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Sedmohradsko
Historický región Sedmohradsko (Transylvánia) zahŕňa územie medzi oblúkom Karpát
v strede Rumunska a karpatským pohorím
Apusenské vrchy. Južne od neho za Karpatmi
sa nachádza Valašsko, na východ historické
Moldavsko, na sever ešte pod Karpatmi je
Podkarpatie a na západ Maďarsko. Tento región známy aj ako Dácia bol v čase Rímskeho
impéria medzi rokmi 106 – 271 súčasťou ríše.
V tomto období bol značne romanizovaný
jednak prísunom rímskeho obyvateľstva,
jednak asimiláciou pôvodného. Preto rumunčina dnes patrí medzi románske jazyky.
V 6. storočí do tohto regiónu prišli Slovania, ale spočiatku nevytvorili vlastný štátny
útvar, ale boli súčasťou Bulharského cárstva.
Až v 10. – 11. storočí sa tu začali formovať
kniežatstvá pod vedením maďarských
veľmožov, ktoré v druhej polovici 10. storočia
prijali východné kresťanstvo a mali aj svoju
vlastnú cirkevnú hierarchiu. Prvým známym biskupom v 10. storočí bol Hieroteos.
Vplyv kresťanstva zo Sedmohradska siahal
až po Trebišov a povodie Tisy vo východnom
Maďarsku. Až sv. Štefan v 11. storočí začlenil toto územie do rodiaceho sa Uhorska,
pričom práve potomkovia miestnej šľachty
po Štefanovej smrti postupne cez príbuzenské vzťahy ovládli maďarský trón a udržali sa
na ňom až do začiatku 14. storočia. Na miesta východných biskupov a monastierov
boli postupne dosadzovaní latinskí biskupi
a mnísi.
V tomto regióne sa nachádza množstvo
rozličných kresťanských konfesií, ktoré sú
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Biskup Hieroteos bol 11. apríla 2000 kanonizovaný
konštantínopolským ekumenickým patriarchom

tam zakorenené niekoľko storočí. Uhorskí
králi tu, podobne ako na sever Slovenska,
pozývali nemeckých kolonistov. Tí postupne budovali mestá a spolu s maďarskou
šľachtou tvorili miestnu hornú vrstvu obyvateľstva, ktorá sa hlásila k latinskej Cirkvi.
Po bitke pri Moháči v roku 1526 Sedmohradsko vyhlásilo nezávislosť od Uhorska, ale už
v roku 1541 sa dostalo pod kontrolu Osmanskej ríše. V 16. storočí mnohí Maďari konvertovali na kalvinizmus a takmer všetci Nemci
na luteránstvo. Podobne sa snažili o konverziu aj miestneho, zvyčajne pravoslávneho
obyvateľstva. Po neúspešnom obliehaní
Viedne Turkami v roku 1683 dokázali už
o štyri roky neskôr vyhnať Turkov z Uhorska
i Sedmohradska jednotky cisára Leopolda I.
Tento rakúsky arcivojvoda, uhorský a český
kráľ, a rímsko-nemecký cisár z dynastie
Habsburgovcov začlenil Sedmohradsko medzi habsburské dedičné krajiny. Nasledovalo
niekoľko protihabsburských povstaní, ktoré
však začiatkom 18. storočia utíchajú. A tak
v rokoch 1687 až 1918 bolo Sedmohradsko
súčasťou Dunajskej monarchie.

obývané Rumunmi. Miestni biskupi často
prijímali svätenie práve z rúk moldavských
metropolitov a neskôr zohrali významnú
úlohu pri presadzovaní únie v Sedmohradsku.
V habsburskej ríši sa zhoršovalo postavenie väčšinového rumunského pravoslávneho
obyvateľstva. Nemohli zastávať verejné
úrady, nemali prístup k vyššiemu vzdelávaniu a vrátane svojich duchovných boli
nevoľníkmi nepravoslávnych statkárov. Aj
ich cirkevno-liturgický život bol obmedzovaný. Šikanovaní pravoslávni biskupi a kňazi
túžili po rovnakom právnom postavením
s katolíckym klérom.
Na tomto pozadí neudivuje, že jezuitské
misie pre úniu s Rímom, ktoré podnietil cisár Leopold I. v roku 1693, narážali
na veľký a kladný ohlas medzi pravoslávnymi
kresťanmi. V nádeji na zlepšenie vlastného
postavenia transylvánsky metropolita Atanáz
akceptoval v roku 1698 úniu s Rímom, ktorú
v septembri 1700 synoda formálne schválila.
Základy gréckeho chrámu z 10. storočia v Albe Iulii,
pravdepodobne chrámu biskupa Hierotea

Rumunsko je v rozsiahlych častiach prevažne
pravoslávnou krajinou. Okolo 87 percent
obyvateľov tohto takmer 17 miliónového
štátu v severnej časti Balkánskeho polostrova
sa hlási k Rumunskej pravoslávnej cirkvi,
ktorej Biskupská synoda má 42 členov a v súčasnosti ho vedie patriarcha Daniel Ciobotea (* 1951). Rumunská pravoslávna cirkev
vyhlásila autokefáliu v roku 1872. Materský
Konštantínopolský ekumenický patriarchát
ju uznal v roku 1885. Patriarchálny stupeň
má od roku 1925.

Cesta k cirkevnej únii s Rímom
Hoci do 17. storočia došlo k niekoľkým
pokusom o úniu s latinskou Cirkvou, neboli
trváce. Podobné to bolo aj v Moldavsku či
Valašsku, ktoré bolo pod vplyvom Bulharska.
Až v 17. storočí, po tom, čo úniu prijala Mukačevská eparchia, táto myšlienka postupne
dozrievala i u sedmohradských Rumunov. Jej
súčasťou boli totiž i severné oblasti regiónu

www.casopisslovo.sk

SLOVO NA ÚVOD

oficiálny časopis
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
www.casopisslovo.sk
Ročník 50. Periodicita vydávania: dvojtýždenník
Adresa redakcie:
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov,
tel.: 051/756 26 42, 0911 711 263
Číslo účtu: SK45 0200 0000 0032 1020 6959
SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, VS: vaše PSČ
Vydavatelia:
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, 081 35
Prešov, IČO 00179205
Petra, n. o., Hlavná 1, 080 01 Prešov, IČO 37886622
Cirkevné schválenie:
Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove, č. j. 3317/99
Šéfredaktor:
ThLic. Juraj Gradoš, PhD. (sefredaktor@casopisslovo.sk)
Výkonný redaktor:
Mgr. Drahomíra Kolesárová (redakcia@casopisslovo.sk)
Redaktori:
ThLic. Jaroslav Girovský (spravodajstvo@casopisslovo.sk)
PaedDr. Helena Krenická (inzercia@casopisslovo.sk)
Martin Grošík (distribucia@casopisslovo.sk)
Jazyková úprava: PhDr. Adriana Matoľáková, PhD.
(adriana.matolakova@gmail.com)
Cenzori: PaedDr. František Dancák,
ThDr. Miroslav Dancák, PhD., ThDr. Milan Kuzmiak, PhD.
Redakčná rada:
Mgr. Petra Jakubová, Mgr. Ján Hreško, PaedDr. František
Dancák, Miroslav Dargaj, Mgr. Daniel Dzurovčin,
Mgr. Stanislav Gábor, ThLic. Juraj Gradoš, PhD.,
doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD., PhDr. Valéria Juríčková,
PhD., doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.
Ochrana osobných údajov
Prispievateľ zaslaním príspevku na účet prevádzkovateľa
Petra, n. o., súhlasí so spracúvaním poskytnutých osobných
údajov na účely vedenia zoznamu prispievateľov a na účely
prípadného poďakovania zo strany prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zvážiť spôsob a formu
poďakovania za poukázaný príspevok, najmä však zaslaním
tlačenej formy časopisu. Svoj súhlas prispievateľ udeľuje
na neurčitý čas alebo do odvolania u prevádzkovateľa.
V prípade, že prispievateľ nechce, aby mu bolo poďakované,
neuvádza žiadny špecifický symbol. Ak súhlasí s poďakovaním najmä zasielaním tlačenej formy časopisu, prípadne
formou zverejnenia mena, priezviska a obce, uvádza
špecifický symbol 700. Ak chce, aby mu bolo poďakované
iba zasielaním tlačenej formy časopisu, uvádza špecifický
symbol 1700. Ak chce, aby mu bolo poďakované prístupom
do elektronickou formou časopisu, uvádza špecifický symbol 999. Ak sa zapája do pravidelnej podpory časopisu ako
„priateľ časopisu Slovo“, uvádza špecifický symbol 777. Celý
text právneho vyhlásenia je dostupný na webovej stránke:
http://casopisslovo.sk/vyhlasenie/.
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu príspevkov. Nevy
žiadané rukopisy a fotografie nevraciame. Neoznačené
snímky pochádzajú od autora článku. Neoznačené správy
sú zo servisu TK KBS.
Účelom právnej poradne nie je poskytovanie právnych
služieb v zmysle zákona o advokácii, ale iba poskytnutie
informácií k problematike obsiahnutej v konkrétnych
otázkach. Obsah poskytnutých informácií je pritom plne
závislý od obsahu položených otázok.
Inzercia
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 2 centy
a fotografia alebo rámček 2 eurá. Meno zvýrazňujeme
zadarmo. Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu (od 40
rokov života a od 20 rokov kňazstva) do 200 znakov je
za dobrovoľný príspevok.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier): 3 centy a foto
grafia alebo rámček 3 eurá
Špecifický symbol pri platbe za inzerciu: 555
Všetky informácie sú na casopisslovo.sk/redakcia/.
Za obsah inzerátov neručíme. Objednávateľ služby
o zverejnenie jubilea či poďakovania svojou žiadosťou
o inzerciu vyhlasuje, že má udelený súhlas od dotknutej
osoby, ktorej osobné údaje a fotografiu zaslala na účel
jubilea či poďakovania v časopise. Objednávateľ služby
preberá na seba zodpovednosť za porušenie ochrany
osobných údajov dotknutej osoby. Celý text právneho
vyhlásenia je dostupný na webovej stránke: http://casopisslovo.sk/vyhlasenie/.
Tlač a distribúcia: Alfaprint, Martin
ISSN 1335-7492. EV 182/08
Uzávierka pre číslo 18 – 19/2018: 15.08.2018
Titulná strana: vl. Marián Andrej Pacák (foto: J. Gradoš)

Step by step
Mojej generácii
tieto slová invokujú pieseň
skupiny New kids
on the block. Ale
mladším, ktorí
sú celkom zbehlí
v angličtine (ako
ešte moja generácia v ruštine), sa
pri týchto slovách
v mysli ako prvé objaví ich preklad: krok
za krokom, postupne. Myslím si, že by sme
si mali dobre zapamätať tieto slová, lebo sme
podľahli klamu tohto sveta, tejto doby.
Dnes je všetko akosi na gombík. Človek si
sadne doma pred počítač, či dokonca len zapne mobil a celý svet má v okamihu na dlani.
Už nemusí ísť s prstom po mape, stačí pár
ťuknutí a vidí, čo sa deje na druhej strane
Zeme. Alebo i nad ňou. Nemusí chodiť
po obchodoch – dnes mu tovar i potraviny
prinesú až pred dvere bytu či domu. Dôležitým prvkom toho všetkého je rýchlosť.
Čím väčšia, tým je to kvalitnejšie. A je úplne
jedno, či hovorím o internete, aute, alebo
donáške pizze do domu. Táto doba nás učí
žiť v danom okamihu, žiť ho naplno, mať
všetko, čo potrebujeme, ba čo i len chceme,
tu a teraz. Nemáš na to peniaze? Požičať si
je také ľahké – počujeme z rádií a televízora.
Len pár ťuknutí a pôžička je schválená.
Tohto ducha rýchlej konzumne založenej
doby sme si pustili i do rodín a do našich
vzťahov. Chceme ich dokonalé tu a hneď.
Hneď chceme mať dokonalého partnera.
A keď nie je – tak reklamujeme, vymeníme.
Chceme mať dokonalé deti a keďže nemáme
čas, stačí jedno. Hlavne nech je dokonalé.
My chceme byť dokonalí. A keďže vieme, že
to stojí námahu, uspokojíme sa s tým, že nás
tak budú vnímať ostatní. A tak musíme mať
vždy dokonalý účes, dokonale moderné šaty,
obuv... Nečudo, že na rozdiel od nás mnohé
dnešné deti nechcú nosiť obnosené šatstvo
dokonca i na miestach, kde sa ušpinia. Lebo
ich tam budú vidieť iní, a ony predsa musia
dobre vyzerať vždy a za každých okolností.

A tak si hľadáme dokonalých partnerov,
dokonalých priateľov... a dokonalého Boha.
Takého, ktorý nám splní všetky priania, keď
mu budeme slúžiť. Takého, ktorý príliš ne
kritizuje. Takého, ktorý robí zázraky na počkanie. Keď som odchádzal zo seminára,
v poslednom ročníku mi mladší bohoslovci
napísali citát „Zázraky na počkanie a nemožné do troch dní“. Takéhoto boha chceme.
A ak chceme, tak si takého aj urobíme. Takí
sme.
Skutočný Boh, náš Otec, taký nie je. Je to
rodič, ktorý nedá dieťaťu, čo chce, len aby
bolo spokojné. Dá mu to, čo potrebuje, aby
rástlo, aby mocnelo, aby múdrelo. Nechá
ho padnúť, aby sa naučilo vstávať. S každou
modrinou rastie v dieťati sila i múdrosť. A on
nechce mať deti ako dokonalé bábiky, ale
chce mať deti, ktoré sú samostatné, slobodné, a predsa vždy milované. Aj keď takýto
Boh má možnosť „stlačiť gombík“, aby sa veci
urobili hneď, neurobí to. Je trpezlivý. Všetko
chce čas. Izraeliti museli prežiť stáročia
v otroctve a desiatky rokov na púšti a i tak to
nestačilo na ich premenu. No on nezlámal
palicu, bol vytrvalý, trpezlivý a vždy milujúci.
Sme jeho deti a mali by sme sa od neho
učiť tejto trpezlivej a vytrvalej láske. Nemali
by sme chcieť všetko tu a teraz. Nikdy toho
nebude dosť. Nie sme stvorení pre tento svet.
Mali by sme byť trpezliví so svojím partnerom, ktorý nie je dokonalý. S deťmi, ktoré
potrebujú veľmi veľa trpezlivej výchovy.
S priateľmi, ktorí majú svoje životy. Aj sami
so sebou. Nenahovárajme si, že zajtra budeme svätí. V tom význame, ako to vnímame,
takí nebudeme ani zajtra, ani pozajtra.
Meňme seba už teraz, dnes, v tejto hodine.
Prijmime to, kto sme, kto je náš Otec, kto je
naša rodina. A postupne, krok za krokom, sa
zdokonaľujme v láske. K nim i k sebe a k Otcovi. Postupne, pomaly, no isto. A v tom je
svätosť Božích detí. Vykročme! Tu a teraz.
Step by step...

ThLic. Juraj Gradoš, PhD.
šéfredaktor
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Z KRESŤANSKÉHO SVETA


Koncom júna prepukol v Írsku škandál,
keď írska ministerka kultúry svojvoľne
rozdávala sväté prijímanie v katolíckej
farnosti. Ministerka je už známa za schvaľujúci postoj voči potratom a sväteniu žien,
v čom ju podporuje aj írsky premiér Leo
Varadkar. Ten sa zas usiluje o tlak na katolícke nemocnice, aby povinne vykonávali
interrupcie. Zároveň sa ako praktizujúci homosexuál plánuje so Svätým Otcom počas
blížiaceho sa Svetového stretnutia rodín
v Dubline rozprávať aj na tému homosexuálnych párov, ktorým Cirkev odmieta
vysluhovať sviatosť manželstva. (RV CZ)

Jeden zo štátov Austrálie schválil
začiatkom júla zákon, podľa ktorého budú
kňazi povinní vyzradiť spovedné tajomstvo v prípade vyšetrovania sexuálneho
zneužívania neplnoletých. Nerešpektovanie
zákona bude trestané pokutou desaťtisíc
dolárov. Spovedné tajomstvo je pod ochranou božského práva, a teda žiaden človek
nemôže povoliť jeho vyjavenie. Kódex
kánonického práva predpisuje povinnosť
zachovať spovedné tajomstvo aj každému,
kto sa o hriechoch penitenta dozvedel
akýmkoľvek spôsobom. (RV CZ)

Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda sa 5. júla viac ako tridsaťtisíc pútnikov
zúčastnilo na slávnostnej bohoslužbe
na Velehrade, pri ktorej si obnovili svoje
zasvätenia Bohu skrze Presvätú Bohorodičku. Počas svätej omše, ktorú pred bazilikou
slávila dvadsiatka biskupov, boli vystavené
relikvie sv. Ľudmily. (TK ČBK)

V Bari sa 7. júla konala ekumenická
modlitba za pokoj pre Blízky východ, ktorú
viedol Svätý Otec František. V príhovore
vyjadril podporu všetkým trpiacim na Blízkom východe. Na modlitbe sa zúčastnili
pravoslávni predstavitelia z Grécka, Sýrie,
Egypta, Arménska, Jeruzalema a Cypru aj
čelní predstavitelia východných katolíckych
cirkví z Blízkeho východu. Po ekumenickej modlitbe sa všetci účastníci presunuli
do Baziliky sv. Mikuláša. Dialóg vo forme
reflexie a vzájomného počúvania sa konal
za zatvorenými dverami.

V Bazilike svätého Pavla za hradbami
slávil 8. júla patriarcha Alexandrie Tawadros II., ktorý má tiež titul pápež, koptskú
liturgiu spolu s ďalšími biskupmi tejto
Pravoslávnej cirkvi, ktorí pôsobia na Apeninskom polostrove. Počas trojhodinovej
liturgie patriarcha udelil farárovi florentskej
koptskej komunity hodnosť igumena. Bolo
to po prvýkrát, čo najvyšší predstaviteľ tejto najpočetnejšej cirkvi Blízkeho východu
slúžil liturgiu v rímskej bazilike latinského
rítu. (RV CZ)
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jubilujúcich farností Košickej eparchie
▌▌Veriaci
putovali do Solúna
Pri príležitosti osláv 200. výročia farských
chrámov v Trhovišti a Belži, krátko po vyhlásení Jubilejného roka pre tieto farnosti, putovali veriaci 1. – 9. júla na farskú jubilejnú púť
Po stopách sv. sedmopočetníkov. Päťdesiat
pútnikov doplnili piati farníci zo Sobraniec
so svojím duchovným otcom.
Navštívili hlavné mesto Macedónska Skopje, kde sa albánskym rodičom narodila sv.
Matka Terézia a v katolíckej katedrále dostali

požehnanie od gréckokatolíckeho biskupa
Kira Stojanova. Potom ich kroky smerovali
do Ochridu, na miesto, kde sa uchýlil sv. Kliment a sv. Naum. V Berate v Albánsku slávili
svätú liturgiu pri ostatkoch sv. Gorazda. Záver
púte patril gréckemu Solúnu, kde vyrastali sv.
Cyril a sv. Metod, a pri ostatkoch sv. Demetra
prosili, aby viera, ktorá sa skrze solúnskych
bratov dostala až na Slovensko, zostala naďalej živá a prítomná v týchto farnostiach. (RR)

ruténskej eparchie Parma Milan Lach
▌▌Biskup
sa ujal úradu
V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Parme v štáte
Ohio v USA 30. júna intronizovali vladyku
Milana Lacha SJ, doterajšieho administrátora
Ruténskej eparchie Parma, za jej sídelného
biskupa. Svätej liturgii predsedal arcibiskup
metropolita Pittsburskej metropolie William
C. Skurla.
Okrem desiatky biskupov amerických
eparchií a diecéz pri slávnostnej liturgii
koncelebrovali aj hostia z Európy: košický
eparcha Milan Chautur CSsR, mukačevský
eparcha Milan Šášik CM a nyíregyházsky
eparcha Ábel Szocska OSBM.
Apoštolský nuncius pre USA Christophe
Pierre pri slávnosti prečítal blahoprajný list
prefekta Kongregácie pre východné cirkvi
kardinála Leonarda Sandriho, v ktorom pripomenul zvolené biskupské heslo eparchu
Milana Lacha: Slúžiť.
Pittsburský metropolita William Charles
Skurla v homílli priblížil históru eparchie,

predstavil život nového eparchu a pripomenul i jeho predchodcov v úrade.
V závere slávnosti vladyka Milan vrúcnymi
slovami vďaky ocenil prítomnosť vzácnych
hostí, predovšetkým tých, ktorí cestovali až
z Európy. Vladyka Milan Chautur sa novému
eparchiálnemu biskupovi poďakoval za jeho
službu v pozícii predsedu subkomisie pre bioetiku teologickej komisie KBS i za jeho prínos
v liturgickej obnove v rámci Rady hierarchov
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a zaželal
mu vernosť identite Kristovho učeníka.
Slávnosť intronizácie sledovali tisíce
divákov aj naživo v priamom internetovom
prenose na internetovej stránke projektu
televízie LOGOS. Záznam z prenosu archijerejskej svätej liturgie je stále dostupný v časti
Online prenosy v archíve lokality Parma.
Vladyka Milan Lach sa stal v poradí piatym
biskupom Parmskej eparchie. Pápež Pavol
VI. ustanovil eparchiu Parma 21. februára
1969 a jej oblasť zahŕňa
štáty Ohio (okrem východných hraničných okresov),
Indianu, Michigan, Illinois,
Wisconsin, Minnesotu,
Missouri, Iowu, Kansas,
Nebrasku, Severnú a Južnú
Dakotu. (RV; foto: fbML)
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Marek Baran
foto: wikimedia.org
JJ

Pozor na stvrdnuté srdce
Svätý Otec v príhovore varoval Boží ľud
pred stvrdnutím srdca: „Evanjelium dnešnej nedele opisuje dva zázraky, ktoré urobil
Ježiš, pričom ich vyobrazuje ako určitý
druh víťazného pochodu za život. Najprv
evanjelista rozpráva o istom Jairovi, jednom
z predstavených synagógy, ako prichádza
k Ježišovi a prosí ho, aby išiel do jeho domu,
lebo jeho dvanásťročná dcérka umiera. Doprostred rozprávania o tomto zázraku vkladá
Marek hneď ďalšie: uzdravenie ženy trpiacej
na krvotok, ktorá ozdravela, len čo sa dotkla
Ježišovho odevu. Máme tu teda dva cez seba
prepletené príbehy, no s jedným spoločným
stredobodom: tým je viera. Príbehy predstavujú Ježiša ako prameň života; ako toho, kto
navracia život tomu, kto sa mu vo viere úplne
odovzdá. Dvaja protagonisti, otec dievčaťa
a chorá žena, nie sú Ježišovými učeníkmi,
a predsa boli vypočutí pre svoju vieru. Veria
v tohto muža. Z toho môžeme pochopiť,
že na Pánovej ceste sú vítaní všetci: nikto
nesmie mať pocit, že je len votrelec, že je len
trpený alebo nemá na to právo. Aby človek
mohol pristúpiť Ježišovmu srdcu, je tu len
jediná podmienka: cítiť potrebu uzdravenia
a zveriť sa do jeho rúk. V tejto evanjeliovej
stati sa prelínajú témy viery a nového života,
ktorý Ježiš prišiel ponúknuť všetkým. Ježiš je
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Pán, a pred ním je fyzická smrť ako spánok:
nie je dôvod si zúfať. Pred inou smrťou treba
mať strach: smrťou srdca stvrdnutého zlom!
Tejto smrti sa nám naozaj treba báť. Keď
zacítime, že máme stvrdnuté srdce; srdce,
ktoré sa zatvrdzuje, a – dovolím si ten výraz
– srdce, ktoré je mumifikované, musíme mať
z toho strach. Ide totiž o smrť srdca. Ale ani
hriech, ani mumifikované srdce nie sú pre
Ježiša tým posledným slovom, lebo on nám
priniesol nekonečné milosrdenstvo Otca.
A ak sme aj padli veľmi hlboko, jeho vľúdny
a mocný hlas k nám dorazí: ,Hovorím ti,
vstaň!‘ Je nádherné počuť tieto Ježišove slová
adresované každému z nás: ,Hovorím ti,
vstaň! Choď! Hore sa, odvahu, vstávaj!‘ A Ježiš prinavracia život dievčaťu a prinavracia
život uzdravenej žene: život a vieru obidvom.
Prosme Pannu Máriu, aby nás sprevádzala
na našej ceste viery a konkrétne prejavovanej lásky, najmä voči tým, ktorí sú v núdzi.
A prosme o jej materinský príhovor za našich
bratov, ktorí trpia na tele i na duchu.“ (úryvok príhovoru z 1. júla 2018)

Pekelné brány ju nepremôžu
Na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla Svätý
Otec povzbudzuje Cirkev týmito slovami:
„Dnes Cirkev, pútnička v Ríme ako i v celom
svete, prichádza ku koreňom svojej viery
a oslavuje apoštolov Petra a Pavla. Ich telesné
ostatky, uchovávané v dvoch im zasvätených
bazilikách, sú veľmi vzácne pre Rimanov
i mnohých pútnikov, ktorí si ich prichádzajú

SLOVO SVÄTÉHO OTCA

Pri vstupe do Domu sv. Marty

Vstaň a choď!

uctiť z každého kúta sveta. Chcel by som sa
pristaviť pri evanjeliu (Mt 16, 13 – 19), ktoré
nám liturgia ponúka na dnešnú slávnosť.
Rozpráva sa v ňom o udalosti, ktorá má zásadný význam pre našu cestu viery. Ide o dialóg, v ktorom Ježiš kladie svojim učeníkom
otázku o svojej identite. V priebehu stáročí
svet definoval Ježiša rôzne: ako veľkého
proroka spravodlivosti a lásky; ako múdreho
učiteľa života; ako revolucionára; ako toho,
kto sníva Božie sny... a tak ďalej. Sú to mnohé
pekné veci. V zmäti týchto a ďalších hypotéz
až dodnes vystupuje do popredia jednoduché a jasné vyznanie Šimona, zvaného Peter,
muža pokory a plného viery: ,Ty si Mesiáš,
Syn živého Boha.‘ Ježiš je Synom Boha: je
teda po všetky veky živý, ako je večne živý
jeho Otec. Toto je tá novosť, ktorú milosť
Božia zapaľuje v srdci toho, kto sa otvorí Ježišovmu tajomstvu: je to istota nie matematická, ale ešte silnejšia, vnútorná, v tom, že
sme stretli prameň života, sám Život, ktorý
sa stal telom, viditeľným a hmatateľným
„Veď byť kresťanom je cestou
oslobodzovania! Prikázania ťa oslobodzujú
od vlastného egoizmu a oslobodzujú ťa
preto, že je tu Božia láska, ktorá ťa vedie
vpred. Kresťanská formácia sa nezakladá
na sile vôle, ale na prijatí spásy, na tom,
že sa necháme milovať.“
(myšlienka Svätého Otca z 27. júla 2018)
uprostred nás. Toto je skúsenosť kresťana,
no nie jeho zásluhou, nie zásluhou nás
kresťanov, ale pochádza od Boha, je to milosť
Boha Otca, Syna a Svätého Ducha. Všetko
toto je už v zárodku obsiahnuté v Petrovej
odpovedi: ,Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.‘
A ďalej, Ježišova odpoveď je plná svetla:
,Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju
Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu‘ (Mt 16,
18). Je to po prvýkrát, čo Ježiš používa slovo
Cirkev: a robí tak vyjadrujúc svoju plnú lásku
voči nej, keď ju nazýva moja Cirkev. To je to
nové spoločenstvo zmluvy, ktorá sa už viac
nezakladá na pokrvnom príbuzenstve a zákone, ale na viere v neho, Ježiša – tvár Boha.
Na viere, ktorú blahoslavený Pavol VI. ešte
ako arcibiskup Milána vyjadril touto obdivuhodnou modlitbou: ,Ó, Kriste, náš jediný
prostredník, nevyhnutne ťa potrebujeme:
aby sme žili v spoločenstve s Bohom Otcom;
aby sme sa stali spolu s tebou, ktorý si jediný
Syn a náš Pán, jeho adoptívnymi synmi;
aby sme sa nanovo zrodili v Svätom Duchu‘
(pastiersky list, 1955). Na príhovor Panny
Márie, Kráľovnej apoštolov, nech Pán udelí
Cirkvi v Ríme a v celom svete, aby bola vždy
verná evanjeliu, ktorého službe svätí Peter
a Pavol zasvätili svoj život.“ (úryvok príhovoru z 29. júna 2018)
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UDALOSŤ

Ďalší
Spišiak biskupom
Svätý Otec František vymenoval 5. júla nového biskupa Eparchie svätých Cyrila a Metoda
torontských Slovákov byzantského obradu. Stal sa ním redemptorista otec Marián Andrej
Pacák CSsR, pôvodom zo Spišskej Novej Vsi. Vymenovanie zverejnilo tlačové stredisko Svätej stolice aj Apoštolská nunciatúra na Slovensku.

JJ

Juraj Gradoš

foto: archív M. A. Pacáka CSsR
Otec Marián Andrej Pacák CSsR sa narodil
v Levoči 24. apríla 1973 rodičom Andrejovi a Helene Terézii, rodenej Ištvaníkovej.
Z troch matkiných súrodencov dvaja sa rozhodli pre rehoľnú službu. Jej brat Štefan sa
stal v roku 1950 redemptoristom a v rokoch
1990 – 1993 bol predstaveným michalovského monastiera. Zomrel v roku 2013. Sestra
Anna vstúpila v roku 1948 k sestrám služobniciam Nepoškvrnenej Panny Márie, prijala
meno Pavla a v rokoch 1990 – 2000 bola ich
provinciálnou predstavenou. Zomrela začiatkom roku 2013. Matka bola zdravotná sestra.
Otec pôsobil v rôznych profesiách v oblasti
poľnohospodárstva, no prevažnú časť života
plnil úlohu vedúceho nákupného oddelenia
v mliekarni v Spišskej Novej Vsi. Zomrel
po ťažkej chorobe v marci 2016.
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Otec Marián je druhým z dvanástich detí
(šesť bratov a šesť sestier), z ktorých aj ďalšie
odpovedali na Božie volanie pre službu
Cirkvi. Brat Ondrej vstúpil tiež k otcom
redemptoristom a v roku 2003 prijal kňazskú
vysviacku. V súčasnosti študuje v Ríme. Ďalší
brat Peter prijal v roku 2007 kňazstvo ako
ženatý a pôsobí ako administrátor farnosti
Rozhanovce. Rodičia sa po svadbe rozhodli
presťahovať zo spišskej Závadky do mesta
Spišská Nová Ves, kde si svojpomocne postavili neveľký rodinný dom. Svoje prvé deti dali
pokrstiť ešte v Cerkvi sv. archanjela Michala
v Závadke.
Otec Marián nastúpil na blízku základnú
školu v Spišskej Novej Vsi na ulici Ing. O. Kožucha a neskôr pokračoval v štúdiu na miestnom Gymnáziu kpt. Jána Nálepku, dnes
na Školskej ulici. Krátko po maturite 9. septembra 1991 nastúpil do postulátu v Krakove
do kláštora otcov redemptoristov pri Chráme
Matky Božej Ustavičnej pomoci na vŕšku.

Po dvoch rokoch postulátu a štúdia filozofie
nastúpil do ročného noviciátu Kongregácie
Najsvätejšieho Vykupiteľa v poľskej Lubaszovej. Po ňom zložil prvé rehoľné sľuby v Michalovciach. Nasledovalo dvojročné štúdium
teológie v Tuchove, neskôr v Ríme. 16. augusta 1997 v Chráme Svätého Ducha v Michalovciach zložil otec Marián do rúk vtedajšieho
viceprovinciála otca Jaroslava Štelbaského
večné sľuby a o mesiac prijal z rúk terajšieho
košického eparchu Milana Chautura CSsR
diakonské svätenie. Vladyka Milan mu o rok
neskôr 12. júla 1998 na tom istom mieste
udelil kňazstvo. Po vysviacke nastúpil za kaplána do farnosti Stará Ľubovňa, kde pôsobil
do roku 2001. Počas tohto obdobia podľa
potreby vypomáhal aj na misiách na Ukrajine, opierajúc sa o svoje misijné skúsenosti
z Bieloruska a z Ukrajiny ešte zo seminárnych
čias. Ďalšie tri roky strávil v Ríme, v kláštore
redemptoristov pri Farnosti sv. Joachima, kde
na Lateránskej univerzite, Akadémii svätého
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Alfonza v Ríme na Via
Merulana, absolvoval postgraduálne
štúdiá špecializované v morálnej teológii. Tie
začiatkom roka 2004 ukončil licenciátom.
V lete 2002 strávil dva mesiace na študijnom
pobyte v kanadskom Toronte pri spolu
bratoch Vladimírovi Tomkovi a Miroslavovi
Čajkovi, kde sa zlepšoval v anglickom jazyku.
Po návrate z Ríma pokračoval štyri roky
v diele svojho uja a stal sa šéfredaktorom
časopisu gréckokatolíckych otcov redemptoristov Misionár a zároveň šéfredaktorom
rovnomenného vydavateľstva. Súčasne bol
až do roku 2007 ekonómom Michalovskej
viceprovincie. V roku 2008 nastúpil znovu
do Starej Ľubovne, už ako igumen miestneho
monastiera a zároveň správca gréckokatolíckej farnosti. Tam pôsobil do roku 2015.
Nasledujúci rok strávil ako člen komunity
otcov redemptoristov v Stropkove a od roku
2016 doteraz bol duchovným správcom kaplnky Kláštora Najsvätejšej Trojice klauzúrnych
sestier Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa vo
Vranove nad Topľou-Lomnici. Zároveň začal
diaľkovo študovať kánonické právo a právo
východných cirkví na Katolíckej univerzite sv.
Jána Pavla II. v Ľubline.
Otec Marián plynulo rozpráva po taliansky a poľsky a ovláda nemecký aj ukrajinský
jazyk.
Biskupskú vysviacku prijme v Bazilike
Svätého Ducha v Michalovciach, na mieste,
kde skladal svoje sľuby a kde prijal doterajšie
svätenia, 2. septembra. Potom 15. septembra
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2018 bude
intronizovaný ako
eparchiálny biskup Eparchie svätých
Cyrila a Metoda torontských Slovákov
byzantského obradu. Jeho biskupské heslo
vychádza zo slov: Verne slúžiť Kristovej Cirkvi, skrátene: Verne slúžiť (Servire fideliter).
Je to myšlienka, ktorá otcovi Mariánovi
Andrejovi rezonovala hlboko v duši v okamihu jeho kňazskej vysviacky, keď kľačal
pred oltárom a vladyka na neho zložil svoje
ruky. Prvotná verzia jeho biskupského erbu
obsahuje tri kopce, ktoré symbolizujú rodnú
slovenskú zem, ktorá je poznačená misiou sv.
Cyrila a Metoda. Symbolizujú zároveň misiu,
identitu a miesto, odkiaľ novovymenovaný
vladyka vyšiel. Dvojramenný byzantský kríž
podobne ako v slovenskom znaku symbolizuje prepojenie na misiu sv. Cyrila a Metoda,
na gréckokatolíkov, ako ich pokračovateľov
a zároveň jeho prepojenie s Rusínmi, ktorí
boli jeho predkami. A v pozadí javorové listy
ako symbol miesta, kam je poslaný.

Eparchia svätých Cyrila a Metoda
torontských Slovákov byzantského
obradu v Kanade
Eparchiu pre slovenských gréckokatolíkov
v Kanade so sídlom v Unionville zriadil
13. októbra 1980 pápež sv. Ján Pavol II. Je podriadená priamo Svätej stolici a jej eparcha je

členom
Rady hierarchov
slovenskej gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris. Otec Marián je jej
tretím eparchom a súčasne tretím redemptoristom, ktorý ju bude viesť. V rokoch 1980
– 1996 ju viedol vladyka Michal Rusnák CSsR
a v rokoch 2001 – 2016 John Stephen Pažak
CSsR s rodovými koreňmi na východnom
Slovensku. V roku 2016 bol vladyka John
vymenovaný za biskupa Ruténskej eparchie
Panny Márie Ochrankyne vo Phoenixe v USA
a zároveň apoštolského administrátora tejto
kanadskej eparchie sede vacante. Na počiatku mala eparchia niekoľko desiatok
farností a desaťtisíce veriacich, ktorých tvorili
slovenskí gréckokatolícki emigranti v Kanade. V súčasnosti ide o neveľkú komunitu,
ktorá síce pokrýva celú Kanadu, ale má iba
štyri farnosti (Toronto, Hamilton, Oshawa
a Windsor) a misiu v Thornhille. Asi tri a pol
tisícom slovenských veriacich i veriacim
rôznych národností slúžia piati kňazi. Z toho
iba dvaja domáci (otec Steven Williams
a otec Jozef Mucha). Otec Marek Novický zo
Slovenska spravuje farnosť v Toronte a je aj
kancelárom eparchu. V eparchii vypomáha
ukrajinský kňaz otec Eugen Halickyj a pôsobí
v nej aj subdiakon Winsen Zouzal.
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Gréckokatolícka charita Prešov (GKCH)
v rámci prvého ročníka Národného týždňa
charity 10. – 16. júna uskutočnila zbierku
trvanlivých potravín, do ktorej sa zapojilo
sedem škôl v meste Prešov a vyše 29
farností Prešovskej archieparchie. Národný
týždeň charity otvorila svätá liturgia, ktorú
slávil prešovský arcibiskup metropolita
Ján Babjak SJ. V kázni vyzval k štedrosti,
ku konaniu dobrých skutkov a k vzájomnej
službe. Takmer 150 vyzbieraných škatúľ
potravín, hygienických a čistiacich
potrieb bolo použitých pre ľudí v núdzi.
(S. Hrabčáková)

Pri príležitosti Jubilejného roka
Prešovskej archieparchie sa 21. júna
v Prešove konal benefičný koncert
Umenie, čo spája. Vystúpili na ňom žiaci
Cirkevnej základnej školy s materskou
školou bl. P. P. Gojdiča v Prešove, ktorá
podujatie organizovala, a žiaci Cirkevnej
základnej umeleckej školy sv. Mikuláša
v Prešove. Súčasťou bola aj výstava
žiackych výtvarných prác. (J. Tirpáková)

V areáli Cirkevnej základnej školy sv.
Juraja vo Svidníku sa 2. júla uskutočnilo
stretnutie kňazských rodín s prešovským
arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ. Cieľom stretnutia bolo upevniť
vzťahy kňazských rodín, podeliť sa o radosti
i starosti z kňazského aj rodinného života.
Deti si mali možnosť zahrať futbal na detskom ihrisku, využiť motokáry a tí najmenší
detské ihrisko. Vladyka Ján povzbudil
rodiny, aby boli naďalej odovzdaní životu,
spoločne sa stretávali, a udelil im svoje
archijerejské požehnanie. (L. Šoltýs)

Mladí z Farnosti Premenenia Pána
v Spišskej Novej Vsi sa 2. – 6. júla
zúčastnili na farskom tábore v lyžiarskom
stredisku Hnilčík. Kaplán farnosti otec
František Engel účastníkom priblížil život
bl. Vasiľa Hopka. Program dňa tvorila svätá
liturgia, katechézy a aktivity s obsahom
nosnej témy o bl. Vasiľovi Hopkovi.
(V. Krauszová)

Na sviatok sv. Cyrila a Metoda 5. júla
sa veriaci z farnosti Prešov-Sekčov
vydali na púť po drevených chrámoch.
Dopoludnia slávili svätú liturgiu v Cerkvi
sv. Jána Krstiteľa v Kalnej Roztoke, kde
svojich rodákov z Prešova privítal miestny
správca otec Tomáš Leško. Nasledovala
návšteva drevených cerkví v Šmigovci
a v Jalovej. Veriaci sa zastavili aj v skanzene
v Humennom, kde sa nachádza Chrám sv.
archanjela Michala z obce Nová Sedlica.
(R. Baka)
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oslávili eparchiálnu slávnosť
▌▌Vsv.Bratislave
Petra a Pavla spolu s diakonským svätením
Na sviatok patrónov Bratislavskej eparchie
sv. apoštolov Petra a Pavla 29. júna slávil
bratislavský eparcha Peter Rusnák v Katedrále Povýšenia sv. Kríža v Bratislave odpustovú
archijerejskú svätú liturgiu, pri ktorej udelil
prvý stupeň kňazstva Jozefovi Durkotovi.
Slávnosť sprevádzal katedrálny zbor Kyrillomethodeon pod vedením dirigenta Ladislava
Sabolčáka.
Okrem domácich farníkov, rodiny a priateľov svätenca sa na slávnosti zúčastnili aj
viacerí kňazi a hostia z Medzinárodného
teologického inštitútu z rakúskeho Trumau,

kde novopostavený diakon absolvoval posledné roky teologického štúdia.
Vladyka Peter vyjadril skutočnosť, že nový
prírastok prináša v eparchii, tak ako v každej
rodine, veľkú radosť. Poukázal na dvoch
najvyšších apoštolov, ktorých charakterizoval takto: Peter – viera, Pavol – evanjelizácia.
Vysvetlil, že apoštoli sú inšpiráciou pre
kresťana, ktorý to, čo verí, má aj hlásať.
Po záverečných slovách vďaky a myrovaní
sa na dvore eparchiálneho úradu konalo agapé. Diakon Jozef prijal svätenie ako neženatý
a bude pôsobiť v katedrálnom chráme. (-sg)

penitenciária udelila chrámom
▌▌Apoštolská
Košickej eparchie odpustkové privilégiá
Na Sviatok sv. Petra a Pavla 29. júna boli
zverejnené dekréty Apoštolskej penitenciárie, ktorými v mene pápeža Františka
udeľuje dvom jubilujúcim chrámom Košickej
eparchie – Cerkvi Všetkých svätých v Trhovišti a Cerkvi Nanebovstúpenia Pána v Belži,
ktoré slávia 200 rokov svojho posvätenia
– mimoriadne privilégium získať v týchto
chrámoch počas jedného roka plnomocné
odpustky.
V Belži bola slávnosť vyhlásenia odpustkových dekrétov umocnená návštevou

arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekretára
Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. Vo
svojej homílii na príklade sv. apoštolov Petra
a Pavla poukázal na svätosť v každodennom
živote, ktorá robí ľudí normálnymi a pomáha hodnoty evanjelia zakoreniť v prostredí,
v ktorom žijú. Po svätej liturgii vladyka Cyril
prečítal odpustkové dekréty a povzbudil
všetkých domácich k hojnému využívaniu
tohto mimoriadneho daru. Zároveň pozval
aj všetkých veriacich putovať do jubilejných
odpustkových chrámov. (TSKE)

Zbojnom posvätil vladyka Ján Babjak
▌▌Vobnovený
chrám
Veriaci v Zbojnom privítali 1. júla prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ,
ktorý posvätil miestny Chrám sv. Mikuláša,
ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou.
Pri vchode do chrámu vladyku Jána
privítala starostka obce Anna Koščová.
Po posvätení nového prestola a chrámu

nasledovala slávnostná archijerejská svätá
liturgia, po ktorej miestne veriace pripravili
občerstvenie. V popoludňajšom programe
v sále miestneho úradu vystúpila folklórna
skupina Sosna, ktorú vedie Jozef Bicko.
(J. Voroňák)
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V Klokočove sa 7. júla konala fatimská
sobota Košickej eparchie. Archijerejskú
svätú liturgiu slávil košický eparcha Milan
Chautur CSsR. V úvode vyzval veriacich
k modlitbám za slovenského kňaza otca
Mariána Andreja Pacáka CSsR, duchovného
správcu kaplnky sestier redemptoristiek
vo Vranove nad Topľou, ktorý bol
vymenovaný za eparchu Toronta. Vo svojej
kázni vladyka poukázal na dôležitosť mamy,
ku ktorej sa dieťa utieka stále, keď sa cíti
v nebezpečenstve alebo má nejakú vážnu
otázku, a dnes sú to otázky spoločenské
a morálne. (R. Fučko)

▌▌

Rodiny s deťmi putovali
za bohatstvom viery do Ľutiny

Na mariánskom pútnickom mieste v Ľutine
sa 30. júna konala púť rodín a stretnutie prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ s deťmi Prešovskej archieparchie. Svätú liturgiu slávil vladyka Ján, ktorý v homílii
pozval deti k rozvíjaniu vzťahu s Ježišom
a rodičov povzbudil, aby sa v starostiach, trápení a v ťažkostiach so svojimi deťmi utiekali
ku Kristovi, ktorý má moc pomôcť im.
Po obede vystúpili v programe pre deti
herci z Divadla Jonáša Záborského v Prešove
Michal Novodomský a Filip Lenárth s interaktívnym divadlom vtipného prevedenia
slovenskej ľudovej rozprávky, pesničkami
a modernými prvkami.

Súbežne prebiehala v bazilike katechéza
prešovského protosynkela otca Ľubomíra
Petríka na tému kresťanskej výchovy v rodinách, v ktorej vyzdvihol dôležitosť živého
dialógu rodičov a detí o Bohu, viere a Božom
slove, cieľavedomé odovzdávanie viery prostredníctvom konkrétnej skúsenosti rodičov
so živým Bohom a jeho láskou.
Program ukončila modlitba Akatistu požehnania rodín. Akciu zastrešila komisia pre
rodinu Prešovskej archieparchie a finančne
podporilo Gréckokatolícke arcibiskupstvo
Prešov a Centrum pre rodinu na Sigorde.
(V. Sekera; foto: M. Gombík)

Košiciach oslávili sv. Petra a Pavla
▌▌Vs vladykom
Cyrilom Vasiľom
Vo farnosti Košice-Západ oslávili 1. júla chrámový sviatok sv. Petra a Pavla liturgickou
slávnosťou, ktorej predsedal vladyka Cyril
Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné
cirkvi.
V homílii predostrel ľudskú rozdielnosť
apoštolov Petra a Pavla, pričom však vysvetlil, že obidvaja boli zasiahnutí Božím
dotykom, ktorý im dal silu splniť ich osobné
apoštolské poslanie. Vladyka Cyril uviedol,
že spoločným znakom obidvoch apoštolov bola ich vďačnosť za dar viery a milosť
vykúpenia, ktorú potom ohlasovali vtedajšiemu svetu. Vyzval k stretávaniu sa s Kristom
a k jeho nasledovaniu podľa vzoru apoštolov
skrze modlitbu, čítanie Božieho slova a pristupovanie k sviatostiam.
Božskú liturgiu spevom sprevádzal zbor
mladých a dopĺňal ju cirkevnoslovanskými skladbami. V závere vladykovi Cyrilovi
odovzdal otec Michal Hospodár, predseda
Spolku sv. Cyrila a Metoda, zborník zo
sympózií k 50. výročiu obnovenia Gréckoka-
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tolíckej cirkvi s názvom Vďační za dar viery
a vzkriesenie Cirkvi. (M. Hospodár; foto:
L. Mosorjaková)


Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda oslávili 8. júla v Nacinej Vsi odpustovú
slávnosť a 25. výročie posvätenia miestnej
cerkvi. Zároveň si pripomenuli aj 100.
výročie narodenia otca Bartolomeja Leška,
zakladateľa chrámu. Z poverenia vladyku
Milana Chautura CSsR, košického eparchu, svätú liturgiu slávil otec Róbert Jáger,
sekretár vladyku, ktorý posvätil aj novopostavený kríž pred chrámom a pamätnú
tabuľu v zádverí chrámu, ktorú veriaci
venovali pamiatke otca Bartolomeja. Otec
Róbert v kázni pripomenul slová pápeža
Františka Boh najprv zachraňuje, až potom
prikazuje, pričom poukázal na aktuálnosť
odkazu sv. Cyrila a Metoda, ktorí s pokorou
prijali misiu na Veľkej Morave a s autentickou vierou ohlasovali Krista aj vlastným
príkladom. Odpustovej slávnosti predchádzala duchovná obnova, ktorú viedol otec
Ľuboslav Petričko, administrátor farnosti
Nižný Žipov. (M. Záhorská)

Farnosť Ďurďoš pod vedením správcu
otca Martina Belasa a jeho manželky
8. júla zorganizovala farský deň. Pre
záujemcov boli pripravené kurzy ručných
prác ako háčkovanie, krížiková výšivka,
zdobenie kraslíc a maľovanie na sklo. Deti
sa tešili z nafukovacieho hradu, lukostreľby
a jazdy na koni. Pripravená bola aj tombola
a nechýbal ani guláš či grilované a pečené
dobroty. (J. Pohlod)

Rodáci zo Stariny sa 8. júla stretli
na odpuste v zaniknutej obci Zvala
na mieste pôvodného chrámu zasväteného
sv. apoštolom Petrovi a Pavlovi.
Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka
Milan Chautur CSsR, košický eparcha
a rodák z Veľkej Poľany, spolu s kňazmi
z okolitých farností. Vladyka Milan
v kázni prítomných povzbudil k odvahe
vydávať svedectvo o viere tak ako sv.
Peter či gréckokatolíci, ktorí ostali verní
počas rokov prenasledovania. Stretnutie
zakončila modlitba panychídy za zosnulých
rodákov. (R. Fučko)
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V rehoľnom dome Zboru sv. archanjela
Michala sestier služobníc Nepoškvrnenej
Panny Márie v Poprade sa 27. júna
uskutočnilo stretnutie troch ženských
rehoľných komunít žijúcich v tejto oblasti,
počas ktorého eucharistiu slávil otec
Peter Timko SDB a ktorého súčasťou bolo
zdieľanie si skúseností rehoľného života.
(sr. Jozefka Maníková)

Na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla
29. júna slávil prešovský arcibiskup
metropolita Ján Babjak SJ svätú liturgiu
na archieparchiálnom pútnickom mieste
otcov baziliánov na Bukovej hôrke, ktoré
je duchovne zviazané s Bazilikou sv. Petra
v Ríme. (IS PA)

Klienti, zamestnanci a dobrodinci Domu
sv. Kozmu a Damiána v Prešove slávili
30. júna sviatok svojich patrónov svätou
liturgiou, ktorej predsedal otec Peter
Komanický a prítomným sa prihovoril otec
Marek Belej. (sr. Antónia Chovanová)

V rámci zasadnutia KBS 3. a 4. júla
v Nitre biskupi vydali spoločné stanovisko
ku kauze Coman, v ktorom vyjadrujú jasný
nesúhlas s rozsudkom Súdneho dvora
EÚ v Luxemburgu, na základe ktorého
štáty únie majú povinnosť prijať osoby
rovnakého pohlavia a rešpektovať ich
zväzok ako manželský.

Prešovský arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ bol 5. júna hlavným celebrantom
a kazateľom na slávnostnej svätej omši
v Nitre pri príležitosti sviatku sv. Cyrila
a Metoda. (IS PA)

Farnosť Kremná v spolupráci s obcou
zorganizovala 5. júla každoročné
stretnutie rodín, pre ktoré bol pripravený
guláš a program na obecnom ihrisku.
(J. Sentivanová)

Prešovský arcibiskup metropolita
vladyka Ján Babjak SJ slávil 6. júla
na hore Zvir v Litmanovej svätú liturgiu
pre pútnikov – Lužických Srbov, ktorým
predstavil pútnické miesto a jeho históriu.
(P. Rusnák)

V rómskej osade v Cigeľke sa 10. júla
v rámci Jubilejného roka Prešovskej
archieparchie uskutočnil sprievod
s putovnou ikonou krásnobrodskej
Presvätej Bohorodičky, počas ktorého sa
spieval Akatist k Presvätej Bohorodičke,
Nevyčerpateľnej čaši. Na záver sa konalo
posvätenie kríža pri kaplnke vedľa rómskej
osady. (L. Šoltýs)
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eparchiálnom odpuste v Sečovciach vladyka
▌▌Na
Milan Chautur posvätil novú farskú budovu
Pri príležitosti sviatku svätých apoštolom
rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov,
slávila Košická eparchia 4. – 5. júla odpustovú slávnosť v Sečovciach. Odpustový
program sa začal Molebenom k sv. Cyrilovi
a Metodovi a veľkou večierňou s lítiou –
s požehnaním chlebov, pšenice, vína a oleja.
Nasledovala posviacka novej farskej budovy
a archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR. V kázni upriamil
pozornosť na zrozumiteľnosť, ktorú solúnski
bratia medzi Slovanov priniesli, keď im ohlásili evanjelium a priblížili Boha. Vysvetlil, že
je to pýcha človeka, čo spôsobuje, že ľudia si
prestávajú rozumieť a vyzval k prijatiu Boha,
ktorý vracia človeku zrozumiteľnosť a pochopenie ľudí navzájom. Po liturgii nasledovala

beseda s vladykom Milanom na tému Povolanie mladých k zasvätenému životu, k svätosti.
Vyvrcholením slávnosti bola archijerejská
svätá liturgia v deň sviatku, ktorú slávil vladyka Milan. V homílii sa pútnikom prihovoril
hosť Mons. Francesco Mancinelli, rektor
pútnického miesta Sacro Monte di Crea v severnom Taliansku, ktorý citoval encykliku sv.
Jána Pavla II. Slavorum Apostoli. Vyzdvihol
skutočnosť, že sa solúnski bratia pripodobnili
Slovanom a stali sa živou katechézou. Poďakoval sa Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
za veľké svedectvo viery, ktoré ukázala svetu
počas minulého storočia, čo sa nezaobišlo
bez krvi mučeníkov. Kázeň ukončil modlitbou Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane,
v ktorej dedičstvo prirovnal k pokladu katolicity v obradovej plnosti Cirkvi. (R. Fučko)

Juskovej Voli sa uskutočnil ďalší ročník
▌▌Vfestivalu
Bárkafest
V Gréckokatolíckom mládežníckom centre
Bárka Juskova Voľa sa 29. júna – 1. júla
uskutočnil ďalší ročník Bárkafestu na tému
Odvážni vykročiť, na ktorom sa zúčastnilo
asi tristo mladých. Piatkový večerný program
otvorila kapela Joel worship band. Po nej vystúpila Marana tha so slovom Petra Štupáka
a večer ukončilo vystúpenie Espé.
Sobotný deň sa začal slávením svätej liturgie a po nej pokračoval program vystúpením
Sary Jarkovej@band a Dominiky Gurbaľovej
s priateľmi. Popoludní nasledovali workshopy, prednáška exorcistu otca Matúša Marcina
a večerný program otvorila bohoslovecká
kapela Anastasis. Nasledovalo vystúpenie

spoločenstva PIAR Music, hostí z Chorvátska October Light a do večernej modlitby
všetkých pozval otec Slavomír Palfi a Joel
worship band.
K dispozícii boli kňazi pripravení vyslúžiť
sviatosť zmierenia a modlitbou či rozhovorom mladých povzbudiť. Moderátorom
festivalu bol Ján Jay Hudáček.
Nedeľné doobedie patrilo Pastoračnému
centru pre Rómov v Čičave. Piesne a hudba
kapely F6 vyvrcholili svätou liturgiou, ktorú
slávil riaditeľ centra otec Martin Mekel.
V homílii pozval k odvahe využiť prázdniny
a voľný čas pre Božie veci. (P. Maľarčík)
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KRÁTKY ROZHOVOR

Rozhovor s ThLic. Jurajom Gradošom, PhD.,
organizátorom púte manželských párov
Prešovskej archieparchie v Ľutine

▌▌

Gréckokatolíci na Mariánskej hore v Levoči
slávili 160. výročie posviacky kaplnky

Pre gréckokatolíkov bola levočská púť spojená aj so 160. výročím posviacky drevenej Kaplnky Uloženia rúcha Presvätej Bohorodičky
v Blachernách na Mariánskej hore, ktorá
sa uskutočnila 2. júla 1858. Ďakovnú svätú
liturgiu pri poľnom oltári slávil 2. júla tohto
roka bratislavský protosynkel otec Vladimír
Skyba, ktorý v homílii hovoril o znakoch
viery, ktorými sú jednota a láska.
V sobotu 7. júla slávil v tejto kaplnke svätú
liturgiu kaplán farnosti v Poprade otec Dominik Petrík a večer pri poľnom oltári slávil svätú
liturgiu prešovský protosynkel otec Ľubomír
Petrík, ktorý pozval pútnikov prosiť o dar živej
viery. Svätú liturgiu spevom sprevádzal Zbor
blahoslaveného Metoda zo Starej Ľubovne.
Archijerejskú svätú liturgiu pri poľnom
oltári slávil 8. júla v priamom prenose TV
Lux prešovský arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ. V homílii vychádzal z evanjelia

o desiatich pannách a vyzval veriacich, aby
si odpovedali na otázku, či patria na stranu
múdrych, alebo hlúpych panien. Pozornosť
upriamil na Presvätú Bohorodičku, ktorá
prestiera stôl a pripravuje nebeský pokrm.
Vyzval všetkých k prijímaniu Eucharistie
na duchovný úžitok. Svätú liturgiu spevom
sprevádzal spevácky zbor Archangelikos pod
vedením Gabrielly Hornyák z Farnosti sv.
Petra a Pavla v Poprade.
V čase medzi touto liturgiou a slávnostnou
svätou omšou slávil v Cerkvi Presvätej Bohorodičky v meste svätú liturgiu jeden z prešovských novokňazov otec Šimon Gajan.
Slávnostnú odpustovú svätú omšu na Mariánskej hore, ktorú koncelebroval aj vladyka
Ján, slávil a slávnostným kazateľom bol
kardinál Gerhard Ludwig Müller, emeritný
prefekt Kongregácie pre náuku viery. (IS PA;
foto: D. Višňovská)

▌▌

Na archieparchiálnom odpuste v Stropkove
privítali vladyku Cyrila Vasiľa

V Cerkvi sv. Cyrila a Metoda v Stropkove sa
7. – 8. júla konala prešovská archieparchiálna odpustová slávnosť, ktorej tohtoročnou
myšlienkou boli slová molebenu Svätí Cyril
a Metod, horliví šíritelia Božieho slova, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.
Program sa začal veľkou večierňou, ktorú
viedol otec Jozef Jurčenko CSsR, po nej
nasledovala svätá liturgia, ktorú slávil humenský vikár otec Martin Zlacký. V homílii
pripomenul, že v prikázaní milovať Boha celým srdcom sa spájajú všetky ostatné prikázania, a vysvetlil, že naplnenie zákona, ktoré
priniesol Kristus, je skrze lásku a poslušnosť,
o čom svedčili aj sv. Cyril a Metod. Sobotný
program zakončil Akatist k Matke ustavičnej
pomoci, ktorý viedol otec Jozef Kišak CSsR.
Nedeľný program otvorila svätá liturgia,
ktorú slávil otec Slavomír Tarasovič, stropkovský protopresbyter, a Akatist k svätým
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Cyrilovi a Metodovi, ktorý viedol otec Cyril
Bučko CSsR.
Vyvrcholením slávnosti bola archijerejská
svätá liturgia, ktorú slávil arcibiskup Cyril
Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné
cirkvi. V úvode liturgie vladyka Cyril posvätil
ikonostas a ikony svätých a blahoslavených
redemptoristov.
V homílii pripomenul, že jedným z centrálnych bodov misie svätých solúnskych
bratov bolo to, aby si ľudia uvedomili vlastnú
dôstojnosť a svoju cenu. Keďže človek je
stvorený na Boží obraz, je v ňom iskra
nesmrteľnosti a jeho dôstojnosť je zaodetá
aj do Kristovej dôstojnosti. Pripomenul, že
to, čo charakterizuje gréckokatolíkov – reč,
liturgia, spojenie s východnou duchovnosťou
a spojenie s rímskym pápežom, je na tomto
území prítomné už od čias sv. Cyrila a Metoda. (J. Troja)

JJ

Dada Kolesárová
Kedy sa púť manželských párov uskutoční, ako sa táto myšlienka zrodila a čo
od nej očakávate?
Púť sa uskutoční 8. septembra. Základom
tejto myšlienky je pravda o Cirkvi. Cirkev
je spoločenstvo – sme to my sami. Teraz
v jubilejnom roku si ako veľké spoločenstvo
pripomíname rôzne jubileá. A keďže Cirkev
ide až po úroveň rodiny, uvedomujúc si jej
dôležitosť, si chceme pripomenúť aj výročia
niektorých z tých, ktorí zakladali tieto rodiny
– manželov. Z množstva výročí sme nakoniec
vybrali také, ktoré sú hodné, zvlášť v tomto
čase, nasledovania či zamyslenia sa. Teda
manželov, ktorí oslavujú 50., 55., 60. či 65.
výročie manželstva. Alebo i sedemdesiate.
A čo očakávam? Najmä možnosť sa im
takto verejne pred celou Cirkvou poďakovať
za vzor ich života, ich obetavosť a vernosť.
Kto môže na púť zavítať a koľko párov bolo prihlásených?
Na púť môžu zavítať všetci manželia. Zvlášť
by som chcel pozvať mladomanželov, ktorí
tohto roka už uzavreli manželstvo, tých, ktorí
ho plánujú uzavrieť, aj tých, ktorí už oslavujú
jedno z rôznych výročí – od bavlnenej až
po kamennú svadbu. V drevenom Chráme
Svätej rodiny nad bazilikou je vždy možnosť
si pred Bohom obnoviť manželské sľuby. V tichosti, v súkromí. Znova sa vrátiť do jedného
z najkrajších dní a povedať si navzájom áno.
No myslím si, že pre všetky tieto mladé
manželské páry, ale aj pre ostatných bude
jedným z najväčších momentov celej púte
možnosť počas svätej liturgie vidieť lásku
tých, ktorí vytrvali tak dlho bok po boku.
Niekedy ľahšie, inokedy cez slzy odpustenia.
A tak o to vzácnejšie. Doteraz duchovní
otcovia nahlásili okolo sto párov, ktorí už
oslavujú tie pevné výročia – zlatú, smaragdovú, diamantovú či kamennú svadbu. Verím,
že mnohí z nich prídu a aj takýmto spôsobom vydajú svedectvo o potrebe pevného
a zdravého manželstva ako piliera nielen
rodiny a spoločnosti, ale aj Cirkvi.
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Tajomný príbeh ikony

SLOVO NA TÉMU

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku je nesporne mariánska. O vzťahu k Presvätej Bohorodičke svedčí množstvo patrocínií chrámov, modlitieb, pobožností, sviatkov, ale i v osobnom
živote donedávna časté používanie mena Mária, Marianna a v mužskom tvare Marián. To
charakterizuje vzťah gréckokatolíkov k Bohorodičke. Ale platí to i naopak. Na mnohých
miestach prejavila Presvätá Bohorodička svoju moc, či už cez zázraky, zjavenia, alebo
uzdravenia. Ako pamätníky týchto udalostí dnes z pôvodných chrámov zostali často iba
ikony Presvätej Bohorodičky.
JJ

Juraj Gradoš

Foto: J. Gradoš, wikipedia.org, archív V. T.

Kedy bola ikona napísaná?
Na túto otázku neexistuje jednoznačná
odpoveď. Dokonca ani na to, odkiaľ pochádza. Je zrejmé, že sa nijako nepodobá
na ikony tvorené v tomto regióne v 16. – 17.
storočí, pričom na prelome storočí táto ikona
tu už bola dlhší čas. Skôr sa ponáša na ikony
písané pri veľkých slovanských ikonopiseckých školách v predchádzajúcom období. Aj
preto ju niektorí datujú až do 14. storočia.
Všetko môže byť pravdivé a nič sa nedá úplne
vylúčiť. Zjednotení či nezjednotení Rusíni
do Uhorska na túto zem naozaj prichádzali
už od 13. storočia a ikonu si mohli priniesť so
sebou ako súčasť ikonostasu chrámu. Vtedy
nebolo zriedkavým javom, že sa celá dedina,
nielen ľudia, ale i domy a chrám presťahovali
za lepším životom.
Ale to všetko môže byť iba klam vyvolaný
pri jej premaľbe v roku 1769, ktorú vykonal
Tadeáš Spalinský. Jej pravdepodobným dôvodom bolo umiestnenie ikony do zrenovovanej kaplnky v krásnobrodskom monastieri.
Na zadnej strane ikony sa nachádza prepis
mena, ktoré pri jej záchrane našiel v roku
1972 Mikuláš Jordán. Tam je však uvádzaný
Michal Spalinský. Prečo je to tak a či naozaj tam bolo meno Michal, dnes nevieme
s určitosťou povedať, keďže sa nezachovali
detailné zábery zadnej strany ikony. Nepoznáme ani rozsah úprav, ktoré na nej oproti
pôvodine urobil Spalinský. Oproti typickému
zobrazeniu Bohorodičky a Krista totiž potom
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Krásnobrodská ikona s opláštením na fotografii z roku 1915

Ikona Bohorodičky v Monastieri Zoslania
Svätého Ducha v Krásnom Brode je jednou
z ikon, ktorá prežila stáročia uprostred gréckokatolíckeho ľudu. Práve v Krásnom Brode
sa v súvislosti s jedným z najväčších zázrakov spojených s touto ikonou začala cesta
nepretržitého zjednotenia veriacich Rusínov,
Slovákov a iných národností žijúcich v tom
čase na východnom Slovensku s Katolíckou
cirkvou. Títo jednoduchí ľudia, skromní, ale
vo svojej viere rovnako tvrdí ako pracovití,
mali túto ikonu vo veľkej úcte už odnepamäti.

ikona vykazovala isté odlišnosti. Ide nielen
o texty, ale aj o odev či iné znaky. Ježiš má
napríklad spodný odev bielej farby a vrchné
zlaté rúcho, ktoré mu nezakrýva celé rameno. V zhode s niektorými ikonami, ktoré
pochádzajú z talianskej oblasti, má Bohorodička na čele namiesto hviezdy kríž.
Ešte väčšie zmeny oproti kánonu nachádzame na striebornom opláštení ikony.
Na jednej strane toto opláštenie pochádza

pravdepodobne spred roku 1729, z druhej
polovice 17. storočia. Na druhej strane okrem
tváre Ježiša Krista a Presvätej Bohorodičky
vôbec nič nerešpektuje zo zobrazenia pôvodnej ikony. Odev, rúcho, hviezdy, dokonca
aj ruky sú na plechu vytepané jednoznačne
inak, ako je to na ikone z roku 1769. Je preto
otázne, či opláštenie náhodou nezachováva pôvodnú podobu ikony, no pre silno
latinizujúce prvky je táto možnosť veľmi
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Krásnobrodská ikona na fotografii z roku 1972 po očistení od poškodených častí

málo pravdepodobná. Medzi latinizujúce
prvky možno zaradiť absenciu pomenovania
postáv, ktoré je v prípade zobrazenia ikony
nutnosťou. Aj kráľovské jablko, ktoré drží
Kristus, je latinského pôvodu. Medzi latinské
prvky na opláštení ikony možno zaradiť
znázornenie odevu, absenciu troch hviezd
Bohorodičky a svätožiar a na druhej strane
inštalovanie koruniek nad obe postavy. To je
typicky latinský zvyk.
Zistiť pravú podobu pôvodnej ikony je
teda pre viacnásobnú premaľbu a a predošlé
významné poškodenie takmer nemožné. Pôvodná ikona však mala obdĺžnikový tvar. Nasvedčuje tomu vtedajšia prax písania ikon aj
jej samotné vyhotovenie, kde pomenovanie
Ježiša Krista IXC nie je dokončené. Písmeno
C je napísané iba sčasti. Ani svätožiara Bohorodičky nie je rovnomerná. Jedna jej časť
akoby chýbala. Ikona bola pravdepodobne
súčasťou základného radu ikon pôvodného
ikonostasu a neskôr, pod vplyvom barokizácie na tomto území, buď v čase opláštenia,
alebo v čase jej umiestnenia na nový barokový oltár (samotná kaplnka pochádza z rokov
1759 – 1761) došlo k jej okliešteniu v oboch
horných rohoch. Tak nabrala terajší tvar.
No keďže sa nezachovali opisy ikony spred
jej umiestnenia v novej kaplnke, nemožno
vylúčiť ani jednu možnosť. Tento rám ikony
však bol na dĺžku väčší, a teda nebol presne
prispôsobený ikone. Medzi ikonou a dolným
rámom bol text Presvätá Bohorodička, spas
nás písaný modernejšou formou cyriliky.
Ani samotný plášť presne nekopíroval
obrysy tváre Bohorodičky a hlavy Ježiša
Krista. Zo starších záberov je viditeľný posun
pôvodnej ikony oproti rámu smerom vľavo
dole. Mohla byť za tým i snaha o zachovanie
aspoň časti písmena C v pomenovaní Krista.
To by však znamenalo, že úprava tvaru ikony

nastala až pri jej osadení do rámu, v ktorom
bola až do roku 1950.
Práve rok 1950 znamenal pre ikonu
dovŕšenie jej postupnej skazy. Stáročia bola
vystavená vlhkosti a plesniam. Po zničení
monastiera bola počas prvej svetovej vojny
ukrytá u kurátora Varcholu. Ten ju potom
odovzdal miestnej gréckokatolíckej farnosti.
V roku 1950 ju Mária Drugová s manželom
schovali u seba, aby ju zachránili. Čas a nevhodné miesto sa podpísali na stave ikony.
Dokedy presne bola ikona v ich úschove,
dnes nie je isté. Niektorí historici hovoria
o roku 1968, no ikona už začiatkom roku
1967 figuruje ako majetok Miestneho národného výboru v Krásnom Brode. Práve v tom
roku bola zapísaná ako hnuteľná kultúrna
pamiatka.
Zápis však otvára niekoľko ďalších nejasností. Ikona je tu datovaná do 16. storočia

SLOVO ZO ŽIVOTA

Ladislav Chlebaško (1918 – 1959)
Ladislav Chlebaško sa narodil 10. augusta 1918 v Košiciach. Jeho otec
Juraj bol riaditeľom Základnej školy v Sedliskách a matka Jolana, rod.
Nyweltová, pracovala v domácnosti. Po absolvovaní miestnej základnej školy pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Košiciach a v prešovskom
seminári. Po štúdiu pôsobil štyri roky ako katechéta vo Vranove nad
Topľou. Aby pomohol svojmu bratrancovi, ktorý utiekol z ruského
zajatia, neváhal napriek zdravotným problémom absolvovať na bicykli vyše stokilometrovú cestu zo Sedlísk do Košíc a späť. Kňazskú
vysviacku prijal 25. augusta 1946 v prešovskej katedrále z rúk vladyku Pavla Gojdiča. Keďže bol
chorľavý, chodil do Vysokých Tatier na liečenie. Po vysviacke pokračoval v štúdiu na Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a pôsobil na gymnáziu v Humennom.
Pre zdravotné problémy ho po roku 1950 neinternovali. Niekoľkokrát bol aj potom na liečení
v Dolnom Smokovci. O svojej chorobe žartovne povedal priateľovi: „Vieš, čo znamená skratka
TBC? Tebe, bratu, cintorín.” Z obáv o jeho zdravie, keď ležal v humenskej nemocnici, mu príbuzní zatajili aj to, že mu otec v tej istej nemocnici zomrel. 10. februára 1959 tam nakoniec zomrel
na tuberkulózu pľúc aj otec Ladislav Chlebaško. Jeho telesné ostatky boli pochované na verejnom cintoríne v Humennom. (Juraj Gradoš)
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a jej vlastníkom bol v roku 1967 MNV Krásny
Brod. Zápis vykonali na základe výskumu
v teréne realizovaného v rokoch 1964 – 1966.
Ikona sa vtedy nachádzala už v kaplnke
pri monastieri. Najväčšou zmenou oproti
terajšiemu stavu je technika, ktorou je ikona
urobená. Podľa vtedajšieho záznamu ide
o olej na dreve. Súčasná je však na plátne.
A už v roku 1989 bola ikona a jej strieborné
opláštenie oddelené podobne, ako je to teraz.
V Chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky pred krásnobrodským monastierom sa
nachádza v pôvodnom opláštení jej kópia
a pôvodná ikona je uložená v monastieri.
Ako a prečo sa ikona dostala od Márie
Drugovej do majetku MNV ani kedy sa vrátila na svoje miesto do kaplnky, nie je známe.
Isté však je, že od roku 1972, keď sa ikona
zreštaurovala, bola umiestnená v chráme.
Odvtedy je však už iba na plátne. Pôvodné
plátno bolo pravdepodobne nalepené na dreve. Pri reštaurovaní bolo sňaté. Nasvedčuje
tomu i poškodenie pôvodnej ikony pred jej
reštaurovaním v roku 1972, kde sú badateľné
vodorovné zalomenia ikony, ktoré mohli
vzniknúť práve z tohto dôvodu. Drevený
podklad zrejme odstránili pre poškodenie
dreva, hnilobu či napadnutie červotočmi.
Dodnes sa nevie, či boli vyhotovené nejaké zápisy z reštaurovania, a ak áno, kde sa
nachádzajú.
Akademický maliar Mikuláš Jordán, ktorý
sa už ako osemdesiatročný podujal opraviť
a nanovo namaľovať túto ikonu, sa v maximálnej možnej miere držal jej predošlej
verzie, i keď sú zrejmé niektoré menšie úpravy. Charakter ikony sa však zmenil, keďže
stratila starodávnu patinu. Majster urobil
veľké dielo v snahe zachovať jej podobu pre
budúce generácie. Počas reštaurovania bolo
opravené aj strieborné opláštenie. Na jednej strane boli chýbajúce prvky doplnené
a na druhej niektoré iné zmizli.
V deväťdesiatych rokoch minulého storočia bola ikona istý čas mimo chrámu a opatrovala ju rodina otca Bajcuru. Veriaci mali
totiž obavy, že by ju mohol niekto ukradnúť,
keďže sa v tom čase rozmohli krádeže ikon.
Ikonu umiestnili do monastiera až po jeho
dostavaní v roku 2002.
V týchto dňoch pri príležitosti 200. výročia
zriadenia Prešovskej eparchie putujú jej
kópie po jednotlivých farnostiach archieparchie. Dôvod je prostý – práve prvý prešovský
biskup prijal v roku 1821 svoju biskupskú
vysviacku v Krásnom Brode a jeho prvé biskupské modlitby boli pravdepodobne pred
milostivou ikonou. Jej príbeh plný nových
začiatkov, nebezpečenstiev, ale i dodnes
nevypátraných tajomstiev je príbehom Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. I ona si tak
ako ikona zaslúži poznať pravdu.

www.casopisslovo.sk

HISTORICKÉ OSOBNOSTI

Makovický slávik
Alexander Pavlovič
JJ

Milan Jasik

foto: zapadrus.su
V polovici 20. storočia sa pri oprave farského
chrámu v Beloveži našla vo veži medená
nádoba, v ktorej bola uložená dlhá báseň
makovického slávika. Takto sa sám nazval
Alexander Pavlovič, jeden z najvýznamnejších rusínskych básnikov 19. storočia.
Narodil sa 19. septembra 1819 v obci
Šarišské Čierne, v rodine gréckokatolíckeho
kňaza. Ako štvorročný osirel, preto sa o neho
museli starať starší súrodenci. Najprv ho
vychovávala sestra Mária, ktorá bola manželkou kňaza Andreja Čisárika. A potom,
od roku 1829, brat Ján, ktorý bol kňazom
v Haliči neďaleko Ľvova. Prvé triedy základnej školy malý Alexander zakončil v Ľvove.
Potom prešiel bývať k bratovi Jozefovi,
farárovi v Chmeľovej pri Bardejove. Ten mu
pomohol s financovaním vyšších štúdií. Alexander Pavlovič študoval na gymnáziu v Bardejove a Miškovci, filozofiu v Jágri a teológiu
v Trnave. Za kňaza bol vysvätený v roku 1848
biskupom Jozefom Gagancom ako neženatý

a bol poslaný do farnosti Stakčín. Odvolávajúc sa na zlý zdravotný stav mladý novokňaz
miesto odmietol a istý čas pôsobil ako vychovávateľ v rodine grófa Szirmaja v dedine
Kurima. V roku 1850 sa presťahoval do Prešova, kde bol určený za eparchiálneho archivára a protokolistu. Z Prešova bol preložený
do farnosti Beloveža, kde pôsobil trinásť
rokov. Nakoniec od roku 1864 až do svojej
smrti pôsobil vo farnosti Vyšný Svidník.
Alexander Pavlovič písal výlučne poéziu.
V študentskom období napísal niekoľko
básní po maďarsky, po poľsky, ale aj v šarišskom dialekte. Najčastejšie písal hovorovým
jazykom, dialektom Rusínov žijúcich v oblasti Makovického panstva. Tým, že jeho tvorba
bola jednoduchá, ľahko čitateľná a poučná,
stal sa obľúbeným aj medzi jednoduchým
ľudom. Tematikou jeho básni bola viera
v Boha, kresťanský život, ťažká sociálna
situácia, obhajoba sirôt a chudobných, ako
aj pozdvihnutie národného povedomia.
Často kritizoval úžerníctvo, alkoholizmus aj
neochotu miestneho obyvateľstva posielať
deti do školy.
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vladyka Ján Babjak SJ
V roku jubileí si pripomíname aj tridsať rokov
od povýšenia Chrámu Narodenia Panny Márie
v Ľutine na baziliku minor. Chrám nedostal túto
výsadu pre svoju výnimočnosť a veľkosť, ale
preto, že Ľutina bola a stále je najväčšie pútnické miesto gréckokatolíkov v Československu.
Pomohol k tomu jeden výnimočný človek
– Lazar Ivan Krmpotič z Bačky Palanky (bývalá Juhoslávia), na ktorého si často s láskou
a s vďakou spomínam, hoci už nežije. Tento
horlivý kňaz v čase totality každý rok prichádzal
na Slovensko a zaujímal sa o duchovný život
v jednotlivých diecézach. Z času na čas dával
správy do Vatikánu o živote slovenskej cirkvi.
Mal celkom dobrý obraz o každej diecéze a vša-
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de mal priateľov kňazov, ktorých navštevoval
(najviac na Spiši).
Kontaktoval sa aj s viacerými gréckokatolíckymi kňazmi. Aj ja som sa s ním pravidelne
stretával. Bol dobrým priateľom s vtedajším
ľutinským farárom otcom Cyrilom Jančišinom.
Tam pred opraveným chrámom pri rozhovore
padla otázka, či aj gréckokatolíci na Slovensku
nemôžu mať svoju baziliku. Otec Lazar Ivan sa
zamyslel a odpovedal: „A prečo nie?“ Zozbieral potrebné informácie o ľutinskom chráme,
o pútnickom mieste, fotografie a pri najbližšej príležitosti osobne podal žiadosť v Ríme
o získanie tejto výsady. Bol úspešný a pápež Ján
Pavol II. dal 22. júna 1988 súhlas na podpísanie
dekrétu o povýšení chrámu na baziliku minor.
Vtedy bolo zmenené jeho patrocínium na Zosnutie Presvätej Bohorodičky.

SLOVO METROPOLITU

Výročie baziliky v Ľutine

Pozoruhodnou zaujímavosťou je, že v roku
1875 bola Pavlovičova tvorba predstavená
Adolfom Dobrianskym aj ruskému cárovi
Alexandrovi II. Jednoduché básne sa cárovi
zapáčili a keď sa od Dobrianskeho dozvedel
o Pavlovičovej záľube fajčiť fajku, poslal mu
na pamiatku pekne zdobenú cársku fajku.
Hoci si makovický slávik prešiel ťažkým
životom, predsa v jeho tvorbe vidno optimizmus a hlbokú vieru v lepšiu budúcnosť. Šarišsko-makovický duch a zmýšľanie preniklo
celú jeho literárnu tvorbu.
Alexander Pavlovič zomrel v roku 1900 ako
81-ročný a je pochovaný pri gréckokatolíckom Chráme Božej múdrosti vo Svidníku.

V rokoch 1982 – 1984 strop lode a svätyňu
chrámu vymaľoval freskami akademický maliar
Mikuláš Klimčák. Je aj autorom okenných vitráží. V rokoch 2006 – 2009 bol chrám rozšírený
o dve bočné lode, čím sa priestor chrámu zdvojnásobil. V roku 2010 bola bazilika afiliovaná –
duchovne pridružená k pápežskej bazilike Santa
Maria Maggiore v Ríme a pútnici v nej mohli
získavať odpustky. V roku 2014 otec Kamil Dráb
a jeho tím ozdobili hlavnú loď mozaikami: Božie
milosrdenstvo, sv. Ján Pavol II., svadba v Káne
Galilejskej a milosrdný Samaritán. Nezabudlo
sa ani na blažených hieromučeníkov Pavla Petra
Gojdiča, Vasiľa Hopka, Teodora Romžu a rehoľného kňaza Metoda Dominika Trčku. V mozaikách boli na verejnú úctu uložené aj ich relikvie.
Pre úplnosť chcem dodať, že pred terajšou bazilikou v Ľutine sa nachádzajú základy
pôvodného dreveného chrámu, ktorý zhorel
po postavení terajšej baziliky. Návštevníci pútnického miesta si dnes môžu ľahko predstaviť,
ako vyzeral, lebo na skale v blízkosti baziliky je
postavená jeho verná kópia.
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RECENZIA

Peter Borza:

Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku v rokoch 1939 – 1945
Martin Pekár
foto: Juraj Gradoš
JJ

Začiatkom leta uzrela svetlo sveta nová kniha
Petra Borzu, historika z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, s názvom
Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
v rokoch 1939 – 1945. Vyšla ako piaty diel
edície Gréckokatolícka cirkev na Slovensku
a mapuje mimoriadne komplikované a kontroverzné obdobie nielen dejín Cirkvi, ale aj
celej slovenskej spoločnosti.
Autor knihu rozdelil na desať základných
kapitol. Odborníci určite ocenia, že obsah
nepodáva ako jednoduchú kroniku udalostí.
Jednotlivé kapitoly primárne sledujú rôzne
oblasti života Cirkvi a jej veriacich, akými
sú napríklad zmeny organizačnej štruktúry
Cirkvi v dôsledku zmien štátnych hraníc
v roku 1938, život rehoľných spoločenstiev,
perzekúcie duchovných zo strany autoritárskeho ľudáckeho režimu, náboženský život
bežných veriacich a pod. Osobitnú pozornosť autor venuje otázke vzťahu Rusínov
a Slovákov v Cirkvi a otázke pomoci židovskému obyvateľstvu zo strany gréckokatolíkov počas mimoriadne tragického obdobia
holokaustu. Ako červená niť sa knihou odvíjajú činnosť a osudy blahoslaveného biskupa
Pavla Petra Gojdiča. Autor však neobchádza
ani blahoslaveného
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biskupa Vasiľa
Hopka a čitatelia v knihe nájdu
menovite uvedených množstvo ďalších
duchovných
i laikov, ktorých
práca, postoje
a rozhodnutia
kreovali dejiny
spoločenstva.
V tomto smere
treba vyzdvihnúť, že kniha
obsahuje menný
register.
Roky 1939
– 1945 boli v živote spoločnosti
na Slovensku
poznačené nielen existenciou
slovenského
štátu, ale aj
prebiehajúcou
druhou svetovou vojnou. Tá tunajšie
obyvateľstvo najviac zasiahla na prelome
rokov 1944/1945. Je preto logické, že autor
venoval osobitnú kapitolu tomu, ako Cirkev

a veriaci
prežívali prechod frontu.
Mimoriadnu
aktuálnosť má
časť o pomoci
utečencom.
Do prílohy
autor zaradil
súpis škôd
na životoch
a majetku,
ktoré Gréckokatolícka
cirkev utrpela
prechodom
frontu.
Bežných
čitateľov
knihy určite
zaujme jej
pekné grafické
spracovanie.
Text, ktorý
je pri všetkej
jeho odbornosti príjemný na čítanie,
dopĺňajú viaceré ilustračné fotografie a prehľadné tabuľky.
Kniha P. Borzu je výsledkom dlhoročnej
práce talentovaného cirkevného historika.
Pri jej tvorbe musel preštudovať veľké množstvo archívnych prameňov, dobovej tlače
a odbornej literatúry. Stretol sa s mnohými
pamätníkmi udalostí a pozostalými. Paleta
zdrojov je obdivuhodná a dotvára celkový
obraz knihy. Svedčí o poctivom prístupe
autora k zodpovednej úlohe, akou bolo
napísanie vyvážených dejín Gréckokatolíckej
cirkvi v rokoch 1939 – 1945.
Vedecký výskum nie je nikdy definitívne
ukončený, preto aj v knihe P. Borzu čitatelia
určite nájdu miesta, pri ktorých im môže
chýbať nejaké meno, dopovedanie udalosti
či podobný nedostatok. To je však podnet
na ďalšiu prácu, nie dôvod na pochybnosti.
Celkovo možno povedať, že touto knihou
Petra Borzu dostávajú nielen gréckokatolícki
veriaci, ale celá slovenská spoločnosť do rúk
kvalitné dielo, ktoré sa oplatí prečítať.

www.casopisslovo.sk

Peter Borza
foto: archív V. T.
JJ

Komunistický prevrat v Československu
uvrhol krajinu do jarma totalitného režimu
a pre mnohých statočných ľudí znamenal začiatok útrap a neslobodu. Ideológiu
komunizmu odsúdil ako bezbožnú pápež
Pius XI. v roku 1937, ale jej stúpenci podľahli
agitátorom sľubujúcim novú a spravodlivú
spoločnosť, vládu pracujúceho ľudu. My
dnes poznáme skutočnosť, ako to dopadlo
s budovaním socializmu a pozemského raja,
ale súčasníci vnímali ideály komunizmu
ako cestu k pokroku. Preto sa intenzívne
podieľali na odstránení reakčných síl, ktoré
bránili realizácii ich plánov. Jednou z najvýznamnejších „reakčných“ síl v spoločnosti bola
aj Katolícka cirkev, ktorá navyše mala svoje
hlavné centrum na nepriateľskom západe,
vo Vatikáne. Gréckokatolícka cirkev ako jej
súčasť sa pre komunistov javila ako ľahká
korisť. Pri jej eliminácii postupovali podľa
rozhodnutia Moskvy, ktoré už stihla v roku
1946 realizovať na svojom území. Ideologický
boj komunizmu s kresťanstvom a odstránenie alebo oslabenie vplyvu Katolíckej cirkvi
v Československu viedlo komunistických pohlavárov k realizácii Akcie P namierenej proti
gréckokatolíkom. Jej cieľom bolo previesť
gréckokatolíkov do Pravoslávnej cirkvi, ktorej
predstavitelia sa na realizácii plánu výdatne
podieľali. Aby sme im však nekrivdili, dôležitú úlohu zohrali aj gréckokatolíci – komunisti ako napr. Ivan Rohaľ Iľkiv. Na zinscenovanom sobore 28. apríla 1950 v Prešove
oficiálne deklarovali zánik Gréckokatolíckej
cirkvi a návrat k pravosláviu. Nerátali však so
vzoprením sa biskupov, kňazov a veriacich.
Obaja biskupi Pavel Gojdič aj Vasiľ Hopko
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do Pravoslávnej cirkvi odmietli prestúpiť.
Podobne sa rozhodli aj kňazi, ba aj časť
tých, ktorí spočiatku prejavili súhlas, to pod
vplyvom ilegálneho vedenia Cirkvi odvolala.
Veriaci nemali na výber a boli po tzv. sobore
pokladaní za pravoslávnych. V skutočnosti
to však odmietali a z veľkej časti sa utiekali
k Rímskokatolíckej cirkvi alebo pokračovali
v náboženskom živote bez kňaza, a to buď
vo vlastnom chráme, alebo na posvätených
miestach, akými boli kaplnky, cintoríny,
prípadne miesta pri krížoch. Časť však predsa
akceptovala pravoslávie. Biskupov a kňazov,
ktorí odmietli, najprv komunisti internovali
a potom buď uvrhli do väzenia, alebo aj
s rodinami vysťahovali do vzdialených oblastí
v Čechách a na Morave, kde predtým žili
odsunutí Nemci. Cirkev však žila v ilegalite. Kňazi mysleli na svojich veriacich
a veriaci na svojich kňazov. V praxi to
vyzeralo tak, že svojich kňazov v internačných táboroch alebo vo vyhnanstve
podporovali hmotnými darmi, a, naopak,
mnohí kňazi riskovali väzenie alebo
pokuty, nerešpektovali zákaz pobytu
na Slovensku a svojich veriacich tajne
navštevovali, vysluhovali im sviatosti krstu, manželstva, zmierenia alebo Eucharistie. Ilegálne vedenie, reprezentované v 50.
rokoch Ivanom Ljavincom, Jánom Hirkom, Mironom Petrašovičom a Teodorom
Rojkovičom, sa snažilo udržať gréckokatolícku identitu a dosiahnuť legalizáciu
likvidovanej cirkvi. Na ich podnet viacerí
kňazi odvolávali svoj prestup na pravoslávie a radšej volili vyhnanstvo. Veriaci
písali petície, podmieňovali svoju účasť
vo voľbách alebo vstup do JRD obnovením činnosti Gréckokatolíckej cirkvi.
Dané snaženie v spojení s vyjednávaním
Vatikánu napokon prinieslo prepustenie

HISTÓRIA

Exhumácia pozostatkov vladyku Pavla Petra Gojdiča v Leopoldove

Vzoprenie sa totalite

biskupa Vasiľa Hopka z väzenia a v roku 1968
vláda Československej socialistickej republiky
aj vydala vytúžené povolenie činnosti Gréckokatolíckej cirkvi.
Osemnásť rokov útlaku a vytrvalého
odporu prinieslo mučenícku smrť vo väzení
biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi OSBM
v roku 1960, rok pred ním zomrel prešovský
farár Miron Petrašovič a v roku 1958 redemptorista Metod Dominik Trčka CSsR. Kňazi
sa z vyhnanstva mohli na Slovensko vrátiť
koncom 50. a začiatkom 60. rokov. Nesmeli
sa však zdržiavať na východnom Slovensku.
Mnohí sa ani nedožili obnovy svojej milovanej cirkvi.
Osemnásť rokov nekompromisného
prenasledovania poukázalo na dôležitosť
duchovnej vyspelosti veriacich a vernosti
duchovenstva. Len ich vzájomná spolupráca
a dôvera v Božiu pomoc dokázala odolať
zničujúcim postupom totalitného režimu
a v rozhodujúcom momente dosiahnuť
víťazstvo. Ide o veľmi dôležitú skúsenosť
našej cirkvi, v ktorej si kňazi a veriaci boli
takí blízki ako nikdy predtým. Táto jednota s Bohom a Cirkvou, skúsenosť živého
spoločenstva schopného riskovať pre dobro
brata a sestry, túžba po duchovných dobrách – sviatostiach a službe kňaza (platilo to
aj opačne a prejavovalo sa to v túžbe kňaza
po veriacich a vysluhovaní sviatostí – sprostredkovaní duchovných dobier veriacim),
je inšpiratívna aj v súčasnosti. Je to výzva
a návod, akým smerom viesť pastoračné
snaženie, aby sme ako živé spoločenstvo, živá
Cirkev boli na prospech nábožným alebo
menej nábožným spoluobčanom, a napokon
aj celej našej vlasti.

6. ROČNžIK PEŠEJ PžžUTE

k relikvižžam bl. mucenika
DOMINIKA METODA TRČKU C.Ss.R.

TRASA PUTOVANIA:

Nižžzny Hrabovecžž – 06:15
2 Poša – 08:00

1

3

5

7

Niznžy Hrušov – 09:20
4 Vybuchanec – 10:40
Lesnžže – 12:00
6 Suche – 14:10

25. AUGUST
cca 25 km

Topožlany – 15:40

OR
8 PRICHOD do BAZILIKY MIN
v Michalovciach –

www.dmt.sk
7:00

OKOLO 1

,,Neste si vzájomne bremená, a tak naplnít
e Kristov zákon.“ (Gal 6, 2)
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IKONOPISECTVO

Charakteristika ruských
IKONOPISECKÝCH ŠKÔL
História ruského ikonopisectva je nerozlučne spätá s rozvojom kultúry ruských kniežatstiev
v Suzdali, Rostove, Novgorode, Moskve či Pskove. Majstri týchto stoličných miest Rusi vytvárali umelecké diela, ktoré spájali všeobecné duchovné princípy a ikonopisecký kánon,
ale rozdiely boli v jednotlivých námetoch, kompozíciách či maľbe.
Milan Gábor
foto: radiovera.ru
JJ

Pskov
Toto mesto na severozápade Ruska, neďaleko hraníc s Estónskom a Lotyšskom patrí
medzi najstaršie ruské mestá. Pskov sa prvýkrát spomína už v roku 903 v Nestorovom
letopise Povesť vremennych let. Podobne ako
Novgorodu aj Pskovu sa podarilo vyhnúť
tatárskemu jarmu, čo sa pozitívne prejavilo
v rozkvete kultúry v období 13. – 15. storočia.
Do roku 1348 Pskov patril medzi novgorodské periférie. Na základe Bolotovského
dohovoru prijal Pskov absolútnu samostatnosť, pretvoriac sa na rovnoprávne politické
centrum, nezávislé od Veľkého Novgorodu.

Najstaršie zachované pskovské
ikony
Je pravdou, že pskovské ikony z 12. storočia sa nezachovali. Dodnes nebola žiadna
z ikon tohto obdobia objavená, aj keď je
známe, že už v polovici 12. storočia grécki
umelci, ktorí prichádzali na toto územie,
spoločne s miestnymi majstrami pracovali
na výmaľbe Katedrálneho chrámu Premenenia Pána v Pskove (Preobraženský sobor).
Medzi najstaršie zachované pskovské ikony
patria: Bohorodička Hodigitria; sv. prorok
Eliáš s klejmami (výjavmi zo života) a Zosnutie Bohorodičky.

Pskovská ikonopisecká škola
Je charakteristická uprednostňovaním
hutnejších, tmavších farieb, pretože v Pskove
mali k dispozícii príslušné minerály. Tvary
postáv sú silnejšie a masívnejšie, čo pôsobí
dojmom určitého archaizmu, kompozície
však zostávajú stále jasné. Umelecký jazyk
pskovských ikon je expresívny. Týmto sa
líši od harmonického a uhladeného jazyka
moskovských ikon. Treba zdôrazniť, že zo
všetkých staroruských ikonopiseckých škôl
bola pskovská škola najdemokratickejšia
v duchovnej rovine a najbezprostrednejšou
a impulzívnou vo formách vyjadrenia.
V procese formovania pskovskej ikonopiseckej školy rozlišujeme štyri obdobia:
1. najstaršie obdobie: koniec 13. storočia –
polovica 14. storočia;
2. koniec 14. storočia – 15. storočie;
3. 15. storočie – polovica 16. storočia;
4. polovica 16. storočia – koniec 16. storočia.

18

Bohorodička Hodigitria
Zobrazuje Božiu Matku po pás s dieťaťom
Kristom sediacom na jej ľavej ruke. Kristus
žehná pravicou a v ľavici drží červený zvitok.
Maforion Bohorodičky je tmavohnedý.
Chitón Krista je svetlohnedý a himation
tmavomodrý. Nimby Krista aj Bohorodičky
sú svetložlté. V krížovom nimbe Krista sú

zobrazené drahocenné kamene. Ikona je
namaľovaná technikou vaječnej tempery
na lipovej doske (130 x 102 cm). Pochádza
z Cerkvi sv. Mikuláša v Pskove a v súčasnosti
sa nachádza v Tretiakovskej galérii v Moskve.

Svätý prorok Eliáš
V centrálnej časti ikony je zobrazený sv.
prorok Eliáš ako starec so sivými dlhými
vlasmi a bradou sediaci medzi kopcami.
Načúva Božiemu hlasu, ktorý neprichádza
k prorokovi v burácajúcom vetre či zemetrasení, ale vo vánku. Ojedinelá kompozícia je
ilustráciou biblického textu: „On (Boh) mu
(Eliášovi) povedal: ,Vyjdi a postav sa na vrchu pred Pána!‘ Práve prechádzal Pán. Pred
Pánom išiel vietor, veľký a prudký, ktorý trhá
vrchy a láme skaly. Ale Pán nebol vo vetre.
Po vetre zemetrasenie, ale Pán nebol v zemetrasení. Po zemetrasení oheň, ale Pán nebol
v ohni. A po ohni tichý, lahodný šum“ (1 Kr
19, 11 – 12). Viac rozšírenou je kompozícia sv.
proroka Eliáša na púšti, ktorého v čase sucha
kŕmi krkavec. Táto kompozícia vychádza
z biblického textu: „Vtedy Tesban Eliáš z Tesbe v Galaáde povedal Achabovi: ,Ako žije
Pán, Izraelov Boh, v ktorého službe stojím,
nebude v týchto rokoch rosa ani dážď, iba
na moje slovo.‘ Potom ho Pán oslovil: ,Odíď
odtiaľto, obráť sa na východ a skry sa pri potoku Karit, ktorý je na východe od Jordána!
Z potoka budeš piť a krkavcom som prikázal,
aby ťa tam živili.‘ Odišiel teda a urobil podľa
Pánovho pokynu. Išiel a usadil sa pri potoku
Karit, ktorý je východne od Jordána. Krkavce
mu prinášali chlieb a mäso ráno a chlieb
a mäso večer a z potoka pil“ (1 Kr 17, 1 – 6).
Eliáš je na ikone odetý v tmavobordovom
chitóne a sivozelenom himatione. Sedí
uprostred červených kopcov posiatych kvetmi. Centrálny výjav je v hornej časti ikony
doplnený o ikonu Deésis so siedmimi posta-
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vami zobrazenými po pás. V ľavom hornom
rohu ikony z pohľadu nazerajúceho je sv.
apoštol Peter, rad dopĺňa archanjel Michal,
Bohorodička, centrálne je zobrazený Kristus
a po jeho ľavici s pohľadmi upretými k nemu
sú zobrazení sv. Ján Krstiteľ, archanjel
Gabriel a sv. apoštol Pavol. Po stranách ikony
a v jej dolnej časti je dvanásť klejm – výjavov
zo života sv. proroka Eliáša usporiadané
sprava doľava:
1. Sv. prorokovi Eliášovi, spiacemu na lôžku, sa zjavil anjel, ktorý mu tlmočí Božiu
vôľu.
2. Savach, otec Eliáša, sa rozpráva s dvoma jeruzalemskými kňazmi o zázračných
udalostiach spájajúcich sa s narodením jeho
syna.
3. Eliáš prosí Boha, aby potrestal bezbožných Izraelitov za modloslužbu suchom.
4. Eliáš sa v Sarepte stretáva s vdovou.
5. Eliáš v dome vdovy sedí za stolom.
6. Eliáš vzkriesil vdove syna.
7. Abdiáš, sluha izraelského kráľa Achaba,
sa stretáva s Eliášom a pozýva ho ku kráľovi.
8. Eliáš usvedčuje kráľa Achaba.
V spodnej časti ikony sa na zvyšných štyroch klejmách zachovali kontúry neskoršie
namaľovaných postáv, ktoré boli pri reštaurovaní ikony v dvadsiatych rokoch minulého
storočia očistené. Fragmentovo sa zachovali
neveľké časti pôvodných scén zo života sv.
Eliáša:
9. Prinášanie zápalnej obety na vrchu
Horeb.
10. Eliáš poráža pohanských kňazov.
11. Eliáš aj so svojím žiakom prorokom
Elizeom prechádzajú Jordán.
V poslednom, 12. klejme sa nezachovalo
nič, ale môžeme predpokladať, že tam bol
výjav vystúpenia Eliáša na nebo na ohnivom
voze.
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Ikona sv. proroka Eliáša s výjavmi zo života pochádza z Cerkvi
sv. proroka Eliáša v obci Vybuty
neďaleko Pskova. Je to najstaršia
ikona spomedzi tých, ktoré môžeme považovať za ikony pskovskej školy, nezávislé od pamiatok
Novgorodu, nehľadiac na to, že
Pskov bol súčasťou Novgorodskej
eparchie a bol podriadený arcibiskupovi Veľkého Novgorodu
a Pskova. Výnimočnosť pamiatky
spočíva ja v tom, že táto ikona je
najstaršou zachovanou ruskou
ikonou s klejmami (výjavmi
zo života) a jednou z najstarších v umení Byzancie (staršie
byzantské ikony s klejmami sú
známe z prelomu 12. a 13. storočia
a zachovali sa v Monastieri sv.
Kataríny na Sinaji).
Ikona je namaľovaná technikou
vaječnej tempery na sosnovej
doske s rozmermi (141 x 111 cm).
V súčasnosti sa aj ona nachádza v Tretiakovskej galérii v Moskve.

Zosnutie Bohorodičky
V centre kompozície je umiestnený Kristus
obklopený modrou mandorlou. Stojí pri lôžku Bohorodičky a v rukách drží dušu Božej
Matky v podobe zavinutého dieťaťa. Okolo
mandorly Krista je osem cherubínov. Lôžko,
na ktorom leží Bohorodička, je tmavobordové, prikryté bielou pokrývkou. Po stranách
lôžka stoja zhromaždení apoštoli, rozdelení
do dvoch skupín, pričom jedna je pri hlave
a druhá pri nohách Bohorodičky. Skupina
apoštolov zhromaždená v ľavej časti ikony
pri hlave Bohorodičky je doplnená o postavy dvoch biskupov. V hornej časti ikony je
nad oboma skupinami apoštolov zobrazené
na budove jedno okno, v ktorom sa nachádza
ženská postava. Na freskách v kompozícii
zosnutia z obdobia polovice 12. storočia v Sobore Premenenia Pána (Spaso-preobraženský
sobor) Mirožského monastiera v Pskove sa
taktiež v oknách budov nachádzajú postavy
žien. Pozadie ikony je v zelenožltom odtieni.
Ikona je namaľovaná technikou vaječnej
tempery na sosnovej doske s rozmermi
(135 x 100 cm). Pochádza z Cerkvi Zosnutia
Bohorodičky na Paromene v Pskove postavenej v roku 1444. Možno predpokladať, že
keďže ikona pochádza z konca 13. storočia,
pravdepodobne do cerkvi na Paramone bola
prenesená z oveľa staršej cerkvi. Aj túto ikonu možno v súčasnosti vidieť v Tretiakovskej
galérii v Moskve.

Cestovná agentúra BYZANT
Hlavná 3, 080 01 Prešov
e-mail: info@cabyzant.sk
tel.: 051 756 26 68, 0903 982 380

Ďakovná púť Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris
na Slovensku
pri príležitosti 200. výročia vzniku
Prešovskej eparchie, 50. výročia obnovenia
Gréckokatolíckej cirkvi a 10. výročia jej
povýšenia na metropolitnú cirkev

RÍM autobusom
3. − 9. október 2018
Cena: 345 eur
Program púte:
1. deň – streda: Odchod z Prešova v dopoludňajších hodinách, tranzit cez krajiny EÚ, noc v autobuse
2. deň – štvrtok: V ranných hodinách príchod
do Loreta. Bazilika, ktorej dominuje Santa Casa
– Dom Svätej rodiny, miesto vzniku Loretánskych
litánií, čas na individuálnu modlitbu a nákupy suvenírov, presun do San Giovanni Rotondo, večera
a nocľah.
3. deň – piatok: Raňajky. Prehliadka kláštorného
komplexu, kde žil sv. Páter Pio – návšteva hrobu,
múzea, novej baziliky, popoludní presun do okolia
Ríma, večera a nocľah.
4. deň – sobota: Raňajky. Účasť na osobitnej
audiencii so Svätým Otcom Františkom pre
gréckokatolíkov, slávnostná archijerejská svätá liturgia, bazilika S. Maria Maggiore, voľný program,
večera a nocľah.
5. deň – nedeľa: Raňajky. Lateránska bazilika,
Sväte schody, Anjel Pána, slávnostná archijerejská svätá liturgia, Bazilika sv. Petra vo Vatikáne,
Španielske námestie, večera a nocľah
6. deň – pondelok: Raňajky. Bazilika sv. Pavla
za hradbami, Koloseum, Kapitol. V popoludňajších
hodinách odchod na Slovensko.
7. deň – utorok: Príchod na Slovensko v skorých
ranných hodinách.
Cena zahŕňa: doprava klimatizovaným autobusom, 4x ubytovanie s polpenziou, služby po slovensky hovoriaceho sprievodcu, poistenie CK
proti insolventnosti
Cena nezahŕňa: komplexné cestovné poistenie
12 eur, vstupy približne 30 eur, trojdňový lístok
v Ríme MHD 20 eur, fakultatívne výlety mimo
programu
Zmena programu vyhradená.
TERMÍN PRIHLÁSENIA DO 31. JÚLA 2018
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Litmanová
4. – 5. a u g u s t 2018

PROGRAM HLAVNEJ PÚTE NA HORE ZVIR V LITMANOVEJ
sobota 4. august 2018
10.00
10.30
15.00
15.30

16.00
16.30
17.00
18.00
20.30
22.30
24.00

Posvätný ruženec
Svätá liturgia
Korunka Božieho milosrdenstva
Svedectvo Kristíny, manželky gr. kat. kňaza
z Ukrajiny – pre manželky kňazov
v Aule sv. Jána Pavla II.
Posvätenie vody
Posvätný ruženec
Veľká večiereň s požehnaním lítijných darov
Archijerejská svätá liturgia (cirkevnoslovanská)
Katechéza – otec Max Kašparů – Nebojme sa
otvoriť svoje srdcia Kristovi. Viera a odvaha
Krížová cesta
Svätá liturgia (slovenská) a eucharistická
adorácia – celonočné bdenie

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 – Mons. Peter Šturák – Jubilejný rok
vo svetle výročí Prešovskej archieparchie
9.30 Posvätný ruženec
10.30 Archijerejská svätá liturgia s myrovaním
– hlavný slúžiteľ vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup
metropolita, slávnostný kazateľ J. E. kardinál Jozef Tomko
SPOVEDANIE: sobota od 16.00 do 24.00 hod.
nedeľa od 8.00 hod. do konca púte

Pútnické centrum, tel.: 0903 982 828 • www.horazvir.sk

Grafický návrh a výroba: © Sanzi

nedeľa 5. august 2018

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV,
Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky KLOKOČOV
VÁ S P O Z ÝV A
na celoeparchiálnu odpustovú slávnosť

11. – 12. AUGUSTA 2018
PIATOK
16.00 Duchovná obnova
17.00 Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie
a oslobodenie

SOBOTA
16.00
17.00
18.00
19.15
20.00

Deviata hodinka a malá večiereň
Malé svätenie vody
Veľká večiereň s lítiou
Mládežnícky ruženec
Archijerejská svätá liturgia, diakonská vysviacka,
dialógy, myrovanie
22.30 Krížová cesta mladých, duchovný program mladých
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03.30
04.30
05.30
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07.30
09.00
09.15
10.00

Svätá liturgia (slovenská) s panychídou
Akatist k Bohorodičke – Nevyčerpateľnej čaši
Polnočnica
Eucharistická poklona – adorácia v chráme
Prosebný kánon k Bohorodičke – paraklis
Moleben k Presvätej Bohorodičke
Utiereň a prvá hodinka
Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)
Tretia hodinka
Posvätný ruženec
Archijerejská svätá liturgia – kazateľ Ing. Mgr. Marián KUFFA, Dr. h. c.
predstavený a štatutár Inštitútu Krista Veľkňaza
12.00 Šiesta hodinka
Gréckokatolícky farský úrad Klokočov
Tel.: 056 649 25 08 0911 105 908

VÝROČIA

Tajomstvo prestolného obrazu
JJ

Kveta Šebejová

foto: redemptoristi.nfo.sk
Pred rokom, 18. augusta 2017, uplynulo 60
rokov od slávenia prvej liturgie v novopostavenom Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v obci Záhor. V obci ležiacej necelý
kilometer od mesta Užhorod, na pevne
stráženej hranici. Väčšinu obyvateľstva
tvorili kalvíni. Už v 17. storočí tu stál chrám
Reformovanej cirkvi, do ktorého chodili
veriaci z mesta, a naopak gréckokatolíci mali
svoj chrám v meste. Zvony bolo
dobre počuť, cesta bola krátka
a príjemná.
Politici rozhodli ináč. Po druhej svetovej vojne náhle odčlenili
14 000 km2 k ZSSR. Pevne uzavreli
hranicu a po rokoch márnych nádejí aj zúfalstva cirkevníci uverili,
že je to asi navždy. Malá komunita
gréckokatolíkov aj dodnes veľmi
aktívna, súdržná sa dala do budovania chrámu v období najväčšej
ateizácie. V Československu viac
ako dvadsať rokov nebola postavená nijaká cirkevná stavba.
Dodnes nevieme, kto vybavil
povolenie, ako pozháňali stavebný materiál, odkiaľ boli kamene,
drevo, lebo na nekonečnej rovine
mimo štrku na rieke niet ničoho.
Za jediný rok bez zbierok, bez dotácií stál
chrám. Postavený s primitívnym náradím
a holými rukami. Hlboko sa skláňame pred
všetkými, ktorí prispeli k výstavbe.
Jeden rok bol oltár bez obrazu, predajne
ako dnes neboli, v domácnosti nikto nevlastnil vhodný obraz. Môj starý otec, ostrieľaný
legionár, ktorý bojoval v dvoch svetových
vojnách, americký občan, ktorý sa nestihol
vrátiť do USA, neexistujúca osoba pre vtedajšie úrady, sa poznal s Demetrom Hapákom,
ktorý sa prisťahoval z Podkarpatskej Rusi
za prácou a býval v neďalekej obci Pinkovce.
Ich syn, výtvarný umelec, v tom čase pôsobiaci na vysokej škole, odchovanec umelcov,
ako bol D. Millý, J. Mudroch, K. Sokol, pražský Ján Želibský, často navštevoval rodičov.
Starý otec ho poprosil, aby namaľoval obraz,
lebo nijaký nemajú ani sa nedá kúpiť.
Som rada, že po dlhých rokoch som
po smrti starého otca našla jeho posolstvo
a podrobnosti o tomto obraze. Nikdy o tom
nerozprával, ale iste chcel, aby sme sa to raz
dozvedeli. Štefan Hapák mu v noci tajne
doniesol obraz v plachte so senom, aby sa
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neprezradil. Obraz maľoval tajne, aby to ani
rodičia nevedeli. Aby sa nepreriekli, lebo
taký obraz znamenal nielen koniec pedagogickej činnosti, ale Jáchymov bol istý. Keď
sa starý otec pýtal, koľko platí, povedal mu:
„Jany bači, vy sa dobre rozumiete politike, ale
umeniu ani zamak, tak si myslite, že je zadarmo.“ Ešte v tú noc starý otec tajne otvoril
dvere, zavesil obraz nad oltárny stôl a nikto
sa nič nepýtal, nikto o tom nerozprával.
Obraz tam visel desiatky rokov. Na prednej
strane signovaný v azbuke C. G. 1958. Semtam pri veľkom upratovaní niekto poznamenal: „To niekto podobný svätému Cyrilovi
nám ho poslal.“ Keď som v roku 1996 našla
zápis o tomto obraze, požiadala som vtedajšieho správcu farnosti otca Marka Rozkoša
o dovolenie zvesiť obraz a odniesť ho majstrovi. Ukázať a poprosiť o zreštaurovanie,
lebo za štyridsať rokov farby stratili jasnosť.
Majster Hapák sa veľmi potešil obrazu aj
môjmu rozprávaniu. Musela som mu sľúbiť,
že pokiaľ bude žiť, nikomu o obraze nepoviem. Smial sa: „Ej, to bol figliar, ten tvoj
dedo, aj špiónom by prešiel cez rozum.“ Keď

som sa pýtala, ako
ho mám odmeniť
za obnovu obrazu,
dostala som odpoveď: „Ja som dostal
odmenu už dávno,
ešte pred obrazom. Mám talent,
skvelú rodinu,
dobrých priateľov,
čo viac si môže
človek priať.“
Tak ako je snom každého architekta urobiť
projekt chrámu, tak je snom každého maliara, aj najväčšieho ateistu namaľovať oltárny
obraz, nie obraz do depozitu alebo ako
bankovú záruku, alebo príležitostný výstavný
exponát, ale vyložený na oltári. Ťažko opísať
taký umelecký sen. „A ešte aj ty si ma veľmi
potešila.“ Presvedčila som ho, aby na zadnú
stranu obrazu napísal krátke vyznanie. To
ešte netušil, že bude po ňom pomenovaná
aj ulica na sídlisku Sekčov v Prešove. Naozaj,
čo viac si človek môže priať. Majster Hapák
zomrel náhle vo veku 76 rokov. Šesť mesiacov po našom stretnutí.
V roku 2013 doc. Zuzana Osavčuková-Hapáková, sestra majstra, napísala knihu o jeho
živote a diele. Keď tvoril, nikdy sa neskrýval,
ale v knihe nebola ani zmienka o tomto obraze. Bola som za ňou osobne, lebo taký obraz
si iste zaslúžil pozornosť. Bola veľmi prekvapená. Nemala ani tušenie, že také dielo
existuje, a to učili na tej istej fakulte, tej istej
katedre. Vďaka, majstre, nielen za obraz, ale
aj za skromnosť a odvahu.

www.casopisslovo.sk

Jeden
Z DVANÁSTICH
Svätý Otec František vymenoval 5. júla 2018 otca Mariána
Andreja Pacáka CSsR za nového biskupa Eparchie svätých
Cyrila a Metoda torontských Slovákov byzantského obradu.

Juraj Gradoš
foto: J. Gradoš, archív M. A. Pacáka CSsR
JJ


Kto ovplyvnil vaše povolanie
a kedy ste sa rozhodli vstúpiť k otcom redemptoristom?
No istotne môj ujo − redemptorista Štefan
Ištvaník. Keď prišiel k nám on alebo jeho
sestra služobnica Pavla Anna Ištvaníkova, boli
aj všedné dni pre nás sviatočnými. A v čase
socializmu to bola pre nás akoby nedeľa. Bolo
úžasné to zažívať a mať takýchto príbuzných.
Ako dieťa som svoje povolanie veľmi nevnímal.
U mňa rástlo postupne. Až v treťom, štvrtom
ročníku gymnázia som si začal klásť vážne
otázky týkajúce sa ďalšieho života. Vtedy som
sa vnútorne rozhodol vstúpiť do služby Kristovi.
Ale vždy s takou poistkou, že ak niečo, tak sa
vrátim. Túto službu som vnímal iba nejasne.
Ale isto ako niečo slobodné, bez nátlaku. Vtedy
som začal randiť s jedným dievčaťom, ale keďže
som sa krátko na to rozhodol pre kňazstvo, tak
som sa s ním v pokoji rozišiel. Nechcel som ju
klamať. Keď som už bol rozhodnutý pre túto
cestu, Boh mi poslal do cesty istého človeka,
ktorý sa ma spýtal, či už mám jasno, kým chcem
byť. Ja že áno, že kňazom. A on sa pýtal ďalej:
„A takým, ako je tvoj ujo?“ Povedal som: „Áno,
takým.“ A tak som začal kontaktovať redemptoristov a pred maturitou môjho uja. Celé leto
som potom bol u neho a pomáhal som prerábať michalovský monastier. Ale aby som bol
úprimný, istý podiel na povolaní majú aj ďalší
redemptoristi, napríklad otec Roško. Keď prišiel
k nám, ako deti sme mali o zábavu a program
postarané. Tiež k nám chodieval otec Lazor aj
terajší biskup Milan Chautur CSsR ako bohoslovec a neskôr kňaz.
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Aká je história vášho rehoľného
mena?
Keď som sa 24. apríla narodil, akosi mnohým
napadlo, že by som sa mal volať Juraj. No moja
mamka si želala pre svoje dieťa mariánske
meno, a tak som dostal meno Marián. Pre mňa
najkrajšie na svete. Pri krste však rodičia dávali
deťom dve mená. Moje druhé bolo Andrej
po otcovi. V bežnom živote som používal iba to
prvé. Zaujímavé je, že mám brata, ktorý sa volá
Ondrej Marián – opačne ako ja. Vtedy si rodičia
na základe dokumentov mysleli, že náš otec sa
volá Ondrej. Po rokoch som zistil, že dokonca aj
na matričnom úrade je zapísaný ako Andrej. Asi
niektorý horlivý úradník poslovenčil jeho meno.
Keď si niektorí rehoľní spolubratia pri zložení
prvých alebo večných sľubov vyberali rehoľné
meno, ja som sa rozhodol, že si svoje meno nebudem meniť, ale prijal som celé meno, ktoré
som dostal pri krste. Odvtedy mám ako rehoľník meno Marián Andrej. Obe mená znamenajú
pre mňa veľa. To prvé ma spája Máriou, ktorá
je mi veľmi blízka. To druhé symbolizuje nielen
moju rodinu, keďže je otcovým menom, ale aj
moju Gréckokatolícku cirkev tej pôvodnej tradície, ktorej patrónom je práve apoštol sv. Andrej.
Cez východný variant tohto mena sa zároveň
hlásim k svojim predkom zo Závadky, Poráča
a iných pôvodne rusínskych obcí na Spiši. Je to
pre mňa naozaj silné meno. A cez úctu k nemu
sa zmenil aj môj vzťah k symbolom, ktoré sv.
Andreja sprevádzajú, napríklad aj k svätoandrejskému krížu.


Kým boli pre vás rodičia?
Nedá sa slovami opísať, čo k nim cítim a za čo
som im vďačný. Od detstva mi do srdca vštepovali základné hodnoty života, aby som vedel,
čo je láska a spravodlivosť. Od nich som to

nielen počul, ale videl som to aj v ich životoch.
S láskou mi vštepovali skutočnosť, že my sme
gréckokatolíci, čo mi aj patrične vysvetľovali.
Vtedy ešte nebola v Spišskej Novej Vsi zriadená
naša farnosť. Patrili sme pod Levoču. Preto
sa sväté liturgie slávili iba v nedeľu a sviatky.
Aj tento fakt naša rodina odhalila až neskôr.
Možno aj tým, že v čase zrušenia našej cirkvi sa
moja mamka veľmi spojila s Rímskokatolíckou
cirkvou, aby mohla zotrvať vo vernosti pápežovi.
Keď otec zomieral, mohol som s ním stráviť veľa
času a asistovať mu v posledných mesiacoch
života. A hoci práve v okamihu smrti som tam
nebol, odišiel po polnoci na Veľký pondelok
do neba obklopený svojimi blízkymi. Ja som
s ním strávil skoro celú predošlú noc. Môžem
povedať, že je tu stále pri mne. Ja to tak cítim.
Keď sme sa ako deti medzi sebou hádali, práve
on ako autorita vstúpil do hádky. Nikdy nedal
za pravdu niekomu z nás, ale vysvetlil nám
podstatu celej záležitosti. A aj to, že si máme
vždy za každých okolností prepáčiť a ospravedlniť sa. Obaja. Ako dôkaz zmierenia sme si mali
podať ruky. To sa neraz, keď sme boli ako deti
urazení, ešte dalo. Ale mali sme sa aj pobozkať,
a to vždy išlo cez krokodílie slzy. Takto nás ocko
učil láske a odpúšťaniu, čo nám ostalo do dnešného dňa. Ocko ma veľa naučil: pracovať,
ovládať sa a veriť v Boha. Chcel, aby jeho deti
boli dobrými ľuďmi. Zabezpečil pre všetky svoje
deti každodenný chlieb a primerané vzdelanie.
Od neho viem všetko podstatné. A keď zomrel,
tak na pohrebe mi veľa ľudí hovorilo, ako si ho
vážia, lebo nikdy neprešiel okolo človeka, aby sa
s ním nepozhováral, aby ho nepozdravil. Silno
vnímali jeho ľudskosť.
Podobne by som mohol hovoriť i o mamke.
Mali sa radi a boli jednotní. Ďakujem Bohu,
že som mohol dostať lásku od týchto dvoch
veľkých osobností v mojom živote.

www.casopisslovo.sk

navštevovali aj kostol. Určite aj to spôsobilo,
že do dnešného dňa mám rád západný obrad,
pričom to svoje si cením ako dedičstvo mne
vlastné, lebo je to moja identita od detstva.
Rodičia mi už v detstve vysvetlili, že sme gréckokokatolíci, že máme vlastný obrad, ale patríme
do Katolíckej cirkvi a pápež je našou hlavou.


Čo sa vám vybaví pri názve Stará
Ľubovňa?


Ako sa žilo v takej veľkej komunite
súrodencov?
To sa pýta každý. No ono to prichádzalo pomaly.
Najmladšia sestra sa narodila v roku 1992, keď
som už bol v seminári. Je krásne pamätať si,
ako do rodiny prichádza nový brat alebo sestra.
A nikdy nezabudnem, ako bola moja mamka
šťastná zakaždým, keď jej Boh dal nové dieťa.
Preto nerozumiem, ako môže brat alebo sestra
žiarliť na svojho súrodenca. A mamkina radosť
sa prenášala na všetky jej deti. Pre mňa to bolo
niečo úplne prirodzené a normálne. Nikdy sme
neriešili, koľko nás je. Vnímali sme to, že sme
svoji, a viac nám nebolo treba. Ako sa rodina
postupne rozrastala, zvykali sme si na nové
situácie. V dome bolo najprv realizované iba
prízemie, potom rodičia svojpomocne pripravili
podkrovie. A aj keď nás bolo veľa, každý mal
svoj kútik, kúsok svojho súkromia. Za dverami
mal svoju skrinku, ktorá bola iba jeho. A tak,
ako to v takom kolektíve býva, nielen sme sa
modlili. Stalo sa, že sme pri hašterení a bitke
rozbili sklo na dverách. Okamžite sme ukončili
spor a spoločne, a čo najrýchlejšie riešili, ako
to dať do poriadku. Poupratovali sme, ja som
išiel dať vyrezať nové sklo a založil som ho. Aj
keď si rodičia nič nevšimli, po príchode mamky
sme sa priznali, čo sme urobili. Práve k takejto
súdržnosti nás rodičia viedli odmala. Alebo ak
sme dostali nejakú sladkosť, tak sme si ju delili
s rodičmi a súrodencami rovným dielom. Bolo
jedno, aké to niečo na delenie bolo. Nie vždy sa
dalo, a vtedy sa rodičia z lásky zriekli svojho podielu, len aby sme my mali rovnako. To platilo aj
vtedy, keď dostal sladkosť iba jeden z nás, zvyčajne najmladší. Dokonca pre tých súrodencov,
ktorí boli v danej chvíli mimo domova, napr.
na internáte, sme ich podiel odložili a dostali ho
po návrate. Na narodeniny alebo meniny nám
mamka s ockom kupovali také dary, aby sme
z nich mali úžitok všetci. A bolo bežné, že sme
si navzájom dávali napríklad jablko, pomaranč
či iné ovocie. Oslávenec nakoniec pomaranč
podaroval nám a všetci sme sa hostili. Preto
dnes nevieme, čo je lakomstvo. So všetkým sa
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dodnes vieme podeliť. Aj vďaka tomu sme súdržná rodina a do dnešného dňa sa máme radi.
Výhodou bolo aj to, že otcovi rodičia bývali
takmer oproti nám. A keď susedný dom ponúkli
na predaj, rodičia ho kúpili. Vtedy sme si ho
upravili. Každý robil, čo vedel a čo mohol. No
a po oprave sme my starší chlapci v ňom bývali.
Bol som vtedy maturant.
Samozrejme, takéto súžitie sa neobišlo bez
deľby povinností a rodičia vždy dohliadali, aby
sme tú svoju vždy splnili. Až tak sme mohli ísť
von či inak sa zabaviť.


Ako ste prežívali svoju identitu
v detstve vy?
S rodičmi sme chodili na všetky nedeľné bohoslužby a cez týždeň tiež. Spočiatku sme chodievali s rodičmi do rímskokatolíckej farnosti, lebo
nik nevedel, že do Spišskej Novej Vsi raz v týždni
prichádza aj gréckokatolícky kňaz z Levoče. Keď
sa rodičia od vtedajšieho rímskokatolíckeho
kaplána dozvedeli, že sa v malom kostole každú
nedeľu a sviatky slávia aj gréckokatolícke liturgie, začali sme v tieto dni chodievať už k našim.
Mohol som mať vtedy asi šesť rokov. Spočiatku
to bolo raz v týždni, vo sviatky a prvý piatok.
Postupne sa budovala terajšia miestna farnosť.
Stále sme v týždni, keď naša liturgia nebola,

Stará Ľubovňa bola, je a ostane spätá s redemptoristami a ja s ňou. Je to pre redemptoristov
výnimočné mesto, lebo tu sa zrodila ich misia.
Je to ako naše dieťa. Vedeli sme, že potrebujeme nielen monastier, ale aj zázemie – farské
spoločenstvo, ktorému by sme slúžili a ktoré
by nás podržalo. Bolo to aj prirodzené, lebo vo
vtedajších časoch bolo málo kňazov. Jednak
ako redemptoristi sme museli zredukovať
počet spravovaných farností, kde sme pôsobili,
aby sme mohli byť viac pospolu. Opustili sme
malé farnosti a sústredili sme sa ako komunita do veľkých, kde bol potrebný väčší počet
kňazov. Nám to vytvorilo možnosť žiť v spoločenstve a aj naďalej pracovať vo farnosti či
robiť ľudové misie. Ale aj tu bolo treba urobiť
rozhodnutie, vybrať jednu, dve, no najviac
tri farnosti, kde by sme si postavili aj kláštor.
A tak sme mali na výber – Stará Ľubovňa alebo
Humenné. A aj keď bolo veľmi ťažké opustiť
Humenné, zostali sme v Starej Ľubovni. Tu
nakoniec bolo aj miesto, kde sa stretávali bohoslovci študujúci v Poľsku, keď išli tam a späť.
Za pomoci obetavých ľudí, ktorí ich vozili na železničnú stanicu v poľskej Piwnicznej, to bolo
veľmi dobré riešenie. Začínali sme na starej fare
na Farbiarskej ulici, ktorú zabezpečil ešte otec
Ján Zavacký pôsobiaci vtedy v Litmanovej. Neskôr v roku 1993 tu vtedajší prešovský pomocný
biskup Milan Chautur posvätil náš nový Chrám
Matky ustavičnej pomoci.
Ako študent som tam pôsobil po noviciáte dva
roky, lebo miestny monastier bol po michalovskom mojím druhým domovom. Po vysviacke
som začal pôsobiť ako kaplán, i keď som mal
úprimnú túžbu ísť so svojím spolubratom
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Cyrilom Bučkom pomáhať ujovi Štefanovi
Ištvaníkovi na misie na Ukrajinu. Chcel som sa
od neho niečo naučiť a naozaj mu byť aj ľudsky
nápomocný. Spolubrat tam nakoniec išiel, ja
som skončil v Starej Ľubovni. Zažil som tam
nádherné roky pastorácie i nádherné stretnutia
s nádhernými ľuďmi. Nechal som tam kúsok
srdca. A mám z toho radosť.


Posledné vaše miesto bolo medzi
ženami.
Keď som niekomu povedal, že pôsobím ako kaplán medzi rehoľníčkami, tak som hneď počul:
„Úprimnú sústrasť.“ Alebo sa jemne pousmiali.
Všetko je však inak. Ako duchovný správca
kaplnky som nebol ich duchovným vodcom
ani spovedníkom. Duchovná správa spočívala
v modlitbe spolu so sestrami a s veriacimi, ktorí
sem prichádzajú každý deň. Klauzúrne sestry sa
pred ľuďmi neskrývajú. Dvere kláštora i kaplnky
sú stále otvorené. Prísť môže každý a kedykoľvek. Boli to spoločné slávenia utierne, večierne
a, samozrejme, eucharistie. Ak niekto potreboval spoveď alebo radu, tak som mu poslúžil. Je
to niečo ako pútnické miesto. Alebo ešte správnejšie, je to monastier, ktorý má svoje poslanie
a miesto v Cirkvi: byť duchovným útočiskom
pre ubolených a uponáhľaných ľudí. Tam každý
zakúša Boží pokoj a odchádza posilnený Božou
milosťou. Tam som pocítil, čo je a ako účinkuje
liturgická modlitba Cirkvi. Ďakujem Bohu, že
som tam mohol byť a troška viac pochopiť
hĺbku našej tradície.


Ako to bolo s vaším vymenovaním?
Pre mňa to bolo veľmi ťažké a bol som presvedčený, že sa to nikdy nestane. V istej chvíli mi
bola podaná krátka informácia, že niekto o mne
na to miesto uvažuje. Bral som to športovo,

lebo som také niečo nepripúšťal. Vedel som, že
z mojej strany je to nereálne, že to ani nechcem. Nerobil som si z toho ťažkú hlavu a žil
ďalej svoj život tak ako doposiaľ. No po istom
čase som sa začal modliť k Bohu, že mi to
nemôže urobiť. O to viac, že som začal študovať
východné právo a štúdium treba dokončiť. No
čas pomaličky a ticho plynul. Ani neviem, kedy
a ani ako, začal sa v mojom vnútri boj. Myslel
som si, že bojujem s Bohom. Ale bojoval som
sám so sebou. Pri každej liturgickej modlitbe
utierne, večierne i eucharistie som prosil Boha
o zľutovanie, aby ma už toľko netrápil a neobťažoval. Neviem, kedy sa všetko začalo a kedy
skončilo. Bolo to akoby z iného sveta, z inej
dimenzie, kde sa človek pohybuje iba mocou
myšlienok. Pamätám si len to, že jasne som videl malé momenty svojho doterajšieho života,
ktoré zrazu nabrali význam a videl som súvislosti. Všetko bolo zrazu na milimeter presné.
A to posledné, na čo si pamätám, bolo, že som

Srdečne vás pozývame na

MODLITBOVÉ DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE LAIKOV
FORMOU VEČERADLA
Cieľom je cez modlitbu ruženca a úctu k Presvätej Bohorodičke prehĺbiť
oslavu Pána Ježiša prítomného v Najsvätejšej Eucharistii a vyprosiť si
vo večeradle na príhovor Presvätej Bohorodičky nové zoslanie Svätého
Ducha.
Termín: 24. – 26. 08. 2018
Miesto konania:
Gréckokatolícky kňazský seminár bl. P. P. Gojdiča, Sládkovičova 23, Prešov
Poplatok: 38 eur
Bližšie informácie a prihlášky: 0904 738 049 (VPS).
Tešíme sa na spoločenstvo s vami a prosíme o modlitbu za všetkých, aby tieto duchovné cvičenia priniesli požehnanie pre našu metropoliu.
„Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí!“ (Fatima 1917)
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napokon padol a v agónii i bolesti som povedal:
„Rob, čo chceš, nech ma to stojí čokoľvek. Ja už
nechcem nič.“ Pocítil som, že hneď v tej chvíli
ma niekto nanovo postavil na nohy ako človeka.
Dnes viem, že to bola Božia milosť, bez ktorej sa
toto všetko nemohlo stať. Krátko nato som bol
úradne predvolaný. Položili mi konkrétnu otázku, či rozhodnutie pápeža prijímam. Vtedy som
už vysilený, ale v plnej slobode, odovzdanosti
a pri plnom vedomí povedal áno. Hlavne v slobode, lebo len tak môžeme viesť plnohodnotný
život. Neviem, čo má čaká, a nemám žiadne
plány. Všetko sa postupne dozviem. Prichádza
čas, keď budem spoznávať túto eparchiu i jej
históriu. Poznať vlastnú históriu znamená
vedieť, kto som a kam idem. Vnímam veľkú
potrebu hlbokej reflexie miestnej situácie, aby
som mohol rozpoznať, čo je správne. Zároveň
verím, že budem aj naďalej stretávať ľudí, ktorí
budú ku mne poslaní.


Na čo by nemali slovenskí gréckokatolíci zabudnúť pri svojom raste?
Mali by ostať verní sebe i svojim predkom, svojej tradícii i svojmu obradu, lebo je to drahocenný Boží poklad. Náš posvätný obrad, pochádzajúci z konštantínopolskej tradície, vyjadruje náš
a nám vlastný spôsob prežívania viery v Krista.
Tu nachádzame vlastnú identitu východného
kresťana. Ak vieme, ako máme vyzerať vnútri,
mali by sme spoznávať aj to, ako máme vyzerať
navonok. Dá sa povedať, že musíme hľadať aj
svoju vnútornú identitu a na nej budovať to, čo
vidno aj navonok. Dnes nám môže k tomu pomôcť slobodná komunikácia so Svätým Otcom
a s ostatnými východnými katolíckymi cirkvami.


O čo by ste poprosili čitateľov
Slova?
O Moleben k svätému Jozefovi za mňa
a na moje úmysly. A dodávam právnu klauzulu
(úsmev): kedykoľvek budete chcieť.

www.casopisslovo.sk

BIOETIKA

Zdravotná starostlivosť
o nezodpovedného pacienta
Jozef Glasa
foto: media.defense.gov
JJ

Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti kladie
etické otázky aj v prípadoch, keď si niekto
svojím rizikovým konaním, správaním alebo
nezdravým životným štýlom poškodzuje
svoje vlastné zdravie. Nezriedka aj veľmi
závažným spôsobom. Sú to fajčiari, užívatelia drog, alkoholici, sexuálne promiskuitné
osoby, gambleri, ľudia závislí od internetu,
počítačových hier, pornografie či mobilného
telefónu, s tetovážami, alebo piercingom. Ide
o stále mladšie vekové ročníky. Ale aj ľudia
nadmieru pohodlní či leniví, rezignovane
obézni. Bez zdravej životosprávy a rozumného stravovania. Pacienti porušujúci liečebný
režim a diétu. Tí, čo ďalej „hrdinsky“ neužívajú potrebné lieky, zanedbávajú odporúčané vyšetrenia a lekárske kontroly. Necvičia,
nešportujú, nehýbu sa.
Nezodpovednosť za vlastné zdravie je
určite závažným morálnym prehreškom. Pre
veriaceho kresťana je hriechom: prekročením prinajmenšom piateho Božieho prikázania – „Nezabiješ!“ Spovedáme sa z toho?!
Alebo aj z hriechu iného človeka, na ktorom
máme podiel? Keď nenapomenieme, keď
si nevšímame, alebo dokonca podporujeme
danú osobu v jej nezdravom správaní: „Len
si daj! Na zdravie! Ešte mu nalej! Ešte mu
nalož, má prázdny tanier! Nezapálime si?
Veď ma hádam neurazíš! Tak ešte pohárik.“
A podobne.
Medzi ľuďmi, ktorí si poškodzujú zdravie,
sú aj klienti rôznych nezodpovedných prírodných alebo ľudových liečiteľov, opovážlivých šarlatánov. Ponúkajú rôzne zázračné
bylinky. Psychotronické metódy. Prístroje
na čistenie krvi. Na narušenú bioenergiu
tela. Všelijaké kyvadielka, virgule. Posilňovače či meniče karmy. Detoxikačné kúry.
Zariekanie a veštenie. Postupy na „odkyslenie organizmu“. Drahé výživové doplnky.
A mnohé iné, neraz aj celkom bizarné, údajne liečivé prostriedky a postupy. Oklamaní
ľudia za ne vyhadzujú nemalé peniaze. Kvôli
nim môžu však zanedbať životne potrebnú liečbu. Zo strany predajcov takýchto
„alternatívnych“ prostriedkov a praktík ide
o nemorálny obchod s falošnou nádejou
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ponúkanou chorým, zúfalým ľuďom alebo
ich príbuzným. Takým, čo sa vo svojej ťažkej
situácii „aj britvy chytajú“. A dobre zaplatia.
Zneužitie núdze druhého človeka, dokonca
na vlastné obohatenie, je do neba volajúca
nemorálnosť, ťažký hriech.
Medzi ničiteľov vlastného zdravia však
patria dnes aj niektorí aktívni mladí ľudia.
Podnikatelia, manažéri, návštevníci fitness
centier. V honbe za vysnívanými, rýchlo
a bez riadneho tréningu nadobudnutými
svalmi neváhajú užívať rôzne „proteíny“,
„kreatíny“, ale aj všelijaké hormonálne prípravky. Prohormóny. Najlepšie z internetu.
Nemyslia pritom na poškodenie pečene, ba
i samotných „nafúknutých“ svalov. A na rôzne neblahé hormonálne a psychické vplyvy
(zvýšená agresivita, sexuálne poruchy a iné).
Ani snahy o umelé zvyšovanie fyzického či
psychického výkonu „vysoko-energetickými“
nápojmi, alebo zneužívanými psychofarmakami nie sú bez závažného rizika. Pritom
viac by pomohol dobrý spánok alebo prechádzka v prírode.
Na konci toho všetkého anti-snaženia je
človek s poškodeným zdravím, ktorý očakáva
pomoc, vyšetrenia, liečbu, hospitalizáciu.
Niekedy aj transplantáciu alebo inú intenzívnu a drahú liečbu. Prostriedky, nielen tie
finančné, ktoré takýto pacient (s)potrebuje,
budú možno chýbať iným. A ako to morálne
zdôvodniť?
Ide o jeden z najťažších praktických
problémov etiky zdravotníctva. Použitie
prostriedkov a zdravotníckych kapacít z obmedzených verejných zdrojov sa v prípadoch
vlastného poškodzovania naozaj zdôvodňuje
ťažšie. Odporuje totiž silne vnímanému
etickému princípu spravodlivosti. A aj solidarity. Poškodzovatelia vlastného zdravia nie sú
solidárni s ostatnými. A treba zdravotnícku
pomoc, najmä z verejných zdrojov, poskytnúť „až sedemdesiatsedem ráz“? Najmä ak
pacient pokračuje vo svojom nezdravom
správaní.
Na druhej strane sú tu reálne zdravotné
a sociálne škody, ktoré by pre spoločnosť nastali, ak by sa daná pomoc neposkytla. Chorý
človek môže byť ohrozením pre zdravých.
Napríklad šírením nebezpečných infekcií či
z dôvodu neliečenej psychickej poruchy. Alebo sa jeho včas neliečená choroba dostane

do štádia, keď je nutná liečba menej účinná
– i nákladnejšia. Alebo jeho včasné vyliečenie
môže priniesť nejaký prospech pre všetkých.
Inou líniou uvažovania je pripomenutie
neodňateľnej ľudskej dôstojnosti každého.
Aj človeka prijímajúceho vo svojom živote
chybné rozhodnutia. Zlyhávajúceho. Fyzicky,
psychicky a emočne, sociálne. Aj chorého.
Alebo keď podstupuje rizikové konanie,
alebo správanie (napríklad pri extrémnych
športoch). Z dôvodu rešpektovania ľudskej
dôstojnosti má každý človek nárok, právo
na poskytnutie primeranej pomoci. Každý sme mu povinní službou milosrdného
Samaritána. Nemôžeme len tak prejsť okolo.
S poznámkou, že veď nemal ísť tou tmavou
dolinou do Jericha, kde predsa každé dieťa
vie, že číhajú zbojníci.
Navyše, posudzovanie „samo-zavinenia“ je
v konkrétnom prípade choroby či poškodenia zdravia často problematické. Skutočnosť
býva zložitejšia. Napríklad len asi jeden
z piatich ťažkých alkoholikov dostane cirhózu pečene. Ostatní nie.
Na vzniku choroby alebo poškodenia
zdravia sa vždy podieľa viacero faktorov.
Na strane pacienta to môže byť napríklad
určitá genetická výbava. Dôležité je pôsobenie životného prostredia, aj toho rodinného
a sociálneho. Ide o rôzne škodlivé látky
alebo nadmerné záťaže v práci. Dnes najmä
„stresové“. Aj o rôzne formy nedostatku –
dobrého jedla, správnej výchovy, vzdelania
či pozornosti. Inokedy až o priveľmi zložitý
životný príbeh mladého alebo staršieho človeka. O situácie a výzvy, ktorým čelil. A ktoré
nezvládol. Tieto a iné faktory mohli zanechať
na jeho zdraví neblahé, nezmazateľné stopy.
Teraz je chorý. A potrebuje pomoc. Ináč
s tým nepohne. A „zlomená palica“ takou
pomocou rozhodne nie je.
Tým, ktorí niekedy až príliš ľahko a rýchlo
týchto ľudí odsúdia – a zároveň vedia najlepšie, čo a ako by tamtí mali robiť či nerobiť
– treba pripomenúť Ježišovo napomenutie:
„Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí kameň.“ Lebo často zabúdame na svoje vlastné
prehrešky. My sami sme na prvom mieste
zodpovední za svoje vlastné zdravie. Cigarety? Prejedanie? Papučová kultúra? Alkohol?
Zbytočné lieky? Zanedbané očkovania detí?
Tak čo s tým už dnes, nie zajtra, urobíme?
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Autor Knihy kazateľ píše: „Dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu
za svoju námahu. Ak padnú, jeden druhého zodvihne. Beda však samotnému,
keď padne, a niet druhého, kto by ho zodvihol.“ (Kaz 4, 9 – 10)

Dvom je lepšie
Dominik Gromoš
foto: pxhere.com
JJ

Keby sme si prečítali aj zvyšnú časť tejto kapitoly, celkom jednoducho
by sme mohli prísť na to, že jej autor tu vychvaľuje krásu a dôležitosť
manželstva. Ak však pootočíme náš pohľad z manželstva len o malý
kúsok ďalej, zistíme, že tieto verše možno aplikovať aj na čosi iné,
a predsa manželstvo nestratíme z očí. Tou ďalšou oblasťou, na ktorú
sa tieto verše podľa mňa vzťahujú, sú deti.

Súrodenci
Čo však v prípadoch, keď dieťa nie je jedno ani dve či tri, ale je ich
„až“ štyri, päť či nebodaj šesť a viac? Takáto početnosť potomkov sa
v dnešnej dobe vymyká z bežných spoločenských vzorcov a predstáv
o riadnej rodine. Každého dieťaťa sa z času na čas opýtajú na počet
jeho súrodencov. A moja odpoveď na túto otázku
spôsobila takmer vždy rovnako vysoko zdvihnuté
obočie. „Päť? To vážne?“ (Pravdaže, tento počet
rástol len postupne. Keďže som tretí v poradí,
začínal som na dvojke). Keby bola výška
zdvihnutého obočia jednotkou prekvapenia, po ďalšom zisťovaní by prišlo nové
maximum: „Čo? Ty máš samé sestry?“
Áno, samé sestry. Niektorí ma pohotovo
nazvali „požehnaný medzi ženami“, iní
nevedeli, ako vlastne reagovať.

ako schopnosť viesť aj väčší kolektív. Našej najmladšej (dvanásť
a štvrťročnej) sestre vďaka tomu nechýba odvaha zorganizovať pre
desiatku svojich spolužiakov herné popoludnie spojené s vodnými
hrami či konzumáciou vlastnoručne zakúpenej pizze.
Značnou nevýhodou života v mnohodetnej rodine je znížená miera
práva na súkromie a tajomstvo. Domnievam sa, že človek nenájde
nikde lepšiu príležitosť na prezradenie vlastnej tajnosti ako v prípade,
že ju zverí svojmu súrodencovi. Spôsob prezradenia tohto tajomstva
je potom zverený kreativite a originalite daného jedinca. Na druhej
strane však takáto schopnosť deliť sa o veci nemateriálne i materiálne
prináša so sebou boj proti kazivosti potravín i spotrebného materiálu.
Počas života v rodine som sa nestretol s pokazenou čokoládou. Také
čosi bolo možné len vďaka nevhodne zvolenému času na darovanie
daného výrobku.
Ďalšia devíza spojená s väčším počtom detí sa viaže na ich
rodičov. Zrejme nič na svete by mojim rodičom neposkytlo taký
skvelý odrazový mostík k svätosti ako ich viacpočetné potomstvo.
Bežne riešené situácie rodinného charakteru sa násobia
koeficientom počtu detí, ich vekom a hlasitosťou ich
prejavu v decibeloch. Takýmto spôsobom sa v prípade
patričnej spolupráce s Božou milosťou môže
urýchliť napredovanie rodičov k ich osobnej i spoločnej svätosti.

... čím viac času stráveného
s deťmi, tým menej času
potrebného na naprávanie
problémov.

Viac je viac alebo „svorka“
Spôsob myslenia dnešnej doby sa v tejto
oblasti snaží presadzovať myšlienku frazeologizmu: „Menej je niekedy viac“. V mnohých
prípadoch to skutočne môže byť pravda, veď rodičia
majú nielen právo, ale aj povinnosť zodpovedne zhodnotiť svoje
možnosti v prijímaní ďalších potomkov. U nás doma však platila
modifikácia tohto výroku: „Viac je vždy predsa len viac“.
Aké sú vlastne výhody a nevýhody mnohodetnej rodiny? Čo
robí takýto život zvláštnym a krásnym a čo ho naopak komplikuje?
Dokáže detstvo a dospievanie v takomto širokom a pestrom kolektíve
deťom priniesť nejakú pridanú hodnotu?
Myslím si, že každodenné prežitie v takejto svorke detí je nevyhnutne spojené so schopnosťou spolupracovať a starať sa jeden
o druhého. Tá naša nám vytvorila možnosť osvojiť si kvalitné manažérske schopnosti. Naša mama sa dlhé roky do telefónu ozývala
slovami: „Prosím, manažérka domácnosti“. A keďže jablko nepadá
ďaleko od stromu, ani my deti sme sa nenechávali zahanbiť a svoj
pôvod z mnohodetnej rodiny by sme si mohli písať do životopisov
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Keď to zaiskrí

Istú komplikáciu v prípade, že máte viacero
detí, môže predstavovať riešenie konfliktov
a nezhôd medzi jednotlivými členmi vášho
rodinného klanu či medzi vami a nimi. Z času
na čas totiž v každom vzťahu i kolektíve nastanú
patričné nezhody. No ak sa ich frekvencia vynásobí
vyššie uvedenými koeficientmi, rodinný dom či byt
sa môže poľahky zmeniť na malé Kosovo. V mnohých
takýchto konfliktoch potom platí staré známe: „Kto plače
naposledy, ten plače najhoršie“.
Hádky a spory majú svoje pravidelné miesto vo veľkých rodinách,
to je nesporné. Nedá sa však popierať ich význam a dôležitosť pre
život tých, ktorí ich museli absolvovať. Na prvý pohľad by sme mohli
povedať, že hádky nás učia hádať sa, no to by bola len primitívna výhoda. Oveľa dôležitejšie je to, že hádky nás učia vyhýbať sa hádkam.
Ak by sme si to zhrnuli celkom logicky a prakticky, platí, že hádky
nás učia nehádať sa. A to je devíza, ktorú možno využiť takmer každý
deň nášho života.

Pastier alebo pes?
Vyššie som o mnohodetnej rodine hovoril ako o svorke, no toto
zoskupenie je v skutočnosti skôr stádom. A na čele každého dobrého
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Cestovná agentúra BYZANT
Hlavná 3, 080 01 Prešov
e-mail: info@cabyzant.sk
tel.: 051 756 26 68, 0903 982 380

Ďakovná púť Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris
na Slovensku
pri príležitosti 200. výročia vzniku
Prešovskej eparchie, 50. výročia obnovenia
Gréckokatolíckej cirkvi a 10. výročia jej
povýšenia na metropolitnú cirkev

RÍM letecky
5. − 8. október 2018
Cena: 565 eur

stáda musí byť pastier,
teda vodca, ktorý má jasnú
predstavu o tom, kam sa pôjde
za pastvou. Nestačí pes, ktorý šteká pri
každom chybnom kroku, ani vymeriavač
chodníčkov, ktorý by každý jeden krok stádu
dopredu naplánoval. Pre mnohodetnú rodinu je potrebné vedenie skutočného pastiera,
ktorý kráča pred stádom a vytyčuje mu cestu.
Preto bol pre nás ako deti vždy dôležitý čas,
ktorý si pre nás naši rodičia dokázali nájsť.
Práve spoločne strávené chvíle nás viedli
a vychovávali k tomu, čím naši rodičia chceli,
aby sme boli. Do zoznamu matematicko-logických vyjadrení týkajúcich sa veľkej rodiny
preto môžeme pridať ďalšiu poučku: čím viac
času stráveného s deťmi, tým menej času
potrebného na naprávanie problémov.
Nechápte to však v úplne krajnom
význame, prosím. Absolútna kontrola času
potomkov môže mať rovnako deštruktívne
dôsledky ako výchova bez kontroly. Z detí sa
takto totiž môžu stať malí roboti, ktorí nie
sú schopní ani ochotní podujať sa na žiadnu
formu samostatného rozmýšľania či nebodaj
konania. Vždy som si vážil a obdivoval
spôsob, akým s nami jednali naši rodičia:
„Máš dve zdravé ruky? Tak rob.“ Pravdaže,
nenechali nás trápiť sa s vecami, ktoré
presahovali naše schopnosti, no s pokojom
Angličanov nám umožňovali pracovať
na tom, čoho sme boli schopní aj sami, bez
ich pomoci.
V motoristike platí, že čím väčší objem
motora má naše auto, tým väčšiu spotrebu
paliva môžeme očakávať. Ako teda možno
uživiť naraz niekoľko hladných detských
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krkov? Pri pohľade do minulosti sa mi
nikdy nevynára obraz našej rodiny vo forme
známeho prozaického diela Čenkovej
deti. Otec chodil dennodenne do práce,
mama však nemusela za prácou nikam
chodiť, dostatok práce sme jej vytvorili
v domácich podmienkach (iróniou je, že
náš úradný aparát nazýva túto časť života
matky dovolenkou). Iste sa aj moji rodičia
mnohokrát cítili ako bezradní apoštoli, ktorí
v rukách držali päť chlebov, pred sebou mali
Ježiša a za sebou veľký zástup ľudí. No Božia
kreativita a starostlivosť o nás bola vždy
väčšia než naše starosti.
Život v mnohodetnej rodine so sebou iste
prináša mnohé starosti a ťažkosti, ktoré by
sa v menej početnej rodine nikdy nevyskytli.
Na druhej strane je práve takéto prostredie
miestom, kde možno vidieť Boha a jeho
dobrotu z krásnych perspektív. Nikto však
nemôže inému človeku prikázať, koľko má
mať detí, a už vôbec nedokáže vnútiť svoju
predstavu tohto druhu Darcovi života, Bohu.
Keď som sa jednej známej pýtal, koľko
detí by chcela mať, odpovedala: „Všetky,“
a hneď aj dodala, „ktoré mi Pán Boh chce
dať.“ Opäť sa teda dostávame k prostrednej
časti modlitby Otče náš: „... buď vôľa tvoja...“
Boh je totiž viac autorom našich životov
a rodín než my sami. On chce písať naše
príbehy: každý iným spôsobom, v odlišnom
žánri, no každý jeden krásne a atramentom
svojho požehnania.

Program púte:
1. deň – piatok: Odlet z Košíc v ranných hodinách,
dopoludňajší prílet na letisko Rím – Ciampino,
transfer do hotela, odloženie batožiny, prechádzka
mestom cez námestie Piazza Popolo s egyptským
obeliskom, pokračovanie na Španielske námestie
so známymi španielskymi schodmi k najznámejšej
fontáne na svete – Fontana di Trevi, ubytovanie
v hoteli, nocľah.
2. deň – sobota: Raňajky. Účasť na osobitnej
audiencii so Svätým Otcom Františkom pre
gréckokatolíkov, slávnostná archijerejská svätá
liturgia, bazilika S. Maria Maggiore, Koloseum,
Kapitol, voľný program, nocľah.
3. deň – nedeľa: Raňajky. Lateránska bazilika,
Sväté schody, Anjel Pána, slávnostná archijerejská
svätá liturgia, Bazilika sv. Petra vo Vatikáne, Anjelský hrad, nocľah.
4. deň – pondelok: Raňajky. Bazilika sv. Pavla
za hradbami, transfer na letisko na odlet, v popoludňajších hodinách odlet do Košíc.
Cena zahŕňa: leteckú dopravu Košice – Rím a späť
aj s letiskovými poplatkami, transfer letisko –
hotel a späť, 3x ubytovanie s raňajkami, služby
po slovensky hovoriaceho sprievodcu, poistenie
CK proti insolventnosti
Cena nezahŕňa: komplexné cestovné poistenie
8 eur, vstupy približne 20 eur, trojdňový lístok
v Ríme MHD 20 eur, pobytová taxa 4 eur/noc –
platí sa priamo v hoteli, fakultatívne výlety mimo
programu
Zmena programu vyhradená.
TERMÍN PRIHLÁSENIA DO 31. JÚLA 2018
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SLOVO MLADÝM

go(o)dbook

42

72

Hľadaj si priateľa, je bratom, ktorého si si vybral sám!

Božie dieťa

Cnosť preteká zo sŕdc matiek do sŕdc detí: lebo
deti rady robia to, čo vidia robiť iných.
(Jean Maria Vianney)
UDALOSTI
Bárka Juskova Voľa 057/449 02 90
gmcbarka.sk skolacentrum@centrum.sk
Stretnutie mládeže Juskova Voľa 2018
4. turnus: 29.07. – 03.08. (9 – 11 rokov)
5. turnus: 12.08. – 17.08. (12 – 14 rokov)
6. turnus: 19.08. – 24.08. (9 – 11 rokov)
7. turnus: 26.08. – 31.08. (15 a viac rokov)
Cena: 58 eur (platí sa v hotovosti pri nástupe
na turnus)
PRE E-MLADÝCH
Zaujímavé akcie
Mladifest – Medžugorie 2018
Odchod: 30. júla poobede z Prešova (prihlasovanie do odchodu)
Cena: 254 eur (doprava, ubytovanie, raňajky,
obed, poistenie, sprievodca a tlmočenie)
Ubytovanie: Penzión Golubica
Púť je vhodná aj pre osoby s ľahším hendikepom. Nezabudnite platný pas, príp. občiansky
preukaz. Cestou tam aj späť bude aj celodenný pobyt pri mori.
Viac informácií: 0944 640 141, mejl: presovmladifest2018@gmail.com
Tešíme sa na vás a modlíme sa za každého
z vás, ktorí s nami pôjdete!
Letná škola jazykov Biblie 2018
Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v spolupráci s Centrom
spirituality Východ-Západ Michala Lacka, TF
TU a Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV
organizuje 7. ročník Letnej školy jazykov.
06. – 17.08. Ugaritčina: Úvod do jazyka a literatúry (30 hodín, lektor: Peter Juhás)
06. – 17.08. Biblická hebrejčina pre pokročilých (40 hodín, lektor: Matúš Imrich)
06. – 24.08. Biblická latinčina pre začiatočníkov (60 hodín, lektor: Anabela Katreničová)
20. – 31.08. Biblická gréčtina pre pokročilých
(40 hodín, lektor: Juraj Feník)
Miesto: Centrum spirituality Východ-Západ
Michala Lacka, Komenského 14, Košice
Možnosť prihlásenia sa na csbbske@gmail.
com do naplnenia kapacity.
Bližšie informácie: rlapko@gmail.com
Štuchnutia
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Páči sa mi to

2

Komentáre

Zdieľať

Stanislav Činčár, duchovný správca ZŠ Svätej rodiny v Sečovciach
Páči sa mi to . Odpovedať
Často môžem mať svoju predstavu o tom, ako by mal vyzerať
Boh. Či je len spravodlivý, alebo iba milosrdný. Možno sa mi
zdá, že sa o mňa nezaujíma a necháva ma napospas životným
búrkam. V skutočnosti Boh je láska, a preto mi chce každý deň
ukázať, že sa o mňa zaujíma. Prečo to potom nevidím? Lebo
čakám od neho veľké veci, ale neuvedomujem si, že on sa stará
aj v maličkostiach. On je ten, kto vidí naozaj do hĺbky môjho
srdca a chráni ho pred všetkým zlým. Uver mu, že ty si preňho
ten najvzácnejší!
Gabriel Paľa, docent na GTF PU
Páči sa mi to . Odpovedať
Určite si v živote zažil situácie, v ktorých s tebou zmietal
strach, úzkosť a obava o to, ako sa veci vyvinú. Realitou tohto
sveta je, že takéto situácie môžu prísť, a aj prídu. My síce sme
v tomto svete, ale nie sme z tohto sveta! Ten, kto nás stvoril
a zasadil do tohto sveta, aby sme plnili jeho vôľu, nad nami
bdie v každej chvíli a šepká nám do srdca: „Neboj sa, chránim
ťa ako zrenicu oka a pred nepriateľmi ťa skryjem v tieni svojich
krídel!“ Uvedom si, že tvoj Boh a Pán ťa neopustí, odovzdaj
mu svoj život, načri do Božieho slova, otvor svoj duchovný zrak
a sluch a budeš vidieť a počuť veci nevídané pre svoj život. Pán
má s tebou (pre teba) úžasný plán! Je to iba na tebe, stačí sa
rozhodnúť. Náš Boh nás nikdy neopustí.

Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov
SVÄTÁ ROSA Z VITERBA
Už ako malá chcela pomáhať a modliť sa za chudobných. Ako trojročná priviedla svoju tetu späť medzi
živých. Ako sedemročná sa uzatvorila do modlitby.
V osemnástich rokoch zomrela na srdcovú chorobu.

MÁRIA PODHRADSKÁ
Aj keď mnohí z vás mladých už vyrástli z detských
topánok, určite sa radi
občas vrátite k rozprávkam
a pesničkám, ktoré vás
do nich vtiahnu. A to sa
podarilo aj Márii Podhradskej. Spolu s Rišom Čanakym otvorili Spievankovo
pre všetkých, ktorí sa cítia
byť deťmi.
Mária má veľa profesií – je
speváčka, hudobníčka,
skladateľka, textárka,
moderátorka, herečka,
pedagogička...
So skupinou Atlanta odohrala vyše 500 koncertov
a vydala 5 albumov: Dlhý
príbeh (1996), Miesto
na zemi (1997), Krídla
v daždi (1999), ... vianočne
(2002), Zopár viet (2005).
No a potom do jej hudobného sveta vstúpili detičky.
Od roku 2002 do roku 2017
vydala 26 projektov, medzi
ktorými boli rozprávky
a piesne. Ľudové, vianočné,
anglické, veselé kresťanské
ukazovačky aj šesť častí
hudobného projektu Spievankovo. Koncerty a vystúpenia Spievanky a Zahrajka
sú pravidelne vypredané.
Spolu s mladšími súrodencami alebo príbuznými
sa na úvod školského
roka môžete za nimi
vybrať 6. septembra
do Slovenskej Ľupče, 21.
septembra do Liptovského
Mikuláša a 23. do Popradu.
(Dada Kolesárová)
Inzerát
Predám kompletné vydanie encyklopédie Britanica
(32 zväzkov), už ju nepotrebujem.
Zn.: Minulý týždeň som
sa oženil, manželka vie
všetko.

www.casopisslovo.sk

Pavol Burda
foto: www.custommade.com
JJ

Vari to vidí Boh? A vie o tomto Najvyšší?
Oplatí sa byť čestným a pravdivým? A prečo
sa darí viac darebákom ako tým, ktorí Boha
milujú a chcú mu úprimne slúžiť? Tak nejako
by sme mohli v skratke (a dnešnou rečou)
opísať obsah žalmu 73.
Týmto žalmom sa začína tretia kniha
žalmov (tá obsahuje žalmy 73 – 89). Žalmista
v ňom nastoľuje zaujímavé a azda pre kaž-

dého úprimného kresťana dôležité otázky.
Tie trápili ľudí nielen pred storočiami. Ide
o cenu pravdy a dôležitosť dobra a úprimnosti. Konfrontácia s nepravdou, podvodom
a klamstvami je na takmer každodennom
poriadku. Vidíme ich azda na všetkých
úrovniach: vo vysokej politike; všeobecne
u tých, ktorí o niečom rozhodujú. No klamstvo a podvody sú celkom blízko nás. To, ako
sa darí nečestným, vidí žalmista a zažíva aj
nám známe pokušenie: žiarlil na chvastúňov,
keď videl, ako bezstarostne si žijú hriešnici.
Neprekáža im zhola nič, sú zdraví a vypase-

JJ

Antónia Haľková
Ježiš povedal: „Moje ovce počúvajú môj hlas,
ja ich poznám a ony idú za mnou.“ (Jn 10, 27)
Mnohí dnešní kresťania tvrdia: „Boh ku mne
nehovorí, nepočujem ho, neviem, aká je jeho
vôľa.“ On si vyvolil nás, je starostlivým pastierom, ktorému záleží na svojich ovečkách a vyberie sa hľadať každú stratenú. My však svojho
Pastiera často opúšťame a sami si vyberáme,
koho alebo čo chceme nasledovať, počúvať
a kým sa nechať viesť. Niektorí ľudia zatvárajú
svoj duchovný sluch vedome, iným v počutí
bránia neprávosti.
Boh, milujúci Otec, chce, aby sme počuli jeho
hlas, a ľudského ducha stvoril tak, aby mohol
počuť jeho hlas. Máme schopnosť počuť duchovný svet. Keď som bola dieťa a spravila som
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niečo zlé, vyhovárala som sa na „diablika“, že
to on sedí na mojom ľavom pleci a naviedol ma
takto konať. Tento obraz sme si viacerí preniesli
do dospelosti a vieme povedať, že sme počuli
diablov hlas, keď v nás zaznieval strach, úzkosť,
negativita. Jedným z najväčších klamstiev diabla
je tvrdenie, že nepočujeme Boží hlas. Položme
si však otázku, či by milujúci Otec dal svojmu
dieťaťu schopnosť počuť hlas diabla, a ten svoj
by mu počuť nedovolil.
Keď sa zamyslíme, uvedomíme si, že Boh
k nám skutočne hovorí – náhodou mi napadlo..., niečo mi hovorilo, aby som zavolal, aby
som šiel..., niečo vo mne mi našepkávalo, aby
som to nerobil... Možno ste počuli tichý hlas,
aby ste sa niekomu prihovorili, požiadali o odpustenie... Pravdou je, že problémy sa týmito
„náhodnými“ vnuknutiami riešia. Boží hlas je
jasný a osloví nás bez prekážok. Pokiaľ existujú
prekážky, ktoré nám bránia počuť Boží hlas

VAROVANIE

Hlas pastiera

KATECHÉZA

Prečo trpí spravodlivý

ní – tak opisuje ich situáciu. A v žalme toto
pokušenie prehodnocuje: Nebolo by lepšie
alebo aspoň výhodnejšie pridať sa k takémuto životu podvodníka?
Takmer celý tento žalm rozoberá „radostný
život“ falošných podvodníkov. Autor žalmu
presne popisuje, ako dobre sa im darí, aj keď
nedbajú na Božie záležitosti. Ale žalmista
pozná aj koniec tohto života: „Naozaj ich staviaš na pôdu šmykľavú a vrháš ich do záhuby.“ (v. 18) A čo má robiť ten, kto nechce žiť
podobne? Ja som stále pri tebe a ty mi držíš
pravicu (porov. v. 25). A hoci sa hriešnikom
darí, žalmista vstupuje do svätyne, kde nachádza pravdu. Uznáva, že mu zostáva držať
sa nádeje a prebývať v Božej blízkosti. Na
priek tomu, že žalm je takmer celý o slastiach
tých, ktorí o Boha nedbajú, skôr ho možno
vidieť ako pozvanie k našej vernosti.
Vstúpme teda aj my do svätyne Pravdy,
aby sme prijali Božie svetlo pre náš život.
Poďakujme sa Bohu, ktorý nás drží za pravicu a ukazuje nám pravdu. Šťastní sú síce
tí, ktorí žijú bezstarostne, no šťastnejší sme
skôr my, ktorí poznáme odmenu za námahy
a vernosť. V skrytosti ju vidí ten, ktorý nás
miluje a posilňuje. A hoci spravodliví naozaj
majú utrpení veľa, Pán ich vyslobodí zo
všetkých. Pane, buď našou pravdou a posilou
vo vernosti tebe a spravodlivosti.

zreteľne, potrebujeme vykoreniť ducha neprávosti, ktorý danú prekážku predstavuje. „Hľa,
Pánova ruka nie je prikrátka, žeby nezachránil,
a jeho ucho nie je zaľahnuté, žeby nepočul! Ale
vaše hriechy sú priehradou medzi vami a vaším
Bohom a vaše viny zakryli jeho tvár pred vami,
že nečuje.“ (Iz 59, 1 – 2)
V prípade, že v živote vnímame nepožehnanie a chceme identifikovať ducha neprávosti,
ktorý nás ovplyvňuje a následne ho vykoreniť
z našich životov, je dobré dôkladne analyzovať
svoje skutky a rovnako aj skutky predkov. Tu je
dôležitá milosť, ktorú Boh dáva skrze Svätého
Ducha. Môžeme ho požiadať o pomoc, aby nám
dal poznať presné oblasti nášho života, v ktorých je neprávosť zakorenená, pretože každý
hriech vyrastá z koreňa neprávosti. Potrebujeme obrátenie, pokánie a sviatostný život, aby
oblak, ktorý zatemňuje náš duchovný sluch, pominul a my sme jasne počuli hlas a nasledovali
Pastiera, ktorý nás nikdy nenecháva napospas
dravým vlkom.
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BIBLIA

ANNA
JJ

Martina Diheneščíková

foto: ok.ru; blogspot.com; hoshanarabbah.org
Elkánova manželka
Anna bola manželkou levitu. Elkána chodil každý rok
z Rámy, kde býval, do svätyne v Šíle, aby sa klaňal a obetoval Pánovi. Anna bola neplodná. Neplodnosť sa považovala
za veľkú potupu a poníženie, ba až trest od Pána. Potomstvo bolo znakom Božej priazne a požehnania. Tak ako iní
patriarchovia aj Elkána mal ďalšiu manželku. Fenena mala
deti, ale žiarlila na Annu, preto ju pre neplodnosť neprestajne urážala. Keď Elkána prinášal Pánovi obety, dával Fenene
aj všetkým jej deťom čiastky. Anne však dával len jednu čiastku, a bol z toho zarmútený, pretože ju miloval. Fenena Annu
sužovala tak veľmi, že od zármutku plakala a nejedla. Elkána
sa ju snažil potešiť: „Anna, prečo plačeš? Či som ti ja nie lepší
než desať synov?“ Bolesť však bola veľká a ani láskavé slová
manžela nedokázali utíšiť jej žiaľ. Veľmi túžila byť matkou.
V akom ostrom kontraste je Anna zrkadlom pre ženy, ktoré
dostanú milosť byť matkami, ale vôbec si to nevážia. Radšej
sa rozhodnú zabiť dieťa už vo svojom lone. Potrat bol, je
a vždy bude ťažkým hriechom proti piatemu Božiemu prikázaniu, aj keď sa ho tlak spoločnosti a médií snaží zrelativizovať a vnútiť nám iný názor.

Deti sú zvyčajne známe vďaka svojim rodičom. Ale niekedy sú rodičia známi vďaka
svojim deťom. Toto je prípad Anny, matky
proroka Samuela. O jej životnom príbehu sa
Biblia zmieňuje v Prvej knihe Samuelovej.
Táto Anna je istou analógiou ďalšej Anny –
matky Panny Márie.

Modlitba Anny
Utrápená Anna odišla do chrámu. Horko plakala a v trpkosti
svojej duše dala Bohu takýto sľub: „Pane zástupov, ak láskavo
zhliadneš na biedu svojej služobnice a spomenieš si na mňa,
ak na svoju služobnicu nezabudneš a dáš svojej služobnici
mužského potomka, darujem ho po všetky dni jeho života
Pánovi...“ Anna sa dlho modlila, ale len v srdci, pery sa jej
síce pohybovali, ale hlas nebolo počuť. Všimol si to veľkňaz
Héli, ktorý ju pokladal za opitú, a preto sa ju snažil vyhnať.
Nie nadarmo sa hovorí, že „podľa seba súdim teba“. Héli mal
totižto dvoch nepodarených synov. Ofni a Fines boli skorumpovaní – brali si z obetí pre Pána mäso, na ktoré nemali
nárok, opíjali sa a smilnili so ženami. Anna sa však nenechala
odbiť: „Nie, môj pane! Som žena, ktorá má ťarchu na duši.
Víno a opojný nápoj som nepila, len dušu som si vyliala pred
Pánom. Nepokladaj svoju služobnicu za Beliálovu dcéru,
lebo som od prekypujúcej bolesti a trpkosti hovorila tak
dlho!“ Zahanbený Héli jej napokon povedal: „Choď v pokoji
a Boh Izraela nech splní tvoju prosbu, ktorú mu predkladáš!“
Anna potom odišla a tvár už nemala zronenú. Uverila, že sa
stane, ako jej povedal veľkňaz.
Modlitba Anny sa na prvý pohľad môže zdať sebecká,
akoby robila obchod s Bohom typu „ak ty mi dáš, aj ja ti
dám“. Na jej modlitbe však nie je nič sebecké. Anna neprosí
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o dieťa zo zištných dôvodov, ale má v srdci svätú túžbu po svätom chlapcovi – Pánovom zasvätencovi. A aký je náš postoj k našim deťom? Netúžime
po deťoch kvôli vlastnej sebarealizácii? Je veľmi smutné, ak aj niektorí
kresťania považujú dieťa za svoje vlastníctvo alebo si uzurpujú svoje „právo“
byť rodičom, a to aj za cenu hriechu v prípade umelého oplodnenia. Dieťa
nie je niečo, na čo si u Boha môžem robiť nárok. Naše deti v skutočnosti nie
sú naše. Sú veľkým a nezaslúženým darom od Pána. Dostali sme ich na pár
rokov, aby sme ich čo najlepšie vychovali a potom posvätených v slobode
odovzdali do služby Bohu. Nie je správne, ak rodičia nútia svoje deti žiť
podľa vlastných predstáv, a nie podľa plánov, aké s ich deťmi má Boh.
Je paradoxom, že Anna počas modlitby k Bohu utŕžila v chráme oveľa závažnejšiu urážku, než jej dovtedy spôsobovala Fenena. Tentoraz jej ublížil
najvyšší predstaviteľ izraelského náboženstva – veľkňaz. Je pozoruhodné,
že Anna nezakolísala vo svojej viere ani vtedy. Niektorí ľudia odchádzajú
z Cirkvi, ak zažijú nejaký zraňujúci prístup od cirkevných predstaviteľov.
Sú pohoršení a nechcú im odpustiť. Ale aj kňazi sú len ľudia, ktorí nemusia
správne vyhodnotiť každú situáciu a môžu ľuďom nechtiac ublížiť. To ale
nie je dôvod, aby sme opúšťali Pána a Cirkev. Aj Anna sa mohla zachovať
podobne, ale neurobila to. Práve naopak. Jej čisté, úprimné a Pánovi nado
všetko oddané srdce zahanbilo aj veľkňaza, ktorý si uvedomil svoju chybu.
Cesta odpustenia a milosrdenstva vždy vedie k požehnaniu. Pri Anne sa
toto požehnanie naplnilo konkrétnym spôsobom. Práve cez požehnanie
od veľkňaza.

www.casopisslovo.sk

Matka proroka Samuela
Anna do roka počala a porodila syna, ktorému dala meno Samuel, pretože povedala
„od Pána som ho vyprosila“. Meno Samuel
v hebrejčine znamená Boh vyslyšal. Hebrejské Channah – Anna zasa milá, milostiplná.
Anna nezabudla na svoj sľub. Rozhodla
sa chlapca najprv oddojčiť, aby ho potom
navždy obetovala Pánovi. Samuela viedla
k láske a službe Pánovi. Už v útlom veku ho
priviedla do Pánovho chrámu v Šíle. Spolu
s obetami ho odovzdala Hélimu: „Ako žiješ,
môj pane, ja som tá žena, čo tu stála pri tebe
a modlila sa k Pánovi. O tohto chlapčeka
som prosila a Pán splnil moju prosbu, ktorú
som mu predkladala. Nuž aj ja som ho venovala Pánovi. Po všetky dni, kým len bude,
nech je zasvätený Pánovi!“ Ako levita aj tak
mal byť v službe Pánovej, ale len od 25. do 50.
roku života. Anna ho však zasväcuje od útlej
mladosti až do smrti. Nazirejský sľub dala
Bohu ešte pred jeho počatím. Preto si Samuel nestrihal vlasy a nepil opojné nápoje.
Je veľmi dôležité, že Anna sa ako matka
naplno venovala Samuelovi predtým, než
ho odovzdala Bohu. Aj moderná psychológia a psychiatria sa zhoduje v tom, že útle
detstvo, predovšetkým prvé tri roky života,
sú pre dieťa kľúčové. Je to nenahraditeľný
kapitál, ktorý dáva matka svojmu dieťaťu
na celý život. Preto si treba zvážiť, či financie,
ktoré matka zarobí rýchlym nástupom do zamestnania, ale za cenu skorého odlúčenia,
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sú skutočne aj dobrou investíciou pre jeho
emocionálne a duchovné zdravie. V prípade
Samuela sa to potvrdilo. Chlapec potom vyrastal v chráme a posluhoval pri svätostánku.
Denne však bol konfrontovaný s korupciou
najvyššieho formátu, ktorú páchali priamo
synovia veľkňaza. Ani dlhoročné pohoršenie
však nedokázalo zlomiť jeho vieru, vernosť
a oddanosť Pánovi, ktorú mu matka vštepila
do srdca v detstve.
Anna sa za Samuela modlila neustále.
Každý rok mu do chrámu nosievala plášť –
efód, ktorý mu vlastnoručne utkala z látky
aj z každodenných modlitieb. Veľkňaz nosil
špeciálny efód, ale plátenný efód nosili aj
leviti, aj svetskí ľudia.
Pán si už v detskom veku povolal Samuela
do úlohy proroka a neskôr aj do úlohy sudcu.
V tom čase vládla v krajine modloslužba a morálny úpadok. A práve cez tohto
vymodleného, zasväteného a obetovaného
chlapca, ktorému predchádzala veľká obeta
jeho matky Anny, Pán duchovne obnovil
národ a pripravil cez neho kráľovstvo. Prorok
Samuel pomazal Saula za prvého izraelského
kráľa a neskôr pomazal aj kráľa Dávida.
Veľmi veľa zmôže vytrvalá modlitba
matky. Do takej miery milujeme svoje deti,
do akej sa za ne modlíme. Ale modlitba
musí kráčať ruka v ruke so skutkami. Nestačí
dieťa pokrstiť, prípadne priviesť ho k ďalším
sviatostiam. Byť kresťanom neznamená
formálne dodržiavať náboženské povinnosti.
Oveľa dôležitejšie je vštepiť deťom do srdca skutočnú lásku
k Bohu ako k najväčšiemu dobru. Rodičia
sú zodpovední za duchovný život detí.
Oni majú viesť deti
k osobnému vzťahu
s Bohom, založenom
na láske a dôvere.
A tam, kde sa buduje, kde deti na vlastnej koži zakúšajú, že
Pán je dobrý a reálny,
tam nie je miesto pre
„povinnosť“. Tam je
prítomná sloboda
Božieho dieťaťa,
ktoré si samo zvolí
Boha za najväčšie
dobro, podriaďuje
mu svoj život a chce
plniť Božiu vôľu.
Ak toto odovzdáme
svojim deťom, potom
v chrámoch nikdy
nebude absencia
mladých. Ale je naše
svedectvo viery pre
deti dostatočne
príťažlivé?

Chválospev Anny a Márie
Keď Anna obetovala Samuela, nahlas sa
modlila: „Srdce mi plesá v Pánovi, v Pánovi
sa zdvihol môj roh, otvorím si ústa na nepriateľa, lebo sa radujem z tvojej pomoci.“
Annin chválospev je veľmi podobný Magnifikatu – chválospevu Bohorodičky: „Velebí
moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť
svojej služobnice...“ (Lk 1, 47). Pointou oboch
chválospevov je myšlienka, že Pán je ten, kto
ponižuje pyšných a povyšuje ponížených,
ktorí sa s dôverou k nemu utiekajú. Boh
sám obraňuje svojich verných pred pyšnými
rečami nepriateľov, ktorí nám spôsobujú
utrpenie. Diabol sa snaží ukradnúť naše deti
pre seba a rád spôsobuje utrpenie aj matkám, ktoré robia všetko preto, aby svoje deti
priviedli k Bohu. Nebojme sa už odmalička
zasvätiť Bohu svoje deti. Je to najväčšia
láskavosť, ktorú im môžeme preukázať.
A ak ich zasvätíme Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie, aj najväčšia zbraň proti zlému.
Niektorí rodičia sa možno boja, že takto
svoje deti stratia. Anna Samuela nestratila.
Naopak. Vďaka tomu, že ho zasvätila Pánovi,
jej Boh požehnal ďalších troch synov a dve
dcéry.
Ak Bohu zasvätíme svoje deti, neznamená to, že sa z nich automaticky stanú kňazi
alebo rehoľníci, hoci tieto povolania sú pre
Cirkev nevyhnutne potrebné. Tento svet
veľmi potrebuje svätých lekárov, pekárov,
učiteľov, mechanikov, obchodníkov, robotníkov... „Len nech každý žije tak, ako mu určil
Pán, každý, ako ho Boh povolal.“ (1 Kor 7, 17)
Čím viac sa svet zmieta v hmle liberalizmu,
materializmu a hedonizmu, tým viac potrebuje svetlo Kristovho evanjelia vo všetkých
oblastiach spoločenského života. Aj naše
deti môžu byť prorokmi, keď budú ohlasovať pravdu Božieho slova na tých miestach,
do ktorých ich volá Boh. Všetci sme povolaní
budovať Božie kráľovstvo na tejto zemi jedinečným spôsobom.
Medzi Annou – matkou proroka Samuela
a ďalšou Annou, manželkou Joachima –
matkou Panny Márie, je istá podobnosť. Obe
boli manželky kňazov, dlhé roky neplodné.
Zasvätili Bohu svoje deti a priviedli ich
do chrámu. Anna priviedla Samuela do Šíla,
druhá Anna malé dievčatko Máriu do Jeruzalemského chrámu. Obe deti boli Bohom
požehnané. Samuel pripravil národ na ustanovenie pozemského kráľovstva v Izraeli
a Mária vo svojom lone pripravila cestu pre
Kráľa neba i zeme – Ježiša Krista. Preto
zverme svoje deti aj pod jej ochranu. Mária je
matkou živého Boha, preto najlepšie vie, čo
je to byť matkou. Je milosti plná a môže vyprosiť potrebné milosti, aby aj z našich sŕdc
vytryskol Bohu chválospev za deti, ktorých
život bude Bohu na česť a slávu.
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SLOVO O IKONE

Ikony Bohorodičky
Milan Gábor
foto: icons.pstgu.ru
JJ

Bohoľubská ikona Bohorodičky
Patrí do ikonografického typu chalkopratia
– hagiosoritissa. Pomenovanie ikony sa spája
s Konštantínopolom, kde v 4. storočí v centre
tohto mesta, v tesnej blízkosti svätej Sofie bolo
námestie, kde sa nachádzal trh s meďou, ktorý
sa po gr. volal Chalkopratia (chalkos – meď,
pratia – trh). Toto miesto dalo meno kaplnke,
postavenej okolo roku 450, kde sa uctievala
svätá pokladnica (po gr. Hé agia soros – z toho
pochádza aj pomenovanie hagiosoritissa), jeden
z klenotov mesta. V nej bola uložená jedna
z najuctievanejších relikvií Bohorodičky – svätý
pás. Bola prinesená z Jeruzalema za vlády Arkádia (395 – 408) spoločne s maforiom. V chráme
v Chalkopratii sa uctievali aj relikvie sv. apoštola
Jakuba, Simona a Zachariáša. Chrám vlastnil aj
ikonu považovanú za divotvornú, ktorá mala dve
mená: Chalkopratia, podľa názvu chrámu, a Hagiosoritissa, Madona zo svätej pokladnice. Táto
ikona sa nezachovala, ale o jej pomenovaní sa
dozvedáme na olovených pečatiach siahajúcich
do obdobia 10. – 13. storočia. Ak chceme dokázať
existenciu Hagiosoritissy v Chalkopratii, treba
porovnať zobrazenia z tohto obdobia. Najstaršie
zobrazenie sa nachádza v Topografii od Kozmu
Indigopleusta na jednom z vatikánskych rukopisov zo 7. storočia. Niektoré ikony sú v rímskych
kostoloch: v Chráme sv. Márie na Via Latina, sv.

Alexeja v Aracoeli či sv. Dominika a Sixta. Najstaršia ikona tohto typu sa nachádzala v Chráme sv. Demetra v Solúne. Ide o mozaiku zo 6.
storočia, ktorú v roku 1917 zničil požiar. Keďže
všetky zachované diela pochádzajú zo skoršieho
obdobia ako Kaplnka pokladnice v Blachernách,
z povedaného vyplýva, že ikona Hagiosoritissa
sa nachádzala priamo v Chalkopratii a aj pod
týmto menom. Podľa J. Charkiewicza bol tento
typ rozšírený v Byzancii v 11. – 12. storočí. Všetky
ikony tohto typu majú rovnakú schému: Bohorodička je bez dieťaťa zobrazená v celej postave.
Je pootočená doľava a jemne skláňa hruď, akoby
niesla ťarchu, bremeno utrpenia a hriechu. Obe
ruky má v modlitebnom geste príhovoru – pravú
ruku vpredu a ľavú pozdvihnutú na znak toho,
že sa prihovára za tých, čo majú nádej jedine
v nej. Ale motív prosby je oveľa viac zvýraznený v dielach, kde Božia Matka drží v ľavej
ruke rozvinutý zvitok s textom modlitby, čo je
aj prípad bohoľubskej ikony. Ikona zobrazuje
Bohorodičku v celej postave z profilu s pozdvihnutými rukami v geste modlitby. V pravej ruke
drží rozvinutý zvitok s modlitbou, pričom pozdvihnutou ľavicou ukazuje na Krista v pravom
hornom rohu ikony. Kristus je zobrazený po pás
so žehnajúcou pravicou a v ľavici s rozvinutým
zvitkom na ktorom je text odpovede na modlitby svojej Matky. Bohoľubská ikona Bohorodičky
sa od ostatných ikon tohto typu líši aj tým, že
tu Bohorodička neupiera svoj zrak nahor ku
Kristovi, ale zamyslene sa díva pred seba. Ikona,
ktorá bola namaľovaná na lipovej doske s rozmermi 105 x 185 cm, je pravdepodobne dielom
byzantského umelca. V súčasnosti sa nachádza
v múzeu vo Vladimíre.

Z CIRKEVNÉHO PRÁVA

Nedeľná povinnosť počas dovoleniek
JJ

Jozef Miňo
Kódex dáva za povinnosť veriacim počas nedieľ
a prikázaných sviatkov zúčastniť sa na božskej
liturgii alebo podľa predpisov či legitímneho
zvyku vlastnej cirkvi sui iuris na slávení božských
chvál. Aby mohli veriaci v Krista ľahšie splniť
túto povinnosť, ustanovuje sa užitočný čas,
ktorý plynie od večierne vigílie až do konca
nedele alebo prikázaného sviatku (porov. CCEO
kán. 881, § 1 a 2).
Počas leta sa často stáva, že trávime čas
na dovolenke, na chatách aj mimo našej vlasti
v rôznych krajinách sveta. Samozrejme, že
aj cez prázdniny nedeľa zostáva sviatočným
dňom, kde účasťou na svätej liturgii máme
oslavovať Boha. Pri pobytoch na dovolenkách
a chatách, pokiaľ sa možno zúčastniť na svätej
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liturgii, si treba túto povinnosť splniť. Problém
môže nastať, ak v dovolenkovej destinácii nie
je katolícky kostol alebo chrám je veľmi ďaleko
a je pre nás nedostupný. Treba pripomenúť, že
sú situácie, keď sme z objektívnych či subjektívnych dôvodov ospravedlnení od nedeľnej
účasti na svätej liturgii. Ak je katolícky kostol
veľmi ďaleko alebo vôbec nie je dostupný, tak
je to fyzická nemožnosť. Vzdialenosť od kostola
je veľmi veľká, ak je chrám dostupný chôdzou
vyše hodiny, samozrejme, rozhoduje kondícia
človeka, vek a pod. Ak cestujeme na dovolenku
počas nedele, nemožno byť účastným a sme
z tejto povinnosti ospravedlnení. Samozrejme,
sú aj iné ospravedlňujúce dôvody neúčasti
na liturgii (zdravotné, starostlivosť o deti alebo
chorých, služba v práci...), ktoré nebudeme
rozoberať. Účasť možno splniť už v predvečer –
sobotu (vo vigíliu) nedele alebo sviatku (u nás
od 15. hod.) (porov. CCEO kán. 881, § 2). Ten,

kto nikdy nemôže byť na nedeľnej svätej liturgii
z ospravedlňujúcej príčiny, je povinný aspoň
niekedy vo všedný deň byť na liturgii, aby splnil
Boží zákon.
Môže nastať situácia, keď je v dovolenkovej
krajine iba pravoslávny chrám. Kódex prihliada
aj na takéto situácie. Hovorí, že veriaci v Krista,
katolíci, môžu byť z oprávneného dôvodu
prítomní na božskom kulte iných kresťanov
(porov. CCEO, kán 670). Kódex v kán. 671 § 2
o prijímaní sviatostí hovorí: „Ak to však potreba
vyžaduje alebo sa to odporúča z hľadiska
pravého duchovného osohu a len keď sa vyhne
nebezpečenstvu omylu alebo indiferentizmu,
veriacim v Krista, ktorým je fyzicky alebo morálne nemožné dostať sa ku katolíckemu vysluhovateľovi, je dovolené prijať sviatosti pokánia,
Eucharistie a pomazania chorých od nekatolíckych vysluhovateľov v cirkvách, ktorých sú
uvedené sviatosti platné.“

www.casopisslovo.sk

Magdaléna Rusiňáková
ilustr. foto: bujdoska.blogspot.com
JJ
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Idem k Stvoriteľovi

SLOVO BL. V. HOPKA

Rozhodnutie odovzdať život Kristovi je
dozaista kľúčovou udalosťou v živote človeka, ktorá určí jeho ďalšie smerovanie, boj
o spásu duše a svätosť života. Drobné každodenné rozhodnutia len dokazujú, že nejde
o jednorazovú záležitosť, ale o celoživotné
úsilie neraz spojené s neľahkou cestou vpred.
Sebazapieranie, poslušnosť, obetavosť, ochota pomôcť blížnemu a vernosť v zachovávaní
prikázaní, to všetko si vyžaduje zanechať
starý život a telesné zmýšľanie a pozdvihnúť
pohľad nahor. Najlepšie každý deň – v modlitbe, vo sviatostiach, v službe. Život s Bohom
je krásny a zmysluplný. Človek v ňom nachádza lásku, pokoj, radosť, jednoducho to, čo
mu nikto a nič na zemi nedá ani nevezme.
Ale život s Bohom je často aj trpký, náročný.
Nie je to veru prechádzka ružovou záhradou.
Boj s hriešnou prirodzenosťou, s lenivým
telom a pyšnou dušou dá človeku zabrať.
Inokedy treba vykročiť v dôvere do neznáma, aj keď sa zdá, že je náš život ohrozený.
Ale kto nás odlúči od Kristovej lásky? Ani
smrť! Tak hovorí Sväté písmo. A dodáva:
„Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze

toho, ktorý si nás zamiloval.“ Nie je to teda
naša zásluha, ale zásluha Krista na kríži.
Spásu nám ponúka zadarmo, musíme si ju
však strážiť ako náš najväčší poklad. Poškodí sa už len nečistým pohľadom, nevrlým
slovom, zištným skutkom. Treba ju chrániť
a pravidelne čistiť. A čistí sa odprosením,

PRÍBEH

Anka Kolesárová

najdôkladnejšie v spovednici. Tam nám Boh
opäť vracia nepoškvrnenú svätosť darovanú
v krste a vyzbrojuje nás sviatostnou silou
do ďalšieho životného boja.
Tak sa snažila žiť aj Anka. Modlievala sa,
ako to bolo u nich doma zvykom. Vždy, keď
bola príležitosť, zúčastňovala sa na svätej
omši alebo na liturgii, alebo aspoň na spoločných pobožnostiach. Usilovala sa byť
milá k ľuďom, pomáhať a plniť si povinnosti
doma i v škole. A keď sa občas niečo nepodarilo tak, ako by podľa dokonalých Božích
zákonov malo, pri najbližšej príležitosti
kľakala kajúcne do spovednice.
Napríklad niekedy jej bolo zaťažko
vstať ráno z postele. Boli síce dni, a bola
ich našťastie väčšina, keď v dobrej nálade
vyhupla z postele na rovné nohy, vzala mame
z ruky šechtár a povedala: „Dajte, mamka,
ja podojím.“ Ale stávalo sa, že by sa bola
najradšej zababušila pod vyhriatu perinu,
ani nos von nevystrčila. Najčastejšie vtedy,
keď bolo treba ísť prať na potok. Voda bola
ľadová a bolestivý chlad zachádzal časom
až pod nechty. Nerada skrehnutými prstami
pomáhala mame vykrúcať opratú bielizeň.
Bojovala s lenivosťou a nechuťou. Ktorému
dieťaťu by to však bolo po vôli? Časom prišla
aj Anka na to, že stačí len povzniesť sa nad
tento údel, obetovať prácu za niečo dôležitejšie a radovať sa z každého okamihu dňa.
V škole sa tiež bolo treba premáhať. Keď
im dal učiteľ znova prepisovať text z čítanky,
niekto by najradšej prevrátil očami, utrúsil
mrzutú poznámku a robil niečo zaujímavejšie. Ani Anka neprekypovala nadšením.
Zvádzala však boj s vlastnou pýchou a neposlušnosťou už v zárodku. Snažila sa zlé myšlienky odohnať a bezstarostne sa podriadiť
učiteľovej autorite.
(úryvok)

Kto prichádza do môjho srdca? Sám Pán Boh, Stvoriteľ neba a zeme. Aká je to veľká láska,
aký príklad pokory zo strany môjho Stvoriteľa, Pána Boha! Moje srdce je také malé, a v ňom
má byť hosťom, nekonečný, nesmierny Pán Boh! Ten, ktorý je od vekov a na veky! Ten, ktorý
stvoril všetko, čo je na nebi i na zemi! On, ktorý je aj mojím Stvoriteľom, prichádza v podobe
Najsvätejšej Eucharistie.
Stvoriteľ krásy, dobroty, bohatstva prichádza ku mne úbohému, nedokonalému, slabému.
Pozri na nebo. Čo tam vidíš? Hviezdy, mesiac, slnko... aké sú krásne, ako sú ďaleko, aké sú
veľké! Aký veľký môže byť ich Stvoriteľ! A ja toho Stvoriteľa prijmem do svojho srdca.
Duša! Pozri sa na zem a vidíš krásne lúky, hory, doliny, kvety, svetlo, sneh, rieky, more. Počuješ krásny spev vtákov, šum lesov, vetra. Vidíš nevinné deti, počuješ zázračné melódie našich
prekrásnych zborov... Všetko je také krásne, milé... Aký krásny, milý môže byť Stvoriteľ tohto
všetkého a ja toho Stvoriteľa teraz prijmem do svojho srdca.
Vzbuď v sebe nádej, že ak sa neoddáš stvoreným veciam, ale budeš verný Stvoriteľovi,
potom aj vo večnosti budeš s Pánom Bohom a budeš spasený.
Vzbuď v sebe lásku k Pánu Bohu, pretože jedine pravá krása, pravá dobrota si zaslúži lásku.
Na prvom mieste si ju zaslúži Pán Boh, aby sme ho milovali.
Túž za Pánom Bohom, po tom krásnom, dobrom, veľkom Stvoriteľovi!
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii; preložil F. Dancák)
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NA KAŽDÝ DEŇ

PONDELOK 30. júl

Apoštoli Silas, Silván a spol.
bl. Zdenka, prepodobná mučenica
Čítania: 2 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)
Ten, kto má poznanie a určitú pozíciu, má aj veľkú moc. Môže tých
druhých priviesť k Bohu, no môže ich aj odviesť od Boha. Každá
autorita, kňaz, učiteľ, rodič, no v istom zmysle každý jeden veriaci má
zodpovednosť za to, či iným sprostredkuje pravdivé poznanie Boha,
alebo či im svojím pôsobením zatvorí cestu k Bohu.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 31. júl

Obdobie pred sviatkom Vynesenia svätého Kríža
Spravodlivý Eudokim
Čítania: 2 Kor 2, 14 – 3, 3, zač. 172; Mt 23, 23 – 28, zač. 95
Veď je zjavné, že ste Kristov list, ktorý sme my vyhotovili, napísaný nie atramentom, ale Duchom živého Boha, nie na kamenných
tabuliach, ale na živých tabuliach srdca. (2 Kor 3, 3)
Svätý Duch má moc pretvárať ľudské srdce. On vpisuje do srdca
zákon lásky a každého dobra. Človek, ktorého srdce je takto
pretvorené, stáva sa akoby listom Ježiša Krista pre tých druhých,
dôkazom, že takáto premena je naozaj možná, a pozvaním k tejto
premene.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ:
109; HP: 110)

STREDA 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 – 33. 37 – 38;
19, 27 – 30, zač. 38 (mučeníkom); 2 Kor 3, 4 – 11, zač. 173; Mt 23, 29 –
39, zač. 96 (rad.)
A tak si sami svedčíte, že ste synmi tých, čo zabíjali prorokov.
(Mt 23, 31)
Ak by niekto pred nás priniesol zrkadlo a povedal by: „Pozri sa,
ako vyzeráš“, asi by sme sa urazili. Úlohou prorokov bolo prinášať
zrkadlo Božej pravdy pred zrak ľudí. Takýto pohľad do zrkadla býva
nepríjemný. Ak sa človek nepokorí, môže sa ľahko stať, že proti
prorokovi, ktorého mu Boh poslal, aby ho usvedčil, ale nakoniec
oslobodil, zareaguje vzburou alebo ho dokonca umlčí.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Krížu.
Namiesto Svätý Bože sa spieva Tvojmu Krížu. (HS: 159; PZ: 114; HP:
114)

ŠTVRTOK 2. august

Prenesenie ostatkov prvomučeníka Štefana
Čítania: 2 Kor 4, 1 – 6, zač. 175; Mt 24, 13 – 28, zač. 99 (rad.); Sk 6, 8 –
7, 5a. 47 – 60, zač. 17; Mt 21, 33 – 42, zač. 87 (svätému)
... ani nefalšujeme Božie slovo, ale zjavujeme pravdu... (2 Kor 4, 2)
Istá bájka hovorí: Pravda spadla do studne a ľudia sa zbehli, aby ju
vytiahli. No keď zistili, že tam spadla nahá, každý jej začal ponúkať
nejakú časť svojho odevu, aby ju priodeli, pretože by to bolo
nepríjemné, keby ju takúto nahú vytiahli von. To robíme veľakrát aj
my. Snažíme sa pravdu priodiať, aby bola „znesiteľnejšia“. Kristus však
hovorí: „Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (Jn 8, 32)
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ:
112; HP: 113)
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PIATOK 3. august

Prepodobní Izák, Dalmat a Faust
Čítania: 2 Kor 4, 13 – 18, zač. 177; Mt 24, 27 – 33. 42 – 51, zač. 100
... viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky. (2 Kor 4, 18)
V novom filme o apoštolovi Pavlovi sa rímsky veliteľ väzenia pýta
apoštola Pavla: „Ako to, že vy kresťania dokážete takto znášať všetky
tie ťažkosti a utrpenia?“ Pavol mu odpovedá: „Predstav si šíre more.
Rukou naberieš trochu vody, ale tá ti hneď pomedzi prsty uniká. Ty
žiješ pre tú trochu vody, ktorú rukou naberieš a zakrátko stratíš. My
žijeme pre celé to more.“
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 4. august

Siedmi mladíci z Efezu
Čítania: 1 Kor 1, 3 – 9, zač. 123; Mt 19, 3 – 12, zač. 78
... takže vám nechýba nijaký dar milosti, kým očakávate, že sa zjaví
náš Pán Ježiš Kristus. (1 Kor 1, 7)
Božia milosť nie je akási neosobná energia. Je to živá a skutočná
prítomnosť Boha v našom živote. Ak skrze sviatosti Cirkvi, Božie
slovo, modlitbu, pôst a spoločenstvo otvárame svoj život tejto Božej
prítomnosti, nie sme už odkázaní na život a zápas len z ľudských síl.
Boh nám daroval všetko, čo potrebujeme na dosiahnutie svätosti. Ako
tieto dary využívame?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ:
115; HP: 115)

NEDEĽA 5. august

Jedenásta nedeľa po Päťdesiatnici
Obdobie pred sviatkom Premenenia Pána
Mučeník Eusignios
Čítania: 1 Kor 9, 2b – 12, zač. 141; Mt 18, 23 – 35, zač. 77
Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som
sa ja zľutoval nad tebou? (Mt 18, 33)
Niektoré veci v živote môžeme porovnávať, iné sú, naopak,
neporovnateľné. V dnešnom evanjeliu nám Kristus predstavuje
dva dlhy. Desaťtisíc talentov predstavovalo asi 260 ton striebra. Sto
denárov iba necelý pol kilogram. Sú to teda dva neporovnateľné
dlhy. Náš dlh pred Bohom po Adamovom hriechu predstavoval
stratu spoločenstva s Bohom, ktorá by sa stala večnou, ak by Boh vo
svojom Synovi nezostúpil medzi nás a vo svojom milosrdenstve nám
neotvoril znova cestu do svojho kráľovstva. Nikdy by sme nemali
šancu sa s týmto dlhom vyrovnať. Sú naše dlhy jeden voči druhému
tejto povahy? Niekedy nám ľudia dokážu veľmi ublížiť, zvlášť blízki.
No nikdy to nie je dlh tejto povahy. Náš dlh pred Bohom a naše dlhy
jedného voči druhému sú dve neporovnateľné skutočnosti.
Počas Veľkého pôstu sa modlíme: „Pane, daj, aby som videl vlastné
hriechy a neodsudzoval svojho brata.“ Keď vidíme v prvom rade
svoj vlastný hriech, ktorý nás zbavuje Božej milosti a vystavuje
nebezpečenstvu zatratenia, a ak zároveň máme živú skúsenosť
s Božím milosrdenstvom a odpustením, s tým, že Boh nám každý
deň znova a znova dáva šancu na návrat k nemu v jeho Synovi a vo
Svätom Duchu, dokážeme nesúdiť a odpustiť tým druhým čokoľvek.
Mať tento pohľad a túto skúsenosť je v istom zmysle aj dar od Boha,
o ktorý potrebujeme často prosiť, aby sme niekoho neuvrhli do žalára
neodpustenia a súdu a raz v ňom sami naveky neskončili.
Liturgia: Hlas 2. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu a z obdobia pred sviatkom, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, kondák
z obdobia pred sviatkom. Ostatné menlivé časti z hlasu (HS: 144, 404;
PZ: 97, 387; HP: 98, 418)
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PONDELOK 6. august

Premenenie Pána
Čítania: 2 Pt 1, 10 – 19, zač. 65; Mt 17, 1 – 9, zač. 70
Pane, dobre je nám tu. (Mt 17, 4)
Takto hovoril Peter Ježišovi na Hore premenenia. Na dvore veľkňaza
však povedal: „Nepoznám ho.“ Trikrát a pod prísahou. Aj v našom
živote sú chvíle, keď cítime Božiu blízkosť a hovoríme: „Pane, dobre
je mi s tebou.“ No prídu aj chvíle, ktoré vyskúšajú naše odhodlanie
pre Ježiša, tak ako bol aj Peter vyskúšaný. Nie sme aj my vtedy
podobní Petrovi? No Kristus Petra neodsúdil. Ani nás neodsúdi, ak sa
úprimným pokáním k nemu vrátime. A takto sa deje naša premena.
Liturgia: Antifóny a vchod zo sviatku. Menlivé časti zo sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo sviatku.
Myrovanie. Svätenie ovocia (HS: 405; PZ: 387; HP: 418)

UTOROK 7. august

Prepodobný mučeník Domécius
Čítania: 2 Kor 5, 15 – 21, zač. 180; Mk 1, 16 – 22, zač. 3 (rad.); Ef 6, 10 –
17, zač. 233; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (svätému)
V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom! (2 Kor 5, 20)
Pavol takto naliehavo prosí, pretože sám zažil hĺbku a silu zmierenia
s Bohom a uvedomuje si, aké dôležité je to, čo mu Kristus zveril –
služba zmierenia. Ak má človek s tým osobnú skúsenosť, nenechá
si ju len pre seba. Máme aj my, ktorí zažívame zmierenie s Bohom,
odvahu volať k tým ostatným a tak ako Pavol ich naliehavo prosiť:
„Zmierte sa s Bohom!“ a vydať im o tom osobné svedectvo?
Liturgia: Predobr. antif. a blaženstvá (alebo prvé dve zo sviatku a tretia
každ. s pripivom zo sviatku). Vchod: Poďte, pokloňme sa... premenil si
sa na hore... Ostatné ako 6. augusta (HS: 405; PZ: 387; HP: 418)

STREDA 8. august

Biskup Emilián Vyznávač
Čítania: 2 Kor 6, 11 – 16, zač. 182; Mk 1, 23 – 28, zač. 4
... ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha.
(2 Kor 6, 16)
Niekedy chceme byť kdesi uprostred dobra a zla. Chceme robiť
aj dobro, ale zároveň máme radi aj pôžitok, ktorý nám prinášajú
niektoré naše hriechy. Dobro teda chceme robiť, ale zla sa nechceme
vzdať. To sú však dva nezlučiteľné postoje. Ak som ako kresťan
chrámom živého Boha, nemôžem byť zároveň chrámom nejakej
modly. Stále nám zaznieva výzva: „Celý náš život Kristu Bohu
oddajme!“
Liturgia: Menlivé časti ako 7. augusta

ŠTVRTOK 9. august

Apoštol Matej
Čítania: 2 Kor 7, 1 – 10a, zač. 183; Mk 1, 29 – 35, zač. 5 (rad.); Sk 1, 12 –
17. 21 – 26, zač. 2; Lk 9, 1 – 6, zač. 40 (svätému)
Treba teda, ... aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania. (Sk 1, 21 – 22)
Keď sa niečo udeje, zbehnú sa reportéri a zisťujú informácie
od svedkov, aby ich mohli podať ďalej. No pohľad a podanie reportéra
a svedka sa často veľmi líši. Reportér má len sprostredkované
informácie, svedok vypovedá autenticky. Prosme Svätého Ducha,
aby nás urobil svedkami Kristovho zmŕtvychvstania, ľuďmi, ktorí ho
osobne zažili, nie iba o ňom informujú.
Liturgia: Predobr. antif. a blaženstvá (alebo prvé dve zo sviatku a tretia každodenná s pripivom zo sviatku). Vchod: Poďte, pokloňme sa...
premenil si sa na hore... Tropár zo sviatku a apoštolovi, Sláva, kondák
apoštolovi, I teraz, kondák zo sviatku. Prokimen, Aleluja a pričasten
zo sviatku a apoštolovi. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9.
irmos z utierne zo sviatku. (HS: 405, 408; PZ: 387, 390; HP: 418, 422)
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PIATOK 10. august

Mučeník a archidiakon Vavrinec
Čítania: 2 Kor 7, 10 – 16, zač. 184; Mk 2, 18 – 22, zač. 9
Veď zármutok podľa Božej vôle spôsobuje pokánie na trvalú spásu; zármutok sveta spôsobí smrť. (2 Kor 7, 10)
Ľudia sa obyčajne chcú vyhnúť zármutku, pretože zármutok chápu
ako istú stratu, a tak všemožne hľadajú rozptýlenie. Boh však niekedy
dopúšťa situácie, ktoré nás nútia zamyslieť sa nad sebou. Výsledkom
môže byť zármutok nad vlastnými hriechmi. Takýmto zármutkom
však nemusíme strácať. Boh nás ním chce priviesť k pokániu
a získaniu spásy.
Liturgia: Menlivé časti ako 7. augusta. Zdržanlivosť od mäsa

SOBOTA 11. august

Mučeník Euplos
Čítania: 1 Kor 1, 26 – 29, zač. 125b; Mt 20, 29 – 34, zač. 82
... išiel za ním veľký zástup. A hľa, pri ceste sedeli dvaja slepci.
(Mt 20, 29 – 30)
Ježiš ide do Jeruzalema. Sprevádza ho zástup ľudí, ktorí v tej chvíli
ešte správne nerozumejú jeho poslaniu, medzi nimi i jeho učeníci.
Sú tu teda dvaja ľudia telesne slepí, no celý zástup duchovne slepých.
Keď sa Ježiš dotkol očí dvoch slepcov, „videli a išli za ním“. Až keď sa
Ježiš dotkne očí našich sŕdc a urobí nás schopnými mu porozumieť,
až vtedy ho budeme môcť pravdivo nasledovať.
Liturgia: Menlivé časti ako 7. augusta

NEDEĽA 12. august

Dvanásta nedeľa po Päťdesiatnici
Mučeníci Fótios a Anikét
Čítania: 1 Kor 15, 1 – 11, zač. 158; Mt 19, 16 – 26, zač. 79
... odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. (Mt 19, 22)
Pri slove majetok si mnohí predstavia veľké bohatstvo, a preto
si povedia: „To sa ma netýka. Ja toho veľa nemám.“ O človeku
z evanjelia sa naopak píše, že mal veľký majetok. Podstata jeho
problému však nebola ani tak v majetku samotnom. Bol rozdiel
medzi tým, ako chápal vzťah s Bohom tento bohatý človek, a ako
ho chápal Ježiš. Bohatý človek tvrdí, že vždy zachovával Božie
prikázania. Žil v akejsi predstave o vlastnej dokonalosti. No Ježiš
ho vyviedol z omylu, keď mu ukázal, že v jeho živote je niečo
dôležitejšie ako Boh. Problémom tohto človeka teda nebol majetok
ako taký, ale naviazanosť na niečo, čoho sa nechcel vzdať, čo mal
radšej ako Boha. A tak na jednej strane zachovával Božie prikázania,
na druhej strane však skrze Ježišovu výzvu zistil, že Boh v jeho živote
nie je na prvom mieste, lebo po nej odišiel smutný.
Možno zachovávame mnohé Božie prikázania, no v našom živote
môže byť niečo alebo niekto, čoho alebo koho by sme sa nevzdali ani
kvôli Bohu, pretože sme na to príliš naviazaní. To je náš „majetok“,
ktorý nám bráni v slobodnom a pravdivom vzťahu s Bohom,
v oddanej láske, ktorá mu má náležať ako nášmu jedinému Pánovi.
Ježiš Kristus nás chce viesť od vzťahu k Bohu založenom na zákonoch
a prikázaniach k vzťahu založenom na úplnej oddanosti jemu, tak
aby bol pred všetkými a všetkým v našom živote. Ježiš hovorí: „Kde
je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ (Mt 6, 21) Môj „majetok“
nemusí byť veľký, aby mi znemožnil nasledovať Ježiša. Rozhodujúce
je, aký je môj vzťah k veciam či ľuďom v mojom živote. Môžem dnes
o sebe v pravde povedať, že by som kvôli Ježišovi rozdal vo svojom
živote čokoľvek?
Liturgia: Hlas 3. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár
z hlasu a zo sviatku, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, kondák zo sviatku.
Prokimen, Aleluja a pričasten z hlasu a zo sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo sviatku. (HS: 145, 405;
PZ: 99, 387; HP: 100, 418)
Milan Diheneščík
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PONDELOK 13. august

Zakončenie sviatku Premenenia Pána
Čítania: 2 Kor 8, 7 – 15, zač. 186; Mk 3, 6 – 12, zač. 11
Kto mal mnoho, nemal prebytok, a kto málo, nemal nedostatok.
(2 Kor 8, 15)
Pamätám si, ako som mal raz auto v oprave. Zistil som, že opravár je
z istého nekresťanského spoločenstva. Zdôveril sa mi, ako mu pred
časom vyhorela celá dielňa. Do mesiaca mal postavenú novú. Celé
jeho spoločenstvo mu pomohlo postaviť sa na nohy. Dávno predtým,
než vznikla táto komunita, sv. apoštol Pavol povzbudzuje cirkevné
spoločenstvá k dielu lásky. Majme aj my otvorené srdcia pre potreby
svojho blížneho.
Liturgia: Menlivé časti ako 7. augusta

UTOROK 14. august

Obdobie pred sviatkom Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Prorok Micheáš
Čítania: 2 Kor 8, 16 – 9, 5, zač. 187; Mk 3, 13 – 19, zač. 12 (rad.); 2 Kor
9, 12 – 10, 7, zač. 189; Mk 3, 20 – 27, zač. 13 (rad. zo zajtrajška)
Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal
kázať s mocou vyháňať zlých duchov. (Mk 3, 14)
Aj teba si Boh vyvolil a chce, aby si bol s ním. Dáva ti moc nad zlým
duchom, každým zlom, po každej svätej spovedi a svätom prijímaní.
Príkladom svojho života sa staňme ohlasovateľmi radostnej zvesti,
lebo toto je poslanie kresťana – nežiť v anonymite. Buď svojím
správaním, rečou, ktorá o tebe veľa prezrádza, apoštolom aj v tomto
dovolenkovom čase.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z obdobia
pred sviatkom, Sláva, I teraz, kondák z obdobia pred sviatkom. Ostatné menlivé časti z utorka (HS: 155, 410; PZ: 109, 393; HP: 110, 424)

STREDA 15. august

Zosnutie Presvätej Bohorodičky
Čítania: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54
Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. (Lk 10, 39)
Keď si všimneme postavu Márie v dnešnom evanjeliu, môžeme
vidieť, že za celý čas jej prítomnosti pred Pánom z jej úst nevyšlo ani
jedno slovo. Načúvala jeho hlasu. Stíšenie pri Pánových nohách bolo
jej modlitbou. V tomto tichu mohla začuť hlas Boha, po ktorom je
hladné každé srdce. Skrze toto načúvanie sa učila múdrosti: kedy je
čas na prácu a kedy je čas prácu nechať, kedy je čas rozprávať a kedy je
čas mlčať.
Nebeský otec nás pozýva k postoju Márie: „Nájdi si v tom chaotickom
a hlučnom svete čas na stíšenie. Nech tvojou modlitbou nie je len
množstvo slov, ktoré ti nedovolia, aby si začul môj hlas. Sadni si
na chvíľu k mojim nohám, v tichu sa ponor do mojej prítomnosti
a uvidíš, koľko pokoja, radosti a sily načerpáš do nového dňa.“
Liturgia: Predobr. antif. a blaženstvá. Menlivé časti zo sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo sviatku. Priká
zaný sviatok. Myrovanie. Svätenie bylín (HS: 410; PZ: 393; HP: 426)

ŠTVRTOK 16. august

Prenesenie rukou nevytvoreného obrazu
Čítania: 2 Kor 10, 7b – 18, zač. 190; Mk 3, 28 – 35, zač. 14 (rad.); 2 Kor
3, 4 – 11, zač. 173; Lk 9, 51 – 56; 10, 22 – 24, zač. 48b (obrazu)
Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať,
aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“ (Lk 9, 54)
Učeníci sú pobúrení reakciou obyvateľov samárijskej dediny, ktorá
ich neprijíma. Dôvod je jednoduchý: majú namierené do Jeruzalema.
Pobúrenie je také silné, že ich privádza k myšlienke zničiť dedinu.
Ježiš ich pokarhá. Často sme pobúrení reakciami iných. Niekedy
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dokonca iným názorom. Reakciou Boha je pokarhanie (naše a nie
tých druhých). Zároveň pozvanie pohliadnuť iným smerom.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z Prenesenia
a zo Zosnutia, Sláva, kondák z Prenesenia, I teraz, kondák zo Zosnutia. Prokimen, Aleluja a pričasten zo Zosnutia. Namiesto Dôstojné je
sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo Zosnutia. (HS: 411, 412; PZ:
394, 395; HP: 427, 428)

PIATOK 17. august

Mučeník Myrón
Čítania: 2 Kor 11, 5 – 21a, zač. 192; Mk 4, 1 – 9, zač. 15
Strpíte, keď vás niekto zotročuje, keď vás niekto vyjedá, keď vás
niekto zdiera, keď sa niekto nad vami vyvyšuje, keď vás niekto
bije po tvári. (2 Kor 11, 20)
Ako odpovedáme na otázku: „Ako sa máš?“ Začíname pozitívne
či naopak? Zdá sa mi, že dnes sa čoraz viac ľudí sťažuje, hoci by
nemuseli. Povzbudením nech nám bude sv. apoštol Pavol: „Strpte,
keď vás niekto zotročuje...“ Strp mnohé krivdy a odovzdaj ich
do Božích rúk. Nebuď ako Kain, ktorý zle uvažoval vo svojom srdci,
až zabil svojho brata.
Liturgia: Menlivé časti ako 15. augusta. Zdržanlivosť od mäsa

SOBOTA 18. august

Mučeníci Flórus a Laurus
Čítania: 1 Kor 2, 6 – 9, zač. 126; Mt 22, 15 – 22, zač. 90 (rad.); Ef 6, 10 –
17, zač. 233; Lk 12, 2 – 12, zač. 63 (svätým)
Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: „Učiteľ,
vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste.“
(Mt 22, 16b)
Herodiáni sa veľmi pekne prihovorili Kristovi. Ich reč bola plná
pravdy, ba až lichotivá, ale ich úmysel bol celkom iný. Prosme Boha,
aby sa naša reč zhodovala s úmyslom, aby vychádzala z úprimného
srdca bez pretvárky.
Liturgia: Menlivé časti ako 15. augusta

NEDEĽA 19. august

Trinásta nedeľa po Päťdesiatnici
Mučeník Andrej Stratopedarcha a spol.
Čítania: 1 Kor 16, 13 – 24, zač. 166; Mt 21, 33 – 42, zač. 87
Nikdy ste nečítali v Písme: „Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa
kameňom uholným...?“ (Mt 21, 42)
Aký osud má Kristus v mojom živote? Ako opätujem nepochopiteľnú
lásku, ktorú mi Boh venuje? Či som ho nevyhnal zo svojho domu,
zo svojho života, či som teda na neho nezabudol, neignorujem
ho? V podobenstve o vražedných vinohradníkoch cítime ľútosť
a sklamanie. Rozhodne by sme to nenazvali príbehom s dobrým
koncom. Vo svojej hĺbke nám hovorí o neuveriteľnej láske Boha
k jeho ľudu a ku každému jeho stvoreniu, ktorá aj napriek stratenosti
a návratu späť nakoniec zvíťazí a bude mať posledné slovo.
V jednom americkom sirotinci si deti všimli zvláštne správanie
osemročného dievčatka. Jedného dňa povedali vychovávateľke:
„Neustále píše nejaké tajomné vety na papieriky, a tie potom schováva
na záhrade. Práve sme videli, ako jeden papierik pripevnila na strom
a druhý na vysoký múr.“ Vychovávateľka si dievčatko zavolala a išla
s ním na miesta, kde sa mali nachádzať tieto papieriky. Keď ich našli,
prečítala na nich nápis napísaný veľkými písmenami: „Ktokoľvek
nájde tento papierik, nech vie, že ho mám rada!“ Napriek tomu, že sa
tomuto dievčatku nedostalo veľa lásky, predsa pochopilo, že ju musí
dávať. Pochopilo Božie tajomstvo – dávať lásku aj vtedy, keď sa nám
jej od ľudí nedostáva.
Liturgia: Hlas 4. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár
z hlasu a zo sviatku, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, kondák zo sviatku.
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Prokimen, Aleluja a pričasten z hlasu a zo sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo sviatku. (HS: 147, 410;
PZ: 100, 393; HP: 101, 426)

PONDELOK 20. august

Prorok Samuel
Čítania: 2 Kor 12, 10 – 19, zač. 195; Mk 4, 10 – 23, zač. 16
Veď netúžim po vašich veciach, ale po vás; lebo nie deti sú povinné sporiť pre rodičov, ale rodičia pre deti. (2 Kor 12, 14b)
Množstvo rodičov sa v dnešnej dobe snaží materiálne zabezpečiť
svoje deti. Uzatvárajú životné poistky, investujú do vzdelávania,
rôzne krúžky, aktivity... Nezabúdajme však aj na duchovné šetrenie.
Odovzdávajme živú vieru vo svojej rodine, zanechajme im bohatstvo
duchovného života. Nenechávajme to na kňazov či katechétov.
Liturgia: Menlivé časti ako 15. augusta

UTOROK 21. august

Apoštol Tadeáš
Čítania: 2 Kor 12, 20 – 13, 2, zač. 196; Mk 4, 24 – 34, zač. 17
Či spí, alebo vstáva, v noci či vo dne semeno klíči a rastie, a on ani
o tom nevie. (Mk 4, 27)
V tomto uponáhľanom a preorganizovanom čase mi z tejto vety
zaznieva pohoda, pokoj, oddych, usporiadaná práca a hlavne
uvedomenie si toho, že to najdôležitejšie nezávisí od nás. Keď sa
niektorých rodičov spýtate, ako vychovali svoje deti, povedia, že ani
nevedia. Vedeli vo svojich rodinách vytvoriť prostredie, atmosféru,
aby semienka, ktoré sú v ich deťoch a ktoré do nich zasievali, mohli
rásť. Láska, pokoj, bezpečnosť, istota. To všetko pomáha, aby sme
v noci mohli spokojne spať.
Liturgia: Menlivé časti ako 15. augusta

STREDA 22. august

Mučeník Agatonik a spol.
Mučeník Lupus (preložené z 23.08.)
Čítania: 2 Kor 13, 3 – 13, zač. 197; Mk 4, 35 – 41, zač. 18
Napokon, bratia, radujte sa zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude
s vami. (2 Kor 13, 11)
Ak sa skutočne chceme ustavične radovať, musíme predovšetkým
zmeniť svoje zmýšľanie. To znamená prestať veriť svetu, že trvalú
radosť nám prinesie úspech, peniaze,... A uveriť Bohu, že takú radosť
nám môže dať len život s ním. Nuž a ďalším krokom je potom boj
o svoju myseľ. Jej napĺňanie Božími myšlienkami. Odmietanie
všetkého, čo sa Bohu protiví. Je to ťažký, dlhotrvajúci boj. No
ak si zoberiete Božiu výzbroj, zakúsite zmenu a víťazstvo. Preto
apoštol Pavol, keď nás pozýva k radosti, zdôrazňuje, aby sme sa
zdokonaľovali.
Liturgia: Menlivé časti ako 15. augusta

ŠTVRTOK 23. august

Zakončenie sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Čítania: Gal 1, 1 – 10; 1, 20 – 2, 5, zač. 198; Mk 5, 1 – 20, zač. 19
Keď Ježiš nastupoval na loď, prosil ho ten, ktorého predtým trápil
zlý duch, aby smel zostať s ním. (Mk 5, 18)
Kde sa dieťa cíti v bezpečí? V matkinom náručí, v prítomností svojich
rodičov. Toto spoznal aj ten, čo bol oslobodený od zlého ducha.
Nechcel viac zostať bez Krista, lebo spoznal jeho lásku, ktorú prináša
od milujúceho nebeského Otca. Aj dnes prichádza Kristus do nášho
života, aby nás oslobodil z pút hriechu. Pri ňom je bezpečie a pravá
sloboda.
Liturgia: Menlivé časti ako 15. augusta
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PIATOK 24. august

Hieromučeník Eutychés
Čítania: Gal 2, 6 – 10, zač. 201; Mk 5, 22 – 24. 5, 35 – 6, 1, zač. 20
Dcérka mi umiera. Poď, vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila.
(Mk 5, 23b)
Jairus zdôrazňuje vo svojej prosbe Kristovi, aby jeho dcérka ozdravela
a žila. Pri blahoprianiach najčastejšie počujeme či hovoríme: „Veľa
zdravia“. Dnešné Božie slovo nás pozýva nielen byť zdravý, ale žiť
naplno, zmysluplne, s pravými hodnotami. S Kristom. Niekedy sa mi
zdá, že je mnoho zdravých ľudí, ale bez pravého zmyslu života.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 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 (hieromučeníkovi); 1 Kor 4, 1 – 5, zač. 130; Mt 23, 1 – 12, zač. 93 (rad.); Tit 1, 1 – 4. 2,
15 – 3, 3. 12 – 13. 15, zač. 300; Mt 5, 14 – 19, zač. 11 (apoštolovi)
Pán je môj sudca. (1 Kor 4, 4b)
Poznáte otázku: „Čo povedia ľudia?“ Pravidlo, ktorým sa ľudia
riadia a rozhodujú vo svojom živote. Dokonca mnohí úradníci
a podobní z verejného života si nechajú poradiť psychológmi a inými
odborníkmi, ako najlepšie zaujať ľudí, aby sa im páčili a mohli si
ich získať. Božie slovo nás dnes pozýva pamätať na to, že Boh je náš
sudca. Tak ži, aby si sa páčil svojimi skutkami v prvom rade Bohu, nie
ľudom.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 414; PZ: 397; HP: 430)

NEDEĽA 26. august

Štrnásta nedeľa po Päťdesiatnici
Mučeníci Adrián a Natália
Čítania: 2 Kor 1, 21 – 2, 4, zač. 170; Mt 22, 1 – 14, zač. 89
Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. (Mt 22, 1 – 2)
Dobre nám padne, keď od známych ľudí dostaneme oznámenie
o promócii, sobáši, kňazskej vysviacke a v obálke nájdeme kartičku
s textom: „Srdečne Vás pozývame k slávnostnému stolu“. Čo nám
napadne? Poteší nás, že ten, kto nás chce mať vo svoj mimoriadny
deň blízko seba, nás má rád.
O pozvaní na svadbu je reč aj v dnešnom evanjeliu. A nie na hocijakú
svadbu, ale kráľovskú. Lenže pozvaní sa odmietli na nej zúčastniť.
Kráľovi naznačili, že ho nemajú radi, nevážia si ho a vôbec netúžia
po jeho blízkosti.
Ježiš nás dnes pozýva k nedeľnému eucharistickému stolu, lebo
nás má rád, váži si nás a chce, aby sme my boli v ňom a on v nás. Je
múdre odmietnuť také pozvanie? Svätý Thomas Morus, kancelár
anglického kráľa Henricha VIII., si nekonečne vážil nedeľu ako deň
Pána. Ani raz nevynechal svätú omšu a prijímanie, podľa možnosti
navštevoval bohoslužby aj v pracovný deň. Nesedával v lavici, ale
miništroval, za čo si musel vypočuť rôzne ironické poznámky. Vždy
však mal pripravenú túto odpoveď: „Považujem si za najväčšiu česť
byť miništrantom pri oltári Pána Boha. Je to pre mňa viac, ako byť
ministrom na dvore samého kráľa.“ A keď pred popravou sedel
v žalári, v nedeľu si obliekol sviatočné šaty. Dozorcovia sa tomu
čudovali a smiali sa mu. On však hovorieval: „Neobliekam sa pekne
kvôli ľuďom, ale robím to výlučne na uctenie svätého dňa.“
Liturgia: Hlas 5. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné menlivé
časti z hlasu (HS: 148; PZ: 101; HP: 102)
Michal Kuruc ml.

39

PRO FAMILIA

POSVÄTNÝ DEŇ

BOŽIA LEKÁREŇ

Nedeľa sa na Slovensku považuje za siedmy,
teda posledný deň týždňa. Ale v tradičnom
židovskom či kresťanskom kalendári je považovaná za deň prvý.
V kultúrach, ktoré vyšli z kresťanstva, je
nedeľa deň po sobote, teda deň vzkriesenia
Ježiša Krista, deň nového stvorenia. Tento
význam je zrejmý v ruskom pomenovaní nedele: воскресенье [voskresenie] – vzkriesenie. Charakter zasvätenia nedele Bohu vidno

v rozličných jazykoch, ktoré ju nazývajú deň
Pána, napr. taliančina – Domenica, španielčina – Domingo, francúzština – Dimanche,
gréčtina – Κυριακή [kyriaké].
Romanské národy si zachovali názvy predkresťanskeho obdobia a nedeľu volajú deň
Slnka. Preto pomenovanie nedele je v angličtine Sunday či v nemčine Sonntag. To však
neprotirečí kresťanskému vnímaniu nedele,
keďže kresťanstvo už veľmi skoro prebralo

Hliva ustricovitá (Pleurotus ostreatus) patrí medzi drevokazné huby.
Rastie od októbra do marca v trsoch
na pňoch alebo kmeňoch listnatých
drevín. Je nízkoenergetická. Obsahuje betaglukány a vitamíny B, D, C,
K, proteíny, steroly, mastné kyseliny
a stopové prvky chrómu, medi, železa,
jódu, sodíka, selénu a zinku v takom
pomere, ktorý ľudskému organizmu
maximálne vyhovuje, hubovú vlákninu, vďaka ktorej sa z tela uvoľňujú
škodliviny a má vplyv na peristaltiku čriev. Pôsobí proti nádorovým
ochoreniam, na poruchy metabolizmu
cukru a tuku, krvný tlak, ochorenia
srdca a na znižovanie hladiny cholesterolu, pozitívne na imunitný systém,
pri liečbe ekzémov, hemoroidov, kŕčových žíl, upravuje vylučovanie, upokojuje kĺbové ťažkosti. Môžeme ju využiť ako prírodné antibiotikum. Ako
jedlo ju môžeme pripraviť na množstvo spôsobov.
Sušenie je najstarší spôsob, ako huby uchovávať. Nesmú sa pred sušením umývať, len ich očistíme nožom, narežeme na plátky. Usušené potom
odložíme do dobre uzavretých sklenených pohárov.
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symboliku slnka a aplikovalo ho na Ježiša
Krista ako toho, ktorý je pravé svetlo, ktoré
prišlo na svet (porov. Jn 1, 9).
Pomenovanie nedele vo väčšine slovanských národov vychádza zo slov ne + delati,
teda ne + robiť, čo zdôrazňuje skutočnosť
odpočinku a zasvätenia sa v tento deň.
Vzhľadom na to, že nedeľa sa stala dňom
nového stvorenia, v ktorom bol človek prinavrátený späť k Bohu skrze Kristovo víťazstvo
nad hriechom a smrťou, starozákonné prikázanie ohľadne odpočinku a zasvätenia siedmeho dňa – soboty sa presunulo na nedeľu.
Zasvätenie nedele a jej bytostné prepojenie s Kristovým vzkriesením je zrejmé
na 1. všeobecnom sneme v Nicei v roku 325.
Svojím dvadsiatym kánonom nariaďuje pre
celú Cirkev už rozšírený zvyk z 1. storočia
na Pánov deň – nedeľu a počas dní od Paschy
do Päťdesiatnice nekľakať, ale v týchto dňoch
sa modliť postojačky. Dôvod existencie
tohto zvyku je, že prvý deň týždňa – nedeľa a dni Paschy sú dňami oslavy Kristovho
vzkriesenia a víťazstva nad hriechom, preto
kajúcne skutky a gestá ako kľačanie a pôst sú
zakázané.
Prvý výnos o zachovávaní pracovného
pokoja v nedeľu pochádza od rímskeho cisára Konštantína z roku 321, pár rokov po tom,
čo Kristova Cirkev dostala slobodu.
V roku 363 napokon Laodicejský koncil vydal zákaz pre kresťanov zachovávať židovský
sabat – sobotu ako sviatočný deň a nariadil
svätenie nedele. (Jaroslav Girovský, foto:
lifehacker.com.au)

Černicový
džem
Úžasné čierne plody, tvarom
podobné malinám poskytnú
nezameniteľný gurmánsky
zážitok, ktorý sa navyše snúbi
s významnými, zdraviu prospešnými účinkami. Predstavujú prevenciu pred rakovinou,
pomáhajú imunite, úbytku tukových vankúšikov a zbavia
aj stresu. Reč je o černiciach, plodoch, ktoré sú známe už
od čias antiky. My vám prinášame recept na fantastický
černicový džem.
Suroviny: 1 kg černíc, 220 g kryštálového cukru, 50 ml
rumu, šťava z 1/2 citróna
Postup: Nazbierané, umyté černice zasypeme kryštálovým cukrom a odložíme postáť do druhého dňa. Na druhý
deň do tejto zmesi pridáme citrón a 30 minút povaríme.
Nakoniec pridáme rum, premiešame a ešte horúce naplníme do čistých pohárov. Pohár uzavrieme a otočíme na 5
minút dnom nahor. Poháre potom zabalíme na pol dňa
do deky alebo utierky.
Dobrú chuť praje pani Irena Píšová z Banskej Štiavnice.
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ako čas pre človeka, čas na rodinu
a čas pre Boha. Nedeľa ako voľný
čas sa dnes často prežíva ako možnosť úniku z tvrdej reality alebo čas
na rozptýlenie (napríklad nakupovaním). Rodine to značne zabraňuje
v tom, aby si našla chvíle pokoja
a blízkosti. Nedeľa tým stráca rodinný rozmer – prežíva sa viac individuálne ako spoločne. Deň odpočinku
sa neraz stáva vyčerpávajúcim dňom
a hrozí mu, že prestane byť dňom odpočinku. A to kvôli prispôsobovaniu
sa požiadavkám a tlaku spoločnosti.
„Nie je to ani tak Izrael, ktorý
zachováva šabat, deň odpočinku,
– bolo povedané – ale je to šabat,
odpočinok, ktorý zachováva Izrael.“
Toto je skúsenosť z viery. Tak aj kresťanská nedeľa chráni rodinu, pretože
ju otvára stretnutiu s posvätným
tajomstvom Boha a obnovuje
rodinné vzťahy. Nie náhodou sa
mnohé z Ježišových znamení uskutočnili v deň odpočinku, pretože sám
Boh je Pánom tohto dňa. To preto,
aby pomohol človeku odpočinúť si
v Bohu. Bez tohto stretnutia s Kristom si nikdy skutočne neodpočinieme. Prvý pápež, svätý Peter povedal:
„Na neho zložte všetky svoje starosti,
lebo on sa o vás stará.“ (1 Pt 5, 7)
(Radovan Kuzmiak)

Pre muža: Žena sa podobá mestu. Je postavená na pevných základoch a potrebuje stabilitu. No vnútri vládne rôznorodosť a množstvo vzťahov. V jej živote
prúdi život – rodiny, blízkych, susedov... Navonok sa zdá, že si žije nesmierne
komplikovaným a kľukatým životom, ktorý sa podobá úzkym uličkám prístavného mesta s množstvom ľudí a v nich sa vedú dôležité rozhovory, pracuje aj
oddychuje, nakupuje a predáva, uspáva aj prebúdza... No toto všetko môže
hlavne preto, lebo leží pri nohách vôd. Pri zdroji svojho života a bohatstva.
Lode, ktoré prichádzajú z diaľok, prinášajú veci podstatné aj menej dôležité pre
život v meste. Sýtia ho, budujú, skrášľujú... Vytvárajú nové možnosti.
Pre muža je veľmi dôležité vidieť život svojej milovanej z tejto perspektívy.
Nemusí chápať, stačí prijať.
Vytváraš v živote svojej manželky pocit bezpečia?
Si pre ňu a pre celú rodinu zdrojom hojnosti – materiálnej aj duchovnej?
Záleží ti na jej kráse – vnútornej i vonkajšej?
Prinášaš mestu život alebo smrť? Neničíš, čo už bolo vybudované?
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Ako správne komunikovať pomocou internetu? Je to
pomerne široká otázka, a teda aj odpoveď by bola veľmi
obsiahla, preto sme túto oblasť rozdelili do menších celkov.
V tomto čísle si povieme o ďalších formálnych náležitostiach mejlovej komunikácie a ponúkneme zopár odporúčaní, aby sme na internete nepôsobili ako slony v porceláne.
Vaše správy by mali byť stručné – najviac 20 riadkov (výnimočne to môže byť aj viac). Zvyknú sa písať bez diakritiky, pretože nikdy nemáte istotu, na akom type počítača sa
zobrazia. V prílohách, kde sú texty obsiahlejšie, diakritiku
väčšinou bez problémov môžeme použiť. Z podobného dôvodu sa vyhýbajte aj grafickej tvorivosti pri úprave svojich
mejlov (rôzne farby a typy písma). Odpoveď na každý mejl
by sa mala zaslať najneskôr do 48 hodín, ak to nestihnete,
nezabudnite sa ospravedlniť. Príloha vašej pošty nesmie
obsahovať veľké súbory (napr. množstvo fotografií alebo
rozmerné grafiky a pod.), pretože na disku a v schránkach
zaberajú množstvo miesta a prenos je pomalší a drahší.
Na takéto prenosy sa využívajú špeciálne weby alebo
prenosné úložiská. (D. Kolesárová)

DUCHOVNÉ CVIČENIA

Raz nám naši priatelia priniesli z dovolenky na Kréte darček. Boli to magnetky – záložky do knihy. Manžel si vybral magnetku s obrazom mora. Ja
tú, na ktorej bol morský prístav. Až neskôr som si uvedomila hlbokú symboliku
obrázkov aj nášho výberu.

Odpovedzme: Slovo liturgia je veľmi staré slovo a pôvodne
vyjadrovalo „verejné dielo“ alebo „službu v mene ľudu“.
Svätá liturgia je prejavom lásky – k Bohu i k bratom a sestrám. Je stretnutím s Bohom i s bratmi a sestrami, s ktorými spolu vyznávame, že nebeský Otec je „náš“ a nie iba
„môj“. Vyjadruje zjednotenie Boha a človeka v jeho Cirkvi.
V liturgii veriaci ľudia slávia veľkonočné tajomstvo –
utrpenie, smrť a vzkriesenie nášho Pána. Neustále ho sprítomňujú, ohlasujú a oslavujú. Nie každý sám, ale spoločne.
Je to ako s ohňom, keď je uhlíkov a polienok veľa, plameň sa rozhorí oveľa mocnejším plameňom, vydáva viac
svetla a tepla. Jedno drievko alebo uhlík veľmi rýchlo pohasne. Preto potrebujeme spoločne byť v Božej prítomnosti a zjednocovať sa s ním v Božom slove, v prijatí Eucharistie a v spoločenstve jeho tela – Cirkvi. (D. Kolesárová)

ETIKETA

Mnohí cítime, že počas pracovného
týždňa nemáme na seba čas. V rodine sa rozprávame len o úlohách
a povinnostiach, ktoré treba riešiť,
a často sa vidíme len medzi dverami.
Preto je nedeľa dňom, keď môžeme
a máme robiť veci inak. Je pevným
bodom týždňa, príležitosťou na nový
začiatok. Vety: „Som mimo“ alebo
„Dajte mi všetci pokoj“, či „Mám toho
dosť!“ svedčia o tom, že je to naozaj
tak. Na slávení nedele by sme si mali
dať skutočne záležať, keďže je dňom
odpočinku. Pamätať na siedmy deň,
ako hovorí tretie Božie prikázanie.
Jeden z najdôležitejších zákonov
fyziky je entropia. Hovorí, že všetky
izolované systémy sa rozpadávajú.
Ak do akéhokoľvek organizmu nevstúpi nová energia, začína sa pomalý, no neúprosný rozpad. Princíp
entropie platí aj pre ľudské vzťahy:
priateľstvo, láska, manželstvo, sa tiež
opotrebúvajú a rozbíjajú, ak neprijímajú novú energiu. Podobne ako
iné mechanizmy, aj vzťahy potrebujú
„servis“ . Deň odpočinku je teda na to
stvorený samým Stvoriteľom. Preto
hovorí: „Nebudeš konať nijakú prácu
ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra,
ani tvoj sluha, ani cudzinec, ani tvoj
dobytok.“ (Ex 20, 8 – 11) My moderní
ľudia sme vytvorili „voľný čas“, ale
stratili zmysel pre sviatočný deň.
Treba znovu nadobudnúť zmysel pre
sviatočný deň a zvlášť pre nedeľu

KEĎ SA PÝTAJÚ

Nedeľný odpočinok

Keď sa deti opýtajú: Prečo chodíme na liturgiu?

Pre ženu: Muži sú ako more (pre vnútrozemcov ako potoky
a rieky). Neskrotní, neuchopiteľní, akoby stále unikali. A nepochopiteľní. Neustále dynamickí ako príliv a odliv. Nepotrebujú
veľa slov. Často mlčia. Hľadajú však voľnosť, divočinu, nebezpečenstvá, no aj ohraničenie pobrežím. Prístav, kde by si mohli odpočinúť.
Ich mohutnosť (ak zapoja všetky sily) tak ako mohutnosť vody dokáže hýbať veľkými vecami, mlynmi, loďami aj skalami a zmeniť ráz
krajiny. Chladivá voda je zdrojom mnohotvárneho života, osviežuje
v horúčavách, nadnáša, ale môže aj stiahnuť do temných hlbočín.
Obrovské vlny neľútostne zmetú zo zemského povrchu všetko, čo sa
im postaví do cesty. Mesto nevie, kedy presne lode s bohatým nákladom dorazia. Musí čakať, až príde správny okamih... Až utíchnu
búrky a more dovolí lodiam vplávať do prístavu.
Žena potrebuje prijať to, že je iný. More nikdy nebude mestom.
Nezotročuješ svojimi predstavami a nárokmi svojho muža?
Ponechávaš mu aj napriek záväzkom slobodu vyplávať a vstupovať do nebezpečenstiev?
Oceňuješ všetko, čo urobil pre teba a vašu rodinu?
Si prístavom pokoja alebo sa neustále búriš „proti moru“?
(Dada Kolesárová)
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VINIANSKY HRAD postavili pravdepodobne v druhej
polovici 13. storočia na ochranu cesty, ktorá viedla
do Poľska. Vinné patrilo šľachticom z Michaloviec a tvorilo súčasť tamojšieho panstva. Počas bojov uhorského
kráľa Mateja a poľského panovníka Kazimíra IV. v roku
1466 objekt ťažko poškodili. Začiatkom 16. storočia hrad
opravili a opevnili. V roku 1594 ho cisárske vojsko pri
dobýjaní opäť poškodilo. Majitelia hradu Sztárayovci
objekt opravili, hoci už v polovici 17. storočia opustili
nepohodlné sídlo. Začiatkom 18. storočia pri likvidovaní
protihabsburského povstania dal cisár hrad zbúrať.
Prvú stavebnú etapu hradu tvorila veža a pravdepodobne
trojpriestorový palác. V roku 1335 obsahoval hrad dve
veže, jeden palác, jednu bránu, kaplnku zasvätenú sv.
Margite a dom. V opise z roku 1449 sa uvádza podobné
zloženie hradu, veža mala pivnice a štyri podlažia a bola
tu aj temnica a dva obytné domy. V poslednej etape sa
zosilnilo opevnenie hradu.
Dnes vidno trojuholníkový pôdorys sledujúci terén
i
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V paláci sú stopy po krboch a nike, pod palácom zaklea
nuté pivničné priestory. Hrad doteraz obklopuje sústav
mohutných valov.
Od roku 2011 prebieha rekonštrukcia. Hradný areál je
voľne prístupný pre návštevníkov. (foto: wikimedia.org)
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Sopečná činnosť sa v súčasnosti Slovensku
vyhýba, ale v minulosti to bolo naopak.
Až 25 % územia Slovenska tvoria pozostatky vulkanickej činnosti. Jej svedkami sú
mnohé slovenské pohoria vulkanického
pôvodu (Vihorlat, Slanské vrchy, Poľana,
Javorie, Štiavnické vrchy, Kremnické vrchy,
Vtáčnik či vrch Vepor). Najsilnejšia sopečná činnosť na Slovensku sa začala približne
pred 16 miliónmi rokov. Vtedy bola väčšina územia Slovenska pod morskou hladinou, z ktorej vytŕčali kužele sopiek. Pred
15 miliónmi rokov tu bola jedna z najväčších sopiek Európy Štiavnický stratovulkán,
ktorý dosahoval výšku Mont Blancu (4 000
m). Práve okolie Banskej Bystrice je známe
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mnohými sopkami. Meď z nich použili
na obíjanie lodí Krištofa Kolumba.
Kým sopky v Podunajskej kotline sú
pochované pod nánosmi, na východnom
Slovensku je situácia úplne opačná. Zvyšky
sopiek sa aj dnes týčia nad okolitú krajinu
najmä v oblasti Slanských vrchov a Vihorlatu. Vo Vihorlate ide o stratovulkány
Kyjov, Vihorlat, Morské oko alebo Popriečny. Aj keď postupné doznievanie divokej
vulkanickej činnosti na Slovensku sa začalo
pred 8 až 7 miliónmi rokov, najmladšou
sopkou celej strednej Európy je Pútikov
vŕšok pri Novej Bani, ktorý vybuchol
pred 102-tisíc rokmi. (Juraj Gradoš)

Pohľad na Vihorlat z Červenej skaly (foto: wikimedia.org)

Vihorlatská sopka

www.casopisslovo.sk

KLOKOČOV bol v 17. storočí malou dedinkou so 150
obyvateľmi. V roku 1670 počas kuruckých vojen
sa miestni ukryli pred rabovaním do dreveného
chrámu. Keď sa kuruci priblížili, tvár Bohorodičky
na ikonostase sa zatemnila a začala slziť. Keď vojaci
na druhý deň kostol podpálili, ikona zostala nepoškodená. A tak sa začala jej dobrodružná cesta. Najprv
ju previezli do mestskej klenotnice v Prešove, odtiaľ
ju Žofia Bátoriová preniesla do Mukačeva na svoj
hrad, v roku 1688 už bola ikona vo Viedni a v roku
1692 v Turecku, aby sa odtiaľ vrátila v roku 1705
na Mukačevský hrad. V roku 1711 ju cisárski vojaci
previezli opäť do Viedne. V roku 1769 nariadila
Mária Terézia vyrobiť kópiu, ktorú dala preniesť
do Prešova. Ikona Bohorodičky v chráme v Klokočove je druhou kópiou. Kde je originál, nie je známe. Tisíce pútnikov prichádzajú každoroč
ne
na uspenský sviatok vzdať úctu klokočovskej Panne Márii na odpustových slávnosti
ach. Vo
farnosti v Klokočove sa druhý piatok v mesiaci (a občasne aj v iných dňoch) konajú
modlitby
za uzdravenie a každú tretiu nedeľu v mesiaci modlitby večeradla Mariánskeho hnutia
a 22.
v mesiaci modlitby k sv. Charbelovi. (foto: V. Verba)
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Ročná produkcia papiera je 800 kg na obyvateľa
SR. Papier sa dá veľmi dobre recyklovať päť- až
osemkrát a potom kompostovať. Recyklácia
zmierňuje škodlivé vplyvy výroby papiera.
Z papiera sa vyrobí nový. Do zberu môžeme
vytriediť všetok papier, ktorý neobsahuje iné



suroviny. Jedna tona zberového papiera zachráni sedemnásť stromov.
Alebo... U nás doma zbierame kotúčiky z toaletného papiera. Najčastejšie sa využijú ako
kompost, ale v jarných mesiacoch dobre poslúžia aj ako zakoreňovače priesad. (1) Papierové
rolky sa dajú využiť ako nenáročný materiál, ak
už naše deti omrzeli hračky z obchodu. Stačia
nožnice (pre náročnejších aj farebný papier

VYROBENÉ DOMA

Papierové rolky

alebo fixky) a papierová stavebnica je na svete
(len rolky nastrihať na správnom mieste). (2)
Tvorivejší sa môžu realizovať pri výrobe ozdobných krúžkov na servítky alebo divadelných
postavičiek a môžu si vyrobiť aj jednoduchý
stojan na mobil. (3) Okrem toho určite nájdete
množstvo ďalších nápadov pre šikovné ručičky,
napr. ručne robený papier, stojany na farbičky či
autíčka, alebo zapaľovače. (D. Kolesárová)
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SLOVO DEŤOM

detská

Nicejsko-konštantínopolské
vyznanie viery

Leporelo 29

Svätú

... aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na
ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho
podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. (Ef 5, 27)

Ahoj, deti!
Ďalším dôležitým článkom
našej viery je
to, že Kristova
Cirkev je svätá. Čo to znamená? Nuž to,
že žijeme pod
Božou mocou,
v jeho dokonalosti, svetle
a svätosti,
ktorá nás neustále k tejto
dokonalosti
a osobnej svätosti pozýva
a povzbudzuje.

Svätá hlava, svätá ruka
Keď človek v sebe nosí dobré myšlienky, nemôže konať
zlé skutky... Platí to aj naopak. Ak je tvojou hlavou svätý
Boh, tvoja ruka koná sväté skutky. Preto si neustále potrebujeme pripomínať, kto a aký je náš Boh, neustále sa ponárať do jeho prítomnosti, ktorá nás posväcuje. Vystrihni
a poskladaj ikonu Kristovej tváre, ktorá ti pripomenie jeho
moc, ale aj krv, ktorú vylial, aby nás posvätil a očistil.

Rúcho
Na konci Svätého písma je veľmi zvláštna prorocká kniha. Volá sa Zjavenie
apoštola Jána alebo Apokalypsa. V nej apoštol zaznamenal svoje videnie,
ktoré zvlášť hovorí o posledných časoch – o konci sveta. Niekoľkokrát sa
v nej spomínajú aj biele rúcha, ktoré sú veľmi dôležité, aby človek mohol
vstúpiť do Božieho kráľovstva. Symbolizujú pripravenosť, čistotu a svätosť.
Vieš, ako sa tieto rúcha očisťujú – perú? Odpoveď nájdeš v citáte
zo Svätého písma:

Píše a kreslí Dada Kolesárová.

I prehovoril jeden zo starcov a povedal mi: „Kto sú títo oblečení
do bieleho rúcha a odkiaľ prišli?“ Povedal som mu: „Pán môj; ty
to vieš.“ A on mi povedal: „To sú tí, čo prichádzajú z veľkého
súženia: oprali si rúcha...
“ (Zjv 7, 13 – 14)

A Božie slovo ďalej hovorí pre každého z nás:
Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha: budú mať moc nad
stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta. (Zjv 22, 12 – 14)

Vieš, čo to znamená? To, že potrebujeme neustále pozerať na to, či máme
svoje „rúcho“ čisté, či žijeme svoj život v čistote. Ak nie, musíme prichádzať k Pánovi a konať pokánie.

Komiks
Pri hrobe mučeníka.
Otče, koľko bolo
svätcov
v dejinách...
A dnes?

Kiežby
ich medzi veriacimi bolo viac.
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Svätý
Slovo svätý pochádza z praslovanského
slova svętъ. Znamená mocný, silný. Zaujímavé je to, že Jakuba Boh premenoval na
Izrael – mocný s Bohom. V praslovančine
by sme teda povedali svätý s Bohom.
Lebo naozaj, človek môže byť svätý, iba ak
žije s Bohom, ak mu podriadi svoj život.
Slovo svätý sa pravdepodobne spája
s množstvom ďalších slov – svedectvo,
svedok, svoj, sviatok, svetlo, svet, svadba,
svat, svatka, svatať (zasnubovať), svedomie...
Starý zákon používa slovo svätý (kadoš)
nielen na označenie Boha, ale aj ľudí,
ktorých si vyvolil a oddelil na náboženské
účely – napr. kňazi, a nakoniec aj celého
izraelského národa. Pomenovanie sa
vzťahuje na všetko, čo bolo oddelené
od bežného používania – posvätné.

Príbehy poslušníka
Aj dnes
je ich
dosť.
Ako to
myslíte?

Najlepšie všetci, ale
preto nebude Cirkev
viac svätá.

Nerozumiem.

Cirkev je svätá,
lebo Kristus
v nej je svätý.

Je to
ako
so ženou
...
Cirkev nerobia svätou ľudia,
ktorí sa snažia žiť sväto.

... ako so ženou, ktorá pri
sobáši prijíma meno muža
a začleňuje sa
So
do jeho rodu,...
ženou?

... aj keď
tam predtým nepatrila. Je to dar
lásky a prijatia jej muža.

www.casopisslovo.sk

Stanislav Zimovčák, duchovný člen ústredia Cirkvi
– 5. august – 50 rokov života; Jozef Zorvan, farár farnosti Sačurov – 16. august – 50 rokov života; Vincent
Ďordík, titulárny kanonik, na odpočinku v Raslaviciach
– 18. august – 90 rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
mnohaja lita, blahaja lita!
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Jubilanti – august
50 rokov: Štefan Budinský, Košice-Západ; Mária Poláková, Vranov nad Topľou
Mgr. Ing. Stanislav Zimovčák, Košice-Západ
60 rokov: Anna Hamzová, Hatalov; Eva Kobetičová,
Košice-Dargovských hrdinov; Bernardína Stoklasová,
Kuzmice; Eva Tomašová, Kačanov
70 rokov: Mgr. Milica Čepiššáková, Košice; Elena Dančová, Vlača; Margita Danková, Veľká Tŕňa; Anna Havrilčáková, Kuzmice; PhMr. Anna Iľová, Sobrance; Mgr. Juraj Manirný, Helcmanovce; Helena Marcinová, Poša;
Jolana Tušaiová, Sirník; Ján Žultko, Moravany
75 rokov: Anna Huďová, Sečovská Polianka; Mária Katonová, Sečovská Polianka; Terézia Miglecová, Michalovce; Daniel Miňo, Sečovce; Jolana Miňovská, Hriadky; Mária Štefanská, Malcov; Bartolomej Tkáč, Lesné
80 rokov: Mária Balabasová, Ľubica; Anna Harmanová,
Trhovište; Ján Petruš, Vydraň; Božena Rachelová, Kusín
85 rokov: Mária Jacková, Zemplínske Jastrabie; Anna
Jadlovská, Kožuchovce; Alžbeta Kačuraková, Cejkov;
Magdaléna Kaňuková, Poprad; Anna Tkáčová, Davidov
90 rokov: Alžbeta Červeňáková, Koňuš; Vincent Ďordík, Raslavice; Pavel Timko, Úpor
95 rokov: Štefan Mihalovič, Bratislava
BLAHOŽELÁME
Drahý náš duchovný otec Juraj
Tomáš! Prijmite od svojich veriacich zo Zemplínskej Teplice
blahoželanie k 20. výročiu vašej
kňazskej vysviacky. Vyprosujeme
vám do ďalších rokov pevné
zdravie, hojnosť milostí, lásku
nebeského Otca a plnosť darov Ducha Svätého. Želáme
vám, aby ste stále kráčali vo svetle evanjelia. Božia
láska a starostlivá ochrana Presvätej Bohorodičky nech
požehnáva vaše ďalšie kroky i vašu duchovnú činnosť.
Drahá naša starostka Milana Gerženiová, uplynulo päť
rokov, čo ma Boh poslal do farnosti Andrejová. Pamätám si, ako ste mňa a moju rodinku čakali a privítali
na farskom dvore. Aj s odstupom času to vnímam ako
veľké Božie riadenie. Keďže ste sa rozhodli pre zaslúžený odpočinok na dôchodku, chcem sa vám poďakovať za úžasných päť rokov našej spoločnej práce.
Spolu sme sa smiali i plakali, prežili sme chvíle pekné
i smutné. Ale všetko sme zvládli. Lebo sme všetko robili slušne, čestne, zodpovedne a predovšetkým na Božiu slávu. Verím, že aj preto Pán za nás bojoval a my
sme sa len divili. S jeho pomocou sme pozdvihli obec
i farnosť. A nemrzí ani plánovaná krížová cesta, ktorú sme nestihli zrealizovať. Všetko má svoj čas a svoju
chvíľu každé úsilie pod nebom. Ďakujem všemohúcemu Bohu i vám za tieto požehnané roky a k vašim 63.
narodeninám, ktoré oslavujete 1. augusta, vám vypro-
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sujem hojnosť Božích milostí, pevné zdravie a ochranu Presvätej Bohorodičky. Na mnohaja i blahaja lita!
K poďakovaniu sa pripája aj vaša verná spolupracovníčka a naša pokladníčka Nataša Trudičová.
otec Jozef Šofranko

na ňu spomínajú jej najbližší. Blaženyj pokoj, vičnaja
jej pamjať!

10. augusta uplynie 21 rokov
od prijatia sviatosti Kristovho
kňazstva otca Igora Suchého
z farnosti Liptovský Mikuláš, vyprosujeme mu od Pána hojnosť
Božích milostí, darov Svätého
Ducha a ochranu Presvätej Bohorodičky, aby s láskou v srdci hlásal Božie evanjelium.
sestra Evka s rodinou a rodičia

Púť do Medžugoria

Drahý náš duchovný otec Jozef
Zorvan, 16. augusta oslávite 50.
narodeniny. Je to dar od nebeského Otca pre vás tak, ako ste vy
veľkým darom od Boha pre nás.
Cez vás nám dal Pán veľa milostí
v každej oblasti života. Ste kňazom, pred ktorým ľudia otvárajú svoje boľavé srdcia,
ktorého slovo padá do srdca váhou Božej autority
a preniká do duše silou viery. Učíte nás, ako niesť svoj
každodenný kríž, kráčať za Ježišom a plniť Božiu vôľu.
Vzdávame vďaky Bohu za dar vašej prítomnosti, ktorou
nám sprítomňujete Ježišovu lásku a dennodenne prinášate Božiu obetu. Ďakujeme za vaše všestranné úsilie, obetavosť, usmernenia a pastoračnú starostlivosť.
Zo srdca vám vyprosujeme hojnosť Božích milostí, radosť v kruhu rodiny, aj tej farskej, ochranu Božej Matky,
ktorej ste najmilším synom. Nech vás požehnáva Pán
a posilňuje na vašej kňazskej ceste i v osobnom živote.
vďační veriaci z farnosti Sačurov a členovia FEB
Drahý náš otec Mikuláš Tatár, len to najlepšie, čo život
môže dať, chceme vám k 40. jubileu zaželať. Z úprimného srdca sa vám chceme poďakovať za všetko, čo pre
nás robíte, za vaše každodenné modlitby, povzbudivé
slová, usmernenia a ochotu vždy pomôcť. Prajeme vám
pevné zdravie, pokoj a lásku v srdci, hojnosť darov Svätého Ducha. Nech vás náš nebeský Otec do ďalších rokov života odmení svojím hojným požehnaním a naša
nebeská Matka Panna Mária nech je vám ochrankyňou
a pomocnicou. Na mnohaja i blahaja lita!
vaši veriaci z farnosti Zámutov
Náš duchovný otec Mikuláš
Tatár, 19. augusta oslávi krásnych 40 rokov. S vďačným srdcom mu vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. K vášmu
jubileu vám prajeme pevné
zdravie a ruka Pána nech vás
požehnáva a sprevádza na kňazskej ceste. Presvätá
Bohorodička nech vás zahrnie s celou rodinou pod
svoj ochranný plášť a Svätý Duch svojimi siedmimi
darmi nech vás sprevádza na ďalšej ceste životom.
s úctou vďační veriaci z Čaklova
POĎAKOVANIE
29. júna nás opustila manželka,
mamka a babka Helena Drabová. Ďakujeme všetkým, ktorí ju
prišli v hojnom počte odprevadiť do večnosti. S láskou v srdci
a vďakou Bohu za dar života

OZNAMY A INZERCIA

JUBILEÁ KŇAZOV

OZNAMY

Gréckokatolícke spoločenstvo v Sečovskej Polianke vás
srdečne pozýva na mariánsku púť do Medžugoria.
Termín: 6. – 12. august
Cena: 160 eur (doprava, 4x ubytovanie s kuchyňou
a klímou, 2 dni pri mori na Makarskej riviére)
Program: Mezőkӧvesd – Thermalpark, Medžugorie,
Vepric – Lurdská jaskyňa, Kravické vodopády, Budapešť – Bazilika sv. Štefana, Sziklatemplom)
Nástupná trasa: Bardejov, Prešov, Košice, Vranov, Trebišov, Michalovce
Prihlášky: GKFÚ, Sečovská Polianka, otec Ľubomír Novák, tel.: 057/447 10 07, 0907 353 021
Večeradlo pre laikov
Srdečne pozývame na modlitbové duchovné cvičenia formou večeradla pre laikov. Cieľom duchovných
cvičení je cez modlitbu ruženca a úctu k Presvätej
Bohorodičke prehĺbiť oslavu Pána Ježiša prítomného
v Najsvätejšej Eucharistii a vyprosiť si vo večeradle
na príhovor Presvätej Bohorodičky nové zoslanie Svätého Ducha. Termín: 24. – 26. august. Miesto: Gréckokatolícky kňazský seminár P. P. Gojdiča, Sládkovičova
23, Prešov. Poplatok: 38 eur. Bližšie informácie: tel:
0904 738 049 (VPS)
Ikonopisecký kurz
Pozývame vás na kurz majstra ikonopisectva Theodorosa Papadopoulosa z Grécka. Kurz prebieha v anglickom jazyku s prekladom do slovenčiny. Termín: 28.
– 30. august. Cena: 420 eur. Miesto: Premonštrátske
gymnázium, Kováčska 28, Košice. Kontakt: Lucia Jurgová, tel: 0905 849 738, e-mail: kurz.ikonografia@
gmail.com
INZERCIA
Ponúkam prácu maliarom, natieračom, živnostníkom,
dlhodobo. Volať: 0905 389 162
VÝROBA A OPRAVA VITRÁŽÍ
WWW.PROMONTGLASS.SK
Mobil: 0918 623 064
Umelecká výmaľba chrámov, obnova fasád a reštaurovanie. Pozlátenie a postriebrenie liturgických predmetov. Zľava z ceny. Tel.: 035/659 31 39,
0905 389 162, www.reart.eu
____________________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové strechy.
Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
____________________________________________
Ponúkam striekanú izoláciu pur penou, až o 70 % znížené straty tepla, tvarová stálosť, odolnosť proti škodcom, dokonalé vyplnenie, utesnenie každého rohu,
kúta, stropu, povaly a pod. www.PURizolaciaVT.sk tel.:
0915 377 320 cena: dohodou
____________________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagnetický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých
systémov. Tel.: 057/442 18 28; 0907 268 344
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PROGRAM

03.50 GkM R 10.30 GkM R
J10.08. (piatok) 10.00 Bosý karmelitán: Na 5 min. s nami
– dokument 22.55 GkM R
J11.08. (sobota) 04.05 GkM R 14.00 Akatist 14.40 GkM R
20.30 Truman show – film 2
J13.08. (pondelok) 17.30 Manželstvo a rodina v premenách času
J14.08. (utorok) 20.55 Gréckokatolícky magazín 21.45
Vladyka Milan – dokument
J15.08. (streda) 03.20 Vladyka Milan R 08.25 Starý zákon
– detský program
J16.08. (štvrtok) 03.50 GkM R 10.30 GkM R
J17.08. (piatok) 17.30 Odvážny rok: O2H uvidieť 21.05
Chvály F6 22.55 GkM R
J18.08. (sobota) 04.05 GkM R 10.30 Vladyka Milan R
14.00 Akatist 14.40 GkM R
J19.08. (nedeľa) 10.00 Archijerejská svätá liturgia z Ľutiny
14.25 Vladyka Milan R
J09.08. (štvrtok)

TV LUX
09.30 Mons. Peter Rusnák: O2H vykročiť,
katechéza 12.30 Svätá omša zo stretnutia P18; celebruje:
Mons. Štefan Sečka 20.30 Krížová cesta P18
J28.07. (sobota) 04.05 Gréckokatolícky magazín R 09.30
Mons. Stanislav Stolárik: O2H vykročiť, katechéza 12.30
Archijerejská svätá liturgia; slávi: vladyka Ján Babjak
14.00 Akatist 14.40 GkM R 22.00 Karolína – film
J29.07. (nedeľa) 09.30 Mons. Jozef Haľko: O2H vykročiť,
katechéza 12.00 Svätá omša zo stretnutia P18; celebruje:
Mons. Stanislav Zvolenský
J30.07. (pondelok) 00.30 Jubilejný rok Prešovskej archieparchie R
J31.07. (utorok) 10.00 Pod nánosom – dokument 20.55
Gréckokatolícky magazín
J02.08. (štvrtok) 03.50 GkM R 10.30 GkM R 17.20 PKP
J03.08. (piatok) 17.30 Odvážny rok: O2H Nechať sa uzdraviť – publicistika 22.55 GkM R
J04.08. (sobota) 04.05 GkM R 14.00 Akatist 20.30 Vojna
vo Vendeé – film 2
J05.08. (nedeľa) 08.00 EkoKlbko: O starobe 15.15 Slovo
v obraze: Eucharistia
J06.08. (pondelok) 08.20 Svätý František 20.30 Etický
rozmer dopingu v športe
J27.07. (piatok)

::

20.55 Gréckokatolícky magazín
J08.08. (streda) 08.20 Starý zákon – detský program 2
21.50 Dedičstvo otcov: Katarínka (1)
J07.08. (utorok)

::

::

::

TV NOE
10.00 Gojdič – láska nadevšecko – dokument 18.30 Bible pro nejmenší: Šalamoun
J28.07. (sobota) 20.00 Bible pro Severní Koreu – dokument 00.20 Řeckokatolický magazín (ŘkM)
J27.07. (piatok)

20.00 Stalingradská Madona – dokument
J31.07. (utorok) 21.20 Řeckokatolický magazín
J29.07. (nedeľa)

SLOVO V KULTÚRE

Peter Krajňák ml.: Eugen
Mižičko, gréckokatolícky
dekan – farár
Životný príbeh otca Eugena Mižička (1877 – 1942),
ktorý je autorovým príbuzným, slúži ako niť opisujúca
dejiny gréckokatolíkov v Slanských vrchoch Prešovského okresu. Hoci aj podnadpis hovorí o dejinách
obce a farnosti Varhaňovce, čitateľ získa bohatú škálu informácií aj z dejín
gréckokatolíkov v okolitých obciach. Vynikajúcim spestrením je bohatá
obrazová príloha, pochádzajúca nielen z archívov autora a jeho príbuzných, ale aj z miestnych, doteraz širšej verejnosti neznámych kroník.
Preklady z maďarčiny a latinčiny pomáhajú čitateľovi sprístupniť viaceré
v diele citované pramene. Ide o veľmi pekný počin, ktorý by mohol byť
výzvou pre historikov a aktivistov aj v iných farských spoločenstvách.
(Daniel Černý)

Causa Carnivora – dokument
Český dokumentárny film režiséra Jana Svatoša uzrel
svetlo sveta pred dvomi rokmi. Hľadá odpoveď na otázku, prečo je česká krajina izolovaným a pustým ostrovom
v súžití so šelmami uprostred Európy, prečo bráni vzácnym predátorom, aby sa mohli do krajiny vrátiť. Zatiaľ
čo počty šeliem v ostatných krajinách Európy stúpajú,
v Čechách ich stav kolíše. Tvorcovia filmu pri natáčaní navštívili aj susedné
krajiny – Nemecko, Poľsko a Slovensko. Na rozdiel od bežných dokumentov film prináša zo života voľne žijúcich šeliem zábery, ktoré vznikli počas
dvanásťročného monitoringu. Milovníci prírody a šeliem si dokument
môžu pozrieť na TV NOE 5. augusta o 17.05 hod. (Dada Kolesárová)
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18.30 Bible pro nejmenší: Jonáš
J02.08. (štvrtok) 16.20 ŘkM R 18.50 Bible pro Severní
Koreu – dokument
J03.08. (piatok) 07.10 Vše pro mého krále a královnu –
dokument
J04.08. (sobota) 18.30 Bible pro nejmenší: Ježíš kráčí
po vodě
J05.08. (nedeľa) 09.40 ŘkM R 17.05 Causa Carnivora –
dokument 22.15 Ars Vaticana (30)
J06.08. (pondelok) 16.50 V rukou Božích – dokument
18.30 Bible pro nejmenší: Ze života Ježíše
J07.08. (utorok) 07.25 Panenka Polínko – dokument
o prievidzskom rezbárovi
J08.08. (streda) 11.45 Bible pro nejmenší: Ježíšova moc
18.00 Most milosrdenství: Brazílie
J09.08. (štvrtok) 11.45 Bible pro nejmenší: Filip 21.05
Vanen, pírko z ráje
J10.08. (piatok) 13.50 Jak poznávat svět, který nevidím –
vzdělávací program
J11.08. (sobota) 07.35 Na východ od Říma – portrét
vladyku Cyrila Vasiľa 18.00 Živě z Klokočova – živý
vstup z eparchiálnej slávnosti 19.45 Živě z Klokočova:
Úvod do byzantského slávenia 20.00 Archijerejská svätá
liturgia, myrovanie
J01.08. (streda)

J12.08. (nedeľa) 09.45 Živě z Klokočova: Úvod do byzantského slávenia 10.00 Archijerejská svätá liturgia
J13.08. (pondelok) 17.10 Dobrý pastýř biskup Jorge
Gottau – Argentina

Pat & Mat opäť v akcii
Režisérom a scenáristom 75-minútovej českej novinky
tohtoročného leta o dvoch „šikovných“ majstroch, ktorých čakajú nové výzvy, je Marek Beneš. V ich podaní nič
nie je nemožné, komplikácia nie je prekážkou a katastrofa je tá správna cesta k cieľu. V nových príbehoch nám
predvedú, ako opraviť odpad, postaviť plot alebo vyčistiť
komín a žiadne moderné riešenia im nie sú cudzie, či
je to dron, alebo solárna energia. Pat a Mat majú zmysel pre zábavu
a radi si užívajú deň, preto uvidíme, ako sa dá postaviť kolotoč alebo že
sekanie trávy nemusí byť namáhavou prácou. Pat a Mat prinášajú zábavu
a smiech, až sa klinčeky budú ohýbať. Ale doma to radšej neskúšajte!
V slovenskej verzii ich nadabovala dvojica Latinák a Dangl. (continentalfilm.sk)

Richard Clayderman:
Ballade pour Adeline
Koncom júla 2018 sa na pulty predajní dostane
najnovší 2 CD nosič známeho francúzskeho klaviristu,
jedného z najpopulárnejších interpretov známych
skladieb v úprave pre klavír. Ide o výber najznámejších melódií v jeho
podaní. Na nosiči, ktorý pribudol k množstvu ďalších nahrávok, nájdete
dvakrát štrnásť skladieb, medzi nimi na prvom mieste Baladu pre Adelínu,
ktorej interpretácia ho preslávila po celom svete, ale aj známe Volare,
Blue Hawaii, How Deep Is Your Love, The Power of Love, Love Is Blue či Beyond the Sea. Určite bude vhodným darčekom pre romantickejšie povahy
na dlhšie letné večery. (Dada Kolesárová)

www.casopisslovo.sk

13.00 Svätý Gorazd – rozhlasová hra
J30.07. (pondelok) 18.00 Liturgická spomienka na blahoslavenú sr. Zdenku z Podunajských Biskupíc
J31.07. (utorok) 20.00 Najstaršie dejiny Kristovej Cirkvi.
Hosť: Ján Krupa
J04.08. (sobota) 20.15 Rozprávajme sa o rodine, buďme
rodinou
J05.08. (nedeľa) 13.00 Farár za Arsu – rozhlasová hra
J07.08. (utorok) 20.00 Posvätné ticho v liturgii
J11.08. (sobota) 20.00 Archijerejská svätá liturgia z odpustovej slávnosti v Klokočove
J29.07. (nedeľa)

J14.08. (utorok) 20.00 Dogma o nanebovzatí Panny Márie.
Hosť: prof. Anton Adam
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Označenie
unce

Ochranný
násyp

08.05 Štefan Chrappa: Hosť nedeľného rána
09.05 Bohoslužby Reformovanej kresťanskej cirkvi Čaňa-Kokava nad Rimavicou 10.05 Soňa
Gyarfášová: Príbehy ľudí v 20. storočí 22.20 Dagmar
Mozolová: Opri sa o mňa

DVOJKA

JNedeľa

J29.07. (nedeľa)

J29.07. (nedeľa) 06.10 Ľudová kultúra na Slovensku:
Dotyky s drevom 09.30 Svätá omša na sviatok svätého
Gorazda z Gorazdova. Celebruje Mons. František Rábek.
11.20 Dominanty – dokument o svätom Gorazdovi,
prvom po mene známom R
J30.07. (pondelok) 09.15 Cyrilo-metodské dni v Terchovej R
J01.08. (streda) 18.05 Kultúrne dedičstvo: Stará synagóga
v Bardejove
J02.08. (štvrtok) 18.15 Karpatský miestopis R 18.20 Kultúrne dedičstvo: Rosenfeldov palác v Žiline 20.10 Ťažká
duša – dokumentárny film o Rómoch a ich piesňach

RÁDIO REGINA
JPondelok

Nádor

Značka lyží Ranný nápoj

17.05 Viera v živote

JUtorok

20.00 Duchovné horizonty R

JSobota

05.00 Ekuména vo svete 18.15 Ekuména vo

svete R

JNedeľa 06.05 Rádio Vaticana 17.05 Duchovné horizonty
17.50 Rádio Vaticana R
RÁDIO DEVÍN

J03.08. (piatok) 18.20 Kultúrne dedičstvo: Pisztoryho palác
20.10 Osadné – dokumentárny film R

Primát

JNedeľa

07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra

Latinský
preklad Biblie Poľské mesto

Nikto
Mužské meno

Rečnika

I

Natieral lakom

Y E

Úryvok z opery

P T Š L O R E R K K A L

Narieka
Zakladatwľ
Autor:
dadaizmu
Vladimír
Komanický Úkryt vojaka
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Lalandov
katalóg

q

B A L A D Y A O O O N N P O L K Y
Japonský
lovkyňa

O Z L O M Y D L Á K V A L

Ľudový vodca
Noc

Obruba
obrazu

Klus

Keď

Kujný nerast

Solmizačná
slabika
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Irena,
po domácky

Ako

Legenda: ADVENT, AZIMUTY, BALADY, BANKY, BARÁK, BREZNO,
CELOK, CLONA, DOKONALOSŤ, DRUHY, KAHAN, KLEBAN, KMITY,
KNIHA, KOBRA, KOLIBA, KORIDOR, KVALITA, LEMUR, MAZDY, MAZUT,
MYDLÁ, NAZARET, NYLON, OSADY, PANNA, PODLAHA, POETIK,
POHYB, POKYNY, POLKY, PORYV, SEKTY, SCHODY, SKLADBA, SKOKAN,
SLAMA, SLOVOSLED, SLUHA,SOLAN, STOKA, SUKULENT, ŠKOLA,
TAPETA, TUMOR, VOLIČI, VZŤAHY, ZÁMOK, ZLATO, ZLOBY, ZLOMY.
Autor: Marek Pataky

Akademický
titul
Blízko,
po anglicky

T A CH

Tajničku osemsmerovky tvorí 36 nevyškrtaných písmen.

Preber sa
k životu
Chemická zn.
argónu

u

I

P O K Y N Y D Z A M N N A K O K S

Babylonská
bohyňa zeme
Označenie
múky

Hliadka

Vyvretá
hornina

Y O N Z E R B T S U K U L E N T D
H A L Ý B Y H A Ť Z V Š B T T CH O

Hebrejské
ženské meno

Requies. in
Pace
Meno
Strakovej

I A E K

A N U U I D Á A A Z T H Z A N D K

Rímske číslo 4

Spodok krivky

Í

O T K R B Z P S L A M A A P O K N

Bujarosti

Múčka
z kurkumy

L S L O V O S L E D L L E T

B H M M T V A M N H I A E A DZ O Í
Soľ kyseliny
octovej

Francúzske
mesto

I

Y S U E O N Y L O N A K B A R O C

Neapol,
po taliansky
EČV
Partizánske

Hydroxilová
skupina

S Y T K E S V B A R Á K E P T K

N Č C M A Z U T D P E O B O U O D

Ponuky

Starorímsky
peniaz
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RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

RELAX

Čikútal

J05.08. (nedeľa) 06.15 Ľudová kultúra na Slovensku
10.00 Archijerejská svätá liturgia z odpustovej slávnosti
na hore Zvir v Litmanovej
J13.08. (pondelok) 18.05 Kultúrne dedičstvo: Hrad Devín
J16.08. (štvrtok) 20.10 SK Dejiny: Reformy a okupácia
J20.08. (pondelok) 12.50 Orientácie
J25.08. (sobota) 10.00 Svätá omša z Trojmedzia pri obci
Čierne na Kysuciach za účasti biskupov jednotlivých krajín
zo Slovenska, Čiech i Poľska
J26.08. (nedeľa) 19.45 Slovo
J27.08. (pondelok) 00.40 Slovo R

RTVS

LUMEN

Pomôcky:
Arp, Kolin,
Obies, Diabas,
Aleana

18.00 Archijerejská svätá liturgia z odpustovej slávnosti v Ľutine
J19.08. (nedeľa) 13.00 Vznešená matka: Svätá Helena
J21.08. (utorok) 20.00 Život a dielo kardinála Špidlíka
J25.08. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá
liturgia z Prešova
J27.07. (piatok) 10.00 Odvaha so sviečkou v ruke (3)
J19.08. (nedeľa) 13.00 Vznešená matka: Svätá Helena
J26.08. (nedeľa) 13.00 Škola zbožnosti
J18.08. (sobota)

Zmena programu vyhradená.

J14.08. (utorok) 13.45 Světoznámé výšivky z Cífera – dokument 14.00 Ukrajinská zastavení – dokument
J16.08. (štvrtok) 11.45 Desatero pro děti: Třetí přikázání
13.35 Jen Bůh – film 16.00 ŘkM R
J17.08. (piatok) 13.25 Ceferino Jiménez Malla – Cikán
v nebi
J18.08. (sobota) 18.30 Desatero pro děti: Páté přikázání
00.50 ŘkM R
J19.08. (nedeľa) 10.00 Mše svatá z Kostela sv. Jakuba
v Trnavě 11.15 ŘkM R 13.15 Svatá Brigita Švédská – film
(1) 20.00 Svatá Brigita Švédská – film (2)

Označenie
lietadiel
Afganistanu

Správne riešenia z čísla 13: Krížovka: Vernosť má čo do činenia
s trpezlivosťou. Osemsmerovka: Chyby sú základom životnej
múdrosti.
Výherca: Ján Vaľko zo Žakoviec
Riešenia zasielajte na adresu:
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov alebo inzercia@casopisslovo.sk.
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» životopisný úvod

» duchovné povznesenie

» cestopis po Svätej zemi

» detektívna zápletka

» science fiction

Najnovšiu knihu
spisovateľa Michaela Lerena
si môžete zakúpiť v kníhkupectvách Petra,
František, Lúč, SSV či v bežných predajniach kníh v SR
a v internetovom obchode.

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
12.08. Stretnutie členov arcibratstva ruženca:
svätá liturgia (18.00 h)
25.08. Šiesty ročník pešej púte k relikviám bl. Metoda CSsR
25. – 26.08. Odpustová slávnosť bl. Metoda CSsR

PÚTNICKÉ MIESTA

Čaká na vás:

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

»

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Bazilika:každodennásvätáliturgia(10.00h);liturgický priestor na hore: nedeľná svätá liturgia (18.00 h)
04.08. Fatimská sobota (10.00 h)
12.08. Modlitby so službou oslobodenia a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, Eucharistická pobožnosť (17.00 h)
18. – 19.08. Archieparchiálna púť
21. – 30.08. Siedmy medzinárodný maliarsky plenér na tému Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
01.08. Modlitby za oslobodenie a uzdravenie:
svätá liturgia (17.00 h)
04.08. Fatimská sobota (09.30 h)
10.08. Modlitby za uzdravenie (17.00 h)
11. – 12.08. Odpustová slávnosť
19.08. Večeradlo MKH (16.30 h)
22.08. Modlitby k sv. Charbelovi (17.30 h)
Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
V mesiacoch júl a august sú každú nedeľu sväté
liturgie aj o 18.00 h, okrem 7. júla a 5. augusta.
04.08. Fatimská sobota (10.30 h)
05.08. Hlavná púť, výročie zjavení
18.08. Koinonia Ján Krstiteľ: Modlitby za uzdravenie (10.30 h)

AREÁL HOTELA JAVORNÁ NA DRIENICI

PROJEKT PODPORILI

CENACOLO

9.30hod – prezentácia
Atrakcie: Lanové aktivity v lese 			
Nafukovací hrad, nafukovacia šmýkačka
Streľba na terč – luky a šípy, vzduchovky
Prezentácia policajtov a ich techniky
Prezentácia hasičov a ich techniky
Prezentácia podávania prvej pomoci
Maľovanie na tvár
Ihriská na loptové hry
14.30hod – ukončenie aktivít

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom
konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6
15.08. Svätá omša a adorácia v minoritskom
Kostole Ducha Svätého v Levoči (17.00 h)
17. – 19.08. Putovanie Poľsko 2018 (víkendové
putovanie Licheń Stary – Wadowice)
19.09. Adorácia a svätá liturgia v Chráme Povýšenia svätého Kríža v Prešove-Sekčove (17.00 h)
Ruženec za závislých: Pondelok 17.30 Chrám sv.
Petra a Pavla na Ústecko-orlickej ul. v Poprade;
Utorok 16.30 Kaplnka v nemocnici v Snine; Streda 18.00 Kláštor Sancta Mária na Konštantínovej
ul. v Prešove a kláštor sestier sv. Vincenta de Paul
na Šoltésovej 15 v Košiciach; Štvrtok 17.25 Chrám
Božej múdrosti vo Svidníku

KOMUNITA

cena: 3€/osoba dospelí a školopovinné deti
Bazén za poplatok (zvýhodnená cena)

MISIA

FAMILY DAY – DEŇ RODINY KJK

CENTRUM PRE RODINU RÓMSKA

04.08.2018

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
Nedeľná svätá liturgia v centrách: Jastrabie nad
Topľou (sobota, 18.00h), Čičava (08.00 h), Jakubany (09.30 h), Soľ (09.30 h), Malcov (10.00 h),
Hlinné (11.30 h)
05.08. Púť Rómov do Gaboltova
23. – 26.08. Tábor pre chlapcov s duchovným
povolaním v kláštore sestier redemptoristiek vo
Vranove-Lomnici

ZLATÁ BAŇA – SIGORD

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
06. – 12.08. Prázdninový týždenný pobyt pre rodiny s deťmi. Pozývame vás prežiť týždeň v Centre pre rodinu na Sigorde v spoločenstve ďalších
rodín. V rámci programu prázdninového týždňa
sme pre vás pripravili program naplnený zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivitami, tvorivé
dielne, výlet do prírody, spoločenské hry a ďalšie
aktivity nielen pre deti. Taktiež je pripravený čas
rodinnej modlitby, duchovného slova či filmové
večery a iné aktivity.

