ani nepočíta s možnosťou 
porážky, Debora je čnostná žena, ktorá 
chce oslavovať Boha životom podľa Božích 
princípov.
Debora povstala ako matka. Cez ňu prišiel 

začiatok vyslobodenia. Ženy niekedy iniciujú 
veľké udalosti, ale tými dverami, ktoré ženy 
otvoria, musia prejsť muži, aby dokonali 
Božie dielo. Nie je to protirečenie, ale princíp 
vzájomnej závislosti, o ktorej hovorí sv. Pa-
vol: „Veď nie je muž zo ženy, ale žena z muža. 
Ani nebol muž stvorený pre ženu, ale žena 
pre muža. Preto má mať žena na hlave znak 
moci kvôli anjelom. Pravda, v Pánovi nie je 
ani žena bez muža ani muž bez ženy, lebo 
ako je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu, 
a všetko je z Boha.“ (1 Kor 11, 8 – 12)
Ak chce žena mužovi vládnuť a rozkazo-

vať, mať ho pod papučou, neprinesie to po-
žehnanie nikomu. Ak však žena dopomáha 
a povzbudzuje muža, aby plnil Božiu vôľu, 
a nedegraduje jeho mužskú autoritu, prináša 
to požehnanie aj ďalším ľuďom. Je však nut-
né, aby muž našiel v sebe aspoň toľko pokory 
a odvahy, akú mal Barak.

Treba si všimnúť aj skutočnosť, že Debora 
a Jahel vôbec nevnímajú jedna druhú ako 
konkurenciu. Žena zvykne žiarliť na inú 
ženu, pokiaľ ju nejakým spôsobom prevyšu-
je. Debora bola „mediálne“ známou ženou 
v Izraeli, zatiaľ čo Jahel bola úplne neznáma 
žena z púšte. A práve tej najobyčajnejšej 
žene dal Pán milosť poraziť najmocnejšieho 
nepriateľa. Debora to vedela, no nesnažila 
sa uchmatnúť slávu inej ženy pre seba. Práve 
naopak. Vo svojej piesni žehná Jahel nad 
všetky ženy v stane. Skutočné Božie ženy 
nepociťujú závisť jedna voči druhej. Vedia, 
že obidve bojujú za Boha v tom istom tíme, 
každá jedinečným a nenahraditeľným spôso-
bom. Možno nie sú mediálnymi hviezdami 
a nezdieľajú na sociálnych sieťach luxusné 
dovolenky, najnovšie šperky či drahý kab-
riolet. Ich zdieľanie však presahuje hranice 
večnosti. Zdieľajú totiž to, čo pre ne robí ich 
Boh. Toto sú skutočné hviezdy, ktoré nikdy 
nezhasnú. Ich mená sú zapísané v nebi. 
Milujúce manželky a matky, ktoré každý 
deň bojujú za svojich mužov, synov či dcéry 
v neustálych modlitbách a obetách.

Predobrazy Márie
Debora a Jahel sú krásnymi predobrazmi 
Márie, našej nebeskej Matky. V chráme 
Hagia Sion v Jeruzaleme je nad sochou zo-
snulej Bohorodičky mozaikou zobrazených 
šesť starozákonných žien. Aj Jahel je jednou 
z nich. Drží v rukách stanový kolík a kladivo. 
Tak ako Jahel prerazila hlavu Sisarovi, tak 
Mária prerazila hlavu diablovi, nepriateľovi 
Božieho ľudu. Už počatím bez akejkoľvek 
škvrny dedičného hriechu, kolíkom pokory 
a kladivom poslušnosti. Jahel bola nezná-
mou púštnou beduínkou, ktorá povedala áno 
Bohu Izraela. Aj Mária bola jednoduchým 
dievčaťom z Nazareta, ktoré povedalo Bohu 
fiat. Jahel je požehnaná nad všetky ženy 
v stane. Aj Mária je požehnaná nad všetky 
ženy sveta.
Debora – Máriin predobraz povstala ako 

matka. Cez ňu prišiel začiatok vyslobode-
nia Izraela. Aj cez Máriu prišiel začiatok 
vyslobodenia z otroctva hriechu, pretože sa 
stala matkou Mesiáša. Debora chápe samu 
seba ako matku v Izraeli a Mária je nebes-
kou Matkou, ktorá sa prihovára za záchranu 
svojich detí. Debora bola verejne známa. 
Aj Mária je po nanebovzatí v Cirkvi verejne 
známa a uctievaná. Ale tak ako Debora nikdy 
nemala v úmysle nahradiť Baraka, ani Mária 
nikdy nechce nahradiť ani degradovať svojho 
Syna Ježiša Krista. Debora povzbudzovala 
mužov, aby plnili Božiu vôľu. Mária nás 
všetkých povzbudzuje plniť vôľu jej Syna: 
„Urobte všetko, čo vám povie.“ (Jn 2, 5b) 
Ona najlepšie vie, že Ježiš je jediný Spasiteľ 
a Osloboditeľ, ktorý pre nás vybojoval zasľú-
benú zem – nebo.
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Erigovanie kurátorského zboru

JJ
Jozef MiňoJ�

Za členov kurátorského zboru sa povolávajú 
veriaci farnosti, ktorí majú náležité vzdelanie, 
skúsenosť a dobrú povesť (CCEO, kán. 408 § 
1). Podľa stanov pre kurátorský zbor Košickej 
eparchie kurátorský zbor má mať najmenej 
päť členov. Pri vyššom počte sa má zachovať 
nepárny počet. Farár môže do kurátorského 
zboru slobodne vymenovať ďalších členov; ich 
počet však nesmie presiahnuť polovicu tých, 
ktorí boli zvolení riadnou voľbou. Stanovy 
kurátorského zboru poznajú členov volených 
farským spoločenstvom a členov vymenovaných 
samotným farárom alebo administrátorom far-

nosti. Samozrejmosťou je, že členmi poradného 
orgánu farára majú byť veriaci farnosti, ktorí sa 
aktívne zapájajú do života samotného farského 
spoločenstva, aby tak čo najlepšie poznali život 
farnosti a mohli čo najlepšie byť nápomocní pri 
spolupráci pre dobro farnosti. Právo byť zvolený 
a právo voliť členov kurátorského zboru má kaž-
dý veriaci farnosti, ktorý dosiahol osemnásty rok 
života. O voľbách do kurátorského zboru majú 
byt‘ veriaci informovaní najmenej mesiac pred 
ich konaním, v nedeľu, pri farských oznamoch. 
K voľbám ustanoví farár podľa vlastného uvá-
ženia trojčlennú komisiu laikov, ktorej predsedá 
farár. Táto komisia rozhodne o spôsobe a prie-
behu volieb. Jej členom je i farár, ktorý zodpo-
vedá za dodržanie spravodlivosti a regulárnosť 
volieb pri zachovaní ostatných ustanovení 
týchto stanov. Týždeň pred konaním voľby farár 

rozdá volebné lístky opatrené farskou pečaťou. 
Samotné voľby sa konajú vždy v nedeľu takým 
spôsobom, že vyplnené volebné lístky s menami 
navrhnutých kandidátov voliči vhadzujú do za-
pečatenej urny. Hneď po tomto úkone farár 
a ostatní členovia volebnej komisie hlasy sčítajú 
a oznámia výsledky. Zvolenými členmi kurátor-
ského zboru sa stavajú tí, ktorí získali najviac 
platných hlasov, prijali voľbu a zložili predpísanú 
prísahu. Mená členov kurátorského zboru farár 
zašle na eparchiálny úrad. Zvolení a vymenovaní 
členovia kurátorského zboru skladajú predpí-
sanú prísahu v chráme pred zhromaždenými 
veriacimi. Kurátorský zbor sa volí na obdobie 
päť rokov. Po uplynutí tohto času môže farár 
potvrdiť doterajších členov kurátorského zboru 
na ďalších päť rokov. Po uplynutí desiatich rokov 
sa však má pristúpiť k novej voľbe. Znova môžu 
byt‘ zvolení i členovia doterajšieho kurátorského 
zboru, zvlášť tí, ktorí sa v tejto službe osvedčili. 
(spracované podľa stanov kurátorského zboru 
Košickej eparchie)

Ikony Bohorodičky
JJ Milan Gábor
J� foto: i.mycdn.me; 3.bp.blogspot.com

Alexandrijská ikona Bohorodičky 
(aлександрійская)
Predstavuje Božiu 
Matku s Dieťaťom 
Kristom, ktoré drží 
nie na ľavej, ale 
na pravej ruke. Kris-
tus žehná pravicou 
a v ľavici drží zvitok. 
V súvislosti s polohou 
Dieťaťa sediaceho 
na pravej ruke Boho-
rodičky N. P. Kon-
dakov uvádza, že to nie je nič nezvyčajné, 
lebo už v období 11. – 12. storočia sa objavujú 
zrkadlovo obrátené ikony Božej Matky Hodi-
gitrie. Alexandrijská ikona Božej Matky slávi 
svoj sviatok 1. septembra, rok a miesto jej 
zjavenia však nie sú historicky známe.

Andronikova ikona Bohorodičky 
(Андроникова)
Ikona je taktiež známa pod menami Mo-
nembazijská či Grécka. Táto ikona bola 

od dávnych čias paládiom 
byzantských cisárov. Jej 
názov pochádza od jed-
ného z nich – cisára 
Andronika III. Paleológa 
(1328 – 1341). Na základe 
najstaršieho zachovaného 

historického do-
kumentu sa o iko-
ne dozvedáme, že 
cisár túto ikonu 
daroval mone-
mbazijskému mo-
nastieru v Grécku, 
kde sa nachádzala 
až do začiatku 19. storočia. Po tu-
reckom nájazde v roku 1821 igumen 
monastiera biskup Agapit obávajúc sa 
o osud divotvornej Andronikovej iko-

ny Bohorodičky sa aj s ikonou ukryl v gréc-
kom meste Patras. Biskup ikonu pred svojou 
smrťou ozdobil okladom – rizou a podaroval 
svojmu príbuznému – ruskému generálnemu 
konzulovi N. I. Vlassopulovi. Syn tohto kon-
zula A. N. Vlassopulo v roku 1839 poslal iko-
nu z Atosu do Odesy aj s listom adresovaným 
cárovi Mikulášovi I. Pavlovičovi v Petrohra-
de. Od roku 1839 až do 12. mája 1868 sa ikona 
nachádzala v Zimnom paláci a od 12. mája 
1868 až do 16. apríla 1877 v Trojickom sobore. 
V tom čase dal petrohradský mešťan Gromov 
spoločne s manželkou vyhotoviť pre ikonu 

bohato zdobenú presklenú skrinku so zo-
brazením sv. Alexandra Nevského a sv. Márie 
Magdalény. Následne nato vlastníctvo ikony 
získal pán Fiodorov z Petrohradu ako kom-
penzáciu za dlhy od Vlassopula. Nový ma-
jiteľ ikonu predal petrohradskému kupcovi 

Sivošinovi, ktorý ju 1. mája 
1885 daroval ženskému 
monastieru zasvätenému 
kazaňskej ikone Bohorodič-
ky neďaleko mesta Vyšnij 
Voločok v Tverskej eparchii. 
Na pamiatku tejto udalosti 
bol ustanovený sviatok tejto 
ikony, ktorý sa slávi 1. mája. 
Keď bol z nariadenia vlády 
uzatvorený v roku 1924 žen-
ský monastier vo Vyšnom 
Voločku, ikona bola umiest-
nená v miestnom sobore 
Zjavenia Pána, ktorú v roku 
1983 ukradli a dodnes nie je 

známe, kde sa v súčasnosti nachádza.
Ikona zobrazuje Bohorodičku po ramená 

a bez Dieťaťa. Má mierne naklonenú hlavu, 
ktorú jej zdobí koruna. Charakteristickou 
črtou ikony je krvavá rana na krku. V spodnej 
časti ikony bolo vyhotovené puzdro, v kto-
rom sa nachádza nôž s kostenou rukoväťou, 
ktorý podľa legendy istý Turek – nepriateľ 
svätých ikon vpichol do ikony. Po tomto čine 
sa na krku Bohorodičky objavila krvavá rana. 
Súčasťou ikony je aj byzantský erb vyšívaný 
zlatými niťami na aksamite v podobe dvoj-
hlavej orlice, ktorý poukazuje na imperátor-
ský pôvod obrazu. Ikona je neveľká s rozmer-
mi 24 x 33 cm. Dodnes bolo vyhotovených 
mnoho uctievaných kópií tejto ikony.
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poNDelok 31. júl
Spravodlivý Eudokim 
Čítania: 1 Kor 11, 31 – 12, 6, zač. 150; Mt 18, 1 – 10, zač. 74 (rad.)
Kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. (Mt 18, 
5)
Prijať dieťa na rovnakej úrovni ako Ježiša chcelo veľa pokory, zvlášť 
keď učeníci čakali úplne inú odpoveď. Keď však k tomu Ježiš 
učeníkov vyzval, museli zrazu upustiť z predstáv o usporiadaní 
hierarchie nebeského kráľovstva. Učiť sa brať vážne toho, koho sme 
predtým ani nepovažovali za partnera do diskusie, je podobnou 
školou pokory, do ktorej potrebujeme neustále vstupovať.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154; 
PZ: 108; HP: 109)

Utorok 1. august
Vynesenie svätého Kríža. Makabejskí mučeníci
Čítania: 1 Kor 1, 18 – 24, zač. 125; Jn 19, 6 – 11. 
13 – 20. 25 – 28a. 30b – 35, zač. 60 (krížu); Hebr 
11, 33 – 12,2a, zač. 330; Mt 10, 32 – 36. 11,1, zač. 
38 (muč.); 1 Kor 12, 12 – 26, zač. 152; Mt 18, 18 – 
22; 19, 1 – 2. 13 – 15, zač. 76 (rad.) – číta sa pod 
začalo
My máme zákon a podľa zákona musí umrieť, 
lebo sa vydával za Božieho Syna. (Jn 19, 7)
Už za čias Krista boli takí, ktorí sa v snahe 
umlčať ho oháňali zákonom len preto, že mal 
iný pohľad, ako boli ich vízie. Tí, ktorí Boží 
pohľad odmietajú, sa aj dnes budú oháňať 
zákonmi ušitými na ich mieru a ak niekto nazve 
veci inak ako oni, bude označený za fanatika či 
-fóba. Božie dieťa, ktoré pomenúva veci tak ako 
nebeský Otec, s tým však musí počítať.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. 
Menlivé časti Krížu. Namiesto Svätý Bože sa spieva Tvojmu Krížu. (HS: 
159; PZ: 114; HP: 114)

streDa 2. august
Prenesenie ostatkov prvomučeníka Štefana
Čítania: 1 Kor 13, 4 – 14, 5, zač. 154; Mt 20, 1 – 16, zač. 80 (rad.); Sk 6, 
8 – 7, 5a. 47 – 60, zač. 17; Mt 21, 33 – 42, zač. 87 (sv.)
Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. (Mt 20, 14)
Veľkosť Božej dobroty spočíva v tom, že nedáva pozvanie, prísľuby 
a dary podľa toho, ako to chodí vo svete. Keby to tak bolo, dostali by 
ich iba šikovní a výkonní. Ostatní by nemali šancu. Zistenie, že Boh 
dal prejavy svojej lásky nám, vedie k vďačnosti. Neskúmajme teda, čo 
Boh dal iným a prečo pozval ich. Radšej v pokore ďakujme za to, čo 
sme dostali a že si vybral práve nás.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 
111; HP: 112)

štvrtok 3. august
Prepodobní Izák, Dalmat a Faust
Čítania: 1 Kor 14, 6 – 19, zač. 155; Mt 20, 17 – 28, zač. 81
Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj 
život ako výkupné za mnohých. (Mt 20, 28)
Ježiš sa stal služobníkom. Každá služba má byť teda odpoveďou 
na jeho službu. Keby sme prevzali iniciatívu dobrých skutkov v snahe 
získať si jeho lásku a priazeň, výsledkom by bol náš strach zo zlyhania 
a kríza, že robíme málo. Ježiš neprišiel, aby sa stal pohoničom, ale 
spasiteľom. Kto pochopí jeho službu, sám sa stane služobníkom.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 
112; HP: 113)

piatok 4. august
Siedmi mladíci z Efezu
Čítania: 1 Kor 14, 26b – 40, zač. 157; Mt 21, 12 – 14. 17 – 20, zač. 83b
Môj dom sa bude volať domom modlitby. A vy z neho robíte lotrov-
ský pelech. (Mt 21, 13)
Predstavme si, ako by sme sa cítili, keby človek, ktorého máme radi, 
na stretnutí s nami neustále telefonoval alebo písal správy a nás by si 
všímal len okrajovo. Zrejme by to nepotešilo nikoho. Ak čas a miesto 
modlitby budú o hľadaní Božieho kráľovstva a bytostnom stretnutí 
s Bohom, nezmenia sa na prezentáciu našich záujmov.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

soBota 5. august
Obdobie pred sviatkom Premenenia Pána. Mučeník Eusignios
Čítania: Rim 14, 6 – 9 zač. 113; Mt 15, 32 – 39, zač. 64 (rad.); 1 Kor 

3, 9 – 17, zač. 128; Mt 14, 22 – 34, zač. 59 (rad. zo 
zajtrajška)
Učeníci mu povedali: „Kdeže vezmeme na púšti 
toľko chleba, aby sme nasýtili takýto zástup?“ (mt 
15, 33)
Mojžiš na púšti stál v podobnej situácii a Boh 
našiel spôsob, ako nasýtiť oveľa väčší zástup. Stále 
máme na výber spoliehať sa na svoje sily a rozum 
alebo v pokore, vidiac svoju neschopnosť, pred 
Bohom priznať, že nemáme na vyriešenie situácie. 
Kapitulovať pred Bohom nie je znakom slabosti, ale 
dôvery a je priestorom na jeho zásah a prejav moci.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. 
Tropár z obdobia pred sviatkom Premenenia, Sláva, 
I teraz, kondák z obdobia pred sviatkom. Ostatné 
zo soboty (HS: 160, 404; PZ: 115, 387; HP: 115, 418)

NeDeĽa 6. august
Deviata nedeľa po Päťdesiatnici. Premenenie Pána
Čítania: 2 Pt 1, 10 – 19, zač. 65; Mt 17, 1 – 9, zač. 70
Preto sa, bratia, tým viac usilujte upevňovať svoje povolanie a vyvo-
lenie. Veď ak budete to robiť, nikdy nepadnete. (2 Pt 1, 10)
Keď sa za čias kráľa Dávida konala výprava proti Amalekitom, 
po návrate sa pri rozdeľovaní koristi osopili naničhodníci na strážcov 
výstroja: „Pretože nešli s nami, nedostanú z koristi, ktorú sme 
oslobodili.“ (1 Sam 30, 22) Dávid však zariadil, aby rovnaký podiel 
patril bojovníkovi ako strážcovi výstroja. Tým ukázal, že v Božích 
očiach nie je nikto nadradený alebo menejcenný pre pozíciu, ktorú 
mu Boh zveril. Udalosť premenenia Pána by tiež mohla vzbudiť 
dojem uprednostnenia Petra, Jakuba a Jána. To, že si Ježiš na túto 
skúsenosť vybral len troch z nich, ich neurobila nadradených. 
Jednoducho dostali inú úlohu ako ostatní. Bola im zverená skúsenosť, 
o ktorej mali po Kristovom vzkriesení hovoriť. Možno sa nám 
niekedy zdá, že zastávame spoločensky menej dôležitú pozíciu, že 
slúžime Bohu v príliš jednoduchých podmienkach alebo že naše 
nasledovanie Krista nesprevádzajú výnimočné duchovné zážitky, no 
to neznamená, že naša služba je menejcenná, že sme horší od iných 
alebo že sme menej duchovní. Každý máme svoje miesto v Božom 
pláne. Sv. Peter hovorí, že to, na čo sa potrebujeme zamerať, je naše 
povolanie a vyvolenie. Keď budeme vychádzať z vedomia, že nás 
Boh povolal a vyvolil za svojich synov a dcéry a na mieste, ktoré nám 
zveril, môžeme žiť pre príchod jeho kráľovstva, budeme na svoju 
pozíciu hrdí.
Liturgia: Menlivé časti zo sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. Odporúčaný sviatok. Myrova-
nie. Svätenie ovocia (HS: 405; PZ: 387; HP: 418)
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poNDelok 7. august
Prepodobný mučeník Domécius
Čítania: 1 Kor 15, 12 – 19, zač. 159; Mt 21, 18 – 22, zač. 84 (radové); Ef 6, 
10 – 17, zač. 233; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (muč.)
„Nech sa na tebe už nikdy neurodí ovocie.“ A figovník hneď vyschol. 
(Mt 21, 19)
Ježiš obetoval jeden strom, aby ukázal moc vysloveného slova. Keď 
niekomu povieme: „Neboj sa, zvládneme to“, aj naštrbený vzťah získa 
novú miazgu. Keď pre problémy nedáme vzťahu šancu a povieme: 
„S tebou to už nemá význam“, aj perspektívny vzťah začne vysychať. 
Keď je okolo nás priveľa „vyschnutých figovníkov“, skúmajme, či to 
náhodou nie je naším pričinením.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
antifóna zo sviatku Premenenia a tretia každodenná s pripivom zo 
sviatku Premenenia). Vchod každodenný s refrénom z Premenenia. 
Menlivé časti z Premenenia (HS: 405; PZ: 387; HP: 418)

Utorok 8. august
Biskup Emilián Vyznávač
Čítania: 1 Kor 15, 29 – 38, zač. 161; Mt 21, 23 – 27, zač. 85
Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba či od ľudí? (Mt 21, 25)
Rozmáhajúca sa kríza autority vychádzajúca z predstavy „ja som 
niekto“ spôsobuje, že čoraz viac ľudí k iným pristupuje s postojom: 
„Prečo by som mal akceptovať práve teba?“ Pýcha alebo pokora 
srdca ovplyvní prijatie alebo odmietnutie poučenia či napomenutia. 
Pyšnému nepomôže, ani keby mal dočinenia s Božím Synom. Pre 
pokorného sa aj zdanlivo nevýrazný človek stane učiteľom.
Liturgia: Všetko ako 7. augusta

streDa 9. august
Apoštol Matej
Čítania: 1 Kor 16, 4 – 12, 
zač. 165; Mt 21, 28b – 32, 
zač. 86 (radové); Sk 1, 12 
– 17. 21 – 26, zač. 2; Lk 9, 
1 – 6, zač. 40 (sv.)
A tak postavili dvoch: 
Jozefa, ktorý sa volal 
Barsabáš, s prímením 
Justus, a Mateja... a lós 
padol na Mateja. (Sk 1, 
23. 26)
Božie slovo i história 
ukazujú, že Boh si svojich 
služobníkov nevyberá 
podľa toho, či majú, 
alebo nemajú označenie 
Justus – spravodlivý. Boh 
si vyberá podľa svojho srdca a rozhodnutia, ktoré ide mimo našej 
logiky. Keď vieme, že si nás vybral, hoci nie sme spravodliví, máme 
dôvod byť za prejav jeho veľkodušnosti vďační.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
sviatku Premenenia, tretia každodenná s pripivom sviatku Preme-
nenia). Vchod každodenný s refrénom sviatku Premenenia. Tropár 
z Premenenia a apoštolovi, Sláva, kondák apoštolovi, I teraz, kondák 
z Premenenia. Ostatné z Premenenia a apoštolovi. Namiesto Dôstoj-
né je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku Premenenia. (HS: 
405, 408; PZ: 387, 390; HP: 418, 422)

štvrtok 10. august
Mučeník a archidiakon Vavrinec
Čítania: 2 Kor 1, 1 – 7, zač. 167; Mt 21, 43 – 46, zač, 88

Ak sme teda sužovaní, je to na vašu potechu a spásu... (2 Kor 1, 6)
Keď príde kríza, úraz či ťažkosť, zvykneme sa spýtať, načo je to dobré. 
Niekedy však ťažkosti nemusia byť iba o nás; možno sú na potechu 
iným. Inak sa počúva povzbudenie, keď k nemu vieme empaticky 
dodať slová: „zažil som čosi podobné“, ako prázdna, infantilná teória 
bez skúseností. Ak teda nerozumieme súženiu, pýtajme sa Pána, či si 
náhodou cez nás nechystá povzbudenie pre iného.
Liturgia: Všetko ako 7. augusta

piatok 11. august
Mučeník Euplos
Čítania: 2 Kor 1, 12 – 20, zač. 169; Mt 22, 23 – 33, zač. 91
Ako je Boh verný, naša reč k vám nie je aj áno, aj nie. (2 Kor 1, 18)
Mnohí si zvykli, že to, čo počujú, zvlášť z televíznych obrazoviek, 
môže byť v skutočnosti úplne inak, pretože dvojtvárnosť sa stala 
nástrojom manipulácie más. Ten, kto nesie Božie slovo do tohto 
sveta, nemôže použiť stratégiu: „budem hovoriť, čo chcú počuť“, lebo 
posolstvo prispôsobené chúťkam a trendom Boh nemôže potvrdiť 
milosťou viery. Vieru vzbudzuje iba verné posolstvo.
Liturgia: Všetko ako 7. augusta. Zdržanlivosť od mäsa 

soBota 12. august
Mučeníci Fótios a Anikét
Čítania: Rim 15, 30 – 33, zač. 119; Mt 17, 24 – 18, 4, zač. 73
Ale aby sme ich nepohoršili... (Mt 17, 27)
Keď rodič nechá dieťa vyhrať hru, nie je to preto, že je v hre horší. 
Urobí to na radosť svojho dieťaťa. Keď Ježiš kvôli možnému 
pohoršeniu nechal Petra zaplatiť statér, bol to prejav slobody jeho 
konania. Sú ľudia, ktorí bazírujú na nepodstatných veciach a neraz 
tým lezú na nervy. Keď sa v takýchto situáciách dokážeme povzniesť 
a urobíme tak, ako chcú, aby sme ich nepohoršili, konáme v láske.
Liturgia: Všetko ako 7. augusta

NeDeĽa 13. august
Desiata nedeľa po Päťdesiatnici. Zakončenie sviatku Premene-
nia Pána
Čítania: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Mt 17, 14 – 23, zač. 72
Priviedol som ho k tvojim učeníkom, no nemohli ho uzdraviť. (mt 
17, 16)
Z bežného života poznáme situácie, keď nám zamestnanci úradu či 
firmy povedia: „My nie sme kompetentní, toto musíte riešiť so šéfom.“ 
Sú však aj situácie, keď chceme riešiť veci so šéfom, a kompetentnými 
vo veci sú jeho zamestnanci. Žiadneho šéfa nepoteší, keď musí robiť 
robotu svojich zamestnancov. Najschodnejšia cesta je konzultácia 
šéfa a zamestnanca. Vtedy sa zistí, kto situáciu môže vyriešiť. 
Tento príklad sa hodí na pochopenie Ježišovej reakcie, keď k nemu 
prišiel otec s prosbou za postihnutého syna. Učeníci boli v Ježišovej 
škole, učili sa, ako kráčať vo viere, učili sa, aký prístup v ktorej situácii 
zvoliť. Každé zlyhanie sa pre nich stalo školou. Keď nevedeli ako 
ďalej, mohli prísť k Ježišovi a opýtať sa, ako situáciu riešiť. Aj takto sa 
prejavuje viera: „Hoci ja neviem, ty, Pane, vieš.“ Táto udalosť môže byť 
povzbudením pre každého, keď je v situácii bezradnosti. Pokušenie 
konať hneď je stále veľké, no niekedy sa treba ísť radšej opýtať Ježiša, 
ako by to riešil on. Či situáciu riešiť aktívne, či zvoliť postoj modlitby 
a pôstu, čiže istého vyčkania. Či bude stačiť ľudská pomoc, alebo 
bude treba pomoc Božích rúk. Viera pohýna človeka k tomu, aby sa 
išiel pýtať Boha. Sú situácie, ktoré Boh chce riešiť sám. Sú také, ktoré 
dáva riešiť nám. Múdrosť spočíva aj v tom, že veci, ktoré chce riešiť 
Boh, neriešime my, a tie, ktoré dáva nám, neponechávame na neho.
Liturgia: Hlas 7. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá 
a druhá zo sviatku Premenenia, tretia každodenná s pripivom sviatku 
Premenenia). Vchod nedeľný. Tropár z hlasu a z Premenenia, Sláva, 
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kondák z hlasu, I teraz, kondák z Premenenia. Ostatné z hlasu 
a z Premenenia. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos 
z utierne sviatku Premenenia. (HS: 150; PZ: 104; HP: 105) 

Matúš Čekan

poNDelok 14. august
Obdobie pred sviatkom Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Svätý 
prorok Micheáš
Čítania: 1 Kor 2, 3c – 15, zač. 171; Mt 23, 13 – 22, zač. 94
Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské 
kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, 
vojsť nedovolíte. (Mt 23, 13)
Mňa sa to netýka, ja nie som zákonník, farizej ani pokrytec. Táto 
Ježišova výčitka nie je adresovaná mne. Vôbec nie je dôležité, ako sa 
cítim: či ako zákonník, farizej, pokrytec, alebo ako kresťan. Dôležité 
je, ako ohlasujem nebeské kráľovstvo tomuto svetu. Lebo často 
žijem nielen v tomto svete, ale aj v duchu tohto sveta. Apoštol Pavol 
povie: „Žite jeden s druhým v pokoji! ... napomínajte neporiadnych, 
posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte 
zhovievaví! Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, 
ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým! Ustavične sa 
radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo 
to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!“ Podarilo sa mi dnes takto 
otvoriť nebeské kráľovstvo iným?
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, 
kondák z obdobia pred sviatkom. Ostatné z dňa (HS: 410, 154; PZ: 
393, 108; HP: 424, 109)

Utorok 15. august
Zosnutie Presvätej Bohorodičky
Čítania: Flp 2, 5 – 11,zač. 240; Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54
Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš... (Flp 2, 5)
Uf, ťažká je to reč, ktože ju môže nielen počúvať, ale aj vyplniť?! 
Zmýšľať ako Boh! Ale toto slovo nie je adresované môjmu šéfovi, 
mojej manželke, mojim deťom, ale mne. Ja mám zmýšľať ako Kristus 
Ježiš! A ako zmýšľam? Ešte dobre, že to nie je verejné. To by som sa 
musel riadne hanbiť. Ale dnes ma Pavol vyzýva, aby som zmýšľal ako 
Ježiš Kristus! Veď on sám ma pozýva, aby som sa mu pripodobňoval. 
Ak budem mať ducha Ježiša Krista, budem zmýšľať ako on. Mám 
ducha Ježiša Krista alebo ducha tohto sveta?
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo 
sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne 
sviatku. Prikázaný sviatok. Myrovanie. Svätenie bylín (HS: 410; PZ: 
393; HP: 426)

streDa 16. august
Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu. Mučeník Diomédes
Čítania: 2 Kor 3, 4 – 11, zač. 173; Mt 23, 29 – 39, zač. 96 (rad.); 1 Kor 1, 
12 – 18, zač. 250; Lk 9, 51 – 56; 10, 22 – 24, zač. 48b. (Obrazu)
On nás urobil súcich za služobníkov Novej zmluvy, a nie litery, ale 
Ducha; lebo litera zabíja, kým Duch oživuje. (2 Kor 3, 6)
Pavol hovorí, že som služobníkom Novej zmluvy. A táto zmluva 
je postavená na službe, veď ten, čo ju dáva, hovorí: „Neprišiel som 
dať sa obsluhovať... Nie je pre nás problém robiť dobro tým, ktorí 
nám dobre robia, ale aký máme problém poslúžiť človeku, ktorý je 
nám nesympatický, je k nám nepríjemný...“ Ježiš poslúžil aj Petrovi, 
o ktorom vedel, že sa k nemu neprizná. Poslúžil aj Judášovi, ktorý ho 
vymenil za tridsať strieborných, a pozýva k službe aj mňa. Daj si večer 
odpoveď, kto bol dnes objektom tvojej služby.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z Prenesenia 
(z prvej pôstnej nedele) a zo Zosnutia, Sláva, kondák z Prenesenia, 

I teraz, zo Zosnutia. Ostatné zo Zosnutia. Namiesto Dôstojné je sa 
spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku.

štvrtok 17. august
Mučeník Myrón
Čítania: 2 Kor 4, 1 – 6, zač. 175; Mt 24, 13 – 28, zač. 99
A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvole-
ným sa tie dni skrátia. (Mt 24, 22)
Sväté písmo hovorí o druhom príchode Krista približne 
dvetisícpäťstokrát. A Boh človeka aj v tejto udalosti predchádza, lebo 
ako Ježiš hovorí: „A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; 
ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia“. Boh vie, aké to bude súženie, 
a vie aj to, že by sme sa nezachránili. Ešte aj v našej poslednej hodine 
nás predchádza so svojím milosrdenstvom. Záleží mu na tom, aby 
som bol spasený. Urobil všetko, všetko pripravil, aby som nebol 
odsúdený, aby som nebol zatratený. Mne stačí len jedno – uveriť, 
že „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby 
nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“.
Liturgia: Všetko ako 15. augusta

piatok 18. august
Mučeníci Flórus a Laurus
Čítania: 2 Kor 4, 13 – 18, zač. 177; Mt 24, 27 – 33. 42 – 51, zač. 100 
(rad.); Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 12, 2 – 12, zač. 63 (sv.)
Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. (Mt 24, 42)
Kedy bude koniec sveta? Otázka stará ako celé ľudstvo. A koľko 
rôznych výpočtov a kalkulácií tohto času a žiadna sa nevyplnila, 
lebo o tej hodine nevie nik. Vôbec nie je dôležité, kedy to bude, 
ale či si pripravený stretnúť sa so svojím Bohom. Ešte nie, lebo nie 
je prvopiatkový týždeň a si nevyspovedaný? Ešte nie, lebo máš 
nevyriešený spor, ešte si sa nedokázal ospravedlniť? 
Liturgia: Všetko ako 15. augusta. Zdržanlivosť od mäsa

soBota 19. august
Mučeníci Andrej Stratopedarcha a spol.
Čítania: 1 Kor 1, 3 – 9, zač. 123; Mt 19, 3 – 12, zač. 78 (rad.); Ef 6, 10 – 
17, zač. 233; Lk 21, 12 – 19, zač. 106 (muč.)
Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky; 
ale od počiatku to nebolo tak. (Mt 19, 8)
Veľakrát v rozsudku o rozvode je uvedené: pre nezlučiteľnosť pováh. 
Ale veď práve o to ide. Samozrejme, že nie sme rovnakí. Ide o to, že 
s Božou pomocou nechcem meniť partnera, ale učiť sa prijímať ho 
takého, aký je. A presne to isté robí aj on. Preto Boh vstúpil do nášho 
stredu, aby nám tieto rozdiely pomáhal prekonávať.
Liturgia: Všetko ako 15. augusta

NeDeĽa 20. august
Jedenásta nedeľa po Päťdesiatnici. Prorok Samuel
Čítania: 1 Kor 9, 2b – 12, zač. 141; Mt 18, 23 – 35, zač. 77
A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. 
(Mt 18, 27)
Čo myslíš, brat, sestra, kto z dnešného evanjelia najviac vystihuje 
človeka 21. storočia? Sluha, ktorému bolo odpustených desaťtisíc 
talentov? Sluha, ktorému bola odpustená dlžoba? Nie. Dnešný svet 
nedokáže odpúšťať. Platí skôr starozákonné: oko za oko a zub za zub. 
Najťažšie v tomto evanjeliu je prijať pravdu, že ja som ten, komu bola 
odpustená veľká dlžoba. Ja síce vidím, že iný má omnoho väčší hriech 
(lebo on je už rozvedený, jeho opustila žena, on má milenku, deti mu 
ušli z domu...), a preto nemôžem vidieť, koľko toho bolo odpustené 
mne. Preto mám veľký problém odpúšťať – vidím sa ako ten, kto 
odpustenie nepotrebuje.
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Odpustenie má zmysel. Pozrite sa na starozákonného Jozefa. Keď 
ho bratia predali do otroctva, neskôr sa stáva správcom Egypta. Oni 
prichádzajú nakúpiť obilie. Keď sa im dáva poznať, plní strachu 
vravia: „Pozri, sme tvojimi sluhami!“ Čo by podľa zmýšľania tohto 
sveta malo nasledovať? Pomsta? A ako reaguje Jozef? „Len sa nebojte! 
Veď či som ja na Božom mieste?! Vy ste síce snovali proti mne zlo, ale 
Boh to obrátil na dobro. Len sa už nebojte! Ja sa budem starať o vás aj 
o vaše deti!“ 
Cítiš, o čo tu ide? Mať milosrdenstvo so svojím blížnym.
Liturgia: Hlas 2. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hla-
su a zo sviatku Zosnutia, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, kondák zo 
sviatku. Ostatné z hlasu a zo sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 144, 410; PZ: 97, 393; HP: 
98, 426)

poNDelok 21. august
Apoštol Tadeáš
Čítania: 2 Kor 5, 10 – 15, zač. 179; Mk 1, 9 – 15, zač. 2
A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbe-
nie.“ (Mk 1, 11)
Dve úžasné správy. V prvom čítaní, že Boh za mňa zomrel, 
a v evanjeliu, že som jeho milovaným synom. Aký to bol nádherný 
čas, keď som bol zaľúbený. Nebol žiaden problém pomôcť, poslúžiť, 
čokoľvek urobiť, lebo som miloval a cítil, že som milovaný. Prečo to 
tak nie je s Božou láskou? Prečo to tak necítim? Lebo Boh ma miloval 
prvý a ja ešte nie som schopný milovať ho.
Liturgia: Všetko ako 15. augusta

Utorok 22. august
Mučeník Agatonik a spol.
Čítania: 2 Kor 5, 15 – 21, zač. 180; Mk 1, 16 – 22, zač. 3
Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. 
V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom! (2 Kor 5, 20)
Boh sa so mnou chce zmieriť. Má záujem byť so mnou v jednote. On, 
ktorý je bez hriechu, má záujem o hriešnika. Robí prvý krok. Odo 
mňa sa čaká iba odpoveď. Dostane ju iba raz v roku? Na Vianoce, 
na Veľkú noc? V čom je problém? Uznať, že som hriešnik. Ježiš 
povedal: „Ja som neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ 
Do ktorého zástupu sa postavíš?
Liturgia: Všetko ako 15. augusta

streDa 23. august
Zakončenie sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Čítania: 2 Kor 6, 11 – 16, zač. 182; Mk 1, 23 – 28, zač. 4
Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! Aká zhoda je medzi Kristom 
a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! (2 Kor 6, 14 – 15)
Ježiš tieto Pavlove slová potvrdzuje, keď povie: „Nemôžete slúžiť aj 
Bohu, aj mamone.“ A nám to často tak vyhovuje: nebyť čudákom pre 
tento svet, ale byť zadobre aj s Bohom. Ak by sme si ako kresťania 
boli istí, tak neriešime otázky genderovej ideológie, eutanázie, 
interrupcie, rozvodovosti, sobášenia dvoch rovnakého pohlavia, ich 
práva na adopciu... Božie slovo hovorí: „Nie si studený ani horúci. Si 
vlažný, preto ťa vypľúvam zo svojich úst.“
Liturgia: Všetko ako 15. augusta

štvrtok 24. august
Hieromučeník Eutychés
Čítania: 2 Kor 7, 1 – 10a, zač. 183; Mk 1, 29 – 35, zač. 5
Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. (Mk 1, 
30)
Ježiš prejavil moc nad každou chorobou, nad každým démonom. 
Preto mu poprinášali všetkých chorých a posadnutých. A on 

mnohých uzdravil. Prečo nie všetkých? Pri niektorých nemal nad 
nimi moc? Evanjelista to nevysvetľuje. Ale Písmo na mnohých 
miestach potvrdzuje, že Ježiš najprv žiada vieru. Ak neverím, že 
mi môže pomôcť, že má moc ma uzdraviť, že pozná riešenie mojej 
situácie, zázrak neurobí.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 
112; HP: 113)

piatok 25. august
Bl. hieromučeník Metod Dominik Trčka. Vrátenie ostatkov 
apoštola Bartolomeja
Čítania: 2 Tim 1, 8 – 18, zač. 291; Mk 8, 34 – 9, 1, zač. 37(hier.) 2 Kor 7, 
10 – 16, zač. 184; Mk 2, 18 – 22, zač. 9 (rad.); Tit 1,1 – 4. 2, 15 – 3, 3. 12 – 
13. 15, zač. 300; Mt 5, 14 – 19, zač. 11 (ap.)
A nik nevlieva mladé víno do starých mechov, lebo víno mechy 
roztrhne a vyjde nazmar aj víno, aj mechy, ale nové víno do nových 
mechov. (Mk 2, 22)
Istý kňaz spomína, že keď prišiel do jednej farnosti, ukázali mu 
veriaci dvestoročnú farskú budovu. Chcel tam urobiť nejaké zmeny, 
ale dostal odpoveď: „Otče, keď vtedy bola dobrá, vám nebude 
dobrá?!“ Toto platí aj v otázke viery, zvykli sme si vieru, ktorú sme 
dostali od rodičov – základné modlitby, návšteva v nedeľu a sviatok 
chrámu a každoročná svätá spoveď – vôbec nerozvíjať, neprehlbovať. 
A potom prídu do nášho života rôzne situácie a my len konštatujeme: 
„Boh na mňa zabudol.“ Ak mám živý vzťah s Bohom, potom robí zo 
mňa nového človeka. A aj dobré víno sa zachová, aj mechy sú celé.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti bl. 
Metodovi. Voľnica (HS: 414; PZ: 397; HP: 430)

soBota 26. august
Mučeníci Adrián a Natália
Čítania: 1 Kor 1, 26 – 29, zač. 125b.; Mt 20, 29 – 34, zač. 82
A hľa, pri ceste sedeli dvaja slepci. Ako počuli, že tadiaľ ide Ježiš, 
vykríkli: „Pane, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“ (Mt 20, 30)
Čo by sa stalo, keby tí dvaja zostali ticho? Nič! Ježiš by prešiel a oni 
by boli do smrti slepí! To je niekedy odpoveď na to, prečo sa v našich 
životoch nič nedeje. Ježiš prechádza, ale my sedíme sklamaní zo 
svojich životov, z manželského partnera, z detí, choroby aj zo seba 
samých. Preto vstaň a volaj! Krič! A Ježiš sa zastaví.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ: 
115; HP: 115)

NeDeĽa 27. august
Dvanásta nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodobný Pimen
Čítania: 1 Kor 15, 1 – 11, zač. 158; Mt 19, 16 – 26, zač. 79
Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným 
a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ (Mt 19, 21)
Čo má v tvojom živote najväčšiu hodnotu? Na čom si zakladáš? 
Na novopostavenom dome? Na rýchlom aute? Na peniazoch? Dnes 
ti Ježiš hovorí, že ak chceš mať večný život, máš to všetko predať 
a rozdať chudobným. To isté Ježiš povedal bohatému mladíkovi, 
ktorý prišiel za ním a pýtal sa, čo má robiť, aby získal večný život. 
Ježišova odpoveď ho neprekvapila. A predsa mu niečo chýbalo, 
aby vošiel do Božieho kráľovstva. Mal mnoho majetku. Darmo 
od mladosti dodržiaval zákon, nemal šancu byť spasený, lebo peniaze 
miloval viac ako Boha. A túto istú odpoveď Ježiš adresuje mne i tebe, 
lebo vie, že sme takí istí. Mnohí od mladosti dodržiavame zákon, 
chodíme do chrámu, modlíme sa, pristupujeme k sviatostiam, ale je 
to málo. Jediné, čo zaručí vstup do Božieho kráľovstva, je láska.
Liturgia: Hlas 3. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hla-
su, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu 
(HS: 145; PZ: 99; HP: 100)
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poNDelok 28. august
Prepodobný Mojžiš Etiópsky
Čítania: 2 Kor 8, 7 – 15, zač. 186; Mk 3, 6 – 12, zač. 11
Ešte aj nečistí duchovia, keď ho zbadali, padali pred ním a kričali: 
„Ty si Boží Syn...“ (Mk 3, 11)
Kto je pre mňa Ježiš Kristus? Priateľ, lekár, ten, komu sa môžem 
zdôveriť...? Diabol povie veľmi jasne: „Ty si Boží Syn!“ Veľké vyznanie 
najväčšieho a najstaršieho nepriateľa Boha. Ak v Kristovi budem 
vidieť kohokoľvek, len nie svojho Boha a Spasiteľa, potom som 
na veľkom omyle, lebo len on jediný ma dokáže spasiť.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154; 
PZ: 108; HP: 109)

Utorok 29. august
Sťatie hlavy Jána Krstiteľa
Čítania: Sk 13, 25 – 33a, zač. 33; Mk 6, 14 – 30, zač. 24
A Ján Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ 
(Mk 6, 18)
Čo mal Ján Krstiteľ z toho, že nebol ticho? Že verejne napomenul 
kráľa? Smrť! Bolo mu treba miešať sa do toho? Mohol naďalej krstiť 
pri Jordáne a život na kráľovskom dvore ho nemusel zaujímať. 
Koľkokrát sa podobná situácia opakuje v mojom, živote? Koľkokrát 
zostanem ticho, len aby som si to s niekým nerozhádzal? Ľahšia je 
hra na mŕtveho chrobáka ako strata priateľov a známostí. „ Ak vy 
budete mlčať, kamene budú kričať,“ vraví Ježiš.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Jánovi. 
Odporúčaný sviatok. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 415; PZ: 399; HP: 
432)

streDa 30. august
Patriarchovia Alexander, Ján a Pavol Nový
Čítania: 2 Kor 9, 12 – 15; 10, 1 – 7, zač. 189; Mk 3, 20 – 27, zač. 13
... lebo zbrane nášho boja nie sú telesné, ale majú od Boha silu boriť 
hradby. (2 Kor 10, 4)
Ako úžasne je vyzbrojený kresťan. Má zbrane, ktoré majú silu boriť 
hradby. Ale Pavol povie, že tie zbrane nie sú telesné, a predsa boria 
hradby. Nie telesné, ale hradby nášho srdca. A aké sú to zbrane? 
„Vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko 
prekonať a obstáť! Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si 
pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! 
Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé 
šípy zloducha!“ Takto vyzbrojení odoláme akémukoľvek útoku 
a zničíme silu nepriateľa. 
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 
111; HP: 112)

štvrtok 31. august
Uloženie pásu Presvätej Bohorodičky
Čítania: 2 Kor 10, 7 – 18, zač. 190; Mk 3, 28 – 35, zač. 14 (rad.); Hebr 9, 
1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38 – 42. 11, 27 – 28, zač. 54 (Boh.)
Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka. (Mk 3, 
35)
Ježiš dnes aj o mne povedal, že som jeho brat, jeho sestra. Ak 
plním Božiu vôľu. Ak tvrdím, že on je mojím Bohom, prečo mu 
nedôverujem? Ktorý otec chce pre svoje dieťa zlo? O to viac nebeský 
Otec. Rozhodni sa, či chceš byť bratom a sestrou, a matkou Ježiša 
Krista a zakúšať život v hojnosti.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo 
sviatku (HS: 417; PZ: 400; HP: 433)

piatok 1. september
Začiatok indiktu, t. j. nového (cirkevného) roka. Prepodobný 
Simeon Stĺpnik
Čítania: 1Tim 2,1–7, zač. 282; Lk 4,16–22a, zač. 13 (indiktu); Kol 
3,12–16, zač. 258; Mt 11,27–30, zač. 43 (prep.)
... a ohlásiť Pánov milostivý rok. (Lk 4, 19)
Ako si prežil včerajší silvester? Lebo dnes Ježiš ohlasuje nový Pánov 
milostivý rok. Na začiatku nového roka už sa ani tak neobzeráme 
za starým, lebo vieme, že v ňom už nič nemôžeme zmeniť, ale naše 
oči sú upreté na to, čo príde. Boh prichádza s novými príležitosťami, 
aby ma presvedčil, ako ma miluje. Nevieme, čo rok prinesie, ale 
máme istotu, že Boh bude v každej situácii.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod každodenný, 
tropár z indiktu a svätému, Sláva, kondák svätému, I teraz, z indiktu. 
Ostatné z indiktu a svätému. Voľnica (HS: 188, 262; PZ: 145, 232; HP: 
139, 247)

soBota 2. september
Mučeník Mamant
Čítania: 1 Kor 2, 6 – 9, zač. 126; Mt 22, 15 – 22, zač. 90
Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevys-
túpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. (1 Kor 2, 9)
Ak niekoho ľúbim, chcem mu dať o tom dôkaz lásky. Boh dáva svoj 
dôkaz lásky, v smrti svojho Syna Ježiša Krista. V Eucharistii. A chce ho 
ukázať v niečom veľkom, nepredstaviteľnom, o čom zatiaľ nemáme 
predstavu. Iný a krajší plán lásky nevymyslíš.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ: 
115; HP: 115)

NeDeĽa 3. september
Trinásta nedeľa po Päťdesiatnici. Hieromučeník Antim
Čítania: 1 Kor 16, 13 – 24, zač. 166; Mt 21, 33 – 42, zač. 87
Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. (Mt 21, 42)
Všimol si si, že keď Ježiš chce niečo dôležité povedať, vždy použije 
podobenstvo? Keď chce hovoriť o odpúšťaní, použije podobenstvo 
o márnotratnom synovi, keď chce hovoriť o láske k blížnemu, 
používa podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. Keď chce hovoriť 
o pýche a pokore, hovorí o farizejovi a mýtnikovi. A o čom dnes Ježiš 
chce hovoriť? O spáse. A využíva nádherné podobenstvo o vinici 
a vinohradníkoch. Čo je vinicou? Zem! Vysadil ju a dal do prenájmu 
ľuďom. Adamovi a Eve povedal: „Ploďte a množte sa, naplňte zem 
a podmaňte si ju.“ A človek splnil tento príkaz. Preskúmal všetky 
vrchy a doliny a zaujal ju. A Boh – hospodár posielal ľudu svojich 
prorokov, aby prevzali podiel z úrody. A čo s nimi ľud robí? Kameňuje 
ich a mučí. A preto posiela svojho Syna, s ktorým človek urobí presne 
to isté a zabije ho. Akú odmenu by si zaslúžili takí vinohradníci? Tí, 
čo počúvali toto podobenstvo, odpovedali jednoznačne: „Zlých bez 
milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí budú 
načas odovzdávať úrodu.“ A Ježišova odpoveď? „Nikdy ste nečítali 
v Písme: ,Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. 
To sa stalo od Pána; vec v našich očiach obdivuhodná‘?“ Lebo 
Božia odpoveď na tento zločin ľudstva nebola pomsta, ale milosť, 
odpustenie. Ježiš je uholný kameň, ktorý spája. Vieme, že uholným 
kameňom nie je základný kameň, ale ten posledný, ten, ktorý spája 
a drží celu stavbu. Ježiš spája Boha s človekom. Problém je v tom, či 
si ochotný uznať svoj hriech. Svätý Otec František povedal: „Skôr sa 
človek unaví prosiť o odpustenie, ako by sa Boh unavil ponáhľať sa so 
svojím odpustením.“
Liturgia: Hlas 4. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hla-
su, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné menlivé 
časti z hlasu (HS: 147; PZ: 100; HP: 101)
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 Všetko sa mení

Život je zmena. Tento výrok pozná asi 
každý. A čas je vlastne usporiadanie 
i tých najmenších zmien za sebou. Ak 
by sa všetko zastavilo a nič nemenilo, 
nedal by sa merať čas a život by zanikol. 
Najčastejšie pozitívnu zmenu vnímame 
ako rast. Deti rastú, teda dospievajú. 
Stromy, rastliny rastú – teda blíži sa čas 
naplnenia toho, prečo tu sú. V prípade 
stromov stačí spočítať počet letokruhov, 
aby človek vedel, koľko má rokov. Vo svete 
okolo nás však rast nie je spájaný iba 
so živou prírodou. Rastie aj neživá. 
Ale niekedy takým tempom, že to sami 
nijako nepostrehneme. Niekedy nás však 
zistenia vedy prekvapia. Vedeli ste, že:
•  podľa Biblie vody počas potopy rástli 
denne priemerne o 22 metrov (Gn 7, 
17 – 20);

•  horčica čierna vyrastie za rok až 
do výšky 1,2 m (porov. Mt 13, 31 – 32);

•  ľudský vlas vyrastie denne o tri až 
štyri desatiny milimetra;

•  človek najviac rastie v prvom roku 
života – 20 až 25 cm za rok;

•  veľkosť očí sa počas dospievania 
nemení a zachovávajú si svoju veľkosť 
od narodenia;

•  dnes je najrýchlejšie rastúcim 
stromom a suchozemskou rastlinou 
bambus, dokáže vyrásť 10 cm za deň, 
čo je až 36 metrov za rok;

•  najpomalšie rastúcou rastlinou je 
pravdepodobne smrek sitkanský, kto-
rý v najsevernejších častiach Kanady 
za 98 rokov vyrástol iba do výšky 
28 cm a priemer kmeňa mal 2,5 cm;

•  u nás je najpomalšie rastúcou 
rastlinou tis obyčajný, ktorý vo veku 
10 rokov vyrastie do výšky 70 cm;

•  najrýchlejšie rastú pravdepodobne 
obrie riasy, ktoré môžu narásť až 
o 60 cm za deň, i  keď priemer na jar 
je okolo 27 cm;

•  najrýchlejšie rastúcim cicavcom je 
vráskavec obrovský, známy aj ako 

modrá veľryba, ktorý zdvojnásobí 
svoju veľkosť počas svojich prvých 
šiestich mesiacov;

•  podľa výskumu NASA sa Zem 
zväčšuje maximálne o desatinu 
milimetra ročne, teda asi o hrúbku 
ľudského vlasu (centimeter 
za storočie);

•  stalagmity a stalaktity v podzemných 
kvapľových jaskyniach vyrastú tiež 
približne centimeter za storočie;

•  Mont Everest stále rastie vďaka 
pohybom tektonických dosiek 3 až 
5 mm za rok;

•  Alpy neustále rastú, vyrastú 1 až 8 mm 
za rok, pričom Vysoké Tatry klesajú 
asi 1 mm za rok;

•  koraly v moriach vyrastú približne 
centimeter za rok;

•  Slnko, naša najbližšia hviezda, 
vyrástlo za 4 a pol miliardy rokov 
o 10 % (jeho priemer sa zvýšil o asi 
140-tisíc km, čo je dvadsaťdvanásobok 
priemeru Zeme, centimeter za štyri 
mesiace) a za ďalších 5 až 6 miliárd 
rokov sa zväčší natoľko, že pohltí 
aj Merkúr (narastie o asi 50 – 60 
miliónov kilometrov). (jg)
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(vaccinium myrtillus) 
rastie v riedkych ihlična-
tých lesoch a na holi-
nách. Od júla do augus-
ta zbierame mladé listy 
a plody. Sušíme ich pri 
teplote 40 °C. Využívajú 
sa pri liečbe cukrovky, 
zápaloch močových 
ciest, posilňujú imunitu 
a spomaľujú proces star-
nutia, zlepšujú pamäť, 
sú vhodné aj na ocho-

renia kože a pomáhajú fajčiarom pri odvykaní. Suché 
plody zastavujú hnačku. Šťava zlepšuje zrak. Rozriedenú ju 
možno použiť pri vredoch a zápaloch ďasien.

Čučoriedková šťava
Potrebujeme 2,5 kg čučoriedok; 12,5 dcl vody; 25 g kyseliny 

citrónovej; kryštálový cukor; pol bal. konzervačného prášku 
(možno nahradiť lyžičkou rumu). Čučoriedky nasypeme 
do hrnca a roztlačíme alebo rozmixujeme. Prilejeme vodu, 
kyselinu citrónovú a necháme 24 hodín odstáť na chlad-
nom mieste. Šťavu scedíme a prisypeme toľko cukru, koľko 
je šťavy. Za miešania na miernom ohni rozpustíme cukor. 
Pridáme konzervačný prášok alebo rum a 5 min. povaríme. 
Po vychladnutí plníme do fliaš a 10 minút sterilizujeme. 
Šťavu používame pri prechladnutí, chrípke alebo virózach.

Višňová torta

Neviem, či viete, ale v 12. 
storočí sa Rimania rozhodli doviesť 
plody višne z malej Ázie na naše 
územie. Odvtedy sa višňa pestuje 
po celej severnej pologuli. Neobsa-
huje veľa vitamínov, ale má blaho-
darné účinky: pomáha čistiť krv, pečeň i ľadviny. Má pozitívny vplyv 
na liečbu cukrovky, na nespavosť, má vysoký obsah jódu, je vhodná 
na liečbu štítnej žľazy. Neutralizuje tuky, hodí sa na očistné kúry.
Pre svoju kyslasto-korenistú chuť sa výborne hodí na prípravu 

ovocných pohárov, zákuskov a džemov.
Dnes vám ponúkame recept na prípravu višňovej torty.
Suroviny: 1 višňový kompót, 100 g masla, 80 g cukru, 1 vanilkový 

cukor, 4 vajcia, štipka soli, 100 g čokolády, 100 g mletých orechov, 125 g 
hladkej múky, 1/2 prášku do pečiva, 2 ks tortového želé, 100 ml šľahač-
ky, ríbezľový lekvár
Postup: Maslo vyšľaháme s cukrami do peny. Po jednom zašľaháme 

vajcia, pridáme štipku soli, orechy a nastrúhanú čokoládu. Nakoniec 
vmiešame múku s práškom do pečiva. Dáme do vymastenej a múkou 
vysypanej tortovej formy. Pečieme na 180 °C asi 30 minút.
Vychladnutý korpus natrieme ríbezľovým lekvárom, poukladáme 

odkvapkané višne a zalejeme želatínou, ktorú si pripravíme zo sirupu 
z višní. Podľa potreby pridáme trocha cukru a podľa návodu tortové 
želé. Ovocie polejeme a necháme stuhnúť. Ozdobíme šľahačkou 
a višňami. Torta sa dá pripraviť aj z iného čerstvého ovocia.
Dobrú chuť praje pani Irenka Píšová z Banskej Štiavnice.
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Rast vo viere
V každodennom živote používame rôzne 
meracie pomôcky. V kuchyni váhu, stop-
ky, v dielni meter, v lekárničke máme 
teplomer. Podobne poznáme prístroje 
na meranie tlaku, výkonu, napätia...
Dá sa odmerať aj viera človeka? 

V evanjeliu (Mt 15, 21 – 28) sa spomína 
situácia, keď Pán Ježiš odmeral vieru 
istej osoby – kanaánskej ženy, ktorá ho 
prišla zďaleka poprosiť o pomoc. Išlo 
o uzdravenie jej dcéry, ktorú trápil zlý 
duch. Po stretnutí s ňou Ježiš povedal 
tieto slová: „Žena, veľká je tvoja viera! 
Nech sa ti stane, ako chceš.“
Aká veľká vlastne bola jej viera? A čo 

ju vôbec robí veľkou? Čím ju Ježiš odme-
ral? Stojí zato pozrieť sa na skutky tejto 
matky. Zaujímavé je už to, že pochádzala 
z pohanského národa. Nemala teda 
správnu vieru, čo sa týka svojho pôvodu. 
A predsa Pán Ježiš hovorí o veľkosti jej 
viery. Jeho kritériá sú jasné:
Prvá vec je to, čo je ochotná pre svoju 

dcéru urobiť. Do akých krajností ide vo 
svojej misii o záchranu dieťaťa: kričí, 
a to nie hocičo. Volá po zmilovaní. Ona 
cudzinka oslovuje Ježiša: „Pane, zmiluj 
sa nado mnou!“ Nebolo veľa tých, ktorí 
ho v tom čase takto oslovovali. Aj učeníci 
dávali prednosť slovu rabbi (učiteľ). Bola 
ochotná odhaliť pred všetkými ľuďmi 
svoj rodinný problém: máme dočinenia 
so zlým duchom. Takéto veci sa neod-
krývajú ľahko pred druhými. Nepresta-
ne dúfať, aj keď jej Ježiš neodpovie ani 
slovo a necháva ju naďalej sa strápňovať. 
Potom sa ešte pred ním pokloní. Keď 
ju i jej dcéru a celý národ Ježiš nazve 
šteňatami, neurazí sa. Naopak, v tomto 
pokorení seba vie zareagovať veľmi 
múdrou a duchaplnou odpoveďou: 
„Áno, Pane, ale aj šteňatá jedia odrobin-

ky zo stola ich pánov.“ Jej pokora je zjav-
ná. A vtedy Pán povie: „Žena, veľká je 
tvoja viera.“ Myslím si, že Ježiš zámerne 
chcel toto veľké divadlo, aby nechal pred 
naším zrakom narásť viere... Je zaujíma-
vé, že učeníci, ktorí s Ježišom chodili, si 
vyslúžili slová ako: „Kde je vaša viera?!“ 
Alebo: „Ešte stále nemáte vieru?“ Stalo 
sa to, keď boli na mori počas búrky. Tiež 
slová: „Keby ste mali vieru ako horčičné 
zrnko...“ Inak povedané: „Vy ju totiž 
vôbec nemáte ani ako zrnko, lebo keby 
ste mali takú vieru, vrchy by ste prenáša-
li.“ Ježiš vtedy hovorí o viere v súvislosti 
s odpúšťaním blížnemu sedemdesiatse-
dem ráz, čo môže byť ten vrch, ktorým 
nechceme často pre svoju urazenosť 
pohnúť – odpustiť.
Celkom konkrétne kritériá odhaľujú aj 

veľkosť našej viery. Nie v tom, či je veľká 
ako horčičné zrnko, alebo fazuľa. Ale 
v tom, že buď máme vieru a mení náš 
život a životy blížnych, alebo si len na-
mýšľame, že ju máme, no nestojí za nič. 
Veľkosť našej viery závisí od toho, čo 
sme napríklad ochotní obetovať. Do akej 
krajnosti sme ochotní zájsť – v službe 
blížnemu, v obetovaní času, prostried-
kov, rizika z toho, čo povedia ľudia... 
Ježiš konal vtedy, keď videl vieru.
V evanjeliu je ešte jeden človek, ktorý 

dostal pochvalu za postoj viery. Bol to 
opäť cudzinec – rímsky veliteľ, ktorý 
prosil o uzdravenie svojho sluhu. Aj on 
išiel podobnou cestou: „Pane, nie som 
hoden, aby si vošiel pod moju strechu, 
ale povedz iba slovo.“ A Ježišova reakcia: 
„Takú vieru som nenašiel ani v izrael-
skom ľude.“
Je to paradox, ale viera môže narásť 

všade tam, kde je človek predovšetkým 
ľudský a pokorný. (Radoslav Kuzmiak)
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Keď sa deti opýtajú: Prečo je rodina taká dôležitá?

Odpovedzme: Klasická poučka o rodine znie takto: 
rodina je základnou bunkou spoločnosti. Ako žijú rodi-
ny, tak žije aj spoločnosť, národ, pretože v nich sa deti 
učia, ako žiť za hranicami rodiny, cez ne sú uvádzané 
do života spoločnosti. Rodina podľa Božieho plánu 
je ako hniezdo, kde sú jej členovia v bezpečí, chrá-
není pred vonkajšou nepohodou alebo nepriateľmi. 
V dobrej rodine môžu zažívať lásku a prijatie, stáva sa 
najlepšou školou života, v nej sa buduje a vzrastá viera.

Rodina je obrazom Božej lásky, slávy a jednoty Naj-
svätejšej Trojice a jej by sa mala stále viac pripodobňo-
vať. Druhý vatikánsky koncil nazýva rodinu starobylým 
názvom Ecclesia domestica – domáca cirkev, lebo v nej 
sa učíme uctievať Boha a tvoriť jednotu s ostatnými. 

Nezabúdajme na to, že v Kristovi sme všetci bratia 
a sestry a že máme spoločného Otca v nebi a patríme 
do jeho rodiny – Cirkvi. Svätý apoštol Pavol to potvr-
dzuje: „Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spo-
luobčania svätých a patríte do Božej rodiny.“ (Ef 2, 19)

etik
eta

Pokračujeme vo vyučovaní manželov Anikó a Dénesa Kovácsovcov, s ktorým pred časom vystúpili na konferencii o rodine v Prešove. Dénes hovorí o úlo-
hách mužov a Anikó o úlohách žien v manželskom živote.

Dénes:
Jednou z úloh muža je, aby sa k manželke správal s úctou, aby ju povzbu-
dzoval a posmeľoval. Apoštol Peter vo svojom liste hovorí: „Rovnako aj 
vy muži žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou, a preuka-

zujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v mod-
litbách.“ (1 Pt 3, 7) Aby vaše modlitby nemali prekážky a mohli byť vypočuté, je 
pre manžela veľmi dôležité, aby povzbudzoval a posmeľoval tú, ktorá je slabšia 
a krehkejšia. Druhá úloha muža je, aby bol vodca. Manžel je hlavou manželky 
aj svojej rodiny. Aký je rozdiel medzi vodcom a šéfom? Vodca vedie a tí, ktorí 
sú mu zverení, ho nasledujú. Šéf panuje. Ak panuješ, nie si vodca. Ak nevedieš, 
nenaplníš svoje poslanie a si zbabelec. Muži často nevedú, lebo nechcú prevziať 
zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Alebo ich manželka je taká panovačná, 
že nedovolí, aby boli vodcami. Zvyčajne je to preto, že chlapcov ich mamičky 
ovládali. Muži majú viesť. To je príkaz od Boha.

Anikó:
Úlohou manželky je, aby manžela povzbudzovala a podopie-
rala. Aj svojou podriadenosťou. „Podriaďujte sa jedni dru-
hým v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako Pánovi, 

lebo muž je hlavou ženy, ako je Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ 
tela. Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo 
všetkom.“ (Ef 5, 22 – 24) Ak manželka nepodporuje svojho manžela, 
bude podporu vyhľadávať inde. Žena je pomocnica. Komu možno 
pomôcť? Tomu, kto niečo vykonáva. Manžel musí vykonávať úlohu, 
ktorá je mu zverená od Pána Boha, a manželka musí pridať svoj diel. 
Boh vložil do žien schopnosť dokončovať prácu za iných. Ak sa muž 
nerozhodne, rozhodne sa jeho žena. Lebo čas beží a veci sa dejú. 
Preto treba, aby muži boli na svojom mieste a aby ich ženy nemuse-
li nahradiť. Muži musia vedieť a chcieť byť vodcami.

V minulom dvojčísle sme nahryzli tému netiketa – pra-
vidlá správania v digitálnom priestore internetu. Keďže 
je to veľmi široká oblasť, ukrojíme ďalší kúsok a posvieti-
me si na internetovú poštu. Využíva ju čoraz viac ľudí, no 
niektorí (občas aj my) sa správajú ako slony v porceláne. 
Takže si povieme niekoľko základných pravidiel.

Pri písaní e-mailu vždy používajte predmet. Je vhod-
né na začiatok napísať najdôležitejšie kľúčové slová, 
a hlavne zrozumiteľné, nie dlhé vety. Ak svoje mejly 
nekryptujete, neposielajte v nich citlivé informácie. 
Nepíšte nič, čo by ste nenapísali na pohľadnicu.

Prílohy posielajte v správnych formátoch. Obrázky sa 
nevkladajú do textového súboru. Pokiaľ máte zábavné 
video, je neslušné poslať ho v prílohe, v takomto prípa-
de je lepšie poslať odkaz. Aj keď správa nie je odborný 
článok, píšte čo najbezchybnejšie, adresátom sa číta 
jednoduchšie. Bezdôvodne nemeňte farby a veľkosti 
písma. A nepíšte verzálkami, akoby ste kričali. Ak viete, 
že na niektorý mejl nemôžete odpovedať hneď, upo-
zornite na to odosielateľa.
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Pomenovať Boha 
jedným slovom je 

nemožné. Je nekonečný, nepochopiteľný, on pôvodca 
života aj všetkých slov. No Boh sám sa rozhodol po-
stupne zjavovať, kým je, v rôznych situáciách. Musíme 
si uvedomiť, že hovoríme o Bohu s veľkým B, nie o ne-
jakom bôžikovi, ktorého si vymysleli ľudia. Boh sám 
svoje meno zjavil Mojžišovi na vrchu Horeb. Povedal: 
„Ja som, ktorý som...“ Vyjadril, že on existuje a že z ne-
ho všetko povstalo. Takto o sebe hovoril aj Ježiš: 
„Hovorím vám to už teraz, skôr ako sa to stane, aby ste 
uverili potom, keď sa to stane, že Ja som.“  (Jn 13, 19)

A teraz
ma privítal

s otvorenou 
náručou. 

Komiks
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... ako
keby sa ma dotkol
sám nebeský Otec. 

Príbehy poslušníka

A ako si sa mal 
doma?

Piesňou chcem Božie meno osláviť 
a velebiť ho chválospevmi. (Ž 69, 31)

Aký som rád, že si sa 
už vrátil!

Mama sa
od radosti 
rozplakala. 

Viete,
že ma 
otec vy-
hnal z do-
mu, ...

Bolo to 
zvláštne. 

Ahoj, deti! V tomto čísle sa budeme rozprávať 
o Božom mene. Prvýkrát Boh zjavil svoje meno 
Mojžišovi. No keďže Božie meno sa nesmelo 
bežne vysloviť, Boží ľud si hľadal pre svojho 
Boha iné mená. Keď prišiel Ježiš, zjavil nám 

najdôležitejšie Božie meno.

Najkrajšie 
Božie meno
Viete, aké je najkrajšie 
Božie meno? Ježiš 
o ňom hovoril 
na viacerých mies-
tach, ale najznámejšie 
je to, keď ho učeníci 
prosili, aby ich naučil 
modliť sa. A vtedy 
začal: „Otče náš...“
A na inom mieste 
povedal: „Ja a Otec 
sme jedno.“ (Jn 10, 30)
Zjavil nám teda 
najkrajšie Božie meno: 
Otec.

... keď som mu povedal,
že chcem byť mníchom.

Toľko 
radosti 

...

... som 
v našej ro-
dine  ešte 

nezažil.

Otec uznal, že mi 
vtedy ublížil.
Bolo to, ... 

Božie mená
1. Jahve Jireh  (Gn 22, 13 – 14)
2. Jahve Nissi  (Ex 17, 8 – 15)
3. Jahve Ra�a  (Ex 15, 26)
4. Jahve Savaot  (1 Sam 17, 44 – 45)
5. Jahve Sidkenu  ( Jer 33, 14 – 16)
6. Jahve Mekadeshem (Lev 20, 26)
7. Jahve Shalom  (Sud 6, 24)
8. Jahve Roi  (Ž 23; Jn 10, 11 – 15)
9. El – Roi   (Gn 16, 6 – 14)
10. El – Echad  (Dt 6, 4 – 10)
11. El – Eljon  (Gn 14, 18 – 20)
12. El – Chaj  (1 Sam 17, 26)
13. El – Šaddaj  (Gn 17, 1 – 7)
14. El – Olam  (Gn 21, 27 – 34)

Pán je naša spravodlivosť; Živý Boh; Boh, ktorý vás 
posväcuje; Pán je pokoj; Boh, ktorý si vyhliadne, ktorý 
zabezpečí; Boh je lekár, uzdraviteľ; Boh večnosti, Boh 
je večný, od vekov až na veky; Boh najvyšší; Pán Boh 
zástupov; Pán je môj pastier; Boh, ktorý vidí; Boh je 
jeden; Boh je moja zástava, môj víťazný prápor, 
moje  víťazstvo; Silný Boh Všemohúci.

Mená nášho Boha

Horiaci krík

Neber meno!
Druhé prikázanie znie: „Nevezmeš meno Pána, 
svojho Boha, nadarmo.“ Božie meno je hodno úcty. 
Pánovo meno je sväté, Preto ho človek nesmie 
zneužívať. Má ho vyslovovať len na to, aby ho 
velebil, chválil a oslavoval. Úcta voči Božiemu 
menu vyjadruje úctu, ktorá patrí tajomstvu 
samého Boha.

Boh zjavil Mojžišovi 
svoje meno zvláštnym 
spôsobom – prehovoril 
z horiaceho kríka. Krík 
bol zvláštny tým, že 
nezháral. Zjavenie tak 
potvrdzovalo slová, že 
Boh je ten, ktorý je – ten, 
ktorý nezhára, ktorého 
plameň – svetlo a teplo 
je bez konca. Viac si 
môžeš prečítať v Knihe 
Exodus v 3. kapitole.
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SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Na sviatok sv. Cyrila a Metoda bola slávená svätá liturgia 
za všetkých živých členov Spolku sv. Cyrila a Metoda. 
Dôrazne žiadame správcov farností, ktorí ešte neuhra-
dili členský poplatok za rok 2017, aby to urobili čím skôr. 
Členský poplatok za osobu vo výške 5 eur treba uhradiť 
na účet spolku: SK66 3100 0000 0044 7000 4207. Výbor 
úprimne ďakuje všetkým, ktorí podporili jeho činnosť 
formou darovania 2 % zo zaplatenej dane.

Jubilanti – júl
60 rokov: Agáta Bunčíková, Zbehňov; Mária Ferenčí-
ková, Sečovce; František Havrilla, Drienov; Mária Jur-
ková, Kráľovce; Valéria Lešková, Čičava; Marián Lukáč, 
Nižný Hrabovec; Mária Ridošová, Dvorianky; Marta 
Rigasová, Košice-Terasa; Mária Romanová, Novosad; 
Helena Špilková, Sačurov; Kamila Vargová, Dvorianky
70 rokov: Ján Baka, Šarišský Štiavnik; Ján Čabala, Gi-
raltovce; Anna Mičová, Vyšná Olšava; Štefánia Pavay-
ová, Kazimír; Mária Tomašková, Helcmanovce; Július 
Zubala, Kuzmice
75 rokov: Mária Bančanská, Sačurov; Ján Brandič, 
 Vysoká nad Uhom; Mária Havrilová, Trebišov; Mária 
Jakubíková, Davidov; Mária Labuzová, Kusín; Mária 
Nechtilová, Kazimír; Ružena Puškariková, Malčice
80 rokov: Margita Harčarová, Moravany; Ing. Juraj 
Koperdák, Košice-Terasa; Alžbeta Tirpáková, Veľké 
Ozorovce
90 rokov: Michal Savarij, Topoľa
95 rokov: František Fedak, Novosad

BLAHOŽELÁME

17. júla oslávil svoje 40. narodeniny náš duchovný otec 
Jozef Lukáč. Pri tejto príležitosti vám úprimne blahože-
láme a do ďalších rokov vyprosujeme hojnosť Božích 
milostí, darov Svätého Ducha, dobré zdravie a ochranu 
Bohorodičky. Nech vám blahoslavený Pavol Peter Goj-
dič, ktorý sa narodil tiež 17. júla, aj naďalej vyprosuje 
potrebné milosti k vašej kňazskej službe. Na mnohé 
a blahé roky!

veriaci z Topolian

22. júla oslávil 50. narodeniny duchovný otec Ľuboslav 
Petričko. Z úprimného srdca ti chceme zaželať pevné 
zdravie, veľa síl v kňazskom povolaní, lásky, radosti, 
požehnania od nebeského Otca a ochranu Presvätej 
Bohorodičky.

teta Ružena s rodinou, krstný Ján s rodinou a brat 
Stanislav s rodinou

„A ten, ktorý ma poslal, je so mnou.“ (Jn 8, 29a)
Dieťaťu dáva istotu prítomnosť 
rodičov. A kresťanská istota pra-
mení z prítomnosti nebeského
Otca v živote človeka. Naša kres-
ťanská istota pramení práve z prí -
tomnosti nášho otca duchovné-
ho Františka Takáča. Naša far-

nosť má kňaza a máme cez neho aj veľké požehnanie. Je 
to človek, prostredníctvom ktorého Pán Boh žehná na-
rodenia detí, manželstvá a katafalk. Pred ním my, veriaci 
z obce Šumiac, skladáme najväčšie tajomstvá, pred ním 
vylievame svoje slzy. Je človekom, ktorého slovo padá 
do sŕdc s váhou Božej autority a preniká duše silou vie-
ry. Drahý náš otec duchovný, vyslovujeme vám úprimné 
Pán Boh zaplať za vašu kňazskú službu nielen v našej far-
nosti, kde pôsobíte už deviaty rok, ale aj za to, že už 25 
rokov zapaľujete Božiu lásku pri vysluhovaní sviatostí, 

pri svätých liturgiách. 4. júla 1992 ste vstúpili do man-
želského zväzku s Marianou Takáčovou a 2. augusta 
1992 ste boli vysvätený za kňaza. Do ďalšej kňazskej 
služby vám vyprosujeme, nech vás Pán Boh sprevádza 
svojimi milosťami, nech vám dá pevné zdravie a dary 
Ducha Svätého, aby ste aj naďalej hlásali evanjelium 
o Božom kráľovstve a aby ste obnovovali vám zverený 
Boží ľud. Nech vás naďalej ochraňuje naša nebeská 
Matka Panna Mária. To vám prajú veriaci zo Šumiaca.

Na sviatok Premenenia Pána 6. augusta si vikár Hu-
menského archieparchiálneho vikariátu otec ThLic. Pa-
edDr. Martin Zlacký pripomenie 20. výročie kňazskej 
vysviacky. Otec vikár, ďakujeme vám za vašu obetavú 
prácu a službu v Pánovej vinici. Vaše homílie, duchovné 
a životné rady to potvrdzujú. Počas vášho pôsobenia 
sa vo Farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Hu-
mennom dokončila výstavba fary, opravený chrám sa 
pripravil na jeho 300. výročie. Vyprosujeme pre vás 
a celú vašu rodinu veľa Božích milostí, pokoja, radosti, 
lásky a pevného zdravia. Na príhovor vašich obľúbených 
nebeských patrónov nech vás náš Pán mnohonásobne 
odmení, Presvätá Bohorodička ochraňuje a dary Sväté-
ho Ducha posväcujú do ďalších požehnaných rokov.

Peter s rodinou

10. augusta uplynie 20 rokov 
od vysvätenia za kňaza nášho 
syna otca Igora Suchého z far-
nosti Liptovský Mikuláš. V mod-
litbách mu vyprosujeme veľa 
Božieho požehnania, darov Svä-
tého Ducha pri ohlasovaní evan-
jelia a ochranu Presvätej Bohorodičky.

sestra Evka s rodinou a rodičia z Košíc

Drahý náš duchovný otec Rado-
slav Tóth, 17. augusta oslavujete 
svoje 40. narodeniny. Pri príleži-
tosti vašich jubilejných narode-
nín vám želáme do ďalších rokov 
života len to najlepšie. U nášho 
Pána vám vyprosujeme hojnosť 

Božích milostí a darov Svätého Ducha, pevné zdra-
vie, šťastie, veľa síl, lásky a trpezlivosti pri vykonávaní 
kňazskej služby. Nech Presvätá Bohorodička drží nad 
vami aj nad vašou rodinou svoju ochrannú ruku. Ďa-
kujeme Bohu, že vás poslal medzi nás, aby ste nás učili 
láske, vzájomnej úcte a aby sme lepšie porozumeli Bo-
žiemu slovu. Nech vás Pán obdarí svojím požehnaním! 
Na mnohaja i blahaja lita!

veriaci z farnosti Ortuťová

Krásne životné jubileum 80 rokov 
oslávi 26. augusta naša mamka, 
babka, prababka a manželka Ber-
nadeta Horňáková. Do ďalších 
rokov vám vyprosujeme mnoho 
Božích milostí, ochranu Presvätej 
Bohorodičky, pevné zdravie, veľa 
pokoja a radosti. To zo srdca v modlitbách želajú manžel 
Štefan, 6 detí, 15 vnúčat a 11 pravnúčat.

Na mnohaja i blahaja lita!

Náš duchovný otec Peter Gavaľa 
oslávi 31. augusta 40. narodeni-
ny. K tomuto krásnemu jubileu 
vám srdečne blahoželáme a ďa-
kujeme za vašu obetavú prácu 
pre našu farnosť. Svojimi mod-
litbami vám vyprosujeme Božie 

požehnanie, Kristovu lásku, hojnosť darov Svätého 

Ducha, ochranu Presvätej Bohorodičky, dobré zdra-
vie i veľa telesných a duševných síl pri práci v Pánovej 
vinici a spokojný život v kruhu vašej rodiny. Mnohaja 
i blahaja lita vám želajú veriaci z Vranova-Čemerného.

SPOMínAME

V júli uplynulo päť rokov od chvíle, čo si Pán života 
a smrti povolal na večnosť Slavomíra Falata, otca, 
manžela, syna a brata. Pri príležitosti 5. výročia jeho 
odchodu na večnosť a zároveň nedožitých 40 rokov ži-
vota ticho s láskou spomína a prosí o modlitby za jeho 
dušu mama s celou rodinou. Večná mu pamiatka!

Uplynulo desať rokov od chvíle, 
čo nás 2. augusta náhle vo veku 
53 rokov opustila naša mamka, 
manželka Margita Sasaráková. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte 
jej modlitbu i tichú spomienku. 
S láskou a vďakou spomínajú 
manžel, syn a ostatná rodina.

POĎAKOVANIE

Vážený duchovný otec Marián Sterančák, na začiatku 
augusta uplynie desať rokov od chvíle, keď ste začali 
svoju službu v našej filiálke Nižné Repaše. Ďakujeme 
vám, otec Marián, za starostlivosť o naše duše, po-
vzbudivé slová, ktoré nás vedú k živému Bohu. Vy-
prosujeme vám a vašej rodine hojnosť Božích milostí, 
pevné zdravie, veľa trpezlivosti, pokoja i radosti.

veriaci z Nižných Repáš

DARY nA SLOVO

Jolana Šecková, Marianka – 13 eur; Michal Sloboda, 
Levice – 13 eur; Imrich Anderko, Veľký Šariš – 13 eur; 
Gréckokatolícky farský úrad, Streda nad Bodrogom – 
13 eur; Ján Polaščík, Mrázovce – 13 eur; Cyril Dujava, 
Prešov – 13 eur; Róbert Ivanov, Rovné – 13 eur; He-
lena Zavacká, Ľubica – 13 eur; Margita Kostovčíková, 
Michalovce – 13 eur; Miroslav Duda, Fintice – 13 eur; 
Albína Harišová, Považská Bystrica – 11,30 eura; Viktor 
Michančo, Prešov – 10 eur; Mária Dobešová, Liptovský 
Mikuláš – 10 eur; Peter Tutoky, Župčany – 10 eur; od-
beratelia z Drienova – 10 eur; odberatelia zo Sabinova 
– 10 eur; Alžbeta Romančáková, Trhovište – 8 eur 

Srdečne ďakujeme a prajeme všetkým darcom  
mnohaja lita, blahaja lita!

(pokračovanie v nasledujúcich číslach)

InzERCIA

Umelecká maľba chrámov, obnova fasád a reštauro-
vanie oltárov, ikonostasov, obrazov a sôch. Pozlacova-
nie a postriebrenie sakrálnych predmetov. Pokrývanie 
striech a veží. Ponúkame zľavu, stopercentnú kvalitu 
a dlhoročnú záruku. Tel: 035/659 31 39, 0905 389 162, 
e-mail: reart007@gmail.com, www.reart.eu
____________________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové strechy. 
Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potreb-
nej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mo-
bil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
____________________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagne-
tický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých 
systémov. Tel.: 057/442 18 28; 0907 268 344
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TV LUX

J28.07. (piatok)  09.20 Ichtis: Antivírus pre deti P 16.00 
Vzťahy: Priesečníky viery – vzdelávací program P 16.30 
Dedičstvo otcov: Kláštorisko – dokumenty P
J29.07. (sobota)  14.00 Akatist P 16.45 Gréckokatolícky 
magazín (GkM)  R 20.30 Svätý Anton z Padovy: Milosť 
a oheň – dokument P
J30.07. (nedeľa)  08.00 Klbko a 12 apoštolov: Filip a Bar-
tolomej – detský program P 09.40 GkM R 15.15 Slovo 
v obraze: Uzdravenie ochrnutého P
J31.07. (pondelok)  09.20 Ichtis: Antivírus pre deti P 20.05 
Čiernobiely svet: Gabriel Hunčaga OP – krátky dok. P
J01.08. (utorok)  09.20 Ichtis: Antivírus pre deti P 16.30 
Spojení oceánom: La Grange USA –publicistika P 20.55 
Gréckokatolícky magazín
J02.08. (streda)  01.50 GkM R 09.15 Ichtis: Antivírus pre 
deti P 20.15 Titus Zeman v mojom živote P
J03.08. (štvrtok)  09.20 Ichtis: Antivírus pre deti P 10.10 
Z prameňa P 17.30 Doma je doma: Slobodný v neslobo-
de – publicistika P
J04.08. (piatok)  16.00 Vzťahy: Uhol pohľadu – vzdelávací 
program P 16.30 Bosco Boys z Nairobi – dokument P 2 
20.30 Effeta – vzdelávací program P
J05.08. (sobota)  10.55 Odpusť mi, Sergej – dokumentárny 
film o láske, zrade a odpustení 14.00 Akatist R 16.45 
GkM R 17.30 Luxáreň – publicistika P
J06.08. (nedeľa)  08.00 Klbko a 12 apoštolov – detský 
program P 09.40 GkM R 10.00 Svätá omša z Terchovej 
14.40 Môj názor: Situácia kresťanov v Sýrii P

J07.08. (pondelok)  17.30 Doma je doma: Bežím na slávu 
Božiu P 20.30 Kto je Titus Zeman? P
J08.08. (utorok)  09.20 Ichtis: Antivírus pre deti P 16.30 
Spojení oceánom: Brat Gabriel v Clevelande USA 20.55 
Gréckokatolícky magazín
J09.08. (streda)  01.50 GkM R 20.15 Titus Zeman v mojom 
živote P 20.25 Fundamenty: Morálne svedomie P
J10.08. (štvrtok)  16.30 Putovanie po Svätej zemi P 17.30 
Doma je doma: Umelecké centrum F6 P
J11.08. (piatok)  10.10 Z prameňa P 16.00 Vzťahy: Nerov-
nice života P 21.25 Chvály: Marana tha Prešov P
J12.08. (sobota)  10.55 Nádherný plán: Chiara Luce Bada-
nová – dokument 14.00 Akatist R 20.30 Krásna história 
zázračnej medaily – dokument P
J13.08. (nedeľa)  08.00 Klbko a 12 apoštolov: Šimon a Júda 
– detský program P 09.40 GkM R 14.40 Môj názor: 
Genocída Arménov P
J14.08. (pondelok)  00.50 Doma je doma: Bežím na slá-
vu Božiu – publicistika 01.50 Fundamenty: Morálne 
svedomie

TV nOE

J28.07. (piatok)  12.05 Ceferino Jiménez Malla: Cikán v nebi 
18.40 Můj Bůh a Walter: Manželství
J29.07. (sobota)  12.00 Angelus Domini – film 18.00 
Duchovní malby: Petr a Pavel (8) 20.00 Svatá Brigita 
Švédská (2)
J30.07. (nedeľa)  10.00 Mše svatá z Kostela sv. Jakuba 
v Trnavě 13.05 Jmenuji se David Bibby – svedectvo

J31.07. (pondelok)  09.25 Nikaragua: Matka všech – doku-
ment 12.50 Čtyřicet let Velkého pátku: Řeckokatolická 
církev v Rumunsku
J01.08. (utorok)  18.40 Dávní hrdinové: Útěk – detská ani-
movaná dobrodružná séria 19.05 Pražská Loreta – dok.
J02.08. (streda)  08.40 Královna a matka Chorvatů 16.35 
Kde Bůh roní slzy – dokument
J03.08. (štvrtok)  19.25 Zambijský Bambo – dokument 
21.10 Tóny v tichu – dokument slovenského Ústavu 
paměti národa
J04.08. (piatok)  07.30 Dobrý muž ze Saratova – dokument 
11.45 Bible pro nejmenší: Adam a Eva 18.30 Bible pro 
nejmenší
J05.08. (sobota)  18.00 Duchovní malby: Svatí (9) 18.30 
Bible pro nejmenší 23.35 Život na zámku Břežany – 
dokument
J06.08. (nedeľa)  06.30 Hrdinové víry (9)10.30 Mše svatá 
ze svátku Proměnění Páně 17.55 Sedmihlásky – detský 
program
J07.08. (pondelok)  10.00 Na pořadu rodina: Pěstounská 
rodina11.30 Poslední Ester – príbehy ľudí, ktorí našli 
cestu k závislosti 18.35 Bible pro nejmenší: Abram
J08.08. (utorok)  08.40 Misie slovenských salesiánů 
v Belgii – dokument 11.45 Bible pro nejmenší: Abram 
13.00 Salesiáni na Haiti 13.50 Don Rua: nástupce – film 
o nástupcovi Dona Bosca
J09.08. (streda)  08.00 Šahbáz Bhattí, muž, který měl sen 
Pákistán – príbeh 18.30 Bible pro nejmenší: Jákob a Ezau
J10.08. (štvrtok)  06.59 Bulharsko: Život ve skrytosti – 
dokument o sestrách karmelitánkach v Bulharsku 09.00 

46 www.casopisslovo.sk

p
r

o
g

r
a

M

Tomáš František Král:  
Akathisty k ochráncům 
země české

Zbierka akatistov – chválospevov kresťanského 
Východu k českým národným patrónom, ktorá vyšla 
v tomto roku, predstavuje východné kresťanské 
spracovanie staročeských legiend najpoprednejších 
ochrancov českej zeme. Hymny vychádzajú vo forme podobnej jednému 
z najznámejších východných spevov – Akatistu k Presvätej Bohorodičke. 
Teologický dôraz jednotlivých akatistov je kladený predovšetkým na sku-
točnosť, že svätec sa svojím životom stáva ikonou samotného Krista. 
V českom prostredí ide o prvé spracovanie tohto typu. (ikarmel.cz)

Odpusť mi, Sergej

Dokument je príbehom lásky, zrady a od-
pustenia medzi dvomi ľuďmi, ktorí sa nikdy 
nestretli. Je ukážkou toho, ako ideologická 
vojna medzi Sovietskym zväzom a Spojenými štátmi dramaticky ovplyv-
nila osudy obyvateľov, ktorí žili v 20. storočí. Jedným z nich bol Sergej 
Kurdakov, dôstojník sovietskej polície. 3. septembra 1971 vyskočil z lode 
svojho námorníctva v Tichom oceáne a po úmorných hodinách doplával 
ku kanadskému brehu, kde začal nový život. Pred smrťou v roku 1973 na-
písal autobiografiu Prenasledovateľ (na Slovensku známa ako Odpusť mi, 
Nataša), ktorá bola preložená do štrnástich jazykov. Tridsať rokov po Ser-
gejovej smrti sa Američanka Karolina Walkerová, inšpirovaná jeho knihou 
a videniami v modlitbe, rozhodla ísť po Sergejových stopách do Ruska. 
Film si môžete pozrieť 5. augusta o 10.55 na TV LUX. (TV LUX)

Cristiada  
– Na väčšiu česť a slávu

Vydavateľstvo Studio LUX v minulom roku prinieslo 
na trh historický film, ktorý je skutočným príbehom 
mexických katolíkov (nazývaných Cristeros) v boji 
za náboženskú slobodu v 20. rokoch 20. storočia. 
„Píše sa rok 1927. V Mexiku už niekoľko mesiacov zúri 
revolúcia, ktorá prerástla do občianskej vojny. Vláda 
prenasleduje kresťanov. Chce Katolícku cirkev úplne vymazať z verejného 
života. Skupina nadšených mužov a žien sa pod vedením generála Goros-
tietu rozhodne riskovať svoje životy a bojovať za možnosť žiť svoju vieru. 
Okrem hlavnej postavy, ktorú stvárnil Andy García, sa v ňom predstaví 
aj slovenským divákom známy Eduardo Verástegui a ďalší známi herci...“ 
uvádza anotácia k novinke. (TK KBS)

milan Rúfus: Modlitbičky

Hudobný projekt Modlitbičky vydavateľstva Pavian 
Records je ideou slovenskej klaviristky a skladateľky 
Jany Bezekovej, ktorá svojou autorskou tvorbou spo-
jila detských spevákov so svetom dospelých, profesionálnych hudobníkov. 
Základným participantom v tejto spolupráci je Bratislavský detský zbor zo 
Základnej umeleckej školy M. Ruppeldta pod vedením dirigenta Rober-
ta Tišťana a malý komorný desaťčlenný orchester, vytvorený pre tento 
projekt z aktívnych hudobníkov VŠMU v Bratislave. Zámerom je priblížiť 
slovenským poslucháčom jedenásť dôverne známych básní v komornom 
prevedení, s dôrazom na rozvoj detskej piesne a využitím orchestrálnej 
hudby. (kumran.sk)
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Ve službě Šuárů – dokument 14.20 Po volání: S boromej-
kami v Praze 18.30 Bible pro nejmenší: Ráchel
J11.08. (piatok)  07.35 Kibeho: Mariánské poutní místo 
v Africe 18.30 Bible pro nejmenší: Konečně doma
J12.08. (sobota)  18.05 Duchovní malby: Apokalypsa 20.00 
Tajemství divokého lesa – rodinný film
J13.08. (nedeľa)  18.30 Dávní hrdinové: Vysvobození z ka-
takomb 20.00 Bůh v Krakově – poľský hraný film

LUMEn

J28.07. (piatok)  16.30 ÚV hovor: Starostlivosť o seniorov
J29.07. (sobota)  09.30 Oheň svätého Antona a vznik špitál-
neho laického bratstva 10.00 Ako spoznám Božiu vôľu? 
(2) 20.15 Návrat ku kňazským vysviackam a primíciám
J30.07. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00 
Svätý Gorazd a spoločníci – rozhlasová hra 14.00 Efektné 
a efektívne rodičovstvo – hosť: Martina Vagašová
J31.07. (pondelok)  16.30 Za dverami manželskej spálne – 
hostia: Mária a Imrich Schindlerovci
J01.08. (utorok)  16.30 Práca s mládežou: Špeciálna pas-
torácia – hosť: Marek Iskra
J04.08. (piatok)  16.30 Kliešťová encefalitída – hosť: 
MUDr. Diana Vološinová, PhD., MBA
J05.08. (sobota)  09.30 Od laického bratstva po rehoľnú 
ustanovizeň 10.30 Svätá omša v Katedrále svätého Mar-
tina v Spišskej Kapitule; celebruje: Mons. Viliam Judák
J06.08. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00 
Vystúpiť na horu – rozhlasová hra

J12.08. (sobota)  09.00 Púť Rádia Lumen: Skalka nad 
Váhom 09.30 Organizácia rehole antonitov 10.00 Ako 
spoznám Božiu vôľu (3) 20.00 Eparchiálna odpustová 
slávnosť z Chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v Klokočove; slávi Mons. Milan Chautur, košický eparcha
J13.08. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00 
Anjelom svojim prikážem o tebe – rozhlasová hra
J15.08. (utorok)  16.30 Predstavujeme cirkevných otcov 
– hosť: Ján Krupa
J16.08. (streda)  16.30 Rímskokatolícka farnosť Svätý Anton
J17.08. (štvrtok)  16.30 Príbehy politických väzňov z komu-
nistických pracovných táborov v ČR (2)
J18.08. (piatok)  16.30 Cievne mozgové príhody; hosť: 
MUDr. Ján Kothaj
J19.08. (sobota)  18.00 Archieparchiálna odpustová 
slávnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine; slávi 
prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ
J20.08. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00 
Búrlivé výšiny africké – príbeh zo súčasnosti
J27.08. (nedeľa)  13.00 Hlas volajúceho na púšti – roz-
hlasová hra
J03.09. (nedeľa)  13.00 Studnička – rozhlasová hra

RTVS

DVOJKA
J28.07. (piatok)  13.25 Byzantská omeleta – dráma 18.00 
Dedičstvo – dok. film o snahe dobrovoľníkov zachrániť 
ruiny bývalého kláštora kartuziánov v Slovenskom raji

J30.07. (nedeľa)  10.00 Svätá omša pri príležitosti púte 
k Panne Márii v Lehote
J31.07. (pondelok)  15.00 História jedného dokumentu – 
dokumentárny film
J01.08. (utorok)  17.35 Majstri ľudovej umeleckej výroby

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
J30.07. (nedeľa)  09.05 Bohoslužby Evanjelickej cirkvi 
metodistickej z Bratislavy
J06.08. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Bratislavy
J13.08. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu sv. Alžbety 
v Košiciach
J20.08. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka 
Xaverského v Banskej Bystrici (Slovensko) /Pravoslávna 
svätá liturgia z Bežoviec
J27.08. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby Božie zo Záriečia

RÁDIO REGINA
JPondelok  17.05 Viera v živote
JUtorok  20.00 Duchovné horizonty R
JSobota  05.00 Ekuména vo svete 18.15 Ekuména vo 
svete R
JNedeľa  06.05 Rádio Vaticana 17.05 Duchovné horizonty 
17.50 Rádio Vaticana R
J21.07. (piatok)  18.15 Rádio noviny: Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Vladimír Pančák)
RÁDIO DEVíN
JNedeľa  07.00 Krajina duše

 A P K L A S Y O A P A R Á T M P Á

 H M A A J T Z B O R O V Ň A L O E

 C CH R S B A R U V I N I C A D H O

 B E B I T A N Á Ý E M I Z M O Á I

 L A S O F R R E R V N M L N B R O

 K O R T Y N O E I A A I O Ň Á V Y

 Á O S D A R M M T N F M E N O T T

 P V L I E K Y S O O I R I C A R O

 O O A O A J I B A K Á N Á R O D N

 T E N L T T O T O N E L K U R I Č

 O S I V O O Ó V E L B S T A R E C

 P K N A K A Č M E S O O Z N A M Y

 A D A R Z O Z Z Y K A V I A R E Ň

Legenda: APARÁT, ATÓMY, BARDEJOV, CESTA, ČAKAN, FARÁR, 
FARBA, FILM, FIRMA, KABARET, KALIKA, KAVIAREŇ, KIMONO, KLASY, 
KLENOT, KOLOTOČ, KURIČ, LIEKY, NÁROD, ODRAZ, OSIVO, OZNAMY, 
PLAZMA, POHÁR, POROTA, POTOPA, PRIEVAN, RYBOLOV, RYDLO, 
SKRATY, SLANINA, SLNKO, STANICA, STAREC, STROM, VENIEC, VINICA, 
ZBOROVŇA, ZELENINÁRI, ZMENÁREŇ, ZRADA. 

Tajničku osemsmerovky tvorí 38 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky 

Správne riešenia z dvojčísla 14: Krížovka: Kde nie je práca, nie 
je dôstojnosť. Osemsmerovka: Pokrivené charaktery nemôžu 
vyrovnávať cestu Pánovi.

Výherca: Marta Robová z Prešova

Riešenia zasielajte na adresu: 
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov alebo inzercia@casopisslovo.sk.

Pomôcky:  
ECE, Erdi, 

Agout, Salen, 
Bathys
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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.

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

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

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

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

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

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.

K vežovým hodinám ponúkame zadarmo diaľkové 
ovládanie zvonov.

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

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Svätá liturgia v kaplnke na ľutinskej hore
(každá nedeľa, 18.00 h)
05.08. Fatimská sobota (10.00 h)
13.08. Modlitby so službou oslobodenia a uzdrave-
nia: chvály, svätá liturgia, euch. pobožnosť (16.00 h)
18.08. Metropolitná púť mládeže
19. – 20.08. Archieparchiálna odpustová slávnosť
02.09. Fatimská sobota (10.00 h)
09.09. Metropolitná púť kňazov (09.30 h)
10.09. Modlitby so službou oslobodenia a uzdrave-
nia (16.00 h)

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

26. – 27.08. Odpustová slávnosť bl. Metoda

Klokočov, www.klokocovgrkat.sk
05.08. Fatimská sobota (08.30 h)
11.08. Modlitby za uzdrav. a oslobodenie (17.00 h)
12. – 13.08. Odpustová slávnosť

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

01.07. – 31.08. Večerné sväté liturgie na hore  
(okrem malej púte a 6. augusta vždy o 18.00 h)
05.08. Fatimská sobota (10.00 h)
06.08. Hlavná púť – výročie zjavení (07.00 h)
02.09. Fatimská sobota – púť primátorov a staros-
tov (10.30 h)
03.09. Malá púť (10.30 h)

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

31.07. – 06.08. Prázdninový pobyt pre rodiny s deťmi
09. – 12.08. Duchovné cvičenia pre kňazské man-
želské páry. Pozývame kňazov a ich manželky na du-
chovné cvičenia, počas ktorých sa môžu obaja ako 
kňazský manželský pár viac priblížiť k Bohu a načú-
vať mu. Zároveň je to čas, ktorý môžu stráviť spolu. 
Príspevok je 50 eur za manželský pár.
08. – 10.09. MMM 1 – Manželstvo Misia Možná. Ví-
kend pre manželské páry túžiace obnoviť si manžel-
skú jednotu, vzájomnú lásku a porozumenie. Víkend 
vedie tím SNE – Spoločenstvo novej evanjelizácie 
Dolný Kubín. Príspevok je 95 eur za manželský pár.
14. – 17.09. Kurz prípravy na manželstvo
29.09. – 01.10. Kurz Rút

GKFC, Čičava, centrumpreromov@gmail.com, 
centrumpreromov.sk, ucf6.sk, 0915 951 081

06.08. Projekt Bararas v Gaboltove (14.40 h)
08.08. Športové dni rómskych dievčat (Soľ, 10.00 h)
10.08. Šport. dni rómskych dievčat (Čičava, 10.00 h) 
15.08. Mládežnícke chvály (Soľ, 18.00 h)
16. – 18.08. Tábor pre rómskych chlapcov s du-
chovným povolaním (Čičava)
22.08. Mládežnícke chvály (Soľ, 18.00 h)

Koinonia Ján Krstiteľ, www.koinoniapo.sk 
Kostol sv. Jána Krstiteľa, Prešov-Soľná Baňa

Nedeľa 11.30 Nedeľná svätá liturgia (okrem 20.08.)
15.08. Uspenie Presvätej Bohorodičky (19.00 h)
KOINONIA – DEň KOMUNITy
20.08. Prešov, Biely dom (10.00 h)

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom 
konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6 
Ruženec za závislých: 
Utorok 16.30 Kaplnka v nemocnici v Snine
Streda 18.00 Kláštor Sancta Mária na Konštantíno-
vej ul. v Prešove a kláštor sestier sv. Vincenta de 
Paul na Šoltésovej 15 v Košiciach
Štvrtok 17.25 Chrám Božej múdrosti vo Svidníku
16.08. Adorácia a svätá liturgia v Chráme Povýše-
nia svätého Kríža v Prešove-Sekčove (17.00 h)

19.07. Svätá omša a adorácia v minoritskom Kosto-
le Ducha Svätého v Levoči (17.00 h)


