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Bulharská 
gréckokatolícka cirkev

JJ Ján Krupa
J� foto: wikimedia.org

Korene prítomnosti kresťanstva na území 
dnešného Bulharska siahajú do prvých sto
ročí kresťanstva: v roku 342 sa konal koncil 
v Serdike (dnešnej Sofii). Jej okolie bolo po
stupne obsadzované bulharskými kmeňmi, 
ktoré boli síce pohanské, no čoskoro nadvia
zali kontakty s kresťanskými misionármi.

Rozhodujúcim okamihom pre rozšíre
nie kresťanstva medzi Bulharmi bol krst 
kniežaťa Borisa (852 – 889), ktorý mu v roku 
865 udelil byzantský biskup. Nasledovalo 
pokresťančovanie ľudu. Bulharsko istý čas 
kolísalo medzi Rímom a Konštantínopolom. 
Napokon sa rozhodlo pre Konštantínopol, 
teda pre byzantskú tradíciu.

Poslovančenie Bulharov
Za vlády Simeona Veľkého (893 – 927) 
dosiahol bulharský štát najväčší rozmach 
a politický význam. Hlavným cieľom prvého 
bulharského cára bolo oslabiť politický 
a náboženský vplyv Byzantskej ríše. Sime
on dokončil proces asimilácie slovanských 
a bulharských kmeňov, podporovaný použí
vaním byzantskej liturgie v staroslovienskom 
jazyku, ktorú preložili svätí Cyril a Metod. 
Po Metodovej smrti (885), keď boli jeho 
učeníci vyhnaní z Veľkej Moravy, prišli svätí 
Kliment, Naum a Angelár pôsobiť do Bulhar
skej ríše.

Prvý bulharský patriarchát
V roku 927 oslabený Konštantínopol uznal 
bulharského panovníka Petra za cára Bul
harskej ríše a arcibiskupa hlavného mesta 
Preslavu za patriarchu bulharskej cirkvi. No 
Byzantínci sa čoskoro skonsolidovali a v roku 
971 vpadli do Bulharska. V reakcii na to 
preslavský patriarcha preniesol svoj stolec 
do Ochridu. Po porážke Bulharov v roku 1018 
Byzantínci učinili z bulharského patriarchá
tu späť arcibiskupstvo Konštantínopolského 
patriarchátu. Ekumenický patriarcha dosá
dzal na bulharské stolce biskupov gréckeho 
pôvodu, ktorí uprednostňovali gréčtinu ako 
liturgický jazyk.

Druhý bulharský patriarchát
V roku 1186 sa bratom Petrovi a Asenovi 
podarilo vybojovať samostatnosť Bulharska 
od Byzancie a dosiahnuť uznanie štátnej 
nezávislosti byzantským cisárom Izákom II. 
Angelom. Bola ustanovená druhá Bulharská 
ríša s hlavným stolcom v Tarnove. Po dlho
ročných vyjednávaniach bulharská cirkev 
v roku 1204 uznala pápežský primát. No 
cirkevná únia prestala platiť už v roku 1235, 
keď sa bulharský cár spojil s Grékmi proti 
latinskému Konštantínopolskému cisárstvu 
(1204 – 1261) a ekumenický patriarcha za to 
uznal druhý bulharský patriarchát v Tarnove.

Keď v roku 1393 osmanskí Turci dobyli 
Bulharsko, ďalší koniec cirkevnej nezávis
losti Bulharov bol blízko. Najneskôr po páde 
Byzantskej ríše (1453) boli eparchie bývalého 
Tarnovského patriarchátu začlenené späť 
do Konštantínopolského patriarchátu.

Cesta ku Gréckokatolíckej cirkvi
Počas tureckej nadvlády bola Pravoslávna 
cirkev pôsobiaca medzi Bulharmi opäť hele
nizovaná: biskupské stolce boli obsadzované 
prevažne Grékmi a cirkevná slovančina bola 
z bohoslužieb vytláčaná gréčtinou.

V 19. storočí povstalo aj medzi bulharskou 
inteligenciou národné obrodzovacie hnutie. 
Mnoho vplyvných pravoslávnych Bulharov 
zvažovalo možnosť zjednotenia s Rímom ako 
jediný spôsob záchrany tradície národnej 
cirkvi proti negatívnemu postoju Ekume
nického patriarchátu. Zoskupili sa okolo 
bulharského obchodníka Dragana Canko
va, ktorý v roku 1859 v Istanbule vydával 
noviny Bulgaria. V nich kritizoval negatívne 
stanovisko Ruska k bulharskej cirkevnej 
otázke a publikoval historické dokumenty 
o dobrých vzťahoch medzi latinskou Cirkvou 
a bulharskými vládcami v stredoveku.
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Kresťan? Do väzenia!
Hoci sme iba krát
ko po nádherných 
udalostiach v súvis
losti s oslavami 
200. výročia zria
denia Prešovskej 
eparchie, niekto 
nemohol vystáť, že 
Gréckokatolícka 
cirkev ako súčasť 
Katolíckej cirkvi 

a Cirkvi vôbec prežíva „pokojné“ obdobie. 
Náš premiér je odrazu expert na homílie 
a kázne. Prečo? Lebo sa niekto z Katolíckej 
cirkvi – a zasa nejaký gréckokatolík z vý
chodu, kde nie je nič, odvážil povedať niečo 
nahlas. Očividne podľa neho treba iba chvá
liť. No kto mu ukáže pravdu, keď svedomie 
národa, ktorým má byť Cirkev, bude mlčať?

Mlčali sme už dosť dlho, a kam nás to 
priviedlo? Slovenská spoločnosť sa z veriacej 
stala konzumnou. Ja chcem – počujeme až 
priveľmi často z úst detí. Až priveľmi často. 
A nielen z ich úst, ale i z úst dospelých. 
A keď chcem, tak to musím mať. Za každú 
cenu. To, čo chcem, vôbec nemusí byť vec, 
tovar či služba. Chcem pomstu – musím 
ju mať. Chcem sa zviditeľniť? Prečo nie 
za hocijakú cenu – hlavne nech zaplatí ten 
druhý. Chcem... A tak sme stratili zábrany, 
svedomie nám ohluchlo i onemelo. Ale čo 
keď sa ozve? Tak sa ho treba zbaviť. Zbaviť sa 
Boha. Zbaviť sa Cirkvi. A prečo si do nej ne
kopnúť? Prečo nezaútočiť? Veď kresťania sú 
taký dobrý cieľ, ktorý sa nemá brániť. Prečo? 
Lebo majú milovať a odpúšťať.

Táto spoločnosť, ktorú máme na Slo
vensku, je chorá. Chorá. Od špičky až 
po koniec. Pravda sa tu prekrúca podobne 
ako po roku 1948. Tak ako vyhovuje. A to 
nehovorím o láske, o citoch, o manželstve, 
o rodičovstve... Normálne veci, normálne 
vzťahy, odpúšťanie, prejavy lásky a milosr
denstva – to všetko je nenormálne. Normál
ne je hovoriť o niekom, že je prominentný 
odborník, ktorý radí poslať všetkých kňazov 
žijúcich v celibáte prinajlepšom na psychiat

riu, kde ich majú liečiť. A keď nechcú – treba 
na nich urobiť pohon. Normálne je obviniť 
niekoho z niečoho, a popritom spomenúť, 
že ide o katolíckeho biskupa. Veď sa nič také 
nepovedalo. Normálne je nafúknuť niečo, 
o čom by normálny súdny človek povedal, že 
to nebol prečin.

Je toto normálne? Toto chceme? Chceme, 
aby sa rodičia báli objať plačúce dieťa, aby sa 
ho báli vziať do náručia a utíšiť? Aby sa ho 
báli viesť za ruku do školy? Báli sa dať mu 
krížik na čelo alebo pusu na líce či vlásky? 
Čo bude nasledovať? Matky nebudú môcť 
dojčiť deti, lebo sa pritom obnažujú? Keď 
zavrú kňazov, pustia sa do rehoľných sestier? 
A potom začnú liečiť rodičov? A nakoniec, 
či možno rovno na začiatok liečiť kresťanov 
z „bludu“ kresťanstva?

Nie, netreba robiť pohon na týchto 
„normálnych“. Ak to urobíme, budeme ako 
oni. Treba robiť to, čo urobil Ježiš – nastaviť 
pravé líce, keď nás tresli po ľavom. Hovoria, 
že sme nenormálni, keď prejavujeme lásku? 
Keď odpúšťame? Keď veríme? A čo? Nech 
si hovoria. I tak to robme. Máme niečo, čo 
oni nemajú. Niekoho, koho oni takýmto 
konaním vypudili zo svojho srdca. Nebeské
ho Otca.

Napriek tomu, že máme odpúšťať, ak 
máme možnosť, máme i povinnosť zmeniť 
spoločnosť. Moc využiť, čo nám ešte nevza
li – svoj hlas. Máme možnosť zvoliť si inú 
cestu – iných reprezentantov. Je čas prestať 
myslieť na „ekonomický“ a na „sociálny“ 
rozvoj Slovenska a skôr zachrániť, čo sa dá. 
Znovu postaviť Boha a rodinu tam, kde je ich 
miesto – doprostred národa. Zobudiť sa. Ale
bo zostať pokojne ležať a v tichosti si pokojne 
poriadne vydýchnuť – naposledy.

ThLic. Juraj Gradoš, PhD.
šéfredaktor
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J▌Svätý otec v Dubline povzbudil rodiny 
a odprosoval za zločiny zneužívania

V Dubline sa 21. – 26. augusta konalo Svetové 
stretnutie rodín. Prvá trojdňová konferenčná 
časť stretnutia sa niesla v téme Evanjelium 
rodiny: radosť pre svet. Slovenskú delegáciu 
viedol vladyka Milan Chautur CSsR, košický 
eparcha a predseda rady Konferencie bisku
pov Slovenska pre rodinu. Stretnutie vyvr
cholilo cez víkend za účasti Svätého Otca. 
Svätý Otec František sa stretol v dublinskej 
prokatedrále s manželskými pármi. Počas 
dňa navštívil rodiny bez domova v charitnom 
centre kapucínov, stretol sa s ôsmimi obeťa

mi zneužívania a uctil si pamiatku dublin
ského robotníka, ktorý po svojom obrátení 
dokázal zvíťaziť nad závislosťou od alkoholu 
a dnes je kandidátom na blahorečenie.

Stretnutie vyvrcholilo nedeľnou svätou 
omšou v dublinskom parku Phoenix s pol
miliónovou účasťou veriacich. V úvode Svätý 
Otec predniesol v mene Cirkvi modlitbu 
o odpustenie za zločiny zneužívania, ktorých 
sa dopustili jej členovia. V kázni povzbudil 
rodiny celého sveta, aby sa nebáli byť misi
onármi evanjelia rodiny. (J. Girovský)

J▌Veriaci z Lipian ďakovali za výročie svojej 
farnosti púťou do Poľska

V Jubilejnom roku Prešovskej archiepar
chie ďakovali 15. septembra gréckokatolíci 
z Lipian aj za desať rokov existencie svojej 
farnosti púťou na miesta späté s narodením 
a životom sv. Jána Pavla II.

S kňazmi otcom Miroslavom Hricíkom 
a otcom Jozefom Dudom púť začali v Bazi
like Vstupu Panny Márie do chrámu svätou 
liturgiou, po ktorej si obnovili krstné sľuby 
v bočnej kaplnke, kde bol pokrstený sv. Ján 
Pavol II. Silné dojmy vyvolala prehliadka 
rodného domu Karola Wojtylu. Ďalším mies
tom púte bola Zebrzydowská kalvária, ktorú 
sv. Ján Pavol II. navštevoval počas celého 
života. Pútnici prešli popri 37 zmenšených 
kópiách stavieb spätých s krížovou cestou 
na Golgotu. Preto sa toto miesto nazýva 
aj Poľský Jeruzalem. Napokon navštívili 

Baziliku Panny Márie Anjelskej s milostivým 
obrazom Panny Márie, ktorý v roku 1641 
ronil krvavé slzy. (E. Hricíková)

J▌Gréckokatolícke farnosti putovali do Máriapócsa
Na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpi
teľky 15. septembra sa asi 2 000 slovenských 
gréckokatolíckych pútnikov stretlo na naj
väčšom pútnickom mieste gréckokatolíkov 
v Maďarsku – Máriapócsi. V tomto roku išlo 
už o dvadsiatu druhú púť slovenských gréc
kokatolíkov na toto pútnické miesto.

Program otvorili mariánske modlitby 
a Akatist k Presvätej Bohorodičke. Počas 
modlitieb mohli veriaci v areáli miestnej ba
ziliky minor pristúpiť k sviatosti zmierenia. 

Púť vyvrcholila svätou liturgiou, ktorú slávil 
otec Jonáš Maxim, predstavený kláštora stu
ditov vo Ľvove. Na záver sa počas modlitby 
Molebenu k Presvätej Bohorodičke konalo 
myrovanie, z ktorého výťažok bol venovaný 
na podporu liečby jednej zo sestier služob
níc. (M. Molčányi)

�� Indonézsky prezident Joko Widodo 
navštívil 28. augusta ústredie Biskupskej 
konferencie Indonézie v Jakarte, aby 
sa dozvedel o situácii tamojších kresťa-
nov. Vyzval katolícku komunitu, aby bola 
nápomocná pri uchovávaní rozmanitosti 
indonézskeho národa. (TS ČBK)

�� V meste Uniontown v Pensylvánii 
v USA sa 1. – 2. septembra konala 84. púť 
do Svätyne Matky ustavičnej pomoci. 
V sobotu slávil svätú liturgiu vladyka Kurt 
Burnette, eparcha Passaicu, a nasledovalo 
svätenie vody, paraklis, prednáška otca 
Petra Borzu o troch biskupoch mučeníkoch 
a aktivity pre deti a mladých. Nedeľný 
program zahŕňal utiereň, cirkevnoslovan-
skú liturgiu aj liturgiu obetovanú za povo-
lania, ktorú slávil parmský eparcha Milan 
Lach SJ. Hlavným bodom púte bola archije-
rejská svätá liturgia, ktorú slávil pittsburský 
archieparcha metropolita William Skurla. 
Nedeľnú púť zakončilo povečerie pre 
mladých, ktoré viedol vladyka Milan Lach, 
a spoločné stretnutie. (parma.org)

�� Rómske spoločenstvá Maďarskej 
metropolie putovali 15. – 16. septembra 
do Máriapócsa. Ide o viac ako sedem-
desiatročnú tradičnú púť, ktorá sa koná 
týždeň po sviatku Povýšenia svätého Kríža. 
V sobotu si pútnici mohli vypočuť kateché-
zu miškoveckého eparchu Atanáza Orosza 
o rodine a nyíregyházskeho eparchu Ábela 
Szocsku o úcte k Bohorodičke. Mladí sa 
v skupinkách zdieľali o svojich štúdiách, 
o prekážkach pri dosahovaní svojich cieľov 
a o svojich úspechoch, aby sa vzájomne po-
vzbudili. Asi 5 000 pútnikov slávilo v nedeľu 
svätú liturgiu, ktorej predsedal vladyka 
Atanáz Orosz. V homílii vyzýval všetkých 
k obráteniu a k pokániu. (R. Nosov)

�� Počas svojej 25. apoštolskej cesty 22. 
– 25. septembra Svätý Otec postupne nav-
štívil Litvu, Lotyšsko a Estónsko. Okrem 
stretnutí so štátnymi predstaviteľmi krajín, 
vo Vilniuse sa pomodlil v mariánskej sväty-
ni, slávil svätú omšu v litovskom Kaunase 
s vyše stotisícovou účasťou a popoludní sa 
v kaunaskej katedrále prihovoril kňazom, 
zasväteným osobám a seminaristom. Vo 
Vilniuse si uctil aj pamiatku obetí okupá-
cií a bojov za slobodu, keď sa pomodlil 
na mieste, kde boli mnohí z nich väznení 
a mučení. V lotyšskej Rige sa Svätý Otec 
zúčastnil na ekumenickej modlitbe a v ma-
riánskej svätyni v Aglone slávil svätú omšu. 
Navštívil aj katolícku Katedrálu sv. Jakuba, 
kde sa prihovoril starším ľuďom, seniorom. 
Posledný deň štvordňovej apoštolskej cesty 
do Pobaltia strávil Svätý Otec v Estónsku, 
kde na Námestí slobody slávil svätú omšu.

4 www.casopisslovo.sk
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slovo Svätého Otca

Rodina v Kristovi
JJ Marek Baran
J� foto: kilmoredpc.ie

Maják vyžarujúci do sveta  
radosť a lásku
Počas Svetového stretnutia rodín v Írsku Svä
tý Otec povzbudil všetky rodiny týmito slo
vami: „Dnes sme sa stretli pri rodinnej oslave 
na poďakovanie Bohu za to, čím sme: jednou 
rodinou v Kristovi, rozšírenou po celom sve
te. Cirkev je rodinou Božích detí. Rodinou, 
v ktorej sa radujeme s tými, čo sa radujú, 
a kde plačeme spolu s tými, čo trpia alebo sa 
cítia byť zrazení životom na kolená k zemi. 
Rodinou, kde sa staráme o každého, lebo 
krstom nás Boh, náš Otec, všetkých urobil 
svojimi deťmi. Preto stále povzbudzujem 
rodičov k tomu, aby svoje deti dali pokrstiť 
hneď, ako sa to dá, aby sa tak stali súčasťou 
veľkej Božej rodiny. Na oslavu potrebujeme 
pozývať všetkých, aj malé dieťa! A preto ho 
treba včas pokrstiť. Vy, drahé rodiny, tvoríte 
prevažnú väčšinu Božieho ľudu. Ako by asi 
Cirkev vyzerala bez vás? Cirkev sôch, Cirkev 
osamelých ľudí. Boh túži po tom, aby sa 
každá rodina stala majákom vyžarujúcim 
do sveta radosť svojej lásky. Čo to znamená? 
Znamená to, že ako tí, ktorí sme sa stretli 
s Božou zachraňujúcou láskou, sa slovami 
i bez nich pokúšame prejavovať ju malými 
činmi láskavosti v rutine každodennosti 
i v tých najjednoduchších chvíľach počas 
bežného dňa. A ako sa to nazýva? Volá sa to 
svätosť. Rád hovorím o svätých „z vedľajších 
dverí“, o všetkých tých bežných ľuďoch, 

ktorí sú odrazom Božej prítomnosti v živote 
a v dejinách sveta. Povolanie k láske a k svä
tosti nie je niečo, čo by bolo vyhradené iba 
pre pár vyvolených. Nie. Ak sa dokážeme 
pozerať očami, i dnes to môžeme okolo seba 
rozpoznať. Je potichu prítomné v srdciach 
všetkých tých rodín, ktoré prejavujú lásku, 
odpustenie, milosrdenstvo, keď vidia, že ju 
niekto potrebuje, a robia to v tichosti, bez 
vytrubovania. Evanjelium rodiny je skutoč
nou radosťou pre svet, pretože je v našich 
rodinách prítomný Ježiš. On tam prebýva 
v jednoduchosti a chudobe, ako to robil už 
v dome Svätej rodiny z Nazareta. Kresťanské 
manželstvo a rodinný život možno pocho
piť v celej ich kráse a príťažlivosti, len ak sú 
zakotvené v láske Boha, ktorý nás stvoril 
na svoj obraz preto, aby sme ho ako ikony 
jeho lásky a svätosti oslavovali vo svete. Otec 
a mama, starý otec a stará mama, deti a vnú
čatá: všetci sme povolaní k tomu, aby sme 
v rodine nachádzali naplnenie tejto lásky. 
Nech nám Božia milosť každý deň pomáha 
žiť ako jedno srdce a jedna duša. Ježiš nás 
deň za dňom zohrieva svojou láskou takým 
spôsobom, aby ňou mohlo preniknúť celé 
naše bytie. Z pokladnice svojho svätého srdca 
na nás vylieva milosť, ktorú potrebujeme 

na uzdravenie našich zranení a otvorenie 
našej mysle a sŕdc, aby sme boli schopní 
počúvať, chápať a vzájomne si odpúšťať.“

Nádej Cirkvi
Svätý Otec František pokračoval: „Básnik 
hovorí, že mýliť sa je ľudské, odpúšťať je 
božské. A je to skutočne pravda. Vedieť 
odpúšťať je špeciálnym darom od Boha, 
ktorý uzdravuje naše rany a robí nás bližšími 
k sebe navzájom i k nemu samému. Malé 
a jednoduché prejavy odpustenia, obnovo
vané každý deň, sú základom, na ktorom 
sa buduje pevný rodinný život kresťanov. 
Nútia nás k tomu, aby sme prekonávali našu 
pýchu, odmeranosť a rozpaky zmieriť sa. 
Toľkokrát sa vzájomne pohneváme a chceme 
sa zmieriť, ale nevieme ako. Máme rozpaky, 
keď sa ideme zmieriť, ale chceme to urobiť. 
Nie je to ťažké. Je to ľahké. Venuj jedno po
hladenie. A takto prichádza pokoj! Skutočne 
rád hovorím, že v rodinách sa potrebujeme 
naučiť hovoriť tri slová: prepáč, prosím 
a ďakujem. Tri slová. Ak sa doma pohádaš, 
skôr ako pôjdeš spať, uisti sa, že si poprosil 
o prepáčenie a že si povedal, že ťa to mrzí. 
Prv než sa deň skončí, zmierte sa. A viete, 
prečo sa treba zmieriť prv, než sa uzavrie 
deň? Pretože ak sa nezmieriš, tá studená 
vojna na druhý deň je veľmi nebezpečná. 
Dajte si pozor na studenú vojnu v rodine! 
Všetko, čo potrebuješ, je iba jeden pohľad, 
bozk, nežné slová... A všetko bude zas ako 
predtým. Hovorím to preto, lebo ak sa to 
v rodinách bude diať takto, potom dokážu 
prežiť. Neexistuje dokonalá rodina, ale bez 
zvyku odpúšťať si rodina rastie nezdravo 
a postupne sa rúca. Odpúšťať znamená da
rovať niečo zo seba samého. Ježiš nám vždy 
odpúšťa. Silou jeho odpustenia i my môže
me odpúšťať iným, ak to skutočne chceme. 
Ježiš Kristus umrel za nás, aby sme si mohli 
odpúšťať a navzájom sa vždy uzmieriť. Týmto 
spôsobom môžeme ako jednotlivci a rodiny 
pochopiť pravdu slov sv. Pavla, že všetko 
pominie, ale „láska nikdy nezanikne“ (1 Kor 
13, 8). Ako nás učí istý skvelý írsky kňaz, 
rodina, ktorá sa spolu modlí, i spolu zostane 
a bude vyžarovať pokoj. Takáto rodina môže 
byť zvláštnym spôsobom podporou pre 
iné rodiny, ktoré v pokoji nežijú. Vy rodiny 
ste nádejou Cirkvi a sveta. Boh, Otec, Syn 
a Svätý Duch, stvorili ľudstvo na svoj obraz 
a podobu, aby mohlo participovať na jeho 
láske, aby sa stalo rodinou rodín a aby sa 
tešilo z pokoja, ktorý môže udeliť iba on. 
Vaším svedectvom o evanjeliu môžete Bohu 
pomáhať uskutočňovať jeho sen. Môžete 
prispievať k tomu, aby si boli všetky Božie 
deti k sebe bližšie, aby tak rástli v jednote 
a učili sa, čo pre celý svet znamená žiť v mieri 
ako jedna veľká rodina.“ (úryvky príhovoru 
z 25. augusta 2018)

M
edzinárodný kongres rodiny v Írsku (2018)

„Boh túži po tom,  
aby sa každá rodina stala majákom 

vyžarujúcim do sveta radosť svojej lásky.“  
 

(Svätý Otec František  
– Svetové stretnutie rodín 2018 v Írsku)
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Prešovská gréckokatolícka eparchia bola kánonicky zriadená 22. septembra 1818 bulou 
Relata semper pápeža Pia VII. vyčlenením z Mukačevskej eparchie. Tak aj hlavné podujatia 
osláv Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 a sprievodné podujatia pri príleži-
tosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie sa konali v septembri.

JJ IS PA
J� foto: M. Žarnayová, P. Koršňák

Slávnosť vďakyvzdania v Ľutine
Hlavná slávnosť sa konala v sobotu 22. sep
tembra v Bazilike Zosnutia Presvätej Boho
rodičky v Ľutine. Archijerejskej svätej liturgii 
predsedal prešovský arcibiskup metropolita 
Ján Babjak SJ. Hlavným hosťom a kazate
ľom bol prefekt Kongregácie pre východné 

cirkvi kardinál Leonardo Sandri. Slávnosti 
sa zúčastnilo takmer tridsať arcibiskupov 
a biskupov zo Slovenska a zahraničia, 
medzi ktorými nechýbal apoštolský nuncius 
na Slovensku arcibiskup Giacomo Guido Ot
tonello či sekretár Kongregácie pre východné 
cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Boli prítomní 
aj arcibiskup Rastislav, prešovský pravoslávny 
arcibiskup a metropolita českých zemí a Slo
venska, generálny biskup Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania Miloš Klátik, biskup 
Východného dištriktu ECAV Slavomír Sabol 

a predseda Ústredného zväzu židovských 
náboženských obcí na Slovensku Igor Rintel 
a ďalší vzácni hostia a predstavitelia štátnej 
správy a samosprávy.

Na konci slávnosti sa kardinál Leonardo 
Sandri vyjadril: „Bolo pre mňa radosťou 
a meditáciou vidieť metropolitu, biskupov 
a predstaviteľov iných cirkví, ako sa s nami 
modlili. Dala sa naozaj cítiť prítomnosť 
archanjelov, anjelov, serafínov a cherubínov, 
ktorí spolu s nami oslavovali Boha. Videli 
sme obraz putujúcej Cirkvi. Čoskoro sa 

200 rokov  
putujúcej Cirkvi

Slávnostná svätá liturgia 22. septembra 2018 v Ľutine
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stretnete so Svätým Otcom, kde budete môcť 
počuť priamo z jeho úst pozdrav a povzbu
denie.“ Po týchto slovách odovzdal prešov
skému arcibiskupovi metropolitovi Jánovi 
striebornú medailu Svätého Otca Františka, 
jeho pontifikátu, a všetkým udelil apoštolské 
požehnanie Svätého Otca.

Košický arcibiskup metropolita Bernard 
Bober sa prihovoril za Konferenciu biskupov 
Slovenska: „Milý otec arcibiskup Ján, v mene 
predsedu Konferencie biskupov Slovenska 
Mons. Stanislava Zvolenského a všetkých 
spolubratov v biskupskej službe, ktorí sú 
členmi Konferencie biskupov Slovenska, 
ti chcem ponajprv poďakovať za pozvanie 
na túto slávnosť 200. výročia zriadenia 
Prešovskej eparchie. Spolu s tebou, celým 
presbytériom i veriacimi sme dnes ďako
vali Bohu nielen za dar pevného základu 
cirkevnej organizácie Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku, ale hlavne za milosť vytrvalos
ti, vernosti a ohromnej regeneračnej Božej 
sily, ktorou táto cirkev oplýva. Aj napriek 
totalite, ktorá v minulom storočí chcela 
túto rodinu veriacich zničiť, Boh ju obnovil 
k plnej sile a kráse. V tomto čase, keď je kres
ťanstvo v Európe úmyselne relativizované 
a znevažované, a zdá sa, akoby prichádzala 
nová totalita, ktorá nás všetkých chce zatlačiť 
do kúta, nech Pán večnosti milostivo zhliad
ne na túto vinicu, ktorú si vypestoval, a nech 
pretvorí všetky ťažkosti i nové prenasledo
vania na požehnanie a novú jar celej Cirkvi. 
V závere chcem povedať, že tak ako neustále 
cítime podporu zo strany našich slovenských 
gréckokatolíkov, aj my biskupi, kňazi a veria
ci latinského obradu našej jednej Katolíckej 
cirkvi stojíme pri gréckokatolíkoch. Modlíme 
sa za vás všetkých a v týchto dňoch, samo
zrejme, osobitným spôsobom za košického 
eparchiálneho biskupa Milana Chautura. 
Nech Pán Ježiš Kristus žehná Slovenskú 
gréckokatolícku cirkev a nech ju Presvätá 
Bohorodička Panna Mária prikryje svojím 
ochranným plášťom! Slava Isusu Christu!“

Vladyku Jána Babjaka a Gréckokatolícku 
cirkev na Slovensku pozdravil aj vladyka Mi
lan Šášik CM, mukačevský eparcha, pretože 
Prešovská eparchia bola pred dvesto rokmi 
vyčlenená z veľkej Mukačevskej eparchie. 
Za Ekumenickú radu cirkví na Slovensku 
sa prihovoril generálny biskup ECAV Miloš 
Klátik.

Za Prešovskú archieparchiu i celú met
ropoliu pri príležitosti blížiaceho sa jubilea 
65 rokov života prešovského arcibiskupa 
metropolitu Jána Babjaka ho pozdravil 
a zablahoželal mu protosynkel Prešovskej 
archieparchie Ľubomír Petrík.

Nakoniec sa prihovoril vladyka Ján Babjak, 
ktorý v modlitbe vyjadril slová vďačnosti 
za dvesto rokov Prešovskej eparchie, za met
ropolitné usporiadanie Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku i za mučeníkov a vyzná
vačov tejto cirkvi, za všetkých veriacich, ktorí 
už dosiahli cieľ. Presvätej Bohorodičke poďa
koval za mariánske pútnické miesta, predo

všetkým v Ľutine a Litmanovej, a za všetku 
jej materinskú ochranu. Osobitne poďakoval 
sv. Mikulášovi za jeho zjavenia v Ľutine.

Potom sa poďakoval otcovi kardinálovi 
prefektovi za jeho prítomnosť a spoločnú 
modlitbu na tejto slávnosti a za jeho službu 
všetkým východným katolíckym cirkvám 
i za jeho homíliu. Ubezpečil ho, že môže byť 
hrdý na Gréckokatolícku cirkev na Slovensku, 
ktorá naplno žije a rozvíja sa a v ktorej sa aj 
biskupi, aj kňazi a veriaci ľud, napriek ohra
ničeniam a slabostiam, snažia kráčať správ
nym smerom. Poďakoval sa aj apoštolskému 
nunciovi na Slovensku za jeho modlitbu 
i službu celej Katolíckej cirkvi na Slovensku 
a obzvlášť za jeho mimoriadnu žičlivosť, 
ktorú prejavuje Gréckokatolíckej cirkvi.

Vyjadril vďačnosť aj ostatným prítomným 
arcibiskupom a biskupom zo Slovenska a za
hraničia i predstaviteľom ostatných cirkví 
a predsedovi zväzu židovských nábožen
ských obcí. Poďakoval sa aj kňazom za ich 
horlivú službu, ich manželkám, najbližším 
spolupracovníkom v arcibiskupskej kúrii, 
rehoľníkom a rehoľným sestrám, semi
naristom, predstaviteľom štátnej správy 
a samosprávy, dobrodincom, svojim najbliž
ším príbuzným a všetkým veriacim, ako aj 
veriacim, ktorí na túto slávnosť pricestovali 
z USA a Kanady.

Nezabudol poďakovať RTVS, Rádiu 
Lumen, televízii Logos a Gréckokatolíckemu 
magazínu za vynikajúcu spoluprácu aj za to, 
že sprostredkovali túto slávnosť. Vyjadril 
slová vďaky Bohu za dar svojho života a viery, 
ktorý mu odovzdali rodičia, za dar milovanej 
Gréckokatolíckej cirkvi a zároveň odprosoval 
Boha za hriechy a slabosti biskupov, kňazov 
a veriacich počas dvesto rokov i za svoje hrie
chy a hriechy všetkých, ktorí teraz tvoríme 
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Slávnostná svätá liturgia 22. septem
bra 2018 v Ľutine
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Gréckokatolícku cirkev na Slovensku, a pro
sil Boha o jeho milosrdenstvo pre všetkých.

Oslavy v Prešove
V nedeľu 23. septembra hlavné oslavy 
pokračovali archijerejskou svätou liturgiou 
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove, ktorá 
je po celú históriu Gréckokatolíckej cirkvi 
na tomto území jej duchovným srdcom. 
Hlavným slúžiacim bol vladyka Ján Babjak 
a koncelebrovali kardinál Leonardo Sandri, 
apoštolský nuncius Giacomo Guido Ottonel
lo, vladyka Ladislav Hučko, pražský apoštol
ský exarcha, vladyka John Kudrick, emeritný 
parmský biskup, a vladyka Ján Eugen Kočiš, 
emeritný pomocný pražský biskup.

V homílii vladyka John Kudrick vychá
dzajúc z evanjelia vysvetlil, že pokánie, ku 
ktorému Boh pozýva, je súčasťou radost
nej zvesti pre život človeka, lebo Boh dáva 
hriešnym silu skrze odpustenie hriechov. To 
je dobrá správa pre pokánie človeka, ktoré 
však neexistuje bez ľútosti. „My sa spolieha
me na Božie milosrdenstvo a Boh sa spolieha 
na nás. Naša spása sa začína Božím odpuste
ním a ono začína v našom pokání.“

Na konci nedeľnej archijerejskej svätej 
liturgie prefekt Kongregácie pre východné 
cirkvi kardinál Leonardo Sandri opäť vyjadril 
svoju radosť z týchto slávení a zaželal Gréc
kokatolíckej cirkvi na Slovensku, aby dávala 
príklad viery a jednoty.

Sprievodné podujatia hlavných 
osláv Jubilejného roka Prešovskej 
archieparchie
Už začiatkom mesiaca 8. septembra, na svia
tok Narodenia Presvätej Bohorodičky, sa 
v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v Ľutine uskutočnila púť manželských párov 
Prešovskej archieparchie. Otec Juraj Gradoš 
predniesol katechézu o manželstvách troch 
starozákonných patriarchov, ktoré sa spo
mínajú aj počas obradu sobáša. Nasledovala 
archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil 

prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak 
SJ spolu s pražským emeritným biskupom 
Jánom Eugenom Kočišom a dvomi desiatka
mi kňazov. Vladyka Ján v homílii hovoril, ako 
manželstvo spája manželov a utvára jedným, 
keď sa časom na seba nepodobajú iba vo 
zvykoch, ale dokonca aj fyzicky. Po svätej 
liturgii vladyka posvätil kópie ikony Presvä
tej Bohorodičky z Krásneho Brodu, ktorá 
je jedným zo symbolov Jubilejného roka 
Prešovskej archieparchie a požehnal man
želské páry, ktoré tento rok oslavujú 50., 55., 
60., 65. aj 70. výročie uzatvorenia sviatost
ného manželstva. Na slávnosti sa zúčastnilo 
viac ako štyridsať manželských párov z vyše 
sto desiatich ohlásených párov. Ostatní sa 
na slávnosti nemohli zúčastniť najmä pre 
vážne zdravotné problémy. Organizátor 
púte otec Juraj Gradoš osobne zablahoželal 
každému manželskému páru a odovzdal im 
nielen písomné požehnanie vladyku Jána 
a kópiu krásnobrodskej ikony Bohorodič
ky, ale aj spomienkové predmety, medzi 
ktorými bola aj kniha vladyku Jána Záhrada 
Bohorodičky. Po krátkej prestávke otec Juraj 
zakončil slávnosť neformálnou diskusiou 
a Akatistom požehnania rodín.

Pri príležitosti osláv výročia vzniku 
Prešovskej eparchie sa 20. a 21. septembra 

na Gréckokatolíckej teologickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnila 
Medzinárodná vedecká konferencia na tému 
200 rokov Prešovského gréckokatolíckeho bis-
kupstva a predstavenie desaťdielnej knižnej 
edície Gréckokatolícka cirkev na Slovensku. 
Na konferencii sa zúčastnil aj prešovský arci
biskup metropolita Ján Babjak SJ a sekretár 
Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup 
Cyril Vasiľ SJ. Počas priebehu konferencie si 
účastníci mohli prezrieť aj putovnú výstavu 
200. výročia eparchie.

Pre mladých sa tiež v zaplnenom kine Sca
la v Prešove 20. septembra za účasti vladykov 
Jána Babjaka SJ a Johna Kudricka z USA 
konal evanjelizačný koncert, na ktorom vy
stúpili gospelové kapely a speváci Anastasis, 
Slávka Tkáčová, F6 a Peter Milenky and Band 
a zaznela katechéza otca Michala Sopka.

Jubilejný rok Prešovskej 
archieparchie pokračuje
Podujatia pokračujú Ďakovnou púťou 
Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui 
iuris na Slovensku do Ríma, kde Svätý Otec 
František udelí gréckokatolíckym pútnikom 
zo Slovenska osobitnú audienciu.

Ďalším podujatím Jubilejného roka 
je 27. ročník Medzinárodného festivalu 
duchovných piesní byzantského obradu 9. – 
11. novembra, počas ktorého bude slávnostne 
inaugurovaná poštová známka zobrazujúca 
ikonu krásnobrodskej Bohorodičky.

V Divadle Jonáša Záborského sa 11. decem
bra uskutoční slávnostný galavečer, na kto
rom vystúpia známi umelci, napr. speváčky 
Anna Servická, Monika Kandráčová, Sima 
Martausová, operný spevák Martin Babjak 
a viacerí ďalší.

Na záver Jubilejného roka bude prešovský 
arcibiskup metropolita 30. decembra sláviť 
ďakovnú archijerejskú svätú liturgiu v pre
šovskej katedrále, a tak ukončí tento rok, 
ktorý sa niesol v duchu liturgického zvolania 
Tvoje z tvojho tebe prinášame...
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bra 2018 v Prešove
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Cesta spoločenstva 
a lásky
Homília kardinála Leonarda Sandriho, prefekta Kongregácie pre východné cirkvi, počas ar-
chijerejskej svätej liturgie pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie v Bazi-
like Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine v sobotu 22. septembra 2018

Vysokopreosvietená Excelencia Mons. Guido 
Ottonello, apoštolský nuncius na Slovensku,

Vysokopreosvietená Excelencia metropoli
ta Ján Babjak,

Vysokopreosvietená Excelencia Mons. Cy
ril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné 
cirkvi, 

vaše excelencie, vážení predstavitelia 
štátnej správy, ctihodní kňazi, rehoľníci a re
hoľníčky, seminaristi, drahí bratia a sestry 
v Kristovi! 

„A rozpamätúvaj sa na celú cestu, po kto
rej ťa Pán, tvoj Boh, vodil štyridsať rokov 
na púšti ... Zachovávaj príkazy Pána, svojho 
Boha, chodievaj po jeho cestách a boj sa ho. 
Veď Pán, tvoj Boh, ťa chce voviesť do krás
nej krajiny ... Aby sa nestalo, keď sa naješ 
a nasýtiš ..., že by sa spriečilo tvoje srdce 
a zabudol by si na Pána, svojho Boha, ktorý 
ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva ... 
Lež pamätaj na Pána, svojho Boha, ktorý ti 
dáva silu nadobúdať bohatstvo, aby dodržal 
zmluvu, ktorú odprisahal tvojim otcom, ako 
je to dnes ...“(porov. Dt 8)

Slová Deuteronómia tvoria akési poza
die našich jubilejných osláv, počas ktorých 
ďakujeme Pánovi za dvesto rokov Prešovskej 
eparchie, ktorá v ostatných desiatich rokoch 
navyše dostala dar a jedinečné povolanie, aby 
sa stala sídlom metropolie. Centrom spolo
čenstva, ktoré predsedá trom spoločenstvám 

tu na Slovensku a jednému v Kanade. Okrem 
toho sa snaží pastoračne sprevádzať rôzne 
spoločenstvá roztrúsené po svete, napr. vo 
Veľkej Británii a v Nemecku. Je povinnosťou 
veriaceho nezabúdať na minulosť a neucho
vávať spomienky ako nostalgiu, pretože 
Pán je verný vždy, aj v súčasných výzvach. 
Musíme myslieť na cestu a nie na svoje diela 
alebo svoju osobnú či spoločenskú šikovnosť. 
Musíme pamätať na Božiu milosť, ktorá v nás 
veriacich pôsobí a robí nás schopnými konať.

Slávime túto slávnosť na symbolickom 
mieste viery gréckokatolíkov na Slovensku, 
v bazilike zasvätenej Božej Matke, Presvätej 
Bohorodičke. Zjavenia z roku 1851, vďaka 
ktorým uctievame toto miesto, nás upozor
ňujú na to, aby sme nič nekládli pred Boha. 
Boh žiadal, aby mu bola vo sviatočný deň 
vzdaná úcta, a chcel, aby bol na mieste, kde 
mladá žena Zuzana hľadala jedlo pre svoje 
deti − hríby, ktoré ešte aj dnes môžeme obdi
vovať v okolitom lese − postavený kríž. Hlasy 
v našom vnútri, ale aj zvonku nám dnes 
hovoria, že sa musíme hnať za vecami tohto 
sveta, ale ešte silnejšie znie hlas Pána, ktorý 
nám pripomína: „Nezháňajte sa o jedlo, 
ktoré sa minie, ale o to, ktoré vám dáva Syn 
človeka: chlieb detí, záruku nesmrteľnosti.“ 
Ak sa nad tým hlbšie zamyslíme, vidíme, že 
tí, ktorí nás predišli, boli prenasledovaní pre 
svoju vieru, preto, lebo patrili Pánovi a Cir

kvi. Ani vtedy nebolo spoločenstvo veriacich 
dokonalé, ani vtedy nechýbali protivenstvá, 
hriechy, ale naši otcovia vždy dávali na prvé 
miesto túžbu čerpať z prameňa Božej milosti 
a z istoty, ktorú môžeme nájsť predovšetkým 
v Kristových sviatostiach a v Cirkvi. Musíme 
prekonať každú pochybnosť a každé bedáka
nie, aby sme sa jasnejšie a dôslednejšie anga
žovali, aby sa zjavila krása Kristovej nevesty, 
dar jej Ženícha, a nie súčet ľudských cností.

Svätyňa v Ľutine je pútnickým miestom, 
ktoré vyžaduje, aby sme zostali ľudom, ktorý 
kráča dejinami. Naša osobná aj spoločná 
identita sa nám dáva ako konečný cieľ 
našich krokov a my si môžeme vybrať, či ich 
urobíme. Či dokážeme vzdorovať každoden
ným ťažkostiam na ceste života a vydať tým 
svedectvo svetu, ktorý je často nedôverčivý 
alebo možno len umlčaný svojimi falošný
mi istotami. Stojí za to žiť vieru, stojí za to 
znášať utrpenia, keď kráčame v Kristových 
šľapajach, ako vraví List sv. apoštola Petra: 
„Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, 
aby ste kráčali v jeho šľapajach“. Vo vašich 
dejinách sú toho jasnými svedkami blažení, 
ktorých vyhlásil svätý Ján Pavol II. v roku 
2001 a 2003 − biskupi Pavel Peter Gojdič, 
Vasiľ Hopko a rehoľník redemptorista Metod 
Dominik Trčka. S nimi a v nich si chceme 
uctiť aj všetkých tých jednoduchých nezná
mych ľudí, ktorí aj v neprítomnosti biskupov 
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a kňazov pokračovali v rozvíjaní a odovzdá
vaní viery vo svojich rodinách a príbytkoch. 
Nie sú blažení preto, lebo boli oficiálne vy
hlásení Cirkvou, ale sú blažení, lebo zakúsili 
šťastie prisľúbené Ježišom v kázni na hore: 
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa 
potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás 
nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo 
máte hojnú odmenu v nebi (Mt 5).

Svetlo paschálneho rána, znak vzkriese
nia, nie je iba rozprávka na upokojenie duše 
pred tajomstvom utrpenia. Je to mocný lúč, 
ktorý skutočne vstupuje do života ľudí, čo 
ho prijímajú tak ako vyznávači viery, ktorých 
som spomínal. Ako sa nám prihovára svätý 
Pavol v čítaní z Prvého listu Korinťanom, 
ktoré sme práve počuli: „Iný je jas slnka, iný 
jas mesiaca a iný jas hviezd; veď hviezda sa 
od hviezdy líši jasom. Tak je to aj so zmŕt
vychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva 
neporušiteľné; seje sa potupené, vstáva sláv
ne; seje sa slabé, vstáva mocné, seje sa telo 
živočíšne, vstáva telo duchovné“ (1 Kor 15). 
Kristus má naozaj moc pozdvihnúť a preme
niť naše životy, keď uznáme, že sme poruši
teľní, biedni, slabí a hriešni. Skutočne toto 
je tá pravá každodenná výzva každého člena 
spoločenstva. Musíme pociťovať osobnú 
potrebu byť uzdravení a pozdvihnutí Bohom 
v jeho nekonečnom milosrdenstve, ako nám 
to opakuje už od začiatku svojho pontifikátu 
Svätý Otec František, s ktorým sme zjedno
tení v modlitbe v pevnej a bezpodmienečnej 
spolupatričnosti a synovskej láske. Ako nám 
cirkevní otcovia a Svätý Otec František vždy 
pripomínajú, nikto v Cirkvi nie je slnko: ani 
biskupi, ani kňazi, ani diakoni, ani žiaden 
jednotlivý veriaci či veriaca. Je iba jedno 
Slnko, to pravdivé, ktoré pochádza z nebies 
a osvetľuje každého človeka: Kristus Pán. 
Ale každý v spoločenstve aj samotná Cirkev 
– tým viac matka Cirkev metropolia – je ako 
mesiac povolaná, aby odrážala jas slnka alebo 
aby ho aspoň nezacláňala vlastnou prítom

nosťou. Ukážem vám dve jednoduché cesty, 
ako to uskutočniť. Predovšetkým je to cesta 
spoločenstva: musíme preveriť svoje aktivity, 
svoje pastoračné iniciatívy, svoj štýl a kaž
dodenné konanie: či buduje spoločenstvo, 
či o ňom svedčí. Pre dobro spoločenstva je 
možno každý z nás niekedy povolaný urobiť 
vo vlastných túžbach krok späť len preto, aby 
iný mohol napredovať a aby sme mohli krá
čať spolu. Samozrejme, ak ten druhý sa nám 
zdá pomalý, lenivý alebo unavený, musíme 
sa snažiť pozdvihnúť ho, ísť dopredu, ukázať 
mu cestu. Skontrolujme svoje spoločenstvo 
na všetkých úrovniach: medzi biskupmi 
vnútri Rady hierarchov; na národnej úrovni 
skúmajme svoje vzťahy so spolubratmi 
z latinskej Cirkvi; medzi každým biskupom 
a jeho klérom; medzi kňazmi a veriacimi far
ností, skontrolujme si vzťahy vnútri každej 
formačnej alebo inej inštitúcie, ale hlavne 
vnútri našich rodín vrátane tých kňazských 
s ich manželkami a deťmi.

Druhá cesta je cesta lásky. Je to cesta, 
na ktorej nielen rozmýšľame, aký dať milo

dar alebo ako pomôcť inému na materiálnej 
úrovni, ale tiež ako byť prítomný vo verejnom 
živote, v spôsobe myslenia, vo financiách... 
Kresťanský spôsob zmýšľania, kresťanská 
vízia ohľadom zrodu života a smrti, ohľadom 
všeobecného určenia pozemských dobier, 
ohľadom transparentnosti a čnosti tých, 
ktorí sú povolaní slúžiť vo verejnom a politic
kom živote a v administrácii, to nie sú priká
zania, ktoré by nám mali skomplikovať život, 
ale smernice, aby náš život prekvital a bol 
šťastný. Dobro sa má rozpoznávať a upred
nostňovať. Zlo sa má jasne pomenovať a má 
sa s ním bojovať tak, ako s ním bojoval Ježiš 
v dnešnom evanjeliu, keď vyháňal diabla 
z človeka, ktorý ním bol posadnutý. Ako nám 
pripomína Svätý Otec František v katechéze 
zo stredy, Božie prikázania sú prameňom 
oslobodenia a pokoja, nie zotročenia a straty 
vlastnej hodnoty.

Keď si na záver zoberieme obraz sv. Pavla 
o vzkriesení a jase svetla hviezd, modlime sa 
za našu mládež v predvečer biskupskej sy
nody, ktorá bude pojednávať o nich, o rozli
šovaní a povolaní. Aby vedeli byť odvážnymi 
lídrami a protagonistami našej súčasnosti 
a svojej budúcnosti. Nie pre chuť nejakého 
sna alebo ideológie, ktorá je bez Boha a za
necháva človeka navonok autonómnejšieho, 
ale v skutočnosti osamelejšieho – v dejinách 
sme už zažili rôzne príklady –, ale podľa toho 
Božieho sna, ktorý dobre vyjadril prorok 
Baruch: radosť hviezd, ktoré sú povola
né v mene Božom. Cítia, že sú poznané 
a odpovedajú radostne: „A hviezdy svietia 
na svojich strážach a tešia sa; ak ich zavolá, 
odpovedia: Tu sme! a veselo svietia tomu, čo 
ich učinil.“ Nech sú takto sprevádzaní a pod
porovaní príhovorom Božej Matky, Presvätej 
Bohorodičky, ku ktorej dvíhame svoj pohľad 
a svoje srdcia z tejto prekrásnej svätyne, kto
rá je jej zasvätená, objímajúc celé Slovensko 
a osobitne Gréckokatolícku cirkev. Amen.
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JJ Metod Marcel Lukačik CSsR, Daniel Černý
J� foto: Metod Lukačik CSsR

Hlavným svätiteľom bol prešovský arci
biskup metropolita Ján Babjak SJ, ktorý je 
hlavou Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, 
a spolusvätiteľmi košický eparcha Milan 
Chautur CSsR a bratislavský eparcha Peter 
Rusnák. Na slávnosti sa zúčastnil aj kardinál 
Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie 
pre evanjelizáciu národov, apoštolský nun
cius na Slovensku arcibiskup Giacomo Guido 
Ottonello a mnohí ďalší arcibiskupi a bisku
pi zo Slovenska i zahraničia, veľa spolubratov 
svätenca z Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa 
a ďalší kňazi i veriaci.

Slávnostnou kázňou sa prítomným 
prihovoril arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár 
Kongregácie pre východné cirkvi. Spomenul 
potrebné kvality biskupa aj jeho misiu, ktorú 
nemá od ľudí, ale od Boha.

Spev viedol chrámový Zbor sv. Jozefa pri 
Bazilike Zostúpenia Svätého Ducha v Micha
lovciach. Na záver slávnosti novovysvätený 
vladyka Marián Andrej v mantii a kamilavke 
so závojom prešiel bazilikou a požehnal 
Boží ľud prítomný na slávnosti. Kamilavka 
so závojom je pokrývka hlavy východných 
mníchov a zvyknú ju nosiť aj východní 
biskupi, keďže tými sa zväčša stávali práve 
mnísi. Tak ako obrúčka je viditeľným 
znakom zväzku medzi mužom a ženou, tak 
kamilavka so závojom je vonkajším znakom 

zväzku medzi Bohom a človekom. Závoj 
naznačuje ich „zakrytosť“ pred vášňami 
tohto sveta.

Nový biskup sa napokon poďakoval 
všetkým za pomoc, ktorú zakúsil vo svojom 
živote. Osobitne vyzdvihol dar svojej 
početnej rodiny, ktorej vďačí za veľa. 
Slávnosť bolo možno sledovať naživo cez TV 
Noe alebo na internetovej stránke TV Logos.

Intronizácia v Toronte
Nový biskup bol za torontského gréckoka
tolíckeho eparchu intronizovaný 15. sep
tembra v Katedrále Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Toronte. Úrad prebral 
po apoštolskom administrátorovi Johnovi 
Stephanovi Pazakovi, tiež redemptoristovi, 
ktorý spravoval Eparchiu sv. Cyrila a Metoda 
v Toronte pätnásť rokov ako eparchiálny 
biskup a dva roky ako apoštolský administrá
tor. Organizáciu slávnosti pripravoval a riadil 
otec Marek Novický, kancelár eparchie, ktorý 
v Toronte pôsobí už šesť rokov. Na slávnosti 
sa zúčastnili hostia z Kanady, USA, Talianska 
a Slovenska.

Na archijerejskej svätej liturgii bol prí
tomný aj torontský arcibiskup a kardinál 
Thomas Collins a ďalší biskupi viacerých 
obradov. Homíliu predniesol arcibiskup Cyril 
Vasiľ, ktorý poukázal na univerzálnosť Cirkvi 
a povzbudil nového eparchu k ohlasovaniu 
Krista. Kanadského nuncia zastupoval char
gé d‘affaires Fermin Emilio Sosa Rodriguez, 

ktorý prečítal pápežskú bulu. Po archijerej
skej svätej liturgii sa uskutočnilo stretnutie 
s farníkmi katedrály vo farskej miestnosti 
a spoločná večera, na ktorej sa zúčastnil aj 
slovenský veľvyslanec.

Erb vladyku Mariána Andreja Pacáka
Erb je umiestnený na bordovom biskup
skom plášti – mantii, ozdobený byzantskou 
biskupskou mitrou, po stranách s procesij
ným krížom a biskupskou palicou – žezlom, 
s dvoma hadmi, symbolizujúcimi múdrosť 
a opatrnosť biskupa.

Témou erbu je trojvršie s cyrilo
metodským dvojkrížom – symbolom 
Slovenska a Slovákov. Nad krížom je Božie 
oko, symbol všemohúceho Boha a súčasne 
symbol prevzatý z erbu otcov redemptoris
tov.

Na kríži je umiestnený medailón s gréc
kymi skratkami pre Bohorodičku – Matku 
Božiu (MP ΘY). Tento motív spolu s troma 
hviezdami predstavuje Máriino ustavičné 
panenstvo.

Mária je po svojom zosnutí prítomná 
v nebi, čo naznačujú dve hviezdy na mod
rom – nebeskom pozadí, ale je prítomná 
i na zemi v Cirkvi, čo značí hviezda na vr
choch. Medailón umiestnený pred krížom je 
tiež znakom veriaceho človeka – stojaceho vo 
viere pred krížom.

Z kríža vyrastajú dva javorové listy, symbol 
Kanady, ako ruky pripravené na objatie i po
zývajúce objať kríž s vierou, láskou i nádejou.

Pozorovateľná je línia, ktorá zostupuje 
od Božieho oka, teda od Boha Otca, cez 
kríž ako symbol Syna (pripomína vykúpe
nie i spásu človeka) až na zem, zastúpenú 
vrchmi, ktoré sú zelenej farby ako farby 
Svätého Ducha, ktorý všetko oživuje.

Pod erbom je na zvitku latinský nápis 
s mottom nového biskupa: Servire fideliter, 
čo znamená: Verne slúžiť.

Svedok viery
V bazilike otcov redemptoristov v Michalovciach sa 2. sep-
tembra konala biskupská vysviacka redemptoristu Mariána 
Andreja Pacáka na základe vymenovania Svätým Otcom 
Františkom za biskupa Slovenskej eparchie sv. Cyrila a Me-
toda v Toronte v Kanade, ktoré sa uskutočnilo 5. júla.
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Vydaj sa na cestu
V Bazilike Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach sa 2. septembra uskutočnila biskupská 
vysviacka novovymenovaného eparchiálneho biskupa pre slovenských gréckokatolíkov 
v Kanade otca Mariána Andreja Pacáka CSsR. V homílii sa prítomným prihovoril arcibiskup 
Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi z Ríma.

Eminencia otec kardinál Tomko,
Excelencia Mons. Ottonello, apoštolský 

nuncius na Slovensku, bratia biskupi, ...
bratia kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, milí 

priatelia v Pánovi!

Včera Katolícka cirkev na Slovensku žila 
osobitnou udalosťou, blahorečením Anky 
Kolesárovej. ...

V tejto chvíli sa slávi v Košiciach ďakovná 
svätá omša spojená s uložením Ankiných 
relikvií v katedrále, v Dóme sv. Alžbety. 
A v rovnakom čase sa my stretávame v tejto 
michalovskej bazilike pri relikviách muče
níka bl. Metoda Dominika Trčku, ktorého 
liturgickú spomienku sme slávili pred týž
dňom, pri ostatkoch tohto mučeníka slobody 
svedomia, slobody Cirkvi, mučeníka vernosti 
Kristovi a jeho pozemskému námestníkovi, 
rímskemu biskupovi – pápežovi. ...

Nezabúdajme, že mučeník, martýr, 
znamená svedok. V Cirkvi je spomienka 
na mučeníkov spomienkou na tých, ktorí 
svojím životom i smrťou vydali svedectvo 
o Kristovi a svojej viere v neho. Príbehy mu
čeníkov však nielen inšpirujú, ale tak trocha 
aj vyrušujú či provokujú. Stavajú nás totiž 
pred náročnú otázku:

Existujú hodnoty, kvôli ktorým sa oplatí 
riskovať, či dokonca obetovať život?

Existuje ideál, ktorý je hodný toho, aby mu 
človek vydal svedectvo až takým spôsobom, 
že sa rozhodne obetovať aj to najcennejšie, 
čo má, vlastný život?

Vo svetle Kristovho učenia a príkladu, vo 
svetle životných príkladov nespočetných zá
stupov tých, ktorí Krista nasledovali v živote 
i smrti vo všetkých stavoch a povolaniach, 
odpovedáme: „Áno!“

Čo však znamená obetovať svoj život ako 
svedectvo viery?

Deje sa tak vari len pri krvavom mučeníc
tve?

Aj tu je odpoveď jasná: „Samozrejme, že 
nie!“

Veď vydávať svedectvo Kristovi možno 
nielen jednorazovým úkonom najvyššej, 
krvavej sebaobety, ale aj – ba najmä – po
stupným trvalým, slobodným odovzdaním 
celého svojho života, prekonávaním vlastnej 
slabosti, bojom proti vlastnému egoizmu, 
obetovaním sa pre druhých. A k takémuto 
mučeníctvu, teda svedectvu, sme povolaní 
všetci, každý spôsobom jemu primeraným 
a vlastným. ...

Náš dnešný svätenec otec Marián Andrej 
sa už od detstva učil základom kresťanského 
života v rodine, v tejto prvej, domácej cirkvi. 
Kresťanská rodina môže a má byť prvou 
školou svätosti, miestom, kde si možno tým 
najprirodzenejším a najhlbším spôsobom 
osvojovať zásady, ktoré formujú správanie 
a duchovný život človeka aj v dospelosti. 
Príklad rodičov je najlepšou školou. ...

Odovzdanie svojho života do služieb 
Krista takým osobitným zasvätením, ktoré 
prekračuje hranice kresťansky „povinného“ 
správania, začal dnešný svätenec uskutoč
ňovať v Kongregácii Najsvätejšieho Spasi

teľa. Tu sa postupne zaviazal Bohu sľubmi 
chudoby, čistoty a poslušnosti a prijal aj 
kňazskú vysviacku. Dobrovoľne sa rozhodol 
pre osobitnú formu svedectva Kristovi celým 
svojím rehoľným a kňazským životom.

Dnešnou biskupskou vysviackou bude 
začlenený do kolégia biskupov, nástupcov 
apoštolov, v plnosti kňazstva. Toto bude 
ďalšia fáza jeho životného svedectva. Z po
verenia Svätého Otca sa stane biskupom 
v spoločenstve slovenských gréckokatolíkov 
žijúcich v Kanade...

Svoju fyzickú rodinu už pred časom opus
til svojou prvou duchovnou životnou voľbou. 
Teraz, prijímajúc výzvu Svätého Otca 
Františka, sa istým spôsobom vyčleňuje aj zo 
svojej rehoľnej rodiny, zanechá dokonca aj 
svoju vlasť, zriekne sa všetkých týchto svojich 
doterajších oporných bodov a ľudských istôt, 
aby sa vybral ako skutočný misionár, syn 
sv. Alfonza, na novú, neľahkú misiu.

Niekto by možno mohol oponovať, že 
o čom vlastne hovoríme, aké straty či zrie
kanie, veď otec Marián Andrej sa dnes stáva 
biskupom, teda šéfom, alebo, ako sa to zvyk
ne mediálne hovoriť, „vysokým cirkevným 
hodnostárom“, a nie je vyslaný kamsi na Sibír 
alebo do PapuyNovej Guiney, ale do Kanady, 
do krásnej, bohatej a demokratickej krajiny. 
Predstavte si, že by sa našlo dosť ľudí, ktorí 
by si dali takpovediac „aj koleno vŕtať“, keby 
mohli byť šéfmi nejakej firmy v Kanade.

Iste, aj tak to niekto môže vidieť.
Možno ten, kto si predstavuje postavenie 

biskupa v Katolíckej cirkvi ako stupienok 
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v kariérnom postupe vo veľkej medzinárod
nej firme. Ale v tomto prípade nesedí dokon
ca ani takéto skreslené prirovnanie.

Otec Marián Andrej sa totiž nestáva bisku
pom, aby „išiel do lepšieho“.

Každému, kto vníma súčasné dianie v Cir
kvi, je jasné, že hádam ešte nikdy v histórii 
spoločenský kredit biskupa, a to najmä 
v anglosasskom svete, do ktorého patrí aj 
Kanada, nebol na takej nízkej úrovni, ako je 
to v ostatných rokoch...

Ale okrem pochopiteľného a oprávneného 
rozhorčenia nad hriechmi a nezákonnos
ťami, čo je jednou stranou mince, nezávisle 
od všetkého toho v západnom sekulárnom 
svete rýchlo rastie aj skutočná ideologická 
nenávisť voči Cirkvi, predovšetkým voči jej 
hierarchickej štruktúre. Táto nenávisť sa pre

javuje predovšetkým ako podráždená reakcia 
zočivoči konzekventnému ohlasovaniu 
katolíckeho učenia, zvlášť v takých elemen
tárnych oblastiach, ako je téma dôstojnosti 
ľudského života od počatia po prirodzenú 
smrť, v otázke manželstve či antropologickej 
identity človeka. ...

Byť katolíckym biskupom v sekularizova
nej spoločnosti dnešnej Kanady nie je žiadna 
veľká výhra, to nie je spoločenské postavenie, 
na ktoré by sa niekto mohol nechať zlákať, 
aby si vylepšil status na facebooku. ...

Tvoja ochota prijať postavenie „najmen
šieho z malých“, vybrať sa na službu „naj
menším“ a „vzdialeným“ – to je Kristov znak 
v tvojom živote, to je investícia, ktorá prináša 
úroky až do večnosti. Kristovi osobitne leží 
na srdci aj také „maličké stádo“ (Lk 12, 32), 
ako je spoločenstvo slovenských gréckokato
líkov v Kanade, ktorému cez teba ako nového 
pastiera chce dodať odvahu...

Od kňaza a o to viac od biskupa sa nevy
žaduje angažovanie sa v politike, on nie je 
voleným reprezentantom svojich voličov, on 

sa nemusí uchádzať o ich priazeň aj znižo
vaním morálnej latky – práve naopak – má 
medzi zvereným ľudom predstavovať Krista, 
preto sa od neho právom očakáva, že bude 
„iný“, že sa bude „dištancovať“, teda odlišovať 
práve svojou bezúhonnosťou, miernosťou, 
skromnosťou, jednoducho svätosťou. ...

Dnes, keď sa celým svetom preháňajú 
oblaky prachu z dopraskaných a porozbíja
ných hlinených nádob jednoduchých členov 
i hierarchických predstaviteľov Cirkvi, tento 
rozvírený prach zatemňuje neraz aj jas Slnka 
a necháva zapadnúť prachom poklad, ktorý 
by tieto nádoby mali uchovávať. Ale aj na
priek ťažkým oblakom prachu veríme, podľa 
slov proroka Malachiáša, že nad tými, ktorí 
si ctia Pánovo meno, „vyjde slnko spravod
livosti, ktoré má na krídlach uzdravenie“ 
(Mal 2, 20) a aj spomedzi črepov rozbitých 
hlinených nádob zažiari poklad Božej mi
losti, ktorý ostáva nemenný a nezničiteľný. 
A nelámme definitívne palicu ani nad sa
motnými hlinenými nádobami. Aj pootĺkané 
či dokonca na prach rozbité hlinené nádoby 
majú v logike Božieho milosrdenstva šancu 
povstať k novému životu. Ako? Nuž tak, že 
sa znova odovzdajú do rúk hrnčiara, aby túto 
ich hlinu nanovo premiesil a vyformoval. ...

A preto, hoc sme len hlinené nádoby, 
máme dôveru v Božiu veľkosť a moc, a preto 
dôverujeme aj slovám svätého Pavla z dneš
ného čítania, slovám overeným tisícročnou 
skúsenosťou Cirkvi, skúsenosťou prekážok 
vyplývajúcich predovšetkým zo slabosti 
a hriešnosti jej členov, ale aj skúsenosťou 
sily Božieho ducha, ktorý napriek všetkému 
víťazí:

„Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme 
stiesnení; sme bezradní, ale nepoddávame 
sa; prenasledujú nás, ale nie sme opustení; 
zrážajú nás, ale nehynieme. Stále nosíme 
na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom 
tele zjavil aj Ježišov život.“ ...

Milý otec Marián Andrej, keď si vezmeš 
za svoje odporúčania koncilu o službe bis
kupa, keď sa ich budeš snažiť uskutočňovať 
vo svojom biskupskom živote – vydáš tým aj 
ty najlepšie svedectvo Kristovi.

Staneš sa jeho svedkom tým, že ohlasova
niu evanjelia obetuješ svoj život – a toto tvoje 
svedectvo bude v Božích očiach rovnako 
cenné ako vydanie mučeníckeho svedectva 
obetovaním vlastného života, ktoré vidíme 
v osobách mnohých svätých a blahoslave
ných v dejinách Cirkvi.

Nech ti v tejto tvojej službe pomáhajú 
svojím orodovaním blahoslavená Anka 
Kolesárová i tvoj rehoľný spolubrat blahosla
vený otec Metod Dominik Trčka. Nech teba 
i nás tieto blízke vzory hrdinskej mučeníckej 
svätosti vedú k túžbe a rozhodnutiu vydať 
sa na cestu každodennej svätosti a spoločne, 
každý podľa svojho stavu a povolania, kráčať 
po nej ku Kristovi. (úryvky z homílie)
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J▌Zomrel Mons. Dominik Kaľata SJ,  
titulárny biskup diecézy Semta

Biskup Dominik Kaľata sa narodil 19. mája 
1925 v obci Nová Belá v Poľsku. 31. júla 1943 
bol prijatý do noviciátu SJ v Ružomber
ku a v auguste 1951 bol biskupom Pavlom 
Hnilicom SJ tajne vysvätený za kňaza. Biskup 
Ján Chryzostom Korec ho 9. septembra 
1955 vysvätil za biskupa podzemnej Cirkvi. 
V roku 1963 bol zatknutý a šesť rokov strávil 
vo väzniciach a prevýchovných pracovných 
táboroch. V roku 1969 odišiel do exilu.

Okrem iného pastoračne pôsobil medzi 
slovenskými emigrantmi v Nemecku a v iných 
krajinách sveta. Od roku 1976 aktívne vypo
máhal v arcidiecéze Freiburg in Breisgau, kde 
sa stal pomocným biskupom. Po páde komu
nizmu sa mohol vrátiť na Slovensko a od roku 
1990 sa podľa potreby a možností zapájal aj 
do pedagogickej a pastoračnej práce.

Zomrel zaopatrený sviatosťami v Senioráte 
SJ v Ivanke pri Dunaji 24. augusta vo veku 93 

rokov. Hlavným celebrantom zádušnej svätej 
omše, ktorá sa uskutočnila 29. augusta, bol 
prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak 
SJ. Následne pohrebné obrady s uložením 
telesných ostatkov do hrobky pod hlavným 
oltárom trnavskej katedrály viedol už miest
ny arcibiskup Ján Orosch.

Večná mu pamiatka!

J▌V Čirči sa konala archieparchiálna odpustová 
slávnosť

Na mariánskej hore v Čirči sa 25. a 26. augus
ta konal archieparchiálny odpust k sviatku 
Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Vrcholom 
sobotňajšieho programu bola svätá litur
gia, ktorú slávil otec Ján Pavlík, svidnícky 
protopresbyter. Nedeľa sa začala Akatistom 
k Presvätej Bohorodičke a slávnostnej svätej 

liturgii predsedal protosynkel Prešovskej 
archieparchie Ľubomír Petrík. V homílii 
upriamil pozornosť na svadobné oblečenie 
Božej milosti, ktorým má byť zaodetý každý 
kresťan. Svätú liturgiu spevom sprevádzal 
seminárny Zbor sv. Romana Sladkopevca. 
(M. Baran)

J▌Na odpuste bl. Metoda Dominika Trčku 
v Michalovciach udelili diakonské svätenie

V Bazilike Zostúpenia Svätého Ducha v Mi
chalovciach sa 25. – 26. augusta konal odpust 
bl. Metoda Dominika Trčku, ktorý vyvrcholil 
nedeľnou archijerejskou svätou liturgiou. 
Hlavným sláviteľom bol bratislavský eparcha 
Peter Rusnák spolu s Andrijom Rakom CSsR, 
ľvovským protoigumenom.

Počas liturgie vladyka Peter udelil diakon
ské svätenie redemptoristovi Miroslavovi 
Liškovi. Vladyka Peter v kázni poukázal 
na ikonu bl. Metoda, ktorý drží v ruke zvitok 
s koledou. Vysvetlil, že Vianoce by mali byť 
o zmene života – metanoji. Slávnosť pokra
čovala Molebenom k bl. Metodovi a spoloč
ným agapé v kláštornom areáli.

Duchovnú obnovu pred slávnosťou viedol 
František Boldy, misionár milosrdenstva 
a redemptorista. V sobotu sa tiež uskutočnil 
už 6. ročník pešej púte z Nižného Hrabovca 
do Michaloviec. Spev počas slávnosti viedol 

Chrámový zbor sv. Jozefa pod vedením Márie 
Gofusovej. (R. Fučko; foto: M. Dupnák)

�� V Ľutine sa 21. augusta začal 7. ročník 
Medzinárodného maliarskeho plenéru, 
počas ktorého desať dní domáci i zahranič-
ní maliari tvorili diela na tému Jubilejného 
roka Prešovskej archieparchie – 200. výro-
čia Prešovskej eparchie. V Dome sv. Miku-
láša sa 29. augusta uskutočnila vernisáž 
výstavy vytvorených diel. (V. Lakomý)

�� V Milpoši oslávili 26. augusta 30 rokov 
Zboru svätých apoštolov Petra a Pavla. 
Svätú liturgiu slávil správca farnosti otec 
Jozef Špes a kňazi pochádzajúci z farnosti. 
Kazateľ, otec Jozef Urvinitka, vyzval, aby 
sa dar spevu vždy využil na oslavu Boha. 
Slávnosť pokračovala v dome kultúry 
koncertom troch skupín bývalých zboris-
tov a napokon všetci zboristi spoločne 
zaspievali hymnu zloženú na toto výročie. 
Slávnosť zakončil koncert bohosloveckej 
skupiny Anastasis. (V. Andraščíková)

�� V Kojšove slávil na sviatok Sťatia hlavy 
sv. Jána Krstiteľa 29. augusta košický epar-
cha Milan Chautur CSsR pri banskom kríži 
na vrchu pri Kojšove svätú liturgiu. Cestou 
ku krížu sa s veriacimi pomodlil krížovú ces-
tu, pričom v zamysleniach vyjadril potrebu 
pravdy v dnešnom svete. Svätá liturgia 
bola zakončená panychídou za zosnulých 
baníkov. (T. Labanič)

�� V Gréckokatolíckom formačnom centre 
pre Rómov v Čičave sa 2. septembra konal 
Deň rodiny Gréckokatolíckej rómskej 
misie. Na Dni rodiny sa zišlo okolo 350 
ľudí, na ktorých čakali modlitby so spevmi 
gospelovej kapely Čičava band či kapely F6, 
športové aktivity a svätá liturgia. (M. Fedin)

�� Seniori s poruchami mobility z Domu 
sv. Kozmu a Damiána v Prešove putovali 
6. septembra do Ľutiny, kde prosili za svoje 
rodiny a ďakovali za dobrodenia. Vyvrcho-
lením bol Akatist k Presvätej Bohorodičke, 
ktorý viedol otec Vasiľ Kindja. (Simeona 
Monika Ferková SSNPM)

�� Prváci Cirkevnej základnej školy sv. Ju-
raja v Trebišove sa zúčastnili 13. septem-
bra na svätej liturgii v školskej kaplnke, 
ktorú slávil duchovný správca školy otec 
Tomáš Haburaj. Pri tejto príležitosti posvätil 
ich aktovky a patrónkou triedy sa stala bla-
hoslavená Anka Kolesárová. (CZŠ sv. Juraja)

�� Pedagógovia, zamestnanci a dokto-
randi Gréckokatolíckej teologickej fakulte 
PU v Prešove sa 14. septembra zúčastnili 
na duchovnej obnove v Centre pre rodinu 
na Sigorde, ktorú viedol páter Viliam 
Karľa SJ. Svätú liturgiu slávil dekan fakulty 
otec Peter Šturák s kňazmi vyučujúcimi 
na fakulte. (D. Tlučková)
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J▌Sestry služobnice oslávili  
90. výročie príchodu na Slovensko

V prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa si 
31. augusta sestry služobnice Nepoškvrnenej 
Panny Márie z Provincie Svätého Ducha 
na Slovensku pripomenuli 90. výročie 
príchodu sestier do Prešova. Svätú liturgiu 
slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR, 
kazateľom bol bratislavský eparcha Peter 
Rusnák. V homílii povzbudil k sile a odvahe 
slúžiť blížnym skrze každodenné videnie 
Kristovej lásky a milosrdenstva.

V kine Scala nasledovalo premietanie fil
mu Lebo oni budú nasýtení, ktorého režisér
kou je sr. Iva Kúšiková SSpS. Film predstavu
je obdobie rozvoja i prenasledovania, obnovu 
i nové výzvy sestier na Slovensku.

Sestry služobnice prišli do Prešova 10. sep
tembra 1928 na pozvanie bl. Pavla Petra 
Gojdiča a venujú sa katechizácii, starostlivos
ti o chorých a službe v chrámoch. (Faustína 
Katarína Minčičová SSNPM)

J▌Anna Kolesárová bola vyhlásená 
za blahoslavenú

Slávnostný akt vyhlásenia Anny Kolesárovej 
za blahoslavenú vykonal 1. septembra v Koši
ciach prefekt Kongregácie pre kauzy svätých 
kardinál Giovanni Angelo Becciu. V mene 
Svätého Otca Františka prečítal pápežský 
list o blahorečení, v ktorom sa určuje dátum 
liturgickej oslavy bl. Anny Kolesárovej 
na 20. november.

Okrem košického arcibiskupa metropolitu 
Bernarda Bobera svätú omšu koncelebrovali 
emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizá
ciu národov kardinál Jozef Tomko, apoštol
ský nuncius v Slovenskej republike arcibis
kup Giacomo Guido Ottonello a bratislavský 
arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.

Životopis Anny Kolesárovej, ktorá sa stala 
obeťou útoku na jej dôstojnosť, predniesol 
postulátor procesu otec Marek Ondrej. 
Následne odhalili podobizeň blahoslave
nej Anny a vystavili jej relikvie. Kardinál 
Becciu v homílii povzbudil k objavovaniu 
hodnoty lásky a čistoty.

Košický arcibiskup v závere adresoval slová 
vďaky Svätému Otcovi Františkovi, jeho 
vyslancovi kardinálovi Becciuovi aj otcovi 
Pavlovi Hudákovi, ktorý vytvoril v rodisku 
blahoslavenej centrum duchovného a ľud
ského sprevádzania mladých. (foto: TK KBS, 
M. Magda st.)

�� Na košickej Kalvárii, slávil 15. septem-
bra na miestnom poľnom oltári košický 
eparcha Milan Chautur CSsR spomienkovú 
svätú liturgiu pri príležitosti 50. výročia 
prvej verejnej svätej liturgie v Košiciach 
po rokoch prenasledovania. V kázni pripo-
menul skutočnosti prenasledovania Cirkvi 
a poukázal na Presvätú Bohorodičku, ktorá 
vždy stojí pri tých, ktorí sa k nej utiekajú. 
Napokon vyzval k prosbám o milosti pre 
rodinu, ktorú ohrozujú novodobé ideoló-
gie. (TSKE)

�� Pri príležitosti 150. výročia posvätenia 
Cerkvi Povýšenia svätého Kríža v Porosto-
ve posvätil 16. septembra košický eparcha 
Milan Chautur CSsR pamätnú tabuľu a ob-
novený interiér chrámu. V homílii vladyka 
povzbudil veriacich, aby v chráme hľadali 
blízkosť Boha. (P. Mihajlo)

�� V historickej budove SND v Bratislave 
sa 16. septembra pod záštitou hierarchov 
piatich kresťanských cirkví a židovskej 
náboženskej obce na Slovensku konal 
NAPS Medzinárodný ekumenický koncert. 
Duchovné zamyslenie predniesol vladyka 
Juraj, pravoslávny michalovsko-košický 
arcibiskup. V programe sa predstavili spe-
vácke telesá, operní speváci i hosť – Zbor 
sv. Efréma z Budapešti. (P. Solej)

�� Žiaci druhého stupňa Cirkevnej 
základnej školy sv. Juraja v Trebišove sa 
17. septembra zúčastnili na svätej omši 
v Bazilike Narodenia Panny Márie vo 
Vranove. V nej je umiestený obraz Panny 
Márie, ktorý v minulosti ronil krvavé slzy, 
a obraz sv. pápeža Klimenta, ktorý tam bol 
v minulosti prenesený z niekdajšej kaplnky 
na hrade Čičva, kadiaľ podľa legendy pre-
chádzali sv. Cyril a Metod. (-czsj)

�� Pri príležitosti 150. výročia ustanove-
nia farnosti Slanské Nové Mesto posvätil 
23. septembra košický eparcha Milan 
Chautur CSsR exteriér obnovenej farskej 
budovy a v homílii počas svätej liturgie 
varoval pred plytkosťou viery v rodinách. 
Na slávnosti sa zúčastnili kňazi, ktorí pôso-
bili v tejto farnosti, aj kňazi rodáci z farnosti 
Slanské Nové Mesto. (M. Iľko)

�� V rámci púte po historicky významných 
miestach gréckokatolíckej ruténskej cirkvi 
v Európe navštívili 24. septembra veriaci 
Parmskej eparchie z USA Katedrálu Naro-
denia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. 
Po modlitbe Molebenu k Presvätej Bohoro-
dičke košický eparcha Milan Chautur CSsR 
daroval kópiu klokočovskej ikony Parmskej 
eparchii a odovzdal ju parmskému epar-
chovi Milanovi Lachovi. (TSKE)
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J▌Odpust v košickej katedrále bol spojený 
s kňazskou vysviackou

Pri príležitosti sviatku Narodenia Presvätej 
Bohorodičky sa 8. – 9. septembra v košickej 
katedrále konala eparchiálna odpustová 
slávnosť. Sobotný program začal modlitbou 
deviatej hodinky, po ktorej nasledovalo 
svätenie vody a veľká večiereň s lítiou. Archi
jerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan, 
ktorý v kázni upozornil, že dieťa má byť 
považované za dar, nie za majetok či ťarchu.

V následnej besede s vladykom Milanom 
a otcom Romanom Sekom, sekretárom rady 
pre rodinu pri KBS, zazneli dojmy z 9. sve
tového dňa rodín v írskom Dubline. Besedu 
sprevádzali piesne kňazskej skupiny Anasta
sis. Otec Michal Hospodár, predseda Spolku 
sv. Cyrila a Metoda, počas svojej prednášky 

o obnovení Gréckokatolíckej cirkvi predsta
vil zborník Vďační za dar viery a vzkriesenie 
cirkvi.

Nedeľa sa začala Akatistom k Presvätej 
Bohorodičke, utierňou a cirkevnoslovan
skou svätou liturgiou. Slávnosť vyvrcholila 
archijerejskou svätou liturgiou, počas ktorej 
košický eparcha Milan Chautur CSsR udelil 
dvom diakonom – Jánovi Horňákovi a To
mášovi Miňovi – kňazské svätenie. Slávnost
ným kazateľom bol plzenský biskup Tomáš 
Holub, ktorý poukázal na význam svätosti 
a ako prostriedok na jej dosiahnutie ponúkol 
počúvanie a zachovávanie Božieho slova. (R. 
Fučko; foto: P. Hric, D. Kováč)

J▌Vladyka Milan Lach zavítal na eparchiálnu 
odpustovú slávnosť v Bratislave

V bratislavskej Katedrále Povýšenia úctyhod
ného a životodarného Kríža sa 16. septembra 
konala eparchiálna slávnosť, počas ktorej 
bola vystavená ikona s pravými ostatkami 
svätého Kríža. Program vyvrcholil archije
rejskou liturgiou, ktorej predsedal vladyka 
Peter Rusnák a ktorú spevom sprevádzal 
katedrálny zbor Chryzostomos pod vedením 
dirigenta Martina Škovieru.

Slávnostným kazateľom bol parmský epar
cha z USA Milan Lach SJ. V homílii upriamil 

pozornosť veriacich na Kristov kríž , ale upo
zornil aj na jeho spojitosť so vzkriesením.

Na slávnosti sa zúčastnili členovia Rytier
skeho a špitálneho rádu sv. Lazára z Jeruzale
ma, ktorí v rámci slávnosti prijali medzi seba 
dvoch kandidátov. Predstavitelia slovenskej 
provincie udelili vladykovi Petrovi vyzname
nanie – zelený kríž pri príležitosti 10. výročia 
eparchie a biskupskej služby. Slávnosť zakon
čilo spoločné agapé na dvore eparchiálneho 
úradu. (S. Gábor)

�� V Katedrále Narodenia Presvätej Bo-
horodičky v Košiciach sa začal 28. augusta 
svätou liturgiou, ktorú slávil košický epar-
cha Milan Chautur CSsR, program meto-
dického seminára pre katechétov a kňazov 
Košickej eparchie na tému Kurikulum 
predmetu. (DKÚ)

�� Študenti Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho 
v Humennom si 3. septembra prevzali 
ďakovné listy od zástupcov Nemocnice 
A. Leňa v Humennom za ich dobrovoľnícku 
prácu v minulom školskom roku. (E. Jaroš)

�� Špeciálna základná škola sv. Anny v Sta-
rej Ľubovni začala 3. septembra školský rok 
svätou liturgiou v Chráme Matky ustavičnej 
pomoci, ktorú slávil otec Peter Lach, kance-
lár Prešovskej archieparchie, spolu s otcom 
Jozefom Paraskom a otcom Jozefom 
Popikom, za sprievodu malého speváckeho 
zboru pri Dome sv. Anny. (M. Starinská)

�� Na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho 
v Humennom otvorili školský rok svätou 
liturgiou, ktorú slávil humenský vikár otec 
Martin Zlacký za účasti nového duchovné-
ho správcu otca Jána Frandofera a ktorú 
spevom sprevádzala hudobná skupina GJZ 
Band. (E. Jaroš)

�� Na hore Zvir počas malej púte slávil 
9. septembra riaditeľ Arcibiskupského 
úradu v Prešove otec Peter Lach ďakovnú 
svätú liturgiu pri príležitosti 10. výročia 
povýšenia miesta na gréckokatolícke 
mariánske pútnické miesto Prešovskej 
archieparchie. (P. Rusnák)

�� Pred židovskou synagógou sa 9. sep-
tembra v Prešove konala kajúca pobožnosť 
ako prejav ľútosti nad minulými protižidov-
skými postojmi v meste Prešov.

�� Slovenská biblická spoločnosť sprístup-
nila 10. septembra audionahrávky celej 
Biblie na webovej stránke www.biblia.sk.

�� Sedem študentov Gymnázia bl. P. P. Goj-
diča v Prešove bolo 14. septembra v sále 
PKO Čierny orol v Prešove ocenených Me-
dzinárodnou cenou vojvodu z Edinburghu 
za vytrvalosť pri zdolávaní cieľov v oblasti 
športu, talentu a dobrovoľníctva. (V. Verba)

�� Vznikla nová webová stránka catena-
aurea.sk, na ktorej možno nájsť slovenské 
znenie komentárov cirkevných otcov 
k evanjeliám, ktoré preložil Matúš Sitár, 
absolvent kresťanskej filozofie na Teologic-
kej fakulte TU v Bratislave.
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J▌V Prešove sa na 27. riadnom zasadnutí stretla 
Rada hierarchov 

Na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade 
v Prešove sa v 24. septembra konalo 27. 
riadne zasadnutie Rady hierarchov Grécko
katolíckej cirkvi na Slovensku. Zúčastnil sa 
na ňom aj apoštolský nuncius na Slovensku 
Mons. Giacomo Guido Ottonello a ako hosť 
pražský apoštolský exarcha Ladislav Hučko. 
Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak 
SJ privítal nového člena Rady hierarchov 
– torontského eparchu Mariána Andreja 
Pacáka CSsR. Rada hierarchov má tak znova 
štyroch členov.

Biskupi sa zaoberali navrhovaným textom 
partikulárneho práva pre miestnu Gréckoka

tolícku cirkev, ukončením delimitácie medzi 
Prešovskou archieparchiou a Košickou 
eparchiou, schválili štatút časopisu Slovo 
a do funkcie jeho šéfredaktora zvolili otca 
Juraja Gradoša, ktorý pôsobil v tejto službe 
aj doteraz. Schválili aj logo Rady hierarchov 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Metropolita Ján Babjak informoval Radu 
hierarchov o listoch, ktoré boli zaslané bis
kupom vo Veľkej Británii a v Nemecku, aby 
sa doriešil právny status gréckokatolíckych 
kňazov, ktorí tam pôsobia. Taktiež odovzdal 
všetkým prítomným novú publikáciu Prvé 
metropolitné zhromaždenie Gréckokatolíckej 
cirkvi sui iuris na Slovensku, ktorá zachytáva 
prípravu a priebeh tohto historicky prvého 
zhromaždenia. Informoval o tom, že v rámci 
Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 
bola vydaná pamätná medaila a Slovenská 
pošta vydáva poštovú známku.

Oznámil, že sa zúčastní na biskupskej 
synode o mladých a že ako audítorka je 
na synodu pozvaná aj laička – animátorka 
z Prešovskej archieparchie Viktória Žolnová.

V závere zasadnutia prijali biskupi vyhlá
senie o podpore člena Rady hierarchov 
vladyku Milana Chautura CSsR, košického 
eparchu, ku ktorému sa svojím podpisom 
pridal aj pražský apoštolský exarcha Ladislav 
Hučko. (IS PA)

VYHLÁSENIE RADY HIERARCHOV
„Rada hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku vyjadruje 
svoju podporu vladykovi Milanovi Chauturovi CSsR, košickému eparchiálnemu biskupovi. 
Dôverujeme jeho vyjadreniu, ktorým odmietol vznesené obvinenie zo sexuálneho obťažova
nia. Modlíme sa zaňho a za skoré a objektívne ukončenie vyšetrovania. Zároveň sa modlíme 
za obete zneužívania a za to, aby sa čo najintenzívnejšie napomáhala nulová tolerancia voči 
skutkom zneužívania.“

Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita
Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup
Mons. Marián Andrej Pacák CSsR, torontský eparchiálny biskup
Mons. Ladislav Hučko, pražský apoštolský exarcha

J▌Vladyka Milan Chautur posvätil košické 
eparchiálne centrum pre mládež

V obci Dvorianky za účasti približne 400 
ľudí posvätil 29. septembra košický eparcha 
Milan Chautur CSsR Centrum pre mládež 
Košickej eparchie sv. Jána Teológa. V záve
re liturgie vladyka Milan odovzdal dekrét 
o zriadení eparchiálneho centra pre mládež 
a otca Lukáša Vojčíka, správcu farnosti 
Dvorianky, vymenoval za jeho riaditeľa. Otec 
Milan Kmec, predseda rady pre mládež, sa 
poďakoval všetkým dobrodincom. Slávnosť 

pokračovala posvätením priestorov a kultúr
nym programom spojeným s agapé. Pred
stavili sa folklórne súbory z okolia i z obce, 
skupina G.O.D.‘s, Anastasis a Peter Milenky 
& band. Byzantinos, o. z., v spolupráci s ra
dou pre mládež Košickej eparchie vytvoril 
prezentačné video o centre, ktoré je publi
kované na internetových a facebookových 
stránkach rady pre mládež a Byzantinosu. 
(G. Škumaničová)

Rozhovor s otcom Lukášom Vojčíkom, 
riaditeľom novootvoreného Centra pre 
mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa

JJ
Jaroslav  GirovskýJ�

�� Ako centrum pomôže pastorácii mlá-
deže? Aký je význam centra vôbec?

S heslom Aby mladí mali domov sme 
začali projekt mládežníckeho centra, preto 
naše centrum má v prvom rade vytvárať 
domov pre mladých, priestor, kde sa budú 
môcť zmysluplne stretnúť a pohovoriť si, 
miesto, kde sa naučia „chodiť“ s Bohom. 
Verím, že sa ním za uplynulý rok už aj stalo, 
keďže prvá akcia v centre bola v novembri 
2017 a odvtedy bolo centrum v skúšobnej 
prevádzke. Dôkazom toho je mládežnícka 
radosť, s akou sem prichádzajú, a zároveň 
elán, s akým sa o centrum starajú, udržiava-
jú a skrášľujú si ho. Je dôležité, aby sa mladí 
mali stále kam vrátiť, aby mali na mysli, že 
sú prijatí. Že je tu stále ktosi, kto ich hoci 
len vypočuje, preto máme v úmysle postu-
pom času vytvoriť Centrum prijatia.

�� Aké aktivity pre mladých má centrum 
podporiť a zastrešiť?

Centrum pre mládež je určené pre všetky 
druhy mládežníckych aktivít, ako sú naprí-
klad animátorská škola, stretnutie animáto-
rov, protopresbyterské stretnutia mládeže, 
duchovné cvičenia, rôzne kurzy neformál-
neho vzdelávania a mnohé ďalšie.

�� Bude centrum k dispozícii aj pre akti-
vity samostatných farností či škôl? Sú 
v okolí centra možnosti na zaujímavé 
výlety?

Centrum bude k dispozícii aj pre farské 
a školské aktivity pre mládež. Centrum sa 
nachádza v obci Dvorianky a samotná obec 
má veľmi dobrú vybavenosť ihrísk. Nachá-
dza sa tu futbalové, asfaltové, multifunkčné 
aj tenisové antukové ihrisko. Taktiež v obci 
sa nachádza veľmi pekný rybník a strelnica. 
Okolie ponúka aj možnosti nenáročnej tu-
ristiky a cyklistiky. V blízkom meste Trebišov 
sa nachádza múzeum a kultúrne centrum.
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JJ František Dancák
J� foto: wikimedia.org

Nazaret – Kvet Galiley
Nazaret (hebr. nazerat – kvet) sa nachádza 
asi 25 km od Galilejského jazera a 9 km 
od hory Tábor v nadmorskej výške 300 m 
n. m. Mesto leží v zvlnenej krajine pohoria 
Narej Nacrat (Nazaretské hory).

O Nazarete, mieste skrytého Ježišovho 
života, sa nezmieňuje ani Starý zákon, ani 
žiaden antický historik. „Môže byť z Nazare
ta niečo dobré?“ pýta sa Natanael Filipa (Jn 
1, 46). Pritom je dokázané, že Nazaret patrí 
medzi najstaršie mestá sveta a existoval už 
v dobe kamennej. Písomné pramene spomí
najú Nazaret až v súvislosti so zvestovaním 
archanjela Gabriela Panne Márii o narodení 
Ježiša.

Nazaret je obývaný od biblických čias, leží 
medzi poľami, ovocnými sadmi a vinicami. 
Dnes má okolo 50tisíc obyvateľov. Význam
ným sa stal predovšetkým zásluhou Ježiša 

Krista. Tu prežil svoju mladosť, rozvinul 
svoje náboženské predstavy a hlásal svoje 
učenie (Lk 2, 52). Preto je v Nazarete mnoho 
chrámov, ktorých mená súvisia so životom 
Ježiša Krista, Panny Márie a celej Svätej rodi
ny. Dominantou mesta je Bazilika Zvestova
nia Panny Márie, najväčší chrám Stredného 
východu, ktorý udrie do očí svojím netra
dičným tvarom. Ide o špecifický a hlavne 
moderný štýl, takže návštevník hneď pocho
pí, že ide o veľmi novú stavbu (1969). Toto 
vlastne platí o väčšine stavieb v meste, keďže 
mnoho pamiatok, hlavne kresťanských, bolo 
zničených počas nekonečných konfliktov.

Od 2. – 3. storočia bolo na tomto mieste, 
kde „anjel Pána zvestoval Panne Márii“, 
postavených niekoľko chrámov. Novodobá 
bazilika bola postavená v rokoch 1960 – 1969 
podľa plánov talianskeho architekta Gio
vanniho Muzia.

Ide o piaty na tomto mieste, na pozostat
koch predchádzajúcich stavieb. Jeho dĺžka 
je 76 m, šírka 32 m a kupola dosahuje výšku 
106 m. Má dve podlažia. Do spodnej časti 
bola zabudovaná Jaskyňa zvestovania. V hor

NAJVÄČŠIE 
mariánske baziliky

Katolícka cirkev sa v priebehu druhého tisícročia 
dostala do všetkých končín zeme. Azda s výnim-
kou Antarktídy niet kontinentu, kde by nestáli 
veľkolepé svätyne zasvätené najvznešenejšej 
dcére ľudstva – Presvätej Bohorodičke.

Nazaret •
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nom podlaží pozornosť upútajú mozaiky 
predstavujúce žehnajúceho Krista, Pannu 
Máriu a mariánsky koncil v Efeze. Obidve 
podlažia sú prepojené mohutnými točitými 
schodmi.

V ambitoch (z lat. ambitus – krytá chodba) 
je súbor mozaík zobrazujúcich Pannu Máriu 
podľa predstáv umelcov z celého sveta. V are
áli chrámu takmer každá krajina sveta, kde 
žijú kresťania, má svoj obraz Panny Márie. 
Návštevníci si so záujmom prezerajú svojské 
vyobrazenie a predstavy o Panne Márii.

Len pár metrov od miesta, kde sa zjavil 
anjel Panne Márii, stojí Jozefova stolárska 
dielňa. Nad ňou je teraz Kostolík sv. Jozefa. 
Malá jaskynka, ktorá je pod kostolom, slúžila 
kedysi ako obydlie Svätej rodine. Je voľne 
prístupná pre verejnosť.

V okolí celej baziliky sa nachádza široké 
nádvorie s rôznymi umeleckými dielami 
vrátane sôch či obrazov. Zaujímavosťou sú 
obrazy Panny Márie s dieťaťom, darované 
z rôznych krajín vrátane Československa 
i Slovenska. Obrazy, reliéfy a mozaiky sú 
vyhotovené v rôznych štýloch podľa toho, 
z ktorej krajiny pochádzajú.

Pápež Ján Pavol II. navštívil Baziliku zves
tovania v roku 2000.

Dnes je Nazaret obývaný prevažne 
Arabmi, z ktorých väčšina sú moslimovia. 
Výrazná časť z nich (31 %) je však kresťanská, 
čo je vcelku zaujímavý fenomén. Nazaret 
je zároveň najväčším arabským mestom 
v Izraeli. Náboženský význam má mesto 
najmä pre kresťanov, pre moslimov ide skôr 
o miesto marginálneho významu v porov
naní s inými miestami v Izraeli. Pre Židov je 
mesto z náboženského hľadiska pomerne 
nezaujímavé.

V súčasnosti je Nazaret významným 
pútnickým miestom, kde si možno pozrieť 
celý rad kresťanských chrámov. Veľké počty 
návštevníkov, s ktorými sa Nazaret každo
ročne stretáva, však prispeli k strate pôvod
nej magickej atmosféry mesta.

Yamoussoukro  
– Bazilika Panny Márie pokoja
Yamoussoukro (Jamusukro) je hlavné mesto 
Pobrežia Slonoviny (západná Afrika). Pô
vodne bezvýznamná obec N’Gokro s päťsto 
obyvateľmi sa na začiatku 20. storočia stala 
známa vďaka tomu, že sa v nej v roku 1905 
narodil Félix HouphouëtBoigny, neskor
ší prvý prezident nezávislého Pobrežia 
Slonoviny. Jeho kariéra sa začala v roku 1939, 
keď sa stal starostom mesta. Ten sa rozho
dol z rodnej obce vybudovať nové centrum 
regiónu a hlavné mesto krajiny. Po príprave 
(v tom čase už malo 120 000 obyvateľov) sa 
tak stalo 21. marca 1983.

Medzi významné stavby, ktoré dal postaviť 
prezident Félix HouphouëtBoigny, patrí 

Bazilika Panny Márie pokoja (Bazilika Notre-
Damede la Paix). Jej stavba bola zverená ivo
rijskému architektovi libanonského pôvodu 
Pierrovi Fakhourymu. Ten pri svojom návrhu 
vychádzal síce z podoby Baziliky svätého 
Petra vo Vatikáne, nešlo však o repliku, ale 
originál, na svoju dobu ultramodernú stavbu 
zo skla a mramoru. Pri rokovaniach s Vatiká
nom o stavbe chrámu si pápež stanovil ako 
jednu z dvoch podmienok, že stavba bude 
nižšia ako Svätopeterská bazilika, do tých 
čias držiaca prvenstvo najväčšieho kresťan
ského chrámu ľudstva. Ivoriský architekt 
síce skutočne postavil kupolu o niečo nižšiu, 
ako je tá v Ríme, umiestnil na ňu ale vyšší 
kríž, čím dosiahol výšku 158 metrov, a tým aj 
dozaista zamýšľané prvenstvo. Základný ka
meň bol položený 10. augusta 1985 a bazilika 
bola posvätená pápežom Jánom Pavlom II. 
10. septembra 1990 pri jeho návšteve krajiny.

Ďalšia pápežova podmienka bola, aby 
v blízkosti stavby vznikla nemocnica pre 
chudobných. S jej výstavbou sa začalo 
24. augusta 2009, ukončená bola v roku 2014.

Celkové náklady na výstavbu sa odhadujú 
na štyridsať miliárd CFA frankov (122 milió
nov eur, čo predstavuje 6 % ročného rozpoč
tu krajiny), ktoré boli pokryté z osobného 
majetku prezidenta.

Bazilika s vonkajšou rozlohou 30 000 met
rov štvorcových, s výškou veže 158 metrov, je 
podľa Guinessovej knihy rekordov od roku 
1989 najväčším kresťanským chrámom 
na svete, viditeľným skoro zo všetkých kútov 
mesta Yamoussoukro. Patrí k najoriginálnej
ším stavbám na africkom kontinente. Pritom 
sa nachádza uprostred afrického buša, kde 
možno vidieť rozsiahle luxusné stavby, kde 
pre očakávanú hustú prevádzku sú priprave
né široké bulváre a viacprúdové výpadovky.

Vnútorný priestor afrického chrámu však 
nie je až taký obrovský, so 7 989 metrami 
štvorcovými sa umiestnil až na sedemnás
tom mieste. Vmestí sa do nej osemnásťtisíc 
ľudí vrátane sedemtisíc sediacich. Bazilika 

má aj najväčšie okná s farebnými sklami 
na svete. Na realizácii týchto okien pracoval 
tím sklárskych majstrov štrnástich národ
ností, čo ilustruje názov baziliky: Panna 
Mária pokoja. Ich mená sú zapísané na pal
mových listoch okien. Horná časť hlavného 
vchodu je vyzdobená oknom s farebným 
sklom zobrazujúcim Pannu Máriu s otvore
ným náručím. V hlavných stĺpoch baziliky 
sú integrované výťahy a schody na prístup 
k prvému poschodiu. Ostatné menšie stĺpy 
obsahujú odtokové kanály dažďovej vody 
do umelých jazier. Sedadlá vnútri baziliky sú 
vybavené klimatizačným systémom. Bazilika 
dokáže na svojom nádvorí ubytovať desiatky 
tisíc veriacich. Návštevníkov chrámu vítajú 
symetrické záhrady francúzskeho štýlu inšpi
rované záhradami vo Versailles.

Bazilika so štatútom bazilika minor je dnes 
horlivým miestom katolíckej viery v Afrike. 
Spravuje ju Spoločnosť katolíckeho apoštolá
tu a poľskí palotíni.

Kresťanstvo prevažuje na juhu krajiny, 
pre severnú časť je určujúci islam. V praxi je 
život v krajine po náboženskej stránke úplne 
mierumilovný. Kresťanské aj moslimské 
sviatky existujú ako dni oficiálneho voľna, 
ktoré oslavuje príslušná skupina veriacich. 
Všeobecne v krajine vládne náboženská 
tolerancia bez významných konfliktov.

Yamoussoukro •
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Šanghaj – Bazilika Panny Márie, 
Pomocníčky kresťanov
24. máj, ktorý je v rímskom kalendári pamiat
kou Panny Márie, Pomocníčky kresťanov, je 
sviatkom, v ktorom si ju čínski katolíci uctie
vajú v mariánskej svätyni Sheshan (Šešan), 
vzdialenej asi 35 kilometrov od Šanghaja. Stojí 

na vrchu, ku ktorému vedie bambusový les, 
s možnosťou zastávok pri troch kaplnkách, 
zasvätených Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu, 
Panne Márii a sv. Jozefovi. Prvý chrám na vr
chu Sheshan bol postavený v roku 1863. Počas 
povstania Thajpchingu (roľnícka vzbura 
proti mandžuskej dynastii v Číne v rokoch 
1850 – 1871) jezuiti kúpili pozemok na južných 
svahoch kopca, na ktorom stál opustený 
budhistický kláštor. Zostávajúce budovy boli 
zničené. Mnísi si na ich základoch postavili 
obytné priestory na bývanie a malú kaplnku. 
Na vrchole kopca bol malý pavilón, v ktorom 
bola umiestnená socha Panny Márie. 

V júni 1870 nepokoj v meste Tianjin viedol 
k prenasledovaniu Cirkvi. Šanghajski jezuiti 
sa modlili pred sochou Panny Márie. Z vďač
nosti za jej ochranu sa na jej počesť zaviazali 
vybudovať chrám. Po dvoch rokoch bol 
chrám postavený. Materiál na vrch museli 
doniesť ručne. Chrám vo forme kríža zahrňo

val prvky čínskej a západnej architektúry. 
V roku 1894 pribudlo niekoľko budov. K nim 
patrila kaplnka v polovici kopca, Svätyňa 
Božského Srdca, Panny Márie a sv. Jozefa. 
Pozdĺž cesty bola postavená krížová cesta.

V roku 1925 sa zistilo, že existujúci chrám 
je nepostačujúci a z hľadiska veľkosti zaostal 
za ostatnými kostolmi v Šanghaji. Chrám bol 
prestavaný. Vzhľadom na to, že architekt, 
portugalský kňaz Ye Zhaochang, bol veľmi 
prísny, stavba chrámu trvala desať rokov. Do
končený bol v roku 1935. V roku 1942 chrám 
posvätil pápež Pius XII., ktorý jej udelil 
titul bazilika minor. V roku 1946 korunovali 
bronzovú sochu Panny Márie (Panna Mária 
zo Zosé), ktorá stála na vrchole zvonice.

Chrám stojí na ploche 1 ha a je vysoký asi 
20 m. Má podobu obdĺžnikového latinského 
kríža v klasickej forme baziliky. Loď má dĺž
ku 55,81 m, šírku 24,38 m. V chráme je tritisíc 
miest na sedenie. Na juhovýchodnom rohu 
stojí zvonica vysoká 38 m. Na jej vrchole stojí 
bronzová socha Panny Márie a detská socha 
– Panny Márie zo Zosé.

Počas kultúrnej revolúcie bola bazilika váž
ne poškodená. Biele sklenené okná, rezbárske 
práce na ulici Via dolorosa, socha na veži 
a rôzne iné hagiografické práce boli zničené.

V 50. rokoch minulého storočia bol kato
lícky biskup Šanghaja Ignatius Kung PinMei 
zatknutý a uväznený. Čínska vláda prevzala 
baziliku pod kontrolu čínskej vlasteneckej 
katolíckej asociácie a čínski biskupi, ktorých 
Vatikán neuznal, boli odsúdení pápež
skou encyklikou Ad Apostolorum principes 
(29. júna 1958).

Po ukončení kultúrnej revolúcie v roku 
1976 bola bazilika postupne opravená. Socha 
bola až do roku 2000 nahradená jednodu
chým železným krížom. Vtedy bola na vrchol 
umiestnená jej kópia. 24. mája 2008 pápež 
Benedikt XVI. zložil špeciálnu modlitbu 
k Panne Márii zo Sheshanu.

V roku 1874 pápež Pius IX. vyhlásil, že 
pútnici, ktorí v máji prichádzajú do baziliky 
v Sheshane, získajú všeobecné odpustky. 
V dôsledku toho sa 24. mája začali zhro
mažďovať pútnici z celej Číny. Táto tradícia 
sa zachovala doteraz. V tento májový deň 
si katolíci na celom svete, zvlášť tí, ktorí sú 
čínskeho pôvodu, prejavujú svoju bratskú 
solidaritu a vyjadrujú starosť, prosiac o dar 
vytrvalosti vo vydávaní svedectva. Katolíc
ki veriaci, ktorí sú v tejto oblasti väčšinou 
rybármi, putujú loďou. Vtedy sú potoky 
v okolí Sheshanu preplnené loďami. Robia 
tak s jasným vedomím, že minulé storočie 
i súčasné utrpenie pre sväté Ježišovo meno 
bude odmenené, hoci sa niekedy môže zdať, 
že všetko smutne stroskotáva.

Čínska vláda po celý mesiac máj posilňuje 
policajnú kontrolu v oblasti pútnického 
miesta a 24. mája povoľuje púť len veriacim 
zo Šanghajskej diecézy.
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TA Michal Ďurišin ml. (1898 – 1968)

Michal Ďurišin sa narodil 5. októbra 1898 v Trebišove ako prvorodený 
syn roľníka Michala a matky Barbory, rod. Juhásovej. Po základnej 
škole v Trebišove absolvoval gymnázium v Užhorode a teológiu v Pre-
šove. 16. októbra 1928 uzavrel manželstvo s Máriou Huzincovou a 4. 
novembra 1928 prijal z rúk biskupa Pavla Gojdiča sviatosť kňazstva. 
Pôsobil vo farnostiach Vyšná Jedľová a Čičava. Až v auguste 1951 
dostal zákaz činnosti od pravoslávneho biskupa Alexandra a odišiel 
do vyhnanstva v Čechách, kde týždeň bývali na stanici v byte výpravcu, 
ktorý sa nad nimi zľutoval. Čičavčan Šmich, bývalý partizán, sa postaral, aby otec dostal lepší 
byt. Od roku 1952 sa s obľubou venoval včelárstvu až do odchodu do Košíc v roku 1962, keďže 
dosiahol dôchodkový vek.

Hoci dcéra Bernadetta bola výbornou žiačkou, pre „zlý pôvod“ ju nechceli prijať na žiadnu 
strednú školu. No pedagógovia zo základnej školy jej iniciatívne pomohli dostať sa na strednú 
školu v inom okrese. Po jej ukončení nasledovali opäť ťažkosti s prijatím na vysokú školu. Vďaka 
odvážnym ľuďom sa i toto podarilo a v roku 1987 úspešne ukončila štúdium farmaceutiky. 
Podobné ťažkosti mali aj ďalšie deti.

Otec Michal zomrel v kruhu rodiny v tichosti 12. marca 1968 v Košiciach a je pochovaný 
na miestnom Cintoríne sv. Rozálie. (Juraj Gradoš)

Šanghaj •

20 www.casopisslovo.sk



JJ Michal Glevaňák
J� foto: archív F. Dancáka

Dr. Mikuláš Beskid, kňaz, historik, publi
cista, literárny vedec, scenárista a osvetovo
kultúrny činovník, sa narodil 28. marca 1883 
v meste Boldogkőváralja (Boršodskoabov
skozemplínska župa v Maďarsku) v rodine 
gréckokatolíckeho kňaza Alexandra Beskida. 
V rokoch 1892 – 1900 študoval na Kráľov
skom gymnáziu v Prešove a podľa rodinnej 
tradície sa rozhodol pre kňazskú službu. 
Mladý Mikuláš svojím intelektom zaujal 
biskupa Jána Váliho (1837 – 1911), ktorý ho 
poslal na štúdia do Budapešti (1900 – 1904). 
Tu v maďarčine vydal svoju prvú historickú 
prácu Tapolcai apátság története (Dejiny 
opátstva v Tapolci, 1903), v ktorej sa pokúšal 
dokázať jeho slovanský predarpádovský 
pôvod. Na základe tohto vydania sa stal 
členom Uhorského spolku historikov, čo mu 
umožnilo publikovať aj v odbornej tlači. Jeho 
diela z tohto obdobia mali za cieľ upozorniť 
uhorskú verejnosť na problematiku Rusínov.

V apríli 1907 bol biskupom Jánom Válim 
vysvätený ako celibátny kňaz. Na Biskup
skom úrade v Prešove začal pracovať ako 
archivár a knihovník, neskôr ako tajomník 
a riaditeľ biskupskej kancelárie. V roku 1910 
na univerzite v Koložvári (Cluj v Rumun

sku) získal doktorát z filozofie. O dva roky 
neskôr sa stal členom a radcom konzistó
ria Prešovskej eparchie (1912). Jeho ďalšia 
práca A karácson (Vianoce, 1914) sa zaoberá 
maďarským názvom Vianoc a dokazuje jeho 
slovanský pôvod. V tom istom roku vydal aj 
dielo o maliarovi ikonostasov zo Sloviniek 
Jozefovi MiklošíkoviZmijovi (1792 – 1841) 
(Egy elfeledett képírónk, O jednom zabudnu
tom maliarovi, 1914). Výhodou jeho publi
kačnej a vedeckobádateľskej činnosti bol 
hlavne prístup k fondu Eparchiálnej knižnice 
a archiváliám na biskupstve v Prešove.

Po vzniku Československa (1918) sa 
začal angažovať aj politicky. Bol jedným zo 
zakladateľov Ruskej národnej rady v Prešove 
(1919). Založil prešovské noviny Golos russka-
go naroda (1919), v ktorých aj sám publikoval. 
Hlásil sa k rusofilskému smeru. Ostro kriti
zoval pražskú vládu v otázke autonómie Pod
karpatskej Rusi. Počas mierovej konferencie 

v Paríži (1919) Mikuláš Beskid spolupracoval 
so svojím strýkom Dr. Antonom Beskidom 
(v rokoch 1923 – 1933 gubernátor Podkarpat
skej Rusi), ktorý bol členom československej 
delegácie. Pripravoval mu rôzne materiály, 
mapy a štatistiky. Vydal ďalšie dve publikácie 
Karpatorusskaja drevnosť (1920) a Karpato-
russkaja pravda (1932), v ktorých zhromaždil 
veľké množstvo argumentov na potvrdenie 
autochtónnosti Rusínov žijúcich na východ
nom Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Práve 
tieto argumenty podporovali opodstatne
nosť aj ich územných požiadaviek. Možno 
sklamaný riešením rusínskej otázky opustil 
v roku 1923 biskupský úrad a do roku 1927 
pôsobil vo farnosti Legnava. Tu ho potom 
vystriedal jeho brat Eugen. Odvtedy bol už 
ako 45ročný penzionovaný.

V roku 1945 sa presťahoval k ďalšiemu 
bratovi Alexandrovi do Košíc. Tam začal 
pracovať nad svojou poslednou historickou 
prácou Kratkij istoričeskij očerk Prjaševščiny, 
ktorú už nedokončil. Zomrel 10. decembra 
1947. Napísal aj literárne životopisy Júliusa I. 
StavrovskéhoPopradova Poezija Popradova 
(1928) a Alexandra Duchnoviča Duchnovič 
a jego poezija (1930) či dielo Kirilica a glag-
lolica (1930). Aktívne pracoval v Spolku 
Alexandra Duchnoviča (Užhorod). Je do
konca autorom dvanástich scenárov filmov 
s náboženskou tematikou, ktoré pre finan
čnú náročnosť neboli nakrútené. Jeho práce 
nezostali bez povšimnutia ani v zahraničí 
a zohrali významnú úlohu pre rusínsku 
inteligenciu, pre jej aktívnejšie angažovanie 
sa v emancipačnom hnutí a v celospoločen
ských otázkach.

Mariánsky mesiac

JJ
vladyka Ján Babjak SJJ�

Prežívame nádherný mariánsky mesiac október 
a tešíme sa spolu s našou nebeskou Matkou 
Máriou. Ďakujeme jej za materinskú pomoc, 
za ochranu a za milosti, ktoré nám v živote vy-
prosila a sprostredkovala. Matka Cirkev venuje 
v roku Panne Márii špeciálne dva mesiace, 
máj a október. Východná cirkev k týmto dvom 
mesiacom s radosťou pridáva aj tretí mesiac 
december, keď sa spolu s Máriou radujeme zo 
sviatku jej Nepoškvrneného počatia a túžobne 
očakávame narodenie prisľúbeného Mesiáša. 
Svetoznámy liturgista prof. Róbert Taft SJ tvrdí, 
že mesiac december je privilegovaným marián-
skym mesiacom, ešte väčším než máj či októ-
ber, a to z dôvodu jej sviatku Nepoškvrneného 

počatia, ale najmä vďaka sviatku Narodenia jej 
božského Syna Ježiša Krista.

Úcta k Presvätej Bohorodičke je v Gréckoka-
tolíckej cirkvi zvlášť rozvinutá a veriaci ju majú 
vo veľkej obľube. Len si spomeňme na fatimské 
soboty, na všetky mariánske sviatky a na s nimi 
spojené odpustové slávnosti. V akej obľube sú 
púte na mariánské pútnické miesta. Je to feno-
mén, ktorý patrí k životu Gréckokatolíckej cirkvi, 
k životu každého katolíka.

Osobne som presvedčený, že mariánske pút-
nické miesta a modlitba posvätného ruženca, 
molebenu či mariánskeho akatistu sú záchran-
ným pásom pre veriacich aj v dnešnej búrlivej 
a chaotickej dobe. Mariánsky ctiteľ nezahynie, 
lebo ho chráni tá, ktorá zvíťazila nad diablom, 
a vie pred ním uchrániť aj každé svoje dieťa.

V živote katolíka by nemal uplynúť ani jeden 
deň bez modlitby k Panne Márii, lebo si uve-

domuje, čo Mária pre neho znamená. Ona je 
počiatkom našej spásy. Ona dala Bohu aj za nás 
svoje áno. Ona je Matkou Božieho Syna, ktorý 
nás vykúpil a chce nás všetkých spasiť.

Veľkosť Bohorodičky je aj v tom, že ona si 
celý život vyberala to lepšie, podstatné, jediné 
dôležité – počúvala Božie slovo veľmi dychti-
vo, sýtila ním svoje srdce, rozjímala nad ním, 
snažila sa ho čím lepšie pochopiť, aby verne 
a do bodky žila podľa Božej vôle, aby dôsledne 
plnila Božiu vôľu. Dychtila po slovách svojho 
Syna, lebo bol zároveň Božím Synom.

Bohorodičke ide predovšetkým o to, aby 
sme milovali jej Syna Ježiša Krista, aby sme 
žili v milosti Božej posväcujúcej a dosiahli svoj 
večný cieľ spásu. Obdivujeme Pannu Máriu, že 
ona sa nepýšila tým, čo dostala, ale usilovala sa 
žiť verne podľa Božej vôle. Hoci bola tak vysoko 
vyvýšená, zostala stále pokornou služobnicou. 
Dala sa celá Bohu i ľuďom do služby. Snažme 
sa jej podobať v živote, a tým ju najlepšie 
oslávime.

Mikuláš Beskid 
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Charakteristika ruských 
IKONOPISECKÝCH ŠKÔL
Pskov sa už na konci 13. storočia a zvlášť v prvej polovici 14. storočia stal v kultúrnych 
vzťahoch s Novgorodom nezávislým, pretože práve na Pskov pripadlo ťažké bremeno vojny 
s Litovcami a Nemcami.

JJ Milan Gábor
J� foto: icon-art.info

Pskov bol svojráznym opevneným mestom, 
dostatočne uzavretým nielen pred vojnový
mi a politickými vplyvmi, ale aj kultúrnymi. 
Tento faktor vo veľkej miere predurčil sa
mostatnosť pskovskej kultúry, ktorej rozvoj 
mal svoju logiku, ale nie vždy sa zhodovala 
s nasledovaním všeobecne zaužívaných 
byzantských umeleckých procesov. 

V období 14. storočia pskovskej ikonopi
seckej školy je evidentný rýchlejší rozmach 
v porovnaní s novgorodskou ikonopiseckou 
školou. Napriek tomu zachované pamiatky 
Pskova z prvej polovice 14. storočia nie sú po
četné. Vyznačujú sa archaickými prvkami, čo 
sťažuje presné datovanie jednotlivých ikon.

Hodigitria 
Najstaršou ikonou tohto obdobia je Boho
rodička Hodigitria zo začiatku 14. storo
čia. Podľa mienky V. D. Sarabjanova bola 
namaľovaná koncom 13. storočia. Na ikone 
nachádzame analógiu s umením fresiek 
v Sobore Narodenia Presvätej Bohorodič
ky Snetogorského monastiera neďaleko 
Pskova. Tieto fresky vyhotovené na začiat
ku 14. storočia sú najstaršou zachovanou 
pamiatkou ruského nástenného maliarstva. 
Snetogorský monastier, založený pskovským 
kniežaťom Dovmontom pri rieke Veliká 
v polovici 13. storočia, bol na začiatku 14. 
storočia hlavným monastierskym centrom 
pskovskej oblasti, a tak neprekvapuje, že 
jedna z prvých kamenných cerkví Pskova sa 
objavuje práve na tomto mieste. V roku 1310 
sa začalo s výstavbou soboru a v roku 1313 už 
bol vyzdobený freskami. Maľby sa zachovali 
fragmentovo, pretože v priebehu storočí 
v sobore niekoľkokrát horelo. Vplyv na zni
čené fresky mali aj architektonické prestavby 

soboru či premaľby. Dodnes sa však zacho
vala viac než polovica celkovej dekorácie, čo 
nám umožňuje urobiť si reálnu predstavu tak 
o systéme dekorácie, ako aj o jednotlivých 
kompozíciách či maliarskych osobitostiach. 

Bohorodička Hodigitria je veľká ikona 
147 x 127 cm, vyhotovená technikou vaječnej 
tempery na lipovej doske. Bohorodička je zo
brazená po pás s dieťaťom Kristom sediacim 
na jej ľavej ruke. V horných rohoch ikona sú 
po stranách nimbu Bohorodičky zobrazení 
archanjeli Michal a Gabriel v celých posta
vách. Keďže sa na ikone prejavil zub času 
a na niektorých miestach bola poškodená, 
bola v sedemdesiatych rokoch minulého 
storočia reštaurovaná v Štátnej centrálnej 
umeleckej reštaurátorskej dielni v Moskve.

Na ikone Bohorodičky Hodigitrie aj 
sv. proroka Eliáša s výjavmi zo života z Cerkvi 
sv. proroka Eliáša v obci Vybuty neďaleko 
Pskova, pochádzajúcej z konca 13. storočia, je 
mimoriadne ťažké zachytiť miestne nálady. 
Umelec uvažuje vo všeobecných reáliách 
vlastných a charakteristických pre umenie 
rozmanitých regiónov. V spôsobe namaľo
vania drapérií odevov a najmä maľbe tváre 
Bohorodičky a dieťaťa Krista nachádzame 
analógiu s freskami Soboru Narodenia 
Presvätej Bohorodičky Snetogorského 
monastiera. Táto konštruktívna precíznosť 
sa stane neodmysliteľnou črtou charakte
ristickou pre pskovskú ikonopiseckú školu 
v nasledujúcich storočiach. 

Svätý Mikuláš
Podobne ako ikona Bohorodičky pochádza 
zo začiatku 14. storočia. Je zobrazený po pás 
so žehnajúcou pravicou a otvoreným evanje
liárom v ľavej ruke. Cirkevnoslovanský text 
v evanjeliári sa začína slovami: Evangelie ot 
Nikoly, pričom ďalej je vo fragmentoch text 
identický s textom, ktorý sa číta na liturgii 
6. decembra, na sviatok sv. Mikuláša (Lk 6, 17 

– 23). Vpravo nad ramenom biskupa je oproti 
nimbu zobrazený Kristus po pás, ktorý vo 
vystretej pravici drží zatvorený evanjeliár. 
Oproti Kristovi nad ľavým ramenom Mi
kuláša je namaľovaná Bohorodička po pás. 
Na rukách drží rozprestretý omofor. V hor
ných rohoch je červený nápis – meno ikony, 
paradoxom však je, že hoci ide o pskovskú 
ikonu (slovanskú), nápis nie je cirkevnoslo
vanský, ale grécky Agios Nikolaos – sv. Mi
kuláš. Biskup je odetý v tmavočervenom 
felóne, na ktorom má okrovo biely omofor 
s tromi veľkými čiernymi krížmi. Ikona 
bola namaľovaná na lipovej doske vaječnou 
temperou a pôvodne sa nachádzala v Cerkvi 
sv. Mikuláša v Pskove. V tridsiatych rokoch 
minulého storočia bola umiestnená v Tretia
kovskej galérii v Moskve.

Svätí Boris a Gleb
Ikona zobrazuje kniežatá v celých postavách, 
ktorí v pravici držia trojramenný kríž a v ľa
vici meč. Odetý majú typický kniežací odev 
zdobený drahocennými kameňmi. Na hla
vách majú okrúhle čiapky. Ikona je nama
ľovaná na lipovej doske vaječnou temperou 
a pochádza z cerkvi z obce Boľšyj Zagor ne
ďaleko Pskova. V roku 1939 bola umiestnená 
v Štátnom ruskom múzeu v Moskve.

Zachované pskovské pamiatky prvej polo
vice 14. storočia svedčia o bohatstve rôznoro
dosti v miestnom umení, kde dôležitú úlohu 
pri formovaní ikonopiseckej školy zohrali 
fresky Soboru Narodenia Presvätej Bohoro
dičky Snetogorského monastiera.

Diela ruského maliarstva prvej polovice 
14. storočia predstavujú pestrú paletu. Táto 
skutočnosť odráža historickú realitu. Ak 
na konci 13. storočia sa ruská kultúra len za
čínala spamätávať z hlbokého šoku po plie
není tatárskych nájazdov, tak v prvej polovici 
14. storočia sa preberá k životu a rozvíja sa.
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Pskovské pamiatky druhej polovice 14. 
storočia sú ovplyvnené novým prúdom, 
ktorý prenikal do Pskova z Novgorodu, kde 
od roku 1376 pracoval geniálny majster Teo
fan Grék. Pracovná činnosť umelca nemohla 
zostať nepovšimnutou zo strany pskovských 
umelcov, ktorí prichádzali do Novgorodu, 
aby reálne videli prácu presláveného maliara, 
pričom jednému z nich sa podarilo na zákla
de pskovských tradícií a nezanedbateľných 
inšpirácií z umenia Teofana Gréka vytvoriť 
niečo také jasné a názorné, čo v mnohom 
do značnej miery poznačilo ďalšie smerova
nie a rozvoj pskovskej ikonopiseckej školy. 

Medzi pskovské ikony druhej polovice 14. 
storočia, ktoré boli ovplyvnené prácou Teofa
na Gréka, zaraďujeme Deésis so zobrazením 
sv. Barbory a sv. Paraskevy; Ikona troch 
svätíc – sv. Barbora, sv. Paraskeva a sv. Júlia; 
Zhromaždenie k Bohorodičke a Zostúpenie 
do podsvetia.

Deésis
Táto tradičná ikona so zobrazením Krista, 
po ktorého ľavici je sv. Ján Krstiteľ a po pra
vici Bohorodička, je v pozadí doplnená 
o postavy sv. Barbory nad Bohorodičkou 
a sv. Paraskevy nad sv. Jánom Krstiteľom. 
Obe svätice sú otočené ku Kristovi s vystre
tými rukami v geste modlitby. Prekvapuje 
nekánonickosť ikony, kde tradičné zlaté po
zadie ikony nahradila žltá farba. V súčasnosti 
sa nachádza v múzeu v Novgorode.

Sväté Barbora, Paraskeva a Júlia
Všetky tri mučenice stoja vedľa seba s kríž
mi v rukách. No na rozdiel od novgorod
ských ikon nestoja v rovnakých pózach. 
Kým sv. Barbora uprostred stojí priamo 
s pohľadom upriameným k nazerajúcemu, 
tak sv. Paraskeva stojaca po jej pravici je 
pootočená. Čo sa týka sv. Júlie, jej hlava je 
natočená k sv. Barbore presne opačne, ako 
má pootočené telo. Vo vrchnej časti ikony 
nad korunou, ktorú má na hlave sv. Barbo
ra, je zobrazený Kristus po pás umiestnený 
v tmavomodrej polkruhovej mandorle – ako 
symbol nebeskej sféry, z ktorej žehná muče
nice. Po stranách Krista sa v horných rohoch 
ikony nachádzajú dvaja anjeli zobrazení 
po pás. Ikona bola namaľovaná na sosnovej 
doske technikou vaječnej tempery a pochá
dza z drevenej Cerkvi sv. Barbory v Pskove. 
Cerkev bola postavená v roku 1618. Predtým 
bola cerkev monastierskym chrámom. Nie 
je známe, kedy bol monastier založený, no 
známe je, že v roku 1561 pri silnom požiari 
zhorel ženský monastier. Ikona sv. Barbory, 
sv. Paraskevy a sv. Júlie sa v súčasnosti nachá
dza v Tretiakovskej galérii v Moskve.

Zhromaždenie k Bohorodičke
V súvislosti s kompozíciou ikony je dôležité 
poznamenať, že jej samotný námet je vlastne 
namaľovaný hymnus na oslavu narodeného 
Spasiteľa, ktorý sa spieva počas liturgie Naro
denia a v nasledujúci deň. Autorom hymnu 
je konštantínopolský patriarcha sv. German 
(715 – 733). V byzantskej cirkvi bolo zvykom 
v nasledujúci deň oslavovať osobnosť, ktorá 
zohrala nejakú úlohu v slávenom tajomstve. 
Tento deň sa nazýval po grécky synaxis, csl. 
sobor, teda slávnostné zhromaždenie. Text 
hymnu tvorí stichira na Pane, ja volám veľkej 
večierne sviatku Kristovho narodenia. „Čo 
ti máme priniesť, Kriste, lebo kvôli nám si 
sa zjavil na zemi ako človek? Veď každé zo 
stvorení, čo si učinil, predkladá ti poďakova
nie: anjeli hymnus, nebesia hviezdu, mudrci 
dary, pastieri obdiv, zem jaskyňu, púšť jasle, 
my však Matku a Pannu.“

Hymnus sa obracia ku Kristovi, ktorý je aj 
stredobodom kompozície. Zaiste by sa ikone 
nevenovala toľká pozornosť, ak by neexisto
vala práve táto. Počas dlhého obdobia bola 
pre umenovedcov záhadou. Až do momentu, 
kým nebola vnímaná v kontexte historických 
siekt v Rusku.

V kompozícii prevláda veľký tmavozelený 
vrch s jaskyňou. V strede je umiestnený trón, 
na ktorom sedí Božia Matka, ktorá pred 
hruďou drží osemcípy nimbus obklopujúci 
Emanuela (dieťa Krista) zobrazeného po pás. 
Zľava k Bohorodičke prichádzajú traja mágo
via so svojimi darmi, aby sa poklonili naro
denému Kristovi. To zvýrazňuje aj csl. nápis 
„volchvy klaňjajutsja“. Napravo vidno jasle 
s narodeným dieťaťom Kristom v plienkach. 
Nad ním sa skláňajú vôl a osol. V spodnej 
časti sa objavujú postavy s násilníckymi a ne
vraživými gestami a vyššie vidíme anjelov 
bez krídel. Disharmonický pohyb, prevlá
dajúce tmavozelené a červené sfarbenie je 

smutné, hrozivé výrazy na tvárach odrážajú 
duchovnosť sekty strigolnikov.

Strigolnici
Spočiatku boli strigolnici spoločenským 
hnutím, vyprovokovaným nespravodlivosťou 
a chudobou, namiereným proti cirkevnej 
hierarchii. Božia Matka bola pre nich len 
symbolom „čistej Matky Zeme“, ktorej sa 
klaňali a ktorú vyznávali. Práve ju pripomí
na veľká zelená hora. Na tróne vidno Božiu 
Matku s nápisom pri nimbe MP ΘΥ. Nesie 
však iba obraz Emanuela umiestnený vo 
svätožiare s ôsmimi lúčmi ako znak nedosia
hnuteľnej božskosti. Naopak, jej dieťa leží 
ďaleko od nej, v rohu jaskyne. (Na ikonách 
s touto kompozíciou na rukách sedí dieťa 
Kristus v celej postave s krížovým nimbom 
a žehnajúcou pravicou.) Aj keď symbolický 
význam týchto zvláštností nie je celkom 
jasný, je zrejmé, že Mária nie je tou, ktorá 
porodila Boha – Bohorodičkou.

Egon Sendler píše, že ikona nezobrazuje 
tajomstvo vtelenia, ale ho spochybňuje, a zdá 
sa, že ostatné postavy to potvrdzujú. Vľavo 
ženská postava – symbol púšte ponúka jasle, 
čo potvrdzuje aj csl. nápis pustynja jasli 
dajet; vpravo ďalšia postava – symbol zeme 
ponúka jaskyňu Kristovho narodenia s csl. 
nápisom zemlja vertep prinesoša. Ich gestá 
nemajú nič spoločné s pôvabom iných ikon 
Zhromaždenia k Bohorodičke. Tu sú ich 
gestá nevraživé a násilné. Divná je aj skupina 
dole v strede: traja speváci oblečení v svet
lých odevoch, vľavo postava, ktorá ukazuje 
knihu, vpravo ďalšia, ktorá odvracia pohľad 
od Božej Matky a dvíha päsť. Anjeli na nebi 
sú bez krídel, čo je v ikonografii heréza, 
blud. Ide vlastne o stvárnenie učenia sekty. 
Strigolnici neverili v existenciu anjelov či 
nebeských mocností. Podľa ich učenia exis
tovali iba padnutí duchovia, ktorí si urobili 
príbytok v telách členov tejto sekty, aby našli 
oslobodenie vďaka ich asketickému životu. 
Teda bytosti, ktoré by sa mohli považovať 
za anjelov, sú v skutočnosti členovia tejto 
sekty.

Možno predpokladať, že autor tejto ikony, 
člen sekty, si vlastne vybral ikonu Zhromaž
denia k Bohorodičke, aby vyjadril vlastné 
myšlienky. Týmto zdeformoval teologický 
význam ikony, aby z nej vyzdvihol opak. Iko
na, ktorá zobrazuje vieru a chválu ľudských 
bytostí pred tajomstvom vtelenia, sa zmenila 
na symbol odmietnutia a odporu. Ľudia plní 
radosti okolo Božej Matky sa zmenili na by
tosti posadnuté nenávisťou. Aké sú pravé 
dôvody tohto úpadku? Prečo si na vyjadrenie 
odporu vybrali ikonu? Pskovská ikona skrýva 
ešte mnohé tajomstvá.
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Kráčať spolu
22. septembra 2018 pri príležitosti osláv 200. výročia 
zriadenia Prešovskej eparchie navštívil Gréckokatolícku 
cirkev na Slovensku prefekt Kongregácie pre východné 
cirkvi kardinál Leonardo Sandri. V nedeľu 23. septembra 
pred svojím odchodom poskytol exkluzívny rozhovor pre 
čitateľov časopisu Slovo.

JJ Juraj Gradoš
J� preklad: Jaroslav Pasok, Andrej Škoviera 

foto: Mária Žarnayová

�� Vaša Eminencia, ako sa cítite 
na Slovensku?

Vždy som sa cítil na Slovensku veľmi dobre. 
Prvýkrát som tu bol so svätým pápežom Jánom 
Pavlom II., keď navštívil aj Rožňavu a Banskú 
Bystricu. Bolo to pri príležitosti blahorečenia 
biskupa Vasiľa Hopka a sestry Zdenky Schel-
lingovej v Bratislave. Spoznal som tak aj vaše 
hlavné mesto Bratislavu a starodávnu Nitru. 
Už vtedy som tu videl veľmi živú Cirkev. Vtedy 
som tu vnímal najmä latinskú Cirkev. Grécko-
katolícku som spoznal až neskôr, keď som sa 
stal prefektom Kongregácie pre východné cirkvi 
a prišiel som na vysviacku vladyku Petra Rusná-
ka a na intronizáciu vášho prvého arcibiskupa 
metropolitu vladyku Jána Babjaka SJ.
Vždy som tu bol prijatý veľmi srdečne a vrúcne. 
Silno som vnímal, že ste živou Cirkvou, ktorá 
vydáva svedectvo pravde evanjelia, a teraz 
hovorím nielen o celom Slovensku, ale osobitne 
o Gréckokatolíckej cirkvi. Byť tu na Slovensku 

pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej 
eparchie znamená pre mňa nanovo vyjadriť 
obdiv voči vašej krajine, ale samozrejme aj voči 
vašej Cirkvi.

�� Vo svojej homílii ste zdôraznili bu-
dovanie vzťahov medzi biskupmi, 
kňazmi a veriacimi. Čo je podľa vás 
základom dobrého vzťahu?

Je zrejmé, že ak v Cirkvi nefungujú vzťahy medzi 
kňazmi a biskupmi či medzi kňazmi a veriacimi, 
nič nefunguje dobre. Ak sa biskup nevyznačuje 
pastoračnou horlivosťou, ktorú má mať, aby 
svedčil a ohlasoval evanjelium aj príkladom 
vlastného života, a ak nie je dobrý vzťah medzi 
ním a kňazmi, potom ich vzťahy môžu škodiť 
životu Cirkvi. To isté platí o kňazoch, ak sú vzdia-
lení od Božieho ľudu alebo nehľadajú cestu 
k nemu, či žijú oddelení od reality života veria-
cich. Vtedy sviatostný život, ktorý je hlavným 
poslaním Cirkvi, daný nám na spásu od Boha 
Otca i od Ježiša Krista, nemá v sebe skutočný 
život, lebo bol zredukovaný na formalitu. Takže 
toto spoločenstvo na všetkých úrovniach – 
biskupi, kňazi, veriaci, medzi kňazmi navzájom, 
medzi kňazmi a veriacimi má byť vždy podpo-

rované a posilňované a je veľmi dôležité pre 
samotnú Cirkev. Ak to tak nebude, riskujeme, 
že sa nebude budovať Cirkev spoločenstva, ale 
jednotlivcov.

�� Naša cirkev je už desať rokov met-
ropolitnou. Čo by to malo zname-
nať v praktickom živote?

Predpokladá sa, že by to malo znamenať tak-
povediac väčšiu prítomnosť Cirkvi v živote ve-
riacich. Prečo? Lebo neexistuje iba vzťah medzi 
biskupom a kňazmi, ale existuje nová úroveň 
vzťahov, a to je Rada hierarchov, ktorá je spolu 
s metropolitom najvyššou inštanciou v živote 
vašej Cirkvi. A teda medzi Radou hierarchov 
a metropolitom – medzi biskupmi navzájom 
má byť ešte silnejšie spoločenstvo a bratstvo, 
ktoré následne prináša potrebné ovocie pre 
ohlasovanie evanjelia na Slovensku a v Gréc-
kokatolíckej cirkvi na Slovensku dnes. Z tohto 
pohľadu vaša metropolia sui iuris existuje ešte 
len pomerne krátko, ale je to skutočnosť, ktorá 
pomaly, ale isto rastie a ktorá sa má stále viac 
rozvíjať pre dobro Cirkvi.

�� V súvislosti s metropolitnou 
Cirkvou sa hovorí aj o synodali-
te. Mohli by ste našim čitateľom 
vysvetliť význam slova synodalita 
a priblížiť jej dôležitosť?

Viete, že východné cirkvi majú synodalitu 
už vo svojej podstate. V Pravoslávnej cirkvi 
je najvyššou inštanciou svätá synoda, ktorá 
spravuje s hlavou Cirkvi celú Cirkev. Analogicky 
vo východných katolíckych cirkvách, teda v tých 
patriarchálnych, existuje tiež svätá synoda. To 
isté platí pre cirkvi vyššieho arcibiskupstva. 
V metropolitných cirkvách existuje Rada hierar-
chov. Okrem tohto právneho významu synody 
existuje aj koncept synody, ktorý vychádza 
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z etymológie slova – to znamená kráčať spolu. 
To sa nevzťahuje iba na právnické štruktúry, 
ktoré som vymenoval, ale znamená, že všetci 
máme budovať Cirkev. Samozrejme, každý 
podľa vlastnej zodpovednosti a vlastných úloh. 
Biskupi, pretože reprezentujú prítomnosť Ježiša 
Krista ako dobrého pastiera medzi svojimi 
veriacimi, majú ich riadiť spolu s kňazmi žijúc 
s nimi skúsenosť zdieľania, kráčania spolu. Žiť 
spolu synodálne. Je to teda aj začlenenie laikov 
do života Cirkvi vo všetkých dimenziách. Nema-
jú sa cítiť v Cirkvi ako cudzí. Aby sa nezdalo, že 
Cirkev je iba cirkvou kňazov či biskupov, alebo 
cirkvou rehoľných sestier. Má byť cirkvou Bo-
žieho ľudu. Začlenenie laikov je potrebné kvôli 
ich dôležitosti a početnosti. Laici sa majú vždy 
zúčastňovať nielen na sviatostnom a liturgic-
kom živote Cirkvi, ale aj na riadení eparchie. Ich 
názory a podnety majú byť s plnou vážnosťou 
vypočuté na všetkých radách, ktoré sú na epar-
chiálnej úrovni. Či je to pastoračná, pre kňazov, 
či ekonomická rada, či iné inštitúcie potrebné 
na chod eparchie. Toto teda znamená synodál-
nosť pre celú Cirkev, ako to vyjadril Svätý Otec 
František pri svojom významnom prejave pri 
50. výročí ukončenia Druhého vatikánskeho 
koncilu. Je to teda výzva pre všetkých, aby sme 
spolu žili, spolu kráčali a spoločne došli k Je-
žišovi Kristovi. Zároveň aby sme ho spoločne 
ohlasovali slovom, ale i svedectvom života.

�� Minulý rok Kongregácia pre vý-
chodné cirkvi oslávila sto rokov 
od svojho založenia. Ako sa zme-
nilo poslanie kongregácie počas 
týchto rokov?

Zmenu poslania kongregácie by sme mohli 
vnímať na základe nasledujúceho faktu. Od jej 
založenia v roku 1917 pápežom Benediktom 
XV. bol jej prefektom sám pápež. Až Pavol VI. 
s reformou Rímskej kúrie v roku 1967 za jej 
hlavu vymenoval niektorého z kardinálov. 
Predtým, keď bol pápež prefektom, sekretárom 
bol niektorý z kardinálov. Aj toto zdôrazňuje, 
akú dôležitosť mali východné katolícke cirkvi 
pre pápežov ako nástupcov svätého Petra. To 

znamená, že Kongregácia pre východné cirkvi 
spolu s Kongregáciou pre náuku viery a Kongre-
gáciou pre biskupov boli tromi kongregáciami, 
ktorých prefektom bol pápež. Terajší Svätý Otec 
František si podobne rezervoval pre seba ria-
denie Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov 
a cestujúcich. To poukazuje na to, akú dôle-
žitosť má táto oblasť dnes pre Svätého Otca. 
Analogicky to tak bolo aj vo vzťahu pápeža a už 
spomínaných troch kongregácií.
Postupne sa identifikovali katolícke východné 
spoločenstvá vo svete. Najprv to boli spoločen-
stvá na Blízkom východe a vo východnej Európe. 
Tie potom prešli mnohými prenasledovaniami, 
ktoré znamenali utrpenie a očistenie. Teraz 
podobná situácia nastáva na Blízkom výcho-
de, s vojnou v Sýrii a v Iraku. Obdobne aj vo 
Svätej zemi. Táto situácia ešte viac poukazuje 
na identitu východných katolíckych cirkví a je 
spojená s explóziou emigrácie. To nie je iba 
dnešná situácia na Blízkom východe zapríčinená 
súčasnými vojnami. Je to viditeľné už od konca 
19. storočia, no najmä v celom 20. storočí. Preto 
dnes žijú východní katolícki kresťania po celom 
svete. To zapríčinilo zmenu úlohy kongregácie. 
Už sa nestaráme iba o dávne materské cirkvi 
na Blízkom východe a vo východnej Európe. 
Dnes máme východných katolíkov na všetkých 
kontinentoch, možno trocha menej na Ďalekom 
východe. Východných katolíkov dnes nájdeme aj 
v oboch Amerikách, v Afrike aj v Ázii – v Indii žijú 
spoločenstvá sýrsko-malabarských a sýrsko-ma-
lankarských kresťanov. Teda počas 20. storočia sa 
východné cirkvi globalizovali, stali sa univerzálny-
mi a to zmenilo aj úlohu východnej kongregácie, 
ktorá sa má teraz starať o pastoráciu všetkých 
týchto veriacich roztrúsených po celom svete. 
Toto je časť z toho, čo by sa dalo povedať na vašu 
otázku. V budúcnosti vnímame perspektívu 
univerzalizmu všetkých východných cirkví.

�� Vaša kongregácia komunikuje 
s rozličnými východnými katolíc-
kymi cirkvami po celom svete aj 
na Blízkom východe. Aká je dnes 

situácia východných katolíkov 
na Blízkom východe?

Ako všetci vieme, z tejto oblasti kresťania utekajú 
pre prenasledovanie, vojnu i absenciu bezpečia. 
Aj v iných krajinách, nie na Blízkom východe, 
ale v afrických krajinách, kde žijú východní 
katolíci, dochádza k emigrácii, no tam najmä 
pre absenciu bezpečia a nedostatok pracovných 
príležitostí. Títo ľudia hľadajú lepšiu budúcnosť. 
Na Blízkom východe je to trocha podobné, ako 
to bolo počas totality vo východnej Európe.
Teraz majú východní katolíci na Blízkom výcho-
de záblesk pokoja – chvíľu mieru. Aspoň tak to 
osobne vnímam v Iraku a verím, že tento lúč 
zmocnie v Sýrii a rozšíri svoje svetlo aj na Sýriu 
a Palestínu. Teda to, čo prinútilo ľudí opustiť 
svoju rodnú zem, verím, že čoskoro pominie 
a že sa situácia obráti, a východní kresťania sa 
vrátia domov. Môže to byť ťažké, ale musíme 
týchto ľudí vždy podporovať. Nielen podpo-
rovať právo na emigráciu či právo zostať žiť 
vo svojej domovine, ale musíme podporovať 
aj právo vrátiť sa tam. Do Iraku sa už časť 
emigrantov vracia, nie mnoho, ale aspoň časť 
už áno. Dúfajme, že to tak bude aj v Sýrii. 
Blízky východ bez kresťanov nie je skutočný 
Blízky východ. Perspektíva, v ktorú veríme 
napriek všetkým prenasledovaniam a vojnám, 
je perspektíva nádeje, že sa bude dať znova 
vytvoriť silná kresťanská prítomnosť v tejto 
oblasti. Môžem to porovnať s exilom Izraelitov 
v Babylone a ich návratom. Ako by som mohol 
zabudnúť na teba, Jeruzalem? (porov. Ž 136) 
Jeruzalem symbolizuje Blízky východ, ich vlasť, 
ich takpovediac kolísku, kde sa narodili. Ako by 
som mohol zabudnúť na teba? A hoci i dnešní 
blízkovýchodní veriaci odišli v utrpení, verím, 
že sa vrátia prinášajúc so sebou hojné ovocie 
pokoja, mieru, spravodlivosti, rovnosti, rešpek-
tovania ľudských práv a hodnoty človeka.

�� Na záver by som vás poprosil o váš 
odkaz našim čitateľom a gréckoka-
tolíkom na Slovensku.

Mojím odkazom je prakticky jedno slovo, ktoré 
sme počuli v Božom slove počas liturgickej 
slávnosti oslavy 200. výročia zriadenia Prešov-
skej eparchie. Je to slovo apoštola Pavla: „Iný 
je jas slnka, iný jas mesiaca a iný jas hviezd; veď 
hviezda sa od hviezdy líši jasom.“ (1 Kor 15, 41) 
Každý hviezda má vlastný jas. Vy máte svoju 
tradíciu, svoju disciplínu, svoj štýl mníšskeho 
života, svojich otcov Cirkvi z celého Východu. Je 
to časť podstaty vašej byzantskej Cirkvi. To je to 
svetlo, vaša hviezda, ktorou ste dnes vo svete. 
Udržiavajte si ho vo veľkej úcte, aby ste ním 
osvetľovali svojich bratov z Rímskokatolíckej 
cirkvi, svojich veriacich i celý slovenský národ. 
Nech vidia vo vás naozaj služobníkov Cirkvi, 
v kňazoch, ale i vo veriacich, aby všetci boli 
svedkami evanjelia a tejto nádhernej tradície, 
ktorej ste nositeľmi.
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Viem, že pre mnohých sú tieto slová nové a čudné. Ale odhliadnuc od toho nebudem mlčať; 
najprv vám prečítam zákon a potom sa v ňom posnažím rozlúštiť zdanlivé protirečenie. Čo 
za zákon nám tu Pavol predstavil? Hovorí: „Žena je viazaná zákonom.“ Preto sa nesmie oddeliť 
od muža, kým on žije, nesmie si vziať iného druha alebo uzavrieť druhé manželstvo. Všimni 
si, s akou presnosťou užíva Pavol samotné výrazy. Nevravel: nech žije spolu s mužom, kým je 
nažive. Čo presne povedal? „Žena je viazaná k svojmu mužovi, dokiaľ jej muž žije“, takže hoci 
by jej dal aj priepustný list, hoci by opustila dom a odišla inam, je viazaná zákonom a v takom 
prípade je cudzoložnica.

A preto ak sa mužovi zachce vyhnať manželku alebo ak žena opustí muža, nech si spomenie 
na túto vetu, nech si vybaví pred sebou Pavla, ktorý ju súdi slovami: žena je viazaná zákonom. 
Ako otroci, čo zutekali, hoci opúšťajú dom svojho pána, ťahajú za sebou svoje reťaze, tak aj 
ženy, hoci by aj opustili svojich mužov, namiesto reťazí majú zákon, ktorý ich súdi, obviňuje z cu-
dzoložstva, a tiež obviňuje aj tých, čo také ženy prijmú, lebo hovorí: „... žena je viazaná k svojmu 
mužovi, dokiaľ jej muž žije. A každý, kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.“ (Mt 5, 32) Povieš 
mi: a kedy jej bude umožnené vstúpiť do manželstva po druhýkrát? Kedy? Keď sa oslobodí 
od pút, čiže keď muž zomrie. Aby to Pavol objasnil, nepovedal: keď muž dokoná, je slobodná 
a môže sa vydať za koho chce. On hovorí: keď zomrie (v zmysle usnúť), akoby ju chcel potešiť 
v jej vdovstve, a povzbudzuje ju, aby ostala tak, ako je a nespájala sa s druhým mužom. Tvoj 
muž neumrel, ale spí. Kto by nečakal na spiaceho? Preto hovorí: „... keď jej muž zomrie, môže 
sa vydať, za koho chce.“ Nehovorí: nech sa vydá, aby sa nezdalo, že jej to prikazuje a núti ju.

(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)

17.
Ak sa niektorá túži znova vydať, Pavol jej v tom nebráni, a tej, ktorá to nechce, nič neprika-

zuje. On vyslovil taký zákon: „... môže sa vydať, za koho chce.“ Keďže ju označil za slobodnú 
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Ženy v mojom živote
JJ Marián Kuffa
J� foto: pxhere.com

Otec Marián Kuffa sa na tohtoročnom kloko
čovskom odpuste podelil o svedectvo svojho 
života. V tomto čísle vám prinášame jeho 
ďalšiu časť.

Moja matka. Raz sme spolu s mojou 
mamou išli z májovej pobožnosti. Dážď so 
snehom, sychravo. Bol som malý chlapec. 
Ako sme tak išli, moja mama hovorí:

„Maroš, vidíš tú tetu?“

„Ktorú?“
„Tamtú.“
„Áno.“
„Čo vidíš?“
„Má starý kabát.“
„Áno.“
„A ešte?“
„Staré topánky, staré rozstrapkané štrim-

pfle.“
„A ešte?“
„Má holé nohy.“
„A aká je to teta, Maroš?“
„Chudobná.“
„Tu máš desať korún.“

10 korún? V tej dobe? Keď otec pil?
Desať korún, vieš, čo to bolo pre nás? Dva 

litre mlieka, pol chleba a koruna naspäť. Pre
čo to viem? Ja som chodil po raňajky, ja viem, 
koľko to stálo. Ja som vedel, že moja matka 
dáva neznámej žene raňajky. Vedel som, že 
nemáme dosť pre seba. A moja mama:

„Choď, daj jej to!“
„Ja nejdem, mami.“
„Bojíš sa?“
„Nebojím.“
„Bojíš. Zbabelec.“
„Nie som zbabelec, mami. A veď ona ma 

nepozná.“
„Zapamätaj si, že najkrajšie skutky sú 

tie, o ktorých nikto nevie, len ty a Pán Boh. 
Choď a daj jej!“

„Daj, mami!“ zobral som.
„Teta, pochválený buď Ježiš Kristus! Tu 

máte.“
Chytila mi ruku a rozplakala sa:
„Kto si, chlapče?“
„To jedno, teta, tu máte! Zbohom.“
„Kto si?“
„To je jedno.“
Vytrhol som sa a poď ho za roh. A za ro

hom ma čakala moja matka. So slzami 
v očiach a vybozkala ma.

„Maroš, dokázal si to! Maroš, mám ťa 
veľmi rada.“

„Mami, aj ja ťa mám rád. Mami, prečo 
plačeš?“

„Ty tomu nerozumieš!“
Žena matka vštepuje svojmu synovi 

do srdca lásku, nie nenávisť. To je dôležité, 
čo ty vštepíš synovi. Nechápeš to? Ja som to 
až neskôr pochopil. Kto ma vlastne posiela 
k mojim chudobným a obyčajným ľuďom? 
Moja matka. Boh cez moju matku. Ona mi 
to vštepila. Tam. Medzi ľudí, ktorí potrebujú 
pomoc – hmotnú, duchovnú. (pokračovanie 
v nasledujúcom čísle)
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JJ Jozef Glasa
J� foto: pxhere.com

Občas sa v rôznych médiách objavia sen
začné správy o skúšaní liekov. Raz hovoria 
o údajne „fantastických“ účinkoch nového 
lieku. Inokedy varujú pred akýmisi zlomyseľ
nými experimentmi na ľuďoch. Zlý farma
ceutický priemysel vraj zneužíva dôveru 
verejnosti – a podplatení lekári zas neberú 
ohľad na poškodzovanie pacientov.

Vystrašený, nepoučený konzument kon
špiračných príbehov, televíznych seriálov či 
scifi trilerov z prostredia farmaceutických 
korporácií alebo univerzitných nemocníc je 
presvedčený, že veriť tu už nemožno naozaj 
nikomu a ničomu. Iba babke zelinkárke 
alebo vychýrenému liečiteľovi, či vyznávačo
vi homeopatie, detoxikačných kúr, črevných 
spŕch, cviklovej šťavy alebo tradičnej čínskej 
medicíny „od vedľa“. Alebo len sebe samému 
a poznatkom z internetu, ktoré prinášajú 
moje obľúbené webové stránky.

Ako s každou nepravdou či poloprav
dou, aj s tou o skúšaniach nových liekov je 
spojených mnoho škôd. A tiež zbytočného 
ľudského trápenia. Pravda je zvyčajne menej 
bombastická. Je pokorná a skromná. Niekedy 
aj trocha komplikovaná. Svojím čistým 
svetlom však ustráchaného, pomýleného 
človeka oslobodzuje. Ale s ňou to nie je tak 
celkom jednoduché: ide o vysoko odbornú, 
vedeckú záležitosť. A o veľké dobro i o určité 
riziko pre všetkých zúčastnených. Napokon 
ide aj o nemalé peniaze. Klinické skúšania sú 
naozaj veľmi nákladnou záležitosťou.

Tak teda, keď je tu to riziko, nie je potom 
skúšanie liekov na človeku nemorálne? Nie 
je. Nejde o skúšanie na človeku, ale o skú
šanie s človekom. Vyjadruje sa tu zásadný 
morálny postoj: človek, ktorý sa dobrovoľne 
zúčastňuje na klinickom skúšaní nového 
liečiva, a skúšajúci lekár sú na rovnakej 
úrovni svojej ľudskej hodnoty a dôstojnosti. 
Účastník skúšania nie je nejakým objektom, 
na ktorom sa experimentuje. Je osobitne 
chránenou ľudskou osobou a partnerom 
skúšajúceho lekára. Jeho zdravie a dobro či 
oprávnené záujmy majú vždy zásadnú pred
nosť pred záujmami vedy alebo kohokoľvek 
iného. Aj pacientov netrpezlivo čakajúcich 
na nový účinný a bezpečný liek. Toto je 
zásadný etický princíp a neobíditeľná požia
davka pri schvaľovaní každého klinického 
skúšania.

Prečo však je aj napriek riziku skúšanie 
nového lieku oprávnené? Je vôbec potrebné?! 
Áno, dokonca veľmi. Prednedávnom sme 
v Slove písali o klinickom skúšaní u tehot
ných žien, ktoré muselo byť zastavené pre 
podozrenie na poškodenie pľúc nenarode
ných detí, ktorým mal skúšaný liek pomôcť. 
Lekári boli presvedčení, že liek je neškodný 
a účinný. Niektorí ho preto už tehotným že
nám dávali, aj keď ešte nebol riadne preskú
šaný. Našťastie vo viacerých univerzitných 
centrách sa rozhodli liek spoločne vyskúšať 
a overiť jeho skutočnú účinnosť a bezpeč
nosť v prísne kontrolovaných podmienkach 
klinického skúšania. Pri priebežnom porov
naní výsledkov liečby v skupine žien, ktoré 
dostávali skúšaný liek, so skupinou žien, 
ktoré namiesto neho užívali len placebo (čiže 
„prázdnu tabletku“), sa však ukázalo, že prá

ve deti narodené ženám z liečenej skupiny 
mali viacej problémov s pľúcami, pre ktoré 
aj častejšie zomierali. Keby sa táto klinická 
štúdia nebola uskutočnila, lekári by v tom 
najlepšom úmysle podávaním tohto lieku 
tehotným ženám spôsobovali deťom, ktoré 
takto chceli zachrániť, napokon viac škody 
ako osohu.

Hlavným dôvodom, prečo sa klinické skú
šania musia u človeka prakticky vždy urobiť, 
je, že kým sa nový liek u ľudí nevyskúša, 
nevieme spoľahlivo posúdiť, nakoľko je na
ozaj účinný na chorobu, na ktorú je určený, 
a tiež nakoľko je pre potenciálnych pacien
tov bezpečný. Teda či nespôsobí nejakým 
neočakávaným účinkom u liečených osôb 
poškodenie zdravia alebo dokonca ohrozenie 
života. A to aj vtedy, keď sa pri jeho pred
klinickom skúšaní nič podozrivého nezistilo. 
U človeka totiž môže dané liečivo účinkovať 
ináč ako u laboratórnych zvierat.

Táto odborná neistota je hlavným dôvo
dom každého klinického skúšania. Keby 
sme totiž všetko potrebné už naisto o danom 
lieku vedeli, nesmieme klinické skúšanie 
urobiť. Zaťažovať ľudí zbytočným klinickým 
skúšaním je vždy nemorálne. Spomínaná 
neistota je však zároveň aj hlavným zdrojom 
zdravotného rizika, ktoré účastník skúšania 
podstupuje.

Riziko, že nový liek bude mať u človeka 
neočakávané nežiaduce účinky, musí byť ešte 
pred začatím klinického skúšania znížené 
na prijateľné minimum. To je účelom pred
klinického skúšania liečiva vrátane vykonania 
predpísaných štúdií na zvieratách. Zvyčajne 
sa požaduje, aby očakávateľné riziko nebo
lo väčšie než riziko spojené s normálnymi 
činnosťami bežného života. Akékoľvek zvýše
nie rizika nad takúto úroveň sa musí veľmi 
dôkladne zdôvodniť a účastníkovi dôkladne 
a pravdivo objasniť. Okrem získania riadne
ho, teda slobodného a plne informovaného 
súhlasu potenciálneho účastníka s účasťou 
na danom skúšaní protokol klinickej štú
die musí zahŕňať aj patričné bezpečnostné 
postupy a opatrenia. Aby, podobne ako 
v spomínanej štúdii u tehotných žien, pokiaľ 
by sa azda dialo čokoľvek neočakávané, lekári 
mohli čo najskôr primerane zakročiť.

Zo strany účastníka je jeho ochota a roz
hodnutie zúčastniť sa na klinickom skúšaní 
pozitívnym, vysoko morálnym činom. Pod
stupuje spomínané zdravotné riziko, stratu 
času, nepohodlie, často absolvuje rôzne typy 
aj náročných vyšetrení, mnoho odberov 
krvi. Niekedy musí byť aj hospitalizovaný. To 
všetko preto, aby sa mohla spoľahlivo overiť 
účinnosť a bezpečnosť nového lieku – a mo
hol sa uviesť do klinického používania, a tak 
pomôcť iným ľuďom – budúcim pacientom. 
Vlastný zdravotný prospech účastníka je 
totiž v popredí iba pri niektorých typoch 
klinických štúdií. Ale o tom viacej inokedy.

Prečo sa musia skúšať 
lieky 
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Zápas o život
Starostlivosť o deti býva niekedy veľmi náročná. Ako športový zápas, kde 
všetci túžia po čo najlepšom výsledku. No napriek túžbe a úsiliu rodičov 
výsledok nemusí zodpovedať vynaloženej námahe. Všetko sa násobí, ak 
do rodiny pribudne dieťa so špeciálnymi potrebami, či už pre mentálne, 
alebo fyzické postihnutie. To je teória, ktorej všetci rozumieme, ale niečo 
iné je, keď vstúpite do konkrétneho domu, stretnete sa s konkrétnymi 
ľuďmi a ich životným príbehom. Keď vidíte dospelé dieťa s pokrútenými 
rúčkami ležať na posteli s ohrádkou, aby nespadlo, a viete, že hokejku 
alebo pero (pravdepodobne) nikdy neudrží. Keď počujete jeho radostné 
výkriky, lebo vníma návštevu, keď sa usmeje pod hladiacou rukou 
a v jednoduchosti prijíma na čelo malý krížik.

JJ Dada Kolesárová
J� foto: pixnio.com

Vnútorné zápasy
Prvá správa o vážnom zdravotnom stave 
dieťaťa (či už novorodenca po kompli
kovanom pôrode, alebo väčšieho dieťaťa 
po úraze, alebo neúspešnom lekárskom 
zákroku) prináša so sebou šok. Potom 
nastúpia emócie, smútok, bolesť, hnev, 
rozčarovanie, znechutenie... Keď trocha 
opadnú, hľadá sa vinník – niekedy je to Boh, 
„ktorý to dopustil“, potom zdravotnícky personál, 
ktorý nezaistil dostatočnú a včasnú pomoc alebo 
liečbu, a v neposlednom rade sa v srdci rodičov, hlavne mat
ky, usídli sebaobviňovanie. Mohla som urobiť viac alebo inak. Keby... 
Tak to bolo aj v prípade mamičky (nazvime ju Anna), ktorá sa už vyše 
pätnásť rokov stará o svoju dcérku. Po komplikovanom pôrode jej 
diagnostikovali detskú mozgovú obrnu. Keďže sa im predtým naro
dili dve zdravé deti, neriešila výber lekára pôrodníka. Prišiel problém 
a zdravotný personál nedokázal dieťaťu a jeho matke dostatočne 
pomôcť. Aj Anna riešila v sebe všetky tieto vnútorné zápasy. Dodnes 
v jej vnútri zaznieva množstvo nezodpovedaných otázok, ktoré sa za
čínajú slovíčkom prečo: „Keď sa to stalo, stále som si hovorila: ,Bože, 
prečo sa to stalo? Prečo si mi dal takýto kríž?ʻ Bolo to naozaj ťažké. 
Keď som sa dozvedela jej diagnózu, bojovala som sama so sebou 
aj s Bohom. Nemohla som to prijať. Máte dve zdravé deti a niekto 
zaviní, že zrazu máte choré dieťa. A viem, že keby ma boli na cisársky 
rez zobrali skôr, nemuselo to takto dopadnúť. Dodnes som vnútorne 

nevyrovnaná s tým, že mohla byť zdravá. Mozog 
bol pridlho bez kyslíka. Zo začiatku mi hovorili, že 

to bude dobré, začnete cvičiť a bude to dobré...“ Ale 
nebolo.

Po istom čase príde akceptovanie stavu – ale 
iba do istej miery, kým nevyskočí nejaký nový 
závažný problém. Táto rana sa tu v našom 
obmedzenom čase a priestore pravdepodobne 
nikdy celkom nezacelí a rodičia a ostatní naj
bližší väčšinou neprestávajú dúfať, že sa niečo 

zmení. „Stále som dúfala a modlila sa,“ hovorí 
Anna.

Životná zmena
Rodičia si musia uvedomiť – čo je niekedy veľmi ťažké –, že 

sa ich život zmenil, že budú musieť zmeniť množstvo vecí v osob
nom živote i v živote celej rodiny. Človek je výnimočný. Veľmi rýchlo 
sa vie prispôsobiť zmenám životných podmienok. Keďže je mysliacim 
tvorom, jednoducho vymyslí niečo nové. Keď mu je zima, nájde si 
spôsob, ako sa zaodieť, keď má nehybné dieťa, vynájde špeciálne 
zdviháky a prenosné zariadenia. Aj to je jedna z vecí, ktorú nájdete 
v Anninom byte. No bez pomoci iných ľudí a dostatočných infor
mácií sa bezradný človek nevie, kam obrátiť. „Keď bola Mária malá, 
potrebovali sme najprv menší kočiar, neskôr, ako rástla, tak väčší. 
Potom sme potrebovali auto. Najsmutnejšie bolo, že mi nikto nepo
vedal, na čo mám nárok. Až keď som s ňou začala chodiť na liečenie, 
iné ženy, ktoré som tam stretla, mi povedali, na čo mám nárok.“ To je 
skúsenosť mnohých rodín. Našťastie, dnes je situácia o niečo lepšia. 
Existujú rôzne združenia, ktoré týmto rodinám pomáhajú.

Keď sa to stalo,  
stále som si hovorila:  

„Bože, prečo sa to stalo?  
Prečo si mi dal takýto kríž?“  

Bolo to naozaj ťažké.
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Okrem množstva času, ktoré treba darovať niekomu, kto to nemá 
ako odplatiť, prichádza na rad aj otázka financií. Rodiny s postihnu
tým dieťaťom vedia, o čom hovoríme. Mnohokrát siahajú až na dno 
svojich vreciek, aby mohli zabezpečiť všetko potrebné pre svoje 
dieťa v nádeji, že sa jeho stav zmení. Anna so svojou dcérkou, ktorú 
budeme volať Mária, cvičila trikrát denne Vojtovou metódou. Chodila 
dvakrát v roku na liečenie do Šamorína, Dunajskej Lužnej, Kováčovej 
a znova do Čilistova pri Šamoríne. „Bolo to dosť náročné, lebo deti 
ostávali s otcom. On chodil do práce, veľmi ma potrebovali. A bolo to 
aj finančne náročné.“

V prípade, že sú v rodine ďalšie deti, môžu pociťovať zo strany 
rodičov nedostatok pozornosti, pretože tí všetku svoju energiu 
sústreďujú na choré dieťa. Vznikajú pnutia, vybuchuje žiarlivosť, 
závisť, a mnohokrát sa aj uzatvárajú do vlastného sveta. Anna v tejto 
súvislosti spomína: „Mám ďalšie dve deti. Jedno malo sedem, druhé 
osem a pol roka, takže aj im sa bolo treba venovať, ale práve vtedy sa 
všetka pozornosť upierala na ňu, lebo to potrebovala.“

Ak sa rodina dokáže v čase bolesti zomknúť, určite to posilní 
vzťahy v jej vnútri a aj povinnosti starostlivosť o choré dieťa sa rozloží, 
no nie vždy je to ideálne. Mária bola a je na mnohé veci sama, keďže 
nemá nablízku rodinu, ktorá by jej mohla pravidelne pomáhať. No 
jednu obrovskú výhodu má: „Mala som veľkú oporu v manželovi 
a musím povedať, že mám veľmi dobrého manžela.“ A občas im vypo
môže aj dobrá susedka.

Ako vyzerá Annin deň?
Niekedy až priveľmi stereotypne 

a namáhavo.
„Ráno vstanem, pomodlím 

sa, pripravím pre Máriu ra
ňajky, poutieram ju vlhkými 
utierkami, lebo sa budí 
spotená, potom ju oblečiem 
do starších vecí a prebalím 
(teraz má okolo 46 kíl, 
potrebuje špeciálne pre
nosné zariadenie), ideme 
do kúpeľne (na vozíku), 
umývame zuby a nakŕmim 
ju. Po raňajkách jej dávam 
lieky. Berie ich dosť veľa, 
lebo má aj epileptické zá
chvaty. Keď sa naje, obliekam 

ju do nových vecí, učešem 
a usadím do vozíka. Trikrát 

do týždňa ju vozím do za
riadenia, kde chodí od troch 

rokov. Najprv sme chodili každý 
deň, ale to sa už nedalo zvládať, 

keďže vyrástla a ja mám problémy 
s chrbticou. Potom zídeme výťahom 

k autu a odveziem ju do zariadenia. Je 
to náročné. Stále ju treba dvíhať, z vozíka 

do auta, potom z auta do vozíka... Je tam tri 
a pol hodiny. Medzitým idem niečo vybaviť 

alebo urobím nákup, navštívim lekára a navarím. 
Potom sa po ňu vraciam, doma cvičíme, masírujem 

ju, dám jej dlahy a potom ju uložím, aby si oddýchla, lebo 
je to pre ňu únavné. Potom ju prebalím a znova večera... Zíde 

deň a človek nevie ani ako.“
Keď pred pár rokmi do ich života vstúpilo spoločenstvo, nielen ich 

spoločenský, ale aj duchovný život nabral trocha iný smer. Získali ďal
šiu rodinu. Dvakrát v týždni, keď to zvládajú, sa vydávajú na duchov
nú cestu. Aj s Máriou. Napriek bariéram v srdciach ľudí i v budovách 
im to stojí za tú námahu. Aj vďaka tomu mohla ich dcéra objaviť dar 
Eucharistie, prijímať ju a tešiť sa s Božej prítomnosti s jednoduchos
ťou Božieho dieťaťa: „Veľmi mi pomohlo a vnímam, že počúvanie 
Božieho slova a prijímanie Eucharistie nás posilňuje.“

Anne sa tisli slzy do očí. Bolo to hlboko bytostné rozprávanie, 
v ktorom akoby sa vyplavovala všetka bolesť uplynulých rokov, ale 
aj neutíchajúca nádej, že všetko bude predsa len dobré, že Boh, Pán 
tvorstva, je nad tým všetkým.

„Napriek tomu, že je taká, aká je, máme ju veľmi radi. Dar je zdravé 
dieťa, ale Boží dar je aj choré dieťa. Keď sa Mária na nás usmeje a je 
spokojná, zrazu je všetko v poriadku. Zo začiatku som sa s Bohom há
dala, prečo mi to urobil. Potom som na neho zanevrela. Teraz viem, 
že Boh mi preto dal taký kríž, lebo ma miluje. Spolieham sa teda 
na Božiu lásku a pomoc. A v najťažších situáciách prosím Boha, aby 
mi dal silu sa o Máriu postarať a prosím aj o zdravie... Teraz mám ísť 
na operáciu, tak neviem, ako to bude, ale dávam to do Božích rúk.“

A čo my? Musíme si spytovať svedomie. Pozeráme sa na zápas tých
to bratov a sestier iba ako fanúšikovia hokeja a zatlieskame im, keď 
sa vydarí akcia alebo dokonca padne gól (a niekedy si aj zapískame, 
ak niečo nejde)? Alebo zostupujeme z pohodlia tribúny, obliekame 
si dresy, čakajúce na náš pot, vstupujeme do ich zápasov, pomáha
me vytvárať situácie, aby padalo do brán čo najviac krásnych gólov, 
a mohli sme spolu s nimi dvíhať ruky a víťaziť?
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go(o)dbook Ak si sám, hľadaj ďalšieho, ak ste viacerí, hľadajte osamelých. Božie dieťa

Skôr roznietiš oheň snehom, než uhasíš plameň 
lásky slovami.

(Božena Němcová)

UDALOSTI

 
Bárka  Juskova Voľa  057/449 02 90

  gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 
26. – 28.10. AŠAD – Archieparchiálna škola 
animátora dobrovoľníka
09. – 11.11. AŠAD
23. – 25.11. Zbav nás zlého. 
Zámerom kurzu je poukázať 
na najčastejšie ponuky zlého. 
A ponúknuť víťazstvo Ježiša 
Krista s jeho záchranou a prevádzaním na ces-
te večnej radosti a pokoja. Veková kategória 
účastníkov je od 14 do 30 rokov. (Vedie otec 
Jozef Maretta.)

 
GMPC  Prešov, Hurbanistov 3 

 gmpc.grkatpo.sk  gmpc@grkatpo.sk

Pondelok 19.30 Liturgia (nový internát, 11. p.)
Utorok 15.45 Nácvik študentského zboru 
(sakristia katedrály) 16.30 Liturgia (katedrála) 
17.45 Stretko vysokoškolákov: katechézy, 
besedy, práca v skupinkách, filmy (Šarišanka)
Streda 19.00 Horiaci ker (stretká animátorov) 
(Šarišanka)
Štvrtok 15.00 Stretko stredoškolákov (inter-
nát SZŠ Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie) 
17.45 Modlitebné stretko (kaplnka GTF)
Viac informácií: Facebook GMPC, Prešov

 
UNIPAS  Košice, Dominikánske nám. 2/A

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

Pondelok 19.30 Liturgia (internát) 
Utorok 19.30 Liturgia (internát)
Streda 17.00 Liturgia (katedrála)

 
UPeCe  Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4 

 upc.uniba.sk  jburdasj@gmail.com

Streda 19.30 Stretko pre gréckokatolíkov 
(mikrogaléria, Mlynská dolina)
Sobota 18.30 Svätá spoveď 19.00 Liturgia (sl., 
kaplnka, Mlynská dolina)
Nedeľa 11.15 Liturgia (csl., kaplnka, Mlynská 
dolina)

 Páči sa mi to  3 Komentáre  Zdieľať
Katarína Hričáková, animátorka mladých a kantorka vo farnosti 
Vyšný Kazimír
Páči sa mi to . Odpovedať
Veľa ľudí v dnešnej dobe povie, že mať dieťa je zložité. Treba 
sa oň starať, investovať svoj čas, financie, zanechať kariéru 
a podobne. Len málokto sa pozrie na to krásne, čo ľudský život 
v sebe prináša. Čo krásne v sebe deti majú. Sú úprimné, plné 
radosti, sú priame, neboja sa pýtať, povedať, čo si myslia alebo 
čo cítia. Hľadia na iných s láskou. V ich srdciach nie je nenávisť, 
ale láska. Sme aj my ako deti? Staňme sa nimi. Veď aj sv. Pavol 
píše: „Nebuďte deti zmýšľaním, iba v zlobe buďte ako maličkí.“ 
Majme srdce plné lásky, úprimnosti a radosti. Nebojme sa 
vpustiť medzi seba ten vzácny dar, ktorý nám Boh ponúka. :)

otec Miroslav Dargaj, kaplán farnosti Prešov-Sídlisko 3
Páči sa mi to . Odpovedať
Kto by to bol povedal, že dieťa sa pri takejto aktivite bude tváriť 
vážnejšie ako dospelý muž, ktorý už niečo vo svojom živote 
prežil. Určite mi niekoho pripomína, ale nepoznám ho. Určite 
to nebude podnikateľ z továrne na tabak ani nejaká význam-
ná osoba, ktorej by som venoval dostatočnú pozornosť. Ale 
uisťujem sa v presvedčení, že aj keď je to dieťa, bude to človek, 
ktorému patrí rovnaká dôstojnosť ako každému inému, lebo 
je Božím milovaným synom. Aj keď si nespomeniem na jeho 
meno, vôbec to nemení moje presvedčenie, že aj ono je 
stvorené z nezištnej lásky Boha, od ktorého pochádzame a ku 
ktorému smerujeme. Akurát, že fajčenie škodí zdraviu.

Bernadeta Sterančáková, študentka a animátorka mladých
Páči sa mi to . Odpovedať
Veľké kukadlá a zvučný smiech... Nevinnosť, zraniteľnosť a čistá 
úprimnosť? Či škrekot, chýbajúca inteligencia a neznesiteľný 
rev? Kým je dieťa pre teba? A ako ho vníma dnešný svet?
V minulosti ľudia deti vnímali ako dar. Dnes polemizujeme 
o tom, či im vôbec možno pripísať status ľudskej osoby. Všetko 
preto, aby sme zahnali výčitky svedomia plynúce zo zlegalizova-
nia interrupcií. Všetko pre naše pohodlie. Kedy pre nás deti pre-
stali byť ľuďmi? Môžu aj nás raz zákony zbaviť našej ľudskosti? 
Budeme aj my raz obeťami hromadných vrážd?

Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov

SVÄTÝ AGAPITUS 
Tento mladík z konca tretieho storočia pochádzal 
zo vznešenej rodiny a keďže sa stal kresťanom, bol 
odsúdený na smrť medzi divokými šelmami. Tie mu 
však odmietli ublížiť, a tak bol sťatý.

KONCERT VĎAKY  
za 60 rokov života
Kapucíni sú známi svojím 
pôsobením zvlášť medzi 
mladými ľuďmi, aj keď 
mnohí z  priaznivcov patria 
k ich rovesníkom, a teda sú 
už v zrelšom veku. Pri mi-
sionárskej práci kapucínov 
sprevádza aj hudba pod 
patrocíniom zakladateľa  
svätého Františka, truba-
dúra a milovníka hudby. 
Viacerí z bratov a sestier 
františkánskej spirituality 
majú k hudbe blízko – píšu 
texty, skladajú, spievajú... 
Kto navštívil koncerty 
slovenských Kapucínov 
(hrajú od roku 1991 gospel 
s prvkami blues rocku či 
boogie), určite pozná aj 
Félixa Jána Tkáča, ktorý 
v tomto roku oslávil svoje 
okrúhle šesťdesiatiny. Pri 
tejto príležitosti pripravil 
pre priateľov a priaznivcov 
šnúru koncertov vďaky 
za svojich 60 rokov života. 
Ostatné dva koncerty sa 
uskutočnia 27. októbra 
v Dome kultúry Trebišove 
(17.00 h) a 28. októbra 
v Kine Scala v Prešove 
(16.00 h). Ako hostia sa 
predstavia Felice, Kapucíni 
a Pišta Chrappa, autor 
na koncerte prezentovanej 
knihy Kapucín Félix, kvietok 
svätého Františka, ktorá 
obsahuje rozhovory s jubi-
lantom i novo nahraté CD. 
(vyveska.sk musicpress.sk)

Ide v zime medveď po lese. 
Tu kopne do zajaca, tam 
do stromu a celý nahneva-
ný si frfle:  
„Dokelu, prečo som si 
dal koncom novembra tú 
zalievanú kávu!“
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Duch vnútornej ťažoby

JJ
Antónia HaľkováJ�

Každý z nás z času na čas zažíva smútok, 
horkosť, melanchóliu či pocity beznádeje. Je ná-
ročné jednoznačne popísať, čo vnútorná ťažoba 
je. Mohli by sme ju charakterizovať ako záhadný 
pocit skľúčenosti, duchovnú krízu, úzkosť 
a strach, akýsi stav vnútorného rozporu.

„Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma 
Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, 
obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť 
slobodu a spútaným oslobodenie. Ohlásiť rok 
Pánovej milosti a deň pomsty nášho Boha 
na potešenie všetkých zarmútených, aby som 
dal zarmúteným Siona, aby som im dal veniec 
miesto popola, olej plesania namiesto smútku, 
rúcho radosti miesto sklesnutého ducha. I budú 
sa volať Duby spravodlivosti, Štep Pána na oz-

dobu.“ (Iz 61, 1 – 3) Vychádzajúc z uvedených 
veršov proroka Izaiáša môžeme definovať preja-
vy ducha vnútornej ťažoby ako: zlomené srdce, 
zajatie, teda nesloboda, spútanie, zarmútenie, 
smútok, sklesnutý duch.

Koreňom ducha vnútornej ťažoby je 
v mnohých prípadoch skúsenosť s okultizmom. 
Ľudia, ktorých sužuje vnútorná ťažoba, nežijú 
to, čo môžu, ale snívajú o tom, čo je mimo 
ich možností. Zažívajú vnútorný nepokoj, 
neodôvodnené obavy, nechuť žiť, majú veľké 
ťažkosti pri plnení každodenných povinností, 
túžia po zmene a v tomto stave často robia 
nesprávne rozhodnutia (rozchod s partnerom, 
zanechanie štúdia, zmena zamestnania...). 
Prestávajú veriť v bezpodmienečnú lásku 
a starostlivosť Boha a hľadajú útechu tam, kde 
ju v skutočnosti nemožno nájsť. Duch vnútornej 
ťažoby človeku pripomína jeho minulé hrie-
chy, predstavuje mu ešte dlhé trvanie života, 

pričom poukazuje na ťažkosti, ktoré ho môžu 
postretnúť, a to vedie k strachu z budúcnosti. 
Mnohí pod pôsobením ducha vnútornej ťažoby 
začnú zanedbávať domáce povinnosti, osobnú 
hygienu, cítia sa akoby na pokraji síl. Tento duch 
neprávosti napokon vyvolá v človeku pocit, že 
niet východiska z tejto ťažkej situácie, a tak 
človek upadá do hlbokej depresie, ktorá môže 
viesť až k samovražedným myšlienkam.

Duch vnútornej ťažoby ochromuje záujem 
o život, prácu, o iných ľudí a taktiež o Boha. 
Môže sa prejavovať aj ako znechutenosť, nevy-
trvalosť, skleslosť, nerozhodnosť, sebaľútosť, 
zúfalstvo, beznádej, nespavosť. Účinnou zbra-
ňou v boji s vnútornou ťažobou je vytrvalosť 
a trpezlivosť v modlitbe a čítaní Božieho slova. 
V stave vnútorného zmätku by sme nemali 
robiť dôležité rozhodnutia, pretože zväčša sú 
nesprávne. Bezvýhradne dôverujme Ježišovi 
a v jeho mene sa zriekajme ducha vnútornej 
ťažoby a pozývajme do svojho srdca Ducha 
Tešiteľa s olejom plesania a rúchom radosti.

Ovocný sad
JJ Juraj Danko ml.
J� foto: pxhere.com

Minuloročný jarný mráz sa dotkol hlavne 
ovocia. A keďže u nás pomrzli i čerešne, tak 
som v istom obchode neodolal a kúpil si 
niekoľko hrstí, veď boli také krásne. Chuť ma 
však prešla hneď po ochutnaní. Ani zďaleka 
neboli také, aké som bežne trhal zo stromu. 
I to je dôvod, prečo mnohí ľudia stále vysá
dzajú ovocné sady a pestujú vlastné ovocie. 
Pre našich predkov to bola ešte bytostnejšia 
záležitosť, keďže možnosti dovozu neboli 

ako dnes. Preto sa o to viac utiekali k Bohu 
a prosili o ochranu i v tejto oblasti, a my dnes 
trocha pouvažujeme o Poriadku požehnania 
pri výsadbe stromov.

Tento poriadok sa používa aj pri náletoch 
kobyliek alebo iných škodlivých živočíchov 
a pri zbere úrody. Keďže ide o viacero mož
ností použitia, hneď prvá rubrika upozorňu
je slúžiaceho kňaza, že pri výsadbe stromov 
a zbere úrody koná tento obrad iba v epitra
chile. Pokiaľ však ide o napadnutie škodca
mi, má sa konať slávnostne za prítomnosti 
(väčšieho množstva) kléru.

Štruktúra požehnania je viacmenej 
klasická. Začína sa úvodným požehnaním 
a obvyklým začiatkom až po Poďte, pok-
loňme sa. Spieva sa štvrtý žalm a tri hymny, 
po ktorých nasleduje prokimen s apoštolom 
a Aleluja so svätým evanjeliom. Tak sa kňaz 
modlí prvú modlitbu a 67. žalm. Potom je 
tzv. zaklínacia modlitba, požehnanie a mod
litba na sklonenie hláv. Obrad je zakončený 
pokropením svätenou vodou zmiešanou 
s olejom posväteným pri celonočnom bdení.

Prvá modlitba sa začína spomienkou 
na stvorenie neba a zeme. Nebo dostalo ako 
ozdobu dve veľké svetlá, ktorých úlohou je 
osvetľovať Zem. Tá zase dostala ako ozdo
bu trávu, rôzne zo semena klíčiace rastliny 
a všetky kvety vysadených stromov. A to 
všetko bolo požehnané. Po tejto biblickej 
spomienke modlitba zdvojenými slovami 
prosí, aby tieto stromy boli Božím požehna
ním požehnané a jeho ochranou chránené 
od útokov síl temna a úkladov zlých ľudí. 
V nasledujúcich riadkoch sa tieto myšlienky 
akoby opakovali a prosia o nerušený rast až 
do času plodnosti a hojnú úrodu. Nezabúda 
sa však ani na ochranu pred rôznymi škodný
mi zvieratami ako červ, mucha, hrdza, kobyl
ky... Ba dokonca sú tu spomínané i neplodné 
vetry prinášajúce iba choroby.

Pri tom všetkom sa nedá nevšimnúť 
geniálna účelnosť Božích diel. To, čo jedné
mu slúži na ozdobu, pre iné má existenčný 
význam. A hoci možno nie sme majitelia 
ovocných sadov, skúsme sa touto účelnosťou 
inšpirovať a vyberať to, čo je nie iba krásne, 
ale i užitočné.
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Michol bola dcérou izraelského kráľa 
Šaula a prvou manželkou Dávida – naj-
slávnejšieho kráľa Izraela. Hoci mala 
veľmi sľubné vyhliadky na spokojný 
a krásny život, napokon nedopadla dob-
re. Je pre nás výstrahou, aby sme sa 
nedopustili rovnakej chyby. Biblia sa o jej 
živote zmieňuje v Prvej a Druhej Samue-
lovej knihe.
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JJ Martina Diheneščíková
J� foto: i.pinimg.com

Šaulova dcéra
Šaul bol prvým kráľom Izraela. Jeho srdce 
sa však odklonilo od Pána, voči ktorému sa 
previnil neposlušnosťou a nedôverou. Boh 
mu cez proroka Samuela oznámil, že mu 
odoberie kráľovstvo a ustanoví iného kráľa. 
Šaula Pánov Duch opustil a začal ho trápiť 
zlý duch. Sluhovia mu radili, aby na dvor 
zavolal Dávida – Izaiho syna z Betlehema. 
Keď Šaula napádal zlý duch, Dávid mu hrá
val na citare a zlý duch ho opúšťal. Ale keď 
Dávid v boji proti Filištíncom porazil obra 
Goliáša, ľud začal viac oslavovať Dávida než 
Šaula. Ten ho zo žiarlivosti začal nenávidieť. 
Keď Šaul videl, že od neho Pánov Duch 
odstúpil a teraz spočíva na Dávidovi, začal sa 
ho veľmi báť. Dokonca sa ho pokúšal aj nie
koľkokrát zabiť. Boh si však vyvolil Dávida 
za nového kráľa, pretože jeho srdce bolo čisté 
a úprimné. Samuel ho ešte v Betleheme po
mazal a odvtedy na ňom spočíval Boží Duch. 
Šaul mal štyroch synov a dve dcéry – Merobu 
a Michol. Význam mena Michol je nejasný.

Dávidova manželka
Bolo otázkou času, kedy sa Šaulove dcéry 
do Dávida zaľúbia. Šaul mu chcel dať za ženu 
svoju staršiu dcéru Merobu. Požadoval 

od neho, aby bojoval s Filištíncami. Chcel 
Dávida odstrániť, ale veľmi prefíkane – nie 
vlastnou rukou, ale rukou Filištíncov. No keď 
nadišiel čas, nedal Merobu Dávidovi, ale 
Hadrielovi z Mecholy. Takto ho verejne 
skompromitoval.

Michol však Dávida milovala napriek 
tomu, že jej otec ho nenávidel. Keď sa to 
Šaul dopočul, využil túto príležitosť so zlým 
úmyslom: „Dám mu ju, nech mu je na osídlo 
a nech je na ňom ruka Filištíncov!“ Keď to 
oznámili Dávidovi, odpovedal: „Zdá sa vám 
to také ľahké stať sa kráľovým zaťom? Veď 
ja som človek chudobný a bezvýznamný!“ 
Šaul od neho nežiadal zásnubné, iba sto 
predkožiek pobitých Filištíncov. Dúfal, že ho 
Filištínci zabijú, ale znova sa prerátal. Dávid 
mu doniesol až dvesto predkožiek. Takto 
dostal Dávid Šaulovu dcéru Michol za man
želku. Šaul zostal aj naďalej jeho ustavičným 
nepriateľom.

Manželka, ktorá zachraňuje
Michol milovala Dávida. Keď Dávid zasa 
porazil množstvo Filištíncov, Šaul ho chcel 
zabiť aj vlastnoručne. Počas toho, ako mu 
Dávid hral na citare, ho chcel priklincovať 
k stene kopijou, ale Dávid mu utiekol. Preto 
Šaul nariadil sluhom, aby naň číhali v jeho 
dome a ráno ho zabili. Michol ho varovala: 
„Ak si ešte tejto noci nezachrániš život, zajtra 
ťa zabijú!“ Potom Dávida spustila cez okno 
a on sa zachránil útekom. Na jeho miesto 

na posteli položila sochu, na jej hlavu dala 
sieť z kozej srsti a zakryla ju plášťom, a tak 
nebolo možno rozoznať tvár. Michol najprv 
oklamala sluhov, že Dávid je chorý. Keď 
pravda vyšla najavo, Šaul sa na ňu hneval: 
„Prečo si ma takto podviedla? Vypustila si 
môjho nepriateľa a zachránil sa.“ Michol 
naďalej klamala: „On mi vravel: Vypusť ma, 
lebo ťa zabijem!“ Michol sa síce vzoprela 
otcovmu rozhodnutiu a zachránila Dávida, 
ale nemala odvahu ho otvorene upozor
niť na jeho hriech. Radšej klamala, že ju 
Dávid prinútil takto konať. Na jednej strane 
zabránila vražde, na druhej strane chcela byť 
zadobre s otcom, ktorý ho chcel zavraždiť. 
To sa jej napokon stalo nástrahou a pascou, 
v ktorej uviazla.

Tento odkaz je veľmi aktuálny. Aj dnes 
mnohí kresťania chcú byť zadobre s Bohom, 
ale zároveň aj s týmto svetom a hriechom, 
ktorý ponúka. A tak si volia cestu kom
promisu. Ale práve vedomý kompromis 
s akýmkoľvek hriechom je pre dušu veľkou 
nástrahou a pascou, ktorá môže mať fatálne 
následky. „Kto teda chce byť priateľom tohto 
sveta, stáva sa nepriateľom Boha.“ (Jak 4, 4) 
Nemožno kráčať súčasne po širokej ceste 
hriechu a zároveň po úzkej ceste svätosti. 
Nemožno milovať Boha a zároveň sa vedome 
a dobrovoľne rozhodnúť pre hriech. Sku
točne nasledovať Ježiša a plniť Božiu vôľu 
v praxi znamená radikálne povedať „nie“ 
hriechu a „áno“ Bohu vo všetkom. Toto 
svojím životom dosvedčila aj nová blahosla
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vená Anka Kolesárová, ktorá má na svojom 
hrobe nápis: „Radšej smrť ako hriech“. Prečo 
si tak často alebo ľahkovážne volíme hriech? 
Všetci padáme a hrešíme, pretože sme slabí 
ľudia. Ale Boha viac zaujíma náš softvér než 
samotný „výkon“. Aké je vnútorné nastavenie 
nášho srdca? Túžime po svätosti? Alebo si 
vystačíme s „priemerným kresťanstvom“, 
pretože hriech nám vyhovuje, máme ho 
radi, zvykli sme si naňho a nechceme sa ho 
vzdať? Svätosť nie je len pre vyvolených. Je to 
ponuka pre všetkých. Ale prvou podmienkou 
a zároveň úspechom na ceste k svätosti je 
naša túžba chcieť byť svätý.

Opätovné stretnutie
Po Dávidovom úteku dal Šaul Michol 
za manželku inému mužovi menom Faltiel. 
Dávid sa pred Šaulom skrýval niekoľko rokov 
v horách ako štvanec. Stále však bol právo
platným manželom Michol. Nikdy sa s ňou 
nerozišiel, lebo Šaul mu ju odňal násilím. 
Preto si ju Dávid po jeho smrti vyžiadal späť. 
Šaulovmu synovi Isbosetovi poslal odkaz: 
„Daj mi moju manželku Michol, ktorú 
som si získal za sto predkožiek Filištíncov!“ 
Isboset mu ju vrátil. V tom čase bol už Dávid 
kráľom v Hebrone. Michol a Dávid sa po štr
nástich rokoch opäť stretli. Ale roky odlúče
nia ich manželstvu neprospeli. Vzťah Michol 
k Dávidovi sa veľmi zmenil.

Koľko manželstiev sa aj dnes rozpadá, pre
tože rodičia alebo svokrovci robia rozbroje 
medzi mladými? Šaul nenávidel svojho zaťa 
Dávida a nedbal na blaho vlastnej dcéry, čím 
jej pripravil záhubu. Ale aj Michol urobila 
zásadnú chybu. Na začiatku sa síce postavila 
proti otcovi, lebo Dávida milovala. Dokonca 
mu zachránila život. Ale postupom času 
nezostala verná tejto láske. Podľahla dlho
dobému nátlaku Šaula a napokon sa vydala 
za iného muža. Ani Písmo nepoužíva výraz 
„Dávidova manželka“, keď hovorí o Michol, 
ale je označovaná ako „Šaulova dcéra“. Toto 
bol kameň úrazu. Napokon sa viac prejavila 
ako dcéra svojho otca než Dávidova milujúca 
manželka. Boh povedal: „Preto muž opustí 
svojho otca i matku a pripúta sa k svojej 
manželke.“ (porov. Gn 2, 24) Platí to aj pre 
ženy. Nemožno sa pripútať k manželovi/
manželke, pokiaľ človek neuvoľní rodičov zo 
svojho srdca. Nášmu manželovi/manželke 
musí patriť hneď druhé miesto v našom srdci 
po Pánu Bohu. Michol síce mala úmysel 
pripútať sa k Dávidovi, ale uviazla v pasci, 
pretože svojho otca neopustila vo svojom 
srdci. A práve tento kompromis s hriechom 
sa jej stal osudným. Nielenže dovolila otcovi 
zničiť svoje manželstvo, ale postupom času 
napokon zanevrela aj na samotného Boha.

Manželka, ktorá znevažuje
Dávid obsadil Jeruzalem a rozhodol sa Pá
novu archu zmluvy priniesť na Sion. Keď ju 
prenášali za sprievodu citár, hárf, bubienkov, 
zvončekov a cimbalov, Dávid tancoval z celej 
sily pred Pánom. Bol oblečený do plátenného 
efódu. Izraeliti sa na ulici neukazovali bez 
vrchného plášťa, a tak možno počínanie kráľa 
chápať aj ako spoločenské faux pas. Okrem 
Michol si túto situáciu nikto takto nevysvetlil. 
Keď Pánova archa došla do Jeruzalema s ja
sotom za zvuku trúby, Michol sa pozrela von 
oknom. Keď videla kráľa Dávida poskakovať 
a tancovať pred Pánom, v srdci ním opovrhla. 
Archu umiestnili na jej miesto, Dávid prinie
sol celopaly a pokojné obety a požehnal ľud. 
Ale keď chcel Dávid požehnať svoju rodinu, 
vyšla mu Michol v ústrety s neskrývaným 
sarkazmom: „Aký slávny bol dnes kráľ Izraela, 
keď sa dnes obnažoval pred očami slúžok 
svojich sluhov, ako sa obnažuje len nejaký 
niktoš!“ Dávid jej odpovedal: „Pred Pánom, 
ktorý mi dal prednosť pred tvojím otcom a ce
lým jeho rodom, keď ma ustanovil za knieža 
nad Pánovým ľudom, nad Izraelom, pred 
Pánom budem tancovať a upokorím sa ešte 
viac ako teraz. Tak budem nízky vo vlastných 
očiach, ale u slúžok, o ktorých si hovorila, 
u tých budem slávny.“ A tak Šaulova dcéra 
Michol nemala deti až do dňa svojej smrti. 
Písmo neuvádza, či neplodnosť nastala Božím 
zásahom, alebo preto, že sa Dávid s ňou už 
manželsky nestýkal. Zostala trvalo neplodná.

Pre Michol bolo dôležitejšie, čo si o nej 
a Dávidovi budú myslieť ľudia, a nie to, čo si 
myslí Boh. Videla len to, ako sa Dávid obna
žený strápnil pred celým národom. Nevidela 
radosť a nadšenie, ktoré mal jej manžel 
z oslavy samotného Pána. Jeho poskakovanie 
a tanec považovala za trápne, resp. fanatické 
náboženské prejavy. Hoci sa celý dom Izraela 
pridal k Dávidovi a jasal radosťou z oslavy 
Pána, ona – Dávidova manželka vôbec nez
dieľala nadšenie pre Boha Izraela. Nepridala 
sa k Dávidovi a na celú túto náboženskú 
oslavu sa dívala „zhora“, ale nie iba z okna, 
ale hlavne z postoja pýchy a pohŕdania 
vo svojom srdci. Dávid bol naopak veľmi 
pokorný. Hoci bol kráľom, nezaváhal ani 
na sekundu, keď mal vzdať Bohu patričnú 
úctu a chválu. Nebál sa posmechu ľudí ani 
„strápnenia sa“ nahotou či tancom. Osláviť 
Pána bolo pre neho najdôležitejšie, pretože 
Boh mal vždy prvé miesto v jeho srdci. Práve 
v tom spočívala Dávidova veľkosť. A ako je 
to s nami? Nehanbíme sa verejne vyznávať 
našu vieru? Alebo si dávame pozor, aby sme 
sa kvôli Bohu pred ľuďmi príliš „nestrápnili“? 
Skutočnosť, do akej miery je pre nás dôležitá 
mienka a hodnotenie iných ľudí, je na druhej 
strane priamym ukazovateľom toho, či vô
bec, alebo v akej miere má Boh prvé miesto 
v našom srdci.

Dôsledky kompromisu
Povstáva teda otázka: Ako je možné, že z mi
lujúcej manželky, ktorá sa dokázala postaviť 
proti otcovi, aby zachránila život manželovi, 
sa po niekoľkých rokoch stala žena, ktorá 
verejne znevažuje svojho manžela? Jej skaza 
neprišla náhle, ale postupne. Ale predo
všetkým nesprávnym rebríčkom hodnôt. 
Síce sa z lásky vydala za Dávida, ale v srdci 
neopustila svojho otca Šaula. Chcela sa páčiť 
obom, a tak klamala. Tento kompromis ju 
postupne, pomaly, ale isto privádzal k ďal
ším hriechom. Pretože každý kompromis 
s hriechom oslabuje túžbu po svätosti a vždy 
viac otvára dvere neresti. Neskôr sa vydala 
za iného, čím sa stala bábkou v Šaulových 
rukách. Bola ním už natoľko poznačená, že 
ani po otcovej smrti, keď ju Dávid získal späť 
a ona sa stala kráľovnou, sa jej postoj k Dá
vidovi veľmi zmenil. Zachovala sa presne 
ako dcéra svojho otca. Jej srdce už nepatrilo 
ani Dávidovi, ani Bohu Izraela. Svoju veľkú 
príležitosť premárnila verejným výsmechom 
a znevážením svojho manžela, ako aj oslavy 
svätého Boha. Nič z toho by sa nebolo stalo, 
ak by Michol mala správny rebríček hodnôt. 
Pokiaľ by bol Boh na prvom a Dávid hneď 
na druhom mieste v jej srdci, ako kráľovná 
mohla mať šťastný a spokojný život. Dokon
ca mala všetky predpoklady stať sa súčasťou 
rodokmeňa Ježiša Krista, byť jeho praba
bičkou. O to všetko ju pripravil na začiatku 
jeden malý, naoko veľmi nevinný kompromis 
s hriechom. Následky niesla do konca života.

Aj nový Dávid Ježiš Kristus má pre kaž
dého z nás pripravené nádherné kráľovské 
veci. Nielen na zemi, ale najmä vo večnosti: 
„Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa 
prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy 
boli tam, kde som ja.“ (Jn 14, 3) Túžime raz 
sedieť po boku nášho Kráľa na Baránkovej 
svadobnej hostine v nebi? Nedovoľme, aby 
kompromis s hriechom nás obral o túto naj
väčšiu príležitosť. Aby sme nezostali trvalo 
duchovne neplodnými tak ako Michol.
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Príprava na manželstvo – témy

JJ
Jozef MiňoJ�

Pre večernú, dennú a víkendovú formu školy 
snúbencov – prípravy na manželstvo – je spo-
ločný obsah prípravy. Témy sú vhodne vybraté, 
aby sa dotýkali najdôležitejších problémov 
prirodzenej a kresťanskej náuky o manželstve:

• Povolanie do manželstva, predpoklady 
dobrého manželstva

• Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a dopln-
kovosť muža a ženy

• Manželská láska
• Komunikácia v manželstve a riešenie 

konfliktov
• Kresťanská viera
• Kresťanská mravnosť a kresťanský štýl 

v rodine

• Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené me-
tódy plánovania rodičovstva

• Príprava na rodičovstvo a výchova detí
• Sviatosti, sviatosť manželstva
Tri témy so snúbencami má na starosti kňaz. 

Buď individuálne, alebo na spoločnom stret-
nutí. Sú to témy o kresťanskej viere a prežívaní 
viery v manželstve, o kresťanskej mravnosti – 
morálke, teda hovorí sa o Božích a cirkevných 
prikázaniach, a treťou témou je sviatostný život 
a sviatosť manželstva, kde sa hovorí o sviatosti 
manželstva, o sviatostnom živote v manželstve, 
o slávení nedele v rodine, o sviatostnom živote 
manželov a výchove vo viere detí v rodine. 
Príprava má za cieľ dobre pripraviť snúbencov 
na manželstvo. Je dôležité rozprávať sa so snú-
bencami o problémoch, ktoré ich v manželstve 
čakajú. Je veľa otázok, o ktorých sa pred man-
želstvom ani nerozpráva, a preto je na osoh bu-

dúcich manželov tieto témy, problémy a otázky 
otvárať a ukazovať cesty spoločných riešení. 
Takto môžu snúbenci byť viac v pravde pred 
svojím slávnostným svadobným dňom, môžu 
vidieť viac do manželského života a slobodne 
sa rozhodnúť pre manželstvo s konkrétnym 
manželským partnerom. Príprava pomáha aj 
snúbencom, kde jeden z nich nepatrí do Ka-
tolíckej cirkvi, lebo témy pripravujú budúcich 
manželov na budovanie vzťahu a starostlivosť 
o svoje manželstvo.

Po absolvovaní kurzu prípravy na manželstvo 
snúbenci pokračujú bezprostrednou prípravou 
pred slávením posvätného obradu vo svojej 
farnosti, najlepšie s kňazom, ktorý bude pri ich 
sobášnom obrade.

že sa takéto veci v histórii diali, čítali o tom 
v knihách, ale nikdy tento úkaz nevideli 
na vlastné oči. Po ukončení bohoslužieb otec 
Michal poprosil veriacich, aby ostali v pokoji. 
Zatvoril chrám a pod ikonu položil chumáč 
(kúsok) vaty, aby zachytil nezvyčajnú vlahu 
(stekajúce slzy). Nato sa telefonicky spojil 
so svojím arcibiskupom Onufrijom Bere
zovským a informoval ho o tom, čo sa stalo. 
Vladyka nasledujúceho dňa cerkev navštívil 
a presvedčil sa o zjavení divotvornej ikony 
Bohorodičky.

Krátko po tejto udalosti sa stal prvý zázrak 
uzdravenia dieťaťa so zhubným nádorom 
mozgu v pokročilom štádiu. Keď sa matka 
dieťaťa dopočula o divotvornej ikone, v po
slednej nádeji priviezla do Bojan maličkého 
Juraja, keďže lekári vyjadrili názor, že nádor 
nemožno ani operovať, ani liečiť. Po spoloč
nej modlitbe veriacich i otca Michala matka 
po niekoľkých dňoch opätovne priviezla ma
ličkého Juraja k lekárom, ktorí po vyšetrení 
chlapčeka prekvapene konštatovali, že nádor 
z mozgu zmizol.

Druhý zázrak sa udial ešte v tom istom 
roku. Do Bojan pricestoval ťažko chorý 
onkologický pacient, poľský kňaz Igor, aby si 
u Božej Matky vyprosil silu v utrpení a boles
ti a prijal posilnený Božou milosťou blížiacu 
sa smrť. Ale Boh to urobil ináč. Otec Igor sa 
uzdravil.

Na príhovor Božej Matky sa udialo ešte 
mnoho iných zázrakov, ktoré sú zapísané 
v záznamoch synodálnej komisie. Na zasad
nutí posvätnej Synody Ukrajinskej pravosláv
nej cirkvi na čele s kyjevským metropolitom 
Vladimírom 4. októbra 1994 bola ikona 
uznaná za divotvornú a prijala pomenovanie 
Bojanská (na pamiatku miesta, kde prejavi
la svoju divotvornú moc). Svoju liturgickú 
pamiatku slávi 25. septembra.

Ikona namaľovaná technikou olejomaľby 
na dreve s rozmermi 55 x 77 cm zobrazuje 
Božiu Matku typu hodigitria s dieťaťom 
Kristom sediacom na jej ľavej ruke so žehna
júcou pravicou a ľavicou podopierajúc ríšske 
jablko. Ikonu od roku 1994 zdobí strieborná 
riza.

Ikony Bohorodičky
JJ Milan Gábor
J� foto: azbyka.ru

Bojanská ikona Bohorodičky (rus. 
Боянская)
Ikona bola namaľovaná v roku 1991 pre 
Cerkev Narodenia Presvätej Bohorodičky 
v obci Bojany na juhozápade Ukrajiny v Čer
nivskom regióne neďaleko hraníc s Rumun
skom a Moldavskom. Ikona sa nachádza 
v miestnom (prvom) rade ikonostasu naľavo 
od kráľovských dverí. Cerkev spoločne s iko
nostasom boli v roku 1991 obnovené, keďže 
od roku1961 bola cerkev na základe štátneho 
nariadenia zavretá a tridsať rokov slúžila ako 
sklad hnojív.

Prvá zázračná udalosť bojanskej ikony 
Bohorodičky sa stala 5. decembra 1993, 
v predvečer sviatku sv. Mikuláša počas 
bohoslužieb celonočného bdenia. Miestny 
kňaz Michal zbadal, že oči Božej Matky sa 
naplnili slzami a stekali po ikone. Najprv si 
myslel, že je to vyzrážaná vodná para, ktorá 
v podobe vodných kvapiek steká po ikone, 
ale keď podišiel bližšie k ikone a pozornejšie 
sa zadíval, zistil, že tekutina stekala priamo 
z očí Bohorodičky. Túto skutočnosť potvrdili 
aj prítomní veriaci, ktorí si však podobne ako 
kňaz nevedeli vysvetliť, čo sa deje. Vedeli, 
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Rozprávanie
JJ Marta Gromošová
J� foto: wikimedia.org

Svoj prvý sloh som napísala vo štvrtej triede. 
Naša pani učiteľka triedna bola skúsený pe
dagóg makarenkovského typu: oduševnená, 
prísna, odhodlaná budovateľka tých najlep
ších zajtrajškov s presnou ľavačkou, ostrým 
pohľadom a pevným učiteľským hlasom. 
Hneď po letných prázdninách vošla do trie
dy vo svojej obľúbenej staroružovej blúzke 
s mašľou a na trocha oprskanú farbu čiernej 
tabule napísala jedno z najkrajších slov, aké 
slovenčina pozná: rozprávanie.

Postupne sme chodili k tabuli a pridávali 
ďalšie a ďalšie nápady, ako by naša úloha 
mala vyzerať, a ja som sa nevedela dočkať 
chvíle, keď sa naša spoločná práca zmení 
na individuálnu, keď začnem ukladať na pa
pier spomienky na môj milovaný Drienov, 
veď na Tehelnej plnej detí sa toho udialo 
na celý román! Naša pani školníčka mala 
jednu babku na Sídlisku 3, ďalšiu na dvojke, 
a tak po prázdninách a zadaní prvej slohovej 
úlohy plakávala každý rok. Písať o chlebe so 
slivkovým lekvárom, previsoch cez kovovú 
konštrukciu a zaprášenej nude letného pre
šovského sídliska bola úloha nad jej fyzické 
i psychické sily. Pre mňa to bol priestor zoši
tovej dvojstránky, kam sa všetky tie nádherné 
zážitky ani nevošli.

Na prázdniny sme k babičke chodievali 
každé leto. Naši nám nabalili plnú tašku ob
lečenia a pri ZVL sme si počkali na autobus. 
Robotnícky bol taký plný, že ťahal aj vlečku, 
v ktorej to poriadne nadhadzovalo a kde 
na dvoch zadných „štvorkách“ hrali chlapi 
karty. Naša mama si k nim nikdy neprisadla, 
hoci to boli jej rovesníci a spolužiaci. Ich 
nevábna vôňa pripomínala klobásovú zmes 
pred finálnym natlačením mäsa do čriev po
čas zabíjačky. Ešte som netušila, že o zážit
koch napíšem svoj prvý sloh na svete...

Na tabuľu pribúdali nové body osnovy 
a ja som už presne vedela, ako predstavím 
spolužiakom miesta, na ktoré ich nikdy 
nevezmem, lebo sú mi príliš vzácne. Presne 
podľa učiteľkiných požiadaviek sa môj sloh 
začínal opisom prostredia. „Kraj je tam 
rovinatý, okolie hornaté.“ Pani učiteľka 
ma celkom nepedagogicky vysmiala a k jej 
pohŕdaniu sa pridala aj trieda. Prácu som 
síce dočítala, ale kolektívny hrdina predo 

mnou nikdy nepochopil, aké krásne bolo 
ležať pod obrovskou čerešňou u Vaniščáka, 
pozrieť si u Fialky za korunu film na detskom 
diaprojektore v zatemnenej kuchyni, kým 
bola babička v obchode, pásť húsky na jarku 
a mať zakázané ísť do osady, z diaľky sa poze
rať na obrovské brušisko báčika Krupského, 
utekať pred Bročkom, čo sa odtrhol u Urbana 
z reťaze, skákať v humne do sena, chodiť 
na návštevu do pivnice, kde si veľké dievčatá 
urobili dom aj s kreslom a ponúkali neza
budnuteľnú kokosovú múčku s práškovým 
cukrom, smútiť nad nešikovnosťou drobných 
mačiatok, ktoré dedko celkom bez úspechu 
učil na Toryse plávať, čakať na zmrzlinársku 
sajdku, ktorá sa na našej ulici zastavila len 
na pár minút, aby sladučkú dobrotu odviezla 
aj deťom na nižný koniec, pozerať sa na ošet
rovanie rán cudzieho chlapca, čo nešikovne 
naskočil na idúci traktor, počúvať hysterické 
nariekanie našej kamarátky Valiky, keď 
si rozbila hlavu, miešať glej veľkou trieskou, 
lebo sused náhle umrel a dedko mu práve 
chystal rakvu...

V jeseni sa stretávame na pracoviskách 
po dovolenkách. Názvy niektorých destiná
cií mi pomáha nájsť google, no prázdniny 
u babičiek sú takým univerzálnym miestom, 
že ho môžeme nosiť iba v srdiečku.

Prichádza ku mne Všemohúci
O krátky čas privítam vo svojom srdci Ježiša, ktorý povedal: „Daná mi je všetka moc na nebi 
i na zemi.“ (Mt 28, 18) Akí sme šťastní my, ktorí prijímame, že môžeme privítať takéhoto hosťa! 
Čo všetko by dali svetskí ľudia, keby sa mohli stretnúť so svojím prezidentom. A o čo by bola 
ich radosť väčšia, keby ho mohli pohostiť vo svojom dome. Akú radosť mám mať ja, keď ma 
navštívi všemohúci Pán Boh? Preto aj dnešné sväté prijímanie je v duchu nádeje. Ničoho sa 
nebojím, lebo ak je Boh so mnou, kto je proti mne? O Ježišovi bolo povedané, že jeho meno 
bude Emanuel, čo znamená „Boh s nami“ (Mt 1, 23). Skutočne, kto pristupuje k svätému prijí-
maniu, ten má vo svojom srdci Emanuela.

Čo znamená, že Ježiš je všemohúci? Znamená to, že môže urobiť všetko. Videli sme v jeho 
živote, že môže urobiť všetko. Premenil vodu na víno, chodil po mori, utíšil búrku, rozmnožil 
chlieb, liečil rozličné choroby, kriesil mŕtvych, jedným slovom vyháňal zlých duchov, odpúšťal 
hriechy... O sebe mohol povedať: „Ja a Otec sme jedno.“ (Jn 10, 30) „Otec nikoho ani nesúdi, 
ale všetok súd odovzdal Synovi.“ (Jn 5, 22) Kto vidí Syna, vidí nebeského Otca: „Ja som cesta, 
pravda a život.“ (Jn 14, 6) „Vo mne je Otec a ja v Otcovi.“ (Jn 10, 38) „Môj Otec mi odovzdal 
všetko.“ (Lk 10, 22) „Ja som vzkriesenie a život.“ (Jn 11, 25) Kto mohol takto o sebe pove-
dať? Ježiš sa porovnáva s nebeským Otcom. „Počuli ste, že bolo povedané: oko za oko a zub 
za zub!“ (aj iné predpisy) „No ja vám hovorím:... Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav 
mu aj druhé...“ (Mt 5, 38 – 39). To znamená, že tak, ako to povedal Otec, aj ja teraz hovorím... 
Aj keď sa nepozeráme na Ježišove skutky, na jeho slová, predsa vieme, že on je druhá božská 
osoba Svätej Trojice a všetky tri osoby v Bohu sú si rovné. To znamená, že ak je Otec všemohú-
ci, všemohúci je aj Syn a Svätý Duch. Nám to stačí, aby sme uverili, že Ježiš je všemohúci.

Tento všemohúci Ježiš prichádza ku mne. S akou veľkou nádejou ťa očakávam, Ježišu! Prečo 
by nie, keďže môj hosť môže všetko urobiť: môže zahojiť rany, aj také, ktoré sú už veľmi staré; 
môže potešiť, môže osvietiť, môže osviežiť, posilniť, poučiť, napomenúť, môže pomôcť blíž-
nym, za ktorých ho budem prosiť. Všetko môže. Ó, príď, všemohúci Ježišu, príď, očakávam ťa 
s vierou, nádejou, láskou, no aj s ľútosťou, že som takého hosťa neraz urazil. S pokorou, lebo 
som sám slabosť a Ježiš všemohúcnosť, a ja som nehodný takého veľkého hosťa. Želám si, aby 
som mohol čím skôr privítať všemohúceho Ježiša, pretože mnoho, veľmi mnoho chcem prosiť 
od neho. Príď, Ježišu, čaká ťa moje milujúce srdce. Amen.

(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii; preložil F. Dancák)
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PONDELOK 22. október
Apoštolom rovný Aberkios Divotvorca
Čítania: 1 Sol 1, 1 – 5, zač. 262; Lk 10, 22 – 24, zač. 52
Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, 
ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli. (Lk 10, 24)
Knihy boli veľmi drahé. Pre jedinú knižku zabili stovky zvierat 
a strávili tisícky hodín spracovaním kože na pergamen a ručným 
písaním, a viazaním. Kúpiť si ju mohli len naozajstní boháči. Mnoho 
ľudí túžilo čítať Bibliu, ale nemali na to. Chceli, ale nemohli. My dnes 
na to máme, knihy sú dostupné, a predsa to nevyužívame.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154; 
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 23. október
Apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat
Čítania: 1 Sol 1, 6 – 10, zač. 263; Lk11, 1 – 10, zač. 55 (rad.); Gal 1, 11 – 19, 
zač. 200; Mt 13, 54 – 58, zač. 56 (apoštolovi)
... lebo aj my odpúšťame... (Lk 11, 4)

Máme svojich dlžníkov, ktorým sme 
dali svoj čas, námahy, trpezlivosť, lásku, 
zdravie, rady, ochotu... A oni to vôbec 
nevracajú, ba ešte chcú viac. Nakoniec sú 
nevďační, drzí a nič si nevážia. Dlžníci teda 
skoro nič nevracajú a zostáva len ťažké 
ubolené srdce, zatrpknutie a hnev. Preto 
osloboďme svoje srdce odpustením. Niet 
lásky bez odpustenia. Niet kresťanstva bez 
odpúšťania. Preto sa úprimne modlime: „... 
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom.“
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla
ženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 291; 
PZ: 263; HP: 276)

STREDA 24. október
Mučeník Aretas a spoločníci
Čítania: 1 Sol 2, 1 – 8, zač. 264; Lk 11, 9 – 13, 
zač. 56

... o čo skôr dá nebeský Otec... (Lk 11, 13)
Už by mi nebeský Otec mal dať. Modlím sa už toľko. Za zdravie. 
Za muža, aby nepil. Za ženu hysterku. Za prácu, deti, čo kašlú 
na vieru a vôbec nerobia, ako treba. A preto dávam na služby, svojimi 
modlitbami, obetami neúnavne prosím, klopem, hľadám. A Boh? Ten 
mi ako prvé ponúka Svätého Ducha. Stojím oň? Je mi vzácnejší než 
všetko ostatné, o čo prosím? Boh mi ponúka najvzácnejšie, čo má, 
a my ľudia bažíme po smetiach.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 
111; HP: 112)

ŠTVRTOK 25. október
Mučeníci a notári Marcián a Martyrios
Čítania: 1 Sol 2, 9 – 14a, zač. 265; Lk 11, 14 – 23, zač. 57
Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bez-
pečí. (Lk 11, 21)
Vo svojom vnútri nosíme krásne poklady. Napríklad Božiu 
prítomnosť, radosť, pokoj, lásku. No zlý duch nás chce okradnúť. 
A mnohokrát sa ani nemusí nejako extra namáhať. Privedie všelijaké 
zlé okolnosti, strach a diabol si lúpi poklady srdca. Preto treba 
zmocnieť vo Svätom Duchu a dobre sa vyzbrojiť, ako píše apoštol 
Pavol Efezanom: „Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť 
úkladom diabla“ (Ef 6, 11).
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 
112; HP: 113)

PIATOK 26. október
Veľkomučeník Demeter Myromvonný 
Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie
Čítania: 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 292; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (Demetrovi); 
Hebr 12, 6 – 13. 25 – 27, zač. 331b; Mt 8, 23 – 27, zač. 27 (zo Spomien
ky na zemetr.); 1 Sol 2, 14 – 19, zač. 266; Lk 11, 23 – 26, zač. 58 (rad.)
Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom. (Jn 15, 17)
Kresťania milujú, svet nenávidí. Láskavosť však nie je slepota. Preto 
kresťania musia hovoriť pravdu a viesť k skutočnému dobru. Preto 
svet kresťanov nenávidí, lebo hovoria, čo je dobré, cudné a pekné. Čo 
je dobro a čo zlo. Že potrat je vražda, homosexuálne manželstvá zlé, 
eutanázia nehumánna, sex patrí len do manželstva a hovoriť deťom, 
že si môžu vybrať pohlavie, je zvrátené. Hovoriť o tom nie je nenávisť. 
Napomínanie je prejav lásky, tak ako rodičia z lásky napomínajú svoje 
deti.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár zo spomien
ky a Demetrovi, kondák zo spomienky, Sláva, kondák Demetrovi, 
I teraz, podľa predpisu. Ostatné zo spomienky a Demetrovi. Voľnica 
(HS: 292; PZ: 265, 266; HP: 278)

SOBOTA 27. október
Mučeník Nestor
Čítania: 2 Kor 8, 1 – 5, zač. 185; Lk 8, 16 – 21, zač. 36
Dávajte teda pozor, ako počúvate... (Lk 8, 18)
O čom bolo minulotýždňové nedeľné evanjelium? A o čom kázeň? 
Býva ťažké si na to spomenúť. Ospravedlňujeme si to: ,,Ale ten kňaz 
káže tak nezáživne.“ A výsledok je jasný: zlý ukradol Božie slovo 
z nášho vnútra, a tak sme stratili aj to, čo sme si mysleli, že máme. 
Raz mi ktosi povedal: „Skús si zapamätať aspoň jedinú myšlienku 
a z chrámu neprídeš naprázdno.“ Aspoň malý kúsok Božieho slova 
ostane v srdci a ono má moc rásť.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ: 
115; HP: 115)

NEDEĽA 28. október
Dvadsiata tretia nedeľa po Päťdesiatnici 
Mučenica Paraskeva z Ikónia
Čítania: Ef 2, 4 – 10, zač. 220; Lk 8, 26 – 39, zač. 38 (rad.); 2 Kor 6, 1 – 
10, zač. 181; Lk 7, 36 – 50, zač. 33 (Paraskeve)
O posadnutom a sviniach v mori. (Lk 8, 26 – 39)
V knihe Pán prsteňov v časti Dve veže Tolkien ústami Aragorna, 
jedného z hlavných hrdinov, hovorí takúto zaujímavú vetu: „Ten, 
kto nedokáže odhodiť poklad, keď treba, je jeho otrokom.“ Krásne 
vyjadruje meradlo, ako sledovať svoju slobodu voči majetku. Boh 
chce, aby sme boli slobodní. Sám nám túto slobodu vydobyl na kríži. 
A svojou mocou nás oslobodzuje, ako môžeme vidieť aj na prípade 
posadnutého z Gerazy. Ani tisíce zlých duchov, ktoré zotročovali 
úbohého muža, nedokázali odolať Ježišovej oslobodzujúcej moci. No 
v tomto príbehu boli oslobodení aj miestni obyvatelia. Už nemuseli 
mať strach z moci diabla, ktorý ovládal tohto človeka. Oslobodenie 
spod otroctva nečistých duchov u toho muža spôsobuje pokoj 
a radosť, a ochotu ísť za Ježišom. No oslobodenie u obyvateľov 
Gadarského kraja vyvoláva strach a odpor k Ježišovi. Prosia ho, aby 
odišiel. Žiaľ, rovnako je to aj dnes. Tešíme sa, keď sme oslobodení 
z príkoria zlého ducha. Obzvlášť, keď to ohrozovalo naše zdravie či 
dôstojnosť. No ak sa nám siahne na majetok? Na niečo, čo milujeme? 
A práve preto, aj keď Boh oslobodzuje človeka spútaného alkoholom, 
mnohokrát ostáva naďalej spútaný. Nie pre Božiu nemohúcnosť, ale 
preto, že človek alkohol miluje a sám nechce odísť z jeho otroctva. 
Takto je mnoho ľudí spútaných majetkom, slávou a inými vecami. 
Skúsme zmerať svoju slobodu Aragornovou vetou.
Liturgia: Hlas 6. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod 
nedeľný. Tropár z hlasu a Paraskeve, kondák z hlasu, Sláva, kondák 
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Paraskeve, I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu a Paraskeve (HS: 
149, 294; PZ: 267, 103; HP: 280, 104)

PONDELOK 29. október
Prepodobná mučenica Anastázia 
Čítania: 1 Sol 2, 20; 3, 1 – 8, zač. 267; Lk 11, 29 – 33, zač. 59
... lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie... (Lk 11, 32)
Čo kázal Jonáš? „Ešte štyridsať dní a Ninive bude rozvrátené!“ (Jon 3, 
4) Na takú jednoduchú vetu sa celé mesto obrátilo a začalo sa kajať. 
A kňazi kážu, vymýšľajú, čo najpresvedčivejšie slová, nič podobné sa 
nedeje. Dokonca aj keď kázal sám Ježiš, vyzeralo to, ako keby hrach 
na stenu hádzal. V čom bol a je problém? V zadubených srdciach 
presvedčených o svojej vlastnej pravde, žijúcich vo svojich bublinách. 
Buďme múdri poslucháči s otvoreným srdcom ako Ninivčania.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154; 
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 30. október
Mučeníci Zénobius a jeho sestra Zénobia 
Čítania: 1 Sol 3, 9 – 13, zač. 268; Lk 11, 34 – 41, zač. 60
... pozval ho istý farizej, aby uňho obedoval. (Lk 11, 37)
V nedele sa veriaci schádzajú na bohoslužby v chrámoch. Istým 
spôsobom navštevujú Ježiša. Je pekné stretnúť sa s Ježišom. Ale 
ako môžeme čítať u Lukáša, Ježiša pozvali na obed. Aj my môžeme 
pozývať Ježiša k sebe domov. Na obedy, večere alebo aj prespať. Je 
krásne, keď urobíme vo svojom dome miesto pre Ježiša. Rád príde. 
Rád je pri nás. Chce, aby sme sa s ním nestretávali len na nedeľnej 
liturgii. 
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 
109; HP: 110)

STREDA 31. október
Hieromučeník Teodor Romža, mukačevský biskup 
Čítania: Hebr 13, 17 – 21, zač. 335; Lk 12, 32 – 40, zač. 67 (Teodorovi); 1 
Sol 4, 1 – 12, zač. 269; Lk 11, 42 – 46, zač. 61 (rad.)
Učiteľ, keď takto hovoríš, aj nás urážaš. (Lk 11, 45)
No predstavte si, že k vám príde návšteva a začne vás urážať. 
Nehorázne. Nesluší sa, aby hosť urážal hostiteľa. Ale Ježiš to 
robí. Pozvať Ježiša do svojho domu znamená voviesť si svetlo 
do neupratanej izby. Vtedy sa odhalí všetok prach, neporiadok 
a špina. No Ježiš to nerobí preto, aby nás zosmiešnil, zahanbil či 
urazil, ale preto, aby nás zachránil, keď sa ženieme do záhuby. Farizeji 
a zákonníci to pre svoju pýchu nepochopili.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti sväté
mu (HS: 296; PZ: 269; HP: 284)

ŠTVRTOK 1. november
Divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián 
Čítania: 1 Sol 5, 1 – 8, zač. 271; Lk 11, 47 – 12, 1, zač. 62 (rad.); 1 Kor 12, 
27 – 13, 8a, zač. 153; Mt 10, 1. 5 – 8, zač. 34b (divotvorcom)
... začali naňho zákonníci a farizeji prudko dorážať... (Lk 11, 53)
Ja viem, ako žiť. Mám dosť skúseností a vlastný rozum. Čo mi 
má Boh hovoriť? On tomu nerozumie, žijeme v inej dobe. Som 
v komplikovanej situácii. A keby bol tu, iste by mi dal za pravdu. Boh 
by sa mal starať o chorých a chudobných. Ja som v poriadku. Ani 
farizejom a zákonníkom sa nepáčilo, keď im Ježiš hovoril do remesla. 
Radšej sa mal starať o chudobných a chorých, a nie do nich. Veď Boh 
by mal byť ako nejaký bohatý starček, čo len prikyvuje, usmieva sa 
a dáva darčeky.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny. Tropár zo štvrtka a divotvorcom, 
kondák zo štvrtka, Sláva, kondák divotvorcom, I teraz, podľa predpi
su. Ostatné zo štvrtka (HS: 157, 296; PZ: 112, 271; HP: 113, 286)

PIATOK 2. november
Mučeníci Akindyn a spoločníci
Čítania: 1 Sol 5, 9 – 13. 24 – 28, zač. 272; Lk 12, 2 – 12, zač. 63
... Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo... (Lk 12, 4)
Človeku je niekedy tak úzko, keď ide po meste a má sa prežehnať. 
V reštaurácii či na návšteve. Tie pohŕdavé pohľady ľudí. V piatok 
príde návšteva či robotníci a už im predkladám mäso. No čo by 
povedali? A pozdraviť sa kresťanským pozdravom vo vlaku, v obchode 
či u lekára ľuďom, ktorých bežne doma takto zdravíme? Prečo sa tým 
trápime? Pred kým sa hanbíme? Pred týmto cudzoložným svetom? 
Ježiš na to hovorí: „Ale ich sa nebojte!“
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 3. november
Mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas 
Čítania: 2 Kor 11, 1 – 6, zač. 191; Lk 9, 1 – 6, zač. 40
Potom ich poslal. (Lk 9, 2)
Za dávnych čias museli učni ísť na chvíľku do sveta, aby sa overila 
ich zručnosť v remesle. Preto aj Ježiš posiela učeníkov. Daromné by 
bolo celé učenie, keby nešli a neskúsili. Mnoho kresťanov skončí pri 
tomto. Dlhé roky chodia do chrámu. A bez úžitku. Len sa plahočia 
vo svojich problémoch, zháňajú sa za svojimi túžbami. Ale treba 
skúsiť to, čo učí Ježiš. Nabehnúť na spoluprácu so Svätým Duchom. 
Ako Boží syn modliť sa s mocou. Ohlasovať Božie kráľovstvo. Je čas 
vykročiť a skúšať.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ: 
115; HP: 115)

NEDEĽA 4. november
Dvadsiata štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici 
Prepodobný otec Joannikios Veľký
Čítania: Ef 2, 14 – 22, zač. 221; Lk 8, 41 – 56, zač. 39
Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých 
a patríte do Božej rodiny. (Ef 2, 14)
Nie každý v starovekom Ríme bol rímskym občanom, hoci býval 
v ríši. Možno niečo podobné ako v Nemecku, kde našinci pracujú. 
Väčšina z nich nemá nemecké občianstvo, hoci tam žije už dlho. Mať 
rímske občianstvo už čosi znamenalo, a prinášalo to vcelku výhodné 
privilégiá. Niečo podobné je aj v rodine. Dieťa má iné postavenie 
ako sluha, robotník či hosť. Veď koho sa skôr zastanú? Komu skôr 
odpustia? Koho viac obdarujú, ak nie vlastné dieťa? A tak je to aj vo 
vzťahu s Bohom. Preto apoštol Pavol píše: „Ste spoluobčania svätých 
a patríte do Božej rodiny.“ Nie sme sluhovia, cudzinci, návštevníci. 
Máme nový status, sme občanmi nebeského kráľovstva a členmi 
Božej rodiny. Patrí nám to. Ale my sa stále správame, ako keby sme 
boli len cudzinci. Správame sa ako našinci v cudzine. Nestarajú sa 
do politiky, lebo nemôžu voliť. Nezaujíma ich verejný život, lebo 
vedia, že tu nebudú bývať. Netrápi ich kultúra, lebo im je cudzia. 
Jediné, čo je dôležité, je zarobiť a vrátiť sa späť. Veľa veriacich sa tak 
správa aj voči Bohu. Nič iné než zisk ich nezaujíma. Viera potom 
zostáva prázdna a cudzia. Ako život hosťa v rodine alebo cudzinca 
v krajine. Preto je dôležité žiť ako Božie dieťa a byť občanom 
nebeského kráľovstva.
Liturgia: Hlas 7. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Topár z hla
su, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu 
(HS: 150; PZ: 104; HP: 105)

Peter Lazorík
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PONDELOK 5. november
Mučeníci Galaktión a Epistéma 
Čítania: 2 Sol 1, 1 – 10, zač. 274; Lk 12, 13 – 15; 22 – 31, zač. 65
Ale hľadajte jeho kráľovstvo. (Lk 12, 31)
Často sa zháňame po pozemských dobrách. Stáva sa však, že popri 
tom všetkom nám pomedzi ruky unikajú vznešenejšie dobrá – večné. 
Preto Kristus dnes v evanjeliu hovorí veľmi jasne: „Ale hľadajte jeho 
kráľovstvo.“ To je základ kresťanského života, na ktorom môžeme 
postupne stavať. Nielen svoje kresťanstvo, ale i všedný život – rodinu, 
prácu, školu...
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154; 
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 6. november
Arcibiskup Pavol Vyznávač
Čítania: 2 Sol 1, 10b – 2, 2, zač. 274b; Lk 12, 42 – 48, zač. 68
Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať. (Lk 12, 48b)
Mohli by sme si myslieť, že nič nemáme. Pravdou však je, že sme 
pokrstení, a to je veľký dar, ktorý vyjadruje, že sme zomreli sebe, 
aby v nás žil Kristus (porov. Rim 6). Preto sme nielen povolaní, ale aj 
vybavení mocou žiť Kristovým životom – životom lásky a odpustenia. 
No nie vlastnými silami, ale v spolupráci s Božou milosťou (porov. 1 
Kor 15, 10).
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 
109; HP: 110)

STREDA 7. november
Tridsiati traja mučeníci z Melitíny
Čítania: 2 Sol 2, 1 – 12, zač. 275; Lk 12, 48b – 59, zač. 69
Oheň som prišiel vrhnúť na zem. (Lk 12, 49)
Ak by sme túto stať čítali iba povrchne, mohli by sme tieto Kristove 
slová vnímať vo veľmi negatívnom kontexte. Opak je však pravdou. 
Táto výpoveď sa nachádza tesne pred troma veľkými podobenstvami 
o milosrdenstve, v ktorých Kristus zjavuje Božiu lásku k človeku. 
Kristus túži vrhnúť oheň lásky na zem, ktorým zapáli srdcia ľudí – 
oheň, ktorý vzplanie na dreve kríža.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 
111; HP: 112)

ŠTVRTOK 8. november
Zhromaždenie k archanjelovi Michalovi 
Čítania: Hebr 2, 2 – 10, zač. 305; Lk 10, 16 – 21, zač. 51a (Michalovi); 2 
Sol 2, 13 – 17; 3, 1 – 5, zač. 276; Lk 13, 1 – 9, zač. 70
Všetci zahyniete podobne. (Lk 13, 5)
Ježiš nám hovorí, že zahynieme rovnako – ak nebudeme robiť 
pokánie. Kristus nikdy nerobí to, že povie recept bez vysvetlenia. 
Preto ponúka podobenstvo o figovníku. Tým neplodným figovníkom 
sme všetci. A vinohradník dáva figovníku šancu. To Kristus nám dáva 
šancu, aby sme začali prinášať ovocie. Aké ovocie? Pozri na drevo 
kríža, a tam uvidíš ovocie – lásku v rozmere kríža.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti ar-
chanjelovi Michalovi. Myrovanie (HS: 298; PZ: 272; HP: 288)

PIATOK 9. november
Prepodobná Matróna 
Čítania: 2 Sol 3, 6 – 18, zač. 277; Lk 13, 31 – 35, zač. 73
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. (Lk 13, 35c)
Spomenutý citát sa objavuje aj v božskej liturgii, konkrétne trikrát. 
Modlí sa ho kňaz v tichosti pred čítaniami z listov apoštolov 
a evanjelia, spieva ho ľud pred premenením a pred prijímaním 
Eucharistie. Boh sa dotýka svojho ľudu skrze slovo počuté z listov 
a evanjelia a ohlásené Cirkvou cez homíliu, skrze svoje telo a krv 

rozlomené a vyliate za život sveta a cez spoločenstvo, ktoré prijíma 
Krista do svojho stredu.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 10. november
Apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci
Čítania: Gal 1, 3 – 10, zač. 199; Lk 9, 37 – 43a, zač. 46
Dokedy mám byť ešte s vami a trpieť vás? (Lk 9, 41)
Na prvé počutie sa zdá, že Kristovi prekážajú ľudia, ich neschopnosť, 
hriešnosť a malá viera. Ak však vnímame Kristove slová v kontexte 
jeho Paschy, nejavia sa už ako opovrhnutie ľuďmi, ale je z nich cítiť 
veľká Kristova túžba po spáse človeka. Akoby Kristus chcel povedať, 
že už nemôže trpieť stav smrti človeka, v ktorom sa nachádza 
po hriechu prvého človeka.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ: 
115; HP: 115)

NEDEĽA 11. november
Dvadsiata piata nedeľa po Päťdesiatnici 
Mučeníci Ménas, Viktor a Vincent
Čítania: Ef 4, 1 – 6, zač. 224; Lk 10, 25 – 37, zač. 53
Zaviezol ho do hostinca. (Lk 10, 34)
Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi je nám veľmi známe. Až 
také známe, že by sme ho vedeli prerozprávať aj naspamäť. Tu však 
nastáva jeden problém. Keď niečo veľmi dobre poznáme, zvykneme 
vypínať a nepočúvať. Veď „viem, ako sa to skončí“. Takto sa však 
oberáme o príležitosť vidieť viac a ísť viac do hĺbky tohto konkrétneho 
podobenstva. Už sme počuli veľakrát o tom, 
že milosrdným Samaritánom je práve Ježiš 
Kristus. On je ten, kto nám vyšiel v ústrety, aby 
nás zachránil. On nás – doráňaných hriechom 
– pozdvihol. On nám nalial na rany oleja 
a vína a vyložil na dobytča. Potom nás zaviezol 
do hostinca. A tu sa nám otvára hlboký zmysel 
podobenstva o milosrdnom Samaritánovi. Jeho 
milosrdenstvo nespočívalo iba v tom, že ošetril, 
pomohol, ale hlavne v tom, že doráňaného 
mladíka nenechal samého v jeho trápení, ale 
zaviedol ho na miesto, kde sa oňho postarajú. 
Toto s nami urobil Kristus. Nielenže nás 
zachránil, vytrhol smrti z rúk, ale zaviedol nás 
do hostinca, ktorý nám tu môže predstavovať 
Cirkev. Lebo Cirkev je tá, ktorá sa o nás stará. 
Cirkev je tým miestom, kde nie sme sami vo 
svojom trápení. Cirkev nám dáva život. Cirkev 
vynakladá úsilie, aby nás, ktorých Kristus 
zachránil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním, 
neustále živila Slovom, aby nám priblížila 
Krista, aby nás zahrnula jeho láskou, aby nás 
voviedla do spoločenstva, ktoré je tajomným 
telom Ježiša Krista.
Liturgia: Hlas 8. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák 
z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu 
(HS: 152; PZ: 106; HP: 107)

PONDELOK 12. november
Hieromučeník Jozafát 
Čítania: Hebr 4, 14 – 5, 10, zač. 311; Jn 10, 9 – 16, 
zač. 36 (Jozafátovi); 1 Tim 1, 1 – 7, zač. 278; Lk 
14, 12 – 15, zač. 75 (rad.)
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Ja som brána. (Jn 10, 9)
Ak by sme dnes počuli v správach o tom, že sa našiel liek 
na nesmrteľnosť, každý by robil všetko preto, aby ho získal. My už 
máme liek – na večný život. Je ním Ježiš Kristus, ktorý hovorí, že 
je naša spása. Tou bránou sme prešli aj my – vo vodách tajomstva 
krstu. Aby sa táto brána naozaj stala bránou k spáse, musíme ju živiť 
samotným Kristom, ktorý je prítomný vo svojich sviatostiach.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti 
svätému. Myrovanie (HS: 300; PZ: 274; HP: 289)

UTOROK 13. november
Arcibiskup Ján Zlatoústy
Čítania: Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318; Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (Jánovi); 1 
Tim 1, 8 – 14, zač. 279; Lk 14, 25 – 35, zač. 77 (rad.)
Niesť svoj kríž. (porov. Lk 14, 27)
Sme svedkami mnohých prúdov, ktoré hlásajú Krista bez kríža. Akúsi 
prosperitu a oplývanie všetkým, čo si len zaželáme. No Kristus dnes 
jasne hovorí, že ak nevezmem svoj kríž, nemôžem byť učeníkom. 
Veď práve z neho môžeme čerpať svätosť života, on je silou apoštolov 
a sláva veriacich, lebo na ňom Ježiš usmrtil nášho vraha (porov. slohy 
na Pane, ja volám z večierne Povýšenia svätého Kríža).
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti 
svätému (HS: 301; PZ: 275; HP: 291)

STREDA 14. november
Apoštol Filip
Čítania: 1 Kor 4, 9 – 16a, zač. 131; Jn 1, 43 – 51, zač. 5 (Filipovi); 1 Tim 1, 
18 – 20; 2, 8 – 15, zač. 281; Lk 15, 1 – 10, zač. 78 (rad.)

Konať pokánie. (porov. Lk 15, 7)
Veľmi ľahko môžeme upadnúť do spokojnosti nad sebou. Veď 
sa modlíme ruženec, korunku, v nedeľu prídeme do chrámu, 
párkrát do roka sa vyspovedáme – sme dobrí kresťania. Kristus 
nehovorí, že sa v nebi radujú nad takýmito kresťanmi, ale nad 
hriešnikmi, ktorí robia pokánie. Je preto veľmi dôležité vidieť 
svoju hriešnosť a s pokorným srdcom volať: „Pane, zmiluj sa 
nado mnou hriešnym.“
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti 
svätému (HS: 303; PZ: 277; HP: 293)

ŠTVRTOK 15. november
Mučeníci Gurias, Samónas a Habib 
Čítania: 1 Tim 3, 1 – 13, zač. 283; Lk 16, 1 – 9, zač. 80
Opatrne si počínať. (porov. Lk 16, 8)
Kristus si dnes pomáha podobenstvom o nepoctivom sluhovi, 
v ktorom sa sluha obohacoval na úkor svojho pána. Keď mu 
však pán pohrozil, sluha sa spamätal a ponížil účty o podiel, 
ktorý si chcel nechať. Boh niekedy dopustí v živote situácie, 
ktorými nám chce akoby pohroziť, aby sme si opatrnejšie 
počínali a nestratili večný život len preto, že sme boli 
neobozretní. 
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 
157; PZ: 112; HP: 113) Začiatok štyridsaťdňového pôstu pred 
Narodením Pána – Filipovky

PIATOK 16. november
Apoštol a evanjelista Matúš 
Čítania: 1 Kor 4, 9 – 16a, zač. 131; Mt 9, 9 – 13, zač. 30 (apošto
lovi); 1 Tim 4, 4 – 8. 16, zač. 285; Lk 16, 15 – 18; 17, 1 – 4, zač. 82 
(rad.)
Odpusť mu! (Lk 17, 4b)
Asi najťažšou vecou pre človeka je odpustiť. Človek toho 
dokázal v celých dejinách ľudstva už toľko, ale odpustiť – to 

je nad ľudské sily. Preto 
sa obráťme na toho, 
kto je nad človekom – 
na Boha, veď on poslal 
na zem svojho Syna, ktorý 
na dreve kríža všetkým 
odpustil. A keď sa Boh 
takto ponížil a premohol 
smrť, či nedokáže dať silu 
odpustiť? Prosme Boha, 
aby to nebolo z našich síl, 
ale z jeho milosti.
Liturgia: Predobrazujúce 
antifóny a blaženstvá. 
Menlivé časti svätému. 
Zdržanlivosť od mäsa (HS: 
304; PZ: 279; HP: 294)

SOBOTA 17. november
Biskup Gregor Divotvorca
Čítania: Gal 3, 8 – 12, zač. 205; Lk 9, 57 – 62, zač. 49
Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo! (porov. Lk 9, 60b)
Niektoré veci zvykneme nechávať na poslednú chvíľu. Pokiaľ sa 
to stáva v bežnom živote, nie je to až také fatálne. Ale toto často 
hrozí v našom duchovnom živote. Kristus nás dnes pozýva k tomu, 
aby sme vykročili tu a teraz. Hneď, bez výhovoriek. Zvlášť, ak ide 
o ohlasovanie Božieho kráľovstva, ktoré má každý z nás ohlasovať 
nielen slovami, ale i skutkami. Nie zajtra alebo pozajtra, ale už dnes.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ: 
115; HP: 115)

NEDEĽA 18. november
Dvadsiata šiesta nedeľa po Päťdesiatnici 
Mučeníci Platón a Roman
Čítania: Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Lk 12, 16 – 21, zač. 66
Byť bohatý pred Bohom! (porov. Lk 12, 21)
Bolo by znakom povrchnosti, ak by sme si mysleli, že Kristus 
tu odsudzuje bohatstvo ako také. Kristus chce skôr poukázať 
na prirodzený dôsledok bohatstva, ktorým je spokojnosť. Mylná 
mienka, že mám všetko a nič už nepotrebujem. Toto sa môže 
stať aj v duchovnom živote. V duchovnom napredovaní môžeme 
dôjsť do stavu, že sme dobrí. Takto veľmi ľahko môžeme upadnúť 
do predstavy, že nemáme hriech a že sme oveľa lepší ako tí druhí, 
lebo sme v duchovnom živote už dosiahli všetko. Potom prichádza 
stav, v ktorom boháč hovoril: „... odpočívaj...“. To je katastrofa 
duchovného života. Pred tým vystríha aj apoštol Ján, keď v Zjavení 
hovorí: „Lebo hovoríš: ,Som bohatý, zbohatol som, nepotrebujem 
nič‘... Radím ti: odo mňa si kúp zlato vyskúšané ohňom, aby si 
zbohatol... Buď teda horlivý a rob pokánie.“ (Zjv 3, 17 – 19). Byť 
naozaj bohatý pred Bohom znamená neúnavne a s horlivosťou konať 
pokánie. Práve pokánie je dar, ktorým uznávame svoju závislosť 
od Boha. Pokánie nás privádza k väčšej láske. Pokánie nám pomáha 
hlbšie odkrývať naše vnútro. Pokánie je pravým bohatstvom 
duchovného života. No pokánie nemôžeme zúžiť iba na duchovnú 
sféru. Pokánie má preniknúť celý náš život, celé naše bytie. O tom 
hovorí aj svätý Izák Sýrsky vo svojom diele Cestou ortodoxie: „Tento 
život ti bol daný na to, aby si robil pokánie. Nepremárni ho inými 
vecami.“
Liturgia: Hlas 1. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hla
su, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu 
(HS: 148; PZ: 101; HP: 102)

Dominik Petrík
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vá, lat. beta vulga-
ris) je dlhovekou sú-
časťou slovenského 
jedálnička. Pozrime 
sa však na túto rast-
linu pod drobno-
hľadom. Pochádza 
zo Stredomoria, 
ale obľúbená je 
v Európe aj Severnej 
Amerike a mnohých 

ázijských krajinách. Považuje sa za veľmi účinnú plodinu v boji s rakovi-
nou, ale taktiež znižuje tlak a vplýva na dobrý športový výkon. Má silné 
detoxikačné a imunitu posilňujúce účinky. Kyselina listová pomáha u detí 
znížiť riziko vývojových chýb. Podporuje rast buniek a opravuje ich jadrá. 
Aktivuje tvorbu červených krviniek a tým zásobovanie buniek kyslíkom. 
Vyvoláva optimistickejšiu náladu. Zbavuje črevá jedovatých látok, odstra-
ňuje zápchu. Dodáva pružnosť a lesk pleti, vlasom a nechtom. Neutralizuje 
aj odstraňuje z tela jedovaté látky. Účinok sa však neprejaví za pár dní, dô-
ležité je, aby sa stala súčasťou jedálnička po celý život. Najlepšia je vlastná 
čerstvo vyrobená šťava. Optimálne denné množstvo sú 2 dcl šťavy denne. 
Väčšie množstvá môžu spôsobiť tráviace problémy. Dobré je šťavu miešať 
s inou, napr. jablčnou alebo mrkvovou.

  PAMÄŤ A SPOMIENKY

Približne sto až dvesto biliónov nervových 
buniek – neurónov tvorí ľudský mozog do
spelého človeka. Tie sa nachádzajú prevažne 
v šedej hmote. Neuróny sa začínajú tvoriť už 
v štvrtom týždni tehotenstva rýchlosťou štvrť 
milióna buniek za jednu minútu. Od devia
teho týždňa po pôrod prebieha intenzívny 
vývoj centrálneho nervového systému. Preto 
je dôležitá starostlivosť už o ženu v ranom 
čase tehotenstva. Lekár gynekológ aj lekár

nik radi poradia o správnom užívaní liekov 
a potravín.

Práve synapsy neurónov, teda spojenia 
ich výbežkov, sú zodpovedné za to, že si 
vieme niečo pamätať. Pamäť má schopnosť 
uchovávať, ukladať a vybavovať informácie. 
Klasifikuje sa podľa niekoľkých kritérií. 
Jedným z nich je dĺžka udržania informácie 
vstupujúcej cez zmyslové orgány do centrál
nej nervovej sústavy. Senzorická pamäť trvá 

niekoľko sekúnd. Tvorcovia reklám vedia, 
že musia upútať pozornosť človeka audiovi
zuálne za štyri sekundy. Krátkodobá pamäť 
trvá niekoľko sekúnd, minút až hodín a je to 
vlastne vstupná brána pre dlhodobú pamäť. 
Ak je nejaká informácia pre nás dôležitá, 
snažíme sa ju zapamätať a posúvame ju 
z krátkodobej do dlhodobej pamäti. Mozog 
maže menej dôležité informácie z krátkodo
bej pamäti.

Niekedy sa stane, že si nedokážeme 
zapamätať. Nie vždy to znamená chorobu 
nazývanú Alzheimer. Niekedy je to len naša 
nepozornosť či príliš veľa informácií v jed
nej chvíli z rôznych zdrojov. Pamäť vedia 
negatívne ovplyvniť aj lieky. Patria sem často 
niektoré používané, ba až zneužívané lieky 
na upokojenie a proti úzkosti, na spanie či 
proti bolesti.

O mozog sa musíme starať, pretože 
poškodenie nervových buniek sa už nedá 
vyliečiť ani opraviť. Všeobecným pravidlom 
je: čo je dobré pre srdce, je dobré pre mozog. 
K starostlivosti patrí fyzická aktivita, zdravé 
stravovanie, stretávanie sa s ľuďmi a stimulo
vanie mozgu napríklad čítaním kníh, učením 
sa nových jazykov, pesničiek, lúštením krížo
viek, spoznávaním nových miest na mape či 
cestovaním. Mozgu veľmi pomáha i spánok.

Na mozgovú činnosť priaznivo pôsobí 
liečivá rastlina Ginkgo biloba. Existuje ako 
čajovina, výživový doplnok aj ako liek. O jej 
používaní sa však poraďte so svojím lekárni
kom. (Martina Komišaková; foto: wikimedia.
org)

Pečené lokše 
s oškvarkami

Vďaka Bohu sa aj tento rok 
urodilo dostatok zemiakov. Blíži 
sa zima a možno aj vy rozmýšľate, 
čo zaujímavé pripraviť na večeru pre svojich blízkych. Zemiaky 
sú stálou súčasťou každej domácnosti a dajú sa pripraviť 
na mnoho spôsobov. V tomto dvojčísle vám prinášame 
chutný recept na domáce pečené lokše na slano. Veríme, že 
recept pani Irenky si nájde miesto aj vo vašej kuchyni.

Suroviny: 1 kg zemiakov uvarených v šupke, 250 g poloh-
rubej múky,1 ČL soli, 1 vajce, mleté oškvarky. Na posyp hrubo-
zrnná soľ, celá rasca alebo podľa chuti.

Postup: Predvarené zemiaky v šupke očistíme, nastrúhame, 
pridáme polohrubú múku, vajíčko, soľ a všetko spolu spra-
cujeme na vláčne cesto. Potom cesto rozvaľkáme, naplníme 
oškvarkami a zvinieme. Následne nakrájame asi 15 kusov, kto-
ré znova rozvaľkáme, potom stočíme podobne ako palacinky. 
Vrch potrieme masťou, najlepšie bravčovou (dá sa použiť aj 
kačacia alebo husacia) a posypeme hrubozrnnou soľou alebo 
celou rascou. Poukladáme na papier na pečenie vedľa seba 
na plech a pečieme v predhriatej rúre na 180 °C asi 40 minút.

Dobrú chuť praje pani Irena Píšová z Banskej Štiavnice.
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Spomínať budem
Ľudstvo si neustále pripomí
na mená velikánov, stavia im 
pomníky. Zvyk pripomínania si 
mŕtvych, ich skutkov sprevádza 
ľudí už odnepamäti. Za čias sta
rovekej Sparty mohli mať svoje 
meno na náhrobnom kameni 
iba tí, ktorí zomreli hrdinskou 
smrťou – buď muži vo vojne, 
alebo ženy počas pôrodu.

Už od počiatku Cirkvi majú 
veriaci v osobitej úcte význam
ných Kristových nasledovníkov, 
ktorí neváhali za neho položiť aj 
život a stali sa jeho svedkami – 
martýrmi. Práve v katakombách 
či na hroboch mučeníkov raní 
kresťania slávili Eucharistiu. 
Ich sarkofágy boli označené 
osobitými symbolmi, neskôr aj 
menom mučeníka. Postupne 
vznikali prvé kalendáre s ich 
menami. Zoznam mučeníkov 
a svätých sa v byzantskom 
obrade nazýva Minea (z gréc
keho menológion). Ich mená sa 
spomínajú v menlivých častiach 
liturgie Cirkvi a vzýva sa ich 
príhovor u Boha.

Životy mučeníkov a svätých 
sa neskôr spisovali do syna
xárov. V rámci svätej božskej 
liturgie Cirkev prednáša prosby 
aj menovite, nielen za mŕt
vych a ich blažený pokoj, ale aj 

za žijúcich. Všeobecne neustále 
spomína aj dobrodincov, svet
ských predstaviteľov, ochrancov 
krajiny a všetkých pravoverných 
veriacich. Cirkev spomienke 
zosnulých vyčlenila aj osobitné 
dni, päť zádušných sobôt, počas 
ktorých sa zvykne slúžiť po svä
tej božskej liturgii panychída 
s hramotami, čítaním mien 
zosnulých z jednotlivých rodín 
farnosti. K modlitbe za zosnu
lých vyzýval už aj svätý Ján Zla
toústy vo svojej kázni na Prvý 
list Korinťanom, aby sa za nich 
nezdráhali obetovať modlitby 
a pomáhať im. Cirkevní otcovia 
sa často vracali ku Knihe Sira
chovcovej, ktorý smrti venoval 
celú 41. kapitolu.

Toto všetko poukazuje na jed
nu dôležitú skutočnosť, ktorá je 
súčasťou kresťanstva od počiat
ku – smrť nie je hranica, ktorá 
oddeľuje či niečo ukončuje, 
ale okamih, ktorý spája. Spája 
žijúcich tu na zemi so žijúcimi 
v nebi, spája časnosť a večnosť. 
A preto spomínať si na tých, 
ktorí už prešli tým okamihom 
– svätých či príbuzných –, nie 
je nič iné, ako pamätať na svoju 
rodinu, svojich bratov a sestry, 
a nevyčleňovať seba samého 
z nej. (Richard Fučko)
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Pre muža: Nedal som svojmu synovi nôž na to, aby sa ním poranil. 
Ale ako inak bude mať chlapec pocit určitej moci, ak nemá v ruke 

zbraň? A moc či sila je pre chlapca životne dôležitá. Po ničom inom tak 
netúži, ako po tom, aby bol silný. Byť silnejší ako ktorýkoľvek možný 
nepriateľ. Otec však musí silu chlapca orientovať správnym smerom. Nie 
pre jeho vlastný prospech, ale preto, aby zastával spravodlivosť. A pop-
ritom ho učiť aj duchovnému boju, ktorý je oveľa dôležitejší. Tak som ho 
teda nechal, aby si hádzal nožom do zeme. V jednej chvíli bolo počuť len 
tak zvláštne vykríknuté: „Tatííí!“ Keď som k nemu prišiel, videl som veľké 
vyľakané oči (s otázkou, čo z toho bude) a botasku plnú krvi. Prvé, čo 
som mu povedal, bolo: „Neplač a modli sa! Daj si dole ponožku a po-
riadne ju pritlač na ranu. Ja idem do auta po lekárničku.“ Záver: zvládli 
sme to. Máme na čo spomínať a čím sa chváliť. Môj syn sa vtedy modlil 
jednu z najúprimnejších modlitieb a ja som schytal pochvalu od lekárky 
za odborné ošetrenie. 

Povzbudzujem svoje deti k tomu, aby sa nevzdávali?
Som svojim deťom príkladom, že sa nebojím fyzickej ani duchovnej 

námahy?
Mám takú dôveru svojej manželky, že nemusí mať obavu, keď sa 

starám o deti? (Dada a Marek Kolesárovci)

Pre ženu: Keď mal náš starší syn asi deväť rokov, zobral ho manžel 
na dedkovu záhradku. A tam mu dovolil hrať sa s nožom. Možno tu-

šíte, čo sa stalo. Učil sa ním hádzať tak, aby sa mu pekne zapichol do zeme. 
Nuž a nôž skončil zapichnutý v jeho nohe. Prečo to spomínam? Ja ako 
starostlivá matka by som to nedovolila. Moje ochranárske sklony, ktoré sú 
mojou nevyhnutnou súčasťou, by veľmi rýchlo nastavili prísne hranice. A to 
je dobré. Ale iba do istého času. Žena je jedinečná v tom, že dieťa najprv 
sprevádza svojím telom zvnútra, keď ho nosí pod srdcom, a potom zvonka, 
keď ho privádza na svet, uvádza do jeho vlastnej rodiny a uprostred nej nosí 
v náručí. No keď sa dieťa postaví na nohy, potrebuje ďalšieho sprievodcu 
a jeho ruky. V tej chvíli by sa žena mala stiahnuť a svoju ochrannú prítom-
nosť nechať pôsobiť z dostatočnej vzdialenosti. Vtedy vstupuje na scénu 
ten, kto uvádza svojich potomkov do širšej rodiny. A v tomto si my ženy 
musíme spytovať svedomie, pretože niekedy je pre nás veľmi ťažké pustiť 
z rúk opraty výchovy.

Dôverujem otcovi svojich detí, že dokáže bezpečne sprevádzať naše deti?
Nevstupujem do každého rozhodnutia, nespochybňujem ho a nepodko-

pávam autoritu svojho manžela pri výchove?
Uvedomujem si, že mi deti nepatria? Že sú iba darom od Boha a potrebu-

jú sa naučiť žiť odvážne?

Keď sa deti opýtajú: Prečo sa musí dodržiavať spovedné tajomstvo?
Odpovedzme: Spovedné tajomstvo je posvätné. Vytvára nedotknu-

teľný priestor, aby mohol prísť ktokoľvek. Nesmie sa prezradiť z nija-
kých dôvodov, akokoľvek by bol vážny, dokonca ani ten najhorší zločin 
vyznaný v spovedi. Nesmie sa prezradiť dokonca ani malé previnenie, 
ktoré mu povedia deti, ani nijaké iné poznatky, ktoré pri spovedi 
získal. Nesmie sa použiť informácia zo spovede ani v prípade, že by 
sa tým veľmi pomohlo samému kajúcnikovi v prospech jeho dobra, 
či ide o oblasť súdnictva, alebo medicíny. Kňaz má jedine možnosť 
odmietnuť rozhrešenie, pokiaľ kajúcnik odmietne ohlásiť svoj čin po-
lícii. Môže ho však duchovne priviesť až k tomu, aby sa k svojmu činu 
priznal. Každý kňaz je pod cirkevnými trestami povinný zachovávať 
tajomstvo. Porušenie spovedného tajomstva je veľmi vážnym, ťažkým 
hriechom. Mlčanlivosťou sú viazané aj iné osoby, ktoré akýmkoľvek 
spôsobom prišli k spovednému vyznaniu iného človeka. Môžu to byť 
tlmočníci aj tí, ktorí napríklad započuli niečo zo spovede alebo našli 
napísané hriechy. (D. Kolesárová)

Viete, čo je internetový slang? Je to špecifická vrstva nespisovných 
výrazov používaná pri neformálnej komunikácii na internete. Zahŕňa 
rôzne výrazy, skratky, skomoleniny a aj zvláštne značky so špeciálnym 
významom, napr. emotikony (vyjadrujú pocity). Nezabúdajte na to, 
že sa nehodia do každej komunikácie, pretože nemusia byť správne 
pochopené.

Niektoré grafické skratky: :P  vyplazenie jazyka, :-) veselý úsmev, 
:-( kyslý úsmev, :-c - som skutočne nešťastný, :-x mlčanie, :-* posie-
lam pusu. V neformálnej komunikácii sa na internete stretnete aj so 
skratkami, ktoré vznikli skrátením anglických fráz: BTW (by the way) 
– mimochodom, OIC (Oh, I see) – Aha!, IMHO (in my humble opinion) 
– podľa môjho skromného názoru, LOL (laughing out loud) – veľmi sa 
smiať, IDK (I don‘ t know) – neviem, DND (do not disturb) – nerušiť, pls 
(please) – prosím...

Len pre zaujímavosť. Viete, ako vzniklo pomenovanie slang? Termín 
sa prvý raz použil v Anglicku v 18. storočí v podobe s´langue ako ozna-
čenie pre „neštudovaný, vulgárny jazyk nižších pracujúcich spoločen-
ských vrstiev a tvoril výrazný protipól voči oficiálne uznanému a kulti-
vovanému jazyku anglických gentlemanov a dám“. Takže, dámy a páni, 
so slangom na internete zaobchádzajte opatrne. (D. Kolesárová)
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Aj keď najzaujímavejším miestom spájaným s históriou je Červený Kláštor (ten sme predstavili v niektorom z minulých vydaní časopisu), Pieniny ponúkajú aj ďalšie historicky a umelecky zaujímavé lokality na poľskej i slo-venskej strane. Kým na poľskej sú to najmä hrady Nedeca a Czorszyn, na slovenskej zasa napríklad dedina Osturňa. Hrad Nedeca (po poľsky Niedzica) mal pomenovanie Uhorský hrad a ešte predtým Dunajec. Bol vybudovaný v roku 1320 na území, ktoré patrilo Uhorsku a bolo pričle-nené k Poľsku až po prvej svetovej vojne (s výnimkou druhej svetovej vojny). Vraj sa tu skrýval aj kľúč k nájde-niu veľkého pokladu Inkov. Hrad Czorszyn bol postavený po tatárskom vpáde a bol hraničnou protiváhou Nedece.Obec OSTURŇA patrí k najdlhším obciam na Sloven-sku. Jej dĺžka je približne 7 kilometrov. Vznikla koncom 16. storočia a pravdepodobne od počiatku bola osídlená gréckokatolíkmi, ktorí tu už v roku 1648 mali chrám a far-skú budovu. Murovaný chrám z roku 1796 má netradične drevený strop. Jeho ikonostas nemá v rámci gréckokato-líckych ikonostasov na Slovensku obdobu. Patrocínium chrámu sa prejavuje aj v erbe obce, kde je zobrazený svätý archanjel Michal. Väčšina drevených domov je zrubového typu s vymaľovanými škárami medzi jednotli-vými brvnami. Typickou farbou pre túto lokalitu je jasná modrá. Miestni obyvatelia stále nosia goralský kroj. (foto: wikimedia.org, Karelj)
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Prielom Dunajca
Dunajec a jeho najväčší slovenský prítok 
Poprad so svojím povodím sú na Slovensku 
jediné rieky, ktoré netečú do Čierneho 
mora, ale na sever do Baltského mora. 
Najkrajšou lokalitou na Dunajci je jeho 
riečny prielom. Ide o časť údolia, kde sa 
rieka prediera napríklad cez skalný masív. 
Na východnom Slovensku poznáme 
ďalší takýto prielom – prielom Hornádu 
v Slovenskom raji. Ďalšie prielomy vytvorili 
potoky Muráň, Selenec a Teplý potok. Exis-
tuje niekoľko možností vzniku prielomu. 
Ten vytvorený riekou Dunajec má dĺžku asi 
9 kilometrov a výšku skalných stien 200 až 
300 metrov. Tvorí ho sedem veľkých me-
androv (zákrut rieky) a patrí k tým najkraj-

ším na Slovensku. V prielome je niekoľko 
romantických zákutí opradených ľudovými 
povesťami. Na začiatku prielomu sa koryto 
Dunajca výrazne zužuje. Toto miesto sa 
nazýva Jánošíkov skok a voda tu pri šírke 
10 metrov dosahuje hĺbku až 12 metrov. 
Povesť hovorí, že Juraj Jánošík prijímal 
do svojej družiny len toho, kto dokázal 
na tomto mieste preskočiť Dunajec. Pri 
treťom meandri sú skalné veže vysoké 80 
metrov nazývané Sedem mníchov. V záve-
re prielomu Pod Osobitou skalou vyviera 
krasový prameň Storočná voda, ktorý ani 
v zime nezamŕza. Hovorí sa o ňom, že kto 
sa z neho napije, dožije sa sto rokov. (Juraj 
Gradoš; foto: wikimedia.org, Jerzy Opioła)
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autor: Juraj Gradoš

CYKLOTRASA medzi obcami Lesnica a Červený Kláštor je súčasťou turistického chodníka popri prielome Dunajca. 
Lemujú ju mnohé informačné tabule. Tri až štyri metre široká cesta má tvrdý štrkový podklad, ktorý na niekto-
rých miestach strieda príjemnejší asfalt. Jej prevýšenie iba 110 metrov umožňuje aj výlet s väčšími deťmi. Tento 
deväťkilometrový úsek je využívaný najmä v lete, keď ním prejde niekoľko tisíc cyklistov a peších turistov. Fyzicky 

zdatnejší si môžu trasu rozšíriť cez Veľký Lipník do Lesnického sedla. Na opačnej strane možno od polovice apríla 
do konca októbra využiť dopravu plťou. Trasa je dlhá 10 kilometrov a jej zdolanie trvá 90 až 120 minút. Z Lesnice 
premáva následne aj kyvadlová doprava späť do Červeného Kláštora. (foto: wikimedia.org, Jerzy Opioła)
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Korok
Korok sa získava z duba korkového, ktorý rastie 
hlavne v Stredomorí (Portugalsko, Španielsko, 
Maroko, Tunisko...). Unikátnou špongiovitou 
štruktúrou, ktorú nemá iný prírodný materiál, 
tvorí výbornú ochranu proti chladu a hluku. 
Má malú tepelnú vodivosť. Neprekáža mu 

striedanie teplôt, sucho ani vlhko. Je chemicky 
neutrálny a antistatický.

Korkové výrobky sa používali už pred 3 000 
rokmi v Číne na chytanie rýb. V Taliansku sa 
už pred Kristom vyrábali korkové topánky. Aj 
dnes ponúka veľké možnosti využitia. Oplatí sa 
nevyhodiť ho len tak do kontajnera. Z „ohryze-
ných“ podložiek pod tanier si môžete vyrobiť 
jednoduchú nástenku na odkazy, keďže vám 
na to stačí iba orezávač, lepidlo, kartón a uško 

na zavesenie. Dotvoriť ju môžete aj roman-
tickou čipkou. Zvyšný korkový plát ochráni aj 
stenu okolo vypínača pred špinavými rukami 
nezbedníkov. (1) Alebo z veľkých zátok vyrobte 
originálne rúčky na zásuvky. (2) Menšie zasa 
môžu poslúžiť ako základ pre rozličné hravé 
(alebo aj vážnejšie) pečiatky. (3) Stačí dobrý ná-
pad, lepidlo, orezávač, potom namočiť do farby, 
nájsť to správne miesto a odtlačiť.
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ČERVENÝ KLÁŠTOR bol 
dlhé roky duchovným 
centrom Zamaguria. Dnes 
sa v ňom nachádza mú-
zeum a nádherný Kostol 
sv. Antona Pustovníka, 
ktorý má výbornú akusti-
ku. Gréckokatolíci môžu 
využiť návštevu niektoré-
ho z okolitých chrámov – 
napríklad Veľkého Lipníka, 

Stráňan, rázovitej Kamienky alebo známej 
Litmanovej. V lokalite pred obcou Červený 
Kláštor sa nachádzajú Kúpele Červený Kláštor 
Smerdžonka. V ich areáli je nádherná mozai-
ka Matky ustavičnej pomoci. Kúpele svojim 
hosťom i turistom ponúkajú možnosť v nedeľu 
a prikázaný sviatok zúčastniť sa v ich priestoroch 
aj na svätých liturgiách. Viac informácií o čase 
a mieste ich konania vám poskytnú na Grécko-
katolíckom farskom úrade vo Veľkom Lipníku. 
(foto: wikimedia.org, Jozef Kotulič)

Oblasť Zamaguria, teda severného Spiša, bola akousi pomyselnou bránou do Uhorska z Poľska. Tejto loka-
lite dominuje časť Východných Beskýd zvaná Pieniny. Ich najvyšší vrchol Vysoké Skalky dosahuje síce iba 
1050-metrovú výšku, ale v tomto pohorí sa nachádza aj vďaka výške mnoho turisticky zaujímavých vrchov. 
Najznámejším, i keď na poľskej strane pohoria, sú Tri koruny, ktoré sa týčia do výšky 982 metrov. Slovenská aj 
poľská strana pohoria má svoj národný park. Táto lokalita bola prvým medzinárodným parkom v Európe. Parky 
sú od seba oddelené riekou Dunajec, ktorá je pohraničnou slovensko-poľskou riekou. V jej okolí sa zachovali 
ešte lužné lesy. V miestnych lesoch žije rys ostrovid či jastrab veľký a v miestnych čistých riečkach a potokoch 
sa dajú vidieť raky riečne. Lokalita je známa aj mnohými bralami, jaskyňami a liečivými prameňmi. (fptp: wiki-
media.org, Qvidemus)

�

�

�

CYKLOTRASA medzi obcami Lesnica a Červený Kláštor je súčasťou turistického chodníka popri prielome Dunajca. 
Lemujú ju mnohé informačné tabule. Tri až štyri metre široká cesta má tvrdý štrkový podklad, ktorý na niekto-
rých miestach strieda príjemnejší asfalt. Jej prevýšenie iba 110 metrov umožňuje aj výlet s väčšími deťmi. Tento 
deväťkilometrový úsek je využívaný najmä v lete, keď ním prejde niekoľko tisíc cyklistov a peších turistov. Fyzicky 

zdatnejší si môžu trasu rozšíriť cez Veľký Lipník do Lesnického sedla. Na opačnej strane možno od polovice apríla 
do konca októbra využiť dopravu plťou. Trasa je dlhá 10 kilometrov a jej zdolanie trvá 90 až 120 minút. Z Lesnice 
premáva následne aj kyvadlová doprava späť do Červeného Kláštora. (foto: wikimedia.org, Jerzy Opioła)

   

PIENINY
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Vieš, čo získaš krstom? 
•  Pokrstený patrí Kristovi a získava nezmazateľný 
duchovný znak (akoby pečiatku). 
•  Stávame sa Božími deťmi a chrámom Svätého 
Ducha.
•  Včleňujeme sa do Cirkvi – Kristovho tela.
•  Posväcujúcu milosť.
•  Odpustenie všetkých hriechov (dedičného 
aj osobných).
Vyrob si pečiatku, ktorá symbolizuje pečať krstu. 
Premysli si, aký motív by bol najvhodnejší. Použi 
korkovú zátku, (1) na ktorú nalepíš tvar vystrihnutý 
z machovej gumy (2) – a pečiatka je hotová.

Existuje jedno cudzie slovo, ktoré má štyri 
I-čka. V technickej oblasti znamená aj 

podnet vyvolávajúci výbuch, v iných oblastiach 
zasa zasvätenie, uvedenie do niečoho. Spomína sa 
pri troch sviatostiach – krste, Eucharistii a myropo-
mazaní. V našej cirkvi sa udeľujú ako jeden obrad 
uvedenia do kresťanského života. Dopíš chýbajúce 
hlásky a dozvieš sa, 
aké je to slovo.

Ták a ide sa. 
Šup! 

Synku, čo to vystrájaš?
Vieš, že deti do monastiera 
prístup nemajú.

Voda je veľký dar pre telo. 
Tak ako krst pre dušu.

... o chvíľu bude
široko-ďaleko nielen najmenší,

ale aj najčistejší mních.

Takého 
mnícha sme 
tu ešte 
nemali. 

Komiks
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Príbehy poslušníka

Jeden je Pán, jedna 
viera, jeden krst. (Ef 4, 5)

L
eporelo 32

Ahoj, deti!
Vo vyznaní viery hovoríme, že je len jeden krst 

na odpustenie hriechov. Krst je naozaj len 
jeden. Je viditeľným znakom toho, že človek 

prechádza zo smrti hriechu do života v Duchu, 
z prirodzeného do duchovného. Vo chvíli krstu 
sa zakoreňujeme do Krista ako rastlina, ktorá 
sa vysadí do dobrej pôdy, alebo sa doň ponára-

me ako ryba, ktorá sa vypustí do rybníka.

No, je 
poriadne 
špinavý.

4 x i

Krstná pečať

Ale otče, nemohol som 
ho nechať na ulici. 

Pozrite sa naň.

Máte 
pravdu. 

A vieš, kde
má rodičov?

Zdá sa, že som mu 
vo vlasoch videl aj 
nejaké zvieratká...

Musíme
ho poriadne 

vykúpať. Len
aby nám neutiekol.

   Ha-ha!
 To teda   
 nie. A   
 určite
      to...

                     Koho
                   Kristus
                    umýva, 

môže začať svoj ži-
vot nanovo ako nový 
človek. 

Čistuč-
ký a voňa-

vučký.

. n . c . á c. a

Pri krste je veľmi 
dôležitá voda. Voda umýva, no je aj jedným z najdôležitejších 
prvkov života. Bez vody život umiera. Aj Ježiš Kristus použil 
vodu ako znak oslobodenia. Pri krste prechádzame ponorením 
do vody zo smrti hriechu k novému životu v Bohu. Pôvodne bol 
obrad krstu jednoduchý a krstná prax nebola všade jednotná. 
Krstilo sa nielen ponorením, ale aj liatím vody. Aj dnes sa krstí 
týmto dvojakým spôsobom podľa zvyklostí miestnych cirkví. 

Pri krste v úvodnej časti sa 
krstenec (alebo krstní ro-

dičia) na výzvu kňaza zrie-
ka zlého ducha (smerom 

na západ) a potom vy-
znáva to, že sa zjednocuje 
s Kristom (smerom na vý-

chod). Podľa cirkevnej 
symboliky na západe 

existuje miesto tmy, kde 
má svoje kráľovstvo vlád-

ca temnôt. Keď sa krste-
nec odvrátil od zlého, 

obracia sa k východu, ku 
Kristovi, aby mu vyznal 

svoju vernosť. Východ – to 
je Ježiš Kristus, on je Svet-

lo pravdy. Vystrihni si 
kartičku a použi ju vždy, 

keď budeš cítiť, že sa 
vzďaľuješ od Krista.

Zrieknutie a zjednotenie

|: Zriekaš sa Satana, 
všetkých jeho skutkov, 
všetkých jeho poslov 
všetkej jeho služby 
a všetkej jeho pýchy?
Zriekam sa. :| (3x)
Zriekol si sa Satana?
Zriekol som sa.

|: Zjednocuješ sa 
s Kristom?
Zjednocujem sa. :| (3x)
Zjednotil si sa 
s Kristom?
Zjednotil som sa.

Z V

1 2

Netu-
ším, ale 

azda sa to 
dozvieme.

Ponorenie alebo liatie

Vyznávam 
jeden krst 

na odpustenie 
hriechov

Nicejsko-konštantínopolské
vyznanie viery



JUBILEÁ KŇAZOV

Jozef Šoltýs, výpomocný duchovný farnosti Sabinov – 
1. október – 25 rokov kňazstva; Michal Šandor, farár 
farnosti Jovsa – 2. október – 60 rokov života; Michal 
Kučera, výpomocný duchovný farnosti Vranov nad 
Topľou-Juh – 19. október – 75 rokov života; Peter 
Bombár, farár farnosti Veľká Tŕňa – 27. október – 50 
rokov života; vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibis-
kup metropolita – 28. október – 65 rokov života; Miro-
slav Dancák, rektor kňazského seminára – 28. október 
– 60 rokov života

Srdečne blahoželáme a prajeme  
mnohaja lita, blahaja lita!

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Jubilanti – november

50 rokov: Mariana Baranová, Zemplínska Teplica; Jozef 
Mižak, Kusín
60 rokov: Mária Gazdová, Kuzmice; Marcela Sarvašo-
vá, Sedliská
70 rokov: Michal Havriš, Zbehňov; Anna Hricová, Fijaš; 
Mgr. Jozef Ivanič, Merník; Mária Jendruščáková, Sa-
čurov; Ružena Kováčová, Kuzmice; Mária Mergešová, 
Trebišov; Ružena Mojsejová, Lastomír; Mária Pacolo-
vá, Snina-Brehy; Božena Parasková, Stakčínska Rozto-
ka; Kristína Tomková, Drienov
75 rokov: Anna Ďuríková, Vranov-Čemerné; Helena 
Jarabeková, Hraň; Margita Onderková, Abranovce; 
Margita Pročková, Stakčín
80 rokov: Mária Dudová, Tichý Potok; Veronika Malá, 
Cabov; Michal Petrašovič, Klenov; Jozef Rosoľanka, 
Košice; Helena Šturáková, Svidník; Magdaléna Tomčá-
ková, Markovce
85 rokov: Anna Kapráľová, Stakčín; Ing. Michal Olexa, 
Košice

BLAHOŽELÁME

Krásne životné jubileum oslávila 
21. septembra pani Mária Sop-
ková z Vechca. Vyprosujeme vám 
veľa lásky, pokoja, zdravia i Bo-
žieho požehnania. Na mnohaja 
i blahaja lita!
vaša rodina

Drahý náš duchovný otec Peter 
Bombár, 27.októbra oslávite 
svoje životné jubileum – 50 ro-
kov života. Ďakujeme nebeské-
mu Otcovi za dar života a za to, 
že nám poslal dobrého pastiera, 
ktorý pôsobí medzi nami trinásť 

rokov a je pre nás príkladom svojím životom, láskou, 
skromnosťou a obetavosťou. Vyslovujeme vám veľké 
Pán Boh zaplať za vašu obetavú a nezištnú prácu v Pá-
novej vinici, za Božie slovo, ktoré zasievate do našich 
sŕdc, za rady, povzbudenia, modlitby, ktoré za nás obe-
tujete. Do ďalších rokov vám želáme, aby vás Ježišova 
láska posilňovala a Presvätá Bohorodička ochraňovala. 
V modlitbách prednášame dobrotivému Bohu prosby 
za vaše uzdravenie a silu prekonávať každodenné ťaž-
kosti a starosti. Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci farnosti Veľká Tŕňa a filiálok z Čerhova a Malej 
Tŕne

SPOMÍNAME

17. novembra uplynie päť rokov, 
čo si Pán povolal k sebe našu 
drahú tetu Máriu Mitrovú z Ka-
zimíra. Úsmev mala na perách, 
dobrotu v srdci, lásku a poctivosť 
vo svojej duši. Klesli ruky, ktoré 
pracovali, dotĺklo srdce, ktoré 
sme milovali. Stíchol dvor aj dom, nepočuť jej hlas 
v ňom. Odišla tíško, niet jej medzi nami, no v našich 
srdciach žije spomienkami. S láskou, vďakou a modlit-
bou spomínajú netere Želka a Slávka s deťmi Luciou 
a Samuelom. Tí, ktorí ste ju poznali, prosím, venujte jej 
tichú spomienku. Blažený pokoj a večná jej pamiatka!

Uplynulo dvadsať rokov, čo nás 10. októbra predišiel 
do večnosti náš otec Michal Olexa, a dvanásť rokov, 
čo 25. novembra odišla do večnosti naša mamka Má-
ria Olexová z Moravian. S láskou, vďakou i modlitbou 
za vaše duše v modlitbe spomína dcéra Helena s man-
želom Júliusom. Večná pamiatka, blažený pokoj!

OZNAMY

Seminár s otcom Jozefom Marettom

Srdečne všetkých veriacich pozývame na prvú časť se-
minára Zbav nás zlého.
Kde: Hotel Javorná, Drienica 501
Kedy: 30. november – 2. december
Bližšie informácie: Erik Zbyňovský, 0905 635 380, 
0907 932 400, zksilurus@gmail.com
Na seminár si nezabudnite priniesť Bibliu. Na konci se-
minára sa požehnávajú predmety.
Prihlášky sa evidujú do naplnenia kapacity zariadenia.

Víkendová škola turistiky a základov spoločenského 
tanca

Srdečne ťa pozývame na predĺžený víkendový pobyt 
pre slobodných kresťanov nad 28 rokov, spojený so 
školou základov spoločenského tanca.

Termín: 16 – 19. november
Miesto: Liptovský Ján
Program: zábavný a zoznamovací čas, turistika v Níz-
kych Tatrách, kúpanie v minerálnych prameňoch, ve-
čer spoločenských hier, škola spoločenského tanca: 
polka, valčík, waltz, tango, čača, jive, grilovačka; svätá 
omša, park miniatúr, vyhliadková veža
Cena: 90 eur (štvrtok večer – nedeľa obed), 75 eur 
(piatok večer – nedeľa obed)
V cene je zahrnuté ubytovanie, plná penzia, registrač-
ný poplatok víkendu, poplatok tanečného kurzu. Pre-
prava je individuálna. Viac informácií: slobodni28p-
lus@gmail.com, tel.: 00421 917 854 002

INZERCIA

Ponúkam prácu maliarom, natieračom, živnostníkom, 
dlhodobo. Volať: 0905 389 162

VÝROBA A OPRAVA VITRÁŽÍ
WWW.PROMONTGLASS.SK

Mobil: 0918 623 064

Umelecká výmaľba chrámov, obnova fasád a re-
štaurovanie. Pozlátenie a postriebrenie liturgic-
kých predmetov. Zľava z ceny. Tel.: 035/659 31 39, 
0905 389 162, www.reart.eu
____________________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové strechy. 
Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potreb-
nej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mo-
bil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
____________________________________________ 
Ponúkam striekanú izoláciu pur penou, až o 70 % zní-
žené straty tepla, tvarová stálosť, odolnosť proti škod-
com, dokonalé vyplnenie, utesnenie každého rohu, 
kúta, stropu, povaly a pod. www.PURizolaciaVT.sk tel.: 
0915 377 320 cena: dohodou
____________________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagne-
tický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých 
systémov. Tel.: 057/442 18 28; 0907 268 344

SLOVO na rok 2019
Odporúčaný príspevok na Slovo do 24. novembra 2018: 
• za odber 1 až 10 ks z každého čísla je minimálne vo výške 18,50 eura/ks;
• za odber 11 a viac ks z každého čísla je minimálne vo výške 15 eur/ks.
V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2020. Ak máte záujem o ďalší nástenný 
kalendár na rok 2019, jeho cena je 1,50 eur/ks.

SIPO-SLOVO – Od tohto roku je tu možnosť odoberať časopis aj formou príspevku cez SIPO. 
Stačia vám na to 2 eurá mesačne. Viac informácií dostanete telefonicky či emailom.

E-SLOVO – Ak chcete, môžete Slovo dostávať elektronicky cez našu novú webovú stránku. 
Treba kontaktovať redakciu na zastupca@casopisslovo.sk alebo 051/756 26 42 a uviesť dátum 
platby alebo pri platbe v poznámke uveďte svoj e-mail a ŠS 999. Príspevok je 10 eur.

Príspevky môžete uhradiť poštovým poukazom alebo prevodom na účet 

SK45 0200 0000 0032 1020 6959, KS: 0558, ŠS: 700, VS: vaše PSČ. Do poznámky uveďte svoje 
meno a počet kusov. Viac informácií: 051/756 26 42, 0911 711 263, distribucia@casopisslovo.sk.

Zároveň prosíme tých, ktorí si to môžu dovoliť, o pravidelnú či jednorázovú finančnú podporu 
vydávania časopisu. Ak chcete, aby sme uviedli vaše meno medzi darcami, uveďte ŠS 700 
a v poznámke „dar“, ak nie, neuvádzajte žiadny špecifický symbol. Zo srdca vám ďakujeme.
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IAVieš, čo získaš krstom? 

•  Pokrstený patrí Kristovi a získava nezmazateľný 
duchovný znak (akoby pečiatku). 
•  Stávame sa Božími deťmi a chrámom Svätého 
Ducha.
•  Včleňujeme sa do Cirkvi – Kristovho tela.
•  Posväcujúcu milosť.
•  Odpustenie všetkých hriechov (dedičného 
aj osobných).
Vyrob si pečiatku, ktorá symbolizuje pečať krstu. 
Premysli si, aký motív by bol najvhodnejší. Použi 
korkovú zátku, (1) na ktorú nalepíš tvar vystrihnutý 
z machovej gumy (2) – a pečiatka je hotová.

Existuje jedno cudzie slovo, ktoré má štyri 
I-čka. V technickej oblasti znamená aj 

podnet vyvolávajúci výbuch, v iných oblastiach 
zasa zasvätenie, uvedenie do niečoho. Spomína sa 
pri troch sviatostiach – krste, Eucharistii a myropo-
mazaní. V našej cirkvi sa udeľujú ako jeden obrad 
uvedenia do kresťanského života. Dopíš chýbajúce 
hlásky a dozvieš sa, 
aké je to slovo.

Ták a ide sa. 
Šup! 

Synku, čo to vystrájaš?
Vieš, že deti do monastiera 
prístup nemajú.

Voda je veľký dar pre telo. 
Tak ako krst pre dušu.

... o chvíľu bude
široko-ďaleko nielen najmenší,

ale aj najčistejší mních.

Takého 
mnícha sme 
tu ešte 
nemali. 
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Príbehy poslušníka

Jeden je Pán, jedna 
viera, jeden krst. (Ef 4, 5)

L
eporelo 32

Ahoj, deti!
Vo vyznaní viery hovoríme, že je len jeden krst 

na odpustenie hriechov. Krst je naozaj len 
jeden. Je viditeľným znakom toho, že človek 

prechádza zo smrti hriechu do života v Duchu, 
z prirodzeného do duchovného. Vo chvíli krstu 
sa zakoreňujeme do Krista ako rastlina, ktorá 
sa vysadí do dobrej pôdy, alebo sa doň ponára-

me ako ryba, ktorá sa vypustí do rybníka.

No, je 
poriadne 
špinavý.

4 x i

Krstná pečať

Ale otče, nemohol som 
ho nechať na ulici. 

Pozrite sa naň.

Máte 
pravdu. 

A vieš, kde
má rodičov?

Zdá sa, že som mu 
vo vlasoch videl aj 
nejaké zvieratká...

Musíme
ho poriadne 

vykúpať. Len
aby nám neutiekol.

   Ha-ha!
 To teda   
 nie. A   
 určite
      to...

                     Koho
                   Kristus
                    umýva, 

môže začať svoj ži-
vot nanovo ako nový 
človek. 

Čistuč-
ký a voňa-

vučký.

. n . c . á c. a

Pri krste je veľmi 
dôležitá voda. Voda umýva, no je aj jedným z najdôležitejších 
prvkov života. Bez vody život umiera. Aj Ježiš Kristus použil 
vodu ako znak oslobodenia. Pri krste prechádzame ponorením 
do vody zo smrti hriechu k novému životu v Bohu. Pôvodne bol 
obrad krstu jednoduchý a krstná prax nebola všade jednotná. 
Krstilo sa nielen ponorením, ale aj liatím vody. Aj dnes sa krstí 
týmto dvojakým spôsobom podľa zvyklostí miestnych cirkví. 

Pri krste v úvodnej časti sa 
krstenec (alebo krstní ro-

dičia) na výzvu kňaza zrie-
ka zlého ducha (smerom 

na západ) a potom vy-
znáva to, že sa zjednocuje 
s Kristom (smerom na vý-

chod). Podľa cirkevnej 
symboliky na západe 

existuje miesto tmy, kde 
má svoje kráľovstvo vlád-

ca temnôt. Keď sa krste-
nec odvrátil od zlého, 

obracia sa k východu, ku 
Kristovi, aby mu vyznal 

svoju vernosť. Východ – to 
je Ježiš Kristus, on je Svet-

lo pravdy. Vystrihni si 
kartičku a použi ju vždy, 

keď budeš cítiť, že sa 
vzďaľuješ od Krista.

Zrieknutie a zjednotenie

|: Zriekaš sa Satana, 
všetkých jeho skutkov, 
všetkých jeho poslov 
všetkej jeho služby 
a všetkej jeho pýchy?
Zriekam sa. :| (3x)
Zriekol si sa Satana?
Zriekol som sa.

|: Zjednocuješ sa 
s Kristom?
Zjednocujem sa. :| (3x)
Zjednotil si sa 
s Kristom?
Zjednotil som sa.

Z V

1 2

Netu-
ším, ale 

azda sa to 
dozvieme.

Ponorenie alebo liatie

Vyznávam 
jeden krst 

na odpustenie 
hriechov

Nicejsko-konštantínopolské
vyznanie viery



TV LUX

J19.10. (piatok)  08.20 Kráľovstvo bez hraníc: O bohatom 
Zachejovi 16.35 Eucharistické zázraky 21.30 Quo vadis 
s Maxom Kašparů
J20.10. (sobota)  10.10 Gréckokatolícky magazín (GkM) 
11.55 PKP 14.00 Akatist 20.30 Evanjelium podľa Jána 
– film (1)
J21.10. (nedeľa)  08.00 Klbko a rodina: O ceste – detský 
program 08.35 GkM R 16.00 Slovo v obraze: Svätý Jakub
J22.10. (pondelok)  08.20 Kráľovstvo bez hraníc: Ježiš 
nasýti zástupy 14.20 Libanon – dokument 22.00 Baro 
mariben – dokument
J23.10. (utorok)  13.25 Quo vadis s Maxom Kašparů 20.55 
Gréckokatolícky magazín
J24.10. (streda)  03.15 Akatist 16.25 Kresťania z Arabského 
polostrova 20.20 PKP
J25.10. (štvrtok)  08.20 Kráľovstvo bez hraníc: Vstup do Je-
ruzalema 17.00 PKP
J26.10. (piatok)  17.30 Blázon z La Verny – dokument 20.30 
Svätá sestra Faustína: Apoštolka Božieho milosrdenstva
J27.10. (sobota)  10.10 GkM R 11.55 PKP 14.00 Akatist 
20.30 Evanjelium podľa Jána – film
J28.10. (nedeľa)  08.00 Klbko a rodina: O ľuďoch bez 
domova 08.35 GkM R
J29.10. (pondelok)  08.20 Kráľovstvo bez hraníc: Getsema-
ny 14.15 Dvojičky – dokument
J30.10. (utorok)  08.20 Kráľovstvo bez hraníc: Ježišov súd 
u Piláta 20.55 Gréckokatolícky magazín

J31.10. (streda)  03.15 Akatist 08.20 Kráľovstvo bez hraníc: 
Ježiš zomiera na kríži 16.05 GkM R 20.20 PKP R
J01.11. (štvrtok)  04.00 GkM R 08.30 Kráľovstvo bez 
hraníc: Vzkriesenie 10.50 PKP 17.00 PKP R 20.15 Dôkaz 
viery: Páter Pio
J02.11. (piatok)  08.25 Kráľovstvo bez hraníc: Ježiš vystu-
puje na nebesia 16.35 Eucharistické zázraky 20.30 Svätá 
Rita – dokument
J03.11. (sobota)  10.10 GkM R 11.55 PKP 14.00 Akatist 
20.30 Biblia: Apokalypsa – film 2
J04.11. (nedeľa)  08.00 Klbko a rodina: O maličkostiach 
08.35 GkM R
J05.11. (pondelok)  02.25 Teodor, dar Boží – dokument 
2 22.00 Rumunsko: Smerom k slnku – dokument 2
J06.11. (utorok)  20.15 RomaSlovak: Kamarátky – doku-
ment 20.55 Gréckokatolícky magazín
J07.11. (streda)  03.15 Akatist 16.05 GkM R 16.25 Deväť 
dní v kóme: Príbehy písané životom – dokument 2 
20.20 PKP R
J08.11. (štvrtok)  04.00 GkM R 10.50 PKP 17.00 PKP R 
21.10 Poltónklub
J09.11. (piatok)  20.20 PKP 20.30 Svätý Jozef: V mene 
Otca – dokument
J10.11. (sobota)  10.10 GkM R 11.55 PKP 14.00 Akatist 
20.30 Život za život – film 2
J11.11. (nedeľa)  08.35 GkM R 16.00 Slovo v obraze: Svätí 
Cyril a Metod

TV NOE

J19.10. (piatok)  09.20 Jan Pavel II. a pád komunismu – 
dok. film 18.45 Sakartvelo: Země pod Kavkazem – dok.
J20.10. (sobota)  09.35 Dopisy z rovníku – dokument 17.10 
Pěšák Boží – film 23.35 Řeckokatolický magazín (ŘkM)
J21.10. (nedeľa)  06.05 ŘkM R 10.00 Mše svatá z Kostela 
sv. Jakuba v Trnavě 19.00 Guyanská Diana – dok. film
J22.10. (pondelok)  17.25 Jmenuji se David Bibby – svedec-
tvo 20.00 Od Františka k Františkovi – dokument
J23.10. (utorok)  13.00 Královna a matka Chorvatů – doku-
ment 17.30 Skryté poklady: Christian – svedectvo 18.30 
Maminčiny pohádky – program pre deti (8) 19.20 Chléb 
náš vezdejší – dokument 20.55 Řeckokatolický magazín
J24.10. (streda) 07.05 Čeští salesiáni v Bulharsku – dok. 
16.15 Nikaragua: Dobrý pastýř – dok. 18.30 Maminčiny 
pohádky (9) 18.35 Kibeho: Mariánské poutní místo v Africe
J25.10. (štvrtok)  07.30 Ceferino Jiménez Malla: Cikán 
v nebi – dokument 12.50 V pohorách po horách – ces-
topisný seriál (52) 15.10 Čas pro Malawi – príbeh 16.00 
ŘkM R 21.05 Zambijský Bambo – dokument 00.30 
Vydržet a nepadnout – životný príbeh
J26.10. (piatok)  08.40 Víra do kapsy 10.25 Od Františka 
k Františkovi – dokument 15.10 Ut omnes unum sint – 
rozprávanie kardinála Vlka 16.25 Adopce srdce 18.30 
Maminčiny pohádky (11)
J27.10. (sobota)  07.10 Otec Ivan – dokumentárny film 
07.35 Naše milosrdná Paní, Matka kubánského lidu – do-
kument 09.35 Blanchet – dokument 10.30 Víra do kapsy 
10.45 Missio magazín 12.00 Angelus Domini: Film jako 
modlitba 22.05 Říkejte mi strýcu
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Y-Biblia

Biblia pre mladých s predhovorom pápeža Františka 
z edície Youcat mnohým pripomína knihy Za svetlom, 
Posolstvo a Dejiny spásy, ktoré u nás tajne kolovali 
za komunizmu. V každom prípade predstavuje Sväté 
písmo pútavo aj pre dnešného náročného mladého 
čitateľa. Prináša výber textov Starého i Nového zákona 
doplnený o úvody a vysvetlivky biblických reálií. 
Knihu sprevádzajú fotografie zo Svätej zeme, ale aj myšlienky známych 
osobností či svätcov. Y-Biblia je výbornou pomôckou pre tých, ktorí chcú 
lepšie spoznať Sväté písmo. Nezaujme iba mladých a dospievajúcich, ale 
aj hľadajúcich, konvertitov a tých, ktorí doteraz nemali odvahu pustiť sa 
do dobrodružstva knihy kníh. (Martina Grochálová)

Blázon z La Verny

Hodinový hraný dokument režiséra Otokara 
Mariu Schmidta, ktorý si môžete pozrieť 
na TV LUX 26. októbra o 17.30 h, vás zavedie 
do slnečného Talianska. Po rovinách a kop-
coch tejto krajiny chodilo množstvo svätcov. 
Najznámejší z nich, ktorého citujú aj protestanti a oslovuje dokonca aj 
moslimov a neveriacich ľudí, je bezpochyby veľký mystik svätý Franti-
šek z Assisi, blázon pre Krista. A z La Verny preto, lebo na tomto vrchu 
v Toskánsku sa ho Boh dotkol viditeľným spôsobom a na tele sa mu otvo-
rili rany – stigmy. Františkov odkaz  je priezračný, univerzálny a plný lásky 
k Stvoriteľovi aj stvoreniu. Film nahovoril Marek Eben a sprievodcom je 
jezuita a historik Mirek Herold. (Dada Kolesárová)

Svätci zo Skalky

Dokumentárny 26-minútový film ponúka 
dostupné informácie o svätcoch Andrejo-
vi-Svoradovi a Beňadikovi, ktorí posvä-
tili Skalku pri Trenčíne svojimi obetami 
a modlitbami. Aj o tisíc rokov neskôr je 
svedectvo života svätých pustovníkov stále aktuálne a živé. Na Skalku pri 
Trenčíne dnes prichádzajú mnohí, aby tu duchovne pookriali, našli inšpi-
ráciu či dokonca samých seba. Pútnické miesto sa nachádza vo farnosti 
Skalka nad Váhom v Nitrianskej diecéze. Pozostáva z dvoch objektov – 
Diecéznej svätyne Sv. Andreja-Svorada a Beňadika na tzv. Malej Skalke, 
ktorá je postavená na skale, z ktorej bol sv. Beňadik zhodený do Váhu, 
a Veľkej Skalky – pozostatkov benediktínskeho opátstva z roku 1224, 
v ktorom sa nachádza aj Beňadikova jaskyňa. (kumran.sk, putnickemies-
toskalka.sk)

Dominika Gurbaľová:  
Medzi mnou a tebou

Speváčka z Košíc, ktorá vytvorila aj jednu z piesní 
prípravy na tohtoročnú P18 v Prešove, so zaujímavo 
zafarbeným hlasom znova vstupuje na hudobnú 
scénu. Tentoraz spolu s novým CD nosičom, na ktorom nájdete dvanásť 
hlbokých modlitebných piesní, ktoré nie sú iba nazeraním do vlastného 
vnútra, ale skôr von zo seba. Obracajú vnútorný zrak, srdce i hlas k Naj-
vyššiemu. Minimalistické hudobné spracovanie, dýchajúce mladistvou 
ženskosťou podčiarkuje všadeprítomná gitara. Hudobnú ponuku dopĺňa 
roztomilá detská aj roztancovaná zimná snehová pieseň a graficky zaují-
mavo spracovaný bulletin s textami a fotografiami Anny Opinovej. (Dada 
Kolesárová)
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J28.10. (nedeľa)  06.20 Výpravy do divočiny: Pod hladinou 
moří 08.45 ŘkM R 09.25 Vzlétněte vysoko 10.00 Mše 
svatá z Vatikánu na ukončení biskupské synody 18.30 Ani-
mované příběhy velikánů dějin: Ludwig van Beethoven

LUMEN

J18.10. (štvrtok)  20.00 Rozhlasový cyklus o rozdelení 
kresťanského východu a západu. Hosť: Ján Krupa
J20.10. (sobota)  18.00 Svätá omša z jezuitského Kostola 
Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave 20.15 Ako a o čom 
by mala komunikovať Katolícka cirkev v súčasnosti?
J21.10. (nedeľa)  13.00 Karol Wojtyla: Brat nášho Boha – 
rozhlasová hra
J22.10. (pondelok)  16.30 Zrelá láska. Hosť: terapeut 
Kamil Bartko
J23.10. (utorok)  20.00 Predstavujeme cirkevných otcov. 
Hosť: Ján Krupa
J24.10. (streda)  21.00 Fujarôčka moja: Ľudové piesne 
zo Stožku
J25.10. (štvrtok)  20.00 História a my: 100 rokov vzniku 
Československa
J27.10. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá 
liturgia z Prešova
J29.10. (pondelok)  16.30 Mali by sme sa zaujímať o his-
tóriu našej rodiny?
J31.10. (streda)  20.00 Gréckokatolícka farnosť Cabov
J01.11. (štvrtok)  13.00 Martin Kukučín: Dve cesty 14.00 
Slávnosť všetkých svätých

J02.11. (piatok)  12.10 Dušičková pobožnosť
J10.11. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá 
liturgia z Katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Košiciach; slávi otec Martin Mráz

RTVS

JEDNOTKA
J21.10. (nedeľa)  13.40 Svetové dedičstvo UNESCO: Levoča
J26.10. (piatok)  15.05 Svetové dedičstvo UNESCO: 
Spišský hrad
J28.10. (nedeľa)  22.00 Masaryk – historická dráma

DVOJKA
J19.10. (piatok)  14.25 Mir vam – dokument R
J20.10. (sobota)  15.30 Od ovečky po gubu – etnografický 
dokument R
J21.10. (nedeľa)  09.40 Na Zakarpatí s láskou – dok. o re-
hoľných sestrách na Ukrajine 10.00 Slávnostné služby Bo-
žie zo Sučian 13.15 Orientácie 19.40 Slovo 01.15 Slovo R
J22.10. (pondelok)  12.40 Orientácie R
J23.10. (utorok)  08.30 Svetové dedičstvo UNESCO: Bar-
dejov 20.10 Po stopách Boha s Morganom Freemanom
J28.10. (nedeľa)  09.30 Pravoslávna archijerejská svätá 
liturgia 13.10 Televízny posol 19.40 Slovo 00.45 Slovo R

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
JNedeľa  08.05 Štefan Chrappa: Hosť nedeľného rána

J21.10. (nedeľa)  09.00 Svätá omša z UPC v Banskej Bystrici 
/ 09.00 Pravoslávna svätá liturgia zo Zemplínskeho Hra-
dišťa 10.05 Soňa Gyarfášová: Príbehy ľudí v 20. storočí 
22.20 Dagmar Mozolová: Opri sa o mňa
J28.10. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby Božie z Pukanca 
10.05 Dagmar Mozolová: Encyklopédia spravodlivých 
22.20 Soňa Gyarfášová: Príbehy ľudí v 20. storočí
J31.10. (streda)  10.00 Evanjelické služby Božie zo Sásy 
na Pamiatku reformácie
J04.11. (nedeľa)  09.05 Archijerejská svätá liturgia z Ka-
tedrálneho chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky 
v Košiciach; slávi Mons. Milan Chautur, košický eparcha 
10.05 Soňa Gyarfášová: Príbehy ľudí v 20. storočí 22.20 
Dagmar Mozolová: Opri sa o mňa
J11.11. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu sv. Alžbety v Ko-
šiciach 10.05 Dagmar Mozolová: Encyklopédia spravod-
livých 22.20 Soňa Gyarfášová: Príbehy ľudí v 20. storočí

RÁDIO REGINA
JPondelok  17.05 Viera v živote
JUtorok  20.00 Duchovné horizonty R
JSobota  05.00 Ekuména vo svete 18.15 Ekuména vo 
svete R
JNedeľa  06.05 Rádio Vaticana 17.05 Duchovné horizonty 
17.50 Rádio Vaticana R
RÁDIO DEVÍN

JNedeľa  07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra

Zmena programu vyhradená.

 C Ľ V E Č E R A U D O M A Š A D R

 S E K I Y P O T S Ý Y P A K R O Í

 R S L L E R A B T N P R K R B U K

 P Á Y I Y R Š R O O I O I O A E T

 P V CH B N K A P A Š A Y T B R Á L

 R L U O O A O CH O F B N A U E E A

 T Ľ U D S K Ý S P R Í S T U P E Ň

 S A A T R P S R O K T N S É O A E

 U I R O V U I T N V R T T N N V M

 L R K K T A R S A D R Á A Ť O A A

 A S P I S Y U L T O L T S D R M L

 K A N Y L A P O P I C E C A Y U P

 C Y V L A S Y I P O Č A S I E Š A

Legenda: ANTÉNA, BAREL, CELINA, ČESŤ, DOMAŠA, ISTIČ, KALUS, 
KANYLA, KOREŇ, KRÁSA, LEBKA, LIADOK, OBILIE, OCTAN, ODTOK, 
OPERA, OPICE, OPONA, OPONY, PARAFÍN, PILÁT, PLAMEŇ,  PLUTVA, 
POČASIE, POKROK, PONORY, POTUPA, PRÍSTUP, PÝCHA, RIASY, 
ROBOTNÍK, SIRUPY, SKOBY, SKRAT, SĽUBY, SOCHÁR, SPISY, SPLAV, 
STATIKA, STOPY, STROP, STUPEŇ, SUTINY, ŠARIŠ, ŠKROB, ŠPORT, 
ŠUMAVA, TORBY, TUREK, VEČERA, VIERA, VLASY, VODCA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 25 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky 

Správne riešenia z čísla 17: Krížovka: Iba Boh môže odstrániť 
príčiny drám. Osemsmerovka: Zloba je príčinou nešťastia človeka.

Výherca: Žofia Krafčíková z Hniezdneho

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

Pomôcky:  
Ajos, Sialit, 

Paja
Fatimin druh

2
q

Otravné látky, 
skratka Rob tupým Fínsky ostrov

3
q

Vlnená 
tkanina

1
q

Film 
s Madonou

Ovi
Knight British 

Empire, 
skratka

Ľúbi
Hrob

Tenké lano

Chemická 
značka 
hliníka

Poskytne 
službu

Potreba ženca

365 dní
Zvetraná 
hornina

Kilotona, 
značka

Autor:  
Vladimír  

Komanický

Rival Ľanové vlákna Boh mesta 
Eridu

Patriaci 
Talianovi

Dietlova 
hrdinka

4
q

Malá trstina Ohmatala Panamské 
mesto

Meno 
Strakovej

Neskypri pôdu

Tam

Francúzsky 
člen

Záhada Babička, 
po nemecky

EČV Galanty Kód Ukrajiny

Ingrida, 
po domácky

Junák

Vytrčal

Označenie 
citlivosti 
filmov

Krátka čiara

Tyče na voze

Nanotesla, 
značka

Jeden, 
po anglicky Dvojhláska

Nech, 
po česky

49 v Ríme Centipond, 
značka

Omotá Väzenská izba

Pozýval Strkať
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Bazilika: každodenná svätá liturgia (10.00 h)
03.11. Fatimská sobota (10.00 h)
11.11. Modlitby so službou oslobodenia a uzdra-
venia: chvály, svätá liturgia, Eucharistická pobož-
nosť (17.00 h)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
25.10. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Mole-
ben k bl. Metodovi (09.00 h), svätá liturgia s mod-
litbami 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)
03.11. Fatimská sobota
25.11. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Mole-
ben k bl. Metodovi (09.00 h), svätá liturgia s mod-
litbami 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)

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
21.10. Večeradlo MKH (16.30 h)
22.10. Modlitby k sv. Charbelovi (17.30 h)
07.11. Modlitby za oslobodenie a uzdravenie: 
svätá liturgia (17.30 h)
09.11. Modlitby za oslobodenie a uzdravenie: 
svätá liturgia (17.30 h)
14.11. Modlitby za oslobodenie a uzdravenie: 
svätá liturgia (17.30 h)
18.11. Večeradlo MKH (16.30 h)

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
02.11. Eucharistická adorácia (20.00 h)
03.11. Fatimská sobota (10.30 h)
04.11. Malá púť (10.30 h)

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
19. – 21.10. Kurz Samuel. Výchova detí je zaiste jed-
ným veľkým umením a tým najlepším vychovávate-
ľom je Boh, ktorý nám deti daroval. Výchova teda 
spočíva v zodpovednom odovzdávaní viery vlast-
ným deťom. Ide o to, ako neprekaziť Bože zámery 
s našimi ratolesťami. Kurz Samuel pomôže plnšie 
porozumieť výchove a odovzdávaniu viery deťom 
na princípoch Božieho slova. Cieľom je posilnenie, 
obnova a uzdravenie v oblasti vzťahov rodičov 
s deťmi. Príspevok je 95 eur za manželský pár.
09. – 11.11. Kurz Biblia a peniaze. Potrebujete 
zlepšiť svoju finančnú stabilitu? Chcete viac spoznať 
Božie zásady, ktoré môžu usmerniť vaše finančné 
hospodárenie? Tento kurz vám k tomu pomôže. To, 
ako spravujeme svoje peniaze, odhaľuje, kde sa du-
chovne nachádzame. Príspevok je 55 eur za osobu.
16. – 18.11. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný kurz 
pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť 
a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom po-
znania a obrátenia sa k plánu Boha pre manžels-
tvo. Príspevok je 95 eur za manželský pár.

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
Nedeľná svätá liturgia v centrách: Jastrabie nad 
Topľou (sobota, 18.00h), Čičava (08.00 h), Jaku-
bany (09.30 h), Soľ (09.30 h), Malcov (10.00 h), 
Hlinné (11.30 h)

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom 
konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6
Ruženec za závislých: Pondelok 17.30 Chrám 
sv. Petra a Pavla v Poprade; Utorok 16.30 Kaplnka 
v nemocnici v Snine; Streda 18.00 Kláštor Sancta 
Mária v Prešove a kláštor sestier sv. Vincenta de 
Paul na v Košiciach; Štvrtok 17.25 Chrám Božej 
múdrosti vo Svidníku

21.11. Adorácia a svätá liturgia v Chráme Povýše-
nia svätého Kríža v Prešove-Sekčove (17.00 h) 

19.12. Svätá omša a adorácia v minoritskom 
Kostole Ducha Svätého v Levoči (17.00 h)

 Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove  
a Združenie Sakrálne spevy Východu

vás srdečne pozývajú na

27. ročník Medzinárodného festivalu duchovných piesní  
byzantského obradu

v Jubilejnom roku Prešovskej archieparchie

pod záštitou vladyku Jána Babjaka SJ,
prešovského arcibiskupa metropolitu,

v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
9. – 11. novembra 2018

Festival z verejných  
zdrojov podporili:

PROGRAM
Otvorenie festivalu
Piatok 9. novembra 2017 o 16.30 h

Archijerejská svätá liturgia – spieva Gréckokatolícky katedrálny zbor 
sv. Jána Krstiteľa Prešov

Festivalový koncert
Sobota 10. novembra 2017 o 14.00 h

Kňazský zbor Košickej eparchie
Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa Prešov
Gréckokatolícky katedrálny zbor Chrysostomos Bratislava
Zbor sv. Cyrila a Metoda pri Katedrálnom chráme Narodenia Presvá
tej Bohorodičky Košice
Gréckokatolícky katedrálny  zbor Kyrillomethodeon Bratislava

ä  ä  ä

Zbor sv. Romana Sladkopevca Prešov
Spevácky zbor Gaudeamus Brno (Česká republika)
Mužský byzantský zbor Najsvätejšej Trojice Praha  (Česká republika)
Spevácky zbor Kliros Ľvov  (Ukrajina)

ä  ä  ä

V rámci programu bude aj slávnostná inaugurácia 
poštovej známky vydanej pri príležitosti 
200. výročia zriadenia Prešovskej gréckokatolíckej eparchie  
1818 – 2018

Nedeľa 11. novembra 2018
Spevácke  zbory budú spievať na svätých liturgiách v prešovských 
gréckokatolíckych chrámoch.

Tešíme sa na vašu účasť!


