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Vznik samostatnej gréckokatolíckej rumunskej metropolie v roku 1853 znamenal aj nové
pole možností. Ich presadzovaniu však bránila narastajúca maďarizácia aj v cirkevných
kruhoch. Zmena nastala po prvej svetovej
vojne v roku 1919, keď sa Sedmohradsko stalo
súčasťou novovytvoreného rumunského
kráľovstva.

Gréckokatolícki národovci
Rumunská gréckokatolícka cirkev prežívala
obdobie rozkvetu od polovice 19. storočia,
Gréckokatolíci v Rumunsku v roku 2002
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keď z jej radov vyšli mnohí intelektuáli, ktorí
propagovali myšlienku jedného rumunského
národa a podporovali úsilia, ktoré vyústili
do založenia vlastného kráľovstva. Gréckokatolícki vzdelanci mali určujúci podiel
na integrácii Sedmohradska do novovzniknutého rumunského štátu, v ktorom gréckokatolíci požívali tie isté práva ako pravoslávni. 5. júna 1930 bola z územia Mukačevskej
eparchie vytvorená samostatná rumunská
eparchia so sídlom v Marmaroši. Podľa
sčítania ľudu v tom roku bolo Sedmohradsko
viac gréckokatolícke (31,1 %) ako pravoslávne
(27,8 %). V roku 1940 mala Gréckokatolícka
cirkev okolo 1,5 milióna veriacich v piatich
eparchiách.

Biskupská vysviacka bukureštského eparchu Mihaia Frățilăa

Počas komunizmu
Po prevzatí moci komunistami bola únia
s Rímom násilne zlikvidovaná v októbri 1948
na synode v meste Cluj-Napoca. Všetci gréckokatolícki biskupi až na jedného neprežili
väznenie. Gréckokatolíci boli vyhlásení
za pravoslávnych a majetok Gréckokatolíckej
cirkvi bol odovzdaný Pravoslávnej cirkvi
alebo skonfiškovaný štátom. Gréckokatolícka
cirkev potom musela štyri desaťročia pôsobiť
ilegálne v podzemí.

Cirkevné reštitúcie
Po páde komunizmu, keď bol v januári 1990
anulovaný dekrét o zrušení cirkvi, došlo
k návratu mnohých bývalých gréckokatolíckych kňazov a rodín z pravoslávia do Gréckokatolíckej cirkvi. Už v marci 1990 pápež
Ján Pavol II. vymenoval nových biskupov pre
všetky gréckokatolícke eparchie v Rumunsku. Boli obnovené tri kňazské semináre
a veľmi intenzívne sa pracovalo na obnove
pastorácie.
Spočiatku Gréckokatolícka cirkev žiadala
vrátenie všetkých budov, čo Pravoslávna cirkev odmietla s odôvodnením, že Gréckokatolícka cirkev má dnes oveľa menej veriacich
než v štyridsiatych rokoch minulého storočia. Ku gréckokatolíkom sa prihlásila zhruba
polovica pôvodných veriacich. Príspevkom
k zlepšeniu vzťahov medzi cirkvami bola
pápežská návšteva Jána Pavla II. v Rumunsku
(v r. 1999). Medzičasom sa podarilo založiť
zmiešanú dialogickú komisiu.

Súčasná situácia
Rumunská gréckokatolícka cirkev má vo
svojej vlasti jednu archieparchiu: Alba Iulia
şi Făgăraş a päť eparchií: Oradea, Cluj-Gherla, Lugoj, Maramureş a Bucureşti (Bukurešť) s celkovo 492 458 veriacimi. Eparchia
v Bukurešti vznikla v roku 2014 odčlenením
z archieparchie Alba Iulia şi Făgăraş. Okrem
Rumunska má táto cirkev od roku 1987 jednu
eparchiu aj v USA, v Cantone (štát Ohio) so
6 200 veriacimi.
V roku 2005 pápež Benedikt XVI. povýšil Rumunskú gréckokatolícku cirkev sui
iuris na väčšiu arcibiskupskú cirkev. Väčším
(vrchným) arcibiskupom je kardinál Lucian
Mureșan (* 1930), ktorý spravuje archieparchiu Alba Iulia şi Făgăraş. V pápežskej
ročenke Annuario pontificio 2017 je uvedené
aj to, že Rumunská gréckokatolícka cirkev
má celkovo sedem biskupov, 1 240 farností,
838 svetských a 44 rehoľných kňazov, 65
rehoľníkov a 327 rehoľníčok, 8 stálych diakonov a 259 seminaristov.
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Kto je Cirkev?
Na úvod trocha
jazykovedy. Slovo
cirkev pochádza z gréckeho
ekklésia. Toto slovo
znamená spoločenstvo, zhromaždenie. Preto
v našich podmienkach označujeme
chrámy ako cerkvi
– teda miesta zhromaždenia. Pre Cirkev je
však dôležité to, kto je uprostred tohto zhromaždenia. Nie je to nik iný ako náš veľkňaz,
brat a Spasiteľ v jednej osobe – Ježiš Kristus.
Teda Cirkev je Ekklésia toy Kyrioy, teda Pánovo spoločenstvo, zhromaždenie.
Ale keď je Kristus uprostred nás, kto sme
my? Je Cirkev zhromaždením biskupov? Nie,
to je synoda. Cirkev nie je ani zhromaždením duchovných a zasvätených osôb. Je to
zhromaždenie rodiny – bratov a sestier Ježiša
Krista, detí nebeského Otca. Niet väčšej
pocty, niet väčšieho titulu, ako byť Božím
dieťaťom. A žiadne benefity iných vyznamenaní a titulov sa nedokážu ani zďaleka
priblížiť tomu, čo Boh dáva svojim deťom.
Začali sme nový cirkevný rok (1. septembra). Podľa tradície je to 7526. rok od stvorenia sveta. Je to ale stále rok 2018 od narodenia Ježiša Krista a 1155. rok od príchodu
svätých Cyrila a Metoda medzi našich
slovanských predkov. A tu na Slovensku ho
naša Gréckokatolícka cirkev začína oslavami
200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie
(22. septembra 1818).
Prečo táto eparchia vznikla? Lebo tu
v okolí žili veriaci gréckokatolíci. Rodili sa,
žili a umierali v cirkevných spoločenstvách
v malých i väčších dedinkách a výnimočne
i v mestách. Boli sme a stále sme Cirkvou,
ktorej jadro veriacich bolo a je na dedine,
na vidieku. I keď je dnes už iná doba, i tak
sa tam žije viac rodinne. Nemyslím tým
iba samotnú rodinu, aj keď na dedine je
asi každý starousadlík v nejakom bližšom
či vzdialenejšom príbuzenskom pomere
s ostatnými. Myslím tým všetkých, ktorí
tam žijú. Tí tvoria spoločenstvo, pomáhajú
si, podporujú sa, sú menej individualistickí
než ľudia z mesta. To nepíšem, aby som ich
urazil. Gréckokatolíci v mestách majú svoje

korene v okolitých dedinách. Odtiaľ boli
dobrovoľne či nedobrovoľne vytrhnutí. Stačí
sa na tieto korene napojiť a žiť novú skutočnosť na inom mieste.
Prešovská eparchia tu vznikla pre ľudí.
Tých spred dvesto rokov i pre nás. Lebo my
všetci na čele s naším metropolitom sme
jedna Gréckokatolícka cirkev, sme jedno
spoločenstvo. A tak dvesto rokov eparchie
je vlastne dvesto rokov od počiatkov tohto
spoločenstva, i keď oficiálne sa zrodilo až
pred desiatimi rokmi. Je to dvesto rokov životov, skúšok, radosti, plaču, utrpenia. Dvesto
rokov plných najrôznejších životných osudov. Dvesto rokov svedectva vernosti Bohu,
vernosti vlastnému spoločenstvu, kde nás
náš Otec osadil. Je to naše dvojsté výročie.
Nie iba metropolitu a kňazov okolo neho.
Nás, každého z nás – vás i mňa. Ale i tých,
ktorí už sú v Otcovom dome.
A práve preto netreba zabúdať na nikoho,
kto patrí či patril do tohto spoločenstva.
Chcem vás pozvať osláviť ho podľa mňa
najvhodnejším spôsobom. Žitím tohto
spoločenstva – žitím v ňom, žitím z neho
i pre neho. Pokojne to tak píšem, lebo som
presvedčený, že uprostred tohto nášho spoločenstva je Ježiš Kristus. Že uprostred nás
je Otec a že nás napĺňa jeho Duch. Pozývam
vás teda k životu v láske, k životu naplnenom
skutkami lásky. K živým i mŕtvym, známym
i neznámym, blízkym i opusteným. Pozývam
vás osláviť toto výročie láskou, milosrdenstvom a odpustením. Pozývam vás k zmiereniu medzi sebou i s Otcom. Pozývam vás tak
k sláveniu slávnostných liturgií, ako i požehnaniu chleba pred odkrojením prvého krajca.
Pozývam vás k uprataniu si nielen vlastného
života a domu, ale i vzťahov (aj k mŕtvym).
K sviečke zapálenej na opustenom hrobe,
k jeho skrášleniu zasadeným kvietkom.
K bratskému objatiu i slzám kajúcnosti. Pozývam vás byť rodinou, byť spoločenstvom,
byť cirkvou. Tou našou, Gréckokatolíckou
na Slovensku.

ThLic. Juraj Gradoš, PhD.
šéfredaktor

3

Z KRESŤANSKÉHO SVETA


Americké médiá 14. augusta
informovali, že na podnet generálneho
prokurátora štátu Pensylvánia v USA
vyšetrovacia komisia veľkej poroty
vypátrala okolo tisíc prípadov sexuálneho
zneužívania zo strany cirkevných
predstaviteľov, ku ktorým došlo
za obdobie ostatných 70 rokov. Väčšina
prípadov sa udiala pred rokom 2000.
Skutočnosť, že po roku 2002 sa nenašli
skoro žiadne prípady, ukazujú, že reformy
vykonané Katolíckou cirkvou v Spojených
štátoch v ostatných dvoch desaťročiach
drvivo znížili výskyt zneužívania
spáchaného duchovenstvom. Biskupi
ôsmich diecéz na území amerického štátu
Pensylvánia reagovali na zverejnenú
správu prokuratúry a vyjadrili hlbokú
ľútosť a zahanbenie Cirkvi nad spáchanými
činmi a uistili o dôslednejšej prevencii
pre budúcnosť. Americký episkopát tiež
žiada Vatikán o vykonanie apoštolskej
vizitácie, aby prípad prešetrila. Svätý
Otec v súvislosti s prípadmi 20. augusta
vydal List Božiemu ľudu, v ktorom vyzýva
k skutkom pokánia – k modlitbe a pôstu.
V štvorstranovom liste, v ktorom pápež
vyjadruje zahanbenie a ľútosť Cirkvi
nad spomínanými zločinmi, tiež hovorí:
„Kajúca dimenzia pôstu a modlitby nám
ako Božiemu ľudu pomôže postaviť sa
pred Pána a našich zranených bratov
ako hriešnikom prosiacim o odpustenie
a milosť hanby a obrátenia, a tak
vypracovať akcie, ktoré by priniesli
dynamizmus v súlade s evanjeliom.“
(RV SK, RV CZ, TK KBS)

Ukrajinská gréckokatolícka cirkev oslávila počas augusta dve výročia. 1030. výročie pokrstenia Rusi – Ukrajiny oslávila
14. augusta. Slávnosti posvätenia patriarchálneho Chrámu Vzkriesenia v Kyjeve sa
uskutočnili 18. augusta. (news.ugcc.ua)

Pustošivý oheň zničil v sobotu
25. augusta budovu biskupstva gréckokatolíckej cirkvi v rumunskom meste
Oradea – Veľký Varadín. Historická budova
bola vrátená gréckokatolíckej cirkvi v roku
2005.Ako informovala agentúra SIR,
strecha biskupského paláca začala horieť
okolo 22. hodiny a napriek včasnému
zásahu hasičov plamene zasiahli aj prvé
poschodie. V čase vypuknutia požiaru sa
dnu nachádzal len jeden kňaz, ktorému
sa podarilo včas uniknúť. Na budove boli
práve ukončené vonkajšie rekonštrukčné
práce a pokračovať sa malo vnútrajškom.
Biskup gréckokatolíckej eparchie Oradea
Mare vladyka Virgil Bercea uviedol, tragédia vyvolala okamžitú vlnu ekumenickej
solidarity.
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z Nacinej Vsi
▌▌Pútnici
navštívili duchovné miesta v Poľsku
Veriaci z farnosti Nacina Ves sa 17. –
19. augusta zúčastnili na už šiestej farskej
púti. Tentoraz navštívili poľské miesta Zabava, Čenstochová, Zakopané. V pútnickom
mieste v Zabave sa veriaci modlili pri ostatkoch bl. panny a mučenice Karolíny Kozkowny, ktorá zomrela rukou vojaka počas prvej
svetovej vojny, keď bránila svoju čistotu. Je
vzorom už v tom, ako prežívala svoj život
s Kristom, ako si ctila Eucharistiu a pomáhala vo farnosti. Po modlitbe v chráme v Zabave
veriaci peši putovali do neďalekej Wal-Rudy,
kde sa bl. Karolina narodila, a navštívili jej
rodný dom. Veriaci sa spolu s otcom Radoslavom Záhorským, farárom farnosti Nacina
Ves, modlili za svoje rodiny krížovú cestu,
ktorá vedie neďalekým lesom, pričom miesto
nájdenia tela bl. Karoliny je zároveň posledným zastavením krížovej cesty.

Púť pokračovala k čenstochovskej Božej
Matke. Okrem slávenia božskej liturgie sa
pútnici zúčastnili aj na slávnostnom obrade
odkrývania a zakrývania obrazu Čiernej
Madony. V kaplnke na Jasnej Hore sa spolu
pomodlili Akatist k Presvätej Bohorodičke
a svoje voľno obetovali osobnej modlitbe,
stíšeniu sa a prehliadke kláštora pavlínov,
ktorí toto miesto spravujú.
V tretí deň po rannej svätej liturgii na Jasnej Hore veriaci putovali do Zakopaného
do Sanktuária fatimskej Božej Matky, ktoré
Poliaci postavili z vďaky za vyliečenie po pokuse o atentát na teraz už sv. Jána Pavla II.
Po modlitbe Molebena k Presvätej Bohorodičke si veriaci prezreli zaujímavý exteriér
chrámu a nádvorie kláštora palotínov. Púť
zakončili nádhernými výhľadmi na Zakopané a Vysoké Tatry z neďalekého kopca
Gubalovka. (M. Záhorská)

▌▌V Argentíne zvíťazil život bezmocných
Argentínsky senát 8. augusta odmietol
návrh zákona o dobrovoľnom ukončení
tehotenstva. K výsledku hlasovania prispela
aj jednotná pozícia celej argentínskej cirkvi
v prospech života a proti návrhu zákona.
Deň pred hlasovaním boli vo viacerých
mestách po celej krajine slávené sväté omše.
Arcibiskup Buenos Aires kardinál Mario
Aurelo Poli pozval kresťanské komunity
„zosilniť úsilie, aby osamelé mladé tehotné
mamičky našli priestor, kde by sa mohli
podeliť so svojimi obavami a pocítiť objatie
a nežnosť žien, ktoré už napriek všetkému

prežili radosť z privedenia dieťaťa na svet“.
V najokrajovejších a najzaostalejších častiach
veľkomesta sa Katolícka cirkev rozhodla
vytvoriť sieť Domov materského objatia
na pomoc matkám, ktoré prežívajú ťažké,
neočakávané alebo neželané tehotenstvo.
V centrách poskytujú stravu, lekársku
starostlivosť a kontrolu, psychologické
poradenstvo, právne a sociálne poradenstvo
s cieľom, aby mamy mohli donosiť dieťa
a čeliť problémom v prvých rokoch života ich
detí až po dovŕšenie školského veku.

www.facebook.com/casopisslovo.sk
www.casopisslovo.sk

SLOVO SVÄTÉHO OTCA

Svätý Otec František na návšteve Ekvádoru v roku 2015

Matky. Bude nám teda dopriate v plnosti
uskutočniť výzvu apoštola Pavla: „Oslavujte
Boha vo svojom tele!“ (1 Kor 6, 20) a budeme ho oslavovať v nebi naveky. Prosme
Pannu Máriu, aby nám svojím materinským
príhovorom pomáhala žiť naše každodenné
putovanie v činorodej nádeji, že sa s ňou i so
všetkými svätými a s našimi drahými raz
všetci stretneme v nebi.“ (úryvok príhovoru
z 15. augusta 2018)

Eucharistia – nebo na zemi

Živí v Bohu
JJ

Marek Baran

foto: wikimedia.org
Oslavovať Boha telom i dušou
Svätý Otec František na sviatok Zosnutia
Presvätej Bohorodičky povedal: „V dnešnú
slávnosť svätý veriaci ľud Boží radostne
prejavuje svoju úctu Panenskej Matke. Robí
to slávením spoločnej liturgie a tiež tisíckami
rôznych foriem zbožnej úcty; týmto spôsobom sa napĺňa proroctvo samej Panny Márie:
,Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia‘ (Lk
1, 48). Lebo Pán povýšil svoju poníženú
služobnicu. Nanebovzatie s telom i dušou
je Božie privilégium udelené svätej Božej
Matke pre jej osobité zjednotenie s Ježišom.
Ide o telesné i duchovné zjednotenie, ktoré
sa začalo zvestovaním a dozrievalo počas
celého Máriinho života skrze jej osobitnú
účasť na Synovom tajomstve. Panna Mária
vždy sprevádzala svojho Syna: nasledovala
Ježiša, a preto ju nazývame prvou učeníčkou.
Život Márie prebiehal ako život obyčajnej
ženy svojej doby: modlila sa, starala sa o rodinu a domácnosť, navštevovala synagógu.
Ale všetky každodenné činnosti vždy robila
v úplnom zjednotení so Synom. A na Kalvárii
toto zjednotenie dosiahlo svoj vrchol v láske,
v spolucítení a v utrpení srdca. Práve preto
jej Boh udelil plnú účasť aj na vzkriesení Ježiša. Telo svätej Božej Matky bolo uchránené
pred porušením, tak ako telo jej Syna. Cirkev
nás dnes pozýva kontemplovať toto tajomstvo: ono ukazuje, že Boh chce spasiť celého
človeka, t. j. spasiť jeho dušu i telo. Ježiš vstal
z mŕtvych v tele, ktoré prijal od Panny Márie,

2018 / 18 – 19

Konať s radosťou skutky lásky voči tým,
ktorí trpia na tele i na duchu,
je najautentickejší spôsob,
ako žiť evanjelium.
(twitter Svätého Otca Františka)

a vystúpil k Otcovi so svojou premenenou
ľudskou podstatou. S takým telom, ako je to
naše, ale premeneným. Nanebovzatie Panny
Márie, ľudskej bytosti, je pre nás potvrdením
toho, aký bude náš budúci oslávený osud.
Už grécki filozofi chápali, že ľudská duša
je po smrti predurčená k šťastiu. Oni však
opovrhovali telom, ktoré považovali za väzenie duše, a nedokázali pochopiť, že by Boh
dovolil, aby aj telo človeka bolo zjednotené
s jeho dušou v nebeskej blaženosti.
Naše premenené telo tam bude. Vzkriesenie
tela je totiž pravou súčasťou kresťanského
zjavenia, kľúčový bod našej viery. Veľkolepá
skutočnosť Máriinho nanebovzatia je prejavom i potvrdením jednoty ľudskej osoby
a pripomína nám, že sme povolaní slúžiť
Bohu a oslavovať ho celým naším bytím,
dušou i telom. Slúžiť Bohu iba telom by bolo
konaním otrokov; slúžiť mu zas iba dušou by
bolo v rozpore s našou ľudskou prirodzenosťou. Svätý Irenej, jeden z veľkých cirkevných
otcov, povedal: „Božou slávou je živý človek,
a život človeka spočíva v hľadení na Boha.“
Ak budeme žiť takto, v radostnej službe
Bohu, ktorá sa prejavuje aj vo veľkodušnej
službe bratom, náš osud bude v deň nášho
vzkriesenia podobný osudu našej nebeskej

V príhovore pred modlitbou Anjel Pána
Svätý Otec priblížil podstatu prijímania
Eucharistie: „Evanjeliová stať z dnešnej
nedele nás vovádza do druhej časti Ježišovej
reči v synagóge v Kafarnaume po tom, čo
piatimi chlebami a dvoma rybami nasýtil
veľký zástup, čiže po rozmnožení chleba.
Ježiš sa predstavuje ako ,živý chlieb, ktorý
zostúpil z neba‘, chlieb, ktorý dáva večný život, a dodáva: ,A chlieb, ktorý ja dám, je moje
telo za život sveta‘ (Jn 6, 51). Ide tu o obetu
Ježiša, ktorý daruje seba pre nás. Tento chlieb
života, sviatosť Kristovho tela a krvi, je nám
nezištne darovaný pri eucharistickom stole.
Zídení okolo oltára nachádzame to, čo nám
utišuje duchovný hlad a smäd dnes i naveky. Každou našou účasťou na svätej liturgii
v istom zmysle anticipujeme nebo na zemi,
lebo z eucharistického pokrmu, Ježišovho
tela a krvi, sa učíme, čo je to večný život. Je
ním žiť pre Pána. Eucharistia nás pretvára,
aby sme nežili len pre seba samých, ale pre
Pána a našich bratov. Šťastie a večnosť života
závisia od toho, ako dokážeme zúrodniť
evanjeliovú lásku, ktorú prijímame v Eucharistii. Ako vtedy, tak i dnes Ježiš opakuje
každému z nás: ,Ak nebudete jesť telo Syna
človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe
život‘ (Jn 6, 53).
Bratia a sestry, nejde tu o materiálny pokrm,
ale o živý a životodarný chlieb, ktorý komunikuje život samotného Boha. Keď pristupujeme k svätému prijímaniu, prijímame
život samotného Boha. Pre to, aby sme mali
takýto život, je nevyhnutné živiť sa evanjeliom a bratskou láskou. Zoči-voči Ježišovmu
pozvaniu živiť sa jeho telom a krvou by sme
mohli pociťovať potrebu diskutovať a vzdorovať tak ako poslucháči, o ktorých hovorí
dnešné evanjelium. Toto sa deje, keď máme
ťažkosti stvárňovať naše bytie podľa vzoru
Ježiša, konať podľa jeho kritérií, a nie podľa
kritérií sveta. Živiac sa týmto pokrmom
môžeme vstúpiť do plného súladu s Kristom,
s jeho uvažovaním, cítením a konaním. Je
preto veľmi dôležité ísť na svätú liturgiu
i na sväté prijímanie, lebo jeho prijatím prijímame samotného živého Ježiša Krista, ktorý
nás vnútorne premieňa a pripravuje nás pre
nebo.“ (úryvok príhovoru z 19. augusta 2018)
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UDALOSŤ

AUGUST
– mesiac pútnikov
Posledný letný mesiac je v našej cirkvi známy troma najväčšími odpustovými slávnosťami, na ktoré každoročne prichádzajú tisíce pútnikov. Prinášame vám spravodajský súhrn
z týchto momentov.
Litmanová
JJ

IS PA

foto: M. Petrilák
Na hore Zvir v Litmanovej sa 4. a 5. augusta,
v rámci Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018, konala hlavná púť – archieparchiálna odpustová slávnosť. Vyvrcholila
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v nedeľu slávnostnou archijerejskou svätou
liturgiou, ktorej hlavným slúžiacim bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.
Homíliu ohlásil kardinál Jozef Tomko,
emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Nadviazal na evanjelium
o Márii a Marte a vysvetlil, že Ježiš Kristus
vyzýva k rovnováhe a k správnemu postoju

k životným potrebám, pričom učí, že starosť
o dušu má prednosť pred starosťou o telo.
Zároveň vyzdvihol významnú úlohu ženy
nielen v domácnosti, ale aj v spoločnosti,
pričom za vzor dal Pannu Máriu, ktorá v sebe
spája dobré vlastnosti Marty i Márie. Vyzval
aj k osvojeniu si zmýšľania Ježiša Krista,
ktorý sa pokoril, za čo ho Boh povýšil.
Slávnostnú svätú liturgiu koncelebrovali aj
vladyka Djura Džudžar, apoštolský exarcha
pre gréckokatolíkov v Srbsku, vladyka Nil
Jurij Luščak, pomocný biskup Mukačevskej
eparchie, Mons. Andrej Imrich, emeritný
pomocný biskup Spišskej diecézy, vladyka
Ján Eugen Kočiš, emeritný pomocný biskup
Pražského apoštolského exarchátu, a desiatky kňazov.
Ako reakciu na skutočnosť, že mnohí
z niekoľkotisícového zástupu pútnikov počas
dvoch dní prijali sviatosť zmierenia a pokánia, vladyka Ján Babjak na konci slávnosti
povedal, že „podstata našich slávností je
to, aby sme tu nechali hriechy, aby sme tu

www.casopisslovo.sk

očistili svoje duše, dostali odpustenie a prijali
v Najsvätejšej sviatosti Krista do svojho
srdca“.
Sobotný program sa začal už dopoludnia
modlitbou posvätného ruženca a svätou
liturgiou a pokračoval popoludní Korunkou Božieho milosrdenstva, po ktorej si
manželky gréckokatolíckych kňazov v Aule
sv. Jána Pavla II. vypočuli svedectvo manželky gréckokatolíckeho kňaza, pani Kristíny,
a jej manžela, ktorí dôverujúc Bohu pôsobia v ťažkých podmienkach na východnej
Ukrajine. Po posviacke vody v prameni púť
pokračovala veľkou večierňou a archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil prešovský
arcibiskup metropolita Ján. Súčasťou večerného programu bola aj katechéza otca Maxa
Kašparů na tému Nebojme sa otvoriť svoje
srdcia Kristovi. Viera a odvaha. Po tradičnej
krížovej ceste a svätej liturgii o polnoci nasledovala celonočná eucharistická adorácia.
V nedeľu ráno slávnostnej archijerejskej
svätej liturgii predchádzal Akatist k Presvätej
Bohorodičke, katechéza otca Petra Šturáka,
dekana Gréckokatolíckej teologickej fakulty
Prešovskej univerzity v Prešove, o Jubilejnom roku Prešovskej archieparchie 2018 vo
svetle výročí a posvätný ruženec, ktorý sa
aj s rozjímaniami modlila jedna z vizionárok Iveta Hudáková so svojou sestrou. Toto
mariánske pútnické miesto je duchovným
putom zviazané s rímskou bazilikou Santa
Maria Maggiore.
V priamom televíznom
prenose nedeľnú archijerejskú
svätú liturgiu vysielala RTVS
a môžete si ju pozrieť v archíve
televízie RTVS.
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Klokočov
JJ

R. Fučko

foto: L. Havrilová, R. Fučko, Š. Keruľ-Kmec ml.

Tisíce pútnikov prišli 11. – 12. augusta
do Klokočova na košickú celoeparchiálnu
odpustovú slávnosť Zosnutia Presvätej
Bohorodičky. Hlavnými bodmi duchovného programu bola sobotná a nedeľná svätá
liturgia, ktorú slávil košický eparcha Milan
Chautur CSsR.
Samotná odpustová slávnosť sa začala
už v piatok duchovnou obnovou spojenou
s modlitbami za uzdravenie. Pokračovala
v sobotu modlitbou večierne, svätením vody
a mládežníckou modlitbou posvätného ruženca. Súčasťou archijerejskej svätej liturgie
bola diakonská vysviacka dvoch poddia-

konov Košickej eparchie – Jána Horňáka
a Tomáša Miňa.
Vo svojej kázni vladyka Milan varoval najmä prítomných mladých, aby neboli leniví
a nezabíjali drahocenný čas ničnerobením.
Vysvetlil, že lenivosť je označovaná za matku všetkých hriechov. Na záver prítomných
vyzval, aby sa nebáli života a spolu s Máriou
povedali na pozvanie k aktivite svoje áno.
Po svätej liturgii, ktorú spevom sprevádzal
Zbor Presvätej Bohorodičky Ochrankyne
z Rakovca nad Ondavou, vladyka Milan
odovzdal certifikáty absolventom animátorskej školy. Program pokračoval prezentáciou
dokumentu o obnovení Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 – Vzkriesenie, ktorý vytvorilo
občianske združenie Byzantinos. Mladí sa
následne pomodlili krížovú cestu s krátkymi
zamysleniami vladyku Milana práve na tému
prenasledovania Cirkvi a vernosti jej kňazov
a veriacich.
Po polnoci sa začal celonočný program
modlitieb pozostávajúci z liturgie, akatistov,
molebenu, polnočnice a nočnej eucharistickej pobožnosti. Nedeľné ráno sa začalo utierňou a nasledovala liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ktorú celebroval vladyka Peter
Rusnák, bratislavský eparcha, spolu s otcom
Andrejom Mariánom Pacákom CSsR,
nominantom na biskupa slovenskej eparchie v Toronte. Ten sa v kázni zamyslel nad
povolaním učiteľa, ako aj samotného Krista
Učiteľa. Vysvetlil, že správny učiteľ má vzťah
nielen k svojim žiakom, ale aj k predmetu,
ktorý vyučuje. Jeho úlohou je sprostredkovať
nielen holé vedomosti, ale vybudovať vzťah
k náuke. A upozornil, že aj rodič je takýmto
učiteľom v duchovných skutočnostiach.
Na záver liturgie sa mu vladyka Peter poďakoval a ubezpečil ho o modlitbách, ktoré ho
budú sprevádzať aj za oceán.
Odpust vyvrcholil archijerejskou svätou
liturgiou, ktorú slávil vladyka Milan Chautur
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spolu s humenským vikárom otcom Martinom Zlackým za účasti mnohých kňazov
a novopostavených diakonov. Spevom svätú
liturgiu sprevádzal košický katedrálny Miešaný zbor sv. Cyrila a Metoda. Slávnostným
kazateľom bol otec Marián Kuffa, predstavený a štatutár Inštitútu Krista Veľkňaza.
Vo svojej kázni vychádzal zo života Panny
Márie, z jej fiat – nech sa stane Božia vôľa.
Ukázal na pravú ženskosť, ktorá spočíva
v obetavosti a láskavosti, a na pravú mužnosť, ktorú charakterizuje obetavá láska
a starostlivosť o ženu.
Program odpustovej slávnosti bolo možno
sledovať cez internetový prenos na internetovej stránke www.logos.tv. Sobotnú
a nedeľnú svätú liturgiu slávenú vladykom
Milanom mohli diváci sledovať aj v živom
prenose televízie Noe. Sobotná večerná svätá
liturgia bola vysielaná aj prostredníctvom
Rádia Lumen.
Záznam sobotnej večernej svätej liturgie
s udelením diakonských svätení a slávnostnej
nedeľnej svätej liturgie je na YouTube.

Ľutina
IS PA
foto: D. Rybovič, M. Žarnayová
JJ

V rámci Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 sa 18. – 19. augusta v Ľutine
konala archieparchiálna odpustová slávnosť
Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Pútnici si
ňou pripomenuli aj 30. výročie povýšenia
gréckokatolíckeho chrámu v Ľutine na baziliku minor apoštolským breve sv. Jána Pavla
II. z 22. júna 1988.
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Púť vyvrcholila v nedeľu slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou, ktorej hlavným
slúžiacim bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a koncelebrovali kardinál
Kurt Koch, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, košický eparcha
Milan Chautur CSsR, bratislavský eparcha
Peter Rusnák, emeritný pomocný biskup
Pražského apoštolského exarchátu Ján Eugen
Kočiš a desiatky kňazov.
Niekoľkým tisíckam pútnikov homíliu ohlásil kardinál Kurt Koch. Poukázal

na slabú vieru dnešného človeka vo večný
život, čo, ako vysvetlil, „stojí a padá na viere vo vzkriesenie Ježiša Krista“. Upriamil
pozornosť na Zosnutie Bohorodičky, ktorá
vstúpila do neba celá, a objasnil, že nebo je
sám Boh, ktorý bol v centre jej života po celý
čas. Povedal, že Cirkev oslavuje Máriu ako
tú, ktorá svojím postojom vyznáva, že Boh
je nielen dobrý a pravdivý, ale predovšetkým nádherný, pričom v Márii nachádzame
krásu Božieho plánu pre celé jeho stvorenie.
Zároveň uviedol, že Mária je archetypom
stvorenia a Kristus si ju želá vziať k sebe

úplne, pričom nič ľudské sa nezanecháva.
Napokon vysvetlil, že Mária svojím zosnutím
ako prvá vyjadruje Božiu lásku i úmysel Boha
so stvorenstvom.
V sobotu a v nedeľu bohatý duchovný
program prebiehal paralelne v bazilike
a na ľutinskej hore. V sobotu večer to bola
hlavne archijerejská svätá liturgia v Bazilike
Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorú spolu
s vladykom Jánom slávil aj kardinál Kurt
Koch. Prešovský arcibiskup metropolita
v homílii povedal, že Kristus často svoju matku pochválil tak, že pochválil iných. Preto aj
chvála Márie, Lazarovej sestry, patrí Presvätej Bohorodičke. Jej, ktorá je v nebi, ide
predovšetkým o našu spásu. Pozval pútnikov,
ktorí sa vo veľkom počte zúčastnili na tejto
večernej svätej liturgii, aby boli horlivými
mariánskymi ctiteľmi. V priamom prenose
túto liturgiu vysielalo Rádio Lumen.
Súčasťou duchovného programu boli liturgické slávenia a pobožnosti, ale aj Mariánske
večeradlo, Cesta svetla, posviacka vody,
celonočné bdenie či evanjelizačný koncert
kapely Peter Milenky&band. Slávnostnej nedeľnej archijerejskej svätej liturgii predchádzala katechéza prešovského protosynkela
otca Ľubomíra Petríka o tom, čo znamená
sláviť jubilejný rok, v ktorej ako na podstatu
poukázal na oslavu Boha. Zároveň vysvetlil, prečo je leitmotívom Jubilejného roka
Prešovskej archieparchie 2018 liturgické
zvolanie Tvoje z tvojho tebe prinášame.
Pútnici zaslali pozdravný list Svätému
Otcovi Františkovi, v ktorom prejavili
svoju radosť z toho, že Svätý Otec udelí
6. októbra 2018 gréckokatolíckym pútnikom osobitnú audienciu počas Ďakovnej
púte Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
do Ríma v rámci výročí, ktoré v tomto roku
gréckokatolíci slávia.
V priamom prenose
nedeľnú archijerejskú
svätú liturgiu vysielala TV
Lux a pozrieť si ju môžete
v archíve televízie.
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SPRAVODAJSTVO


V Šaštíne, v starobylom kláštore
pavlínov, ktorého súčasťou je aj Bazilika
Sedembolestnej Panny Márie, sa 15. –
20. júla konal už ôsmy ročník letného eparchiálneho tábora Bratislavskej eparchie
Letky. Na tábore sa zúčastnilo vyše 80 detí,
pre ktoré bol pripravený program plný
športových aktivít, večernej zábavy, ako aj
diskusií na tému Láska, Boh a jednota. Pre
účastníkov v bazilike slávil bratislavský eparcha Peter Rusnák svätú liturgiu. (J. Durkot)

▌▌V Malých Ozorovciach oslávili 20. výročie cerkvi
Na sviatok Premenenia Pána 6. augusta
slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR
v Malých Ozorovciach, filiálnej obci farnosti
Zbehňov, archijerejskú svätú liturgiu, ktorá
bola spojená s oslavou 20. výročia posvätenia
chrámu.
V homílii poukázal vladyka Milan na dôležitosť chrámu, kde veriaci ľud prednáša
Bohu svoje prosby. Upozornil aj na jeho

nenahraditeľný význam pri vytváraní bratského spoločenstva.
Na slávnosti boli prítomní kňazi, ktorí pochádzajú z farnosti, otec Juraj Tomáš, ktorý
je poverený správou chrámu, a otec Štefan
Ančočik, farár zo Zbehňova, ktorý sa v závere
poďakoval vladykovi Milanovi, kňazom,
všetkým veriacim, mládeži a chrámovému
zboru za radostné slávenie okrúhleho výročia. (Š. Ančočik; foto: P. Ančočik)

odpustovej slávnosti v Šašovej vladyka Ján
▌▌Na
Babjak posvätil zrekonštruovanú kaplnku

Prešovská archieparchiálna odpustová slávnosť v Šašovej, ktorá sa konala 11. – 12. augusta, sa začala posvätením vody v Kaplnke
Zosnutia Presvätej Bohorodičky, molebenom
pred milostivou ikonou a veľkou večierňou
v cerkvi. V duchovnom slove otec František
Dancák vyzval veriacich, aby za hlavnú
prioritu svojho života dali Boha a snažili sa
odrážať jeho obraz okolitému svetu.
Počas svätej liturgie otec Michal Onderko
ml. varoval pred lenivosťou, ktorá opantáva
človeka a brzdí ho v jeho duchovnom raste.
Po svätej liturgii otec Erik Hrabčák udelil
všetkým prítomným svoje novokňazské
požehnanie. Vo večerných hodinách program
pokračoval katechézou otca Michala Zorvana
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st., ktorý v tomto Jubilejnom roku
Prešovskej archieparchie priblížil
pútnikom význam slova jubileum.
V nedeľu slávnosť pokračovala
rannými modlitbami bohoslovcov,
svätou liturgiou a Akatistom k Presvätej Bohorodičke. Sprievod kňazov a veriacich sa presunul k zrekonštruovanej Kaplnke Zosnutia
Presvätej Bohorodičky, ktorú pri
príležitosti 130. výročia jej postavenia slávnostne posvätil prešovský
arcibiskup metropolita Ján Babjak
SJ, a potom k chrámu, kde v úvode
archijerejskej svätej liturgie vladyku
Jána privítal starosta obce Jozef Vargovčík.
V homílii vladyka Ján upriamil pozornosť
na jubileá, ktoré si v tomto roku pripomína Gréckokatolícka cirkev, a na milostivý
čas, ktorý Boh veriacim skrze tieto jubileá
udeľuje. V súvislosti s evanjeliom o Marte
a Márii poukázal na lepší podiel, ktorý si
vybrala Mária. Vyzval všetkých pútnikov,
aby aj oni konali podobne. V závere slávnosti
sa otec Radoslav Tóth, farár farnosti Ortuťová, do ktorej patrí toto pútnické miesto,
poďakoval vladykovi Jánovi Babjakovi za to,
že prijal pozvanie na slávnosť, ako aj bohuznámej rodine a veriacim za ich finančnú
podporu pri oprave kaplnky. (K. Maňková;
foto: T. Maňko)


V Cirkevnej škole v prírode sv. Lukáša
na Hatfe pri obci Viničky sa 3. – 24. augusta
uskutočnilo letné stretnutie gréckokatolíckej mládeže s názvom Camp eparchie.
Organizovala ho rada pre mládež Košickej
eparchie. Počas štyroch turnusov sa tu
vystriedalo približne 400 mladých ľudí vo
veku od 9 do 30 rokov. Hlavnou myšlienkou stretnutia Neboj sa, Mária, našla si
milosť u Boha (Lk 1, 30) sa účastníci Campu
eparchie zaoberali prostredníctvom rôznych
katechéz a aktivít, stíšením sa ako prostriedkom na počúvanie Božieho hlasu a hľadaním
vlastného povolania. Na jednotlivých turnusoch sa zúčastnil aj vladyka Milan Chautur
CSsR, košický eparcha, ktorý sa s mladými
stretol pri liturgickom slávení aj pri neformálnych debatách a futbale. (M. Kmec)

Slávnostnou svätou liturgiou, ktorú
slávil otec Pavel Sirotňák a otec Andrej
Šambronský za všetkých rodákov a veriacich obce Matysová, sa začali 28. júla
oslavy 610. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Za zosnulých rodákov sa tiež pomodlili panychídu. Na následnom bohatom
folklórnom programe sa zúčastnili aj viacerí
významní predstavitelia duchovného stavu
i zástupcovia štátnej správy a samosprávy.
(I. Kundrátová)

Letné stretnutia mládeže 2018 Prešovskej archieparchie navštívilo v mesiacoch
júl a august takmer tisíc mladých účastníkov vo veku od 9 do 18 a viac rokov,
o ktorých sa staral tím 209 animátorov
a 17 kňazov. Hlavnou myšlienkou stretnutí
bolo heslo prežívania Jubilejného roka
Prešovskej archieparchie Tvoje z tvojho
tebe prinášame, ako aj myšlienka Svätého
Otca Františka mladým na tento rok Našla
si milosť u Boha. V programe nechýbali
katechézy, prednášky na rôzne hry, práce
v skupinkách, tvorivé dielne, divadelné
predstavenia, vzácni hostia, koncerty kapiel
Onezim a Anastasis i rôzne zábavné večery.
Mladých navštívil aj prešovský arcibiskup
metropolita Ján Babjak SJ, ktorý v diskusiách odpovedal na ich otázky, venoval im
svoj čas aj počas voľna, a tak mladí mohli
zažiť láskavú starostlivosť svojho duchovného pastiera. (P. Maľarčík)
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V Ruských Pekľanoch, rodisku blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča,
sa 17. júla uskutočnila spomienková svätá
liturgia spojená s modlitbami za uzdravenie
pred ikonou blahoslaveného. (-dk)

V rámci programu Národného stretnutia mládeže P18 28. júla redakcia časopisu
Slovo prezentovala časopis vo vestibule Mestskej športovej haly v Prešove. (-red)

Šéfredaktor časopisu Slovo sa 2. augusta stretol po druhýkrát v tomto roku s prešovskou primátorkou Andreou Turčanovou,
aby spolu diskutovali o možnostiach
vzájomnej spolupráce. (-jg)

V záhrade a v priestoroch kláštora
redemptoristov v Michalovciach sa 6. –
10. augusta konal denný tábor s témou
Kráľovská dcéra, Kráľovský syn, pričom každý deň sa niesol v duchu niektorej biblickej
postavy a čnosti. (M. Dupnák)

Veriaci farnosti v Ľubovci poskytli
14. augusta nocľah a občerstvenie vyše
tridsiatim pútnikom z Michaloviec, ktorí
putovali do Svätyne Božieho milosrdenstva
v Smižanoch. (-dk)

Na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky 15. augusta zložil v Chráme sv. Cyrila
a Metoda v Stropkove večné rehoľné sľuby
redemptorista br. Miroslav Liška CSsR
z Veľkropa pri Stropkove, ktorý sa tak stal
najmladším redemptoristom v Michalovskej viceprovincii. (M. Bujdoš)

Pri príležitosti 50. výročia invázie vojsk
Varšavskej zmluvy do Československa
vydal 20. augusta predseda KBS Stanislav
Zvolenský vyhlásenie, v ktorom označil
túto dejinnú skutočnosť za pošliapanie
slobody a nádeje, ale zároveň varoval pred
súčasnými snahami o manipuláciu.

V prostredí Červeného Kláštora sa 10.
– 17. augusta uskutočnil Letný let lienok
Federácie skautov Európy, ktorý sa niesol
v téme Božia výzbroj (Ef 6, 10 – 17), ktorého súčasťou bol sľub troch nových členiek
s novokňazským požehnaním otca Dominika Gromoša a aktivity ako výstup na Tri
koruny, splavovanie Dunajca či návšteva
múzea. (Joachima Barabasová SSNPM)

Tichom Potoku posvätili obnovený chrám
▌▌Va farskú
budovu
Vo farnosti Tichý Potok sa 12. augusta konala
slávnosť pri príležitosti chrámového sviatku
Zosnutia Presvätej Bohorodičky, pri ktorej
prešovský protosynkel otec Ľubomír Petrík
ako hlavný slúžiteľ a kazateľ posvätil obnovenú fasádu farského chrámu a farského
domu.
Po privítaní protosynkela starostkou
obce Ľubicou Džuganovou, za prítomnosti
sabinovského protopresbytera otca Slavomíra Palfiho, kňazov a niekoľko stovák
veriacich, sa po obrade posvätenia začala
božská liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku.
Otec protosynkel v homílii pozval všetkých
nasledovať Krista tak, že sa človek nechá ním
niesť na krídlach podobne, ako to robí orol
so svojimi mláďatami, tak ako dobrý otec

nesie svoje dieťa na pleciach, aby ho chránil
pred nebezpečenstvom a doniesol k cieľu.
Pred ukončením slávnosti sa miestny farár
otec Leontín Lizák poďakoval protosynkelovi, protopresbyterovi i ostatným kňazom
za účasť a napokon aj všetkým veriacim,
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri
obnove chrámu, fary i príprave slávnosti.
Po myrovaní a liturgickom sprievode okolo
chrámu nasledovalo spoločné agapé, ktoré
pripravili miestne farníčky.
Posviackou sa zavŕšilo dielo náročných
prác, ktoré sa začali už v roku 2016 odvodnením chrámu, potom v roku 2017 obnovením fasády chrámu a úpravou jeho okolia,
a napokon v tomto roku obnovou fasády
farskej budovy. (-ll; foto: D. Lizák)

Vyšnej Rybnici posvätili obnovený chrám
▌▌Vo
a oslávili 600. výročie zmienky o obci
Pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Vyšná Rybnica slávil v miestnej Cerkvi Narodenia Presvätej Bohorodičky
18. augusta košický eparcha Milan Chautur
CSsR archijerejskú svätú liturgiu, pri ktorej
posvätil obnovený exteriér a interiér chrámu
a zrekonštruovaný ikonostas. Spevom svätú
liturgiu sprevádzal zbor z farnosti Koromľa.
V homílii vladyka Milan pripomenul veriacim, že človek nie je izolovanou bytosťou, ale

žije v spoločenstve, kde sa má snažiť o budovanie dobrých vzťahov. Na záver slávnosti
správca farnosti otec Michal Baran vyjadril
túžbu, aby sa obnovený chrám stal zdrojom
jednoty a lásky všetkých obyvateľov obce.
Poďakoval veriacim, dobrodincom i vladykovi Milanovi, ktorému veriaci darovali
drevorezbu Presvätej Bohorodičky. (MB;
foto: P. Streňo)


V Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky
v Dvoriankach 18. – 19. augusta posvätil
v rámci slávnosti chrámového sviatku
na sobotnej večierni košický eparcha
Milan Chautur uspenskú pláščenicu, ktorá
vyobrazuje telo Presvätej Bohorodičky,
a prihovoril sa veriacim na tému putovania
za Bohorodičkou. (Gabriel Čverčko)
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Kráľovský Chlmec sa 13. augusta stal východiskovým bodom tohtoročnej medzinárodnej mládežníckej pešej púte, ktorá niesla
názov Kto sú moji príbuzní?. Púť už dlhé roky
organizuje Maďarská gréckokatolícka metropolia. Aj týmto spôsobom sa mohli prehĺbiť
dobré vzťahy slovenských a maďarských
gréckokatolíkov. Na púti do cieľového mesta

Máriapócs sa zúčastnilo 300 mladých z Ukrajiny, z Rumunska, zo Slovenska a z Maďarska.
Organizáciu úvodného stretnutia
v Kráľovskom Chlmci, priestory potrebné
na registráciu zúčastnených, nocľah v miestnom gymnáziu a v iných priestoroch mesta,
občerstvenie, večeru a raňajky pre všetkých
pútnikov zabezpečili miestni veriaci pod
vedením správcu farnosti otca Istvána Mondok-Pálmayho a protopresbytera Maďarského protopresbyterátu otca Jozefa Vaszilya.
V Cerkvi sv. veľkomučeníka Juraja sa
program púte začal modlitbou večierne
a v nasledujúce ráno utierňou, ktoré viedol
hajdúdorožský arcibiskup metropolita Filip
Kocsis spolu s vladykom z Miškovca Atanázom Oroszom. (B. Oláhová, I. Mondok-Pálmay; foto: archív farnosti)

KRÁTKY ROZHOVOR

medzinárodná mládežnícka pešia
▌▌Tohtoročná
púť sa začala v Kráľovskom Chlmci

Rozhovor s Glóriou Grayovou z Bostonu
(USA), laickou evanjelizátorkou, ktorá už
niekoľko rokov pôsobí medzi slovenskými
Rómami
JJ

Ľubomír Petrík
Koľkýkrát ste na Slovensku a čo vás
sem privádza?
Prichádzam sem už od roku 2007 a chodila som na evanjelizačný seminár Oheň
v Prešove. V roku 2008 alebo 2009 som
vnímala od Pána, že by som mala pomôcť
a zapojiť sa do služby medzi Rómami
na Slovensku. Boli sme na jednom stretnutí,
kde bol tajomník (spolupracovník) otca Jána
Buca, ktorý mi prekladal, a vtedy som mu
povedala, čo vnímam od Pána, že by som
mala robiť. Takže v roku 2009 sa rozbehla
moja služba pre Rómov, začala som chodiť
do Krížovej Vsi a potom aj spolupracovať
s otcom Martinom Mekelom.
Na púti rómskych rodín v Ľutine ste už
po druhýkrát. Čo vás oslovilo na tohtoročnej púti?
Páči sa mi, že na púť prišli Rómovia z rôznych komunít a prichádzajú na liturgiu
aj preto, aby potom vytvorili jedno veľké
spoločenstvo.
Čo by ste ako laická evanjelizátorka
odkázali čitateľom časopisu Slovo?
Môj odkaz pre Slovákov: Chodím a slúžim
nielen v rómskych komunitách, ale aj
v slovenských spoločenstvách. Niekedy si
uvedomujem aj to, že mnohokrát majú
Nerómovia problém v postoji voči Rómom.
Chcem vám povedať, že Rómovia sa zmenia, lebo problém, ktorý majú, je duchovný.
Dúfam, že pri tom môžem byť nápomocná.

2018 / 18 – 19

11

HOMÍLIE

Zostup a povýšenie
Litmanová privítala 5. augusta množstvo pútnikov, laikov i duchovenstvo, ktorých slovom
sprevádzal hlavný hosť a kazateľ kardinál Jozef Tomko z Ríma, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.
J. Em. kardinál Jozef Tomko
foto: M. Petrilák
JJ

Dnes sme sa zišli v tomto krásnom prostredí,
aby sme sa celkom osobne stretli s Bohom.
Trojjediný Boh sa nám prihovorí v osobe Božieho Syna Ježiša a jeho Presvätej Matky Bohorodičky Panny Márie. O nich nám referujú
čítania z Nového zákona a z evanjelia, ktoré
sme počuli. Majú nám čo povedať. Otvorme
si teda uši a najmä srdcia, aby sme si odniesli
do každodenného, niekedy tvrdého života
silu a svetlo.
Rozprávanie sa odohráva v dvoch častiach.
Je to ponajprv rodina Ježišovho priateľa
Lazára, ktorého náš Pán vzkriesil z mŕtvych,
a jeho sestier Márie a Marty. Druhá časť je
oslavou Ježiša, Syna nebeského Otca, ktorý si
vzal ľudskú prirodzenosť z Panny Márie.

V dome Lazára, Márie a Marty
Lazár so svojimi sestrami Máriou a Martou žili blízko Jeruzalema a Ježiš ich občas
navštívil. Tie sestry boli dve celkom odlišné
povahy. Mária bola hĺbavá duša, ktorá sa zaujímala aj o duchovné veci. Keď k nim prišiel
Učiteľ z Nazareta, sadla si k jeho nohám, ako
robili učeníci a učeníčky pred Majstrom (ako
volali svojho rabbiho – učiteľa), a s veľkým
záujmom počúvala jeho slová. Ježiš rozprá-
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val o Bohu Otcovi zaujímavým spôsobom,
vysvetľoval prorokov, žalmy aj miesta,
v ktorých bol predpovedaný čakaný Mesiáš.
Kto vie, ako Mária, táto citlivá duša, vnímala
osobu a slová tohto učiteľa. Či už v ňom
nevybadala sľúbeného Mesiáša. Práve v tej
dobe sa očakávanie Mesiáša veľmi rozšírilo
a slová ich rodinného priateľa učiteľa Ježiša
museli naplno zaujať vnímavú Máriu.
Medzitým však jej sestra, až veľmi živá
Marta, sa tuho starala, aby pripravila dobré
pohostenie. Ako hovorí Písmo, „mala plno
práce s obsluhou“. Nakoniec sa obrátila na Ježiša: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu
obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“
Nevieme, či v tých slovách nebolo aj trocha
závisti, alebo aspoň pochopiteľnej nervozity.
Kristus Pán dal Marte odpoveď, ktorá je
dôležitá pre nás všetkých: „Marta, Marta,
staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci,
a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší
podiel, ktorý sa jej neodníme.“ Náš Spasiteľ
poukazuje na dva druhy starostí, ktoré sú
prítomné v našom živote: starosť o dušu
a o telo. Ako Marta, aj my sa o potreby tela až
príliš staráme. Im venujeme väčšinu nášho
času, pozornosti a námahy. Tak strácame
vnútornú rovnováhu v živote.
Ježiš Kristus nás vyzýva k rovnováhe
a k správnemu postoju k životným potrebám. „Len jedno je potrebné“, nie mnoho
vecí. Nestratiť vnútorný pokoj a rozvahu.

Nebehať za každou pozlátkou, nie je všetko
zlato, čo sa blyští. Kristus Pán nás jasne učí,
že starosť o dušu má prednosť pred starosťou
o telo.
Pán nás vystríha pred jednou chybou,
ktorou trpí nielen biblická Marta, ale každá
nevyrovnaná duša. Ježiš takému človeku
vyčíta: „Staráš sa a znepokojuješ pre mnohé
veci.“ Nielen z chleba žije človek. Človek má
aj dušu, nielen telo. Má sa starať aj o dušu,
nielen o telo. A aj o telesné potreby sa starať
s mierou, nie s nepokojom. Kresťan pozná aj
nádej a dôveru v Boha. Taliani majú pekné
príslovie a povzbudenie: „Occuparsi ma non
preoccuparsi“. Treba sa starať, ale nie prehnane; pracovať, ale nie nad sily, neprepínať
svoje sily.
Vzorom takej ženy bola a je Panna Mária.
Nemala ľahký život. Boh si ju vyvolil,
aby bola matkou Spasiteľa všetkých ľudí;
za nich vylial svoju krv a Mária obetovala
ako jeho matka a spoločnica v utrpení svoj
život. Starosť o malého Ježiška a obava, aby
ho krutý kráľ nedal zabiť, útek do Egypta,
potom návrat do Nazareta, utrpenie a smrť
Syna pred jej očami, aby sme spomenuli len
niektoré udalosti.
My, učeníci jej Syna, sme jej vďační
za neho, za jeho lásku a utrpenie a za jej
účasť na diele vykúpenia. Aj my pripájame
svoje hlasy k zvolaniu tej ženy v evanjeliu:
„Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia,
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ktoré si požíval.“ Blahoslavená si, Mária, lebo
si prijala pod svoje srdce Ježiša – Božie slovo.
K tomu však Ježiš pridáva aj iné blahoslavenstvo: jeho Matka je blahoslavenejšia
preto, lebo prijala do srdca Božie slovo a vo
svojom živote ho uskutočňovala. Túto cestu
k blaženosti otvoril Ježiš pre všetkých: „Skôr
sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo
a zachovávajú ho.“ Hľa, cesta k blaženosti
a vnútornému pokoju, ktorá sa otvára pre nás
všetkých. Treba ju len sledovať.
Lebo slová Ježiša Krista v dnešnom evanjeliu platia pre všetkých. On ich však používa, keď osloví Máriu a Martu. Starostlivej
a rozbehanej Márii pripomenie, akú krásnu
úlohu má žena nielen v domácnosti, ale aj
v spoločnosti. Ako matka, sestra, pracovníčka, spolučlenka nech prináša do každého
životného spoločenstva rodinné teplo, ženskú jemnosť, prirodzenú pozornosť najmä
voči trpiacim a núdznym – čiže to, čo Goethe
nazval „večne ženské“ (das ewig weibliche).
Nazaretská dievčina Panna Mária, Matka
Božia a naša Matka je pre nás najvyšším vzorom ženy, ktorá v sebe spája dobré vlastnosti
Marty i Márie.

Kristus Ježiš, náš vzor (Flp 2, 5 – 11)
Liturgické čítanie nám prináša aj iný duchovný skvost. Je to jeden z najkrajších hymnov
Nového zákona o Ježišovi Kristovi, vtelenom
a oslávenom Božom Synovi, ako teraz žije
v sláve. My ho uctievame v našich chrámoch,
oslavujeme v našich kázňach, očakávame
v našich modlitbách o dobrú smrť. Kto je
Kristus Ježiš pre nás?
Svätý apoštol Pavol píše tento list z väzenia, kde si musel platiť na živobytie. Ďakuje
v ňom kresťanom vo Filipách za peňažnú
pomoc. Filipy bolo staroveké mesto v Macedónsku, kde sa utvorilo malé kresťanské
spoločenstvo, ktoré Pavol viackrát navštívil.
Medzi kresťanmi boli určité napätia a nesváry, zapríčinené ctižiadostivosťou niektorých,
pri tom nechýbali ani vonkajší nepriatelia.
Preto im Pavol predkladá Ježiša Krista ako
príklad pokory. Práve osoba Krista je aj dnes
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vysokým a účinným príkladom. Hymnus
zhŕňa Kristov život do dvoch liniek: zostup
v pokore a povýšenie v sláve. Kristus sa uponížil, a preto ho Boh povýšil.
Hymnus má dve časti. Začína sa Pavlovou
výzvou kresťanom: „Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš“ (v. 5). Potom nasleduje:
„On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom...“, čo znamená, že Kristus je Boží Syn od večnosti, má
teda večnú Božiu prirodzenosť; ,,ale zriekol
sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu,
stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho
zjavu bol pokladaný za človeka,“ teda skryl
svoju božskú prirodzenosť a vzal si ľudskú.
„Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť,
až na smrť na kríži,“ čiže: dobrovoľne zaplatil
za naše hriechy smrťou na kríži.
Druhá časť vyjadruje Kristovo povýšenie
a oslávenie:
„Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal
mu meno, ktoré je nad každé iné meno,“ to
jest, dal mu najvyššiu hodnosť a moc, a to je
meno „Pán“, „aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí,“ teda
Kristus má najvyššiu hodnosť v celom stvorení. A napokon: „... aby každý jazyk vyznával:
,Ježiš Kristus je Pán!‘ na slávu Otca,“ lebo len
on je Spasiteľ a Pán – Stvoriteľ všetkých ľudí.
Pavol teda vyzýva všetkých veriacich, ale
najmä tých pyšných a ctižiadostivých, aby
si osvojili zmýšľanie Ježiša Krista, vedeli sa
pokoriť a ponechať v rukách Pána každý
úspech. Také zmýšľanie je veľmi aktuálne
tam a vtedy, keď sa ľudia bijú o moc, majetky
a hodnosti, a lakťami sa prebíjajú dopredu
v spoločnosti. Zapíšme si teda do srdca múdru výzvu apoštola Pavla:
„Buďte jedna duša a jedna myseľ! Nerobte
nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale
v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné
záujmy, ale aj na záujmy iných.“ (Flp 2, 2 – 4)
Nech nás sprevádza na životnej ceste náš
milosrdný Spasiteľ Ježiš Kristus a dobrotivý
príhovor našej nebeskej Matky Panny Márie.
Amen.

J. Em. Jozef Tomko
Kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt
Kongregácie pre evanjelizáciu národov
a emeritný predseda Pápežského komitátu pre medzinárodné eucharistické
kongresy, sa narodil v roku 1924 v Udavskom. Na gymnázium v Michalovciach
nastúpil v roku 1935, v školskom roku
1943/1944 vstúpil do seminára a začal
študovať na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Slovenskej
univerzity v Bratislave, neskôr pokračoval
v Ríme na Pápežskej lateránskej univerzite.
Za kňaza bol vysvätený v roku 1949 v Ríme.
Po vysvätení sa nemohol pre režim vrátiť
na Slovensko. V roku 1958 mu pápež Ján
XXIII. udelil titul pápežského komorníka.
Bol signatárom iniciatívy za vybudovanie
Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda
v Ríme. V roku 1961 vstúpil do arény riadenia duchovných a administratívnych záležitostí Katolíckej cirkvi. Biskupskú vysviacku
prijal 15. septembra 1979 v Ríme. Obrad
vysviacky vykonal sám pápež. V roku
1985 sa stal členom kardinálskeho zboru,
prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu
národov a kancelárom Pápežskej Urbanovej univerzity. V roku 1995 bol hlavným
svätiteľom Mons. Jána Hirku, prešovského
biskupa, a v roku 2008 bratislavskeho eparchu Mons. Petra Rusnáka.
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Matkina škola
Do mariánskeho Klokočova 12. augusta zavítal ako hlavný kazateľ otec Marián Kuffa, predstavený Inštitútu Krista Veľkňaza, ktorý pútnikov pozval do Matkinej školy lásky.
Marián Kuffa
foto: L. Havrilová, R. Fučko, Š. Keruľ-Kmec
JJ

Slava Isusu Christu!
Vážený otec biskup, bratia a sestry, medzi
gréckokatolíkmi sa cítim dobre. Veľmi som
sa potešil, keď ma váš otec biskup zhruba
začiatkom jari pozval na toto mariánske
pútnické miesto. Som farárom v Žakovciach,
kde sa staráme o bezdomovcov. Nerád používam to slovo, škrípe mi v ušiach. O chlapcov
a dievčatá. Okolo 300 ľudí.
Včera prišli k nám od Nitry pre mňa
neznámi ľudia. Doniesli plné auto ovocia
a zeleniny. Pred pár rokmi mi doniesli jedno
dievča – úplne jednoduchučkú matku.
Pozerám, a ten pán má v ruke pomarančové
malinovky, kávu, keksy. Hovorím: „To čo je?“
„Ále, Monika si pýtala: Malinovku chcem,
takú žltú. Keksy chcem, kávu chcem.“ On sa
usmial. To je presne ona. Jednoduchučká.
A ako prišiel on k nej?! Jeho manželka si
všimla, že je tam tehotná mladá žena. Zavšivavená, zasvrabená, na ulici. Čo je na ženách
nádherné a čo mňa osobne priťahuje, je,
že ženy vidia ináč ako muži. A to je dobré.
Muži myslia viac cez IQ a ženy cez EQ. IQ
je skôr logické myslenie, EQ je empatia. Ten
dotyčný pán – volá sa Peter – hovorí: „Viete,
pán farár, nie som taký svätý ako moja žena.
A tak som si to pri nej uvedomil: ako dobre,
že mám takú ženu. Ona ju zbadala. Ona
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povedala: ,Musíme ju zobrať, veď je zavšivavená, zasvrabená!ʻ“ Postupne si muža získala
a muž pridal aj hlavu, aj svaly a porozmýšľal
a prišli na to. Doviezli ju do Žakoviec. Súhra
muža a ženy – to je ono! Tak si to praje Boh.
Muž – hlava, žena – srdce. Tak si to praje
Boh.
Prišla jedna pani a hovorí: „Pán farár, môj
muž ma nemá rád! A svätý Pavol mu hovorí:
,Milujte si svoje manželky!ʻ“
„Máte pravdu, na dvoch miestach to
hovorí.“
„No vidíte, dokonca!“
„A ešte aj svätý Peter to hovorí.“
„No vidíte, to som nevedela!“
„A veta predtým?!“
„Aká je veta predtým?“
„Ženy, podriaďte sa svojim mužom, muži,
milujte svoje manželky!“
Ženy zakrývajú túto časť evanjelia a muži
tamtú. To celé je Božia pravda. Svätý Pavol
dodáva: „Muži, milujte svoje ženy, ako Ježiš
miluje svoju Cirkev!“ Ako? Dal za ňu život!
Ty nechceš takého muža, čo položí za teba
život? Čo ťa tak bude chrániť? To sa už lepšie
počúva.
Ženy, podriaďte sa svojmu mužovi tak, ako
sa Cirkev podriaďuje Kristovi! To sa lepšie
počúva. Celé evanjelium čítaj! Nevytrhni len
časť! Otec a matka. Tak to ustanovil Boh.
Tento poriadok ustanovil Boh. Dakedy za komunizmu to napádali. A dnes je liberalizmus
to isté, len v iných farbách. Dnes sa v Istan-

bulskom dohovore akoby kriminalizoval
muž. Akoby bol pôvodcom všetkého zla.
Mužovou silou sú svaly, ženskou silou je
jemnosť. To nie je slabosť. Je to rozumom
a láskou ovládaná sila. Jedna žena, ktorá
je jemná a dobrá, ovláda desať svalnatých
a mocných chlapov.
Nie to, čo učia feministky: „My tým mužom ukážeme!“ Skáču na tribúne v Prahe.
Ale to muži postavili tú tribúnu. Žena môže
vyhrať nad mužom, ale nie rozumom!
Najhoršie je, keď chce vyhrať jazykom. Žena,
tebe je dovolené vyhrať nad mužom a je to
správne. Svojou dobrotou a jemnosťou. Keď
budú ženy takto vyhrávať nad mužmi, bude
to super. Tu treba v našej spoločnosti urobiť
revolúciu. Kde? Vo svojom srdci. Keď ju
budeme robiť len navonok, len páni sa vždy
vymenia. Muž nech je mužom a žena ženou!
Najkrajšie na mužovi je, keď je muž. Neprekáža, že je razantný.
Istanbulský dohovor robí z mužov bábovky. Keď sme tohto roka išli do Medžugoria,
začalo horieť auto. Ženy sme dali hneď
nabok. My muži sme vyťahovali ľudí a zbierali veci. Ešte som zakričal: „Pozor, buchne
pneumatika!“ Ani som nedohovoril. Naraz
to buchlo. Mužská razantnosť nie je zlá, ak je
v jej jadre láska. Ale tú lásku tam vloží žena,
matka. Ty žena ju tam vložíš. Ak tam dáš
semienko nenávisti, bude z neho terorista,
problémový človek. Ak ty žena tam vložíš
lásku, bude špičkový záchranca.

www.casopisslovo.sk

Myslia si, že násilie na ženách zmizne, keď
bude žena = muž. Je to chorý výplod chorého
mozgu. Istanbulský dohovor. Odkiaľ to
viem? Veď mám aj dievčatá z polepšovne.
V polepšovni nie je žiaden muž, a tie ženy
sa bijú ako levice. Mám dievčatá z väznice.
Vo väznici sú samé ženy a jeden dozorca
bol u mňa a hovorí: „Pán farár, keby ste to
videli. Keď sa v mužskej väznici pobijú väzni,
prídeme, pozbierame zuby, utrieme krv a je
koniec. Ale ženy?! Nemôžeme ich od seba
dať preč. Treba psychiatrov, injekcie.“ Kde
tam je muž? A násilie existuje ďalej. Ak sa
žena rovná muž, násilie nezmizne. Dostane
inú formu.
Úchylný muž je ten, ktorý je mužom, ale
je mu výhodnejšie vyhlásiť: „Cítim sa ako
žena.“ A správa sa ako žena. Ktorý má pedofilné sklony a odíde do ženskej sprchy, kde
máš dcérku, vnučku. A on tam pôjde nahý.
Podobný konkrétny príklad mi povedali
Američania. A on pod rúškom toho nepácha
násilie?! On nediskriminuje tie dievčatká?
Diskriminuje. Ale to je v poriadku. To je
genderová ideológia v praxi. Proti tomu
bojujeme.
Máme zariadenie pre týrané matky a nie
tak dávno sme museli volať políciu. Ako levice sa mi tam pobili tie ženy. A sú tam samé
ženy, aj personál. Násilie sa neodstráni tým,
že budeme akceptovať genderovú ideológiu,
ktorá je obsiahnutá v Istanbulskom dohovore. To je pekná hlúposť proti Bohu, proti
prírode.
Žena nech je ženou. To najkrajšie na žene
je ženskosť. Keď ty si žena, si normálne príťažlivá. Keď je žena ženou a chce byť ženou,
muž je nohami na zemi. My muži sme pyšnejší, hrdší. Ja sa chodím hanbiť do skladu.
A kto mi ukáže zrkadlo? Ženy! Žene sa tu zatrblieta slza a ja si myslím: „No, už som prešvihol! Odpusť mi, môj Bože!“ Nepriznám to,
lebo som muž. Ani tvoj muž to neprizná. Ale
v duchu povie: „Tá žena má pravdu!“ Fajn,
že máme také ženy okolo. Tá žena, ktorá je
ženou, perfektne formuje mužov. Zostaň
ženou! Neboj sa byť ženou! Hneď po Bohu
ide žena – Mária. Neboj sa byť ženou. Buď
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ženou. To je normálny spôsob života. Žena
nech je žena a muž mužom.
O to, čo sme mali samozrejmé, dneska musíme zápasiť. Zápasíme po celom
Slovensku. Od Michaloviec až po Bratislavu.
Ukazujú na nás. Zastavili nás? Nie! Povedal
som: „Aj keď ma zabijete, dobre, budem mučeník. Paráda! Idem bez očistca hore. A keď
ma uväzníte, výborne! Zjednotíte slovenský
národ a naraz budú pozerať, prečo ten Kuffa
sedí. Prečo? Pretože chce, aby žena bola
ženou a muž mužom.“ No tak kto hovorí zle?
Genderisti alebo Kuffa? Nech sa páči! Nebojím sa ísť do basy. Čo bude v base? Budem
bývať s väzňami, budem s nimi pracovať,
budem s nimi jesť. Ale ja to robím už teraz.
Ja si v base oddýchnem. To bude pioniersky
tábor. Nebojím sa!
Sila zlých je v zbabelosti dobrých. Všetkých vás vyzývam: Nebojte sa! Ženy, nebojte
sa byť ženami. Najvyššia hodnosť ženy je
hodnosť matky. Nebojte sa, muži! Nebojte sa
byť hlavou. Je správne, keď je muž razantný.
Prikazuje, zakazuje, nariaďuje, ruší príkazy.
Správne. Aj buchne po stole. To nie je nič
zlé. Ak je ten príkaz, zákaz služba milovanej
manželke, milovanej dcérke.
Muž, pochopil si svoju úlohu? Tvoj príkaz,
zákaz má byť vždy služba milovanej manželke, dcérke, synovi. Kňaz ide slúžiť svätú
liturgiu, nie panovať. On ide slúžiť sviatosť
zmierenia, nie panovať. Vysluhovať sviatosť
krstu. Kňaz, ktorý pochopí svoju službu,
svoju funkciu ako službu, je požehnaním pre
dedinu. Ak je diktátor, je to katastrofa. Tak
aj muž.
Ježiš dvihol ženu na úroveň muža. A farár
Kuffa to odpozoroval od Ježiša a hovorí: „Ty
žena si rovnocenná.“ A čo robia extrémne
feministky? Kladú ženu na úroveň Boha.
„My tým mužom ukážeme!“ Ty žena nie si
pes, nie si pod mužom, ale nie si ani Boh, nie
si nad mužom. Ty si vedľa muža. Rovnocenná partnerka. Rovnocenná, a predsa trošku
cennejšia. Prečo? Máme ťa radšej ako mužov.
Preto ti dávame prednosť: „Sadni si!“ Preto ti
otvoríme dvere. Preto ti dávame tie výhodnejšie posty. Lebo ťa máme radšej. Chcite byť
ženami. Buďte hrdé na to, že ste ženy.

Marián Kuffa
Dr. h. c. Ing. Mgr. Marián Kuffa je slovenský rímskokatolícky kňaz a predstavený
občianskeho združenia Inštitút Krista
Veľkňaza, a veľký mariánsky ctiteľ. Narodil
sa v roku 1959 v Kežmarku. Najprv vyštudoval Vysokú školu poľnohospodársku
v Nitre. Niekoľkokrát sa ocitol na hranici
života a smrti, a to ho priviedlo do kňazského seminára. V roku 1992 začal pôsobiť
s požehnaním spišského biskupa ako kňaz
v Žakovciach neďaleko Popradu. Na opravách fary začal v ťažkých podmienkach pracovať s ľuďmi z polepšovne, s navrátilcami
z väzenia. Vybudoval veľkú komunitu zloženú z bezdomovcov, prostitútok, bývalých
väzňov, opustených detí a ľudí bez rodiny.
O kňazovi Mariánovi Kuffovi a jeho živote
boli natočené dokumenty Kde končí nádej,
začína peklo; Podnikateľ s dušami; Marián
Kuffa zo Žakoviec; Bol som bezdomovcom;
Všetky moje deti; Opri rebrík o nebo.
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Silou dobrého skutku je vytrvalosť. Nieže
pomôžem jednému, ale začnem pomáhať
všetkým vo svojom okolí. Tým ten skutok
naberá na kvalite a sile. Povieme: „Toto je
veľmi dobrá žena. Bože, aj ja chcem byť
taký. Ako dobre, že tá žena je tu.“ Preberie
mužov dookola. To je dobrá žena. Tam sa
začína obnova národa. Od ženy. Nezvaľujem
na ženy, ale keď to necháte na nás mužov,
to sa načakáte. Žena matka, chci byť ženou
a matkou! Poďakuj Bohu, že si žena. Neboj
sa. Žena chvíľu plače, chvíľu sa smeje. My
muži sa zlostíme: „Teraz reveš alebo sa smeješ? Obidva naraz! Jóój!“ Ale presne to nás
priťahuje, lebo to je to iné – ženské! Aj plače,
aj sa smeje, aj obidva naraz. Toto je na žene
krásne. Neboj sa byť ženou!
Mal som rodičov. Bývali sme na okraji
Kežmarku, tam už nebola ani asfaltka. Bolo
tam blato, ale tá ulica predtým bola poľná.
A ako taký chlapec som si vykračoval. Čo sa
stalo? Husi! Keď som ich uvidel, rozbehli sa

na mňa. A ja som sa otočil ako malý chlapec,
utekal som po tej ulici a ony za mnou. A ten
gunár ma cvak do zadku. A ľudia sa smiali.
Ja som to ako malý chlapec nechápal. Myslel
som si, že ma tie husi zožerú. A naraz, kde
sa vzal, tu sa vzal, môj otec. Ja som počul len
jeho hlas. A on povedal: „Maroš!“ V tú ranu
som vedel, kde sú svetové strany. A otec si
čupol a ja malý špunt som mu skočil do rúk,
otec ma zdvihol. Ešte mi ani slzy nevyschli, a ja v otcovom náručí: „No čo je?! Čo
je?!“ Na gunára. To je dôvera k nebeskému
Otcovi. Kto ťa ju naučí? Tvoj vlastný otec by
ťa to mal naučiť. Tak ako sa deti majú cítiť
v rukách svojho otca, tak aj my máme skočiť
do Božieho náručia. Kedy doň skáčeme? Keď
mu povieme: „Nech sa stane, ako ty chceš,
môj Bože!“ Ja som počul otcov hlas. Aj ty ho
počuješ. V Cirkvi, v evanjeliu, počuješ ho
z bežných udalostí. Ak naň zareaguješ, on ťa
zdvihne z poníženia a budeš v bezpečí. To je
dôvera v Boha.

SLOVO ZO ŽIVOTA

Mikuláš Ďurkáň CSsR (1918 – 1990)
Mikuláš Ďurkáň CSsR sa narodil 27. mája 1918 v Klenove ako najmladšie z deviatich detí. Jeho rodičia Juraj a Mária, rod. Rokitová, boli
jednoduchí, hlboko veriaci roľníci. Aj jeho starší bratia Ján a Štefan boli
redemptoristami. Po základnej škole v rodisku pokračoval na gymnáziách v Libějoviciach a v Prahe a v rokoch 1940 – 1946 absolvoval
teologické štúdiá v Obořišti. Kňazskú vysviacku prijal 5. júla 1945
v kaplnke dnešného prešovského seminára z rúk vladyku Pavla Gojdiča. Svoje pôsobenie začal v michalovskom monastieri v roku 1946.
Pôsobil aj na miestnom gymnáziu ako výpomocný profesor. Súčasne učil hudobnú výchovu
na meštianke. Počas tých rokov sa intenzívne venoval nielen cirkevnému spevu. Rok 1950 ho
zastihol v Stropkove, kde bol zástupcom riaditeľa gymnázia. Po zatknutí pôsobil v PTP na štrnástich miestach. Po prepustení z vojenskej služby sa začal venovať stavebníctvu.
Po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 spočiatku býval v Martine a v roku 1969 sa
stal správcom farnosti Stropkov, neskôr Veliat a Dvorianok. Hoci bol od roku 1980 ťažko chorý,
bol duchovným radcom a spovedníkom sestier služobníc a mnohých kňazov. Viackrát im dával
duchovné cvičenia. Je aj spoluautorom niekoľkých duchovných piesní. Svoje články podpisoval
ako Mikuláš Mariánsky. Zomrel 13. marca 1990 v Prešove a je pochovaný v hrobke redemptoristov v Michalovciach. (Juraj Gradoš)
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Môj otec popíjal. Bol dobrý, keď si nevypil.
Keď si vypil, bol problém. Keď si nevypil,
bol samá spravodlivosť – čo mal na jazyku, to
na ruke. To, čo mama dve hodiny vysvetľovala, otec za dve sekundy vysvetlil. Otec bol
spravodlivosť, matka bola láska a babka bola
amnestia.
Svätí Joachim a Anna boli obyčajní ľudia,
a pretože po ponížení, po pokorení nepreklínali, nenadávali, Boh im požehnal po dvadsiatich rokoch plod. Aký? Najkrajší na tejto
zemi – Pannu Máriu. Otec, matka, nepreklínaj! Nenadávaj! Čo ho pritiahlo, to anjel
Gabriel vysvetľoval svätej Anne. Hovorí, čo
pritiahlo pozornosť neba na nich: pokorná
modlitba, ohromná dôvera v Boha a almužna. To otvára poklady neba. A Najvyšší poslal
Gabriela:„Choď tam k tým dvom! Oni budú
najlepší rodičia pre Pannu Máriu.“ Toto nám
treba robiť, napodobňovať týchto svätých
manželov.
Keď Panna Mária povedala fiat, Boh bol
v tej chvíli pod jej srdcom a v jej srdci. Keď
naučíš svojho syna, svoju dcéru hovoriť fiat,
naučíš ich tú najväčšiu múdrosť. Ja by som to
chcel tak, môj Bože, chcela by som to tak, ale
nech sa stane, ako chceš ty. A Boh prichádza
k nám v piatich spôsoboch. V Eucharistii.
Vzdávame poklonu eucharistickému Kristovi. „Pokloň sa mi! To, že chceš všetky moje
príkazy a zákazy splniť a že mi dôveruješ,
je pravá poklona.“ V evanjeliu. Preto všetci
stojíme. Premením to, čo farár čítal, na modlitbu. To, čo on hovorí, chcem!“ A modlitbu
neskôr premeníš na skutok. Ďalej, v kňazovi.
Ak poslúcham biskupa, okrem hriechu,
mám Božie požehnanie. Boh bude s tebou
kráčať. Pre našich neveriacich bratov a sestry,
nech s tebou kráča láska. Potom v modlitbe. Kde sa dvaja – traja modlia v mojom
mene, ja som medzi nimi. Vidíš? A posledné
rozhodujúce: v núdznych a trpiacich. Tam je
prítomný Kristus.
Svätá Marta v dnešnom evanjeliu robila,
posluhovala, ale keď posluhuješ bez Ježiša,
stane sa to aktivizmom. Človek je vyčerpaný, vyhorený a odíde z Cirkvi. Boh nestojí
o tvoj aktivizmus. Mária ostala pri Ježišových
nohách. Máme zostať pri Ježišovi. Mať ho vo
svojom srdci.
Premieňaj bolesť na lásku! To je tá múdrosť od Márie, ktorú sme sa prišli naučiť.
Muž na mňa nadáva, dcéra ma ponižuje, syn
znevažuje, a ja matka žehnám synovi, dcére
aj mužovi. Obetujem to za svojho muža.
Hore v nebi ťa bude čakať tvoj muž so slzami
v očiach a povie: „Žena, vďaka tebe som tu.
Ako to?“„Keď si ma preklínal, ja som ti vtedy
žehnala.“ Toto robte, ženy, matky. Kúpte
lístok do neba nám mužom! Musíte draho
zaplatiť. Môj Pane, ďakujem ti za vysokú
školu lásky, ktorú sme sa naučili od tvojej
Matky a tvoja Matka od teba. Amen.

www.casopisslovo.sk

Máriina Pascha
Slávnostným kazateľom na archieparchiálnej odpustovej slávnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine bol v nedeľu 19. augusta kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady
na podporu jednoty kresťanov. Prinášame vám myšlienky z jeho homílie.
J. Em. kardinál Kurt Koch
foto: M. Žarnayová
JJ

Hovorí sa, že Jeana-Paula Sartra, známeho francúzskeho filozofa, existencialistu
a presvedčeného ateistu, sa na smrteľnej
posteli priateľ opýtal, či po tom všetkom, čo
zažil, nezačal veriť v život po smrti. Napriek
jeho zvyčajne jasným odpovediam a presvedčeniu, že sa všetko končí smrťou, Sartre
slabučkým hlasom odpovedal: „Možno.“
Určite nie je sám, kto by takto odpovedal.
V skutočnosti zastupuje veľa dnešných ľudí,
dokonca aj kresťanov. Zdá sa, že čo sa týka
interpretácie smrti a toho, čo prichádza
po nej, stali sa ľudia dnešnej doby veľmi
neistí.

Podstata veľkonočnej viery
Podľa posledných prieskumov sa zdá, že
obyvateľstvo Európy je v súvislosti s vierou
vo večný život úplne bezradné. Existuje
mnoho rôznych interpretácií. Pre niekoho
sa všetko končí smrťou, iní majú nádej, že
po smrti predsa len niečo nasleduje, nejaké
znovuzrodenie, reinkarnácia. Iní si zase
vôbec nevedia život po smrti predstaviť.
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Málo nie je ani tých, ktorí nedokážu povedať
viac než Sartrovo „možno“. Tieto prieskumy,
ktoré poukazujú na neistotu života po smrti,
potvrdzujú, že ani kresťanstvo nedokáže
dnešnému svetu ponúknuť vlastnú interpretáciu smrti a hlavne života po nej.
Vzhľadom na tieto skutočnosti sa situácia
v dnešnej Cirkvi podstatne líši od situácie
v ranej Cirkvi. Keď apoštol Pavol zistil, že
Korinťania nie sú ochotní akceptovať vieru
vo vlastné vzkriesenie, snažil sa im to objasniť slovami: „Veď ak niet zmŕtvychvstania,
nebol ani Kristus vzkriesený. Ale ak nebol
Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera“ (1 Kor 15, 13n).
A pokračuje s neomylným dôrazom: „Lebo
ak mŕtvi nevstávajú, nevstal ani Kristus.
A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna
a ešte stále ste vo svojich hriechoch“ (v. 16 –
17). Raná Cirkev zhrnula toto presvedčenie
do krátkeho ponaučenia: „Odoberte vzkriesenie a v tom momente zničíte kresťanstvo.“
Kresťanská viera stojí a padá na viere vo
vzkriesenie Ježiša Krista a v účasti mŕtvych
na tomto vzkriesení. Toto je podstata viery,
je to akoby skúška ohňom, ktorou máme
prejsť. Samozrejme, vzkriesenie Ježiša nie je
iba obyčajná historická udalosť, ktorá sa stala
pred takmer dvetisíc rokmi a týkala by sa iba

jeho. Vzkriesenie Ježiša sa vzťahuje na celé
ľudstvo, ako to zdôrazňuje apoštol Pavol, že
v Kristovi bude všetko privedené do života.
Pavol tu hovorí o dôsledku: Kristus je prvotina všetkých tých, ktorí zosnuli, a potom
tých, ktorí „pri jeho príchode patria Kristovi“
(1 Kor, 15, 23).
Mária, Matka Ježiša Krista, musí mať
prvé miesto medzi tými, ktorí mu patria,
lebo to jasne vyplýva z logiky kresťanskej
viery. Mária bola nesmierne dôležitá, aby
Kristus mohol prísť na tento svet. Ona ho
sprevádzala počas celého jeho života aj smrti.
Takže ona je prvá, ktorá má prijať svoj podiel
zo vzkriesenia svojho syna. Dnešný sviatok
Zosnutia Božej Matky znamená Máriinu Paschu, oslavuje prvý dôsledok Máriinej Paschy
a pozýva nás, aby sme sa ponorili do tajomstva tohto sviatku.

Ženská kvalita neba
„Mária prijatá do neba. Ten, koho prijala,
prijíma ju. Nebo je Boh.
Mária prijatá do lásky. Posiela svoj oheň
do srdca Cirkvi. Oheň je Boh.
Mária prijatá do pravice Pánovej. Ten, ktorého je nevestou, jej dáva korunu. Koruna je
Boh.“
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Táto poetická modlitba alebo modlitebná báseň, ktorá nás vovádza do srdca
tohto sviatku, pochádza od Silji Walterovej,
rehoľným menom sestry Hedvigy, ktorá
žila a pracovala ako spisovateľka v benediktínskom kláštore vo Fahre vo Švajčiarsku.
Hneď v úvode nám báseň dáva veľmi krátku
„definíciu“ neba v kresťanskej viere. Krajšie
a jasnejšie sa to už skutočne nedá vyjadriť:
„Nebo je Boh“. Naozaj, čo iné by mohlo byť
nebo než samotný Boh a čo iné by mohlo
znamenať „byť prijatý do neba“ než byť s Bohom a spočívať v jeho srdci?
Ak sám Boh je nebo, potom sa každý, kto
prichádza do kontaktu s nebom, stretáva
nielen s Bohom, ale aj so všetkými ľuďmi,
ktorí žijú v dokonalom naplnení s ním. Nebo
sa neuskutočňuje len medzi Bohom a mnou.
V stretnutí s Bohom je nebo otvorené pre
všetkých ľudí, ktorí žijú s Bohom. Nebo
nepozná ani izoláciu, ani samotu. Naopak,
je to otvorená komunikácia, vzťah všetkých
svätých a naplnenie ľudského spoločenstva,
ktoré v žiadnom prípade nesúperí, ale naopak, smeruje v čistej otvorenosti pred Božiu
tvár. Pravdou je, že spása jednotlivca môže
byť úplná a celá, až keď sa uskutoční spása
všetkých, alebo podľa slov pápeža Benedikta
XVI., keď zdokonalení nie sú iba „jeden pri
druhom v nebi“, ale jeden s druhým – ako
jeden Kristus – sú nebom.
V spoločenstve nebeskej dokonalosti stojí
Mária, Božia Matka, na poprednom mieste.
Dnešné evanjelium hovorí, že ona si vybrala
lepšiu časť v počúvaní svojho syna (Lk 10,
42). Počas storočí, a tak je to až dodnes, Cirkev oslavuje Máriu ako „ tota pulchra – celú
krásnu“, ktorá svojím postojom vyznáva, že
Boh je nielen dobrý a pravdivý, ale predovšetkým nádherný, a to je dôvod, aby sme
vzdávali vďaky, oslavovali ho a mali účasť
na jeho kráse.

Naplnenie dialógu lásky
V Márii nachádzame krásu Božieho plánu
pre celé jeho stvorenie a jeho naplnenie je
zjavné. Vôbec nie je náhoda, že sa to deje
práve prostredníctvom ženy. Albino Luciani,
pápež Ján Pavol I., nám pomáha pochopiť, o čo ide, vo svojich fiktívnych listoch
s názvom Tvoja poslušná služobnica, keď
na výčitky spolužiačok v škole, že ženy sú
v Katolíckej cirkvi znevýhodňované, hovorí
o tajomstve Zosnutia Božej Matky: „Dokonalosť stvorenia ako stvorenia je uskutočnená
v žene, nie v mužovi.“
Mária je archetypom a pečaťou celého
stvorenia. Z tejto perspektívy začíname
rozumieť podstate dnešného sviatku, tomu,
prečo bola Mária, Božia Matka, prijatá
do nebeskej slávy s telom aj dušou. Tú, ktorú
si Kristus želá vziať k sebe, želá si ju vziať
k sebe úplne. Nič ľudské sa nezanechá-
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va, všetko je vzaté domov. Aj telo je vzaté
do svojho naplnenia. Lebo čo je nám ľuďom
prirodzenejšie než naše telesné bytie? Aj
telo má byť prijaté do večnej dokonalosti
s Bohom.
A tak je jasné, že v našej kresťanskej viere
sa ľudstvo naplňuje v prvom rade v Márii.
Silja Walterová to zo svojho pohľadu opisuje
krátko a výstižne: „Ten, ktorého ona prijala,
ju prijíma.“ Mária prijala Boha a dala mu
k dispozícii svoje telo ako miesto, kde bude
prebývať v našom svete. Jej telo sa stalo akoby živým bohostánkom, v ktorom sa Najsvätejší stal v našom svete prítomný. Čo Mária
urobila pre Boha, Boh urobil pre ňu pri jej
zosnutí. Prijal ju s telom aj s dušou. Takže
je úplne jasné, že Máriino zosnutie aj večný
život sú nádherným darom Božej lásky.
Večný život s Bohom, ktorý je nám určený
a ktorý sa nám v dnešný sviatok zjavuje pred
očami, nemôže pochádzať od nás ľudí, ale
iba skrze Božiu milosť. Večný život nie je
jednoducho iba v nás ani nie je iba prirodzenou možnosťou pre ľudstvo, ale zakladá
sa na osobnom vzťahu s tým, ktorý jediný
je večný a dáva večný život. My ako ľudské
stvorenia tak nemôžeme byť stratení, pretože
sme prijatí a milovaní Bohom. A tak ako ľudská láska hľadá večnosť, aj Božia láska po nej
nielen túži, ale pracuje na nej a sama ňou je.

Pascha pre Máriu a Cirkev
Mária potvrdzuje toto prvenstvo naplnenia
Božej lásky vo svojom živote. Z tohto dôvodu
nemôže byť prekážkou medzi vierovyznaniami, ale vedie nás hlbšie do spoločného srdca
našej viery. Ona to dosiahla predovšetkým
v nádhernom chválospeve Magnifikat, v ktorom hovorí o túžbe svojho srdca, aby bol Boh
zvelebený. Mária chcela, aby bol zvelebený,
pretože vedela, že ľudstvo nebude menšie,
ak bude Boh veľký, a tak vlastne prijíma svoj
podiel na veľkoleposti Boha. Pretože Mária
vedela, že bola služobnicou Pánovou, Boh
jej dal korunu, ktorá je zároveň samotným
Bohom.
Toto korunovanie je najvnútornejším tajomstvom viery, ktoré dnes oslavujeme, ktoré
sa už naplnilo v Márii a ku ktorému aj my
smerujeme na našej pozemskej púti. Lebo
v Máriinom naplnení sme schopní dnes vidieť naše budúce vlastné naplnenie. Máriina
Pascha je tak dnes sviatkom celej Cirkvi. Je
to skutočne sviatok každého z nás. Modlime
sa k živému Bohu na príhovor Márie, Božej
Matky, aby sme pochopili tajomstvo tohto
sviatku ešte hlbšie a porozumeli tajomstvu
našich vlastných životov. Potom s predobrazom našej vlastnej účasti na paschálnej
sláve, ktorá je nám dnes udelená, nebudeme
odpovedať ako Sartre: „Možno“, ale celým
srdcom a radostne: „Amen. Aleluja!“

J. Em. Kurt Koch
Kardinál Kurt Koch, pôvodom Švajčiar, je
súčasným prezidentom Pápežskej rady
pre jednotu kresťanov. Študoval teológiu
v Mníchove a na univerzite v Lucerne.
V roku 1982 bol vysvätený za kňaza a začal
pôsobiť vo Farnosti sv. Márie v Berne.
V roku 1986 sa stal docentom dogmatiky
a morálnej teológie na Katechetickom
inštitúte v Lucerne. Od roku 1989 pôsobil
ako profesor na Ekumenickom inštitúte
Lucernskej univerzity. V roku 1995 bol zvolený bazilejskou dómskou kapitulou za bazilejského biskupa a 6. januára 1996 prijal
biskupské svätenie z rúk pápeža Jána Pavla
II. V rokoch 2007 až 2009 bol predsedom
švajčiarskej biskupskej konferencie. V roku
2010 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval
za prezidenta Pápežskej rady pre jednotu
kresťanov a udelil mu hodnosť titulárneho
arcibiskupa. Za kardinála bol vymenovaný na konzistóriu 20. novembra 2010,
od roku 2010 je tiež členom Kongregácie
pre náuku viery a od roku 2011 aj Kongregácie pre blahorečenie a svätorečenie.

www.casopisslovo.sk
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Jaroslav Coranič

foto: archív ABÚ
Štefan Novák sa narodil 4. decembra 1879
v obci Ubľa v Zemplínskej župe v rodine
gréckokatolíckeho kňaza Jána Nováka.
Stredoškolské štúdiá absolvoval na gymnáziu
v Užhorode, kde sa ho po skorej smrti jeho
otca ujal a finančne podporoval kanonik
Mukačevskej kapituly Július Drohobecký
(neskorší biskup v Križevaci) a kancelár Mukačevského biskupstva Anton Papp (neskorší
mukačevský biskup).
V rokoch 1897 – 1902 študoval teológiu
v arcibiskupskom seminári v Ostrihome.
Potom do roka pokračoval v postgraduálnom štúdiu na Inštitúte svätého Augustína
vo Viedni, kde bol v roku 1906 promovaný
za doktora teológie. Počas tohto štúdia prijal
9. januára 1905 v užhorodskej katedrále
kňazské svätenie z rúk mukačevského biskupa Dr. Júliusa Fircáka.
Po skončení štúdií bol v roku 1906 vymenovaný za profesora teológie v Užhorodskej
teologickej akadémii a súčasne za prefekta
v užhorodskom seminári. V roku 1908 odišiel

z kňazskej služby a stal sa vychovávateľom
detí v šľachtickej rodine Pálffyovcov, kde
pôsobil až do roku 1913.
Po smrti biskupa Dr. J. Váliho (19.11.1911)
ostal biskupský stolec v Prešove dlhší čas
uprázdnený. Prešovské biskupstvo dočasne
spravovali kanonici Prešovskej kapituly
Kornel Kovalický a neskôr Juraj Répaši.
25. septembra 1913 uhorská ministerská rada
rozhodla, že navrhne panovníkovi Františkovi Jozefovi I. na vymenovanie za prešovského
gréckokatolíckeho biskupa Dr. Štefana Nováka. S touto voľbou sa panovník stotožnil
a následne túto voľbu akceptovala aj Svätá
stolica. Pápež Pius X. ho 20. novembra 1913
vymenoval za piateho prešovského sídelného biskupa. Jeho biskupská konsekrácia
sa uskutočnila v užhorodskej katedrále
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Mons. Ján Babjak SJ
Milí čitatelia časopisu Slovo! Blíži sa hlavná
jubilejná slávnosť – 200 rokov od zriadenia
Prešovskej eparchie, ktorú chceme čím dôstojnejšie osláviť 19. – 22. septembra. Chcem vás
na tieto veľké udalosti srdečne pozvať a spolu
s vami ďakovať a prosiť. Vieme, že podelená
radosť z darov a milostí sa znásobí a spoločné
modlitby o požehnanie našej cirkvi do budúcnosti Pán Boh isto vypočuje a bude nám ďalej
štedro žehnať.
V stredu 19. septembra arcibiskupský úrad
organizuje tlačovú besedu k 200. výročiu
zriadenia Prešovskej eparchie. Prostredníctvom
dostupných slovenských médií chceme toto
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jubileum našej cirkvi dostatočne propagovať
veriacim na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Vo štvrtok a piatok 20. – 21. septembra sa
v aule Gréckokatolíckej teologickej fakulty
Prešovskej univerzity bude konať vedecká
konferencia k jubilejnému roku, a zároveň sa
uskutoční predstavenie vzácnej knižnej edície
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, ktorá si
dala za cieľ zmapovať jej históriu. Vo štvrtok
večer sa v kine Scala uskutoční zaujímavý
gospelový koncert pre mladých so začiatkom
o 18.00 hod.
Napokon v sobotu 22. septembra sa v bazilike
minor v Ľutine stretneme na hlavnej slávnosti
Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018
– archijerejskej svätej liturgii za účasti prefekta Kongregácie pre východné cirkvi kardinála
Leonarda Sandriho a sekretára kongregácie

SLOVO METROPOLITU

Spoločne oslávme
200. výročie eparchie v Prešove

HISTORICKÉ OSOBNOSTI

Štefan Novák

11. januára 1914, slávnostná inštalácia v Prešove o týždeň neskôr.
Štefan Novák nastúpil na prešovský
biskupský stolec len pár mesiacov pred
vypuknutím prvej svetovej vojny. Biskupstvo
tak riadil v zvlášť ťažkom období, ktoré sa
významnou mierou podpísalo pod niektoré
jeho rozhodnutia. Biskup bol propagátorom
viacerých reforiem, okrem iného reformy
písma (zmena cyrilského písma, azbuky,
na latinku), zmeny juliánskeho kalendára
na gregoriánsky či zavedenia maďarčiny
do liturgických obradov. Za svoju činnosť bol
v roku 1915 vyznamenaný Radom Františka Jozefa I. Na jeho podnet bol vydávaný
v „rusínčine“, ale maďarskou ortografiou
písaný časopis Naše otecsesztvo a Eperjes.
Bol častým prispievateľom do náboženských
a kultúrnych časopisov.
Štefan Novák sa v roku 1918 po rozpade
Rakúsko-Uhorska a vzniku Československa
nestotožnil s týmto vývojom. Bez povolenia
Svätej stolice opustil svoj úrad a spravovaním biskupstva poveril generálneho vikára
Dr. Mikuláša Rusnáka. Usadil sa v Miškovci,
neskôr vo Viedni, kde vyčkával usporiadanie
pomerov. Napokon sa rozhodol požiadať
Svätú stolicu o oslobodenie od vedenia
Prešovského biskupstva. Po získaní tohto
súhlasu sa už ako súkromná osoba usadil
v Budapešti. Osobné sklamanie z tohto vývoja sa neskôr prejavilo aj na jeho zdraví. Trpel
žalúdočnými vredmi a srdcovými problémami. Napokon 2. septembra 1932 ako 52-ročný
zomrel v Budapešti na srdcový infarkt.

arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského nuncia
na Slovensku Giacoma Guida Ottonella a mnohých domácich i zahraničných arcibiskupov
a biskupov. Sú pozvaní aj predstavitelia z iných,
nekatolíckych cirkví a ďalší vzácni hostia.
Budú to náročné, ale predovšetkým radostné
dni, ktoré túžim prežiť spolu s vami, našimi
veriacimi. Mnohými akciami, ktoré konáme
celý rok, v každom mesiaci, ale najmä počas
septembra sa chceme spolu s vami a v jednote
s Presvätou Bohorodičkou tešiť a ďakovať nebeskému Otcovi za prijaté dary a milosti počas
dvesto rokov. Srdečne vás pozývame na všetky
zaujímavé podujatia, aby sme aj navonok, ale
hlavne v srdci prežívali vďaku a radosť z Božích
dobrodení.
V duchu jubilejného hesla Tvoje z tvojho tebe
prinášame sa v závere slávnosti v bazilike zasvätíme Ježišovi Kristovi a jeho Presvätej Matke
pred krásnobrodskou ikonou, aby sme potvrdili
svoju túžbu žiť svoju vieru naplno a stále sa
usilovali prežívať svoj život i jednotlivé jeho
skutky v súlade s jeho najsvätejšou vôľou. Teším
sa na vašu účasť a ďakujem za vaše modlitby.
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RECENZIA

Peter Šturák:

Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku v rokoch 1945 – 1989
Cyril Hišem
foto: J. Gradoš
JJ

Do rámca osláv Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 patrí aj vydanie
desaťdielnej knižnej edície Gréckokatolícka
cirkev na Slovensku. Šiesty diel autora Mons.
prof. ThDr. Petra Šturáka, PhD., pribudol
pod názvom Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku v rokoch 1945 – 1989. Predstavuje jej históriu v zložitom období druhej
polovice 20. storočia, keď Gréckokatolícka
cirkev pocítila útlak a perzekúcie s otvorenou
likvidáciou.
Monografia sa číta veľmi dobre a je
rozdelená do štyroch základných kapitol,
ktoré na seba chronologicky nadväzujú. Prvá
z nich predstavuje situáciu v povojnovej
Československej republike v čase tzv. ľudovej
demokracie v rokoch 1945 – 1948 a neslávneho nástupu budovania socializmu po roku
1948. Po skončení druhej svetovej vojny
Sovietsky zväz na „získaných“ územiach
zasahoval do vnútropolitických záležitostí,
inicioval a podporoval proces sovietizácie.
Poštátnenie cirkevných škôl, rozpustenie
spolkov či pozastavenie vydávania katolíckych časopisov patrilo medzi prvé vrabce
blížiaceho sa komunizmu. Komunistickým
prevratom v roku 1948 sa skončila demokracia a moc prebrali komunisti, ktorí so svojím
ateistickým svetonázorom nerešpektovali
žiadne náboženstvo či Cirkev. Tolerancia
bola prezentovaná len navonok. Napokon
rok 1950 už naplno obmedzil nábo-
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ženský život. Pojmy ako akcia či
likvidácia by vo „vyhľadávačoch“
v tomto roku určite vyhrali.
Druhá kapitola predstavuje ťažký osud samotnej Gréckokatolíckej
cirkvi. Komunistické vlády v krajinách tzv. sovietskeho bloku v spolupráci s Pravoslávnou cirkvou postupne zlikvidovali cirkevnú úniu
gréckokatolíkov s Rímom: v roku
1946 v Ľvove na Ukrajine, v roku
1948 v Rumunsku, v roku 1949
v Mukačeve, a postupne pripravovali likvidáciu aj v Československu,
ktorá vyvrcholila na Prešovskom
sobore 28. apríla 1950.
Ďalšia, tretia kapitola je venovaná obdobiu rokov 1950 – 1968,
keď štát vyvinul maximálnu snahu
o sekularizáciu a ateizáciu spoločnosti. Gréckokatolícki biskupi –
dnes už blahoslavení P. Gojdič a V.
Hopko – sa stali jasnými majákmi
vernosti Bohu a svojej Cirkvi skrze
väzenie a utrpenie. Ich príklad
nasledovali mnohí kňazi, ktorí sa
nepodriadili štátnej moci a boli prenasledovaní, väznení i násilne odvlečení od svojich
veriacich. Spolu so svojimi rodinami boli
takmer zo dňa na deň vysťahovaní do vzdialeného českého pohraničia, kde aj napriek
zlej propagande svedčili svojimi životmi.
Veľké utrpenie prežívali však aj veriaci, ktorí
sa stali „ovcami“ bez pastierov.
Posledná, štvrtá kapitola popisuje situáciu
Gréckokatolíckej cirkvi v Československu
v období rokov 1968 – 1989. Právne nebola Gréckokatolícka cirkev nikdy zrušená
a úradne zakázaná, a tak v čase Pražskej
jari išlo o znovupovolenie jej činnosti, ktoré bolo, chvála Bohu, aj
dosiahnuté. V podstate v poslednej
chvíli. Celý tento obrodný proces
v Československu bol však skomplikovaný vstupom vojsk Varšavskej
zmluvy na naše územie a ukončením
obrody. Gréckokatolícka cirkev sa tak
neúspešne pokúšala o navrátenie pôvodnej biskupskej rezidencie v Prešove
a o vytvorenie samostatnej bohosloveckej fakulty a seminára. V obmedzenom
počte mohli gréckokatolícki bohoslovci
študovať na RK CMBF v Bratislave.

Problém nastal aj pre
vlastníctvo chrámov, fár a cirkevných budov.
Aj tu bolo napáchané množstvo krívd,
najmä nevyriešená personálna a majetková
otázka medzi Gréckokatolíckou a Pravoslávnou cirkvou. Časy strádania a obiet boli
však naplnené požehnaním. Napríklad aj
povýšením pútnického chrámu v Ľutine
na baziliku minor v roku 1988, ale aj vymenovaním Mons. Jána Hirku, dovtedajšieho
ordinára, za sídelného biskupa Prešovskej
gréckokatolíckej eparchie s pôsobnosťou pre
celé územie ČSSR pápežom Jánom Pavlom
II., čo sa udialo 21. decembra 1989. Začína sa
nové obdobie, a tu sa kniha končí. Existencia Gréckokatolíckej cirkvi v tomto období
spočiatku trpela a neskôr bola iba „trpená“
a veľmi obmedzovaná. No jej utrpenie neostalo bez odmeny. Nech ju Pán požehnáva!
Text knihy je obohatený o dobové fotografie, ktoré približujú a dotvárajú obraz danej
doby. Osobne som veľmi rád, že takéto dielo
mohlo uzrieť svetlo sveta a je povzbudením
aj pre druhých. Je dobré ponúknuť ho na prečítanie všetkým, ktorí nezažili nič z toho, čo
sa tu vtedy udialo.

www.casopisslovo.sk

Zázrak a normalizácia
Cesta k obnove v roku 1968 nebola krátka
ani ľahká. Uznesenie vlády č. 205 o povolení
Gréckokatolíckej cirkvi a vládne nariadenie č. 70/1968 Zb. o jej hospodárskom
zabezpečení z 13. júna 1968 boli výsledkom
osemnásťročného zápasu duchovenstva
a veriacich o svoju milovanú Cirkev. Z dnešnej perspektívy to vnímame ako zázrak
a daná udalosť je označovaná za vzkriesenie
k novému životu.
Legalizácia vytvorila podmienky na obnovu jej štruktúr a činnosti spred roka 1950.
Za krátky čas sa síce podarilo získať späť
prešovskú katedrálu, ale nie rezidenciu.
Z pôvodných 241 farností sa ku Gréckokatolíckej cirkvi vrátilo 206 s približne tristotisíc
veriacimi. Sľubný vývoj však zastavilo obsadenie Československa okupačnými vojskami
a nastolenie politiky normalizácie.
Z legalizácie plynuli pozitíva, ktorým nedokázal zabrániť ani nedostatok duchovných
a náročné spolužitie s Pravoslávnou cirkvou.
Hierarchia spolu s kňazmi aj veriacimi pracovala na duchovnej aj materiálnej obnove
Cirkvi. Oficiálny časopis Slovo začal vychádzať v roku 1969 a z jeho stránok sa môžeme
dozvedieť o obnovách chrámov, farských
budov, ale aj vysluhovaní sviatostí myropomazania zo strany biskupa Vasiľa Hopka
alebo ordinára Jána Hirku, prípadne poverených kňazov. Mnohí gréckokatolíci prijali
sviatosť krstu v prostredí Rímskokatolíckej
cirkvi, a tak vyslúženie sviatosti myropomazania, ktorú my prijímame spolu s krstom,
bola príležitosťou na katechizáciu veriacich
a návštevu biskupa alebo ordinára vo farnos-
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ti. Z množstva spomeňme posviacku základného kameňa nového chrámu v Sečovciach,
posviacky obnovených chrámov napr. vo
Veľkej Tŕni, Kuzmiciach, Smolníku, Drienici
a vysluhovanie sviatosti myropomazania,
ako to bolo napr. vo farnosti Žakovce.
Najvážnejšou prekážkou činnosti Cirkvi
bol establišment Československa, ktorému sa
v rokoch 1969 – 1971 podarilo potlačiť prejavy
nespokojnosti gréckokatolíkov a stabilizovať
situáciu natoľko, že predstavitelia Cirkvi boli
nútení rešpektovať jeho nariadenia a pohybovať sa vo vymedzenom priestore. Každý
pokus o vybočenie z normalizačného kurzu
trestal alebo v zárodku zmaril. Postupne
bola Cirkev zatláčaná do neverejnej sféry,
za múry chrámu a do súkromia, na druhej
strane štátna moc vyžadovala od jej vedenia
vydávanie vyhlásení o lojalite, aby vyzývalo
veriacich k hlasovaniu za jednotnú kandidátku vo voľbách a odsúdilo „protisocialistické
sily“. Gréckokatolícka cirkev v ťažkých podmienkach nerezignovala, ale nachádzajúc
sa pod prísnym dozorom obmedzila aktivity
presahujúce rámec čisto náboženských
úkonov. Postupne, aj keď s obmedzeniami
dopĺňala rady kňazov. V rokoch 1970 – 1977
bolo vysvätených 21 gréckokatolíckych kňazov, čo, samozrejme, nepostačovalo reálnym
potrebám Cirkvi. Navyše v roku 1976 na následky väznenia zomrel aj biskup Hopko.
O to naliehavejšia bola požiadavka po súhlase štátu s vymenovaním nového biskupa.
To však nebolo v záujme komunistického
Československa, a tak vláda súhlasila s tým,
aby kňazské svätenia vysluhovali biskupi
Križevacskej eparchie zo Záhrebu, najprv
Joachim Segedi a od roku 1983 Slavomír
Miklovš. V roku 1971 mala Gréckokatolícka
cirkev v Československu 206 farností, z toho

Pohreb vladyku V. Hopka

Peter Borza
foto: wikimedia.org, archív F. Dancáka
JJ

HISTÓRIA

Invázia do Československa v auguste 1968

na východnom Slovensku 203, a k dispozícii
pre celú republiku 201 kňazov. V roku 1980
napriek novokňazom počet kňazov poklesol
na 170, z toho na východnom Slovensku pôsobilo 167, ktorí vykonali 3 461 krstov, 1 082
sobášov, 2 056 pohrebov a odslúžili 72 585
svätých liturgií. Priemerná účasť na bohoslužbách za týždeň bola 64 113 veriacich. Pravoslávna cirkev mala k dispozícii 81 kňazov,
ktorí vykonali 1 071 krstov, 234 sobášov, 525
pohrebov a 19 551 svätých liturgií. Priemerná
účasť na bohoslužbách bola 10 636 veriacich.
Ak tieto údaje porovnáme, zistíme, že Gréckokatolícka cirkev mala dvojnásobný počet
kňazov, ale počtom vykonaných krstov, sobášov, pohrebov a svätých liturgií prevyšovala
Pravoslávnu cirkev 3,2- až 4,6-krát. Gréckokatolícki kňazi boli viac zaťažení a priemerná účasť na liturgiách bola šesťkrát vyššia, čo

poukazuje na šesťkrát vyšší počet veriacich,
než mala Pravoslávna cirkev. Na prelome 70.
a 80. rokov ako reakcia na pretrvávajúci útlak
vzrástla aktivita a sebavedomie Katolíckej
cirkvi v Československu. Nastávala náboženská obroda, zvyšovala sa účasť mládeže
na bohoslužbách a púťach, zintenzívnili
sa náboženské prejavy. Cirkevný tajomník
východoslovenského Krajského národného
výboru v Košiciach Michal Sičák v správe
o cirkevno-politickej situácii v druhom štvrťroku 1981 informoval o zvyšovaní aktivity
Cirkvi podporovanej ordinárom Hirkom,
ktorý sa zúčastňuje na miestnych odpustoch
a rôznych posviackách vo farnostiach. Podľa
cirkevného tajomníka ordinár nevynechal
ani jednu príležitosť, aby navštívil farnosť,
a jeho cesty, ako aj účasť na rôznych slávnostiach prerastajú rámec možností a zvyklostí
v porovnaní s inými cirkvami. V novembri
1981 upozorňoval, že Rímskokatolícka
a Gréckokatolícka cirkev spolu s laickým
apoštolátom organizujú rôzne púte, ktoré sa
tešia veľkému záujmu veriacich, a duchovenstvo zameriava svoju činnosť predovšetkým
na deti, mládež a rodinu. To už však nasledoval Velehrad 1985, sviečková manifestácia
a Ľutina 1988. Blížil sa kolaps komunistického bloku a za temnými mrakmi už presvitalo
svetlo slobody.
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VÝROČIA

Rok 2018 je pre Prešovskú gréckokatolícku archieparchiu rokom mnohých významných
okrúhlych výročí. Medzi ne môžeme zaradiť aj 50. výročie obnovenia činnosti Gréckokatolíckeho katedrálneho zboru sv. Jána Krstiteľa v Prešove.

Za krásou byzantských spevov
JJ

Valéria Hricovová

foto: archív V. Hricovovej
História zboru je úzko spätá s históriou
Prešovskej archieparchie. Prvé zmienky
o existencii katedrálneho zboru v Prešove
sú staré 133 rokov – datujú sa do roku 1885.
Po 65 rokoch bola činnosť zboru v období
likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v roku 1950 násilne prerušená. Tak
ako celá Gréckokatolícka cirkev, aj katedrálny zbor musel čakať dlhých osemnásť rokov
na to, aby sa v prešovskej katedrále ozvali
tóny liturgického zborového spevu.
V roku 1968, po povolení činnosti Gréckokatolíckej cirkvi, sa zbor dočkal svojho
znovuzrodenia vďaka zápalu a obetavosti
p. Gabriela Mirossaya (1923 – 2007), ktorý sa
podujal na túto krásnu úlohu v neľahkých
rokoch totality. Jeho presvedčením bolo, ako
hovorieval: „Kde je katedrálny chrám, tam
musí byť aj katedrálny zbor.“ Vďaka jeho
talentu a sile jeho osobnosti Gréckokatolícky
katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa v Prešove
v tomto roku môže osláviť polstoročie svojho
trvania.
Na svojej prvej skúške sa zbor stretol
29. júla 1968. Radosť z možnosti verejne
demonštrovať svoju vieru po rokoch útlaku
sa prejavila aj v obrovskom nadšení spevákov.
Zišlo sa ich viac ako štyridsať a s plným nasadením sa pustili do nácvikov – 1. septembra
1968 už spievali na svätej liturgii. Do roku
1989 zbor svojím spevom sprevádzal hlavne
sväté liturgie a cirkevné slávnosti v katedrálnom chráme, keďže politická situácia
v období rokov 1968 – 1989 neumožňovala prezentáciu zboru mimo chrámových
priestorov. Po páde totality sa zboru otvorili
nové možnosti. Jeho účinkovanie nadobudlo
omnoho širší rozmer a jeho spev sa začal
ozývať na rôznych cirkevných a kultúrnospoločenských podujatiach na Slovensku
aj v zahraničí. Spieval v Ríme, Lurdoch,
Fatime, vo Švajčiarsku, Krakove, Čenstochovej, Osvienčime, Miškovci, Nyíregyháze,
Máriapócsi, Užhorode, Ťačeve, Prahe a inde.
Absolvoval množstvo vystúpení na rôznych
festivaloch s domácim aj medzinárodným
obsadením, účinkoval v priamych prenosoch
svätých liturgií pre Rádio Lumen, TV LUX
a STV.
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Z mnohých vystúpení spomeňme aspoň
niektoré najvýznamnejšie:
1990 – spev spolu s ďalšími zbormi na biskupskej vysviacke Mons. Jána Hirku
1991 – spev v Ríme a účasť na audiencii so
sv. Jánom Pavlom II.
1991 – spev s ostatnými zbormi pri návšteve sv. Jána Pavla II. v Máriapócsi
1995 – spev spojených zborov pri historickej návšteve sv. Jána Pavla II. v Prešove
2007 – spev pri príležitosti 80. výročia
biskupskej vysviacky bl. biskupa mučeníka
P. P. Gojdiča v Bazilike sv. Klimenta v Ríme
2008 – spev pri intronizácii Mons. Jána
Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa metropolitu
2013 – spev na Devíne pri príležitosti
celoštátnych osláv 1150. výročia príchodu
sv. Cyrila a Metoda v priamom prenose STV
V roku 1990 pod záštitou vtedajšieho
ministra kultúry p. Ladislava Snopka zbor
naspieval na LP platňu s názvom Hore srdcia
svätú liturgiu, ktorú celebroval otec biskup
Mons. Ján Hirka a kázal terajší bratislavský
eparcha Mons. Peter Rusnák. Okrem tejto
platne zbor nahral aj audiokazetu Chorály
(1993) a dve CD nosiče Spasi mja , Bože moj
(2007) a Christos raždajetsja (2008). Repertoár zboru tvoria liturgické spevy, veľkonoč-

né, vianočné, mariánske, rôzne príležitostné
piesne a panychída.
Počas päťdesiatročného trvania zbor
naštudoval takmer dvesto partitúr rôznych
autorov (Bortňanskij, Verbickij, Čajkovskij,
Rimskij-Korsakov, Petraševič, Cimbora,
Kedrov, Strumskij, Šaš a mnohí iní).
Od začiatku svojej existencie zbor vytváralo spoločenstvo ľudí, ktorí svojím spevom
vyjadrovali a vyjadrujú svoj vzťah ku Gréckokatolíckej cirkvi a ku kráse byzantských zborových spevov. Dar pekného hlasu a ochota
venovať svoj voľný čas vytvorili aj z amatérskych spevákov fungujúci a kvalitný zbor.
Päťdesiat rokov v ľudskom živote znamená výmenu generácií a tá sa, samozrejme,
odrazila aj na kolektíve katedrálneho zboru.
Dnes už iba s úctou a láskou spomíname
na všetkých bývalých členov, hlavne na zakladajúcich členov zboru, ktorí už nie sú
medzi nami. Výmena nastala aj na dirigentskom poste. Pán Gabriel Mirossay dirigoval
zbor takmer tridsať rokov. Po ňom nastúpil
p. František Šesták a od toku 2005 zbor pracuje pod vedením Valérie Hricovovej.
So spevom prešovského katedrálneho
zboru sa môžete stretnúť na svätej liturgii
a výročnom koncerte, ktorý organizuje
19. novembra v Katedrálnom chráme sv. Jána
Krstiteľa v Prešove.

www.casopisslovo.sk

Keď pápež plače od radosti
V Sále sv. Klimenta sa 9. februára 1963 presne o 11. hodine uskutočnila dvojaká slávnosť.
Pápež Ján XXIII. (dnes už svätý) posvätil základný kameň novej budovy pápežského lombardského seminára a podpísal dekrét blahorečenia kardinála Ferrariho, bývalého milánskeho arcibiskupa.
JJ

Oľga Hricáková

foto: velychlviv.com, rorate-caeli.blogspot.com

Pápež vo svojom prejave zrazu zmenil tému
a spomenul svoju cestu na východ Európy,
na Balkán a urobil narážku na istú radostnú
udalosť, ktorá sa stala večer predchádzajúceho dňa. Hovoril o istej dobrej zvesti z východnej Európy, ktorá naplnila jeho srdce
veľkou radosťou a za ktorú v pokore ďakuje
Pánu Bohu. Hlas sa mu chvel, menil sa
od dojatia a slzy sa mu kotúľali z očí, nemohol sa ovládnuť. V sále sa ozval šepot: „Pápež
plače.“ Nik nevedel prečo. Kardinál Ciccognani, pápežov štátny tajomník, a kardinál
Testa, tajomník Posvätnej východnej kongregácie, si vymenili pohľady: obaja vedeli,
že pápežove narážky sa týkajú oslobodenia
metropolitu Josyfa Slipého a jeho príchodu
do Ríma.
Novinári z narážok pápeža pochopili potvrdenie chýrov, že sovietska vláda oslobodila
metropolitu z koncentračného tábora a on
je v Ríme. Svetom preletela zvesť, že pápež
plakal od radosti. V ten istý deň o 17. hodine
pred hlavným vchodom kláštora Grottaferrata zastal vatikánsky automobil, z ktorého vystúpili kardináli Ciccognani a Testa, aby privítali metropolitu v jeho dočasnej rezidencii.
Kardinál Testa chcel metropolitovi pobozkať
ruku a vyjadriť tak obdiv a vďaku tomu, kto
bol za vernosť Cirkvi a jej pápežovi osemnásť rokov väznený a trýznený. Metropolita
povedal: „Pre Božiu milosť, čo to, eminencie,
robíte... Poďme čím skôr, čaká nás Svätý
Otec...“ Audiencia metropolitu u pápeža bola
určená na 18. hodinu. Ako prebiehala táto
historická udalosť, nik nevedel, pretože tam
neboli žiadni svedkovia. Novinári písali bez
podkladov, len na základe domnienok. Doba
bola totiž veľmi zložitá a ťažká, poskytovali
sa len stručné oficiálne informácie. Bol to rok
1963. Možno, že sa časom svet dozvie niečo
viac o obsahu tohto rozhovoru z memoárov
metropolitu.
Okrem uvítania sa odohrala ešte jedna
mimoriadna udalosť – spoločná modlitba
vďaky pápeža a metropolitu v súkromnej
pápežovej kaplnke, ktorú zachytila fotografia. Ján XXIII. je na kolenách zahĺbený
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do modlitby. Jeho výraz vyjadruje radosť
a v očiach má slzy. Za ním kľačí metropolita
s pohľadom zahrúženým, akoby spomínal
na svoju dlhú krížovú cestu. Ešte pred dvoma
týždňami bol väznený v putách, v ďalekom
Mordvinsku, odkiaľ sa nik nevracia živý,
kde všetci umierajú „prirodzenou smrťou“.
A o týždeň sa neočakávane ocitol v Moskve,
nevediac, čo bude nasledovať. Teraz ho Božia
prozreteľnosť priviedla do Svätej stolice
v Ríme. Po spoločnej modlitbe nasledoval
v pápežovom kabinete viac ako hodinový
rozhovor. Bez svedkov. Pápež Ján XXIII. prijal
metropolitu s najväčšou úctou a srdečnosťou vo svojom súkromnom byte na treťom
poschodí. Chcel tým naznačiť, že prijíma
blízku a jeho srdcu drahú osobu.
Toto oslobodenie metropolitu sa udialo
na priamu intervenciu pápeža Jána XXIII.
Nikita Chruščov dal nakoniec v januári 1963
súhlas na jeho prepustenie. Bol teda oslobodený, no na rodnú Ukrajinu sa nesmel vrátiť.
Ostal v Ríme, aby vzkriesil svoju cirkev.
Dokazoval pred svetom, že Gréckokatolícka
cirkev na Ukrajine nie je mŕtva. Žije v katakombách a v ilegalite.
Josyf Slipyj sa narodil 17. februára 1892 v dedinke Zazdrisť (Ternopoľský kraj) v hlboko
veriacej kresťanskej rodine. Po skončení
teologických štúdií v Ľvove, Innsbrucku
a Ríme sa v roku 1922 vrátil do Ľvova. Bol
významným teológom, pomocníkom a ná-

stupcom ľvovského arcibiskupa Andreja Šeptického. Ukrajinskú gréckokatolícku cirkev
ničil najprv ruský imperializmus a neskôr
sovietska vláda. 11. apríla 1945 ho spolu so
všetkými kňazmi a biskupmi zatkla sovietska vláda. Osemnásť rokov prežil Josyf Slipyj
ako najväčší zločinec v rôznych táboroch –
gulagoch, pretože nechcel zradiť príslušnosť
Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi k hlave
Katolíckej cirkvi – pápežovi. Hlásal, že „pekelné brány ju nepremôžu“. Odmietol stať sa
metropolitom Ruskej pravoslávnej cirkvi.
O pol roka po svojom príchode do Ríma
J. Slipyj vystúpil aj na Druhom vatikánskom
koncile (v októbri 1963) s výzvou na zriadenie Ukrajinského patriarchátu. Pápež Pavol
VI. ho v roku 1965 vymenoval za kardinála. V Ríme dal vybudovať Chrám sv. Sofie
a snažil sa o celoukrajinský ekumenizmus.
Zomrel v Ríme 7. septembra 1984. Pápež
Ján Pavol II. vo svojej kázni na jeho pohrebe
13. septembra 1984 zdôraznil jeho mučenícky
život a prirovnal jeho utrpenie ku Kristovmu.
Vrúcnym želaním kardinála bolo vrátiť sa
na rodnú Ukrajinu: „Pochovajte ma v Chráme sv. Sofie a až moja Ukrajina bude slobodná, prevezte moje telesné ostatky do Ľvova,
do Katedrály sv. Juraja.“ Jeho závet sa naplnil.
27. augusta 1992, na 100. výročie narodenia
kardinála J. Slipého, bola jeho „domovina“,
zakrytá ukrajinskou vlajkou, ozdobená tŕňovým vencom s červenou kalinou, slávnostne
a s najväčšou úctou prevezená do Ľvova.
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Na ceste
k jednote
17. až 20. augusta navštívil Prešovskú archieparchiu
predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov
kardinál Kurt Koch. V nedeľu 19. augusta bol slávnostným
kazateľom na mariánskom odpuste v Ľutine. Tesne pred
svojím odchodom 20. augusta poskytol rozhovor pre
čitateľov časopisu Slovo.
Juraj Gradoš; preklad: J. Girovský
foto: D. Rybovič, M. Žarnayová
JJ


Vaša eminencia, ako ste sa cítili
medzi našimi veriacimi v Ľutine?
Bola to pre mňa krásna slávnosť. Bol som
ohromený veľkou účasťou veriacich. Mali sme
nádhernú liturgiu, ktorá bola pre mňa veľmi
radostná. Bol som na nej zaskočený aktívnou
plnou účasťou veriacich. Poznali piesne, poznali
modlitby. Na túto liturgiu budem veľmi rád
spomínať.

Babjakom Ľutinu. Vtedy ma pozval na odpustovú slávnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Je
tu nádherná krajina a v tejto krajine aj krásna
cirkev.


O Slovensku sa hovorí, že je ako
Švajčiarsko východu. Viete to
porovnať?
Máme mnoho Švajčiarsk na svete. Libanon
sa považuje za Švajčiarsko Stredného východu. Slovensko je krásna krajina s nádhernými
horami. V mnohom je podobná Švajčiarsku, ale
nemal som čas to detailnejšie porovnať.


Toto nebola vaša prvá návšteva
Slovenska. Ako na vás pôsobí náš
ľud a krajina?


Ste prezidentom Pápežskej rady
na podporu jednoty kresťanov. Ako
funguje táto rada?

Prvýkrát som tu bol ohľadne ekumenických
záležitostí na návšteve jeho blaženosti Rastislava, ale aj vtedy som navštívil s arcibiskupom

V dejinách existujú menšie rozdelenia cirkví.
Ale máme dva hlavné rozkoly: v prvom rade
medzi Východom a Západom – v piatom storočí

hneď po Chalcedónskom koncile a potom
v jedenástom storočí; a rozkol v západnej Cirkvi
v šestnástom storočí. Podobne máme dve
sekcie v pápežskej rade: východnú a západnú
sekciu. Vo východnej sekcii máme dva rozdielne
dialógy: v prvom rade so všetkými východnými
pravoslávnymi cirkvami a druhú so všetkými
pravoslávnymi cirkvami. V západnej sekcii
máme dvanásť bilaterálnych dialógov s cirkvami
a komunitami, ktoré pochádzajú z reformácie.
A k pápežskej rade je pripojená komisia pre
náboženské vzťahy so Židmi.


Čo Katolícka cirkev chápe pod
pojmom jednota kresťanov?
Myslím si, že s pravoslávnymi cirkvami zdieľame
rovnaký názor: jednota musí byť jednota vo viere, jednota vo sviatostiach, jednota v hierarchii
v zmysle vzájomného uznania hierarchií cirkví.
Toto je naša vízia. Iné cirkvi majú iné vízie.
A hlavný problém, ktorý dnes v ekumenickom
snažení máme, je, že nemáme jednotnú víziu
ekumenizmu, jednotnú víziu cieľa. A preto je to
veľmi ťažké. V prvom rade si musíme zadefinovať spoločnú víziu nášho cieľa.


Aký je rozdiel medzi jednotou
a ekumenizmom?
Ekumenizmus je prostriedok na hľadanie jednoty. Jednota je podstata ekumenizmu.


Vnímate počas svojho pôsobenia
od roku 2010 v jednote cirkví
nejaký posun? Či už na európskej,
alebo svetovej úrovni? V čom je to
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viditeľné vo vzťahu s pravoslávnymi cirkvami?
V prvom rade chcem povedať, že my ľudia nie
sme schopní vytvoriť jednotu. My ľudia sme
schopní rozdeliť. To je svedectvo minulosti i súčasnosti. Jednota je vždy darom Svätého Ducha.
A v tomto zmysle sa musíme pripraviť na prijatie tohto daru. A to všetko, čo môžeme urobiť
na zdokonalenie tejto jednoty, je nádherná
úloha. V minulosti sme už prešli veľkú časť cesty. Medzi pravoslávnymi cirkvami a Katolíckou
cirkvou prebieha ohromný dialóg. Aj vzhľadom
na to, že zdieľame veľkú časť spoločnej viery.
A teraz prehlbujeme otázku vzťahu medzi synodalitou a primátom. Nedávno, v roku 2016, sme
v Chieti v Taliansku vytvorili dokument Synodalita a primát v prvom tisícročí. Ďalším krokom
musí byť dokument o vzťahu medzi synodalitou
a primátom v druhom tisícročí a dnes. Toto
bude ďalší veľký posun.


Pravoslávne cirkvi často zastávajú tvrdenie, že gréckokatolíci sú
akýmsi problémom dosiahnutia
jednoty. Aký je váš postoj voči
tomuto tvrdeniu?
V minulosti sme prijali významné Balamandské
vyhlásenie, ktorá hlása, že uniatizmus nie je
dnešný spôsob vytvárania ekumenizmu, ale
musíme hľadať inú formu jednoty cirkví. Tiež
hovorí, že dnešné cirkvi, ktoré pochádzajú
z uniatizmu, majú právo na existenciu a majú
právo zdieľať pastoračnú starostlivosť. Myslím
si, že je dôležité vidieť obe tieto strany. Ale hlavné vyhlásenie bolo vyjadrené už na Druhom
vatikánskom sneme v dokumente Orientalium
ecclesiarum, že východné katolícke cirkvi majú
veľkú zodpovednosť za vytváranie jednoty
medzi katolíkmi a pravoslávnymi.


Aké sú pokroky budovania jednoty
medzi katolíkmi a protestantskými
cirkvami či anglikánmi?
Musíme rozdeľovať jednotlivé denominácie.
Myslím si, že najúspešnejší dialóg od Druhého
vatikánskeho koncilu je dialóg s luteránmi. Dialóg netrvá tak dlho, iba od roku 1967. Minulý
rok to nebola len spomienka na 500. výročie
reformácie, ale aj na 50. výročie plodného
dialógu medzi luteránmi a katolíkmi. Hlavným
bodom tohto dialógu bola deklarácia o učení
o ospravodlivení v roku 1999 v Augsburgu.
Cirkev sa totiž rozdelila na vnímaní učenia
o ospravodlivení a ak sa zblížime vo vzájomnom
chápaní tejto otázky, tak je to veľký úspech. Minulý rok sme uskutočnili spoločnú spomienku
reformácie dokumentom Od konfliktu k spoločenstvu. Zároveň som navrhol, že sa musíme
pohnúť k novému vyhláseniu o Cirkvi a službe.
To sú hlavné otázky do budúcnosti.
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Niekedy sa zdá, akoby úplná jednota neexistovala ani v rámci Katolíckej cirkvi. Vnímate to podobne?
Našťastie nie som zodpovedný za jednotu v Katolíckej cirkvi. To je zodpovednosť každého biskupa, a predovšetkým rímskeho biskupa. Ale je
zrejmé, že pohyb a vývoj, ktorý máme v Cirkvi,
má svoje následky na ekumenický dialóg. Ale
je dôležité vidieť, že aj v rámci Katolíckej cirkvi
jednota nie je uniformita. Máme rozdielne
pohľady. Máme jednotu v rozmanitosti. Veď aj
existencia gréckokatolíkov a rímskokatolíkov je
obohatením v Cirkvi a myslím si, že je aj veľmi
dobrým znakom pre ekumenický dialóg.


Čo bráni dosiahnutiu jednoty
v Cirkvi?

To záleží na konkrétnom dialógu. Ale myslím si,
že najväčší problém je, že nemáme spoločnú
víziu jednoty.


Čo môžu gréckokatolíci na Slovensku urobiť pre naplnenie Kristových slov: „Aby všetci jedno boli“?
Na to je ťažké odpovedať, keďže som tu dva
dni. Ja nemôžem povedať, čo máte robiť.
Určite vy to viete lepšie. Ale dúfam, že to, čo
som videl, bude pokračovať – sprostredkovať
dobrú a dôveryhodnú evanjelizáciu pre dnešnú
spoločnosť.


Chcete niečo povedať na záver?
Želám všetko najlepšie Gréckokatolíckej cirkvi,
aby urobila posun v ekumenickej situácii aj
v tejto nádhernej krajine.
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SVEDECTVO

Mnohí poznajú otca Mariána Kuffu. Z jeho homílie,
ktorá odznela v tomto roku na klokočovskej púti,
vám na pokračovanie ponúkame svedectvo jeho života.

Ženy v mojom živote
Marián Kuffa
foto: L. Havrilová
JJ

SLOVO SVÄTÝCH OTCOV

Keď som bol mladý, betónovali sme. Bolo
nás okolo desať chlapov. Už bolo sychravo,

sneh, rezalo to tak... Boli sme už premočení,
ale platňa – deka sa musí dokončiť!
Dokončili sme!
Takí chlapi... Už podráždení, ale zaťatí!
A išli sme. Vošli sme dovnútra, do miestnosti. Cuklo nás. Moja stará mama, jedna

Nedávno nám blažený Pavol vysvetlil zákon o manželstve a manželských právach, keď v liste
Korinťanom povedal: „Dostávam sa teraz k tomu, čo ste mi písali. Dobré je pre muža, keď sa
zdržuje ženy. Avšak pre nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá žena svojho
muža.“ (1 Kor 7, 1 – 2) Preto som aj ja celú svoju reč venoval týmto slovám. Dnes mám opäť
hovoriť s vami na túto tému, lebo ten istý Pavol nám dnes hovorí to isté. Počuli ste jeho slová
a výroky: „Žena je viazaná k svojmu mužovi, dokiaľ jej muž žije. Keď jej muž zomrie, môže sa vydať, za koho chce, ale len v Pánovi. Podľa mojej mienky bude však blaženejšia, ak zostane, ako
je. A myslím si, že aj ja mám Božieho Ducha.“ (1 Kor 7, 39 – 40) Nasledujme preto i dnes Pavla
a zhovárajme sa na túto tému, lebo nasledujúc jeho budeme nepochybne nasledovať Krista;
veď Pavol toto všetko nepísal sám od seba, ale mal na zreteli Krista. Usporiadané manželstvo
je naozaj veľká vec, no beztak pre tých, ktorí v ňom žijú, ako sa patrí, býva príčinou mnohých
nešťastí. Manželka tak ako môže byť pomocníčkou, rovnako môže aj škodiť. Manželstvo môže
byť prístavom, ale môže spôsobiť aj stroskotanie, nie zo svojej povahy, ale kvôli tým, čo v ňom
žijú zle. Kto ho prežíva podľa zákona, taký po skončení obchodných záležitostí a problémov
všetkého druhu nachádza vo svojom dome a vo svojej manželke istú potechu. Kto však prijal
na seba tento stav neuvážene a ako mu prišlo, ten nech by pri obchodovaní prežíval hoci obrovský pokoj, keď sa vráti domov, naráža na útesy a kamene pod vodou. Keďže tu máme pred
sebou nebezpečenstvo v takej dôležitej veci, treba veľmi pozorne počúvať, o čom je reč, a kto
plánuje uzavrieť manželstvo, nech to urobí v zhode s Pavlovými zákonmi, či lepšie povedané, so
zákonmi Krista.
(Svätý Ján Zlatoústy: Homília na slová: „Žena je viazaná k svojmu mužovi,
dokiaľ jej muž žije. Keď jej muž zomrie, môže sa vydať, za koho chce, ale len v Pánovi. Podľa
mojej mienky bude však blaženejšia, ak zostane, ako je.“ 1 Kor 7, 39 – 40; preklad M. Durlák)
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jediná žena, vytvorila také teplo. Parádne
prichystaný stôl! Tá žena to dokázala. Stará
žena.
Nepovedala ani pol slova. Usadili sme sa.
A moja babka urobila jedno kolečko a hneď
vedela: ten má rád knedle, tento tu má rád
mäso, tento chce radšej kapustu, ten uhorky.
Ten radšej dačo sladké! Jedno kolečko! Tak
tá žena nám bez mihnutia oka posluhovala.
Krásne posluhovala.
Ja som babku pozoroval. Prečo?! Lebo som
ju miloval. Ja som ju pozoroval a hovorím:
„Babka, ty si špička! Babka, super!“
A už keď sa chlapi kúštik najedli, to už
tak býva, pán majster za vrchom stola začal
také dvojzmyselné narážky. Začal také
vtipkovanie. Už dojedal. Moja stará mama
mala v ruke misu s knedľami. Keby som tam
bol ja, asi by leteli knedle alebo misa, alebo
obidve veci, neviem. Moja stará mama len
tak naňho pozrela. Nie v nenávisti, ale prísne. Jeden pohľad tejto statočnej ženy a pán
majster sa skoro utopil v omáčke. Hlavu
a nos dole. Pozrel na babku a zas. Ale babka
stále tak isto pozerala. Nikto z mužov sa viac
neopovážil čosi dvojzmyselné povedať.
Babka, jednotka s hviezdičkou!
Toto je parketa ženy! Vyhrať nad mužom.
Pozri, jedna stará žena.
Desať svalnatých mužov a všetci sme naraz
boli v pozore pred babkou. V takej úcte
a v takej bázni pred touto ženou. Hneď som
pozeral:
„Babka, ja mám špinavé bagandže, ale vieš
čo?!“ Každý z nás už potom v prítomnosti
tej ženy pozeral na svoje chyby: „Ale ja to
po sebe utriem!“
(Babka ma volala Marko.) Povedala len:
„Marko, to nechaj na mňa! To je moja
starosť.“
Špičková babka!
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

www.casopisslovo.sk

Jozef Glasa
foto: annakolesarova.sk
JJ

V týchto dňoch sme svedkami blahorečenia
Hostie svätej čistoty. Mladej ženy, dievčaťa,
ktoré neváhalo za vernosť svojmu svedomiu
a Bohu obetovať vlastný život – Anny Kolesárovej. Na jej hrob putujú už dnes mnohí
mladí. Hľadajú vzor pre vlastný život, ktorý
by im pomohol nestratiť „vo víroch sveta
a chvíľ“ čistotu srdca, duše i tela. Pohľadu,
vnímania, dotyku, myšlienok. Hľadajú a očakávajú radosť srdca a zároveň pekný, hlboký,
trvalý vzájomný vzťah. Aby mohli, aby smeli
niekomu dôverovať. Celkom úplne, ako sa to
len ľudsky dá. Až na celý život. Chcú veriť so
všetkou ráznosťou a veľkodušnosťou svojej
čistej, nepokazenej mladosti, že to je a bude
možné. V dobrom i v zlom.
Všimol som si aj niektoré komentáre
v bežnej tlači písané ľuďmi, ktorých tento pohľad mladých – aj Cirkvi – očividne
vyrušuje. Nevedia mu porozumieť. Nielen
preto, že ich nikdy nenaháňal opitý sovietsky
vojak so samopalom. Nevedia si dnes vôbec
predstaviť ozajstné dôvody pre dôsledne
kresťanský, mravne čistý život pred manželstvom, v manželstve, ale ani mimo neho.
V zasvätenom celibáte – v rehoľnom alebo
v duchovnom povolaní. Alebo v celibáte
čisto, prakticky žitom v slobodnom stave ako
single v dnešnom svete. Aj u brata či sestry
s orientáciou LGBTI.
Všimol som si však aj niečo iné. Akoby
sme my kresťania už rezignovali. V našich
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rodinách či v spoločenstvách, v krúžkoch
mladých, v našej katechéze. V základnej, domácej výchove, vo verejnom priestore, v kultúre, v médiách, v našej reči i v skutkoch.
Akoby sme rezignovali na lásku a na čistotu
z lásky a pre lásku. A zároveň aj na šťastie
z lásky, lebo pravá, naozajstná láska musí
byť čistá. Vedia to všetci, čo kedy boli naozaj
zamilovaní. Čistá aj vtedy, keď sa prejavuje
telesne. Musí byť nežná, aj keď môže byť
temperamentná a vášnivá. Veľmi. Môže byť
hlboko ľudská, ale dotýka sa zároveň výšin
neba.
Akoby sme však zároveň rezignovali aj
na výchovu k láske. Predovšetkým v rodine.
Prečo deti tak málo vidia, že sa rodičia majú
radi? Prečo si nevieme prejaviť lásku slovom,
dotykom, pozornosťou, záujmom o druhého? Pritom toľko všetkého stále z lásky
robíme. Áno, muž či žena sa celý deň zdierajú. V robote, okolo domu, okolo detí. Slúžia
a drú. Aby mohli to alebo ono pre svojich
zabezpečiť. A pritom sa zabúda na slovko
uznania, vďaky, na pohladenie. Práve za tie
samozrejmé veci. Za dobrú večeru, za upratané a vyžehlené, za prinesenú výplatu. Celú.
Prečo otcovia tak málo prejavujú nežnosť?
A uznanie. Svojej manželke, deťom. A prečo
to isté neraz chýba mužom, otcom? Nič, ani
jedna chvíľa, ani jeden skutok, ani jedna vec
nie sú samozrejmé.
Prekvapuje ma – a nezriedka sa ako lekár
pýtam: Prečo niektorí kresťanskí manželia aj
dnes zanedbávajú svoju lásku? Aj tú telesnú.
Jej pravdivé, pre oboch dôstojné, vzájomné a účinné vyjadrenia. Skutočné umenie
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Čistota alebo život?!

milovať, ktorému sa treba učiť po celý život.
Niektorí ostávajú celý život v detských móresoch, lebo rast v láske vyžaduje námahu,
vyliezanie z vlastnej ulity, pohodlia. Priznanie zraniteľnosti v dôvere. A vzájomné
nesenie kríža. Odpúšťanie. Raz viac jeden,
raz viac druhý. Niektorí manželia ale nikdy
v láske nedospejú.
Niekedy ide aj o nespravodlivosť. A nezodpovednosť. Najmä voči tomu druhému.
O nevedomé, nepoznané či nepriznané
ublíženie. Napokon ale svojím spôsobom
trpia obaja. Ide totiž o „jedno telo“. Vidíme
ako lekári toľko zbytočných depresií, neuróz,
napätí, trápenia. Telo trpí, hlási sa. Prosí
o pomoc, o pohladenie, o pozornosť, o lásku.
Namiesto toho sa hľadajú lekári, psychiatri,
psychológovia.
Inokedy ide u niektorého z manželov až
o chýbanie základnej kultúry. Zlyhávajú
v komunikácii a vzťahoch, lebo nevedia,
nezaujímali sa, neopýtali sa. Lebo sa nikdy
o tom navzájom nerozprávali. Alebo aj horšie: majú „načítané“ či „napočúvané“ rôzne
čudesné múdrosti z pochybných zdrojov,
kde sa až priveľmi opovážlivo hovoria a šíria
bludy. Potom sa aj, bohužiaľ, bludy žijú.
Telesne, ale aj duševne, a ešte viacej – duchovne. O prirodzených metódach regulácie
počatia – že nefungujú. O antikoncepcii – že
čo už, keď „musia“ – a vraj ináč sa nedá (ale
nezaujímali sa). O zdravom spôsobe života,
o telesnom manželskom živote. O nutnosti spoločného bývania a telesného života
mladých pred manželstvom, lebo taká je vraj
doba. O nepotrebnosti svadby, sviatostného
života, nedeľných bohoslužieb. Veď načo im
to teraz je? Je to kresťanská negramotnosť
a kapitulácia pred zlým.
Skutočným poslaním kresťanskej morálky
je však dosiahnuť šťastie. Lebo k láske a radosti sme pozvaní. Tej večnej, ale nakoľko sa
dá, aj k tej dnešnej. Tak prečo si teda lásku
a radosť kazíme, prečo si ich nepestujeme?
Prečo si navzájom nedoprajeme čistotu
a radosť a nemáme – a potom nedávame
svojim deťom – zdravý, dobre informovaný
a kresťansky formovaný pohľad na tieto
základné otázky? Otázky vskutku bioetické.
Azda čakáme, až pokým nám tie naše deti
uchmatne svet?
Blahorečenie Hostie svätej čistoty je veľmi
časovým – a zároveň celkom nadčasovým
darom. Veľkým a zásadným. Nielen pre
našu, zatiaľ možno nepokazenú kresťanskú
mládež. Je darom pre nás všetkých, je výzvou
na návrat k zdravým koreňom nášho života
a šťastia, k úprimne a dôsledne žitej mravnej
čistote pred manželstvom, v manželstve
i mimo neho. Naša nová slovenská blahoslavená nám pripomína a ukazuje, že takýto
život niekedy vyžaduje nemálo hrdinstva
a Božej pomoci. Ale možno práve preto je jej
vzor taký príťažlivý.
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RODOVÉ PREKLIATIA.
Áno či nie?
Vidíme, že v situáciách, ktoré iní hravo zvládajú, my z nepochopiteľných
dôvodov nevládzeme a prehrávame. A pritom si nie sme vedomí, že by
sme robili niečo horšie ako tí okolo nás. Ak tieto ťažkosti pretrvávajú
a nevedia nám pomôcť lekári, psychológovia alebo psychiatri, hľadáme
pomoc u rôznych bylinkárov, liečiteľov a tzv. babíc, ktoré vedia „odrábať“.
Imrich Degro
(Trpíme za hriechy svojich predkov? z edície Viera do vrecka)
foto: pixio.com, pxhere.com
JJ

Dnes sa nám veľmi často ako jedno z možných riešení ponúka aj tzv.
uzdravovanie rodových koreňov alebo oslobodenie od dedičných zaťažení. U nás je v tejto oblasti populárna kniha anglického psychiatra
Kennetha McAlla Uzdravenie rodových koreňov, ktorá vyšla v českom
aj slovenskom preklade. Okrem nej jestvujú aj ďalšie publikácie,
nám už menej známe, s touto problematikou. Keďže
tieto diela i samotná prax uzdravovania rodových
koreňov vyvolali rôzne búrlivé polemiky,
francúzski biskupi vypracovali inštrukciu,
ktorú prevzali aj českí biskupi, pridali k nej
sprievodný list a vyjadrenie teologickej
komisie ČBK.
Nemáme v úmysle – ako to hovorí aj
spomínaná inštrukcia – spochybňovať
„dobrú vieru autorov ani všetkých tých,
ktorí toto uzdravovanie, inšpirovaní
evanjeliom, praktizujú, keď sa snažia
uľaviť svedomiu v stave bolesti“, len sa
chceme na celú problematiku pozrieť vo
svetle tejto inštrukcie a ukázať nebezpečenstvá i pomýlenia, ktoré v sebe prax uzdravovania
rodových koreňov môže skrývať.

ľudského pokolenia sú všetci ľudia zatiahnutí do Adamovho hriechu… No i tak je
prenášanie prvotného hriechu tajomstvom,
ktoré nemôžeme úplne pochopiť. Zo Zjavenia
však vieme, že Adam dostal prvotnú svätosť
a spravodlivosť nielen pre seba, ale pre celú ľudskú
prirodzenosť. Vo chvíli, keď Adam a Eva podliehajú
pokušiteľovi, páchajú osobný hriech, ale tento hriech
zasahuje ľudskú prirodzenosť, ktorú budú prenášať
v padlom stave. Je to hriech, ktorý sa bude prenášať na celé
ľudstvo rozmnožovaním, to jest prenášaním ľudskej prirodzenosti zbavenej prvotnej svätosti a spravodlivosti.
Preto sa dedičný hriech volá hriechom v analogickom
zmysle: je to hriech zdedený, nie spáchaný, je to
stav, nie čin“ (KKC 404). Preto „hoci je dedičný
hriech každému vlastný, ani u jedného Adamovho potomka nemá povahu osobnej viny. Je
pozbavením prvotnej svätosti a spravodlivosti,
ale ľudská prirodzenosť nie je úplne skazená:
je zranená vo svojich prirodzených silách, podrobená nevedomosti, utrpeniu a moci smrti
a náchylná na hriech (táto náchylnosť na zlé sa
volá žiadostivosť)“ (KKC 405).
Od dedičného hriechu, a nielen od neho, nás
oslobodzuje sviatosť krstu. „Krstom sa odpúšťajú
všetky hriechy: dedičný hriech i všetky osobné hriechy,
ako aj všetky tresty za hriechy. A naozaj, v tých, ktorí boli
znovuzrodení, nezostáva nič, čo by im bránilo vojsť do Božieho kráľovstva: ani Adamov hriech, ani osobný hriech, ani následky hriechu,
z ktorých najťažším je odlúčenie od Boha.“ (KKC 1263)
Je však pravda, že niektoré časné následky hriechu v nás zostávajú
aj po krste. Napríklad „utrpenie, choroba, smrť alebo krehkosti spojené so životom, ako sú charakterové slabosti a pod., a takisto náklonnosť na hriech, ktorú Tradícia volá žiadostivosťou alebo metaforicky
ohniskom hriechu“ (KKC 1264).
Takže to, čo sa na nás prenáša, je dedičný hriech (Adamov), ale nie
ako osobná vina. Prenášajú sa aj následky dedičného hriechu, sú však
pre nás výzvou k duchovnému boju (porov. KKC 405). A v súvislosti
s tým sa tiež ako následok dedičného hriechu prenáša náklonnosť
na hriech – žiadostivosť, ale tá „nemôže uškodiť tým, čo s ňou nesúhlasia a s pomocou milosti Krista Ježiša jej mužne odporujú“ (KKC
1264).

Rodové korene
nemôžu v nijakom prípade
brániť Bohu, aby človeka,
ktorý sa k nemu utieka
s úprimnou vierou, vypočul.

Postoj Cirkvi
Prax uzdravovania rodových koreňov v nás vyvoláva otázky: Ako nás
ovplyvňuje dedičný hriech a osobný hriech iných? Dedíme následky
okultných praktík, prekliatie alebo démonický vplyv? Kde sa nachádzajú naši zosnulí predkovia a ako sme s nimi spojení? Chceme
hľadať odpovede z pohľadu Katolíckej cirkvi. Obmedzíme sa predovšetkým na Katechizmus Katolíckej cirkvi a na spomínanú inštrukciu
francúzskych biskupov.

Následky dedičného hriechu
Katechizmus Katolíckej cirkvi nás učí, že „celé ľudské pokolenie je
v Adamovi akoby jedným telom jediného človeka. Pre túto jednotu
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spoločenstvu však škodí“ (KKC 953). A to preto, že „oslabuje
alebo pretŕha bratské spoločenstvo“ (KKC 1469).
Takže hriech spôsobuje dvojakú ranu. Hriešnik
zraňuje najprv sám seba, potom aj svoje vzťahy
k blížnym. Preto vlastne hovoríme o osobnom
a sociálnom či spoločenskom rozmere hriechu,
lebo následky každého hriechu, hoci je osobný,
zasahujú aj spoločnosť.
Bratské spoločenstvo potom uzdravuje alebo obnovuje sviatosť pokánia. Tá nielenže
uzdravuje jednotlivca, ale má aj „oživujúci
účinok na život Cirkvi, ktorá trpela pre
hriech jedného zo svojich členov“ (KKC
1469).

Oni patria k nám a my k nim

Ako nás ovplyvňuje osobný hriech iných?
Znášame následky hriechov svojich predkov? Áno. Znáša následky
hriechov našich predkov celá Cirkev? Samozrejme. Veď predsa nikto
nežije sám. Nikto nehreší sám. Nikto nie je spasený sám. Do môjho
života preniká život iných. A naopak, môj život zasahuje do života
druhých v dobrom aj v zlom. Prečo? Lebo sme „navzájom spojení nadprirodzenými vzťahmi, takže hriech jedného človeka škodí
aj ostatným, priam tak, ako svätosť jedného prináša dobrodenie
ostatným“. Tieto slová však musíme správne pochopiť, lebo to, na čo
tu myslíme, je náuka Katolíckej cirkvi o sociálnom rozmere hriechu.
„Následky dedičného hriechu a všetkých osobných hriechov ľudí
spôsobujú hriešny stav sveta ako celku, ktorý možno slovami svätého
Jána označiť ako ,hriech sveta‘ (Jn 1, 29). Týmto výrazom sa označuje aj negatívny vplyv na ľudí zo strany spoločenských a sociálnych
štruktúr, ktoré sú výsledkom osobných hriechov“ (KKC 408). Je to
tak preto, že hriech „robí z ľudí spoluvinníkov a spôsobuje, že medzi
nimi vládne žiadostivosť, násilie a nespravodlivosť. Hriechy dávajú
vznik takým sociálnym situáciám a zriadeniam, ktoré sa protivia
Božej dobrote. Štruktúry hriechu sú prejavom a následkom osobných
hriechov. Navádzajú svoje obete, aby aj ony páchali zlo“ (KKC 1869).
Takže „aj ten najmenší z našich skutkov, ak ho vykonáme z lásky, je
na osoh všetkým v tejto solidarite so všetkými ľuďmi, živými či mŕtvymi, ktorá sa zakladá na spoločenstve svätých. Každý hriech tomuto
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No nikde v Katechizme Katolíckej cirkvi
nenachádzame zmienku o tom, že by sa
negatívne duchovné následky hriechu
viac dotýkali pokrvných príbuzných ako
iných ľudí. Neznamená to, že by myšlienka
negatívneho pôsobenia hriechov predkov
na nás nemala vôbec oporu v Biblii. Ak ju
však chápeme tak, ako ju predstavuje Biblia
– ako „zaťaženie“ všetkých súčasných členov
Cirkvi tým, čo zlé robili ľudia Cirkvi minulých
pokolení (teda podobne ako celý Izrael bol „zaťažený“ zlom, ktoré spáchali niektorí Izraeliti v minulosti) –, tak takáto myšlienka je živo prítomná v živote
i praxi Katolíckej cirkvi. Najviac sme ju mohli vnímať,
keď dnes už blahoslavený Ján Pavol II. odprosoval svet
a modlil sa za odpustenie konkrétnych hriechov synov i dcér
Cirkvi minulých pokolení. Mnohí vtedy protestovali tvrdeniami,
že my sme predsa neviedli križiacke výpravy ani náboženské vojny,
nikoho sme neupálili ani sme nezotročovali ľudí a podobne.
No Ján Pavol II. veľmi dobre vnímal, že sme duchovnými potomkami tých, ktorí takéto veci páchali. Samozrejme, že to neznamená,
že osobné hriechy našich predkov sú aj našimi hriechmi; v tomto
zmysle zodpovednosť nesie každý sám za seba. Nemôžeme teda
chodiť na spoveď ani za svojich živých, ani za zosnulých príbuzných.
Môžeme im však vyprosovať Božie zľutovanie a takto vziať vážne
na vedomie, že oni patria k nám a my k nim. Takto sa modlil aj
prorok Daniel za svoj národ (porov. Dan 9, 3n). Takže v zástupnom
pokání alebo vo vedomí spolupatričnosti môžeme zverovať hriechy
a omyly svojich predkov do Božieho milosrdenstva. Ak to nebudeme
robiť, ponesieme si so sebou záťaž týchto hriechov, ktoré spôsobujú
nepriateľstvo medzi cirkvami a národmi, ale aj vlastnú slepotu voči
pravde, a najmä tendenciu to isté zlo v rôznych podobách šíriť ďalej.
Je zrejmé, že kým si človek neuvedomí niektoré zlé veci a nevidí ich
ako zlé, má tendenciu ich opakovať.

Nezbavujme sa zodpovednosti
Aj inštrukcia francúzskych biskupov dáva jasnú odpoveď, keď tvrdí,
že nejestvujú dôsledky hriechov predchádzajúcich generácií, ktoré by
duchovne zaťažovali jedinca. V opačnom prípade by to znamenalo,
že človek duchovne trpí trest za vinu svojich predkov. A toto je jednoznačne v rozpore s učením i praxou Cirkvi. Takže v nijakom prípade
nemôže človek trpieť duchovný trest za vinu niekoho iného. Rodové
korene, nech sú už v akomkoľvek stave, nech naši predkovia vykonali
čokoľvek nedobrého, nemôžu v nijakom prípade brániť Bohu, aby
človeka, ktorý sa k nemu utieka s úprimnou vierou, vypočul.
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tiež nehovorí nič o tom, že by sme
dedili nejaké praktiky mágie či okultizmu po svojich predkoch. V tejto
súvislosti komisia pre náuku viery
Českej biskupskej konferencie
konštatuje, že prax uzdravovania rodových koreňov vytvára
určitý priestor na predávanie
záťaží z generácie na generáciu, ktoré pochádzajú
z parapsychologických
skutočností. No takéto
tvrdenia neboli do tohto času
jasne preskúmané. Preto ak
zoberieme do úvahy fakt, že
tieto veci nie sú preskúmané,
a upriamime svoju pozornosť
na skúsenosti exorcistov,
nájdeme napríklad u talianskeho exorcistu Gabriela
Amorta zmienku o prekliatiach
zameraných na zničenie celého
rodu či rodiny, ale nedefinuje ich
bližšie. Maltský exorcista Elias
Vella v súvislosti s modlitbou za uzdravenie a oslobodenie tiež odporúča
skúmať aj dedičné faktory a okrem
iného ako príklad uvádza i otázku, či boli
rodičia zapletení do okultizmu. Nehovorí
však o uzdravovaní rodových koreňov, ale
o potrebe rozviazať negatívne puto s predkami,
ktorí sa venovali okultizmu.

Satanova moc nie je nekonečná

Dedíme prekliatie?
Komisia pre náuku viery Českej biskupskej konferencie konštatuje, že
v praxi uzdravovania rodových koreňov sa pod negatívnou dedičnou
záťažou často myslí na nejaké minulé prekliatie, ale i praktizovanie
špiritizmu, mágie a okultizmu.
Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí, že kresťan dostáva ako
dedičstvo stvorenie (porov. KKC 299) a Ducha Svätého ako závdavok
dedičstva (porov. KKC 1107). Ak ide o prekliatie alebo – ako to nazýva
katechizmus – „zlorečenie“ (želanie zla inému), hodnotí ho ako ťažký
hriech: „Sú činy, ktoré samy osebe a samy v sebe, nezávisle od okolností a úmyslov, sú vždy závažne nedovolené vzhľadom na svoj predmet; napríklad zlorečenie…“ (KKC 1756). A príčinu tohto hriechu vidí
v nenávisti a závisti. „Nenávisť k blížnemu je ťažkým hriechom, ak sa
mu vedome a dobrovoľne želá veľká škoda“ (KKC 2303). Závisť zase
považuje za jeden z hlavných hriechov a chápe ju ako „smútok, ktorý
človek pociťuje nad dobrom blížneho, a nemiernu túžbu prisvojiť si
toto dobro, hoci aj neoprávnene. Keď želá blížnemu veľké zlo, je to
smrteľný hriech“ (KKC 2539). O nejakom negatívnom dedičstve tu
niet zmienky (ak nerátame dedičný hriech a jeho následky). Ani v bodoch, kde sa hovorí o mágii a okultných praktikách (porov. KKC 2116,
2117), nenachádzame zmienku o tom, že by sa tieto veci dedili alebo
nejakým spôsobom prenášali z generácie na generáciu. Pomerne
rozsiahla Pastoračná nóta toskánskych biskupov o mágii a okultizme
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Pozitívna odpoveď na otázku, či dedíme démonický vplyv, by
podľa inštrukcie francúzskych biskupov znamenala umenšovanie
moci sviatosti krstu. Značilo by to, že sviatosť krstu nás necháva v duchovnej smrti a v moci diabla až dovtedy, kým nebude slávená svätá
liturgia za našich predkov. Ak by to bolo tak, potom by nedostatok
božského života v nás mohli vyrovnať len predkovia, a nie krst. Krst
je však sviatosť úplného oslobodenia od všetkých štruktúr neprávosti
vrátane prvotného hriechu.
A to, čo zostáva zo starého človeka, nás má udržovať v bdelosti
a neuvádzať do pochybnosti o novom človeku, do ktorého nás v krste
obliekol Kristus. Aj Katechizmus Katolíckej cirkvi jasne hovorí, že
„krst nás oslobodzuje od hriechu a od jeho podnecovateľa diabla“
(KKC 1237). Na druhej strane však uznávame, že „hriechom prarodičov diabol – a myslí sa tu na prvých rodičov Adama a Evu, nie na pokrvných predkov – získal určitú nadvládu nad človekom, hoci človek
zostáva slobodný. Dedičný hriech má za následok, porobu v moci
toho, ktorý odvtedy vládol smrťou, čiže diabla‘“ (KKC 407).
V tejto súvislosti je zaujímavé tvrdenie známeho exorcistu Mattea
La Gruu, že prítomnosť zlého ducha v živote nejakého človeka môže
byť dedičným fenoménom, ale „v tom zmysle, že potomok zdedí tú
istú náklonnosť k zlému duchu, ktorý ovládal jeho rodičov alebo
predkov, a má aj podobné príznaky“. No zároveň musíme aj pripomenúť, že „satanova moc nie je nekonečná. On je iba tvor, ktorý je síce
mocný, pretože je čistý duch, ale vždy je iba tvor: nemôže prekaziť
budovanie Božieho kráľovstva. Hoci satan pôsobí vo svete z nenávisti
voči Bohu a jeho kráľovstvu v Ježišovi Kristovi a hoci jeho pôsobenie
zapríčiňuje každému človekovi i spoločnosti veľké škody duchovnej
a nepriamo aj fyzickej povahy, toto pôsobenie dopúšťa Božia prozreteľnosť, ktorá mocne a láskavo riadi dejiny človeka a sveta“ (KKC 395).
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Kde sú naši zosnulí?
Inštrukcia francúzskych biskupov konštatuje, že teória uzdravovania rodových koreňov je zavádzajúca. Prečo? Lebo na jednej strane
uznáva, že duše v očistci sú spasené, aj keď ešte musia prejsť procesom očisťovania, a na druhej ich zase považuje za duše predkov, ktorí
objektívne škodia žijúcim osobám. A čo viac, sú schopné rušiť nielen
akoby na povrchu duchovného zdravia, ale až do hĺbky; až k popieraniu dobrého zámeru pokrstenej osoby voči Kristovi. Zdá sa teda,
že duše zosnulých, ktoré sú ešte v očistci, môžu aktuálne a rozhodujúcim spôsobom škodiť svojim potomkom v ich duchovnom zdraví.
Preto ak oslobodíme tieto zosnulé duše, môžeme tým uzdraviť ich
živých potomkov.
Na prvý pohľad sa nám to môže javiť ako veľmi logické, ale táto
„nová pravda v Katolíckej cirkvi“ nemá oporu v Tradícii. Pozrime sa,
čo nám hovorí Katechizmus Katolíckej cirkvi. „Každý človek hneď
po smrti dostáva večnú odplatu vo svojej nesmrteľnej duši na osobitnom súde, ktorý stavia život človeka do vzťahu s Kristom: alebo
prejde očisťovaním, alebo hneď vojde do nebeskej blaženosti, alebo
sa hneď naveky zatratí“ (KKC 1022). A ak ide o duše v očistci, pripomína nám, že „tí, čo zomierajú v Božej milosti a v priateľstve s Bohom,
ale nie sú dokonale očistení, hoci sú si istí svojou večnou spásou,
podstupujú po svojej smrti očisťovanie, aby dosiahli svätosť potrebnú na to, aby vošli do nebeskej radosti“ (KKC 1030). A duše „tých,
čo zomierajú v stave smrteľného hriechu, zostupujú hneď po smrti
do pekla, kde trpia pekelné muky“ (KKC 1035). Takže okamih smrti je
ukončením nášho pozemského života, človek je hneď po smrti podrobený osobnému súdu a očakáva opätovné spojenie duše s telom,
ktoré sa uskutoční pri druhom Kristovom príchode. Preto nemôžeme
o dušiach v očistci hovoriť ako o blúdiacich dušiach, ktoré škodia nám
živým. Nemôžu klásť prekážky nášmu duchovnému životu. Nemôžu
konať proti Kristovmu úsiliu a proti jeho vzťahu k nám pokrsteným.
Veď zomierajú v Božej milosti a v priateľstve s Bohom, teda nemôžu

konať proti Bohu. A v konečnom dôsledku by to bolo aj v rozpore
s učením o sviatosti krstu. V tejto súvislosti aj spomínaný exorcista
La Grua pripúšťa, že Boh môže dovoliť dušiam, najmä v prechodnom
stave medzi smrťou a zmŕtvychvstaním, zdržiavať sa na nejakom
osobitnom mieste. No nepripúšťa, že by tzv. „duchovia mŕtvych“,
ktorí prenasledujú a trápia ľudí, boli dušami zosnulých, lebo tie sa
po opustení tela vracajú k Bohu, aby dostali svoju večnú odmenu. Idú
pred Boží súd a po ňom zase na definitívne miesto, či už je to nebo,
očistec, alebo peklo. Zároveň vysvetľuje, že v prípade týchto duchov
ide buď o stopu, ktorú zanechal zosnulý človek a ktorú zlý duch
môže zmanipulovať, aby škodil iným. Alebo druhou možnosťou sú
simulácie zlého ducha, aby nás oklamal. V prvom prípade, teda keď
človek zomrie, zostáva ešte akoby pamiatka po každom záchveve jeho
myšlienok a pocitov. Každý jeho čin zanecháva stopu na mieste, kde
sa stal. Z každého slova zostáva akoby ozvena. A tieto tzv. „zvyšky“
majú sklon k oživeniu, čím dávajú príležitosť pre psychicky labilných
a nestálych ľudí. Na druhej strane zase diabol ako dobrý manipulátor
s pomocou týchto „zvyškov“ môže vytvárať spomínané rušivé „prítomnosti“ a dávať im charakteristiky zosnulých ľudí.

Zjednotenie v Kristovom mystickom tele
Všetci spolu tvoríme jeden ľud. A „putujúca Cirkev veľmi dobre pochopila toto spoločenstvo celého tajomného tela Ježiša Krista, a preto
si už od prvotných čias kresťanstva veľmi nábožne uctievala pamiatku zosnulých“ (KKC 958). Jednota medzi nami a zosnulými však
musí byť pozitívna. Čo to znamená? Biblia nám zakazuje, aby sme
sa pomocou rituálov, seáns a médií rozprávali so svojimi zosnulými.
Na druhej strane nás však povzbudzuje, aby sme sa modlili za zosnulých a aby sme od nich prijímali ich modlitbu za nás. Hovoríme tu
o duchovnej výmene darov v rámci spoločenstva svätých, lebo spása
zosnulého môže priniesť úžitok aj nám žijúcim, keďže „naša modlitba za nich im môže nielen pomáhať, ale môže urobiť účinným aj ich
orodovanie za nás“ (KKC 958).

Srdečne vás pozývame na
EPARCHIÁLNU ODPUSTOVÚ SLÁVNOSŤ

Narodenia Presvätej Bohorodičky
FARNOSŤ KOŠICE-STARÉ MESTO
Program:
8. september 2018 (sobota)
15.00 Deviata hodinka
15.15 Malé svätenie vody
16.00 Modlitba posvätného ruženca
16.30 Veľká večiereň s lítiou
18.00 ARCHIJEREJSKÁ SVÄTÁ LITURGIA
19.30 Beseda s preosvieteným
vladykom Milanom na tému Reflexie
na 9. Svetový deň rodín v Dubline, duchovné pásmo kňazskej skupiny Anastasis
20.45 Agapé na farskom dvore
21.45 Vďační za dar viery a vzkriesenie
cirkvi – 50. výročie obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi (otec Michal Hospodár)
22.30 Malé povečerie
23.15 Eucharistická adorácia
2018 / 18 – 19

9. september 2018 (nedeľa)
6.30 Akatist k Presvätej Bohorodičke
7.00 Utiereň
8.00 Svätá liturgia (cirkevnosl.)
9.30 Tretia hodinka
10.00 SLÁVNOSTNÁ ARCHIJEREJSKÁ
SVÄTÁ LITURGIA s kňazskou
vysviackou; kazateľ:
Mons. Tomáš Holub,
plzenský sídelný biskup
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SLOVO MLADÝM

go(o)dbook

44

78

Dar duševnej sily pochádza od Boha, božskej
bytosti, a ak sústredíme svoje myslenie na túto
pravdu, naladíme sa na túto veľkú silu. Moja
matka ma naučila hľadať všetku pravdu v Biblii.
(Nikola Tesla)
UDALOSTI
Bárka Juskova Voľa 057/449 02 90
gmcbarka.sk skolacentrum@centrum.sk
05. – 07.10. AŠAD – Archieparchiálna škola
animátora dobrovoľníka
26. – 28.10. AŠAD
PRE E-MLADÝCH
Zaujímavé akcie
Godzone tour
Godzone tour je evanjelizačné turné projektu
Godzone, ktoré sa uskutoční v rámci Týždňa
Cirkvi pre mládež od 12. – 16. novembra
v piatich mestách Slovenska. Vstupné je zadarmo. Viac informácií nájdete na http://tour.
godzone.sk/2018/.
Stretko slobodných katolíkov
Termín: 12. september od 18.00 – 20.00 hod.
Miesto: Pastoračné centrum pri Kostole
sv. archanjela Michala na Fončorde, Banská
Bystrica, Internátna 14
Máš 27 a viac rokov a chceš si nájsť nových
priateľov? Pozývame ťa na stretnutie slobodných katolíkov, ktoré sa koná vždy v stredu
po prvom piatku o 18.00 hodine.
E-mail: klasy.bb@gmail.com
Web: https://sites.google.com/view/klasyweb
Obnova pre chlapov
Kresťanské združenie Pre rodiny pozýva na duchovnú obnovu pre chlapov.
Termín: 14. – 16. september
Miesto: Liptovská Osada, chata Škutovky
Duchovná obnova pre mužov z celého Slovenska vo veku od 18 do 99 rokov. Je vhodná
pre slobodných, ženatých, rehoľníkov, kňazov,
rozvedených, čiže pre všetkých mužov.
Viac informácií: http://www.prerodiny.sk/
chlapi/index.html.
Štuchnutia
Obľúbené stránky
Diskusné fóra
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Kto nechce, hľadá dôvody, kto chce, hľadá spôsoby.

Páči sa mi to

3

Komentáre

Božie dieťa

Zdieľať

Martin Grošík, seminarista
Páči sa mi to . Odpovedať
Priznávam sa, že vo svojom živote som naozaj zažil dni, keď som
vnímal, že nič blbé som neurobil. Keď sa na to teraz spätne pozerám, vidím, že až tak „nepoškvrnené“ tie dni neboli, dnes viem,
že niektoré hriechy som prehliadol a je to tak dodnes. Navyše
stále robím časté chyby a mnohé si ani neuvedomujem a uvidím
ich až neskôr – dal by Boh, aby som ich videl! Sú to zlé postoje,
prehnane ironické poznámky či priam neprekonateľné povahové vlastnosti. Preto si nemyslím, že takto sa tvári môj strážny
anjel, keď som cez deň nič hlúpe neurobil. Skôr sa tak tvári, keď
spoznám svoju neprávosť, robím pokánie a vstanem s novou
odvahou plnšie nasledovať môjho i jeho Boha.
Slavomíra Sedlačková, študentka a animátorka mladých
Páči sa mi to . Odpovedať
Už sa ti niekedy stalo, že by si počas dňa neurobil nič hlúpe? Ak
áno, tak ti blahoželám! Prosím, pošli návod ako na to, pretože
môj deň bez občasných pádov, kopancov, ufrflaných poznámok
či krivého pohľadu na vždy nespokojného suseda – to by nebol
môj deň. Ak si sa našiel čo i len v jednom z týchto príkladov,
nezúfaj, zdvihni hlavu a posuň nohu vpred. Prečo? Lebo je tu
niekto, kto chce kriesiť v tebe to, čo je mŕtve, a uzdravovať veci
choré. Len pros. A ešte nám dal priateľa, anjela, aby sa, reku,
v nebi nenudil. Ktovie, ako sa tvári ten môj po dnešnom dni.
Snáď plače, ale od smiechu J.
Samuel Kolesár, študent
Páči sa mi to . Odpovedať
Anjeličku, môj strážničku, opatruj moju dušičku... Počkať, ako
to ide ďalej? Máš aj ty podobný problém ako ja? Tiež často pochybuješ o potrebe takej modlitby a občas si povieš, že dnešný
deň sa ti predsa podarilo prežiť dobre a v pokoji? Ak áno, tak
pamätaj, aj v noci môžeš zhrešiť. Veď v týchto dňoch a v tejto
spoločnosti je práve noc najťažšou skúškou mladých a často sa
stáva, že zlyhávame. Skús sa preto rozpamätať, aké modlitbičky
ťa vtedy dávno učila stará mama a udržuj si vzťah so svojím
anjelom. Uvidíš, potom bude mať z teba ešte väčšiu radosť.
Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov
BLAHOSLAVENÝ ADÍLIO DARONCH
Tento brazílsky tínedžer bol študentom v katolíckej
škole a často sprevádzal kňaza na jeho misijných
návštevách indiánov. Počas jednej misijnej cesty bol
však spolu s ním zastrelený revolucionármi.

Medzinárodný ekumenický koncert 2018
Milovníkov vážnej hudby
poteší koncert, ktorý sa
uskutoční 16. septembra
o 18.00 h v Historickej
budove SND v Bratislave,
ktoré organizuje združenie
NAPS.
Občianske združenie
NAPS od svojho vzniku
v roku 2004 vyvíja ekumenické snahy, ktoré realizuje
prostredníctvom usporadúvania ekumenických
koncertov.
Hlavnou ideou koncertov je umením spájať ľudí,
prehlbovať dialóg a toleranciu medzi národmi
a stúpencami rozličných
náboženských tradícií.
Doteraz na ňom vystúpili umelci zo Slovenska,
Cypru, Česka, Jordánska,
Maďarska, Rakúska,
Rumunska, Ruska i Ukrajiny. Ekumenické podujatia
podporili viaceré zahraničné autority.
Záštitu nad tohtoročným koncertom prevzal
okrem iných aj Mons.
Ján Babjak SJ, prešovský
arcibiskup metropolita.
V programe vystúpia:
chrámový spevácky zbor
Ad Una Corda (Pezinok);
dievčenský spevácky zbor
Feliciana; Zbor sv. Efréma
z Budapešti; spevácky zbor
Salus so sólistami; Kvintet
sv. archanjela Michala;
speváčka Jana Orlická a večerom sprevádza orchester
Sinfonietta z Bratislavy.
(vyveska.sk, ekumenickykoncert.sk)
Inzerát
Predám domček na východe Slovenska. V záhrade
potôčik a v celom dome
plávajúca podlaha.

www.casopisslovo.sk

Pavol Burda
foto: i.ytimg.com
JJ

Obrazy ničenia a skazy nás vovádzajú do 73.
žalmu. Veľmi dobre si vieme predstaviť
všetky hrôzy opisované v tomto Božom slove.
Prečo nám Boh zanechal tento odkaz? Zrejme kvôli výstrahe.
Len krátky pohľad na minulé režimy nám
ukazuje, že (nielen kresťanské) náboženstvo
nebolo príliš obľúbené – samozrejme, len
u tých, ktorí človeka povýšili nad Boha. Ľudia tohto zmýšľania nielenže Boha nepotrebujú, no lepšie by im bolo bez neho. Obraz
nivočenia chrámu je obrazom boja proti
Bohu. Dnes, keď vďaka dostatku chrámov
(pútnických miest, krížov a kaplniek) nie
je až taká zrejmá súvislosť medzi Bohom

a svätyňami. Na chrámy sa pozerá aj z hľadiska architektúry, umeleckého prevedenia
alebo historickej hodnoty. Veľmi dobre to
poznám, keď z času na čas v nádherných
(najmä drevených) chrámoch vítam turistov.
Obdivujú šikovnosť staviteľov, porovnávajú
stavebné prvky alebo sa nadchýnajú umeleckým zobrazením svätých. No chrám ako
sídlo Boha sa v ich mysliach neobjavuje až
tak často. Ak by sa Žid dožil pustošenia,
aké sa opisuje v žalme, zrejme by nehľadel
na „ničenie kultúrnej pamiatky“, ale videl by
v prvom rade útok na Boha Stvoriteľa. Preto
sa v žalme žiaľ nad stratou pozemskej stavby
spája so žiaľom nad nenávisťou voči Bohu.
V siedmom verši sa žalmista žaluje, že „podpálili tvoju svätyňu, príbytok tvojho mena
až do základu zneuctili“. Napriek tomu, že
hrôzy ničiteľov sú ozaj veľké, Boh má aj iný

JJ

Antónia Haľková
Otroctvo je nedostatok slobody. Predstavuje
závislosť od osoby, miesta alebo veci. Môže tiež
existovať vo forme rôznych vášní a návykov.
Otrok je ten, kto je úplne zbavený individuálnej
slobody, kto svoju vôľu niekomu alebo niečomu
úplne podriadil.
Izraeliti v Egypte boli pozbavení slobody,
boli nútení tvrdo pracovať pre faraóna, znášať
útlak, šikanovanie, zneužívanie, ponižujúce
a ťažké tresty. Stratili dôstojnosť a rešpektovanie individuality. Boli otrokmi a faraón s nimi
zaobchádzal len ako s nástrojmi, ktoré možno
kedykoľvek odhodiť.
Okrem fyzického otroctva existuje aj duchovné otroctvo, ktoré je ťažšie vnímateľné, pretože
presvedčenie konať určitým spôsobom nepo-
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chádza z vonkajšieho prostredia, ale vychádza
priamo zo srdca človeka. Podobne, ako je otrok
prinútený slúžiť fyzickému pánovi, v prípade
duchovného otroctva je človek prinútený
akousi mocou, ktorú si často zamieňa s vlastnou
identitou a vlastnými rozhodnutiami. „Ježiš im
odpovedal: ,Veru, veru, hovorím vám: Každý,
kto pácha hriech, je otrok.‘“ (Jn 8, 34)
Je prirodzené, že sa ľudia snažia dosiahnuť
to, čo považujú za dobré a užitočné pre svoj
život, ale v tomto procese často narážajú
na potreby druhých, ktoré sa niekedy stávajú
prekážkou dosiahnutia ich cieľov, a tak sa rodia
nezhody, spory, urážky, hnev, neodpustenie,
ľahostajnosť, zrady, žiarlivosť, ktoré sú vhodnou
pôdou na zakorenenie ducha otroctva. Každý je
otrokom toho, kto sa ho zmocnil. (2 Pt 2, 19)
Duch otroctva sa môže prejavovať ako
bojazlivosť, ustráchanosť, strach zo smrti, ale
aj nutkavosť a naviazanosť na hriech. Závislosti

VAROVANIE

Duch otroctva

KATECHÉZA

Nárek nad spustošeným
chrámom

príbytok a žalmista má nádej v Božiu moc.
Opisuje neporovnateľnú silu Božieho konania oproti drancovaniu, ktoré sa práve deje
pred jeho očami.
Druhá časť žalmu vyjadruje Božie diela: počínajú stvorením sveta a riadením
vesmíru, ako aj mocou Boha nad prírodnými
silami. Oproti tomu je človek, ktorý sa oháňa
sekerou, iba maličkým ohrozením Božieho
majestátu. Nepriatelia síce rúcajú chrám, no
tým sa vzopreli Bohu, ktorý upevnil základy
zeme a ohraničil more alebo prikázal striedanie ročných období.
Chrám je spustošený, no Boh sa nedá
nijako oslabiť. Aj keď niet už miesta, kde by
sa slúžilo Bohu, on nás neopustil. Podobne
je to aj v dnešných časoch – a to nielen pri
úvahe nad chrámom ako stavbou, ale aj človekom ako „príbytkom Božieho Ducha“. Svet
nás denne zaplavuje informáciami o tom,
ako sa pustoší dôstojnosť človeka: sexuálne
škandály, vojny, vykorisťovania, politika bez
morálky, korupcia a rodinkárstvo... A napriek
tomu, že sa na najvznešenejší Boží chrám
(človeka) doslova poľuje, Boh sa nedá nijako
oslabiť. Dobre počuje rev tých, ktorí by
jeho meno najradšej ani nepočuli, ale Boh
nezabudne na krik vzbúrencov, ktorí proti
nemu broja. A Pán milostivo nezabudne ani
na tých, ktorí sa o jeho chrám starajú. Príkladom nech je radosť blahorečenia odvážnej
Anny, ktoré nám prinieslo toľko radosti. Blahoslavená Anna, pros u Pána milosť pre nás:
aby sme chrám Božej slávy, seba samého,
budovali vždy do dokonalejšej podoby.

od alkoholu, cigariet, drog, jedla, televízie,
internetu a iné sú jednou z podôb ducha
otroctva. Človek môže byť aj otrokom skazenosti, ktorá pramení z hriechov nečistoty. Duch
otroctva sa môže prejavovať aj vo forme otrokára, vtedy k najčastejším prejavom patrí to,
že človek sa skrze iných snaží dosiahnuť svoje
vlastné ciele, vnucuje svoju vôľu iným s cieľom
dosiahnuť osobné blaho a pohodlie, vyzdvihuje
vlastné schopnosti a úspechy, zároveň kritizuje
ostatných a znevažuje ich snahu a prácu.
Izraeliti túžili po slobode, po návrate do vlasti
a identite, preto volali na Boha. On ich vypočul
a vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva.
(porov. Ex 20, 2) Aj my sme povolaní byť deťmi
Boha, byť slobodní! Začnime meniť svoje životy
a žiť ako syn/dcéra Kráľa kráľov. V mene Ježiša
Krista sa zriekajme ducha otroctva a pozývajme
do svojho srdca ducha slobody a adoptívneho
synovstva.
„Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste
sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: ,Abba
Otče!‘“ (Rim 8, 15)
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SLOVO O IKONE

Ikony Bohorodičky
JJ

Milan Gábor

foto: www.icon-art.info
Bohorodicko-ufimská ikona
Bohorodičky (rus. Богородско-yфимская)
Ikona sa v roku 1621 zjavila v Baškirskej oblasti v okolí dediny Bohorodickoje, neďaleko
mesta Ufa, východne od Moskvy. V súlade
s tradíciou istý kresťan Štefan bol na základe
falošného obvinenia odsúdený na trest niekoľkých rán palicami pred celou obcou. Keďže nebol schopný zniesť takúto verejnú a nespravodlivú potupu, rozhodol sa, že skoncuje
so životom a obesí sa na strome v neďalekom
lese. V lese počul ženský hlas, ktorý sa
mu prihovoril: „Kam ideš? Vráť sa a odkáž
kňazovi a ľuďom, aby ma odtiaľ zobrali, lebo
ja zachránim vašu obec.“ Zmätený z toho, čo
počul, sa vrátil domov. Ale na druhý deň sa
opäť vrátil do lesa urobiť to, čo si zaumienil.
Aj v tomto prípade na tom istom mieste počul ten istý hlas, ktorý mu oveľa nástojčivejšie prikázal: „Choď, Štefan, a odkáž kňazovi
i ľudu, že ak ma odtiaľ nezoberú, zhorí obec
a vy zahyniete.“ Prekvapený Štefan nevedel,
čo má robiť, a tretíkrát počul tie isté slová,
no vyslovené oveľa prísnejšie a nástojčivejšie.
Keď sa díval naokolo, z miesta, kde počul

tajomný hlas, uvidel nad sebou vznášajúcu
sa vo vzduchu ikonu kazanskej Bohorodičky.
V tej chvíli zabudol na svoj prvotný zámer,
pre ktorý prišiel do lesa, a ponáhľal sa späť
do dediny, aby porozprával kňazovi i ľudu
o všetkom, čo zažil. Keď si Štefana vypočuli,
nepoverili ho, aby šiel a priniesol ikonu, ale
sami odišli do lesa, aby sa presvedčili o pravdivosti Štefanových slov. Keď prišli na miesto, uvideli vo vzduch vznášajúcu sa ikonu
Bohorodičky a až vtedy pochopili, že ich navštívila samotná Božia Matka. Hneď sa vrátili
do dediny a z cerkvi zobrali kríž a procesie,
a za spevu modlitieb sa vrátili do lesa. Ale
ikona, neberúc ohľad ani na kňaza a modlitby, nechcela zostúpiť do rúk ľudu. Až vo
chvíli, keď si uvedomili, že ikona zostúpi iba
do rúk Štefana, ktorému sa Bohorodička prihovorila, ho zavolali. Vtedy ikona zostúpila
do jeho rúk. Natešený sprievod sa s bázňou
vrátil do obce a ikonu umiestnili v cerkvi.
Od tých čias sa pôvodná obec Kadomcevo
nazývala Bohorodickoje (Bohorodičkino –
patriace Bohorodičke). Na mieste zjavenia
sa čoskoro objavil prameň, ktorý mal liečivé
účinky. Ikona Bohorodičky sa za krátky čas
stala divotvornou. Pripisovali sa jej mnohé
zázraky. Božia Matka prostredníctvom svojej
divotvornej ikony zachránila dedinu aj mesto
Ufa pred epidémiou cholery a týfusu.

Z CIRKEVNÉHO PRÁVA

Príprava na manželstvo
JJ

Jozef Miňo
Pápežská rada pre rodinu dáva biskupským
konferenciám možnosť vydávať usmernenia pre
formovanie budúcich manželov. Konferencia biskupov Slovenska v roku 2007 vydala Pastoračný
plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007 – 2013,
kde je definovaný pastoračný zámer pripravovať
mladých ľudí na život v manželstve. Rada pre rodinu a mládež pri KBS vydala pastoračnú pomôcku pre pastoráciu snúbencov a manželov. Otvára
sa preto príležitosť prehĺbiť blízku prípravu
na manželstvo formou kurzov, ktoré sa už konajú
na viacerých miestach Slovenska a sú odlišné
od bezprostrednej prípravy na manželstvo.
Požiadavky týchto stretnutí sa realizujú
troma spôsobmi. Modifikácia spôsobov má
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svoje opodstatnenie. Cieľom je maximálne vyhovieť mladým ľuďom, ktorí sú zaneprázdnení
pracovnými povinnosťami, mnohí sú v zahraničí
a prichádzajú domov tesne pred sobášom. Je
veľmi ťažké hľadať optimálne termíny stretnutí.
Preto sa odporúča, aby stretnutia so snúbencami boli naplánované na kalendárny rok vopred.
Je to predpoklad, aby si snúbenci sami vybrali
ideálny termín pre nerušenú prípravu, aby si
našli čas a prispôsobili termín pracovnému
zaťaženiu.
Prvým spôsobom sú pravidelné stretnutia
raz v týždni – večerný kurz. Tieto stretnutia
predpokladajú päť až sedem párov. Skupina má
byť v nemennej zostave od prvého do posledného stretnutia. Kurz vedie skúsený lektorský
manželský pár, odborníci v oblasti medicíny
a psychológie a kňaz. Je dôležité, aby na všetkých stretnutiach bol celý tím lektorov. Medzi

Už v roku 1622 bola na mieste zjavenia
ikony postavená drevená cerkev zasvätená
pamiatke Bohorodskej ikony Bohorodičky.
V roku 1674 sa začali konať každoročné
procesie s ikonou z Bohorodického do Ufy.
Koncom 17. storočia bola namaľovaná jej
kópia, ktorá sa tiež preslávila zázrakmi a stala sa divotvornou. Ikona bola umiestnená
v katedrálnom sobore v Ufe. Do 19. storočia
sa ikona nazývala Bohorodskou alebo Kazanskou (pretože má identickú kompozíciu ako
kazanská). Pomenovanie ikony Bohorodskoufimská sa objavilo na začiatku 20. storočia.
Ikona s rozmermi 23 x 21 cm je typu hodigitria, je kópiou kazanskej ikony Bohorodičky, no v tmavších odtieňoch. Nimbus aj
maforion Božej Matky sú zdobené drahými
kameňmi. Svoju liturgickú pamiatku slávi
6. júla.

členmi tímu a snúbencami je dôležité vytvoriť
atmosféru dôvery a komunikatívnosti. Prax
ukazuje, že tieto stretnutia sa konajú spoločne
pre farnosti protopresbyterátu. Počet stretnutí
je šesť až osem a dĺžka jedného približne dve
hodiny.
Druhým spôsobom je možnosť stretávania sa
počas troch vopred určených sobôt alebo nedelí – denný kurz. Tieto stretnutia sú celodenné.
Stretnutia vedie lektorský manželský pár s odborníkmi a kňazom. Témy sú rozdelené do troch
skupín. Je dostatočný priestor na diskusiu aj
na oddych či spoločný obed.
Treťou možnosťou je víkendový pobyt v pastoračnom zariadení. Témy prednášok sú naplánované na tri dni. V pastoračných centrách je
priestor aj na duchovnú formáciu snúbencov,
čas na modlitbu a bohoslužby.
Treba zdôrazniť, že takáto forma prípravy
na manželstvo je ponúkaná pomoc pre dobro
snúbencov. Mali by ju absolvovať vo vlastnom
záujme, aby zvládli s Božou pomocou povolanie
byť dobrými manželmi a rodičmi.

www.casopisslovo.sk

2018 / 18 – 19

domu. Tam už čupel pred stajňou
Miško, s neprítomným pohľadom,
kývajúc hlavou dopredu a naspäť.
Len Kontra s Pyšným, ktorí práve
preverovali situáciu na ulici, mu
konečne povedali, čo sa stalo. Ani
by im neuveril, keby sa mu nenaskytol ten hrozný pohľad na nevinnú devu: jedna rana v hrudi, druhá
na líci. Veď dnes sa mali tešiť, vítať
osloboditeľov, oslavovať víťazstvo,
aspoň tak to prezentovali v rádiu.
A tu zrazu je všetko inak.
Susedky pomohli pripraviť dievča do truhly. Ani ony nemohli uveriť, a už tobôž nie
Ankine kamarátky Anička s Máriou a Hanka
Podhorínová. Veď to predsa nemôže byť
pravda! „A prečo ju zastrelil? Prečo, mamka? Ujo, vy neviete?“ nechápali, čo sa tam
odohralo. Kým ju ženy v dome vystreli,
poumývali a prezliekli, chlapi zatiaľ vytiahli
zo stajne pár dosák a zbili z nich provizórnu
truhlu. To si všimli všadeprítomní ruskí vojaci a hneď sa zaujímali, čo sa to tam majstruje. „Truhla,“ priznali, veď nemali čo zapierať,
ale keď sa vojaci vyzvedali ďalej, chlapi ostali
mlčať. Akoby mohli povedať, čo sa stalo? Veď
tým vrahom mohol byť niekto z nich. Nebolo bezpečné povedať otvorene pravdu. Ešte
by si koledovali o problémy. A tak len starý
Podhorín naznačil, že veď je vojna a dievča
jednoducho zomrelo.

Ankino telo uložili do truhly, veko zavreli
a čakali, až sa zotmie. Potom sa otec, brat
a jeden z bratrancov vybrali s truhlou naloženou na káre, s krompáčom a dvoma lopatami
na cintorín a vedľa hrobu nebohej matky
vykopali plytkú jamu pre dcéru. Truhlu tam
uložili, zahrabali a napochytro sa pomodlili.
Takto skromne a rýchlo Anku pochovali.
Na druhý deň sa odvážilo vyjsť na ulicu
viac ľudí. Dedina vraj bola včera, 23. novembra, slávnostne oslobodená, tak sa patrilo
tešiť a oslavovať. Po Nemcoch nebolo ani
stopy a Rusi sa správali nanajvýš priateľsky.
Ba priam ako doma, neskromne si brali zo
všetkého, čo v komorách a stajniach pozostávalo. Len jedna vec narúšala idylku víťazstva. Od jedného domu k druhému sa šírila
čudesná správa, že nejaký ruský vojak zabil
Anku. Anku Kolesárovú.

Vzdávanie vďaky za stvorenie

SLOVO BL. V. HOPKA

Tma trvala takmer celú večnosť. Vojak ušiel
a ľudia v pivnici ani nedýchali. Stuhla im krv
v žilách, svaly sa nedokázali pohnúť, na jazyku nebolo slov. Ostali tam všetci, ako boli,
bez pohnutia. V strachu, beznádeji, bezmocnosti. Už sa rozlúčili so životom. Ak ich
nezabil teraz, príde s ďalšími, veď vie, kde
sa ukrývajú, a nenechá tu nažive ani dušu.
Vedomí si smrti však boli takí ochromení, že
sa nemohli hýbať.
Ako prvý precitol Ján Kolesár Hruška. Horúca tekutina ho spočiatku hriala na hrudi,
kde si opieral bezvládnu hlavu svojej milovanej dcéry. Potom jej meravé telo oťaželo, začalo chladnúť. Zdrvený otec sa po nekonečnom strnutí bez slova postavil a vyšiel von
do brieždiaceho sa rána. Len krvavé fľaky
na jeho košeli prezrádzali tragédiu dnešnej
noci. Prešiel dvorom do záhrady a keby
mohol, tak by bol z celého hrdla kričal. Ale
na koho? Prečo? Oprel sa o vysokú jabloň,
chrbtom sa zosunul až na zem a sklonenú
hlavu si prikryl zopätými rukami. Čo sa stalo,
už sa neodstane, dievčatko mu už nikto
nevráti. Keby len mohol niečo urobiť, inak
zareagovať, keby len neotváral ten poklop
pivnice, neprezrádzal skrýšu, neposielal
dcéru, keby... Ale Anka ho poslúchla. Chcela
pomôcť, poslúžiť, podeliť sa o to málo, čo
doma mali. Keby... mohla by ešte žiť. Ale
Anka by sa tak nikdy nepýtala. Túžila žiť, to
áno, ale stojac pred voľbou, vybrala si život
večný. Ten jej bol nadovšetko a obetovala
by preň všetko. Bojovala a hrdinsky vyhrala
víťazný boj.
„Sused!“ zakričal a zamával zadumanému
mužovi starý Podhorín, ktorý vyšiel z pivnice
na obhliadku okolia. Stihol už vyzrieť na ulicu, po ktorej sa prechádzali niekoľkí ruskí
vojaci, zistil, že konča ulice parkuje tank
a dve kryté nákladné autá, a do starostovho
domu vchádzajú dvaja starší dôstojníci. „Čo
tak skormútene? Už dobre bude!“ snažil
sa naladiť na lepšiu nôtu, ale keď uvidel
bledého, zostareného chlapa vstávať, hneď
mu došlo, že to nebude pravda. Radšej už nič
nevravel, len čakal, kým sa k nemu omráčený dokrvavený sused dotacká. „Čo?... Čo
sa to...?“ prekvapene sa spytoval, ale Kolesár
nevládal nič vysvetľovať, len zachrípnuto
hlesol: „Anka.“ „Anka, a čože Anka?“ nechápal starý Podhorín, a keďže videl, že z Kolesára asi viac nedostane, vybral sa s ním k ich

PRÍBEH

Magdaléna Rusiňáková
foto: rarehistoricalphotos.com
JJ

Sovietski vojaci pri obťažovaní mladej ženy v dobytom Berlíne

Anka Kolesárová

Ó, Ježišu, ó, Stvoriteľu môj, kam si prišiel? Poznávaš moje srdce? Ty si ho stvoril, vo svätom
krste si mi dal posväcujúcu milosť, no odvtedy koľkokrát bolo moje srdce naplnené hriechmi? Ako ďaleko je moje srdce od tvojho Srdca! Ježišu, tichého a pokorného Srdca, urob moje
srdce podľa tvojho Srdca. Znovu ho stvor! Ó, drahý môj Spasiteľ, z úprimného srdca ťa vítam
ako svojho Pána a Stvoriteľa! Odpusť, ak som urobil chybu pri svätom prijímaní, ľutujem to.
Odprosujem ťa za seba aj za každého môjho blížneho. Odpusť nám naše hriechy, nehnevaj sa
za našu nerozumnosť. Obetujem ti všetko: veď všetko, čo mám, mám od teba.
Prosím ťa, drahý môj Ježišu, obnov ma, urob vo mne všetko nové. Prosím ťa, daj mi pevnú
vieru, nádej, lásku, daj mi pokoru, milosť, aby som vždy zachoval čistotu. Ó, drahý Spasiteľ
môj, urob, aby som mal vždy pokorné, čisté a zbožné myšlienky, urob vo mne čisté oči, aby
som nikdy nezhrešil pohľadom, aby vždy hľadali tvoju slávu. Veď preto si mi dal oči, aby vidiac
krásu prírody, stvorenia chválili Stvoriteľa. Stvor vo mne nový jazyk, aby som ho užíval len
na tvoju slávu, nie na moju. Nikdy nie na hriech. Stvor vo mne skrze tvoju najsvätejšiu krv novú
krv, nové telo, aby bolo poslušné duši. Pomôž mi posilniť sa v pevnej vôli, aby som si vždy vyvolil dobro, pomôž mi žiť tak, aby moja duša bola vždy čistá, aby si mohol v nej vždy prebývať.
Ježišu! To je moja najväčšia túžba: vždy byť s tebou. Chcem s tebou žiť naveky, ale stane sa
to len vtedy, keď budem žiť s tebou i tu na zemi! Požehnaj mojich rodičov, príbuzných, aby si ťa
aj oni zamilovali v Najsvätejšej Eucharistii, požehnaj cirkevných a svetských predstavených, aby
vždy plnili tvoju vôľu. Spomeň si na zomrelých.
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii; preložil F. Dancák)
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PREDSTAVUJEME
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Lukáš Mitro

foto: archív centra Dorka
Zopár ľudí vyhrnulo rukávy a v roku 2006
začali v Košiciach opravovať budovu starej
materskej škôlky, ktorú vtedy nazvali Domov
pre obnovu rodiny, až sa zo skratky DOR
udomácnilo meno Dorka.

Dorka dnes
Nezisková organizácia Dorka vznikla v roku
2007 s cieľom poskytovať verejnoprospešnú činnosť, sociálne služby, sociálne
poradenstvo, sanáciu rodiny ako celku,
spájanie cieľových skupín, starostlivosť
o mladých dospelých po ukončení ústavnej
starostlivosti a o deti v krízovom stredisku.
Zriaďovateľmi sú Nadácia DeDo

36

DORKA
v Prešove

Na počiatku vzniku sociálnych centier Dorka bola skúsenosť
pracovníkov Úsmevu ako dar, ktorí dlhodobo navštevovali
detské domovy a dospeli k záveru, že až 50 % detí by nikdy
nemuselo mať žiadnu skúsenosť s detským domovom, ak
by existovalo centrum, ktoré dokáže prijať rodinu ako celok
a ktoré by pracovalo s ich rodičmi na zdokonalení ich rodičovských zručností.
– Solidarita s deťmi z detských domovov
a Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.
Centrum Dorka je
unikátne zariadenie, ktoré
umožňuje prijať rodinu
ako celok, pracuje so širšou rodinou a rieši komplexne sociálnu situáciu.
Slúži občanom, ktorí
chcú svoju situáciu zmeniť, pracovať na zmene
a sú ochotní dodržiavať pravidlá, ktoré sú
nevyhnutné na zmenu
ich životnej situácie, t.
j. nájsť si prácu, zbaviť
sa všetkých závislostí
a vytvoriť vo svojej rodine vhodné prostredie na rozvoj ich detí.

S rodinami v núdzi pracujú v troch
mestách – Košiciach, Zvolene a Prešove.
V centrách Dorka na celom Slovensku ponúkajú bezpečný domov, ochranu a sociálnu
pomoc najmä ohrozeným rodinám s deťmi.
Prešovské centrum bolo otvorené v apríli
2013, nachádza sa v budove bývalej materskej školy na sídlisku Šváby, ktorá postupne
prechádza rekonštrukciou. V súčasnosti pomáhajú 14 rodinám s 27 maloletými deťmi.

Moja misia
Moja misia v Dorke sa začala v roku 2009,
keď som ako bohoslovec absolvoval v centre
Dorka v Košiciach pastoračný ročník. Za diakona som bol vysvätený v roku 2013 a po roku
strávenom v Rakúsku sme sa s manželkou
vrátili na Slovensko a od toho času som
pracoval v centre.

www.casopisslovo.sk

K tejto misii ma priviedla istá
veľmi ťažká situácia, ktorej som
bol očitým svedkom a ktorá zmenila moje dovtedajšie nazeranie
na problematiku rodín v núdzi.
Do krízového strediska, kde som
istý krátky čas zastupoval ako vychovávateľ, nám vtedy doniesli pracovníčky sociálno-právnej ochrany
dieťa, ktoré malo na rukách viditeľné
popáleniny od cigariet. Mal som už
vtedy skúsenosť s deťmi, ktoré mali
na rukách jazvy po takýchto popáleninách.
Ale nikdy dovtedy som nevidel dieťa s ešte
čerstvými ranami. Bolo veľmi ťažké ovládnuť
sa, zvlášť, ak za týmito pracovníčkami, ktoré
viedli dieťa, išla matka, ktorá zrejme bola
za túto situáciu zodpovedná. Elementárna
spravodlivosť mi hovorila, že sa deje správna
vec, pretože táto matka nezvládla starostlivosť o dieťa a ohrozovala jeho život.
Kľúčovou pre obrat v mojom myslení bola
však reakcia dieťaťa. Plakalo za svojou matkou. Presne tou, ktorá mu predtým zrejme
mnohokrát fyzicky ublížila alebo dovolila
iným takto mu ublížiť. Napriek tomuto všetkému dieťa za matkou plakalo. Vtedy som
pochopil, že dieťa nerozmýšľa v kategóriách,
či je to dobrá, alebo zlá matka, či zvláda
svoju rolu, alebo nie. Je to jednoducho jeho
matka a ono si vyžaduje blízkosť tej, ktorá
mu dala život. Vonkoncom nerozumie našim
dospeláckym dôvodom. Faktom pritom je,
že v celej situácii je najviac potrestané dieťa.
A to hneď dvakrát. Nielenže mu bolo fyzicky
ubližované, ale kvôli jeho ochrane stratilo
matku. A túto traumu si ponesie celý život.
Riešenie preto nemusí byť v tom, že sa dieťa
matke (alebo rodine) odoberie, ale v preven-
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tívnych programoch práce s rodičmi na rodičovských kompetenciách. No v skutočnosti
je to omnoho komplikovanejšie, ako sa zdá.

Rodičovské kompetencie
Americký psychológ Róbert Bolton raz
pamätne skonštatoval, že síce komunikácia je vlastná výlučne človeku a je veľkým
míľnikom nášho druhu, ale samotní ľudia
komunikovať nevedia. Niečo podobné možno konštatovať aj o živote v rodine. Každý
z nás vyšiel z rodiny (nezáleží pritom, či ide
o harmonickú rodinu, alebo nie), napriek
tomu sa týmto kompetenciám musíme učiť.
Dnes nikto nespochybňuje, že napríklad
takému manželstvu sa manžel a manželka
musia učiť a že manželstvo je vecou každodennej vzájomnej námahy. Cirkev manželstvo považuje za sviatosť, a preto je táto téma
aj stredobodom pastoračnej pozornosti.
Rovnako sa rodičia musia učiť aj rodičovským kompetenciám.
V tejto oblasti sú ženy v miernejšej výhode
oproti mužom. Je prirodzené, že ak sa žene
narodí dieťa, obklopí ju okruh iných žien –
či už je to mama, alebo svokra, ktoré jej vo
výchove radia – čo všetko musí matka urobiť,

aby sa jej malé dieťa
zdravo rozvíjalo.
Dieťa a jeho dobro
sa takto stáva
stredobodom pozornosti. U mužov
tento aspekt akosi
chýba. Je veľmi
málo otcov, ktorí
si vezmú svojich
synov nabok
a dohovoria im,
že ako otcovia
zlyhávajú a mali
by na tejto oblasti
popracovať. Laickému uchu sa môže zdať,
že niečomu takému automatickému ako
rodičovským kompetenciám predsa netreba
učiť. Dnes sa však odborníci v pomáhajúcich
profesiách zhodujú, že tieto programy sú
potrebné pre všetkých, pretože rodina prešla
rapídnymi zmenami, aj keď si ich bežne
zrejme neuvedomujeme.
V centre Dorka sa pracovníci venujú rodinám, ktoré sú oveľa zraniteľnejšie, a preto
zápasia s oveľa väčšími problémami. Aj preto
je táto práca veľmi namáhavá. Niekedy sú
osobné zranenia silnejšie ako ich snaha sprevádzať človeka. Ale v mnohých prípadoch
sa stávajú svedkami zlepšenia. Aj keď často
ide o malé kroky, môžu mať ďalekosiahle
dôsledky, ktoré vidí vo svojej prozreteľnosti
len Boh, ktorý túto prácu požehnáva.
Vladyka Cyril Vasiľ SJ, ktorý v roku 2016
navštívil košické centrum pri príležitosti odpustovej slávnosti, na konci liturgie všetkých
povzbudil, keď sa nahlas zamyslel a porovnal
svoju viac administratívnu prácu a sociálnej
prácu:
„Ja vo svojej práci môžem občas pociťovať
pochybnosti, či plním Božiu vôľu. Vy pochybovať nemusíte, pretože keď pomáhate
chudobným, vy ju určite plníte.“
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NA KAŽDÝ DEŇ

PONDELOK 10. september

Mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora
Čítania: Ef 1, 22 – 2, 3, zač. 219; Mk 10, 46 – 52, zač. 48
... pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral. (Mk 10, 46)
Čo vieme o tomto človekovi? Evanjelista uvádza, že je slepec,
žobrák a sedí pri ceste. Máme teda pred sebou obraz bezmocného
a bezvýznamného človeka. No na druhej strane udáva jeho meno
i meno jeho otca. V celej synoptickej tradícii je toto jediné miesto,
ktoré uvádza meno uzdraveného človeka. Prečo? Stretajú sa tu dva
pohľady na jednu a tú istú osobu. V očiach ľudí je to žobrák a slepec.
V Božích očiach osoba. So svojím menom a tvárou. Ten, kvôli
ktorému Kristus prišiel položiť svoj život, aby nezahynul, ale aby mal
večný život. Čo teda vieme o tomto človekovi? Že si to ty!
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod: Poďte,
pokloňme sa... na príhovor Bohorodičky... Menlivé časti z Narodenia.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne z Narodenia. (HS: 264; PZ: 234; HP: 250)

UTOROK 11. september

Prepodobná Teodora Alexandrijská
Hieromučeník Autonomos (preložené z 12.09.)
Čítania: Ef 2, 19 – 3, 7, zač. 222; Mk 11, 11 – 23, zač. 50
Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy? (Mk
11, 11)
Svätý Ján Zlatoústy hovorí, že modlitba je ako meč pre vojaka,
ochranný múr pre mesto, nesmrteľný poklad, nevyčerpateľné
bohatstvo a jedlo v raji. Je matkou nekonečných dobier a má silu ako
kráľovstvo. Modlitba prekonala silu ohňa, dravosť levov, upokojila
more, uzdravila choroby a ukončila všetko zlo. Nehovorí však
o modlitbe, ktorá sa recituje len perami, ale o modlitbe, ktorá sa spája
so skrúšenou dušou a pozorným duchom. Modlitba, ktorá vychádza
z hĺbky srdca.
Liturgia: Menlivé časti ako 10. septembra

PIATOK 14. september

Povýšenie svätého Kríža
Čítania: 1 Kor 1, 18 – 24, zač. 125; Jn 19, 6 – 11a. 13 – 20. 25 – 28a. 30b –
35a, zač. 60
Sám si niesol kríž... (Jn 19, 17)
STAT CRUX DUM VOLVITUR MUNDUS (Kríž stojí, aj keď sa svet
kymáca). Tajomstvo Kristovho Kríža môžeme nájsť ako predobraz
v Starom zákone. V Knihe Genezis čítame, že po prvotnom hriechu
Boh povedal Eve: „Veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť;
v bolesti budeš rodiť deti...“ Adamovi zase toto: „... nech je prekliata
zem pre teba; s námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho
života...“ Je to kríž? Nie! Je to prekliatie. Predobraz kríža je toto slovo:
„Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím
potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš
pätu.“ Teda prísľub, že zlo nie je definitívne, ale že raz príde niekto,
kto nad ním zvíťazí.
Liturgia: Antifóny a vchod zo sviatku. Menlivé časti zo sviatku.
Namiesto Svätý Bože sa spieva Tvojmu Krížu. Namiesto Dôstojné je sa
spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo sviatku. Myrovanie. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 270; PZ: 241; HP: 257)

SOBOTA 15. september

Zakončenie sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky
Čítania: Ef 3, 8 – 21, zač. 223; Mk 11, 22b – 26, zač. 51
Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte... (Mk 11, 24)
Západní cirkevní otcovia, napr. sv. Augustín, zdôvodňovali potrebu
modlitby slabosťou človeka. Človek sa potrebuje modliť, pretože
je slabý a nedokonalý. Bez modlitby nič dobré nemôže vykonať.
Východní otcovia hovorili inak. Čím je človek dokonalejší, tým viac
sa musí modliť. Človek sa skladá z tela, duše a Svätého Ducha. Telo
potrebuje jesť. Čím lepšie sa stravuje, tým je silnejšie. Duša potrebuje
študovať. Čím viac študuje, tým viac vie. A čo robí Svätý Duch? Ten
v nás volá: „Abba, Otče.“ Čím je človek svätejší, tým viac cíti potrebu
modliť sa.
Liturgia: Menlivé časti ako 10. septembra

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka
Sobota po Povýšení
Čítania: 1 Kor 14, 20 – 25, zač. 156; Mt 25, 1 – 13, zač. 104 (rad.); Flp 2, 5
– 11, zač. 240; Jn 19, 25 – 27, zač. 61 (Bohorodičke); 1 Kor 1, 26 – 29, zač.
125b; Jn 8, 21 – 30, zač. 30 (Sob. po Povýšení)
Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny. (Mt 25, 13)
Rád chodím na huby. Len čo vkročím do lesa, moje oči sledujú zem.
Dávam veľký pozor, kam idem a kam položím svoju nohu. Nerád
by som zašliapol hríbik. Mám oči na stopkách, pretože neviem, kde
sa môžu hríby nachádzať. Kráčam pomaly, sústredene a trpezlivo.
Takto nejako si predstavujem bdenie, ku ktorému nás pozýva Pán
Ježiš. Kráčať životom v posväcujúcej Božej milosti, trpezlivo, s očami
upretými na Ježiša. Netreba poznať hodinu príchodu Syna človeka, tá
je zahalená tajomstvom. Moment prekvapenia nás udržuje v úsilí byť
pripravení.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod: Poďte, pokloňme sa... za nás ukrižovaný... Tropár z Povýšenia a Spolutrpiteľke,
Sláva, kondák z Povýšenia, I teraz, kondák Spolutrpiteľke. Prokimen,
Aleluja a pričasten z Povýšenia a Spolutrpiteľke. Namiesto Svätý Bože
sa spieva Tvojmu Krížu. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9.
irmos z utierne z Povýšenia. (HS: 270, 273; PZ: 241, 244; HP: 245, 257)

ŠTVRTOK 13. september

NEDEĽA 16. september

STREDA 12. september

Obdobie pred sviatkom Povýšenia svätého Kríža
Pamiatka založenia Chrámu vzkriesenia
Čítania: Ef 4, 14 – 19, zač. 225; Mk 11, 27 – 33, zač. 52 (rad.); Hebr 3, 1 –
4, zač. 307; Mt 16, 13 – 18, zač. 67 (z Pamiatky založenia)
Akou mocou toto robíš? (Mk 11, 28)
Túto otázku dostáva Ježiš po tom, čo z jeruzalemského chrámu
povyháňal predavačov a peňazomencov. Ježiš vyčistil chrám
od hriechu. Apoštol Pavol hovorí, že „my sme chrám živého Boha,
ako hovorí Boh: ,Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem
ich Bohom a oni budú mojím ľudom‘“. Božou mocou môže „vyčistiť“
od hriechu aj tvoj chrám, tvoje vnútro, ak mu to dovolíš. Lebo Ježiš
má túto moc.
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Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z Pamiatky
založenia a z obdobia pred sviatkom, Sláva, I teraz, kondák z Pamiatky založenia. Ostatné menlivé časti z Pamiatky založenia (HS: 269;
PZ: 239; HP: 256)

Nedeľa po Povýšení
Sedemnásta nedeľa po Päťdesiatnici
Veľkomučenica Eufémia
Čítania: 2 Kor 6, 16b – 7, 1, zač. 182b; Mt 15, 21 – 28, zač. 62 (rad.); Gal
2, 16 – 20, zač. 203; Mk 8, 34b – 9, 1, zač. 37 (Ned. po Povýšení)
Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš. (Mt 15, 28)
Ak deťom naložíme na tanier k mäsku kôpku hranolčekov a kôpku
zeleniny, vyberú si hranolčeky a zeleninu nechajú. Prečo? Lebo zjedia
len to, čo im chutí. Nie to, čo je zdravé. Neraz počujú od rodičov
napomenutie, aby neboli vyberaví a zjedli všetko. Tento zlozvyk je
blízky aj nám. Z Božieho slova si vyberieme len to, čo sa nám páči,
a ostatné Ježišove slová necháme „na tanieri“. Veď kto by neprijal
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Ježišovu vetu: „Nech sa ti stane, ako chceš.“ Mnoho kresťanov sa práve
preto modlí, aby Boh splnil ich prosby. Aby sa stalo to, čo chcú. Ale
prehliadli sme prvú vetu: „Žena, veľká je tvoja viera!“ Môže toto Boh
povedať o tebe? Mária, Anna, Štefan, Peter..., veľká je tvoja viera?
Čo teda znamená mať vieru? Mať vieru znamená byť ako Abrahám.
Počúvať Božie slovo a dôverovať mu. Kráčať po ceste života, ktorú
ti vybral Boh, a v srdci niesť so sebou Boží prísľub – večný život.
Nebuďme vyberaví ako deti. Prijmime všetky slová, ktoré vychádzajú
z Božích úst.
Liturgia: Hlas 8. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod
nedeľný. Tropár z hlasu a z Povýšenia, Sláva, kondák z hlasu, I teraz,
kondák z Povýšenia. Prokimen, Aleluja a pričasten z hlasu a z Povýšenia. Namiesto Svätý Bože sa spieva Tvojmu Krížu. Namiesto Dôstojné
je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne z Povýšenia. (HS: 152, 272;
PZ: 106, 242; HP: 107, 259)

PONDELOK 17. september

Mučenica Sofia a jej tri dcéry: Viera, Nádej a Láska
Čítania: Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Lk 3, 19 – 22, zač. 10
Ale keď Ján karhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu, manželku
jeho brata, a za všetko zlé, čo porobil... (Lk 3, 19)
Ťažko sa museli Herodiade počúvať karhavé slová svätého Jána
Krstiteľa. Myslím si, že ho chcela čím skôr umlčať. Evanjelista Marek
píše, že „Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla,
lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto
ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa
ho rád počúval“. Ale jej túžba po Jánovej likvidácii bola v jej srdci
ako šelma, ktorá čaká na svoju korisť. A dočkala sa. Vieme, ako to
dopadlo. Dávajme preto veľký pozor na zlé túžby nášho srdca.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvé dve zo
sviatku a tretia každodenná s pripivom zo sviatku). Vchod: Poďte,
pokloňme sa... za nás ukrižovaný... Menlivé časti zo sviatku. Namiesto
Svätý Bože sa spieva Tvojmu Krížu. Namiesto Dôstojné je sa spieva
Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo sviatku. (HS: 270; PZ: 241; HP: 257)

UTOROK 18. september

Prepodobný Eumenios Divotvorca
Čítania: Ef 5, 20 – 26, zač. 230; Lk 3, 23 – 4, 1, zač. 11
Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov. A mysleli si, že je
synom Jozefa... (Lk 3, 23)
Ježiš, syn Jozefa. Navonok to tak vyzeralo. Ale evanjelista Lukáš,
a nielen on, vidí Ježiša ako Božieho Syna. To mi pripomína jeden
príklad zo života svätých otcov. Dvaja otcovia púšte, jeden starý
a druhý mladý, sa raz vybrali do mesta predať rohože, ktoré plietli.
Keď z mesta odchádzali, stretli prostitútku, ktorá bola nalíčená
a vyzývavo oblečená, aby sa okoloidúcim mužom páčila. Mladý
mních sklopil zrak, aby neprišiel do pokušenia. Starší mních sa na ňu
dlho pozeral, až mu vyšla slza. A povedal mladšiemu: „Vidíš túto
ženu? Koľko námahy vynaložila, aby sa mužom páčila, a ja som dnes
neurobil nič, aby som sa páčil Bohu!“ Takýto „zrak“ by som chcel mať
aj ja.
Liturgia: Menlivé časti ako 17. septembra

STREDA 19. september

Mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont
Čítania: Ef 5, 25 – 33, zač. 231; Lk 4, 1 – 15, zač. 12
Duch ho (Ježiša) vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal.
(Lk 4, 2)
S pokušením máme všetci svoje skúsenosti. Diabol pokúšal Pána
Ježiša na púšti. Pokúša aj nás. A ako to robí? Cez myšlienky. Zrazu
nám napadne myšlienka. Napadne nám. Jednoduchá, na prvý
pohľad nevinná myšlienka. A ako máme správne reagovať? Hriešna
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myšlienka je ako slovo, ktoré nás osloví. Treba jej odpovedať. Ako
odpovedal Ježiš? Božím slovom: „Nielen z chleba žije človek“. Grécki
otcovia tomu hovorili antirezis, teda námietka, nesúhlas. Odzbrojiť
návrh pokušiteľa mocou Božieho slova. Ak má niekto z nás pokušenie
obísť chudobného, môže toto pokušenie zahnať týmto slovom: „Bol
som hladný, a dal si mi jesť“.
Liturgia: Menlivé časti ako 17. septembra

ŠTVRTOK 20. september

Veľkomučeník Eustatios a spol.
Čítania: Ef 5, 33 – 6, 9, zač. 232; Lk 4, 16 – 22a, zač. 13
Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. (Lk 4, 17)
Nebohý kardinál Tomáš Špidlík mal raz takúto skúsenosť. Prišla
za ním jedna pani a povedala mu: „Vy sa už na mňa asi nepamätáte,
ale pred niekoľkými rokmi som bola pri vás na svätej spovedi, a to,
čo ste mi povedali, mi zmenilo život.“ Otec kardinál sa opýtal: „Čo
si myslíte? Čo som jej povedal? Len to, čo mi práve napadlo. Čo iné
môžem povedať, ak nie to, čo mi práve napadne, však? Ale žeby som
ja niekomu zmenil život? To nie. Za týmito mojimi slovami musel
byť Svätý Duch. Len on má moc takto sa dotknúť človeka.“ Je to veľké
povzbudenie pre nás kňazov, spovedníkov, ak si uvedomíme, že Svätý
Duch je aj nad nami.
Liturgia: Menlivé časti ako 17. septembra

PIATOK 21. september

Zakončenie sviatku Povýšenia svätého Kríža
Čítania: Ef 6, 18 – 24, zač. 234; Lk 4, 22 – 30, zač. 14
Modlite sa aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, a aby
som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia... (Ef 6, 19)
Každá práca má byť dielom človeka aj Boha. Roľník pripraví zem
a zaseje pšenicu. Ostatné dielo urobí Boh. Dá z neba vlahu a vzrast.
Evanjelium napísal napríklad svätý Matúš, ale inšpiráciu dáva Boh.
Aj pri ohlasovaní evanjelia potrebujeme pomoc od Boha. My dávame
svoje sily a schopnosti a Boh dáva silu nášmu slovu.
Liturgia: Menlivé časti ako 17. septembra. Zdržanlivosť od mäsa

SOBOTA 22. september

Hieromučeník Fókas
Apoštol Kodrat z Magnézie (preložené z 21.09.)
Čítania: 1 Kor 15, 39 – 45, zač. 162; Lk 4, 31 – 36, zač. 15
Po sobotách ich učil a oni žasli nad jeho učením... (Lk 4, 31)
Svätý Augustín hovorí: „Chceš kráčať? Ja som cesta. Chceš sa vyhnúť
chybe? Ja som pravda. Chceš uniknúť smrti? Ja som život.“ Toto ti
hovorí Spasiteľ: „Nemáš kam ísť, ak nepôjdeš so mnou. A nejestvuje
cesta, po ktorej by si mohol kráčať, ak nie som ja tvojou cestou.“
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ:
115; HP: 115)

NEDEĽA 23. september

Osemnásta nedeľa po Päťdesiatnici
Počatie Jána Krstiteľa
Čítania: 2 Kor 9, 6 – 11, zač. 188; Lk 5, 1 – 11, zač. 17 (rad.); Gal 4, 22b –
31, zač. 210b; Lk 1, 5 – 25, zač. 2 (Predchodcovi)
Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje
slovo spustím siete. (Lk 5, 5)
Peter nás učí dôverovať Bohu, tomu, že všetko je pre naše dobro. Aj
tento na prvý pohľad „nezmyselný“ rybolov. Ale Boh vie, čo robí.
Jeden kráľ mal verného sluhu, ktorý vždy v každej situácii hovorieval:
„Je to pre naše dobro.“ Kráľovi sa táto veta nie vždy páčila. Raz
pri jednej poľovačke kráľ utrpel úraz, pri ktorom prišiel na nohe
o dva prsty. Aj vtedy mu jeho sluha povedal: „Možno je to pre vaše
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dobro.“ Kráľ plný bolesti a hnevu sa na svojho sluhu rozzúril a dal
ho vrhnúť do žalára. Ako tak čas plynul, kráľ zabudol na svojho
sluhu. Po nejakom čase sa znova vybral na poľovačku. Narazil však
na ľudožrútov, ktorí ho chceli zjesť. Pripravili si veľký kotol s vriacou
vodou a nahého kráľa chceli doň vhodiť. No len čo náčelník zistil,
že kráľovi na nohe chýbajú dva prsty, vyhlásil, že nebude jesť mäso
z človeka, ktorý je nedokonalý, a tak ho pustili na slobodu. V tej chvíli
si kráľ spomenul na slová svojho verného sluhu: „Možno je to pre vaše
dobro.“ Hneď sluhu z väzenia prepustil a požiadal ho o odpustenie.
Na to mu sluha povedal: „Nemusíte sa mi ospravedlňovať, pretože sa
to stalo pre moje dobro.“ Prekvapený kráľ však krútil hlavou: „Ako
to?“ Sluha odpovedal: „Bolo to pre moje dobro, pretože v opačnom
prípade by som bol s vami a ľudožrúti by zistili, že mám všetky prsty,
a zjedli by ma namiesto vás.“
Liturgia: Hlas 1. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár
z hlasu a z Počatia, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, kondák z Počatia.
Ostatné menlivé časti z hlasu a z utorka (HS: 143, 156, 277; PZ: 96, 110,
248; HP: 97, 261)
Matúš Nastišin

PONDELOK 24. september

Prvomučenica a apoštolom rovná Tekla
Čítania: Flp 1, 1 – 7, zač. 235; Lk 4, 38 – 44, zač. 16
... utiahol sa na pusté miesto... (Lk 4, 42)
Žijeme vo veľmi uponáhľanej dobe. Neraz sme večer úplne vyčerpaní.
Mali by sme ísť čím skôr spať, no práve vtedy nám padne zrak
na televízor, počítač alebo mobil. A tak namiesto oddychu nasávame
zo všetkej tejto modernej techniky množstvo informácií a hluku.
Zaspávame unavení ešte viac a s hlavou plnou neutriedených
informácií. Ježiš nám dáva návod, ako si dobre oddýchnuť a načerpať
nových síl. Často vyhľadával pusté miesta, kde sa mohol stíšiť,
zhovárať sa so svojím Otcom a oddýchnuť si. Potrebujeme ticho!
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 25. september

Prepodobná Eufrozína
Čítania: Flp 1, 8 – 14, zač. 236; Lk 5, 12 – 16, zač. 18
Chcem, buď čistý! (Lk 5, 13)
Čistota, pol života. Túto vetu si pamätám ešte z materskej školy.
Neustále nám učiteľky pripomínali, aby sme si umývali ruky.
Zakaždým, keď sme prišli z ihriska, keď sme modelovali alebo
maľovali. O čistotu tela sa dôkladne staráme, ale čo naša duša? Pri
krste sme dostali biele rúcho, no aj ono sa občas zašpiní od hriechu.
Nechoďme špinaví, operme si ho vo sviatosti zmierenia.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ:
109; HP: 110)

STREDA 26. september

Odchod do večnosti apoštola a evanjelistu Jána Teológa
Čítania: Flp 1, 12 – 20a, zač. 237; Lk 5, 33 – 39, zač. 21 (rad.); 1 Jn 4, 12 –
19, zač. 73b; Jn 19, 25 – 27; 21, 24 – 25, zač. 61 (svätému)
Ale nové víno treba naliať do nových mechov. (Lk 5, 38)
Starší ľudia neradi prijímajú nové veci. Hovoria: „Nepotrebujeme
nové, so starými sme spokojní. Zvykli sme si na nich.“ Podobne
konali aj farizeji, ktorí sa pridŕžali starého učenia a neboli schopní
prijať nové učenie Ježišovo. Majme odvahu vzdať sa starého života
a vykročme do nového života s Ježišom.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 278; PZ: 249; HP: 262)
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ŠTVRTOK 27. september

Mučeníci Kallistrat a spol.
Čítania: Flp 1, 20b – 27a, zač. 238; Lk 6, 12 – 19, zač. 23
... vyvolil si z nich dvanástich... (Lk 6, 13)
Firmy si vyberajú z uchádzačov o zamestnanie len tých najlepších.
Športové kluby vyhľadávajú tých najtalentovanejších športovcov.
Dnešný svet si žiada ľudí, ktorí sú „naj“. Ježiš si za svojich apoštolov
nevybral „naj“ ľudí. On si vybral ľudí jednoduchých, ničím
výnimočných, a učil ich. Každý z nás je povolaný stať sa Ježišovým
učeníkom, ktorý ho bude počúvať a učiť sa od neho.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ:
112; HP: 113)

PIATOK 28. september

Prepodobný vyznávač Charitón
Čítania: Flp 1, 27 – 2, 4, zač. 239; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (rad.); 2 Kor 4,
6 – 15, zač. 176; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (prepodobnému)
A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala
z neho sila a uzdravovala všetkých. (Lk 6, 19)
Ak po niečom túžime, snažíme sa vynaložiť veľké úsilie a robíme
všetko preto, aby sme to dosiahli. Možno niečo vlastniť, niekam
ísť, s niekým sa stretnúť. Sporíme si peniaze, obetujeme čas, a to
všetko preto, aby sme dosiahli to, po čom tak veľmi túžime. Ľudia
prichádzali za Ježišom aj z veľkej diaľky, pretože sa s ním chceli
stretnúť, dotknúť sa ho. Aj my prichádzajme k Ježišovi a s vierou
sa ho dotýkajme, v Božom slove, v Eucharistii, v maličkých, ktorí
potrebujú pomoc.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 279; PZ: 251; HP: 264)

SOBOTA 29. september

Prepodobný Kyriak Pustovník
Čítania: 1 Kor 15, 58 – 16, 3, zač. 164; Lk 5, 17 – 26, zač. 19 (rad.); Flp 2,
12 – 16a, zač. 241; Lk 6, 24 – 30, zač. 25 (rad. z nasled. pondelka)
Milujte svojich nepriateľov... (Lk 6, 27)
Keď bol 13. mája 1981 spáchaný atentát na pápeža Jána Pavla II.,
jeho prvé slová, keď sa prebral v nemocnici, boli: „Odpúšťam
tomu, kto na mňa strieľal, a modlím sa za neho.“ A keď sa zotavil,
svojho atentátnika navštívil vo väzení a odpustil mu osobne.
Milovať nepriateľov a odpúšťať im to nedokážeme sami od seba.
Len s Ježišom v srdci dokážeme povedať nepriateľovi: „Odpúšťam
a milujem.“
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ:
115; HP: 115)

NEDEĽA 30. september

Devätnásta nedeľa po Päťdesiatnici
Hieromučeník Gregor Arménsky
Čítania: 2 Kor 11, 31 – 12, 9, zač. 194; Lk 6, 31 – 36, zač. 26
Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! (Lk 6, 31)
Zlaté pravidlo spolunažívania. No bez lásky by to nebolo zlaté
pravidlo. Láska je tá, ktorá vytvára nádherné a harmonické vzťahy. Je
tak málo lásky medzi nami. Začnime od seba. My milujme prví, my
odpúšťajme prví. Konajme dobro a dobro sa nám vráti. Dávajme lásku
a láska sa nám vráti.
Vo filme Pošli to ďalej siedmaci, medzi nimi aj Trevor, dostali
za domácu úlohu vymyslieť, ako zmeniť svet okolo seba. Trevor
vymyslel nádherný plán. Našiel vo svojom okolí troch ľudí, ktorým
pomohol. Za svoju pomoc nechcel nič, len aby to poslali ďalej, aby aj
oni pomohli ďalším trom ľuďom. A tak sa to dobro, tá láska, ktorú
prejavil na začiatku tento chlapec, začala šíriť. Často sa nám môže
zdať, že nič nezmôžeme, že naša snaha nemá zmysel, ale nenechajme

www.casopisslovo.sk

sa znechutiť. Boh je láska. Prichádzajme k tomuto nekonečnému
žriedlu lásky, čerpajme, aby sme ju mohli „posielať ďalej“.
Liturgia: Hlas 2. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné menlivé
časti z hlasu (HS: 144; PZ: 97; HP: 98)

PONDELOK 1. október

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa
Čítania: Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54
Blahoslavený život, ktorý ťa nosil,
a prsia, ktoré si požíval. (Lk 11, 27)
Aká nádherná chvála pre Máriu,
Ježišovu matku. Mama je tá, ktorá
deväť mesiacov nosí pod srdcom
svoje dieťa. Po narodení ho kŕmi
materským mliekom a stará sa oň.
Miluje svoje dieťa, ochraňuje ho
a chce preň len to najlepšie. Aj nás
porodila a vychovala naša pozemská
mama. Buďme jej vďační za všetky
tie prebdené noci, za jej námahu,
za jej lásku. Nezabúdajme však ani
na svoju nebeskú Matku, ktorú nám
daroval Ježiš, keď zomieral na kríži.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Menlivé časti zo sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo
sviatku. Myrovanie (HS: 281; PZ: 252; HP: 265)

UTOROK 2. október

Hieromučeník Cyprián
Čítania: Flp 2, 16b – 23, zač. 242; Lk 6, 37 – 45, zač. 27
Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno
nezbadáš? (Lk 6, 41)
Na duchovných cvičeniach nám psychiater Max Kašparů predviedol
jednu aktivitu, ktorá veľmi úzko súvisí s týmto citátom o smietke
a o brvne v oku. Ukázal na niekoho prstom a začal vymenovávať jeho
chyby. No potom náš zrak upriamil na tri prsty jeho ruky, ktoré v tej
istej chvíli ukazovali naňho. Povedal, že ak na niekoho ukazujeme
prstom, tri prsty ukazujú na nás. Ak na niekom vidíme chybu, najprv
sa máme pozrieť na seba. Pravdepodobne ich tu nájdeme viac.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ:
109; HP: 110)

STREDA 3. október

Hieromučeník Dionýz Areopagita
Čítania: Flp 2, 24 – 30, zač. 243; Lk 6, 46 – 7, 1, zač. 28
Hlboko kopal a základy položil na skale. (Lk 6, 48)
So stavaním domu je to ako so vzťahmi. Vzťahy budujeme celý život.
Niektoré sú hlboké, priateľské a niektoré sú len také povrchné.
Dobrých priateľov máme málo, známych máme veľa. Až keď príde
skúška, vtedy zistíme, aké sú tie naše vzťahy. Vzťah s Bohom takisto
budujeme. Nebudujme ho len povrchne, na piesku, ale kopme
hlboko, na skalu a budeme pevne stáť v každej skúške, pretože nás
bude držať náš Pán.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ:
111; HP: 112)

ŠTVRTOK 4. október

Hieromučeník Hierotej
Čítania: Flp 3, 1 – 8, zač. 244; Lk 7, 17 – 30, zač. 31

2018 / 18 – 19

Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi
vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. (Lk 7, 22)
Mesiášske skutky, skutky, ktoré bude konať skutočný Mesiáš –
záchranca. Bude uzdravovať, bude kriesiť mŕtvych, bude rozdávať
nádej, radosť a odpustenie hriechov. Ježiš je týmto Mesiášom, no
zákonníci a farizeji ho neprijali. Pohoršovali sa na ňom. Prijmime
Ježiša za nášho mesiáša. On nás prišiel zachrániť, uzdraviť a vzkriesiť
z mŕtvych.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ:
112; HP: 113)

PIATOK 5. október

Mučenica Charitína
Čítania: Flp 3, 8b – 19, zač. 245; Lk 7, 31 – 35, zač. 32
Komuže prirovnám ľudí tohto pokolenia? Komu sú podobní?
Podobajú sa deťom... (Lk 7, 31)
Deti sú často nerozhodné. Nevedia si vybrať. A keď si nakoniec
vyberú, tak úplne niečo iné, ako im ponúkame. „Prosíš si
palacinky s džemom alebo s nutelou?“ „Ja by som si radšej dal
halušky.“ Takto vymýšľame často aj my dospelí. Aj chceme
kráčať za Ježišom, ale chceme žiť aj svoj starý život. Vyberáme si
akúsi „zlatú strednú cestu“. No v duchovnom živote takáto cesta
neexistuje. Buď naše slobodné áno, alebo slobodné nie.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 6. október

Apoštol Tomáš
Čítania: 2 Kor 1, 8 – 11, zač. 168; Lk 5, 27 – 32, zač. 20 (rad.); 1 Kor 4,
9 – 16, zač. 131; Jn 20, 19 – 31, zač. 65 (apoštolovi)
Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. (Lk 5, 31)
Chorý človek navštívi svojho lekára, pretože mu môže pomôcť. No je
zlé, ak si človek nechce priznať, že je chorý, alebo prehliada príznaky
choroby. Vtedy nejde za lekárom a nemôže mu byť poskytnutá
pomoc. Mnoho ľudí nevidí alebo nechce vidieť najzákernejšiu
chorobu svojej duše – hriech. A hriech = smrť. Pane, lekár duší a tiel,
uzdrav náš duchovný zrak, aby sme videli svoje hriechy, aby si nás
mohol uzdraviť.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 282; PZ: 254; HP: 267)

NEDEĽA 7. október

Dvadsiata nedeľa po Päťdesiatnici
Mučeníci Sergej a Bakchus
Čítania: Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Lk 7, 11 – 16, zač. 30
Mládenec, hovorím ti, vstaň! (Lk 7, 14)
Bola tuhá zima a chlapi opäť, tak ako každý deň, sedeli v hostinci
na železničnej stanici. Popíjali niečo „na zahriatie“, pretože od rána
zvážali drevo z hôr a nakladali ho do vagónov. No jeden z nich pil iba
čaj. Chodil do hostinca len občas. Bol to Ivan, ktorý jazdil tatrovkou.
Kolega Fero mu vraví: „Počuj, Ivan, mal by si častejšie prísť medzi nás.
Neviem, čo vidíš na tom kostole, že doňho chodíš každý deň.“ Ivan
mu odpovedal: „Fero, nechaj sa ukrižovať, zomri na kríži a na tretí
deň vstaň z mŕtvych. Ak toto dokážeš, ja už viac nebudem chodiť
do kostola, ale s tebou do krčmy.“ Ježišov najväčší zázrak, ktorý
vykonal, bol, že na tretí deň vstal z mŕtvych. A toto vzkriesenie chce
urobiť s každým jedným z nás. Chce a môže nás previesť zo smrti
do života, z otroctva hriechu na slobodu, z tmy do svetla.
Liturgia: Hlas 3. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné menlivé
časti z hlasu (HS: 145; PZ: 99; HP: 100)
Patrik Palčo
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PONDELOK 8. október

Prepodobná Pelágia
Čítania: Flp 4, 10 – 23, zač. 248; Lk 7, 36 – 50, zač. 33
Ježiš mu vravel: „Šimon, mám ti niečo povedať.“ (Lk 7, 50)
Koľko výčitiek dostáva Šimon. Prečo? Robí veľké gesto, ale nie
pravdivé. V jeho dome sa odohráva to, čo veľakrát sami robíme.
Všímame si ľudí, pohoršujeme sa, lebo si myslíme, že vieme pravdu,
kto aký je. Ježiša pozýva farizej, ale prijíma ho a lásku mu preukazuje
hriešnik. Vždy si môžeme nájsť dôvod, prečo neurobiť dobro. Ale
ako ináč sa svet naplní vôňou evanjelia? Aj dnes buďme vnímaví
na Ježišovu odpoveď.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 9. október

Apoštol Jakub Alfejov
Čítania: Kol 1, 1 – 2. 7 – 11, zač. 249; Lk 8, 1 – 3, zač. 34 (rad.); 1 Kor 4,
9 – 16, zač. 131; Lk 10, 16 – 21, zač. 51a (apoštolovi)
Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium
o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb... (Lk 8, 1)
Záverečné titulky filmov nás málokedy zaujímajú. Dnes ako titulky
čítame mená žien, ktoré sprevádzali Ježiša a pomáhali mu. Zažili
lásku a odpovedajú láskou. Kým toto nezažiješ, tak robíš len obchod,
predávaš a kupuješ, nie si schopný slúžiť, pomáhať a obetovať sa.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 283; PZ: 255; HP: 268)

STREDA 10. október

Mučeníci Eulampios a Eulampia
Čítania: Kol 1, 18 – 23, zač. 251; Lk 8, 22 – 25, zač. 37
V istý deň nastúpil on i jeho učeníci na loď; a povedal im: „Preplavme sa na druhý breh jazera. (Lk 8, 22)
Ježiš rozkazuje, kam treba ísť, a potom rozkazuje vetru i vode.
Prináša pokoj a istotu. Prijmi ho ako Spasiteľa pre svoj život. Každý
deň ti hovorí, ktorým smerom máš ísť. Neboj sa, lebo on má moc
utíšiť každú búrku života. Koho dnes počúvam? S kým prechádzam
životom? Odpoveďou môžeš vyriešiť každú neistotu a životný strach.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ:
111; HP: 112)

ŠTVRTOK 11. október

Apoštol Filip, jeden zo siedmich
diakonov
Čítania: Kol 1, 24 – 29, zač. 252; Lk 9,
7 – 11, zač. 41 (rad.); Sk 8, 26 – 39, zač.
20; Lk 10, 1 – 15, zač. 50 (apoštolovi)
A Herodes vravel: „Jána som dal
ja sťať. Kto teda je ten, čo o ňom
počúvam také veci?“ A chcel ho
vidieť. (Lk 9, 9)
Problém identity Ježiša sa otvoril
otázkou Jána Krstiteľa: „Kto si ty?“
Pýta sa a čaká odpoveď. Herodes
si odpovedá sám. On nepotrebuje
odpoveď. Znepokojí sa, až keď
počúva, že niekto vstal z mŕtvych.
Človek žijúci v hriechu nepočíta
s večnosťou. Kým je pre mňa Ježiš?
Čo o ňom každý deň počúvam a ako
o ňom rozmýšľam?
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Liturgia: Každodenné antifóny. Tropár zo štvrtka a Filipovi, kondák
zo štvrtka, Sláva, kondák Filipovi, I teraz, podľa predpisu. Ostatné
menlivé časti zo štvrtka (HS: 157, 286; PZ: 112, 258; HP: 113, 271)

PIATOK 12. október

Mučeníci Probus a spol.
Čítania: Kol 2, 1 – 7, zač. 253; Lk 9, 12b – 18a, zač. 42
Rozpusť zástup, nech sa rozídu do okolitých dedín a osád pohľadať
si nocľah a jedlo, lebo tu sme na pustom mieste. (Lk 9, 12b)
Kedy si sa v živote ocitol na pustom mieste? Nie čo sa týka
jedla či vody, ale čo sa týka vzťahov, viery, lásky či pochopenia.
Spomínaš si na tie chvíle? Takéto pusté miesta v živote má Boh
moc premeniť na miesta radosti a požehnania. Vďaka ti, Pane,
za Cirkev, za spoločenstvo, kde sa o tvojej moci môžeme stále nanovo
presvedčiť.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 13. október

Mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika
Čítania: 2 Kor 3, 12 – 18, zač. 174; Lk 6, 1 – 10, zač. 22
Tu niektorí farizeji povedali: „Prečo robíte, čo v sobotu neslobodno?“ (Lk 6, 2)
Ježiš vedel, že má pred sebou expertov na zákon, ale vedel aj to, že sú
slabí v láske, a preto takto rozmýšľajú a pohoršujú sa na konaní jeho
učeníkov. Takýchto odborníkov na všetko máme všade okolo seba.
Všetko vedia, všetko môžu, nikto nemá správny názor. Ježiš ťa dnes
spoločne s nimi pozýva zhodnotiť situáciu. Nenechaj sa oklamať.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ:
115; HP: 115)

NEDEĽA 14. október

Dvadsiata prvá nedeľa po Päťdesiatnici
Nedeľa svätých otcov Siedmeho všeobecného snemu
Čítania: Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Lk 8, 5 – 15, zač. 35 (rad.); Hebr 13,
7 – 16, zač. 334; Jn 17, 1 – 13, zač. 56 (otcom)
Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal
vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal
u teba skôr, ako bol svet. (Jn 17, 4 – 5)
Po vojne už je každý generál. Keď teraz čítame či počúvame Ježišovu
veľkňazskú modlitbu, vieme už, ako to všetko dopadlo. Vieme, že
Otec oslávil Syna. Radi a v pokoji na toto evanjelium zaspievame:
„Sláva tebe, Pane, sláva tebe!“ Ide o to, či slová tejto modlitby
vnímame ako oslavu pre svoju bolesť, pre situácie, ktoré sú krížom
nášho života. Ježiš sa túto modlitbu modlí pred svojou smrťou. Keď
svätý Ján písal toto evanjelium, bolo mu jasné, že sláva Ježiša Krista
išla cez jeho kríž. Cez utrpenie a smrť na kríži. Čo teda znamená
osláviť Boha? Ježiš svojho Otca oslávil na kríži. Nezaprel svojho
Otca. Nezaprel kríž a na svojom kríži sa priznal ku každému z nás.
Takto nás aj dnes pozýva k tomuto dôležitému postoju – nezaprieť
Boha vo svojom povolaní, v škole, v práci, v manželstve, vo svojich
povinnostiach, ale aj v obchode či v autobuse. Často vnímame
kresťanstvo iba ako spôsob, ako byť dobrým človekom. Ale aj pohan,
aj neveriaci človek môže byť dobrý. Kresťan však rozumie krížu a vie,
k čomu ho kríž pozýva. A to je podstatný rozdiel v pohľade na život
a na všetky udalosti života. V tom je večný život – aby sme poznali
Otca – toto znamená osláviť Boha. Buďme dôslední v zachovávaní
slova, tak ho oslávime.
Liturgia: Hlas 4. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár
z hlasu a otcom, kondák z hlasu, Sláva, kondák otcom, I teraz, podľa
predpisu. Ostatné menlivé časti z hlasu a otcom (HS: 147, 285; PZ:
100, 257; HP: 101, 270)
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PONDELOK 15. október

Prepodobný Eutymios Nový
Čítania: Kol 2, 13 – 20, zač. 255; Lk 9, 18 – 22, zač. 43
Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho
zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. (Lk 9, 22)
Znakom vplyvu a moci nie je utrpenie, bolesť alebo utiahnutosť.
No okolo seba vidíme to, ako si navzájom dokazujeme svoje pozície
a istoty. Iba keď prijmeš Krista ako toho, ktorý ťa prevádza životom
aj cez bolesť, aj cez utrpenie, iba vtedy zažiješ ozajstnú moc
zmŕtvychvstania. Vtedy nebudeš mať problém s odpoveďou.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 16. október

PIATOK 19. október

Prorok Joel
Čítania: Kol 4, 10 – 18, zač. 261; Lk 10, 1 – 15, zač. 50
Potom si Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich
poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa
sám chystal ísť. (Lk 10, 1)
Pán si vyvolil apoštolov, poslal ich, tak sa rozišli na ohlasovanie.
Cirkev nie je apoštolská preto, že patrí apoštolom alebo že v nej
boli apoštoli. Ty máš byť apoštolom svojej doby. Vykročiť s Pánom
a ohlasovať Pána. Nemáš sa spoliehať na nič, nič si nebrať, vedieť sa
oprieť o Boha a o jeho slovo.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 20. október

Mučeník Longín Stotník
Prepodobná Paraskeva Trnovská (preložené zo 14.10.)
Čítania: Kol 2, 20 – 3, 3, zač. 256; Lk 9, 23 – 27, zač. 44
Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj
kríž a nasleduje ma. (Lk 9, 23)
Všetkým tým, čo človek robí, potvrdzuje seba. Ježišova výzva znie
presne opačne – zaprieť sám seba. To neznamená neexistovať, zabiť
sa, ale znamená to zabiť smrť, ktorú si vymenil za život. Toto môže
v našom živote urobiť jedine Pán. On je víťazom nad smrťou a nad
hriechom, preto nás volá k nasledovaniu.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ:
109; HP: 110)

Veľkomučeník Artemios
Čítania: 2 Kor 5, 1 – 10a, zač. 178; Lk 7, 1b – 10, zač. 29
Ale povedz slovo a môj sluha ozdravie! (Lk 7, 7)
Je dôležité, aby sme vedeli čítať zázraky. Koľko sa ich určite deje
aj dnes, len ich nevieme čítať. Sústredíme sa na čosi úplne iné. Aj
Židia majú takýto pohľad. Prosia o zázrak, lebo ten človek „si to
zaslúži“. Potrebujú znova čosi vidieť. Stotník povie Ježišovi: „Povedz
slovo.“ Toto je to, čo naozaj stačí – slovo Boha. Slovo, ktoré má moc
premieňať srdce a život každého z nás.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ:
115; HP: 115)

STREDA 17. október

NEDEĽA 21. október

Prorok Ozeáš
Čítania: Kol 3, 17 – 4, 1, zač. 259; Lk 9, 44 – 50, zač. 47
Napadla im myšlienka, kto z nich je väčší. (Lk 9, 46)
Každodenná súčasť nášho života. Kto je viac? Kto je mocnejší?
Rivalita a súperenie. Vidíme to vo svete, ale aj v živote Cirkvi.
A pritom jednoduchosť a pokora je znakom vnútornej slobody.
Démon ide s človekom všade, do každej oblasti života. Jedine
do pokory nie je schopný s nami vstúpiť. V pokore spoznáme pravdu
o sebe, o svojom hriechu, a tam sa začína premena a pokánie.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ:
111; HP: 112)

ŠTVRTOK 18. október

Apoštol a evanjelista Lukáš
Čítania: Kol 4, 2 – 9, zač. 260;
Lk 9, 49 – 56, zač. 48 (rad.);
Kol 4, 5 – 9. 14. 18, zač. 260b;
Lk 10, 16 – 21, zač. 51a (apoštolovi)
No neradujte sa z toho, že sa
vám poddávajú duchovia, ale
radujte sa, že sú vaše mená
zapísané v nebi. (Lk 10, 20)
Viac sa propaguje svet zlých
ako dobrých. Koľko zla sa
ponúka v pesničkách, koľko
vulgárností obsahujú filmy,
reklamy... No je tu aj svet
dobrých, sila dobra. Boh, ktorý
je nad smrťou, nad hriechom. Dnes prijmi túto zvesť, že Ježiš je víťaz.
Kedy to prijmeš? Vtedy, keď uveríš, že si ohraničený, že veľa vecí ti
nepatrí, že mnohé situácie nezvládaš. Tam sa stretneš s víťazom.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 289; PZ: 262; HP: 275)
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Dvadsiata druhá nedeľa po Päťdesiatnici
Prepodobný Hilarión Veľký
Čítania: Gal 6, 11 – 18, zač. 215; Lk 16, 19 – 31, zač. 83
Abrahám mu odpovedal: „Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.“ (Lk 16, 29)
Text jednej piesne hovorí o tom, že ak chceš byť neviditeľný, musíš
byť chudobný. Sú to protiklady, ktoré aj priťahujú, aj odstrašujú.
Vyvoláva to akúsi tajomnosť – byť neviditeľný, ale čo z toho, keď treba
byť chudobný. To nás veľmi neláka. Podobné protiklady ponúka aj
toto evanjelium. Chudobu a bohatstvo. Jedného sa bojíme, lebo nás
to totálne obmedzuje, a po druhom túžime, lebo to znamená akúsi
istotu v tomto svete. Ziskuchtivosť niektorých ľudí uvrhla ostatných
do nedostatku a stále viac sa to znásobuje a prehlbuje. Polovica
sveta nevie „čo z rozkoše“ a druhá polovica sveta umiera od hladu
a smädu. Čo treba robiť? Aké je riešenie? Modliť sa alebo sa zháňať
za majetkom? Evanjelium nám dáva jasnú odpoveď. Nie pre majetok
bol boháč v pekle a nie pre svoju biedu bol Lazár v Abrahámovom
lone. Bohatý človek nevidel chudáka pri bráne svojho domu. Všetko,
čo mal, mu zatienilo zrak a nebol schopný vnímať biedu Lazára. Ten
zasa aj vo svojej ťažkej situácii nezlorečil, útechou mu bol Boh. Aj
dnes sme svedkami nesmierneho bohatstva a závratnej chudoby. Boh
má moc naučiť ťa deliť sa s tým, čo máš. Aby si správne videl Božie
požehnanie a vedel žehnať a rozdávať ďalej. A keď prídu v živote
chvíle, keď nebudeš mať, aby si nezávidel a nezlorečil. Boh to môže
urobiť aj v tejto chvíli, aj teraz ťa to chce nanovo učiť. Aj teraz môžeš
pozerať na všetko, čo ti Boh daroval, na všetky milosti a dobrodenia.
Nemysli na to, čo nemáš, ale na to, čo máš, a za to všetko zvelebuj
Boha.
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)
Marcel Pisio
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Ahoj, deti!
Viete, kto je apoštol? Mohli by
sme ho prirovnať k poštárovi,
ktorý roznáša cenné novinky,
listy, balíčky... No apoštol prináša samotného Krista. Aj preto vo Vyznaní viery hovoríme,
že naša Cirkev je apoštolská.

Ale vy, milovaní, pamätajte na slová, ktoré vám vopred
povedali apoštoli nášho Pána Ježiša Krista. (Fil 1, 17)

Apoštol

Vieš, ako znie slovo, ktoré sa používa
v hebrejčine na pomenovanie
apoštola? Vyrieš rébus a dozvieš sa to.
1. prípravok na vlasy
2. malá Anna
3. túliť, hladkať
4. malý Adam
5. nie bohatstvo

Nicejsko-konštantínopolské
vyznanie viery

Ten, ktorý v dôležtej
veci zastupuje iného, v jeho mene koná, uzatvára zmluvu, predstavuje toho, kto ho posiela.

Leporelo 31

.................
poštolskú
ACirkev

Patria Baránkovi
V poslednej knihe Svätého písma – Zjavení apoštola Jána – sv.
apoštol Ján opisuje vo videní nové nebo a novú zem. Vidí aj
mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha. Jeho hradby
mali dvanásť základných kameňov, na ktorých boli napísané
mená dvanástich Baránkových apoštolov. Poznáš ich?

Píše a kreslí Dada Kolesárová.

SLOVO DEŤOM

detská

Prvý medzi apoštolmi
Úplne prvý bol apoštol Andrej, ale výnimočné
miesto medzi dvanástimi pripadlo Petrovi. Prečo?
To presne nevieme. Ježiš si ho jednoducho vybral.
Svätého Petra nazývame aj prvý pápež. Všetci ďalší
pápeži sú nástupcovia apoštolov. Skús zoradiť
rímskych pápežov od najstaršieho po súčasného.

Urob si: Na webovej stránke
Slova (alebo facebooku)
nájdeš obrázok baránka
s dvanástimi dielikmi
puzzle. Vytlač si ho,
vystrihni jednotlivé
diely, poskladaj
a prilep ich do
baránkovho telíčka.
Na druhú stranu
napíš mená
apoštolov.

Ján Pavol II., sv. Kliment,
sv. Peter, Gregor X., František,
Pavol VI., Benedikt XVI.,
Lev XIII.

Komiks
Nerozumiem, prečo biskup
takto rozhodol!
Ja
som sa
Je to poriadna
rozhodol,
hlúposť!
že to takto robiť
nebudem.

Príbehy poslušníka
?

Nuž, je
pravda, že nie
všetko sa nám
páči...

Pravda
je
dôležitá!
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Otče, skoro až
zatínali
päste...

Ale prečo? Veď
pravda je
naozaj...
Iba troška.

Ale mne sa
zdá, že mali
pravdu.

Uťahujete si zo
mňa?!

... veľmi
dôležitá.

Názorov je veľa a každý si
môže myslieť, že má
pravdu.
Tak potom čo s tým?
Vtedy musí
nastúpiť poslušnosť. Tá
nás posväcuje.
No ak niekto
nepočúva biskupa ako nástupcu apoštolov,
nepočúva
...
... Krista.

www.casopisslovo.sk

OZNAMY A INZERCIA

JUBILEÁ KŇAZOV
Juraj Červený, výpomocný duchovný farnosti Vranov
nad Topľou – 1. september – 80 rokov života; Ján Závacký, výpomocný duchovný farnosti Šumiac – 9. september – 70 rokov

BLAHOŽELÁME
Drahý otec Martin Gergelčík, 20.
septembra oslávite 40. narodeniny. Vyprosujeme vám veľa Božích
milostí, zdravie a pokoj. Nech vás
i vašu rodinu dobrotivý Pán Boh
na príhovor našej nebeskej Matky požehnáva svojimi milosťami.
Na mnohaja i blahaja lita, otče!
vaši veriaci z farnosti Kolonica
Ďakujeme Bohu za ten dar, že
nám syna Slavomíra Palfiho
za kňaza dal. Bože, daj mu sily,
aby vždy tebe slúžil, miloval, potešoval a chápal všetkých. Panna
Mária, ochraňuj ho a pomáhaj
mu pri zodpovednej práci v Kristovej vinici. K výročiu – 40 rokom života a 15 rokom
prijatia sviatosti Kristovho kňazstva – ti z celého srdca blahoželáme a kyticu modlitieb na prestol Bohu
za teba prinášame. Veľa Božej milosti a darov Svätého
Ducha s láskou vyprosujú rodičia, brat s manželkou
a krstné deti. Na mnohaja i blahaja lita!
Drahý náš otec Slavomír Palfi, ďakujeme dobrotivému
Bohu za 40 rokov vášho života, ktorých sa dožívate 2.
októbra. Zároveň ste si tohto roka pripomenuli aj 15
rokov kňazskej služby. Ste pre nás veľkým darom. Vážime si vašu oduševnenosť pre Božiu službu v našej farnosti. Každý váš príhovor je sprítomnením Božej lásky.
Učíte nás nielen slovom, ale aj svojím životom milovať
Boha a mať s ním živý vzťah. Prajeme vám do ďalších
rokov veľa duchovných síl do práce v Božej vinici a naplnenie Svätým Duchom pre správne vedenie svojich
farníkov. Vyprosujeme vám požehnanie Ježiša Krista
a ochranu Preblahoslavenej Panny Márie. Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci zo Sabinova
SPOMÍNAME
9. októbra si pripomíname piate
výročie úmrtia nášho drahého
manžela, otca, dedka a pradedka
Alberta Ivanova z Vyšného Kazimíra. S láskou, vďakou a modlitbou na neho spomíname a myslíme, lebo nám veľmi chýba.
manželka Mária, dcéry Milka, Gabika,
Marienka a Renátka s rodinami
OZNAMY
Bioetická konferencia
Úrad pre apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze pozýva na bioetickú konferenciu pre farmaceutov,
laborantov a študentov farmácie, zameranú na prob-
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lematiku homeopatie, ktorá sa uskutoční 13. októbra
v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach (na Hlavnej ulici 89). Účastnícky poplatok je 10 eur. Informácie
možno získať na adrese: edilekaren@gmail.com.
Program:
08.30 Registrácia
09.00 Privítanie
09.05 Ondrej Sukeľ: Homeopatia z pohľadu farmaceu
ta a diskusia
10.45 Matúš Marcin: Homeopatia z pohľadu exorcistu
a diskusia
12.30 Obed, prestávka (čas na oddych, rozhovory)
14.00 Kornel Brosch: Odvaha pre dobro a diskusia
Víkend Otec a dcéra
Viete, že otec je pre dcéru prvý veľmi dôležitý muž
v jej živote a je vzorom pre jej budúceho partnera?
Dievčatá si v tomto veku vytvárajú mužské vzory, veľa
pozorujú a vnímajú. Je dôležité, aby vás vaše dcéry videli ako skutočných chlapov v chlapskom spoločenstve.
Pozývame otcov a ich dcéry (13 – 18 rokov) na spoločný zážitkovo-dobrodružný víkend. Program je založený
na vzájomnom prežívaní spoločného času otca s dcérou s cieľom nájsť novú kvalitu svojho vzťahu.
Termín: 13. – 16. september 2018
Miesto: Pastoračné centrum Jonatán, Pruské
Cena: 135 eur/pár
Pre prihlásenie vyplňte prihlášku, informácie získate aj
na info@cprtrencin.sk, tel.: 0940 785 275.
Seminár Nevyhoriteľní
Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina v Bratislave všetkých pozýva 14. septembra na seminár Nevyhoriteľní.
Spolu budeme hľadať cestu k tomu, ako sa stať nevyhoriteľnými. Ako sa uprostred náporu zastaviť a nájsť
vnútornú silu a múdrosť vidieť veci z perspektívy orla
a nie zajaca, ktorý je stále v behu. Ak sa naučíme žiť
a pracovať ako nevyhoriteľní, profitovať z toho budeme nielen my, ale aj naše rodiny, kolegovia či podriadení.
Pozývame vás na seminár o tom, ako horieť, a nevyhorieť v rýchlom svete biznisu.
Rečníci: Marián Kolník, Vladimír Maslák, Ján Košturiak,
Mário Tomášik

Cena vstupného na seminár je 60 eur pre vopred registrovaných účastníkov.
Prihlasovanie cez internet je možné do 9. septembra.
Vstupné na mieste je 80 eur.
V prípade otázok nás kontaktujte na info@rozvijame.
sk. Viac na www.martindom.sk.
Víkendová oáza pre bezdetných manželov
Tých, ktorí potrebujú nové impulzy, chcú zrelo čeliť
budúcnosti, hľadajú nový prameň radosti a duchovné
osvieženie, srdečne pozývame na víkendovú oázu pre
bezdetných manželov.
Téma: Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. (Rim
8, 28)
Hostia: Miriam Varšová: Láska a plodnosť idú (aj) cez
žalúdok; Kamil a Soňa Vancákovci: Päť jazykov lásky;
Jozef a Iveta Rjaškovci: Náš príbeh adopcie
Kde: Penzión Augustineum, Bardejovské Kúpele
Kedy: 28. – 30. september 2018
Cena: 120 eur/pár
Viac informácií: vikend.manzelia@gmail.com
INZERCIA
Ponúkam prácu maliarom, natieračom, živnostníkom,
dlhodobo. Volať: 0905 389 162
VÝROBA A OPRAVA VITRÁŽÍ
WWW.PROMONTGLASS.SK
Mobil: 0918 623 064
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

TV LUX
02.25 Otec Ivan – dokument 08.20
Starý zákon: Samuel a kráľ Izraela 14.25 Otec Ivan R 22.00
Príbehy anjelov – dokument
J11.09. (utorok) 08.20 Starý zákon: Šaul je porazený 10.30
Otec Ivan R 13.25 Quo vadis s Maxom Kašparů 20.55
Gréckokatolícky magazín
J12.09. (streda) 03.15 Akatist 16.05 GkM R 20.20 PKP
20.30 Pápež František: Vlastnými slovami – dokument
J13.09. (štvrtok) 04.00 GkM R 08.20 Starý zákon: Kráľ
a Betsabe 10.50 PKP 17.00 PKP
J14.09. (piatok) 16.55 Vzkriesenie – dokument 17.30
Turínske plátno: História tajomstva – dokument 20.30
Matka Sedembolestná – dokument
J15.09. (sobota) 10.10 GkM R 14.00 Vzkriesenie R 14.30
Pápež František v Palerme 20.30 Biblia: Jeremiáš – film
J16.09. (nedeľa) 08.35 GkM R 21.45 Vzkriesenie R 23.05
Quo vadis s Maxom Kašparů
J17.09. (pondelok) 11.00 Turínske plátno: História tajomstva 22.00 Pod sudánskym slnkom – dokument
J18.09. (utorok) 13.25 Quo vadis s Maxom Kašparů 20.55
Gréckokatolícky magazín 21.15 Spojení oceánom
J19.09. (streda) 03.15 Akatist 16.05 GkM R 16.25 Guru
alebo Ježiš – dokument 20.20 PKP R
J10.09. (pondelok)

::

::

::

::

04.00 GkM R 08.20 Starý zákon 10.50
PKP 17.00 PKP R 21.50 Rehoľná abeceda: Strážca času
– dokument
J20.09. (štvrtok)

J21.09. (piatok) 17.10 Palestína a Izrael – dokument 20.30
Svätý Ľudovít Mária Grignion de Montfort – dokument
J22.09. (sobota) 10.10 GkM R 11.55 PKP 13.30 Apoštolská
cesta pápeža Františka do Litvy a Estónska 20.30 Svätá
Bernadeta z Lúrd – film 2
J23.09. (nedeľa) 08.00 Klbko – detský program 08.35
GkM R 23.05 Quo vadis s Maxom Kašparů
J24.09. (pondelok) 08.20 Starý zákon 14.10 Všetky stvorenia dobrorečte Pánovi – dokument
J25.09. (utorok) 14.10 Rehoľná abeceda: Strážca času
20.55 Gréckokatolícky magazín
J26.09. (streda) 03.15 Akatist 08.20 Starý zákon 16.25
Keď láska víťazí – dokument 20.20 PKP 21.30 Jeden
na jedného
J27.09. (štvrtok) 04.00 GkM R 10.50 PKP 16.30 Iba škola
– publicistika 16.45 Spolu
J28.09. (piatok) 16.55 Vnemy – vzdelávací program 17.30
Príbehy písané životom: Rozvody – dok. 20.20 PKP R
20.30 Svätá Jana z Arku: Pod vlajkou viery – dokument 12
J29.09. (sobota) 08.00 Klbko 10.10 GkM R 11.55 PKP
14.00 Akatist 20.30 Cristiada: Na väčšiu česť a slávu – film
J30.09. (nedeľa) 08.35 GkM R 16.00 Slovo v obraze:
Prichádzanie 20.30 Na ceste v rodine

TV NOE
06.20 Štefan Esztergályos – svedectvo
10.10 Biblická studna 11.15 Ars Vaticana 15.40 Století
Andělky – dok. 18.00 Záblesky nad Andami – dok.

J07.09. (piatok)

SLOVO V KULTÚRE

Docat, Sociálna náuka Cirkvi
pre mladých
„Želal by som si milión mladých kresťanov, najlepšie
celú jednu generáciu, ktorá by bola pre svojich súčasníkov ,chodiacou sociálnou náukou‘,“ napísal v úvode Svätý Otec František, ktorý túži po tom, aby mladí nezostali
iba pri slovách a diskusiách, ale aby vlastnými silami
menili svet na lepší. Docat je ďalší titul z obľúbenej
edície Youcat. Zrozumiteľne prostredníctvom 328 precízne formulovaných
otázok a odpovedí približuje mladým ľuďom náuku o spoločnosti a sociálnu náuku Katolíckej cirkvi. Ide o konkrétne témy súvisiace s každodenným
životom – prácu, rodinu, otázky mieru a vojny či životného prostredia.
V slovenčine vydal Docat Spolok sv. Vojtecha a predstavil ho na Národnom stretnutí mladých P18 v Prešove. (Martina Grochálová)

Čierna Madona
Historické fakty z dejín strednej Európy
16. – 17. storočia v súvislostiach, o ktorých sa v dejepise neučí. Atraktívna,
v audiovizuálnom diele dosiaľ nespracovaná téma, v ktorej je Slovensko
akcentované v kontexte stredoeurópskych dejín s dôrazom na mariánsku
úctu vyjadrenú kutom čiernej madony a jej význam v kultúre a histórii
Európy. To je v skratke charakteristika dokumentárneho filmu RTVS, ktorý
Slovenská televízia odvysiela na sviatok Sedembolestnej Panny Márie,
patrónky Slovenska 15. septembra o 23.30 h na Dvojke STV. Takmer
70-minútový dokument ponúka v známom historickom rámci zasadené
neznáme príbehy o nadprirodzenej pomoci Loretánskej Panny Márie,
ktoré sa zachovali väčšinou v tradícii a v ústnom podaní. (TK KBS)
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J08.09. (sobota) 06.45 Zambijský bambo – dokument
07.10 Odsouzena za vlastizradu – film 07.30 Na pořadu
rodina (19) 11.00 Do varu s Maxem Kašparů (1) 18.50
Se salesiány na jihu Madagaskaru
J09.09. (nedeľa) 06.05 Ars Vatikana 06.50 Děti ulice –
dokument 08.20 Řeckokatolický magazín (ŘkM) R 16.40
Muzikál Judit 18.00 Noeland (55) 20.00 Ježíš – príbeh
J10.09. (pondelok) 07.20 Mosambik: Cipriano – dokument
09.20 Život ve vztahu 13.20 Bělorusko: Květ mezi trny –
dokument 20.00 Milion hostií – španielsky dokument
J11.09. (utorok) 13.00 Údolí růží 18.30 Od slunéčka
do tmy: O prokletém fojtovi – rozprávka 20.00 Výpravy
do divočiny 21.05 Řeckokatolický magazín
J12.09. (streda) 08.20 Bible pro Severní Koreu – dokument
11.00 Více než chrám: Jednota různeho – dokument
15.10 Velehradská zastavení: Slavení východní liturgie
J13.09. (štvrtok) 09.30 Místa spojená se sv. Františkem
Saleským a jeho poselství – dokument 15.40 ŘkM R 18.40
Sedmihlásky (135) 21.20 Bazilika s tajemným světlem (3)
J14.09. (piatok) 06.25 Vychutnej si víru 07.15 Skryté poklady: Roman – svedectvo 10.40 Velehrad v době nesvobody
– dokument 12.50 Causa Carnivora – dokument 17.55
Šahbáz Bhattí, muž, který měl sen: Pákistán – príbeh
18.55 Kazachstán, poutní kostel – dokument
J15.09. (sobota) 06.35 Pomáhá srdcem – dokument
11.00 Pápež František na Sicílii 17.00 Setkání s mládeží
v Palermu: Papež František na Sicílii 18.30 Od slunéčka
do tmy: Odraný kůň – rozprávka 18.45 Vychutnej si víru
20.00 Ostrov mnichů – dokumentární film 23.30 ŘkM R
J16.09. (nedeľa) 09.15 ŘkM R 10.00 Mše svatá z Kaple
Panny Marie Karmelské 12.40 Světlo pro Evropu: Brexit

Nebeské zázraky
V roku 2016 vydavateľstvo Bonton Film predstavilo
filmovému divákovi Nebeské zázraky – dojemný film
natočený podľa skutočnej udalosti. Režisérka Patricia Riggenová sa nechala inšpirovať príbehom desaťročného dievčatka. Harmonickej veriacej rodine
Beamovcov sa zrúti dovtedajší svet, keď lekári zistia,
že trpí nevyliečiteľnou poruchou trávenia. Rozhodnú
sa bojovať. Keď už dochádzajú sily, Anna (Kylie Rogersová) spadne z deväťmetrovej výšky na hlavu. A aj všetko ostatné je hore nohami. To, čo
príde potom, znova navracia ľuďom vieru a nádej. Vo filme sa stretnete
s výborným výkonom Jennifer Garnerovej (mama Christy), Martina Hendersona (otec Kevin), Queen Latifahovej (teta Angela), Eugenia Derbeza
(Dr. Nurko) a ďalších. (Dada Kolesárová)

Slnovrat: “20”
K okrúhlinám skupiny Slnovrat vyšlo vo vydavateľstve
AZCD Brno v ostatných dňoch CD s názvom “20”,
na ktorom nájdete 13 piesní tejto už zrelej hudobnej
zostavy. Skupina vznikla v roku 1998. Prvým impulzom na založenie skupiny bolo priateľstvo a hudba,
ktoré spájali súčasného manažéra skupiny Slnovrat Ota Domarackého
a lídra Ľudovíta Billého. Od prvých začiatkov až podnes Slnovrat preferuje
vlastné autorské piesne, ktoré sú výpoveďou prežívania ich každodenného života. Skupina hrá hudbu, ktorá by sa dala označiť ako folk, miestami
prekrývajúci sa žánrami bluesu, rockenrollu či funky, jednoduchým výrazom s dôrazom na melodiku piesní. (Dada Kolesárová)

www.casopisslovo.sk

20.15 Čo o nás hovorí naše oblečenie
alebo prejavy neverbálnej komunikácie
J30.09. (nedeľa) 13.00 Zrkadlisko – rozhlasová hra

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

RTVS

LUMEN
J08.09. (sobota) 15.15 John a Stasi Eldredgeovci: Vzťahová
spiritualita 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia
z Katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach; slávi vladyka Milan Chautur
J09.09. (nedeľa) 13.00 Dcéra svetla 15.30 Dom charity
sv. Rafaela v Nitre
J10.09. (pondelok) 16.30 Starostlivosť o chrup našich detí
by sme nemali zanedbávať 20.00 Týždeň dobrovoľníctva
J11.09. (utorok) 20.00 Sedembolestná Panna Mária,
patrónka Slovenska 21.00 Magazín Umeleckého centra
F6 v Čičave o rómskej misii na Slovensku
J15.09. (sobota) 09.30 Rytierske rády na území Uhorska
10.30 Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii: Šaštín
15.15 Sedembolestná Panna Mária
J16.09. (nedeľa) 13.00 Znej pieseň Márii – rozhlasová hra
14.00 Máte v rodine člena so zdravotným postihnutím?
J17.09. (pondelok) 20.00 Emanuel Kucbel vymyslel projekt, vďaka ktorému zviditeľní študentov odborných škôl

18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá
liturgia z Prešova
J23.09. (nedeľa) 13.00 Egejskí bratia: Svätí Kozma a Damián
J22.09. (nedeľa)

Odvinula

Drobná
strieborná
minca

J09.09. (nedeľa) 10.30 Svätá omša pri príležitosti ukončenia Loretánskych dní v Skalici. Slávi: Mons. Cyril Vasiľ SJ
14.15 Orientácie 19.40 Slovo 01.05 Slovo R
J10.09. (pondelok) 13.00 Orientácie R 13.30 Cesta
J15.09. (sobota) 20.15 Slovo – príhovor Mons. Františka
Rábeka 21.45 Príbeh Márie 23.30 Čierna Madona
J16.09. (nedeľa) 13.15 Orientácie 19.40 Slovo 01.10
Slovo R
J17.09. (pondelok) 13.15 Orientácie R
J22.09. (sobota) 10.00 Priamy prenos z archijerejskej svätej liturgie z Ľutiny pri príležitosti 200. výročia zriadenia
Prešovskej eparchie
J23.09. (nedeľa) 13.25 Orientácie 13.50 Slovo 00.55
Slovo R
J24.09. (pondelok) 12.55 Orientácie R
J30.09. (nedeľa) 12.20 Televízny posol 19.50 Slovo 01.30
Slovo R
J07.10. (nedeľa)

RÁDIO REGINA
JPondelok

q

Riečne
kôrovce

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

13.00 Orientácie

Čin, úkon

2
q

17.05 Viera v živote

JUtorok

JNedeľa

3

Los Angeles

08.05 Štefan Chrappa: Hosť nedeľného rána
J09.09. (nedeľa) 09.05 Archijerejská svätá liturgia z Katedrálneho chrámu Povýšenia sv. Kríža v Bratislave 10.05
Soňa Gyarfášová: Príbehy ľudí v 20. storočí 22.20 Dagmar
Mozolová: Opri sa o mňa
J15.09. (sobota) 09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka
Xaverského v Banskej Bystrici
J16.09. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka
Xaverského v Banskej Bystrici / 09.00 Gréckokatolícka
svätá liturgia z Farnosti P. P. Gojdiča, Prešov-Sídlisko 3;
slávi otec Peter Kačur 10.05 Dagmar Mozolová: Encyklopédia spravodlivých 22.20 Soňa Gyarfášová: Príbehy
ľudí v 20. storočí
JNedeľa

DVOJKA

07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra

RELAX

Pomôcky:
Pádová
1
Kodal, ROM, prípona
Viecha, privlastňova
Obol, DN cích zámen q

J14.10. (nedeľa) 10.00 Svätá omša z Vatikánu; celebruje
Svätý Otec František 20.00 Pavol VI.: Pápež v búrke –
hraná miniséria o živote pápeža
J21.10. (nedeľa) 10.00 Slávnostné služby Božie zo Sučian

J29.09. (sobota)

Zmena programu vyhradená.

– publicistika 14.10 Ostrov mnichů – dokument 21.40
Výpravy do divočiny 19.00 Do varu s Maxem Kašparů
(2) 22.45 Údolí růží – dokument 23.50 Guyanská Diana
– dokumentárny film

Obytný
príves

Praskot,
básnicky
Truhla

Tekutina

M J

Permanentná
pamäť
Zámeno

S E L P L C C Z L

Predpona

J E O I

Urobený
z octu

MPZ Izrael

A O E L A N A É Y O E A B T A O R

Vnútorný prie
mer potrubia

Sladký chod
jedla

Skončila žatie
Záporná
predpona
Dedina
v Nórsku

Vložiť
Internetové
slang. slovo

Popravcovia

Druh obylniny

Severoeuróp
sky národ

Í O Á K O M E A Ú A Á E L Y N E F
R O K L
Základné
osobné
zámeno

Červený,
po nemecky

Vôňa, zápach

Cestné
preteky

Písomná
skúška

Slovenské
mesto

2018 / 18 – 19

I N A B R A R I

T A R K A

O A R E V E N N P R E T E K Á R A

Zväčším počet

Oslavná
pieseň

E V D O B R A D A

M R Ť A I N P M T D S A N U A L É

Násyp

Kričí

I Y V A L E A S

P O Š T Y Y N T Ž L R L R V A B A

Zväzok slamy
na čistenie
Som
informovaný

Rakúska
internetová
doména

I

L E A I N O A I P L E T K

Z Á K O N A N I

Nezvyčajný
úkaz

Open
Verification
Language,
skratka

I Č E M A Z U T D H I Y

T E A D I R Á O N V V D E L N S

Nemoci
Autor:
Vladimír
Komanický Patriaca Otovi

Slovenská
hudobná
skupina

S T

C A N O G U M Á R E A E A D Ó S K

Učiteľ

Jednotka
elektrického
odporu

I

N A Á Á O I C E E T S P T R A G N

Poľovačka

Louis Vuitton, Yet Another,
skratka
skratka

Legenda: ADRESÁRE, AFÉRA, AORTA, BALADA, BLESK, BOLEK,
BUNKA, CELINY, CENTER, CIELE, ČERVY, DIALÓGY, DOLOMIT, ETANOL,
FENYL, GUMÁR, HRADY, ISTIČ, IVETA, KONANIE, LIGOT, LIMAN,
MANDLE, MAZUT, NEVERA, NINIVE, OBRAD, OTLAK, PALETA, PAMÍR,
PANNA, PLANÉTA, POROTA, POŠTY, PRETEKÁR, PRÚTY, RARITA, RENTA,
ROKLINA, SEKTA, SENÁT, STAVBA, ŠKOLA, VIOLA, VLÁRA, VNEMY,
VRANY, ZÁKON, ŽIACI.
Tajničku osemsmerovky tvorí 39 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z čísla 15 – 16: Krížovka: Láska Boha nám
vždy odpúšťa. Osemsmerovka: Svet nebude lepší, ak sa obmedzí
na dokonalých.
Výherca: Ján Vaľko zo Žakoviec
Riešenia zasielajte na adresu:
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov alebo inzercia@casopisslovo.sk.
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slávnostnú archijerejskú
svätú liturgiu
pri príležitosti osláv
200. výročia zriadenia
Prešovskej eparchie v roku 1818,
ktorá sa uskutoční

22. septembra 2018 o 10. hod.
v Ľutine
za účasti prefekta Kongregácie pre východné cirkvi
J. Em. kardinála Leonarda Sandriho
a ďalších biskupov.
Slávnosť sa začne o 9. hod. Ďakovným akatistom.

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
12.09. Modlitby za oslobodenie a uzdravenie:
svätá liturgia (17.30 h)
14.09. Modlitby za uzdrav.: svätá liturgia (17.00 h)
16.09. Večeradlo MKH (16.30 h)
19.09. Modlitby za oslob. a uzdrav.: sv. lit. (17.30 h)
22.09. Modlitby k sv. Charbelovi (17.30 h)
26.09. Modlitby za oslob. a uzdrav.: sv. lit. (17.30 h)
07.10. Fatimská sobota (09.30 h)
10.10. Modlitby za oslob. a uzdrav.: sv. lit. (17.30 h)
12.10. Modlitby za uzdrav.: svätá liturgia (17.00 h)
21.10. Večeradlo MKH (16.30 h)
Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
07.09. Prvý piatok: Eucharist. adorácia (21.00 h)
08.09. Fatimská sobota a púť primátorov a starostov (10.30 h); (14.00 h)
09.09. Malá púť (10.30 h)
15.09. Sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky (10.30 h); (14.00 h)
01.10 Sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky
(10.30 h)
06.10 Fatimská sobota (10.30 h)
07.10. Malá púť (10.30 h)
centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
20. – 23.09. Kurz prípravy na manželstvo. Záujemcovia sa môžu prihlásiť: domanzelstva.sk.
28. – 30.09. Kurz Rút. Kurz pre manželov, ktorého
zmyslom je posilniť a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre
manželstvo. Príspevok je 95 eur za manželský pár.
12. – 14.10. Kurz MMM2. Kurz pre manželské páry
túžiace obnoviť si jednotu, vzájomnú lásku a porozumenie. Víkend je pod vedením tímu SNE z Dolného Kubína. Kurz je pokračovaním prvého kurzu
MMM a zúčastniť sa na ňom môžu tí, ktorí absolvovali prvý kurz. Príspevok je 95 eur za manželský pár.

RÓMSKA
CENACOLO

KOMUNITA

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom
konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6
19.09. Adorácia a svätá liturgia v Chráme Povýšenia svätého Kríža v Prešove-Sekčove (17.00 h)

MISIA

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)

CENTRUM PRE RODINU

Slava Isusu Christu!
Na základe vašich žiadostí prinášame v rámci akcie HĽADÁME PRIATEĽOV
SLOVA možnosť podporovať časopis Slovo aj formou SIPO.
Stačí, ak písomne listom alebo e-mailom oznámite redakcii svoju presnú
adresu, EČP zo SIPA (ak máte) a ľubovoľnú sumu, ktorou chcete
pravidelne mesačne časopis Slovo podporovať (min. 2 eurá). Suma vám
bude pripočítaná k vášmu pravidelnému SIPO. Ak SIPO nemáte, pošta vám
ho zriadi. Túto platbu budete mať na SIPO až dovtedy, kým znova listom
alebo e-mailom neoznámite redakcii ukončenie podpory.
E-mail redakcie: redakcia@casopisslovo.sk
Poštová adresa: Slovo, Hlavná 3, 080 01 Prešov
Viac informácií na telefónnom čísle 0911 711 263.
Ďakujeme za každú vašu pomoc.
redakcia

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
25.09. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Moleben k bl. Metodovi (09.00 h), svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (09.30 h), novéna k MUP
(16.30 h), Moleben k bl. Metodovi (17.00 h); svätá
liturgia s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)
13.10. Odpustová slávnosť členov ASR: svätá liturgia (18.00 h)

ZLATÁ BAŇA – SIGORD

Hľadáme priateľa Slova s DOBRÝM SRDCOM – PRISPIEVATEĽA

PÚTNICKÉ MIESTA

Srdečne vás pozývame na

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Bazilika: každodenná svätá liturgia (10.00 h); liturgický priestor na hore: nedeľná svätá liturgia
(18.00 h)
08.09. Púť manželských párov Prešovskej archieparchie
09.09. Modlitby so službou oslobodenia a uzdravenia (17.00 h)
22.09. Hlavná slávnosť Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018: archijerejská svätá liturgia pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie (televízny prenos RTVS)
06.10. Fatimská sobota (10.00 h)
14.10. Modlitby so službou oslobodenia a uzdravenia (17.00 h)

