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na úvod

AUTOMAT
Juraj GRADOŠ

Pred niekoľkými desaťročiami sme vstúpili
do doby, ktorá znamená automatizáciu mnohých
činností. Deje sa to cez prácu strojov – robotov
a ide zväčša o mechanickú činnosť. Stroj automaticky urobí niečo na základe istého podnetu.
A to ušetrí človeku čas a, povedzme si úprimne,
aj nervy. Postupne sa táto automatizácia dostala
i do domácností. Už nebolo treba sekať bylinky či
kapustu. Stačilo nahrubo narezať a zvyšok „spravilo“ stlačenie jedného tlačidla na mixéri. Netreba
ísť do banky – stačí použiť mobil. Zadáme pokyn
a očakávame rýchlu odpoveď. Ak je stroj pomalý,
tak ho treba vymeniť za iný – rýchlejší, lepší. Fungujeme tak v škole, v práci i v domácnosti. Mnohé
činnosti, ktoré boli neraz zložité a nebezpečné, sa
stali jednoduchšími.
Človek je tvor prispôsobivý. Často sa mi pri ceste
autom stáva, že ak som dlhodobo zvyknutý na istú
trasu, a naraz ju mám v istej chvíli zmeniť, tak sa
musím sústrediť naplno na vedenie vozidla. Nemôžem sa rozprávať, modliť, ba ani počúvať hudbu.
Ak to urobím, podvedome si zvolím vžitú trasu
a najazdím kilometre navyše. A ako som počúval
iných vodičov, nie som jediný.

automatických strojoch. Položíme otázku a očakávame hneď a zaraz odpoveď. Ak neprichádza, tak
je podľa nás niekde chyba. Pomôžeme, a automaticky očakávame, že dotyčný pomôže nám. Urobíme dobrý skutok alebo si splníme svoju povinnosť,
a automaticky očakávame pochvalu a uznanie.
Vyslovíme prosbu, a automaticky očakávame, že
nám bude splnená. Ak nie, tak je niekde chyba.
Ba niekedy ju ani nevyslovíme a očakávame, že
niekto vie čítať naše myšlienky. A čudujeme sa, že
to, čo všade (pri strojoch) automaticky funguje, pri
komunikácii človeka s človekom zlyháva.
Prečo je to tak? Chyba je v človeku – v tom
druhom? V tom, ktorý automaticky nevykoná,
čo očakávame? Pravda je však oveľa jednoduchšia. Sme ľudia. Nie sme stroje. Človek na rozdiel
od stroja má slobodnú vôľu a vďaka Bohu za ňu.
V nej sa rozhoduje, ako bude konať. Rozhoduje sa,
čo a kedy urobí, a aj o tom, ako na podnety (stlačenie tlačidla) od iných ľudí zareaguje. Dnes možno
tak, a o týždeň pri skoro rovnakej situácii opačne.
Navonok sa možno nič nezmenilo, ale človek je
o týždeň starší, skúsenejší.
Čo tak prestať očakávať, že niečo bude fungovať automaticky? Dať slobodu sebe i tým okolo nás? Nie
je oveľa vzrušujúcejšie, ak príde do nášho života
niečo, čo nebudeme čakať? Niečo príjemné, čo nás
naplní radosťou a uznaním? Čo tak uveriť, že Boh
vie presne, čo a kedy potrebujeme? Uveriť, že nás
naozaj miluje?

Zhon a stres, ktorý nás obklopuje, je ako hlučná
hudba v aute. Bráni nám sa v istej chvíli správne
rozhodnúť a drží nás v stereotype naučenom pri
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slovo Svätého Otca

CHAMTIVOSŤ NEBUDE
MAŤ NIKDY DOSŤ
Marek BARAN

„Dnešné evanjelium (Lk 12, 13 – 21) sa začína scénou, kde niekto z davu žiada Ježiša,
aby vyriešil súdny spor o dedičstve v jeho
rodine. Ježiš sa však vo svojej odpovedi nezaoberá touto otázkou, ale vyzýva k tomu,
aby sa človek držal ďaleko od chamtivosti,
čo znamená od žiadostivosti vlastniť. Aby
Ježiš odradil svojich poslucháčov od dychtivého baženia po bohatstve, rozpráva im
podobenstvo o hlúpom boháčovi, ktorý
veril, že je šťastný, pretože mal výnimočne
úrodný rok a pre nazhromaždené dobrá
sa cítil byť zabezpečený. Ale slovo, ktoré
mu Boh adresuje, urobí koniec všetkým
jeho plánom. Namiesto mnohých rokov
mu Boh naznačuje okamžitosť − tejto
noci zomrieš. Boh požiada od teba tvoj
život, s následným súdom. Pokiaľ ide
o záležitosť mnohých nahromadených
dobier, na ktorých chcel boháč všetko
založiť, toho sa dotýka sarkastická otázka:
,A čo si si nahonobil, čie bude?‘ (Lk 12, 20)
Len si predstavme hádky pri dedičských
konaniach; mnohé hádky v rodinách.
Je veľa ľudí, ktorí v hodine smrti začnú
prichádzať, aby sa spýtali: ,A čo pripadlo
mne?‘ A odnesú si všetko. Je to práve tento
rozpor, čo oprávňuje označenie ,blázon‘,
ktorým Boh oslovuje boháča, lebo ten
myslel na veci, o ktorých predpokladal,
že sú konkrétne, ale ony sú iba imaginárne. Je teda bláznom, lebo v skutočnosti
zaprel Boha, nevydáva Bohu zúčtovanie.
Záver podobenstva má osobitú výpovednú
hodnotu: ,Tak je to s tým, kto si hromadí
poklady, a pred Bohom nie je bohatý‘
(Lk 12, 21). Je to varovanie, ktoré ukazuje
horizont, ku ktorému sme pozvaní všetci
upierať zrak. Materiálne dobrá sú nevyhnutné. Sú dobré, ale sú prostriedkom,
ako žiť čestne a spoločne sa deliť o ne
s tými najnúdznejšími. Ježiš nás pozýva

naším bytím a milovať blížneho, ako ho
miloval Ježiš, t. j. v službe a v darovaní samého seba. Dychtivosť po hmotných dobrách a túžba vlastniť srdce neuspokojuje,
skôr vyvoláva ešte väčší hlad. Chamtivosť
je ako chutné cukríky. Zoberieš si jeden
a povieš si: ,Ach! Aké dobré!‘ A potom si

„Láska chápaná a žitá ako služba je prameňom skutočného
šťastia, zatiaľ čo bezhraničná honba za materiálnymi
dobrami a bohatstvom je často iba prameňom starostí,
útrap, zneužívania a vojen.“
(Svätý Otec František)

zamyslieť sa nad tým, že bohatstvo môže
srdce spútavať a odvádzať ho od pravého
pokladu, ktorý je v nebi. Pripomína to aj
sv. Pavol v dnešnom druhom čítaní. Hovorí: ,Hľadajte, čo je hore... Myslite na to, čo
je hore, nie na to, čo je na zemi!‘ (Kol 3, 1
– 2) Týmto sa nechce povedať, že sa máme
odrezať od reality tu na zemi, ale že máme
hľadať veci, ktoré majú pravú hodnotu:
spravodlivosť, solidaritu, prijatie, bratstvo,
mier, všetky tie veci, ktoré prispievajú
k skutočnej dôstojnosti človeka. Ide o úsilie nežiť život podľa svetského štýlu, ale
podľa štýlu evanjelia: milovať Boha celým

vezmeš ďalší a po ďalšom zase ďalší.
Taká je chamtivosť: nikdy nebude
mať dosť. Majte sa na pozore! Láska
chápaná a žitá ako služba je prameňom
skutočného šťastia, zatiaľ čo bezhraničná
honba za materiálnymi dobrami a bohatstvom je často iba prameňom starostí,
útrap, zneužívania a vojen. Veľa vojen sa
začalo pre chamtivosť. Nech nám Panna
Mária pomáha, aby sme sa nenechali
očariť prchavými istotami, ale aby sme
každý deň boli hodnovernými svedkami
večných hodnôt evanjelia.“ (úryvok príhovoru zo 4. augusta 2019)

Audiencia gréckokatolíkov u Svätého Otca 6. októbra 2018. Servizio Fotografico – Vatican Media

Svätý Otec František vo svojom nedeľnom príhovore
skrze podobenstvo o boháčovi varoval Boží ľud pred
chamtivosťou a pozval ho hľadať pravé hodnoty života.
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SVÄTÝ DUCH
ZNÁMY, NEZNÁMY
Marko DURLÁK

V tomto pokračovaní sa zameriame na ďalšie dve charizmy, vďaka ktorým človek vidí ďalej a preniká s pomocou
Božej milosti hlbšie do srdca človeka.

CHARIZMA PROROCTIEV
Táto charizma slúži na podporu učenia
a kázania v Božom mene. Učenie, umocnené nadprirodzenými proroctvami, sa
tak stáva dôveryhodnejším a prijateľnejším, zvlášť tam, kde ľudia toto posolstvo
prijímajú s ťažkosťou a nedôverou. Sám
Ježiš k svojmu vyučovaniu niekedy pripojil aj proroctvá na umocnenie a väčšie
presvedčenie svojich rodákov, súčasníkov
a poslucháčov, ktorí nie vždy prijímali
jeho kázanie s otvoreným srdcom. Preto
prorocky niekoľkokrát predpovedá svoje
utrpenie a zmŕtvychvstanie. Pred svojím
slávnostným vstupom do Jeruzalema posiela učeníkov, aby mu priviedli osliatko,
o ktorom im predpovedal, kde presne ho
nájdu. Podobne, keď sa ho učeníci pýtajú,
kde mu majú pripraviť veľkonočnú večeru, prorocky im predpovedá, že to majú
vybaviť s mužom, ktorého stretnú pri
vstupe do mesta a ktorý bude niesť džbán
vody. Pán Ježiš však vyslovil aj smutné proroctvo. Konkrétne predpovedal
skazu Jeruzalema hovoriac, že z celej tej
krásy, ktorú mnohí obdivovali, neostane
kameň na kameni. Charizmu proroctiev nachádzame aj u viacerých svätých,
najčastejšie takých, ktorým táto charizma
pomohla potvrdiť niečo dôležité. Za čias
sv. Benedikta, ktorý je považovaný za otca
západného mníšstva, istého Esilarata
poslal jeho pán k Benediktovi, aby mu
priniesol dva súdky vína. Esilarato však
odovzdal sv. Benediktovi iba jeden súdok.
Druhý si cestou schoval pre seba. Benedikt mu za dar poďakoval a pri rozlúčke
s ním povedal: „Keď si budeš brať ten
druhý súdok, ktorý si ukryl pre seba, buď

opatrný.“ A naozaj, keď Esilarato nadvihol
súdok na mieste, kde si ho ukryl, spod
súdka vyšiel had.
Keď sa na kresťanskej scéne začali objavovať tzv. gnostické sekty (počnúc 2. stor.),
boli to práve prívrženci týchto siekt, ktorí
si nárokovali a prisvojovali mimoriadne
charizmy, spomínané u sv. Pavla, predovšetkým charizmy proroctiev a hovorenie
jazykmi, ako potvrdenie vlastnej mimo-

AKATIST K SVÄTÉMU DUCHU
Podobne ako všetky akatisty
zrodené v byzantskej cirkevnej
tradícii aj tento sa skladá z obvyklého počiatku, dvanástich
kondákov a ikosov s chairetizmami a refrénom, záverečného
trinásteho kondáku a je zakončený modlitbou a prepustením. Jeho
spevy sa viažu na dielo Svätého
Ducha, ktoré koná v dejinách spásy ľudstva i samotného človeka.
Záverečná modlitba je osobitnou
interpretáciou známej modlitby
Kráľu nebeský: „Svätý Duchu! Napĺňaš celý vesmír a všetkým dávaš
život. No v tých, ktorí dobrovoľne
zotrvávajú v hriechu, neprebývaš.
Pokorne a vrúcne ťa prosíme,
neopovrhni nami pre nečistotu
našich duší, ale príď a prebývaj
v nás, očisť nás od každej poškvrny. Pomôž nám prežiť nasledujúce
dni nášho života v pokání a konaní
dobrých skutkov, aby sme ťa oslavovali s Otcom i Synom na veky
vekov. Amen.“

riadnosti, vyvolenia, či dokonca nadradenosti. Pravdepodobne už tu začínajú
byť charizmy, ktoré sprevádzali prvotnú
cirkev, stále zriedkavejšími, ba dokonca
zanikajú, na odlíšenie od siekt, ktoré si
falošne tieto charizmy, či skôr pseudocharizmy privlastňujú a zneužívajú ich.
Medzi gnostikmi naozaj dochádzalo
k zneužívaniu chariziem. Tí využívali
predovšetkým bohaté dámy na vlastné
obohatenie a sľubovali im mystické
zážitky, ktoré sa neraz končili sexom. Sv.
Irenej nám zanechal príklad istého mága
Marka, ktorý sa prezentoval ako odborník
na udeľovanie Božej milosti. Tento Marek
hovorí jednej bohatej dáme toto: „Chcem
ti umožniť účasť na mojej milosti, aby
Otec všetkých vecí videl pred sebou stále
tvojho anjela. Miesto tvojej veľkosti je
v nás: treba, aby sme sa obaja premenili
v jedno. Prijmi najprv milosť odo mňa
a pre mňa. Buď ako nevesta, čo očakáva
svojho ženícha, aby si bola tým, čím som
ja, a ja zasa to, čo si ty. Ulož do svadobnej
komnaty semeno svetla. Prijmi odo mňa
Ženícha. Prijmi ho v tebe a nechaj sa aj
ty prijať v ňom. Hľa, milosť zostupuje
na teba. Otvor ústa a prorokuj!“ Nato mu
tá dáma odpovedala: „Nikdy som neprorokovala a neviem prorokovať.“ On však
vykrikoval nové zvolania, a to až do takej
miery, že tú úbohú ženu dostal do tranzu
a takto zvedenej jej povedal: „Otvor ústa
a hovor čokoľvek, budeš prorokovať!“
Vtedy takto zvedená a týmito slovami
vyburcovaná žena, v duši zapálená myšlienkou, že ide prorokovať, zatiaľ čo jej
srdce búšilo viac než inokedy, odvážila sa
v stave delíria hovoriť všetky nezmysly,
čo jej zišli na um.“ Otcovia, vidiac tieto
zvláštne a duchu Cirkvi vzdialené praktiky, posudzovali charizmy veľmi opatrne,
ba zdá sa, že na ne hľadeli s nevôľou ako
na niečo typicky sektárske, či dokonca
diabolské. Preto sa od počiatku vyžadovalo preveriť si takých kresťanov, ktorí ako
pocestní navštívili iné komunity, kde sa
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prichádza zhora, je pokojný, vyrovnaný,
pokorný a ďaleko od akejkoľvek zloby
a prázdnej túžby po veciach tohto sveta.
Seba samého pokladá za nižšieho od všetkých ľudí. Svätý Duch nehovorí vtedy,
keď to človek chce, ale vtedy, keď Boh
chce, aby prehovoril.“ Pri posudzovaní
všetkých mimoriadnych chariziem a pri
ich odlíšení od „pseudochariziem“ stále
platia ako pravidlo Ježišove slová: „Po ich
ovocí ich poznáte.“

CHARIZMA
ROZLIŠOVANIA DUCHOV

prezentovali mimoriadnymi charizmami.
Už starokresťanský spis Didache (koniec
1. stor.) pripomínal: „Nebudeš skúmať
ani posudzovať žiadneho proroka, ktorý
hovorí v Duchu, lebo každý hriech bude
odpustený, tento hriech však odpustený nebude. Ale nie každý, kto hovorí
spôsobom akoby z vnuknutia, je prorok,
lež iba ten, kto sa správa ako Pán. Podľa
správania teda možno odlíšiť falošného
proroka od pravého. Každý prorok, ktorý
z vnuknutia rozkáže prestrieť stôl, nesmie
z neho jesť, ináč je to falošný prorok.

Každý človek, ktorý učí pravdivo, ale sám
nepraktizuje, čo učí, je falošný prorok.“
Podobne aj dielo Hermasov pastier z 2.
stor., ktoré sa v prvých kresťanských
komunitách tešilo veľkej obľube, takže
mnohí ho považovali za inšpirovaný
spis na úrovni s knihami Svätého písma,
pripomína dôležitosť všímať si život
a správanie toho, kto sa vydáva za proroka, ako neklamný a rozpoznávací
znak. Hovorí takto: „Na základe života
rozpoznáš, či človek má Božieho Ducha.
Predovšetkým ten, kto má Ducha, ktorý

Ide o schopnosť čítať v srdciach ľudí
a vedieť rozlíšiť dobrých duchov od zlých.
Dar čítania v ľudských srdciach sa označuje gréckym slovom kardiognosis, čo
znamená poznať tajomstvá srdca. Otcovia
s touto charizmou vedeli čítať v ľudskom
srdci tak, akoby čítali v nejakej knihe.
Nepovažovali to pritom za nejaký zázrak.
Vedeli, že je to dar, ktorý Boh dáva tomu,
kto chce vidieť druhého človeka tak,
ako ho vidí Boh. Vravievali, že Boh nás
stvoril preto, aby každý dokázal pochopiť
toho druhého. Ale hriech a ľahostajnosť
postavili medzi nami navzájom múr rozdelenia, ktorý nám bráni správne vnímať
toho druhého. Návrat k schopnosti vedieť
sa chápať navzájom a cítiť potreby toho
druhého spočíva v očisťovaní vlastného
srdca. Pripomína nám to aj tak často
citovaný výrok Exupéryho Malého princa:
„Najlepšie vidíme iba srdcom. To hlavné
je ľudským očiam neviditeľné.“ Náš Pán
je najčistejší, najsvätejší a najdokonalejší. Preto je pochopiteľné, že on pozná
jasne aj najskrytejšie záhyby nášho srdca.
Staroslovienčina má pre to pekný výraz:
serdcevídec, ten, ktorý vidí srdce, či lepšie
povedané do srdca. Ako taký sa prejavuje
od prvých stránok Svätého písma. Poznajúc srdce našich prarodičov v raji pobáda
ich k tomu, aby vysvetlili dôvod svojho
schovávania sa. Kainovi zasa zjavuje, že
jeho zamračená tvár prezrádza i jeho nekalé úmysly. Pri návšteve Abraháma vyčíta Sáre jej pochybovanie o narodení syna
a to, že sa smiala, hoci ona sa všemožne
snaží vyhovárať, že sa nesmiala. V Novom zákone preniká pohľadom do srdca
starca Zachariáša a cez archanjela mu
oznamuje, že pre neveru bude nemý až
do narodenia chlapca. Natanaela hneď
na začiatku stretnutia označí slovami:
„Toto je skutočný Izraelita, v ktorom niet
lesti.“ Číta v srdci farizeja Šimona, ktorý
ho v myšlienkach súdi pri pohľade na to,
ako verejná hriešnica slzami zmáča nohy
a utiera ich svojimi vlasmi. Aj keď nič zo
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Božie slovo nám však ukazuje, že aj tí,
čo žijú s Bohom a pre neho, môžu byť
obdarovaní týmto darom rozlišovania duchov a poznania ľudského srdca. Keď sa
Giezi, sluha proroka Elizea, vrátil domov
so striebrom a odevmi, ktoré si vypýtal
od práve uzdraveného Námana, Elizeus

sa ho spýtal: „Odkiaľ prichádzaš, Giezi?“
Odpovedal: „Tvoj sluha nebol nikde.“
Ale Elizeus mu povedal: „Či som nebol
duchom prítomný, keď sa ten človek
obrátil vo svojom voze naproti tebe? Či je
čas na prijímanie striebra alebo odevov,
záhrad, olivových sadov a viníc, oviec

archív vladyku Jána Babjaka SJ

svojich myšlienok nevyslovil nahlas, Ježiš
ako dokonalý serdcevídec ihneď zareagoval. Takto Spasiteľ dokáže rozlíšiť, kedy
sa ho farizeji pýtajú úprimne a kedy ho
chcú iba podchytiť v reči. Samaritánka
v úžase beží k svojim rodákom a volá:
„Povedal mi všetko, čo som porobila.
Poďte sa pozrieť. Nebude to Mesiáš?“ Ako
dokonalý znalec ľudského srdca s bolesťou hovorí Judášovi pri poslednej večeri:
„Urob rýchlo, čo chceš urobiť.“ Ba niekedy
nepotrebuje ani nič povedať. Stačí jeden
prenikavý pohľad do Petrových očí, a ten
hneď rozpoznal svoj závažný omyl. Vyšiel
von a horko zaplakal. Toto božské poznanie hlbín ľudského srdca azda najkrajšie
vyjadril žalmista slovami 138. žalmu:
„Pane, ty vidíš do môjho srdca a poznáš
ma. Či sadám a či vstávam, ty o tom vieš.
Všetky moje snahy poznáš zďaleka. Pre
mňa je úžasné také poznanie, príliš vysoké a nepochopiteľné.“

a dobytka, otrokov a otrokýň?“ (porov.
2 Kr 5, 25 – 26)
Na kresťanskom Východe charizmatické
osobnosti s darom proroctiev, kardiognózie a rozlišovania duchov sa nazývajú
jednoduchým slovom starec, po grécky
gerontos. Toto pomenovanie sa nevzťahuje ani tak veľmi na vek, aj keď obyčajne
títo starci už majú niečo odžité. Starec
je predovšetkým ten, kto vedený Svätým
Duchom pomáha ľuďom, ktorí za ním
prichádzajú, radou, vypočutím, resp.
sviatosťou zmierenia. Treba povedať, že
starec nemusí byť nevyhnutne kňaz, veď
popri starcoch kresťanská tradícia pozná
aj veľké duchovné matky. Keďže starec
môže byť mních, ktorý nie je kňazom, ba
dokonca aj laik, existencia starcov býva
zabezpečená tým, že taký starec ešte
za svojho života označí niekoho za svojho
nástupcu. V každom prípade pravý starec
sa nikdy nenominuje sám. Sú to skôr
ľudia, ktorí za ním prichádzajú a ktorých on zo začiatku možno aj odmieta,
napokon však prijme túto skutočnosť ako
svoje povolanie. Tak ako Cirkev starostlivo
rozlišuje pravé charizmy od pseuodochariziem, vyzýva k opatrnosti tiež pred tzv.
novostarčestvom. Termínom novostarec
bývajú označovaní práve takí, ktorí sa
sami stavajú do úlohy skúsených starcov,
hoci na to nemajú ani dostatočný vek, ani
dostatočnú hĺbku duchovného života. Pod
rúškom „duchovného vedenia“ sa správajú
skôr ako manipulátori s túžbou ovládať
druhých. Aj tu platí to Ježišovo: „Po ich
ovocí ich poznáte.“
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

FEDOR BUGIR (1919 – 1997)
Otec Fedor sa narodil 22. augusta 1919 v chudobnej
železničiarskej rodine v Mukačeve. Mama mu predčasne zomrela vo veku 36 rokov a o neho a súrodencov sa
starala sestra Margita. Jeho brat Michal ako bohoslovec
sprevádzal biskupa Teodora Romžu, keď bol napadnutý atentátnikmi. Aj jeho surovo zbili. Po základnej
škole v rodisku pokračoval na štúdiách v mukačevskom
reálnom gymnáziu a neskôr v seminári v Užhorode. Kňazskú vysviacku prijal ako
ženatý 12. júla 1944 v užhorodskej katedrále z rúk biskupa Mikuláša Dudáša.
Pôsobil v Izkách na Verchovine a Mukačeve na Podkarpatskej Rusi. Tu prekonal týfus. Po roku 1949 slúžil tajne. S manželkou pôsobil i v ďalekej Karagande.
V roku 1960 sa s rodinou presťahoval do Československa a po roku pôsobil v Lomnom, Kyjove a Jakubanoch. Prekonal infarkt a dve mozgové mŕtvice, stratil hlas
a ochrnula mu pravá ruka. Od roku 1991 žil na odpočinku v Košiciach. Zomrel
4. augusta 1997. Pohrebné obrady vykonal v košickej katedrále 7. augusta 1997
vladyka Milan Chautur. (Juraj Gradoš)
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ORIGINÁLNE LIEKY
Jozef GLASA

Inokedy môže byť nový liek vhodný len
pre presne určených pacientov (personalizovaná medicína). Napríklad liek, ktorý je
veľmi účinný pri určitom type rakoviny prsníka, vôbec nepomáha pri jej inom type.
Preto sa musí pred liečbou vždy vykonať
typizácia rakovinových buniek z tkaniva,
ktoré sa získalo pri operácii alebo (menej
často) pri punkcii nádoru.
Závažnou etickou otázkou je cena nového
lieku. Bohužiaľ, zvyčajne dobre skrývaným, ale pomerne častým kritériom je
pxhere.com

Často dnes počúvame aj čítame o tom, že sa na lieky
u nás vynakladá veľa peňazí. A že ceny tých najnovších
veľmi rýchlo rastú. Môže sa vraj stať, že náklady na lieky
nakoniec zruinujú celý rozpočet na zdravotníctvo. Volá
sa po zmenách a úsporných opatreniach. Minule sme
si priblížili význam a etickú stránku používania liekov –
generík. Teraz by sme sa pokúsili objasniť, kedy sú aj
drahé lieky – originály oprávnené. Asi neprekvapí, že je
to pomerne často.

pacientovi. Alebo aj reálne zhodnotiť riziko a závažnosť nežiaducich alebo vedľajších účinkov lieku.

Predovšetkým, v mnohých prípadoch je
originálny liek na dané ochorenie taký
nový, že jeho patentová ochrana ešte
nevypršala (o etike patentovej ochrany tu
nehovoríme). Preto výroba generík tohto
lieku nie je možná. Inými slovami, na dané
ochorenie dnes existuje len originálny liek.
Pokrok medicíny skutočne prináša na trh
lieky, ktoré dnes umožňujú úspešne liečiť
aj donedávna nevyliečiteľné choroby.
Vzniká tu však viacero praktických – medicínskych aj etických otázok. Sú dnes o to
závažnejšie, že správy o novom „super“
lieku sa šíria po internete a sociálnych
sieťach rýchlosťou blesku. A vzbudzujú
nezriedka až prehnané nádeje u pacientov
s daným ochorením. Oni alebo ich príbuzní, či známi potom tento internetovo
„zázračný“ liek vyžadujú alebo zháňajú.
Niekedy aj za každú cenu. A čudujú sa, že
tento liek ešte nie je u nás dostupný, a to
najlepšie hneď a pre každého. Bohužiaľ,
často sa nedostanú k serióznym informáciám, ktoré by dali internetové senzácie
na pravú mieru.
Pripomeňme, že účinnosť a bezpečnosť
nového lieku sa musí pred jeho uvedením
do praxe preukázať v klinických skúšaniach. Vykonajú sa však iba u pomerne
malého počtu, osobitne vybraných pacientov. Pri použití lieku v bežnej praxi však
už môže byť mnohé ináč. Navyše, lieky,
ktoré sa javia ako osobitne sľubné, pričom
zvyčajne ide o lieky na závažné choroby

(rôzne druhy rakoviny, neurodegeneratívne choroby a i.), kde dosiaľ účinná liečba
neexistuje, sa dnes dostávajú do používania v zrýchlenom režime. Ich klinické skúšania sa takpovediac dokončujú už počas
používania lieku v praxi. Pochopiteľne, ich
účinnosť a najmä bezpečnosť sú zároveň
predmetom prísneho monitorovania.
Z uvedeného vyplýva, že najnovší liek nemusí byť vždy účinnejší, ale ani bezpečnejší než ten starší, s ktorým sú už dostatočné
praktické skúsenosti. Navyše, s každým
novým liekom sa aj lekári musia naučiť
správne pracovať. Napríklad, na základe
svojich praktických skúseností správne
prispôsobiť jeho dávkovanie konkrétnemu

„ochota platiť“. To znamená, že výrobca
určí cenu čo najbližšiu tej, za ktorú bude
liek na trhu ešte predajný. A tak idú nové
lieky na trh s cenou, ktorá je nezriedka
neprimerane vysoká. A výrobca sa snaží,
aby sa čo najviac zväčšoval tlak pacientov
na zdravotné poisťovne, aby nový liek
zahrnuli do portfólia hradených liekov.
Tu má vstúpiť do hry lieková politika a regulačné opatrenia štátu. Bohužiaľ, malý
štát je v tejto hre zvyčajne slabým hráčom.
Preto sa dnes v Európe začínajú viaceré
štáty spájať a vstupujú spoločne do rokovaní s výrobcami. Tak majú väčšiu šancu
dohodnúť lepšie ceny za nákup liekov
na svojom území. A to je iste správne aj
z etického hľadiska.

www.casopisslovo.sk
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BYŤ ÚPRIMNÝ
SÁM K SEBE
Juraj GRADOŠ

J

Vaša Blaženosť, už viackrát sme v našom
časopise približovali čitateľom dramatickú
situáciu gréckokatolíkov v Sýrii. Správy
prinášajú informácie o konci vojny. Je to
naozaj tak?

Áno. Riadna štátna správa získava postupne naspäť
pod kontrolu aj zvyšné územia v Sýrii. Ešte vždy
však niektoré územia ovláda DAEŠ (islamský štát,
pozn. red.). Pomaly sa však darí toto ním ovládané
územie zmenšovať a veríme, že rôzne národy, ktoré
žijú v Sýrii, budú spolupracovať na vyriešení problémov, ktorým čelíme.

J

Táto vojna istotne veľa vzala. Životov,
pamiatok a možno aj morálnych hodnôt
jednotlivcov. Nájdete aj niečo pozitívne, čo
nechtiac v ľuďoch odhalila?

Podľa mňa najdôležitejšou vecou je znovuzrodenie, renesancia hodnôt ľudí žijúcich v Sýrii. Tieto
hodnoty – pohostinnosť, solidárnosť a láska k domovine boli napriek vojne viditeľné skoro u všetkých ľudí. A na nich môžeme založiť život v novej,
obnovenej Sýrii.

J

akhbaralyawm.com

V rámci svojej návštevy Slovenska v pondelok 5. augusta 2019 bola na pôde
Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU udelená Jeho Blaženosti Youssefovi Absimu,
melchitskému gréckokatolíckemu patriarchovi Antiochie a celého Východu, Jeruzalema
a Alexandrie, zlatá medaila Prešovskej univerzity. Po tejto udalosti patriarcha poskytol
časopisu Slovo exkluzívny rozhovor.

Zmenila vojna aj duchovný život veriacich?
Ich návyky, postoje?

Ľudia už začali premýšľať o tejto vojne a hľadajú odpovede na nevyslovené otázky. Uvažujú: „Možno Pán
Boh od nás niečo chce.“ Podobné vojnové udalosti
v Izraeli sú opísané aj v Starom zákone. Ľudia často
takéto udalosti vnímajú v kontexte svojich vlastných
hriechov, zlých skutkov, ktoré urobili. Vnímajú, že
Pán Boh dopustil tieto udalosti na nich ako trest
za hriech. Podobne je to aj v Sýrii, a tak v ľuďoch

Jeho Blaženosť
Youssef Absi sa
narodil 20. júna
1946 v Damasku.
Vstúpil
do Spoločnosti
misionárov
svätého Pavla (S.
M. S. P.). Kňazskú
vysviacku prijal
6. mája 1973
a biskupskú
2. septembra
2001 z rúk
patriarchu
Gregora III.
Lahama. Po tom,
čo v roku 2007
rezignoval, bol
v roku 2014
vymenovaný
za pomocného
biskupa
v Damasku.
Svätá synoda ho
21. júna 2017
v Bejrúte zvolila
za melchitského
patriarchu.

dochádza ku kritickému vnímaniu vlastného života
a následne k oživeniu viery. Kolízia medzi moslimami
a kresťanmi, čo sa týka samotného vyznávania viery,
nastala iba na niekoľkých miestach v Sýrii. Ale vo
všeobecnosti sme mali a aj v súčasnosti máme veľmi
dobré vzťahy medzi príslušníkmi týchto dvoch veľkých náboženstiev. Možno niekde sa nájde aj opak,
ale neprisudzoval by som tomu veľký význam. Tak
ako všade vo svete aj u nás žijú rôzni ľudia. A čo sa
týka návykov a miestnych obyčajov, tie sa nezmenili.

J

Kde vidíte dôvody, prečo si ľudia ponechali
svoje návyky a svoj duchovný život?

Je to prirodzenosť našich ľudí. Sú tak vychovaní, takto vyrástli. Predsa nemôžeme meniť naše
hodnoty, princípy, ktorými sa riadime v živote,
preto, lebo naším územím prechádza vojna. Alebo
že máme nejaké iné ťažkosti v živote. A tak hoci je
náš život ťažký, nemeníme svoje hodnoty, lebo to
sú hodnoty evanjelia.

J

Akí sú vlastne vaši veriaci? Ako by ste ich
opísali?

Naši ľudia sú pekní, dobrí a jednoduchí. Sú verní
svojej viere. Sú však aj výnimky. Tie sa nájdu
v každej krajine a komunite. Ale vo všeobecnosti
sú to jednoduchí a nábožní ľudia, tak ako všade
na Blízkom východe.

J

Čo pre vás znamená to, že ste ich duchovným vodcom?

Ja mám byť v prvom rade dobrým pastierom. Snažím sa byť služobníkom našich ľudí podľa vzoru
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František Franko
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Ježiša Krista. On o sebe
povedal, že „neprišiel,
aby sa dal obsluhovať,
ale aby slúžil a položil
svoj život ako výkupné
za mnohých“. Tak aj ja
seba samého považujem
skôr za služobníka iných
než za duchovného
vodcu. Lebo ak chcem
byť dobrým pastierom,
nemôžem byť lídrom.
Musím mať k svojim
ľuďom naozaj ľudský
prístup vždy, keď som
s nimi – v cerkvi, na uliciach, v škole – všade.
Ľudia potrebujú vidieť
svojho biskupa, svojho
patriarchu, zdieľať s ním
svoje slabosti, svoje
nádeje. Byť s ním.
J
J

Ako napríklad vy sám pristupujete k modlitbe a vlastnému duchovnému životu?

Jednoducho. Plním si svoje denné povinnosti
a na prvom mieste je, samozrejme, modlitba a rozjímanie nad Božím slovom. Potom veľká vďaka
Bohu za všetko. Stále, každý okamih svojho života
mu ďakujem.

J

Ako sa v tejto situácii u vás a vašich biskupov a kňazov prejavuje viera cez skutky?

Na prvom mieste naši kňazi dávajú ľuďom dobrý
príklad. Bez toho, aby sami boli naozaj presvedčení, nemôžu ani kňazi, ani biskupi nič urobiť.
Nemôžu mať žiadny vplyv na ľudí. Môžeme veľa
rozprávať, zapájať sa do humanitárnej pomoci, ale
najprv musíme žiť evanjelium, svoju vieru a svoje
presvedčenie. Nemôžem mať dva životy – jeden pre
ľudí a druhý pre seba. Musím byť čestný a úprimný
sám k sebe. Verím, že toto je spôsob, ako presvedčiť
našich ľudí a viesť ich správnou cestou k Bohu.

J

Čo robíte ako skutky pomoci pre svojich
veriacich?

Vykonávame humanitárnu pomoc. Dokonca sme
zriadili na tento účel aj vlastnú organizáciu. Máme
domy pre starších ľudí i pre siroty. Podobne aj školy, nemocnice a vývarovne jedál. To sme mali i pred
vojnou, ale teraz, počas nej je táto pomocná ruka
slabým veľmi dôležitá. Pomáhame aj finančne tým,
ktorí si chcú nanovo postaviť či opraviť svoj dom.
Podobne im prispievame, aby mohli poslať deti
do školy či ísť do nemocnice. Robíme všetko, čo
môžeme, a zo všetkých síl. Potreba pomoci je čoraz
väčšia a my sa snažíme zo všetkých síl ju naplniť. Je
to ťažké, ale zároveň vo viere ľahké.

Akú úlohu má v celom procese obnovy
života vašej cirkvi odpustenie?

Veľkú. Nemôžeme žiť bez odpustenia. Každý deň
prináša situácie, kde treba odpúšťať. Je to prvá
lekcia, ktorú nám dáva Ježiš – odpúšťať bez hraníc,
bez podmienok. Nie je to vždy ľahké, ale je to naša
povinnosť vychádzajúca z presvedčenia, z viery. Je
to spôsob lásky, ktorý nás učí Ježiš a ktorý prináša
pokoj, mier a spravodlivosť.

J

Udelenie zlatej medaily
Prešovskej univerzity
melchitskému patriarchovi Youssefovi
Absimu 5. augusta
2019 na pôde Gréckokatolíckej teologickej
fakulty

Poznáte ľudí, ktorých viera je príkladom
pre ostatných?

V súčasnosti prebieha proces blahorečenia dvoch
našich veriacich – jedného zo Sýrie a jedného
z Egypta. Sú to laici. Ich príbehy sú vo všeobecnosti
známe. Ale som si istý, že podobných svedkov viery
je oveľa viac. Azda ich v budúcnosti objavíme. Svätosť je ako vôňa – nemôžeme sa jej vždy dotknúť.
Naši ľudia dnes žijú z milosti týchto ľudí. Svätosť
nemusí byť ukázaná svetu svätorečením, pracuje
sama osebe, skryto. Podobne ako Svätý Duch.

J

Na záver veľmi jednoduchá otázka: Čo si
odnášate zo Slovenska? Aké posolstvo pre
váš ľud?

Odnášam si posolstvo viery. Keď som sem prišiel,
ihneď som uvidel rozdiel medzi západnou Európu
a vami. Tu Svätý Duch intenzívne pracuje. Vidno to
na tvárach ľudí a na spôsobe, ako rozprávajú. Som
veľmi, naozaj veľmi hlboko pozitívne dotknutý
ľuďmi na Slovensku. Vidím, aký veľký dar je dar
viery, ktorú majú, a je to naozaj nádherné. Prosím,
modlite sa za nás a našu krajinu. Modlite sa za nás,
lebo sme unavení. Máme odvahu a silu, ale keďže
vojna trvá už dlho, sme unavení a strácame schopnosť vidieť budúcnosť.

VIETE, ŽE...?
Celý titul patriarchu
Youssefa Absiho znie:
Jeho Blaženosť Youssef
Absi, patriarcha Antiochie, Alexandrie a Jeruzalema, Cilície, Sýrie,
Ibérie, Arábie, Mezopotámie, Pentapolisu,
Etiópie, celého Egypta
a celého Orientu, otec
otcov, pastier pastierov, biskup biskupov,
182. priamy nástupca
sv. Petra na stolci v Antiochii.

www.casopisslovo.sk
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RODINA
A SLÁVENIE SVIATOSTÍ
Ľubomír PETRÍK

Cirkev žije z Eucharistie. Je to názov poslednej encykliky
Jána Pavla II. Žijeme zo slávenia eucharistie, kde sa chlieb
a víno premieňajú na Pánovo telo a krv. Keď to rozšírime,
môžeme povedať, že Cirkev žije zo slávenia sviatostí.
Podstatnou súčasťou katolíckej viery je
viera v sedem sviatostí, sedem svätých
tajomstiev, ktoré sú prameňom večného
života.
Hlbokým vyjadrením sviatostného života
môže byť Božie slovo: „Hľa, stojím pri
dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas
a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem
s ním večerať, a on so mnou.“ (Zjv 3, 20)
Vo sviatostiach prijímame Ježiša Krista,
ktorý nás pozýva do spoločenstva s ním.
Teda sviatosti sú vyjadrením spoločenstva
Kristovej Cirkvi. Nielen všeobecnej, ale
aj domácej cirkvi, ktorou je kresťanská
rodina.
Ako sa môže posväcovať rodina? Sviatostným životom, pretože sviatosti sú zamerané na posväcovanie človeka. Zároveň
živia, posilňujú a vyjadrujú vieru, preto
ich voláme aj sviatosťami viery (porov.
KKC 1123). Sviatosti vynikajúco pomáhajú
spoločnému rodinnému životu a svätosti
našich rodín. Preto je také dôležité, aby
sa sviatostnému životu v rodine venovala
veľká pozornosť.
Prijímanie sviatostí sa ponúka ako rodinná slávnosť. Ale asi mi dáte za pravdu,
že potrebujeme tieto rodinné slávnosti
spojené s prijímaním sviatostí očisťovať od rôznych nánosov. Predovšetkým
od prehnanej komerčnosti, od ubíjajúcej
povrchnosti, od tradičnosti odtrhnutej
od viery a pod. Teda potrebujeme neustále prehlbovať našu vieru vo sviatosti
a umocňovať duchovný rozmer ich osobného i rodinného prežívania a slávenia.

Pripomeňme si preto aspoň základné
princípy sviatostného života v rodine.

INICIAČNÉ SVIATOSTI
Kardinál Jozef Ratzinger povedal, že „krst
je v Cirkvi takmer zabudnutá sviatosť,
a pritom je základom nášho kresťanského
bytia“. Možno sú tieto slová v našich podmienkach menej zrozumiteľné, pretože
naši veriaci ešte viac-menej dávajú deti
krstiť. Ale dá sa im dobre porozumieť,
keď si uvedomíme, že vo svojom živote
málo rátame s krstom, akoby sme boli
odkázaní iba sami na seba, na svoje sily
a schopnosti. A pritom sme boli zaštepení
do Krista, obliekli sme si Krista, boli sme
osvietení Kristom. Krst sme až veľmi vytlačili na okraj nášho cirkevného života.
Zvykneme ho síce udeľovať v chráme, ale
viac-menej iba v úzkom rodinnom kruhu,
bez účasti ostatných veriacich. Vychádzame pritom z toho, že je to rodinná udalosť. Ale rovnako je to udalosť celej Cirkvi.
Myslím si, že by bolo silným znakom pre
celú farnosť, keby sa iniciačné sviatosti
– krst, myropomazanie a Eucharistia –
častejšie udeľovali vo farskom spoločenstve. Zvýraznila by sa tým slávnosť krstu
a prijatie nového kresťana do Cirkvi viac
ako všetko ostatné, čo sa s touto udalosťou spoločensky spája. Dôraz treba dať aj
na prípravu – vzdialenú a blízku. Je veľmi
dôležité, aby si rodičia a krstní rodičia,
prípadne aj starší súrodenci novorodenca vedeli nájsť naozaj čas na predkrstný
rozhovor – prípravu. Našim deťom často
rozprávajme o ich krste, aká to bola slávnosť a čo sa v ich živote vtedy udialo.

SVIATOSŤ
ZMIERENIA A POKÁNIA
V súčasnosti už máme vo farnostiach
slávnosť prvého prijatia sviatosti zmierenia a pokánia. Tento nový, resp. obnovený
rozmer duchovného života našich rodín
a farností môže priniesť veľa pozitívneho aj do účasti rodinného spoločenstva
na tejto slávnosti a na vzdialenej a bezprostrednej príprave na ňu. Keďže naše
deti prijímajú Eucharistiu od krstu, je
veľmi dôležitý príklad sviatostného života
rodičov. Rodičia sú predovšetkým zodpovední za to, aby ich dieťa neprijímalo
Eucharistiu laxne. Teda táto obnovená
prax v našej cirkvi umocňuje záväzok
rodičov uvádzať dieťa do praktického
kresťanského života. Slávnostné prijatie
sviatosti zmierenia a pokánia a Eucharistie sa potom stáva vhodnou príležitosťou
na náboženskú obnovu rodiny a života
viery jej členov. Viac ako na čokoľvek
iné kladieme dôraz na duchovnú rovinu
slávnosti a jej prípravy, teda na spoločnú
modlitbu a rodinnú katechézu, v ktorej
nám môže pomôcť aj brožúrka Podávanie
Eucharistie deťom a nemluvňatám po krste (Petra, n. o., 2017). Je napríklad veľmi
potrebné, aby sa aj rodičia a súrodenci pri
príležitosti slávnosti vyspovedali a prijali Eucharistiu.
Krstom a neskôr slávnostným prijatím
sviatosti zmierenia a pokánia sa nič
nekončí, ale, naopak, všetko sa začína.
Pre kresťanskú rodinu je nedeľa a sviatočný deň dňom odpočinku, slávnostným
Pánovým dňom. Rodičia majú príležitosť deťom ponúkať kresťanský pohľad
na svet a život. Predovšetkým spoločným
slávením nedeľnej a sviatočnej svätej
liturgie a následne pri rodinnom obede
i pri ďalších spoločne prežitých chvíľach
sviatočného dňa. Nesmierne dôležité sú
v rodine napríklad aj prvé piatky, to, že
rodina žije častou svätou spoveďou.

www.casopisslovo.sk
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Zmena postoja k modlitbe a prežívaniu sviatostí v rodine súvisí so
sekularizmom spojeným s individualizmom. Modlitba a duchovný život
sa stáva výlučne čisto osobnou – súkromnou vecou každého. Vytráca
sa spoločná modlitba a spoločný duchovný život v Cirkvi. To prináša
aj menší záujem o sviatosti. Napríklad vo Francúzsku bolo v roku
1980 z narodených detí pokrstených 71 %, ale v roku 2013 iba 32 %.
Obdobne sa v roku 1980 cirkevne zosobášilo 61 % civilne sobášených
párov, ale v roku 2001 už len 30 %. Tento jav smeruje od verejného
prežívania viery k súkromnému a následne k zániku viery. Dokazuje to aj
fakt, že kým v roku 1972 sa ku katolíkom hlásilo 87 % Francúzov, v roku
2009 to bolo len 64 %. Ešte horšie je na tom podiel praktizujúcich
kresťanov. Ten v tom istom čase klesol z 20 % na 4,5 %.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA
Príležitosťou na umocnenie katolíckej
viery v našich rodinách je aj slávenie sviatosti manželstva v najbližšej rodine. Svadba sa v rodine spája viac s prípravou sály
a svadobnej hostiny. Nemôžem sa ubrániť
dojmu, že slávenie sviatosti manželstva
v chráme sa týka viac-menej iba snúbencov. Možno niekedy ani to veľmi neplatí,
pretože sa sobášny obrad v chráme chápe
ako „povinná jazda“, ba možno už ani to.
Sobáš v rodine sa dá vynikajúco využiť
ako vhodný odrazový mostík k vzdialenej príprave našich detí na sviatostné
manželstvo. Dokonca mi na myseľ prišla
už aj myšlienka, či by nebolo vhodné, aby
sa napríklad jedno predsobášne stretnu-

tie s kňazom konalo aj v kruhu najbližšej
rodiny – snúbencov, ich rodičov a súrodencov... Stále mi chýba väčšie prepojenie
prípravy na slávenie sviatosti manželstva
s rodinou snúbencov. Po sobáši kňaz
nemôže nechať novomanželov bez konkrétneho a cieľavedomého duchovného
i celkom prirodzeného ľudského sprevádzania. Podobne to platí aj o rodine
novomanželov. V našich podmienkach
predsa vždy bolo silným zázemím šťastného manželstva rodinné spoločenstvo.
Muž síce opustí otca i matku a pripúta
sa k svojej manželke, ale to neznamená
pretrhnutie rodinných zväzkov. Práve
naopak, rodina sa vzťahovo manželstvom
detí posilňuje.

nationalfamilyprayermonth.org

SVIATOSŤ
POMAZANIA CHORÝCH
Keď kňaz príde udeliť túto sviatosť
do domu alebo nemocničnej izby, rodina
chorého sa nemá rozutekať, ale naopak,
má byť – okrem chvíľky na svätú spoveď
nemocného – spolu v jednej miestnosti
a spoločne ako malá cirkev sláviť túto
sviatosť. Podobne ako v chorobe ani pri
tejto sviatosti nenechávame chorého,
trpiaceho človeka – nášho blízkeho príbuzného – samého. Je to aj silná katechéza pre deti, hlavne dospievajúce.

SVIATOSŤ KŇAZSTVA
Sviatosť kňazstva je pre rodinu nesmierne veľká, nezaslúžená milosť. Kňazská
vysviacka a primičná svätá liturgia novokňaza sa môžu stať duchovnou obnovou
rodiny a celej farnosti a príležitosťou
rozprávať o kňazskom povolaní s najväčšou úctou. Dar kňazstva chce Pán použiť
aj na vzbudenie kňazského povolania
u ďalších chlapcov.
Žime v našich rodinách zo sviatostí. Nech
sa ich slávenie stáva stále viac záležitosťou celej rodiny.

www.casopisslovo.sk
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JEDĽOVÁ
IKONA
BOHORODIČKY
Milan GÁBOR
Spomedzi mnohých typov ikon Bohorodičky je na našom území menej známa
ikona s názvom Jedľová ikony Bohorodičky,
po rus. Елецкая (Jeleckaja) – jedľová, podľa rus. slova ёлка – jedlička, smrek, na ktorom sa nachádza ikona Hodigitrie, Božej
Matky s dieťaťom Kristom v náručí. Tieto
ikony boli od obdobia 17. storočia zvlášť
rozšírené na území Ruska, najmä v moskovskej oblasti. Takou je aj ikona z oblasti
Černigova na severozápade Ukrajiny.

ČERNIGOVSKO-JEDĽOVÁ
IKONA BOHORODIČKY
(RUS. ЧЕРНИГОВСКАЯ –
ЕЛЕЦКАЯ)
Patrí medzi najstaršie zobrazenia Bohorodičky na Rusi. História ikony bola
spísaná v roku 1676 archimandritom
eleckého mužského monastiera zasväteného Zosnutiu Bohorodičky Joannikom
v Černigove. Opieral sa o ústne podanie
o zjavení sa ikony prepodobnému Antonovi Kyjevskému (Pečerskému – zakladateľovi mníšstva na Rusi v 11. storočí)
na jedľovom strome (jedli) a letopisných
záznamoch (Ipatijevský letopis z roku
1074) o prebývaní prepodobného Antona
Pečerského na území Černigova. Zmieňuje sa o prepodobnom Antonovi, ktorý
si vykopal jaskyňu na Boldinskej hore
v Černigovskej oblasti. Istého dňa zbadal
na jedli ikonu Bohorodičky, z ktorej vyža-

rovalo svetlo. Na mieste zjavenia založil
monastier, ktorý podobne ako ikona
dostal názov Jedľový, rus. Елецкій.
V roku 1238 jedľový monastier zničili
Tatári, no ikona Bohorodičky, ukrytá
v stene svätyne, zostala neporušená.
Po obnovení monastiera v roku 1470
ju umiestnili na dôstojnom mieste
v cerkvi. V roku 1579, v čase Poľsko-ruskej vojny, potomok kniežaťa Boratyňského zobral ikonu do Moskvy. Ďalšie
informácie nie sú známe.
11. januára 1676 priniesli bratia Nikita
a Matúš Kozelovci (pravdepodobne
černigovskí kupci) z Vladimíra na jarmok
do Černigova kópiu Jedľovej ikony Bohorodičky, ktorú od nich kúpil obyvateľ
Černigova Konštantín Konštantinovič
Mezopet (podľa iného zdroja knieža
Konštantín Ostrogský) a daroval ju
monastieru. Ikonu umiestnili v Cerkvi
Zosnutia Bohorodičky. Na zimu ju prenášali do vykurovanej Cerkvi sv. apoštolov
Petra a Pavla.
Ikona sa dnes nachádza v eleckom
ženskom monastieri v Uspenskej cerkvi
v drevenej schránke. V knihe Sláva
Presvätej Bohorodičky Jedľovej, ktorá
sa uchováva v monastieri, sú zapísané
všetky zázraky, ktoré sa udiali najmä v 2.
polovici 19. storočia. Ikona bola zdobená
pozlátenou striebornou rizou a nimbom
s drahými kameňmi. Každú stredu sa

Hľadáme dobrodinca, podporovateľa, ktorý bude
na účet Slova cez SIPO pravidelne mesačne prispievať
aspoň 2 eurá. Stačí kontaktovať redakciu (051 756 26 42;
0911 711 263; redakcia@casopisslovo.sk), zaslať nám
vaše EČ zo SIPA a sumu, ktorou chcete prispievať.

viac na casopisslovo.sk/priatelia/

newphoenix.ru

pred ikonou modlil akatist. Putovala
po rodinách černigovských obyvateľov
a doma sa pred ňou modlili.
V roku 1930 bola odovzdaná do Černigovského historického múzea V. V.
Tarnovského. Počas druhej svetovej vojny
sa akoby zázrakom nepoškodila ani počas
bombardovania Černigova v auguste
1941. Na zhorenisku niekdajšieho múzea
ju našla istá žena a priniesla do Trojično-eliášskeho monastiera v Černigove.
Po skončení vojny putovala do múzea.
Jedľovému ženskému monastieru
do Uspenskej cerkvi ju vrátili 1. apríla
1999 a doteraz sa v ňom nachádza.
Ikona bola podľa umenovedcov namaľovaná miestnym ukrajinským maliarom
koncom 17. storočia. Je blízka typologickej skupine ikon, ktoré zobrazujú zázračné zjavenia ikon na stromoch. V ruskej
ikonografii sa objavujú v 2. polovici 17.
storočia. Zobrazuje ikonu Božej Matky
s dieťaťom Kristom na jedli. V pozadí je
monastier s múrmi Černigovskej pevnosti
a riekou Desna.
Zaujímavá kópia namaľovaná na začiatku
19. stor. sa nachádza v Tretiakovskej galérii v Moskve. Jej charakteristickou črtou
je, že ľavá ruka dieťaťa Krista spočíva
na ľavom kolene. Liturgickú pamiatku
ikona slávi 11. januára a 5. februára.
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a netrpezlivosť vystriedal pokoj a radosť,
ktoré vychádzali z tohto poznania.
A v tom čase som stretla človeka, ktorý
je teraz mojím snúbencom a onedlho,
ak Pán Boh dá, stane mojím manželom.
Verím tomu, že Boh si praje, aby som bola
po jeho boku a on po mojom.

A MOJE DENNODENNÉ
HĽADANIE BOŽEJ VÔLE
POKRAČUJE ĎALEJ.

NESPOKOJNOSŤ
VYSTRIEDAL
POKOJ
DÁŠA
Takto v roku 2010 som rozmýšľala, čo so
svojím životom. Vždy som túžila svojím
životom ukázať, že Boh je a že je láska.
Zdalo sa mi, že by som teda mala byť
rehoľníčkou a veľmi ma to oslovovalo.
Zároveň som túžila po rodine, napriek
tomu, že som si vôbec nebola istá, či by
som bola dobrou manželkou, matkou a či
dokážem vytvárať rodinu, po akej túžim.
Doma som videla, akým trápením vie
byť manželstvo. Nechcela som, aby moje
rozhodnutie vychádzalo z mojich túžob,
ktorým som nedôverovala, ani aby bolo
akýmsi únikom. Chcela som sa už niekam
nasmerovať, ale nedokázala som to. Stáť
a čakať sa zdalo byť tým jediným, čo
môžem spraviť. Akoby som nemohla žiť
svoj život zmysluplne a bola som z toho
nešťastná. Dostala som sa k spoločenstvu
Angelus, ktoré sa modlí za spoznanie
svojho povolania. Vďaka modlitbám som
ho spoznala – dennodenne hľadať Božiu
vôľu, dôverovať Bohu, dôverovať, že ak
sa ním úprimne chceme nechať viesť, on
nás povedie. Ak milujeme Boha a chceme
žiť tak, aby sme ho životom chválili, tak
žijeme podľa jeho vôle. Nespokojnosť

Teraz ju už však nebudem hľadať sama.
Budeme hľadať spolu a dôverovať, že
Boh nás povedie. Že nám vždy ukáže,
kde nás chce mať a dá nám silu ísť tam.
Žiť jeho vôľu. A v neposlednom rade aj
radosť z nej, keďže Boh chce, aby sme
boli šťastní.
Preto modlitba Anjel Pána zostáva aj
naďalej mojou pomocou pri spoznávaní
Božej vôle, ale aj vďakou za môj život,
ktorý sa takto snažím prežiť najlepšie, ako
dokážem.
Som veľmi rada, že toto spoločenstvo
funguje. Budem sa za vás modliť.

IDEM K BETLEHEMSKÉMU DIEŤAŤU,
JEŽIŠOVI (1)
SLOVO OTCOV █ Kam idem? Tam, kam šli betlehemskí pastieri. Išli k jasliam,
aby sa poklonili Ježišovi, novonarodenému Mesiášovi. S akými pocitmi sa ponáhľali, keď im anjel vysvetlil, kde leží dieťa? Vzali aj dary, každý, čo mal.
Aj ja sa ponáhľam, idem do chrámu, idem k Ježišovi a dnes si predstavujem Ježiša
ako betlehemské dieťa. Okolo dieťaťa vidím šťastnú Matku Bohorodičku, s akým
sladkým pocitom pozerá na milé dieťa. Vidím tam pestúna svätého Jozefa, s akou
starostlivosťou sa stará o všetko, čo treba milému dieťaťu. Vidím tam aj pastierov, ako s udivenými očami pozerajú na sväté dieťa. Počujem spev anjelov: Sláva
Bohu na výsostiach... a malý Ježiš sa s veľkou radosťou pozerá na Prečistú Pannu,
na svätého Jozefa, na pastierov, teší sa anjelom, milá je mu celá spoločnosť. Prečo?
Pretože boli čistí.
Bohorodička, Prečistá Panna, čestnejšia ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni. Svätý Jozef, muž spravodlivý, to znamená svätý. Anjeli, čistí
duchovia. A pastieri? Zaiste boli milí pred Bohom, ak ich Boh urobil hodných
takéhoto anjelského zjavenia a dovolil im – jedine im – vidieť betlehemský zázrak.
Boli jednoduchí, nevzdelaní, ale čistí dušou, a Ježišovi sa takí páčia.
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák)

www.casopisslovo.sk

Pre ľudí, ktorí veľa rozprávajú, slová nemajú cenu.
Redakcia Slovo
Čo na to poviete?

Bárka Juskova Voľa 057/449 02 90
gmcbarka.sk skolacentrum@centrum.sk
LETNÉ STRETNUTIA MLÁDEŽE
PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHIE
7. turnus: 25. – 30.08. (15 a viac rokov)
Viac informácií na www.gmcbarka.sk
25. – 31.08. Modlitbová stráž za GMC Bárka
31.08. Zabárka. Veselica pre animátorov
slúžiacich počas leta 2019
TIPY NA KONIEC PRÁZDNIN
Víkendový pobyt pre slobodných 2019
Termín: od 05. – 08.09.2019
Veková kategória: nad 28 rokov
Miesto: Penzión Skitour, Stará Lesná
Kapacita: 20 osôb
Poplatok: 77 €
Preprava: vlastné auto alebo spoločne
Registrácia: do 31. augusta
Program:
05.09. (štvrtok) 18.00 Večera a zoznámenie
06.09. (piatok) Výstup na Téryho chatu a kúpanie v Aquacity Poprad
07.09. (sobota) Výstup na Sliezsky dom, večerná grilovačka, tanec, spoločenské hry
08.09. (nedeľa) Svätá omša a prechádzka pri
Popradskom plese
Kontakt: slobodni28plus@gmail.com
Nočné objavovanie Prešova 2019
Prešovská Kalvária
Termín: 07. – 08. september o 20.30
Miesto: pred Exercičným domom sv. Ignáca,
Pod Kalváriou 81, Prešov
Poplatok: 4 € predpredaj, na mieste 5 €
Vstupenky si môžu záujemcovia zakúpiť
v Mestskom informačnom centre Prešov
alebo na mieste konania.
Netradičné spoznávania dejín a pamiatok
mesta Prešov pripravuje nezisková organizácia Urbanika.
Viac: urbanika.sk

Dada Kolesárová

Páči sa mi to
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Komentáre

Ale veď ten váš budík nie je vôbec pokazený!
Iba ním musíte pred zvonením zatriasť.
Malý slimáčik úpenlivo prosí mamičku:
„Mamička, dovoľ mi prebehnúť cez cestu.“
„Teraz nemôžeš, srdiečko, o päť hodín pôjde
tadiaľto cyklista.“
Predám francúzsku pušku z druhej svetovej
vojny. Zn: Nepoužitá, len odhodená

Zdieľať

Ema Popiková, študentka a strážkyňa
Všetci radi dostávame darčeky. Ale čo my vieme ponúknuť
iným? Už veľakrát som sa presvedčila, že vôbec nie je dôležité, koľko peňazí darček stojí. Najväčšiu radosť urobíme
človeku niečím, čím mu ukážeme, ako dobre ho poznáme
a že nám na ňom záleží. Niekedy stačí aj milé slovo alebo to,
že pomôžeme v ťažkej situácii. Boh robí v našich životoch
to isté, dokonale nás pozná, a preto nám dáva dobré dary,
vždy presne to, čo potrebujeme. Buďme teda aj my odrazom
Boha v našich životoch a ukazujme ľuďom okolo nás, že sú
pre nás vzácni. Nielen hmotnými darmi, ale najmä takými,
ktoré zostanú dlho v srdci.
Páči sa mi to . Odpovedať

Timotej Pulščák, študent a animátor
Pozri, čo pre teba mám. Vieme, čo tieto slová znamenajú
skutočne? Sú to slová nádeje a radosti. Môžeme ich pozorovať v celom stvorenstve sveta, často vidíme skutočnú lásku
tam, kde by sme ju nečakali. Keď sa pozerám na obrázok,
kde je pár vtáčikov, myslím si, že sú vďační, že majú jeden
druhého a môžu sa o seba starať. Nepozerajú sa na to, ktorý
akú muchu alebo hmyz prinesie, sú vďační za každú drobnosť. Nerobia to preto, lebo sa to patrí, robia to preto, že
chcú. Skúsme aj my niečo urobiť bez toho, aby sme to robili
z nejakého dôvodu. Urobme to nezištne, len tak z lásky
k tomu druhému.
Páči sa mi to . Odpovedať

S ÚSMEVOM
Vymením sekundové lepidlo za trojsekundové. Zn: Nestíham lepiť.
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Ján Riško, študent a skaut
Pečené holuby z neba padajú. Alebo lepšie: Využitá
príležitosť ku krajšiemu dňu. Keď nás chce Boh rozveseliť,
hovorí: „Pozri, čo pre teba mám...“ Môžu to byť maličkosti
ako rozkvitnutý mak pri ceste, jasný západ slnka či dúha. Ak
po príležitosti chňapneme a posunieme ju ďalej, dostaneme
podľa Božej matematiky radosť na druhú.
Páči sa mi to . Odpovedať

Ľudia, ktorých možno
poznáte
Zobraziť všetky návrhy
priateľov
beliana.sav.sk

PODUJATIA

53

Božie dieťa

HE3K NA JEDEN KLIK

12

pre mladých

SVÄTÝ KAZIMÍR
Poľský princ sa narodil
v roku 1458 v Krakove.
Jeho matka dbala
na náboženskú výchovu detí a pomáhal jej
krakovský kanonik Ján
Dlugosz. Kazimír žil
v utiahnutosti a v tichosti. Spával na zemi
a prísne sa postil.
Včasráno chodil
na svätú omšu, no nezanedbával ani chudobných, opustených
a väzňov. Dvadsaťšesťročný ochorel na tuberkulózu a zomrel
4. marca 1484. Je patrónom v pokušeniach
proti čistote.

NAPÍŠTE NÁM

go(o)dbook
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z kresťanského sveta

archív Jozefa Fabišíka
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VERIACI Z CHOŇKOVIEC PUTOVALI
DO ZARVANICE A TERNOPOĽA
ZARVANICA – TERNOPOĽ/UKRAJINA g Po druhýkrát sa 21. – 26. júla konala
púť veriacich z choňkovskej farnosti. V duchovnom centre Zarvanice ich privítal mitrát otec Volodymir Firman. Prezreli si areál centra, prešli zastaveniami
krížovej cesty a v čase osobného voľna sa stíšili v súkromných modlitbách, ku
ktorým pútnikov vyzýval aj sprievodca otec Andrij Šalaj.

ZARVANICA – ĽVOV/UKRAJINA g Veriaci z farnosti Nacina Ves navštívili 28. júla až 2. augusta
ukrajinské mariánske pútnické miesta. Siedma farská púť viedla do Zarvanice, univskej lavry a Ľvova.
Veriacich duchovne viedol otec Radoslav Záhorský, nacinský farár. Zarvanicu pútnikom priblížil
ukrajinský kňaz otec Andrej Šalaj. V malej bazilike
v Zarvanici veriaci denne slávili sväté liturgie, mohli si uctiť sväté ostatky v týchto cerkvách, navštívili
malý Jeruzalem, mohli vstúpiť do kúpeľa svätej
Anny a spoločne sa modliť pri divotvornej ikone
zarvanickej Božej Matky. Veriacich prišiel pozdraviť a povzbudiť aj metropolita Vasilij Semeňuk.
Púť pokračovala do univskej lavry, kde veriacich
sprevádzal rodák zo Slovenska brat Pimen Peter Mojzeš. Priblížil im históriu miesta i rehoľu,
do ktorej patrí. V Ľvove veriacich sprevádzal otec
Jonáš Jozef Maxim, ktorý predstavil históriu Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine a ukázal viacero
ľvovských chrámov. (Miroslava Záhorská)
Marek Gombík

Pútnici sa stretli s metropolitom Vasiľom Semeňukom, ktorý ich privítal slovami: „Prišli ste k Matke, ktorá vás čaká. Dajte jej všetko, čo vás ťaží, trápi, ale
aj radosti a bôle.“ Každému z pútnikov osobitne udelil požehnanie. Pozdravil
ich aj poslanec národnej rady v Kyjeve Mykola Ľušňak a starosta Danylo Buhai.
Streda bola spojená návštevou Ternopoľa a plavbou po jazere. Záver púte patril
telesnému oddychu v Užanských kúpeľoch. (Jozef Fabišík)

Z NACINEJ
VSI PUTOVALI
NA UKRAJINU

MACEDÓNSKO – GRÉCKO g Veriaci z farností Dvorianky, Vyšná Rybnica, Kojšov a ďalších sa 30. júna až 8. júla zúčastnili na púti
Po stopách svätých sedmopočetníkov. Pútnici,
ktorých sprevádzal otec Maroš Rinik, farár
v Trhovišti, navštívili mestá Skopje, Ochrid,
Berat, Solún a Istanbul. Vo farnosti Gianitsa,
v jednej z dvoch gréckokatolíckych farností
v Grécku, slávili aj svätú liturgiu. (G. Čverčko)
RÍM/TALIANSKO g V Ukrajinskom kolégiu
sv. Jozafáta sa 8. – 19. júla konala 11. generálna
kapitula Rádu sv. Bazila Veľkého. Otváracej
svätej liturgii v Bazilike sv. Petra predsedal
vyšší kyjevo-haličský arcibiskup Sviatoslav
Ševčuk. Novou generálnou predstavenou sa
stala rumunská provinciálna predstavená
matka Marcela Runcanová. Zo Slovenska sa
na zasadnutí zúčastnili delegátky sr. Daniela
Jaroslava Štefková, sr. Alžbeta Melánia Dacejová, sr. Damiána Amália Kuzmová z prešovskej
Provincie bolestnej Matky Božej a viceprovinciu sv. Cyrila a Metoda zo Sečoviec zastupovala
sr. Veronika Vislocká, ktorá pôsobí na Eparchiálnom úrade v Bratislave. (-sg, Generálna
kúria sestier baziliánok)
NYÍREGYHÁZA – DEBRECÍN/MAĎARSKO

g Sekretár Kongregácie pre východné cirkvi

v Ríme arcibiskup Cyril Vasiľ SJ sa zúčastnil na stretnutí predstavených východných
seminárov, ktoré sa konalo 7. júla, a hovoril
o úlohách novej evanjelizácie. (R. Nosov)

PÚTNICI Z ABRANOVIEC
AJ ĽUBOVCA ZAVÍTALI
DO MEDŽUGORIA
MEDŽUGORIE/BOSNA A HERCEGOVINA g Veriaci z Abranoviec, Dúbravy, Ľubovca a ďalších farností 21. – 28. júla putovali v sprievode otcov Vladimíra Mikluša-Sekeru, rektora Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. Pavla
Petra Gojdča v Prešove, a Marka Kolesára, farára v Ľubovci, do Medžugoria,
mariánskeho pútnického miesta v Bosne a Hercegovine. V rámci pútnického
programu navštívili Majčino selo, komunitu Cenacolo, kde si vypočuli svedectvo dvoch Slovákov, zámok Patricka a Nancy Lattovcov, Kanaďanov žijúcich
v Medžugorí, vystúpili na horu zjavenia Podbrdo a pri modlitbe krížovej cesty
aj na vrch Križevac. Cestu pútnikov spríjemnila návšteva svätyne Vepric pri
Makarskej a krátky oddychový pobyt pri mori. (Dada Kolesárová)
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MELCHITSKÝ
PATRIARCHA
NA SLOVENSKU
Michal PAVLIŠINOVIČ

Peter Solej

Z Blízkeho východu prišiel na svoju prvú oficiálnu návštevu
Slovenskej republiky Jeho Blaženosť Youssef Absi, melchitský gréckokatolícky patriarcha Antiochie a celého Východu, Jeruzalema a Alexandrie. Návšteva sa uskutočnila
1. – 7. augusta na pozvanie prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ, ktorý patriarchu počas celých
siedmich dní sprevádzal. Súčasťou delegácie zo Sýrie bol
aj Nader Haddad, kancelár patriarchu.

v tomto konflikte o život. Patriarcha pri
rokovaniach so štátnymi predstaviteľmi
Slovenska rokoval najmä o možnostiach
spolupráce pri udržaní kresťanov v ich
krajine. Obidvaja štátni tajomníci si
pozorne vypočuli myšlienky a plány patriarchu o vzájomnej spolupráci a prejavili
odhodlanie podporiť projekty, ktoré
napomôžu udržanie kresťanov na Blízkom východe, ako aj návrat presídlených
kresťanov do vlasti. Patriarcha navštívil aj
Apoštolskú nunciatúru na Slovensku, kde
ho prijal Mons. Giacomo Guido Ottonello, apoštolský nuncius na Slovensku.
V priateľskom rozhovore patriarcha s
nunciom spomínali na spoločných priateľov, keďže apoštolský nuncius pôsobil v
rámci diplomatických služieb Vatikánu v
rokoch 1985 – 1989 v Libanone.

LITMANOVÁ

BRATISLAVA
V piatok 2. augusta navštívil patriarcha
v Bratislave viacerých štátnych predstaviteľov Slovenskej republiky. Hneď
zrána prijal patriarchu osobitný vyslanec
Európskej únie pre podporu náboženskej
slobody vo svete Ján Figeľ. Na Ministerstve kultúry SR ho prijal v zastúpení
pani ministerky Ľubice Laššákovej štátny

tajomník Ivan Sečík a na Ministerstve
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR prijal patriarchu štátny tajomník
Lukáš Parízek. Na všetkých týchto stretnutiach pri rokovaniach dominovala téma
aktuálnej situácie v Sýrii a na Blízkom
východe. Vojna v Sýrii trvá už osem rokov
a vyše päť miliónov ľudí sa nedobrovoľne
stalo utečencami alebo presídlencami
z vlastnej krajiny, státisíce ľudí prišlo

V piatok podvečer sa delegácia presunula
na východ Slovenska, kde bol patriarcha
počas víkendu účastný na archieparchiálnej odpustovej slávnosti na hore
Zvir v Litmanovej. Spolu s vladykom
Jánom Babjakom SJ si prešiel celý areál
na hore Zvir a pozorne si vypočul sled
historických udalostí, ktoré sa udiali
na tomto najmladšom pútnickom mieste
Prešovskej archieparchie. V sobotu
3. augusta podvečer patriarcha koncelebroval archijerejskú svätú liturgiu. Tisíce
pútnikov, ktorí v nedeľu dopoludnia
zaplnili horu Zvir počas slávnostnej archijerejskej svätej liturgie, si mohli vypočuť
patriarchove slová počas homílie, v ktorej
skrze slová sv. Jána z Damasku upriamil
pozornosť na Máriinu veľkosť v Božom
pláne a na ochotu poslúchať a nechať
sa viesť Bohom. V závere slávnosti sa

www.casopisslovo.sk
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Peter Solej

Blaženosti Youssefovi relikvie našich blahoslavených hieromučeníkov Pavla Petra
Gojdiča a Vasiľa Hopka, ktoré si patriarcha uctil bozkom. Ako dar dostal aj dva
antimenziony, jeden historický s podpisom blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča
a druhý aktuálny od vladyku Jána. Taktiež
mu vladyka venoval medailu Jubilejného
roka Prešovskej archieparchie, pamätný
list a ikonu krásnobrodskej Bohorodičky
vyobrazenú na mramore. Patriarcha sa
vrúcne poďakoval a metropolitovi Jánovi
odovzdal ručný melchitský kríž a taktiež
antimenzion podpísaný patriarchom.
František Franko

patriarchovi poďakoval duchovný správca
hory Zvir Jozef Urvinitka a odovzdal mu
vyrezávanú ikonu litmanovskej Božej
Matky – Nepoškvrnenej čistoty.

V pondelok 5. augusta zavítal patriarcha
do sídla Gréckokatolíckej metropolitnej
cirkvi, do Prešova. Najprv absolvoval
prehliadku arcibiskupskej rezidencie
a Kaplnky sv. Jozefa Snúbenca. O 10.30 h
sa uskutočnila na pôde Gréckokatolíckej
teologickej fakulty Prešovskej univerzity
slávnosť udelenie Zlatej medaily Prešovskej univerzity patriarchovi Absimu.
Slávnosť otvoril svojím príhovorom dekan
fakulty Mons. prof. Peter Šturák, ktorý
privítal všetkých zúčastnených a v krátkosti oboznámil patriarchu s históriou,
pôsobením a aktuálnymi študijnými
programami fakulty. Arcibiskup metropolita Ján vo svojom príhovore vyjadril veľkú
radosť a nadšenie z prítomnosti patriarchu Youssefa na Slovensku a prítomným
priblížil niekoľko zaujímavostí z tejto
návštevy. Rektora Prešovskej univerzity Dr. h. c. prof. Petra Kónyu na tomto
slávnostnom akte zastupoval prorektor
pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie
kvality doc. Peter Adamišin. Prorektor vo
svojom príhovore zdôraznil, že na návrh
dekana Gréckokatolíckej teologickej
fakulty PU v Prešove Mons. prof. Petra
Šturáka rozhodla Vedecká rada Prešovskej
univerzity jednohlasne o udelení tejto
zlatej medaily. Vyzdvihol patriarchovu
činnosť vo vzdelávacej oblasti, pričom poukázal na množstvo publikovaných kníh
a článkov v oblasti patristiky, sviatostí,
kresťanskej spirituality a liturgickej reformy. Taktiež zdôraznil, že Jeho Blaženosť
zohráva nezastupiteľné miesto pri riešení
problémov v politicko-sociálnej oblasti
blízkovýchodných krajín. Po ocenení
evidentne dojatý patriarcha vo svojej
ďakovnej reči vyjadril veľkú radosť z toho,
že mohol navštíviť Slovensko a spoznať

Michal Sopko

PREŠOV

našu kultúru. Poďakoval metropolitovi
Jánovi za pozvanie a Prešovskej univerzite
za významné ocenenie. Zároveň celému
auditóriu priblížil históriu Melchitskej
gréckokatolíckej cirkvi a prítomných
vyzval k modlitbe za vojnou zmietanú
Sýriu. Po oceňovaní sa patriarcha so
sprievodom presunuli do Kaplnky sv.
Jozefa na arcibiskupskom úrade, kde
sa spoločne pomodlili šiestu hodinku.
Na záver odovzdal vladyka Ján Jeho

Možnosť spoznať krásy Slovenska mal
patriarcha v utorok 6. augusta, keď navštívil Pieninský národný park a zakúsil
aj plavbu plťou na Dunajci. V stredu
7. augusta, v záverečný deň návštevy,
prijal patriarchu na pôde Kňazského
seminára bl. P. P. Gojdiča jeho rektor otec
Vladimír Sekera-Mikluš, ktorý patriarchu
oboznámil s tým, ako prebieha kňazská
formácia v seminári.
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napíšte nám
spravodajstvo

Jakub Šimko
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ARCHIEPARCHIÁLNA SLÁVNOSŤ K BL. P. P. GOJDIČOVI
RUSKÉ PEKĽANY g Program slávnosti
v rodisku blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, ktorá sa konala
20. júla, otvoril Akatist k blahoslavenému, ktorý viedol spolu s bohoslovcami
rektor Kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča v Prešove otec Vladimír MiklušSekera.

V homílii dekan Gréckokatolíckej
teologickej fakulty Prešovskej univerzity
v Prešove prof. Peter Šturák ponúkol paralelu života proroka Eliáša a blahoslaveného vladyku Pavla, ktorí každý iným
spôsobom vo svojej dobe horlili za pravdu a spravodlivosť. Zároveň upozornil

Dominika Šimková

Vrcholom slávnosti bola archijerejská
svätá liturgia, ktorej predsedal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak
SJ. V úvode slávenia vladyku Jána priví-

tala starostka obce Jozefína Štofanová.
Na slávnosti sa zúčastnil aj protosynkel Košickej eparchie archimandrita
Jaroslav Lajčiak so sprievodom a kňazi
z blízkeho okolia.

V ŠAŠTÍNE PREBIEHAL LETNÝ
EPARCHIÁLNY TÁBOR
ŠAŠTÍN g Mládež Bratislavskej eparchie sa už po deviatykrát stretla na Letnom
eparchiálnom tábore, ktorý sa uskutočnil 14. – 19. júla. Témou tábora boli citáty:
„Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť“ (Mt 6, 33) a „Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň“ (Lk 18, 17). Program sa niesol v duchu
príbehu knihy Malý princ, ktorého sa deti snažili nájsť.
Takmer 80 mladých sa každý deň cez katechézy, prácu v skupinách a spoločné
čítanie ocitlo na inej planéte, kde sa dalo stretnúť s jednotlivými postavami knihy.
Vyvrcholením tábora bolo stretnutie s malým princom, ktorého deti objavili v sebe
samých. Bratislavský eparcha Peter Rusnák pobudol medzi deťmi skoro celý týždeň,
zapájal sa do aktivít a povzbudzoval deti neraz humorným spôsobom aj vo svojich
kázňach. (Marianna Ivanková)

na veľkú dôležitosť správnych postojov
kresťanov aj v dnešnej spoločnosti.
Počas záverečného myrovania bohoslovci
kňazského seminára spolu s prešovským
protopresbyterom otcom Rastislavom
Bakom viedli modlitbu Molebenu k bl.
P. P. Gojdičovi. Slávnosť spevom už
tradične sprevádzal aj miešaný spevácky
zbor Hlahol pod vedením dirigenta Tibora Krenického z farnosti Prešov-Sídlisko
3, ktorá je tiež zasvätená bl. vladykovi
Pavlovi. (Drahomíra Kolesárová)

SPEVÁCKY FESTIVAL
STAROSLOVIENČINY
NA STREDNOM
SLOVENSKU
TELGÁRT g Pod Kráľovou hoľou sa 20.
– 21. júla konal 25. ročník festivalu viachlasného chrámového a ľudového spevu Ozveny
staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou. Tento
rok sa predstavilo trinásť kvalitných speváckych telies.
Po celodennom sobotnom programe festivalu, ktorý sa konal na rozličných miestach
obce, festival vyvrcholil nedeľnou archijerejskou svätou liturgiou v cirkevnoslovančine
v miestnej Cerkvi Najsvätejšej Trojice. Slávil
ju bratislavský eparcha Peter Rusnák za účasti
kancelára otca Petra Sabola.
Festival je vonkajším prejavom povedomia, že
tri obce, ktoré sa nachádzajú na upätí Kráľovej hole – Šumiac, Telgárt a Vernár, nepodľahli stáročiami rôznym tlakom, ale si do dnešných čias uchovávajú vieru, obrad i dedičstvo,
ktoré priniesli svätí vierozvestcovia Konštantín-Cyril a Metod. (Martin Mekel)
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PREŠOV g Vo veku 69 rokov
si Pán 2. augusta povolal svoju
služobnicu sr. Jeremiu Júliu Galajdovú SNPM. Pohrebné obrady
boli slávené 5. augusta v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove.

VO VEĽKÝCH KAPUŠANOCH
SI UCTILI BL. P. P. GOJDIČA
VEĽKÉ KAPUŠANY g V Chráme blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča sa v nedeľu 21. júla konala eparchiálna
slávnosť Košickej eparchie na počesť blahoslaveného Pavla Petra
Gojdiča. Archijerejskú svätú liturgiu za účasti archimandritu
Jaroslava Lajčiaka, košického protosynkela, a kňazov Maďarského protopresbyterátu slávil košický eparcha Milan Chautur
CSsR. V kázni veriacich povzbudil príkladom blahoslaveného,
ktorého život nabáda k hlbokému prežívaniu duchovného života
a pevnosti vo viere.
Slávnosti predchádzala sobotná duchovná obnova a vystúpenie
svetoznámeho Akademického zboru Polytechnickej univerzity
vo Vroclavi v Poľsku. (Barnabáš Iván)
Helena Vislocká

Sestra Jeremia Júlia Galajdová sa narodila 15. júna 1950
v Nižnej Vladiči. Deväťročnú
základnú školu navštevovala
v obciach Vyšná Vladiča a Havaj.
Do kandidatúry sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie
v Prešove vstúpila tajne 29. októbra 1974. Doživotné rehoľné
sľuby zložila 29. novembra 1982 v Prešove. V roku 1982 ukončila
Štátnu zdravotnú školu v Prešove. Pracovala ako zdravotná sestra
v prešovskej nemocnici a neskôr v zubnej ambulancii na Základnej škole Zimná v Prešove. Zomierajúcim tajne sprostredkovávala
službu vyslúženia sviatosti zmierenia a pomazania chorých. Istý
čas vyučovala náboženstvo v gréckokatolíckych rodinách. V roku
1989 musela pre astmatické ochorenie odísť na invalidný dôchodok. V rokoch 2001 – 2005 vykonávala službu predstavenej domu
v Prešove. Večná jej pamiatka! (-snpm)

Štefan Keruľ-Kmec ml.

ZOMRELA SR. JEREMIA
GALAJDOVÁ

SPOMIENKA NA SV. GORAZDA
BRATISLAVA g Vo Sviatok svätých sedmopočetníkov sa 27. júla v Katedrále
Povýšenia svätého Kríža konala tradičná Spomienka na sv. Gorazda, ktorá
tvorí súčasť 30. svätogorazdovských dní na Slovensku.
Otváraciu svätú liturgiu slávil bratislavský protosynkel otec Vladimír Skyba.
V homílii poukázal na dielo solúnskych bratov a ich žiakov, ktoré malo v prvom rade evanjelizačný význam. Po liturgii sa prítomným prihovoril predseda
Matice slovenskej Marián Gešper a predseda Spoločnosti svätého Gorazda
Miroslav Holečko. Vo svojich príhovoroch zdôraznili význam veľkomoravskej
misie z národného, kultúrneho a vzdelanostného hľadiska.
Tretia časť programu patrila predstaveniu dramatického pásma Dúšok živej
vody, ktoré autorsky a režisérsky pripravil Peter Vrlík a v ktorom sa predstavili
členovia Matičnej divadelnej ochotníckej scény. Ochotníci, oblečení v dobových kostýmoch, predstavili niektoré udalosti zo života sv. Konštantína-Cyrila
a Metoda. Podujatie bolo ukončené spoločným agapé v priestoroch bratislavského eparchiálneho úradu. (-sg)

OKRUŽNÁ g Počas tretieho júlového
týždňa 15. – 19. júla sa konal už šiesty farský
tábor na tému Dovoľ Ježišovi vstúpiť do tvojho
príbehu. Pod vedením miestneho správcu
farnosti otca Mariána Feckaniča, Andrey Pecuchovej a animátorov 56 účastníci spoznávali príbehy biblických postáv a čnosti, ktorými
vynikali. Okrem svätých liturgií, katechéz či
práce v skupinkách nechýbali aktivity ako výroba pohľadníc, stavba lode, hry a výlet. (-ap)
MICHALOVCE g Michalovskí redemptoristi zorganizovali 15. – 19. júla denný detský
tábor Výcvikový tábor – Mladý redemptorista
v akadémii blahoslaveného Metoda D. Trčku.
Takmer štyridsať detí vo veku päť až dvanásť
rokov začínali každý deň rannou modlitbou,
po ktorej nasledoval zaujímavý program.
Počas jednotlivých dní týždňa sa deti mohli
od ornitológa dozvedieť o svete vtákov, pri
návšteve Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach si pozrieť časti ľudského tela
vo virtuálnej realite, ísť na výlet do košickej
zoologickej záhrady a dinoparku. Naučili sa
väčšej opatrnosti pri zaobchádzaní s ohňom,
spoznali povolanie policajta a pri vojakoch si
pozreli rôzne druhy zbraní či vyskúšali cvičenia, ktoré sú každodennou rutinou vojaka. Pri
odchode z tábora dostalo každé dieťa diplom
o absolvovaní výcvikového tábora a taktiež
kríž, ktorý im má pripomínať, komu patria.
(M. Dupnák)
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Peter Bročko
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CYRILO-METODSKÉ SLÁVNOSTI
FARNOSTI TRENČÍN

LITMANOVÁ g Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ 22. júla sprevádzal
pútnikov z Holandska pri návšteve pútnického miesta na hore Zvir. (ISPA)

TRENČÍN – PRIEVIDZA g Farnosť Trenčín, ktorej patrónmi sú sv. Cyril
a Metod, a filiálna obec Prievidza, ktorá je zasvätená sv. sedmopočetníkom,
oslávili počas júla svojich patrónov. V rozostavanej Cerkvi sv. Cyrila a Metoda
v Trenčíne, ktorý je prvým novým chrámom v Bratislavskej eparchii, slávil
7. júla bratislavský eparcha Peter Rusnák svätú liturgiu za účasti otca Petra Sabola, kancelára Bratislavskej eparchie, a miestneho farára otca Igora Cingeľa.
Slávnosť zakončilo spoločné agapé pre všetkých zúčastnených v priestoroch
cerkvi.

BRATISLAVA g Slovensko sa 25. júla prvýkrát začlenilo do európskej Svätojakubskej
cesty, ktorá nesie meno po Jakubovi, bratovi
sv. apoštola Jána. Dovtedy bola najvzdialenejšou časťou Svätojakubskej cesty Viedeň,
teraz sú to Košice. V Katedrále sv. Martina
v Bratislave slávil pri tejto príležitosti bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko svätú
omšu. (TK KBS)

Martin Kurcin

28. júla slávil vladyka Peter svätú liturgiu v mariánskom chráme v Prievidzi
za účasti bratislavského protosynkela otca Vladimíra Skybu a ďalších hostí. Vladyka Peter v homílii povzbudil k pravidelným stretnutiam s Kristom
a k volaniu: „Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami“, čo prinesie svetlo Krista.
Slávnosti predchádzala sobotná duchovná obnova, ktorej cirkevnoslovanskú
svätú liturgiu slávil otec Ján Burda SJ z Bratislavy. Obnovu zakončila modlitba
veľkej večierne s lítiou. (-ic)

VÝROČIA V SULÍNE
SULÍN g Pri príležitosti 140. výročia postavenia Chrámu sv. archanjela
Michala a 366. výročia založenia farnosti Sulín slávil v tomto chráme 28. júla
prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ archijerejskú svätú liturgiu.
V homílii poukázal na zmysel a potrebu navštevovať chrám a byť aktívne
prítomný na slávení liturgických obradov. Liturgický spev viedol miestny
chrámový zbor.
Slávnosť bola obohatená prítomnosťou miestnych hasičov a poľovníkov v uniformách so zástavami a dievčatami v krojoch. V závere slávnosti bol ocenený
Ján Hriňák, ktorý za svoju obetavú prácu cerkovníka dostal z rúk vladyku
pamätnú medailu a drevorezbu sulínskeho chrámu. (Pavel Sirotňák)

MOČENOK g 28. ročník celonárodného
festivalu kresťanského divadla Gorazdov
Močenok sa konal 21. – 28. júla. Návštevníci
mali možnosť navštíviť niekoľko divadelných predstavení, pracovať v tvorivých
dielňach, zúčastňovať sa na prednáškach,
absolvovať cyklotúru do Trnavy, pešie putovanie po ceste solúnskych bratov do Nitry,
prezrieť si filatelistickú výstavu s uvedením
príležitostnej poštovej pečiatky pod názvom
25. výročie požehnania Kaplnky sv. Gorazda
v Gorazdove, výstavu bábkovej tvorby či
absolvovať odborný seminár k problematike fungovania ochotníckeho kresťanského
divadla. (T. Ujlacký)

BRATISLAVA g Saleziáni dona Bosca
– Slovenská provincia prostredníctvom
Vydavateľstva DON BOSCO vydali 25. júla
ponuku bezplatnej aplikácie Tweetuj
s BOHOM (Tweeting with GOD), ktorá má
sprostredkovať odpovede na otázky o Bohu,
viere či kresťanstve. Aplikácia je dostupná
cez Google Play alebo App Store v slovenskej verzii a obsahuje viac ako dvesto
tweetov s rôznymi otázkami a odpoveďami,
ktoré vychádzajú z knihy Tweetuj s BOHOM. (P. Novák)
HERĽANY g Hľadaj radosť v Pánovi bola
téma spoločného detského letného tábora
farností Trebišov a Michalovce, ktorý sa
uskutočnil 28. júla – 1. augusta. 58 detí
a mladých v Kristovom Duchu posilňovali
svoj vzťah k Bohu i k blížnemu.
(J. Moščák)
LITMANOVÁ – ĽUTINA g Veriaci z gréckokatolíckej farnosti Dvorianky, ku ktorým
sa pridali veriaci z rímskokatolíckej farnosti
Kravany, putovali 30. júla do mariánskych
pútnických miest Prešovskej archieparchie
Litmanová a Ľutina. Program púte sa začal
krížovou cestou, ktorá vedie na horu Zvir,
pokračoval posvätným ružencom a slávením svätej liturgie. Nasledovala Korunka
Božieho milosrdenstva a modlitby za všetkých chorých s požehnaním náboženských
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CHOŇKOVCE g Pri príležitosti
610. výročia prvej písomnej zmienky o obci Choňkovce sa 4. augusta
v miestnom Chráme Zvestovania
Presvätej Bohorodičke konala
archijerejská svätá liturgia s posviackou novej kaplnky zasvätenej
Presvätej Bohorodičke. Okrem
košického eparchu a kňazov
z okolitých farností sa na slávnosti
zúčastnil miestny rodák bratislavský protosynkel Vladimír Skyba,
otec Roman Dutčák, súdny synkel
archieparchie Ternopoľ-Zborov
a otec Igor Zasijbida, duchovný
správca Mariánskeho duchovného
centra v Zarvanici.

Ladislav Kasar

610. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ
ZMIENKY OBCE CHOŇKOVCE

Jozefína Danková

Slávnosť pokračovala popoludní pri miestnom dome kultúry, kde bolo pri tejto príležitosti podpísané memorandum o spolupráci medzi obcou Choňkovce
a ukrajinskou obcou Zolotnyki, do ktorej spoločenstva patrí aj obec Zarvanica
a jej Mariánske duchovné centrum. (Richard Fučko)

ARCHIEPARCHIÁLNA SLÁVNOSŤ
V SEČOVSKEJ POLIANKE
SEČOVSKÁ POLIANKA g V Cerkvi sv. proroka Eliáša sa 19. – 21. júla konala
slávnosť Prešovskej archieparchie na počesť patróna chrámu a Presvätej
Bohorodičky z hory Karmel. Program slávnosti sa začal duchovnou obnovou
v piatok večer, v rámci ktorej sa veriacim prihovoril exorcista Košickej eparchie otec Ľuboslav Petričko na tému Duchovná radosť. V sobotu večer viedol
obnovu otec František Sochovič na tému Požehnanie v rodine.
V nedeľu ráno slávil svätú liturgiu miestny rodák otec Marek Valenčík. Program pokračoval príhovorom otca Mariána Kuffu na tému Istanbulský dohovor.
Slávnosť vyvrcholila svätou liturgiou, ktorú slávil humenský vikár otec Martin
Zlacký za účasti miestneho protopresbytera otca Petra Gavaľu a ďalších kňazov. Slávnostnú homíliu predniesol otec Marián Kuffa. Po liturgii sa prítomní
zúčastnili na sprievode obcou, aby prejavili jasný postoj za ochranu života.
(Ľuboš Pavlišinovič)

predmetov. V poobedňajších hodinách si
pútnici prezreli duchovné centrum v Ľutine
a pomodlili sa Moleben k Presvätej Bohorodičke. (G. Čverčko)
KLOKOČOV g Týždeň pred najväčšou
slávnosťou Košickej eparchie sa na pútnickom mieste 3. augusta stretli mariánski
ctitelia na fatimskej sobote, ktorej priebeh
organizoval Košický protopresbyterát.
Po modlitbe ruženca a tretieho času nasledovala katechéza, v ktorej otec Vojtech
Boháč ml., výpomocný duchovný farnosti
Košice-Staré Mesto, predstavil pútnické
miesto Máriapócs. Opísal jeho históriu
a putovanie originálnej ikony aj jej kópií.
Program pokračoval archijerejskou svätou
liturgiou, pri ktorej boli veriaci povzbudení
k autentickému prežívaniu vzťahu s Bohom.
(R. Fučko)
GABOLTOV g Na rómskej púti sa
4. augusta zúčastnili tisícky veriacich. Hlavným posolstvom 27. ročníka púte bola výchova v rodine a predovšetkým postavenie
matky a otca. Gréckokatolícka cirkev bola
zastúpená veriacimi z Hlinného, Snakova,
Malcova, Šarišského Jastrabia, ktorých
viedli duchovní otcovia Martin Mekel a Igor
Čikoš. Gréckokatolícki pútnici pripravili
pásmo svedectiev o obnovení manželských
vzťahov a osobných postojov voči Cirkvi
i svedectvá o oslobodení prostredníctvom
odpustenia. Svedectvá spevom sprevádzala
dievčenská kapela Av manca zo Snakova.
Svätú omšu celebroval arcibiskup Bernard
Bober, hlavným kazateľom bol Viktor Tomčany. (TASR, -mm)
TREBIŠOV g V priestoroch múzea
v Trebišove sa 4. augusta konala slávnostná
prezentácia knihy Gréckokatolícky chrám
v Trebišove, ktorej autorom je Peter Sklenčár. Počas podujatia vystúpil s prednáškou
o trebišovskom chráme predseda Spolku
sv. Cyrila a Metoda otec Michal Hospodár.
Slávnosť duchovne obohatil niekoľkými
skladbami Zbor sv. archanjela Michala,
ktorý pôsobí vo farnosti Trebišov. (M. Diheneščík)
MLYNÁROVCE g Približne osemdesiat
veriacich a rodákov z Mlynároviec putovalo
4. augusta ku Kaplnke Nanebovstúpenia
Pána. Za spevu Molebenu k Presvätej Bohorodičke a mariánskych piesní sa veriaci
zišli pri kaplnke, kde svätú liturgiu slávil
miestny správca farnosti otec Matúš Verba.
V homílii povzbudil veriacich, aby dávali
do rúk Boha i to málo lásky a prosili ho
o rozmnoženie, pretože každý je povolaný
rozdávať ju ľuďom okolo. (M. Verba)
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Mučeníci Adrián a Natália
Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie. (Mk 1, 11)
Vyznanie nebeského Otca pri krste Ježiša
v Jordáne nás vťahuje do hlbín tajomného
spoločenstva Najsvätejšej Trojice. V tomto
odhalení je zároveň výzva i pozvanie
Boha na adresu každého človeka, aby sme
sa stali účastní na tomto dialógu lásky:
„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného Syna, aby nezahynul nik,
kto v neho verí, ale aby mal večný život.“
Som teda Bohom milovaný, prichádza mi
v ústrety. Ako odpovedám tejto láske? Má
Boh aj vo mne zaľúbenie?
Liturgia: 2 Kor 5, 10 – 15, zač. 179; Mk 1, 9
– 15, zač. 2; každodenné antifóny; menlivé
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
27. august

Prepodobný Pimen
Poďte za mnou a urobím z vás rybárov
ľudí. (Mk 1, 17)
Ondrej, Šimon, Jakub a Ján. Rybári znalí
svojho remesla. Živili ním seba i svoje
rodiny. Táto práca ich mnohému naučila
a dávala im istotu živobytia. Odvahu
nasledovať Ježiša im dávala povesť o ňom,
ich osobná skúsenosť s ním, ktorá spolu
s vanutím Ducha pôsobila v ich otvorenom
a čistom osobnostnom charaktere. To
bol základ pre ich nasledovanie Ježiša,
s mnohými nepoznanými otáznikmi.
A oplatilo sa to! Vieš o tom, že aj ty si
pozvaný nasledovať Krista?
Liturgia: 2 Kor 5, 15 – 21, zač. 180; Mk 1, 16
– 22, zač. 3; každodenné antifóny; menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
28. august

Prepodobný otec Mojžiš Etiópsky
Viem, kto si: Boží svätý. (Mk 1, 24)
Nečistý duch pozná Ježiša a vie o jeho
poslaní. So strachom vyznáva a kladie
otázku: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?
Prišiel si nás zničiť?“ V tomto výroku je
zároveň skrytá aj podriadenosť diabla
a jeho obmedzená pôsobnosť. Aj diabol
je odkázaný vo svojej existencii na Boha
a činí len to, čo mu je dovolené. Aj on
musí Boha poslúchať („Mlč a vyjdi z neho!
... a s veľkým krikom z neho vyšiel.“).
Poznám aj ja Boží majestát? Bojujem
proti diablovým pokušeniam a zvodom
s pomocou Boha?
Liturgia: 2 Kor 6, 11 – 16, zač. 182; Mk 1, 23
– 28, zač. 4; každodenné antifóny; menlivé
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

manastirea-amd.ro

PONDELOK
26. august

ŠTVRTOK
29. august

Sťatie hlavy Jána Krstiteľa
Čo si mám žiadať? (Mk 6, 24)
Evanjelista Marek píše o vražde muža
(Jána Krstiteľa), ktorý miloval pravdu a žil
v zhode s ňou. Zaznamenáva bezprávie
Herodesa a Herodiady, do ktorého je
vtiahnuté mladé dievča, ktoré si pýtalo
radu od svojej matky. Tá si v urazenej
pýche žiada smrť nevinného namiesto
nápravy vlastného života. Aj v dnešnej
dobe sme svedkami „zabíjania pravdy“.
Ľudskej i Božej. Ježiš hovorí: „Na to som
prišiel na svet, aby som vydal svedectvo
pravde.“ Otázka pravdy stojí aj predo
mnou. Milujem ju a žijem v zhode s ňou?
Liturgia: Sk 13, 25 – 33a, zač. 33; Mk 6, 14
– 30, zač. 24; predobr. antif. a blaženstvá;
tropár, Sláva, kondák svätému, I teraz, podľa predpisu, ostatné svätému; myrovanie;
zdržanl. od mäsa (HS: 415; PZ: 399; HP: 432)

PIATOK
30. august

Patriarchovia Alexander, Ján a Pavol
Nový
Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia? (Mk 2, 18)
Starozákonný veriaci Izraelita poznal
modlitbu, pôst a almužnu. Všetky viedli
k posilňovaniu duchovného i telesného
zdravia a k sociálnej citlivosti k blížnym.
Ale zmysel dostávali až vo svetle viery
v Boha. Ich praktizovanie má niesť aj
racionálny podtext ukazujúci na význam,
vhodnosť a opodstatnenosť zvolených
prostriedkov vedúcich k cieľu. Zrieknutie
sa vlastného hriechu je základom ich
úspešného praktizovania a účinnosti Božej
milosti v našom živote.
Liturgia: 2 Kor 7, 10 – 16, zač. 184; Mk 2,
18 – 22, zač. 9; každodenné antifóny; menlivé časti z piatka; zdržanlivosť od mäsa
(HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
31. august

Uloženie pásu Presvätej Bohorodičky
Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia,
ktoré si požíval. (Lk 11, 27))
V tomto výroku sa zrkadlí obdiv ženy voči
Ježišovi. Cítime, že je ním natoľko okúzlená,
že to vyjadruje akoby závisťou voči matke,
ktorá Ježiša porodila, živila a vychovala,
ktorá môže byť naň patrične hrdá.
V odpovedi Ježiša znie: „Zaiste! “ (materstvo
je darom i poslaním ženy), ale on nás vedie
ešte ďalej: „Blahoslavení sú tí, čo počúvajú
Božie slovo a zachovávajú ho.“ Aký je môj
pohľad na ženy, na ich materstvo, ako
počúvam a žijem Božie slovo?
Liturgia: 1 Kor 1, 26 – 29, zač. 125b; Mt 20,
29 – 34, zač. 82 (rad.); Hebr 9, 1 – 7, zač. 320;
Lk 10, 38 – 42. 11, 27 – 28, zač. 54 (Bohorodičke); predobr. antifóny a blaženstvá; menl.
časti sviatku (HS: 417; PZ: 400; HP: 433)

NEDEĽA
1. september

12. nedeľa po Päťdesiatnici
Začiatok cirkevného roka
Prepodobný Simeon Stĺpnik
Duch Pána je nado mnou. (Lk 4, 18)
Logika argumentácie človeka je niekedy
ťažko pochopiteľná. Viackrát som
sa stretol s tvrdením: „Keby bol Boh
spravodlivý, tak by sa mi zle nevodilo,
nebol by som vo väzení.“ Dovolávame sa
Božej spravodlivosti, ktorá má našu tvár.
Spravodlivosti, ktorá má byť uplatňovaná
na iných, ale k nám má byť nekonečne
zhovievavá a milosrdná. Na otázku:
„Pýtal si sa Pána Boha pred tým, ako si
šiel kradnúť (vydierať, niekoho biť, opíjať
sa..., robiť zlo), na to, či je to spravodlivé,
prosil si ho o požehnanie seba i tých
druhých, modlil si sa...?“ odpoveď znie:
„Nie.“ Na otázku: „Keby ti Boh zabránil
konať všetko, čo sa ti páči, keby ti nedovolil
ísť, kam chceš..., keby ťa zbavil osobnej
slobody, bol by si šťastný?“ je odpoveď
podobná. Teda nechceme sa zbaviť slobody,
ale chceme sa vyhnúť zodpovednosti. Ak sa
po našom zlom rozhodnutí alebo skutku
dostavia bolestné alebo smutné dôsledky,
vtedy za to môže Boh, hoci rozhodnutie
bolo naše. V kontexte Izaiášových slov sa
môžeme pýtať i seba samého: „Aký duch
veje nado mnou? Je to Boží Duch alebo
duch zla?“ Lebo aký duch ma napĺňa, taký
je i môj život.
Liturgia: 1 Kor 15, 1 – 11, zač. 158; Mt 19, 16 –
26, zač. 79 (radové); 1 Tim 2, 1 – 7, zač. 282;
Lk 4, 16 – 22a, zač. 13 (Indiktu); Kol 3, 12
– 16, zač. 258; Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (prep.);
hlas 3; tropár z hlasu, z Indiktu a prepodobnému, kondák z hlasu, Sláva, kondák
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prepodobnému, I teraz, z Indiktu; ostatné
z Indiktu a prepodobnému (HS: 145, 262,
188; PZ: 99, 232, 145; HP: 100, 247)

PONDELOK
2. september

Mučeník Mamant
Ty si Boží Syn! (Mk 3, 11)
Stretnutie s Kristom privádza nečistých
duchov do úžasu a núti ich ohlasovať jeho
božstvo. Poklonou mu vyznávajú svoju
podriadenosť. Aj keď sa diabol vo svojej
pýche proti Bohu búri, je v tejto svojej
vzbure bytostne od Boha závislý. Jeho
činnosť zla a smrti je limitovaná rozsahom,
ktorý mu je jeho Stvoriteľom umožnený.
Diablove túžby, pýcha a moc nikdy
nepresiahnu Boží majestát. Podobne to je
aj s človekom. Hoci si myslí, že Boha niet
alebo ho nepotrebuje, predsa je bytostne
vo všetkom od neho závislý.
Liturgia: 2 Kor 8, 7 – 15, zač. 186; Mk 3, 6
– 12, zač. 11; každodenné antifóny; menlivé
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
3. august

Hieromučeník Antim
Potom vystúpil na vrch. (Mk 3, 13)
Motívy ľudí, ktorí sa snažia vystúpiť
na nejaký vrch, sú rôzne. Niekto tam ide
kvôli pohľadu na prírodné scenérie, iný
pre posilnenie vôle a fyzickej kondície,
ďalší kvôli prestíži a pod. Úmerne
náročnosti cieľa by mala predchádzať
zodpovedná príprava a zhodnotenie
možností na jeho dosiahnutie. Ježiš často
odchádza na vrch do samoty modliť sa.
Vodí tam aj apoštolov, aby sa v tichu
profilovali pre službu evanjelizácie. Aj
nás volá do výšin ducha, aby sme sa s ním
v modlitbe osobne stretli.
Liturgia: 2 Kor 8, 16 – 9, 5, zač. 187; Mk 3,
13 – 19, zač. 12; každ. antifóny; menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
4. september

Hieromučeník Babylas
Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí..., nemôže obstáť. (Mk 3, 24)
História hovorí o neustálej snahe ľudí
vytvárať spoločenské celky, v ktorých si
vládcovia upevňujú moc a budujú svoj
osobnostný majestát. Súbežne s tým
ide však i demolácia týchto politických
útvarov. Pramení to z nespokojnosti
ľudí a v snahe vytvoriť čosi iné, relatívne
lepšie. Ježiš poukazuje na dôležitosť
jednoty – i osobnostnej. Vieme, aký je
ťažký stav človeka trpiaceho schizofréniou.
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na každý deň

Nemôžeme súbežne slúžiť Bohu aj
diablovi – to vedie k záhube.
Liturgia: 2 Kor 9, 12 – 10,7, zač. 189; Mk 3,
20 – 27, zač. 13; každ. antifóny; menlivé
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
5. september

Prorok Zachariáš, otec Jána Krstiteľa
Kto je moja matka a moji bratia?
(Mk 3, 33)
Pokrvná príbuznosť je aj v dnešnej dobe
dôležitá. Plynú z nej určité privilégiá
i povinnosti. Ale sama osebe nie je
zárukou harmonických vzťahov ňou
zviazaných osôb. Máme poznanie
o množstve smutných vzťahov a udalostí
aj medzi pokrvne najbližšími. Ježiš hovorí
o duchovnej kvalite človeka, prameniacej
z činnej viery v Boha a povyšuje tento
vzťah na adoptívne príbuzenstvo: „Lebo
kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja
sestra, i matka.“ Som nositeľom živej viery
v Trojjediného?
Liturgia: 2 Kor 10, 7b – 18, zač. 190; Mk 3,
28 – 35, zač. 14; každ. antifóny; menlivé
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
6. september

Spomienka na zázrak archanjela Michala v Kolosách
Kto má uši na počúvanie... (Mk 4, 9)
Mnoho ľudí sa podobá turistovi, čo nesie
na pleciach ruksak, a nevie, čo v ňom
má. Kráča umorený bez cieľa svetom
a neustále frfle. Vidí úspech iných, ich
nadanie, bohatstvo, závidí im vzťahy
– pomaly všetko, čo majú a čím sú. Len on
je „Bohom zabudnutý, nešťastný chudák“.
Takto plynú uplakané dni a roky jeho
života. A mohli byť iné. Stačilo sa pozrieť
do vlastného batoha a našiel by v ňom
všetko potrebné pre šťastie. Nie som aj
ja nositeľom pre lenivosť neobjavených
talentov a mŕtvej viery?
Liturgia: 2 Kor 11, 5 – 21a, zač. 192; Mk 4, 1 – 9,
zač. 15; každ. antifóny; menl. časti z piatka;
zdržanl. od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
7. september

Obdobie pred sviatkom Narodenia
Presvätej Bohorodičky
Sobota pred Povýšením
Mučeník Sózont
Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu.
(Mt 22, 16)
V tomto výroku z úst farizejov – židovských
teológov – je vyjadrené krásne vyznanie
k osobe Ježiša. A predsa jeho autori boli

pred pravdou uzatvorení. Podobne ako
Pilát, ktorý stál pred stelesnenou pravdou,
a predsa nad ňou vynáša výrok neprávosti
a smrti, aj keď mu Ježiš zdôrazňuje: „Ja
som sa na to narodil a na to som prišiel
na svet, aby som vydal svedectvo pravde.
Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas.“
Vidíme, že je veľký rozdiel pred pravdou
stáť a podľa pravdy žiť.
Liturgia: 1 Kor 2, 6 – 9, zač. 126; Mt 22, 15 – 22,
zač. 90; predobr. antifóny a blaženstvá;
tropár, Sláva, I teraz, kondák obdobia pred
sviatkom; ostatné zo soboty pred Povýšením
(HS: 263, 267; PZ: 233, 238; HP: 249, 254)

NEDEĽA
8. september

13. nedeľa po Päťdesiatnici
Narodenie Presvätej Bohorodičky
Nedeľa pred Povýšením
Mária si vybrala lepší podiel. (Lk 10, 42)
Poznáme to: denne stojíme pred
množstvom volieb a rozhodujeme sa pre
niektorú z nich. Niekedy je to jednoduché:
keď ide o skutočnosti, ktoré majú v našej
hierarchii jasné začlenenie. Ináč je to pri
túžbach smerujúcich k viacerým možným
cieľom súčasne, ale voľba môže byť len
pre jeden z nich. Niektoré voľby môžu
zásadne určiť ďalší spôsob smerovania
nášho života. Voľba medzi správnymi
možnosťami má za následok dobro. Je
smutné, keď je voľba nesprávna (keď si
vyberáme zlo). Preto je dôležité, aby sme
správne rozlišovali medzi kvalitou vecí
a skutočností, medzi dobrom a zlom,
aby nám zbytočne nemuseli tiecť slzy
sklamania a bolesti. Obe sestry si zvolili
dobré ciele: Marta službu lásky blížnym
(v obsluhe a pohostení), Mária si sadla
k Ježišovi a počúvala ho (plnila svojho
ducha Božím slovom). Ježiš tu však
hovorí o lepšom rozhodnutí. Aj nás Ježiš
pozýva do svojej školy, aby sme vedeli aj
spomedzi dobrých vecí vyberať tie lepšie.
Sväté písmo je osobným dialógom Boha
s človekom. Ako často ho vyberám, čítam,
počúvam ho a uvažujem o ňom, aby som
lepšie porozumel Bohu, ľuďom, veciam,
svetu i sebe?
Liturgia: 1 Kor 16, 13 – 24, zač. 166; Mt 21,
33 – 42, zač. 87 (rad.); Flp 2, 5 – 11, zač. 240;
Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54 (Bohorodičke); Gal 6, 11-18, zač. 215; Jn 3, 13 – 17,
zač. 9 (nedeľa pred Povýšením); hlas 4;
predobr. antifóny a blaženstvá; tropár z hlasu a z Narodenia, Sláva, kondák z hlasu,
I teraz, z Narodenia; ostatné z Nedele pred
Povýšením a z Narodenia (HS: 147, 264,
268; PZ: 100, 234, 238; HP: 101, 250, 255)
Emil Turiak
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pre deti

detská

Pre Kráľa
Nedočiahnem
...

... iba
zvnútra. Pozri sa! Čo
to tam stvárajú?
Asi tie
dvere
chcú
otvoriť.

Hej! Čo to
robíte?

Chceme
sa dostať
dovnútra.

To nemôžete.

To sú kráľovské
dvere.
Sú iba
pre kráľa?

A
prečo?

Koho?

Pána Ježiša.

V istom
zmysle áno.

Okrem bežných vstupných dverí do chrámu alebo sakristie vo východných chrámoch nájdeme aj ďalšie tri, ktoré sa
otvárajú len pri istých príležitostiach.
Dve sa volajú diakonské (na pravej
a ľavej strane ikonostasu) a v strede
sú väčšie – cárske dvere. Najdôležitejšie sú práve tie v strede. Otvára ich
a prechádza nimi iba diakon, kňaz
alebo biskup v čase slávenia svätej
liturgie alebo pri iných liturgických
modlitbách, alebo obradoch.

Ahoj, deti,
ťažko povedať, kto prvý vynašiel dvere.
No dôležitejšie je to, prečo ich vymyslel.
Dôvodov bolo určite viac: zachovanie
súkromia a pokoja, udržanie tepla alebo, naopak, chladu či čistoty, bariéra,
úkryt a ochrana. V každom prípade
dvere priniesli ľuďom väčší komfort
bývania a práce. Stretávame sa s nimi
v každej budove. Vyrobené sú z rôznych materiálov, rôznej veľkosti a rozličný je aj mechanizmus ich otvárania.

Otvorené
Dvere symbolizovali vstup do najdôležitejšieho priestoru. Keď sa otvoria kráľovské dvere, naznačujú otvorené brány
raja. No nielen to. Pozývajú nás otvoriť si
srdce na to, čo budeme prežívať vo
chvíľach spoločného slávenia eucharistie, vstúpiť do Božích tajomstiev narodenia, života, ukrižovania aj vzkriesenia nášho Pána. To všetko sa sprítomňuje za dverami vo svätyni
chrámu počas svätej liturgie.
Prechádzanie cez otvorené
dvere je aj symbolom prechodu zo smrti do života, zo starého života do nového, z materiálneho do duchovného.
Úloha: Spočítaj dvere vo vašom
chráme a všimni si, čo je zobrazené na dverách vášho ikonostasu.

Tieto dvere otvára iba kňaz,
keď sa majú zjaviť tajomstvá
najväčšieho Kráľa na svete.

Zatvorené
Na cárskych (alebo kráľovských) dverách
sa najčastejšie zobrazuje zvestovanie –
archanjel Gabriel s Presvätou Bohorodičkou vo chvíli, keď jej oznamuje, že sa
stane matkou nášho Spasiteľa. Zatvorené
dvere v náboženskej symbolike ukazujú
na panenstvo Presvätej Bohorodičky, na
to, že jej áno Bohu nám otvára zatvorené dvere raja.
Úloha: Na webovej stránke Slova
si v sekcii pre deti nájdeš vystrihovačku kráľovských dverí so
zvestovaním. Vytlač si ju,
vymaľuj, doplň, pre čo otváraš
svoje srdce a pred čím si ho
potrebuješ strážiť a chrániť.
Jednotlivé časti vystrihni a zlep
podľa pripojeného návodu.

Prorok

Prorok Ezechiel mal videnie. Pán ho priviedol do
rozostavaného mesta, cez ktoré ho sprevádzal istý
muž. V ruke mal meračskú palicu a premeriaval nádvoria a brány. Keď prišli k bráne obrátenej na východ, od východu
prichádzala velebnosť Izraelovho Boha. Vtiahol do domu cez bránu a dom sa naplnil Pánovou velebnosťou. Vtedy
mu povedal:
„Syn človeka, to je to (4) pre môj (6) a miesto pre (1) mojich (5); tu chcem (3)
1 – stopy
naveky uprostred (2) synov.“ (Ez 43, 7)
2 – Izraelových
3 – bývať
Úloha: Do citátu zo Starého zákona z Knihy proroka Ezechiela správne doplň chýbajúce slová.
4 – miesto
5 – nôh
6 – trón

Píše a kreslí
Dada Kolesárová.

Odtiaľ
ich neotvoríš,
...

Príbehy poslušníka
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JUBILEÁ KŇAZOV
Stanislav Diheneščík, výpomocný duchovný
Bratislava-Staré Mesto – 10. september – 25
rokov kňazstva; Emil Turiak, protopresbyter,
farár v Žiline – 10. september – 25 rokov
kňazstva; Mikuláš Pružinský, právo nosiť
nábederník, výpomocný duchovný farnosti
Prešov – 12. september – 80 rokov života;
Jozef Vaszily, protojerej, farár farnosti Čierna
nad Tisou – 18. september – 50 rokov života;
Jozef Duda, výpomocný duchovný farnosti
Lipany – 23. september – 40 rokov kňazstva
Nech Pán žehná vaše kroky
a udelí vám svoj pokoj.
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
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oznamy

Krista zveľaďuje našu farnosť. Vďaka Bohu,
otče, za vašich ctených rodičov, ktorí vám dali
život. Srdečne vám blahoželáme k životnému
jubileu – 40 rokom života – a od nášho Spasiteľa vyprosujeme nevyčerpateľný prameň
Božích milostí a ochranu Presvätej Bohorodičky. Na mnohaja i blahaja lita!
s vďačnosťou vaši veriaci z farnosti VranovJuh a rodinnej oblasti
Krásne životné jubileum
22. augusta oslávi pán
Július Dado, rodák z Krupiny, bývajúci v Humennom. Vyprosujeme ti
veľa Božích milostí, darov
Svätého Ducha, lásky,
zdravia, pokoja a ustavičnú ochranu Presvätej
Bohorodičky. Na mnohaja i blahaja lita!
manželka Helena, príbuzní a známi

Jubilanti – august
50 rokov: Mária Munčáková, Brezina
60 rokov: Marián Čuj, Kojšov; Anna Daňová,
Okružná; Milan Girovský, Zemplínska Teplica;
Juraj Kicák, Vysoká nad Uhom; Marianna
Miňová, Sečovce; Jaroslav Olejár, Košice
70 rokov: Ing. Bartolomej Boronkaj, Poša; Miroslav Iľko, Sečovská Polianka; Mária Ivanová,
Rudlov; Ing. Jozef Novikmec, Zemplínska
Teplica; Mária Paľovčíková, Trhovište; Mária
Pavlíková, Družstevná pri Hornáde; Agnesa
Petríková, Davidov
75 rokov: Mária Gadušová, Banské; Mária
Hlavnová, Vranov nad Topľou; Mária Terkaničová st., Matiaška; František Tomáš, Jastrabie;
Juraj Vatraľ, Svidník
80 rokov: Mária Fenčáková, Vranov-Juh;
MUDr. Elena Ilečková, Pezinok; Mária Timočková, Sobrance; Katarína Varhoľová, Poprad
85 rokov: Anna Hotovčinová, Sačurov;
MUDr. František Lakatoš, Vranov nad Topľou;
Irena Lučková, Porúbka; Irena Molnárová,
Michalovce
90 rokov: Mária Makšinová, Sačurov
95 rokov: Anna Olšavská, Bunkovce
BLAHOŽELÁME
Drahý náš duchovný otec
Matúš Čekan, ani sa nám
veriacim nechce veriť, že
s Božou pomocou sa dá aj
nemožné. Pred desiatimi
rokmi, keď ste k nám prišli,
otec Matúš Čekan, ako
nový správca farnosti, miesto slúženia liturgií
bola škola a vaším bývaním panelák. Vďaka
trojjedinému Bohu, ktorému sme svoje prosby prednášali a prednášame cez moleben,
ktorý ste vy zostavili patrónovi našej farnosti
svätému pátrovi Piovi, sa nemožné stalo
možným. Namiesto triedy, kde sa slávilo,
chvála Bohu, máme chrám, a namiesto
paneláka faru, ktorá je pred kolaudáciou.
Ďakujeme za veľký dar kňaza, ktorý svojou
skromnosťou, šetrnosťou, pracovitosťou,
povzbudivým príkladným životom, pastoračnou starostlivosťou a ohlasovaním živého

OZNAMY
Pozvánka na kurz písania ikon
26. – 31. augusta sa uskutoční šestdňový
kurz písania svätej ikony Krista Pantokratora pod vedením majstra ikonopisectva
Theodorosa Papadopoulosa. Kurz je vedený
v anglickom jazyku s prekladom do slovenského jazyka. Bližšie informácie a prihlásenie na kurz.ikonografia@gmail.com, Lucia
Jurgová, 0905 849 738
Pozvánka na teologický kongres
Bratislava sa v závere leta stane hlavným
mestom teológie. 28. až 31. augusta sa tu
bude konať veľký medzinárodný teologický
kongres o nádeji, ktorý priláka viac ako 220
odborníkov od Litvy po Maltu. Slovensko
doposiaľ neorganizovalo teologické podujatie v takomto rozsahu, nebude chýbať ani
kresťansko-židovský dialóg, zaujímavá bude
účasť renomovaných odborníkov z celého
sveta, ktorých aktivity svedčia o živosti a aktuálnosti teológie pre bežný život.
Púť Hnutia Svetlo – život
Hnutie Svetlo – život na Slovensku a Kruciáta oslobodenia človeka pozýva na 10.
celoslovenskú púť k hrobu Božieho sluhu
otca Františka Blachnického, zakladateľa
hnutia a kruciáty v poľskom Kroscienku nad
Dunajcom, ktorá sa uskutoční 31. augusta.
Témou stretnutia je Vyslobodení a vyslobodzujúci. Program sa začína v dolnom
kostole o 09.30 h a vyvrcholí svätou omšou

o 16.00 h. V programe púte bude aj modlitba,
adorácia, svedectvo živého svedka, chodník
Cesta nového človeka, osobné stretnutia
a rozhovory.
Pozvánka na adoráciu rodín
Miesto konania: celé Slovensko
Milí priatelia, pozývame vás aj vašu farnosť
zapojiť sa do adorácie rodín za rodiny. Ide
o celoročnú štafetovú modlitbu. Jej myšlienkou je, aby sa každý deň kalendárneho roka
2019 v nejakej inej farnosti, reholi na Slovensku konala nepretržitá dvanásťhodinová
modlitba pred vyloženou Eucharistiou so
spoločným úmyslom modliť sa za naše rodiny. Modlitba sa koná pod záštitou Familiae
Locum Rodinkovo, v spolupráci s farnosťami, rehoľnými komunitami a kresťanskými
organizáciami na Slovensku. Ak by vám pre
túto modlitbu za rodiny zahorelo srdce a mali
by ste túžbu priniesť ju aj do vašej farnosti,
stačí ak vyplníte nezáväzný formulár a my
vás budeme kontaktovať a informovať o ďalších krokoch. Informácie nájdete na stránke
www.adoraciarodin.sk. Spojme sa spoločne
v modlitbe za naše rodiny, ktoré to tak veľmi
potrebujú.
s vďakou vaše Rodinkovo
Pozvánka na duchovné cvičenia
Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Nitre pozývajú 18. – 21. septembra
na duchovné cvičenia, ktoré povedie otec
Max Kašparů. Viac informácií: 037/6930031,
www.misionari.sk
INZERCIA
Umelecká výmaľba chrámov, obnova fasád
a reštaurovanie. Pozlátenie a postriebrenie
liturgických predmetov. Zľava z ceny. Tel.:
035/659 31 39, 0905 389 162, www.reart.eu
_______________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové
strechy. Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209,
mejl: svestav@stonline.sk
_______________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagnetický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých systémov. Tel.: 057/442
18 28; 0907 268 344
Viac o inzercii nájdete na
casopisslovo.sk /redakcia/.

Hľadáme priateľa Slova – PARTNERA
(podnikateľa či firmu),
ktorý so Slovom uzavrie dlhodobú zmluvu
o reklamnom partnerstve a bude
pravidelne mesačne prispievať.

Viac na casopisslovo.sk/priatelia/
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TV LUX

J26.08. (pondelok) 09.25 Godzone magazín
14.10 Non admis – dokument 14.25 Tanzánia:
Sme statoční 22.00 Viera v Rusku: Oleg Senin,
kázeň v tme – dokument 2

J27.08. (utorok) 08.20 Ichtis: Antivírus pre deti
16.35 Smer Velehrad 17.30 Doma je doma
20.25 Arménska genocída 20.55 Gréckokatolícky magazín (GkM)
J28.08. (streda) 01.20 Poltónklub: Peter Milenky band 03.15 Akatist 16.05 GkM R 16.25
Blahorečenia Titusa Zemana 20.05 Povolanie
laik: Modlitby matiek
J29.08. (štvrtok) 03.15 Quo vadis s Maxom
Kašparů 04.00 GkM R 15.00 Svätá omša z hory
Butkov 20.05 Klenotnica: Posolkyňa Božej lásky
J30.08. (piatok) 10.10 Z prameňa 16.35 Eucharistické zázraky 16.55 Godzone magazín 17.30
Doma je doma 20.30 Svätá Jana z Arku: Pod
vlajkou viery
J31.08. (sobota) 10.10 GkM R 14.00 Akatist
16.00 Slovo Božie podľa Jána 17.00 Deväť
dní v kóme: Príbehy písané životom 2 20.30
Kateri – film 2
J01.09. (nedeľa) 08.35 GkM R 16.00 Slovo v obraze: Svätí košickí mučeníci 23.05 Quo vadis
s Maxom Kašparů
J02.09. (pondelok) 07.40 Týždeň s: Gréckokatolícka farnosť Kolonica 08.20 Gigi, Božia
princeznička (1) 10.10 Z prameňa 14.35 Milosrdenstvo – dokument
J03.09. (utorok) 16.05 Nádej pre Ugandu –
dokument 16.30 Manželstvo – dokument 17.30
Doma je doma 20.25 V kontexte: Muža a ženu
ich stvoril 20.55 Gréckokatolícky magazín
21.15 Chorvátsko: Nepoddajný kardinál –
dokument

J04.09. (streda) 08.20 Gigi, Božia princeznička
(3) 16.05 Eucharistické zázraky 16.30 Haiti –
seminár v stanoch – dokument 20.20 PKP
J05.09. (štvrtok) 10.10 Z prameňa 16.30 Večera
u Slováka 17.00 Spolu 17.30 Doma je doma
21.10 Hudobné pódium 21.50 Povolanie laik:
Kamaráti
J06.09. (piatok) 08.55 GkM R 16.25 Vzťahy (1)
16.55 PKP 17.00 Kulmenie 20.30 Svätá Anna:
Matka Panny Márie 22.00 Deväť dní v kóme
J07.09. (sobota) 08.30 PKP 09.05 Univerzita
tretieho veku: Židovské spirituality 10.00 Svätá
omša z Košíc 14.00 Akatist 16.00 Fatimská
sobota 19.00 PKP R 20.20 Krajina tieňov – film
J08.09. (nedeľa) 08.40 GkM R 10.10 Svätá omša
z Topoľčian 16.05 Spojení oceánom 19.00
Katechéza 20.30 Duchovná poradňa
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J25.08. (nedeľa) 06.05 Bol som mimo: Peter Lipták – svedectvo 07.10 Řeckokatolický magazín
(ŘkM) R 16.00 Bůh v Krakově
J26.08. (pondelok) 17.30 Jižní Afrika: Rozsévání
v slzách 22.40 Země neočekávaného: Papua
Nová Guinea
J27.08. (utorok) 11.45 Bible pro nejmenší:
Josefovi bratři 21.40 Řeckokatolický magazín
23.30 Egypt – Stigmatizovaný křížem
J28.08. (streda) 10.45 Se salesiány na jihu Madagaskaru 16.00 Zachraňme kostely (5) 20.00 Jan
Pavel II. a pád komunismu
J29.08. (štvrtok) 11.45 Bible pro nejmenší: Mojžíš – podivný oheň 13.15 Mnišství – příběhy lidí
a pouští 16.30 ŘkM R 00.05 Na jedné lodi (4)
J30.08. (piatok) 11.45 Bible pro nejmenší: Mojžíš
před faraonem 14.30 Indonésie: Povolání žít
spolu 18.20 Bible pro nejmenší
J31.08. (sobota) 08.10 Mosambik – Cipriano
14.40 Sestry v akci 17.00 Angola: Nepřestanu
chodit ulicemi 18.00 První křesťané
J01.09. (nedeľa) 08.00 Soňa – dokument 09.25
Dokonalá radost 18.15 Hermie a přátelé: Kdo to
tu vlastně řídí? 19.20 Víra do kapsy
J02.09. (pondelok) 06.05 Adopce nablízko:
Afrika, země mnoha tváří 12.50 Plnou parou
do srdce Beskyd – film 22.10 Myanmar: Kačjinský stát
J03.09. (utorok) 09.20 Skryté poklady: Vladimír
13.20 Smírčí kříž 14.35 Náš dům v kosmu –
ekologie a bioetika (2) 20.55 Řeckokatolický
magazín
J04.09. (streda) 07.45 Dopis z Indie – dokument
08.35 Zapomenuté Čako – dokument 10.45
Klauzura – dokument 23.00 První křesťané:
Mniši, panny a poustevníci
J05.09. (štvrtok) 09.05 Mosambik, svědek víry
– dokument 13.00 Návštěva papeže v Mozambiku: Mnišství – příběhy lidí a pouští
J06.09. (piatok) 08.40 Návštěva papeže
v Mozambiku: Návštěva nemocnice v Zimpeto
09.55 Mše svatá na stadionu v Zimpeto 12.55
Mosambik – Cipriano
J07.09. (sobota) 14.30 První křesťané: Křest
Barbarů 15.00 Návštěva papeže na Madagaskaru: Setkání s biskupy Madagaskaru v katedrále
v Andohalo
J08.09. (nedeľa) 06.15 ŘkM R 08.55 Návštěva
papeže na Madagaskaru: Mše svatá v areálu Soamandrakizay 14.05 Návštěva papeže na Madagaskaru: Návštěva Města přátelství v Akamasoa
LUMEN

JNedeľa 06.05 Modlitba prvej hodinky
J24.08. (sobota) 09.30 Kláštory a rehoľný život:
Nemecký rád v čase svetových vojen 18.00
Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova 20.15 Od ucha k duchu: Mesiac s pápežom
Františkom
J27.08. (utorok) 20.00 Papiáš a Barnabášov list.
Hosť: Ján Krupa

J31.08. (sobota) 09.30 Kláštory a rehoľný život:
Súčasné hlavné sídlo a štruktúra Nemeckého
rádu 20.15 Od ucha k duchu: Božie zázraky,
ktoré vyriešili ľudské problémy. Hosť: František
Trstenský
RTVS
JEDNOTKA

J27.08. (utorok) 04.10 Kultúrne dedičstvo:
Piszoryho palác R
DVOJKA

JSobota 08.55 Božie domy s Vandalom
J24.08. (sobota) 08.55 Božie domy s Vandalom
J25.08. (nedeľa) 07.10 Božie domy s Vandalom
18.00 Príbehy spod Karpát R 19.40 Slovo 00.50
Slovo R
J28.08. (streda) 15.25 História jedného dokumentu R
J30.08. (piatok) 09.10 Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku: Spišský hrad R 14.00 Matej
Bel – duchovný dokument R
J31.08. (sobota) 08.55 Božie domy s Vandalom
J01.09. (nedeľa) 07.15 Božie domy s Vandalom
09.50 Mlyny na Slovensku – dokumentárny
film R 11.55 Rodiská a doliny – dokument R
13.30 Televízny posol 19.40 Slovo 01.00
Slovo R
J02.09. (pondelok) 13.00 Televízny posol 13.30
Cesta
J04.09. (streda) 09.20 Karpatský miestopis: Hora
Pikuj
J07.09. (sobota) 10.00 Svätá omša z Dómu svätej Alžbety pri príležitosti 400. výročia smrti
košických mučeníkov 22.05 Unášaní búrkou:
Nebudeš mať iných bohov okrem mňa 23.05
Unášaní búrkou: Nevezmeš meno Pána, svojho
Boha
J08.09. (nedeľa) 11.00 Svätá omša zo Smoleníc
na sviatok Narodenia Panny Márie 14.10 Slovo
14.15 Orientácie 00.05 Slovo R
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa 08.05 Hosť nedeľného rána
J25.08. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby Božie
z Rankoviec
J01.09. (nedeľa) 09.05 Kresťanská nedeľa
J08.09. (nedeľa) 09.05 Kresťanská nedeľa
RÁDIO REGINA

JPondelok 17.05 Viera v živote
JUtorok 10.05 Božie mlyny R (Východ) 20.00
Duchovné horizonty R
JSobota 05.00 Ekuména vo svete 18.15 Ekuména vo svete R
JNedeľa 06.05 Rádio Vaticana 06.15 Božie mlyny (Východ) 17.05 Duchovné horizonty 17.50
Rádio Vaticana R
RÁDIO DEVÍN

JNedeľa 07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra
Zmena programu vyhradená

www.casopisslovo.sk

JOZEF IVAN:
PRIJATIE NEKATOLÍKOV
DO KATOLÍCKEJ CIRKVI
KNIHA g Život v dnešnom svete prináša
styk veriacich cirkví, ktoré nie sú v spoločenstve s Katolíckou cirkvou. Ide o cirkvi
s pravoslávnym, anglikánskym a protestantským pôvodom. Veriaci týchto
spoločenstiev neraz túžia po zjednotení
s katolíkmi. Možno jednotným životom
v manželstve alebo krstom detí, ktoré
rodičia chcú vychovávať v jednom duchu
a v jednej cirkvi. Táto publikácia okrem
toho, že prináša prehľad nekatolíckych
cirkví v dnešnej dobe, podáva i ucelenú
kánonickú náuku o tom, ako vstupujú
nekatolíci do lona Katolíckej cirkvi. Záujemcovia o publikáciu nech kontaktujú
priamo autora na mailovej adrese jozefgabikaivan@gmail.com. (Peter Pacák)

Telá
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Letecké
opravovne,
skratka

Ženské
meno

FREE SOLO

ANDREA BOCELLI: SI

FILM g Pri testoch magnetickej
rezonancie lekári zistia, že centrum
strachu v mozgu Alexa Honnolda síce
nie je mŕtve, ale nereaguje na pravidelné
podnety. To je jedným z dôvodov, prečo
sa rozhodne vystúpiť štýlom free soloing
(lezenie bez istenia) na legendárny deväťstometrový žulový monolit El Capitan
v Yosemitskom národnom parku v USA.
V roku 2017 sa teda pokúsil o športový
výkon, ktorý je v očiach horolezeckej
brandže považovaný za neuskutočniteľný.
Na jeho ceste ho sprevádza dvojica režisérov (Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi), ktorí vytvorili strhujúci dokument
ocenený Oscarom s úchvatnými zábermi
prírody a psychologickou štúdiou muža,
ktorý je na hrane medzi životom a smrťou. (Dada Kolesárová)

HUDBA g Najúspešnejší interpret
v rámci klasickej hudby vydáva po dlhých
štrnástich rokoch nový album, ktorý oslavuje lásku, rodinu, vieru a nádej. Album
nahrával vo svojom dome v Taliansku
za asistencie legendárneho producenta
Boba Ezrina. „Povedal som si, že nadišiel
čas vložiť všetku energiu do tvorby úplne
nových piesní. Si je album o srdci a duši,
pozitivite a rodine, melódii a kúzle.
V dnešných časoch hovoríme až príliš
často nie. Ale práve áno (Si) je slovom,
ktoré hovoríme pri prvom bozku, keď
s niekým súhlasíme, keď chceme niekoho
potešiť. Áno je vyjadrením pozitivity, sily
a emócií,“ približuje vznik novinky Bocelli. (martinus.sk)

Dezinfekč- Oslovoval
Autor:
ný prostrie- slovom
Vladimír
oni Komanický
dok

Súčasť
voza
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LEKÁREŇ

Zabalia

sv. Kozmu a Damiána
PREŠOV, Hlavná 1

Listnatý
strom

Č P T Y P O D O M R O Ž E K K O O

Podstavec
Vták po latinsky
Americký
politik

EČV
Rožňavy
Polyoxymetylén,
skratka

I K O N A J A N I N S J A L O K Š
Citoslovce
smiechu

V E F E N Y L S T Y P T V L S O H

Alkohol

A L K É N D K I O S K Y S I T Y Y

Okul

T O Á I Y R S K V E T A V U O M M

Lekárska
komisia

Ž I L K A M V E L A M A R I L L N

Ruské
pohorie

L E C I N A P O K O J N N V O A A
C O S E L O K O T T I B B I Z Ó N

Voľajako

K A L I CH S T A L K O R O A C F A

Sotva

Strkanie

O D T A L S Á E E I M R R J N A M

Podporovateľ

T A R S I T T T P M T E Y V A T S

Zahustené
mlieko
Otravné
látky

Anglický
súhlas

Pochopil

Citoslovce
preskoku

Kaukazská
osada, aul
EČV
Senice

2

q

Šp. vychovávateľka
Sekalo
Citoslovce
smiechu
Notový
zápis

Príhoda
Talianské
mesto
Dedo,
po nem.

Závody
valivých
ložísk

Popevok

Nemotaj sa

Francúzsky
člen

Idant

Umelá reč

Kanapa

Kód
arabčiny

kultúra a relax

Chemická
značka
sodíka

Predložka

4

u

Papagáj

Typografický
štvorec

Ú T Á R E T I L R O T I N V A R O
S A Ľ U B I C V A K Y T K E S A A
Legenda: ALKÉN, BIZÓN, BOJAR, CELINY, CIBUĽA, CITÁT, DOPYT,
EPOCHA, FATRA, FENYL, HYMNA, CHLIEB, IKONA, INVAR, ISKRA,
JAVISKO, KALICH, KIOSKY, KMENE, KOCKY, KOLEKTA, KOLESO,
KOMIK, KOPANICE, KOSTOL, KVALITA, KVETA, LEPRA, LITERÁT,
MROŽE, MYSLE, NAZARET, OBJAV, OSMAN, POKOJ, POLITIK,
SAMOTA, SEKTOR, SEKTY, SITNO, SKLAD, SNINA, STANICA,
STAVY, STOKA, STRACH, SÚTOK, ŠKOLA, TAVIČ, TURNIKET, VIOLA,
VLÁKNO, VRAKY, ŽILKA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 26 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z čísla 13 – 14: Krížovka: Pred Bohom ako
udatní sa prejavia. Osemsmerovka: Pôstna doba je čas
zasvätený modlitbe a pokániu.

Onam

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

5%

ZĽAVA

#

Pomôcky:
Avis, Aja,
Masrshall,
Opa, Em
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LEKÁREŇ

sv. Kozmu a Damiána

Sobota
7. september 2019

Nedeľa
8. september 2019

15.00 Deviata hodinka
15.15 Malé svätenie vody
16.00 Modlitba posvätného
ruženca
16.30 Veľká večiereň s lítiou
18.00 Archijerejská svätá liturgia
19.15 Mozaika z histórie
spoločenstva
gréckokatolíkov v Košiciach
(sprevádza sláčikové
kvarteto Kombozet)
20.00 Agapé na farskom dvore
20.45 Poďakovanie za 35 rokov
služby Katedrálneho
zboru sv. Cyrila a Metoda
v Košiciach
21.45 Akatist k Presvätej
Bohorodičke
22.30 Malé povečerie
23.15 Eucharistická adorácia

06.30 Moleben k Presvätej
Bohorodičke
07.00 Utiereň
08.00 Svätá liturgia (cirkevnosl.)
09.30 Tretia hodinka
10.00 Slávnostná archijerejská
svätá liturgia; homília: arch.
Jaroslav Lajčiak, protosynkel
Košickej eparchie

(sprievod okolo chrámu,
myrovanie)

Presvätá Bohorodička,
oroduj za nás!

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6
Ruženec za závislých v cerkvách: Pondelok
17.30 Poprad; Štvrtok 16.45 Svidník
18.09. Adorácia a svätá liturgia v cerkvi
v Prešove-Sekčove (17.00 h)

CENACOLO

Mariánska hora
09.00 Akatist k Presvätej
Bohorodičke
10.00 Archijerejská svätá liturgia

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

KOMUNITA

Chrám Ochrany
Presvätej Bohorodičky
18.00 Veľká večiereň s lítiou
19.00 Svätá liturgia
20.15 Panychída pri hrobe
otca Myrona
20.45 Krížová cesta
21.00 Celonočná poklona

06.30
07.00
08.00

RÓMSKA

(Sviatosť zmierenia od 15.00 h)

06.15

Nedeľa
Chrám Ochrany
Presvätej Bohorodičky
Zakončenie adorácie
s požehnaním
Modlitba posvätného ruženca
Svätá liturgia
Sprievod z chrámu
na mariánsku horu

MISIA

24. – 25.
august 2019

CENTRUM PRE RODINU

ARCHIEPARCHIÁLNY ODPUST V ČIRČI

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
06. – 08.09. MMM2. Víkendu pod vedením
Spoločenstva novej evanjelizácie z Dolného
Kubína sa môžu zúčastniť absolventi prvého
kurzu MMM. Príspevok je 99 eur.
13. – 15.09. Kurz Rút. Zmyslom kurzu je
posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov
prostredníctvom poznania a obrátenia sa
k plánu Boha pre manželstvo. Príspevok je
99 eur za manželský pár.
11. – 13.10. Kurz Billingsovej ovulačnej
metódy. Na kurz organizovaný s Donum
vitae sú pozvaní všetci, ktorí chcú spoznať
túto metódu, alebo si chcú obnoviť certifikát. Príspevok je 49 eur za osobu (študenti
a nezamestnaní: 45 eur).
17. – 20.10. Kurz prípravy na manželstvo.
Urobte pre vašu spoločnú budúcnosť niečo,
čo váš vzťah posilní. Dajte vašej svadbe kvalitnú prípravu. Na kurz sa môžete
prihlásiť cez stránku www.domanzelstva.sk.
Príspevok za osobu je 65 eur.

ZLATÁ BAŇA – SIGORD

Zosnutie Presvätej Bohorodičky

15.30 Modlitba posvätného ruženca
16.00 Svätá liturgia. Modlitby
za uzdravenie a oslobodenie,
otec Pavol Haľko, exorcista

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
25.08. Svätá liturgia s Akatistom požehnania rodín (10.30 h)
06.09. Prvopiatková adorácia a liturgia
s eucharistickým požehnaním (17.30 h)
07.09. Fatimská sobota (09.30 h)
13.09. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h)
15.09. Večeradlo MKH (16.30 h)
Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
07.09. Fatimská sobota (10.30 h)
08.09. Malá púť (10.30 h)
14.09. Krížová cesta
15.09. Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka (10.30 h)

Srdečne vás pozývame.

Sobota
Mariánska hora
13.30 Sprievod z chrámu
na mariánsku horu
15.00 Svätenie vody pri prameni

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
24.08. Siedmy ročník pešej púte k relikviám bl. Metoda
24.08. Odpustová slávnosť bl. Metoda
25.09. Modlitby pri relikviách bl. Metoda:
Moleben k bl. Metodovi (09.00 h), svätá
liturgia s modlitbami za uzdravenie (09.30
h); Moleben k bl. Metodovi (17.00 h), svätá
liturgia s modlitbami za uzdrav. (18.00 h)

PÚTNICKÉ MIESTA

Narodenia Presvätej Bohorodičky
FARNOSŤ KOŠICE-STARÉ MESTO

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

EPARCHIÁLNA ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Bazilika: každodenná svätá liturgia (10.00 h)
28.08. Malá púť
01.09. Mariánske večeradlo (16.00 h)
07.09. Fatimská sobota (10.00 h)
08.09. Modlitby so službou oslobodenia
a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť (16.00 h)
11. – 20.09. Medzinárod. maliarsky plenér

