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na úvod

STAČÍ STROM

jedného z nich. Ale nepomohli sme tomu tak trochu aj my? Neurýchlili sme jeho nástup a nezvýšili
jeho intenzitu?

Juraj GRADOŠ

Politická mapa Európskej únie zaznamenáva nárast
dvoch politických skupín obyvateľstva – extrémistov a zelených. Čiže na jednej strane sa ľudia búria
a sú nespokojní a na druhej začínajú myslieť (napíšem to, ako cítim) dopredu. Táto živná pôda založená na záchrane života na zemi po bezuzdnom
konzume od konca 20. storočia je prajná mnohým názorom – od racionálnych po iracionálne.
Od humánnych až po nehumánne. Stačí sa pozrieť
na ponuku filmov, ktoré dnes odrážajú spoločenské
nálady. Ľudstvo je mor, je parazit, ktorý zomrie tak
či tak; otázka je, či zomrie aj jeho hostiteľ, zem – to
je jedna z najčastejších myšlienok, ktoré sa tam objavujú. Toto sa však deje aj v reálnom svete. Stačí sa
pozrieť na čínsku politiku jedného dieťaťa. A možno už nielen čínsku. Možno sa takýto plán rodí aj
v mysliach iných politikov, ktorí vidia narastajúcu
explóziu populácie v Afrike.
V kontexte týchto myšlienok sa neraz objavuje
slovné spojenie „globálne otepľovanie“. Jedni
hovoria, že je to prirodzený jav, iní v ňom vidia
ruku človeka. A ako vždy, pravda bude asi niekde
uprostred týchto extrémov. Zem naozaj mala doby
globálneho otepľovania, ktoré sa skončili globálnym ochladením. Doby explózie životných foriem
nasledované globálnym vymieraním druhov. Tieto
fyzikálne procesy prebiehajú na zemi už vyše
miliardy rokov. A možno naozaj sme dnes súčasťou
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Odpovedzte si sami. Pozrite sa na život pred svetovou vojnou, na očakávania, bohatstvo, komfort,
možnosti konzumu. A porovnajte to s dnešnými
hodnotami. Podľa mňa vzrástli niekoľkonásobne.
A pritom sa počet obyvateľov zeme od konca vojny
strojnásobil. No zem je vždy jedna. Čo s tým? Ako
to zvrátiť? Zem má niečo, čo nikdy predtým nemala: svojho „parazita“ – nás. Môžeme niečo urobiť,
môžeme urobiť veľa. Je to na nás. Nemusíme sa
pritom pozabíjať – stačí urobiť niečo, k čomu nás
povoláva Boh od prvej kapitoly Svätého písma. Byť
hospodárom v jeho záhrade, jej záhradníkom. Byť
tým, kto sa bude starať o zem, bude využívať jej
dary a zároveň ju chrániť.
Jednoduchý spôsob, ako zmierniť či zastaviť, alebo
dokonca zvrátiť globálne otepľovanie ponúkli vedci
z univerzity v Zürichu. Tí navrhujú najlacnejšie
a najúčinnejšie riešenie. Zemi by veľmi pomohlo,
keby sme na planéte vysadili 1,2 bilióna stromov.
Tie by zachytili z ovzdušia oxid uhličitý. Na to potrebujeme 1,7 miliardy hektárov pôdy. Všetko však
je. Sú to prázdne pasienky či požiarmi a ľudskou
činnosťou zničené veľké plochy pôdy. Ale aj dokonalý trávnik pri vašom dome. V Etiópii za jeden
jediný deň vysadili 350 miliónov stromov a tohto
roka ich chcú vysadiť 4 miliardy. Sadili jednoduchí
ľudia aj premiér – všetci. Prečo sa nepridať? Prečo
potrebujeme pokosiť pasienky i so semenáčmi?
Prečo nevysadiť stromy tam, kde môžu rásť? Veď
všetci dýchame ten istý vzduch a žijeme na tej istej
zemi. Alebo nie?
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POZÝVA ZDVIHNÚŤ ZRAK
Marek BARAN

Na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky Svätý
Otec František povzbudil veriacich vo svojom príhovore
k tomu, aby sa nebáli pozdvihnúť zrak k veľkým veciam.
a vidíme ten cieľ. Vidíme, ako bolo jedno
stvorenie vzaté do slávy vzkrieseného
Ježiša Krista, a týmto stvorením nemohol

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

„V evanjeliu na dnešný deň sa svätá Panna
Mária modlí týmito slovami: ,Velebí moja
duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi.‘ (Lk 1, 46 – 47) Pozrime sa
bližšie na slovesá v tejto modlitbe: velebí
a jasá. Sú to dve slovesá: velebiť a jasať. Niekto jasá, keď sa udeje niečo také
krásne, že mu nestačí radovať sa vnúatri,
v duši, ale chce túto radosť vyjadriť celým
svojím telom. Preto jasá. Máriiným
dôvodom jasania je Boh. Možno sme
už aj my jasali vďaka Pánovi: zvykneme
jasať vďaka dosiahnutému výsledku,
vďaka dobrej správe. No dnes nás Mária
učí jasať v Bohu. Prečo? Lebo on, Boh,
robí veľké veci. Na tieto veľké veci naráža
druhé sloveso: velebiť. ,Velebí moja
duša...‘ Velebiť totiž znamená ospevovať
nejakú skutočnosť z dôvodu, že je veľká,
že je krásna... Mária ospevuje veľkosť
Pána, chváli ho, lebo on je skutočne veľký.
V živote je dôležité hľadať veľké veci,
inak sa stratíme za množstvom malostí.
Mária nám ukazuje, že ak chceme, aby
bol náš život šťastný, na prvom mieste
musí byť Boh, pretože iba on je veľký.
Koľkokrát však, naopak, žijeme tak, že
sa ženieme za vecami, čo málo zavážia:
predsudky, nevraživosť, rivalita, závisť,
klamné predstavy, materiálny prepych...
Koľko malicherností je v živote! To vieme.
Mária dnes pozýva zdvihnúť zrak k veľkým veciam, ktoré Pán urobil práve v nej.
I v nás Pán robí veľké veci. Treba ich
rozpoznať a jasať, velebiť za ne Boha. To,
čo dnes slávime, sú tieto veľké veci. Mária
je vzatá do neba: maličká a pokorná,
prijíma ako prvá tú najvyššiu slávu. Ona,
ktorá je ľudskou bytosťou, jednou z nás,
prichádza do večnosti s dušou i telom.
A tam na nás čaká, tak ako matka vyčkáva
deti, kým sa vrátia domov. Boží ľud si
ju preto uctieva ako nebeskú bránu. My
sme na ceste, pútnici smerujúci domov,
tam hore. Dnes sa pozeráme na Máriu

ďaleko, lebo na prahu neba stojí Matka,
ktorá na nás čaká. Je to naša Matka. Ľúbi
nás, usmieva sa na nás a starostlivo nám
prichádza na pomoc. Ako každá matka,
aj ona chce svojim deťom len to najlepšie
a hovorí nám: ,Ste vzácni v Božích očiach;
neboli ste stvorení pre malé uspokojenia
sveta, ale pre veľké radosti neba.‘ Áno,
pretože Boh je radosť, nie nuda. Boh je
radosť. Nechajme sa vziať Pannou Máriou

„Pozerajme hore, nebo je otvorené; nevyvoláva strach, už
nie je ďaleko, lebo na prahu neba stojí Matka, ktorá na nás
čaká. Je to naša Matka.“
(Svätý Otec František)

byť nik iný než ona, Matka Vykupiteľa. Vidíme, že v raji je spolu s Kristom,
novým Adamom, aj ona, Mária, nová Eva,
a to nám dáva posilu a nádej v našom
putovaním tu dole. Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie je výzvou pre nás
všetkých, zvlášť tých, ktorí sú sužovaní
pochybnosťami a smútkami, a žijú
s pohľadom sklopeným dolu, nedokážu
zdvihnúť zrak. Pozerajme hore, nebo je
otvorené. Nevyvoláva strach, už nie je

za ruku. Zakaždým, keď vezmeme do rúk
ruženec a modlíme sa k nej, robíme krok
napred k veľkému cieľu života. Nechajme
sa pritiahnuť pravou krásou, nenechajme
sa vyciciavať malichernosťami života,
ale zvoľme si veľkosť neba. Svätá Panna
Mária, brána nebeská, nech nám pomáha
hľadieť každý deň s dôverou a radosťou
tam, kde je náš pravý domov, kde je ona,
ktorá nás ako matka očakáva.“ (príhovor
z 15. augusta 2019)
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SVÄTÝ DUCH
ZNÁMY, NEZNÁMY
Marko DURLÁK

Dar jazykov, po grécky glossolalia, je nadprirodzený dar
– schopnosť modliť sa v cudzej reči, ktorú sa nositeľ tohto
daru nikdy predtým neučil. Ide o konkrétny jazyk, konkrétne slová, konkrétnu gramatiku, ktorú dotyčný človek nikdy
predtým nepoznal, a predsa začal touto rečou z moci
Božieho Ducha hovoriť úplne alebo čiastočne.
CHARIZMA JAZYKOV
Takto sa prejavil Svätý Duch na apoštoloch, keď na nich zostúpil v deň Päťdesiatnice a oni – neučení – začali hovoriť
a byť zrozumiteľní rozličným národom,
ktoré sa v ten deň v Jeruzaleme zišli.
„Každý ich počul hovoriť svojou rečou.
Užasli všetci a udivení vraveli: „Nie sú
títo ľudia, čo tu rozprávajú, Galilejčania?
Ako to, že ich každý z nás počuje vo
svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme
sa narodili? My, Parti, Médi, Elamčania,
obyvatelia Mezopotámie, Judey a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo
Cyrény, prisťahovaní Rimania, tak Židia,
ako aj prozelyti, Kréťania i Arabi: počujeme ich vo svojich jazykoch o veľkých
veciach, ktoré Boh vykonal.“ (Sk 2, 6
– 11) Z textu je jasné, že išlo o konkrétne jazyky, ktoré boli zrozumiteľné ich
národom, hoci samotný fakt, že apoštoli
začali takto hovoriť, bol nadprirodzený
a nevysvetliteľný. Sv. Cyril Jeruzalemský,
cirkevný otec 4. stor., v jednej z katechéz určenej tým, čo mali byť pokrstení,
vysvetľuje: „Peter a Andrej boli Galilejčania, ale hovorili ako Peržania alebo Médi.
Ján a ostatní apoštoli sa prihovárali vo
všetkých jazykoch tým, čo prichádzali
z pohanov. Možno nájsť takého učiteľa,
ktorý by dokázal okamžite naučiť veci
predtým neučené? Po mnohých rokoch
štúdia gramatiky a ďalších disciplín
sa možno naučiť iba hovoriť správne
po grécky a aj to nie všetci ovládajú tento

jazyk rovnako dokonale; a hoci učiteľ
dokáže naučiť správne rozprávať, ten, čo
vyučuje gramatiku, to nemusí dokázať.
Kto ovláda dobre gramatiku, neovláda
filozofiu. Lenže Svätý Duch vyučuje
v jednej chvíli mnohé jazyky, ktoré títo
(apoštoli) nepoznali po celý čas. Toto je
naozaj znak veľkej múdrosti, toto je znak
Božej moci. Aký veľký bol rozdiel medzi
EPIKLÉZA
Táto modlitba starobylého pôvodu je dnes podstatnou časťou
liturgie. Termín epikléza môžeme preložiť slovom privolanie.
Rozlišujeme epiklézu konsekračnú a komuníjnu. Konsekračná
je prosbou o zoslanie Svätého
Ducha na obetované dary ako
zavŕšenie ich premenenia.
Komunijná zasa zvoláva toho
istého Ducha na zúčastnených
na eucharistickej bohoslužbe
s cieľom zjednotenia a posvätenia. Miesto epiklézy v liturgii
je rôzne. V byzantskom obrade
sa nachádza epikléza za slovami
premenenia a v latinskom pred
nimi. Za najstaršiu epiklézu liturgisti považujú výraz „Marana
tha – príď, Pane“ z Didaché, ktorý
v sebe obsahuje i eschatologickú dimenziu (Zjv 22, 17 – 20).

ich niekdajšou nevedomosťou, ktorá
trvala dlhý čas a touto spoločnou, mnohonásobnou, mimoriadnou a okamžitou
schopnosťou hovoriť rôznymi jazykmi!“

Svätý Ján Zlatoústy

Sv. Irenej z Lyonu je posledný svedok,
ktorý nám v diele Adversus haereses písomne zanechal informáciu, že fenomén
jazykov sa zachoval ešte v niekoľkých cirkvách. Ale v časoch sv. Jána Zlatoústeho či
sv. Augustína je už tento dar považovaný
za zaniknutý. Otcovia tzv. zlatej patristickej éry nielen konštatujú absenciu daru
jazykov, ale zároveň aj vysvetľujú, prečo
sa tento fenomén vytratil. Ján Zlatoústy
vysvetľuje: „Povieš: Prečo dnes znamenia viac nie sú? Počúvajte ma pozorne;
túto otázku počúvam často a pravidelne
od mnohých. Prečo v tom čase všetci
pokrstení hovorili jazykmi a teraz nie?
Pochopme najprv, čo znamená hovoriť
jazykmi, a potom vysvetlíme aj dôvod.
Pokrstený vo vtedajšej dobe začal hovoriť
jazykom Indov, Egypťanov, Peržanov,
Skýtov, Trákov a mal schopnosť hovoriť mnohými jazykmi. Ak by títo dnes
pokrstení boli pokrstení v onej dobe,
určite by si aj ich počul hovoriť rôznymi
jazykmi. V Písme sa totiž hovorí, že keď
Pavol našiel niektorých, čo boli pokrstení Jánovým krstom, opýtal sa ich: ,Keď
ste uverili, prijali ste Svätého Ducha?‘
A oni odpovedali: ,Ani sme nepočuli, že
jestvuje Svätý Duch.‘ A hneď prikázal, aby
boli pokrstení. Keď na nich potom Pavol
položil ruky, začali hovoriť jazykmi. Prečo
je táto milosť ľuďom dneška odopretá
a odňatá? Nie je to preto, žeby nás Boh
chcel ponížiť, ba práve naopak. On nám
preukazuje veľkú česť.“
V nasledujúcich slovách Zlatoústy vysvetľuje, že charizmy prvotnej cirkvi boli
nutnosťou, pretože ľud ešte nepoznal
duchovné skutočnosti. Boli nevyhnut-
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né preto, aby sa ľud obrátil
od materiálneho zmýšľania
k tomu duchovnému. Zlatoústy pokračuje: „V tom čase
ľudia iba nedávno zanechali
modloslužbu. Boli celkom
nerozumní. Ich myseľ bola
veľmi hrubá a primitívna, boli
zaujatí a oddaní materiálnym veciam. Nemali žiadnu
predstavu o nemateriálnych
daroch a nevedeli ani, čo
znamená duchovná milosť
kontemplovaná vierou. Hľa,
toto je dôvod, prečo tu boli
znaky. Jestvujú totiž niektoré
duchovné dary, ktoré možno
uchopiť jedine vierou, kým
iné sa prejavujú viditeľným
spôsobom, aby sa mohli
presvedčiť aj neveriaci. Napríklad odpustenie hriechov je
duchovné dielo; je to neviditeľný dar. My totiž svojimi
telesnými očami nevidíme,
ako sa naše hriechy očisťujú. Prečo? Lebo sa očisťuje
duša, a tú telesnými očami
nemožno vidieť. Očisťovanie
od hriechov je teda duchovný
dar, ktorý sa fyzickými očami
nevidí, ale schopnosť hovoriť
rôznymi jazykmi, hoci tiež
pochádza od Svätého Ducha,
je viditeľný znak, ktorý môžu
vnímať aj neveriaci.“

Svätý Augustín

st.takla.org

Rovnaký pohľad ako Zlatoústy
na kresťanskom východe má
v rovnakej dobe aj sv. Augustín na kresťanskom západe.
Je si vedomý toho, že isté
viditeľné znamenia prvotnej
cirkvi sa už neprejavujú, to
však nie je dôvod na smútok
ani to neznamená, že Svätý
Duch na veriacich nezostupuje. V komentári na List sv.
apoštola Jána hovorí: „Onen
znak bol daný, pominul a viac
sa nezopakoval. Vari sa dnes
od tých, na ktorých boli vložené ruky, aby prijali Svätého
Ducha, očakáva, že budú hovoriť rozličnými jazykmi? Keď
sme dnes položili ruky na tieto
deti, či azda niekto z vás čakal,
že začnú hovoriť mnohými
jazykmi? A ak si niekto všimol,
že nehovorili cudzími jazykmi,
bol by medzi vami niekto natoľko zlý, žeby povedal: ,Títo
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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/

Keďže dar jazykov bol nevyhnutný
na rýchle šírenie evanjelia v danej dobe,
bol udelený nielen tým, ktorých bolo
možno považovať za hodných, ale aj tým
nehodným. Tým sa tiež potvrdzuje, že
charizma pochádzajúca od Svätého Ducha nie je odmenou za niečo, ale darom
daným na určitý čas kvôli niečomu. Ján
Zlatoústy to vysvetľuje takto: „Čo máme
na to povedať? Charizmy boli kedysi
udelené ľuďom nehodným a oni sami, čo
viedli skazený a nemravný život, konali
zázraky a boli obdarovaní Božími darmi,
hoci nežili príkladným životom. Tie dary
im neboli dané preto, žeby toho boli
hodní, ale z veľkej dobrotivosti Boha.
Bolo totiž treba rozšíriť slovo blahozvesti všade, keďže išlo o počiatky viery.“
V tej istej línii sa vyjadruje aj Augustín:
„V prvých časoch Svätý Duch zostupoval na veriacich a oni hovorili rôznymi
jazykmi, ktoré predtým nepoznali, ako
im Duch dával hovoriť. Tieto zázračné
znamenia boli vhodné v danej dobe.
Bolo totiž potrebné, aby sa vo všetkých
jazykoch mohlo dôjsť k poznaniu Svätého Ducha, lebo Božie evanjelium sa
malo dostať ku všetkým jazykom, ktoré
jestvovali na celom svete.“ Z toho sa dá
pochopiť aj hlavný motív daru jazykov.
Bola to nutnosť rozšíriť Kristovo posolstvo do celého sveta.
Len čo sa táto zvesť rozšírila a národy
ju prijali, Cirkev sa postavila na vlastné
nohy, tento dar bol Cirkvi odňatý. Opäť
o tom hovorí Ján Zlatoústy takto: „Je
to tak, ako keď vynikajúci poľnohospodár veľmi starostlivo stráži čerstvo
zasadený mladý strom. Kým je slabý,
z každej strany ho zabezpečí kamením
a oporami, aby ho vietor nevyvrátil. No
len čo vidí, že strom zapustil korene
a vyrástol do výšky, odoberie mu tieto
opory, lebo strom si už vystačí sám na to,
aby sa vyhol tomu, čo mu škodí. Presne
tak je aj s vierou. Sotva zaštepená, slabá
a rozšírená medzi ľudské duše potrebuje nevyhnutnú starostlivosť. No keď sa

už ustálila, zapustila korene a vyrástla
do výšky, Kristus jej odoberá opory a iné
prostriedky bezpečia. Preto boli na počiatku charizmy udelené aj nehodným,
lebo táto pomoc bola v dávnych časoch
potrebná na posilu viery.“
Neprítomnosť daru jazykov Zlatoústy
nepokladá za stratu; práve naopak, vníma
to ako česť, ako dôkaz toho, že viera
Cirkvi je dostatočne pevná a Cirkev stojí
na vlastných nohách, preto nepotrebuje
na svoju podporu mimoriadne znamenia. „Nepotrebujem znamenia. Prečo?
Pretože som sa naučil veriť v najvyššieho Vládcu aj bez znamení. Kto neverí,
potrebuje dôkaz, ja som však veriaci
a nepotrebujem ani dôkaz, ani znamenie.
Aj keď nehovorím jazykmi, viem, že som
očistený od hriechov. Tí v minulosti by
neboli uverili bez znamení; preto im boli
dané znamenia ako dôkaz viery, ktorou
uverili. Tieto znamenia im boli dané nie
ako veriacim, lež ako neveriacim, aby
sa stali veriacimi. Preto aj Pavol hovorí:
„Znamenia sú pre neveriacich a nie pre
veriacich.“ Vidíte, že neprítomnosť znamení neznamená, že Boh nás pokoruje,
ale skôr že nám preukazuje česť? Urobil

Dar jazykov a svätci

Hoci cirkevní otcovia už v 4. stor. konštatujú absenciu mimoriadnych chariziem
prvotnej cirkvi, dar jazykov sa nevytratil úplne, ale prejavil sa u niektorých
svätých. Tak napr. o sv. Vincentovi Ferreri
(1350 – 1419) sa v životopise uvádza, že
hoci kázal vo svojom materinskom jazyku, akým sa hovorilo vo Valencii, tí, čo
počúvali jeho kázne, všade mu rozumeli,
akoby kázal v ich reči: Nemci, Španieli,
Francúzi, Taliani, Gréci, Angličania,
Maďari a každý iný národ pod nebom.
Dar jazykov sprevádzal aj sv. Františka
Solana (1549 – 1610), apoštola amerických
Indiánov. Spomedzi známejších svätcov
spomeňme sv. Pátra Pia z Pietrelciny,
ktorý bez štúdia francúzštiny a gréčtiny odpovedal na listy písané v týchto
jazykoch. Pripisoval to svojmu anjelovi
strážnemu, o ktorom hovorieval: „Hoci
poslanie nášho anjela strážcu je veľké, ten
môj má oveľa väčšiu úlohu, lebo mi musí
robiť aj učiteľa, aby som mohol pochopiť
cudzie jazyky.“ Odhliadnuc od toho, či sa
dar jazykov v dejinách cirkvi vyskytoval
viac, alebo menej často, isté je jedno, že
tradícia Katolíckej cirkvi videla v tomto
dare vždycky schopnosť hovoriť alebo
byť pochopený v konkrétnych jazykoch
konkrétnych národov.
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

EUGEN DUDINSKÝ (1900 – 1969)
archív vladyku Jána Babjaka SJ

Svätého Ducha neprijali; veď keby ho boli
prijali, určite by prehovorili v jazykoch
ako sa to stalo v oných časoch?‘“

tak, aby sa ukázala naša viera, či veríme
v neho aj bez dôkazov a znamení. Tamtí,
keby neboli dostali znamenia, neboli by
v neho uverili, ja však aj bez znamení
ukážem svoju vieru.“

Eugen Dudinský sa narodil 5. januára 1900 v Podolínci
ako prostredné z piatich detí. V rodisku vyštudoval
základnú školu i gymnáziu, ktorého posledný ročník
ukončil na kežmarskom lýceu. Teológiu študoval v Prešove. Krátko po sobáši bol 25. novembra 1927 v prešovskej
katedrále vladykom Pavlom ordinovaný za kňaza a nastúpil do farnosti Livov. O rok neskôr odišiel do Litmanovej,
kde pôsobil do roku 1951, keď odišiel do vyhnanstva
na severnej Morave. Tu po dvoch rokoch prekonal infarkt
myokardu a bol mu priznaný invalidný dôchodok.
Rodinu s piatimi deťmi potom živila manželka Helena. V roku 1960 sa vrátili
na Slovensko, do Spišskej Novej Vsi, keďže tu žila časť jeho rodiny. Po obnovení
činnosti Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 vypomáhal v okolí, napr. v Toryskách
a v Nižných Repašoch. Už ako bohoslovec sa stal krstným otcom v jednej rómskej
rodine. Počas vojny zachránil židovskú rodinu Alexandra Berkoviča. Zomrel
22. septembra 1969, deň po odpustovej slávnosti v Žakovciach, kde po skončení
liturgie s Vasiľom Hopkom dostal tretí infarkt. (Juraj Gradoš)

www.casopisslovo.sk
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SENZAČNÝ LIEK
Jozef GLASA

Keď človeka navštívi závažná choroba,
poprevracia mu život. Jeho doterajšie fungovanie.
Jeho prácu, zvyčajný príjem, zabezpečenie. Predstavy
o živote. Vzťahy. Priateľstvá. Záujmy. Rebríček hodnôt.
Veľmi vysoko sa odrazu dostane zdravie. Záchrana
života. Lekári a lieky.

Čo si má počať pacient (a jeho príbuzní)
v situácii, keď má závažné ochorenie –
a jeho priatelia mu dodávajú internetové
a iné („moja babička či pani suseda povedala“) senzačné odporúčania na zaručené
lieky „práve na jeho chorobu“? Nuž, ako
sa zvykne hovoriť, mal by sa poradiť s lekárom. Pokiaľ jeho lekár náhodou nevie
(ani lekári nie sú vševediaci), určite ho
vie odporučiť k správnemu špecialistovi,
ktorý také alebo podobné ochorenia lieči.
Ak treba (a býva to pomerne zriedka), aj
vynikajúci špecialista zo Slovenska môže
dnes priamo konzultovať mimoriadne
zložitého pacienta so svojimi kolegami
v zahraničí. Alebo ho poslať na špičkové zahraničné pracovisko, pokiaľ danú
odbornosť – špecializáciu alebo diagnostické či liečebné prostriedky na Slovensku

nemáme. Ak je to medicínsky oprávnené,
môže, a zvyčajne to aj urobí, potrebné
nemalé náklady za pacienta uhradiť
zdravotná poisťovňa. Mal by sa teda

pxhere.com

Už sme písali, že pokrok medicíny, vied
a technológií prináša množstvo nových
liekov. Sľubujú zdravie, úľavu, predĺženie
života. Vieme, že nie sú bez rizika. Nežiaduce účinky. Interakcie. Poškodenia,
ktoré sa v letáku, čo je pripojený v škatuľke lieku, javia niekedy aj horšie ako
choroba sama. A sú zvyčajne aj poriadne
drahé alebo bežne nedostupné. Treba
výnimky, súhlas poisťovní. Dostanem
ho? Netreba to vybavovať, naháňať?
Veď u nás už vraj nič nefunguje normálne... (To nefungovanie, skorumpovanie
a rozkrádanie systému, čo osobitne v prípade zdravotníctva stojí ľudské zdravie,
utrpenie i nezachránené životy, ktoré tu
mohli ešte byť medzi nami, je aj ťažkým
morálnym zlyhaním. Do neba volajúcim.
Zlyhanie všetkých, ktorí tu mali či majú
moc, a neplnia s ňou natesno zviazanú
zodpovednosť.)

a vôbec nemalo byť. Niečo nedôvery
ide aj na vrub nedobrej situácie v celom
systéme nášho zdravotníctva. Po rokoch
zanedbávania, neriešenia, rozkrádania
a drancovania. Iná príčina je v takmer
všeobecnej kríze dôvery v autority, ktorá
sa však často nahrádza ľahkovernosťou
voči kadekomu a kadečomu. Nebudeme
spomínať konšpiračné teórie a činnosť
rôznych absolventov Dr. Google univerzity, ktorí „vedia všetko viac a všetko lepšie“.
Bludmi a medicínskymi nezmyslami,
ktoré tieto osoby šíria, internet a sociálne
siete dnes až pretekajú. Ide tu však zároveň aj o nepekný „biznis plán“: naháňajú
sa klienti a kupujúci rôznym „zázračným“ liečiteľom či predajcom prípravkov
z okruhu takzvanej alternatívnej medicíny. Nezriedka s tragickými následkami

opýtať svojho lekára. A jeho lekár by mu
mal poskytnúť potrebné informácie, ale
aj konkrétnu pomoc s vybavovaním. Je to
jeho lekárska povinnosť.
Tu ale neraz vzniká problém. Závažný.
Nedôvera voči lekárom. Má mnohé korene. Niektoré príčiny sú, bohužiaľ, na strane lekárov. Nedostatok času, prepracovanosť, nedostatky v komunikácii. Áno,
aj vyhorenie. Rôzne osobné nedostatky
a zlyhania. Nehanebná korupcia. Farmaceutickými firmami a inými výrobcami.
Dnes však aj zdravotnými poisťovňami.
Naivné alebo aj zúfalé úplatkárstvo, lekárske omyly a pochybenia, nedostatočné
znalosti a informácie. Sú tu aj predošlé
zlé skúsenosti pacienta, jeho príbuzných
či len „mojich známych“. (Možno sú to
niekedy „len“ klebety.) To všetko by nikdy

a nemalými výdavkami pre pacienta. To
všetko je za hranicou každej dobrej etiky.
Na strane lekárov je povinnosť, zakotvená v lekárskej etike už od čias veľkého
starogréckeho lekára Hippokrata: konať
a rozhodovať sa vždy v najlepšom záujme
pacienta. To niekedy znamená aj neodporučiť mu málo účinný či zbytočne
nebezpečný liek. Alebo taký diagnostický
či liečebný postup. Napriek sklamaným
očakávaniam, či dokonca nátlaku pacienta alebo jeho blízkych. Alebo aj výrobcu,
ktorý chce predať daný liek, prístroj,
službu či iný produkt. Lekári navzájom,
pacienti – i celá spoločnosť by mali jednoznačne a dôsledne práve takúto lekársku
etiku v našom zdravotníctve očakávať
i vyžadovať. A nikdy a nijako netolerovať,
nepripúšťať jej porušovanie.

www.casopisslovo.sk
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JE TAM NIEČO
Juraj GRADOŠ

Leto je výnimočný čas pútí. Zvlášť mariánskych. Niektorí veriaci idú do Levoče,
Litmanovej, Klokočova či Ľutiny. Iní idú za hranice a ich častým cieľom je Medžugorie.
Cestovanie na toto miesto, ako i vlastné zážitky priblížil jeden z mnohých dopravcov pán
Marián Lipák z Prešova.
Pán Lipák, ako ste sa dostali od svojho
pôvodného podnikania k organizovaniu
autobusovej dopravy do Medžugoria?

Spôsobila to vlastne túžba mojej manželky Moniky,
ktorá chcela ísť do Lúrd a Fatimy. Moja mama
jej navrhla Medžugorie. Ale keďže nerada chodí
sama, tak na túto cestu pozvala aj mňa. Moja prvá
myšlienka bola plná strachu, lebo nikdy som autobusom necestoval a do Medžugoria je to tisíc dvesto
kilometrov. Hneď po nej prišla ďalšia: Ja sa mám
modliť dvanásť, štrnásť, pätnásť hodín? O to väčší
strach som mal zo samotného týždňového pobytu,
z modlitby od rána do večera. Vieru som vnímal ako
mnoho chlapov – ísť v nedeľu, vo sviatky do cerkvi,
dodržať pôst. Toto všetko však zmenil dotyk Medžugoria, dotyk Márie.

J

Aký to bol dotyk?

Neviem. Možno to bolo viac času s Bohom. Tam
sa vo mne niečo zmenilo. Prestal som mať strach
z dĺžky modlitby. Ba naopak. A tak som o rok zorganizoval pre svoju rodinu znova zájazd do Medžugoria. Tam však prepravca dramatickým opisom
cesty vystrašil moju manželku, a tá sa odmietla
vrátiť autobusom. Musel prísť po nás syn autom.
Potom som si už prenajal autobus od skúsenejších
dopravcov a začal som organizovať púte. S tým
všetkým prichádzala túžba podeliť sa s tým, čo som
ja v Medžugorí dostal. Chcel som, aby aspoň desať
percent z toho dostali aj iní. No ak zájazd viedol
niekto iný, nemohol som im ponúknuť vlastnú skúsenosť. A tak som na darovanom multivane začal
robiť púte. A záujemcov bolo stále viac.

J

Vrátim sa k tej vašej prvej ceste. Prečo ste
nakoniec napriek strachu išli do Medžugoria?

Som zvedavý človek. To hovorím aj ľuďom v autobuse. Rád spoznávam svetské i duchovné veci.
Počul som, že v Medžugorí sa nebo dotýka zeme.

Juraj Gradoš

J

Marián Lipák (56),
rodák z Remenín,
je ženatý a má
štyri deti. V roku
1993 sa rozhodol
pre samostatné
podnikanie a už
desať rokov
doň patrí aj
zabezpečovanie
autobusovej
dopravy najmä
do Medžugoria.

Dovtedy mi to nič nehovorilo. Ale keď som vystúpil
na horu zjavenia a na Križevac, zažil som niečo
zvláštne. Prestal som vnímať nervozitu a stres a mal
som pocit, že som vošiel do iného sveta, do inej
dimenzie. Vtedy som si kľakol a v mojom vnútri sa
zrodila myšlienka, že zbytočne nosíme v sebe toľko
vecí. A až tu bez nich nájde človek pokoj. Nezažil
som žiadne zjavenie. Ale zažil som pokoj. Odvtedy
vnímam, ako sa ľudia naokolo niekam ponáhľajú,
akoby chytali niečo, čo sa chytiť nedá. Odvtedy sa
snažím nechytať niečo, čo sa chytiť nedá.

J

Spomínali ste zmenu vo vašom vnútri. Ako
sa prejavila navonok?

Rôzne. Kedysi som mal rád pivo. Nie cez týždeň,
ale v piatok večer a cez víkend som si doprial.
V Medžugorí som prosil, aby som naň stratil chuť.
Povedal som Bohu a Márii o svojej slabosti. Priznal
som sa, že som bezmocný, že neviem prestať. Prosil
som, aby sa o to postarali. A funguje to. Nie každá
zmena bola pozitívna, nie každá mi priniesla hneď
viac pokoja, uspokojenia. Napríklad mi v tom čase
ochorela dcéra. Mnohí mi vraveli, že či som sa preto
obrátil, aby sa toto stalo. Ja som z toho nevinil Boha
a dnes je dcéra zdravá. Nijako to neovplyvnilo moju
túžbu voziť ľudí do Medžugoria. No potreboval som
autobus, a tak som povedal Bohu: „Ak ty chceš,
aby som vozil viac ľudí, mal by si zariadiť aj to, aby
som ich mal na čom odviezť.“ A o dva mesiace mi
jeden prepravca ponúkol možnosť odkúpiť autobus.
Ešte bolo treba vybaviť veľa administratívy. Až som
začal strácať chuť ísť ďalej, ale sila Medžugoria bola
silnejšia. Rodina mi vtedy veľmi pomohla. A pred
štyrmi rokmi sme už išli svojím autobusom. V Medžugorí pri modrom kríži som prosil Boha: „Prosím
ťa, daj, aby som púte nerobil tak, ako ja chcem, ale
ako ty.“ Odvtedy púte neboli podľa mojich predstáv.
Ale keď som ich dal Bohu, nemal by som sa sťažovať. Niektorí sa ma pýtajú, či sa cítim svätý, svätejší.
Odpovedám: „Viem, aký som bol, viem, aký som,
neviem, aký budem, no viem, že chcem byť lepší.“

J

rozhovor

Neľutovali ste svoje
želania?

Nie. Prečo pýtať? Prečo veriť?
Prečo sa zdôverovať? Prečo sa
odovzdať Bohu, Márii? Lebo
so sebou som im odovzdal
svoje túžby, svoje pochybnosti. Začal som prosiť o druhý
autobus, lebo jeden už
nestačil. Manželka mi vravela,
že už chcem asi veľa. A verte
mi, minulý rok vo februári
prišiel aj ten. Ďakovať a prosiť
nikdy nie je márne. Dnes sa
až bojím prosiť, lebo to bude
vyplnené. Funguje to. Človek
si to neuvedomuje, ale stačí
iba poriadne vnímať. Boh nám
dáva toľko všetkého doslova
na dlani. A tak mu ráno odovzdávam seba, svoju rodinu,
aktivity i celý deň. A odvtedy sa život môj i mojej
rodiny zmenil k lepšiemu. Často Boha len prosíme.
No stačí sa stíšiť a počúvať jeho hlas. A zistíte, že
to ani nepotrebujete. Najviac sa ma však dotýka
iná zmena. Človek v Medžugorí prestáva klamať.
Sám sebe, Bohu i iným. Prestáva bagatelizovať
svoj hriech. Prestáva ho zakrývať hriechom iných.
Hriech nemôže byť polovičný. Je alebo nie je. A ak
sa človek stíši, vtedy sa myseľ začne napĺňať niečím
podstatným.

J
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Martina Lipáková

www.casopisslovo.sk

Koľkokrát ste boli v Medžugorí?

Už skoro šesťdesiatkrát. A každá táto cesta je iná.
Ľudia, modlitby, príbehy. Dokonca i každý výstup
na Križevac. Všetko je jedinečné. Aj vďaka dcére
Martine, ktorá s nami cestuje od deviatich rokov,
som vnímal každý zájazd inak. Spočiatku som sa
zameral na svoju generáciu. Názory iných generácií
som až tak nevnímal. Dnes chápem, že generácie
nie sú dôležité. Dôležitá je spoločná myšlienka,
spoločná túžba po Bohu. Dnes sme na púti jedna
rodina. Pri klaňaní sa krížu alebo Eucharistii som
tam videl čudné situácie. Mnohí, ktorí tam prišli
iba zo zvedavosti s potmehúdskym úsmevom na perách, zmenili svoj názor. Jedna pani pri vyslovení
mena Presvätej Bohorodičky stále padala na zem.
Iný muž v autobuse veľmi hrešil. Nadával každému,
všetci boli zlí, iba on bol dobrý. V Medžugorí sa mi
stratil z očí. No keď sme sa vracali domov, prišiel

a povedal mi, že prestal hrešiť. A naozaj prestal.
V autobuse mi mnohí povedali: „Dačo tu na tom
Medžugorí je.“ A naozaj je. Istá malá žena v Medžugorí len tak odhodila asi päťdesiatkilovú lavičku.
To bol jeden z mnohých prejavov zlého na tomto
mieste. Niekedy som bol v Medžugorí mimo sezóny
a mal som čas porozprávať sa s miestnymi ľuďmi.
Pochopil som, aký veľký význam a dosah má ľudské
slovo. Dostal som od nich školu reči. Vyslovené
slovo sa už nedá vrátiť späť. Ľudia v autobuse často
spomínajú zlorečenia, nadávky, ťažké slová. Aj ja
som kedysi vyslovil slová, ktoré som už nemohol
vrátiť. A ľutoval som to.

J

Na púti v Medžugorí
v roku 2019

Zažívate teda tento dotyk z Medžugoria
stále i dnes?

Vždy. Pri každej púti. Keď som prestal piť alkohol,
chcel som prestať fajčiť. Syn tomu neveril. Povedal,
že keď prestanem, tak mi kúpi nové auto. Nasledovalo osem týždňov trápenia. A až keď som pri
modrom kríži prosil o milosť prestať fajčiť, vtedy sa
to skončilo. Dovtedy som 35 rokov vyfajčil celú škatuľku denne. Je to už šiesty rok. Ani jednu jedinú
cigaretu. A tak som dostal auto. Teraz sa niekedy zo
žartu spýtam ľudí okolo seba, či sa nechcú o niečo
staviť, lebo by som prijal ďalší autobus. Kto neverí,
nech to sám vyskúša. Pozývam každého, aby šiel
na púť na mariánske pútnické miesto. Kde pôjde,
kedy pôjde, s kým pôjde, ako pôjde – to nech sa
rozhodne
každý sám.
Podstatné je,
aby išiel. PodHľadáme priateľa Slova
statné je veriť
Bohu, že to,
s dobrým srdcom – PRISPIEVATEĽA,
o čo na týchto
ktorý na účet Slova bude pravidelne mesačne
miestach buprispievať sumou aspoň 10 eur.
deme prosiť,
nám bude aj
viac na casopisslovo.sk/priatelia/
dané.

VIETE, ŽE...?
Biely kríž na hore
Križevac bol postavený
na 1 900. výročie úmrtia a vzkriesenia Ježiša
Krista v roku 1933?

www.casopisslovo.sk
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DUŠEVNÉ ZDRAVIE
V TEHOTENSTVE
Rastislav ŠTEFANKO

Tehotenstvo je za optimálnych okolností fyziologický dej,
a to od počatia nového života až po jeho pôrod. Je to
jedinečné obdobie čakania a prípravy na príchod nového
člena rodiny, počas ktorého organizmus ženy v relatívne
krátkom čase podlieha výraznej prestavbe a zmenám.
Je dôležité podotknúť, že tieto zmeny sa nevyhýbajú ani
psychickej integrite.
Podvedomou hrou s bábikami, starostlivosťou o mladšieho súrodenca
alebo sledovaním vlastnej matky je žena
s materstvom konfrontovaná od raného
veku. S pribúdajúcim vekom sa stretáva
so zážitkami kamarátok a v internetovej dobe chtiac-nechtiac aj s názormi
anonymných „mamičiek“ na fórach
ponúkajúcich priamočiaru a jednoduchú
odpoveď na všetky otázky. Princípy tehotenstva, pôrodu a samotného materstva
môžu byť pod vplyvom týchto informácií
často zidealizované a konfrontácia s realitou môže viesť k pocitom frustrácie,
pochybností až sklamania.

O ČO VLASTNE IDE?
Existuje však jednoznačná odpoveď pre
ženu na to, aká bude matka? Do akej
doby privedie svoje dieťa? Dokáže mu
byť dobrým rodičom? Dnešná medicína
nemá rada zovšeobecňovanie na základe
subjektívnej skúsenosti, ale kladie
do popredia racio. Samotného človeka
a jeho osobnú skúsenosť však nemožno
ignorovať. Treba ju zohľadniť v anamnéze
a v komplexnom pohľade na pacientku.
V lekárskej praxi, obzvlášť v takom
delikátnom odbore, ako je gynekológia
a pôrodníctvo, sa kladie dôraz na osobný
rozhovor s pacientkou a na načúvanie
jej starostiam. Je to jedinečná možnosť
zachytiť príznaky psychickej nestabili-

ty a následne budúcej mamičke s nimi
pomôcť. Ale napriek všetkej snahe lekár
a pôrodnícky personál nevie a nemôže
nahradiť najbližšiu rodinu a okolie. Tá
s tehotnou trávi nepomerne viac času
a dokáže skôr spozorovať náznaky
duševného súženia.
V odbornej literatúre sa môžeme stretnúť
s tvrdením, že nejakou formou depresívnej poruchy trpí 14 až 23 % tehotných
žien a až 88 % žien po pôrode. Symptómy
ľahkých foriem sú často iba prechodné,
no môžu znížiť schopnosť matky starať sa
nielen o dieťa, ale aj o seba. Podľa pôvodu
a príčin sa psychické poruchy v tehotenstve a šestonedelí rozdeľujú na organické
(posteklamptické, cievne, infekčné), psychogénne (tokofóbia, reaktívne depresia
po potrate alebo pôrode mŕtveho dieťaťa
a iné) a endogénne (popôrodná skleslosť,
depresia a psychóza). Posteklamptické
organické poruchy vznikajú po záchvatoch spojených s kŕčmi a bezvedomím.
Tento stav eklampsie ohrozuje na živote
tak matku, ako aj dieťa. Tokofóbia je zasa
panický strach z tehotenstva a pôrodu,
a môže sa vyskytnúť aj u žien, ktoré túžia
po deťoch. Všeobecne ešte pri psychických poruchách v súvislosti s tehotenstvom rozlišujeme, či ochorenie tehotenstvu predchádzalo, znova sa objavilo
počas tehotenstva, alebo tehotenstvo jeho
priebeh zhoršilo, respektíve či sa počas
gravidity prvýkrát prejavilo.

STRACH Z PÔRODU
Jednou z foriem psychickej nestability
predchádzajúcej samotnému tehotenstvu
je primárna a sekundárna tokofóbia, teda
strach z pôrodu. Tento strach môže viesť
až k odmietnutiu materstva, nenaplneniu manželstva a vyústiť do odcudzenia
partnerov. Primárna tokofóbia sa vyskytuje u ešte nerodiacich žien a jej príčinou
je najčastejšie strach z neznámeho. Ako
terapia sa tu využíva oboznámenie sa
s pôrodnicou, v ktorej budúca mamička
plánuje rodiť, spoznanie lekárov, pôrodných asistentiek, personálu... Žena sa učí
nájsť v nich oporu a prebrať s nimi jednotlivé kroky pôrodu. Nápomocná je pri
tom aj návšteva psychofyzických kurzov
a prítomnosť blízkej osoby pri pôrode.
Pri sekundárnej tokofóbií dochádza
k neracionálnemu strachu na podklade
predchádzajúcej negatívnej skúsenosti
s pôrodom. Pomôcť pri odbúraní tohto
pocitu môže analýza minulého tehotenstva. Často je vhodné prebrať samotný
pôrod a hľadať podstatu tohto strachu.
Pri pretrvávaní ťažkostí nie je na škodu
zmeniť prostredie a pôrod si naplánovať
v inej pôrodnici.
Trudnomyseľnosť (smútok) počas
tehotenstva treba čo najviac spríjemniť
a vedieť sa tešiť z maličkostí. Upriamiť
svoju pozornosť na sekundárne činnosti
súvisiace s tehotenstvom – rozptýliť sa
výberom mena pre potomka, nákupom
nových šiat, zariaďovaním detskej izby
a v neposlednom rade primeranou telesnou aktivitou, cvičenie nevynímajúc.

PO PÔRODE
Podľa niektorých štúdií až 80 % šestonedeliek (šesť- až osemtýždňové obdobie
u žien bezprostredne po pôrode dieťaťa)
trpí prechodnou formou popôrodnej

www.casopisslovo.sk
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Z prieskumu realizovanom Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej
univerzity v Prešove vo februári – apríli 2010 na vzorke 120 žien
v popôrodnom období od prvého po šiesty deň vyplynuli zaujímavé
výsledky týkajúce sa popôrodnej depresie. Zistilo sa, že na vznik
depresie má vplyv aj vzdelanie rodičky. Vyššie riziko depresie bolo
zistené u matiek s nižším vzdelaním (učňovské/stredoškolské bez
maturity) oproti matkám s vysokoškolským vzdelaním (až 35-násobne)
alebo stredoškolským vzdelaním s maturitou (17-násobne).

skleslosti. Príznaky ako nervozita, pocity
úzkosti, plačlivosť alebo nespavosť dominujú okolo štvrtého popôrodného dňa.
Pacientka sa zle koncentruje aj na bežné
úkony a máva opakované zmeny nálad.
Priebeh môže zhoršiť viacero faktorov,
napr. komplikovaný pôrod, novorodenec
vyžadujúci zvýšenú starostlivosť, nevyhovujúce sociálne zázemie, prvé tehotenstvo alebo neskorý nástup schopnosti
dojčiť. Nezriedka sa príznaky zhoršujú
po príchode do domáceho prostredia,
kde má žena pocit, že zostala na všetko
sama. Symptómy často odznejú do dvoch
týždňov, no ich pretrvávanie môže spôsobiť rozvoj popôrodnej depresie. V tomto
období je prítomnosť a pomoc rodiny,
manžela a najbližšieho okolia bezpodmienečne nutná. Šestonedieľke treba
vytvoriť dostatočné zázemie, dopriať jej
čo možno najviac spánku, odbremeniť ju
od bežných povinností a nezaťažovať ju
nepodstatným. Novopečení oteckovia by
nemali váhať s čerpaním dovolenky a ak-

tívne sa zapojiť do rodičovských povinností. Psychohygienou pre samotnú ženu
je otvorene o svojich ťažkostiach hovoriť
a cítiť oporu v rodine.
Je známe, že u 10 až 15 % rodičiek sa
rozvinie popôrodná depresia. Rozvoj
príznakov nastupuje spravidla do prvých
týždňov po pôrode, no napriek tomu
náznaky ochorenia zostávajú často nediagnostikované. K príznakom popôrodnej skleslosti sa pridružuje smútok,
strach o dieťa, pocit viny, nechutenstvo,
poruchy spánku až sebadeštruktívne
sklony. Riziko depresie sa zvyšuje pri
pozitívnej rodinnej anamnéze, závislosti od psychoaktívnych látok a nepriaznivom rodinnom zázemí. Depresia
zaťažuje okrem matky a dieťaťa aj celé
okolie, čo dosvedčuje zvýšený výskyt
depresie u otcov. U detí depresia matky
predstavuje zvýšené riziko retardácie
telesného vývinu, poruchy sociálnej
adaptácie, stravovacie problémy, zách-

pxhere.com

vaty zlosti a hyperaktivity. Popôrodná
depresia sa môže v niektorých prípadoch
skončiť samovraždou, niekedy dokonca
v rozšírenej forme (aj smrťou dieťaťa).
Pri rozpoznaní uvedených symptómov
by mala pacientka bezpodmienečne
vyhľadať odbornú psychiatrickú pomoc,
respektíve by jej ju mali navrhnúť blízki.
Terapia predstavuje režimové opatrenia,
psychoterapiu a môže byť indikovaná
farmakologická liečba.
Popôrodná psychóza predstavuje menej
častú formu duševných porúch, uvádza
sa v rozmedzí 0,1 až 0,2 %. Prejavuje
sa zmätenosťou, blúznivými stavmi,
sluchovými a zrakovými halucináciami.
Starostlivosť o pacientku je plne v kompetencií psychiatra a farmakoterapia je
nevyhnutná.
Zmeny nálad a psychického rozpoloženia
nie sú v období gravidity a šestonedelia
ničím výnimočným. Je dôležité žene
v tomto emočne vypätom čase poskytnúť
maximálny možný komfort a hlavne byť
tolerantným a empatickým spoločníkom.
Pri rozpoznaní rizikového správania
v zmysle rozvoja popôrodnej depresie až
psychózy je nutné nebrať ohľad na falošný súcit a vyhľadať odbornú pomoc.

www.casopisslovo.sk
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GETSEMANSKÁ
IKONA
BOHORODIČKY

skit-chernigovsky.ru

Milan GÁBOR
S oblasťou Černigova na severozápade
Ukrajiny sa spája ďalšia ikona s názvom
Getsemanská, ktorá je vernou kópiou
Černigovsko-eliášskej ikony Bohorodičky,
o ktorej sme už písali.

ČERNIGOVSKOGETSEMANSKÁ IKONA
BOHORODIČKY (RUS.
ЧЕРНИГОВСКАЯ –
ГЕФСИМАНСКАЯ)
Ikona bola namaľovaná v 1. pol. 18. stor.
na plátne s rozmermi o niečo väčšími ako
pôvodná. V roku 1852 ju odovzdala Alexandra Gregorievna Filipová Getsemanskému skítu (pustovni) pri Trojicko-sergejevskej lavre. Po smrti otca Alexandra
Gregorievna spoločne s matkou a dvomi
mladšími sestrami zostali na istý čas neďaleko Choťkovského monastiera. Matka
odovzdala do opatery svoje dcéry mníške,
ktorú poznala, a odišla do Moskvy, kde
ťažko ochorela a niekoľko mesiacov sa
nemohla vrátiť k deťom. Alexandra aj so
sestrami v tom čase žili v dome kňaza
Jána Alexejeva, v izbe, kde sa nachádzala
na plátne maľovaná Černigovsko-eliášska
ikona Bohorodičky. Dievčatá už dlhší čas
nemali správy o mame, a tak sa najstaršia
z dcér Alexandra začala vrúcne modliť
pred ikonou Božej Matky. Onedlho sa
mama vrátila k deťom úplne zdravá.
Videli v tom zázračnú pomoc a ešte
viac si zamilovali ikonu, pred ktorou sa
vrúcne modlili. Nasledujúci deň sa pred
ikonou pomodlili Moleben k Bohorodičke. Keď sa rodina chystala na odchod
do Moskvy, Alexandra poprosila kňaza,
či by im nevedel zabezpečiť kópiu ikony.
Povedal im, že keď sa usadia na novom
mieste, daruje im originál, pred ktorým
sa modlili. V septembri 1826 teda Alexan-

miestach. To jej prinášalo duchovnú útechu, no nie telesné uzdravenie. Až počas
pobytu v skíte sa udial zázrak. Keď ju
priviezli a vniesli do jaskynnej Cerkvi sv.
archanjela Michala, priznala sa, že cítila
strach, ktorý sa zároveň spájal s radosťou.
Preniesli ju k ikone, pred ktorou zvolala:
„Pustite ma!“ S prekvapením ju pustili
a sama stojac na nohách padla tvárou
na zem. Dlho sa vrúcne modlila. Potom
vstala a s pomocou priateľov prešla
na vlastných nohách po cerkvi, kde si
uctila ikony a mošči
(relikvie). Moskovský
metropolita Inocent,
ktorý prišiel do lavry
na slávenie sviatku
Sergeja Radonežského, sa dopočul
o uzdravení a želal
si vidieť uzdravenú.
Rozprával sa s ňou
a zaujímal sa o jej
život. Na druhý
deň – 26. septembra
navštívil metropolita
skít a nariadil, aby
sa pred divotvornou ikonou slávila
bohoslužba. Od toho
času začali k ikone
prichádzať početné
zástupy. Do začiatku 20. storočia sa
po modlitbách pred
ikonou udialo viac
ako sto zázračných
uzdravení z rôznych
chorôb, ktoré sú
zdokumentované.

dra dostala Černigovsko-eliášsku ikonu
Bohorodičky.
V roku 1852 sa rodina rozhodla ikonu
darovať na dôstojné miesto, kde by bola
uctievaná i chránená. Alexandra sa o tom
porozprávala s predstaveným Trojickosergejevskej lavry, archimandritom Antonom. S jeho požehnaním ju previezli
do jaskynnej cerkvi Getsemanského
skítu. Čoskoro sa začali diať zázraky.
Prvý a neobyčajný zázrak, ktorý bol aj
zdokumentovaný, sa udial na začiatku
indiktu, nového liturgického roka, 1. septembra 1869. Tekla Adrianovna z Tulskej
gubernie trpela osem rokov paralýzou
končatín. Lekári jej nevedeli pomôcť.
Chorú na jej žiadosť vozili po svätých

V roku 1922, po zatvorení skítu, bola
ikona prenesená do moskovskej Cerkvi
sv. Sergeja Radonežského. Aj napriek
tomu, že z nariadenia štátnej moci bola
v roku 1938 cerkev zatvorená a väčšina
ikon spálená, túto sa podarilo zachrániť.
Cerkev bola v roku 1991 obnovená, no
ikona sa tam už nevrátila.
Všeobecne najznámejšou kópiou Černigovsko-getsemanskej ikony je tá, ktorá
víta pútnikov Trojicko-sergejevskej lavry.
Ikona je typu hodigitrie. Zobrazuje Božiu
Matku po pás s dieťaťom Kristom sediacom na ľavej ruke, ktorý žehná pravicou
a v ľavici drží zvitok. Obaja sú korunovaní. Ikona slávi svoju liturgickú pamiatku
na začiatok indiktu.
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A zasa slohové klišé – čakali na nás...
Ako sme si vlastne my dvaja predstavovali
dva týždne s vnúčencami?
Pripraviť miesta na spanie, zostaviť
jedálny lístok a nostalgické spomienky
na naše rodičovstvo očistiť od prílišného
optimizmu a sebeckej nafúkanosti obrazu láskavých, trpezlivých, milujúcich,
chápavých, jednoducho dokonalých
starých rodičov. Navyše bolo treba hneď
v zárodku potláčať katastrofické scenáre
typu: stať sa môže čokoľvek. Pane, len
nie „čokoľvek“, nech deti prežijú v zdraví
našu starorodičovskú starostlivosť, nech
sa nezrania, nech im chutí, nech sa
nevadia, nech sa nepohádame ani my,
nech dokážeme tých štrnásť nocí spať aj
v provizóriu rozkladacieho gauča a ruskej postele.

NEDOKONALO
DOKONALÍ
Marta GROMOŠOVÁ
V lete nám bolo dopriate nevídané potešenie. Na dva týždne nám deti požičali
svoje deti, teda naše dve vnúčatá. Do auta
sme naložili najmladšiu Gromošku, najstaršiu vnučku a najmladšieho vnúčika.
Tu by som mala pokračovať ako žiaci
v slohovej úlohe vetou: „A vyrazili sme!“
Ibaže nás zastavila na dve hodiny strašná
dopravná nehoda na diaľnici, len pár
kilometrov za hlavným mestom. Áno, ten
kamión, čo preletel... Vrtuľníky, zranení,
zápchy... Veď ste to počúvali v rádiu celé
popoludnie.
Po hodinke bezmocného vyčkávania
a zháňania informácií na internete sme sa
s manželom začali nespokojne obzerať.
Po nemeckej diaľnici by už pobiehali
zdravotnícki záchranári v oranžových
vestách, čakajúcim by rozdávali tekutiny
a teplé deky. A u nás? Viacerí účastníci
našej posádky podcenili množstvo tekutín
a odpíjali z mojej železnej zásoby vody,
pomaly takej teplej, že sa v nej dali poľahky umyť dolné končatiny. Nuž čo, vďaka
Bohu, neboli sme v poškodených dopravných prostriedkoch ani na konci zápchy,
ktorá sa pomaly rozpúšťala až do nášho
príchodu domov v neskorých večerných
hodinách. Detská osádka mala za sebou

deväťhodinovú cestu od mora, transport
do Prešova zvládla bez viditeľnej ujmy.

Nebol čas ani priestor na afektovanú starostlivosť, zveličované chválenie detskej
dokonalosti... Vnúčatá sú skvelé ľudské
bytosti, ďalší z nezaslúžených darov...
Ich prítomnosť v našich životoch len
potvrdila potrebu nechať ich prichádzať
k Ježišovi a poriadne ich držať za ruky,
aby sme sa k nemu tiež priblížili. Aspoň
o kúsoček.

IDEM K BETLEHEMSKÉMU DIEŤAŤU,
JEŽIŠOVI (2)
SLOVO OTCOV g Aj ja prichádzam k jasliam, k svätostánku, k svätému prijímaniu. Ako sa na mňa pozerá Ježiš? Bol taký milý k pastierom, že pravdepodobne
dovolil, aby im ho jeho matka dala do náručia. Ó, akí šťastní boli! Na rukách
držali Ježiša, bozkali jeho rúčky, pozerali do jeho nebeských očí a Ježiš sa tešil,
lebo videl ich radosť, videl ich lásku.
Ježiš sa teší aj mne, ak sa podobám tejto svätej spoločnosti. Ak aj mňa prijme
Bohorodička, svätý Jozef i anjeli ako pastierov do svojej spoločnosti. Ak budú
na mne vidieť, že prichádzam s detskou láskou, že sa teším malému Ježiškovi, vtedy Bohorodička aj mne dá malého Ježiška do náručia. Čo to hovorím? Do náručia!
Ó, nie, ja som omnoho šťastnejší než pastieri, pretože Ježiša dostanem do svojho
srdca. Do môjho srdca prichádza ako vzácny hosť.
Ježišu, s radosťou prichádzam k tebe, pretože ťa milujem, pretože viem, čo
znamená pre nás tvoje narodenie. Vieme, že zmizla duševná tma, lebo zasvietilo
Slnko pravdy, vieme, že spása je blízko, pretože je tu Mesiáš. Tvojím narodením sa
začína nový letopočet, začína sa nový duch, začína sa sloboda vykúpených detí...
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák)

www.casopisslovo.sk

14

biblia

JEZABEL
Martina DIHENEŠČÍKOVÁ

Bola dcérou sidonského kráľa Etbála a manželkou
izraelského kráľa Achaba. Pod jej vplyvom sa v Izraeli najviac rozšírila modloslužba. Zabíjala Pánových
služobníkov verných Bohu. Jezabel je silný démonický duch aktuálny aj v dnešnom svete a v Cirkvi.
Preto treba poznať jej charakter, o ktorom sa dozvedáme v Prvej a Druhej Knihe kráľov.
ACHABOVA
MANŽELKA
Bola to zlá a zákerná žena. Ovládala
a manipulovala manžela, aby mohla
vládnuť. Slaboch Achab servilne
plnil jej vôľu. Slúžil a klaňal sa Bálovi
a dal mu postaviť aj chrám v Samárii,
taktiež Ašere. Pre vplyv svojej manželky bol najhorším z izraelských
kráľov, ktorý zviedol k modloslužbe
takmer celý národ.

lisagomes.com.br

OBETA NA KARMELI
Prorok Eliáš prostredníctvom obety
na Karmeli ukázal, kto je pravým
Bohom v Izraeli a dal pobiť všetkých
Bálových prorokov pri potoku Kišon.
Keď sa o tom dopočula Jezabel,
poslala mu odkaz: „Nech mi bohovia
urobia toto a toto, nech mi pridajú,
ak zajtra o takomto čase neurobím
s tvojím životom, ako sa stalo so
životom hociktorého z nich!“ Eliáš
sa naľakal a ušiel. V boji s modloslužbou bol úspešný, ale Jezabel
ho dohnala na pokraj ľudských
síl. Bol taký duchovne vyčerpaný,
že si žiadal zomrieť. Až po Božom

zásahu bol zasa schopný plniť svoje
poslanie.

NABOTOVA VINICA
Achab si zaumienil urobiť z vinice
svojho suseda Nabota zeleninovú
záhradu. Chcel ho presvedčiť, aby
mu ju predal. Ale Nabot povedal:
„Nedám ti dedičstvo po svojich
otcoch!“ Achab bol taký zronený, že
ani nejedol. Keď sa o tom dozvedela
Jezabel, opovrhla ním: „Máš ty moc
nad Izraelom. Vstaň, jedz a rozveseľ
sa, ja ti zaopatrím vinicu jezraelského Nabota.“ Potom napísala
v mene Achaba list, udrela naň jeho
pečať a poslala ho starším mesta
s obsahom: „Vyhláste pôst a Nabota posaďte na popredné miesto
medzi ľud! Oproti nemu posaďte
dvoch mužov, vyvrheľov. Oni nech
dosvedčia: ,Rúhal sa Bohu a kráľovi.‘
Potom ho vyveďte a ukameňujte,
nech zomrie!“ Takýto pôst sa konal,
keď národ postihlo alebo mu hrozilo
nejaké nešťastie. Vtedy ľudia hľadali
vinníka, pre ktorého ich Boh tresce,
a domnievali sa, že trest prestane, ak
vinníka sami potrescú. Jezabel dobre
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poznala zmýšľanie ľudí, preto zosnovala
pekelný plán. Predstavení mesta urobili
presne tak, ako nariadila. Ona zostala
v úzadí, ale použila si iných ľudí, aby
dosiahla to, čo chce. Dokonalá manipulátorka a čarodejnica, pretože manipulácia
je forma čarodejníctva.

KONIEC JEZABEL?
Keď sa Achab zmocnil vinice, Boh
za ním poslal Eliáša s odkazom: „Vraždil
si a zmocnil si sa dedičstva! Na mieste,
kde psy lízali Nabotovu krv, budú lízať
aj tvoju krv. Ale aj o Jezabel hovorí Pán:
,Psy budú žrať Jezabel na jezraelskom
poli.‘“ Achab padol v boji s Amorejčanmi. Na trón nastúpil jeho syn Joram, ale
prorok pomazal Jehua za nového kráľa.
On mal príkaz od Pána vyhubiť celý
Achabov rod, lebo stále trvali smilstvá
Jezabel a jej mnohé čarodejstvá. Zabil
Jorama a jeho krv vytiekla na Nabotovom poli. Keď Jehu prišiel do Jezraelu,
Jezabel si namaľovala oči, ozdobila si
hlavu a vyzerala von oknom. Provokatívne sa vysmievala: „Mal sa dobre, Zambri,
ktorý zavraždil svojho pána?“ Posmešnou
poznámkou pripomína Jehuovi, že trón
získal kráľovraždou ako kedysi Zambri,
ktorý panoval len sedem dní. Jehu rozkázal komorníkom zhodiť Jezabel z okna
a jej krv postriekala múr i kone, a ony ju
pošliapali. Keď ju neskôr chceli pochovať, našli z nej iba lebku, nohy a konce
rúk. Tak sa naplnilo: „Psy budú žrať telo
Jezabel na jezraelskom poli a mŕtvola
Jezabel bude ako hnoj na povrchu role,
takže nebude možno povedať: Toto je
Jezabel.“

DUCH JEZABEL
Jezabel bola usmrtená, ale nebola pochovaná. Keďže zostala len lebka, nohy
a konce rúk, bolo ťažké rozpoznať, že je to
ona. Skúsenosti exorcistov potvrdzujú, že
Jezabel je silná démonická mocnosť, ktorá
pracuje v úzadí a nie je ľahké odhaliť jej
identitu. Stále „nie je pochovaná“. Zostala
tu jej „lebka“ – rôzne učenia a bludné
náuky, ktoré privádzajú ľudí k uctievaniu
falošných bohov. Jezabeline „nohy“ predstavujú nohy novodobých „bálových“ prorokov, ktorí chcú Cirkev priviesť k modloslužbe. Pán Ježiš nás pred nimi varoval:
„Vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci
a budú robiť veľké znamenia a zázraky,
aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených.“
(Mt 24, 24) A „konce Jezabeliných rúk“
to sú spôsoby, ako sa prezentuje. Tak ako
v bábkovom divadle duch Jezabel silno
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manipuluje a ovláda ľudí, aby dosiahol to,
čo chce. Ale Boh s nami nikdy nehrá „bábkové divadlo“, pretože „kde je Pánov Duch,
tam je sloboda“ (2 Kor 3, 17). Boh nikdy
nesiaha na slobodnú vôľu človeka.
Duch Jezabel sa môže tváriť nábožne,
ale iba preto, aby mohol zabíjať verných
Pánových služobníkov, ktorí mu nechcú
„zapredať dedičstvo po svojich otcoch“.
Nositeľmi ducha môžu byť rovnako muži,
ako aj ženy: „Sú to falošní apoštoli, klamní
pracovníci, ktorí sa tvária, akoby boli
Kristovými apoštolmi. A nečudo, veď sám
satan sa tvári ako anjel svetla. Nie je teda
divné, keď sa aj jeho služobníci vydávajú
za služobníkov spravodlivosti.“ (2 Kor
11, 13 – 15) Tento chamtivý duch si rád
uchmatne cudzí majetok. Ak mu niekto
odporuje, použije všetky zbrane – intrigy,

APOKALYPSA
Apoštol Ján v Liste tyatirskej cirkvi
upozorňuje, že tento duch bude v Cirkvi
až do posledných čias: „Ale mám proti
tebe, že trpíš ženu Jezabel, ktorá hovorí,
že je prorokyňa, a učí, a zvádza mojich
služobníkov, aby smilnili a jedli mäso
obetované modlám. A dal som jej čas,
aby robila pokánie, ale nechce sa kajať zo
svojho smilstva. Hľa, vrhnem ju na lôžko
bolestí a tých, čo s ňou cudzoložia, do veľkého súženia, ak nebudú robiť pokánie
z jej skutkov. Jej deti pobijem smrťou
a všetky cirkvi spoznajú, že ja skúmam
vnútro i srdce, a každému z vás odplatím
podľa vašich skutkov.“ (Zjv 2, 20 – 23) Ako
neuviaznuť v osídlach tohto rafinovaného
ducha? Nasledujme Bohorodičku v jej
čnostiach:

JEZABEL MÁRIA
Pyšná

Pokorná

Chamtivá

Skromná

Smilní, cudzoloží, nenávidí čistotu.

Je vždy čistou Pannou.

Klame a osočuje.

Žije v pravde a úprimnosti.

Predstiera nábožnosť.

Žije autentický život viery.

Chce ľudí ovládať a vládnuť.

Chce slúžiť Bohu a ľuďom.

Manipuluje a čaruje.

Vždy sa podriaďuje Božej vôli, aj v utrpení.

Vzdoruje Bohu do konca života.

Poslúcha Boha do konca života.

Nenávidí pokánie a Božie slovo.

Pozýva ľudí k pokániu a k životu podľa
Slova.

Vyhráža sa alebo sa ľuďom vysmieva.

Povzbudzuje ľudí a vyprosuje im veľké
milosti.

Zabíja Pánových prorokov a Božích
služobníkov.
Zámerne rozširuje modloslužbu.

klamstvo, osočovanie, falošnú prísahu, vyhrážanie, manipuláciu, smilstvo,
čarovanie, ba dokonca aj vraždu nevinného človeka. Buď fyzickú likvidáciu ako
v prípade Nabota, alebo vraždu duchovnú
– pošpiní česť a dobré meno človeka, aby
ho „vyradil z hry“, tak ako dočasne Eliáša.
Pri dosahovaní svojich cieľov ide doslova
cez mŕtvoly. Útočí na jednotlivcov, rodiny
a Cirkev. S obľubou si vyberá vodcov –
prorokov, kňazov, vedúcich spoločenstiev,
pretože vie, že „keď udrie pastiera, ovce sa
rozpŕchnu“ (Mk 14, 27b).

Miluje Božích služobníkov a modlí sa
za nich.
Privádza ľudí k pravej bohoslužbe.

Mária a Jezabel sú v úplnom antagonizme. Všetci potrebujeme našu nebeskú
Matku ako maják. Keď sa loď nášho
života zmieta v búrkach liberálnych názorov alebo nám hrozia nárazy na útesy
bludných náuk snažiacich sa infiltrovať
do lode Cirkvi, aby ju zvnútra potopili,
Mária je našou stella maris – morskou
hviezdou. Vždy nám ukáže správny smer
a cestu, aby loď nášho života bezpečne
doplávala do nebeského prístavu jej Syna
Ježiša Krista.

www.casopisslovo.sk
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VZATÁ DO ŽIVOTA
patriarcha Youssef ABSI

cirkvi. V byzantskom kalendári sa tento
sviatok slávi v auguste, a tak právom môžeme tento mesiac nazývať mariánsky.
Obidve cirkvi, západná aj východná, učia,
že Boh vzal Pannu Máriu do neba zo života do života, pretože je Matkou života,
matkou Ježiša Krista.
Téma života je v liturgických textoch
tohto sviatku veľmi dôležitá. V tropári
sviatku spievame: „Ty si bola prenesená
do života, ó, Matka života.” A pieseň kondáku dodáva: „Pretože sa stala Matkou
života, bola prenesená do života.”

V mene Otca i Syna, i Svätého Ducha.
Amen.
Je pre mňa radosťou a požehnaním byť tu
dnes s vami pri tejto posvätnej a nádhernej príležitosti. Ďakujem vám, môj drahý
brat, metropolita Babjak, za príležitosť
byť účastníkom tohtoročnej púte v Litmanovej. Bol som požiadaný, aby som
predniesol homíliu pri príležitosti sviatku
Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorý je
veľkým sviatkom byzantskej cirkvi.
Zosnutie a nanebovzatie Panny Márie
bolo pridané ku kresťanským sviatkom
až v neskorších rokoch. Prvýkrát sa tento
sviatok začal sláviť v Jeruzaleme v 5. storočí, hneď po tom, ako bol na Efezskom
koncile Božej Matke priznaný titul Bohorodička. Na konci 6. storočia sa slávenie
tohto sviatku rozšírilo do celej Byzancie.
Pápež Teodor I. ho prijal aj do Rímskej

Svätý Ján Damaský hovorí: „Ona dnes
začína svoj druhý život skrze toho, kto
bol príčinou jej prvého bytia. Ona dala
počiatok, myslím na život v tele, tomu,
kto nemá počiatok v čase, hoci Otec bol
príčinou jeho božskej existencie.” (O nanebovzatí 3)

Teologické základy tohto sviatku majú
svoje korene v starobylej kresťanskej viere,
že Božia Matka nasledovala príklad svojho
Syna a bola prenesená s telom a dušou
do neba. Keď rozjímame nad titulom
Matka Boha, zistíme, že je obojstranný.
Boh si ju vyberá prostredníctvom anjela.
A ona následne prijíma toto Božie vyvolenie. Skutočnosť tohto prijatia je veľmi dôležitá, pretože ide o dobrovoľnú aktivitu
voči Božej milosti. Keď Mária prijala toto
volanie, prijala aj istú spoluprácu. Stala
sa zodpovednou za rolu materstva, ktorá
jej bola zverená. Jej úspech ako matky je
dokonalým súladom medzi Božím povolaním a jej ochotou spolupracovať.
Svätý Ján z Damasku o súhre medzi Bohom a Pannou Máriou hovorí:
„Potom jej anjel povedal: ,Neboj sa, Mária.
Našla si milosť pred Bohom.‘ Vo veľkom
čine ju našla ona, ktorá bola hodná milosti. Zrodila plnosť milosti. Našla milosť,
ktorá priniesla prameň milosti, a bola bohatou žatvou milosti. Našla hĺbku milosti,
ktorá neporušila jej dvojité panenstvo, jej
panenská duša nebola o nič menej nepoškvrnená než jej telo; preto je jej panenstvo dokonalé.“ (O nanebovzatí 1)
Michal Petriľák

Michal Petriľák

Jeho Blaženosť Youssef Absi, patriarcha Antiochie, Alexandrie a Jeruzalema, povzbudil veriacich na odpustovej
slávnosti v Litmanovej nielen svojou prítomnosťou, ale aj
slovom, ktoré odznelo 4. augusta na hore Zvir.
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Cirkev nás pozýva chváliť Božiu Matku
piesňami. Ľudia, ako nám hovorí evanjelium, oslavovali Máriu za to, že porodila
Krista: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil,
a prsia, ktoré si požíval.“ (Lukáš 11, 27)
To, že oslavujeme Pannu, je skutočnosťou
vďaka jej vzťahu ku Kristovi a k Otcovi.
Čím je vzťah silnejší, tým viac by sa mal
oceniť. Čo je silnejšie ako vzťah matka
a syn? Takto by sme mali chápať Kristovu
odpoveď v tom istom evanjeliu: „Skôr sú
blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo
a zachovávajú ho.“
Započúvajme sa do slov svätého Jána
z Damasku, ktorý opisuje silu vzťahu
matka – syn:
„Nikto nestojí medzi Synom a Matkou.
Lieči naše vášne, lieči naše choroby, pomáha nám z našich ťažkostí, napĺňa náš život
pokojom, zosiela nám osvietenie Duchom.
Zapaľuje nás túžbou po svojom Synovi.
Obdarúvaj nás radosťou, aby sme s tebou
mohli prežívať šťastie, keď ťa vidíme žiariť
so slávou tvojho Syna, a aby sme sa mohli
naveky radovať a sláviť sviatok v Cirkvi
s tými, ktorí slávia toho, ktorý nám skrze
teba daroval spásu, Krista, Božieho Syna
a nášho Boha.“ (O nanebovzatí 3)
Panna Mária sa stala matkou, keď uverila volaniu anjela, počula Božie slovo
a všetko si uchovala vo svojom srdci. Stala
sa Božou Matkou svojimi skutkami aj slovami, poslušnosťou voči Bohu, pokorou,
službou a obetou. Aj my sa môžeme stať
Kristovými rodičmi a priateľmi, ak počúvame jeho slovo a zachovávame ho. To je
to, na čom Kristus trvá, keď sa ho pýtajú
na jeho bratov a rodinu: „Lebo každý, kto
plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra, i matka.“
(Matúš 12, 50)
Boh pozýva všetkých svojich verných,
aby sa stali synmi a dcérami, aby sa
stali „Božími matkami“. Spolu so svojím
povolaním dáva milosť a moc to dosiahnuť. Všetko, čo treba, je povedať áno,
nasledovať kresťanské volanie a byť verný
kresťanskej viere. Iba vtedy si budeme
môcť byť istí, že budeme vzatí do neba
ako Božia Matka.
Môžeme byť ľuďmi, ktorí nepočúvajú,
dokonca by sme aj mohli počúvať, ale
nerozumeli by sme, máme uši, ale nepočuli by sme. Zosnutie a nanebovzatie
Panny Márie sú výzvou, aby sme boli ako
ona, aby sme dobre počúvali Božie slovo,
zachovávali ho v našich srdciach a konali
podľa neho. Aby sme sa tak stali Ježišo-
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vou domácnosťou. Potom môžeme sláviť
tento sviatok a vzdávať chválu Panne. Potom môžeme vstúpiť do neba ako Panna
a vojsť do Božieho kráľovstva. Potom môžeme byť vzatí zo života do života. Potom
sa deň našej smrti stane naším zosnutím
a naším nanebovzatím. To je presne to, čo
zvoláva svätý Ján z Damasku, keď hovorí:
„Poďte, postavme sa okolo toho čistého
hrobu a načerpajme milosť do svojich
sŕdc. Pozdvihnime vždy panenské telo
duchovnými rukami a vstúpme s ňou
do hrobu, aby sme s ňou zomreli. Vzdajme sa svojich vášní a žime s ňou v čistote
počúvajúc božské chvály anjelov v nebeských nádvoriach. Žasnime spolu a poučme sa zo zázračného tajomstva, ktorým
bola vzatá do neba, aby bola so svojím
Synom, čestnejšia ako všetky anjelské
zbory.“ (O nanebovzatí 3)
Panna Mária nosila Ježiša Krista, náš život,
a dala ho svetu. Aj my sme povolaní niesť
Ježiša Krista a dať ho svetu. Mnohokrát
sme upadli do pasce, na ktorú nás upozornil Kristus: dali sme svetlo pod nádobu,
kde ho nevidno. Sviatok Panny Márie nám
pripomína, aby sme boli ako ona, aby sme
všetkým umožnili vidieť svetlo.
Modlime sa dnes a prosme Božiu Matku,
Matku života, o príhovor.
Modlime sa dnes a obetujme toto eucharistické slávenie na oslavu Božej Matky.
Modlime sa za všetkých tých, ktorí nesú
meno Márie, nech je ich život naplnený
prítomnosťou nášho Pána.
Modlime sa za všetkých prítomných, ktorí
si ctia a oslavujú Pannu Máriu.
Modlime sa, aby ich život bol naplnený
príkladom Panny Márie a svedectvom
o Ježišovi Kristovi, ktorý nás pozýva
k životu, ktorý má zmysel.
Modlime sa za všetkých pútnikov, ktorí
obetovali svoj čas, aby putovali po tejto
duchovnej ceste.
Modlime sa za Slovensko, za mier a prosperitu, aby malo stále silného kresťanského ducha. Prinášam vám pozdrav
od gréckokatolíckej komunity melchitov na Blízkom východe a v krajinách
diaspóry.
Modlime sa za Blízky východ, najmä
za Sýriu, kde násilie stále ohrozuje naše
obyvateľstvo.
Nakoniec sa, prosím, modlime za stretnutie melchitskej mládeže, ktoré sa
uskutoční budúci týždeň v Libanone.
Mladí zo Sýrie, Jordánska, Palestíny
a Egypta prídu do Bejrútu, aby sa navzájom spoznali, modlili a prežili osobitnú
kresťanskú skúsenosť.

Michal Petriľák

Nech všemohúci Boh na vás hľadí z neba
a požehná vás všetkých v mene Otca
i Syna, i Svätého Ducha. Amen.

www.casopisslovo.sk
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PRI MATKE ZEMPLÍNA
Jaroslav LAJČIAK

Tento zázrak, ako nám to podávajú historické anály, videli nielen ľudia z Klokočova, ale aj z okolitých dedín, ba i heretické
vojsko. Keď vojaci videli, že ľudia veria
na zázrak a ďalej sa úpenlivo modlia pri
ikone Božej Matky, obraz z ikonostasu
strhli, nožom prerezali tvár Bohorodičky
a kopijou ju prebodli. Vtom ponížený
a prebodnutý obraz začal nie slziť, ale
silno plakať, čo mnohých vojakov primälo
k obráteniu.
Boli to však slzy nad úbohosťou vojaka,
ktorý mečom ranil ikonu našej Bohorodičky, či ako to spievame v piesni,
nad ľudom Zemplína. Bol prejavom jej
znepokojenia a úzkosti, keď videla svoj
ubiedený národ.

Preosvietení vladykovia, drahí bratia
v kňazskej službe,... bratia a sestry.
Písal sa rok 1670. ... Tak ako asi aj dnes,
aj vtedy ľudia žili svoju vieru v jednoduchosti a skromnosti. Vo svojej každodennosti sa borili s rovnakými problémami.
Aj vtedy ľudia zomierali i rodili sa, aj
vtedy prednášali Bohu modlitby i naňho
nadávali. Aj vtedy boli tí, čo Cirkev osočovali, i tí, ktorí ju bránili. Aj vtedy boli
útoky na Cirkev a vieru silné, ba dokonca
vojenského charakteru. Ľudia sa všemožne bránili a keď už nič nepomáhalo,
utekali húfne do chrámu, aby tam pred
Bohom prosili za záchranu a pokoj.
No stalo sa niečo nepredvídané. Niečo,
čo nemalo obdobu, niečo, čo tak zasiahlo srdcia ľudí, že chýr o tom sa rozšíril
do celého okolitého sveta. Panna Mária
začala plakať.

A čo teraz? Keby nanovo dnes mal nastať
zázrak, či by nad nami neplakala, neprelievala horké slzy, keď nás síce vidí na materiálne vyššej a lepšej úrovni ako pred
350 rokmi, ale aká je duchovná?

„Pred tristo rokmi, hľa, Mária plakala,
nad ľudom Zemplína slzy prelievala. Mária, Mária, pros za nás u Syna, buď nám
milostivá, Ochrana Zemplína.“ Priznám
sa, že vo mne ako hrdom Zemplínčanovi
(keď som sem ako malý chlapec chodieval) to vždy vzbudzovalo ani neviem či
smútok, alebo skôr zamyslenie: „Prečo si,
Matka, plakala? Takí boli tí ľudia zlí, tak
ťažko a biedne sa žilo, tak úboho ľudia
na Zemplíne vyzerali či mravne upadali,
opíjali sa?“ Čo vlastne, bratia a sestry,
priviedlo Pannu Máriu k slzám?
Poďme sa nad sebou aspoň troška
zamyslieť. Nad naším zemplínskym
charakterom. Priznám sa vám, stalo
si mi viackrát, že mi bolo vytknuté, že
som Zemplínčan. Začal som sa sám seba
pýtať a všímať si iných, v čom spočíva tá
zemplínska nátura. Tak teda, čo je také
charakteristické pre Zemplínčana? Určite
mi dáte za pravdu, keď poviem: hrdosť,
hrdý Zemplínčan, a potom, čo na srdci, to
na jazyku, taká zemplínska prostorekosť,
určitá tvrdosť, neoblomnosť, jednoduchá urážlivosť. Toto sú na prvý pohľad
vlastnosti, ktoré zaváňajú negativizmom.
Keby mi ich niekto cudzí vyčítal, možno
sa aj urazím. Ale keďže som Zemplínčan,
tak sám si ich vytknúť môžem.
Dávid Kováč-Byzantinos

Dávid Kováč-Byzantinos

Archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej
eparchie, sa 11. augusta prihovoril na archieparchiálnej
odpustovej slávnosti v Klokočove nielen k srdciam Zemplínčanov, ale aj všetkých ostatných pútnikov.
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Všetky tieto charakteristiky však môžu
slúžiť i na dobro veci, pozitívne. Vysvetlím: Hovoria o nás, že sme hrdí. Tak
buďme hrdí na svoju zem, na svoj kraj,
na svoju reč, svoje kresťanské korene.
Hovoria nám, že sme prostorekí. Buďme
prostorekí a nebojme sa pomenovať zlo
zlom a nedajme sa obalamutiť nikým
a ničím, a hlavne sa nebojme zastať kňaza
či Cirkvi, keď obhajujú budúcnosť našich
detí a ostro vystupujú proti amorálnosti
dnešnej doby. Buďme neoblomní v našej
viere, nech naše áno je áno a nie nech je
nie. Vyčítajú nám, že sme tvrdí. Buďme
tvrdí na tých, ktorí hanobia Cirkev a šliapu po kresťanských hodnotách. Neupusťme zo správnych postojov pri výchove našich detí a snažme sa vštepiť im do srdca,
čo najviac podstatných hodnôt. Spokojne
sa urazme, keď niekto na Cirkev nadáva,
keď niekto hanobí Boha a vysmieva sa
mu. Dajme pocítiť, že sa nám to nepáči.
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rizmu, v ktorom ten, kto má iný názor
ako ten prezentovaný vo väčšine médií,
nebude akceptovaný...
Je veľmi zvláštne, ako dnes práve médiám
záleží na tom, aby Cirkev bola svätá a aby
sa očistila. A to je veľmi dobre. Len či je

ja nie som Kristovým kňazom preto, lebo
som taký svätý a dokonalý, ale prosím
Pána, aby sa oslávil v mojej slabosti. Keď
sv. Efrémovi Sýrskemu ľudia prevolávali
na slávu, vždy o sebe v pokore hovoril:
„Keby ľudia vedeli, kto je Efrém Sýrsky,
hádzali by kameňom.“...

Kardinal Sarah, prefekt Kongregácie pre
Boží kult a sviatosti, hovorí práve o tom,
že najväčším problémom Cirkvi v dnešnej
dobe je strach. Strach vyznať svoju vieru,
strach postaviť sa za dobrú vec, strach
obhájiť kresťanské hodnoty.
A možnože prišla doba nás neoblomných, prostorekých Zemplínčanov.
Neotvárajme ústa tam, kde netreba,
ale tam, kde sa to vyžaduje. Stojme
si za svojím presvedčením. Nechcem,
aby to vyznelo ako buričské slovo proti
niekomu, len chcem, aby sme sa možno
prebudili zo sna a začali brať vážne dobu,
v ktorej žijeme, a nezľahčovali si to, a nehovorili: „Ach, veď mňa sa to netýka!“
Naši predkovia utekali k Božej Matke
do Klokočova, keď im chceli hanobiť
vieru a spustošiť chrám, keď sa báli vojny,
ktorá by zničila ich dediny. Utekajme
na toto miesto dnes aj my, lebo útoky
na Cirkev sú aj v dnešnej dobe, možno
že vo väčšej miere a viac sofistikovanej
podobe. Prichádzajme k nej a prosme
ju, aby ochránila náš ľud i národ. Matka
naše prosby vypočuje...
Tento týždeň ste mnohí mohli sledovať útoky na vyjadrenia krakovského
arcibiskupa, ktorý sa otvorene postavil
proti novodobým ideológiám. Začali ho
mediálne veľmi napádať. Ba dokonca
(ako reakcia na to) bola svojím spôsobom
zneuctená najväčšia mariánska svätyňa
v Čenstochovej... Kardinál Duka pri tejto
príležitosti vyzval biskupov Slovenska
a Maďarska, aby sa spojili a jednohlasne
postavili na stranu poľskej cirkvi v boji,
ako ho sám nazýva, v boji proti totalita-

Dávid Kováč-Byzantinos

za tým aj ten správny úmysel? A keď to
nie je podľa ich očakávaní, tak potom
príde, ako to definuje emeritný pápež
Benedikt XVI., novodobé mučeníctvo
zosmiešňovania: „Pozrite sa na toho
kňaza – darmožráč, záletník, spiatočník,
na toho kresťana, ako žije. Toto sú kresťania? Toto sú ich kresťanské hodnoty?“ Ale

Možno sa pýtate: „A čo teda máme robiť?
Aký je návod? Ako môžeme obstáť?“
Odpoveď nachádzame v dnešnom Božom
slove, keď Kristus hovorí žene, ktorá
z davu kričala: „Blažený život, ktorý ťa
nosil, a prsia, ktoré si požíval“, že „skôr
sú blažení tí, čo počúvajú Božie slovo
a zachovávajú ho“.
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nici. Do jej rúk odovzdajme všetky naše
starosti a kríže i budúcnosť našej Cirkvi.
Raz už svojimi slzami zachránila náš
ľud a určite ani teraz nepohrdne našimi
modlitbami.
Po predchádzajúcich krásne prežitých
dňoch tu s vami chcem povedať, že som
hrdý na to, že som Slovák. Som hrdý
na to, že som Zemplínčan. Som hrdý
na to, že som gréckokatolík, lebo takú
peknú a čistú vieru, akú som videl u mnohým starých i mladých počas týchto dní,
som nevidel nikde, ani v Taliansku, ani
v Ríme...

Bratia a sestry, toto je tá nemenná pravda.
Chceš byť blažený, šťastný? Počúvaj Boha
a zachovávaj to, čo ti hovorí... Hovorme
jasne a otvorene tomuto svetu pravdu
do očí, že bez počúvania a zachovávania
Božích prikázaní nastolíme iba chaos
a otroctvo. Hovorme ľuďom okolo nás

o Bohu spôsobom arského farára Jána
Máriu Vianneya: „Hovorte najprv ľuďom
o Bohu a keď vás už nebudú počúvať, tak
hovorte Bohu o ľuďoch.“...
Prišli sme dnes k našej nebeskej Matke,
ako sem už po prichádzali stáročia pút-

nenarodeným pomoc matkám
život

„Mária, Mária, pros za nás u Syna. Buď
nám milostivá, Ochrana Zemplína!“
(skrátené)
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Národný
pochod za život
Piatok 20.09.2019

| Exkluzívny program pre dobrovoľníkov
| BHD Life / diskusia | Film

Nedeľa 22.09.2019

Nech teda i tento čas prípravy na 350.
výročie od slzenia bude pre nás časom
duchovnej obnovy a prosme i našu
nebeskú Matku, aby nám u svojho Syna
vyprosila milosť byť vernými a odvážnymi
kresťanmi tak ako kedysi naši predkovia,
ktorí vedeli, kde nájdu pomoc v rozbúrenom mori života.

| Nedeľné bohoslužby
| Pro-Life program hudby a slova, Námestie Slobody
| NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT, Námestie Slobody

Bratislava
20. – 22.09.2019

Sobota 21.09.2019

| BHD Life - diskusie a prednášky | Koncert za život
| Veľtrh života - remeslá a služba | Festival
angažovanosti | Sv. omša v Dóme sv. Martina
| Život ma chytá za srdce - večerný kultúrny program
Incheba Expo Bratislava
Zmena programu vyhradená.

pochodzazivot.sk

www.casopisslovo.sk
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OTVORENÝ PRÍBYTOK
Mons. Giacomo Guido OTTONELLO

hlbším a výnimočným podielom na tajomstve jej Syna, Pána pánov a Kráľa vesmíru:
„V Kristovi budú všetci oživení. ... najprv
Kristus, ktorý je prvotinou; potom pri jeho
príchode tí, čo patria Kristovi.“ (1 Kor 15, 22
– 23) Nádherný starobylý hymnus akatist
ospevuje kráľovskú nádheru Božej Matky:
„Velebíme tvojho Syna i teba, Bohorodička.
Vykupiteľ prebýval v tvojom lone, posvätil
ho, oslávil ťa a všetkých nás naučil ospevovať ťa.“ (12. ikos)
Opätovne sme prišli sem, na púť do Ľutiny,
k Presvätej Bohorodičke: krok za krokom
na toto obľúbené pútnické miesto. Prišli
sme so srdcom nasmerovaným na Máriu
a s očami upretými na ňu: so srdcom, aby
sme sa k nej modlili, a s očami, aby sme ju
kontemplovali a napodobňovali.

Drahí bratia a sestry,
ďakujem vladykovi Jánovi Babjakovi,
prešovskému arcibiskupovi metropolitovi,
za pozvanie sláviť spolu s vami Zosnutie Presvätej Bohorodičky tu, v tomto
krásnom kraji. Pozdravujem tiež s úctou
vladyku Petra Rusnáka a vladyku Jána
Eugena Kočiša. Je pre mňa radosťou vidieť
eparchiálnych aj rehoľných kňazov, rehoľné sestry a seminaristov a všetkých vás,
ktorí ste sa tu dnes zjednotili v modlitbe.
Bohoslužby sviatku Zosnutia Márie
oslavujú túto radostnú a slávnu udalosť
Bohorodičky s kráľovským majestátom.
Kresťanská tradícia vzýva s obdivom
a nemennou láskou Máriu z Nazareta ako
kráľovnú a matku. Jej triumfálny vstup
do neba je neoddeliteľne spojený s jej naj-

O putovaní nám rozpráva svätý evanjelista Lukáš, ktorý nám približuje Máriu,
ako ide z Nazareta do Alžbetinho domu.
Išlo o dlhú a únavnú púť po hornatom
judskom kraji, ešte dlhšiu a únavnejšiu,

keďže sa na ňu podujala mladá dievčina,
výnimočnú púť, keďže výnimočná bola
ona, táto dievčina, ktorá vo svojom lone
niesla Stvoriteľa celého sveta.
Ak sa pozeráme na obraz nanebovzatia
Presvätej Bohorodičky, náš zrak zaujme
isté vystupovanie nahor, ktoré sa uskutočňuje medzi údivom nás, ktorí asistujeme
zdola, a radostnou oslavou neba, ktoré prijíma Máriu v celej svojej ženskej telesnosti.
Mária je sprevádzaná a podporovaná anjelmi, ktorí vystupujú s úplnou ľahkosťou.
Je tu zrejmá dôverná známosť medzi touto
ženou a nebom, ktoré je vnímané ako
miesto Boha, ako symbol božskej skutočnosti. Skutočnosti, ktorá sa dotýka zeme
človeka bez toho, aby s ňou mohla splynúť.
Mária nemusí zanechať nič zo svojho
človečenstva, aby mohla vstúpiť do tohto
neba. Práve toto človečenstvo si Boh žiadal
a miloval ho, aby prijal naše telo v Ježišovi
a aby sa mohol s nami stretnúť v ľudskom
tele a s ľudským srdcom.
Mária ospevuje tento počiatok, ten pohľad
zameraný na ňu, ktorým zdôvodňuje
svoje radostné zvolanie: „ ... lebo zhliadol
na poníženosť svojej služobnice“. Na začiatku tej slávy, ktorú dnes kontemplujeme, je milosť jedného pohľadu. Konečným
výsledkom života Márie je zrelé ovocie
pohľadu Boha, ktorý sa usídlil v stave poníženosti a chudoby. Poníženosť, o ktorej
Mária Žarnayová

Mária Žarnayová

Na slávnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky zavítal
do Ľutiny Mons. Giacomo Guido Ottonello, apoštolský
nuncius na Slovensku, ktorý sa 18. augusta počas archijerejskej svätej liturgie na mariánskej hore prihovoril všetkým
pútnikom.

www.casopisslovo.sk
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Mária Žarnayová

Mária Žarnayová

Mária sa vo svojom stave poníženosti cítila
nájdená Božím pohľadom a spoznala jeho
dobrotu: videla jednoduchými očami čistý
pohľad Boha upretý na jej život, rešpektujúci jej slobodu a zároveň silno túžiaci stať
sa maličkým medzi maličkými, aby tak
mohol utkať novú zmluvu. Vo svetle tohto
dobrého pohľadu Mária mohla s dôverou
odovzdať svoj život.

Mária Žarnayová

sa hovorí, nie je v skutočnosti cnosť, ale
daná skutočnosť, na ktorú sa Mária pozerá
s pokojom: nemala sociálne, kultúrne či
náboženské podmienky na zviditeľnenie
sa. Patrila medzi tých, ktorí znamenali
málo, tých, ktorí boli zvyknutí spoliehať
sa nadovšetko na Boha Izraela, na Boha,
ktorý vypočúva modlitbu chudobného
a nezabúda na volanie utrápených.

Každá generácia vie,
že sa musí vyrovnať
so zlým vnuknutím,
ktoré had našepkáva
Adamovi, že pred pohľadom Božej dobroty
by bolo lepšie pokúsiť
sa skryť. Mária však
uznáva slovo (z Knihy Numeri), ktoré
považuje Boží pohľad
za prameň požehnania:
„Nech ti Pán ukáže
jasnú tvár a nech ti je
milostivý! Nech Pán
obráti svoju tvár k tebe
a daruje ti pokoj!“ (Nm
6, 25 – 26) Mária vie,
že najväčšou tmou je
klamstvo, keď sa už
necítime videní dobrými očami vlastného
otca vo chvíľach, keď
sa nám kráča ťažko.
Spolu s chudobnými
modlitebníkmi Izraela
sa naučila odovzdávať
svoju dôveru Bohu,
ktorý vidí naše kroky
aj v najtemnejších udalostiach nášho života,
aj v najkrajnejšej biede
bezmocnosti, keď
nemôže urobiť nič iné,

len zotrvať v tichu pod krížom, aj v úplnom vyprázdnení Veľkej soboty: „Ty vidíš,
veď ty hľadíš na útrapy a žiaľ a berieš ich
do svojich rúk.“ (Ž 10, 14)
Cesta k nanebovzatiu – slávnemu cieľu
– sa teda začína istou chudobou, ktorú
bez strachu vystavujeme na Božie svetlo,
a čistým srdcom, ktoré v Bohu vidí svojho
záchrancu. Ten, ktorý „zhliadol na poníženosť svojej služobnice“, aby urobil veľké
veci, neprestáva upierať ten istý pohľad
lásky aj na našu poníženosť, na našu chudobu a malosť, ktoré vyplývajú z reality
nášho bytia a nie z cnosti. S namyslenosťou a pýchou, nasýtenosťou a mocou sa
vzďaľujeme nebu, v ktorom už tu a teraz
môžeme srdcom prebývať a ktoré nám
môže priniesť predovšetkým nový nádych
slobody.
„Rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú, mocnárov zosadil z trónov a povýšil
ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami
a bohatých prepustil naprázdno.“ (Lk 1, 51
– 53) Boh spásy nás oslobodzuje od obavy, ktorá nás núti premýšľať, ako sa stať
väčšmi a viditeľnejšími. Oslobodzuje nás
od nutnosti brániť alebo vydobýjať si pozície moci, oslobodzuje nás od starostí naplniť svoj život mnohými vecami, ktoré sa
už dnes považujú za nevyhnutné. Ten, kto
sa vystaví Božiemu pohľadu, objaví Lásku
a nechá sa oslobodiť od egoizmu, ktorý
uháša život, a ktorý, zakorenený v srdci
každého človeka, deformuje a poškodzuje
vzťahy v celej štruktúre spoločnosti.
Spolu s Máriou teda môže konečne spievať
Magnifikat za dar našej chudoby, za každú situáciu v živote, v ktorej sa prejavuje
citeľným spôsobom. Náš stav poníženosti
je pravdou, ktorá nás oslobodzuje, je bránou, ktorá pred nami otvára dokorán nebo
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nekonečného Božieho milosrdenstva,
ktoré môžeme zdieľať s bratmi a sestrami.
Na nás je krok dôvery, aby sme prekročili
ten prah.
Nanebovzatie – plné spoločenstvo s Bohom – je dar, je odpoveď na Máriine áno,
na jej krok dôvery neustále obnovovaný
počas celého jej života. Jej staršia sesternica Alžbeta dokonale vystihuje koreň
šťastia, povahu radosti, ktorú dnes vidíme
žiariť v celej svojej plnosti: „Blažená je tá,
ktorá uverila!“ (Lk 1, 45)
Blaženosť Márie je prisľúbená tomu, kto
verí v naplnenie Pánovho slova, kto uznáva
jediného skutočného Všemohúceho a jeho
najvyhľadávanejšie a najvznešenejšie tróny: lono panny, jasle núdzového príbytku,
úsmev, ktorý žiari na tvári chudobných,
milosť, ktorá robí hriešnikov schopných návratu k dobrému životu, rozlámaný chlieb, dva prekrížené trámy dreva.
Tu ukazuje silu svojho ramena, keď dáva
víťaziť láske nad smrťou.
Princípom nanebovzatia je teda Ježišova
Pascha a viera v jeho smrť a vzkriesenie.
Pre túto vieru každý človek, ktorý v Ada-
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movi dostáva dedičstvo zaspať na smrť,
v Pánovi Ježišovi dostáva večwný život.
Viera, ktorá nás zjednocuje s Ježišom
na ceste týmto životom, hoci by bola hoci
len aktom odovzdania sa v poslednom momente („Pane, spomeň si na mňa“ – Lk 23,
42), je už istou čiastkou neba („Ešte dnes
budeš so mnou v raji“ – Lk 23, 43).
Mária žiari dnes pred nami predovšetkým
ako žena viery. Jej prijatie do neba, skôr
než cesta nahor, je posledným rozhodujúcim aktom odovzdania sa Otcovi, definitívnym odchodom v dôvere, keď v hodine
smrti znova opakuje: „Nech sa mi stane
podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38) Božie nebo
sa teda otvára dokorán ako príbytok pre
Máriu, ako príbytok pre jej srdce a jej telo,
ktoré kedysi prijalo nebo, ktoré zostúpilo na zem, Božieho Syna. Otvára sa ako
príbytok pre celé jej človečenstvo, ktoré sa
stalo krásnym skrze milosť, ktorou ju Boh
naplnil. Otvára sa ako príbytok pre celú jej
existenciu, ktorú podstúpila, aby kontemplovala tajomstvo lásky v Ježišovom
vtelení.
Pozeráme sa na nanebovstúpenie pripomínajúc si zvestovanie. Spolu vykresľujú

oblúk Máriinho života ako dialóg medzi
nebom a zemou, medzi Bohom, ktorý zostupuje, aby preukázal milosť poníženým
a dal im plodný život, a urobil ich život
plodným, a človekom, ktorý keď sa otvorí
viere, dáva priestor Božej láske, ktorá odľahčuje srdce a bytie od každého bremena
egoizmu. V tomto dialógu medzi nebom
a zemou sa Boh a naše človečenstvo stretávajú uzmierení a v chvále vernej Lásky.
Mária, prijatá do neba, je znakom a oslavou nádeje nás všetkých. Čaká nás plnosť
šťastia ako cieľ cesty, ktorá až doposiaľ
osvetľuje blaženstvami naše tváre a naše
kroky nie preto, že víťazíme podľa logiky
tohto sveta, ale preto, že sme silní v našej
istote, že Boh nás miluje v našej chudobe,
ponížené stvorenia, ale nikdy nie pozbavené jeho dobrotivého pohľadu, synovia
a dcéry, ktorí už teraz môžu zdieľať kráľovský majestát jeho lásky, ktorá sa večne
darúva.
Preto sa dnes osobitným spôsobom
pripájame ku generáciám tých, ktorí
ospevujú blaženosť Márie a v nej a s ňou
spievajú s jasaním hymnus vďaky Božiemu
milosrdenstvu.

Odporúčaný príspevok na Slovo do 25. novembra 2019:
• za odber 1 až 10 ks z každého čísla je minimálne 20 eur/ks;
• za odber 11 a viac ks z každého čísla je minimálne 16 eur/ks.
V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2021. Ak máte
záujem o ďalší nástenný kalendár na rok 2020, jeho cena je 1,50 eur/ks.
ČASOPIS
GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI

SIPO-SLOVO – Príspevok na časopis
môžete uhrádzať aj mesačne (min.
2 eurá) formou SIPO. Viac informácií
dostanete telefonicky či e-mailom.
E-SLOVO – Ak chcete, môžete Slovo dostávať elektronicky
cez našu webovú stránku. Treba kontaktovať redakciu
na distribucia@casopisslovo.sk alebo 051/756 26 42
a uviesť dátum úhrady príspevku, resp. pri platbe v poznámke
uveďte svoj e-mail a ŠS 999. Príspevok je minimálne 10 eur.

MAREC
Ladislav
Hodný
st. (Česká republika): Krížová cesta v Ľutine, zlátený akryl,
Benjamína
Ondovčáková

3

SLOVO NA ROK 2020

Všetkým čitateľom časopisu Slovo ponúkame možnosť dať si vyrobiť personalizovaný gréckokatolícky kalendár na rok 2020. Kalendár bude obsahovať
gréckokatolícke kalendárium a vami zaslaných 13 fotografií. Cena kalendára:
9 eur/ks. Viac informácií: 051/756 26 42, 0911 711 263, grafik@casopisslovo.sk.

NE
PO
UT
ST
WWW.CASOPISSLOVO.SK

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

ŠT
PI
SO
NE
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
PO

1 Albín
Prvá pôstna – Ortodoxie; 5. hlas
2 Anežka
3 Bohumil, Bohumila
4 Kazimír
5 Fridrich
6 Radoslav, Radoslava
7 Tomáš
8 Alan, Alana Druhá pôstna – Gregora Palamu; 6. hlas
9 Františka
10 Branislav, Bronislav, Bruno
11 Angela, Angelika
12 Gregor
13 Vlastimil
14 Matilda
15 Svetlana
Tretia pôstna – Krížupoklonná; 7. hlas
16 Boleslav

17 Ľubica
18 Eduard
19 Jozef
Víťazoslav, Klaudius
PI 20
Blahoslav
SO 21
Beňadik, Benedikt
NE 22
Štvrtá pôstna – Jána Klimaka; 8. hlas
Adrián
PO 23
Gabriel
UT 24
Marián
Zvestovanie Presvätej Bohorodičke
ST 25
Emanuel
ŠT 26
Alena
PI 27
Soňa
SO 28
Miroslav
NE 29
Piata pôstna – Márie Egyptskej; 1. hlas
Vieroslava
PO 30
Benjamín
UT 31

prep. muč. Eudokia

UT

prep. Alexej

hieromuč. Teodot

ST

arcib. Cyril Jeruzalemský

muč. Eutropios, Kleonik a Bazilisk

ŠT

muč. Chryzant a Dária

prep. Gerasim od Jordána
muč. Konón

muč. z Amoria

hieromuč. z Chersonu: Bazil a spol.

Zádušná sobota

prep. vyzn. Teofylakt

štyridsiati muč. zo Sebastey

muč. Kodrat a spol.

patriarcha Sofronios

prep. vyzn. Teofan Sigriansky

Prenesenie ostatkov Nikefora, konštant. patriarchu
prep. Benedikt

Zádušná sobota

muč. Agapios a spol.

muč. Sabinus a Papas

KALENDÁR ČASOPISU
GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI

muč. z Kláštora svätého Sávu
prep. Jakub Vyznávač

Zádušná sobota

hieromuč. Bazil

prep. muč. Nikón a jeho učeníci

prep. Zachariáš

Veľký kajúci kánon sv. Andreja Krétskeho

Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi

prep. Matróna

prep. Hilarión Nový a Štefan Divotvorca

Akatistová sobota
prep. Marek

prep. Ján, autor spisu Rebrík

prep. Hypatios

+ skratky: ap./prep. ....

www.casopisslovo.sk

24

predstavujeme

RUSKÍ
GRÉCKOKATOLÍCI
Ján KRUPA

Tolerančný edikt, ktorý v roku 1905 vydal cár Mikuláš II.,
dal podnet na zakladanie katolíckych komunít byzantsko-slovanského obradu v Ruskom impériu. Túto činnosť veľmi
podporoval ľvovský gréckokatolícky metropolita Andrej
Šeptický.
Pád cárskeho režimu (február 1917) a zrod
provizórnej vlády umožnili Šeptickému
uplatňovať mimoriadne právomoci, ktoré
mu udelil pápež Pius X.
Šeptický zvolal v Petrohrade v máji
1917 synodu ruského katolíckeho kléru,
na ktorú prišli zástupcovia latinskej
hierarchie v Rusku, ale aj ôsmi katolícki
kňazi byzantsko-slovanského obradu:
Leonid Feodorov, Alexej Zerčaninov, Ivan
Deubner, Evstafij Susalev, Gleb Verchovskij, Trofim Semjackij, Diodor Kolpinskij
a Vladimír Abrikosov.

RUSKÝ APOŠTOLSKÝ
EXARCHÁT
Šeptický zjednotil ruských gréckokatolíkov v exarcháte. Minister pre náboženské
otázky v provizórnej vláde Anton Kartasev uznal existenciu Ruskej katolíckej
cirkvi byzantsko-slovanského obradu
a nomináciu Leonida Feodorova za jej
prvého exarchu.
Synoda prijala 68 uznesení, ktoré sa týkali
cirkevnej disciplíny, liturgie a vydávania
náboženskej literatúry pre katolíkov
v Rusku.
Latinské kánonické právo zaväzovalo
gréckokatolíkov len vtedy, keď takáto povinnosť bola výslovne uvedená.
Exarcha mal jurisdikciu len na ruskom
území a jeho autorita sa nemohla rozšíriť

na Ukrajinu a Bielorusko, lebo tieto regióny podliehali inému exarchátu.
Duchovní exarchátu museli používať
cirkevné rúcha ruskej tradície vrátane
strieborného náprsného kríža, ktorý bol
povinný počas bohoslužieb. Rehoľníci
mali povinnosť nosiť bradu, no nemuseli
mať pre mníchov tradičné dlhé vlasy, bol
im uložený zákaz fajčiť.
Po oficiálnom uznaní kňazi exarchátu dostávali štátnu mzdu a v Petrohrade mohli
využívať časť budovy, ktorá kedysi patrila
jezuitom, vyhnaným z Ruska na začiatku
19. storočia. Po boľševickom prevrate
(november 1917) mohol gréckokatolícky
exarchát riadne fungovať len počas občianskej vojny (1917 – 1922).
Na konci roku 1922 žilo v Petrohrade približne dvesto, v Moskve okolo sto gréckokatolíkov. V Saratove v centrálnom Rusku
vytvorilo päťdesiat rodín pod vedením
ruského katolíckeho kňaza Alexeja Onesimova gréckokatolícku farnosť. A najmenej dvesto ďalších gréckokatolíkov bolo
roztrúsených v rozličných častiach Ruska.
Po založení Sovietskeho zväzu (1922) komunisti zatkli a na niekoľko rokov internovali exarchu Feodorova. Po jeho smrti
(1935) metropolita Šeptický vymenoval
za exarchu svojho brata Klementa (1939).
Nový exarcha sa však nedokázal etablovať
v Rusku, a tak po druhej svetovej vojne
exarchát de facto prestal existovať.

S dejinami exarchátu súvisí založenie
jezuitami vedeného pápežského kolégia
Russicum (1929) v Ríme, s ktorým bola
spätá nádej na misijnú prácu v Rusku
a medzi ruskými emigrantmi.

CHARBINSKÝ EXARCHÁT
PRE RUSKÝCH
EMIGRANTOV
V dôsledku občianskej vojny veľa Rusov
začiatkom roku 1918 emigrovalo do Mandžuska. Sústredili sa hlavne v Charbine.
Ruské gréckokatolícke hnutie v tejto
oblasti vzniklo vďaka spontánnym
kontaktom medzi ruským pravoslávnym
a rímskokatolíckym klérom.
V roku 1923 charbinský pravoslávny kňaz
Konstantin Koronin prestúpil na katolicizmus a so skupinou svojich stúpencov
založil gréckokatolícku komunitu. V roku
1928 Svätá stolica zriadila Ordinariát pre
Rusov byzantsko-slovanského obradu
v Čínskom impériu. Za prvého ordinára
s titulom archimandrita bol vymenovaný
marianista Fabian Abrantowicz. Po pripojení Mandžuska k Japonsku (1931) došlo
k ohraničeniu jurisdikcie ordinariátu
na Mandžusko.
Prvý rektor Russica, slovenský jezuita
Vendelín Javorka odišiel v roku 1934
z Ríma pracovať do ruských misií v Charbine a Šanghaji.
V roku 1939 Abrantowicz vycestoval
do Európy, odkiaľ sa mu už nepodarilo
vrátiť. Za nového archimandritu, ktorý
povýšil na apoštolského exarchu pre Rusov byzantsko-slovanského obradu a pre
všetkých veriacich východného obradu
v Mandžusku, bol vymenovaný marianista Andrej Cikota.

www.casopisslovo.sk
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•
PETROHRAD

CHARBIN
•

Sviatok Uspenija v Cerkvi sv. Andreja v El Segundo (Kalifornia, USA). www.facebook.com/StAndrewRussianGreekCatholicParish

V auguste 1945 sovietske vojsko okupovalo Mandžusko a v nasledujúcom roku
sa Charbin ocitol pod kontrolou čínskej
ľudovej oslobodzovacej armády. Koncom
decembra 1948 čínski komunisti zatkli
všetkých kňazov exarchátu a vydali ich
Sovietom. Exarchát, ktorý mal okolo 150
veriacich, de facto zanikol.

RUSKÍ GRÉCKOKATOLÍCI
NA ZÁPADE
Ruskí gréckokatolíci dokázali prežiť
v ruskej diaspóre mimo Sovietskeho
zväzu a východného bloku. Na Západe
nikdy nedosiahli exarchát. Podliehali
bezprostredne Kongregácii pre východnú
Cirkev. Mnoho rokov mali aspoň vlastného biskupa. Ten však nepožíval skutočnú
jurisdikciu a pôsobil len ako svätiaci prelát. Reprezentoval ruskú gréckokatolícku
komunitu pri pápežských bohoslužbách.
Keďže bol delegátom východnej kongregácie, plnil podobnú úlohu ako apoštolský vizitátor.
Ako ruský gréckokatolícky biskup pôsobil
Prancičkus Bucys (1872 – 1951), Alexander
Evreinov (1877 – 1959), Pavel Meletev
(1880 – 1962), Nikolaj Avtonomov (1889 –
1979) a Andrej Katkov (1916 – 1996).

Evreinov, Meletev, Avtonomov a Katkov
pochádzali z ruských pravoslávnych
rodín. Bucys, Evreinov a Katkov slúžili
v Ríme ako svätiaci preláti a obradoví
biskupi. Biskup Evreinov bol ako úradník
Štátneho sekretariátu blízkym spolupracovníkom arcibiskupa Montiniho,
neskoršieho pápeža Pavla VI.
Od roku 1950 sa ruský gréckokatolícky
klérus schádzal každoročne na rozličných
miestach s cieľom posilniť solidaritu
medzi komunitami. V rokoch 1978 až
1992 boli gréckokatolícki Rusi na Západe
zorganizovaní v istom druhu delegácie
Kongregácie pre východné cirkvi. S nástupom perestrojky (1987) sa však pozornosť
Vatikánu sústredila na problémy katolíkov latinského obradu v Rusku.
Na konci 70. rokov ruské gréckokatolícke farnosti existovali v sedemnástich
krajinách: v Argentíne, Austrálii, Belgicku, Brazílii, Fínsku, Francúzsku, Grécku,
Holandsku, Izraeli, Juhoslávii, Kanade,
Nemecku, Portugalsku, Španielsku, Švajčiarsku, Taliansku a USA.
Dnes ruskí gréckokatolíci predstavujú
malú skupinu, okolo 3 500 duší, a ruský
etnický prvok v ich farnostiach značne
poklesol. Už v 60. rokoch začali mnohé

farnosti vydávať svoje časopisy vo francúzštine alebo angličtine.
Farnosti ruských gréckokatolíkov, ktoré
v súčasnosti spadajú pod miestnych
rímskokatolíckych biskupov, dodnes
existujú v Taliansku (Rím: chrám kolégia
Russicum), vo Francúzsku (Paríž a Lyon),
v Nemecku (Mníchov a Essen), vo Fínsku
(Myllyjärvi at Espoo), v Brazílii (IpirangaSao Paolo) a Argentíne (Buenos Aires).
V Severnej Amerike sú farnosti ruských
gréckokatolíkov v New York City a v El
Segundo pri Los Angeles.

GRÉCKOKATOLÍCI
V RUSKU DNES
Po páde komunizmu sa exarchát v Rusku
zatiaľ nepodarilo oživiť. V roku 2004 Ján
Pavol II. vymenoval biskupa latinskej
Diecézy Premenia Pána v Novosibirsku
Josepha Wertha SJ za ordinára pre gréckokatolíkov v Rusku. Na Sibíri sú oficiálne
zaregistrované štyri gréckokatolícke
farnosti. Dve nezaregistrované komunity
existujú v Moskve, jedna v Obninsku
a jedna v Petrohrade. Celkovo je v Rusku
dvadsaťdeväť gréckokatolíckych komunít,
ktoré nie sú zaregistrované, ale fungujú.
Gréckokatolíkov je okolo tritisíc.

www.casopisslovo.sk

Naše slová musia byť ovocím našich modlitieb.
Redakcia Slovo
Čo na to poviete?

GMPC Prešov, Hurbanistov 3
gmpc.grkatpo.sk gmpc@grkatpo.sk
24.09. (utorok) 18.00 Zoznamka
01.10. (utorok) 18.00 Stretnutie s exorcistom
otcom Matúšom Marcinom. Téma: Ona mu
rozšliape hlavu
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ZAUJÍMAVÉ AKCIE
Konferencia Meč Ducha
Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina vás
pozýva na konferenciu o počúvaní Božieho
hlasu a charizmách s názvom Meč Ducha.
Okrem praktických prednášok bude možnosť
klásť prednášajúcim otázky a zúčastniť sa
na diskusiách o tom, aké rôzne situácie môžu
zažiť kresťania pri počúvaní Božieho hlasu
a jeho rozlišovaní. Pomôžeme si navzájom
radami, ako môže rásť naše spoločenstvo
s používaním chariziem, ktoré Duch rozdáva,
ako sám chce. Aby sme nezostali iba pri teórii,
zažijeme spoločenstvo kresťanov, budeme
sa modliť za vás a prosiť Svätého Ducha, aby
udeľoval dary, charizmy, aby sme ľahšie vedeli rozlíšiť, čo Boh hovorí, či už pre vás osobne,
vašu rodinu, podnikanie, prácu, školu, alebo
iné životné situácie, v ktorých sa nachádzate.
Budete môcť prijať osobne modlitbu a radu.
Konferencia Meč Ducha sa uskutoční v sobotu
19. októbra so začiatkom o 9. hodine. Predpokladaný záver programu bude o 17. hodine.
Miesto konferencie: Martindom, Rožňavská
17, Bratislava
Registrácia: platná až po uhradení konferenčného poplatku.
Kapacita: 230 miest.
Viac: www.martindom.sk

S ÚSMEVOM
„Predávam svojho hovoriaceho papagája.“
„A prečo?“
„Pretože včera chcel predať on mňa.“
Inzerát: Zadarmo vyťukám váš pin kód na bankomate.
V polčase futbalového zápasu vojde do kabíny rozhlasového reportéra tréner domáceho
mužstva.
„Počúvajte,“ prihovára sa reportérovi. „Nemohli by ste komentovať trocha pomalšie?
Moji chlapci už nevládzu tak rýchlo behať.“
Prebieha zoskok parašutistov. Ako prvý vyskočí nováčik. Chvíľu voľne padá, potom otvorí
padák. Vzápätí vidí okolo seba padať dvoch
profíkov s ešte neotvorenými padákmi.
Zamyslí sa, vyvlečie sa z padáka a hovorí si:
„Keď chcete súťaž, budete ju mať!“

127

Dada Kolesárová

Páči sa mi to

3

Komentáre

Zdieľať

Radko Blichár, kňaz pôsobiaci v Lyndore (Pennsylvánia, USA)
Vždy bojujeme proti niečomu a za niečo. Je tak veľa
zápasov, ktoré zvádzame, až strácame svoje srdce, pretože
v boji prestáva hovoriť srdce a nastupuje zaslepenosť. V boji
nevidíme tvár, ale len nepriateľa. Najväčší zápas nášho života je zápasom o náš charakter – ako vidieť srdcom a nebyť
zaslepený túžbou, ako neprestať vnímať druhého. Keď Izrael
vchádzal do boja, vtedy veľkňaz predstúpil pred vojsko
a povedal: „Počúvaj, Izrael, (Pána), aby ti srdce neochablo!“
Keď bojuješ s učiteľmi, rodičmi, nenechaj sa zaslepiť svojimi
názormi, ale počúvaj srdcom, pamätaj na Pána.
Páči sa mi to . Odpovedať

Anna Čujová, študentka
Keď do boja s vládcom temnosti, tak len po boku veliteľa,
ktorý je oslepujúco žiarivým vládcom svetla. A my kresťania
ho predsa máme. Apropo, každý dobrý kráľ, a ten náš taký je,
vyzbrojí svojich bojovníkov plnou zbrojou. Len sa treba prihlásiť do služby nebeskej vlasti. Kyje a mačety však v rukách
kráľovičov nehľadajte. Tí bojujú elegantne a s gráciou, ako
sa na kráľovských synov a dcéry patrí. Na krivdu odpovedajú odpustením, na nadávky milým slovom, na pohŕdanie
prijatím. Zbraňou im je láska. Tak teda, bojovníci, zavolajme
si v našom výcviku na pomoc Svätého Ducha. Najlepšieho
trénera.
Páči sa mi to . Odpovedať

Ivana Strelcová, vedúca OC Bárka, ZKSM
Športovci do prípravy, obzvlášť pred dôležitým zápasom
,vložia veľmi veľa úsilia. Často si upravujú stravu, majú
rôzne tréningy a kontrolujú si aj čas spánku. Stojí ich to
veľa námahy, ale neľutujú to, lebo vedia, že od toho závisí
výsledok boja. Uvedomme si aj my, aký závažný zápas stojí
pred nami, a venujme mu náležitú prípravu.
Páči sa mi to . Odpovedať

Ľudia, ktorých možno
poznáte
Zobraziť všetky návrhy
priateľov
christopherklitou.com

PODUJATIA

53

Božie dieťa

HE3K NA JEDEN KLIK
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pre mladých

IRENA ZO SOLÚNA
Narodila sa v pohanskej rodine v Taliansku. Mala dve sestry
– Agapé a Chioné.
Spoznali sa s kresťanskou mládežou,
zaobstarali si Bibliu
a vzdelávali sa vo
viere. Počas prenasledovania utiekli do hôr.
Keď sa vrátili do Solúna, obžalovali ich, že
nechceli jesť z pohanských pokrmov. Irena
skonala v plameňoch
ako posledná. Ich sviatok sa slávi vo východných cirkvách v apríli.
Je ochrankyňou pred
bleskami a ohňom.

NAPÍŠTE NÁM

go(o)dbook

26

27

z kresťanského sveta

vaticannews.va

www.casopisslovo.sk

POĽSKO g Predseda Poľskej biskupskej konferencie poznaňský arcibiskup Stanislav Gądecki
vydal 8. augusta vyhlásenie, v ktorom vyzdvihol,
že „ľudia z prostredia tzv. sexuálnych menšín sú
naši bratia a sestry, za ktorých dal Kristus svoj
život a ktorých tiež chce priviesť k spáse. Úcta ku
konkrétnym ľuďom však nemôže viesť k prijatiu
ideológie, ktorá si kladie za cieľ uskutočnenie
revolúcie v oblasti spoločenských zvykov a medziosobných vzťahov“. Reagoval tak na výzvy o odvolanie krakovského arcibiskupa Marka Jędraszewského, ktorý sa 1. augusta kriticky vyjadril voči
novým ideológiám hlásaným skupinami LGBTI
a často pretláčaným masmédiami.

SVÄTÝ OTEC POŽEHNAL
LODNEJ NEMOCNICI
BRAZÍLIA g Po Amazonke už mesiac pláva lodná nemocnica, ktorá nesie
meno Svätého Otca Františka. Je to v súčasnosti najkompletnejšie zdravotnícke
zariadenie tohto druhu v celej Brazílii. Ponúka ambulantné ošetrenia, hospitalizáciu i preventívnu starostlivosť 700 tisíc obyvateľom. Svätý Otec zaslal
18. augusta pozdravný list a požehnanie do brazílskeho Belému, kde sa v prístave konalo slávnostné privítanie lode. (Jozef Bartkovjak SJ)

VATIKÁN g Apoštolská stolica 6. augusta
oznámila, že Svätý Otec František vymenoval
nových členov Kongregácie pre orientálne
cirkvi. Členmi sa stali aj melchitský gréckokatolícky arcibiskup Akky v Izraeli George Bakhouni a gréckokatolícky filadelfský arcibiskup
metropolita pre Ukrajincov Boris Gudziak.
(news.ugcc.ua)
USA g Pomocný biskup arcidiecézy Los
Angeles Robert Barron priznal 13. augusta
chybu americkej cirkvi ako reakciu na výsledok výskumu, podľa ktorého 70 % katolíkov
v Spojených štátoch amerických neverí v skutočnú prítomnosť Ježiša Krista v Eucharistii.
Podľa Pew Research Center 69 % ľudí, ktorí sa
označujú za katolíkov, uviedlo, že chlieb a víno
prijímané počas svätej omše sú iba symbolmi.
(E-kai / Katolícke noviny).
TALIANSKO g V stredu 7. augusta sa zvýšil
počet vyšetrovaných osôb na 29 v súvislosti
s prípadom Bibbiano, nazvanom podľa desaťtisícovej obce v stredotalianskom kraji Emilia
Romagna, ktorý sa týka násilného odoberania
detí z talianskych rodín a ich nelegálneho zverovania do pestúnskej starostlivosti. Obvinení
miestni sociálni asistenti a psychoterapeuti
mali na deťoch vynucovať falošné priznania
o zneužívaní v pôvodných rodinách a manipulovať ich výpoveďami. Sedemdesiat odobratých detí za úplatok rozmiestňovali v rodinách
svojich známych a priateľov. (TK KBS)

PRORODINNÉ NÁZORY
POĽSKÝCH BISKUPOV

Svoju podporu arcibiskupovi Gądeckiemu
a Jędraszewskému, ktorí boli následne podrobení
mnohým mediálnym útokom, vyjadrili aj biskupské konferencie Českej, Slovenskej a Maďarskej
republiky. Rady hierarchov gréckokatolíckych
cirkví Maďarska a Slovenska vydali 18. augusta
spoločné vyhlásenie, ktoré prinášame nižšie.
(Jaroslav Girovský)

VYHLÁSENIE RADY HIERARCHOV
GRÉCKOKATOLÍCKYCH CIRKVÍ
MAĎARSKA A SLOVENSKA
Rodina je základná bunka spoločnosti a národa. V nej sa formuje a vyrastá každý človek. Preto vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa nedali
zmiasť rôznymi ideologickými prúdmi, ktoré dnes uvádzajú do zmätku
a chaosu a vytvárajú novú formu totalitarizmu, ktorá narúša antropologický a sociálny základ rodiny a ohrozuje náboženskú slobodu.
Hodnoty vyplývajúce nielen z kresťanského presvedčenia, ale predovšetkým z prirodzeného zákona nahrádzajú nejakým novým typom sociálnych konštruktov a nútia nás pokladať výber akéhokoľvek spôsobu života
za rovnocenný a predovšetkým morálne zhodný so spôsobom života,
ktorý my pokladáme za tradičný, zdôrazňujúc pritom, že každá osoba,
ktorá nesúhlasí s touto novou mentalitou, je pokladaná za spiatočnícku.
Rešpektujeme všetkých ľudí, ako aj to, že každý si môže zvoliť svoju
vlastnú cestu. Zároveň však žiadame, aby boli rešpektované hodnoty
prirodzeného zákona, ktoré každý človek môže odhaliť svetlom rozumu.
Preto ako hierarchovia Gréckokatolíckej cirkvi v Maďarsku a na Slovensku, ktorým záleží na zdravom vývoji našich detí a budúcnosti našich národov, sa pripájame k vyhláseniu Mons. Stanislava Gądeckého, predsedu
Poľskej biskupskej konferencie.
Kresťanská láska nezatvára oči pred pravdou. Preto sme povinní vyzvať
všetkých, hlavne politických predstaviteľov našich krajín, aby odmietli
skrytú, prípadne zjavnú, a predovšetkým agresívnu propagandu nových
teórií a tendencií antropologicky protikladných prirodzenému zákonu
a chaos vzbudzujúcu genderovú ideológiu, a radšej zlepšovali podmienky
na plnohodnotný život rodín.
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S MATKOU K NEBU
Martin DLUŽANIN, TSKE, Michal PAVLIŠINOVIČ

August je mesiac bohatý na mariánske slávnosti v Prešovskej gréckokatolíckej metropolii, ktoré sa spájajú so
sviatkom Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Litmanová,
Klokočov a Ľutina... Tie sú nepochybne najväčšími, pretože
sa na nich zúčastňuje nielen najväčší počet veriacich, ale
aj najvýznamnejší cirkevní predstavitelia.

s Máriou, starostlivou Matkou všetkých
veriacich.

HORA ZVIR
V LITMANOVEJ

Celonočná adorácia bola zakončená
požehnaním Najsvätejšou Eucharistiou.
Nasledovala modlitba Akatistu k Presvätej
Bohorodičke a katechéza otca Petra Borzu
o blaženom hieromučeníkovi Pavlovi
Petrovi Gojdičovi.

Michal Petriľák

ním lítijných darov. Prvý deň vyvrcholil
slávením svätej liturgie, ktorej predsedal
prešovský arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ za účasti patriarchu Melchitskej
gréckokatolíckej cirkvi Youssefa Absiho.
V homílii vladyka Ján pozýval kráčať
do nebeskej blaženosti a svätosti spolu

Vrcholom celej slávnosti bola nedeľná
archijerejská svätá liturgia, ktorej 4. augusta na hore Zvir predsedal vladyka Ján
Babjak. Homíliu predniesol Jeho Blaženosť
Youseff Absi. Spoluslávili biskup Andrej
Imrich, emeritný pomocný biskup Spišskej
diecézy, vladyka Ján Eugen Kočiš, emeritný
pomocný biskup Pražského apoštolského
exarchátu, a množstvo kňazov.
Archieparchiálna slávnosť v Litmanovej
bude budúci rok umocnená o dve významné jubileá: uplynie 30 rokov od začiatku
údajných zjavení na hore Zvir a 25 rokov
od ich ukončenia.

Dávid Kováč-Byzantinos

Slávnosť v Litmanovej sa 3. augusta začala
modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva, svätením vody, modlitbou posvätného ruženca a veľkou večierňou s požehna-

Program pokračoval prednáškou docenta Gréckokatolíckej teologickej fakulty
Prešovskej univerzity v Prešove otca
Štefana Paločka na tému pravej mariánskej
úcty, modlitbou krížovej cesty a svätou
liturgiou, ktorú slávil otec Ondrej Pacák,
redemptorista zo Starej Ľubovne.

KLOKOČOV
Najvýznamnejšie pútnické miesto Košickej eparchie privítalo počas víkendu
10. – 11. augusta tisícky pútnikov. Program
odpustovej slávnosti sa začal duchovnou
obnovou spojenou s modlitbami za uzdravenie už 9. augusta. Spolu s archimandritom Jaroslavom Lajčiakom, košickým
protosynkelom, a niekoľkými kňazmi,
slávil svätú liturgiu aj otec Marián Kuffa
zo Žakoviec. Vo svojej kázni aj katechéze,
ktorú mal po skončení svätej liturgie, rozprával o dôležitosti a úlohe ženy v rodine.
Sobotný program sa začal modlitbou malej
večierne a po nej archimandrita Pimen

V závere slávnosti boli veriaci pozvaní
do Klokočova opäť o rok, keď si pripomenieme jubileum – 350 rokov od slzenia
ikony Presvätej Bohorodičky.

ĽUTINA
Slávnosť na pútnickom mieste v Ľutine
vyvrcholila 18. augusta svätou liturgiou,
ktorú slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Homíliu ohlásil apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup
Giacomo Guido Ottonello. Spolu s nimi
koncelebroval vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha, vladyka Ján Eugen Kočiš,
emeritný pomocný biskup Pražského
apoštolského exarchátu, košický protosynkel archimandrita Jaroslav Lajčiak so
sprievodom a veľké množstvo kňazov.
V závere svätej liturgie prečítal protosynkel Prešovskej archieparchie otec Ľubomír
Petrík pozdravný list Svätému Otcovi
Františkovi, v ktorom, okrem iného,
zazneli aj tieto slová: „Využívame túto príležitosť, aby sme vám poďakovali za vaše
slová a myšlienky z homílií, katechéz
a príhovorov. Ďakujeme vám aj za pápežské dokumenty počas vášho pontifikátu
a za vašu službu posilňovania bratov vo
viere v týchto búrlivých časoch, v ktorých
potrebujeme vidieť príklad a počuť jasné
slovo pastiera a proroka.“ V priamom prenose túto liturgiu vysielala RTVS a možno
si ju pozrieť z archívu televízie.
Záverečná nedeľná archijerejská svätá
liturgia bola vyvrcholením bohatého
duchovného programu, ktorý počas celého

víkendu prebiehal paralelne v bazilike
minor a na ľutinskej mariánskej hore.
Súčasťou programu boli liturgické slávenia
a pobožnosti, Cesta svetla, posviacka
vody, celonočné bdenie či evanjelizačný
program.
Veľký počet veriacich sa zúčastnil na svätej
liturgii v sobotu večer v Bazilike Zosnutia
Presvätej Bohorodičky, keď v priamom
rozhlasovom prenose Rádia Lumen slávil
archijerejskú svätú liturgiu vladyka Ján
Babjak a homíliu ohlásil pomocný biskup
Bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko.

V homílii poukázal na Máriu ako ženu,
ktorá chce slúžiť Bohu túžobne a slobodne. „Lebo slúžiť slobodne môžeme len
vtedy, keď aj milujeme toho, ktorému
máme slúžiť,“ zdôraznil kazateľ a pokračoval: „A Mária milovala nekonečne. Bola
ochotná podriadiť svoj život životu toho,
ktorého nosila pod srdcom.“ Otec biskup
Haľko ďalej v homílii pozval veriacich,
aby chránili život od počatia až po jeho
prirodzenú smrť a aby tento postoj spoločne deklarovali na Národnom pochode
za život, ktorý sa 22. septembra uskutoční
v Bratislave.
Mária Žarnayová

Jedným z dôležitých hostí odpustovej
slávnosti v Klokočove bol aj bratislavský
eparcha Peter Rusnák, ktorý hlavnú liturgiu na odpustovej slávnosti slávil spolu
s košickým eparchom Milanom Chauturom CSsR. Slávnostným kazateľom bol
archimandrita Jaroslav Lajčiak.

udalosť

Mária Žarnayová

P. Medviď viedol obrad veľkého posvätenia
vody. Veľkú večiereň s lítiou slúžil archimandrita Jaroslav Lajčiak. Po modlitbe
posvätného ruženca, ktorú viedla mládež,
sa začala už tradičná večerná archijerejská
svätá liturgia. Tohtoročné večerné dialógy
v Klokočove boli zamerané na predstavenie nových a mladých tvárí Košickej
eparchie: nového protosynkela a troch
novokňazov. Súčasťou večerného programu bola pozvánka otca Dušana Škurlu
na Národný pochod za život do Bratislavy.
Sobotný program v Klokočove už tradične
zakončili mladí spolu so svojím biskupom
modlitbou krížovej cesty.
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Tobiáš Maňko, Viktória Kočišová
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SLÁVNOSŤ PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHIE V ŠAŠOVEJ
prítomných veriacich povzbudili najmä
osobné svedectvá ľudí z rómskej misie.
Nasledovala svätá liturgia, ktorú slávil
bardejovský protobresbyter Michal Onderko ml. Na záver svätej liturgie udelil
otec Tomáš Kavuľa veriacim novokňazské požehnanie. Po ňom bola slúžená
panychída za zosnulého otca Františka
Dancáka a všetkých zosnulých pútnikov. Vyvrcholením večerného programu
boli chválové modlitby spojené s katechézou otca Marka Pulščáka na tému
Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane
podľa tvojho slova.

V nedeľu pokračovala slávnosť rannými
modlitbami bohoslovcov. Po nich nasledovala svätá liturgia, Akatist k Presvätej
Bohorodičke a modlitba posvätného
ruženca. Slávnosť vyvrcholila svätou
liturgiou, ktorej predsedal otec Jaroslav
Pasok, súdny synkel Prešovskej archieparchie. V kázni vyzval veriacich, aby
dokázali byť v každom čase dobroprajní
jeden k druhému a dokázali si s láskou
navzájom slúžiť. Po svätej liturgii sa kazateľovi aj všetkým prítomným kňazom
a veriacim poďakoval miestny farár otec
Radoslav Tóth. (Kristína Maňková)

Dominika Šimková

ŠAŠOVÁ g Pri príležitosti sviatku
Zosnutia Presvätej Bohorodičky sa
na pútnickom mieste v Šašovej 10.
– 11. augusta konala slávnosť Prešovskej archieparchie. Program sa začal
privítaním pútnikov a svätením vody
v kaplnke nad prameňom, pokračoval modlitbou Molebenu k Presvätej
Bohorodičke pred milostivou ikonou
v chráme, veľkou večierňou a vystúpením Gréckokatolíckej rómskej misie
z Malcova. Duchovný správca otec
Igor Čikoš priblížil pútnikom misijné
pôsobenie medzi Rómami, pričom

MOTORKÁRI NAVŠTÍVILI
MLADÝCH Z DOMU SV. ANNY
STARÁ ĽUBOVŇA g Členovia klubu Harley Davidson club no. 1 Slovakia prišli na svojich motocykloch 16. augusta do Domu sv. Anny pozdraviť mladých so zdravotným znevýhodnením. Okrem
jazdy a materiálneho daru – novej chladničky priniesli aj vedro plné pokladov.
Mladí sa tešili zážitku z jazdy na motorke. Sami motorkári počas návštevy neskrývali slzy v očiach.
Vlastimil Belaň z klubu povedal: „Keď človek vidí, aké majú deti zdravotné komplikácie, tak si
uvedomí, aké bohatstvo má. Preto sa dnes snažíme deťom spríjemniť chvíle života, aby mali nejaký
zážitok. Pre nás je to tiež veľký deň, pretože sa nám dobijú baterky, aby sme fungovali celý rok.“
(Silvia Hrabčáková)

KURZ
IKONOPISCOV
VRANOV NAD TOPĽOU-LOMNICA g Už po tretíkrát v tomto roku sa 28. júla – 4. augusta
konal v kláštore sestier redemptoristiek ikonopisecký kurz pre
začiatočníkov. Viedli ho sestry
redemptoristky Alena Diabolková a Mária Sidorová. Tie už dlhé
roky spolupracujú s rumunským
ikonopiscom Mihaiom Cucuom.
Spolu s ním sa podieľali aj na písaní ikony na Svetové dni rodín
2018 v Dubline.
Na kurze sa zúčastnilo osem
účastníkov a z nich dva manželské páry. Ikonopiscov navštívil
a ich prácu požehnal vladyka
Márian Andrej Pacák CSsR,
eparcha Torontskej slovenskej
gréckokatolíckej eparchie, ktorý
v tom čase navštívil komunitu sestier. Ikony boli na záver
kurzu posvätené položením
na prestol počas svätej liturgie.
(Helena Dudová OSsR)
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ZOMREL OTEC
JURAJ ČERVENÝ

NECHVÁLOVA POLIANKA g Dvadsať
miništrantov sa 26. – 28. júla zúčastnilo
na stretnutí pre miništrantov Sninského protopresbyterátu. Cieľom bolo budovať bližšie
spoločenstvo a cez rôzne hry lepšie spoznať aj
službu miništranta. (M. Barnová)

VRANOV NAD TOPĽOU g V 81. roku života a v 60. roku kňazstva si 18. augusta k sebe
Pán povolal otca Juraja Červeného. Pohrebné
obrady slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ 20. augusta v Chráme
Najsvätejšej Eucharistie vo Vranove nad
Topľou.

TRENČÍN g Počas víkendu 20. – 21. júla sa
konala výročná púť na Skalku pri Trenčíne,
pútnické miesto Nitrianskej diecézy. V rámci
programu slávil v sobotu večer otec Igor
Cingeľ, farár farnosti Trenčín, svätú liturgiu
v cirkevnoslovanskom jazyku na Starej skalke
– v jaskyni. Liturgický spev viedli kantori
z Trenčína. V nedeľu svätej liturgii na Novej
skalke predsedal za účasti otca Igora Cingeľa protosynkel Bratislavskej eparchie otec
Vladimír Skyba. Slávnosť vyvrcholila svätou
omšou, ktorú slávil nitriansky biskup Viliam
Judák. V závere bohoslužby požehnal nový
pútnicky dom na Skalke, ktorý bol postavený a dokončený v tomto roku a bude slúžiť
pútnikom i širokej verejnosti. (-ic)

Otec Juraj Červený sa narodil 1. septembra
1938 v Hačave, okres Košice-okolie. Keďže cítil kňazské povolanie a Gréckokatolícka cirkev bola v tom čase zakázaná, v rokoch 1956 – 1960 absolvoval
štúdiá na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove. V roku 1960 sa oženil
s Annou Zvirinskou, s ktorou vychovali tri deti.

Ondrej Mruz

Kňazskú vysviacku prijal 14. augusta 1960 v Markovciach, ktoré sa zároveň
ihneď stali aj jeho prvým pôsobiskom. Potom pôsobil v Hlivištiach a v Dvoriankach. Hneď, ako to bolo možné, sa stal gréckokatolíckym kňazom.
Od júla 1968 do roku 1977 pôsobil v Mlynárovciach a napokon do roku 2004
v Štefanovciach. Na dôchodku pôsobil ako výpomocný duchovný vo Vranove
nad Topľou. V roku 2015 mu vladyka Ján Babjak za dlhoročnú kňazskú službu
udelil právo nosiť nábederník. Večná mu pamiatka a blažený pokoj! (IS PA)

V ČIČAVE POSVÄTILI NOVÚ FARU
A KRÍŽ V RÓMSKEJ OSADE
ČIČAVA g Prešovský arcibiskup metropolita Jána Babjak SJ posvätil
11. augusta kríž v novej rómskej osade. Miestni Rómovia vladyku privítali marikľou – posúchom. Kríž je súčasťou vonkajšieho liturgického priestoru, ktorý
sa používa na aktivity Gréckokatolíckej rómskej misie a Formačného centra
pre Rómov. Liturgický priestor a kríž si postavili pod vedením otca Martina
Mekela, riaditeľa centra, Rómovia z Čičavy vlastnoručne.
Pred farskou budovou vladyku privítal starosta obce Dušan Vilenik, ktorý
v krátkosti opísal priebeh prác a horlivosť veriacich počas výstavby. Napokon
poprosil vladyku o posviacku farskej budovy.
Počas svätej liturgie vladyka povzbudil veriacich, aby sa nebáli, lebo Ježiš
kráča celým životom s človekom. V závere liturgie odovzdal pamätnú medailu
Dušanovi Vilenikovi ako poďakovanie za jeho aktívnu osobnú angažovanosť
pri výstavbe farskej budovy a pamätné listy ďalším veriacim. Z poverenia
obecného zastupiteľstva starosta obce udelil čestné občianstvo obce Čičava
otcovi Martinovi Mekelovi za 14 rokov aktívnej služby pre obyvateľov Čičavy.
(Martin Laban)

HABURA – ČERTIŽNÉ g Ku kaplnke
blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra
Gojdiča, ktorá stojí na pomedzí obcí Habura
a Čertižné, sa 3. augusta konali pešie púte
z týchto farností. Zároveň tu bol posvätený
obnovený kríž a nasledovala modlitba molebenu k blahoslavenému hieromučeníkovi
i spoločné agapé. (D. Chapčák)
BUKOVÁ HÔRKA g Deti a mládež Stropkovského protopresbyterátu sa 12. – 13. augusta zúčastnili na 4. ročníku tábora Premenení.
Pre 120 účastníkov pripravili animátori pod
vedením kňazov Stropkovského protopresbyterátu bohatý program. Myšlienka tábora
sa niesla v duchu hesla vyhláseného Svätým
Otcom Františkom: „Hľa, služobnica Pána.
Nech sa mi stane podľa tvojho slova“. Mladí
počas práce v skupinkách nadobudli nové
vzťahy, ktoré utužovali počas rôznych aktivít
či súťaží. Nechýbalo ani duchovné slovo,
ktoré zaznelo cez katechézu či počas svätej
liturgie. Rodinná atmosféra sprevádzala
večernú opekačku, na ktorú boli pozvaní aj
rodičia, a program, ktorý si pre nich mladí
pripravili. (Š. Gajan)
BRATISLAVA g Vláda Slovenskej republiky
schválila 21. augusta nový zákon o finančnej
podpore cirkví a náboženských spoločností,
ktorý predpokladá postupné zohľadňovanie
počtu veriacich a rozširuje možnosti použitia
štátneho príspevku. „Nový model je založený
na zásadách spravodlivosti, transparentnosti,
solidarity, nezávislosti cirkví a rešpektovania ekonomických možností štátu,“ uviedlo
v predkladacej správe Ministerstvo kultúry
SR. (TK KBS)
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PONDELOK
9. september

Spravodliví Pánovi predkovia
Joachim a Anna
Tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku
a chceli by ťa vidieť. (Mk 4, 19)
Milovaný, pamätaj na to, že svoju duchovnú
rodinu nemáš len v chráme. Aj ďaleko
od chrámu, od Ježiša stoja tvoji bratia
a sestry ako siroty. Nanovo potrebujú vidieť
a zažiť Ježiša so všetkou jeho láskou. A ty
ich môžeš znova priviesť do domu Otca
tak, že ich budeš milovať takých, akí sú.
Že z tvojho pohľadu, dotyku a slov bude
vychádzať láska. Tvojou úlohou je milovať
a Božou prácou je meniť srdcia.
Liturgia: 2 Kor 12, 10 – 19, zač. 195; Mk 4,
10 – 23, zač. 16 (radové); Gal 4, 22b – 31,
zač. 210b; Lk 8, 16 – 21, zač. 36 (svätým);
predobrazujúce antifóny a blaženstvá;
menlivé časti zo sviatku; namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne
sviatku (HS: 265; PZ: 235; HP: 252)

UTOROK
10. september

Mučenice Ménodora,
Métrodora a Nymfodora
Dávajte pozor na to, čo počúvate!
(Mk 4, 24)
Z počúvania slova prichádza viera. No
môže platiť aj to, že z toho, čo počúvaš,
sa môže rodiť neviera, pochybnosť,
neposlušnosť, strach. Preto ťa Ježiš
upozorňuje, aby si dával pozor na to, čo
počúvaš. Každé slovo je ako semeno, ktoré
sa zasieva do tvojho srdca, pomaly rastie,
a ty o tom ani nevieš. Stráž preto svoje uši,
aby si do srdca nezasieval burinu, ktorá by
mohla zničiť Božie dielo v tvojom živote.
Liturgia: 2 Kor 12, 20 – 13, 2, zač. 196; Mk 4,
24 – 34, zač. 17; predobr. antifóny a blaženstvá; menl. časti zo sviatku; namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku (HS: 264; PZ: 234; HP: 250)

STREDA
11. september

Prepodobná Teodora Alexandrijská
Hieromučeník Autonomos (z nasledujúceho dňa)
„Prejdime na druhý breh.“ ... Tu sa strhla
veľká víchrica. (Mk 4, 35)
Milovaný, aj tebe sa bude stávať to, čo
učeníkom. Vo chvíli, keď sa rozhodneš
poslúchnuť vôľu Boha a vstúpiť do vecí,
ktoré chce pre teba, môžeš čakať problémy
– búrky, ktoré ťa budú chcieť vystrašiť
a zastaviť. Neboj sa, spolu s ním máš moc
preplávať všetkým a budeš svedkom, že
tvojho Boha nič nezastaví. Aj dnes môžeš
zostať v pokoji, lebo tvoj Boh nespí.

32

na každý deň

Liturgia: 2 Kor 13, 3 – 13, zač. 197; Mk 4, 35
– 41, zač. 18; menl. časti ako 10. septembra

ŠTVRTOK
12. september

Zakončenie sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky
Hieromučeník Autonomos
Nik ho už nemohol zviazať ani reťazami.
(Mk 5, 3)
Posadnutého sa snažili skrotiť násilím
– okovami a reťazami. No sila zloby
a nenávisti bola väčšia. No to, čo
nedokázali skrotiť putá, dokázala skrotiť
a upokojiť Božia láska. Pamätaj, že svoje
deti, svojho manžela alebo priateľa
neobrátiš k Bohu násilím ani vyhrážaním,
len mocou Božej lásky, s ktorou prídeš.
Liturgia: Gal 1, 1 – 10; 1, 20 – 2, 5, zač. 198;
Mk 5, 1 – 20, zač. 19; menlivé časti ako 10.
septembra

PIATOK
13. september

Pamiatka založenia Chrámu Vzkriesenia. Obdobie pred sviatkom Povýšenia
svätého Kríža
Padol mu k nohám a veľmi ho prosil...
(Mk 5, 22)
Dnešné slovo chce povzbudiť hlavne
mužov a otcov. Pamätaj na to, že tvoja
skutočná sila a autorita rastie na kolenách
pred Bohom. Aj keď bol Jairus vplyvným
mužom, bol prikrátky na smrť. Nehanbil
sa preto padnúť na kolená pred Ježišom
a vďaka tomu vyrazil zuby smrti, ktorá
mu chcela ukradnúť dcéru. Boh ťa pozýva
zažívať novú úroveň moci, ktorú bude
uvoľňovať tvoja modlitba.
Liturgia: Gal 2, 6 – 10, zač. 201; Mk 5, 22 –
24. 5, 35 – 6, 1, zač. 20 (rad.); Hebr 3, 1 – 4,
zač. 307; Mt 16, 13 – 18, zač. 67 (založenia
chrámu); predobr. antif. a blaženstvá; tropár
zo založenia a z obdobia pred sviatkom, Sláva, kondák z obdobia pred sviatkom, I teraz,
zo založenia; ostatné zo založenia; zdržanlivosť od mäsa (HS: 269; PZ: 239; HP: 256)

SOBOTA
14. september

Povýšenie svätého Kríža
Pri Ježišovom kríži stála jeho matka...
(Jn 19, 25)
Milovaný, neuver klamstvu, že tvoj kríž
a tvoja bolesť spôsobujú Bohu radosť. Veď
on je Otec, ktorému je ľúto, keď jeho deti
trpia. Uvedom si jednu dôležitú vec: nie
každý kríž je následkom toho, že patríš
Bohu. Sú aj kríže (a často je ich väčšina),
ktoré si spôsobujeme vlastným hriechom
a neposlušnosťou. Apoštol Peter totiž

hovorí: ,,... nech nik z vás netrpí preto, že je
zlodej, zločinec alebo sliedič“ – teda preto,
že je od Boha ďaleko a žije podľa seba.
Liturgia: 1 Kor 1, 18 – 24, zač. 125; Jn 19,
6 – 11a. 13 – 20. 25 – 28a. 30b – 35a, zač. 60;
antifóny zo sviatku; menl. časti zo sviatku; namiesto Svätý Bože sa spieva Tvojmu
Krížu, miesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a 9. irmos z utierne; myrovanie; zdržanlivosť od mäsa (HS: 270; PZ: 241; HP: 257)

NEDEĽA
15. september

Nedeľa po Povýšení
Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka
Pri Ježišovom kríži stála jeho matka...
(Jn 19, 25)
Kríže máme všetci a svoj kríž mal aj Ježiš.
A dnes počuješ, že pri jeho kríži stála
jeho matka. Tá jediná veta sa ma silno
dotkla. Vychádza z nej na jednej strane
bezmocnosť a na druhej veľká sila. Mária
nedokázala urobiť nič viac, len stáť pri
svojom synovi. Nedokázala ho zachrániť,
vziať jeho bolesť alebo urobiť zázrak, aby
jej syn netrpel. Iba pri ňom jednoducho
stála a nenechala ho samého. Milovaný,
možno by si chcel pre svojich drahých
urobiť v ich kríži tak veľa: vyriešiť ich
problémy, zachrániť ich, vziať ich bolesť...
No niekedy ti zostane iba jediné: byť
blízko a nenechať ich samých. Zdá sa, že je
to málo, ale Boh ťa povzbudzuje: „Prijmi
svoje hranice. Nevyčítaj si, že nevieš urobiť
viac, ale daj to, čo máš.“ Tak ako Mária.
Stála pri Ježišovi s vierou. A to môžeš aj
ty: stáť pri svojich deťoch, manželke či
manželovi s vierou – nie v zúfalstve, nie
v bezmocnosti, v depresii či strachu, ale
s vierou, že posledné slovo nebude mať
bolesť a smrť, ale Boh a jeho víťazstvo.
Liturgia: 2 Kor 1, 21 – 2,4, zač. 170; Mt 22,
1 – 14, zač. 89 (radové); Gal 2, 16 – 20, zač.
203; Mk 8, 34b – 9,1, zač. 37 (nedeľa po Povýšení); Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Jn 19, 25 – 27,
zač. 61 (Bohorodičke); hlas 5; predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár z hlasu,
Krížu a Spolutrpiteľke, Sláva, kondák Krížu, I teraz, Spolutrpiteľke; ostatné Krížu
a Spolutrpiteľke; namiesto Svätý Bože sa
spieva Tvojmu Krížu, miesto Dôstojné je sa
spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku
(HS: 148, 274; PZ: 101, 244; HP: 102, 257)

PONDELOK
16. september

Veľkomučenica Eufémia
Ty si môj milovaný Syn... (Lk 3, 22)
Možno si natrafil v živote na veriacich, ktorí
ti ako prvú vec spojenú s vierou predstavili
zákony a nariadenia: si veriaci, preto musíš
chodiť v nedeľu do chrámu, nezabíjať,
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neklamať, nesmilniť, nekradnúť, ráno
a večer sa pomodli a potom pôjdeš do neba.
To však z teba nerobilo syna, ale otroka.
To, čo ti nebeský Otec vždy chcel povedať,
je: ,,Tak veľmi ťa milujem!“ a nie: ,,Snaž sa
robiť veľa!“ Uver tomu, že nemiluje tvoje
skutky, ale teba. Chce teba.
Liturgia: Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Lk 3, 19
– 22, zač. 10; predobr. antif. a blaženstvá
(alebo prvá a druhá antif. sviatku a tretia
každ. s pripivom sviatku); vchod: … za nás
ukrižovaný…; menlivé časti z Povýšenia; namiesto Svätý Bože sa spieva Tvojmu Krížu,
namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9.
irmos z utierne (HS: 270; PZ: 241; HP: 257)

UTOROK
17. september

Mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera,
Nádej a Láska
A Henoch chodil s Bohom (Gn 5, 22)
V rodokmeni Krista je množstvo mien, ale
len o jednom vydáva nádherné svedectvo:
„Henoch chodil s Bohom a nebolo ho,
lebo Boh ho vzal.“ (Gn 5, 24) Koľko lásky
a blízkosti muselo byť v tomto vzťahu.
A do rovnako blízkeho vzťahu a priateľstva
si pozvaný aj ty. Pozývam ťa, milovaný, aby
si si dnes našiel čas na svojho Boha. Buďte
spolu – len vy dvaja. Urobíš mu tým veľkú
radosť.
Liturgia: Ef 5, 20 – 26, zač. 230; Lk 3, 23 –
4,1, zač. 11; menlivé časti ako 16. septembra

STREDA
18. september

Prepodobný Eumenios Divotvorca
Duch ho vodil po púšti a diabol ho pokúšal (Lk 4, 1)
Svätý Ján Zlatoústy hovorí: ,,Ježiš sám
chcel, aby si poňho diabol prišiel. Dal
mu príležitosť pokúšať ho nielen skrze
hlad, ale aj pomocou miesta, na ktorom
ho čakal. Pretože diabol na nás útočí
najmä vtedy, keď sme úplne sami. Keď
sme obklopení ľuďmi, stráca sebaistotu
a neútočí. Preto, keby sme sa snažili byť
vždy pokope, diabol by nemal žiadnu
príležitosť napadnúť nás.“ Spoločenstvo
je zbraň, ktorá ti bude kryť chrbát. Buď
v ňom čo najčastejšie a neprehráš.
Liturgia: Ef 5, 25 – 33, zač. 231; Lk 4, 1 – 15,
zač. 12; menlivé časti ako 16. septembra

ŠTVRTOK
19. september

Mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont
... divili sa milým slovám... (Lk 4, 22)
Nazaretčania sa divili milým slovám, ktoré
vychádzali z Ježišových úst. Pravdou je, že
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aj ty budeš prekvapený z toho, ako pekne
o tebe hovorí Boh, potešený z toho, čo ti
zjaví, ako ťa vidí a čo si o tebe myslí. Bohu
robí veľkú radosť, keď ťa môže potešiť
slovom. Preto príď aj dnes do jeho blízkosti,
aby si sa v jeho očiach uvidel v pravde: ako
nádherný a vzácny, ako jeho perla, za ktorú
s radosťou položil svoj život.
Liturgia: Ef 5, 33 – 6, 9, zač. 232; Lk 4, 16 –
22a, zač. 13; menlivé časti ako 16. septembra

PIATOK
20. september

Veľkomučeník Eustatios a spoločníci
Modlite sa v každom čase v Duchu.
(Ef 6, 18)
Dnes ťa apoštol Pavol pozýva, aby si sa
v každej modlitbe nechal viesť Duchom.
Modlitba nie je o presných počtoch ani
formulkách, ktoré vieš naspamäť, ale
o stretnutí s Láskou. Ak sa sústredíš len
na to, aby si sa pri modlitbe nepomýlil
a aby si na nič nezabudol, môže ti uniknúť
to hlavné: že si pri Otcovi. Pamätaj, že nie
tvoja modlitba, ale jeho prítomnosť a láska
vyháňajú všetky strachy z tvojho života.
Liturgia: Ef 6, 18 – 24, zač. 234; Lk 4, 22
– 30, zač. 14; menlivé časti ako 16. septembra; zdržanlivosť od mäsa

SOBOTA
21. september

Sobota po Povýšení
Zakončenie sviatku Povýšenia
Apoštol Kodrat z Magnézie
Mám o vás veľa čo povedať a súdiť.
(Jn 8, 26)
Vieš si predstaviť, že pozná všetky
tvoje skutky, vie o tvojich myšlienkach
a o všetkom, čo robíš, keď ťa nikto nevidí?
A mohol by to použiť proti tebe. No dnes
hovorí: ,,Nebudem hovoriť o tvojich
hriechoch a nebudem ťa ani súdiť, ja
za tvoj hriech zomriem! Tak ti dokážem,
že som Boh – Láska!“ Milovaný, Ježiš je
Láska, ktorá ti nikdy nebude zlorečiť
ani preklínať. Neponíži ťa slovom, ale
povzbudí a poteší. Ty si pozvaný robiť
podobne svojim blížnym.
Liturgia: 1 Kor 15, 39 – 45, zač. 162; Lk 4, 31
– 36, zač. 15 (radové); 1 Kor 1, 26 – 29, zač.
125b; Jn 8, 21 – 30, zač. 30 (sobota po Povýšení); menlivé časti ako 16. septembra
(HS: 275; PZ: 246; HP: 257)

NEDEĽA
22. september

15. nedeľa po Päťdesiatnici
Hieromučeník Fókas
Kto skúpo seje, skúpo bude aj žať.
(2 Kor 9, 6)

Jednej žene, ktorá v službe farnosti
obetovala veľa času a peňazí, som chcel
aspoň sčasti preplatiť výdavky, no
ona mi povedala: ,,Otče, vy mi nikdy
nedáte to, čo mi teraz dáva Boh. On sa
o mňa stará a dáva mi omnoho viac, ako
potrebujem.“ Ak by som chcel urobiť
test o tom, kde sa duchovne nachádzaš,
možno by si nečakal, že by v tom teste
mal veľmi významné miesto aj tvoj vzťah
k peniazom. Žiješ možno v presvedčení, že
hovoriť o peniazoch nie je duchovné, alebo
že je to oblasť, do ktorej Boha nič. Niekde
som však čítal, že Biblia má až 2 350 veršov,
ktoré hovoria o peniazoch a majetku. Boh
chce hovoriť aj do oblasti tvojich financií.
Nie preto, aby ťa o ne obral, ale preto, aby
sa peniaze nestali tvojou modlou. Judáš
robil veľa duchovného, zriekol sa mnohých
vecí, okrem lásky k peniazom, ktorá ho
zničila. Božie slovo hovorí: ,,Niekto priam
rozhadzuje, a predsa mu stále pribúda,
druhý zasa šetrí väčšmi, než sa sluší, a má
nedostatok vždy.“ (Prísl 11, 24) Neboj sa
darovať Bohu aj svoje financie.
Liturgia: 2 Kor 9, 6 – 11, zač. 188; Lk 5, 1 –
11, zač. 17; hlas 6; predobrazujúce antifóny
a blaženstvá; tropár z hlasu, Sláva, kondák
z hlasu, I teraz, podľa predpisu, ostatné
z hlasu (HS: 149; PZ: 103; HP: 104)
Slavomír Tarasovič

PONDELOK
23. september

Počatie Jána Krstiteľa
Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby
od nich neodchádzal... (Lk 4, 42)
Niektorým návštevám sa veľmi tešíme
a chceme, aby sa zdržali čo najdlhšie. Iné
musíme vytrpieť a nevieme sa dočkať, kedy
odídu. Ľudia z evanjelia chceli, aby Ježiš
neodchádzal. A čo my? Zadržiavame Ježiša,
Lásku, vo svojich srdciach čo najdlhšie?
Liturgia: Flp 1, 1 – 7, zač. 235; Lk 4, 38 – 44,
zač. 16 (radové); Gal 4, 22b – 31, zač. 210b;
Lk 1, 5 – 25, zač. 2 (Jánovi); predobrazujúce
antifóny a blaženstvá; menlivé časti svätému (HS: 277; PZ: 248; HP: 261)

UTOROK
24. september

Prvomučenica a apoštolom rovná Tekla
Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. (Lk 5, 12)
Už sme niekoho chceli očistiť od špiny, ktorú
si ten druhý nevšimol na svojom odeve, tvári
či ústach. Človek z evanjelia si bol vedomý
svojej nečistoty, dobre o nej vedel. Chcel,
aby ho Ježiš očistil a Ježiš chcel, aby bol
čistý. Buďme si vedomý nečistoty svojich
hriechov a chcime, aby ich Ježiš očisťoval.
Liturgia: Flp 1, 8 – 14, zač. 236; Lk 5, 12 –
16, zač. 18; každodenné antifóny; menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)
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STREDA
25. september

Prepodobná matka Eufrozína
Pravda, niektorí hlásajú Krista aj zo závisti a nevraživosti, no niektorí aj z oddanosti... (Flp 1, 15)
Ohlasovať Krista je povinnosťou každého
kresťana, nielen biskupov a kňazov. Svojím
životom i slovom máme Krista ohlasovať
všetkým ľuďom. A dôvodom by mala byť
láska a oddanosť vo viere, ktoré k nemu
prechovávame. Teda závisť a nevraživosť
nepatria do života veriaceho človeka.
Liturgia: Flp 1, 12 – 20a, zač. 237; Lk 5, 33 –
39, zač. 21; každodenné antifóny; menlivé
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
26. september

Odchod do večnosti apoštola
a evanjelistu Jána Teológa
... strávil celú noc v modlitbe s Bohom.
(Lk 6, 12)
Kto z nás nemá problém s pravidelnou
a sústredenou modlitbou v chráme,
doma, kdekoľvek? Koľko času som
ochotný venovať modlitbe s Bohom
denne? Ježiš strávil na modlitbe celú noc
a s našou modlitbou nie je čosi v poriadku.
Doprajme si aj my čas na modlitbu, lebo to
potrebujeme viac ako Ježiš.
Liturgia: Flp 1, 20b – 27a, zač. 238; Lk 6,
12 – 19, zač. 23 (radové); 1 Jn 4, 12 – 19,
zač. 73b; Jn 19, 25 – 27; 21, 24 – 25, zač. 61
(svätému); predobrazujúce antifóny a blaženstvá; menlivé časti svätému (HS: 278;
PZ: 249; HP: 262)

PIATOK
27. september

Mučeník Kallistrat a jeho spoločníci
A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila
a uzdravovala všetkých. (Lk 6, 19)
Silu veľmi potrebujeme – zdvihnúť ťažkú
vec, preniesť nákup, ochrániť slabšieho.
Sila je dobrá, ak je dobre využitá. Aj
z Ježiša vychádzala sila, a tá uzdravovala.
Ježišu, v duchu sa ťa aj ja dotýkam, aby
som bol naplnený tvojou uzdravujúcou
silou.
Liturgia: Flp 1, 27 – 2, 4, zač. 239; Lk 6, 17
– 23a, zač. 24; každodenné antifóny; menlivé časti z piatka; zdržanlivosť od mäsa
(HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
28. september

Prepodobný vyznávač Charitón
Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?
(Lk 5, 21)
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Dobrá otázka zo strany zákonníkov
a farizejov. Práve tu Ježiš ukazuje, že on
je Boh a že má na zemi moc odpúšťať
hriechy. Neviditeľné odpustenie hriechov
potvrdzuje viditeľným uzdravením
navonok. Nech odpustenie našich
hriechov zviditeľňujeme aj my navonok
uzdravenou láskou k blížnym.
Liturgia: 1 Kor 15, 58 – 16,3, zač. 164; Lk 5,
17 – 26, zač. 19 (radové); 2 Kor 4, 6 – 15,
zač. 176; Lk 6, 17-23a, zač. 24 (svätému);
predobr. antifóny a blaženstvá; menlivé
časti svätému (HS: 279; PZ: 251; HP: 264)

NEDEĽA
29. september

16. nedeľa po Päťdesiatnici
Prepodobný otec Kyriak Pustovník
Ale milujete svojich nepriateľov, dobre
robte... (Lk 6, 35)
Istému kráľovi sa donieslo, že ho jeho
najbližší ohovárajú. Hanebne o ňom
rozprávajú na verejnosti a zosmiešňujú
ho. Vtedy prikázal tým, ktorí mu o tom
hovorili, aby mu povedali ich mená: ,,Ihneď
mi povedzte mená tých, ktorí toto o mne
šíria, aby som vedel presne, komu mám
odpustiť!“ Je veľká vec konať tak, ako konal
on. Koľko takýchto príležitostí máme aj my:
„Ten o mne zle hovorí, špiní ma, verejne
mi ubližuje, ponižuje ma. Viem presne,
o koho ide, povedali mi to. Myslel som
si, že je môj priateľ. Prečo to robí? Prečo
sa tak správa? Je môj nepriateľ preto, čo
robí. Nenávidím ho, lebo si to zaslúži.“ Čo
na to Ježiš? „Milujte svojich nepriateľov,
robte im dobre, a tak bude vaša odmena
veľká.“ Ježišu, nevieš, čo žiadaš? No on
odpovedal: „Viem to dobre, lebo sám som
zažil a zažívam útoky svojich nepriateľov
a neustále odpúšťam. Ja som ten kráľ.“
Liturgia: 2 Kor 11, 31 – 12, 9, zač. 194; Lk 6,
31 – 36, zač. 26; hlas 7; predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár z hlasu, Sláva,
kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu,
ostatné z hlasu (HS: 150; PZ: 104; HP: 105)

PONDELOK
30. september

Hieromučeník Gregor Arménsky
Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj
konáte, čo sa jemu páči. (Flp 2, 13)
Robíme často to, čo sa nám páči. Menej to,
čo sa páči iným. Ježiš sa páčil Otcovi a bol
jeho milovaným Synom. Robil, čo sa páči
jemu. Nasledovať Ježiša teda znamená
robiť to, čo sa páči Bohu. Sú to skutky
lásky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich
konali. Nechajme ho pôsobiť v nás, aby
sme nielen chceli, ale aj konali.

Liturgia: Flp 2, 12 – 16a, zač. 241; Lk 6, 24 –
30, zač. 25; každodenné antifóny; menlivé
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
1. október

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa
Tá mala sestru Máriu, ktorá si sadla
Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo.
(Lk 10, 39)
Ak by k nám domov prišiel Svätý Otec
či iná významná osobnosť, všetko by
hneď išlo bokom, žiadna práca by vtedy
nebola dôležitá. Práve to pochopila Mária.
Prichádza sám Boží Syn, Ježiš Kristus,
a v tej chvíli nemôže byť nič dôležitejšie.
A prichádza aj dnes – v modlitbe, v liturgii,
v Eucharistii, v núdznom, blížnom. Sadni
si a počúvaj slová večného života.
Liturgia: Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38
– 42; 11, 27 – 28, zač. 54; predobrazujúce
antifóny a blaženstvá; menlivé časti zo
sviatku (HS: 281; PZ: 252; HP: 265)

STREDA
2. október

Hieromučeník Cyprián
... nerobíte, čo hovorím. (Lk 6, 46)
Keď Ježiš umyje nohy učeníkom, povie
im, že ho oslovujú Pane a dobre robia,
lebo ním je. Pridá k tomu vysvetlenie, že
keď on – Pán umýva nohy aj oni si majú
navzájom umývať nohy – slúžiť jeden
druhému. Pokiaľ uznávame Ježiša za Pána,
máme aj robiť to, čo hovorí.
Liturgia: Flp 2, 24 – 30, zač. 243; Lk 6, 46 –
7,1, zač. 28; každodenné antifóny; menlivé
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
3. október

Hieromučeník Dionýz Areopagita
Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú
čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. (Lk 7, 22)
Je navarené, nakúpené, poupratované...
– konkrétne skutky, nie iba slová.
Ježiš Jánovým učeníkom neodpovedá
slovami, hoci by mohol. Odpovedá
jasnými skutkami Mesiáša. Skutky
sú teda najjasnejším a najpresvedčivejším
dôkazom našej lásky i našej viery. Pozri sa
na svoje skutky.
Liturgia: Flp 3, 1 – 8, zač. 244; Lk 7, 17 –
30, zač. 31; každodenné antifóny; menlivé
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
4. október

Hieromučeník Hierotej
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Nie že by som ho bol už dosiahol alebo
že by som bol už dokonalý, ale bežím,
aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj
Kristus Ježiš zmocnil mňa. (Flp 3, 12)
Poznáte zábavnú reláciu Nikto nie je
dokonalý? Aj veľký apoštol Pavol napriek
svojej veľkej viere a oddanosti Kristovi
hovorí, že ešte nie je dokonalý, ale beží,
aby sa ním stal vďaka tomu, kto sa ho
už zmocnil. Nechať sa zmocniť Kristom
znamená stať sa dokonalým, svätým,
blaženým.
Liturgia: Flp 3, 8b – 19, zač. 245; Lk 7, 31 –
35, zač. 32; každodenné antifóny; menlivé časti z piatka; zdržanlivosť od mäsa
(HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
5. október

Mučenica Charitína
Neprišiel som volať spravodlivých, ale
hriešnikov, aby sa kajali. (Lk 5, 32)
Je to zvláštne. Boh od nás chce, aby sme
boli spravodliví, čestní, milosrdní, a predsa
povie, že neprišiel volať spravodlivých,
ale hriešnikov. Vysvetlením sú však
slová na konci. Pokánie teda znamená
spravodlivosť a dobro. Kajajte sa teda
a verte evanjeliu, lebo iba tak sa aj k nám
priblíži nebeské kráľovstvo.
Liturgia: 2 Kor 1, 8 – 11, zač. 168; Lk 5, 27 –
32, zač. 20; každodenné antifóny; menlivé
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
6. október

17. nedeľa po Päťdesiatnici
Apoštol Tomáš
Bol to jediný syn matky, a tá bola vdova.
(Lk 7, 12)
Hovorí sa, že chudobnému aj z hrnca
vykypí. Matka stráca jediného syna,
a nielen to. Už je aj vdova. Ostala celkom
sama. Vieme, že osamelé ženy to vo
východných kultúrach nemali ľahké.
Nemal sa ich kto zastať, ochrániť ich,
pomôcť im. Navyše jej zomrelo jediné
dieťa. Vždy je pre rodičov ťažké, keď
prežijú svoje deti. Toto všetko Ježiš vnímal,
súcitil s matkou. A musela to byť veľká
radosť, keď zažila to, v čo už ani nedúfala.
Bola ponorená iba do svojho smútku
a bolesti. Túžila zomrieť so svojím synom
či namiesto neho. Ježiš jej prinavrátil
nielen syna, ale aj radosť a zmysel života.
Všetkým prítomným Ježiš dáva nádej
nového a večného života v Božom
kráľovstve, ak uveria, že on je prisľúbený
Mesiáš, Boží Syn. Keď apoštol Tomáš videl
Vzkrieseného, uveril. Aj ľudia z evanjelia
videli vzkriesenie mládenca, no nevieme,
či všetci uverili. A my sme tieto zázraky
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nevideli, a preto aj nám patria slová, ktoré
Ježiš povedal Tomášovi: ,,... blažení tí, čo
nevideli, a uverili.“
Liturgia: Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Lk 7, 11 –
16, zač. 30 (radové); 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131;
Jn 20, 19 – 31, zač. 65 (apoštolovi); hlas 8;
predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár z hlasu a apoštolovi, kondák z hlasu,
Sláva, apoštolovi, I teraz, podľa predpisu;
ostatné z hlasu a apoštolovi (HS: 152, 282;
PZ: 106, 254; HP: 107, 267)

PONDELOK
7. október

Mučeníci Sergej a Bakchus
Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.
(Flp 4, 13)
Ja už nevládzem. Mám toho dosť! Je toho
na mňa priveľa. Koľko je takýchto situácií
v našom živote. Dochádza nám dych.
Rezignujeme. Apoštol Pavol našiel toho,
kto tam, kde ty už končíš, práve začína.
Bohu nič nie je nemožné.
Liturgia: Flp 4, 10 – 23, zač. 248; Lk 7, 36 –
50, zač. 33; každodenné antifóny; menlivé
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
8. október

Prepodobná Pelágia
... aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom
na Pána, a páčili sa mu vo všetkom tým,
že budete prinášať ovocie všetkých
dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha...
(Kol 1, 10)
Čím sa môžem páčiť iným? Ako ich
môžem očariť? Môže to byť moja múdrosť,
šikovnosť, výrečnosť, šarm, elegancia a im
podobné. Platí to aj na Boha? Kdeže! Jemu
sa páči to, keď denne prinášame ovocie
dobrých skutkov. A aj ľuďom sa páči, keď
sú k nim iní dobrí.
Liturgia: Kol 1, 1 – 2. 7 – 11, zač. 249; Lk 8, 1
– 3, zač. 34; každodenné antifóny; menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
9. október

Apoštol Jakub Alfejov
No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú
vaše mená zapísané v nebi. (Lk 10, 20)
Čím väčší úspech, tým väčšia radosť.
Vyhnať zlého ducha je veľká vec a prináša
radosť obom stranám. No existuje ešte
väčšia radosť, ak nie najväčšia. Byť
na zozname spasených. Si tam zapísaný
svojimi skutkami aj dnes?
Liturgia: Kol 1, 18 – 23, zač. 251; Lk 8, 22 –
25, zač. 37 (radové); 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131;
Lk 10, 16 – 21, zač. 51a (svätému); predobra-

zujúce antifóny a blaženstvá; menlivé časti
svätému (HS: 283; PZ: 255; HP: 268)

ŠTVRTOK
10. október

Mučeníci Eulampios a Eulampia
Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás
a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba
Kristovmu utrpeniu... (Kol 1, 24)
Utrpenie nám neprináša radosť do života.
Práve naopak. Sme smutní, ubolení,
utrápení a nedá sa to vždy zakryť navonok.
Robíme všetko preto, aby sme sa zbavili
utrpenia. Apoštol Pavol sa zbavil utrpenia
tak, že sa z neho začal radovať. Skúsme to
aj my, azda to prinesie úľavu a posilu.
Liturgia: Kol 1, 24 – 29, zač. 252; Lk 9, 7 –
11, zač. 41; každodenné antifóny; menlivé
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
11. október

Apoštol Filip,
jeden zo siedmich diakonov
Žatva je veľká, ale robotníkov je málo...
(Lk 10, 2)
Čoraz viac ľudí prestáva chodiť do chrámu
v nedele a sviatky, nemodlia sa, pochybujú,
kritizujú Cirkev. Na druhej strane je menej
kňazských povolaní. Teda žatva je čoraz
väčšia, a robotníkov čoraz menej. Prosme
preto Pána žatvy, aby poslal robotníkov
a aby žatva bola úspešná. A robotníkom
môžeš byť aj ty.
Liturgia: Kol 2, 1 – 7, zač. 253; Lk 9, 12b –
18a, zač. 42 (radové); Sk 8, 26 – 39, zač, 20;
Lk 10, 1 – 15, zač, 50 (svätému); každodenné antifóny; tropár z piatka a svätému,
kondák z piatka, Sláva, svätému I teraz,
podľa predpisu; ostatné z piatka; zdržanlivosť od mäsa (HS: 159, 286; PZ: 114, 258;
HP: 114, 271)

SOBOTA
12. október

Mučeníci Probus, Tarach a Andronik
Slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle,
zachrániť život, alebo zničiť? (Lk 6, 9)
Príroda má stanovené, kedy budú stromy
prinášať ovocie. Zvieratá majú stanovené
obdobie na párenie a množenie sa. Má
človek stanovený deň v týždni, keď má byť
plodný na dobré skutky? Niekedy to totiž
tak vyzerá. Dnes áno, zajtra nie. Kresťan
má však neustále robiť dobro tým, ktorí to
potrebujú.
Liturgia: 2 Kor 3, 12 – 18, zač. 174; Lk 6, 1 –
10, zač. 22; každodenné antifóny; menlivé
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)
Anton Uhrín
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ŠTIPCOVINY
môžete tiež recyklovať, napr. na výrobu
originálnych šperkov.
Na istej svadbe sme dostali drobný
upomienkový darček – štipec so ženíchom a nevestou – jednoduchý
nápad, akrylové farby, kúsok
bieleho krepu a maličký
magnet. Dodnes ho máme
na chladničke. (1) No
a s trochou námahy si poľahky môžete urobiť spolu
s nami okrúhlu podložku
pod šálku alebo horúci
hrniec. Povrchová úprava je
na vás – farba (pred samotnou výrobou ich zafarbíte
namočením do farby na textil) alebo bezfarebný lak. (2) Alebo
sa môžete pustiť do výroby originálneho
dreveného kvetináča (3). Návody nájdete
na webe nášho časopisu casopisslovo.sk.
(Dada Kolesárová)

Suroviny: 2 kg sliviek, 0,5 kg
kryštálového cukru, škorica,
100 gramov kakao, 100 gramov
čokolády na varenie, pohár lieskových orieškov (250 ml)
Postup: Slivky umyjeme, rozpolíme, zasypeme kryštálovým cukrom a necháme postáť cez noc do druhého dňa.
Na druhý deň slivky vložíme do hrnca a na stálom ohni
za občasného miešania varíme rovnako, akoby sme vyrábali
slivkový lekvár. Zatiaľ vezmeme lieskové orechy, ak sú
v škrupine, očistíme ich, dáme na papier na pečenie a pri
190 °C pečieme v rúre 10 minút. Sledujeme, aby nezhoreli.
Orechy vyberieme, necháme vychladnúť, šupu olúpeme.
Popražené lieskovce, ktoré hneď nepojeme, rozomelieme
úplne na drobno a rozmixujeme. Potom do zmesi pridáme
kakao, čokoládu na varenie, trocha škorice a nasekané oriešky. Ešte chvíľu povaríme. Za horúca plníme do pohárov,
ktoré prevrátime na 5 minút hore dnom.
Dobrú chuť praje pani Irena Píšová z Banskej Štiavnice.



MORUŠA
Irena Píšová

SLIVKOVÁ NUTELA
RECEPT g Jeseň sa nezadržateľne blíži, ovocie už dozrelo
a je čas oberačiek. Ak sa vám
v záhrade urodilo dostatok
sliviek a chcete vyskúšať aj iné
recepty ako lekvár, ponúkame
vám recept na zdravú domácu
slivkovú nutelu.



BOŽIA LEKÁREŇ g 
Moruše, známe aj ako
stromové maliny, sú
dlhoveké teplomilné
stromy s ovocím osviežujúcej chuti. Vyznačujú sa vysokou regeneračnou schopnosťou,
mrazuvzdornosťou
a odolnosťou voči
chorobám a škodcom.
Poznáme morušu
bielu, čiernu, červenú a trnavskú. Plody dozrievajú v auguste. Obsahujú veľa organických kyselín, napr. citrónovú či
jablčnú a sú bohaté na vitamíny C, B, K, A, E, na draslík,
horčík, mangán a železo. Majú protizápalové a dezinfekčné účinky, pôsobia upokojujúco na horné dýchacie cesty.
Listy podporujú krvotvorbu, pomáhajú pri liečbe leukémie,
hnisavej angíny, zápale hrdla, znižujú tlak. Kôra pôsobí proti
zápche, redukuje hladinu cukru v krvi, hladiny cholesterolu
a tuku, obsahuje resveratrol, ktorý blokuje pôsobenie rakoviny. V minulosti sa plody sušili, mleli a používali ako umelé
sladidlo. V dvoroch južanských gazdov bola moruša biela
sadená ako obživa pre hydinu.
Čaj z čiernej moruše pre diabetikov
50 gramov listov z moruše zalejeme pol litrom vriacej vody
a necháme 10 minút lúhovať. Čaj preceďte a pite počas dňa.

upload.wikimedia.org

VYROBENÉ DOMA g Drevené štipce sa
kedysi používali oveľa častejšie. Možno
sa nejaké staršie kúsky nájdu
aj vo vašej domácnosti.
Musím povedať, že
taký štipec je síce
jednoduchý, ale
geniálny vynález.
Využiť sa dá
na všeličo možné.
Ak ich už nepoužívate na bielizeň,
tak pokojne môžete štipcovať rôzne
vrecúška, pridržať
si ním klinec, ktorý
sa chystáte zatĺcť
do steny alebo dreva,
pritlačiť ním zlepené plochy, vytvoriť
stojan na fotky aj mobil, rôzne zvieratká, vianočné zdoby, drevený kríž alebo
ho použiť ako rýchlu záložku do knihy.
Kovovú pružinku, ktorá sa vám zvýši,
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MÔŽEM POČUŤ BOHA?

Pred časom sme boli na rodinnej oslave. Hostia sa
pousádzali na miesta. Navzájom neznámi pokukávali
po sebe a v duchu hádali, aký príbuzenský vzťah ich viaže
k oslávencom. Ako to už v podobných situáciách chodí,
každý sa snažil pred ostatnými dobre vyzerať. Celkom
dobre sa to darilo až do momentu, keď sa začalo štrngať
na zdravie. Komunita sa rozdelila na „chudákov“ šoférov
a ostatných „šťastlivcov“, ktorí sa mohli slobodne odviazať. No a ako sa začala frekvencia štrngania zrýchľovať,
určitá časť hostí začala nervóznieť. Neboli to šoféri, ale
manželky šťastlivcov. Pomaly, ale isto sa začínali cítiť
trápne. U niektorých to prešlo do fázy zahanbenia. To,
čím chceli byť na oslave manželia jeden pre druhého, sa
začalo strácať. Alkohol robí svoju prácu „poctivo a dobre“.

KEĎ SA DETI PÝTAJÚ g Samozrejme. Boh
neustále hovorí ku každému človeku, ale má svoje
zvláštne spôsoby, keďže je duch. Najsilnejšie hovorí
k tým, s ktorými má nejaký zámer a ktorí si dokážu
na neho nájsť čas a zotrvať v tichu. Mnohí svätí by
nám vedeli o tom rozprávať. Napríklad Mojžiš, ktorý ho počul z horiaceho kríka, alebo svätý apoštol
Pavol, keď zletel z koňa. Boh hovorí k duchu človeka priamo alebo cez myšlienky a vnuknutia. No
väčšine ľudí sa prihovára cez Božie slovo (v chráme
alebo doma), cez spoločenstvo a učenie Cirkvi.
Hovorí aj cez ľudí, hlavne cez tých, ktorí nás majú
viesť. Pre deti to sú v prvom rade rodičia. Božiu
reč môžeme vnímať aj v každom stvorení, v kráse
prírody alebo v situáciách, ktoré zažívame. Boha
však počujú hlavne tí, ktorí ho hľadajú vytrvalo
a s úprimným srdcom. A to aj deti. Prečítajte si
na povzbudenie začiatok príbehu proroka Samuela. (Dada Kolesárová)

PRE MUŽA g Manžel potrebuje byť svojej manželke oporou neustále a manželka chce byť pre svojho manžela ozdobou. Ale ak nám
mužom chýba moc nad sebou samým, len veľmi ťažko sa to bude
dariť. Čo majú manželky robiť? Nenápadne nás kopať pod stolom,
keď nepomáhajú pohľady či pokašliavanie? Baviť sa ďalej a tváriť sa,
že sa nič nedeje? Stále bude platiť výrok, že slovo robí chlapa. Nie
predvádzanie sa. Nie veľké reči alebo svaly. To všetko na chvíľu zaberá.
Ale len na chvíľu. Ak na muža nie je spoľahnutie, ak jeho áno nie je
áno a nie nie je nie, je vo vzťahu nepoužiteľný. Slovo, za ktorým si
nedokáže stáť, ho robí bezmocným.
Je zaujímavé, že pri nákupe sa držíme zoznamu vecí, ktoré sa na ňom
nachádzajú. Čo takto urobiť si zoznam toho, čo si chceme a môžeme
dať? Čo takto pripraviť sa a posilniť modlitbou, aby sme sa dokázali
držať tohto rozhodnutia? Daj si tam to, čo by si tam napísal svojmu
synovi alebo svojmu otcovi.
PRE ŽENU g Oporou nazývame to, čo je pevné, spoľahlivo upevnené alebo zasadené dostatočne hlboko do zeme. Niektoré opory sú
nenápadné, ale tak dômyselne skonštruované, že držia pohromade
celú budovu. Ale každá, aj tá najlepšia potrebuje pozornosť a neustálu starostlivosť (o to viac tá, ktorá je poškodená – únavou materiálu,
vekom alebo prírodným živlom).
Ženy hľadajú v mužoch takúto oporu. No a muži prirodzene očakávajú starostlivosť a pozornosť svojej ženy, aby tou oporou mohli byť
neustále. Často sa však stáva, zvlášť vo vypätých situáciách (ktorými sú aj rodinné oslavy), že je to skôr o hneve, súdoch a výčitkách.
Mužom to nijako nepomáha. Zahanbenie, znechutenie, rozkolísanie...
a opora sa môže veľmi ľahko stať krehkou a nepoužiteľnou. Napriek
tomu, že sa to nezdá, my ženy máme vo svojich rukách nesmiernu
moc ničiť, ale aj pozdvihovať a upevňovať opory, ktoré nám dal Boh.
Stojí to za námahu bojovať s vlastným egoizmom a predstavami. Stojí
za to venovať neustálu a láskavú pozornosť tomu, kto má stáť pevne
a na správnom mieste. Dobrá a pevná opora, o ktorú sa majiteľ poctivo stará a záleží mu na nej, udrží v každom nečase aj dlhovekú stavbu.
Ak budete mať chuť, prečítajte si poslednú kapitolku z Knihy prísloví. Mňa v súvislosti s tým, o čom hovoríme, najviac oslovil verš: „(Statočná žena) Ústa otvára v múdrosti a na jazyku má láskavé poučenie.“
(Marek a Dada Kolesárovci)

pxhere.com

DUCHOVNÉ MINICVIČENIA

NÁPOJOVÁ KULTÚRA
ETIKETA g Ak organizujeme nejakú oslavu alebo večierok, treba si premyslieť podávanie nápojov.
Ponúkajme ich podľa druhu jedla vo vhodnom čase
a striedmo.
Niekoľko dôležitých zásad:
•
Prípitky sa prednášajú stručne a až po dezerte,
a zásadne sa pri nich stojí. Pohár držte vždy
za stopku. Prvý dvíha pohár na prípitok hostiteľ, ale aj tento rituál prekonal isté zmeny.
Kto nepije alkohol, môže si pripiť minerálkou
alebo iným nealkoholickým nápojom.
•
Priťukáva sa iba okolostojacim a jemne okrajom pohára. Odborníci na etiketu považujú
túto prax za prežitok, nerobí sa to pri pracovnom obede, večeri a oficiálnejších príležitostiach.
•
K alkoholickým vždy pripájame aj nealkoholické nápoje a aj niečo na zahryznutie (aspoň
jednohubky alebo slané pečivo).
•
Alkohol nikdy nevnucujte a nie je kultivované
nalievať veľké dávky. Odmietnutie alkoholických nápojov treba ihneď prijať bez ďalších
otázok.
•
Ak chce niekto prestať piť, odmietne alebo
nechá nedopitý pohár.
•
Ak to niekto preženie, taktne mu ponúknite
kávu.
•
Zákusky a káva sú znamením, že sa oslava
alebo večierok končí. (Dada Kolesárová)

pro familia

REGIÓN g Na území okresov Bardejov a Svidník
sa kedysi nachádzalo panstvo okolo Zborovského
hradu zvané Makovica. Geologicky sa na území panstva nachádza časť Ondavskej vrchoviny
a pohoria Busov. Nadmorská výška vrchoviny sa
postupne znižuje zo severu na juh, kde dosahuje
iba 200 metrov. Na území Makovice leží aj najvyšší
vrch vrchoviny – Smilniansky vrch (750 m n. m.).
Na Ondavskej vrchovine sa striedajú malebné lesy
s horskými lúkami, pastvinami a poľnohospodárskou pôdou. Zmiešané lesy zaberajú väčšiu časť
územia. Najčastejšie sa v nich vyskytuje buk lesný,
v menšej miere breza, javor, dub a hrab, z ihličnanov je to smrek. Odvodňujú ju dva hlavné vodné
toky – rieky Ondava, ktorá tu pramení, a Topľa
s početnými prítokmi. Na území pohoria sa nachádzajú viaceré národné prírodné rezervácie, napr.
Pod Beskydom (papraďorast jazyk hadí), Slatina
pod Lieskovcom (vachta trojlistá) a Zborovský
hradný vrch (jedľové bučiny).
Najmenšie pohorie na Slovensku Busov má inverzný reliéf, v ktorom dominujú okrúhlasté pieskovcové masívy rozrezané riečnymi dolinami.

Najvyššími a zároveň turisticky najzaujímavejšími
vrcholmi pohoria sú Busov (1002 m n. m.) a Stebnícka Magura (900 m n. m.), ktorých prevažnú časť
pokrývajú zmiešané lesy s podobnou štruktúrou
ako na Ondavskej vrchovine. Na vrch Busov vedie
značkovaný turistický chodník z obcí Gaboltov
a Cigeľka. Na jeho západnom úpätí vyviera 14
minerálnych prameňov, pričom najznámejší je
Cigeľka. Na území pohoria sú tri národné prírodné
rezervácie – Stebnícka Magura (ochrana pôvodných, miestami až pralesovitých lesných spoločenstiev), Becherovská tisina (ochrana vzácneho
tisa obyčajného) a Regetovské rašelinisko (ochrana
vzácneho slatinného biotopu).
Hranice samotnej Makovice tvorili na juhozápade
približne rieka Topľa a majetok mesta Bardejov,
na východe potok Chotčianka a na severe poľské
hranice. Neskôr sa toto pomenovanie rozšírilo
i na okolité územia, keďže vplyv panstva postupne
narastal. Na konci 15. storočia v lokalite zaniklo
množstvo dedín, ktoré neskôr dosídlili rusínski
prisťahovalci. Na konci 17. storočia bolo v panstve
Makovica 110 usadlostí, v ktorých rusínske obyvateľstvo tvorilo dominantný prvok a vtlačilo regiónu
svoju pečať. (Juraj Gradoš)

Pohľad na vrch Zborov. upload.wikimedia.org
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Cerkev v Bardejovských Kúpeľoch. upload.wikimedia.org

MAKOVICA
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KAM DO CHRÁMU?
LITURGIA g V meste Bardejov je niekoľko
gréckokatolíckych chrámov. Medzi najstarší
patrí Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla, ktorý
je postavený v lokalite pôvodných mestských hradieb. Milovníci drevenej sakrálnej
architektúry istotne radšej navštívia jeden
z dvoch drevených chrámoch v Bardejovských
Kúpeľoch. Chrám sv. Mikuláša z roku 1175 bol
pôvodne v obci Zboj a Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky z roku 1730 v Mikulášovej.
V ňom sa konajú sväté liturgie v nedeľu o 9. h
a v utorok a štvrtok o 16. h. (Juraj Gradoš)
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MINERÁLNY
PRAMEŇ

MESTO BARDEJOV
TURISTIKA g Niektoré mestá na Slovensku majú veľmi bohatú históriu, ale
ich dávne architektonické skvosty padli za obeť modernej výstavbe v 19. a 20.
storočí. Ale sú aj výnimky. Jednou z nich, ktorú je dobré navštíviť, je Bardejov.
Mesto ležalo na významnej obchodnej ceste medzi Baltským a Čiernym morom. Už v 14. storočí si vybudovalo hradby, ktoré dnes patria k najzachovalejším
na Slovensku. Práve tu bol vytvorený najstarší známy pedagogický dokument
na Slovensku a v jednej z dvoch miestnych tlačiarní bola vytlačená prvá kniha
vo vtedajšej slovenčine – Katechizmus Martina Luthera. Od roku 2000 je mesto
zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.

SLOVO O PRÍRODE g Máloktorá krajina má
toľko rôznorodých minerálnych prameňov ako
Slovensko. Na Slovensku sa nachádza až tisíc
päťsto rôznych minerálnych prameňov okrem
rádioaktívnych. Za svoj bohatý výskyt vďačia
vhodným geologickým podmienkam, ako aj bohatým dažďovým zrážkam. Až 96 % dažďovej
vody odteká do riek. Časť preniká pod zemský
povrch a dopĺňa podzemnú vodu. Tá neskôr
na vhodnom mieste vyviera na povrch vo forme
prameňa. Dažďová voda prechádza rozpustnými horninami obsahujúcimi minerály, rozpúšťa
ich a obohacuje sa nimi. Jedným z výsledkov
procesu je minerálny prameň. Minerály sú však
vo všetkých prameňoch. Ak však liter vody
z prameňa obsahuje aspoň jeden gram rozpustných látok, hovoríme už o minerálnom prameni. Tento proces je pomalý a dlhodobý. Niekedy
voda preniká až do hĺbky 30 kilometrov.

upload.wikimedia.org

Ak sa rozhodnete mesto navštíviť, mali by ste navštíviť druhý najväčší kostol
v Košickej arcidiecéze, gotickú trojloďovú Baziliku sv. Egídia z 15. storočia či
gréckokatolícky Chrám sv. Petra a Pavla zo začiatku 20. storočia. Veža baziliky
má 76 metrov a patrí medzi najvyššie na Slovensku. Okrem chrámov a synagógy sa v meste nachádza Šarišské múzeum s bohatou zbierkou ikon z drevených
chrámov a množstvo zaujímavých meštianskych budov. Centrom námestia je
však goticko-renesančná mestská radnica z rokov 1505 – 1509. Z ďalších pamiatok, okrem hradieb, brán a bášt, si cestou po starom meste môžete všimnúť
sochu sv. Floriána, mestskú fontánu či lampový stĺp. A ak sa vám zažiada trocha
čerstvého vzduchu, neďaleko mesta sú svetoznáme Bardejovské Kúpele. Pešo
k nim prídete asi za hodinu. V nich sa pred liečebným domom Alžbeta od roku
1903 nachádza socha cisárovnej Sissi. Pripomína jej návštevu Bardejovských
Kúpeľov v roku 1895. (Juraj Gradoš)

HRAD ZBOROV
ZAUJÍMAVOSŤ g Nad obcou Zborov nad potokom Kamenec sa vypínajú
ruiny stredovekého hradu nazývaného aj Makovica. Prvá zmienka o hrade je
z roku 1347. V období stavovských povstaní ho napadlo cisárske vojsko a v roku
1684 zbúralo. Dnes sa z pôvodného hradu zachovali iba múry. Počas leta sa
na hrade konajú viaceré podujatia. Na hrad sa dostanete pešo z obce Zborov
strmým výstupom po žltej značke za 30 minút alebo po červenej značke cez aleju starých dubov za 45 minút. Z Bardejovských Kúpeľov vedie k hradu náučný
chodník, ktorý má dĺžku 8 km a 6 zastávok. (Juraj Gradoš)

upload.wikimedia.org

Minerálne vody pomáhajú dopĺňať telu tie
minerály, ktoré potrebuje. Dnes už vieme, že
naše telo potrebuje na rôzne svoje činnosti
isté druhy látok. Vo forme minerálnej vody
ich môžeme vhodne dopĺňať. Takto správnym
dávkovaním upravujeme vnútorné prostredie
nášho tela. Minerálna voda však môže priaznivo pôsobiť aj na pokožku vo forme kúpeľov.
Časť minerálnych prameňov sa dnes expeduje
vo forme balených minerálnych vôd. Ich bohatosť a dostupnosť sú špecifikom Slovenska. Veľké množstvo minerálnych prameňov je aj voľne
dostupných. Na východnom Slovensku, kde sú
tieto pramene sústredené najmä na Prešovský
kraj, ich nájdete napríklad v obciach Bardejovské Kúpele, Cigeľka, Sulín, Červený Kláštor,
Herľany, Baldovce či Lipovce. Napríklad tá
z Cigeľky je síce na chuť až slaná, ale okamžite
zaženie pálenie záhy. Baldovská vraj uchránila
obyvateľov obce pred cholerou. Vodu zo Sulína
pila s obľubou rakúska cisárovná Sissi a pomáha trpiacim na cukrovku a dnu. (Juraj Gradoš)

www.casopisslovo.sk
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Život a modlitba
Prišli pútnici a pýtali sa naňho.

Ale...
...
životopis
sv. Bazila.

Nájdi tropár k jeho sviatku
a vytlač ho ako záložku.

Ale
mám
výborný
nápad.

... a
zároveň...
... sa
budú
modliť.

V liturgických modlitbách sa nachádza viac
miest, ktoré sa menia – menlivé časti. Obsahujú texty, ktoré sa viažu na daný deň cirkevného roka alebo sviatok. Jeden dostal pomenovanie tropár. Je to krátky spev, pieseň
(hymnus), ktorý sa spieva v byzantskom
obrade na jeden z ôsmich nápevov (hlasov). Autormi sú veľkí hymnografovia, napr.
Ján Zlatoústy, Ján Damaský, Efrém Sýrsky.
Mnohí sú anonymní. Niekedy sa pojmom
tropáre nazývajú súbory menlivých častí –
spolu s tropármi aj kondáky a bohorodičníky.

Ahoj, deti, kresťania si od začiatku cenili tých,
ktorí položili život pre Krista a jeho učenie.
Postupne táto úcta prenikla aj do modlitieb kresťanov (neboli však prví, lebo
oslavné piesne nájdeme napríklad aj
v textoch Starého zákona). Dodnes si
spomíname na ich život, skutky aj ich
smrť. Teda okrem liturgických slávení,
keď si pripomíname udalosti z Kristovho
života, pripomíname si počas liturgického roka aj Presvätú Bohorodičku a najvýznamnejších svätcov minulosti.

Slovíčko
Slovo tropár pochádza
z gréckeho slova troparion. Chceš sa dozvedieť, čo znamená?
Úloha: Správne podľa
návodu vyfarbi všetky
písmenká a odhalíš jeho význam.

Budú
niečo vedieť
o Bazilovi...

Využijeme
tvoje počítačové schopnosti.

A ja som
vedel len
veľmi málo.

A načo?

To
Myslím si, že ani oni
nebolo
si toho nebudú
veľmi povveľa pamätať.
zbudivé.

Menlivé časti
Tropáre patria medzi časti svätej liturgie, ktoré sa obmieňajú. Vieš, kedy ich spievame?
Úloha: Vyber správnu odpoveď z viacerých možností.
po malom vchode

po veľkej ekténii

po vyznaní viery

po veľkom vchode

po homílii

po premenení

po evanjeliu

červená
zelená
modrá
žltá
čierna
hnedá
fialová
ružová

Tropár Vzkriesenia
Kristus slávne vstal z mŕtvych,
smrťou smrť premohol a tým,
čo sú v hroboch, život
daroval.

Kartičky

Najznámejšie tropáre, ktoré by sme už
mohli vedieť aj naspamäť, sú tie, ktoré
spievame počas najväčších sviatkov –
Vzkriesenia a Narodenia Pána.
Úloha: Vystrihni si kartičky s tropármi,
zlep ich k sebe rubovými stranami
alebo podlep farebným kartónom
a podaruj ich priateľovi.

Tropár Narodenia Pána
Narodenie tvoje, Kriste, Bože náš,
prinieslo svetu svetlo múdrosti.
Lebo mudrci hviezdou sa poučili
klaňať sa ti ako Slnku pravdy
a uznávať teba, Východ z výsosti.
Pane, sláva tebe.

Píše a kreslí
Dada Kolesárová.

Čo hľadáš,
synku?

Príbehy poslušníka

www.casopisslovo.sk

JUBILEÁ KŇAZOV
Andrej Gyurkovics, na odpočinku v Krišovskej Lieskovej – 9. október – 95 rokov života;
Leontín Lizák st., farár farnosti Tichý Potok
– 24. október – 60 rokov života
Nech Pán žehná vaše kroky
a udelí vám svoj pokoj.
NA SLOVO DAROVALI
Bohuznámy – 600 eur; Daniela Gozová –
100 eur; ružencové spoločenstvo, Prešov-Sekčov – 50 eur; veriaci Ľubovec – 50
eur; Jolana Buliková, Pozdišovce – 50 eur;
spolok ruženca, Koromľa – 50 eur; Rastislav
Vaceľ, Humenné – 50 eur; bohuznáma,
Prešov – 10 eur; Veronika Jesenská – 10
eur; Natália Čuvanová, Zemplínska Široká
– 10 eur
Zo srdca ďakujeme.
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Jubilanti – september
50 rokov: Marieta Koščíková, Trebišov; Ján
Štefanko, Trebišov; Iveta Timková, Sačurov
60 rokov: Vladimír Bereš,, Krásnovce;
Michal Breza, Trebišov; Margita Čonková,
Veľký Ruskov; Mária Dimunová, Kysta; Mária
Ferencová, Cabov; Agnesa Gajdošechová,
Kusín; Mikuláš Holub, Davidov; Marián
Jakubek, Vranov nad Topľou; Mgr. Václav
Petrovčik, Horňa; Anna Štefaniková, Fijaš
70 rokov: Viktor Beca, Baškovce; Ing. Michal
Boka, Michalovce; Mária Dolgošová, Michaľany; Mária Hadvabová, Koromľa; Anna Mušková, Okružná; Mária Petruľáková, Košice;
Irena Serafínová, Kamenná Poruba; Božena
Špiváková, Nacina Ves; Ing. Marián Tkáč,
Bratislava - Jarovce; Mária Valková, Žakovce
75 rokov: Mária Andrijková, Vlača;
Magdaléna Jendželovská, Košice; Anna
Knutová, Svinia; Anna Pivovarníková,
Kravany; Helena Reváková, Sečovce; Anna
Tomková, Vranov – Lomnica
80 rokov: Ján Čontoš, Sečovce; Anna
Ferencová, Jastrabie nad Topľou; Milan
Hančuľak, Sačurov; Anna Hermanovská,
Vlača; Anna Kozáková, Sačurov; Mária
Onušková, Cabov; Helena Piskoriková,
Vranov nad Topľou; Mária Šinglárová,
Lesíček; Helena Stachová, Mlynárovce
85 rokov: Mária Gažiová, Kazimír; Anna
Lišková, Nacina Ves; Katarína Pjataková,
Poprad; Ján Rebják, Bajany; Ján Sinčák,
Zbudza; Juraj Tkáč, Pusté Čemerné
Prosíme všetkých kňazov a správcov farností, aby do ústredia spolku v Michalovciach
nahlásili aktuálne zmeny v stave členskej
základne svojej farnosti (najmä úmrtia). Pri
chystaní zoznamov členov na rok 2020 nám
to pomôže vyhnúť sa prípadným nezrovnalostiam.
Ďakujeme.

41

oznamy

Pod záštitou spolku sa rozvíja výmenný
program stredoškolských gréckokatolíckych
študentov medzi Slovenskom a eparchiami
v USA a Nemecku. Podrobnejšie informácie
sú na spolkových stránkach www.sk/exchange v anglickom jazyku.
výbor spolku
BLAHOŽELÁME
Ďakujeme Pánu Bohu
za našu milú mamku
a babku Annu Knutovú zo
Svinej, ktorá 3. septembra oslávila 75 rokov.
Za lásku, starostlivosť
a obetavosť vám ďakujú,
dobré zdravie, veľa Božieho požehnania
a ochranu Presvätej Bohorodičky vyprosujú
deti s rodinami.
Pán Jaroslav Šlepecký,
kantor farnosti Bukovce,
oslávi 18. septembra 60
rokov života. K vášmu jubileu vám zo srdca prajeme hojnosť Božích milostí,
pevné zdravie, ochranu
Presvätej Bohorodičky. Nech Pán požehnáva
ďalšie roky vašej kantorskej služby a udelí
vám potrebné milosti. S vďakou vám to
na mnohaja i blahaja lita vyprosujú duchovní otcovia a veriaci farnosti Bukovce.
Drahý náš duchovný otec
Tomáš Porhinčák oslávi
24. septembra svoje
životné jubileum 40. rokov. Pri tejto príležitosti
prijmite srdečné blahoželanie. Prajeme vám
pevné zdravie, hojnosť Božích milostí, aby
ďalšie roky vášho života boli sprevádzané
Božím požehnaním a darmi Svätého Ducha.
Nech sa vám za všetko odmení Boh a dá silu
do vašej zodpovednej služby, a nám nech dá
dar úcty a oddanosti, aby sme s vierou v našej farnosti žili vo vzájomnom porozumení.
Na mnohaja i blahaja lita!
S láskou i úctou veriaci z farnosti
Iňačovce a Jastrabie pri Michalovciach
Dnes chceme zablahoželať otcovi Františkovi Takáčovi k 10. výročiu jeho pôsobenia
v našej farnosti v Šumiaci. Zdravie, šťastie,
Božie požehnanie zaželať vám chceme.
Aby ste šťastný boli ďalších mnoho liet,
obklopený láskou vašej manželky Marianky
a vašich troch detí. Nech sa vám predĺži
vaša životná púť, želajú vám zo srdca vaši
veriaci. Uchovajte si čistý zrak, schopný
preniknúť cez stále hustejšie smogy sveta až
k dúhe. Buďte vo svojom živote priateľom
viere, nádeji a láske, do hlbočín samého
seba zoberte iba sviečku neutíchajúcej
pokory. A neobávajte sa v darovaných
okamihoch tvorby priestoru sebaspytovaní,
lebo hladná duša dobre vie, po akej ceste

sa vydať. Na nej sa dotýkate života, blúdite
v rozostavanom chráme ľudského pokoja,
fantázie, citov a dobra. A preto vám dá potom o navštívených končinách porozprávať,
že ste do tohto chrámu vstúpili nespočetnekrát, aby ste nechali pálivý odtlačok svojej
prítomnosti v duši nás všetkých. Tak ako príroda je pôvabná v každom ročnom období,
aj človek počas svojho života rozdáva krásu.
Je to živý obraz nezachytených pôvabov.
Metamorfózy života – akú úchvatnú hru
vyvolávajú v premenách človeka. Srdce však
nemá vrásky. A my sa ho chceme dotknúť
v nastávajúcej chvíli, dotknúť sa znamienok
vašej duši. Ako poďakovať za tých desať
rokov? Slovom za slovo. Neviem, netrúfam
si, začínam znova, opäť, nanovo. Hľadám,
vyberám, skladám, no všetko sa mi máli,
a tak si volám na pomoc tých, čo doteraz
vždy pri vás stáli.
Prajú farníci zo Šumiaca.
OZNAMY
Pozvánka na celoživotné vzdelávanie
Teologická fakulta v Košiciach organizuje
vzdelávanie na Univerzite tretieho veku
v Košiciach. Štúdium trvá tri roky. Na univerzitu sa môžu prihlásiť záujemcovia starší ako
40 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské
vzdelanie s maturitou. Prijímacie skúšky sa
nekonajú. Poplatok za jeden rok štúdia je
30 eur. Úhrada sa platí bankovým prevodom
alebo poštovým poukazom typu U alebo
internetbankingom na číslo účtu: IBAN: SK34
8180 0000 0070 0008 5755 do 10.10.2019,
do popisu platby (správy pre adresáta) treba
uviesť UTV. Bližšie informácie možno nájsť
na stránke tf.ku.sk.
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/.

www.casopisslovo.sk

TV LUX

J09.09. (pondelok) 08.20 Gigi, Božia princeznička – detský program 09.45 Apoštolská cesta
pápeža Františka – Maurícius
J10.09. (utorok) 16.30 Dubová Colonorum – dokument 20.55 Gréckokatolícky magazín (GkM)
21.15 Matka Sedembolestná – dokument 2
J11.09. (streda) 03.15 Akatist R 16.30 Shahbaz
Bhatti – muž, ktorý mal sen 20.20 PKP R
J12.09. (štvrtok) 16.00 GkM R 16.30 Večera
u Slováka 17.30 Doma je doma
J13.09. (piatok) 08.55 GkM R 16.55 PKP 20.30
Krásna história zázračnej medaily
J14.09. (sobota) 08.30 PKP 11.00 Matka Sedembolestná – dokument 14.00 Akatist 17.45
Národná púť: Šaštín 21.00 Bitka pri Viedni:
11. september 1683 – film 2
J15.09. (nedeľa) 00.00 Svätá omša zo Šaštína
08.40 GkM R 10.30 Svätá omša zo Šaštína
14.00 Akatist k Bohorodičke zo Šaštína
J16.09. (pondelok) 07.40 Týždeň s: Gréckokatolícka farnosť Šambron 10.30 Svätá omša zo
Šaštína 14.35 Rok zasväteného života
J17.09. (utorok) 20.25 Ako komunikovať v dobe
polarizácie 20.55 Gréckokatolícky magazín
J18.09. (streda) 08.20 Gigi, Božia princeznička
16.05 Eucharistické zázraky 16.30 Bielorusko:
Semienko medzi tŕním 2 20.20 PKP R
J19.09. (štvrtok) 08.20 Ježišove príbehy 17.15
PKP 17.30 Doma je doma 21.50 Rehoľná abeceda: Sestra Bernadeta
J20.09. (piatok) 08.55 GkM R 16.55 PKP 20.15
PKP R 20.30 Tajomstvá Pátra Pia 2
J21.09. (sobota) 01.50 PKP R 08.30 PKP 14.00
Akatist 18.00 Svätá omša z pochodu za život
J22.09. (nedeľa) 08.40 GkM R 13.30 Pochod
za život 16.05 Spojení oceánom
J23.09. (pondelok) 08.20 Kráľovstvo bez hraníc –
detský program 20.15 Prečo, otče?
J24.09. (utorok) 20.55 Gréckokatolícky magazín
21.15 Nie sme anjeli, ale robíme ich prácu
J25.09. (streda) 03.15 Akatist 16.30 Pakistan –
mesto strachu – dokument 2 20.20 PKP R
J26.09. (štvrtok) 08.10 PKP 16.00 GkM R 17.15
PKP R
J27.09. (piatok) 08.55 GkM R 16.55 PKP 20.15
PKP R 20.30 Svätá Terézia z Lisieux: Veľká Božia
láska – dokument
J28.09. (sobota) 01.50 PKP R 08.30 PKP 14.00
Akatist 21.30 Čierna madona – dokument
J29.09. (nedeľa) 08.40 GkM R 10.30 Svätá omša
z Lendaku
TV NOE

J09.09. (pondelok) 10.10 Mše svatá u památníku
Panny Marie, Královny míru: Návštěva papeže
na Mauriciu 12.05 První křesťané: křest Barbarů
J10.09. (utorok) 17.05 Vy, kteří jste zůstali –
Rwanda 18.30 Bible pro nejmenší: Samson
21.40 Řeckokatolický magazín (ŘkM) 23.25
Indonésie: Otec Stef
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J11.09. (streda) 10.45 Indonésie: Povolání žít
spolu 18.30 Bible pro nejmenší: Ruth a Naomi
18.45 Královna a matka Chorvatů
J12.09. (štvrtok) 06.05 Izrael: Země zaslíbená
– dokument 12.50 Soňa – dokument 16.20
ŘkM R 18.30 Bible pro nejmenší: Samuel
J13.09. (piatok) 07.40 První křesťané: křest
Barbarů 12.50 Jak si mě našel Antonín z Padovy
– dokument 15.25 Izrael: Země zaslíbená 16.20
Uganda, trpící perla Afriky
J14.09. (sobota) 07.05 Bulharsko – Život
ve skrytosti 10.00 Cesta k církvi: Život a osud
otce Alexandra Meně 18.30 Bible pro nejmenší:
David a Goliáš
J15.09. (nedeľa) 07.15 ŘkM R 14.15 Rozumět
internetovým dětem – prednáška 18.00 Hermie
a potopa 22.10 Buon giorno s Františkem
J16.09. (pondelok) 10.55 Práce Charity v Mexiku
12.50 První křesťané: Byzanc 13.25 Causa Carnivora – dok. 22.55 Indonésie: Povolání žít spolu
J17.09. (utorok) 09.40 Kibeho: Mariánské poutní
místo v Africe 13.00 Znovuzrození národa:
Albánie 21.10 Řeckokatolický magazín
J18.09. (streda) 10.45 Umění sklářských mistrů
– dokument 14.55 Pražská Loreta 18.30 Bible
pro nejmenší: Ester 18.50 Milosrdní bratři
v Čechách a na Moravě
J19.09. (štvrtok) 14.30 Náš dům v kosmu – ekologie a bioetika (14) 16.20 ŘkM R 18.35 Bible
pro nejmenší: Šadrak, Méšak a Abed-nego
J20.09. (piatok) 15.15 Křesťané v Pákistánu
18.30 Bible pro nejmenší: Ježíšovy zázraky
18.45 Misie skrze svědectví – Slovensko
J21.09. (sobota) 06.55 Zachraňme kostely (3)
07.15 Služebnice Boží, matka Vojtěcha 12.00
Angelus Domini 00.45 ŘkM R
J22.09. (nedeľa) 09.15 ŘkM R 17.40 Ars Vaticana
18.00 Hermie a jeho přátelé: Zbytečná hádka
18.25 Dokonalá radost
LUMEN

JNedeľa 06.05 Modlitba prvej hodinky
J08.09. (nedeľa) 14.00 Ako si vybudovať zdravý
vzťah a kráčať v čistote
J14.09. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokat. svätá liturgia z Chrámu Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi; slávi otec Jaroslav Štefanko
J15.09. (nedeľa) 10.30 Svätá omša z Národnej
púte k Sedembolestnej Panne Márii
J21.09. (sobota) 15.15 Predstavenie knihy Diany
Kankulovej: Malé úvahy
J22.09. (nedeľa) 13.00 Bičianka z doliny: 35
rokov od úmrtia autorky diela Zuzky Zgurišky
J28.09. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova
J29.09. (nedeľa) 13.00 Egejskí bratia: svätí
Kozma a Damián
RTVS
JEDNOTKA

J09.09. (pondelok) 15.10 Kultúrne dedičstvo:
Hrad Devín R

J11.09. (streda) 15.10 Slovenské hrady objektívom: Spišský hrad R
J15.09. (nedeľa) 10.30 Slávnosť Sedembolestnej
Panny Márie zo Šaštína 20.30 Mária z Nazareta
– film R
DVOJKA

JSobota 08.55 Božie domy s Vandalom
J08.09. (nedeľa) 11.00 Svätá omša na sviatok
Narodenia Panny Márie zo Smoleníc; celebruje
Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup 13.25
Slovo 13.30 Orientácie 15.20 Podkarpatská
rusínska maliarska škola 16.25 Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku: Drevené kostoly
Karpatského oblúka 00.05 Slovo R
J09.09. (pondelok) 12.55 Na Zakarpatí s láskou R
13.15 Orientácie R 18.10 Spravodliví R
J10.09. (utorok) 10.45 Jarabinská poéma –
poetický dok. R 13.00 Vtedy a dnes – televízny
dokument R 20.10 Svätá vojna – dok. seriál
J15.09. (nedeľa) 06.00 Rotunda svätého
Juraja v Skalici 07.30 Sedembolestná R 12.40
Narodení pre nebo 13.05 Sancta Maria 13.30
Slovo – príhovor Mons. Františka Rábeka 13.35
Orientácie 01.50 Slovo R
J16.09. (pondelok) 13.05 Orientácie R
J22.09. (nedeľa) 12.40 Orientácie 19.40 Slovo
01.45 Slovo R
J23.09. (pondelok) 13.00 Orientácie R
RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa 08.05 Hosť nedeľného rána
J08.09. (nedeľa) 06.15 Božie mlyny (Východ) :
Arcibratstvo sv. Filomény a počiatky formovania
jej kultu 09.05 Svätá omša z Bratislavy
J15.09. (nedeľa) 06.15 Božie mlyny (Východ) :
História sviatku Sedembolestnej Panny Márie;
Sedembolestná Panna Mária v umení, symbolika čísel v Biblii 09.05 Svätá omša z Katedrály sv.
Františka Xaverského v Banskej Bystrici 13.35
Orientácie: O Sedembolestnej Panne Márii a tajomstve jej bolestí; uvedenie knihy o vladykovi
Jánovi Eugenovi Kočišovi
J16.09. (pondelok) 13.05 Orientácie R
J22.09. (nedeľa) 06.15 Božie mlyny (Východ) :
250. výročie posvätenia prešovskej Kalvárie
09.05 Evanjelické služby Božie z Tornale
J29.09. (nedeľa) 09.05 Bohoslužby Bratskej
jednoty baptistov
J06.10. (nedeľa) 09.05 Kresťanská nedeľa
J13.10. (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

MARIA DUTLIRUTISHAUSEROVÁ:
SVÄTÝ MIKULÁŠ Z FLÜE

Luhali

kultúra a relax

ABSTINENT

KNIHA g Iba človek, ktorý žije v ovzduší konverzie a hľadania Božej vôle, môže
vyvolať obdiv a úctu ako svätý Mikuláš
z Flüe (1417 – 1487). Milujúci manžel
a otec desiatich detí cíti volanie zanechať
ich a úplne sa oddať Bohu ako pustovník.
Boží muž, vyhľadávaný pre svoju múdrosť
a svätosť, sa stáva radcom chudobných
i bohatých, výraznou mierou zabraňuje
občianskej vojne a prispieva k vzniku
Švajčiarskej konfederácie. Je jednou
z najvýznamnejších postáv Švajčiarska,
ktorú si dodnes uctievajú ako otca vlasti
a obracajú sa na ňu familiárne ako na brata Klausa. Jeho jedinečné povolanie sa
mohlo naplno rozvinúť vďaka jeho obetavej žene Dorotei. (Alžbeta Šuplatová)
Kamenná
mužská
postava

Japinská
míľa

FILM g Na 31. októbra ohlásili premiéru
českého filmu režiséra Davida Vignera,
v ktorej hlavnú úlohu – osemnásťročného
alkoholika Adama stvárnil Josef Trojan.
Hlavného hrdinu sám herec opisuje ako
šikovného a dobrého chlapca, ktorého
alkohol prerastie natoľko, že sa nevie
kontrolovať. Nedobrovoľne sa ocitne
v protialkoholickom zariadení, kde sa
proti odvykaciemu režimu búri. Režisér
sa pokúsil rozprávať príbeh z pohľadu
mladého človeka a odkryť jeho citlivú
dušu a cestu vyrovnania sa s týmto problémom. Do toho všetkého vstupuje empatický terapeut, vďaka ktorému sa liečebňa
stáva útočiskom a miestom sebareflexie.
Uvidíme, ako sa profesionálne túto náročnú, ale veľmi aktuálnu tému autorom
podarilo spracovať. (Dada Kolesárová)
Ázijské
slovko
úcty

Turecká
metropola

Autor:
Vladimír
Komanický

Dlháň

Obytné
prívesy
na autá

R. MŰLLER, D. KOLLER,
V. OLEJÁROVÁ: PASÁŽOVÁ
REVOLTA
HUDBA g  V jeseni nastúpi na plátna
kín pripravovaný film Amnestia. Ako titulnú pieseň si producenti vybrali nielen
generácii Husákových detí dobre známu
drsnú krylovku v podaní dvoch pánov
spevákov a hlboko zamatovej dámy.
V Slovenskom rozhlase k piesni natočili
videoklip, v ktorom sú zábery so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu
aj z filmu. Verím, že táto výnimočná
a nadčasová pieseň, výborne oblečená
do novej podoby aj vďaka romantickosymfonickému aranžmánu hudobníka
Nikolaja Nikitina, ktorý ju prepojil so
smetanovskou tradíciou, a režiséra Jonáša
Karáska, sa dotkne každého srdca. (Dada
Kolesárová)

LEKÁREŇ

Banánové
vlákná

sv. Kozmu a Damiána
PREŠOV, Hlavná 1

Druh
hudby
Tabuľa,
skratka

Baltické
more

H L K E B A B Á K O Z U B S T K N

2

Značka
horčice
Predpona
záporu

Zmenkový
ručiteľ

L A Z A V A H R O M Y Z U L I C A

q

A A N N B A A A R O B U Z M E E K
S K T N V Á K T O A D Á D M N S O
Y D T O R T T A R A P A O Ť E S K

Účes
mládeže

Inakšie

Ospanlivý

Y B D A S R A E P O L K A H A N S
D V B E M P L Á S K A L I C A C A

Poľovačky

Ženy
s veľkými
očami

I A R A L E Z I O L O O I D Á H T

Veľhad

3

Nemecký
ostrov

T T R E D I L P B D A B D S A R A

u

Značka
kozmetiky

Zábava
Zvelebovanie
Aklína,
po česky

ZLí ľudia

E Á K H K U O A A O T O E A E T T
Z P R A V D A Ý B Y S T N B M C A

Mongolský
pastier
Cudzí
pozdrav

Chemická
značka
hliníka

Yterbiun,
chem. zn.
Násilie
Kód
Talianska
Kód
Islandu

Nežný cit

Odkrojený
kus chleba

Ženské
mesto
Alebo,
po rusky
Predložka

I R S O N A T O I A U Ú E V O U P
N Y V O T I L V T Ľ N K D R E N E

Očkovacia
látka
Sumerský
boh

Rožné
statky

Líbyjské
mesto

Legenda: AORTA, AUTOR, BALADA, BANKY, BAREL, BLESK, CIBUĽA,
DRENE, HLASY, HROMY, KABÁT, KEBAB, KLOBÚK, KOBEREC, KOSTI,
KOZUB, LAKOMEC, LÁSKA, LIBANON, LITVA, LODIVOD, LOTOS,
MATKA, NERVY, ODVAHA, ODVETA, OPTIKA, PLESY, POKLAD,
POSILA, PRÁCA, PRAVDA, PROROK, PSOTA, RABAT, SADBY, SEKTY,
SKALICA, SKOKAN, SNAHA, SVRAB, TAPETA, TEROR, TESLA, TIENE,
TREST, ULICA, VAZAL, VDOVA, ZÁPAD, ZÁVOD, ZENIT, ZINOK,
ZLATKA, ZMENA, ZUBOR.
Tajničku osemsmerovky tvorí 26 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky

Fínsky
kúpeľ

Les

Soľ kyseliny octovej

Pôvodcovia
diela

Správne riešenia z čísla 15: Krížovka: S anjelmi budú
radovať sa naveky. Osemsmerovka: Treba vedieť málo,
ale konať mnoho. Výherca: Anna Cmaríková z Košíc
Riešenia zasielajte na adresu:
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov
alebo inzercia@casopisslovo.sk.

5%

ZĽAVA

#

Atlant, An,
1
Abaky, Sylt, Beduínsky
plášť
Amal
q
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sv. Kozmu a Damiána

PÚTNICKÉ MIESTA

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
25.09. Modlitby pri relikviách bl. Metoda:
Moleben k bl. Metodovi (09.00 h), svätá
liturgia s modlitbami za uzdr. (09.30 h); Moleben k bl. Metodovi (17.00 h), svätá liturgia
s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)
12.10. Odpustová slávnosť Arcibratsva
ruženca (10.30 h)

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
13.10. Modlitby so službou oslobodenia
a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť (16.00 h)
05.10. Fatimská sobota – púť ružencových
spoločenstiev (10.00 h)
06.10. Mariánske večeradlo (16.00 h)
13.10. Modlitby so službou oslobodenia
a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť (16.00 h)

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 uzdr. a oslob. (17.30 h)
15.09. Večeradlo MKH (16.30 h)
22.09. Modlitby za uzdravenie k svätému
Charbelovi (17.30 h)
29.09. Svätá liturgia s akatistom (10.30 h)
04.10. Modlitby za uzdr. a oslob. (17.30 h)
05.10. Fatimská sobota (09.30 h)
11.10. Modlitby za uzdr. a oslob. (17.30 h)
Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
08.09. Malá púť (10.30 h)
14.09. Krížová cesta
15.09. Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka (10.30 h)
05.10. Fatimská sobota (10.30 h)
06.10. Malá púť (10.30 h)

1600 Stretnutie členov ASR + katechéza

800 Svätá liturgia

1700 Veľká večiereň

930 Moleben k Bohorodičke

1800 Archijerejská svätá liturgia

1000 Svätý ruženec

1930 Akatist k presvätej Bohorodičke

1030 Svätá liturgia

2015 Panychída za zosnulých členov ASR

koinoniapo.sk,
fcb: koinonia ján krstiteľ prešov
Komunitný dom Záborské
08.09. Svätá liturgia (10.00 h)
11.09. Chvály a modlit. za uzdr. (18.00 h)
15.09. Svätá liturgia (10.00 h)
18.09. Večer pre detí a mladých (17.30 h)
22.09. Svätá liturgia (13.30 h)
25.09. Biblický večer (18.00 h)
29.09. Svätá liturgia (13.30 h)

KOINONIA

700 Utiereň

JÁN KRSTITEĽ

1530 Rozjímavý ruženec

MISIA

NEDEĽA / 13. 10. 2019

CENTRUM PRE RODINU RÓMSKA

SOBOTA / 12. 10. 2019

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)
19.09. Savore: (Bratislava, hotel Salvator B)
Viac informácií: ocilkova@kbs.sk
20.09. Konferencia o pastorácii Rómov
(Bratislava, hotel Devín). Je to zároveň
sprievodné podujatie pochodu za život

ZLATÁ BAŇA – SIGORD

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
13. – 15.09. Kurz Rút – evanjelizačný kurz
pre manželov. Príspevok je 99 eur za manželský pár.
11. – 13.10. Kurz Billingsovej ovulačnej
metódy. Príspevok je 49 eur za osobu (študenti a nezamestnaní: 45 eur).
17. – 20.10. Kurz prípravy na manželstvo.
Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno
kritérium – kvalitnú prípravu. Príspevok
za osobu je 65 eur.

