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Jágerský útlak
Už za čias biskupa J. de Camillisa sa prejavujú výrazné snahy lokálnej latinskej Cirkvi
poprieť existenciu Mukačevskej eparchie
s odôvodnením, že o nej nemajú žiadne
dôveryhodné záznamy. Napriek tomu, že
viaceré dokumenty, medzi nimi aj dokumenty Rímskej kúrie, výslovne spomínajú Mukačevské biskupstvo (napríklad aj vymenúvací
dekrét pre vladyku de Camillisa), Rím si
postupne pod vplyvom jágerských biskupov
osvojil podobnú mienku a začal sa tváriť, že
Mukačevská eparchia neexistuje. Gréckokatolícki biskupi boli označovaní ako obradoví
vikári jágerského biskupa, ktorý si nárokoval „svojich vikárov“ slobodne vymenúvať.
V roku 1715 vymenoval za vikára pre gréckokatolíkov jezuitu latinského obradu Františka Ravasa. Aj z toho vidno, že Užhorodskú
úniu považoval jednoducho za podriadenie
schizmatikov svojej jurisdikcii. Synoda gréckokatolíckeho duchovenstva v tom istom
roku Ravasa odmietla s tým, že podmienkou

uzatvorenia únie bolo aj právo voľby biskupa.
Rovnako odmietla s poukazom na podmienku zachovania obradu zavedenie latinských
sviatkov do kalendára.
Do celej záležitosti sa vložila rímska
kongregácia Propaganda fide, ktorá v roku
1718 dekrétom prikázala gréckokatolíkom
sláviť sviatky, ktoré sú prikázané v latinskej
Cirkvi. Správu východných kresťanov úplne
podriadila jágerskému biskupovi, napríklad
kňazské vysviacky, vymenúvanie farárov či
posviacky nových chrámov sa mohli konať
len so súhlasom jágerského biskupa.

Vizitácia s pandúrmi
V roku 1720 sa na území Kyjevskej metropolie konala Zamoščská synoda, ktorá zaviedla
do života gréckokatolíkov mnohé latinizmy. Hoci sa Mukačevskej eparchie nijako
netýkala, už po pár rokoch sa objavili snahy
o jej aplikovanie aj na Mukačevo. Exemplárnou ukážkou týchto snáh a celkovo postojov
latinskej Cirkvi voči gréckokatolíkom bola
„vizitácia“ jágerského biskupa Františka
Barkóciho v Mukačeve v roku 1748. Ten
za pomoci dvestočlennej ozbrojenej vojenskej jednotky obsadil sídlo mukačevského
biskupa a vyžadoval od neho a viacerých

SLOVO na rok 2018
Príspevok na Slovo do 24. novembra 2017
:
• za odber 1 až 10 ks z každého čísla je minimálne vo výške 17 eur/ks;
• za odber 11 a viac ks z každého čísla je minimálne vo výške 14 eur/ks.
V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2019. Ak máte záujem o ďalší nástenný
kalendár na rok 2018, jeho cena je 1,50 eur/ks.
E-SLOVO – Ak chcete, môžete Slovo dostávať elektronicky cez našu novú webovú stránku.
Treba kontaktovať redakciu na zastupca@casopisslovo.sk alebo 051/756 26 42 a uviesť dátum
platby alebo pri platbe v poznámke uveďte svoj e-mail a VS 9999.
Príspevky môžete uhradiť poštovým poukazom alebo prevodom na účet
SK45 0200 0000 0032 1020 6959, KS: 0558, ŠS: 2018, VS: vaše PSČ. Do poznámky uveďte svoje
meno a počet kusov. Viac informácií: 051/756 26 42, 0911 711 263, distribucia@casopisslovo.sk.
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Jágerský biskup František Barkóci (1750)

predstavujeme

Gréckokatolícky drevený chrám v Dobroslave

Ruténska cirkev

kňazov prísahu poslušnosti a tiež požadoval,
aby gréckokatolíci upustili od podávania
Eucharistie malým deťom, aby nevlievali teplotu (horúcu vodu) do čaše pred rozdávaním
Eucharistie, aby kňazi nenosili brady a aby
zaviedli filioque do vyznania viery. Vyčítal
im aj nezachovávanie latinských sviatkov
a neznalosť západnej zbožnosti. Jeho výčitky
sú zároveň dôkazom, že gréckokatolíci v Mukačevskej eparchii spomínané veci v tom
čase ešte praktizovali a latinizácii sa bránili.
Zaujímavé tiež je, že Mukačevská eparchia
viacej obklopená rímskokatolíckym svetom
omnoho lepšie odolávala latinizačným
tendenciám ako susedná Kyjevská (neskôr
Ľvovská) metropolia.

Definitívne uznanie zo strany Ríma
Na biskupskom stolci sa v tomto čase
vystriedalo niekoľko horlivých a schopných biskupov, vďaka ktorým Mukačevská eparchia odolávala snahám Jágra o jej
pohltenie. Žiadosťami, odvolaniami a listami
latinským biskupom, cisárskemu dvoru
i Rímskej kúrii sa dožadovali uznania svojej
nezávislosti a potvrdenia existencie eparchie.
Keď sa však Rím stále tváril, že Mukačevská
eparchia neexistuje, zmenili taktiku a žiadali o jej opätovné zriadenie. Tento zápas
vyvrcholil 19. septembra 1771, keď rímsky
pápež Klement XIV. bulou Eximia regalium
nanovo zriadil Mukačevskú eparchiu. Okrem
neutíchajúceho úsilia mukačevských biskupov a duchovenstva to bola z veľkej miery
zásluha cisárovnej Márie Terézie, ktorá sa vytrvalo zasadzovala za spravodlivé postavenie
gréckokatolíkov a tlačila na Rím, aby zriadil
Mukačevskú eparchiu.
Hoci my gréckokatolíci tento dátum
oslavujeme, lebo znamenal dôležitý míľnik
v zápase za nezávislosť Ruténskej cirkvi
od latinskej nadvlády, neoslavujeme ho však
ako dátum skutočného vzniku Mukačevskej
eparchie, ale len ako dátum jej definitívneho
uznania zo strany Ríma.

www.casopisslovo.sk
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Biodiverzita
Pod pojmom biologická diverzita, skrátene aj biodiverzita, chápeme rozmanitosť
života na planéte Zem v podobe rastlinných
a živočíšnych druhov, ako aj mikroorganizmov, prírodné ekosystémy, ktoré tieto
jednotlivé komponenty vytvárajú. Aktuálny
stav biodiverzity na Zemi je výsledkom
dlhodobého procesu, ktorým prešla naša
planéta od svojho vzniku až dodnes. Z hľadiska biodiverzity sú významné všetky formy
života, to znamená nielen „oči kolúce“ a vo
všeobecnosti v ľudskej pospolitosti príťažlivé
a krásne druhy, akými sú napríklad motýle,
vtáky či kvety, ale aj zdanlivo menej zaujímavé a neatraktívne a často ľudskými zmyslami
„nevnímateľné“ druhy mikroorganizmov,
ako sú baktérie alebo riasy, ktoré sú však
z hľadiska biologickej diverzity rovnako
dôležité.
Hlavnou a vari aj jedinou, ak nerátame
hrozbu živelných pohrôm (hurikány, požiare,
záplavy, sopečná činnosť), hrozbou pre
biodiverzitu je človek a jeho neuvážené, ba
až bezcitné účinkovanie na Zemi. Príroda
samotná síce tiež veľakrát ohrozí žijúce organizmy vyššie uvedenými prírodnými javmi,
tie sa však nevyskytujú tak často a nemajú
ani taký plošný rozsah, a teda neohrozujú
biodiverzitu natoľko vážne, aby sa nestihla
„zregenerovať“. Človek však svojím vytrvalým
pôsobením zväčša na jednom mieste prírodu
tak zdevastuje, že už sama nie je schopná
uviesť ekosystémy do pôvodného stavu.
Príkladmi takéhoto počínanie môže byť
vyrubovanie lesov, spásanie pastvín hospodárskymi zvieratami, výsadba monokultúr,
ťažba surovín.
V dôsledku zlyhávania človeka je v súčasnosti príroda ohrozená väčšmi než kedykoľvek za ostatné dve a pol miliardy rokov! Ak
v tomto prvom storočí nového milénia nedokážeme zregulovať a dostať pod kontrolu
devastáciu našej planéty, môžeme sa ocitnúť

zoči-voči koncu prírody, ako sme ju poznali
doteraz.
Rozvoj priemyslu spolu s vedecko-technickou revolúciou priniesol človeku ako
najrozumnejšiemu tvorovi na Zemi mnoho
pozitívneho. Nikdy v doterajšej histórii
ľudského rodu nebolo toľko strojov uľahčujúcich namáhavú fyzickú prácu, nikdy nebola starostlivosť o zdravie človeka na takej
vysokej úrovni a nikdy predtým sa človeku
nenaskytovalo toľko najrozmanitejších možností spoznávať zákony a zákonitosti tohto
sveta rôznymi prístrojmi.
V ostatných desaťročiach človek „modifikoval“ svoje bezprostredné životné prostredie, ale aj vo všeobecnosti prírodu na celej
zemeguli do takej miery, že svojím nie celkom uváženým počínaním na úsvite tretieho
tisícročia ohrozuje existenciu mnohých rastlinných a živočíšnych druhov. Už v blízkej
budúcnosti sa môže stať, že vedome vyhubí
toľko rastlinných a živočíšnych druhov, že
zvrátenie apokalyptického scenára na Zemi
už nebude možné. Rastliny a živočíchy
sú totiž zapojené do zložitého fungovania
jednotlivých ekosystémov. Ich vyhubenie vo
veľkom počte druhov v súčinnosti s narastajúcim znečisťovaním životného prostredia
môže mať za následok zlyhanie funkcií
prírodných ekosystémov a následné rozkolísanie rovnováhy v hydrologickom a atmosférickom režime Zeme (otepľovanie zemskej
atmosféry, zvýšený výskyt prírodných živlov
– povodne, suchá, silné víchrice...). A tak pri
akomkoľvek zásahu do prírodného prostredia si každý jeden z nás musí vopred položiť
otázku, dokedy bude príroda ešte schopná
znášať daň z civilizačného pokroku ľudstva
bez vážnych následkov na jej zdravotný stav...

doc. Miroslav Saniga, CSc.
člen environmentálnej subkomisie KBS
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z kresťanského sveta


Svätý Otec František ustanovil
8. augusta Andreja Rabia, protosynkela
Filadelfskej archieparchie Ukrajinskej
gréckokatolíckej cirkvi, za pomocného biskupa spomínaného biskupstva. Sídelným
archieparchom a metropolitom je vladyka
Štefan Soroka. (uk.radiovaticana.va)

Odpustová slávnosť Parmskej eparchie na pútnickom mieste Presvätej
Bohorodičky z Máriapócsa bola zavŕšená
13. augusta nedeľnou archijerejskou
svätou liturgiou, ktorú slávil vladyka Milan
Lach SJ, parmský apoštolský administrátor. Sobotný program zahŕňal liturgické
modlitby večierne a akatistu, i neformálny
rozhovor veriacich s vladykom Milanom,
počas ktorého mali prítomní možnosť ho
bližšie spoznať. V nedeľu program pokračoval modlitbou utierne a cirkevnoslovanskou svätou liturgiou, ktorú slávil emeritný
parmský eparcha vladyka John Kudrick. (L.
Nemeth, L. Ieraci)

Na šieste Národné stretnutie mládeže
Českej republiky v Olomouci, ktoré
vyvrcholilo 20. augusta, prišlo 6 500 ľudí.
Záverečnú svätú omšu, ktorá uzavrela
šesťdňový program plný prednášok, work
shopov i zábavných aktivít, slávil olomoucký
arcibiskup Jan Graubner. Počas programu sa
mladým postupne prihovorila väčšina českých a moravských biskupov a predstavilo sa
päťdesiat rôznych hnutí, reholí a cirkevných
organizácií. Mottom akcie bolo heslo Nebojte sa, pričom mladí boli aktivitami vyzývaní,
aby sa nebáli byť sami sebou, aby sa nebáli
budúcnosti a problémov, ktoré ich môžu
v živote postretnúť. (A. Sýkorová)

Vatikánsky štátny sekretár kardinál
Pietro Parolin uskutočnil 21. – 24. augusta
oficiálnu návštevu Ruskej federácie. Okrem stretnutí s katolíckymi biskupmi krajiny
sa stretol aj s ministrom zahraničných vecí
Ruskej federácie Sergejom Lavrovom a prezidentom Vladimírom Putinom. Významnou
súčasťou cesty kardinála Parolina bolo
rozvíjanie ekumenických vzťahov s Ruskou
pravoslávnou cirkvou. Parolin sa preto stretol aj s reprezentantom Ruskej pravoslávnej
cirkvi pre zahraničné vzťahy metropolitom
Hilarionom a navštívil patriarchu Moskvy
a celej Rusi Kirilla, ktorý je prímasom Ruskej
pravoslávnej cirkvi. (RV)

Vatikánska sekcia pre migrantov a utečencov dala za príklad prijatie a integráciu
irackých kresťanských rodín na Slovensku
v okolí Nitry. Dobročinný projekt neziskového združenia Pokoj a dobro v spolupráci
s nitrianskym biskupom Mons. Viliamom
Judákom umožnil prijatie 25 rodín za finančnej pomoci darcov z USA. (RV)
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Poľsku si pripomenuli
▌▌Vakciu
Visla
Veriaci z gréckokatolíckych farností Veľký
Lipník, Kamienka a Litmanová sa spolu
s prešovským arcibiskupom metropolitom
vladykom Jánom Babjakom SJ a niekoľkými
kňazmi zúčastnili 30. júla v obci Jawórki
v Poľsku na spomienkovom stretnutí pri
príležitosti 70. výročia neslávne známej akcie
Visla.
Stretnutie sa začalo slávnostnou svätou
omšou, ktorá bola v poľskom, cirkevnoslovanskom aj slovenskom jazyku a predsedal
jej vladyka Ján Babjak. V homílii sa veriacim
z Poľska a zo Slovenska prihovoril tarnovský
diecézny biskup Mons. Andrzej Jeż. Ten
v kontexte nedeľného evanjelia o nebeskom
kráľovstve, ktoré sa podobá pokladu ukrytému v poli, a kupcovi, ktorý hľadá vzácne
perly, výstižne povedal, že ako na poklad
ukrytý v poli a na vzácnu perlu sa treba pozerať na Boha. Lebo keď človek odhodí Boha,
odhodí aj človeka, ako to urobil nacistický
aj komunistický režim. Dôkazom toho bola

práve akcia Wisła, ktorá, ako biskup pripomenul, bola núteným presídlením gréckokatolíkov, približne 140-tisíc Rusínov, Lemkov,
Bojkov, Ukrajincov, ale i Poliakov z regiónu
východného a juhovýchodného Poľska
na iné územia Poľska v roku 1947 komunistickým režimom.
Program ďalej pokračoval vystúpením
ľudových súborov Barvinok z Kamienky,
Majdan z Litmanovej a Jaworcanie z Jawuriek. Organizátormi stretnutia boli rímskokatolícka Farnosť Matky Božej v Szlachtowej
a Mestské kultúrne centrum zo Szczawnice.
(J. Mačejovský; foto: L. Mačejovská)

služobnice si zvolili
▌▌Sestry
novú generálnu predstavenú
Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorá pôsobí v rámci Gréckokatolíckej cirkvi, mala od 9. do 27. júla
v Ríme svoju 13. generálnu kapitulu. Kapitula
sa konala v jubilejnom roku tohto rehoľného
spoločenstva, ktoré slávi 125 rokov od svojho založenia. Témou kapituly bolo preto
prehĺbenie odkazu zakladateľky: „Kráčať
po stopách blahoslavenej Jozafáty“.
Na zasadnutí, ktoré prebiehalo v ukrajinskom Pápežskom kolégiu sv. Jozafáta v Ríme,
sa zúčastnilo 32 sestier zo siedmich provincií: Ukrajina, Kanada, Brazília, Srbsko, USA,
Poľsko a Slovensko. Z Provincie Svätého
Ducha zo Slovenska sa na kapitule zúčastnila
provinciálna predstavená sr. Petra Eva Sičáková, sr. Emanuela Mária Rindošová a sr. Da-

miana Mária
Vasiliková.
V programe
kapituly boli
aj voľby novej
generálne predstavenej. Tou
sa stala sr. Sofia
Slavomíra Lebedovičová z Provincie Matky
Božej ustavičnej pomoci z Poľska, ktorá bola
zvolená na šesťročné obdobie. Čestným hosťom na voľbách bol vladyka Dionýz Ľachovič
OSBM, apoštolský vizitátor gréckokatolíkov v Taliansku. Kapitula tiež zvolila novú
generálnu radu, ktorú tvoria štyri radkyne
generálnej predstavenej. (sisterssmi.org, S.
Gábor; foto: sr. Eliane Ilnitski SNPM)

www.casopisslovo.sk

Slovo svätého otca

Svätý Otec František s emeritným pápežom Benediktom XVI. počas modlitby

a nášmu kresťanskému svedectvu presvedčivú silu. Povzbudzuje nás prekonať nedôverčivosť voči Bohu a ľahostajnosť voči bratom.
Nech nám Panna Mária vyprosí silnú vieru
plnú lásky a lásku, ktorá je schopná úpenlivej
a odvážnej prosby k Bohu.“ (úryvok príhovoru z 20. augusta)

Živé kamene

Viera kameňov
Marek Baran
Foto: static.independent.co.uk
JJ

S vierou volať na Pána
Svätý Otec počas svojho príhovoru poukázal
na veľkú vieru kanánskej ženy, keď povedal:
„Dnešné evanjelium (Mt 15, 21 – 28) nám
podáva jedinečný príklad viery v stretnutí
Ježiša s istou kanaánskou ženou. Kanaánska
žena úpenlivo prosí Ježiša, aby uzdravil jej
dcéru, ktorú hrozne trápi zlý duch. Na prvý
pohľad sa nezdá, že by Pán načúval ženinmu volaniu preniknutému bolesťou, a to až
tak, že to podnietilo zásah učeníkov, ktorí sa
za ženu prihovárajú. Ježišov zdanlivý odstup
však túto matku neodradí. Tá vo svojej naliehavej prosbe pokračuje ďalej. Vnútornú silu,
ktorá tejto žene pomáha prekonať každú
prekážku, treba hľadať v jej materinskej
láske a v dôvere, že Ježiš môže jej žiadosť vypočuť. Toto ma privádza k myšlienke na silu,
akú majú ženy. Svojou pevnosťou dokážu
veľké veci. Môžeme povedať, že je to láska,
ktorá pohýna vieru a viera sa zas zo svojej
strany stáva odmenou lásky. Vytrvalá viera
v Ježiša jej umožňuje nenechať sa odradiť ani
napriek jeho prvotnému odmietnutiu; žena
sa mu teda poklonila a povedala: ,Pane,
pomôž mi!‘ (Mt 15, 25). Nakoniec, zoči-voči
toľkej vytrvalosti Ježiš zostáva udivený, až
užasnutý nad vierou tejto pohanskej ženy.
Vyhovie jej teda a povie: ,Žena, veľká je tvoja
viera! Nech sa ti stane, ako chceš.‘ A od tej
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hodiny bola jej dcéra zdravá‘ (Mt 15, 28). Táto
pokorná žena je Ježišom označená za príklad
neotrasiteľnej viery. Jej vytrvalé dovolávanie
sa Kristovho zásahu je pre nás povzbude-

„Ľudia potrebujú k životu nádej
a k nádeji potrebujú Svätého Ducha.“
(twitter Svätého Otca Františka
z 24. augusta)

ním nenechať sa odradiť, nestrácať nádej,
keď v živote zažívame ťažké skúšky. Pán sa
od nás neodvráti bokom, keď niečo potrebujeme. A ak sa niekedy zdá byť nevnímavým
na prosby o pomoc, je to na vyskúšanie a posilnenie našej viery. Musíme naďalej volať
tak ako táto žena: ,Pane, pomôž mi. Pane,
pomôž mi!‘ Táto evanjeliová udalosť nám
pomáha pochopiť, že všetci potrebujeme rásť
vo viere a spevňovať našu dôveru v Ježiša.
On nám môže pomôcť nájsť smer, keď sme
na svojej ceste stratili kompas. Keď je pred
nami cesta, ktorá už nie je hladká, ale drsná
a ťažká. Keď je namáhavé zostať vernými našim záväzkom. Je dôležité každodenne živiť
našu vieru pozorným počúvaním Božieho
slova, slávením sviatostí, osobnou modlitbou
ako výkrikom k nemu: ,Pane, pomôž mi!‘
a tiež konkrétnymi postojmi lásky k blížnemu. Zverme sa Svätému Duchu, aby nám
pomáhal vytrvať vo viere. Svätý Duch vlieva
do sŕdc veriacich odvahu. Dáva nášmu životu

Svätý Otec František pred modlitbou Anjel
Pána upriamil svoju pozornosť na Cirkev,
ktorá je postavená na skale: „Evanjelium
nám prináša kľúčovú pasáž z cesty Ježiša
so svojimi učeníkmi: moment, keď si chce
overiť, pokiaľ až siaha ich viera v neho.
Kladie učeníkom otázku, ktorá mu najviac
leží na srdci, a teda pýta sa ich priamo: ,Ale
za koho ma pokladáte vy?‘ (Mt 16, 15) Týmto
Ježiš zásadne oddeľuje apoštolov od masy,
ako keby povedal: ,Ale vy, ktorí ste so mnou
každý deň a poznáte ma zblízka, čo viac ste
sa dozvedeli?‘ Odpoveď vytryskuje zo srdca
Šimona nazývaného Peter: ,Ty si Mesiáš, Syn
živého Boha‘ (Mt 16, 16). Šimon Peter nachádza na perách slová väčšie od neho. Slová,
ktoré nepochádzajú z jeho prirodzených
schopností. Možno ani nechodil do školy,
a je schopný povedať tieto slová, ktoré sú silnejšie než on! Lebo sú inšpirované nebeským
Otcom, ktorý zjavuje prvému z Dvanástich
skutočnú identitu Ježiša: on je Mesiáš, Syn
poslaný Bohom, aby spasil ľudstvo. A z tejto
odpovede Ježiš porozumel, že vďaka darovanej viere od Otca je tu pevný základ, na ktorom môže postaviť svoje spoločenstvo, svoju
Cirkev. Preto hovorí Šimonovi: ,Ty si Peter
– čo znamená skala, kameň – a na tejto skale
postavím svoju Cirkev.‘ (Mt 16, 18) Rovnako
s nami chce dnes Ježiš pokračovať v budovaní svojej Cirkvi, tohto domu s pevnými základmi, kde však nechýbajú pukliny a ktorý
neprestajne potrebuje byť opravovaný. My sa,
samozrejme, necítime ako skaly, ale len ako
malé kamienky. Napriek tomu žiaden malý
kameň nie je nepotrebný. Naopak. V Ježišových rukách sa aj ten najmenší kamienok
stáva vzácnym, lebo on ho berie, hľadí naň
s obrovskou nehou, pracuje na ňom so
svojím Duchom a umiestňuje ho na správne
miesto, o ktorom vždy uvažoval, a kde môže
byť užitočnejší pre celú konštrukciu. Každý
z nás je malá skala, ale v rukách Ježiša sa
zúčastňuje na budovaní Cirkvi. A my všetci,
nech sme akokoľvek malí, sme jeho láskou
premenení na živé kamene – lebo keď Ježiš
berie do ruky svoj kameň, robí ho svojím,
robí ho živým, plným života, plným života
Svätého Ducha – a tak máme miesto a poslanie v Cirkvi. Tá je živým spoločenstvom,
utvoreným z mnohých kameňov, odlišných
jeden od druhého, ktoré tvoria jedinú stavbu
v znamení bratstva a spoločenstva...“ (úryvok
príhovoru z 27. augusta)
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Udalosť

kláštore redemptoristov v Michalovciach
pod vedením dirigentky Márie Gofusovej.
Po svätej liturgii mohli prítomní klásť
otázky priamo vladykovi. Hlavnou témou
diskusie bol aktuálny návrat Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku k starobylej praxi podávania Eucharistie deťom. Neskoré večerné
hodiny patrili predovšetkým mládežníckemu programu a modlitbe krížovej cesty,
ktorá sa pre nepriaznivé počasie uskutočnila
v chráme. Sobota bola zavŕšená polnočnou
liturgiou, po ktorej sa začal bohatý nočný
program plný liturgických modlitieb.

Pod tvoju ochranu
JJ

R. Fučko, ISPA

sa utiekame
sa utiekame

foto: D. Kováč, R. Fučko, M. Žarnayová
Košická eparchiálna odpustová
slávnosť v Klokočove
Počas druhého augustového víkendu 12.
– 13. augusta sa stretli veriaci Košickej eparchie na celoeparchiálnom odpuste v Klokočove. Vrcholom slávnosti bola nedeľná
archijerejská svätá liturgia, ktorú za účasti
pozvaného hosťa a hlavného kazateľa
Mons. Marka Forgáča, pomocného biskupa
Košickej arcidiecézy, vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu, a otca Martina
Zlackého, vikára Humenského archieparchiálneho vikariátu, slávil vladyka Milan
Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup.
Odpustovej slávnosti predchádzali piatkové modlitby za uzdravenie, ktoré sa v Klokočove uskutočňujú každý druhý piatok v mesiaci. Sobotný duchovný program sa začal
liturgickými modlitbami posvätenia času
a svätením vody v poobedňajších hodinách.
Počas celého programu mali veriaci možnosť
pristúpiť k sviatosti zmierenia. Modlitby
spevom sprevádzali viaceré mládežnícke
zbory a bohoslovci. Vrcholom večera bola
slávnostná archijerejská svätá liturgia.
Hlavný celebrant, vladyka Milan Chautur,
v kázni poukázal na mnohé zjavenia Presvätej Bohorodičky v dejinách Cirkvi, ktorých
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prvými adresátmi boli v prvom rade mladí
ľudia. Vladyka zdôraznil, že „mladý človek
žije vždy v nádeji, že život mu prinesie čosi
pekné a radostné“. „V takomto očakávaní
je vždy aj zraniteľnejší, lebo mnohé túžby
a predstavy sa nám v tomto živote často
nenaplnia. Azda práve preto sa Mária zjavuje
vždy mladým ľuďom, aby cez nich posilnila
v nás istotu, že aj keď sa nám nesplní všetko,
po čom túžime na tejto zemi, naším cieľom
je nebo.“ Povzbudil pútnikov k návratu
k pravému, osobnému vzťahu s Bohom, čím
usmernil veriacich v hľadaní šťastia a dodal nádej v zvládaní reality bolesti, ktorá
na zemi nie je ničím zvláštnym. Spev počas
liturgie viedol Spevácky zbor sv. Jozefa pri

Nedeľné dopoludnie naplnené modlitbami utierne, tretej hodinky i svätej liturgie
vyvrcholilo archijerejskou svätou liturgiou,
na ktorej sa kázňou pútnikom prihovoril
Mons. Marek Forgáč. Svätú liturgiu spevom
sprevádzal Miešaný zbor sv. Cyrila a Metoda
pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej.
Pri príležitosti roka výročí Košickej eparchie otec Róbert Jáger, sekretár košického
eparchu, v závere svätej liturgie prečítal
pozdravný telegram Svätému Otcovi, v ktorom ho veriaci uisťujú o svojich modlitbách.
Slávnosť bola zakončená sprievodom okolo
chrámu s čítaním evanjelií, myrovaním
a modlitbou šiesteho času.

www.casopisslovo.sk

Prešovská archieparchiálna
odpustová slávnosť v Ľutine
V nedeľu 20. augusta vyvrcholila v Ľutine najväčšia archieparchiálna odpustová
slávnosť Prešovskej archieparchie k sviatku
Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Začala
sa už v piatok 18. augusta púťou mladých.
Na večernej archijerejskej svätej liturgii
prešovský arcibiskup metropolita vladyka
Ján Babjak SJ položil mládeži otázku:
„O čom snívate? O láske. Všetci snívame
o Božej láske. Máme pred sebou večný
cieľ. Ľudia sa tak trápia, aby získali čím
viac, a zrazu v jednom okamihu to všetko
prestáva mať hodnotu. Veď čo osoží
človeku, keby aj celý svet získal, a svojej
duši by uškodil?!“ Potom interaktívne
komunikoval s mladými. Púť mladých bola
zakončená v sobotu napoludnie.
Samotná archieparchiálna odpustová
slávnosť sa začala v sobotu 19. augusta popoludní. Bohatý duchovný program prebiehal
paralelne v bazilike a na ľutinskej hore.
V bazilike to bola predovšetkým večerná
archijerejská svätá liturgia, ktorej predsedal
vladyka Ján Babjak a koncelebrovali vladyka
Virgil Bercea, oradejský eparchiálny biskup,
a vladyka John Kudrick, emeritný parmský
eparchiálny biskup. Vladyka Virgil, ktorý
do Ľutiny prišiel s takmer päťdesiatimi
pútnikmi z Rumunska, v homílii ponúkol
pohľad na sedem bolestí Presvätej Bohorodičky, ktoré sa zmenili na radosť, lebo
Kristus vstal z mŕtvych. V tomto kontexte
spomenul aj biskupa mučeníka Pavla Petra
Gojdiča a sedem gréckokatolíckych rumunských biskupov mučeníkov a v tomto duchu
povedal: „Vy ste deti mučeníkov, deti nádeje.“
V čase malého vchodu prešovský arcibiskup metropolita vladyka Ján posvätil
a udelil novému protosynkelovi Prešovskej
archieparchie stavrofornému protojerejovi
Ľubomírovi Petríkovi za spevu Axios zlatý
kríž s ozdobami, nábederník a mitru. Svätú
liturgiu, na ktorej pútnici zaplnili nielen
baziliku, ale aj okolité priestranstvo, už
tradične v priamom prenose vysielalo Rádio
Lumen.

V noci bolo v bazilike nočné
bdenie a tichá modlitba pred
Eucharistiou. V drevenom
Chráme Svätej rodiny na skale
nad areálom baziliky sa modlil
Akatist požehnania rodín,
modlitba Cesta svetla, ktorá
vedia od baziliky na ľutinskú
horu, kde prebiehal evanjelizačný program s gospelovou
skupinou Lámačské chvály.
Nechýbali katechézy, spoločné
modlitby, pobožnosti a liturgické slávenia.
V nedeľu sa pútnici napriek
dažďu vo veľkom množstve
zhromaždili na slávnostnej
archijerejskej svätej liturgii
na ľutinskej hore, ktorej hlavným slúžiacim bol prešovský
arcibiskup metropolita vladyka Ján. Okrem niekoľkých
desiatok kňazov sa na svätej
liturgii zúčastnilo sedem ďalších biskupov –
košický eparchiálny biskup Milan Chautur
CSsR, bratislavský eparchiálny biskup Peter
Rusnák, eparchiálny biskup z Oradey Virgil
Bercea, apoštolský administrátor Parmskej
eparchie Milan Lach SJ, pomocný biskup
Mukačevskej eparchie Nil Luščak, emeritný
eparchiálny biskup Parmskej eparchie John

Kudrick, ktorý bol slávnostným kazateľom,
a emeritný biskup Pražského apoštolského
exarchátu Ján Eugen Kočiš. V priamom
televíznom prenose svätú liturgiu vysielala
RTVS.
Veriaci poslali z púte telegram Svätému
Otcovi Františkovi, v ktorom ho prosia
o apoštolské požehnanie na Jubilejný rok
Prešovskej archieparchie 2018, v ktorom
budú gréckokatolíci sláviť 200. výročie
vzniku Prešovskej eparchie, 10. výročie povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
na metropolitnú cirkev sui iuris a niekoľko
ďalších výročí.
Obe odpustové slávnosti bolo možno
sledovať aj prostredníctvom internetového vysielania, ktoré zabezpečovala nová
gréckokatolícka televízia Logos (www.logos.
tv). Priame prenosy začala vysielať už 5.
a 6. augusta z prešovskej archieparchiálnej
odpustovej slávnosti na hore Zvir v Litmanovej. Záznamy prenosov stále možno vidieť
v archíve televízie.
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Pri príležitosti prešovskej archieparchálnej odpustovej slávnosti na Bukovej hôrke slávil 13. augusta prešovský
arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak
SJ archijerejskú svätú liturgiu. V úvode
homílie vladyka pripomenul afiliáciu chrámu s Bazilikou sv. Petra v Ríme. Zároveň
zdôraznil dôležitosť viery a prežívania Božej
prítomnosti v živote kresťana. (ISPA)

Vladyka Ján Babjak SJ, prešovský
arcibiskup metropolita, slávil 15. augusta
svätú liturgiu na hore Zvir v Litmanovej
pri príležitosti sviatku Zosnutia Presvätej
Bohorodičky. (ISPA)

Vladyka Milan Chautur CSsR, košický
eparcha, slávil 19. augusta v košickej
katedrále svätú liturgiu pre mládež
z Donbasu na Ukrajine, ktorá trávila leto
v Gréckokatolíckom mládežníckom centre
Bárka v Juskovej Voli. (TSKE)

Rodáci zo zaniknutých dedín v okolí
vodárenskej nádrže Starina v Národnom parku Poloniny sa 27. augusta zišli
na mieste bývalého chrámu v Ostružnici,
kde vladyka Milan Chautur CSsR, košický
eparcha, slávil archijerejskú svätú liturgiu.
Vladyka Milan sa v kázni venoval úlohe
matky, jej dôležitosti v živote rodiny a upozornil na to, čo spôsobuje absencia rodičov
v živote detí. (R. Fučko)

Vo farnosti Sedliská slávil prešovský
arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak
SJ 29. augusta archijerejskú svätú liturgiu
pri príležitosti 25. výročia miestneho chrámu zasvätenému sviatku Ochrany Presvätej
Bohorodičky. (ISPA)

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
otvorilo 1. septembra v centre mesta
Bardejov Cirkevnú materskú školu blahoslaveného Vasiľa Hopka, ktorá sa nachádza v priestoroch pôvodnej Súkromnej
materskej školy K. V. v Bardejove. Škôlka
je nadštandardne vybavená osobitným
a zvukovo uzavretým priestorom na spánok
a hry, detským ihriskom, novými hračkami
a pomôckami. (GAŠÚ)

V mesiaci september pokračuje Košická
eparchia v slávení svätých liturgií na úmysel šírenia kultúry života a požehnania pre
manželstvá a rodiny. Sväté liturgie za život
sa budú sláviť v jednotlivých farnostiach
po celom území eparchie. (TSKE)

Bývalí i súčasní redaktori a pracovníci
gréckokatolíckeho časopisu Slovo sa stretli
24. augusta v areáli baziliky minor v Ľutine, aby utužili pracovné i priateľské vzťahy
spoločnou opekačkou. (J. Girovský)
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z Kojšova
▌▌Veriaci
sa stretli pri baníckom kríži
Veriaci farnosti Kojšov a pútnici z okolia
privítali medzi sebou 29. augusta na sviatok
Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa vladyku Milana
Chautura CSsR, košického eparchu. Spolu
prešli krížovou cestou, ktorú svojimi zamysleniami viedol vladyka Milan. Na jej konci
pri baníckom kríži spolu slávili archijerejskú
svätú liturgiu. Vo svojej homílii vladyka
Milan rozviedol koncept Jánovského napomínania ako spôsob cesty človeka k pravému
pokániu, keď spozná pravdu o sebe a otvorí
sa Božiemu pôsobeniu.
Svätá liturgia bola zakončená panychídou
za zosnulých baníkov, po ktorej nasledova-

lo spoločné agapé. Na záver slávnosti správca
farnosti Kojšov otec Tomáš Labanič v mene
veriacich zagratuloval vladykovi Milanovi
k jeho životnému a biskupskému jubileu
a vyjadril vďačnosť miestnemu veriacemu
Vasiľovi Tancárovi, ktorý výraznou mierou
prispel k zveľadeniu krížovej cesty a jej
okolia.
Slávnosť pokračovala poobedňajším futbalovým zápasom, v ktorom si miestni Kojšovčania zmerali sily s mužstvom zloženým z členov spoločenstva Skala na čele s vladykom
Milanom. Deň sa zavŕšil večerným posedením
pri chutnom halászlé. (T. Labanič)

služobnice
▌▌Sestry
na sviatok Zosnutia skladali sľuby
Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny
Márie oslávili sviatok Zosnutia Presvätej
Bohorodičky v Kňazskom seminári bl.
Petra Pavla Gojdiča v Prešove 15. augusta aj
slávnosťou skladania prvých sľubov sr. Jany
Hubcejovej a obnovy sľubov sr. Júlie Pribu-

lovej. Slávnostným slúžiteľom svätej liturgie
bol otec Marko Durlák, špirituál kňazského
seminára, ktorý v homílii všetkých vyzval:
„Netreba resuscitovať starého človeka… Iba
nový človek môže spievať novú pieseň Pánovi.“ (A. Chovanová SNPM)

rómska misia
▌▌Gréckokatolícka
vydáva časopis Rómska Samária
Novovzniknutá Gréckokatolícka rómska
misia, ktorá od 1. augusta zastrešuje pastoračnú službu v rómskych komunitách
na území Prešovskej archieparchie, začala
vydávať časopis Rómska Samária, do ktorého
elektronickej verzie môžu nahliadnuť všetci
záujemcovia o rómsku misiu. Cieľom časopisu je poukázať na mnohé súčasné pozitíva
evanjelizácie Rómov, pričom podáva svedec-

tvá ľudí pracujúcich s Rómami i svedectvá
samotných Rómov, predstavuje víziu rómskej
misie a poukazuje na aspekty Cirkvi, ktoré
prispievajú k duchovnej a sociálnej zmene
Rómov na Slovensku. Elektronická verzia
ponúka aj viaceré hudobné klipy a umelecké
výrobky, ktoré vyrába Umelecké centrum F6
a tvorivá dielňa Roma art. (R. Neupauer)

www.casopisslovo.sk

krátky rozhovor

JJ

Juraj

Gradoš
Rozhovor s Michalom Pavlišinovičom,
bývalým zástupcom šéfredaktora časopisu
Slovo
Otec Michal, ako sa pozeráte na čas
strávený v redakcii časopisu Slovo?

▌▌

Gréckokatolíci v Humennom slávili odpust
a 300. výročie chrámu

Pri príležitosti 300. výročia postavenia farského Chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky
v Humennom slávil 27. augusta prešovský
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ odpustovú svätú liturgiu. Na nej sa zúčastnil aj
emeritný parmský biskup John Kudrick, kňazi Humenského vikariátu, rodáci a tí, ktorí vo
farnosti pôsobili, predstavitelia štátnej správy
a samosprávy i veriaci z Humenného a okolia.
Vladyka Ján veriacich v homílii povzbudil
nasledovať Máriin vzor a upriamil pozornosť
aj na dôležitosť vzťahu veriaceho človeka

k svojmu chrámu. K slávnostnej atmosfére
spevom prispel aj miestny mládežnícky zbor.
Na svätej liturgii sa zúčastnili sestry
služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie,
ktoré vo farnosti pôsobia od roku 1990, aby
spoločne ďakovali za dary milosti, ktoré
môžu zažívať počas svojej apoštolskej práce.
Slávnosti predchádzala od štvrtka duchovná
obnova. Pri príležitosti výročia vyšla kniha,
v ktorej autor Boris Voroňák opisuje históriu
chrámu i farnosti. (M. Iľko, A. Chovanová
SNPM; foto: Tomáš Oharčák)

sa konala odpustová slávnosť
▌▌Vbl.Michalovciach
Metoda Dominika Trčku
V Bazilike Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach sa 25. – 27. augusta uskutočnila
odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku blahoslaveného hieromučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR. Sobotnú archijerejskú svätú
liturgiu slávil košický eparcha vladyka Milan
Chautur CSsR za účasti arcibiskupa a sekretára Kongregácie pre východné cirkvi vladyku
Cyrila Vasiľa SJ, ktorý bol hlavným celebrantom a kazateľom nedeľnej svätej liturgie.
Odpustový program sa začal krátkou
duchovnou obnovou v piatok Molebenom
k blaženému Metodovi a svätou liturgiou,
ktorej hlavným celebrantom bol otec Jaroslav
Štelbaský CSsR.
V sobotu odpust pokračoval modlitbou
posvätného ruženca a veľkou večierňou
s lítiou. Nasledoval Moleben k bl. Metodovi
s prednesením prosieb a poďakovaní za ľud.
Počas molebenu boli privítaní účastníci
5. ročníka púte k relikviám bl. Metoda, ktorí
putovali z Nižného Hrabovca. Vrcholom
sobotného programu bola archijerejská svätá
liturgia, ktorej predsedal vladyka Milan
Chautur za prítomnosti vyše dvoch desiatok
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kňazov. V homílii vladyka Milan predstavil vzťah súčasného človeka k práci, ktorý
nestojí na hľadisku spoločného dobra, ale iba
na ziskuchtivosti a lenivosti. Za príklad dobrého robotníka dal vladyka bl. Metoda, ktorý
priniesol osoh nielen Bohu, ale tiež ľuďom,
medzi ktorými pôsobil. Takto povzbudil
k usilovnosti a horlivosti v duchovnom živote
aj v prirodzenom živote, lebo len tak možno
dosiahnuť vytýčené ciele. Po svätej liturgii
nasledovali modlitby za uzdravenie s pomazaním posväteným olejom.
Nedeľný program sa začal utierňou a svätou
liturgiou s myrovaním, ktorú slávil otec Jozef
Troja CSsR. Nasledoval Akatist k Matke ustavičnej pomoci, ktorý viedol otec Tomáš Smoleňák CSsR. Archijerejskú svätú liturgiu slávil
vladyka Cyril Vasiľ, ktorý v kázni opísal osobu
bl. Metoda a jeho ťažký osud vo väzeniach, pričom sa zameral na aspekt odpustenia aj tým,
ktorí si to nezaslúžia, ako to urobil bl. Metod.
Odpustová slávnosť sa zakončila popoludní,
keď sa nielen rodiny s deťmi, ale aj iní veriaci
zišli v chráme na Akatiste požehnania rodín
a agapé v kláštornej záhrade. (J. Troja CSsR)

Život človeka prináša rôzne zmeny a o kňazskom živote to platí dvojnásobne. Po mojom trojročnom pôsobení v karpatskej
dedinke Čabalovce stála predo mnou výzva
prepnúť z klasickej farskej pastorácie na pôsobenie v redakcii. Nebolo to také ľahké.
Po čase som však zistil, že aj cez časopis
dokážem významne prehovoriť do myslenia ľudí a do prežívania ich viery. Vždy ma
potešila každá spätná väzba, ktorá prišla
od čitateľov. Ale Slovo, to nie sú len ľudia,
ktorým je časopis adresovaný, ale aj ľudia,
ktorí stoja pri jeho tvorbe. A za tých som
obzvlášť veľmi vďačný.
Zmeny, ktoré sa počas vášho pôsobenia udiali v Slove, by neboli bez vás. Čo
by Slovo ešte viac priblížilo čitateľovi?
Časopis Slovo je súčasťou našich rodín už
takmer päť dekád. Tak ako sa menila doba,
menil sa aj vzhľad časopisu a kvalita jednotlivých článkov a rubrík. Prežiť päťdesiat
rokov v mediálnej oblasti, to nie je len tak
hocičo. Preto si dovolím tvrdiť, že Slovo dozrelo na jeden z najkvalitnejších náboženských časopisov nielen na Slovensku, ale aj
v zahraničí. Doba sa však významne digitalizuje, a preto netreba zaspať na vavrínoch.
Bude sa treba ešte viac priblížiť mladým
ľuďom, ktorí chcú mať informácie hneď
poruke. Či už to bude formou aplikácie
do mobilu, alebo formou krátkych videospráv, či vlogov (video blogov) na zaujímavé
teologické témy. To sa však nedá realizovať
bez zriadenia mediálneho centra, ktoré by
mohlo v budúcnosti zastrešovať tak printovú, ako aj digitálnu oblasť spravodajstva
v našej metropolii.
Dúfam, že sa s vaším menom na stránkach časopisu ešte stretneme.
Ja verím, že áno. Slovo mi vždy bolo blízke, a tak to zostane aj naďalej. A ak príde
v budúcnosti nejaká ponuka z redakcie
napísať článok, určite sa len poteším.
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slovo na tému

Kázeň Mons. Marka Forgáča, pomocného biskupa
Košickej arcidiecézy, na košickej eparchiálnej
odpustovej slávnosti v Klokočove

Pri pohľade

na večnosť

JJ

foto: Dávid Kováč
Drahí otcovia biskupi, vladyka Milan, vladyka Peter, drahí bratia kňazi východného
i západného obradu, milí bratia a sestry,
milí hostia, milé rodiny, milí mladí priatelia
i milé deti!
Som rád, že môžem byť v tejto chvíli spolu
s vami pri oslave našej nebeskej Matky Márie, dnes môžeme povedať nanebovzatej.
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Dnešný deň sa naša pozornosť prostredníctvom našej nebeskej Matky upriamuje
na nebo, na večnosť, a zároveň nám do pozornosti dáva aj protipól – večné zatratenie,
peklo. Pamätám si, keď sme sa ešte ako
malé deti hrali a vyrábali sme si z papiera
hračku, ktorá sa nazývala nebo – peklo. Bola
namaľovaná namodro a načerveno. A možno
tieto spomienky spôsobujú to, že existencia
neba a existencia pekla sa nám môže zdať
akoby nejaká detská vízia alebo ako niečo, čo je rozprávkové. Ale obzvlášť v tento
deň nanebovzatia Panny Márie si chceme
pripomenúť, že tak ako bola naša nebeská

Matka vzatá do neba s telom i dušou, ani my
neputujeme niekde do rozprávkového sveta.
Nebo je realita. I večné zatratenie je
realita. Ježiš o tom veľmi veľakrát rozprával. Hovoril o večnom utrpení, o večnom
šťastí. Svätý Pavol hovorí: „Ani oko nevidelo,
ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca
nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho
milujú.“ (1 Kor 2, 9) A mohli by sme to ešte
viac povedať v tento rok, keď oslavujeme sté
výročie zjavení Božej Matky vo Fatime. Aj
tam prízvukovala malým pastierom život vo
večnosti – nebo, večné zatratenie – peklo.
Ale keby sme chceli aj v tejto chvíli opustiť
všetky vyjadrenia Božieho zjavenia a ostali by
sme iba na tej čisto ľudskej úrovni, aj to by
sme museli pripustiť, že človek ani niekedy
nevie ako, ale pripúšťa peklo, pripúšťa nebo.
Mnohí ľudia, ktorí zažili hrôzy vojny alebo
iných pohrôm, predovšetkým tých, ktoré
spôsobil človek, sa niekedy vyjadrili: „To
bolo peklo na zemi!“ Takže existuje peklo, ba
dokonca aj tu na zemi. Ako kňaz som mal
možnosť veľakrát vidieť do duše človeka,
ktorý by svoj stav duše vtedy nazval: „To je
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peklo!“ Ba dokonca, keď som sa raz opýtal
neskoro večer malého dieťaťa: „Prečo nejdeš
domov?“ Povedalo mi: „Lebo doma je peklo!“
Takže môže existovať peklo, dokonca i tu,
na tomto svete. Aká škoda, že práve v spoločenstve rodín, v mieste a priestore, kde by
sa najviac mala rozvíjať láska, často existuje
nepokoj, hriech, peklo!
Ale na druhej strane, ani nevieme ako
a pripúšťame aj to, že môžeme zažiť kúsok
neba na tomto svete. Povedzte, ako často,
keď ste boli pri sviatosti zmierenia, zaťažení
ťažkými balvanmi hriechu a keď ste prijali
rozhrešenie, ste si možno povedali: „To je ako
nebo! Cítim sa ako v nebi!“ Ak sa pozriete do šťastných očí malého dieťaťa, ktoré
jednou rukou drží otca a druhou rukou drží
mamu a v sebe cíti istotu rodičovskej lásky,
ak sa pozriete do očí takéhoto dieťaťa a vidíte
až na dno duše, tej nevinnej duše, povedali
by ste: „To je nebo! To je nebo na zemi!“ Ba
dokonca, bol som pri chorých, trpiacich,
zomierajúcich, ktorí odchádzali z tohto
sveta pokojní, zmierení. I tam by som mohol
povedať, že som zažil nebo na zemi. A teda,
či chceme, alebo nechceme, aj náš život
nás učí, že nebo a peklo nie sú len nejakou
detskou hračkou, detskou víziou, nejakou
rozprávkou, nie sú nám až také vzdialené. Sú
reálne! Dotýkame sa ich dokonca tu v tomto
živote.
A mohli by sme povedať, že medzi týmto
naším pozemským životom a večnosťou
existuje hlboký súvis. Ako sa hovorí: „Kto
nenašiel nebo tu na tomto svete, nenájde ho
ani vo večnosti.“
A mohli by sme hovoriť aj o opačnej
strane. Jestvuje súvis medzi naším životom
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a tým, čo budeme prežívať vo večnosti.
Raz všetci pôjdeme z tohto sveta. A práve
o tomto súvise medzi pozemským životom
a večnosťou je aj slávnosť nanebovzatia
našej nebeskej Matky Márie. O tomto súvise
hovorí pápež Pius XII, ktorý vyhlásil dogmu
o nanebovzatí v roku 1950 bulou Munificentissimus Deus – Najštedrejší Boh. A v tejto
bule spomína sv. Jána Damascénskeho,
ktorý o Panne Márii hovorí takto: „Patrilo
sa, aby telo tej, ktorá si po pôrode zachovala
neporušené panenstvo, bolo aj po smrti
uchránené. Patrilo sa! Patrilo sa, aby tá, ktorá
nosila Stvoriteľa v lone ako dieťa, bývala
v Božích príbytkoch.“ Používa slovo „patrilo
sa“. Slovo, ktoré sa už vytratilo z nášho jazyka. Už ho používame málo, iba keď chceme
povedať niečo, čo sa patrí alebo nepatrí. Sv.
Ján Damascénsky hovorí: „Patrilo sa!“ a tým
vyjadruje súvis medzi tým, čo Mária prežívala vo svojom pozemskom živote a čo bolo
potom akoby samozrejmosťou vo večnosti:
„Patrilo sa, aby nevesta, s ktorou sa zasnúbil
otec, prebývala v nebeských komnatách!
Patrilo sa, aby tá, ktorá sa dívala na svojho
syna na kríži a nastavila hruď meču bolesti,
od ktorého bola uchránená pri pôrode, hľadela na neho, aj keď sedí pri Otcovi. Patrilo
sa, aby Božia Matka vlastnila to, čo má jej
syn, aby ju celé stvorenie uctievalo ako Božiu
Matku.“ Patrilo sa – to je tá súvislosť medzi
tým, čo Mária prežívala tu na zemi a čo
potom žila vo večnosti.
A tak si môžeme predstaviť aj seba samých. I my raz prídeme do večnosti. A kto
vie, ako by o nás mohli povedať: „Patrilo sa“,
aby ten Ján, Peter, Michal, Anna, Andrea...,
aby ten, ktorý to a to prežíval na tomto svete,

hľadel na Božieho Syna vo večnosti. Čo všetko by vedeli povedať z nášho života, čo by
takto súviselo s nebom, s večnosťou. Patrilo
sa, aby ten, ktorý sa obetoval, patrilo sa, aby
ten, ktorý strácal seba, ten, ktorý sa modlil,
aby teraz hľadel vo večnosti na Božieho
Syna. A práve preto prichádzame aj sem, aby
sme sa povzbudili v tom, aby sme čo najviac
konali skutky opravdivej lásky, aby bolo čo
najviac toho, čo by mohli o nás potom povedať: „Patrilo sa, aby ten, kto teraz prichádza
do večnosti, mohol hľadieť na Božiu tvár.“
Aby bolo čím viac skutkov opravdivej lásky,
nie hocijakej lásky, nie sebeckej, zištnej lásky,
aby čo najviac bolo skutočnej lásky.
Kardinál Joachim Meisner, ktorý len
prednedávnom odišiel do večnosti, je veľká
postava nemeckej cirkvi, zároveň môžeme
povedať aj náš veľký dobrodinec – mnohým
mladým ľuďom pomohol, aby mohli ísť
na Svetové dni mládeže do Kolína. A keď
tento kardinál uvažuje o nanebovzatí Panny
Márie, hovorí: „Láska je mocnejšia ako smrť!
Láska nemôže zomrieť!“ To sú silné slová:
„Láska nemôže zomrieť! Láska je mocnejšia
ako smrť!“ A preto Ježiš neostal v moci smrti.
To je tá prvotina stvorenia. Pretože sa smrť
nemala čoho uchytiť. Pretože tam všetko
bolo odpustené! Tam všetko bolo rozdané!
Tam všetko bolo pripravené pre druhých!
Láska nemôže zomrieť! Ježiš vstal z mŕtvych!
A Mária bola najviac vtiahnutá do tohto
hnutia lásky. Jej celý život bol láska. Láska
nemôže zomrieť! Ak sa smrť nemá čoho
chytiť, láska nemôže zomrieť! A potom sme
aj my, aby sme čo najviac lásky konali, aby sa
nás smrť nemohla chytiť. Aby sme s týmito
skutkami lásky prechádzali do večnosti.
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Lebo láska nemôže zomrieť. Láska je mocná.
V Starom zákone v Piesni piesní čítame: „Láska je mocná ako smrť.“ Ale v Novom zákone
už vidíme Ježiša, ktorý prichádza s láskou,
ktorá premáha smrť. Je viac ako smrť. Láska
nemôže zomrieť!
Bol som pred pár dňami na jednej púti
a cestovali sme loďou. Tam mi jeden známy
rozprával skutočný príbeh o dvoch mladých
ľuďoch, ktorí mali pár dní pred svadbou.
A tiež cestovali na lodi. Bolo zlé počasie,
fúkal silný vietor, búrka. Nešťastím sa stalo,
že snúbenica sa pošmykla a spadla do mora.
Keď to jej snúbenec videl, bez váhania skočil
za ňou. Odvtedy ich už nikdy nevideli, nikdy
nenašli. Mali pár dní pred svadbou.
Smutný príbeh, ale silný, ktorý hovorí
o tom, že láska je mocnejšia ako smrť. Láske
nebráni ani smrť. Láska dokonca premáha smrť. A my veríme, že títo ľudia žijú vo
večnosti a žijú svoju lásku. Nik nemá väčšiu
lásku ako ten, kto položí život za svojich
priateľov. Lebo všetko pominie, len láska
vytrvá. Sv. Pavol v Prvom liste Korinťanom
hovorí, že i nádej, i viera sa skončia, pominú.
Ale láska vytrvá. Láska je dokonca rozpoznávacím znakom vo večnosti. Podľa čoho iného
by sme sa spoznali?! Všetci raz prídeme
do večnosti. Nevieme, aké budeme mať telo.
Je to pre nás veľké tajomstvo. Ako sa spoznáme?! Počúvame to v príbehu o emauzských
učeníkoch. Keď títo učeníci stretli Ježiša,
videli ho, no nespoznali. A kedy ho spoznali?
Pri lámaní chleba, pri Eucharistii, pri tom
najväčšom skutku lásky. Vtedy sa rozpoznali. Vtedy spoznali, že je to Ježiš. Čím viac
skutkov opravdivej lásky budeme konať, tým
viac si prenesieme do večnosti a tým viac sa
budeme poznať. Rozpoznáme sa navzájom
práve prostredníctvom týchto skutkov lásky.
Keby sme si teraz tak urobili sito svojho života. Precedili by sme svoj život cez sito lásky
a dali by sme nabok všetky chvíle, momenty, minúty, hodiny, dni aj týždne, keď sme
nemilovali opravdivo. Keby sme dali nabok
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všetky chvíle, momenty nášho života, keď
sme sa neobetovali, keď sme sa nudili, robili
hlúposti, keď sme len tak sledovali televíziu
alebo surfovali po internete, jednoducho, nemalo to v sebe lásku, opravdivú lásku, všetky
tieto momenty, chvíle by sme dali preč, čo by
z nášho života ostalo? Práve ten zvyšok, to je
nebo. To je to, čo si človek prenáša do večnosti. To je to, čo je mocnejšie ako smrť.
Niekedy sa nám možno zdá zbytočné takto
uvažovať. Alebo sa nám môže zdať zbytočné
robiť takéto skutky opravdivej lásky k Bohu
aj k blížnemu: modliť sa, obetovať sa, strácať
seba.
Ikona Zosnutia Bohorodičky, ktorú mnohí
určite dobre poznáme, zobrazuje Máriu,
našu nebeskú Matku, ako leží na lôžku
a okolo nej stoja všetci apoštoli. Ich pohľad
je upretý dopredu. Ale za Máriou v pozadí
stojí postava Ježiša Krista. A ten vo svojom
náručí drží Máriu ako malé dieťa. Je to opak
toho, ako Mária drží Ježiša po jeho narodení.
A teraz, keď nebeská Matka Mária odchádza do večnosti, Ježiš drží Máriu ako malé
dieťa. Táto ikona nám chce pripomenúť,
že v živote nebeskej Matky Márie je tento
odchod do večnosti ako nové narodenie. Pre
nebo. Ak niekto zomrie, aj my zvykneme
s citom a solidaritou povedať, že sa druhýkrát
narodil. Pre večnosť. Narodil sa pre nebo.
Teda každý odchod do večnosti, každá smrť
je akoby novým narodením.
A teraz si predstavte dieťa v lone matky, ktoré čaká na narodenie na tento svet.
Skúsme trochu fantazírovať... Keby si to
dieťa teraz povedalo: „Som tu v lone matky, načo sú mi oči. Veď ich nepotrebujem.
Veď nemusím nič vidieť. Načo sú mi uši, veď
nemusím nič počuť. Načo mi je celá tráviaca
sústava, načo sú mi pľúca, veď nemusím
dýchať.“ Keby to tak bolo možné a dieťa by
tak uvažovalo, a povedalo by si: „Prestanem
rozvíjať tieto veci vo svojom živote, lebo ich
nepotrebujem“, keby sa potom narodilo, zra-

zu by zistilo, aká veľká to bola chyba. Pretože
čo nepotrebovalo tam, potrebuje teraz.
A podobne je to aj s naším narodením sa
pre večnosť. Žijeme na tomto svete a niekedy
nám tento svet nahovára, že mnohé veci sú
zbytočné: „Načo sa budeš modliť? Načo ti to
treba? Načo sa budeš obetovať pre druhých?
Načo ti to je? Veď z toho nič nemáš! Načo
budeš strácať seba? Načo budeš robiť dobré
skutky?“ Môžeme niekedy takto uvažovať,
ale vieme, že sa znova narodíme pre večnosť.
Hoci sa niekedy zdá, že to tu nepotrebujeme,
určite to budeme potrebovať vo večnosti.
K tomu nás nanebovzatá Matka Božia Mária
povzbudzuje.
Tento veľký sviatok Márie, ktorá odišla
do neba, pápež Pius XII. ustanovil v roku
1950. To je presne v polovici 20. storočia.
Dvadsiateho storočia, ktoré by sme veľmi
realisticky mohli nazvať ako veľmi nešťastné,
smutné storočie, pretože je to storočie dvoch
svetových vojen, v ktorých zahynuli milióny
ľudí. Je to storočie studenej vojny. Bolo to
storočie mnohých a mnohých rozvodov.
Storočie mnohých a mnohých zabitých
nevinných nenarodených detí. Mohli by sme
pokračovať v tomto negatívnom opise. Ale
práve uprostred tohto storočia pápež Pius
XII. vyhlasuje dogmu o nanebovzatí Panny
Márie. A uprostred tohto zla, možno prisilno
povedané, tohto pekla, upriamuje pozornosť
na Božiu Matku a na nebo.
Sme poslaní do tohto sveta. Sme poslaní
preto, aby sme milovali, aby sme robili dobré
skutky, aby sme v rodinách prejavovali lásku,
aby sme mali v srdci lásku. Človek si niekedy
môže povedať: „Prečo by som mal byť taký?
Veď všetci okolo mňa sú iní, sú zlí! Prečo by
som mal žiť čistotu vzťahu pred manželstvom, keď všetci žijú ináč? Prečo by som mal
byť verný v manželstve, keď toľko ľudí žije
ináč? Prečo by som mal chrániť život, keď
mnohí ho nechránia? Prečo by som mal byť
spravodlivý, keď toľkí ľudia nie sú spravodliví? Prečo by som mal byť zbožný, keď toľkí
ľudia nie sú zbožní?!“ Práve preto a práve
uprostred zla máme upriamovať svoju
pozornosť na nebo. Sme apoštoli! Apoštoli – ohlasovatelia evanjelia! A tam, kde sa
ešte viac rozmnožil hriech, tam sa má ešte
viac rozmnožiť Božia milosť. A my sme toho
poslami! My sme tými apoštolmi – rozdávateľmi evanjeliovej zvesti! Božia Matka Mária,
ktorá odišla do neba, nám v tom pomáha
a vyprosuje u Boha milosť, aby sme to v živote dokázali.
Mária, Nanebovzatá, prototyp viery,
svedectvo toho, ako pozemský život súvisí
s večnosťou, pomôž nám uveriť, že opravdivá
láska nemôže zomrieť, že to, čo sa svetu zdá
zbytočné, je pre večnosť potrebné. Vypros
nám silu, aby sme už tu na zemi prinášali
nebo, a tak došli tam, kde si ty so svojím
synom Ježišom Kristom. Amen.

www.casopisslovo.sk

Homília vladyku Johna
Kudricka na odpustovej
slávnosti v Ľutine,
ktorá sa uskutočnila
20. augusta 2017
JJ

foto: Mária Žarnayová

SILA VIERY
Slava Isusu Christu!
Ďakujem vám, vladyka Ján Babjak, za pozvanie zdieľať Božie slovo tu v domovine,
odkiaľ pochádza moja rodina. Ako sa len
zmenil svet, odkedy odtiaľto môj starý otec
pred sto rokmi odišiel! Svet sa zmenil, ale
stále potrebuje Boha a Boh sa rozhodol
„potrebovať“ nás, Cirkev, aby sme sa stali
jeho spolupracovníkmi pri zdieľaní radostnej
zvesti o spáse, ktorú sme dosiahli v živote,
smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista.
Prichádzame spoločne na túto púť a cítime
sa posilnení. Ale potom sa vrátime do sveta,
a keď sa pozrieme na seba samých a na svet
okolo nás, povieme si: „Som slabý, sme
slabí.“ Skutočne som, skutočne sme. Ale Boh
potrebuje silnú Cirkev a Cirkev potrebuje
silných členov. Každý z nás, ale aj spoločne
ako Cirkev sa často cítime bezmocne: sú tu
prírodné sily, nezvrátiteľné situácie, ľudia,
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ktorí sú okolo nás, dokonca aj naša vlastná
osobná slabosť. Ako však môžem byť silný?
Ako my môžeme byť silní?
Otec Raniero Cantalamessa v jednej zo
svojich kázní Svätému Otcovi a pápežskému
domu povedal, že si potrebujeme pripustiť
istý druh pochybnosti, aby sme sa necítili
spokojní s vierou, ktorú máme. Ale nie
pochybovať o Ježišovi, ale pochybovať o sebe
samých. Potom budeme môcť napredovať
v hľadaní autentickejšej viery. Teraz je čas
úprimne si povedať: „Verím, ale teraz viem,
že neverím až tak skutočne celým svojím
srdcom, celou svojou mysľou a celou svojou
dušou.” Tak potom môže začať naša viera
nanovo rásť. Ak je toto posolstvo dôležité pre
Svätého Otca, je dôležité aj pre nás.
Teraz je čas, aby sme sa zamysleli nad svojou vierou, teraz je čas, aby sme sa zamysleli
nad svojou silou. Keď sa nás Boh pýta: „Si

dostatočne silný?”, chce, aby sme boli úprimní. Pýta sa nás: „Dôveruješ mi? Dovolíš mi
byť tvojou silou?”
V 20. storočí našim biskupom a mnohým
iným bolo povedané: „Vy ako Gréckokatolícka cirkev ste slabí. Pridajte sa k silnejším.”
Ale oni vedeli, že Kristova Cirkev nemôže
byť úplná bez svojej partikulárnej Cirkvi.
Ukázali silu v slabosti. Kde našli túto silu?
Cirkev neustále čelí rôznym útokom. Kde
však nájdeme svoju silu? Svätý Pavol nás učí:
„Sila sa dokonale prejavuje v slabosti.”
Tvárou v tvár utrpeniu sa naša otázka
mení. Už sa nepýtame: „Som dostatočne
silný?”, ale: „Naozaj verím?” Pretože je
rozdiel v tom, v čo veríme. Boh pozná naše
srdcia lepšie než my sami. Keď je naša viera
zhodná s cestou, pravdou a životom, ktorým
je Ježiš Kristus, urobí nás silnými. Keď
neprispôsobíme svoje srdcia a skutky pravej
viere, len samotná viera v existenciu Boha
nám nepomôže. Dokonca aj diabol uznáva
existenciu Boha.
V USA je veľmi populárne evanjelium
prosperity. Viera vo vyššiu moc je prezentovaná ako to najdôležitejšie, čo nám pomôže
prežiť život v prosperite. Upriamuje našu
pozornosť na to, čo je tu a teraz, a ignoruje
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večnosť. Taktiež popiera objektívnu morálku. Američan otec John Courtney Murray
napísal, že americká kultúra dala občanom
všetko, pre čo sa oplatí žiť, ale nedala im nič,
za čo sa oplatí umrieť. A jej úspech môžeme
zhrnúť slovami: „získala kontinent, ale stratila vlastnú dušu”. „Všetko, pre čo sa oplatí
žiť, ale nič, za čo sa oplatí zomrieť.” Amerika
získala kontinent, ale stratila svoju vlastnú
dušu. Platí to aj o ostatných krajinách? Všetci si na to potrebujeme odpovedať sami.
„Veríš? Si silný?” Pravá viera ťa urobí
silným. Sv. Pavol nás učí: „Ale čo je svetu
bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil
múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh,
aby zahanbil silných.” (1 Kor 1, 27)
Príbeh z dnešného evanjelia zobrazuje
dvoch sluhov. Obidvaja mali dlh. Prvému
sluhovi bol dlh odpustený, pretože by ho
nikdy nebol schopný splatiť. Ale on vzápätí
nebol ochotný odpustiť dlh, ktorý mal iný
voči nemu. Samozrejme, hlavným posolstvom tohto príbehu je, že Boh nám láskavo
odpustil a že my by sme mali toto odpustenie
a lásku odovzdávať ďalej.
Mnohí by povedali, že odpustenie je
prejavom slabosti, a tvrdia, že ten sluha
z evanjelia bol silný. Ježiš však učí, že to, čo
sa nám javí ako zdanlivá slabosť odpustenia,
je v skutočnosti podiel na Božej sile. My sme
vzápätí pozvaní preukázať rovnakú lásku
ďalej. Rovnako ako nám silnejú svaly, keď
ich precvičujeme, tak rastie aj naša vnútorná
sila, keď v nás vzrastajú skutky Božej lásky,
najmä odpustenie. Naša sila je závislá od Božej lásky a odpustenia. Z lásky a odpustenia
neubúda, keď ich dávame ďalej, ba práve
naopak, dávaním v nás rastú.
Je veľmi dôležité, že sa tu dnes stretávame, aby sme pokračovali v slávení sviatku
Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Podobne
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ako pri Nanebovstúpení Pána, aj to, že i ona
nás na prvý pohľad zdanlivo opustila, nám
dovoľuje prežívať jej neustálu prítomnosť.
Naša skúsenosť na tejto púti nám pripomína jej prítomnosť v Cirkvi. Spolu so svojimi
biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami
a s mnohými ďalšími, ktorí sú súčasťou
Cirkvi, môžeme byť posilnení a živení, a náš
život naberá správny smer.
Svätý Otec František sa na svojej púti vo
Fatime, na ktorej sa zúčastnil v máji, aby si
pripomenul sté výročie fatimských zjavení,
modlil: ,Zdravas’, Kráľovná, blahoslavená
fatimská Panna, útočisko a cesta, ktorá vedie
k Bohu!‘ On nazýva Máriu naším útočiskom
a cestou k Bohu. Prečo by sme mali pozerať
na Máriu, jednoduchú a zdanlivo bezmocnú
ženu, keď hľadáme útočisko a silu? Tu sú
štyri dôvody:
1. Mária bola vyvolená, aby sa stala
Ježišovou matkou, a tým aj Božou matkou.
Boh pre ňu pripravil jedinečný stav bezhriešnosti a ona sama k tomu ešte pridala svoje
Fiat – Nech sa stane! Tak sa mohol utvoriť
medzi ňou a Bohom ten najdôvernejší vzťah.
V Máriinom privilegovanom vzťahu k Bohu
nájdeme silu v našej slabosti.
2. Presvätá Bohorodička bola prítomná v Ježišovom živote od jeho počatia až
po chvíľu, keď je jej srdce preniknuté mečom
pri jeho ukrižovaní. Zdieľala s ním cestu,
ktorá mala urobiť smrť bezmocnou. V jej živote s Ježišom nájdeme silu v našej slabosti.
3. Z kríža Ježiš apoštolovi Jánovi aj nám
všetkým povedal: „Hľa, tvoja matka.” Rovnako ako sprevádzala Ježiša na jeho ceste, chce
sprevádzať aj nás na našej ceste k plnosti
neba. V jej materstve nachádzame silu v našej slabosti.
4. Počas celých storočí sme sa obracali
na Máriu, keď sme čelili nebezpečenstvu.

Od čias Konštantínopola v 10. storočí cez
Máriapócs, Fatimu a napokon aj Ľutinu nás
Mária inšpiruje svojou silou v slabosti.
O niekoľko mesiacov budeme sláviť
sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky.
Na ikone tohto sviatku Mária drží nad nami
svoj závoj, symbol ochrany svojho Syna.
Prečo nám tento závoj neprekáža a nedlávi
nás na našej životnej ceste? Budeme schopní
slobodne sa pohybovať, ak je nad nami tento
jej závoj? Budeme schopní zreteľne počuť
a vidieť, ak je nad nami tento závoj? Nestratíme svoju vlastnú identitu, ak je nad nami
tento závoj? Ako nám môže dať silu v našej
slabosti? To všetko môžeme, lebo Máriin
závoj nás prikrýva láskavo. Jemnosť sa často
považuje za slabosť, ale jemnosť je sila, ktorá
je pod kontrolou.
Žalmista nám pripomína, že je ako jemný
dážď, ktorý nasiakne a vyživuje pôdu. Svätý
prorok Eliáš uvidel Pána v jemnom vánku. V Evanjeliu podľa sv. Matúša nás Ježiš
pozýva, aby sme sa učili od neho, lebo je
tichý a pokorný srdcom. Túto jemnú silu
nachádzame aj u Bohorodičky. Uisťujeme
sa ňou a sme vedení k tomu, aby sme tak
našli silu v našej slabosti. Nachádzame
silu, keď si spomenieme na jej ochotu byť
Božou matkou. Učíme sa, ako si našu pokoru
dokáže Boh použiť pre dobro sveta. Spomeňme si aj na to, ako láskavo Mária usmernila
obsluhujúcich na svadbe v Káne Galilejskej,
„Urobte všetko, čo vám povie.” Nachádzajme
silu v poslušnosti voči Božiemu plánu pre
náš život.
Presvätá Bohorodička si zaslúži našu dôveru. Mária pozná naše trápenie, zdieľané so
spásonosným utrpením Ježiša. Poďme k nej
ako k svojej Matke, ktorá pozná utrpenie
svojich detí a ich slabosti, aby sme našli silu.
Ak budeme žiť svoje životy podľa Máriinho
vzoru, budeme môcť prehlbovať dôverný
vzťah s Bohom a dovolíme Svätému Duchu,
aby v nás prebýval, posilňoval nás a ukazoval
nám cestu. Máriin vzťah s Bohom bol obojstranný. Nikdy nepodceňujme silu modlitby,
uctievania, štúdia, pôstu, charity, lebo to
všetko nám pomáha budovať náš vzťah
s ním. Tak nájdeme silu. Hľadajme Máriinu
ochraňujúcu materinskú lásku. Nech my
všetci, naše rodiny, naša Cirkev, naša spoločnosť nájdeme silu v jej príklade a príhovore.
Od počiatku kresťania nachádzali silu
vo svojich zdanlivých slabostiach práve pri
obracaní sa na Máriu. Našli, ako sa modlil
pápež František, útočisko a cestu k Bohu.
Aj my sa obráťme na Máriu slovami jednej z najstarších modlitieb kresťanského
Egypta: „Pod tvoju ochranu sa utiekame,
panenská Bohorodička. Prosbami našimi
nepohŕdaj v našich potrebách, ale vysloboď
nás z každého nebezpečenstva, jediná čistá
a požehnaná.”

www.casopisslovo.sk

Myšlienky z homílie
vladyku Cyrila Vasiľa SJ,
sekretára Kongregácie
pre východné cirkvi,
na sviatok blahoslaveného
mučeníka Dominika Metoda
Trčku CSsR v Michalovciach
27. augusta 2017
JJ

foto: V. Haburčák

Milosrdenstvo
a neprávosť
Spomienky na mučeníkov patria k najstarším prejavom kresťanského kultu svätých.
Mená mučeníkov prvotnej cirkvi neraz spolu
so zápisnicami z ich procesov patria v dejinách Cirkvi k najcennejším pamiatkam.
Mučeníci cez svoju smrť, ba práve vo svojej
smrti potvrdili svoju vieru v život, vo večný
život, vieru v Kristom už uskutočnené a nám
prisľúbené zmŕtvychvstanie ako otvorenie
cesty k novému a večnému životu. ... Táto
viera im dávala silu odpustiť podľa Kristovho
príkladu aj tým, ktorí ich prenasledovali a mučili. Len vo svetle tejto viery sa dá
vysvetliť celoživotný postoj otca Metoda Dominika Trčku. Roky jeho kňazskej a rehoľnej
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služby, roky väzenského utrpenia i hrdinská
smrť bez nenávisti, ba práve naopak, sprevádzaná odpustením. ...
Pripomienka kresťanských mučeníkov
nás nevyhnutne vedie aj k úvahe o tom, aké
boli motívy ich mučiteľov. Čo bolo dôvodom
takej nenávisti v dávnej i nedávnej minulosti
– čo je dôvodom nenávisti voči kresťanstvu
dnes? Vonkajšie dôvody sa zdanlivo menia,
menia sa formy nenávisti i prenasledovania,
ale podstatu i konečný cieľ stále vyjadruje
oná diabolská výzva: „Toto všetko ti dám, ak
padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“
(Mt 4, 9) ...

Spomínajúc dnes na nášho blahoslaveného otca Metoda Dominika Trčku si pripomíname, ako v našich novodobých dejinách
zvrátená ideológia marxizmu-leninizmu
uchvátila do svojich pazúrov veľkú časť sveta a v mene falošného mesiášskeho prísľubu
svetlého zajtrajška, rovnosti a blahobytu
v pozemskom komunistickom raji nasmerovala celé národy a generácie na cestu do pozemského i duchovného pekla. ... V našich
končinách boli formy likvidácie, prenasledovania a zvrátenosti v porovnaní s inými
krajinami vtedajšieho tzv. východného bloku
relatívne menšie či menej krvavé. ... V podstate si naša stredoeurópska forma totality
kládla za cieľ ani nie tak výrobu mučeníkov,
... ale išlo jej skôr o to, aby mohla úplne
zdeptať, zastrašiť alebo ešte radšej podkúpiť
a zlanáriť na svoju stranu čo najširší okruh
ľudí. ... Totalizácia života spoločnosti sa
od prvých rokov jasne koncentrovala v boji
proti najobávanejšiemu a najzanovitejšiemu
ideologickému nepriateľovi, proti náboženstvu – akémukoľvek náboženstvu, najmä
kresťanskému a osobitným spôsobom proti
katolíckemu. ... Po násilnej barbarskej noci
z 13. na 14. apríla 1950, keď komunistická
moc obsadila kláštory a rehoľníkov inter-
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IZRAEL − SVÄTÁ ZEM
archieparchiálna púť s vladykom Jánom Babjakom SJ
v rámci jubilejného roka
pri príležitosti dvojstého výročia vzniku Prešovskej eparchie
a desiateho výročia jej povýšenia na metropoliu
21. − 28. apríl 2018
Cena: 710,00 € + obslužné a vstupy
Sprievodca: otec Miroslav Labač
Informácie: Cestovná agentúra BYZANT
Hlavná 3, 080 01 Prešov
E-mail: info@cabyzant.sk
Tel.: 051 756 26 68, 0903 982 380

IZRAEL
Splňte si svoj dávny sen, navštívte s nami Svätú zem.

novala v koncentračných táboroch, bol otec
Metod Dominik Trčka internovaný do Podolínca, odkiaľ ho viackrát vzali do vyšetrovacej
väzby. ... Bol odsúdený na dvanásť rokov
väzenia. Otec Metod prešiel väzením v Ilave
a na Mírove, aby nakoniec v apríli 1958 skončil v Leopoldove. Na Vianoce v roku 1958
si otec Metod spieval potichučky vianočnú
koledu a väzenský dozorca, ktorý ho počul,
ho dal eskortovať do korekcie. Betónová
miestnosť s malým okienkom, so sprísneným
režimom, v ktorej dostával stravu len každý
druhý deň, pripravila otca Metoda o zdravie.
Dostal zápal pľúc a vysoké horúčky. Jeho
Stvoriteľ a Pán si ho povolal k sebe 23. marca
1959, presne trinásť rokov po tom, ako sa stal
viceprovinciálom Michalovskej viceprovincie.
Lekár, ktorý otca Metoda v Leopoldove
ošetroval, vo svojom svedectve spomína,
že keď sa otcovi Metodovi ospravedlňoval,
že mu nemôže pomôcť, ten mu odpovedal:
„Na nikoho sa nehnevám a všetkým odpúšťam!“ Tieto slová otca Trčku nás môžu
viesť aj k ďalšej úvahe – k úvahe o vzťahu
medzi odpustením, a teda milosrdenstvom
na jednej strane a požiadavkou spravodlivosti a pokánia na druhej strane. Aj dnes, ba
práve dnes je podobná úvaha potrebná. Aj
dnes, ba práve dnes bolo treba pripomenúť
aj to, akého režimu bol blahoslavený Metod
Dominik Trčka i celá naša Gréckokatolícka
cirkev obeťou.
Prečo? ... Pretože napriek všetkým zmenám v našej spoločnosti za ostatné desaťročia sme doteraz neprešli skutočnou očistou
svedomia i vedomia. Ideológia komunizmu
síce skapala, ale jej mrcina nebola nikdy náležite pochovaná, jej hnilobný puch otravuje
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vzduch ešte aj dnes, a červíky, ktoré predtým parazitovali v jej útrobách, sa dodnes
rozliezajú a úspešne parazitujú aj naďalej,
napádajúc a rozžierajúc aj nové, zdravé organizmy našej spoločnosti. Očista spoločnosti
vyžaduje očistu svedomia. Katarzia a pokánie sú totiž predpokladom i dôsledkom
odpustenia: Božieho i ľudského. ... Na to ale,
aby odpustenie prinieslo naplno svoje ovocie
aj v tom, ktorému je odpúšťané, je potrebné aj z jeho strany uznanie viny a pokánie.
... Zločiny boli páchané v mene režimu
založeného na komunistickej ideológii, ale
akosi sme sa nijako nemali k tomu, aby sme
jasne povedali, kto ich páchal. ... Udelili sme
vedome či podvedome všetkým páchateľom
len tak mirnix-dirnix milosť a beztrestnosť.
V mene čoho? Ako znak milosrdenstva alebo
skôr ako prejav povrchnosti, neschopnosti
a ľahkovážnosti? ... Zaiste, ako osoba, ako
jednotlivec môžem prejaviť milosrdenstvo,
môžem odpustiť – ako to urobil blahoslavený
otec Metod Dominik Trčka. Aj spoločnosť
môže udeliť milosť aj páchateľom zločinov,
ale jej povinnosťou je najprv tieto zločiny
nielen poznať, jasne pomenovať a odsúdiť,
ale aj konkretizovať a priviesť zločincov
k uvedomeniu a uznaniu si svojej viny. ...
Medzi skutky duchovného milosrdenstva
patrí nielen krivdu trpezlivo znášať a ubližujúcim odpúšťať, ale aj hriešnikov napomínať.
... Nikto z ideológov, protagonistov a funkcionárov zločinného režimu sa nepostavil
pred verejnosť, aby povedal: „Odpusťte.“ ...
Žiaden z pohraničníkov verejne nepovedal, že mu je ľúto, že zastrelil utekajúcich
na hranici a dostal za to opušťák, žiaden
z eštebákov nevyjadril svoju ľútosť za to, že
zničil niekomu život. ... Ani meno bachára,

ktorý si možno vyslúžil pochvalu a prémiu
za ostražitosť, keď v leopoldovskej väznici
udal otca Metoda za údajnú náboženskú
propagandu spievaním vianočnej koledy,
ani meno jeho veliteľa, ktorý mu odmietol
ošetrenie, nikto nikdy nikde nepranieroval.
Napriek tomu všetkému blahoslavený Metod
im aj všetkým, ktorí mu ublížili, aj dnes
hovorí: „Na nikoho sa nehnevám a všetkým
odpúšťam!“ A jeho odkaz a príklad sú aj pre
nás výzvou.
Verím, že naše konštatovanie o nedostatočne prejavenej ľútosti zo strany predstaviteľov zločinného režimu, ktorého obeťou
bol aj blahoslavený otec Metod Dominik, nik
nebude mylne vnímať ako výkrik pomstychtivosti. ... Ale rovnako je pravdou aj to, že
milosrdenstvo sa nemôže stať zámienkou
hodnotového relativizmu. Milosrdenstvo nesmie viesť k zrieknutiu sa povinnosti
objektívne rozlišovať medzi dobrom a zlom,
inak by sa totiž dostalo do konfliktu so svojím najhlbším poslaním – s prejavom dobra,
ktoré je ale spojené s ohlasovaním pravdy.
Milosrdenstvo, udelenie milosti, odpustenie
totiž vo svojom jadre predpokladá pravdu,
ale i prekročenie striktnej ľudskej spravodlivosti, a teda aj uznanie potreby neomylnej
spravodlivosti, potreby najvyššej, Božej
spravodlivosti. Aj v nedokonalom ľudskom
poriadku sa milosrdenstvo a spravodlivosť
musia dopĺňať, pretože bez nich sa tento
svet a jeho poriadok stávajú ešte krehkejšími
a vratkejšími. ... Všemohúci Boh je Pánom
osobných dejín i dejín celého ľudstva, pozná
hlbiny každého srdca. Jedine on neničí,
ale privádza k zmiereniu to, čo je zdanlivo
nezmieriteľné. Odpustiť a vymazať zo svojho
srdca hnev – to dokážu svätci. Aj v tomto
ich môžeme a máme nasledovať. Ale to nás
súčasne nezbavuje povinnosti pri spomienke
na ich mučenícke svedectvo, aby sme jasne
pripomínali neprávosti, ktorých boli títo
mučeníci obeťami. Nie preto, aby sme rozdúchavali nenávisť či volali po odplate, ale aby
sme nazývali veci pravým menom, aby dobro
bolo stále vnímané ako dobro a zlo ako zlo. ...
Ako kresťania napriek našej ľudskej slabosti
máme a chceme nasledovať príklad Krista
odpúšťajúceho na kríži svojim vrahom. ...
Súčasne si ale chceme pripomenúť, že aj
dnes trpia kresťania v rôznych častiach sveta,
aj dnes čelia niekedy krvavému prenasledovaniu... Aj za nich, ale aj za ich prenasledovateľov chceme prosiť v tejto liturgii, pri oslave
blahoslaveného Metoda Dominika Trčku.
Za prenasledovaných, aby im dal Pán silu
vytrvať i silu odpustiť, a za ich prenasledovateľov, aby v ich srdciach raz mohla zažiariť
Božia láska vedúca k pokániu, aby tak boli
schopní účinne prijať dar ľudského i Božieho
odpustenia, aby tak nezotrvali celý svoj život
v zlobe a neponorili sa do večnej zloby aj vo
večnosti.
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Peter Šturák
foto: www.spis.eu.sk
JJ

Biskup Ján Bradáč sa narodil 14. februára 1732
v Toryskách vo vtedajšej Spišskej župe. Jeho
otec Simeon bol v kráľovských službách
a neskôr sa stal pohraničným komisárom.
Tento úrad zastával čestne a svedomito. Jeho
matka Katarína, rodená Vislocká, sa narodila
v Toryskách. Pokrstený bol jarabinským
farárom Teodorom Ihnatovičom. Po získaní
základného vzdelania, ktoré nadobudol
v Kamienke, kde sa rodina Bradáčovcov usídlila, pokračoval úspešne v gymnaziálnych
štúdiách v Spišskej Kapitule a v Levoči.
Filozofiu a teológiu vyštudoval na jezuitskom kolégiu v Trnave. Vysvätený za kňaza

bol 30. septembra 1755 v Kláštore svätého Mikuláša na Černečej hore pri Mukačeve. Počas
štúdia získal doktorát z posvätnej teológie
a pri svojom návrate z Trnavy bol vymenovaný za profesora teológie. Zároveň pôsobil
ako farár v Rosvigove. Stal sa pravou rukou
biskupa Michala Manuela Oľšavského, ktorý
ho v roku 1761 vymenoval za arcidekana
a správcu katedrálneho chrámu v Mukačeve,
a neskôr za generálneho vikára. Počas svojej
diplomatickej misie na cisárskom dvore
v záležitosti osamostatnenia Mukačevskej
eparchie ho zastihlo vymenovanie za pomocného mukačevského biskupa, ale kým
sa vrátil domov, biskup Oľšavský zomrel.
Následne ho pápež Klement XIII. vymenoval za mukačevského apoštolského vikára
s titulom rosenského biskupa. Biskupská
vysviacka sa uskutočnila v Máriapócsi 1. mája
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Mons. Ján Babjak SJ
Mesiac október sa začína sviatkom Pokrova,
čiže Ochrany Presvätej Bohorodičky. Je to veľmi
dôležitý mariánsky sviatok a mali by sme si
k nemu vytvoriť osobitný vzťah, aby sme všetci
od Bohorodičky čerpali pomoc, silu a ochranu,
lebo jej sa hriech nikdy ani nedotkol a diabol
sa jej veľmi bojí. Počas všetkých mariánskych
sviatkov, ale zvlášť pri tomto sviatku si hlbšie
uvedomujeme úlohu nebeskej Matky v našom
živote, jej každodennú pomoc a ochranu pre
tých, ktorí si ju uctievajú a modlia sa k nej.
Dieťa sa cíti najviac v bezpečí, keď je na rukách matky či otca. Vtedy dokáže aj vo veľkých
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životných nebezpečenstvách zostať spokojné.
Podobne je to aj s dospelým. Tiež sa často nachádzame v rôznych nebezpečenstvách života.
Číhajú na nás pokušenia, v ktorých nie je ľahké
obstáť. Zvádza nás na hriech svet, vlastné telo
i zlé príklady ľudí. Zakúšame ťažké situácie a prírodné katastrofy, ktoré nám privádzajú do duše
strach a nepokoj. Ale kresťania sa napriek tomu
všetkému môžu optimisticky pozerať na tento
svet a svoj život prežívať v láske a v pokoji. Pýtate sa prečo? Preto, lebo máme Matku, máme
nebeskú Matku, ktorej na nás veľmi záleží. Túži
predovšetkým po tom, aby sme všetci dosiahli
večný cieľ. Preto za nás oroduje u svojho Syna,
preto nás ochraňuje a vyprosuje potrebnú
pomoc pre telo i dušu.
Pýtame sa, pred čím nás má chrániť Bohorodička? Pred najväčším nešťastím, ktoré sa volá

slovo metropolitu

Pokrov Presvätej Bohorodičky

historické osobnosti

Gréckokatolícky chrám v Toryskách

Prvý z Bradáčovcov

1768 a jeho svätiteľom bol veľkovaradínsky
biskup M. Kováč.
Ján Bradáč ako biskup pokračoval v úsilí
svojho veľkého predchodcu za osamostatnenie Mukačevskej eparchie. Snažil sa
získať podporu cisárskeho dvora, no jágerský
biskup gróf Esterházy mal dostatočný vplyv
na pápežskú kúriu. Na podporu svojich
spravodlivých požiadaviek poslal Bradáč
do Viedne aj Andreja Bačinského, ktorého
vymenoval za generálneho vikára. Jeho úsilie
bolo nakoniec korunované úspechom,
keď 19. septembra 1771 pápež Klement XIII.
bulou Eximia regalium Principum rozhodol
o kánonickom zriadení Mukačevskej eparchie, čo znamenalo aj získanie jej cirkevnej
nezávislosti. Mukačevskí biskupi získali
stratenú suverenitu a nezávislosť od rímskokatolíckych jágerských biskupov. Reziduálnym miestom sa stalo Mukačevo, od ktorého
je odvodený aj názov eparchie. Biskup Ján
Bradáč bol vymenovaný za jej prvého biskupa a slávnostná inštalácia sa uskutočnila
19. apríla 1772 už v katedrálnom mukačevskom chráme. Vyčerpaný však mnohými
námahami a prácami zomrel v mladom veku
− ako štyridsaťročný 4. júla 1772 v Mukačeve.
Biskup Ján Bradáč, rodák zo Spiša, bol ďalším významným mukačevským biskupom
pochádzajúcim zo Slovenska. Bol to vzdelaný
muž, profesor teológie, ktorý vynikal nielen
vedomostnou úrovňou, ale aj duchovnosťou,
a podľa svojich súčasníkov žil aj ako biskup
životom mnícha pokorne a skromne. Platia
o ňom slová Knihy múdrosti: „Hoci žil krátky
čas, dosiahol skoro dokonalosť“.

hriech. Toto je najdôležitejšie, aby sme mohli
všetci prísť domov, tam, kde je teraz ona, kde je
jej Syn, kde je toľko spravodlivých mužov a žien,
ktorí dosiahli večný cieľ.
Aj my chceme dosiahnuť večný cieľ. Túžime
po tom, ale vieme aj o svojej slabosti a biede.
Preto nám Cirkev ponúka pomoc Bohorodičky
na našej zemskej púti, aby sme ju šťastlivo
v radosti a v pokoji prežili a dosiahli večný cieľ.
Toto je zmysel sviatku Ochrany.
Kresťania už od počiatku kresťanstva zbožne
uctievajú Bohorodičku, ktorá po Nanebovstúpení Krista zotrvávala v modlitbách uprostred
apoštolov a očakávala príchod Svätého Ducha.
V deň Turíc ho podobne ako všetci apoštoli
aj ona prijala a bola naplnená silou a darmi
Utešiteľa.
Preto Bohorodička môže a chce pomáhať
každému človekovi. Toľkým už pomohla a chce
pomôcť aj každému z nás. Všetkým žehnám,
aby pod jej ochranou dosiahli večný cieľ.
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Spomedzi umeleckých centier stredovekých ruských kniežatstiev na severovýchode
Ruska je najmenej prebádaným Tver, ktorého diela tvoria tajomnú stránku histórie
ruského stredovekého umenia. Týchto pamiatok pochádzajúcich či už z Tvera,
alebo okolia sa nezachovalo veľa. V značnej miere sú rozmanité svojím štýlom
a vzťahujú sa najmä na neskoré obdobie samostatnosti tverskej kultúry.
Milan Gábor
foto: upload.wikimedia.org
JJ

Tver
Mesto v európskej časti Ruska vystavané
na sútoku rieky Volga a Tverca spája na ceste
a železničnej trati Moskvu (170 km) a Petrohrad (485 km). Prvá písomná zmienka o Tveri
pochádza z roku 1164, kde sa spomína ako
malá osada novgorodských obchodníkov,
ktorá sa rokmi zmenila na mesto. V období
12. a 13. storočia bol Tver súčasťou Suzdaľskoperejaslavľského kniežatstva. V roku 1274
bolo zriadené biskupstvo, s ktorého vznikom
môžeme predpokladať aj vytvorenie samostatného údelného Tverského kniežatstva.
V dejinách sa tu vystriedali rozmanití vladári
pochádzajúci z ruských kniežatstiev, ako
napr. Alexander Nevský a jeho mladší brat
Jaroslav, ktorých vládu ukončil vpád mongolskej hordy. Vďaka svojej severnej polohe
nebol Tver cieľom tatárskych nájazdov,
následkom čoho sa tu sťahovali obyvatelia
z Tatármi ohrozeného juhu. Táto skutočnosť
pozitívne vplývala na ekonomický a kultúrny rozvoj mesta, ktoré sa v roku 1485 stalo
súčasťou centralizovaného štátu – Moskovského veľkokniežatstva. V rokoch 1931 – 1990
sa mesto volalo Kalinin, podľa sovietskeho
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politika Michaila Ivanoviča Kalinina (1875
– 1946). V súčasnosti tu žije okolo štyristodvadsaťtisíc obyvateľov.

Kultúrny rozmach
Na základe letopisov, ako aj zachovaných
maliarskych a literárnych pamiatok máme
svedectvo o tom, že Tverčania od obdobia
2. polovice 13. storočia vytvárali samostatnú
a bohatú kultúru. Rozvíjalo sa kamenné
staviteľstvo a súbežne s ním aj umelecká
výzdoba. Majstri zdobili chrámy freskami
a prenosnými ikonami a knihy miniatúrami.
Prvý tverský biskup Simeon bol v roku 1285
iniciátorom výstavby Katedrálneho chrámu
Premenenia Pána (Preobraženskij sobor)
z bieleho kameňa. Sobor, ktorý bol postavený na mieste starej cerkvi − Chrámu sv. Kozmu a Damiána, sa stal hlavným chrámom
Tverského kniežatstva, a zároveň centrom
náboženského a svetského života. Výstavbou
soboru v Tveri sa začína rozvoj kamenného
staviteľstva na Rusi, ktoré bolo na päťdesiat
rokov prerušené tatárskym vpádom. Chrám
bol dokončený v roku 1290 a o dva roky
vyzdobený nástennými maľbami. Aj napriek
tomu, že sa chrám nezachoval, na základe
letopisov vieme, že bol veľký. Ruský bádateľ
a archeológ N. Voronin vychádzajúc z letopisov a vykopávok prišiel k záveru, že kompozícia, ako aj biely kameň soboru, maliarska

a dekoratívna výzdoba poukazujú na bezprostredný vplyv vladimírsko-suzdaľskej
umeleckej kultúry. Strohý popis maliarskej
výzdoby zo soboru nachádzame v neskorších letopisoch z konca 14. storočia, kde
sa uvádza, že v západnej časti chrámu boli
zobrazení Abrahám, Izák a Jakub ako súčasť
ikony Posledného súdu. V sobore sa nachádzalo mnoho ikon, pričom letopis spomína
ikony Spasiteľa, Bohorodičky a ostatných
svätých. Sobor a staršie ikony sa nezachovali,
ale možno predpokladať, že maliarske práce
v roku 1292 realizovali tverskí ikonopisci,
keďže žiaden z letopisov neuvádza v Tveri
prítomnosť iných umelcov. Rozvoj miestnej kultúry podporovalo aj tverské knieža
Michal Jaroslavič, ktorý panoval od roku 1282
do roku 1318.

Tverská škola (13. – 16. storočie)
Škola sa formuje na prelome 13. – 14. storočia. V maliarstve aj v architektúre Tver čerpá
z umeleckého dedičstva starších stoličných
(sídelných) miest – Kyjeva a Vladimíra.
Spojitosť s týmito mestami je evidentná aj
v letopisoch, ktoré ju často spomínajú. V. N.
Lazarev uvádza, že tverskú školu charakterizujú rozmanité ikony, ktoré tvoria pestrý
obraz, do značnej miery vzdialený od toho,
čo by sa mohlo nazývať školou. Vo väčšine
tverských ikon je častým prvkom archaizmus
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Nilo-stolobenska pustovňa v tverdskej oblasti

ikonopisectvo

Charakteristika ruských
ikonopiseckých škôl

(ikony si uchovávajú výraz starších vzorov
bez toho, aby podliehali novým zmenám
a tendenciám).

Tverský rukopis Kroniky Juraja Amartola
sa v súčasnosti nachádza v Ruskej štátnej
knižnici v Moskve. Kronika však nie je kompletná. Obsahuje 273 listov s rozmermi 29 x
22 cm a 127 miniatúr. Kronike chýbajú prvé
kapitoly a druhá polovica textu kronikára
Simeona Logofeta. Zachované texty prepisu
sa začínajú osemdesiatymi rokmi 4. storočia.

Pamiatky
Medzi najstaršie zachované tverské pamiatky
patrí ikona sv. Borisa a Gleba z konca 13. storočia. Z prelomu 13. a 14. storočia pochádzajú
miniatúry z Kroniky Juraja Amartola a ikona
Krista Pantokratora.

Miniatúry

Bola objavená v mužskom Monastieri sv. Sávu
Višerského v Chráme Nanebovstúpenia Pána,
pár kilometrov od Novgorodu, v dedinke Savino postavenom na ľavom brehu rieky Višery. Monastier založili na začiatku 15. storočia
sv. arcibiskup Simeon a prepodobný Sáva
Višerský. V súčasnosti monastier nejestvuje
a na jeho mieste stojí kaplnka. Ikona bola
tradične vďaka lokalite považovaná za novgorodskú, ale podľa tvrdenia umenovedca
V. I. Vzdornova pochádza z Volokolamska
– mesta historicky spätého s Tverom. Okrem
toho pri detailnejšom skúmaní a porovnávaní
ikony sv. Borisa a Gleba s novgorodskými
pamiatkami daného obdobia nie je analógia.
Spôsobom vyhotovenia a štýlom je blízka
tverskej ikone Krista Pantokratora z prelomu
13. a 14. storočia. A tak na základe povedaného môžeme ikonu považovať za tverskú.
Úcta k sv. Borisovi a Glebovi, synom kyjevského kniežaťa Vladimíra, zabitým vlastným
bratom Sviatopolkom, sa veľmi rýchlo rozšírila po celej Rusi. Autor tejto tverskej ikony
sa opieral o kyjevsko-vladimírsku maliarsku
tradíciu, čo potvrdzuje aj analógia s pamiatkami kyjevského okruhu. Ikona zobrazuje
oboch bratov v celých postavách odetých
v typickom kniežacom odeve s čiapkami
na hlavách. V ľavej časti ikony (z pohľadu
nazerajúceho) je zobrazený Boris, ktorý
na rozdiel od Gleba má aj tmavé fúzy a bradu. Obaja bratia držia v ľavici meč zasunutý
v pošve. Ikona je namaľovaná v modrých
a hnedočervených odtieňoch, doplnená
o rumelku. Toto spojenie kontrastných, sýtych a súčasne mäkkých (jemných) tónov vychádza zo systému kyjevského koloritu, čo je
typické pre ikony 13. storočia. Strieborný
okraj ikony a biele nimby sa vzťahujú taktiež
k tejto starej tradícii. Tverská ikona sv. Borisa
a Gleba s rozmermi 154 x 104 cm je namaľovaná na lipovej doske vaječnou temperou.
V súčasnosti sa nachádza v Múzeu ruského
umenia v Kyjeve.

Kronika Juraja Amartola
Tradícia Kyjevských listov a písomníctva
a ich vplyv je evidentný aj v druhej pamiatke
tverského maliarstva na rozhraní 13. a 14.
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Ikona Borisa a Gleba z Tveru

Ikona sv. Borisa a Gleba

storočia – v miniatúrach Kroniky Juraja
Amartola. Táto výnimočná tverská pamiatka
je prepisom staršieho kyjevského rukopisu
kroniky, ktorú do Tveru priniesli z metropolitného dvora. Pôvodná Kronika Juraja
Amartola bola napísaná gréckym mníchom
a byzantským kronikárom Jurajom, ktorý sa
na titulnom liste kroniky nazýva hriešnikom,
po gr. ἁμαρτωλός – amartolós, preto sa aj
toto dielo nazýva Kronika Juraja Amartola,
po gr. Χρονικὸν Γεώργιου ῾Αμαρτωλοῦ alebo
Kronika Juraja Mnícha, po gr. Χρονικὸν
Γεώργιου Μοναχοῦ. Kronika opisuje dejiny
sveta od jeho stvorenia až po rok 842. V 10.
storočí bola doplnená o udalosti byzantskej
histórie po rok 948. Autorom dodatku je
byzantský kronikár Simeon Logofet. Prameňmi pre kroniku boli pre mnícha Juraja
okrem Biblie aj diela sv. otcov Cirkvi a iné
kroniky ako napr. Kronika Jána Malalu, Júlia
Afričana, Diona Kassia, Eutropia, Jozefa
Flavia, Sozomena, Rufina, Eusebia, Teofana,
Teodorita a iných. Kroniku tvorí deväť kníh
s rozmanitým rozsahom, kde napr. siedma
kniha má iba sedem neveľkých strán, ale
deviata 314 strán.
V prvej knihe sa hovorí o pohanskom svete
od Adama až po Alexandra Macedónskeho.
V druhej až piatej knihe je starozákonná
história od Adama až po babylonské zajatie. V šiestej sa hovorí o babylonských
a perzských kráľoch do obdobia Alexandra,
v siedmej o helenistických vladároch od Alexandra po Augusta. V ôsmej sú informácie
o pohanských rímskych cisároch a v deviatej
udalosti kresťanského impéria od Konštantína Veľkého až po obdobie vlády byzantského
cisára Michala III. a Teodory. Kronika bola
v Kyjeve v 11. storočí preložená aj do cirkevnoslovanského jazyka a na rozhraní 13. a 14
storočia prepísaná v Tveri.

Nepochádzajú od jedného autora. Podľa
mienky G. V. Popova sa na realizácii miniatúr
podieľalo okolo osem umelcov, čo svedčí
o význame miestnych majstrov v období
rozkvetu Tveru tak počas vlády kniežaťa
Michala Jaroslaviča, ako aj v nasledujúcom
období. Jednotlivé ikony kopírujú staršie kyjevské kompozície. Zvláštny záujem si však
zaslúžia prvé dve miniatúry rukopisu, ktoré
sa od ostatných líšia kvalitou spracovania.
Namaľoval ich vynikajúci tverský majster,
ktorý sa na jednej z miniatúr podpísal:
„Многогрешный раб божий Прокопий
писал – maľoval najhriešnejší Boží služobník
Prokop“. V rámci tverskej školy je Prokop
jediným známym tverským umelcom.
Na prvej miniatúre je zobrazený Spasiteľ
na tróne, po ktorého stranách stoja v modlitebnom geste Michal Jaroslavič – tverské
knieža, objednávateľ rukopisu Kroniky Juraja
Amartola, a jeho matka Xénia. Druhá miniatúra zobrazuje samotného autora kroniky
mnícha Juraja, ktorý ju píše. Zobrazovať
v rukopisoch na titulných listoch tak objednávateľov, ako aj autorov nebolo v Byzancii
ničím nezvyčajným. Táto prax bola známa
aj starému Kyjevu. V tejto forme jestvovalo
portrétne umeniu stredoveku.

Kristus Pantokrator
Je poslednou z tverských pamiatok obdobia
prelomu 13. a 14. storočia. Na tejto ikone,
ktorá zobrazuje Krista po pás so žehnajúcou
pravicou a zatvoreným červeným (rumelkovým) evanjeliárom v ľavici, sa stretávame
s novým výrazom modelácie častí ľudského
tela, ktorá sa začína prvýkrát objavovať
v staroruskom maliarstve od obdobia 14.
storočia. Tvár Krista a jeho žehnajúca pravica
sú stvárnené plastickejšie a objemnejšie než
postava, čím sa zvýrazňuje samotná osoba
a gesto. Kristus je odetý v tradičnom odeve
v červenohnedom chitóne a tmavomodrom
himatione. Okolo hlavy má zlatistý krížový
nimbus. Táto tverská ikona je jednou z najcharakteristickejších ikon spomedzi raných
diel tverskej školy.
Ikona s rozmermi 110 x 80 cm je namaľovaná na lipovej doske vaječnou temperou.
V roku 1931 bola prenesená do Tretiakovskej galérie v Moskve, kde sa nachádza až
doteraz.
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výročiA

K storočnici Štefana Pappa (1917 – 1990)

Ovocie Pražskej jari
Michal Glevaňák
foto: J. Gradoš, 100krokiv.info
JJ

Po legalizácii Gréckokatolíckej cirkvi
(1968) Štefan Papp s oduševnením začal
svoju publikačnú a edičnú činnosť. Okrem
vydávania modlitebných kníh a časopisov sa
angažoval aj vo vydaní cirkevnoslovanského
irmologiona spolu s jeho zvukovým prevedením vo forme LP platní. Bol horlivým
zástancom Druhého vatikánskeho koncilu
(1962 – 1965), zvlášť dokumentu, ktorý hovorí o liturgickom speve. Jedným z dôvodov
vydania irmologiona bola nutnosť vychovať
nových kantorov, pozdvihnutie a ustálenie
liturgického spevu, ako aj doplnenie, textová
a hudobná úprava.
Na Slovensku nebola priaznivá realizácia
jeho vydania, preto sa obrátil na hudobné
vydavateľstvo Supraphon v Prahe. Vtedajší
riaditeľ s notovým rukopisom, ktorý mu
odovzdal Štefan Papp, nemal problémy. Ale
ako je známe, všetky cirkevné publikácie
museli mať povolenie štátnych orgánov.
Na otázku riaditeľa, či toto povolenie autor
má, odpovedal: „Bol som na ministerstve
u Dr. Kadlecovej a ona povedala, že nie je
potrebné žiadne schválenie, keďže v týchto
piesňach nie je nič protištátne“. Táto informácia však nebola pravdivá, lebo sám Štefan
Papp povedal: „Nikde som nebol, ale vedel
som, že Dr. Kadlecová je rozumná žena, poznali sme ju ako veľkú zástankyňu Dubčekovej jari.“
Pražské tlačiarne pracovali rýchlo. Autor
bol telefonicky pozvaný na korektúry do Prahy, kde bolo vytlačené dielo pod názvom
Irmologion – grekokatolickij liturgijnyj spiv
eparchiji Mukačevskoji – spiv Josifa Maliniča,
noty Ivana Bokšaja, textovo i notovo opravili
i dopovnili Stefan Papp i Nikifor Petraševič.
Nákladnými autami bol irmologion dovezený do Košíc.
Štefan Papp nechcel zostať iba pri printovom vydaní. Chcel využiť nahrávacie
technológie, ako aj to, že gramofón bol už
viac dostupný. Preto zrealizoval nahratie ôsmich LP platní. Jediný spevák, ktorý pripadal
do úvahy, bol dobrý priateľ a spolužiak z užhorodského seminára, s ktorým býval otec
Papp na jednej izbe, dirigent užhorodského
bohosloveckého zboru a absolvent budapeš-
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tianskeho konzervatória Nikefor Petraševič
(1915 – 2013). Spolu odcestovali do Prahy,
kde si na dva dni prenajali hotelovú izbu.
V nahrávacom štúdiu povedali, že chcú nahrať celý irmologion za dva dni. Zvukári len
nechápavo pokrútili hlavami a povedali, že
s profesionálnymi spevákmi nahrávajú desať
minút jedno dopoludnie. Je pravdou, že trvalo hodinu, kým nahrali prvé tri minúty nápevov. Po vypočutí nahrávky neboli so svojou
prácou spokojní. Na zázname bolo počuť
zvuk papiera partitúr aj dýchanie interpreta. Za hodinu sa z Nikefora Petraševiča stal
disciplinovaný spevák. Doobeda bez chyby
nahral dve platne. Po menšej pauze poobede
ďalšie dve. Nasledujúci deň nahrali ďalšie
štyri. Prvá zásielka dovezená z Prahy sa
rozobrala veľmi rýchlo. Štefan Papp požiadal
Supraphon o ďalšie vydanie s poznámkou:
„Pochopte ma, moja farnosť je veľká, všetkým sa neušlo a je z toho iba hnev.“ Výroba
druhej série už nebola možná, keďže prišiel

list z Ministerstva kultúry SR, ktorý zakázal
vydať toto významné dielo.
Tiež môžeme spomenúť, že irmologion sa
dostal do rúk profesora pražskej univerzity,
slavistu Václava Huňáčka. Na základe toho
zorganizoval seminár na tému Liturgické
melódie Mukačevskej eparchie. V ťažkej chvíli
Štefana Pappa vždy povzbudzovala myšlienka: „V mojej práci pre eparchiu mi pomáha
mučeník Pavol.“

www.casopisslovo.sk

Otec Vasiľ Kočemba uprostred prvoprijímajúcich detí v Sulíne

Do mnohých farností dochádzal z Prešova.
Jeho obetavosť bola ocenená prešovským biskupom Jánom Hirkom. 4. marca 1994 odišiel
do invalidného dôchodku a žil v Prešove, kde
aj zomrel.
Bol bohato literárne činný, i keď svoje
príspevky a básne podpisoval ako Laco
Dunajecký. Jeho slová si nachádzali cestu
do Ľubovnianskych novín, ukrajinských
časopisov Nove žiťja, Družno vpered, Dukľa,
ale i do Pravdy. Jeho básne zneli aj v Kanade
a Austrálii. Veriaci sa s jeho tvorbou stre-

K nedožitým osemdesiatinám Vasiľa Kočembu

Básnik Zamaguria
Juraj Gradoš
foto: archív rodiny Kočembovcov
JJ

Pod Tromi korunami v malebnej zamagurskej obci Veľký Lipník sa 23. septembra
1937 narodil Vasiľ Kočemba. Sám o tomto
kraji a detstve hovorí: „Mojou kolískou boli
prúdy Dunajca a dobrým uteráčikom múry
Červeného Kláštora. Mních Cyprián bol
mojím dobrým priateľom. Skôr som poznal
jeho ako školské lavice. Základnú školu som
ukončil v rodnej obci. Potom som chcel byť
lesníkom. Hory – to boli moje prvé lásky...“
Tam pri Chráme sv. archanjela Michala už
skoro dvadsať rokov odpočíva po jeho smrti
23. decembra 1998 v rodnej zemi jeho telo.
Zo zeme sme boli stvorení a do zeme sa vraciame. Nezáleží na tom kedy. Záleží na tom,
čo medzi týmito dvoma dátumami vykonáme. A život otca Vasiľa Kočembu bol naozaj
hektický, plný zvratov, ale i hľadania Boha,
svojho miesta v jeho rodine na zemi i v nebi.
Život najstaršieho syna maloroľníka Vasiľa
(1913 – 1989) a Anny, rod. Čarnotovej (1914
– 1997) bol akoby vopred predurčený. Jeho
otec, dedo... Celé generácie pred ním žili
pre miestny chrám a veriacich ako kantori
a cerkovníci. I vďaka tomu od detstva dostal
kvalitnú, no tradičnú náboženskú výchovu.
A okrem nej tvrdú školu života chudobného
chlapca v chudobnom kraji. Ako sám píše,
behal „na bosých nohách a s vyplazeným
jazykom po rúbaniskách voňajúcich malinami“. Počas základnej a strednej školy
nastal zvrat v jeho živote i v živote všetkých
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gréckokatolíkov. Cirkev bola zakázaná a pred
jeho rodičmi nebolo veľa možností. Celé
generácie boli späté s chrámom a toto puto
bolo silné. Aj preto sa rozhodli neopustiť
jeho múry. Vo Vasiľovi pomaly rástlo iné
povolanie, než spievať v cerkvi – povolanie
ku kňazstvu. Predtým i počas teologických
štúdií však okúsil život pracujúceho človeka,
keď pracoval ako praktikant v lese či ako
redaktor novín. V roku 1956 sa znovu vrátil
na fakultu, kde zdieľal spoločnú izbu s otcom Františkom Dancákom.
Tieto roky boli časom, keď stretol básnickú múzu. Stále si zapisoval verše, ktoré
mu napadali, študoval ruských a ukrajinských básnikov. Tento čas sa skončil jeho
vysviackou v roku 1959. Pred ňou sa oženil
so zdravotnou sestrou Annou Hrebíkovou
z Jakubian. Boh im požehnal štyri dcéry:
Ľudmilu (* 1960), Naďu (* 1964), Soňu
(* 1965) a Tatianu (* 1970). Potom pôsobil vo
farnostiach Čabalovce (1959 – 1960), Údol
(1960 – 1962), Osturňa (1964 – 1968), Bežovce (1969), Tichý Potok (1970 – 1971), Geraltov
(1971 – 1983), Sulín (1984 – 1989) a Hrabovčík (1989 – 1994). Čas, keď sa jeho priatelia
vracali do rodnej Gréckokatolíckej cirkvi,
bol časom, keď i on sám hľadal svoje miesto.
Stále bol spätý s rodnou hrudou. Nakoniec,
keď sa jeho rodáci vrátili do Gréckokatolíckej
cirkvi, vrátil sa i on do Cirkvi, v ktorej sa narodil, i keď vedel, čo to prinesie jeho rodine.
Jeho dcéry nemohli študovať na nijakej
slovenskej vysokej škole. Vyštudovali však
v Prahe a Brne ako lekárky či inžinierky.
Svoje redakčné skúsenosti zúročil ako
člen redakčnej rady časopisu Blahovistnik.

Vasiľ Kočemba

Taký je náš údel
Taký je náš údel –
sme v zajatí, blude:
jeden verí očiam,
iný pustým rečiam,
a jeden druhého
zavše len presviedča
o tej svojej pravde ...
Tomášova tvrdosť
vlečie sa za nami,
my len komédiu
vždy hráme a hráme:
na súlad očí, slov
i ostatných zmyslov,
a ešte navyše –
na svoj duchovný zrak
i na normy Božie
zavše zabúdame.

távali na stránkach Slova, Blahovistnika,
Kalendára pre gréckokatolíkov i Diecézneho
hlasu. Bol častým hosťom Jána Mastiliaka
CSsR v Prešove. Jeho básne vyšli v roku 1991
v diele Z neba i zemli a v roku 1997 v zbierke
Zo zeme i z neba. Napriek tomu veľa z nich
naďalej zostalo v rukopisoch.
Od počiatku bol predsedom poroty súťaže
pre dospelých začínajúcich autorov bez obmedzenia veku Poetická Ľubovňa. Predčasná
smrť uzavrela jeho básnickú tvorbu. Rok
po nej začal starosta Veľkého Lipníka každoročne na návrh poroty udeľovať Cenu otca
Vasiľa Kočembu. Jeho telo bolo pochované
pod lipami pri cerkvi, ktorej generácie jeho
predkov zasvätili svoj život.
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NÁVRAT, N. O.

„Pred nejakým časom som písala príbeh o stratenej a zabudnutej Hanke. Bolo mi smutno
nielen z obsahu tohto článku, ale aj zo mňa samej. Hnevala som sa na seba. Prečo píšem
o tejto nádhernej službe tak kriticky a negatívne? Vtedy som si sľúbila, že napíšem aj to
krásne, lebo som svedkom toho, ako sa v mojej blízkosti rodia nové vzťahy. A tak píšem...“

Príbeh
o nájdených deťoch
Daniela Vrabľová
foto: archív Návrat, n. o.
JJ

Keď som po krátkej a dosť neutešenej
skúsenosti z práce v detskom domove
nastúpila do Návratu a dostala do náplne
práce aj službu sprostredkovania, bol to skok
do neznáma, pohľad tak trocha z opačného
konca. Zostavovali sme akýsi zoznam a ja
som medzi všetkými spismi v kartotéke našla
aj správy detí, ktoré som poznala z domova – môjho predchádzajúceho pracoviska!
Zrazu to bolo reálne. Dať týmto deťom šancu
na život v rodine! Chvíľu mi trvalo, kým som
sa zorientovala, a prvé pokusy boli možno
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rozpačité. Keď to konečne vyšlo, z celého
toho nadšenia som bola až sklamaná! ... Lebo
za dverami nestáli ďalší rodičia, ktorí by si
prišli hľadať dieťatko.
Odvtedy sme pracovali s mnohými deťmi.
Niektoré sú úspešne v novej rodine. Až
neskôr sa mi dostal do rúk materiál s výpoveďami adoptovaných detí. Zaujalo ma
konštatovanie jedného z nich:
„Nepamätám si nikoho z môjho detstva,
zaujímalo by ma, či si niekto pamätá mňa.“
Akoby to hovorilo niektoré z našich sprostredkovaných detí! Tak ako si moji rodičia
pamätajú okolnosti môjho narodenia, tak
si ja pamätám okolnosti ich „narodenia“
novým rodičom.

Matej mal byť pôvodne vytúžená dcérka,
ale také originálne ušká už nenájdeme nikdy.
Naopak, ročná Perla, na fotografii maličká
v objatí obrovského plyšového maca, obstála
aj v konkurencii novorodencov.
Igorka som ponúkala súbežne s prípravami
na svoju svadbu – vtedy jediný raz zakvitla v našej konzultačke biela hviezdicová
voskovka.
Šimon – pôvodne som hľadala sestru pre
pestúnskeho syna. Žiadateľom som predstavila dievčatá a priplietol sa aj jeden fešák.
Oni si ho pozorne pozreli, potom sa išli
prejsť. Vrátili sa s rozhodnutím – „vyhral“
to Šimon. Keď som ho mala možnosť vidieť
po mnohých rokoch, už hlavou prerastal svo-
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ju pestúnku (aj mňa). Fešný chlapec,
s bratom sa majú radi – tak bratsky.
Mesačného Julka nová mamka
nepotrebovala ani vidieť na fotografii.
Všetko, čo som jej o ňom povedala,
bolo dosť na to, aby vedela, že práve
jeho budú ľúbiť – aj bez obrazového
materiálu.
Boli aj deti bez mena, ale ani na tie
sa nedá zabudnúť. Nová mamka
s ohromnou hrdosťou dávala modroočke vznešené meno Alexandra
a malý bacuľko dostal meno Julián.
Maťko, Norbik, Matejko, Jožko
a Samko – pôvodne chorľavé bábätká
s nejasnou prognózou (srdiečko, obličky, svalový tonus, tráviaci systém).
Ich noví rodičia ich chceli aj za cenu,
že by starostlivosť o nich bola viac
ako len bežné rodičovstvo. Spočiatku to tak aj bolo, no neskôr som sa
stala svedkom zázrakov v priamom
prenose – všetci sa vyliečili – láskou!
Ani bratislavskí špecialisti nechceli
po dvoch rokoch veriť, že vidia to isté
dieťa. Teraz už v mnohých oblastiach
predbehli svojich rovesníkov.
Chcem povedať všetkým deťom, či
už majú päť mesiacov, alebo pätnásť
rokov a ich príbeh sa premiešal s Návratom, že si ich pamätáme!
Každý bol jedinečný, významný
a čarovný!
P. S.: príbeh o zabudnutej Hanke si
môžete prečítať na:
http://www.navrat.sk/o-nas/
clanky/402-chceli-ju-mnohi-len-junemohli-najst
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NaHlas o prijatí
JJ

Peter Fudaly

V centre Návrat v Prešove sa už dvadsať rokov
usilujeme o to, aby každé dieťa malo rodinu.
Pre opustené deti vyhľadávame nové náhradné
rodiny. Pripravujeme na náhradné rodičovstvo
tých, ktorí sa rozhodli prijať dieťa a poskytnúť
mu nový domov, či už natrvalo, alebo dočasne.
Toto dieťa, hoci aj veľmi malé, prichádza do náhradnej rodiny spolu so svojou životnou históriou,
ktorej súčasťou sú straty, nespracované traumy,
psychická deprivácia. Preto dlhodobo sprevádzame a podporujeme tieto rodiny v celom procese
realizácie náhradnej rodinnej starostlivosti prostredníctvom širokej škály služieb (poradenstvo,
terapie, vzdelávanie, svojpomocné skupiny pre
rodičov, rovesnícke skupiny pre deti, pobytové
aktivity...). Usilujeme sa vytvárať pre tieto rodiny
bezpečie prístupom založeným na osobnom,
vzájomne dlhodobom a dôvernom vzťahu medzi
odborníkom a klientom (rodič, dieťa, rodina).
Zdieľame s nimi ich individuálne i spoločné
životné príbehy, boje so sebou, okolím i systémom, zlyhania aj úspechy, nepatrné pokroky
i nenaplnené očakávania či sny. Všetko toto sa
deje v tichosti a nenápadne, mimo zrakov a uší
širšej verejnosti, ktorá tieto rodiny vníma veľmi
rôznorodo. Oni i my sa na rôznych miestach
(ulice, úrady, školy, verejné priestory...) stretávame s rôznymi pohľadmi, postojmi i názormi – vyjadrujúcimi rešpekt, úctu, uznanie, ale

i odstup, neporozumenie, posudzovanie alebo až
odmietanie, či neprijatie. Tieto reakcie sú často
výsledkom miery znalosti či neznalosti významu zážitkov a skúseností v ranom detstve pre
náš život, ako aj poznania životných príbehov
konkrétnych rodín a konkrétnych detí, a množstvom i charakterom osobných či sprostredkovaných skúseností s týmito rodinami.
Myslíme si preto, že je dôležité o téme prijatia
hovoriť aj nahlas. Chceme osloviť aj vás, tých,
ktorých sa to možno bezprostredne netýka, aby
ste počuli a vedeli:
Kto sú tí, ktorí sú prijímaní.
Kto sú tí, ktorí prijímajú.
Čo to znamená prijať a byť prijatý.
Čo potrebujú prijímatelia i prijímaní.
Radi by sme získali vašu pozornosť. Veríme, že
aj prostredníctvom osobných príbehov konkrétnych ľudí sa nám môže podariť priblížiť tému
prijatia dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti. Cez jej poznanie možno lepšie porozumieť
potrebám týchto rodín. To vedie k tomu, že sme
viac schopní pochopiť a akceptovať špecifiká života a výchovy v náhradnej rodine a byť otvorení
priamej či nepriamej pomoci týmto rodinám
formou osobnej podpory, spolupráce s odborníkmi alebo vytváraním podporného prostredia vo
svojej komunite. Osobné svedectvá náhradných
rodičov a prijatých detí môžu byť povzbudením
pre tých, ktorí uvažujú o prijatí dieťaťa, a zároveň môžu vzbudiť záujem a ochotu uvažovať
o jeho prijatí u tých, ktorí v sebe cítia kapacity
a potenciál na túto službu.
Ak chcete spoznať viac (takýchto či podobných) osobných príbehov, pozývame vás na verejné spoločné stretnutie, kde budeme NaHlas
hovoriť o prijatí.
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Viera má byť
zjavná v živote
V týchto dňoch je spojenie medzi Parmskou eparchiou
v USA a Prešovskou archieparchiou vďaka pôsobeniu
vladyku Milana Lacha veľmi viditeľné. Jeho predchodca
v úrade biskupa po štrnástich rokoch od vymenovania
požiadal o uvoľneniu z úradu. Dodnes žije na území
eparchie a keďže má veľmi pozitívne väzby na Slovensko,
prijal tohto roka pozvanie do Ľutiny ohlasovať Božie slovo.
Zaujímal nás jeho pohľad na Slovensko, na okamihy, keď
jedna i druhá cirkev zdieľali spoločný život, spoločných
veriacich, i na ich a našu budúcnosť.

J. Gradoš; preložil J. Girovský
foto: Michal Sopko
JJ


Ako sa cítite na Slovensku, ako
vnímate krajinu a ľudí?
Pochádzam z malej dediny v Pensylvánii
a ľudia na Slovensku sú veľmi podobní
tým, medzi ktorými som vyrastal. Je to prirodzené, veď veľa z nich bolo slovenského
pôvodu. Aj ich angličtina znela skôr iba ako
doslovne preložená slovenčina. Napríklad
sme nikdy nepovedali „mladý človek“ ale
„malý človek“. Nehovoril som „keď som
bol mladý“, ale vždy som povedal „keď
som bol malý“, čo je v angličtine nezmysel.
Je pre mňa prirodzené byť tu medzi vami.
Láskavosť, štedrosť a miernosť Slovákov
je podobná mojim rodákom v Spojených
štátoch. Teda mne osobne je táto krajina
i s ľuďmi veľmi blízka.


Toto nie je vaša prvá návšteva
Slovenska. Spomínate si na nejakú
skúsenosť, ktorá na vás silne zapôsobila z predošlých návštev?
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Na svoju prvú návštevu som prišiel so
skupinou mladých, ktorí mali predstavenie
na rusínskom festivale v Medzilaborciach.
Bolo to v roku 1993. Hoci to bolo po páde
komunizmu, predsa sme ho cítili. No
vnímali sme aj ten dobrý pocit, ktorý prináša sloboda. Ten sa však po dvadsiatich
štyroch rokoch akosi stratil a je tu podobná atmosféra ako v Spojených štátoch.
Každopádne pocity, keď pri liturgiách
spieval celý chrám – vtedy a teraz, tie stále
zostávajú. Počas spomínanej návštevy sme
navštívili múzeum ikon v Bardejove a potešilo ma, že pretrval záujem o kresťanskú
históriu. Tým najsilnejším momentom
však bolo predstavenie v Medzilaborciach
a nadšenie tunajších ľudí. Cítil som, že sme
udržali spojenie s minulosťou, a že ľudia,
ktorí nás sledovali, sa tiež tešili z toho, že
aj ľudia v Amerike si zachovali spojenie
s touto kultúrou.


V Ľutine ste spomínali, že pochádzate zo Slovenska. Odkiaľ presne?
Môj starý otec pochádza z Kaluže na Zemplíne, moja stará mama z okolia Užhorodu,

ktorý bol v tom čase súčasťou RakúskoUhorska. Rodina mojej mamy zas pochádza zo Slovinska. V Kaluži som bol niekoľkokrát a stretol som aj svoju vzdialenú
rodinu.


Asi pred sto rokmi nastal príval
emigrantov z tohto územia do USA.
Ako vnímate úlohu kňazov, ktorí
prišli za veriacimi do USA?
Bez kňazov by ľudia opustili Gréckokatolícku cirkev. Bez nich by dnes v Spojených
štátoch táto cirkev neexistovala. Kňazi boli
vzdelaní a snažili sa pomáhať veriacim.
Naučili sa po anglicky ako prví a snažili sa
učiť aj ostatných či za nich komunikovať
s inými. Určite poskytovali aj duchovné
vedenie, ktoré ľudia potrebovali. Bolo
to však pre nich ťažké, lebo tam nebol
žiaden gréckokatolícky biskup a kňazi
museli pracovať s latinskou Cirkvou, ktorá
ich v niektorých prípadoch podržala, ale
v iných prípadoch si zas nevedela predstaviť, že by ľudia potrebovali aj katolícku
východnú Cirkev. Ich predstava bola na čas
ich ponechať v Gréckokatolíckej cirkvi, ale
s cieľom ich neskôr začleniť do latinskej
Cirkvi, aby každý región mal iba jedného
katolíckeho biskupa.
Ale v roku 1906 sme dostali prvého gréckokatolíckeho biskupa, čo dodalo stabilitu
a pomohlo kňazom pri budovaní chrámov
a základov Americkej gréckokatolíckej cirkvi. Ale bez veriacich, ktorí prišli ako prví
a pripravili pre kňazov domy a chrámy, bez
pochopenia biskupov z Prešova a Užhorodu by tu nič nebolo. Veriaci museli pracovať veľmi tvrdo, aby získali na to peniaze.
Niektorí si dokonca zobrali pôžičky a zadl-
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žili sa, len aby mohli postaviť svoje chrámy
a aby kňazi mohli prísť. A keď kňaz prišiel,
musel sa neraz starať aj o štyri chrámy.
Tak vznikol jeden z problémov, ktorý som
videl aj u vás po komunizme, keď kňazi
museli pokrývať toľko farností, že vymizol
prirodzený denný rytmus modlitieb posvätenia času. Kňaz nebol schopný sa modliť
utiereň či večiereň, pretože musel sláviť
veľa liturgií, a to neraz na značne od seba
vzdialených miestach.
Malá dedinka, odkiaľ pochádzam, nikdy
nemala kňaza. Ľudia museli cestovať ďaleko, aby sa dostali do gréckokatolíckeho
chrámu. Potom si postavili vlastný chrám,
ktorý sa stal filiálkou farnosti.


Bol chrám jediným miestom stretnutí týchto ľudí?
Nie, ľudia vytvárali bratské združenia,
ktoré im pomáhali nielen vo finančných
záležitostiach a zabezpečovali životné
poistenie. Tieto združenia podporovali aj
kultúru, ktorú zažili v Európe, ale aj Cirkev.
Publikovali v cyrilike aj v latinke, v rôznych
jazykoch, ktoré poznali. Teraz poznáme
GCU, ktorý je spojením týchto bratských
združení. Tieto združenia im pomáhali
budovať komunity silné na to, aby vybudovali chrámy, a združili kantorov, ktorí viedli
obrady.


Naša cirkev v päťdesiatych rokoch
čelila násilnej pravoslavizácii. Niečo podobné sa udialo aj v USA. Ako
vnímate tento moment dejín?
Naša história je veľmi rozdielna od tej
na Slovensku. Naša vláda nikdy nevstúpila
do rozdelenia Gréckokatolíckej cirkvi. Bola
to záležitosť kňazov a ľudí menších spoločenstiev. Počas mnohých rokov pretrvával
medzi týmito farnosťami zlý pocit. Teraz je
to však priateľský vzťah. Je pravdou, že aj
teraz sú pravoslávne spoločenstvá, ktoré
sú stále veľmi protikatolícke, ale aj iné,
ktoré sú otvorenejšie. Karpatsko-ruská pravoslávna cirkev, ktorá sa vlastne odčlenila
od našej ruténskej cirkvi, si je vedomá, že
je bratskou cirkvou. Sú pravoslávni kňazi,
ktorí sa oženili s rímkokatolíčkami alebo
gréckokatolíčkami, a tak sú aj otvorenejší.
A ľudia vo všeobecnosti nemajú radi tento
druh nepriateľstva.
Založili sme ženské mníšske spoločenstvo
a chceme, aby bolo viac východné. A na to,
aby sami pochopili východné mníšstvo, išli
do pravoslávneho východného kláštora,
kde žili tri mesiace. A boli veľmi milo prijaté. Vždy cítili, že sú „iné“, ale tiež vnímali
duchovné prepojenie. My sme im boli
veľmi vďační, že toto pravoslávne spoločenstvo mníšok nás takto prijalo.
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Je nejaký rozdiel vo vzťahu veriacich ku Gréckokatolíckej cirkvi
v Amerike a na Slovensku?
Ľudia v USA sa menej identifikujú s Gréckokatolíckou cirkvou. Na Slovenku sa aj
celá rodina považuje za gréckokatolícku
a každý jej člen za gréckokatolíka. V USA
je to vec rozhodnutia, kam chce človek
patriť. Mnoho ľudí v USA sa správa k cirkvám ako k obchodom. Idú do tej cirkvi,
ktorá uspokojuje ich spiritualitu alebo ju
podporuje. Takže sa stáva, že deti rodičov,
ktorí po generácie patria do našej cirkvi,
odchádzajú inam, ale aj to, že prichádzajú
k nám iní, ktorí patrili k iným cirkvám.
Máme čo ponúknuť a teraz je našou
snahou pomôcť mladým týchto našich
rodín pochopiť, aké je požehnanie patriť
do Gréckokatolíckej cirkvi. Hoci majú
vieru, hľadajú spôsob vyjadrenia tejto
viery a niekedy ho nájdu inde. Chceme
im pomôcť porozumieť, že plnosť viery je
v Katolíckej cirkvi, a teda aj v Gréckokatolíckej cirkvi.


Čo očakávajú gréckokatolícki veriaci od svojho kňaza?
Bohužiaľ, neočakávajú toho veľa. Zväčša
vysluhovanie sviatostí a obradov počas víkendu. Mnoho ľudí cestuje autom
pol hodinu aj hodinu, aby sa zúčastnili
na bohoslužbách. Nemôžu sa teda na nich
zúčastňovať denne. Očakávajú však, že
kňaz ich denne nahradí a bude sa modliť
za cirkev – za nich.


Je pravdepodobné, že podobná
situácia medzi Cirkvou, štátom
a veriacimi, aká je v USA, nastane
aj na Slovensku. Viete povedať,
ktorých chýb by sa bolo treba
vyvarovať?
Najdôležitejšou skúsenosťou, ktorú sme
zakúsili, je, že sa neoplatí robiť kompromisy so sekulárnou kultúrou. Máme krásnu
tradíciu a všetky jej časti sú vzájomne
prepojené. Keď začneme odstraňovať
niektoré časti, ďalšie tým utrpia. Napríklad
umenie a hudba sú príležitosťou na stretnutie ľudí mimo Cirkvi, čo je tiež dôležité,
aby sme ich voviedli do Cirkvi, predsa
nie je dôvod ich meniť. My sme takmer
zanechali modlitbu večierne či iných modlitieb hodín. Ale keď sme sa k nim nanovo
vrátili, aj mladí ľudia, ktorí ich nepoznali,
uvideli, že tento cyklus modlitieb je nevyhnutný. Spočiatku sa dajú robiť kompromisy, keď ľudia prichádzajú do Cirkvi. Ale
dôležitejšie je ich voviesť do bohatstva
liturgie a dať im ju zakúsiť.

Biskupská konferencia v USA vo všeobecnosti bojovala za slobodu náboženstva
v USA. Dnes vidíme, že sme o túto slobodu
postupne ochudobňovaní. Ľudia vnímajú,
že máme slobodu vyznania v chráme,
že môžeme chodiť do chrámu, do ktorého chceme, ale aj to, že cirkev patrí
iba do chrámu. A aj my sami ich neraz
vovádzame do tohto presvedčenia, že
cirkev je len v budove chrámu a nie v ich
živote. Vy však musíte byť naďalej silní aj
v morálnom učení a nesmiete sa vzdávať.
Ak sa vzdáte, budete mať spoločenstvá
veriacich, ale nie veriacich, ktorí žijú
evanjelium.


Ako vidíte budúcnosť Gréckokatolíckej cirkvi v Spojených štátoch?
Mnoho východných cirkví našlo a stále
nachádza nový život kvôli imigrantom.
Chaldejci, Ukrajinci, Rumuni, Arméni. Naša
Ruténska cirkev už však toto nezakúša.
Keď prídu do USA Slováci, hľadajú slovenskú rímskokatolícku farnosť, kde je viac
Slovákov, aby mohli s nimi komunikovať
a rozumieť im. Tí z Mukačevskej eparchie
zas idú k imigrantom z Ukrajiny, aby si
s nimi rozumeli.
A my hľadáme, čo môžeme ponúknuť.
Dnes je naša cirkev skutočne americká.
Usilovali sme sa o to, aby liturgia bola
stále byzantská, ale aby bola zároveň otvorená aj pre tých, ktorí nevyrastali v tejto
tradícii. Nie sme národní, veď od začiatku
boli našimi veriacimi imigranti zo Slovenska, Maďarska i Chorvátska. Takže to bolo
iné ako s Rumunmi či Ukrajincami. Teraz
sa však snažíme, aby svet vedel, že sme
súčasná cirkev. Nie sme cirkev minulosti,
ale nie sme ani čímsi, čo by nebolo akceptovateľné pre našich starých rodičov.
Dnešní ľudia by sa mali cítiť vítaní rovnako
ako v ktorejkoľvek cirkvi.
Chcel by som však povedať, že ja som bol
požehnaný niektorými slovenskými kňazmi. Boli veľmi nápomocní pri budovaní
našej cirkvi v Parmskej eparchii. Ale rýchlo
pochopili, že neprišli slúžiť Slovákom, ale
Američanom. Prišli ako skutoční misionári. A chápu svoju úlohu vo farnosti, čo
pomohlo aj domácim kňazom práve vďaka
ich objektívnej perspektíve videnia cirkvi.
Tiež veľmi dobre spolupracovali so mnou,
keď som ich požiadal, aby začleňovali aj
ľudí k práci pre cirkev, neboli len prijímateľmi jej darov, ale aj šíriteľmi týchto
požehnaní so svetom. Boli sme nimi veľmi
požehnaní a teraz sme požehnaní vladykom Milanom. On tiež vyjadril svoj záujem
o prácu nielen so slovenskými kňazmi, ale
so všetkými. Bol eparchiou vrúcne prijatý
a sme veľmi šťastní, že máme jeho aj
týchto kňazov.
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Peter Borza
foto: archív redakcie
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Belle Époque alebo Krásna doba je v Európe
všeobecne prijaté francúzske označenie
európskych dejín medzi rokmi 1890 – 1914.
Krásna doba pred prvou svetovou vojnou poukazuje na štvrťstoročie bezstarostných čias,
mimoriadneho technického pokroku, mieru
a rozkvetu kultúry v Európe. V umení zavládla secesia a impresionizmus. Jedným zo
symbolov doby sa stali Eiffelova veža v Paríži
a plagáty Alfonza Muchu. Medzi európskymi
krajinami prežívajúcimi Belle Époque bolo aj
Rakúsko-Uhorsko.
Prevažnú časť tohto obdobia viedol
Prešovskú eparchiu biskup Ján Váli (Vályi),
ktorý podporoval vzdelávanie od najmenších až po prípravu učiteľov a kňazov. Svoju
pozornosť zameriaval na núdznych a siroty. Podporoval však aj maďarizačné úsilie
a v roku 1900 počas púte do Ríma tlmočil pápežovi Levovi XIII. žiadosť o povolenie sláviť
svätú liturgiu v maďarskom jazyku napriek
nevôli prítomných kardinálov. V tom čase si
to bohoslovec Teodor Rojkovič ako účastník
púte poznamenal a opísal slovami: „Zhromaždili sme sa v Sixtínskej kaplnke spolu
s belgickými poslancami. Rímskeho pápeža
Leva XIII., vyše osemdesiatročného starca,
chudého, slabého, nezdravého, no dobrosrdečného človeka pri sprevádzaní Švajčiarskej gardy, komorníkov, prelátov, biskupov
a niekoľkých kardinálov po dlhom očakávaní doniesli (pozn. pápež bol v tom čase
na audienciu prinášaný na tróne umiestne-
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nom na nosidlách) a posadili na stolec pred
oltár. Po apoštolskom požehnaní sa začala
audiencia. Potom sa slova ujal preosvietený
biskup Ján Váli a v latinskej reči privítal námestníka Krista. Hovoril silným hlasom, no
keď došiel v reči k žiadosti o maďarskú svätú
liturgiu, za ním stojaci kardináli dosť hlasne
šumeli, mykali, aby tento predmet vynechal.
Preosvietený Váli sa nedal sterorizovať, pokračoval vo svojom až do konca, a tak do rúk
pápeža odovzdal memorandum, ktoré pápež
prevzal. Po audiencii prítomný maďarský
biskup srdečne gratuloval nášmu smelému
biskupovi za jeho vystúpenie. Maďari sa
tešili, no my úbohí bohoslovci sme smútili.“
Smútili, pretože presadzovanie maďarského
jazyka bolo medzi rusínskym a slovenským
duchovenstvom prijímané s veľkou nevôľou.
To bol aj jeden z dôvodov, prečo sa biskup
napriek množstvu požehnaných diel netešil
v Prešovskej eparchii veľkej popularite
a v roku 1911 zomrel sám a opustený v rezidencii. Krásne časy mali aj tienisté stránky.
Na našom území to bola prebiehajúca
maďarizácia a emigrácia veľkého množstva
gréckokatolíckych veriacich za živobytím
prevažne do Spojených štátov amerických,
kde hľadali lepšiu budúcnosť. Bola teda
krásna doba naozaj krásna aj pre našich
predkov? Myslím si, že áno. Ťažkosti zvyčajne neprekryjú pozitíva. Počas Belle Époque
sa narodili alebo dospievali najvýznamnejšie osobnosti našej cirkvi, akými sú traja
blahoslavení Pavel Peter Gojdič OSBM, Vasiľ
Hopko, Metod Dominik Trčka CSsR, ale aj
Ján Ivan Mastiliak CSsR, Dr. Mikuláš Rusnák,
kanonik Teodor Rojkovič alebo prešovský
farár Miron Petrašovič a mnohí ďalší, ktorí

Košická gréckokatolícka katedrála
Prešovský biskup Ján Vályi (1882 – 1911)

história

Pôvodný kňazský seminár a pošta v Prešove

Gréckokatolíci
v Belle Époque

zanechali v dejinách Gréckokatolíckej cirkvi
hlbokú stopu. Prevažne na ich plecia bol
položený kríž prenasledovania a vďaka ich
statočnosti sa Gréckokatolícka cirkev mohla
znovuzrodiť a obnoviť. Hmotnými svedkami krásnych čias je aj dnes dvadsaťosem
chrámov vybudovaných alebo dokončených
v rozmedzí rokov 1890 – 1914. Medzi nimi sú
chrámy v mestách Košice, Bardejov, Sabinov
alebo na našom najväčšom pútnickom mieste Ľutina. Skutočnými skvostami secesnej
architektúry sú však chrámy v Jakubanoch
a v Čemernom, dnes mestská časť Vranova
nad Topľou. Ich jedinečnosť spočíva aj v tom,
že patria medzi jedny z mála secesných sakrálnych stavieb na Slovensku. Stopy krásnych
čias z prelomu storočia sa tak zachovali až
do súčasnosti.
Pojem Belle Époque sa v Európe ujal
po skončení prvej svetovej vojny, keď boli
ľudia šokovaní dôsledkami vražednej vojny
a zánikom troch veľkých monarchií, akými
bolo Nemecko, Rakúsko-Uhorsko a Rusko.
Svet sa rýchlo menil a spomienka na obdobie
rozkvetu, mieru a spokojnosti v Európe nadobudla nostalgický nádych, ktorý sa nadlho
usídlil v pamäti ľudí.
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Marta Gromošová
foto: www.ineoteric.com
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slovo bl. P. P. gojdiča

Cieľom mnohých návštevníkov hlavného
mesta je IKEA. Navigácia nás zakaždým
neomylne privedie na miesta, kde majú
toľko vecí, ktoré nepotrebujem, že ich
môžu až predávať! Krátke poučenie čitateľa
nebude na škodu, lebo si dovolím tvrdiť, že
s manželom patríme medzi pomerne dobre
vycvičených rodičov a starých rodičov, ktorí
dokážu podľa potreby buď ignorovať, alebo
napĺňať požiadavky potomstva, dnes už
naozaj druhej generácie našej rodiny. Prvých
päť návštev človeka rozbije na márne kúsky.
Do mozgu sa naliehavo tlačí podmieňovací spôsob, ktorého tvorbu a používanie
si nechávam ako človek praktický, tlačený
manželovým finančným poradenstvom, iba
na hodiny nemeckého jazyka, keď žiakom
hovorím o konjunktíve naprieč všetkými
časovými pásmami ako túžbach nášho
nenaplneného srdca. Dokonale vyskladané,
praktické, minimalistické prvky severskej
bytovej architektúry, nápady, o ktorých si
poviete, že nemohli vzniknúť pri sledovaní
temnej severskej kriminálky.
Pred pár rokmi sa nám pred detskou
kuchynkou zaťala najmladšia dcéra. Nábytoček bol absolútne dokonalý. Moje predčasné
rozhodnutie kúpiť ho, hoci sa mi vidí, že stál
toľko, čo oblička na čiernom trhu, zmenila
spomienka na potvrdenku z posledného
výberu z účtu.

Po hodinách strávených organizovaným
pochodom podľa šípok v smere nákupu
sme konečne pochopili, že strácame čas.
Na nákup treba prísť virtuálne pripravený,
prelistovať katalóg na nete a hor sa, či vlastne
cupi-lupi do skladu a do vozíka alebo modrej
tašky poskladať jednotlivé položky...
Pomerne pokojne sme si vyskladali obed,
na vozíček naložili bezlepkové mandľové
koláčiky a poslali jedno z detí obsadiť stôl
v detskom oddelení. V hluku veľkej prestávky dokážem zjesť desiatu, ale pri jedení

príbeh

Výchovná lekcia

obeda ešte mám isté výhrady a predsudky.
Ticho mi neprekáža...
Odišla som strážiť vnuka do detského
kútika. V „záhradke“ bolo asi desať „pravekých lovcov mamutov“. Krikom, búchaním,
kopancami, plačom a prúdom slín útočili
nielen na interaktívne hry na paneloch, ale
aj na seba navzájom. Okolo mňa stálo zopár
nevychovaných mamičiek týchto agresívnych
jedincov a hlasným vreskom a škriekaním
povzbudzovali svoje potomstvo. Dievčatko,
vyštafírované v ružovom značkovom oblečení, odhadom vo výške môjho mesačného
príjmu, práve vchádzalo s neľudským revom
postrelenej zveri do mojej blízkosti. Ja viem,
cudzie dieťa... Chytila som ju za chudučké
ramienko, pozrela som sa jej do očí a pomedzi zuby som jej láskavo, tak po učiteľsky
prehovorila do duše.
„Čuš!“ vykĺzlo mi z hovoridiel. Z davu ku
mne vyštartovala mladá mamička.
„Prečo hovoríte môjmu dieťaťu čuš, ja
vášmu dieťaťu nehovorím čuš,“ povedala skôr
prekvapene ako bojovne.
Schmatla dieťa a s krikom si ho ďalej vychovávala bez mojich pedagogických usmernení. Mala som pocit, že sa na mňa pozerajú
až v centrále zriaďovateľa firmy. Celá časť
tejto pomýlenej odkladacej sekcie stíchla.
Pravekí lovci sa zmenili na kultúrne bytosti.
Neviem presne, či prepáčte vyšlo z mojich
úst, alebo to povedal niekto iný.
Po obede sme odchádzali spokojní. V päťdesiatej modrej taške zopár sviečok, ktoré
dobre voňajú, horia a vždy sa zídu, čokolády
pre kamarátov, zelenú chryzantému, schodík
pod umývadlo a poličku do kúpeľne, pri ktorej tentoraz naozaj nebudem každý polrok
pripomínať manželovi, že ju treba navŕtať
na stenu.

Len pred pár hodinami sme sa zišli na tomto svätom mieste a hneď prišiel čas prepustenia.
Prišli sme zo všetkých strán a z okolia, aby sme sa tu zastavili osláviť Božiu Matku a potom sa
vrátili domov. Možno sme prišli s hriešnou dušou – tu sa očistíme. Možno sme prišli so smutným srdcom – tu sa potešíme. Možno sme prišli ako sluhovia diabla, následníci pekla, ale teraz
sa vraciame ako synovia Pána Boha a nasledovníci Ježiša.
Na tom, že sa stala v našej duši taká premena, má nemalú zásluhu aj Panna Mária. Ona ako
naša dobrá Matka nám vyprosila lásku pokánia – potešila naše bolesti srdca a zotrela naše slzy.
Milujme ju, uctime si ju a nikdy ju neurazme. Ale ani jej svätého Syna, lebo každá urážka, ktorá
zasiahne Pána Ježiša, zraňuje aj srdce Panny Márie. Ale milujme aj tú matku, ktorú nám Pán
zanechal – Katolícku cirkev. Lipnime k nej, lebo teraz prichádzajú otroctvá. Dávajme si na seba
pozor. Lebo toto je pravá Kristova cirkev a každá iná cirkev má neskorší pôvod. Ježiš Kristus
založil len jednu Cirkev. Ak by každá bola Cirkev, potom by bolo zbytočné, aby Kristus prišiel
na zem. „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev, a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe
dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš
na zemi, bude rozviazané v nebi.“ (Mt 16, 18 – 19) Lebo len v tejto Cirkvi môžeš byť spasený.
V tejto Cirkvi sme sa narodili. Preto máme veriť všetkému, čo učí Katolícka cirkev, nemožno si
z toho vyberať. Ide o takú vážnu vec, že buď budeme naveky spasení, alebo budeme naveky
zatratení.
(z kázne blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM
na sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky v Krásnom Brode, 1. časť)
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svedectvo

Protekcia
Mary
foto: static.pexels.com
JJ

slovo svätého bazila

Na seminár Otcovo srdce som sa dostala dosť
zvláštnym spôsobom – na poslednú chvíľu,
na jediné voľné miesto, ktoré niekto iný
narýchlo odriekol. Pravdupovediac, mnoho
som si od toho nesľubovala.
Aj v mojom pracovnom živote chodím
často na semináre a workshopy, no niektoré
ma začnú rýchlo nudiť, a tak sa len mrvím
a čakám, kedy môžem nenápadne zmiznúť.

Tento mal trvať pre mňa nekonečných päť
dní, čo by som za iných okolností absolútne
nezvládla.
Keď som bola ešte malým dievčatkom,
zomrela mi milovaná maminka. Otec sa
oženil, ale, žiaľ, nikto zo zúčastnených na to
nebol pripravený. Nová „mama“ ma neprijala,
nemala ma rada, čo mi patrične a často dávala
najavo. Nebola som pre ňu v ničom dobrá.
Nech som sa akokoľvek snažila čosi urobiť,
upratať, vždy sa našla vec, ktorá bola dôvodom na výčitky a tresty. Veľmi som sa jej bála.
Môj otec ma neprijal, pôvodne chcel mať
syna. Mala som aj menší zdravotný hendikep

Z LISTU PANNE, KTORÁ KLESLA (3)
Veľký lekár duší je pripravený vyliečiť ťa z tvojho trápenia. Sú to jeho vlastné slová, povedali ich
jeho vlastné ústa, ktoré sú zdrojom sladkosti a spásy: „Nie zdraví potrebujú lekára, ale chorí.
Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov – k pokániu.“ (Mt 9, 13) Pán ťa chce očistiť
od tvojej ťažkej rany a po temnotách ti ukázať svetlo. ...
Tu stojí Otec a čaká tvoj návrat z bludných ciest. Len sa vydaj na návrat. Hoci si ešte ďaleko,
on ti vybehne v ústrety, vrhne sa ti okolo šije a láskyplnými objatiami si pritúli teba, už očistenú
pokáním. Oblečie rúcho − to celkom prvé! − duši, ktorá si vyzliekla starého človeka spolu s jeho
skutkami. (porov. Ef 4, 22 – 24) Nastokne prsteň na ruky, ktoré zmyli zo seba krv smrti, uviaže
obuv na nohy, ktoré sa odvrátili z cesty zla na cestu evanjelia pokoja. Napokon ohlási svojim
blízkym − anjelom i ľuďom − deň radosti a veselia, a mnohorakými spôsobmi bude oslavovať
tvoju záchranu. „Veru, vravím vám,“ hovorí (Lk 15, 7) „radosť nastáva v nebi pred Božou tvárou
nad jedným hriešnikom, čo robí pokánie.“
(sv. Bazil Veľký: Povzbudenie mladým, Listy 1 (r. 357 – 374))
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– chorobu zdedenú po ňom, ktorá mi obmedzovala výber školy i neskoršieho povolania.
Otec mi neustále vyhadzoval na oči, ako zo
mňa nič nebude, nech sa pozriem na seba,
ako vyzerám. Veľmi ma ponižoval a svoje
problémy, ktoré nevedel riešiť, prenášal
na mňa. Nemal sa ma kto zastať. V škole
sa mi posmievali deti i niektorí učitelia. To
všetko vyústilo do situácie, keď som ako
tínedžerka trikrát stála v okne a chcela som
z neho vyskočiť. Inokedy ma zas zachránili
spolužiačky, keď som si išla podrezať žily.
Cítila som sa neskutočne opustená, nehodná ani žiť na tejto zemi, nemilovaná… Pri
pomyslení na samovraždu mi akýsi hlas vždy
hovoril:
„Urob to, urob to!“
Keďže napriek tomu všetkému mi Boh dal
rozumu viac než dosť, stala som sa nesmierne ambicióznou. Všetko som podriadila
tomu, aby som bola všade prvá, najlepšia, najmúdrejšia. Veľmi zle som znášala
akékoľvek prehry. Bolo to strašné, dlhé a zlé
obdobie, v ktorom som takto žila. Trpela
som vážnymi depresiami a zhoršujúcou sa
dedičnou chorobou. Napriek tomu som
otca v hĺbke duše milovala a nechápala som,
prečo ma tak zraňuje.
Na seminári som sa dozvedela, že stav neodpustenia nie je aktom spravodlivosti. Otec
jednoducho nechce mať so mnou žiadny
vzťah a ja to musím akceptovať. Napodiv sa
mi túto skutočnosť podarilo prijať. Po toľkých rokoch. Veľmi som plakala, ale uľavilo
sa mi a prijala som pravdu, že som prehrala
boj o srdce svojho otca.
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)
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Neľudská výstava v Bratislave
Jozef Glasa
foto: thedispersalofdarwin.files.
wordpress.com
JJ

Na výstavisku Incheba v Bratislave sa pod
názvom Body-The-Exhibition koná po piatich
rokoch znova neľudská, nehanebná výstava.
Pred účasťou na nej treba vystríhať všetkých
slušných, inteligentných ľudí – a prostredníctvom nich aj ich najbližších, priateľov či
známych. Osobitne deti, žiakov, mladistvých. Nejde o vzdelávanie. Ani o vedu o ľudskom tele. Ani o nič, čo by ste potrebovali
vedieť alebo vidieť. Vy alebo vaše deti. Ide
skôr o desivé panoptikum hrôzy a nevkusu.
A o vaše peniaze. Tie, ktoré by ste zaplatili
za lístky na tento neľudský výsmech každej
slušnej morálky.

O čo vlastne ide
Podľa verejne dostupných informácií ide
o výstavu naozaj desivých „exponátov“.
Sú nimi skutočné ľudské mŕtvoly alebo
ich časti. Navyše sú úplne alebo čiastočne
zbavené kože, vypitvané a metódou plastinácie upravené do rozličných póz, ktoré majú
znázorňovať situácie „bežného života“. Nie,
nejde o plastové modely, ako si mnohí myslia. Tieto konzervované, smutne sa škeriace
mŕtvoly sú skutočné.
Keďže skutočným zámerom je predať
pohľad na zhanobené, konzervované mŕtve
ľudské telá masám potenciálnych návštevníkov, využíva sa na ich prilákanie vskutku
masívna reklamná kampaň. Veľkoplošné
plagáty na bilbordoch, zastávkach autobusov, v nákupných centrách, na vozidlách
hromadnej dopravy. Majú vyvolať pokrivené
emócie. Podvedomý záujem a nekalé vzrušenie spôsobené pohľadom na zmrzačené,
do kosti obnažené a v ochabnutom kŕči
mŕtvoly fixované ľudské telo. A to bez akejkoľvek úcty voči jeho bezbrannej, bezohľadne odkrytej intimite. Na označenie takýchto
expozícií sa preto môže použiť termín nekro-
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pornografia. Áno, už len preto tam slušný
človek nemá čo hľadať.
Ako upozorňujú patrične informovaní
pedagógovia a psychológovia, nejde tu o skutočnú, pozitívnu edukáciu. Skôr o opovážlivú, až brutálnu anti-edukáciu. Nepripravenej, ba účelovo zavádzanej laickej verejnosti
sa ukazuje nepravdivý, hrubo znevažujúci
obraz. Ľudské telo, jeho svaly, cievy či nervové pletence totiž v skutočnosti v daných
situáciách vyzerajú celkom ináč. Tu vidno
len ponaťahované, chabé štruktúry skutočných mŕtvol. Teda ani len samotná anatómia,
ako sa tu prezentuje, nie je presná. A kde je
potom fyziológia, fungovanie ľudského tela,
ktoré sa tu akoby znázorňuje... Navyše, tento
zmrzačený, nepravdivý obraz sa ponúka
školopovinným deťom, mladistvým. Môže to
narušiť ich vnútorný vzťah k vlastnému telu
a telu iných. Ba aj vyvolať určité nepríjemné
psychické problémy. Imúnny voči týmto
vplyvom nie je ale nikto. Aká hrôza a aká
hanba!
Navyše, organizátori výstavy ani vlastníci
exponátov nevedia primeraným spôsobom
preukázať pôvod mŕtvych tiel alebo ich častí,
ktoré sa použili na výrobu exponátov výstavy.
Medializované podozrenia, že ide o mŕtvoly skutočných väzňov svedomia, prípadne
iných popravených osôb, dosiaľ – nikde
a nikdy – vlastníci exponátov presvedčivo
nevyvrátili. K vystavovaným mŕtvym telám
totiž nie sú predkladané doklady, ktoré sú
ináč nevyhnutné pri legálnom zaobchádzaní s mŕtvymi ľudskými telami alebo ich
časťami. Iba k „exponátom“. Vlastníci výstavy
tiež nevedia predložiť takzvaný informovaný
súhlas nebohého, ktorý sa získal za jeho
života: slobodne a v zmysle základných medzinárodných právnych a etických požiadaviek. Musel by sa presne týkať použitia jeho
mŕtveho plastinovaného tela na účely takejto
výstavy, t. j. s cieľom získania nemalého
finančného zisku pre vystavovateľov. Naozaj
ťažko predstaviteľné.
Ide teda jednoznačne o bezohľadnú
komerčnú aktivitu. O získavanie nekalého finančného prospechu využitím, skôr zneužitím mŕtveho ľudského tela alebo jeho častí.

Etické hodnotenie
Prezentácia mŕtveho, úmyselne zohaveného,
neúctivo obnaženého (dokonca ešte aj kože
zbaveného) a neprirodzene fixovaného ľudského tela, akú ponúka za nemalé vstupné
táto výstava, hrubým spôsobom pošliapava
ľudskú dôstojnosť, základné ľudské práva
a je v príkrom rozpore s kľúčovými etickými
princípmi a normami. Tými, ktoré normálne
už od pradávna zdieľajú všetci ľudia dobrej
vôle aj medzinárodné spoločenstvo národov.
Sú vyjadrené vo všeobecne rešpektovaných
nástrojoch a štandardoch medzinárodného
práva a etiky. Napríklad s princípom zákazu akéhokoľvek zisku z ľudského tela ako
takého, s princípom úcty voči mŕtvemu ľudskému telu a jeho súčastiam, s požiadavkou
úctivého rešpektu a patričnej zodpovednosti
a starostlivosti voči mŕtvemu telu človeka
až po humánnu povinnosť nerušenia jeho
pokoja a požiadavky dôstojného pochovania.
Ľudské telo ani jeho súčasti totiž nemožno
vlastniť ako akúkoľvek inú vec. Nemožno ho
ani predať či kúpiť, alebo ľubovoľne s ním
manipulovať. Ak možno morálne obhájiť
konanie alebo návštevu tejto výstavy, potom
nemožno odsúdiť ani otroctvo, obchod
s ľuďmi, ich telami, orgánmi alebo tkanivami, ani mrzačenie alebo týranie nevinných,
či genocídu.
Konanie výstavy, jej prezentácia nič netušiacim, nedostatočne informovaným návštevníkom, osobitne deťom a mladistvým,
prípadne osobám s krehkou psychikou, je
teda hanbou pre všetky krajiny a miesta, kde
sa tento opovážlivý podvod na neinformovanej verejnosti i na štátnych a samosprávnych
autoritách (javia sa ako účelovo zavádzané
a dezinformované) podarilo realizovať.
Výstava, jej príprava, ako aj výroba, predaj
alebo nákup jej mŕtvolných „exponátov“ sú
tiež v rozpore s viacerými platnými právnymi
predpismi, osobitne s tými, ktoré na území
Slovenskej republiky i v medzinárodnom
priestore upravujú zaobchádzanie s mŕtvymi ľudskými telami alebo ich časťami, ako
aj s akýmkoľvek biologickým materiálom
ľudského pôvodu.
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Podávanie
Eucharistie deťom
Prijímanie Eucharistie je znakom súdržnosti medzi veriacim a Kristom, znakom včlenenia
veriaceho do Kristovho tela. Tento znak nie je iba symbolický, je reálny. Veriaci tým vydáva
svedectvo o tom, že jeho život, skutky i slová nie sú v príkrom protiklade s Božou vôľou.
V opačnom prípade je veriaci v dobrovoľnom odtrhnutí od Krista, v ťažkom hriechu, a teda
sa s ním nemôže zjednotiť skrze prijatie Eucharistie. To platí aj v prípade detí.
Juraj Gradoš
foto: Stanislav Gábor
JJ

Dieťa je od okamihu prijatia krstu a myropomazania plnohodnotným a plnoprávnym
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členom Kristovej Cirkvi, jedným z jej údov.
S tým súvisí aj jeho potreba živiť sa Eucharistiou, ktorou sa živí Cirkev. Preto mu ju
odopierať je nielenže nedobré, ale je to
zavádzajúcim znakom jeho odčlenenia sa
od Krista a od Cirkvi. Veriaci, i dieťa a v jeho
zastúpení rodičia, môžu dobrovoľne zotrvá-

vať v stave bez prijímania Eucharistie. Cirkev
tento jav pozná a je v prežívaní cirkevného
liturgického roka spojený s obdobím Veľkého
pôstu a sviatku Veľkého piatka. Tieto dni
označujeme ako aliturgické, teda dni, keď
sa neslávi svätá liturgia. V tieto dni veriaci
neprijíma Eucharistiu. Môže si tak hlbšie
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uvedomiť, že bez Krista sa nemožno zbaviť
hriechu, a tým túžobnejšie očakávať jeho
prijatie v Eucharistii. No i tu Cirkev nabáda,
aby takáto zdržanlivosť od prijímania Krista
v Eucharistii bola naozaj iba na krátky čas,
a tak ponúka veriacim sviatočné, nedeľné
i sobotné sväté liturgie, ako aj služby vopred
posvätených darov.
Každé neprijatie Eucharistie v čase, keď ju
veriaci môže prijať, spôsobuje v duši človeka škodu. Je to ako odmietať jedlo a nápoj.
A keďže rodič má mať na zreteli dobro
dieťaťa, nemá mu bezdôvodne brániť prijať
Eucharistiu i za cenu vlastného nepohodlia.
On vydáva znak toho, že toto dieťa môže
prijať Krista, a preto ho na ceste za prijatím
Eucharistie v chráme sprevádza. Ak sám
z rôznych dôvodov nemôže prijať Eucharistiu, i tak by mal dieťa sprevádzať bez vlastnej
účasti na Eucharistii. A aby jeho slová
a skutky neboli v rozpore, mal by čím skôr
prijať sviatosť zmierenia a pokánia, očistiť
svoju dušu, a tak byť plne účastný na eucharistickej hostine. Takéto konanie rodiča je tá
najlepšia katechéza, ktorú môže jeho dieťa
dostať.
Niekedy však rodič nemôže byť fyzicky
v chráme. Aj vtedy sa má postarať o to, aby
dieťa prijalo Eucharistiu, ak je v chráme –
a to už či v sprievode iného blízkeho dospelého rodinného príslušníka, alebo cez priamy
kontakt s kňazom pred svätou liturgiou. Celé
toto konanie rodiča má mať jediný cieľ – aby
sa jeho dieťa živilo Kristovým telom.
Dieťa približne do siedmich rokov nie je
plne zodpovedné za svoje skutky. Ide však
iba o orientačný vek, pretože niekedy je dieťa
predčasne vyspelé, inokedy zotrváva v tomto
detskom stave i po celý život. Ak dieťa
mentálne nedozrelo do používania rozumu,
hľadí sa naň ako na dieťa do siedmich rokov.
Naopak, ak dieťa už v skoršom veku používa rozum, hľadí sa naň ako na dieťa staršie
ako sedem rokov. Deti do siedmich rokov,
ako aj osoby pozbavené používania rozumu
môžu prijímať Eucharistiu bez akýchkoľvek
podmienok s výnimkou, ak je to možné,
dodržiavania eucharistického pôstu.
Ak dieťa používa rozum, teda je približne
vo veku siedmich rokov, treba ho začať viesť
k prijatiu sviatosti zmierenia a pokánia.
Najlepšou cestou je každodenné večerné
spytovanie svedomia a následná ľútosť. Je
dobré, ak sa spytovanie svedomia i ľútosť
dieťa učí od rodičov počas spoločnej večernej
modlitby. Táto modlitba nemusí byť dlhá
a jej ovocie (nielen duchovné) je naozaj bohaté. Rodič už v skoršom veku mal dieťa viesť
na ceste kresťanskej výchovy. To sa deje i cez
schopnosť prirodzene mu dôverovať, čo dieťa
učí veriť i Bohu. Dieťa tak postupne získava
správnu predstavu o Bohu, spoznáva ho cez
čítanie Svätého písma, modlitbu, prežívanie
liturgického roka v Cirkvi... A práve spytova-
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nie svedomia je cestou k zdravému svedomiu
dieťaťa a jeho mravnej výchove. Dieťa tak vie
časom posúdiť následky svojho konania. Neskôr spoznáva, ako hriech ovplyvňuje aj jeho
vzťah s Bohom, a tým i veľkosť vlastného
prehrešenia. Zároveň to dieťa vedie k samostatnosti a zodpovednosti.
Cez spytovanie svedomia dieťa spoznáva
svoje zlé rozhodnutia, skutky a slová. Ak
ich následne aj oľutuje, je schopné prijať
Eucharistiu. Cirkev síce vložila do svätej
liturgie pred samotné prijímanie Eucharistie
modlitbu ľútosti Verím, Pane, a vyznávam,
ale tá v žiadnom prípade nenahradzuje
večerné spytovanie svedomia. Je dobré, aby
dieťa svoje prečiny nielen slovne oľutovalo,
ale učilo sa ich následky aj naprávať. Ak sa
mu to stane prirodzeným, bude jeho ľútosť
skutočná. Keď takto vedené dieťa spácha
vážny prečin, skôr si ho uvedomí a bude sa
mu snažiť predchádzať v oveľa väčšej miere,
než dieťa vedené iba k slovnému vyjadreniu
ľútosti.
Od siedmich rokov je dieťa začlenené
do tzv. vzdialenej prípravy na prijatie sviatosti zmierenia a pokánia. Jej súčasťou okrem
večerného spytovania svedomia a následnej
ľútosti je aj častá účasť dieťaťa (s rodičom)
na bohoslužbách a aktívne zapájanie sa celej
rodiny do života farnosti.
I keď je ťažké určiť presný vek, kedy by
dieťa malo prvýkrát pristúpiť k sviatosti
zmierenia a pokánia, Cirkev na základe
tradície začína bezprostrednú prípravu na jej
prijatie v treťom ročníku základnej školy.
Treba mať na pamäti, že ide iba o orientačné
určenie veku dieťaťa. I mladšie dieťa, pokiaľ
je schopné vnímať a oľutovať vlastné hriechy,
môže pristúpiť k tejto sviatosti. Zoznam
detí, ktoré sa budú pripravovať na sviatosť
zmierenia a pokánia, pripravuje a potvrdzuje
kňaz vo farnosti v spolupráci s kaplánom,
katechétom a rodičmi. Priebeh tejto bezprostrednej prípravy je podobný s doterajšou
prípravou na prvé sväté prijímanie.
Ak ale tí, čo sú pred Cirkvou zodpovední
za výchovu dieťaťa, teda najmä rodičia, rozoznajú, že dieťa urobilo schválne vedomé zlo,
musia zamedziť dieťaťu prijímať Eucharistiu
a majú s ním bezprostredne začať s prípravou na prijatie sviatosti zmierenia a pokánia,
ku ktorej má dieťa pristúpiť čím skôr, ale
až bude skutočne pripravené. Táto situácia
môže byť skôr výnimočná, ale aj dnes existujú deti, ktoré vedome, dobrovoľne a úmyselne páchajú zlo, a to i v mladšom veku. Pod
vedomým zlom sa nechápu hriechy, ktoré
označujeme ako ľahké či všedné. Ak dieťa
nemalo v úmysle páchať zlo, nevyhľadávalo
ho, prípadne dobrovoľne nezotrvávalo v situáciách, ktoré nakoniec viedli k jeho páchaniu, nemožno hovoriť o vedomom zle. Zlo je
totiž v priamom rozpore s dobrom, s Božou
vôľou a každý človek, ktorý úmyselne pácha

vedomé zlo, sa stavia proti jeho vôli a proti
nemu samému. A to platí aj o dieťati.
A tak to, čo označujeme ako ťažký hriech,
nás i dieťa robí neschopnými prijať Eucharistiu, a tak sa zjednotiť s Kristom, pokiaľ tento
hriech nevyznáme a neoľutujeme. A to sa
deje práve vo sviatosti zmierenia a pokánia.
U detí takýmto vedomým zlom môže byť
napríklad šikanovanie, keď dieťa samo či
v kolektíve (čo ho neospravedlňuje) úmyselne ubližuje druhému dieťaťu s úmyslom
konať zlo. V rodinách sú rodičia niekedy
svedkami prílišnej a až zdraviu i životu nebezpečnej detskej žiarlivosti. Tá je, pokiaľ je
už konaná úmyselne a vedome, tiež priamo
proti Božej vôli, najmä ak jej následkom
došlo k poškodeniu zdravia či ohrozeniu
života druhého dieťaťa. Rovnako tu môžeme
zahrnúť aj tvrdošijnú vedomú neposlušnosť
voči rodičom, keď dieťa nielenže neposlúcha
rodiča, ale dokonca mu robí vedomé prieky,
prípadne hľadá spôsoby, ako mu úmyselne
ublížiť. Rodič práve počas večerného spytovania svedomia môže zistiť obdobný prečin
svojho dieťaťa, ktorý považuje za ťažký
hriech. Inokedy je to zrejmé priamo z bezprostredného správania sa dieťaťa.
Cirkev nemá v úmysle takéto dieťa trestať,
ale hľadí naň s láskou milosrdného Otca
a čaká na jeho návrat do spoločenstva s ním.
Tento návrat sa deje rovnako ako v prípade
ostatných veriacich cez sviatosť zmierenia a pokánia. Pre dieťa a jeho spásu i pre
svedomie rodičov a kňaza nie je správne
a vonkoncom nie dobré, aby sa táto sviatosť
zbytočne oddialila a dieťa tak žilo v stave bez
posväcujúcej milosti, teda v stave ťažkého
hriechu. V dnešnej rýchlej dobe môže dôjsť
k takým okolnostiam, ktoré zapríčinia smrť
dieťaťa ešte pred prijatím sviatosti zmierenia
a pokánia. Dieťa tak môže zomrieť v stave
oddelenia sa od Boha. Zároveň zbytočným
odkladaním tejto sviatosti sa vybuduje
v dieťati skúsenosť, že nemusí ísť po spáchaní ťažkého hriechu na sviatosť zmierenia
a pokánia, čo bude neskôr viesť k laxnému
prístupu k duchovnému životu.
Naopak, ak dieťa prijme sviatosť zmierenia a pokánia mimo pôvodne stanoveného
termínu spoločnej slávnosti, má možnosť
pochopiť dôležitosť a vážnosť svojho konania
i starostlivosti rodičov i Cirkvi o jeho dušu.
A hoci túto slávnosť už nemôžeme nazývať prvým svätým prijímaním (čo platí už
niekoľko rokov, keďže mnohé deti prijali
Eucharistiu pri krste), je okamihom nielen
prvého prijatia sviatosti zmierenia a pokánia, ale i prvého plne vlastného rozhodnutia
prijať Eucharistiu, a tak sa zjednotiť s Kristom. Tento okamih je tak svedectvom živého
cirkevného spoločenstva a oslavou Krista
žijúceho medzi nami a v nás.
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Hľadaj si priateľa, ktorý ťa bude mať rád takého, aký si!

Božie dieťa

Svätý Otec FRANTIŠEK
Krakov 30. júl 2016

Boh je priateľom mlčania. Všimnite si, že
príroda, stromy, rastliny a kvety rastú v tichu.
Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne
pohybujú. Aj my potrebujeme byť ticho, aby
sme sa mohli dotknúť duše.
Matka Tereza
udalosti
Bárka Juskova Voľa 057/449 02 90
gmcbarka.sk skolacentrum@centrum.sk
29. – 01.10. AŠAD – archieparchiálna škola
animátora dobrovoľníka
06. – 08.10. Kurz Filip. Vedie Peter Lipták &
tím. Veková kategória účastníkov je od 14
rokov.
20. – 22.10. AŠAD
GMPC Prešov, Hurbanistov 3
gmpc.grkatpo.sk gmpc@grkatpo.sk
UNIPAS Košice, Dominikánske nám. 2/A
unipas.grkatke.sk mraz.martin@grkatke.sk
UPeCe Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4
upc.uniba.sk jburdasj@gmail.com
Nedeľa 11.15 Liturgia pre vysokoškolákov
(od 17.09.)
Streda 20.00 Greko stretko (od 27.09.)
Sobota 19.00 Svätá liturgia (od 23.09.)
Spoveď: sobota (18.30), streda (po stretku)
23.09. Posviacka nového liturgického rúcha,
agapé
01.10. Cirkevnoslovanská liturgia, agapé
05.10. Slávnostné Veni Sancte, prezentácia
gréckokatolíckeho tímu
10.10. Začiatok veľkých duchovných cvičení
(do mája 2018)
13. – 15.10. Duchovná obnova (chata, Malé
Karpaty)
21.10. Zábavno-súťažný večer Greko párty
pre e-mladých
Zaujímavé aplikácie
Obľúbené stránky
Diskusné fóra
Štuchnutia
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Milí mladí, prišli ste do Krakova, aby ste stretli Ježiša. Aj evanjelium
nám hovorí o stretnutí medzi Ježišom a jedným človekom, Zachejom,
v Jerichu (porov. Lk 19, 1 – 10). Ježiš sa tam neobmedzuje na kázanie
alebo pozdravenie niekoho, ale chce – ako hovorí evanjelista – prechádzať mestom. Inými slovami, Ježiš túži priblížiť sa životu každého,
kráčať po našej ceste naplno, aby sa jeho a náš život skutočne stretli.
Dochádza tak k najprekvapivejšiemu stretnutiu, tomu so Zachejom,
šéfom mýtnikov, čiže vyberačov daní. Zachej bol teda bohatým kolaborantom nenávidených rímskych okupantov; využíval ľud a pre svoju
zlú povesť sa ani nemohol priblížiť k Učiteľovi. No stretnutie s Ježišom
mu mení život, ako sa to stalo a každý deň sa môže stať každému
z nás. Zachej však musel čeliť niekoľkým prekážkam, aby sa s Ježišom
stretol. Nebolo to pre neho ľahké. Musel prekonať niekoľko prekážok, minimálne tri, ktoré môžu niečo povedať aj nám.
Páči sa mi to

2

Komentáre

Zdieľať

Miroslav Bujdoš CSsR, redemptorista
Páči sa mi to . Odpovedať
Ježišovi sa postoj Zacheja natoľko pozdával, že zareagoval: „Dnes
musím byť v tvojom dome.“ Urgentné prípady neznesú odklad.
A slovíčko dnes Ježiš použil aj pri zločincovi na vedľajšom kríži:
„Ešte dnes budeš so mnou v raji”. Zachej chcel vidieť, ale asi
neplánoval rozhovor s Ježišom. Nedozvieme sa už, o čom sa
rozprávali, no nemyslím, že Zachej si vypočul celý rad výčitiek.
Žiaľ, mnohí duchovný život opierajú o analýzu svojich hriechov.
Prečo? Veď kresťanstvo nie je náboženstvom uctievania hriechu,
ale náboženstvom odpustenia v štýle odpúšťania Ježiša Krista.
Škoda, že takí ako Judáš, Herodes, Pilát nezatúžili vidieť Ježiša ako
Zachej, lebo boli z podobnej kategórie sebcov. Fakt, že „Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo“, sa v živote Zacheja
uplatnil. Verím, že tieto slová nájdu uplatnenie aj v našom živote
zakaždým, keď poblúdime.
Ivana Strelcová, vedúca oblastného centra Bárka v ZKSM
Páči sa mi to . Odpovedať
Aj my sa dennodenne stretávame s rôznymi ľuďmi. Či už neznámymi v autobuse, na ulici..., alebo známymi, napr. v práci, či
priateľmi a rodinou. Je na nás, či im prinesieme stretnutie s Ježišom formou úsmevu, povzbudivého slova, láskavého správania.
Zaujímajme sa o ľudí v našom okolí, o ich životy, starosti, ale aj
radosti. Buďme im priateľmi, na ktorých sa môžu obrátiť. Majme
teda otvorené srdce, a hlavne buďme tými, ktorí vyhľadávajú
Ježišovu spoločnosť v modlitbe, sviatostiach a pôste. Niekedy
bojujeme s prekážkami ako Zachej – máme nedostatok času, sme
uponáhľaní, nevieme sa stíšiť, tešiť sa z momentov a vecí, ktoré
mnohokrát berieme ako samozrejmosť. Dôležité však je vnímať
to, že Ježiš je tu a máme jedinečnú šancu sa s ním stretnúť a pozvať ho do našich sŕdc, domácnosti, rodiny...
Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov
BOŽIA SLUŽOBNICA ANNA KOLESÁROVÁ
Slúžila mu za svojho kratučkého života tak úprimne,
ako len vedela. Nemálo ľudí o tom vydalo svedectvo.
A slúži mu doteraz. Tisícky mladých o tom vydávajú
svedectvá i dnes.

Rieka života
Misijné spoločenstvo
štyridsiatich piatich už nie
veľmi mladých ľudí postupne prerástlo zo spoločenstva mladých a slobodných
do spoločenstva mladých
manželstiev a rodín.
Napriek zodpovednostiam
v rodine alebo práve pre ne
však stále pociťujú povolanie k misiám. Nie je jednoduché zladiť život doma
s obrovskými požiadavkami
evanjelizácie. Prináša to
napätie, ale o tom je život
laika v dnešnej Cirkvi. A tak
napriek všetkým starostiam
života cítia v sebe nehasnúci oheň.
Členovia spoločenstva prišli
na to, že chvála sa nedá naučiť. Nie je to o technikách
ani o dobrých piesňach.
Prichádza zhora a oni
do nej len vstupujú. Ak sa
snažia „vyrobiť“ zvelebenie
tu na zemi, je to umelé,
príliš zamerané na človeka
alebo technické vybavenie.
Nejaký čas to môže ľudí
ohurovať, ale skôr či neskôr
zacítia jeho prázdnotu. Ak
chvála vychádza z nás, je
príliš ovplyvnená tým, ako
sa cítime. Ak vstupujeme
do „rieky“, ktorá vyteká
spod trónu Baránka (Ez 47),
vtedy prežívame skutočnosť, ktorá nás presahuje,
napĺňa, oživuje, uzdravuje,
uvoľňuje. Po takých momentoch túžia aj ako Rieka
života.
V súčasnosti si ich môžete
vypočuť na CD nosičoch:
Smiem, Neopustíš, Dávam
všetko a Daj sa mi napiť.
Viac nájdete na www.
riekazivota.sk.

www.casopisslovo.sk

Juraj Danko ml.
foto: www.augustineinstitute.org
JJ

Ako plynie čas, je stále menej ľudí, ktorým
slovo sejba niečo hovorí. Nemyslím teraz
siatie nejakých kvetov alebo zopár druhov
zeleniny, ale sejbu obilia. Je to už niekoľko
generácií, čo sa v našich podmienkach tejto
činnosti venujú takmer výlučne poľnohospodári, kedysi združovaní v družstvách
a teraz na rôznych farmách. Ale rovesníci

mojich starých rodičov si ešte pamätajú,
ako zväčša v septembri vychádzali na svoje
polia a ručne siali pšenicu či iné obilie, aby
o rok v lete mali čo žať. A tí gazdovia, ktorí sa
nespoliehali iba na svoje sily, aj túto životne
dôležitú činnosť dávali do Božích rúk a pred
sejbou si nechali požehnať obilie na siatie,
na čo slúžil Poriadok požehnania záhradných
a iných semien.
Tento obrad sa odohráva na poli, kam
prichádza kňaz nesúc svätenú vodu. Pri zrne
určenom na siatie si oblieka epitrachil, otáča
sa na východ a požehnaním začína obvyklý

katechéza

Sejba

začiatok. Modlí sa štyri modlitby a kropí
svätenou vodou najprv pripravené zrno a potom i pôdu, do ktorej sa bude siať. Obrad je
ukončený tým, že kňaz rukou naberá zrno
a trikrát ho rozhadzuje na pole so slovami:
„V mene Otca i Syna, i Svätého Ducha.
Amen.“ Nato začínajú i ostatní prítomní
rozsievať v Pánovom mene.
Prvá kratučká modlitba je zameraná na samotné semená, ktoré kňaz dokonca konkrétne pomenúva. Zvoláva na nich zostúpenie
Svätého Ducha spolu s anjelmi, archanjelmi
a vybranými svätými, aby boli uchránené
od zlých červov a vtáctva. Záverečné zvolanie
to ešte umocňuje pripomienkou, aby sa to
všetko udialo na oslavu Božieho mena.
V poradí tretia modlitba je osobitne venovaná samotnej sejbe. Začína sa pripomienkou Božej štedrosti, z ktorej môžu byť i teraz
prinesené tieto semená. Pokračuje krásnym
svedectvom, že nie zem, ale Boh dáva život.
Je to vyjadrené takto: „Neodvažujeme sa ich
(semená) uzavrieť do bezduchého vnútra
zeme, kým najprv nevzhliadneme k tvojmu
majestátu, ktorý prikazuje zemi rodiť a dávať
semená za pokrm rozsievačovi. A teraz ťa
prosíme, Bože náš, vypočuj nás, ktorí sa
k tebe modlíme, otvor nám svoj dobrý, veľký
nebeský poklad a vylej svoje požehnanie.“
Modlitba síce pokračuje ďalej, ale i takýto úryvok nám možno pomôže trocha sa
zamyslieť, keď si v obchode budeme klásť
do košíka bochník chleba. Pripomenúť si ten
zástup ľudí, ktorí za tým všetkým stoja, ale
hlavne nezabudnúť na toho, bez ktorého by
nič z toho nebolo.

varovanie

Svedkovia Jehovovi – jehovisti
JJ

Antónia Haľková
V sedemdesiatych rokoch 19. storočia kazateľ
Charles Taze Russell (1852 – 1946) založil v Pensylvánii v USA skupinu pod názvom Bádatelia
Biblie. Takto začala vznikať náboženská spoločnosť Svedkovia Jehovovi, ktorej členovia sú známi najmä vytrvalou misijnou činnosťou z domu
do domu, očakávaním blízkeho príchodu konca
sveta a vierou v záchranu stáda v počte 144 tisíc
vyvolených ľudí, ktorí prejdú do neba a budú
vládnuť spolu s Kristom, zatiaľ čo „veľký zástup
iných oviec“ zostane na zemi.
Charles Russell ako sedemnásťročný nebol
spokojný s odpoveďami, ktoré mu poskytovali vtedajšie náboženské skupiny, preto
začal študovať Bibliu a domnieval sa, že zistil
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protirečenia s kresťanskou vieroukou. V roku
1874 vyhlásil, že od čias apoštolov nikto správne nepochopil Bibliu a Boh si ho vyvolil, aby
zhromažďoval pravých veriacich a doviedol ich
do Božieho kráľovstva, pričom spasení budú iba
tí, ktorí prijmú toto nové učenie. V roku 1879
začal vydávať časopis Sionská strážna veža.
Po Russellovej smrti prevzal vedenie skupiny
Joseph F. Rutheford a zmenil jej názov na Svedkovia Jehovovi. Jehovovými svedkami sa nazývajú preto, lebo majú svedčiť o Bohu Jehovovi
a o jeho kráľovstve.
V súčasnosti je pre svedkov Jehovových
hlavným zdrojom informácií časopis Strážna
veža, ktorý vychádza v 106 jazykoch. Laikom je
určený časopis Prebuďte sa! Svedkovia Jehovovi
sú často označovaní pojmom jehovisti, oni však
považujú tento výraz za hanlivý.
Podľa ich učenia Ježiš Kristus ako Boží sudca
čoskoro ukončí súčasnú vládu satana a nastolí

večný raj pre spravodlivých. Učenie opierajú
o Bibliu, ale jej výklad sa líši od kresťanského,
keďže si vytvorili svoj vlastný preklad Biblie, tzv.
Nový svetový preklad. Podľa nich kresťanské
cirkvi ovládol diabol, tvoria súčasť jeho viditeľnej organizácie, takže predstavujú antikrista.
Tvrdia, že Boh je len jedna osoba, neuznávajú
Najsvätejšiu Trojicu.
Svedkovia Jehovovi majú viac ako osem
miliónov členov po celom svete. Na Slovensku
patria medzi registrované cirkvi a náboženské
spoločnosti a hlási sa k nim viac ako 17 tisíc
ľudí. Zaregistrovaní boli v marci 1993 a hlavné
sídlo majú v Bratislave.
Svedkovia Jehovovi neoslavujú narodeniny,
Vianoce ani Veľkú noc. Nesmú prijať transfúziu
krvi, vykonávať vojenskú službu, vyjadriť spolupatričnosť k nejakej zástave alebo krajine. Svoju
literatúru tlačia v tlačiarňach, ktoré nazývajú Bétel. Tvrdia, že Ježiš zomrel na kole a nie na kríži.
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biblia

Dalila
Bola to filištínska špiónka, ktorá priviedla slávneho sudcu
Samsona ku skaze. Dalila nie je len obrazom negatívnej
ženy, ale nesie v sebe aj duchovné posolstvo. Biblia nás
pred ním varuje v 16. kapitole starozákonnej Knihy sudcov.
Martina Dihenečšíková
foto: upload.wikimedia.org
JJ

Sudca Samson
Samson bol Boží vyvolenec. Jeho narodenie
prišiel anjel zvestovať neplodným rodičom
až dvakrát – najprv Manueho manželke a potom aj Manuemu. Obom zvestoval to isté:
„Ale počneš a porodíš syna. Len si potom
dávaj pozor! Nepi ani víno, ani iný opojný
nápoj a nepožívaj nič nečisté! Lebo počneš
a porodíš syna, ktorého hlavy sa britva
nedotkne, chlapec bude zasvätený Bohu
od materského lona. A on začne vyslobodzovať Izrael z ruky Filištíncov.“
Chlapec po narodení dostal meno Samson – z hebrejčiny slnečný. Už zvestovaním
bolo povedané, že Samson bude nazirejcom.
Hebrejské slovo neder nazír znamená „sľub
odlúčenia“ alebo „zdržovania sa“. Nazirejský
sľub bol známy ešte pred Mojžišom. Predmetom sľubu bolo vždy niečo dovolené, ale
sľubujúci sa z lásky k Bohu toho dovoleného
zriekol na čas alebo na celý život. Kto sa
zaviazal sľubom, zasvätil sa priamo Pánovi.
Sľub mohli urobiť muž alebo žena, ale aj
rodičia za svoje deti ešte pred ich narodením.
Nazirejci sa zdržiavali opojných nápojov,
nechali si narásť vlasy a nesmeli sa znečistiť
dotykom mŕtvoly. Dĺžka Samsonových vlasov bola znakom jeho oddanosti Bohu.
Ženy ako slabosť
Samsonovým poslaním bolo vyslobodzovať Izrael z rúk Filištíncov, ktorí boli
úhlavnými nepriateľmi Izraela. Ich politická
jednota a vojenská moc boli pre Izrael ustavičným nebezpečenstvom. Samson vynikal
neobyčajnou silou, keď na neho zostupoval Pánov duch. Leva, ktorý ho napadol,
roztrhol vlastnými rukami. Dokázal roztrhať
reťaze, ktorými bol spútaný. Viackrát pobil
mnohých Filištíncov. No jeho slabosťou boli
ženy. Prvýkrát sa zamiloval do Filištínky
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z Tamnaty. Jeho rodičia namietali, keď si
ju chcel vziať za manželku, lebo Izraeliti si
nesmeli brať pohanky. A u nazirejca to bolo
v priamom rozpore so zasvätením sa Bohu.
Napriek všetkému sa s ňou oženil. U orientálcov sa počas svadobnej hostiny dávali
hádanky. Samsonova znela: „Z požierajúceho
vyšiel pokrm a zo silného vyšla sladkosť.“
Myslel tým na mŕtveho leva, v ktorého tele
bol roj včiel a med. Keď nik nevedel rozlúštiť
hádanku, nahovorili Filištínci jeho manželku, aby jej ju prezradil. Síce nechcel, ale
podľahol. Ona zas prezradila hádanku svojim krajanom. Samson sa rozhneval a odišiel
z vlastnej svadby. Keď sa po čase chcel k nej
vrátiť, zistil, že ju dali za ženu inému družbovi. To ho podnietilo k ešte väčšiemu hnevu
a pomste na Filištíncoch.
Keď raz zašiel Samson do Gazy k prostitútke, Filištínci číhali celú noc v mestskej bráne,
lebo ho chceli zabiť. On však vytrhol vráta
mestskej brány a na vlastných pleciach ich
vyniesol na vrch. Keďže im neustále unikal,
hľadali spôsob, ako by sa ho mohli zbaviť.

Osudná žena
Ten správny čas nastal, keď sa Samson opäť
zamiloval. Bola to žena z údolia Sorek –
Dalila. Zasa Filištínka. Láska k tejto žene
však mala fatálne následky. K Dalile prišli
filištínski náčelníci a vraveli: „Nahováraj ho
a vyzveď sa, v čom je jeho veľká sila, ako by
sme ho mohli premôcť a zviazať, aby sme
ho znemožnili. Dáme ti každý po tisícsto
šeklov striebra.“ Vzhľadom na úplatok Dalila
so špionážou súhlasila a vravela Samsonovi:
„Vyzraď že mi, v čom je tvoja veľká sila a čím
by ťa bolo treba zviazať, aby si bol znemožnený!“ Samson jej povedal: „Ak ma niekto
zviaže siedmimi čerstvými, ešte nevyschnutými šľachami, budem slabý ako ktorýkoľvek
človek.“ Dalila ho zviazala šľachami a skríkla:
„Filištínci idú na teba, Samson!“ On však
šľachy roztrhol ako nite. Ešte dvakrát sa mu
podarilo uniknúť z jej osídel, keď si namiesto
šliach vymyslel povrazy a sedem spletených

vrkočov. Dalila ho citovo vydierala: „Ako môžeš hovoriť, že ma miluješ? Veď tvoje srdce
nie je so mnou! Už tri razy si ma oklamal
a neprezradil si mi, v čom je tvoja veľká sila.“
Ale keď naliehala a unúvala ho, že sa mu
znechutil život až na smrť, otvoril jej celé
svoje srdce: „Britva sa ešte nedotkla mojej
hlavy, lebo som zasvätený Bohu od materského lona. Keby ma niekto ostrihal, moja
sila by odo mňa odišla, oslabol by som a bol
by som ako ktorýkoľvek človek.“ Keď videla,
že jej prezradil tajomstvo svojej sily, zradila
ho. Uspala ho na svojich kolenách a odstrihla
mu z hlavy sedem vrkočov. Keď znova skríkla, že idú Filištínci, prebudil sa a povedal si:
„Aj teraz vyviaznem ako predtým a strasiem
to zo seba.“ Nevedel totiž, že Pán od neho
odstúpil. Filištínci ho chytili, vylúpili mu
oči, odviedli ho do Gazy a uväznili. Vo väzení
musel v okovách točiť mlyn.

Samsonov charakter
Hoci anjel Samsonovo narodenie zvestoval
a jeho rodičia robili všetko pre to, aby ho
správne vychovali, možno si na jeho charaktere všimnúť aj množstvo negatívnych vlastností. Nie v každom prípade musí byť problematické dieťa výsledkom zlej rodičovskej výchovy. Samson bol neposlušný a rodičom klamal.
Nepovedal im pravdu o nečistom pôvode
medu, z ktorého jedol, dokonca ich aj ponúkol. Voči Filištíncom vyhľadával zádrapky, bol
násilnícky a pomstychtivý. Chvastal sa pred
nepriateľmi vlastnou silou a myslel si o sebe,
že je nepremožiteľný. Na rozdiel od sudkyne
Debory, ktorá po víťazstve nad nepriateľom
oslavovala Boha, Samson neoslavuje Boha, ale
samého seba: „Čeľusťou osľou – jednu hŕbu,
dve hŕby, čeľusťou osľou – tisíc mužov som
pobil.“ Jeho vášeň k ženám bola väčšia než
vášeň k Bohu. Keď svoje srdce otvoril Dalile,
vzdal sa nazirejského sľubu, pretože takto jej
dovolil ostrihať vlasy. Tvrdohlavo opakoval tú
istú chybu a nepoučil sa z nej. Už jeho filištínska manželka od neho vymámila rozlúštenie
hádanky a potom ho zradila. Dalila ho zradila
trikrát, no on jej napriek tomu otvoril celé
svoje srdce. Zahrával sa s ohňom a ani nepomyslel na to, že by sa mohol popáliť. Myslel
si, že vyviazne zo všetkého. Ale dovtedy sa
chodí s krčahom po vodu, kým sa nerozbije.
Aj Samson sa prerátal a vôbec si nevšimol, že
Pán od neho odišiel. Až keď ho po duchovnej slepote postihla aj telesná slepota, okovy
a väzenie.
Mohli by sme sa domnievať, že tento
príbeh sa nás vôbec netýka, že je aktuálny
len pre ľudí, ktorí odišli z kňazstva alebo
zasväteného života. Dalila je aktuálna pre
každého z nás. Treba poznať jej zvodnú taktiku, aby sme ani my neuviazli v jej osídlach.
Každý z nás je Božím vyvolencom – krstom
sme sa stali Božími deťmi. A tak ako Samson,
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Aj Samson takto rozmýšľal – že zasa vyviazne z maléru tak ako mnohokrát predtým. Ale
nevyviazol, hoci bol Božím vyvolencom.
Nie nadarmo nás Ježiš v modlitbe Otče náš
učil modliť sa: „Neuveď nás do pokušenia, ale
zbav nás zlého.“ Ani dvanásti apoštoli neboli
imúnni. V rozhodujúcej chvíli v Getsemani zaspali a ani hodinu nevládali bdieť so
svojím Majstrom. Preto Ježiš napomína:
„Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“
(Mt 26, 41) Sväté písmo nás na mnohých
miestach vyzýva k bdelosti: „Buďte triezvi
a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako
revúci lev a hľadá, koho by zožral.“ (1 Pt 5, 8)
Ak nebdieme, duchovne spíme. Duchovný
spánok = vlažnosť. A vlažný kresťan je najhorší kresťan. Horúci kresťan horí vášňou pre
plnenie Božej vôle, studený má predpoklad
činiť pokánie a nanovo sa zapáliť. Ale vlažný
iba navonok plní minimum „povinností“
a netúži meniť svoje srdce, postoje a správanie, pretože je spokojný sám so sebou. Myslí
si o sebe, že je v poriadku, ale je taký slepý,
že ani nevidí, že Pán od neho odišiel. Preto
Božie slovo hovorí: „Poznám tvoje skutky, že
nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol
studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani
horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst.“
(Zjv 3, 15 – 16) A pokiaľ si namýšľame, že my
vlažní nie sme, dovoľme Bohu nás napomenúť: „Kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor,
aby nepadol!“ (1 Kor 10, 12)
aj my máme nielen dobré, ale aj zlé povahové
vlastnosti a väčšiu náchylnosť k určitému
hriechu. Nemusia to byť len ženy/muži.
Cirkev učí o siedmich hlavných hriechoch,
do ktorých osídel najčastejšie upadáme –
pýcha, závisť, hnev, smilstvo, lakomstvo, obžerstvo, lenivosť (duchovná znechutenosť).
Každé pokušenie je našou osobnou Dalilou,
ktorá nás môže priviesť do skazy.

Charakter Dalily
Navonok vyzerá krásne a príťažlivo. Nikto by
od nej žiadne nebezpečenstvo neočakával.
V skutočnosti je to špiónka duše, ktorá vypočítavo sleduje iba svoj vlastný cieľ, ktorým
je chamtivosť. Využíva Samsonovu slabosť
na vlastné obohatenie. Klame a pretvaruje
sa. Falošne sa zahráva so Samsonom a vážne
veci prekrýva humorom. Citovo vydiera, je
dotieravá, neúnavná a nevzdáva sa. Keď už
dosiahne to, čo si zaumieni, berie úplatok
a zrádza. Strihá vlasy a oslabuje Pánovho
vyvoleného. Je logické, že stretnutie takýchto
charakterov, v ktorých sa ani jeden nechcel
podriadiť Bohu a vykročiť cestou pokánia, sa
nemohlo skončiť ináč než tragédiou.
Dalila predstavuje mocnosť, ktorá útočí
na Pánových služobníkov. Aj démon, keď nás
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chce chytiť do osídiel hriechu, používa túto
taktiku. Ponúka veci, ktoré sú pre nás také
krásne a príťažlivé, že v nich nevidíme hrozbu. Tento špión našej duše sleduje iba jediný
cieľ. Tým je nenávisť voči človeku a túžba priviesť ho tam, kde sa aj on sám ocitol – do večného zatratenia. Každého človeka pokúša
najmä v oblastiach, ktoré sú jeho najväčšou
slabosťou. Diabol je najväčší klamár a otec
lži. Zosmiešňuje a bagatelizuje vážne veci
a našu pozornosť upriamuje na veci, ktoré sú
pre večný život nepodstatné. Môže vydierať,
byť dotieravý, neúnavný a nikdy sa nevzdáva.
Keď mu otvoríme srdce, vtedy nemilosrdne
zrádza a ostrihá aj naše vlasy.
Čo predstavujú vlasy? Zdroj našej duchovnej sily a oddanosti Pánovi, ktorým
je v prvom rade naša každodenná osobná
modlitba, sviatosť zmierenia, svätá liturgia
a Eucharistia, Božie slovo, pôst a poslušnosť
učeniu Cirkvi. To je našich sedem vrkočov,
ktoré chce Dalila ostrihať. No na to, aby
uskutočnila svoj zámer, potrebuje nás uspať
na svojich kolenách. Tak ako Samsona. Keďže veľmi dobre pozná zdroj našej duchovnej
sily, snaží sa nás presvedčiť, že nemusíme
tak „fanaticky a horlivo“ využívať prostriedky
spásy, a „preháňať“ to so svätosťou, veď napokon sa nám hriech aj tak akosi „prepečie“.

Aký bude náš koniec?
Samsonovi vo väzení vlasy trocha podrástli. Keď Filištínci konali slávnosť na počesť
boha Dagona, zišli sa v dome vo veľkom
počte a chceli sa pobaviť na Samsonovi.
Ten sa celou silou zaprel do stĺpov, kým sa
dom na všetkých nezrútil. Svoje poslanie
síce naplnil, ale zomrel spolu s nepriateľmi
v ruinách. Treba si všimnúť, že hoci ženy boli
od mladosti Samsonovu slabosťou, Dalila ho
priviedla ku skaze až po dvadsiatich rokoch
úspešného vykonávania úlohy sudcu Izraela.
A hoci anjel Samsonovi predpovedal výnimočnú životnú cestu a Samson sa skutočne
zaskvel ako slnko, napokon spadol a zhasol
ako hviezda. Jeho koniec bol tragický. Teda
nie je podstatné, aký skvelý bol začiatok
nášho vzťahu s Bohom, ani to, koľko rokov
sme pre Boha „pracovali“ a čo všetko sme
pre neho „urobili“. Oveľa dôležitejšie je,
aký bude náš koniec – či zostaneme horliví
a verní Bohu, alebo podľahneme Dalile.
Povzbudzujme sa navzájom k bdelosti, aby
sme nezaspali na jej kolenách. Prosme Máriu
a všetkých svätých v nebi, ktorí zostali verní
až do konca, o ich príhovor za našu bdelosť,
živú vieru a hlavne vytrvalosť, pretože len
„ten, kto vytrvá do konca, bude spasený“
(Mk 13, 13b).
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slovo o ikone

Ikony Bohorodičky
Milan Gábor
foto: i.mycdn.me
JJ

Armatijská ikona Bohorodičky
(aрматійская, aмартійская alebo
aмастрійская)
Predstavuje Bohorodičku s dieťaťom Kristom, v ikonografickom type po gr. eleusa,
po rus. yмиленіе – nežná. Ježiš však nesedí
v náručí Božej Matky, ale stojí na jej ľavom
kolene s mierne pootočenou hlavou k svojej
rodičke. Pravou rukou ju nežne objíma okolo
krku a Matka ho zas pridržiava dlaňou pravej
ruky za jeho pravú ruku pokrčenú v lakti.
Pôvod ikony siaha do dávnej minulosti.
Spája sa s Konštantínopolom, s jeho miestnou časťou zvanou Armateby, pomenovanou
podľa istého Armatea, vojenského hodnostára a synovca tyrana cisára Baziliska (475
– 476) a súčasníka cisára Zenona (474 – 491).
Ikona mala byť spätá s chrámom alebo monastierom, ktorý sa v tej časti mal nachádzať.
Tak názov ikony, ako aj jej výraz si boli
natoľko blízke s ikonou, ktorá sa našla
v amastrijskom monastieri postavenom

na brehu Čierneho mora (v súčasnosti Amastra v Turecku), že
ju začali považovať za tú istú.
Podľa S. Bulgakova je pamiatka
tejto ikony ustanovená na Prvú
pôstnu nedeľu – v deň víťazstva ochrancov
a zástancov svätých ikon tzv. ikonodulov
(ikonoklastov) nad ikonoborcami. Naopak,
J. Charkiewicz uvádza tri dátumy pamiatky
tejto ikony: 17. január, 21. január a 17. august.

Ackurská ikona Bohorodičky
(aцкурская)
Podľa tradície je kópiou Rukou neutvoreného obrazu Bohorodičky. Legenda hovorí, že
obraz sa objavil na doske, ktorej sa dotkla
Božia Matka v prítomnosti sv. apoštola
Andreja. Ten sa aj s ikonou vybral do Ibérie
(Gruzínsko) ohlasovať Božie slovo a vieru
v Krista. Ikona sa v Ibérii stala žriedlom
mnohých uzdravení a zázrakov, o ktorých
hovorí aj gruzínska kronika Kartlis Cchovreba. Jeden zo zázrakov sa udial v Samcche,
kde miestni obyvatelia, ktorí uverili v Krista,
poprosili apoštola o kópiu divotvornej ikony.
Apoštol Andrej zobral bežnú dosku a priložil
ju na divotvornú ikonu Rukou neutvoreného

z cirkevného práva

Podávanie Eucharistie deťom
JJ

Jozef Miňo
Rada hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris
na Slovensku na svojom zasadnutí v Prešove 11.
apríla 2017 prijala rozhodnutie od 1. septembra obnoviť starobylú prax eucharistického
prijímania detí po krste až do veku, v ktorom sú
schopné vedome rozlišovať. Obnovenie spoločného vysluhovania všetkých troch iniciačných
sviatostí (krst, myropomazanie a Eucharistia)
je návratom do prvého tisícročia kresťanstva,
počas ktorého boli tieto tri sviatosti udeľované spolu tak na kresťanskom Východe, ako
aj na Západe. Udeľovanie Eucharistie po prijatí krstu a myropomazania v prvotnej Cirkvi
vychádzalo z faktu jednoty a neoddeliteľnosti
sviatostí iniciácie. Prijatie Eucharistie následne
po krste a myropomazaní zavŕšilo proces plného prijatia novopokrsteného do Cirkvi. Obno-
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venie tejto starobylej praxe sa opiera o učenie
Cirkvi. Druhý vatikánsky koncil v dokumente
Orientalium Ecclesiarum (Dekrét o východných katolíckych cirkvách) v bode 12 hovorí:
„Posvätný všeobecný cirkevný snem potvrdzuje
a schvaľuje dávnu sviatostnú disciplínu, ktorá
jestvuje vo východných cirkvách, ako aj spôsob,
akým sa sviatosti slávia a vysluhujú, a želá si
obnoviť túto prax, kde je to potrebné.“ Obnoviť
túto prax vyzýva aj Kódex kánonov východných cirkví. V kánone 697 hovorí: „Sviatostné
uvedenie do tajomstva spásy sa naplňuje
prijatím božskej Eucharistie, a preto sa božská
Eucharistia má veriacemu v Krista udeliť čo
najskôr po krste a myropomazaní podľa noriem
partikulárneho práva vlastnej cirkvi sui iuris.“
Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov Kódexu kánonov východných cirkví, ktorú
Kongregácia pre východné cirkvi publikovala 6.
januára 1996, v bode 51 hovorí: „Eucharistia je
chlebom života a deti sa ním majú živiť stále,
totiž od krstu aj naďalej, aby mohli duchovne

obrazu Bohorodičky.
V tej chvíli sa na doske zázračne objavila
jej kópia, ktorá bola
umiestnená v neveľkej kaplnke v meste
Ackuri. Od názvu
tohto mesta získala
nová ikona aj svoje
pomenovanie Ackurská ikona Bohorodičky. V 80. rokoch 13.
storočia bolo v Ackuri zemetrasenie, počas
ktorého sa zrútil katedrálny sobor. V jeho
ruinách sa nachádzala aj divotvorná ikona,
ktorej sa nič nestalo. V roku 1545 gruzínsky
kráľ Imeretii Bagrat III. po jednom z vojenských ťažení preniesol ikonu z chrámu
v Ackuri do mesta Cichisdzvari (západne
od Ackuri). Krátko nato jeho syn kráľ Juraj
II. preniesol ikonu do mesta Imeretii. Tu sa
ikona uchovávala v monastierskom Chráme
Narodenia Bohorodičky v Gelati, ktoré bolo
náboženským a kultúrnym centrom stredovekého Gruzínska. Uctieval ju nielen zbožný
ľud, ale aj panovníci, ba prichádzali aj mnohí
ľudia zo širokého okolia, aby jej vzdali úctu.
V tomto monastieri sa ikona nachádzala až
do roku 1952, keď bola prenesená do Gruzínskeho štátneho múzea histórie umenia v Tbilisi. Ikona s rozmermi 38 x 46 cm zobrazuje
Bohorodičku typu hodigitria s dieťaťom Kristom sediacom na jej ľavej ruke. Zdobená je
zlatým okladom – rizou, drahými kameňmi
a perlami. Svoj sviatok slávi 15. augusta.

rásť. Spôsob ich účasti na Eucharistii bude
zodpovedať ich schopnosti: najprv bude odlišná
od účasti dospelých, nevyhnutne bude menej
vedomá a menej rozumová, ale postupne sa
skrze milosť a pedagógiu sviatosti rozvinie, aby
rástla ,až do stavu dokonalosti a úplnej zrelosti
v Kristovi‘ (Ef 4, 13). Sviatosť je dar, ktorý vždy
pôsobí účinne, ale vždy iným spôsobom, pretože i osoba je vždy iná. Osobitné slávenia, ktoré
zodpovedajú jednotlivým etapám ľudského
rastu, môžu azda byť nejako užitočné pre pedagógiu viery a sprevádzať povinnú katechézu
detí a mládeže, ale musí byť jasné, že iniciácia
do Kristovho tajomstva je úplná už od prijatia
prvých troch sviatostí.“ Inštrukcia ďalej hovorí,
že bude úlohou kompetentných autorít prijať
vhodné úpravy na návrat k pôvodnej praxi a vypracovať normy, ktoré najlepšie zodpovedajú
vlastnej tradícii. Gréckokatolícka cirkev sui iuris
na Slovensku obnovením podávania Eucharistie
deťom realizuje inštrukcie Druhého vatikánskeho koncilu, Kódexu kánonov východných
cirkví, ako aj príslušných smerníc Kongregácie
pre východné cirkvi, ktoré východných katolíkov
pobádajú k návratu k svojim duchovným a liturgickým prameňom.
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Prepodobný Eumenios Divotvorca
Čítania: Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Lk 3, 19 – 22, zač. 10
Len čo vystúpili z lode, ľudia ho hneď spoznali. (Mk 6, 54)
Raz, keď som bol na dovolenke v oblasti, kde by som nepredpokladal,
že stretnem niekoho zo Slovenska, ma oslovil mladý muž so slovami,
ktoré ma veľmi prekvapili, ale aj potešili. Spoznal ma. Hneď vedel
zaradiť, do ktorej rodiny patrím. Mladý muž ma oslovil, lebo ma
spoznal podľa reči. No vzápätí som zažil šok, keď sa na autobusovej
zástavke bavili dve dievčatá zo Slovenska a boli veľmi vulgárne. Bavili
sa s istotou, že ich nikto nepozná a nerozumie im. Ježiša spoznali,
len čo vystúpil z lode. Podľa čoho by mohli spoznať, že my sme
kresťania?
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá
antifóna sviatku a tretia každodenná s pripivom sviatku). Po vchode
Poďte... za nás ukrižovaný... Tropár zo sviatku, Sláva, I teraz, kondák
sviatku. Ostatné zo sviatku. Namiesto Svätý Bože sa spieva Tvojmu
krížu. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne
sviatku. (HS: 270; PZ: 241; HP: 257)

UTOROK 19. september

Mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont
Čítania: Ef 5, 20 – 26, zač. 230; Lk 3, 23 – 4, 1, zač. 11
Tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko. (Mk 7, 6)
Možno ste sa už mnohí stretli s tým, že vám niekto niečo hovorí,
a pritom sa vám nedíva do očí. Tento postoj vyžadujeme, keď sa
chceme presvedčiť o tom, či hovorí pravdu. Hovorí sa, že len veľmi
málo ľudí sa dokáže pozerať do očí, a pritom klamať. Je to znak toho,
že vonkajší prejav nie je v súlade s vnútrom. Boh však vidí do nášho
srdca. Keď hovoríš niečo Bohu, nehovor slovami, ale srdcom.
Liturgia: všetko ako 18. septembra

STREDA 20. september

Veľkomučeník Eustatios a spoločníci
Čítania: Ef 5, 25 – 33, zač. 231; Lk 4, 1 – 15, zač. 12 (radové); Ef 6, 10 –
17, zač. 233; Lk 21, 12 – 19, zač. 106 (muč.)
Človeka poškvrňuje to, čo z človeka vychádza! (Mk 7, 20)
Ľudské srdce pumpuje krv do celého tela. Najprv nasaje a potom
vytlačí von. Ak by jedna z týchto dvoch činností zlyhala, srdce
by prestalo plniť funkciu. Alebo by nemalo čo vytlačiť, alebo by
prasklo z nasávania. Ježiš hovorí o tom, že to, čo z nás vychádza, nás
poškvrňuje. Nezabúdajme však aj na to, čo do nás vchádza. Nie cez
ústa, ale cez oči, sluch, našu myseľ... Ak si dennodenne v prostredí,
kde sa ohovára, klame a preklína, určite to nasaješ do seba a potom to
budeš ponúkať ďalej.
Liturgia: všetko ako 18. septembra

ŠTVRTOK 21. september

Zakončenie sviatku Povýšenia svätého Kríža
Čítania: Ef 5, 33 – 6, 9, zač. 232; Lk 4, 16 – 22a, zač. 13
V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov... (Ef
1, 7)
Veľakrát som si všimol, že keď sa nedarí, sú problémy, ťažkosti, isté
straty, tak si často povieme: „Už dosť! Viac už nevládzem.“ No ešte
som nepočul, aby niekto hovoril to isté, keď sa darí, keď je zisk.
Nepočul som hovoriť: „Už dosť, Bože, veď mám nadostač všetkého!“
Asi je to čosi prirodzené v nás. Myslím si, že je to dobré. Sme totiž
stvorení pre večnú prítomnosť s Bohom, ktorý je prameňom všetkého
šťastia a každej dobroty. A tá nás bude napĺňať donekonečna v nebi.
V Kristovi máme vykúpenie a odpustenie hriechov, to stačí na to, aby
sme zabojovali o nekonečné šťastie.
Liturgia: všetko ako 18. septembra
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na každý deň

PONDELOK 18. september

PIATOK 22. september

Hieromučeník Fókas
Čítania: Ef 6, 18 – 24, zač. 234, Lk 4, 22 – 30, zač. 14 (radové); Hebr 4,
14 – 5, 10, zač. 311; Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (sv.)
Koľko máte chlebov? (Mk 8, 5)
Ježiš nikdy nedáva zbytočné otázky ani príkazy, odporúčania. Jeho reč
je jasná, výstižná a povzbudzuje človeka konať. Ani pri tejto otázke
nečaká odpoveď, lebo ju pozná, ale aktivizuje učeníkov. Sú veci,
ktoré Boh „nevie“ spraviť sám v našom živote, a preto potrebuje našu
spoluprácu. Denne nám dáva nové otázky či výzvy, aby nás nabádal
k činnosti a spolupráci. Otázka, koľko máš, môže znamenať aj to,
koľko si ochotný dať či spraviť, alebo obetovať. Môže to byť aj podnet
k tomu, aby si už konečne konal, a nie sa iba vyhováral.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 23. september

Počatie Jána Krstiteľa
Čítania: 1 Kor 15, 39 – 45, zač. 162; Lk 4, 31 – 36, zač. 15 (radové); Gal
4, 22b – 31, zač. 210b, Lk 1, 5 – 25, zač. 2 (Predchodcovi)
Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. (Mt 24, 42)
Ľudská ľahostajnosť často býva prekážkou aj najväčšej horlivosti.
Mnohí sme už na vlastnú ľahostajnosť doplatili. Prišli sme o zisky,
výhodné postavenie, pozície alebo skutočných priateľov, či úspešné
zavŕšenia našich úsilí. No nič sa nemôže porovnať s tým, ak človek
zanedbá prípravu na stretnutie s Kristom. Nezanedbávajme dôležité
veci kvôli malichernostiam.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z Počatia,
Sláva, kondák z Počatia, I teraz, podľa predpisu. Ostatné Jánovi Krstiteľovi (HS: 155, 277; PZ: 109, 248; HP: 110, 261)

NEDEĽA 24. september

Šestnásta nedeľa po Päťdesiatnici
Prvomučenica a apoštolom rovná Tekla
Čítania: 2 Kor 9, 6 – 11, zač. 188; Lk 5, 1 – 11, zač. 17
Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. (Mt 25, 14 – 15)
Kto z nás by radšej nedostával, ako dával? Mnoho vecí, ktoré robíme,
sa týkajú práve zisku. Aj na otázku, prečo to robíme, zvykneme
odpovedať: „Preto, lebo mám z toho úžitok, zisk či radosť.“
Robiť veci bez toho, aby mali nejaký osobný prínos, sa nám zdá
nezmyselné. Chvála Bohu, že sú aj takí, ktorí nerobia veci pre
vlastný úžitok či zisk, ale pre úžitok druhým, a sami z toho „nemajú
nič“. A prečo? Lebo uverili a sú presvedčení o tom, že Boh má moc
odplatiť každý dobrý skutok urobený z lásky a nie zo ziskuchtivosti.
Sluhovia, ktorým bol rozdelený majetok, sa možno v snahe o jeho
zveľadenie chceli zapáčiť svojmu pánovi alebo jednoducho majetok
zveľadili v nádeji, že oni sami z toho budú mať nejaký zisk. V tomto
prípade sa im usilovnosť vyplatila. Posledný sluha vrátil to, čo dostal,
aby neukrivdil svojho pána, a nebol za to odmenený. Nechcel zisk?
Nevidel zmysel v tom, že treba zveľadiť to, čo dostal? V podstate
neurobil nič zlé, lebo vrátil to, čo dostal. Nič si z toho neponechal.
Ale verdikt pána je jasný: „Zlý a lenivý sluha.“ Byť ziskuchtivý
je prirodzené, je to v každom z nás. Ale táto úžasná vlastnosť je
ponížená iba na majetok, moc, slávu či kariéru. Málo sa usilujeme
o zisky pre večný život, tie, ktoré nám prinesú nekonečné zúročenie.
Dostali sme rôzne dary a raz sa nás Darca bude pýtať, ako sme ich
využili. A istotne to nebudú len tisíce či milióny v eurách, ale aj tisíce
či milióny v mene, ktorá platí iba v nebi. Hľadajme spôsoby, ako
zarábať pre večnosť tak horlivo, ako to často robíme pre okamžité
zisky tu na zemi.
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Liturgia: 7. hlas. 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 25. september

Prepodobná Eufrozínia
Čítania: Flp 1, 1 – 7, zač. 235; Lk 4, 38 – 44, zač. 16
Čo chceš, aby som ti urobil? (Mk 10, 51)
Slepý Bartimej nemal veľa možností, ako tráviť deň. Sedel na kraji
zrejme veľmi frekventovanej cesty a žobral. Od nikoho nežiadal
uzdravenie, skôr prosí o peniaze či jedlo. Možno sa už stretol
s Ježišom, ale vtedy ho možno nepoznal alebo o ňom nič nepočul.
Dnes má možnosť, ktorú chce každopádne využiť. Teraz alebo nikdy!
Nedá sa odradiť tými, ktorí ho okrikujú. Od Ježiša si pýta to, čo
od nikoho predtým. Ak máš pevnú vieru, tiež budeš vedieť, čo a ako si
to vypýtať u Ježiša.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 26. september

Odchod do večnosti apoštola a evanjelistu Jána Teológa
Čítania: 1 Jn 4, 12 – 19, zač. 73b; Jn 19, 25 – 27; 21, 24 – 25, zač. 61 (sv.);
Flp 1, 8 – 14, zač. 236; Lk 5, 12 – 16, zač. 18 (rad.)
Vy ste z neho urobili lotrovský pelech! (Mk 11, 17)
Ako kňaz som sa viackrát stretol s tým, že pri presadzovaní zmeny
bolo teba istý čas počkať. Odmietanie zmeny bolo skoro vždy
podložené jediným argumentom: „Vždy to tak, otče, bolo.“ Aj
v Jeruzalemskom chráme to tak bolo. Možno nie vždy, ale istotne
dlhé roky či desaťročia. Všetci boli spokojní, každý si prišiel na svoje,
každý z toho dačo mal. To, že sa to dialo na mieste, kde to nemalo
byť, nebolo dôležité. Až kým neprišiel Ježiš a nezačal robiť „poriadky“.
Možno aj v tvojom živote sú dlhotrvajúce zvyky či tradície, ktorých sa
nechceš vzdať, a veľmi ti ubližujú v napredovaní. Neboj sa, Ježiš si vie
s nimi poradiť, len mu dôveruj a pusť ho do svojho života.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 278; PZ: 249; HP: 262)

STREDA 27. september

Mučeník Kallistrat a jeho spoločníci
Čítania: Flp 1, 12 – 20a, zač. 237; Lk 5, 33 – 39, zač. 21
Keď niekto povie tomuto vrchu zdvihni sa a hoď sa do mora
a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu. (Mk 11, 23)
Kto by chcel premiestňovať vrchy? Myslím si, že máme iné,
dôležitejšie prosby smerujúce k Ježišovi ako prenášanie vrchov. Ježiš
nás však chce ubezpečiť, že ak pri svojej prosbe nezapochybujeme, je
ochotný splniť možno až absurdné veci. Často nevieme, o čo máme
prosiť. Prosíme o zdravie, úspech, kariéru, uznanie, jednoducho
„normálne veci“. A možno sme zabudli najprv prosiť o vieru alebo
čisté srdce, ktoré za všetkým uvidí Boha.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ:
111; HP: 112)

ŠTVRTOK 28. september

Prepodobný vyznávač Charitón
Čítania: Flp 1, 20b – 27a, zač. 238; Lk 6, 12 – 19, zač. 23 (radové); 2 Kor
4, 6 – 15, zač. 176; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (prepod.)
Kto ti dal právomoc, aby si to robil? (Mk 11, 28)
Istotne každý zažil situáciu, keď sa zámerne vyhýbal odpovedi.
Jednoducho odpovedať v danej chvíli by bolo nevýhodné. A tak si
zvolíme inú možnosť alebo klamstvo, alebo mlčanie. A pritom si
myslíme, že nič zlé sme nespravili. Ježiš v postojoch a učení vždy stojí
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pevne na strane pravdy, aj keď to v niektorých okamihoch bolo pre
neho absolútne nevýhodné. Nebojí sa pomenovať veci také, aké sú.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 279; PZ: 251; HP: 264)

PIATOK 29. september

Prepodobný Kyriak Pustovník
Čítania: Flp 1, 27 – 30; 2, 1 – 4, zač. 239; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (rad.);
Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (sv.)
Mal ešte kohosi, svojho jediného, milovaného syna. (Mk 12, 6)
Kto z nás by postupoval tak ako človek, ktorý vysadil vinicu? Poslal
jedného sluhu, ďalšieho, potom ďalšieho a ešte mnoho iných. Pri
prvej negatívnej skúsenosti príde možno ešte jeden pokus. A možno
ešte jeden, a stačilo. Pohár trpezlivosti pretečie. No pán vinice ide ešte
ďalej. Neposiela ďalších sluhov, ale to najcennejšie, čo má – vlastného
syna. Zdá sa nám to absurdné? Jedine Boh to urobil. Pre našu spásu.
Je ochotný opakovať svoje pokusy, aby si získal naše srdcia.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 30. september

Hieromučeník Gregor Arménsky
Čítania: 1 Kor 15, 58 – 16, 3, zač. 164; Lk 5, 17 – 26, zač. 19 (rad.); 1 Kor
16, 13 – 24, zač. 166; Mt 24, 42 – 47, zač. 103 (sv.)
Múdre si vzali s lampami aj nádoby s olejom. (Mt 25, 4)
Koľkokrát si povieme, že keby sme ešte chvíľku počkali, keby sme ešte
dostali jedinú šancu...? Mrzí nás to, že pre jedinú zanedbanú vec sme
prišli o veľké hodnoty. Jedna ponúknutá šanca môže zachrániť vzťah,
rodinu, manželstvo. Nevziať si olej do lámp bolo nerozumné, aj keď
sa zdalo, že to bola maličkosť. No stálo ich to miesto pri ženíchovi.
Nepremárnime žiadnu príležitosť, aby nás nič nezaskočilo.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ:
115; HP: 115)

NEDEĽA 1. október

Sedemnásta nedeľa po Päťdesiatnici
Presvätá Bohorodička Ochrankyňa
Čítania: 2 Kor 11, 31 – 12, 9, zač. 194; Lk 6, 31 – 36, zač. 26 (rad.); Hebr
9, 1 –7, zač. 320; Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54 (sviatku)
Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš. (Mt 15, 28)
Čo všetko sme si schopní všimnúť hoci len pri jednej návšteve
nedeľnej liturgie v chráme. Ten sedel na inom mieste ako obyčajne,
tamtá mala také šaty, tá zas taký účes, ten sa správal tak, tamten
zase onak. Ak v tom zbadáme, že sa niekto sústredí na modlitbu
a skutočne prežíva liturgiu, tak si možno pomyslíme, že je svätuškár,
ktorý sa navonok pretvaruje. Veď to možno poznáme aj z vlastných
skúseností. Za Ježišom prichádza žena – pohanka. Mnohí ňou
opovrhli. Bola taká dotieravá, že to apoštolov zrejme dopálilo:
„Vypočuj ju, lebo za nami kričí...“ A tu Ježiš začína odhaľovať to, čo
si všíma na nás. Vidí jej vieru, a preto je jej dcéra uzdravená. Skúsme
si pri ďalšej našej návšteve chrámu všimnúť hlavne prítomnosť Boha
a pýtať sa: „Pane, čo vidíš v mojom srdci, čo by sa ti zapáčilo?“
Liturgia: 8. hlas. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu a zo sviatku, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, zo sviatku. Ostatné
z hlasu a zo sviatku. Myrovanie (HS: 152, 281; PZ: 252, 106; HP: 265,
107)

PONDELOK 2. október

Hieromučeník Cyprián
Čítania: Flp 2, 12 – 16a, zač. 241; Lk 6, 24 – 30, zač. 25
Ján karhal tetrarchu Herodesa... (Lk 3, 19)
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Chcelo to guráž ísť proti veľkému Herodesovi. Verejne ho karhať
za jeho správanie. Nebol to však politický boj. Tu išlo o prirodzenú
reakciu toho, kto bol svätec a žil Boží život, a hriechu. Ak aj ty
žiješ svoj život s Bohom, potom sa ti istotne znepáči vlastný hriech
a nebudeš ľahostajný ani k hriechom okolo seba.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 3. október

Hieromučeník Dionýz Areopagita
Čítania: Flp 2, 16b – 23, zač. 242; Lk 6, 37 – 45, zač. 27 (rad.); Sk 17, 19
– 28a, zač. 40b; Mt 13, 44 – 54, zač. 55 (sv.)
... a bol, ako sa myslelo, syn Jozefa, ktorý bolo synom Héliho... (Lk
3, 23)
Ježiš ako človek nám ukazuje svoju božskú moc a ako Boží Syn zjavuje
svoje človečenstvo. Aj preto námietky, že Boh je vzdialený od človeka
a mnohokrát nechápe to, čo človek prežíva, absolútne neobstoja. Boh
tým, že sa stal človekom, dokonalo chápe naše pocity, túžby, starosti
či bolesti. Boh nám dobre rozumie a je vždy pripravený vyjsť nám
v ústrety.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ:
109; HP: 110)

STREDA 4. október

Hieromučeník Hierotej
Prepodobný František Assiský
Čítania: Flp 2, 24 – 30, zač. 243; Lk 6, 46 – 49; 7, 1, zač. 28
... a štyridsať dní ho diabol pokúšal. (Lk 4, 1)
V Knihe Sirachovcovej sa hovorí: „Syn môj, ak sa chystáš slúžiť Bohu,
priprav sa na skúšku.“ (porov Sir 2, 1) Ježiš svojím životom plnil vôľu
svojho nebeského Otca, a preto ani on neunikol pokušeniu. Diabol
mal tú odvahu či skôr drzosť pokúšať aj jeho. Našepkáva človekovi,
aby nedôveroval Bohu a aby sa od neho vzdialil, či dokonca sa
Boha bál. Je to jeho zákerná taktika. Ponúka nám nasýtenie, moc,
nezávislosť a falošnú slobodu, len aby nás uistil, že nič iné nám už
netreba. Služba Bohu je vždy spojená s odrážaním jeho útokov.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ:
111; HP: 112)

ŠTVRTOK 5. október

Mučenica Charitína
Čítania: Flp 3, 1 – 8, zač. 244; Lk 7, 17 – 30, zač. 31
Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal.
(Lk 4, 16)
Koľko všelijakých zvykov a zlozvykov má každý jeden z nás.
Po niekoľkých nevydarených pokusoch niečo zmeniť k lepšiemu
rezignujeme. Sú však aj zvyky, ktoré nepovažujeme za zlé, a pritom
nám bránia rásť v duchovnom živote. Mnoho veriacich sa spovedá zo
zvyku len jeden či dvakrát v roku, v rodinách sa spoločne nemodlia,
iba na Vianoce. Ježiš mal vo zvyku ísť každú sobotu do synagógy. Bolo
by krásne, ak by sme aj my mali takýto železný zvyk ísť každú nedeľu
do chrámu modliť sa a tráviť čas so svojím Bohom, zvyk každý deň
venovať chvíľu modlitbe a každú hodinu v dni si zbožne vzdychnúť
a povzniesť svojho ducha vo chvále a vďake.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ:
112; HP: 113)

PIATOK 6. október

Apoštol Tomáš
Čítania: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Jn 20, 19 – 31, zač. 65 (apoštolovi); Flp
3, 8b – 19, zač. 245; Lk 7, 31 – 35, zač. 32 (radové)
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... všetci sa o ňom vyslovovali s uznaním a divili sa milým slovám,
čo vychádzali z jeho úst... (Lk 4, 22)
Pre každého z nás je príjemné počúvať slová uznania či chvály,
a tiež možno ešte zvládneme miernu kritiku. Ale keď niekto „zatne
do živého“, vtedy sa vieme poriadne prejaviť a vyjadriť tak svoj
nesúhlas či rozhorčenie. Preto niektorí radšej volia život v pretvárke.
Môže to fungovať aj vo vzťahu s Bohom? Mnohí to praktizujú, keď
sa prestali vyznávať zo svojich hriechov v spovediach. Lebo tam
Boh skutočne ide do maxima. Nie ako prísny sudca a kat, ale ako
milosrdný a uzdravujúci lekár a Otec.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 282; PZ: 254; HP: 267)

SOBOTA 7. október

Mučeníci Sergej a Bakchus
Čítania: 2 Kor 1, 8 – 11, zač. 168; Lk 5, 27 – 32, zač. 20 (radové); Hebr
11, 33 – 12, 2a, zač. 330; Lk 21, 12 – 19, zač. 106 (muč.)
Mlč a vyjdi z neho! (Lk 4, 35)
Ľudia sú nadšení nielen z Ježišovej reči, ale aj konkrétnych skutkov.
Keď vyháňa démona, len dokazuje svoju moc a moc svojho slova. Je to
úžasné. Ľudia sú však naplnení strachom, ktorý im bráni prijať Ježiša
za svojho osobného záchrancu a Spasiteľa. Na jednej strane nadšenie
a na druhej strach. Je to priestor, o ktorom rozhoduje každý z nás.
Alebo budeš v strachu, lebo nedôveruješ, alebo budeš nadšený z toho,
čo všetko Ježiš uskutoční v tvojom živote, keď mu ho odovzdáš.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ:
115; HP: 115)

NEDEĽA 8. október

Osemnásta nedeľa po Päťdesiatnici
Pamiatka svätých otcov siedmeho všeobecného snemu
Čítania: Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Lk 7, 11 – 16, zač. 30 (radové); Hebr 13,
7 – 16, zač. 334; Jn 17, 1 – 13, zač. 56 (sv. otcom)
Ale na tvoje slovo spustím siete. (Lk 5, 5)
Pri jednej z pútí po rôznych miestach na Ukrajine sme sa zastavili
v ženskom kláštore. Po hodine modlitieb a prezeraní si kláštora
sme vyšli za jeho múry. Hneď za bránou bola žena, ktorá predávala
„liečivé“ kamene. Niektorí sa vrhli do nakupovania kamienkov
od bolesti hlavy, chrbtice, reumatizmu... Nevšimol som si to. Až
v autobuse sa mi jedna z účastníčok pochválila: „Otče, kúpila som
si kamienkový náramok a prestala ma bolieť hlava.“ Druhá hovorí:
„Aj mňa už koleno bolí menej.“ Nastal ruch medzi tými, čo si nič
nekúpili, ale akoby čakali, čo na to poviem. Keby som v tom okamihu
povedal, že je to výborné a treba si to kúpiť, tak by tej žienke nezostal
žiaden náramok a ľudia by boli spokojní, že sú vyliečení zo svojich
chorôb cez kamene.
Uveriť slovu či reklamnej ponuke je veľmi ľahké. Zabúdame však
na to, čo alebo kto je za tým. Aké ťažké je uveriť Božiemu slovu!
Dnešné evanjelium nás učí práve tomu. Peter ako skúsený rybár
vyhovel Ježišovej požiadavke, aj keď vedel, že je to „nerybárske“
a neprofesionálne. No napokon sa tešil z toho, že uveril slovu a išiel
za ním.
Ja som sa tiež tešil, keď jeden po druhom začali trhať náramky
a odhadzovať ich potom, keď som krátkou katechézou vysvetlil, že
kamene neliečia a že ich konanie bolo konaním proti viere v Boha,
ktorý je jediným Pánom a uzdravovateľom. Bože, nauč nás vždy
a v každej situácii dôverovať tebe.
Liturgia: 1. hlas. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár
z hlasu a otcom, kondák z hlasu, Sláva, kondák otcom, I teraz, podľa
predpisu. Ostatné z nedele a otcom (HS: 143, 285; PZ: 96, 257; HP: 97,
270)
Ján Blaško
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PONDELOK 9. október

Apoštol Jakub Alfejov
Čítania: Flp 4, 10 – 23, zač. 248; Lk 7, 36 – 50, zač. 33 (radové); 1 Kor
4, 9 – 16, zač. 131; Lk 10, 16 – 21, zač. 51a (apoštolovi)
Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. (Flp 4, 13)
Nie je jedno, čím sa posilním. Denne sa posilňujeme mnohými
vecami: nápojmi, jedlom, zábavou, koníčkami... Svet ponúka
množstvo možností. Žiaľ, mnohé z nich zotročujú a prinášajú
duchovnú smrť. Zotročený človek nemôže všetko. Keď je niekto
v otroctve, je obmedzený. Kristus nás túži posilňovať. Práve preto sa
nám zanechal v Eucharistii. Je posilou, ktorá nezotročuje, ale dáva
pravú slobodu v láske.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 283; PZ: 255; HP: 268)

UTOROK 10. október

Mučeníci Eulampios a Eulampia
Čítania: Kol 1, 1 – 2. 7 – 11, zač. 249; Lk 8, 1 – 3, zač. 34
Aby ste kráčali, ako sa patrí vzhľadom na Pána. (Kol 1, 10a)
Na čo všetko berieš pri svojom konaní ohľad? Nestrápnil som sa?
Čo si ľudia pomysleli? Mnohé naše ohľady nám nedovoľujú kráčať
za Pánom. Spôsobujú, že ľahko stratíme správny smer.
Keď sa človek zamiluje, nehľadí na to, čo si o ňom druhí myslia, ale
robí všetko vzhľadom na milovanú osobu, aby sa jej páčil. Kresťan je
pozvaný napĺňať sa poznaním Božej vôle, aby sa mohol páčiť Pánovi.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ:
109; HP: 110)

STREDA
11. október

Apoštol Filip, jeden zo
siedmich diakonov
Čítania: Kol 1, 18 – 23, zač.
251; Lk 8, 22 – 25, zač. 37
(radové); Sk 8, 26 – 39,
zač. 20; Lk 10, 1 – 15, zač. 50
(apoštolovi)
Kde je vaša viera?
(Lk 8, 25a)
Apoštoli mali problém
– veľkú víchricu. Keď
zobudili Ježiša, zachránil
ich. Potom sa ich pýtal
na ich vieru. Tá je potrebná
pri každej víchrici.
Jeden lekár išiel operovať
svoju dcéru. Pred
operáciou sa jej pýtal, či
nemá strach. Ona na to
odpovedala, že nie, lebo
vie, že ju má veľmi rád.
Takisto by sme sa mali
správať aj my. Keď príde víchrica, mali by sme byť pokojní, lebo náš
Otec, ktorý nás má veľmi rád, drží pevne kormidlo.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ:
111; HP: 112)

ŠTVRTOK 12. október

Mučeníci Probus a spol.
Čítania: Kol 1, 24 – 29, zač. 252; Lk 9, 7 – 11, zač. 41 (rad.); Ef 6, 10 – 17,
zač. 233; Lk 21, 12 – 19, zač. 106 (sv.)
A chcel ho vidieť. (Lk 9, 9b)
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Herodes chcel vidieť Ježiša, lebo bol v rozpakoch, či to nie je
náhodou Ján, ktorého dal sťať. Potom, keď ho uvidel, opovrhol ním.
Nechcel ho poslúchať, len utíšiť svoje svedomie. Chceš vidieť Ježiša?
Ježiš sa chce ukázať každému. Ukazuje sa v Božom slove a chce sa
zjaviť v našich životoch. Sme pozvaní počúvať ho a potom slovo
uskutočňovať. To je cesta, ako Pána poznať a vidieť vo svojom živote.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ:
112; HP: 113)

PIATOK 13. október

Mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika
Čítania: Kol 2, 1 – 7, zač. 253; Lk 9, 12b – 18a, zač. 42
Pozdvihol oči k nebu, dobrorečil nad nimi. (Lk 9, 16)
Ježiš je v situácii, keď má pred sebou päťtisíc mužov s rodinami
a k dispozícii len päť chlebov a dve ryby. Z ľudského hľadiska tu nie
je nič na vďakyvzdanie. Napriek tomu pozdvihuje oči k nebu, lebo
dôveruje svojmu Otcovi, že sa postará. Ďakuje, že sa má o čo podeliť
a že má čo darovať. Učí nás, že aj keď sú v živote ťažké situácie, vždy
je čas na pozdvihnutie očí a vďakyvzdanie. Otec sa postará.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 14. október

Mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius
Čítania: 2 Kor 3, 12 – 18, zač. 174; Lk 6, 1 – 10, zač. 22
Vystri ruku. (Lk 6, 10b)
Adam vystrel ruku za ovocím neposlušnosti, a tá sa zovrela
v egoizme. Naše ruky sú v našich vzťahoch vyschnuté. Ako
ľahko konáme zlo a ako ťažko konáme dobro. Ježiš nás prišiel
zachrániť. Tak ako uzdravil muža s vyschnutou rukou, chce
uzdravovať aj nás. Sám vystrel svoje ruky na dreve kríža,
aby naše vyschnuté ruky mohli byť oslobodené. Tam, kde
je zovretie, prichádza milosť, aby naše ruky začali slúžiť
Kristovi.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS:
160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 15. október

Devätnásta nedeľa po Päťdesiatnici
Prepodobný Eutymios Nový
Čítania: Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Lk 8, 5 – 15, zač. 35
Rozsievač vyšiel rozsievať. (Lk 8, 5a)
Pán stále vychádza, aby rozsieval. Koľkokrát počujem Božie
slovo, vždy Pán prichádza, aby rozsieval a ja som mohol
priniesť úrodu. Mnohokrát sa stane, že Pán seje a my máme
uši zavreté. Neslúžia vôbec na počúvanie. Podobáme sa
poslucháčom gréckeho rečníka Demosténa. Raz sa mu
prihodilo, že Gréci počúvali jeho slová s roztržitosťou.
Hovoril o láske k vlasti a po čase zbadal, že niektorí
poslucháči driemu, iní zívajú a ďalší sa rozprávajú. Chcel
vzbudiť ich záujem, a tak im povedal príhodu: Istého dňa
sa vybral jeden Grék na cestu. Najal si osla. V tom čase, keď on sedel
na oslíkovi, majiteľ zvieraťa išiel po jeho boku. Na obed sa veľmi
oteplilo. Zastavili sa, aby si odpočinuli. Grék sa uložil do oslovho
tieňa. To isté chcel urobiť aj majiteľ. Tvrdil, že prenajal iba osla,
a nie jeho tieň. Vznikla medzi nimi hádka. Demosténovi poslucháči
spozorneli, čakali riešenie sporu. Demosténes však prerušil
rozprávanie a povedal: „Keď vám hovorím o takej vážnej záležitosti,
ako je láska k vlasti, nie ste pozorní a driemete. Keď však hovorím
o takej hlúposti, ako je oslí tieň, prejavujete veľký záujem.“
Denne počúvame všeličo možné a chceme byť informovaní. Médiá
ponúkajú širokú ponuku. Mnohokrát sú to hlúposti, ktoré berú život.
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Ale to, čo dáva život, je Božie slovo. Sme pozvaní nachádzať si pre
neho čas a nenechať si ho vyzbierať. V ňom máme byť zakorenení
a upevnení, aby sme prinášali ovocie tomuto svetu.
Liturgia: 2. hlas. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu
(HS: 143; PZ: 97; HP: 98)

PONDELOK 16. október

Mučeník Longín Stotník
Čítania: Kol 2, 13 – 20, zač. 255; Lk 9, 18 – 22, zač. 43
Za koho ma pokladajú? (Lk 9, 18)
Niektorí si mysleli, že Ježiš je Ján Krstiteľ alebo Eliáš, alebo nejaký
prorok. Peter vyznal, že je Boží Mesiáš. Aj dnes pre mnohých
ľudí, ktorí Ježiša nepoznajú, je len nejakou historickou postavou
alebo rabínom. Táto otázka sa dnes týka každého z nás. Za koho ja
pokladám Krista? Ježiš sa ti chce dať spoznať, aby si mal s ním vzťah.
Pozýva ťa spoznávať jeho lásku, ktorá vedie až do krajnosti.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 17. október

Prorok Ozeáš
Čítania: Kol 2, 20 – 23; 3, 1 – 3, zač. 256; Lk 9, 23 – 27, zač. 44
Myslite na to, čo je hore. (Kol 3, 2)
Ak je niekto zamilovaný, jeho myšlienky vedú k milovanej osobe.
Prezváňa jej, aby vedela, že na ňu myslí. Každá voľná chvíľa je jej
venovaná a teší sa na stretnutie s ňou. Pavol hovorí, že ak sme
vzkriesení s Kristom, máme hľadať to, čo je hore. Pri krste sme
s Kristom zomreli a s ním sme aj vstali. Hneď zrána si pozvaný
myslieť na to, čo je hore. Prezvoniť milovanému Ježišovi aspoň
krátkou modlitbou.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ:
109; HP: 110)

STREDA 18. október

Apoštol a evanjelista Lukáš
Čítania: Kol 3, 17 – 25; 4, 1, zač. 259; Lk 9, 44 – 50, zač. 47 (rad.); Kol
4, 5 – 9. 14. 18, zač. 260b; Lk 10, 16 – 21, zač. 51a (apošt.)
Neslúžte iba naoko. (Kol 3, 22)
Denne si pozvaný urobiť veľa vecí, medzitým veľa povinností. Môžeš
to urobiť iba naoko, aby ťa ľudia chválili a mali o tebe dobrú mienku.
Ale kresťan neslúži iba naoko, aby sa páčil ľuďom, ale vždy sa chce
páčiť jedine Bohu. To, čo robí, robí z úprimného srdca, ktoré Pán
chce napĺňať láskou. Matka Terézia povedala svojim sestrám: „Ak ho
nebudete poznať v Eucharistii, nebudete ho poznať ani v blížnom.“
Iba s Ježišom obstojíš.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti apoštolovi (HS: 289; PZ: 262; HP: 275)

ŠTVRTOK 19. október

Prorok Joel
Čítania: Kol 4, 2 – 9, zač. 260; Lk 9, 49 – 56, zač. 48
Vaša reč nech je vždy milá. (Kol 4, 6)
Je naša reč vždy milá? Koľko nemilých slov je okolo nás? Ako ľahko
sa necháme oklamať diablom, že musíme rozprávať nemilo, musíme
nadávať. Ale naša reč má byť vždy milá. Toto má moc spôsobiť náš
Pán, Ježiš Kristus – Slovo, ktoré dáva život. On chce prebývať v našom
srdci neustále. Z plnosti srdca hovoria ústa. Prijmime pozvanie sýtiť
sa Božím slovom. Vtedy aj naša reč bude milá, láskou korenená.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ:
112; HP: 113)
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PIATOK 20. október

Veľkomučeník Artemios
Čítania: Kol 4, 10 – 18,zač. 261; Lk 10, 1 – 15 , zač. 50 (rad.); 2 Tim 2, 1 –
10, zač. 292; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (sv.)
Poslal ich, kam sa sám chystal ísť. (Lk 10, 1)
Každý kresťan je od krstu pozvaný byť Kristovým učeníkom. Boh si
nás vyvolil a posiela nás. Ľudia okolo nás nie sú náhody. Boh nám
ich posiela a my sme pozvaní pripraviť mu cestu. Keď sa stretnem
s blížnym, aké je moje stretnutie? Komu som pripravil cestu? Môže
tam vstúpiť náš Pán? Priniesol som do svojich vzťahov Kristovu
lásku? Dnes som znovu pozvaný k tomu, aby som bol nositeľom
Ježiša Krista.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 21. október

Prepodobný Hilárion Veľký
Čítania: 2 Kor 5, 1 – 10a, zač. 178; Lk 7, 1b – 10, zač. 29 (rad.); 2 Kor 9,
6 – 11, zač. 188; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (sv.)
Ale povedz slovo a môj sluha ozdravie. (Lk 7, 7b)
Stotník prejavil obrovskú vieru a sám Pán jeho vieru vyzdvihol.
Stačilo mu slovo. Mocné Ježišovo slovo. To slovo, ktoré nám Pán
neustále dáva v Božom slove. To slovo, ktoré je neustále mocné a má
moc uzdraviť nášho sluhu: tvrdé srdce, ochrnuté roky a nohy, slepotu
a hluchotu voči blížnym, našu nemotu, náš život. Stačí povedať jeho
slovu svoje áno a Ježiš bude účinkovať v našich životoch.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ:
115; HP: 115)

NEDEĽA 22. október

Dvadsiata nedeľa po Päťdesiatnici
Apoštolom rovný Aberkios Divotvorca
Čítania: Gal 6, 11 – 18, zač. 215; Lk 16, 19 – 31, zač. 83
Majú Mojžiša a prorokov, nech ich počúvajú. (Lk 16, 29)
V súčasnosti sa nám všade natíska konzumný spôsob života. My tu
nie sme na to, aby sme len konzumovali. To však neznamená to, že
boháč skončil v pekle preto, že bol bohatý. Bohatý človek nemusí
byť zlý, tak ako chudobný človek nemusí byť dobrý. Boháč mal svoje
kvality. Nechal Lazára ležať pri svojich dverách. Myslel na svojich
bratov. Ale to nestačilo. Dostal sa na miesto múk. Keď je v pekle
a vidí Lazára v náručí Abraháma, prosí o zvlaženie jazyka. Abrahám
odpovedá, že to nie je možné. Potom prosí, aby bol Lazár poslaný
k jeho bratom. Abrahám povie, že majú zákon a prorokov, ich majú
počúvať. A boháč reaguje nesúhlasom. To nie otec Abrahám, ale
počúvanie Božích zákonov zachraňuje. Ježiš hovorí, že kto počúva,
nejde na smrť, ale prechádza zo smrti do života.
Jeden muž kráčal po púšti. Zablúdil. Netrvalo dlho a umieral
od smädu. Zrazu sa pri ňom zjavil akýsi pán a hovorí mu:
„Nekúpiš kravatu?“
„Kravatu? Ja umieram od smädu a ty mi tu núkaš kravatu. Prac sa!“
Pán odišiel. Muž sa ďalej motal po púšti, až zrazu vidí pred sebou
hotel. Natešený príde k dverám a prosí: „Zmilujte sa nado mnou.“
Vyjde vrátnik a povie mu:
„Prepáčte, ale vstup je možný len v kravate.“
Aj my sme na ceste. Cestou životom vieme tiež blúdiť a túžime
po rôznych chvíľkových zážitkoch. Božie slovo sa nám zdá ako
bláznovstvo. Ako kravata na púšti. Ale vstup do Pánovho hotela je len
so zmeneným srdcom.
Liturgia: 3. hlas. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu
(HS: 144; PZ: 97; HP: 98)
Jozef Špes
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pro familia

Hradby a múry – tichí ochrancovia

božia lekáreň

Človek od počiatku vnímal potrebu
chrániť seba, svoju rodinu a svoj majetok.
Najprirodzenejšou ochranou sa nám stali
ohrady. Tie prirodzené vystriedali drevené, neskôr kamenné, tehlové – dnes znovu
moderné betónové. Mestá chránili prv
hlinené valy, neskôr drevené konštrukcie.
V stredoveku sa rozmohla výstavba trvácnejších a bezpečnejších hradieb z kameňa,
prípadne tehál. Ale takéto hradby ľudia
využívali ako ochranu pred nájazdmi
vojsk už omnoho skôr. Jedny z najstarších
hradieb sa nachádzajú v starovekom mezopotámskom meste Uruk neďaleko rodiska biblického Abraháma. Babylon mal
najkrajšie hradby na svete – boli zdobené
mozaikami. Najstaršie hradby sú v biblickom Jerichu – stáli tam už pred desaťtisíc
rokmi. Pre kresťanov na Východe boli dôležité hradby mesta Konštantínopol, ktoré
sa pokúšali zdolať aj Slovania. Podarilo
sa to až po vyše tisíc rokoch Turkom v 15.
storočí. Dnes sú na Zozname svetového

dedičstva UNESCO. Ale napríklad staroveký Rím či Sparta hradby vôbec nemali,
lebo sa spoliehali na svoje vojsko.
Na Slovensku sa s výstavbou opevnení
začalo po vpáde Mongolov v 13. storočí.
Stavať ich mohli iba kráľovské mestá.
Na východe sa zachovali mestské opevnenia Bardejova či Levoče. Stopy po opevnení nájdeme i v Prešove a Košiciach.
Po zavedení strelných zbraní, najmä diel,
sa zmysel múrov ako opevnení strácal.
V renesancii múra nahradil bastionový
systém známy napríklad z Komárna.
V priebehu 18. storočia začali mestá kvôli
svojmu rozvoju svoje obranné múry búrať.
Aj celé ríše stavali svoje vlastné ochranné múry. Najznámejším je veľký čínsky
múr, ktorý bol postavený ako ochrana
pred Mongolmi. V Európe je zasa známy
Hadriánov val, ktorý chránil vtedajšiu
Britániu pred útokmi zo severu. V moderných časoch bola zasa medzi západom
a východom Európy železná opona, ktorej

Divozel malokvetý (verbascum thapsiforme), ľudovo
kráľovská svieca, je mohutná
dvojročná bylina. Kvitne
na slnečných kamenistých
stráňach, na rúbaniskách,
pri cestách, železničných
násypoch od júna do októbra.
Až do septembra zbierame
medovo voňavé sýtožlté kvety, ktoré rozkvitajú postupne
každý deň. Za suchého počasia zbierame kvetné koruny
s tyčinkami bez kalicha, ktoré rýchlo hnednú, preto ich treba
správne sušiť alebo použiť za čerstva. Bylinka uľahčuje odkašliavanie, má protizápalové účinky pri zápaloch ústnej dutiny, hrtanu a priedušiek, uvoľňuje kŕče, zastavuje hnačku (čaj z listov),
používa sa na odstránenie vyrážok a vredov aj pri bolestivých
hemoroidoch.
Sirup z čerstvých kvetov: nazbierané rozkvitnuté kvety zasypeme kryštálovým cukrom a dáme do skleneného zaváraninového
pohára na slnečné miesto a asi po troch týždňoch vznikne veľmi
dobrý tmavý sirup, ktorý sa používa pri liečbe kašľa (denne dve
polievkové lyžice ráno a večer).
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najznámejšou časťou bol železobetónový
berlínsky múr. V Izraeli na západnom
brehu Jordánu existuje moderný múr oddeľujúci Izrael od Palestíny. V samotnom
meste Jeruzalem sa nachádza Múr nárekov, ktorý bol súčasťou ochrany jeruzalemského chrámu od čias kráľa Herodesa.
Aj v súčasnosti vznikajú nové múry,
ktoré chránia Európu pred emigrantmi.
Ale všetky múry raz padnú. Sú nielen symbolom obrany, ale aj výzvou ju prekonať.
Chránia, no zároveň rozdeľujú. Európske štáty postupne búrajú múry medzi
sebou – tie reálne v podobe hraníc, ako aj
psychologické v nás. Približujeme sa jeden
k druhému a keď sa spoznáme, nebudeme mať potrebu stavať múry na ochranu.
Nebudeme ale bez ochrany – bude nás
chrániť to, čo si vybudujeme medzi sebou
– súcit, spolupráca, poznanie. Tento projekt Európanov by sa mohol stať základom
omnoho širšieho projektu. (Juraj Gradoš;
foto: upload.wikimedia.org)

Chlebový koláč
s cuketou
Bohu vďaka sa aj tento rok
urodilo dostatok cukety. Možno
aj vy rozmýšľate, čo zaujímavé sa
dá ešte z cukety pripraviť. Cuketa je veľmi svieža, šťavnatá zelenina a navyše obsahuje minimum kalórií. Jej príprava je jednoduchá
a dá sa využiť v množstve skvelých a chutných receptov. Veríme, že
recept pani Irenky si nájde miesto aj vo vašej kuchyni.
Suroviny: 4 vajcia, 100 g šľahačkovej smotany, 16 plátov chleba,
500 g cukety, 5 PL olivového oleja, 80 g strúhaného parmezánu, 30 g
strúhaného ementálu, 2 PL strúhanky, 2 PL sekanej zelenej petržlenovej vňate, 4 rajčiny, soľ a čierne korenie
Postup: Pekáč potrieme olejom, vajcia rozšľaháme so smotanou,
štipkou soli a čiernym korením. Chleby namáčame do vajec, poukladáme natesno na pekáč a dáme zapiecť na 200 °C asi 5 – 7 minút.
Nastrúhané cukety podusíme na olivovom oleji a po vychladnutí pridáme zvyšnú vajcovú zmes. Pridáme syr a vylejeme na predpečený
chlieb. Navrch poukladáme nakrájané rajčiny a posypeme strúhankou zmiešanou s petržlenom, parmezánom, korením a štipkou soli.
Pokvapkáme olejom a pečieme na 180 °C asi 50 minút.
Dobrú chuť praje pani Irena Píšová z Banskej Štiavnice.

www.casopisslovo.sk

Keď sa deti opýtajú: Prečo sa má človek modliť?

vzdiali od svojho zverenca. Svätý Bazil
Veľký o tom hovorí: „Ako dym odháňa
včely a zápach holuby, tak odpudzuje
anjela strážcu nášho života žalostný
hriech.“ Svojho anjela strážcu mal ako
človek aj Ježiš Kristus. Nie však ako
poradcu a ochrancu, ale ako služobníka.
Po pokušení na vysokom vrchu „prišli
anjeli a posluhovali mu“ (Mt 4, 11). Pri
smrteľnej úzkosti na Olivovej hore „sa
mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho“
(Lk 22, 43).
Keď má človek ako jednotlivec svojho
anjela strážcu, potom je veľmi pravdepodobné, že takúto ochranu majú aj
jednotlivé spoločenstvá, predovšetkým
svätá Cirkev. Svätý Ján píše o anjeloch
rôznych cirkví. (Zjv 2, 1 – 3, 14) Zdá sa,
že je tu stráž aj pre celé krajiny, národy
a významnejšie ustanovizne. Preto svätí
otcovia často hovoria o „anjeloch národov“. Svätý Gregor Naziánsky oslovuje
anjelov mesta Carihradu, keď opúšťa
biskupský stolec. Blahoslavený Peter
Faber sa modlieval k anjelom strážnym
toho mesta, do ktorého prichádzal.
Sväté písmo to naznačuje už v Starom
zákone, kde sa spomína sv. Michal ako
knieža Izraelitov a popri ňom i knieža
perzského kráľovstva a knieža grécke
(Dan 10, 13 – 21).
Sväté písmo nám ukazuje, že do všetkých situácií nášho života zasahuje akási hojivá blízkosť. Boh nie je len nejaké
vzdialené a nepochopiteľné tajomstvo,
ale aj prostredníctvom svojich anjelov
zasahuje do nášho života. (František
Dancák)

Odpovedzme: Modlíme sa, pretože človek túži
po Bohu a aj preto, lebo Boh stvoril človeka pre seba.
Modlíme sa – zhovárame sa s Bohom – však aj preto,
lebo to potrebujeme. Cez modlitbu odovzdávame svoj
život tomu, ktorý vie, čo je pre náš život to najlepšie.
No i keď sa vyhýbame myšlienke na Boha alebo ho
zapierame, je tu vždy pre nás a stojí pri nás. Keď sa cítiš
osamelý a nemáš sa s kým porozprávať, zrazu zistíš, že
s Bohom sa môžeš zhovárať kedykoľvek. Keď sa ocitneš
v nebezpečenstve, zistíš, že Boh odpovedá na tvoje
volanie o pomoc. Modlitba je človeku taká blízka ako
dýchanie, bez nej naša duša zomiera.
Matka Terézia hovorí: ,,Pretože sa nemôžem spoľahnúť sama na seba, dvadsaťštyri hodín denne sa
spolieham na neho.“ A svätý Augustín zasa vyhlásil:
,,Nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe.“

etiketa

Takmer všetky národy a všetky kultúry
verili viac alebo menej v existenciu
anjelských bytostí. Slovo anjel pochádza z gréckeho slova angelos, posol;
z latinského slova angelus (poslaný).
Je to preklad hebrejského slova malak,
ktoré prvotne znamenalo činnosť posielania niekoho a potom aj konkrétnu
bytosť (posol, nuncius). Svätý Augustín
hovorí: „Anjel... je názov služby, nie
prirodzenosti. Ak sa pýtaš na meno tejto
prirodzenosti, je to duch; ak sa pýtaš
na službu, je to anjel.“ (KKC 329) Z Božieho poverenia dobrí anjeli majú účasť
na spravovaní sveta, konajú rozličné posolstvá, ochraňujú ľudí a pomáhajú im
dosiahnuť večnú spásu. Preto „Cirkev
si uctieva anjelov, ktorí jej pomáhajú
na pozemskej púti a ochraňujú každého
človeka“ (KKC 352).
Podľa všeobecného učenia teológov
má každý človek, aj neveriaci, od narodenia celý svoj pozemský život svojho
anjela strážcu. „Ľudský život je od detstva až po smrť obklopený ich ochranou a orodovaním.“ (KKC 336) Preto
si máme anjela strážcu ctiť, milovať,
prosiť ho o pomoc a jeho vnuknutia
nasledovať. Sv. Bazil Veľký so zreteľom
na Evanjelium podľa sv. Matúša (18, 10)
tvrdí: „Nik nebude popierať, že každý
veriaci má pri sebe anjela akoby ochrancu a pastiera, ktorý ho vedie životom.“
Ochrana anjelov sa týka predovšetkým
záležitosti spásy a len nepriamo časných
vecí, a trvá po celý život. V okamihu
smrti a súdu anjel prestáva byť strážcom
a stáva sa svedkom správania človeka
po celý život. Niekedy sa anjel na čas

keď sa pýtajú

Anjel ochranca

V našej malej rubrike pokračujeme pravidlami správania v digitálnom priestore internetu. Povieme si niečo
o posielaní mejlov a ich kópií. Ak mejl posielate viacerým ľuďom, nesmiete ich dať všetkých ako príjemcov,
prípadne do kópie. Ide o vašu i príjemcovu bezpečnosť
a zároveň zachovanie práva na súkromie. Správny postup je, že správu adresujte sebe a ostatných nastavte
ako Bcc, čiže Blind Carbon Copy alebo skrytá kópia.
Vtedy nedostanú mená a adresy ostatných. Mejlová
adresa je podobne osobná ako telefónne číslo. Nesmie
sa šíriť bez povolenia. Mnohí ľudia sú, často oprávnene, citliví na to, že sa ich adresa takto zverejňuje.
Dôležité je to hlavne v prípade reťazovej správy, kde
môžu celé zoznamy adries roky kolovať po internete.
Chceme vás upozorniť aj na to, aby ste nešírili spamy,
reťazové listy, poplašné správy a hoaxy (typu pošli
správu x ľuďom), pretože takto spomaľujete internet.
Na pracovné mejly neposielajte osobné informácie
a opačne. Rešpektujte čas, súkromie a právo na oddych adresáta.

Dénes: Úlohou muža je, aby bol starostlivý.
Nielen po fyzickej stránke, ale aj po duchovnej. Ak je v rodine nejaký problém, muž
musí niesť ťarchu problému. A túto ťarchu
vie niesť len vtedy, ak je vodcom.
Ďalšou úlohou je, aby bol milencom. Aby vyjavil
svoju lásku. Nie eros či fileo, ale agapé lásku. V prvom rade lásku agapé. Musí prezentovať, zjavovať
Kristovu lásku. To je veľmi dôležité pre manželku
a pre rodinu.
Ako inde, tak ani v manželstve neprinášajú
problémy veľké veci. Ale drobnosti: ako stojí zubná
kefka, kotúč v záchode... A z toho je potom hádka.
Ďalším dôležitým poslaním manžela je prezentovať autoritu Boha. V autorite Boha musí bojovať
proti hriechu. Jeho povinnosťou je, aby v biblickej
čistote držal svoju manželku aj celú rodinu.
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duchovné cvičenia

V tomto čísle uverejňujeme predposlednú časť seriálu vyučovania manželov Kovácsovcov z Maďarska, s ktorým pred časom vystúpili na konferencii
o rodine v Prešove. Dénes hovorí o ďalších dôležitých úlohách mužov a Anikó o úlohách žien a ich osobných skúsenostiach v manželskom živote.
Anikó: Žena je v rodine šafárom – gazdom. (Zlatá abeceda dobrej ženy, Prísl 31, 10 – 31)
Dobrým gazdom je ten, kto so zverenými vecami dobre narába. Existujú ženy, ktorým by
nestačili peniaze celého sveta, lebo všetko minú. A nikdy nie sú spokojné (ak príde nejaká
nová móda v nábytku, tak to musia kúpiť). Dobrý šafár odhadne situáciu: toľko máme.
A pýta si od Pána múdrosť: Ako to môžeme rozmnožiť? Ako to môžeme dobre zadeliť? Múdra
žena vie aj z mála urobiť veľa. A hlúpa žena vie premárniť aj množstvo. Takto môže manželstvo
zahorknúť.
Svojmu manželovi má byť manželka milenkou. Aby si nehľadal inú. A má byť partnerom vo
všetkom. Keď sme sa s manželom vzali, očakával odo mňa, aby som stále bola vedľa neho. Išiel
niečo robiť do záhrady a povedal: „Poď so mnou.“ Hovorila som: „Musím variť, musím upratovať.“ Odpovedal: „Urobíme najskôr moju prácu, a potom ti pomôžem s tým, čo potrebuješ.“ To
bolo pre mňa veľmi zvláštne, pretože môj otec nikdy nebol doma. Videla som, že on takéto veci
nerobil. Môj otec slúžil Bohu, ale nikdy sme ho nevideli. Urobila som dobre, že som sa poddala
manželovi, lebo teraz sa aj náš syn podobne správa k našej neveste. A dodnes sa mi nezunovalo
byť v blízkosti manžela, a ani jemu sa nezunovala moja spoločnosť. Neznamená to, že všetko
dokonale urobíme, dokonca sa aj pohádame, ale ponáhľame sa urovnať to. Naučili sme sa
napriek rozdielnym názorom nájsť riešenie.
Marek Kolesár
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Slovo deťom

detská
Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, je
silnejšie ako ľudia. (1 Kor 1, 24 – 25)
Ahoj, deti! Náš Boh je veľmi zaujímavý. Napriek tomu, že je všemocný, ako sa o tom dozvedáme zo
Svätého písma a z učenia Cirkvi, rozhodol sa − ten, ktorý stvoril svet a všetko mu patrí −, že neobmedzí slobodu človeka. O zdanlivej bezmocnosti Všemohúceho si niečo povieme v našej detskej mozaike.

Bezmocný Boh

Boh sám seba ohraničil
a rozhodol sa v prípade
slobodného rozhodnutia
človeka ostať zdanlivo
bezmocným a nezasahovať
nasilu do jeho života.
Navyše sa jeho zdanlivá
bezmocnosť prejavila aj tak,
že vzal na seba ľudské telo
a nechal sa ľuďmi zavesiť na
drevo kríža. Cez túto zdanlivú, naozaj zdanlivú bezmocnosť zachránil svet. Aj teba.
A všetko to urobil z lásky. To,
že sa vzdal svojich nárokov, aj
to, že nás obdaroval slobodnou vôľou. No neustále túži,
aby sme sa v slobode
rozhodovali práve pre neho.
Úloha:
Poskladaj si papierového
vtáčika – symbol slobody.

Sluha

Slobodienka

Božie slovo hovorí o tom,
že ten, ktorý je Pánom, stal
sa služobníkom. Doplň
do citátu správne slová:

Boh geniálne nastavil
pravidlá, aby jeho stvorenie
mohlo dokonale fungovať.
No urobil rozhodnutie, že
človeku ponechá slobodu.
Túto slobodu by sme mohli
prirovnať ku krídlam,
ktorými sa dostaneš všade –
na určené miesto v krajine,
kde je hojnosť potravy, ale
aj do blízkosti sopky, ktorej
páľava ti tie krídla môže
zničiť. Záleží len na tebe,
ktorú trasu si vyberieš.

On, hoci má ???,
nepridŕžal sa svojej
rovnosti ???,
ale zriekol sa ???,
vzal si ???,
stal sa podobný ???;
a podľa vonkajšieho ???
bol pokladaný za ???.
Uponížil sa, stal sa ???
až na ???, až na ??? na ???.
(Flp 2, 6 – 8)

ľuďom
človeka
prirodzenosť sluhu
božskú prirodzenosť
smrť
s Bohom
zjavu
smrť
poslušným
seba samého

Komiks
Otče, predstavený
vravel, že by som mohol ísť
na seminár, ktorý bude viesť
jeden...

Úloha: Nájdi správnu cestu do
dobrej krajiny.

Príbehy poslušníka
No neviem sa rozhodnúť. Chcel
som dokončiť jednu ikonu, ale
nedarí sa mi to.

Nerozumiem
prečo.

Možnože
sa potrebuješ ešte
učiť.

významný ikonopisec.

A čo
ty na to?
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Píše a kreslí Dada Kolesárová.

kríži

Asi
máte
pravdu.

Pôjdem, ale som veľmi rád,
že ma do toho nikto
nenútil.
Boh dáva
znamenia
...
...
ako máš
ísť, ale
je na tebe,...
... či ich
vidíš a vnímaš.

www.casopisslovo.sk

Pavel Dancák, titulárny arcidekan, právo nosiť nábederník, na odpočinku v Prešove – 13. október – 60
rokov kňazstva; Jozef Paraska CSsR, rektor kláštora
v Starej Ľubovni – 15. október – 50 rokov života; Dušan Cipka, farár farnosti Bunkovce – 15. október – 40
rokov života; Martin Pavúk, správca farnosti Nitra –
25. október – 40 rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
mnohaja lita, blahaja lita!
BLAHOŽELÁME
Náš duchovný otec Peter Čintala oslávi 23. septembra svoje
jubileum − 40 rokov života. Nech
ste obdarený posväcujúcimi milosťami prameniacimi v našom
nebeskom Otcovi. Nech je Kristus vaším vzorom v ohlasovaní
a získavaní ľudí pre Božie kráľovstvo. Vyprosujeme
vám stálu ochranu Presvätej Bohorodičky. Ďakujeme
vám, že rozsievate do našich duší vieru, nádej a lásku.
Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci z obce Kaluža
Mária Ihnáciková z Pozdišoviec
oslávila 4. septembra 70 rokov.
K narodeninám jej z úprimného
srdca blahoželáme a v modlitbách jej od nebeského Otca
vyprosujeme pevné zdravie,
hojnosť Božích milostí a ochranu
Presvätej Bohorodičky. K blahoželaniu sa pripájajú synovia a súrodenci s rodinami, brat Ľubomír a manžel,
ktorý ďakuje za opateru. Na mnohaja i blahaja lita!
Milá pani Anna Kočembová, pri
príležitosti vašich 80. narodenín
vám ďakujeme za všetko dobro,
čo ste ako matka svojich dcér
a manželka kňaza vykonali. Prajeme vám, aby ste v zdraví a láske prežili ešte mnoho požehna-

spomíname
„Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život
za svojich priateľov.“ (Jn 15, 13)
V piatok 1. septembra nás náhle vo veku 32 rokov
predišla do neba manželka gréckokatolíckeho kňaza a matka troch detí Mária Sabolová. V manželstve
a službe vo farnosti prežila osem rokov. Blažený pokoj
a večná pamiatka!
redakcia
OZNAMY
Formácia pre službu v rómskych komunitách
Ponúkame možnosť prihlásiť sa na vodcovskú formáciu, ktorá je určená kňazom, rehoľníkom a laikom
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Prihlášky do CVČ Juskova Voľa na nový školský rok
2017/2018
Ponúkame možnosť znova sa zapojiť do CVČ Bárka
v Juskovej Voli. Členmi CVČ sa môžu stať mladí vo
veku od 15 do 25 rokov (teda ročníky narodenia 2002
– 1992), ktorí majú trvalý pobyt na území Prešovského kraja. Mladí môžu byť členmi CVČ, no nemusia byť
nutne v nejakom krúžku (stačí, ak budú navštevovať
aktivity, ktoré organizuje CVČ v GMC Bárka Juskova
Voľa).
Vyplnené a podpísané žiadosti o prijatie do CVČ + čestné vyhlásenia rodičov alebo dospelých členov treba
poslať najneskôr do konca septembra 2017.
CVČ začína svoju riadnu činnosť 1. októbra 2017
a končí 30. júna 2018. Zápisné: 0 eur. Všetky inštrukcie
na nasledujúci školský rok sú zverejnené na internetovej stránke www.gmcbarka.sk v privátnej zóne, heslo
na vstup: jusbarko.
V privátnej zóne je aj zoznam obcí, ktoré na chod
CVČ prispievajú – takže z týchto obcí možno prihlásiť
do CVČ aj mladších (5 – 14 rokov).
Tlačivá žiadosti o prijatie do CVČ a čestné vyhlásenia
sú tiež voľne dostupné na stránke centra v rubrike
Centrum voľného času v modrej lište.
Členovia centra budú mať opäť zvýhodnené ceny
na tematicko-vzdelávacie víkendy v GMC Bárka v školskom roku 2017/2018.
Pozvánka na stretnutia rozvedených katolíkov
Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom vás pozýva na pravidelné mesačné stretnutie,
ktoré sa uskutoční 19. septembra o 17.00 hod. v kláštore bratov františkánov v Prešove. Stretnutie spojené
so svätou omšou povedú bratia františkáni. Kontakt
a bližšie informácie: Bc. Slávka Kolesárová – koordinátor spoločenstva, slavka.kolesarova1@gmail.com,
hrkkpo@gmail.com, 0905 288 845
Vedecká konferencia Gréckokatolíckej teologickej
fakulty
Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove a Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom vás srdečne pozývajú na vedeckú konferenciu
s medzinárodnou účasťou Pastorácia a sprevádzanie
rozvedených katolíkov po pápežskej exhortácii Amoris laetitia. Konferencia sa uskutoční 10. októbra
v aule Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove.
Víkendová oáza pre bezdetných manželov
Srdečne pozývame všetkých bezdetných manželov
na víkendovú oázu. Stretnutie sa uskutoční 27. – 29.
októbra.

Miesto konania: Bardejovské Kúpele 63, Penzión Augustineum. Cena za víkend: 120 eur/pár
Na tomto stretnutí sa dozviete viac o fázach smútenia
bezdetného páru, vypočujete si svedectvá manželov,
ktorí si adoptovali deti, hosťom bude aj lekár, ktorý lieči neplodnosť. Viac info: vikend.manzelia@gmail.com
DARY NA SLOVO
Členovia ružencového spolku, Dvorianky – 25 eur; Juliana Havrilčáková, Oreské – 10 eur; ružencové spoločenstvo, Stanča – 25 eur; František Fedor – 100 eur;
bohuznámy – 50 eur; p. Kvašňáková – 5 eur; Mária
Ordošová, Rozhanovce – 5 eur; Ján Holec, Nitra – 16
eur; arcibratstvo ruženca, Nacina Ves – 30 eur; spolok
ruženca, Koromľa – 50 eur; veriaci z farnosti Bačkov –
50 eur; veriaci z farnosti Trebišov – 50 eur; Juraj Marcin, Dvorianky – 10 eur; bohuznámy, Sabinov – 50 eur;
bratstvo ruženca, Kazimír – 30 eur; Michal Markovič,
Poprad – 10 eur; Bernadeta Horňáková, Kuzmice – 20
eur; Ružena Bobíková, Veľaty – 8 eur; ružencové spoločenstvo, Koromľa – 50 eur
Srdečne ďakujeme a prajeme všetkým darcom
mnohaja lita, blahaja lita!
inzercia
Umelecká maľba chrámov, obnova fasád a reštaurovanie oltárov, ikonostasov, obrazov a sôch. Pozlacovanie a postriebrenie sakrálnych predmetov. Pokrývanie
striech a veží. Ponúkame zľavu, stopercentnú kvalitu
a dlhoročnú záruku. Tel: 035/659 31 39, 0905 389 162,
e-mail: reart007@gmail.com, 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
____________________________________________
ČISTENIE ODPADOV rodinných domov, priemyselných
objektov, starých znečistených a upchatých potrubí (WC, pisoáre, umývadlá, guľôčky, dažďové zvody
a iné). NONSTOP linka: 0948 201 470.
cenník inzercie
Všetky informácie sú na casopisslovo.sk/redakcia/.

právna poradňa

ných dní medzi nami.
Zároveň pri príležitosti nedožitých osemdesiatin s úctou spomíname na vášho manžela, duchovného otca
Vasiľa Kočembu. Nech mu je nebeský Otec milosrdný.
priatelia a rodina

v rôznych pozíciách služby v rómskej pastorácii alebo
sa na túto službu aktuálne pripravujú. Formácia bude
pozostávať z desiatich stretnutí s frekvenciou raz mesačne. Stretnutia budú prebiehať v Centre pre rodinu
na Sigorde pri Prešove. Termíny prvých stretnutí: 11.
– 12. september; 9. – 10. október; 13. – 14. november; 11. – 12. december (budú prebiehať od pondelka
17.00 h do utorka 15.00 h). Príspevok je dobrovoľný.
Formácia prebieha v troch základných blokoch: Vodcovstvo, Rómske reálie, Duchovný rozmer. Na každé
stretnutie bude pozvaný aj zaujímavý hosť. Nech Pán
Ježiš Kristus použije tento čas na vystrojenie robotníkov do tejto žatvy.
Martin Mekel, riaditeľ Gréckokatolíckej rómskej misie

oznamy a inzercia

JUBILEÁ KŇAZOV

Na mojej záhradke mi sused postavil unimobunku a nechce ju odpratať. Čo mám robiť?
Dobrý deň. V prvom rade vám odporúčam navštíviť niektorú z advokátskych kancelárií, v ktorej
vám advokát zabezpečí právnu dokumentáciu
súvisiacu s danou problematikou. Určite by
som odporučil zaslať výzvu spolu s kópiou listu
vlastníctva, katastrálnou mapou a fotkou unimobunky susedovi v doporučenej zásielke s doručenkou, v ktorej ho vyzvete, aby dobrovoľne
odstránil stavbu, pričom súčasne podáte podnet
na mesto/obec. Ak sa vám nepodarí s dotyčnou
osobu dosiahnuť dohodu, máte právo domáhať
sa odstránenia unimobunky z vášho pozemku
prostredníctvom súdu.
JUDr. Pavol Vargaeštok, partner
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners, s. r. o.
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program

TV LUX
J15.09. (piatok) 10.30 Svätá omša zo Šaštína pri príležitosti
celonárodnej púte k patrónke Slovenska 14.00 Akatist
17.30 Prešiel som hranicu – dokument o Titusovi Zemanovi 2 22.55 Gréckokatolícky magazín (GkM)
J16.09. (sobota) 04.05 GkM R 10.30 Svätá omša zo Šaštína: Púť seniorov a chorých 14.00 Akatist 14.40 GkM R
17.30 Luxáreň – publicistika 20.30 Evanjelium podľa
Jána – film 2
J17.09. (nedeľa) 15.15 Slovo v obraze 16.30 Marián Kuffa:
O pravej láske – publicistika 20.30 Na ceste v rodine –
relácia pre manželov a rodiny
J18.09. (pondelok) 08.20 Malí poslovia: Útek – detský
program 10.20 Z prameňa 13.30 V škole Ducha – vzdelávací program 20.30 V Samárii pri studni – publicistika
J19.09. (utorok) 08.20 Malí poslovia: Divá voda – detský
program 13.40 Fatimské posolstvo – dokument 20.55
Gréckokatolícky magazín 21.45 Príbeh jedného stromu
– dokumentárny film z chráneného územia Prosné
J20.09. (streda) 08.20 Malí poslovia: Záchrana v katakombách – detský program 09.15 Z prameňa 20.15 PKP 21.30
Brazília: Aleluja – dokument 2
J21.09. (štvrtok) 03.50 GkM R 07.36 Deviatnik k Titusovi Zemanovi 08.20 Malí poslovia: Pripraviť sa, pozor,
páľ – detský program 10.30 GkM R 10.45 PKP 16.30
Kulmenie – vzdelávací program 21.10 Poltónklub – hudobný program

08.20 Malí poslovia: Neutop sa, plávaj
– detský program 16.55 Godzone magazín 19.50 PKP
J22.09. (piatok)

04.05 GkM R 07.30 Deviatnik k Titusovi
Zemanovi 14.00 Akatist 17.20 PKP 20.30 Evanjelium
podľa Jána – film 2
J24.09. (sobota) 08.00 Klbko: O liturgii 10.00 Nová kvalita
života 16.30 Klinec po hlavičke: O okolnostiach života
– publicistika 19.40 Katechéza: Otče náš 21.00 Medzi
nebom a zemou – publicistika
J25.09. (nedeľa) 01.25 Svedectvo R 02.20 Runiverz – publicistika 05.05 Biblia: Život Ježiša
J23.09. (sobota)

TV NOE
J09.09. (piatok) 10.55 Sakartvelo: Země pod Kavkazem
– dokument o putovaní skupiny mladých Čechov po Gruzínsku 18.30 Bible pro nejmenší: Mojžíš
J10.09. (sobota) 11.35 Milosrdenství a svatost: Zakopané
– po stopách svätého Jána Pavla II. a svätej Faustíny 15.55
Ohlédnutí za Krakovem (1) 18.05 Příběhy odvahy a víry:
Můj Ararat (11) – dokument zachytáva históriu prenasledovania kresťanov v komunistickom Rusku
J11.09. (nedeľa) 07.20 Karmelitánky v Chile – dokument
19.40 Poselství svatých: Terezie z Lisieux 20.00 Kdo chce
být milován? – francúzsky hraný film
J12.09. (pondelok) 06.55 Elektronická kazatelna – dokument o katolíckom televíznom vysielaní v Brazílii 20.00
Ohlédnutí za Krakovem (2)
J13.09. (utorok) 18.30 Bible pro nejmenší: Mojžíš před
faraonem – najznámejšie biblické príbehy v animovanej
forme 21.05 Na hranici pekla: Pronásledování křesťanů
v Iráku

slovo v kultúre

Martin Šafárik:
Ladislav Záborský
Azda každý pozná umelecké diela známeho akademického maliara Ladislava Záborského, v ktorých
sa odzrkadľuje jeho hlboká viera v Krista. No nie
každý pozná vnútorný život tohto veľkého človeka
a umelca. Autor Martin Šafárik, katolícky kňaz,
umelec a majstrov obdivovateľ, vo vzácnej monografii vydavateľstva Studio LUX, ktorá bola predstavená v minulom roku,
predstavuje a dokumentuje prierez jeho životnej tvorby. Svojou tvorbou
svedčí o skutočnosti Boha, ktorý pre svoju hlbokú vieru v Krista v čase komunizmu skončil aj vo väzenskej cele. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach
na Slovensku, vo Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Švajčiarsku, Japonsku,
Palestíne a USA. (TK KBS, Dada Kolesárová)

Příběhy odvahy a víry:
Akademik Boris Rau
schenbach
Dokumentárny film, ktorý si môžete pozrieť
na TV Noe 24. septembra o 18.00 h, zachytáva históriu prenasledovania kresťanov v komunistickom Rusku. Opisuje
ľudské a duchovné zážitky Borisa Viktoroviča Rauschenbacha (1915 –
2001), ktorý bol významným sovietskym fyzikom a raketovým inžinierom.
Počas druhej svetovej vojny ho deportovali na Sibír do gulagu, neskôr
niesol zodpovednosť za lety ruských sond do vesmíru. Jeho výskum mu
otvoril bránu do sveta vedy a srdce pre hĺbku viery a lásku k Bohu. Jeho
teologické diela a diela o ikonách mu napriek tomu, že mal protestantské
korene, priniesli uznanie aj v Pravoslávnej cirkvi. (Dada Kolesárová)
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07.30 Momentka z ostrova krásy: Korsika
08.35 Kibeho: Mariánské poutní místo v Africe 11.20
Světec dvou národů – životopisný dokument o blahoslavenom Metodovi Dominikovi Trčkovi
J15.09. (štvrtok) 21.05 Putování po evropských klášterech:
Kartuziánsky kláštor v Grenobli, Švajčiarsko
J16.09. (piatok) 12.50 Hrdinové víry: Zdenka Schelingová
(13) 18.00 Rajecká dolina – dokument 18.30 Bible pro
nejmenší: Balaam
J17.09. (sobota) 18.05 Příběhy odvahy a víry: Otec a syn
(12) – dokument, ktorý zachytáva históriu prenasledovania kresťanov
J18.09. (nedeľa) 08.10 Pražská Loreta – dokument o histórii a súčasnosti pražského pútnického miesta 19.40
Poselství svatých: Bernadette Soubirousová
J19.09. (pondelok) 07.00 Bol som mimo – Branislav Škripek a jeho cesta k Bohu 12.50 Slovenští redemptoristé
v Rumunsku – dokument 18.30 Bible pro nejmenší:
Poslední večeře
J20.09. (utorok) 17.25 Bělorusko: Květ mezi trny – dokument o obnove Katolíckej cirkvi v Bielorusku 23.30
Ceferino Jiménez Malla: Cikán v nebi – dokument o španielskom cigánskom mučeníkovi
J21.09. (streda) 17.25 Světec dvou národů – životopisný
dokument o blahoslavenom Metodovi Dominikovi Trčkovi R 18.40 Zambijský Bambo – dokument o budúcich
kňazoch a misionároch v Zambii
J14.09. (streda)

17.05 Hadath Baalbek – dokument
o práci saleziánok v Libanone 18.30 Bible pro nejmenší:
Země zaslíbená

J22.09. (štvrtok)

The Boss Baby (Mini šéf)
Animovaný americký film od režiséra Toma McGratha (film Madagaskar) predstavuje sondu do života
dieťaťa, ktorému sa život prevráti naruby, keď
mu do rodiny pribudne braček. Ten je však už ako
batoľa tajným agentom. Chlapci, ktorí sa na začiatku
úprimne nenávidia a navzájom ohrozujú, sú však
okolnosťami donútení nájsť spoločnú reč. Ich vzťah
sa postupne mení a na konci sú z nich skutoční bratia. Misia sa však
úspešne skončila, batoľa opúšťa rodinu a užíva si plody svojej práce, no
nenachádza šťastie. Nakoniec sa rozhodne vrátiť do rodiny ako normálne dieťa, aby si užilo detstvo plné lásky rodičov. Film zábavnou formou
poukazuje na rozdiel medzi hľadaním kariéry, ktorá prináša vrtkavé šťastie
a pozornosť, a skutočnou rodinou, kde je každý milovaný a nik nezabudnutý. (Juraj Gradoš)

FÍHA tralala – Bumbarasa
V roku 2016 vyšlo jedno z najočakávanejších
detských DVD nosičov vydavateľstva Jelen Drums
a vzniklo na želanie fanúšikov obľúbeného škriatka.
Na nosiči nájdete devätnásť nových detských piesní
predstavených výpravnými videoklipmi, v ktorých
vystupuje okrem známych tvárí, ako je Juraj Šoko
Tabaček, aj 116 detí. Piesne ako Budík, Poník, Láska
je nebíčko alebo Abeceda sú pospájané do jednoliateho poučného deja
a ponúkajú zážitok nielen pre malých spevákov, ale aj dospelákov. Jedna
z majiteliek nosiča sa vyjadrila: „Melodické, jednoduché texty, od prvého
počutia najobľúbenejšie DVD môjho päťročného syna. Keď malý začne
tancovať a recitovať pesničky, pridáme sa všetci.“ (Dada Kolesárová)

www.casopisslovo.sk

09.50 Svätá omša z Baziliky svätého Pia
X. s pomazaním chorých
J16.09. (sobota) 20.15 25 rokov kresťanmi v Rijáde, hlavnom meste Saudskej Arábie
J17.09. (nedeľa) 22.30 Úcta k Sedembolestnej Panne Márii
J19.09. (utorok) 08.20 Svätá omša z Massabielskej jaskyne
J20.09. (streda) 09.20 Medzinárodná svätá omša
J21.09. (štvrtok) 07.50 Záverečná svätá omša so zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
J23.09. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá
liturgia z Prešova 20.15 Kto je don Titus Zeman?
J25.09. (pondelok) 16.30 Predstavenie projektu Matka
a dcéra
J30.09. (sobota) 09.30 Dravecký preceptorát a pôsobiská
antonitov na území Slovenska
J15.09. (piatok)

18.00 Emauzy – archijerejská svätá liturgia z Baziliky Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach;
slávi Mons. Milan Chautur
J14.10. (sobota)

10.30 Slávnostná svätá omša pri príležitosti cirkevného sviatku Sedembolestnej Panny
Márie; slávi Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup
metropolita 20.25 Mária z Nazaretu – film 22.05 Mária
z Nazaretu – film R
J15.09. (piatok)
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Závet

Malá os

Verkauf
seinheit,
skratka

J15.09. (piatok) 09.05 Patrónka podtatranského ľudu –
umelecký dokument 09.30 Skopje: Deň vzďakyvzdania
– publicistický dokument 12.35 Matka Sedembolestná
– dokumentárny film o tradícii uctievania Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku 20.05 Sviatočné slovo –
príhovor Mons. Milana Chautura, košického eparchu,
k sviatku Sedembolestnej Panny Márie – patrónky
Slovenska 20.10 Čierna madona – dokumentárny film
22.15 Evanjelium o Márii
J16.09. (sobota) 10.00 Ordinácia evanjelických novokňazov z evanjelického kostola a. v. v Skalici
J17.09. (nedeľa) 10.00 Evanjelické služby Božie z Hlbokého
01.50 Slovo – príhovor Tadeusza Zasępu R
J21.09. (štvrtok) 15.05 Slováci na Balkáne – dokument R
J22.09. (piatok) 14.50 Slováci v Maďarsku – dokument R
J24.09. (nedeľa) 12.20 Orientácie 19.50 Slovo

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
J17.09. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka
Xaverského v Banskej Bystrici (Slovensko) /Gréckokatolíc-
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rádio regina
17.05 Viera v živote
JUtorok 20.00 Duchovné horizonty R
JSobota 05.00 Ekuména vo svete 18.15 Ekuména vo
svete R
JNedeľa 06.05 Rádio Vaticana 17.05 Duchovné horizonty
17.50 Rádio Vaticana R
J15.09. (piatok) 09.00 Svätá omša z Katedrály sv. Františka
Xaverského v Banskej Bystrici 18.15 Rádio noviny: Duchovné slovo (po rusínsky; otec Ivan Barna)
J13.10. (piatok) 18.15 Rádio noviny: Duchovné slovo
(po rusínsky; otec František Krajňák)
J27.10. (piatok) 18.15 Rádio noviny: Duchovné slovo
(po rusínsky; otec Maroš Prejsa)
rádio devín
JPondelok

Skratka
kubánskych
noriem

Taška

5

Autor:
Vladimír
Komanický

ka svätá liturgia z Monastiera Krista Kráľa v Trebišove;
slávi otec Polykarp Štefan Jacoš OSBM
J24.09. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby Božie z Dobrej
Nivy
J01.10. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Bratislavy
J08.10. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Dómu sv. Alžbety
v Košiciach
J15.10. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka
Xaverského v Banskej Bystrici (Slovensko) /Pravoslávna
svätá liturgia z Pozdišoviec
J22.10. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby Božie z Vrboviec

relax

Súbor máp

jednotka

DVOJKA

LUMEN

Pomôcky:
VKE

RTVS

Zmena programu vyhradená.

18.00 Most milosrdenství – dokument
o činnosti misionárov milosrdenstva v Brazílii 18.30 Bible
pro nejmenší: Samson
J24.09. (sobota) 18.00 Příběhy odvahy a víry: Akademik
Boris Rauschenbach – dokument o prenasledovaní
kresťanov v komunistickom Rusku (13)
J25.09. (nedeľa) 13.25 Outdoor Films s Martem Eslemem (52)
J23.09. (piatok)

I A CH R A A

Legenda: ARCHA, ATÓMY, BAČA, BARDEJOV, ELITA, EPOCHA,
HRANICA, CHLIEB, KABARET, KETÓN, KŇAZI, KOVÁČ, KVALITA,
LETISKO, LUPIČ, MENIČ, OBAVY, OBYVATELIA, OSADA, OSOBA,
OVOCIE, POTAŠ, RYBOLOV, SILUETA, SKLAD, SLEZINA, SMIECH,
SOBOTA, STOLIČKA, STRACH, SVETADIELY, ŠKOLY, ŠKROB, TESTY,
TETIVA, TLAKOMER, TRAKTOR, TREST, TULEŇ, ULICA, VINIČ, VLAKY,
VOLIČ, ŽIVOT.

1 000 kg

Tajničku osemsmerovky tvorí 33 nevyškrtaných písmen.

Značka
cigariet

Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z dvojčísla 16 – 17: Krížovka: Cirkev sa nemôže
uzamykať. Osemsmerovka: Pomáhajte chudobným, lebo oni vám
otvoria nebo.
Výherca: Mária Lisoňová z Nižných Repáš
Riešenia zasielajte na adresu:
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov alebo inzercia@casopisslovo.sk.
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Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.bazilikaredemptoristi.sk, 0902 275 145
25.09. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Moleben
k bl. Metodovi, svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (09.00 h); ruženec, Moleben k bl. Metodovi,
svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (16.30 h)
14.10. Odpust arcibratstva ruženca (12.00 h)

pútnické miesta

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Svätá liturgia v kaplnke na ľutinskej hore
(každá nedeľa, 18.00 h)
01.10. Modlitby so službou oslobodenia a uzdravenia (16.00 h)
07.10. Fatimská sobota (10.00 h)
08.10. Modlitby so službou oslobodenia a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť
(16.00 h)

Klokočov, www.klokocovgrkat.sk
01.10. Nedeľa požehnania rodín: Akatist požehnania rodín
07.10. Fatimská sobota (08.30 h), archijerejská svätá liturgia (09.30 h)
13.10. Modlitby exorcizmu (17.00 h)
Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643
15.09. Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, svätá
liturgia (10.30 h)
16.09. Modlitby za uzdravenie a púť mužov a otcov
01.10. Sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky
07.10. Fatimská sobota (10.30 h)
08.10. Malá púť (10.30 h)
Sigord, centrum.rodina@gmail.com, 0903 983 316-7
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
06. – 08.10. Kurz Billingsovej ovulačnej metódy.
Kurz organizovaný v spolupráci s Donum vitae je ur
čený predovšetkým lektorom Billingsovej ovulačnej
metódy, ktorí majú absolvovaný prvý kurz a chcú si
prehĺbiť svoje vedomosti, či obnoviť si svoj certifikát.
Privítame však všetkých, ktorí chcú poznať tajomstvo zrodu života a získať kľúče od svojej plodnosti,
aby mohli vedome spolupracovať s Pánom na stvoriteľskom diele. Príspevok je 50 eur za osobu.
13. – 15.10. Kurz Samuel

sigord

GKFC, Čičava, centrumpreromov@gmail.com, centrumpreromov.sk, romskamisia.sk, 0915 951 081
Reťazové modlitby – pondelok (08.00 h – 21.00 h)
Svätá liturgia – sobota (Jastrabie n. T., kaplnka, 18.00 h)
nedeľa (Čičava, GFC pre Rómov, 08.00 h); (Soľ, centrum, 09.30 h); (Hlinné, Komunitné centrum, 11.30 h)
19.09. Dni aktívneho dobrovoľníctva (Čičava)
23.09. Dni aktívneho dobrovoľníctva (Hlinné)
30.09. Dni aktívneho dobrovoľníctva (Hlinné)

ČIČAVA

Koinonia Ján Krstiteľ, www.koinoniapo.sk
Kostol sv. Jána Krstiteľa, Prešov-Soľná Baňa
Nedeľa 11.30 Nedeľná svätá liturgia (okrem 20.08.)
16.09. Púť mužov a otcov a liturgia s modlitbami
za uzdravenie (Litmanová, hora Zvir, 10.30 h)
21.09. Večer chvál (SPŠ drevárska, spoločenská
miestnosť, Bardejovská 27, Prešov, 18.00 h)

KOINONIA

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com

CENACOLO

Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom
konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6
Ruženec za závislých:
Utorok 16.30 Kaplnka v nemocnici v Snine
Streda 18.00 Kláštor Sancta Mária na Konštantínovej ul. v Prešove a kláštor sestier sv. Vincenta de
Paul na Šoltésovej 15 v Košiciach
Štvrtok 17.25 Chrám Božej múdrosti vo Svidníku
20.09. Svätá omša a adorácia v minoritskom Kostole Ducha Svätého v Levoči (17.00 h)

