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Albert Einstein povedal: „Len dve veci sú nekonečné. 
Vesmír a ľudská hlúposť. Pri tej prvej si však nie 
som taký istý.“ Dovolil by som si tohto vedca trocha 
poopraviť. V človekovi je totiž toho nekonečna viac 
než iba hlúposť.

Človek prirodzene túži po šťastí. Táto túžba ho ženie 
vpred vo všetkých ohľadoch. Silnejšou môže byť 
azda iba snaha o prežitie. A láska. Ale milovať a byť 
milovaný je v našej predstave súčasťou šťastia. A tak 
sa človek snaží prispôsobovať svoj život tak, aby 
bol šťastný. Možno v tom nie je nič zlé. Ale kde sa 
skutočne nachádza šťastie? A môžeme ho obsiahnuť 
v plnosti?

Šťastie sa nedá zmerať. Má množstvo podôb. Pre člo-
veka, ktorý bol celý život otrokom, bolo šťastím, ak 
sa jeho deti stali slobodnými. Pre niekoho, kto nemal 
kde hlavu skloniť, bola šťastím suchá jaskyňa. Pre 
smädného na púšti oáza, pre hladného kúsok chleba. 
Pre živiteľa rodiny dobrá práca... Kým spočiatku 
ľudia boli vďační za toto šťastie, ktoré sa im dostalo, 
dnes je to inak. Prečo nám nestačí, čo máme? Prečo 
nie sme vďační za slobodu, za strechu nad hlavou, 
čistú vodu a chlieb, za prácu? Prečo chceme niečo 
viac, stále viac a viac?

Myslím si, že je to preto, lebo sme nenásytní a zá-
vistliví. Túžime sa vyrovnať ľuďom naokolo a keď 
ich vidíme, vravíme si, že oni sú šťastní. Ale aj keby 
sme získali všetko, čo majú oni, šťastní nebudeme. 
Zbadáme iných. A budeme chcieť zasa niečo iné. Nič 

nám nebude stačiť, aby ukojilo náš hlad po šťastí. 
Lebo sa ženieme za chimérou – za vidinou šťastia. 
Za jeho odleskom. Pokriveným obrazom. Za faloš-
nou víziou.

Človek pred tisíc rokmi vlastnil pár vecí, a predsa bol 
šťastný. Dnes máme okolo seba tisícky vecí, ktoré 
nám patria, a predsa šťastie nemáme. Prečo? Lebo 
sme neustále klamaní a tomu klamu chceme veriť. 
Neustále sme klamaní reklamou, že ak nebudeme 
mať to či ono, nebudeme šťastní. Sme klamaní, že ak 
nebudeme ako to jedno percento boháčov, nebude-
me šťastní. Ak nebudeme zdraví, nebudeme šťastní. 
Ak nebudeme vzdelaní, nebudeme šťastní. Ale nikdy 
nebudeme šťastní. Ani celý vesmír by nestačil, aby 
sme boli šťastní. Náš hlad po šťastí bude nekonečný.

Ale Boh chcel mať človeka šťastného. Či nie? Čo 
nás urobí šťastnými? No pozlátky to nebudú. Ani 
veci za pár eur. Nič, čo stojí tak málo. Nič, čo sa dá 
kúpiť. Čo sa dá získať. Šťastie si totiž nekúpime ani 
nezískame. To môžeme iba nájsť. V sebe samom. 
Boh nielenže chcel mať človeka šťastného, on ho 
takého tvorí aj dnes. Pozrite sa na dieťa, keď má pri 
sebe rodičov. Je šťastné. Nepotrebuje módne šaty ani 
hračky. Tie mu iba nahrádzajú ocka, mamku. No čas-
to neúspešne. Nič sa im nevyrovná. Nič sa nevyrovná 
ich prítomnosti. Dieťa to vie. Cíti to. Prirodzene. 
Ani celý svet by nevymenilo za náruč otca a objatie 
mamy. Človek prestal byť šťastný, keď opustil Boha. 
A šťastný bude znovu, keď sa k nemu vráti. Bez 
všetkých tých vecí, ktoré ho od Boha odviedli preč. 
A bude ako tí ľudia dávno, ktorí boli šťastní a vďační 
za všetko, čím ich Boh obdaroval – slobodu, jaskyňu, 
dúšok vody i kúsok chleba.

NEKONEČNOSŤ
Juraj GRADOŠ
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SRDCE V BOHU  
AJ V ČASE BÚRKY

Marek BARAN

Svätý Otec vo svojom nedeľňajšom príhovore povzbudil 
Boží ľud cez evanjeliový príbeh o búrke na mori k dôvere 
a odovzdaní sa Otcovi v každom okamihu života. 

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele  
(Mt 14, 22 – 33) rozpráva o Ježišovi, ktorý 
kráča po vodách jazera v búrke. Počas 
nočnej plavby cez jazero loďku učeníkov 
zastihne náhla búrka s vetrom. Na jazere 
je to bežné. V istom okamihu učeníci 
vidia niekoho, kto kráča po vode smerom 
k nim. Šokovaní si myslia, že je to mátoha, 
a od strachu kričia. Ježiš ich však upoko-
juje: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ 
Peter teda odpovedá: „Pane, ak si to ty, 
rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“ Je 
to výzva. A Ježiš mu hovorí: „Poď!“ Peter 
vystúpi z loďky a urobí niekoľko krokov; 
potom mu však vietor a vlny naženú strach 
a začína sa topiť. Kričí: „Pane, zachráň 
ma!“ a Ježiš ho uchopí za ruku, a povie mu: 
„Maloverný, prečo si pochyboval?“

Tento príbeh je pozvaním s dôverou sa od-
dať Bohu v každom okamihu nášho života, 
najmä v časoch skúšky a nepokoja. Keď 
silne cítime pochybnosti a strach, keď sa 
nám zdá, že sa topíme, v ťažkých momen-
toch života, keď sa všetko mení na temno-
tu, nesmieme sa hanbiť zakričať ako Peter: 
„Pane, zachráň ma!“ Klopať na srdce Boha, 
klopať na srdce Ježiša: „Pane, zachráň ma!“ 
Je to nádherná modlitba. Môžeme ju zo-
pakovať mnohokrát: „Pane, zachráň ma!“ 
A Ježišovo gesto, keď ihneď vystiera svoju 
ruku a zachytáva ruku svojho priateľa, tre-
ba dlho kontemplovať. Toto je Ježiš, takto 
koná Ježiš, Ježiš je rukou Otca, ktorý nás 
nikdy neopustí; mocnou a vernou rukou 
Otca, ktorý stále chce iba naše dobro.

Boh nie je veľké burácanie, Boh nie je 
uragán, nie je požiar, nie je zemetrasenie, 
Boh je jemný vánok, ktorý sa nevnucuje, 
ale žiada načúvanie. Mať vieru znamená 
mať uprostred búrky srdce upriamené 

na Boha, na jeho lásku, na jeho otcovskú 
nehu. Práve tomuto chcel Ježiš naučiť 
Petra a učeníkov, a aj nás dnes. V temných 
chvíľach, v okamihoch smútku. On veľmi 
dobre vie, že naša viera je slabá – my všet-

ci sme maloverní, – a že naše putovanie 
môže byť plné utrpenia, môžu ho zatarasiť 
nepriaznivé sily. Ale on je Zmŕtvychvsta-
lý. Nezabudnime na to, on je Pán, ktorý 
prešiel smrťou, aby nás priviedol k záchra-
ne. Ešte skôr ako ho my začneme hľadať, 
on stojí pri nás. A zdvíhajúc nás z našich 
pádov nám dáva rásť vo viere.

Loďka zmietaná búrkou je obrazom 
Cirkvi, ktorú v každom čase stretávajú 
protivetry, niekedy veľmi tvrdé skúšky. 
Len si spomeňme na niektoré dlhé a zú-
rivé prenasledovania v minulom storočí, 
no ešte i dnes v niektorých častiach sveta. 
V takých časoch môže prísť na Cirkev po-
kušenie myslieť si, že ju azda Boh opustil. 

V skutočnosti však práve tieto chvíle 
dávajú najviac zažiariť svedectvu viery, 
svedectvu lásky, svedectvu nádeje. Je to 
prítomnosť vzkrieseného Krista v jeho 

Cirkvi, ktorá udeľuje milosť svedectva až 
po mučeníctvo, ktoré dáva vzklíčiť novým 
kresťanom a ovociu zmierenia a pokoja 
pre celý svet. Nech nám príhovor Panny 
Márie pomáha vytrvať vo viere a bratskej 
láske, keď tma a búrky života uvádzajú 
do krízy našu dôveru v Boha. (z príhovoru 
9. augusta 2020)
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„Mať vieru znamená mať uprostred búrky srdce upriamené 
na Boha, na jeho lásku, na jeho otcovskú nehu.“

 (Svätý Otec František)
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HĽADANIE  
BIBLICKEJ BETSAIDY

Ľuboš PAVLIŠINOVIČ

Sväté písmo, alebo Biblia, je medzi kresťanmi už tradične 
nazývané živým slovom. Tento titul vystihuje jeden z dôle-
žitých atribútov Biblie – aktuálnosť. Dovolím si však použiť 
túto vlastnosť, teda akúsi „živosť“ Svätého písma, aj v inom 
rozmere, a tým je biblická archeológia. Ide o oblasť, kto-
rá človeku možno nepríde prirodzene na myseľ v spojení 
so „živým slovom“ a jeho aktuálnosťou, naopak, často je 
vnímaná v kontexte niečoho, čo sa udialo veľmi dávno 
a nemá vplyv na náš život. Opak je však pravdou, biblická 
archeológia je veľmi dynamickým odvetvím, ktoré obo-
hacuje naše poznanie biblického sveta a tým aj samotnú 
exegézu, teda možné vysvetlenie a učenie biblického textu. 

Jedna z horúcich noviniek biblického 
archeologického sveta je spojená s mes-
tom Betsaida. Miesto identifikované ako 
rodný domov apoštolov Petra, Ondreja 
a Filipa (porov. Jn 1, 44) určite zaregistroval 
každý pozorný poslucháč evanjelia. Podľa 
Biblie sa Betsaida má nachádzať v oblasti 
severovýchodného pobrežia Galilejského 
mora (známeho aj pod menom Genezaret-
ské jazero), v miestach, kde do jazera ústí 
niekoľko riek stekajúcich z neďalekých 
Golanských výšin a vytvárajúcich deltu. 
Na konci deväťdesiatych rokov prebehli 
rozsiahle vykopávky v oblasti návršia 
et-Tell, necelé tri kilometre od pobrežia 
jazera. O niekoľko rokov neskôr, v roku 
1994, miestna administratíva vyhlásila 
oblasť et-Tell za biblické mesto Betsaida.

Prečo som teda spomínal, že ide o horú-
cu novinku? Veď ide o miesto, ktorého 
identifikácia je stabilná už viac než dve 
dekády. Ale čo ak et-Tell nakoniec nie je 
biblickým mestom Betsaida? Čo ak rodný 
domov apoštolov leží na inom mieste? Už 
dlhšie obdobie cirkulovala medzi arche-
ológmi myšlienka, že biblická Betsaida, 

teda tradičná rybárska obec, by mala byť 
situovaná bližšie pri samotnom jazere, 
čo by dávalo väčší zmysel než jej tradičné 
situovanie do vzdialenosti necelých troch 
kilometrov od jazera na návrší et-Tell. 
Preto v roku 2014 skupina archeológov 
urobila výskum v oblasti nazývanej el-
Araj, blízko pri pobreží Galilejského mora. 
Tento výskum priniesol množstvo nálezov 
datovaných do obdobia Ježiša Krista, 
pričom veľmi významný objav pribudol 
počas posledných výkopových prác len 
minulého roka, keď v oblasti el-Araj 
odhalili byzantský chrám. Je preto možné, 
že tento byzantský chrám bol akýmsi 
pútnickým miestom postaveným na dome 
prvých apoštolov? Budeme prepisovať 
učebnice a turistické príručky a pre-
miestnime tak biblickú Betsaidu z et-Tell 
do el-Araj? Prv než si odpovieme na tieto 
otázky, poďme sa bližšie pozrieť na biblic-
kú Betsaidu, na to, čo o nej vieme povedať, 
a predstavme si prednosti jednej aj druhej 
hypotézy týkajúcej sa jej umiestnenia.

BETSAIDA V PÍSME
Čo vieme o biblickej Betsaide? Vo Svätom 
písme sa spomína na niekoľkých miestach 
(napr. Mk 8, 22 – 26; Lk 9, 10 – 11; Jn 1, 44 
alebo Jn 12, 21). Okrem spomínaných 
biblických referencií existuje aj niekoľ-
ko dôležitých historických prameňov, 
ktoré nám podávajú informácie o tomto 
mieste. Jedným z nich je židovský historik 
Josephus Flavius (37 – 100 po Kr.), ktorý 
vo svojich dielach spomína obec Betsaida 
pri Galilejskom mori, ktorú kráľ Filip 
vyznamenal titulom polis (grécky názov 
pre „mesto“). Išlo o kráľa Filipa Tetrarchu, 
nazývaného aj Herodes Filip II., ktorý bol 
synom kráľa Herodesa Veľkého, teda kráľa, 
ktorý dal po Ježišovom narodení povraždiť 
neviniatka v Betleheme. Okrem toho, že 
Filip povýšil Betsaidu na mesto, zmenil aj 
jej názov na Julias, po vdove Cézara Augus-

RIMANIA VO SVÄTEJ ZEMI
Rímska éra vo Svätej zemi sa zača-
la v roku 63 pred naším letopoč-
tom. Vtedy Židia oslovili Rimanov, 
aby vyriešili spor o vládu medzi 
saducejmi a farizejmi. Tí to vyrieši-
li po svojom – obsadili Hasmone-
jovské kráľovstvo. Odvtedy malo 
kráľovstvo správcov dosadených 
Rimanmi. Jeden z nich, Herodes, sa 
vďaka priateľstvu s rímskym cisá-
rom Markom Antóniom stal v roku 
40 kráľom. Jeho smrťou sa krá-
ľovstvo rozpadlo a postupne bolo 
začlenené do Rímskej ríše. Keď 
tu v roku 66 vypuklo povstanie, 
Rimania do Judey poslali štvrtinu 
svojho vojska. Vďaka tomu bola 
do roku 69 ovládnutá skoro celá 
Judea a v rokoch 73 až 74 padli aj 
ostatné pevnosti. Následne rímsky 
spôsob života určoval aj  výstav-
bu v oblasti. Druhá éra zvýšenej 
výstavby v Judei sa vzťahuje 
na obdobie po prijatí kresťanstva 
v Rímskej ríši (4. storočie).
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ta a matke Cézara Tibéria. Pamätná minca 
kráľa Filipa Tetrarchu z roku 30/31 po Kr. 
potvrdzuje toto Flaviovo svedectvo. 

Ale konkrétne miesto, kde sa Betsaida, 
neskôr Julias, nachádza, však ostalo 
záhadou. Ako to bolo v prípade veľkého 
počtu iných tradičných kresťanských 
miest, úpadkom Byzantskej ríše a kresťan-
skej tradície na území dnešného Izraela 
a Palestíny po invázii moslimských vojsk 
upadla do zabudnutia aj Betsaida. Časť 
týchto stratených biblických miest bola 
znovuobjavená len počas uplynulých 
dvesto rokov, ale značný počet z nich 
stále čaká na svojich objaviteľov. Betsai-
da je jedným z takýchto miest. Ako som 
spomenul, konkrétna lokalizácia samotnej 
Betsaidy je diskutabilná. Ukážme si teda, 
aké sú argumenty pre identifikáciu tohto 
mesta apoštolov s pôvodným umiestne-
ním na návrší et-Tell, a ktoré nálezy hrajú 
v prospech novonavrhovanej oblasti el-
Araj v blízkosti jazera. 

KDE TEDA LEŽÍ BETSAIDA
Veľkým obhajcom pôvodného umiestne-
nia Betsaidy na návrší et-Tell je archeológ 
Rami Arav, ktorý vykonával archeologické 
vykopávky v spomínanej oblasti od roku 
2008 až do dnešného dňa. Jeho prvým 
argumentom je literárny zdroj v podobe 
historických zápiskov už spomínaného 
Josepha Flavia, ktorý opisuje bitku medzi 
žoldniermi kráľa Agrippu II., utábore-

nými približne jeden až dva kilometre 
od Betsaidy a židovskými vojskami v meste 
Betsaida. Približuje moment, keď sa Ag-
rippove vojská dopočuli, že sa do Betsaidy 
majú priplaviť židovské posily, preto sa 
rozhodli opustiť tábor. Podľa Rami Arava 
je to dôkazom, že tábor žoldnierov sa 
musel nachádzať medzi pobrežím jazera 
a samotným mestom Betsaida. Strach 
z obkľúčenia z dvoch strán (teda od jazera 
a z návršia et-Tell) by vysvetľoval dôvod, 
prečo sa toto vojsko žoldnierov rozhodlo 
opustiť tábor. 

Umiestnenie Betsaidy v oblasti et-Tell 
podporujú niektoré archeologické dôkazy. 
Jedným z nich je prítomnosť židovského 
obyvateľstva v čase Ježiša Krista, čo je 
viditeľné aj na keramických nádobách 
a inom náčiní objavenom v oblasti et-Tell. 
Až 93 % všetkých nájdených olejových 
lámp v et-Tell boli identifikovaných ako 
„herodiánske olejové lampy“ vyrábané 
v Jeruzaleme v prvom storočí po Kristovi. 
Ďalším argumentom v prospech et-Tell 
je prítomnosť pamätných mincí. Ako 
som spomínal, kráľ Filip dal pri príleži-

tosti povýšenia Betsaidy na mesto Julias 
približne v r. 30/31 po Kr. vyraziť pamätné 
mince. Až päť kusov z nich, čo je doteraz 
najvyšší počet nájdený na jednom mieste, 
bolo objavených na návrší et-Tell, čo môže 
naznačovať, že tieto mince boli vyrazené 
práve v novovymenovanom meste Betsai-
da Julias, na návrší et-Tell. Tento argument 
by mal aj logické opodstatnenie, keďže 
jedným z privilégií mestského titulu polis 
je aj právo raziť vlastné mince.

Teraz však prejdime k druhej, nedávnejšej 
alternatíve s čerstvo odhaleným byzant-
ským chrámom v oblasti el-Araj. Hlavnými 
obhajcami tohto umiestnenia Betsaidy 
a vedúcimi archeologických vykopávok 
sú R. Steven Notley a Mordechai (Moti) 
Aviam. Táto dvojica sa z textových zdrojov 
opiera, rovnako ako v predošlom prípa-
de, aj o spisy Jozefa Flavia. Paradoxne sa 
odvolávajú na rovnakú stať, ktorá opisuje 
bitku medzi vojskami kráľa Agrippu II. 
a židovskými vojskami. Ich argument sa 
opiera o informáciu, že židovské posily sa 
doplavili do Betsaidy, čo logicky znamená, 
že toto mesto sa muselo nachádzať na po-
breží. Táto analógia poukazuje na logický 
problém v obhajobe predošlého prípadu 
et-Tell. Flavius zaznamenáva fakt, že spo-
mínané posily sa mali priplaviť konkrétne 
do Betsaidy, a nespomína pobrežie, ktoré 
by bolo vzdialené tri kilometre od samot-
ného mesta Betsaida. Obhajca pôvodného 
umiestnenia Betsaidy v oblasti et-Tell 
Rami Arav však oponuje, že menovité spo-
menutie Betsaidy automaticky neznamená 
konkrétne mesto, ale môže opisovať blízke 
pobrežie, ako napríklad uvádza historické 
opisy, keď sa ľudia plavili do Atén, ale 
v skutočnosti sa priplavili do prístavu Pire-
us, alebo ľudí plaviacich sa do Ríma, ktorí 
však reálne priplávali do jeho prístavu 
v Ostii.
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Okrem Jozefa Flavia sa dvojica Notley – 
Aviam, obhajujúc oblasť el-Araj, opiera 
o ďalšie písomné zdroje. Konkrétne ide 
o svedectvá byzantského pútnika Teodó-
zia zo 6. storočia a bavorského biskupa 
Willibalda z Eichstättu z 8. storočia. 
Obidvaja podávajú popis oblasti ako návod 
pre pútnikov, pričom definujú vzdialenosti 
medzi jednotlivými biblickými miestami 
ako Magdala, Kafarnaum alebo Betsaida. 
Svedectvo biskupa Willibalda je o to zaují-
mavejšie, že spomína aj byzantský chrám, 
ktorý je postavený na dome apoštolov 
Petra a Ondreja.

Odhliadnuc od literárnych zdrojov má táto 
druhá alternatíva v oblasti el-Araj aj znač-
ný počet presvedčivých archeologických 
dôkazov. V roku 2014 odhalil archeologic-
ký tím v oblasti el-Araj osídlenie z rímske-
ho, ako aj byzantského obdobia. V rokoch 
2016 − 2017 odhalili stavbu s múrmi z by-
zantského obdobia, ktorá je dnes označo-
vaná ako kláštor stojaci vedľa byzantského 
chrámu. Kombinácia kláštora a chrámu 
stojacich vedľa seba bola v Galilei bežne 
zaužívanou formou. Hoci ešte v roku 2017 
neboli steny chrámu presne odhalené, 
jeho prítomnosť sa dala očakávať, keďže 
v oblasti našli množstvo pozlátených 
kúskov mozaík, ktoré sa používali výlučne 
v chrámoch. V tom istom roku sa arche-
ológovia odhodlali vykopať dve sondy 
pod úrovňou kláštora. Výsledkom bolo 
odhalenie vrstvy, ktorá obsahovala mo-
zaiku zo skorého rímskeho obdobia, ako 
aj mincu cisára Nera z roku 63 po Kr., čo 
jasne datuje túto vrstvu do prvého storočia 
po Kristovi. Mozaika z rímskeho obdobia 
bola s najväčšou pravdepodobnosťou časť 
kúpeľov, čo by len potvrdzovalo tendenciu 
kráľa Filipa o urbanizáciu a pretvorenie 
pôvodnej rybárskej obce na grécky polis.

BYZANTSKÝ CHRÁM
A tak sa v roku 2019 archeologický tím 
vrátil na miesto s cieľom lokalizovať múry 
byzantského chrámu. Po dlhých výkopo-
vých prácach sa tento cieľ nakoniec naplnil. 
Tímu archeológov sa podarilo odhaliť 
a lokalizovať časti chrámu, a to južnú loď 
s bohato zdobenou farebnou mozaikou 
a časti centrálnej lode chrámu. Podľa 
odhadov tak celý chrám môže mať rozmery 
tridsať na dvadsať metrov. Na základe 
nájdených mincí datujú byzantský chrám 
ako aj kláštor už do 5. storočia. Nájdenie 
byzantského chrámu z tohto obdobia 
automaticky nepotvrdzuje pozíciu obce 
Betsaida, ale v spojení s veľkým počtom 
dôkazov z rímskeho obdobia tento chrám 

naberá na dôležitosti už len tým, že po-
tvrdzuje svedectvo biskupa Willibalda z 8. 
storočia, ktorý spomína byzantský chrám 
postavený na dome apoštolov. Okrem od-
halenia chrámu sa minulého roka podarilo 
nájsť v oblasti el-Araj aj množstvo rímskych 
mincí z 1. storočia po Kristovi, ako aj kúskov 
olejových lámp a keramiky používaných 
Židmi v období troch storočí na prelome 
letopočtu. Tento rok chce tím archeológov 
okolo dvojice Notley – Aviam odhaliť celý 
chrám, dúfajúc v nájdenie nápisu, ktorý by 
definitívne identifikoval tento chrám. 

Biblia je živá a rovnako živá je aj biblická 
archeológia. V aréne akademického sveta 
sa odohráva dráma a súboj medzi oblasťou 
et-Tell a el-Araj o pomyselný titul Betsai-
dy. Aktuálnosť a bezprostrednosť tohto 
duelu som mohol vnímať aj na prezentácii 
čerstvých archeologických objavov z oblasti 
el-Araj na pôde Pápežského inštitútu kres-
ťanskej archeológie vo februári tohto roka, 
kde história ožívala v slovách Moti Aviama, 
jedného z vedúcich projektu v el-Araj. Jeho 
dychtivý opis pripomínal gladiátorský 
súboj, počas ktorého máme možnosť sedieť 
v prvom rade a vychutnávať si vzácne chvíle, 
keď k nám história prehovára živo a bezpro-
stredne. Vraciam sa teda k pôvodnej otázke: 
Kde je biblická Betsaida? Sú argumenty 
čerstvo odhalenej oblasti v el-Araj presved-
čivejšie ako dôkazy pôvodného návršia 
et-Tell? Toto rozhodnutie nechávam pre 
túto chvíľu na vás, ctení čitatelia Slova. Ale 
ktovie, možno už tento rok budeme svedka-
mi objavu, ktorý môže zmeniť učebnicové 
osnovy biblickej archeologie. 

BISKUPI PRECHODNÉHO OBDOBIA
V rokoch 1613 a 1614 sa mukačevský biskup Sergej nachádzal vo vyhnanstve, kam 
ho poslali páni Mukačevského hradu z rodu Mágočiovcov. Tí vymenovali za mu-
kačevského biskupa Sofronia Rečka, ktorý tu pôsobil najneskôr do roku 1623, keď 
ho nový hradný kapitán Ján Balling na dlhší čas uväznil na Mukačevskom hrade. 
Znova sa začalo obdobie, keď sa igumeni v mukačevskom monastieri striedali 
veľmi často. Medzi Gabrielom a Petroniom bol igumenom a biskupom Euthym. 
Tento biskup pochádzal z Moldavska a pravdepodobne vysvätil iného biskupa 
na území Mukačevskej eparchie – Lariona. Z listiny datovanej 18. septembrom 
1618 je totiž zrejmé, že na území eparchie pôsobí biskup Larion, mních z mo-
nastiera Lopagi. Ten vizitoval rusnácke farnosti v Satmárskej župe na žiadosť 
miestnych kňazov a veriacich. Teda nebol ustanovený za mukačevského biskupa. 
Zo žiadosti je zrejmé, že stolec v Mukačeve je uprázdnený a že v eparchii pôsobia 
biskupi z Valašska a Moldavska. Po ňom v eparchii pôsobil ďalší biskup, ktorý 
bol uväznený v Mukačevskom hrade. 21. augusta 1620 vymenoval Gabriel Betlen 
za mukačevského biskupa nezjednoteného gréckeho arcibiskupa Jeremiáša, ktorý 
sa zdržiaval v Sedmohradsku. Ten však nikdy do Mukačeva neprišiel a cez Rusko 
sa vrátil do Turecka. (Juraj Gradoš)
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COVID-19  
A (NE)OČKOVANIE 

Jozef GLASA

V čase, keď sa, žartom povedané, azda už aj 
najzarytejší agnostici „modlia“ za to, aby bola čím skôr 
k dispozícii účinná a bezpečná očkovacia látka alebo 
liek proti vírusu spôsobujúcemu Covid-19, pôsobia až 
bizarným dojmom správy o veľkom podiele občanov 
Slovenska či iných krajín, ktorí sa už vopred odmietajú 
voči tomuto vírusu zaočkovať. 

Zdanlivo nevyvrátiteľné, v skutočnosti 
klamlivé alebo rôzne pokrútené dôvody, 
ktoré títo pomýlení ľudia čerpajú na in-
ternete alebo na základe ústneho podania 
(agentúra JPP), možno rozdeliť do viace-
rých skupín. Niektoré príklady si stručne 
spomenieme. Spoločným znakom týchto 
názorov býva skutočnosť, že pre svojich 
zástancov sú takmer až predmetom hlbo-
kej osobnej viery. Ich vyznávači sa často 
správajú podobne ako členovia rôznych 
manipulatívnych, akoby náboženských 
spoločností (siekt). Vnímavý čitateľ si 
zaiste konkrétne príklady doplní aj sám. 

Medzi sektárske znaky, ktoré pozorujem 
vo svojom širokom okolí, najčastejšie 
patria sugestívni vodcovia s neotrasiteľnou 
autoritou, neprístupnosť rozumovej argu-
mentácie aj u ináč racionálne konajúcich, 
vysokoškolsky vzdelaných ľudí, vynuco-
vané stereotypy správania s potenciálne 
zničujúcimi následkami (závažná choroba, 
smrť), ktoré nezriedka postihujú aj nevinné 
osoby (deti, osoby vyššieho veku či s osla-
beným zdravím), odpor voči racionálnym 
spôsobom správania, najmä tým, ktoré 
odporúčajú zdravotnícke alebo iné verejné 
autority (správne nosenie rúšok, vyhýbanie 
sa veľkým podujatiam, dezinfekcia rúk 
a zvýšená hygiena, prijímanie Eucharistie 
do rúk a iné) – a mohli by sme pokračovať. 

Zaujímavé sú početné ekonomické záujmy 
v pozadí týchto skupín a spôsoby finan-
covania ich aktivít (a vedúcich predstavi-

teľov). Bývajú často spojené s reklamou 
rôznych „zaručených alternatív“. Takých, 
čo si môžete „exkluzívne a s výraznou 
zľavou len dnes a pre vás“ u nich aj priamo 
zakúpiť. Počnúc nezmyselnými výživo-
vými doplnkami, nadužívaným vitamí-
nom D, vysoko dávkovaným vitamínom 
C a ďalšími čudesnými prípravkami. 
Šíria sa priepustnými kanálmi interne-
tu alebo kontaktným predajom. Najmä 
po sociálnych sieťach. Prepojené konšpi-
račné a dezinformačné weby nadháňajú 
ľahkoverné obete. Do lepkavých sietí 
obchodníkov s účinne šíreným ľudským 
strachom. Lebo len oni vám to vedia 
poskytnúť: „zaručene pravdivé, všetkými 
autoritami zámerne utajované informácie“. 
A zároveň zabezpečiť – práve vám a vašim 
drahým, ako aj všetkým, s ktorými to ďalej 
budete zdieľať, unikátnu, nimi špeciálne 
vyvinutú, sprostredkovanú a garantovanú 
záchranu. Pred Covidom-19 (a ešte aj pred 
akné, haluxami, hemoroidmi, vypadá-
vaním vlasov a ďalšími pliagami človeka 
a ľudstva). Jedinou podmienkou je poslať 
príslušný finančný príspevok na podpo-
ru skupiny (čiže vodcu) alebo zakúpiť si 
patričné množstvo daného, život i zdravie 
(ale nie zdravý rozum) zachraňujúceho 
prostriedku alebo produktu. Samozrejme, 
sektárske spôsoby ani klamlivé podnikanie 
s ľudským strachom určite nepatria medzi 
eticky prijateľné činnosti. 

Obrovskou skupinou antivakcinačných 
bludov sú dnes rôzne pseudovedecké 

teórie a informácie, ktoré spochybňu-
jú účinnosť očkovania a jeho vedecky 
dokladovanú bezpečnosť. Nie, seriózny 
odborník vám nikdy nepovie, že nejaká 
očkovacia látka je „absolútne bezpečná“. 
Do tejto skutočnosti sa však ľahko navezie 
jedovatý blud, že každá očkovacia látka je 
(veľmi) nebezpečná. Na tomto presved-
čení nič nezmenia fakty ani informácie 
o tom, ako starostlivo sa vakcíny musia 
vyvíjať, testovať (s účasťou desiatok tisícov 
dobrovoľníkov) a potom v prísne kontro-
lovanej kvalite vyrábať i používať. Účelové, 
masovo rozširované klamanie ľudí – tobôž 
vo veciach dôležitých pre život či pre 
zdravie zaiste nemá so zdravou etikou nič 
spoločné. Práve naopak. 

Nemenšou skupinou bludov sú opakované 
dezinformácie o tom, že vo vakcínach sa 
používajú časti tiel potratených ľudských 
zárodkov a plodov. Tvária sa najmorálnej-
šie zo všetkých. K tejto a ďalším skupinám 
klamlivých tvrdení sa podrobnejšie vráti-
me v nasledujúcom príspevku. Tu uveďme 
len pointu zo známeho žartu: „všetko je 
málinko ináč“ (a tiež zložitejšie).
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ZNOVU  
NA SVETLE SVETA

Juraj GRADOŠ

V súčasnosti sa v médiách sporadicky objavujú správy o nájdení artefaktov spájaných 
s kresťanstvom alebo židovstvom. Médiá však v snahe zaujať často prezentujú také 
artefakty, ktorých interpretácia je v rozpore s doterajším učením Cirkvi. Cirkev sa však 
k archeologickému výskumu v Izraeli, ale i inde stavia pozitívne. Tento výskum dnes 
zastrešujú odbory ako biblická a kresťanská archeológia.

J	 Otec Štefan, začnem akademicky. Ako 
by ste laikovi priblížili termín biblická 
archeológia?

To podstatné sa skrýva v samotnom názve. Slovo 
archeológia je odvodené z dvoch gréckych slov: ar-
chaios – starobylý a logos, čo znamená slovo, resp. 
náuka. V tomto spojení je teda archeológia náuka 
o starých kultúrach; prívlastok biblická vymedzuje 
zas časový priestor bádania na staroveké biblické 
časy a biblický národ. Keďže biblický národ Izrael 
mal živé kontakty aj so susednými národmi, s kto-
rými sa tiež rozvíjal aj istý kultúrny vplyv, preto sa 
biblická archeológia zaoberá aj kultúrami iných 
národov, ktoré žili v susedstve Izraela. 

J	 O akom úseku dejín vlastne pri biblickej 
archeológii hovoríme?

V užšom zmysle biblickú archeológiu vymedzuje 
to časové obdobie, v ktorom vznikol vyvolený ná-
rod, až po jeho zavŕšenie príchodom Ježiša Krista, 
ktorým sa začína nová etapa dejín. V skúmaní 
týchto prameňov pokračuje kresťanská archeoló-
gia. Čiže stručne povedané, predmetom biblickej 
archeológie sú udalosti o povolaní Abraháma, 
ktorý sa stáva praotcom vyvoleného národa. 
Ďalej sú to všetky udalosti, ktoré súvisia s týmto 
národom; cez dejiny Jakuba a jeho synov, dobu 
sudcov a dobu kráľov až po pád Jeruzalema v roku 
70 po Kr. Touto dobou sa končí predmet bádania 
biblickej archeológie a v štúdiu pokračuje odbor 
kresťanskej archeológie. 

J	 Ktorý objav biblickej archeológie je podľa 
vás najprekvapivejší? A ktorý najdôležitejší? 

Ťažko povedať, ktorý objav je najprekvapivejší. 
Pomenovať jeden ako najdôležitejší je ťažké, 
pretože všetky tieto objavy vytvárajú jeden dôležitý 
mozaikový obraz. A určiť, ktorý kamienok z tejto 
mozaiky je najdôležitejší, mi pripadá dosť náročné. 
Musím povedať, že tieto objavy sa neposudzujú 
vždy rovnako. Pre niektorých kritických odbor-
níkov nijaký objav nie je dostatočný, aby sa napr. 
jednoznačne dokázala historická skutočnosť exodu 
izraelského národa z Egypta.

Na jednej prednáške v Prešove prof. Dubovský 
uviedol niekoľko objavov, ktoré súvisia s exodom, 
no predsa v závere uviedol, že tieto dôkazy nie sú 
dostatočné na to, aby sa mohla jednoznačne potvr-
diť skutočnosť exodu a Paschy. Čiže podľa toho nie 
každý musí prijať skutočnosť opisovanú v Knihe 
Exodus ako pravdivú.

J	 Čiže exodus sa nemusel stať presne tak, 
ako ho opisuje Biblia?

Čo na to povedať? Na všetky udalosti, ktoré opisuje 
Sväté písmo, nemáme priame dôkazy. Máme však 
mnohé nepriame dôkazy. Koniec koncov kladiem 
otázku: Máme priamy dôkaz o existencii Boha? 
Musíme uznať, že priamy dôkaz nemáme. Ale 
máme množstvo nepriamych dôkazov a tie dosta-
čujú, aby sme pomocou nich mohli posilniť svoju 
vieru v Boha. 

Poznamenávam, že biblická archeológia je po-
mocnou biblickou vedou, ktorá skúma jednotlivé 
udalosti a etapy v živote vyvoleného národa a svo-
jím štúdiom ich pomáha objasňovať. Tým, že ich 
pomocou archeologického výskumu posudzuje vo 
svetle historického kontextu, umožňuje ich lepšie 
a plnšie chápanie.

Docent Štefan 
Mordel, PhD. (73), 
rímskokatolícky 
kňaz, je mnohým 
známy ako 
odborník 
na cirkevné 
právo. Od roku 
2001 sa 
publikačne 
venuje aj 
biblickej 
archeológii 
v kontexte života 
vyvoleného 
národa a prvých 
kresťanov.
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VIETE, ŽE...? 
Existuje niekoľko 
teórií, kde sa nachádza 
hrob Ježiša Krista. Ale 
počas rekonštrukcie 
svätého hrobu v Ba-
zilike Božieho hrobu 
v Jeruzaleme v októbri 
2016 sa archeológovia 
dostali aj k samot-
nému pohrebnému 
lôžku, na ktorom bolo 
uložené Kristovo telo, 
a vykonali jeho archeo- 
logický výskum. Ten 
podporuje verziu, že 
Ježišov hrob je naozaj 
v bazilike. 

Vlastníctvo celej Bazili-
ky Božieho hrobu v Je-
ruzaleme je spoločné 
– pravoslávne, katolícke 
aj arménske.

J	 Predsa však, ktoré artefakty spájané  
s Bibliou sú pre vás najvzácnejšie?

Za najväčšie objavy považujem vzácne relikvie, 
ktoré Cirkev nepretržite chránila ako najvzácnejšiu 
perlu, a to je Turínske plátno, čiže rubáš, v kto-
rom bolo Ježišove telo uložené v hrobe, a druhá je 
hodvábna šatka, ktorú mal Ježiš v hrobe na hlave 
a ktorá sa teraz uchováva v bazilike v Manopelle. 

J	Možno týmto objavom veriť? Nemôže ísť 
o podvrhy?

Objavom možno veriť, ak nejde o nejaký podvrh, 
pretože aj to sa niekedy stáva. Predmetný objav sa 
však musí posudzovať podľa objektívnych kritérií. 
Treba však priznať, že môže ísť niekedy aj o podvr-
hy; píše sa niekedy o objavení neznámych evanjelií, 
ktoré majú prepísať históriu počiatkov kresťanstva 
alebo ktoré obsahujú tajné šifry a skryté posolstvá. 
Dokonca bol natočený aj oscarový film o objavení 
Ježišovho hrobu v Jeruzaleme v roku 1980. Tu však 
išlo o nesprávnu interpretáciu. 

V marci 1980 našli robotníci pri stavebných prá-
cach hrob zo začiatku prvého storočia po Kristovi. 
Hrob bol vytesaný v skale južne od Chrámového 
vrchu. Bol to typický hrob z čias kráľa Herodesa. 
Zachovali sa nápisy rôznych mien. Jeden nápis 
však upútal veľkú pozornosť: Ješua, syn Jozefov. To 
evokovalo názor, že sa objavil Ježišov hrob a že teda 
svedectvo o Ježišovom zmŕtvychvstaní je podvrh.

Samozrejme, pre médiá je to trhák, pretože noviny 
pôjdu na dračku. V roku 1994 bol však publikova-
ný Katalóg židovských osuárií, ktorý zostavil L. I. 
Rahmani a vydala ho Pamiatková správa. Katalóg 
dokumentuje 895 osuárií. Najčastejšie mená, ktoré 
sa tam vyskytujú, sú Šimon, Jozef, Juda, Lazár, Ján, 
Ježiš. Čiže asi jedna pätina mužov niesla meno 
Jozef alebo Ješua (Ježiš). Najčastejšie ženské mená 
boli Mária, Marta, Salome. Podobný hrob objavil 
aj prof. Súkenník v roku 1931, kde bol rovnaký 
nápis: „Ježiš, syn Jozefov“. Takže v tomto prípade 
bolo jednoznačne dokázané, že sa pri tomto objave 
nenašiel hrob Ježiša Krista, ale hrob nejakého Izra-
elitu, ktorý bol nositeľom tohto mena. 

J	 Prečo je dnes dôležité podopierať Sväté 
písmo a tradíciu Cirkvi archeologickými vy-
kopávkami? Nemala by ľuďom stačiť viera?

Človek dneška sa spolieha viac na svoj rozumový 
úsudok, preto chce mať vo veciach jasno. Rozu-
mové zdôvodnenie niektorých udalostí, ktoré 
poskytuje archeologický výskum, posilňuje vieru, 
že udalosti, ktoré spomína Písmo, sa skutočne 
odohrali a nie sú iba mýtom, ale majú svoj reálny 
základ v danom čase a priestore. 

J	 A naopak, majú archeologické nálezy silu 
otriasť živou vierou kresťana?

Ak by naša viera spočívala iba na rozumových 
predpokladoch, potom by sa ľahko mohla otriasať 
v základoch. Naša viera je síce posilňovaná rozu-
mom, ale uvedomujeme si to, čo povedal Exupéry: 
„Oko je slepé, môže vidieť iba škrupinu. Ale to 
podstatné vidíme srdcom.“ Tým je naznačené, že 
nemožno všetky pravdy zdôvodniť iba rozumom. 
Kresťanstvo nie je založené na filozofii, respektí-
ve na rozume, čiže na teoretických úvahách, ale 
na udalosti. A tou základnou dejinnou udalosťou 
je Ježišovo zmŕtvychvstanie. Cirkev sa zrodila 
z Kristovej obety na kríži. Zmŕtvychvstaním bola 
potvrdená pravosť Kristovej obety na kríži a zosla-
ním Svätého Ducha bola ustanovená Cirkev ako 
novozákonný Boží ľud.

Biblická, resp. kresťanská archeológia môže 
potvrdzovať zázračné rozšírenie kresťanských 
spoločenstiev, enormný nárast kresťanských obcí 
v prvom a druhom storočí, ale nemôže potvrdiť 
pravdy hlásané Kristom a apoštolmi, pretože toto 
je mimo rámca jej vlastného predmetu. Preto 
v oblasti viery budú stále platiť slová sv. apoštola 
Pavla, ktorý vyznal: „Viem, komu som uveril, a som 
si tým istý.“
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„usilujte sa, bratia,  

upevniť svoje povolanie  

a vyvolenie. Keď to  

budete robiť, nikdy  

sa nepotknete.“
2Pt 1, 10

10www.casopisslovo.sk rodina

PRVÉ VÁŽNE 
ROZHODNUTIE

Juraj GRADOŠ
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Stredná škola je výzvou. Pre dieťa i rodiča. Jej výber 
závisí od nadania dieťaťa a možností, ktoré rodina má. 
Treba si však uvedomiť, že je to základ budúcnosti die-
ťaťa. A preto treba tento dôležitý krok nielen správne 
odkomunikovať, ale sa naň i spoločne pripraviť.

Mnohé stredné školy majú svoje dni 
otvorených dverí. Tu sa rodičia i dieťa 
môžu presvedčiť o materiálnom vyba-
vení školy i o základných rysoch výučby 
(najmä v prípade učňovských škôl). 
Rovnako si treba všímať aj angažova-
nosť školy v projektoch, úspešnosť jej 
absolventov na trhu práce či na pri-
jímacích skúškach na vysokú školu. 
Dôležité sú aj cudzie jazyky a rôzne 
stáže či zahraničné pobyty pre štu-
dentov. Je dobré, ak sa dieťa rozhoduje 
medzi dvomi či tromi povolaniami, 
absolvovať viacero škôl i toho istého 
odboru. Netreba sa báť prejsť aj viacero 
miest. Výber dobrej školy, kde sa dieťa 
bude cítiť prijaté a v bezpečí, je jedným 
z dôležitých predpokladov pokojného 
a úspešného štúdia.

Pri výbere konkrétnej školy by sme 
mali nechať dieťa v pokoji a bez nátlaku 
zodpovedať napríklad tieto otázky: 
Mám šancu dostať sa na školu? Bude 
ma škola baviť? Má škola perspektívu? 
Mám šancu zvládnuť štúdium? Ktoré 
sú profilové predmety? Nemám s nimi 
problémy? Bude štúdium finančne ná-
ročné? Mám šance sa po škole uplatniť? 
Chcem ísť po skončení strednej školy 
na vysokú?

Mnohé z nich súvisia s budúcnosťou. 
Tá sa nedá naplánovať zo dňa na deň. 
Treba plánovať postupne. A hlav-
ne budovať. A trpezlivo odpovedať 
na otázky dieťaťa a primerane mu 

všetko vysvetľovať. Niektoré povolania 
totiž potrebujú aj vysokú školu. Pri 
plánovanom štúdiu na vysokej škole 
je vhodné zvážiť nutnosť absolvovania 
gymnázia. To je zamerané všeobec-
ne. Pre dieťa, ktoré chce pokračo-
vať v humanitnom smere, je to asi 
najlepšia voľba. Tak dieťa získava 
ďalšie štyri roky, aby vedelo spresniť 
svoje očakávania, čo sa týka povolania. 
Na druhej strane, stredné odborné 
školy umožnia žiakovi získať zručnosti 
a profilovať sa už počas stredoškol-
ského štúdia. To platí aj v prípade 
duálneho vzdelávania. Ak má teda 
dieťa vybrané svoje povolanie, aj keď 
je humanitného charakteru, a exis-
tuje stredná škola, ktorá ho na toto 
povolanie vie pripraviť či ho pripraviť 
na štúdium na vysokej, rodičia by mali 
zvážiť aj túto eventualitu. To sa týka 
najmä technických škôl.

Všeobecne pri výbere strednej školy 
už odpadajú mnohé okolnosti, ktoré 
viažu dieťa k miestu bydliska. Dieťa je 
zodpovednejšie, samostatnejšie. Preto 
okrem vzdelania by mal rodič dbať 
aj na duchovný rozvoj dieťaťa. A to 
nielen v oblasti umenia a literatúry, ale 
aj v oblasti rozvoja vzťahu s Bohom. 
Ideálne podmienky, kde sa často skĺbi 
kvalitné vzdelanie a rozvoj aj toho asi 
najdôležitejšieho vzťahu ponúkajú 
cirkevné stredné školy. A to či gymná-
ziá, odborné školy, či učňovky. Často 
nám ako rodičom uniká práve tento 
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aspekt rozvoja dieťaťa. A tak sa, žiaľ, 
stáva, že dospelí sú vlastne iba deťmi 
krátko po prvom svätom prijímaní či 
prvej spovedi. Zostali tam. Nedorástli. 
Nedospeli. A potom len ťažko môžu byť 
ohlasovateľmi večného života pre svoje 
deti. Treba teda dbať na všestranný rozvoj 
osobnosti dieťaťa (aj duchovný) tak, ako 
mi to možnosti dovoľujú.

Od budúceho povolania okrem 
možnosti zabezpečenia základných 
potrieb každý očakáva niečo iné. 
Niektoré povolania nedokážu naplniť 
očakávania, ktoré dieťa má, i keď sú 
preň vhodné. Treba preto s dieťaťom 
rozoberať aj jeho očakávania a to, čo 
ním vybrané povolanie prináša. Nie-
ktoré očakávania od povolania:

 � spoločenské postavenie (niektoré 
povolania umožňujú dosiahnuť u ľudí 
vyššiu dôveru, úctu, rešpekt a uznanie; 
ide o povolania spojené s veľkou zodpo-
vednosťou);

 � pomoc iným (niektoré povolania 
sú založené na pomoci iným – zdravotná 
sestra, policajt, hasič...);

 � istota zamestnania (hoci je slabšie 
platené);

 � nezávislosť (možnosť si sám si orga-
nizovať pracovný čas a pracovnú náplň);

 � tvorivosť (niekto nemá rád v práci 
pravidelnosť a rutinu; vyžaduje zmenu);

 � výkon (ide najmä o súťaživé typy, 
ktoré potrebujú porovnávať a merať svoj 
výkon na pracovisku);

 � kolektívnosť (pre niekoho je dôleži-
tejšia tímová spolupráca a dobré vzťahy);

 � finančné ohodnotenie (pre 
niekoho je výška zárobku najdôležitejšie 
kritérium).

Niekedy však neexistujú adekvátne 
odbory na stredných školách a rodič 
môže mať pochybnosti o výchove dieťaťa 
na štátnej či súkromnej škole. Najmä ak 
sa na škole nevyučuje gréckokatolícke 
(či rímskokatolícke) náboženstvo. Je 
preto dobré dieťaťu umožniť začleniť sa 
do takého kresťanského spoločenstva 
mladých ľudí, ktoré ho podrží, kde si 
nájde priateľov a kde mu bude môcť byť 
odovzdávaná viera cez zdieľanie s ostat-
nými mladými. 

DUCHOVNÉ POVOLANIA
U dieťaťa sa niekedy rozvinie dar duchov-
ného povolania. Rodičia by mali veľmi 
citlivo skúmať toto povolanie a pri výbere 
strednej školy dbať o to, aby neboli príči-
nou jeho zániku. Gymnázium aj technic-
ká škola môžu byť pre rozvoj duchovného 
povolania prospešnými. Kým gymnáziá 
dbajú viac na humanitné vzdelávanie, po-
čas štúdia na technickej škole dieťa môže 
preveriť trvácnosť povolania v konfrontá-
cii s možnou budúcnosťou v študovanom 
smere. Tu je vo zvýšenej miere pre budo-
vanie duchovného povolania prospešné 
dať dieťa na cirkevné gymnázium alebo 
cirkevnú odbornú školu. Rozhodnutie 
o výbere školy by malo byť na dieťati. Ale 
rodič by mu mal v súčinnosti s miestnym 
duchovným otcom predostrieť všetky 
za a proti pri každej možnosti štúdia.

NÁSTRAHY
Veľkou nástrahou pre deviataka sú jeho 
kamaráti. Nerozhodné alebo príliš navia-
zané deti majú sklon vybrať si strednú 
školu podľa najlepšej kamarátky či 
kamaráta. Rodič tu musí citlivo vysvetliť, 
že to, čo sa páči kamarátom a spolužia-
kom, nemusí byť automaticky vhodné aj 
pre dieťa. Značnou prekážkou sú fyzické, 
zdravotné či iné problémy, ktorými dieťa 
trpí. Napríklad pedagogická škola nie je 
najlepšou voľbou pre dyslektika, poľno-
hospodárska pre alergika a podobne.

Najmä pri plánovaní štúdia na vysokej 
škole treba myslieť aj na vyššie finančné 
nároky na štúdium. Treba zabezpečiť, aby 
sa nestalo, že pre nedostatok financií vaše 
dieťa nebude môcť štúdium dokončiť. S fi-
nanciami neraz súvisí aj štúdium na stred-
nej škole. Ide najmä o odbory, ktoré sa 
neučia v blízkych mestách. Dieťa vtedy 
nemôže denne dochádzať do školy, a tak 
je na mieste výber internátu. Ten urýchli 
osamostatnenie sa dieťaťa. A to nielen 
v otázke postarania sa o vlastné potreby. 
Zlý výber internátu často môže viesť k de-
vastácii morálnych hodnôt, ktoré rodičia 
do dieťaťa vkladajú. To je konfrontované 
s okolím, často s ateistickým, konzumným 
spôsobom života. Ak sme ako rodičia 
zlyhali vo výchove v položení správneho 
základu, tu sa to najčastejšie najrýchlejšie 
ukáže. Preto je vhodné zvážiť, ak existuje 
takáto možnosť, rôzne kresťanské inter-
náty. I za cenu vyšších poplatkov či väčšej 
vzdialenosti od školy. Takto vynaložené 
prostriedky sa vrátia v budúcnosti, či už 
ide o výber správnych priateľov, rozvoj 
morálnych hodnôt, či ochranu zdravia.

Štúdium na strednej škole je výzvou aj pre 
rodiča, aby posunul svoj vzťah s dieťaťom 
bližšie k úrovni partnerstva. Zrelé dieťa 
nebude mať problémy odkomunikovať ro-
dičovi pozitíva i negatíva štúdia. Zlyhania 
a víťazstvá, ktoré prežíva. Nezrelé dieťa 
často zneužije systém, aby krylo svoje 
prešľapy. Je na rodičovi, aby dieťa naučil, 
že prešľapy nie sú dôvodom straty rodi-
čovskej lásky a ako sa dajú napraviť. Mal 
by motivovať dieťa, aby prijalo zodpoved-
nosť za svoje prehrešky. A takého konanie 
patrične oceniť najmä v rovine rozvoja 
partnerského vzťahu.

Ak rodič uprednostní slobodnú vôľu 
svojho dieťaťa a v láske pochopí, že je tu 
iba na to, aby ho sprevádzal, oslobodí sám 
seba od budúcich zlyhaní. Nie on má roz-
hodovať o budúcnosti pre svoje dieťa, ale 
má umožniť dieťaťu dorásť, aby sa samo 
rozhodlo. Zodpovedne, správne... Ak bude 
tento krok dieťaťa šťastným, prinesie to 
rodičovi väčšiu útechu, než keby dieťa 
študovalo rodičom vysnenú školu.

(dokončenie z minulého čísla)

ROSPAD
František KUDZEJ

V Midžilabircjach raz rano
na pľaci pri Močaranoch
u vybagrovaňij jami
rospav sja zakladnyj kamiň,
na kotrim, jak svidčiť papir’,
mav stojaty zavod Zafir.

Što je pričinov rospadu? –
Tot kamiň prosto ne zvladnuv
poklepaňa papalašiv
pidkriplenych po guľaši.

A tak ne bude, na škodu,
už ňič z novoho zavodu.

Kňaz’ Laborec’ pryšov tak
o svij promyslovyj park
a smutna Kamjana – hora
dar’mo čekať investora.

Dar’mo sja na dašto fame
tam, de je slabyj fundament.
Po časi to každyj poznať –
vece škody je jak chosna.

De kamiňom uhla Christos
ďilo obstojiť naisto.



MIESTO  
UPEVNENIA VIERY

Peter JAMBOR

Farnosť Klokočov bola v čase prebiehajú-
cej druhej svetovej vojny aktívnou farnos-
ťou. Farárom bol Michal Peja a k farnosti 
patrili filiálne obce Kusín a Kaluža. 
V týchto troch spoločenstvách žilo v roku 
1942 spolu 1 158 gréckokatolíkov. Obraz 
starostlivosti o farnosť a chrám môžeme 
vyčítať z dekanských vizitácií spomenuté-
ho roka. V nich sa píše, že účasť veriacich 
na liturgiách počas týždňa nebola žiadna. 
Hojnejšiu účasť predstavovali iba nedele 
a sviatky.

Naproti tomu, aktivita veriacich sa preja-
vovala v duchovných spolkoch ruženco-
vého spoločenstva, v Najsvätejšom Srdci 
Ježišovom a v Spolku sv. Jozefa, ktorý ako 
jediný pozostával z dvadsiatich mužov. 
V ostatných dvoch spolkoch bolo výlučne 
zastúpenie žien a dievčat.

Farnosť zasiahli vojnové udalosti a sčasti 
poškodili chrám. V horšom stave ostala 
farská budova, ale najhoršie obstáli farské 

hospodárske budovy. V obci Klokočov po-
čas vojny ostalo bez strechy osem rodín, 
v Kusíne štyridsať. Veriacim najviac zo 
všetkého chýbala obuv a šatstvo. Z poľno-
hospodárskych potrieb potrebovali jarné 
osivo na siatie a mnohé hospodárske 
náradia ako rozsievačky, pluhy, vozy, kosy, 
motyky, píly...

Informovanosť veriacich o živote v Pre-
šovskom biskupstve sa uskutočňovala 
prostredníctvom odoberania gréckokato-
líckej tlače Misionár a iných novín, akými 
boli Katolícke noviny, Posol Božského 
Srdca a Novéna svätého ruženca. Príklad-
ným kňazom tejto farnosti bol povojnový 
farár Ján Čekan, ktorý v chráme počas 
májových molebenov denne katechizoval. 
Intenzívne v katechizácii pokračoval aj 
v období Veľkého pôstu s kázňami v pon-
delky, stredy a piatky. Vo viere upevňoval 
deti a mládež aj cez vyučovanie v školách 
v Klokočove, Kusíne a Kaluži. Na výučbu 
mal k dispozícii iba katechizmus, keďže 

predpísané učebnice mu chýbali. Pri 
katechizácii si vypomáhal rôznymi obráz-
kami. Školu v tom čase navštevovalo 170 
gréckokatolíckych a 35 rímskokatolíckych 
detí.

Klokočovský farár Ján Čekan písal v júli 
1947 na Východnú kongregáciu do Ríma 
žiadosť ohľadne korunovácie Bohorodič-
ky a o poskytnutie zlatých koruniek. Ako 
dôvod tohto aktu v odpustovom mieste so 
starobylou tradíciou zdôvodnil, že hoci 
počas vojny vzrástol náboženský život vo 
farnosti, veriaci predsa opúšťajú Katolíc-
ku cirkev a stávajú sa neveriacimi. Silne-
júci komunizmus ovplyvňoval a odťaho-
val veriacich od Cirkvi, čoho následkom 
bol šíriaci sa morálny úpadok. Proti 
tomuto všetkému zlu, ako v liste zdôraz-
ňuje, je jedinou možnosťou odpustové 
miesto, kde by sa viera mohla upevniť.

O rok neskôr sa uskutočnila korunovácia 
ikony v Klokočove. Dva dni pred samot-
nou odpustovou slávnosťou, ktorá sa 
uskutočnila 6. júna, sa konali slávnostné 
liturgie a kázne striedavo v obidvoch 
katolíckych obradoch. Významný deň 
pokazilo iba počasie. Korunováciu, resp. 
osadenie zlatých koruniek, ktoré mali 
byť zaslané z Ríma, vykonal prešovský 
pomocný biskup Vasiľ Hopko, ktorý pred-
niesol aj slávnostnú kázeň. Na prijímanie 
prišlo asi tritisíc veriacich.
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MOMENTKA
Marta GROMOŠOVÁ

Zamýšľať sa nad tým, ktoré fotografie 
z dovolenky vymažem, bolo pre mňa 
tento rok pasé. Jednoducho sa tohtoroč-
né dovolenkové fotografovanie neko-
nalo. V byte bola už niekoľko týždňov 
konštantná teplota okolo 30 °C celých 
24 hodín denne a podobne ako ostatní 
občania dovolenkujúci na Slovensku, 
som si dopriala na osvieženie pitnú vodu, 
čerstvé uhorky a po dlhom čase aj domáce 
paradajky.

Telefóny nezaznamenávali vylomeniny 
vo vode, prekvapené výrazy tvárí pri 
ochutnávaní exotického jedla, ktoré sme 
doteraz poznali iba z literatúry, gýčovú 
romantiku východu a západu slnka, roz-
košné detičky, záplavu suvenírov a iných 
lákadiel domorodého obyvateľstva. 
Zameriavali sme sa na plašenie holubov 
z balkónov a víťazstvo medzi fotoobjekta-
mi určite získala lososovoružová superce-
la nad Prešovom. Jednoducho – sídlisková 
letná nuda. 

Úľavu od sladkého ničnerobenia môže 
priniesť aj upratovanie a prehrabávanie sa 
v starých fotografiách. Niet nad mamine 
albumy a staručké škatule s fotografiami, 
ktoré už azda ani nikto nevytriedi. Sa-
dáme si po stýkrát na gauč a prekladáme 
fotografie z čias, keď ešte ani jedna z nás 
nebola na svete. Kúsok odborníka na ge-
netiku a dedičnosť je v každom z nás, 

preto po chvíli celkom dobre rozlišujem 
jednotlivé vetvy rodiny, občas podľa 
mena, inokedy podľa bydliska.

Po dobrej hodinke k fotografiám pribú-
dajú vtipné poznámky, ale aj neveselé 
príbehy. Na stole sa objaví zvláštny cyklus 
fotografií. Sú z odpustov, krátko po vojne, 
datované do roku 1947. Kto mal vtedy 
v dedine fotoaparát?! Mamka s úsmevom 
upozorňuje na chlapa v bielej rozhalenke 
a nohaviciach do kostola, čo celkom bib-
licky vyliezol na strom, aby lepšie videl. 
Na ďalšej fotografii dievčence v krojoch 
sprevádzajú biskupa Gojdiča, na inej je 
otec biskup so skupinou dedinčaniek 
neurčitého veku. Všetky zrejme šijú u tej 
istej krajčírky, lebo všetky majú blúzku 
so zámikmi, ale tá najsmutnejšia má iba 
hladké rukávy, nie sú bohato nazberkané, 
vidno, že je chudobná. V pravom hornom 
rohu fotografie je kúsok hlavy môjho 
pradeda Drába, zrejme vbehol do záberu 
v poslednej chvíli... 

A teraz viem veľmi presne, čo bude nas-
ledovať. Moja obľúbená momentka. Otec 
biskup má na svojej nádhernej tvári usta-
raný výraz, na pleciach celú ťarchu rokov, 
čo ešte len prídu. Fotograf ho zachytil 
tak, ako by to nikdy sám nenaaranžoval, 
veď posúďte sami...

PRICHÁDZA KU MNE JEŽIŠ, 
POKRSTENÝ V JORDÁNE (1)
Stojím pred svätým prijímaním. Prijmem k sebe najsvätejšie telo a krv Ježiša 
Krista, toho Ježiša, ktorý nechal Nazaret, nechal fyzickú prácu a išiel, aby začal 
duchovnú – učiteľskú. Najprv však prišiel k Jordánu a dal sa pokrstiť. Dnes si 
predstavím Ježišovo pokrstenie. Budem sa snažiť, aby som k svätému prijímaniu 
pristúpil s takými myšlienkami, aké mi poskytuje táto udalosť z Ježišovho života.
Ježiš prichádza k Jánovi. Ján, osvietený Svätým Duchom, prestane na chvíľu krstiť 
a ukazuje na Ježiša: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.“ (Jn 1, 29) Ježiš 
však pokojne čaká, kým príde na neho rad. Vstúpi do vody Jordánu a svätý Ján 
ho na priamy Ježišov rozkaz krstí. Nebo sa otvorilo a zaznel hlas: „Toto je môj 
milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ (Mt 3, 17) A môžeme dodať aj to, čo 
bolo neskoršie povedané pri premenení: „Počúvajte ho!“ (Mt 17, 5) Po pokrstení 
Ježiš odchádza na púšť, kde sa štyridsať dní postí. Tu príde zlý duch a  trikrát 
ho pokúša. Najprv jedlom, aby kamene premenil na chlieb. Potom slávou, aby 
skočil z vysokej veže. Napokon bohatstvom. „Toto všetko ti dám, ak padneš predo 
mnou a budeš sa mi klaňať,“ (Mt 4, 9) povedal diabol. Ježiš však dôstojne odohnal 
od seba zlého ducha. Potom prišli anjeli a posluhovali mu.

Ježiš, ty, ktorý si sa dal pokrstiť v Jordáne, ktorý si sa štyridsať dní postil, ktorého 
pokúšal zlý duch, prichádzaš ku mne, aby si ma naučil všetkému, čomu nás chcel 
Boh Otec poučiť svojimi slovami, i čo si nám ty chcel ukázať príkladom pokrste-
nia, pôstu a pokušenia.

(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;  
preložil F. Dancák)
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TÓBIHO ZBOŽNOSŤ 
Tóbi bol Raguelovým príbuzným. Bol horlivým Źidom, 
ktorý zachovával Pánov zákon. Pravidelne putoval do Jeru-
zalemského chrámu, odovzdával desiatky a konal skutky 
milosrdenstva. Ako zajatec bol odvlečený do Ninive, ale aj 
tam celým srdcom ostal verný Bohu. Bol príkladom pra-
vého Izraelitu. Pochovával svojich rodákov, ktorých kráľ 
nechal zabiť. Jeden Ninivčan ho však udal a Tóbi musel 
utiecť. Vrátil sa až po kráľovej smrti. Tóbi a jeho manžel-
ka Anna mali jediného syna Tobiáša. Raz Tobiáš povedal 
otcovi, že vonku leží mŕtvy Izraelita. Tóbi ho bez váhania 
išiel pochovať. Susedia sa mu posmievali: „Tento človek 
sa vôbec nebojí. Už ho raz pre takúto vec hľadali a chceli 
zabiť. No sotva im unikol, a už opäť pochováva mŕtvych.“

Keď Tóbi v noci zaspal, do očí mu napadal vtáčí trus 
a spôsobil mu beľmo. Čím viac chodil za lekármi, tým viac 
strácal zrak, až napokon úplne oslepol. Jeho viera bola 
vystavená veľkej skúške. Dokonca aj jeho manželka mu 
vyčítala: „Kde sú tvoje skutky milosrdenstva? Kdeže je 
tvoje dobré správanie? Už sa ukázalo, čo z toho máš.“ Tóbi 
sa dostal do veľkého smútku a volal k Pánovi: „Rozkáž, 
Pane, nech ma opustí táto tieseň, prepusť ma do večného 
príbytku a neodvracaj odo mňa svoju tvár! Lepšie je pre 
mňa zomrieť, ako skusovať takú veľkú tieseň vo svojom 
živote a počúvať také potupné výčitky.“

SÁRINO UTRPENIE
Sára bola vydatá za siedmich mužov, ale zlý duch Asmodej 
ich zabil prv, než k nej vošli ako k manželke. Meno Asmo-
dej znamená „ničiteľ, záhubca“. Tak ako Tóbi, aj Sára v ten 
deň počúvala od slúžky výčitky: „Ty hrdúsiš svojich mu-
žov! Vydala si sa už za siedmich mužov a ani s jedným si 
neokúsila šťastie. Choď za nimi! Nech už nikdy nevidíme 
z teba ani syna, ani dcéru.“ Sára veľmi zosmutnela a plaka-O
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Bola jedinou dcérou Raguela a Edny, ktorí žili v Médsku. Po sied-
mich neúspešných pokusoch o manželstvo sa dostala na pokraj 
zúfalstva a takmer si siahla na život. Nechcela však rodičov vystaviť 
potupe. Rozhodla sa radšej prosiť Pána, aby ju zbavil života alebo 
zachránil. Pán ju vypočul a poslal anjela Rafaela, aby uzdravil nielen 
ju, ale aj jej svokra Tóbiho. Príbeh je zachytený v štrnástich kapito-
lách starozákonnej Knihy Tobiáš, ktorá patrí medzi deuterokánonic-
ké spisy Biblie.

SÁRA
Martina DIHENEŠČÍKOVÁ
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la. Vyšla do hornej izby a chcela sa obesiť. 
Ale nechcela zarmútiť rodičov. Preto sa 
rozhodla, že radšej bude prosiť Pána, aby 
zomrela: „Rozkáž, Pane, aby som odišla 
z povrchu zeme. Ty vieš, že som čistá 
od akejkoľvek nečistoty s mužom... Ale 
ak nechceš, aby som zomrela, zhliadni 
na mňa a zmiluj sa nado mnou, aby som 
už viac nemusela počúvať potupné výčit-
ky.“ V tej istej chvíli Boh vypočul modlitby 
obidvoch – Sáry aj Tóbiho. Poslal na zem 
anjela Rafaela, aby oboch uzdravil. Jeho 
meno znamená „Boh uzdravuje“. Rafael 
však pôsobil inkognito v zdanlivej podobe 
človeka menom Azariáš, syn Ananiáša. 
Meno Ananiáš znamená „priazeň, milosť 
Božia“ a meno Azariáš zasa „sila, pomoc 
Boha“.

RAFAEL SPREVÁDZA 
TOBIÁŠA
Keď si Tóbi žiadal smrť, spomenul si 
na peniaze, ktoré uložil u Gabaela v Méd-
sku. Rozhodol sa poslať po ne Tobiáša 
predtým, než zomrie. Stretol Rafaela, 
ktorý sa predstavil ako Azariáš, ktorý si 
hľadá prácu. Tóbi sa s ním dohodol, že 
bude sprevádzať jeho syna do Médska. 
Pred cestou dal synovi rôzne mravné 
ponaučenia. Zdôraznil Tobiášovi, že nie 
peniaze, ale Božia bázeň je tým najväčším 
pokladom. Keď už boli na ceste, z rieky sa 
vymrštila veľká ryba, ktorá chcela Tobiá-
šovi odhryznúť nohu. Rafael mu povedal, 
aby rybu vypitval, pretože jej žlč, srdce 
a pečeň možno použiť ako liek. V Méd-
sku mu zas poradil, aby si zobral Sáru 
za manželku, lebo je to múdre a dobré 
dievča. Tobiáš sa naľakal: „Brat Azariáš, 
počul som, že ju už dali siedmim mužom, 
a tí zomreli v tú istú noc vo svojej svadob-
nej izbe.“ Ale on mu povedal: „Nerob si 
starosti z toho zlého ducha, ale vezmi si 
ju. Keď vojdeš do svadobnej izby, vezmi 
časť pečene a srdce ryby a vlož to na že-
ravú pahrebu z kadidelnice. Zlý duch 
zacíti vôňu a ujde, a už sa pri nej nikdy 
viac nezastaví. A keď k nej pôjdeš, najprv 
obaja vstaňte a modlite sa. Proste Pána, 
aby ste dosiahli milosť a spásu. Neboj sa, 
lebo tebe bola určená od vekov.“ 

SÁRINO MANŽELSTVO 
Tobiáš sa do Sáry zamiloval a prilipol 
k nej celým srdcom. Keď sa s ňou oženil, 
urobil presne tak, ako mu povedal Rafael. 
Vôňa ryby odpudila zlého ducha. Tobiáš 
vstal z lôžka a povedal Sáre: „Vstaň, 
sestra! Modlime sa a prosme nášho Pána, 
aby nám preukázal milosrdenstvo a spá-

su.“ A potom spali celú noc. Keď Sárini 
rodičia zistili, že žije a nič zlé sa nestalo, 
z veľkej radosti velebili Boha a vystrojili 
veľkú hostinu, trvajúcu štrnásť dní. Počas 
toho Rafael vyzdvihol peniaze od Gaba-
ela a potom sa všetci traja vrátili domov. 
Tobiáš potrel žlčou z ryby oči svojmu 
otcovi. Tóbimu sa vrátil zrak, chválil 
a velebil Boha. Až potom im Rafael vyjavil 
svoju identitu: „Boh ma poslal, aby som 
uzdravil teba i tvoju nevestu Sáru. Ja som 
Rafael, jeden zo siedmich anjelov, čo sú 
vždy pripravení predstúpiť pred Pánovu 
velebu.“ Ešte ich poučil, aby chválili Boha 
spravodlivým a čestným životom. Dvakrát 
im zdôraznil: „Kráľovo tajomstvo je dobré 
ukrývať, ale Božie skutky treba zjavovať.“ 
Požiadal ich, aby zapísali, čo sa im priho-
dilo, a vrátil sa do neba. Sára a Tobiáš sa 
šťastne dožili vysokého veku.

UTRPENIE 
SPRAVODLIVÝCH
Príbeh Sáry v Knihe Tobiáš sa zamýšľa 
nad utrpením spravodlivých. Na túto 
zložitú otázku nejestvuje jednoduchá 
odpoveď. Utrpenie spravodlivých je často 
nad rámec logického chápania. Tóbi 
bol čestný a zbožný muž. Nezaslúžil si 
vyhnanstvo ani slepotu. Sára bola dobrá 
a čistá. A napriek tomu nenávidená 
a krivo obviňovaná. Ani jeden z nich si 
utrpenie nespôsobil sám. A bolo také ne-
únosné, že si obaja radšej žiadali zomrieť. 
Ale aj v tejto situácii v úprimnosti volali 
k Pánovi. Priali si smrť. Ale Boh im obom 
daroval život, uzdravenie a oslobodenie. 
To, čo chcel Asmodej zničiť, to Rafael 
na Boží príkaz uzdravil. Paradoxom je, že 

trpeli pre svoju vernosť Bohu. Ale už žal-
mista hovorí: „Spravodliví majú utrpení 
veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.“ 
(Ž 34, 20)

Ak nevinne trpíme, možno si aj my 
kladieme otázky: Čo mám z toho, že 
Boha milujem a poslúcham? Prečo sa 
bezbožnému darí lepšie ako mne? Kedy 
sa spravodlivý človek dočká odmeny? 
A dočká sa vôbec? Božie slovo hovorí: 
„Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste 
blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb 
a neplašte sa, ale uctievajte sväto Krista, 
Pána, vo svojich srdciach..., aby sa tí, čo 
tupia váš dobrý život v Kristovi, zahanbili 
práve v tom, z čoho vás osočujú. Lebo 
je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to 
Božia vôľa, ako za zlé.“ (1Pt 3, 14 – 17) 
Utrpenie spravodlivých je zahalené istým 
tajomstvom. To môže naznačovať aj Ra-
faelov výrok: „Kráľovo tajomstvo je dobré 
ukrývať, ale Božie skutky treba zjavovať.“ 
Iba Kráľ kráľov Ježiš Kristus pozná toto 
tajomstvo. Stále však platí, že „tým, čo 
milujú Boha, všetko slúži na dobré“. (Rim 
8, 28) Keď sa utrpenie napokon premení 
na radosť, treba zjavovať Božie skutky 
a vydávať svedectvo na Božiu slávu. A keď 
už v Starom zákone malo Sárino utrpenie 
spásonosný charakter, o čo viac ho môže 
mať aj naše utrpenie v hlbokom spojení 
s Ježišom Kristom? Dokáže otvárať oči 
a duchovný zrak tým, ktorí tiež trpia, ale 
nemajú nádej.

Tóbi už nečakal, že sa mu vráti zrak. Ale 
pre utrpenie svojej nevesty a žlč z ryby, 
ktorá chcela ublížiť Tobiášovi, sa napokon 
vyliečil. Ich bolesť sa premenila na ne-
smiernu radosť a oslavu Boha. Preto vo 
chvíľach veľkého utrpenia, keď by sa nám 
už nechcelo ani žiť, volajme z hlbín srdca 
k Pánovi. Aj k nám môže poslať Rafaela. 
A možno už kráča s nami na ceste, ale my 
sme ho zatiaľ nespoznali.

biblia

Text Knihy Tobiáš nie je presne 
ustálený, je závislý od semitského 
originálu, ktorý je dnes stratený. 
Svätý Hieronym používa pre 
Vulgátu takisto neznámy chaldejský 
(aramejský) text. Poznáme však 
fragmenty štyroch aramejských 
a jedného hebrejského rukopisu 
nájdených vo štvrtej kumránskej 
jaskyni. Tieto časti rukopisov 
sú zohľadňované napríklad 
v aktuálnych slovenských vydaniach 
Svätého písma od vydavateľstva 
Dobrá kniha, ktorých text 
z pôvodných jazykov preložil Anton 
Botek.
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DUCHOVNÉ  
PILIERE

vl. Cyril VASIĽ SJ

Milí bratia a sestry tu v Klokočove. Oddnes je naše 
pútnické miesto Klokočov v osobitnom duchovnom 
zväzku, v príbuzenstve s najstaršou a najslávnejšou 
rímskou mariánskou bazilikou. Táto nová situácia je 
príležitosťou, aby sme vysvetlili niektoré súvislosti, 
ktoré nám pomôžu lepšie pochopiť význam a dosah 
duchovných zväzkov s bazilikou Santa Maria Maggiore 
pre toto miesto a ich presah do života celej našej cirkvi.

Myslím, že môžeme identifikovať tri 
piliere tohto duchovného spojenectva, 
ktorými sú: naša východná liturgia, 
mariánska úcta a katolíckosť. Pokúsme sa 
ich vysvetliť trocha detailnejšie.

NAŠA VÝCHODNÁ 
LITURGIA
Hlavná rímska mariánska bazilika má 
v dejinách Slovenska i v dejinách nášho 
východného obradu osobitné miesto.

Je to chrám, na ktorého oltár položil 
pápež Hadrián II. preklad Svätého 
písma a liturgické knihy, ktoré predlo-
žili na schválenie v Ríme naši slovanskí 
apoštoli a učitelia sv. Cyrila a Metod. Je 
zaujímavé, že aj v bežnej reči človek svoj 
jazyk nazýva „materinským“ lebo sa ho 
naučil na kolenách, v objatí svojej matky. 
Aj náš liturgický jazyk sa zrodil, bol mu 
vystavený „rodný list“ a dostal v Cirkvi 
„občianske práva“ v matkinom, v Márii-
nom náručí, v rímskej bazilike zasvätenej 
Panne Márii.

Preto aj dnes tu v tejto našej slovenskej 
mariánskej svätyni sa rovnako ako naši 
vierozvestci v Ríme cítime spojení s ko-
reňmi našej liturgickej, jazykovej i du-
chovnej tradície a súčasne hlbšie prežíva-
me pocit spolupatričnosti do rodiny iných 
sesterských východných cirkví, ktoré tiež 
používajú tento liturgický jazyk. 

Spomienka na túto spojitosť s rímskou ba-
zilikou je pre nás výzvou k tomu, aby sme 
chránili a rozvíjali svoje liturgické tradície. 
Aj táto klokočovská svätyňa bola v ostat-
ných desaťročiach svedkom ich postupnej 
obnovy a oživovania, a to najmä počas 
pravidelných fatimských sobôt, ktoré vla-
dyka Milan tak trpezlivo rozvinul svojou 
pravidelnou účasťou za ostatných 23 rokov. 
Môžeme s hrdosťou povedať, že dnes ich 
rozvíjame, napríklad aj tvorbou nových 
liturgických útvarov, pre súčasné potreby. 
Tu v Klokočove takto v tieto slávnostné 
dni spievame moleben i akatist nedávno 
zložený  na počesť klokočovskej ikony Pre-
svätej Bohorodičky. Verím, že si ho aj vy, 
drahí veriaci, zamilujete, že sa stane živou 
časťou miestnej liturgickej tradície. 

Chceme rozvíjať a odovzdávať celej Cirkvi 
aj také znaky liturgie, ako je jej krása 
a dôstojnosť, ktoré nie sú samoúčelným 
prejavom akejsi velikášskej bombastic-
kosti, ale sú odzrkadlením toho, že Bohu 
zasväcujeme to najkrajšie a najvzneše-
nejšie, čo môžeme poskytnúť. To, že to 
robíme v liturgii, nás má viesť k tomu, 
aby sme to robili aj v každodennom živo-
te. Bohu nemajú patriť len zvyšky, akési 
ohryzky nášho času a pozornosti, on si 
zaslúži to najlepšie. 

A na čosi podobné nás upomína aj litur-
gia. Eucharistia – vďakyvzdanie za naj-
vyšší dar života, za najvyššiu obetu, pri 
ktorej Boh obetoval svojho jednorodené-
ho Syna na záchranu celého sveta. Preto 
sú tu zlaté čaše, sviece, krásne rúcha, 
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zborový harmonický spev, kadidlo, pro-
cesie. Nie kvôli kňazom či biskupom ani 
nie na teatrálne ohurovanie účastníkov 
liturgie, ale ako vonkajší ľudský spôsob čo 
najhlbšieho vyjadrenia úcty k Bohu. 

Radosť, krása, slávnostnosť východnej 
liturgie – tieto prvky pred viac ako jede-
nástimi storočiami dojali, uchvátili srdcia 
i mysle našich slovanských predkov, 
ktorým sv. Cyril a Metod sprostredkovali 
duchovné a liturgické bohatstvo Byzancie 
a priviedli ich k prijatiu evanjelia, tejto 
radostnej zvesti o „Bohu, ktorý prebý-
va medzi ľuďmi“, a neskôr ich priviedli 
do Ríma, ku kolíske nášho kresťanstva, 
do baziliky Santa Maria Maggiore, aby 
si túto formu modlitby dali schváliť 
nástupcom apoštola Petra, aby ju potom 
odovzdali našim predkom.

Aj dnes, na úsvite tretieho tisícročia, ľudia 
hľadajú skutočnú radosť a krásu, a nemôžu 
ich nájsť, kým ostávajú v zajatí starého ale-
bo novodobého pohanstva. Týmto osobám 
znechuteným a rozčarovaným tisícorakými 
návrhmi voľného trhu ideí a filozofií sa 
môže prihovoriť hlboká a tajomná krása 
našich liturgických slávení. Dôstojné, 
radostné a duchovné slávenie bohoslužieb, 
zvlášť Eucharistie, sa tak môže stať impul-
zom k zodpovednému hľadaniu pravdy 
pre ich život, hľadaniu, ktoré ich v miere 
ich úprimnosti privedie k tomu, ktorý je 
„cesta, pravda a život“. (Jn 14, 6)

MARIÁNSKA ÚCTA
Pred viac ako 1 150 rokmi stáli slovanskí 
učeníci, synovia tejto zeme, v rímskej 
bazilike pred mariánskou ikonou, ktorá je 

v nej osobitným spôsobom uctievaná pod 
názvom Salus populi Romani – Záchrana 
rímskeho ľudu a ktorú niektorí historici 
datujú už do 7. alebo 8. storočia. 

Rímsky ľud sa pred touto ikonou počas 
stáročí schádzal na modlitbách najmä 
v čase osobitnej núdze, v nebezpečen-
stvách a iných potrebách. Naposledy bol 
tento obraz vystavený na Námestí svätého 
Petra počas pamätnej modlitby pápeža 
Františka, keď osamotený pápež kráčal 
prázdnym svätopeterským námestím, 
aby sa modlil za celý svet v čase prebie-
hajúcej pandémie. V našej eparchii sa 
aj my v tomto čase osobitne utiekame 
k Panne Márii, pripomínajúc si jej súcitné 
klokočovské slzy a prosíme ju o ochranu 
pred nákazou. Robíme to osobitným spô-
sobom v týchto dňoch, keď – ako sa zdá – 
nastupuje druhá vlna tohto ochorenia.

Podobne aj Klokočovčania pred 350 
rokmi hľadali záchranu tu v chráme, pred 
ikonou Bohorodičky. Rovnako aj po ob-
novení klokočovských pútí sa na tomto 
mieste schádzali ľudia z celého Zemplí-
na, ale i z iných krajov, aby vyprosovali 
od Božej Matky ochranu, pomoc, aby 
tu precítili jej duchovnú blízkosť voči 
každému, kto sa na ňu s dôverou obracia. 
Našu klokočovskú ikonu by sme mohli 
nazvať Záchrana ľudu Zemplína. Ešte 
viac ako samotná ikona, ktorej originál 
sa stráca v šere pohnutých dejín týchto 
krajov, je odkazom samotný jav – prejav 
súcitu Božej Matky s trpiacim ľudom. 
Toto miesto je posvätené slzami súcitiacej 
materinskej lásky. 

KATOLÍCKA VIERA 
A SPOJITOSŤ S RÍMSKYM 
PRESTOLOM
Duchovné pričlenenie našej klokočovskej 
svätyne k bazilike Santa Maria Maggiore 
má ďalší dôležitý rozmer. Táto bazilika 
je pápežská. Volá sa tak aj preto, lebo sa 
nachádza na území Rímskej diecézy, ktorej 
biskupom je nástupca apoštola Petra. 
Pápež, rímsky biskup a nástupca svätého 
Petra, je stálym a viditeľným princípom 
a základom jednoty biskupov, ako aj 
množstva veriacich.

Naša gréckokatolícka cirkev je od svojich 
počiatkov – či už ich identifikujem s cyri-
lo-metodským odkazom, alebo s obdobím 
po užhorodskej únii – organickou časťou 
Katolíckej cirkvi, v rámci ktorej má svoje 
osobitné právne postavenie. 

A my si tu na 350. výročie klokočovské-
ho zázraku obnovujeme naše vedomie 
katolíckosti, našej gréckokatolíckosti, 
naše spojenie s centrom Katolíckej cirkvi, 
s rímskym biskupom, formou duchovného 
pričlenenia našej hlavnej mariánskej sväty-
ne k hlavnej mariánskej pápežskej bazilike. 
Schádzame sa tu opäť v ťažkých časoch a je 
ťažké povedať, či ide o prechodné búrkové 
mraky, alebo o civilizačné zmrákanie sa. 
Ideové konfrontácie sa dnes dotýkajú 
hraníc ľudskej duchovnej slobody, slobody 
svedomia, skutočných ľudských práv, 
ktoré sú ešte v mnohých častiach sveta za-
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znávané, ale i partikulárnych skupinových 
predstáv či prianí, ktoré si neoprávnene 
nárokujú titul ľudských práv, skresľujúc 
tak tento vznešený pojem vychádzajúci 
z prirodzeného práva i Božích zákonov. 

Sme svedkami konfrontácií týkajúcich sa 
na jednej strane slobody prejavu a na dru-
hej limitov či nevyhnutnej korektnosti ob-
medzujúcej túto slobodu. Diskusie o etike 
a morálke sa stávajú stále vyostrenejšímí. 
Protikresťanská a najmä protikatolícka 
rétorika sa v istých kruhoch stáva stále 
nevyberanejšou. 

V rôznych krajinách sveta, najmä v tých, 
ktoré by sme radi videli ako náš nasledo-
vaniahodný vzor, sa niekedy priamo, tzv. 
súdnym aktivizmom, teda formou, ktorá je 
v podstate nedemokratická, pretože berie 
tvorbu zákonov z rúk volených zákonodar-
ných orgánov a dáva ju niekoľkým sudcom, 
alebo inokedy nepriamo, ale dobre organi-
zovaným mediálno-spoločenským a politic-
kým tlakom, presadzujú čoraz radikálnejšie 
normy a zákony, ktoré sú v príkrom rozpore 
nielen s kresťanským chápaním človeka, ale 
aj so samotnými kultúrnymi a antropolo-
gicko-civilizačnými základmi tých spoloč-
ností, ktorým sa dnes tieto normy predkla-
dajú, podsúvajú alebo priamo nanucujú. 
My si však tu pred mariánskou ikonou pri 
350. výročí súcitných materinských sĺz dnes 
obnovujeme a potvrdzujeme našu jednotu 
s Katolíckou cirkvou, s pápežom i s trvalým 
učením Cirkvi. 

SPOKOJNE, 
ZODPOVEDNE 
A RADOSTNE HOVORÍME: 

 � Áno, sme katolíci, áno, sme grécko-
katolíci.

 � Áno, hlásime sa k našim otcom vo 
viere, k sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorí nás 
utvrdili v presvedčení, že každý jazyk a ob-
rad má v Cirkvi rovnaké právo.

 � Hlásime sa k tým kňazom a bisku-
pom, ktorí potvrdili našu katolíckosť 
užhorodskou úniou.

 � K biskupovi De Camellisovi, ktorý, 
hoci bol rodom Grék žijúci v Ríme, opustil 
tamojšie zabezpečené postavenie, aby 
prišiel vzdelávať náš ľud, dal mu prvé abe-
cedáre i katechizmus.

 � Hlásime sa k biskupom, odcho-
vancom jezuitskej trnavskej univerzity, 
rodákovi zo spišskej Oľšavice biskupovi 
Michalovi Olšavskému, staviteľovi mariá-
pócsskej mariánskej svätyne, neúnavne 
vizitujúcemu rozsiahlu Mukačevskú epar-
chiu, i k biskupovi Andrejovi Bačinskému 
z neďalekej Beňatiny, ktorého právom 
nazývajú otcom Podkarpatia, k bazilián-
skemu igumenovi Joannikiovi Bazilovičovi, 
nášmu cirkevnému historikovi z neďale-
kých Hlivíšť. 

 � Hlásime sa k buditeľom a literátom, 
ktorí vyšli z našej cirkvi, k biskupovi 
Gagancovi, zakladajúcemu školy a spolky, 
k rusínskym buditeľom Duchnovičovi  
či Pavlovičovi, ale i k zakladateľom  
Spolku sv. Cyrila a Metoda, ktorí pod-
čiarkli prítomnosť slovenských grécko-
katolíkov. 

 � Hlásime sa aj k biskupovi Gojdičovi, 
mužovi zlatého srdca, ktorého slovenský 
vojnový režim kritizoval za nedosta-
tok politickej lojality a ukrývanie Židov 
a povojnový komunistický režim odsúdil 
aj za to, že pomáhal tým, ktorí utekali zo 
sovietskeho komunistického raja na zemi.

 � Hlásime sa k mučeníkovi biskupovi 
Hopkovi, dlhoročnému väzňovi a muče-
níkovi. 

 � K mučenici blahoslavenej Anke Kole-
sárovej, ktorá sa do Klokočova prichádzala 
modliť a ktorej obrana dievčenskej čistoty 
je pre mnohých mladých inšpiráciou 
a pre iných len príležitosťou na pohrdlivý 
výsmešný úškrn. 

 � Hlásime sa k mučeníkovi redemp-
toristovi Metodovi Trčkovi, misionárovi 
na Zemplíne, utýranému na smrť v mrazi-
vej kobke leopoldovskej väznice za spieva-
nie vianočnej koledy. 

 � Hlásime sa k mučeníkovi mukačev-
skému biskupovi Teodorovi, na ktorého 
území sa Klokočov po stáročia nachádzal, 
zranenému pri vražednom atentáte a kto-
rého agenti sovietskej tajnej polície dorazili 
vražedným jedom na nemocničnom lôžku. 

 � Hlásime sa k práci vyhnanca – exulan-
ta otca Michala Lacka, ktorému komunisti 
znemožnili návrat do vlasti, a tak z Ríma 
formoval povedomie o našej cirkvi v slo-
bodnom svete, i k odkazu otca Michala 
Fedora, ktorý ako tajný jezuita v ilegalite 
v časoch komunizmu prorocky koncipoval 
ideové východiská pre našu cirkev a praco-
val na obnove našej cirkvi v roku 1969 tajne 
formujúc v nasledujúcich rokoch novú 
generáciu kňazov i angažovaných laikov. 

 � Hlásime sa k stovkám našich kňazov 
a ich rodín, ktorí si zvolili radšej väzenie či 
deportáciu aj s ich manželkami a deťmi – 
pre vernosť Petrovi – pápežovi a Katolíckej 
cirkvi. 

 � Hlásime sa k desaťtisícom našich 
veriacich, otcov a matiek rodín, ktorí v čase 
likvidácie našej cirkvi pracovali na jej 
obnovení. 

 � Hlásime sa aj k svedectvu tých veria-
cich, ktorí aj keď sa roztrúsili po vzdiale-
ných končinách Slovenska, mimo svojich 
gréckokatolíckych farských spoločenstiev, 
predsa navštevovali rímskokatolícke 
chrámy a súčasne sa po celé desaťročia 
utvrdzovali v hrdom povedomí: 

MY SME GRÉCKOKATOLÍCI.

Túto hrdosť z našich sŕdc nevytrhli 
nepriazne v dejinách, nezničil ju ani náš 
hriech, ani vonkajšie prenasledovania, 
a s Božou pomocou a s láskavou ochranou 
Bohorodičky si ju chceme uchovať a odo-
vzdať aj do budúcnosti.

(Klokočov, 16.08.2020,  
skrátené so súhlasom autora)

NAČO TIE PÚTE
Gorazd ZVONICKÝ

Načo tie púte, načo piesne,
keď nevyvedú národ z tiesne,
načo nám biednym baziliky?...
Len aby čuli naše vzlyky?...

Lež púť a pieseň srdcia čistí
od pomstychtivej nenávisti
a vôňou ako z majoránu
rozptýli hnev a zhojí ranu.

V bazilikách sa Cirkev združí
sťa lupene na živej ruži,
položí srdcia na stôl Pánov,
čím očarúva nebešťanov.

Na to sú piesne, na to púte
aj pre našu mlaď na zákrute:
oleja do lámp ponalieva,
aj cez noc putuje... A spieva!

HOMÍLIU V PLNOM ZNENÍ SI MÔŽETE  
PREČÍTAŤ NA UVEDENOM ODKAZE.  

 grkatke.sk
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archív scenáristu

ŠTEFAN KLUBERT 
OTVÁRAL SRDCIA

Matúš DEMKO

Mnohí sme už boli v Levoči, obdivovali diela Majstra Pav-
la či sa – naposledy vlani – zúčastnili na mariánskej púti. 
Málokto si však uvedomí, že tieto pamiatky či podujatia 
pretrvali až dodnes najmä vďaka nasadeniu niektorých 
obetavých osobností. Tým niekým bol (aj) Štefan Klubert. 

Štefan Klubert je rodák zo Spišskej Novej 
Vsi, ktorý bol tridsaťtri rokov kňazom 
v Levoči (1953 – 1986). Počas tohto svojho 
pôsobenia zorganizoval rovnaký počet 
mariánskych pútí (33). Bolo to v čase, keď 
mu boli ako bývalému politickému väzňovi 
neustále v pätách ŠtB či nepríjemní cirkevní 
tajomníci, ktorých cieľom bolo, keď už nie 
úplne prekaziť, tak aspoň sťažiť organizá-
ciu jedného z najväčších náboženských 
zhromaždení aj počas bývalého komunis-
tického režimu. Štefan Klubert odolal – a aj 
vďaka jeho vytrvalosti putovali k levočskej 
Panne Márii tisícky pútnikov v totalitných, 
oficiálne ateistických časoch.

Zaujímavý je však aj príbeh záchrany 
levočského oltára Majstra Pavla. Keď Štefan 

Klubert nastúpil za levočského farára, 
pokračoval v reštaurovaní a do Levoče 
pozval významných moravských reštaurá-
torov bratov Kotrbovcov. Vďaka ich zásahu 
– a vďaka spolupráci s Klubertom – sa oltár 
zachoval do dnešných dní. Preto historik 
Ivan Chalupecký neváhal o Klubertovi ho-
voriť ako o záchrancovi levočského oltára. 
(Ďalšia renovácia sa úspešne dokončila 
v roku 2015.) Reštaurovanie diel Majstra 
Pavla vypovedá o jednej Klubertovej 
vlastnosti: o jeho vrelom vzťahu k umeniu, 
najmä hudobnému a výtvarnému. V týchto 
oblastiach sa vzdelával, publikoval a bol 
rovnocenným partnerom umelcov či kun-
sthistorikov. Sám rád fotografoval a jeho 
snímky vychádzali v Krásach Slovenska či 
Katolíckych novinách.

Klubertovým snom bolo dostať sa na za-
hraničné misie ako lekár a kňaz. Pre 
príchod komunistického režimu sa však 
táto jeho túžba nikdy nenaplnila, no to 
Klubertovi nezabránilo ďalej sa vzdelávať 
napríklad v chirurgii či epidemiológii a pre 
mnohých sa stal radcom nielen v ich du-
chovnom živote, ale aj keď prišiel rozhovor 
na tému zdravia. 

Osobnosť kňaza, fotografa, znalca umenia, 
milovníka prírody a záchrancu levočského 
oltára Štefana Kluberta sa stala aj náme-
tom rovnomenného dokumentárneho 
filmu, ktorého premiéra sa uskutoční 
na sviatok Sedembolestnej Panny Márie 
15. septembra 2020 na RTVS Dvojke v hlav-
nom večernom vysielacom čase. Výber 
termínu nie je náhodný: sám Klubert 
bol veľkým mariánskym ctiteľom. Z úcty 
k Panne Márii pramenila aj jeho povestná 
gentlemanská úcta k ženám.  

Film Štefan Klubert okrem bohatých 
archívov, fotografií či záberov na levočský 
genius loci prináša spomienky tých, ktorí 
naňho nezabudli ani po tridsiatich štyroch 
rokoch od jeho smrti. Napríklad pre jeho 
neter Beatrix Smerekovskú bol človekom 
modlitby a hlbokej viery, z ktorého úst 
nikdy nepočula vetu: „Nemám čas.“ „Pri 
spomienke naňho musí človek otvoriť 
viac srdce. To vnímam ako jedno veľké 
požehnanie, ktoré dal nielen Levoči, ale aj 
diecéze,“ spomenul vo filme spišský biskup 
Štefan Sečka. Štefan Klubert otváral srdcia. 

Dramaturgicky film zastrešili Kristián 
Bezák a Bernadeta Tokárová, hudbu Ján 
Zborovjan, kameru Jakub Krška a Simon 
Klačko. Jakub Krška mal na starosti aj strih 
dokumentu. Jeho scenár a réžiu zasa Ma-
túš Demko. Časopis Slovo sa stal mediál-
nym partnerom dokumentu v čase, keď sa 
film pripravoval.
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Bárka  Juskova Voľa  057/449 02 90 

 gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 
18. – 20.09. AŠAD
16. – 18.09. Víkend v Bárke – vzdelávaco-re-
laxačné podujatie pre deti a mládež z pro-
topresbyterátu Snina, Medzilaborce. Veková 
kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov.
23. – 25.09. AŠAD

AKÉ ZVIERA  
ZOBRAZUJE UVEDENÝ 

OBRÁZOK

Vraj iba 1% populácie dokáže do dvoch minút nájsť 
zviera v tomto obrázku. Patríte k nim?

Správne riešenie sa dozviete pri pozornom  
prehľadaní tejto strany časopisu.

 S ÚSMEVOM

Manželka sa zasnene pozerá na hniezdo 
lastovičiek, v ktorom samček kŕmi mláďatá, 
a smutne povie manželovi:
„Vidíš, takto by si sa mal starať aj ty o nás! 
Počkaj, kam ideš?”
„Nachytať vám muchy.”

Rozprávajú sa dvaja kamaráti: 
„To je hrozné s tou mojou ženou. Stále sa voľa-
čo vypytuje, nestačím jej odpovedať.”
„S mojou je to ešte horšie. Sama sa pýta, sama 
si odpovie, a potom mi nadáva, že nemám 
pravdu...”

„Haló, dovolala som sa do rádia???”
„Áno, nech sa páči.”
„To ma budú počuť teraz všade?”
„Áno, pani, všade.”
„Aj v obchodoch?”
„Áno, aj.”
„Jano, nekupuj vajcia, Gita nám ich priniesla. 
Opakujem. Nekupuj vajcia! Ďakujem.”

 Redakcia Slovo
Čo na to poviete?

     

 Páči sa mi to               3 Komentáre  Zdieľať

Diana Jurcáková, študentka a animátorka 
 
Predstav si svoj život ako veľký horiaci dom. Všade je dym 
a ty ani len netušíš, ako sa dostať von. Keď sa o to snažíš 
sám, je to, ako by si v ňom dobrovoľne ostával uväznený. 
Nedokážeš to. Je tu však niekto, kto ti dokáže podať pomoc. 
Niekto, kto ťa môže a chce vziať za ruku a z tohto domu ťa 
vyviesť zdravého, živého, šťastného – ako víťaza. Nemyslíš, 
že je lepšie dôverovať odborníkovi, ako skúšať to na vlastnú 
päsť a riskovať večnosť? Aj v našich životoch na nás z každej 
strany číha oheň. Nechajme sa preto viesť ním cestou, ktorú 
on sám pripravil, a budeme žať požehnanie.

Páči sa mi to . Odpovedať

Juraj Kasarda, študent 
 
Pri interpretácii tohto citátu môžeme nájsť viacero varian-
tov. Mne v mysli rezonuje ten, ktorý hovorí o tom, že my 
(deti svetla) sme povolaní kráčať inou cestou, ako je cesta 
bezbožných. Už niekoľkokrát som počul od ľudí slová ľútos-
ti. Išlo o chybu, ktorú si spôsobili tým, že zostúpili z Božej 
cesty. Práve vtedy prišiel spomínaný oheň. Svedomie, ktoré 
potvrdzuje to, čomu veríme, a to, že sa vôbec neoplatilo zo 
spomínanej cesty zísť. Preto si myslím, že každé zostúpenie 
z Božej nepoškvrnenej cesty je nasledované „ohňom“ a ak 
sa chceme uchrániť, mali by sme sa snažiť poučiť z chýb 
iných a nie z tých vlastných.

Páči sa mi to . Odpovedať

Veronika Marcinová, animátorka 
 
Kráčať po Božej ceste nemusí byť vždy jednoduché. Príkla-
dom je sám Kristus, ktorý nám ukázal, že ani on na tomto 
svete neprešiel ľahkou cestou, ale cez mnohé skúšky či 
súženia. Aj preto je v našich trápeniach s nami. V ňom máme 
posilu a pevnú oporu, z ktorej môžeme neustále čerpať, 
pretože každá skúška, ktorú s ním prekonáme, nás posilní 
a dodá nám silu kráčať ďalej. Je už len na nás, či jeho kroky 
budeme nasledovať a budeme naplno dôverovať jeho slovu, 
skrze ktoré nás napokon privedie do víťazného konca, alebo 
sa rozhodneme vybrať sa vlastnou cestou, na ktorej sami 
nezmôžeme takmer nič.

Páči sa mi to . Odpovedať

Ľudia, ktorých možno 
poznáte
Zobraziť všetky návrhy 
priateľov

SVÄTÁ EMERENCIÁNA
Emerenciána vyrastala 
od dojčenských čias so 
sv. Anežkou Rímskou. 
Po jej smrti sa ako 
katechumenka cho-
dievala modliť na jej 
hrob. Tu ju chytili 
rozhnevaní pohania. 
Emerenciána bola nimi 
vypočúvaná a napriek 
hrozbe smrti nezap-
rela svoju vieru. Dav 
ju hneď ukameňoval 
na smrť. Stalo sa to 
v roku 304. Jej ostatky 
sa našli spolu s ostat-
kami sv. Anežky. Na jej 
príhovor sa udialo veľa 
zázračných uzdravení, 
najmä z koliky a boles-
tí brucha a žalúdka.

79 187
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Jozef Petričko

„Božia cesta je nepoškvrnená, 
 ohňom je vyskúšané  

slovo Pánovo.“
2 SAM 22, 31

Pri otočení stránky o 180⁰ nájdete psíka obhrýzajúceho kosť.
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recenzia

MÁRIA  
SPOLOČNÍKOVÁ: 
Z REŠTAURÁTOR-
SKÉHO ZÁPISNÍKA

Emília DANKOVČÍKOVÁ

Akademická maliarka a uznávaná reštau-
rátorka Mária Spoločníková (* 1926) nás 
prekvapuje najnovšou knihou, monumen-
tom (532 strán) Z reštaurátorského zápis-
níka. V knihe mapuje peripetie osobného 
i spoločenského života od druhej svetovej 
vojny až po dnešné dni, roky štúdia na Vy-
sokej škole výtvarných umení (VŠVU) – 
odbor reštaurátorstvo a 67 rokov plodnej 
práce pri záchrane kultúrnych a duchov-
ných hodnôt. Ako praktizujúca katolíčka 
sa cielene zamerala na sakrálne umenie, 
ktoré sa dostalo v ateizujúcej spoločnosti 
na okraj záujmu kultúrnej politiky štátu. 

Autorka patrila medzi prvých troch absol-
ventov odboru reštaurátorstvo. Odborné 
postupy pri reštaurovaní umeleckých diel 
používané v európskych dielňach boli 
u nás ešte zväčša neznáme i pre zodpo-
vedných pracovníkov kultúrnych inštitúcií 
a vlastníkov umeleckých diel. Poškodené 

diela sa často zverovali do rúk amatérov, 
ktorí premaľbou „obnovili krásu“ obrazu 
či sochy, no prekryli či zničili pôvodný 
inkarnát a duchovný odkaz stredovekého 
majstra. Mária Spoločníková nekom-
promisne odmietala „rady odborníkov“, 
ostávala verná osvedčeným technologic-
kým postupom a materiálom, neúnavne 
a trpezlivo odkrývala aj niekoľko vrstiev 
premalieb, aby objavila a zakonzervovala 
pôvodnú krásu sôch a obrazov.

Roky nezáujmu o sakrálne diela či diletan-
tizmus sa podpísali na nenávratnej skaze 

mnohých vzácnych diel. Márii Spoloční-
kovej sa však podarilo mnoho takýchto 
diel vzkriesiť k životu a zanechať pre 
budúce generácie. Šesť rokov sa pokúša-
la pripraviť budúcich správcov farností 
na zodpovedný prístup k umeleckým 
pamiatkam. Prednášala dejiny umenia 

a ochranu pamiatok v bohosloveckom 
inštitúte v Spišskej Kapitule. Bolestivo 
však prijímala poznámky typu „na čo mi 
to bude“.

Jej srdcovou záležitosťou sa stala gotika 
a najmä Dóm sv. Alžbety v Košiciach, 
v ktorom sa od detských rokov formo-
val jej vzťah k Bohu a kráse gotického 
umenia. Učarovali jej aj byzantské 
ikony, o ktorých písala záverečnú prácu 
na VŠVU. V čase likvidácie Gréckokatolíc-
kej cirkvi sa s nimi stretávala iba v mú-
zeách, galériách, pre ktoré pracovala ako 
reštaurátorka. Mnoho krásnych ikon obja-
vila i v rôznych súkromných zbierkach.

Jej životným krédom je Ora et labora – 
modli sa a pracuj, čo jej dávalo istotu, že 
všetko, čo robí, je na slávu Božiu a zacho-
vanie kultúrneho dedičstva kresťanskej 
Európy. Kniha Z reštaurátorského zápis-
níka obsahuje bohatú fotodokumentáciu, 
ktorá ukazuje stav sôch a obrazov pred 
reštaurovaním, zvolené postupy práce, 
použité materiály a nakoniec výslednú 
podobu po reštaurátorských zásahoch. 
Fotografie a poznámky zo zápisníka uve-
dené v knihe predstavujú len zlomok jej 
bohatej dokumentácie, ktorá by nemala 
upadnúť do zabudnutia.

Kniha by mohla osloviť nielen milovníkov 
umenia, ale aj začínajúcich reštaurátorov. 
Mala by byť poučením, návodom i podne-
tom na odborné dialógy a mohla by osloviť 
i správcov a majiteľov kultúrnych pamiatok.
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Z NAŠICH  
ODPUSTOV

Rastislav Baka – Ľubomír PETRÍK

Najväčšie odpustové slávenia v Prešovskom arcibiskup-
stve boli ovplyvnené rozhodnutím hlavného hygienika SR 
v snahe predísť šíreniu pandémie koronavírusu. Na hlavnej 
púti na hore Zvir pri Litmanovej Božie slovo ohlásil prešov-
ský protopresbyter Rastislav Baka a na odpustovej sláv-
nosti na mariánskej hore nad Ľutinou prešovský protosyn-
kel Ľubomír Petrík.

Slava Isusu Christu!

„Moje drahé deti! Som veľmi potešená, že 
ste sem prišli v takom počte. Prišla som 
vás poprosiť – ani len neviete, koľko tento 
svet potrebuje obety. Prosím, prinášajte 
obety za druhých láskou. Úplne sa darujte 
Ježišovi.“ Týmito slovami začala Presvätá 
Bohorodička svoje posolstvo. Už je to 
tridsať rokov, odkedy nás prišla Mária 
sem na horu Zvir v Litmanovej nie po-
zrieť, ale učiť. Učí nás veľký Boží príbeh 
spásy o svojom synovi Ježišovi Kristovi. 
A tento veľký príbeh sa prelína v živote 
každého z nás.

Mária dala Bohu svoje áno a prijala svoje 
miesto v tomto príbehu. A svet dnes čaká 
aj na náš súhlas s príbehom, v ktorom 
víťazí dobro nad zlom. Anglický spiso-
vateľ a katolícky filozof Gilbert Chester-
ton povedal: „Vždy som cítil, že život je 
predovšetkým príbeh – nuž a keď existuje 
príbeh, existuje aj jeho rozprávač.“ 

Ak chcete porozumieť tomu, čo sa deje 
vo vašom živote, je dobré spoznať aj 
koniec príbehu. Necítime sa stratení, ak 
máme prehľad o tom, čo sa okolo nás 
deje. Prečo sú naše dni také chaotické 
a my sa nevieme zorientovať? Lebo ľud-
stvo stratilo veľký Boží príbeh a nahradi-
lo ho vedou. Ale ona na príbeh stvorenia 
i konca sveta dala odpoveď: pravdepo-
dobne náhodou. Pre mnoho ľudí nemá 
cenu žiť život postavený na pravdepo-
dobnej náhode.

Každý dobrý príbeh má to isté: lásku, 
dobrodružstvo, nebezpečenstvo, hrdin-
stvo, romantiku, utrpenie, boj dobra 
so zlom, nezdolateľné prekážky i malé 
spoločenstvo priateľov, ktorí proti všetkej 
nádeji dôjdu k šťastnému koncu. Kres-
ťanstvo nám ponúka veľký Boží príbeh. 
To nie je len zbožné navštevovanie chrá-
mu a dobré správanie. Ale poklad ukrytý 
v dávnej minulosti. Kde bolo, tam bolo... 
Či sa tak nezačína každý príbeh? Na po-
čiatku... alebo pred mnohými vekmi... 
Takto sa začína aj Biblia.

V pradávnej minulosti existovalo spo-
ločenstvo, priateľstvo, dôvernosť, ktorú 
voláme Najsvätejšia Trojica. Apoštol Ján 
píše: „Na počiatku bolo slovo a to slovo 
bolo Boh.“ (Jn 1, 1) A Boh nie je nikdy 
sám. Celý príbeh sa teda začal rodinne, 
vzťahmi. Či nie sú aj naše najradost-
nejšie a najkrajšie chvíle života spojené 
s rodinou, priateľstvom či zaľúbením sa? 
Nesúvisia najhlbšie zranenia z toho, že ste 
boli milovaní, no už nie ste, alebo že o vás 
nikto neprejavil záujem? Samota je veľký 
kríž. Dôvod, prečo rozvod spôsobuje takú 
veľkú traumu, je, že príbeh sa končí. Len 
tak. Minulosť sa stráca, budúcnosť je ne-
istá, rúcajú sa predstavy o živote, niektoré 
veci zmiznú, mená ľudí sa už nespomína-
jú, ľúbostný príbeh sa skončil, nemôžete 
rátať s ničím. Stále sú tu, žijú, ale vy sa 
tvárite, že zmizli. Každý príbeh má však 
aj zloducha. Mnohí z nás nežijú podľa 
evanjelia, a preto je ich život plný zmätku. 
Prítomnosť zla a temna, pričom behá 
po chrbte mráz, nám slúžia ako varovanie 
a výstraha. Aj Lucifer sa postavil proti 
vlastnému Stvoriteľovi. Som ohromený 
naivitou ľudí, ktorí neberú existenciu zla 
vážne. Žijú tak, akoby tu zloduch nebol. 

Mária povedala: „Ste srdcom prázdni 
a vaše životy sú nenaplnené. Ani neviete, 
čo strácate každým odmietnutím Božej 
prítomnosti. Jedine Boh vás môže naplniť 
– preto verte v jeho silu a v jeho pomoc.“ 
Kým my utekáme od Boha preč a skrý-
vame sa, Boh nás hľadá ako Adama 
slovami: „Kde si?“ Aj keď sme ho zradili 
a vydali sa do rúk zlého, on nás neopustil. 
Nikto nás nikdy nemiloval tak ako on. 
A keď sme zachránení, môžeme povedať: 
„A žili šťastne až naveky.“ Sú to najkrajšie 
a najobľúbenejšie slová, pre ktoré máme 
na konci príbehu v hrdle hrču alebo slzy 
na lícach. Ako veľmi po niečom takom 
túžime. Mnoho ľudí však nechce život, 
ktorý im ponúka Boh. Máme slobodnú 
vôľu, a preto máme na výber. Nezabudni-
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te: sme to my, kto ho zradil, a nie opačne. 
Boh nám ponúka život. Využijeme takú 
príležitosť alebo nie? 

Ježiš sľúbil: „Idem vám pripraviť miesto, 
zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste 
aj vy boli tam, kde som ja.“ (Jn 14, 2) Kaž-
dá vec, ktorá nás hlboko zranila, navždy 
zmizne a začne sa skutočný život. Aj dnes 
je čas dovoleniek a my sme v krásnych 
horách. Rozhodnite sa ísť v živote ďalej 
a zachrániť, čo sa dá. Vy to zvládnete. 
Myslím, že tu na hore Zvir v Litmanovej 
si za tridsať rokov veľa ľudí vyprosilo 
zdravie tela, ale aj znova našli lásku, ktorú 
stratili. V dnešnom príbehu z evanjelia 
o uzdravení posadnutého chlapca čítame, 
ako ho učeníci nemohli uzdraviť. Kým je 
Ježiš na Hore premenenia s Otcom a tromi 
apoštolmi, deviati sa dole márne namá-
hajú pomôcť chlapcovi, ktorý je často 
v ohrození života. Ale nedokážu zvíťa-
ziť nad zlom. Je to skúsenosť zlyhania, 
nevedia robiť to, k čomu sú povolaní. Ich 
identita má krízu. Túto neschopnosť za-
viní nedostatok viery. A Ježiš veľmi tvrdo 
povie: „Neveriace a skazené pokolenie.“ 
Skazený je teda nielen nejaký zvrhlý úchy-
lák, ale každý, kto žije svoj život bez viery. 
Dokedy vás mám ešte trpie,ť ako márnite 
čas svojho života, a nepomáhate ani svojej 
duši, ani svojim blížnym? Priveďte ho sem 
ku mne, aby som ho zachránil. Démon je 
tu ako zlý duch klamstva a otroctva.

Ale nepochádzajú od zlého ducha aj iné 
podoby zla, ktoré nás ničí? Duch násilia 
a depresie, alkoholu a drog, jedla, peňazí 
a sexu? Všetko, čo vedie k sebazničeniu 
a berie človekovi slobodu, má určite niečo 
spoločné s duchom zla. Ale privádza-
nie ku Kristovi všetko uzdravuje. Prečo 
sa nám nedarí víťaziť nad zlom? Lebo 
naša viera je malá. A malá viera nestačí 
na veľké zlo. „Nech sa ti stane, ako si 
uveril,“ (Mt 8, 13) povedal Ježiš stotníkovi. 

Zázračnosť viery je v tom, že nás mení 
na synov. Lebo démon neviery sa premá-
ha modlitbou.

A preto tu pred tridsiatimi rokmi Pre-
svätá Bohorodička Panna Mária oslovila 
Ivetku a Katku, aby sme my na Slovensku 
nestratili vieru a neprestali sa modliť. 
A funguje to. Mám spolužiačku z gym-
názia, ktorá sem chodí a často sa pripája 
na horu Zvir aj počas pracovného času, 
aby sýtila svoj hlad po viere. Pred dvoma 
týždňami som sa vrátil z dovolenky 
na Orave a aj tam naši priatelia na moju 
radosť hovorili, že chodia na toto miesto. 
Áno, je tu miesto pre každého z nás. Pre 
tých, ktorí tu chodia tridsať rokov, i pre 
tých, ktorí sú tu prvýkrát.

Začal som slovami Panny Márie, a preto 
dovoľte aj skončiť podobne: „Moje drahé 
deti! Som smutná, lebo ste sa odnaučili 
ďakovať svojmu nebeskému Otcovi. Pri-
chádzam sem preto, aby som vás upove-
domila o tom, na čo zabúdate. Žite moje 
posolstvá. Naučte sa ďakovať, lebo môj 
Syn ma sem už viac nepustí. Ďakujte ne-
beskému Otcovi za všetko, čo vám dáva.“ 
Ďakujme preto Bohu za veľký príbeh 
spásy človeka a za pozvanie vstúpiť doň. 
Ďakujme za Matku Máriu, ktorú nám 
Ježiš Kristus daroval na kríži. Ďakujme, 
že tu Cirkev dýcha oboma pľúcami, lebo 
sa tu stretávajú kresťania východného 
i západného obradu. Ďakujme za to, že 
nás Cirkev neučí ľudské príbehy, ale ten 
najdôležitejší Boží príbeh, a že nám dáva 
možnosť čerpať Boží život. Ďakujme, že 
tu našli posilu do života biskupi, kňazi, 
bohoslovci i veriaci. A prosme: Daj nám, 
Mária, svoje srdce, také krásne, také čisté 
a nepoškvrnené, také plné lásky a pokory, 
aby sme aj my mohli rásť v podobnosti 
Kristovi. Drahá Mária, urob nás pokor-
nými, ako si ty, a svätými, ako je Ježiš. 
(Rastislav Baka)

Slava Isusu Christu!

Bratia a sestry, viete, v ktorom roku sa 
uskutočnili zjavenia sv. Mikuláša na tomto 
mieste? Bolo to v auguste 1851. Oslovujú 
ma na nich tri skutočnosti. Svätý Mikuláš 
Zuzane Feketeovej a aj každému z nás 
hovorí, aby sme neopomínali sláviť sväté 
liturgie v nedeľu a vo sviatok. Zároveň, 
aby na mieste ich stretnutia bol postave-
ný svätý kríž. Neskôr, keď jej odovzdával 
ikonu Presvätej Bohorodičky, jej povie, 
aby tu bola postavená kaplnka zasvätená 
Zosnutiu Presvätej Bohorodičky. Teda tri 
skutočnosti: liturgia, kríž a Mária.

A viete, kedy sa začali oficiálne púte 
na tomto mieste? V roku 1855, keď došlo 
apoštolské breve pápeža Pia IX. o mož-
nosti získať plnomocné odpustky. A čo 
je stredobodom každej púte? Liturgické 
slávenie – sprítomnenie Paschy Ježiša Kris-
ta, kríž a vzkriesenie Ježiša Krista a Panna 
Mária. Tá, ktorú môžeme nazvať paschál-
nou ženou, pretože stála pod krížom Ježiša 
Krista a uverila aj v jeho vzkriesenie. 

Evanjeliá nám dokonca ani nespomínajú, 
žeby sa Ježiš po svojom vzkriesení zjavil 
svojej matke. Nemusel, lebo ona v každej 
situácii uverila slovu, ktoré Ježiš hovorí 
na konci dnešného evanjelia: „Ľuďom je 
to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“ 
Tomuto slovu sme dnes povolaní uveriť aj 
my.

S čím mal problém mladík z evanjelia? 
Kladie síce veľmi peknú otázku: „Čo dobré 
mám robiť, aby som mal večný život?“ 
Ale myslí si, že sa môže spasiť vlastnými 
skutkami, svojou osobnou dokonalosťou. 
Nedokáže Ježišovi povedať áno. Slova-
mi „ľuďom je to nemožné“ Ježiš hovorí, 
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že z ľudských síl sa nedá zachrániť pre 
večnosť, spasiť sa. Iba Boh to môže urobiť. 
Nikto z nás sa nemôže zachrániť sám. Iba 
Boh má moc zachrániť človeka. A Panna 
Mária, ktorá tomu uverila, pozýva aj nás 
uveriť tomuto slovu. 

S týmto slovom máme skúsenosť v deji-
nách spásy, aj v dejinách našej cirkvi. Otec 
biskup Ján Eugen Kočiš hovoril, že v čase, 
keď sme boli zakázaní, na vlastné uši počul 
slová: „Gréckokatolíci tu budú vtedy, keď 
potečie voda hore potokom.“ Keď mi to 
rozprával, tak sa zasmial, že voda netečie 
hore potokom a my sme tu. Či sme neza-
kúsili, my gréckokatolíci, na vlastnom tele, 
že čo je ľuďom nemožné, Bohu je možné?

Aj vo Svätom písme máme množstvo 
ľudí, ktorí najprv Bohu hovorili nie, ale 
nakoniec povedali áno. Napríklad Mojžiš. 
Keď stojí pred horiacim kríkom, ktorý 
nezhára, hovorí Bohu: „Kto som ja, aby 
som šiel k faraónovi a aby som vyviedol 
Izraelitov z Egypta?“ A Boh mu povie: „Ja 
budem s tebou.“ Ale Mojžišovi to stále 
nesedí. Nakoniec však vyplní Božiu vôľu. 
Najprv nie a potom áno. A koľko prorokov 
začínalo so slovom nie. Napríklad Jeremiáš: 
„Ach, Pane, veď neviem hovoriť, mladučký 
som.“ A Boh mu povie, aby nehovoril, že je 
mladučký, lebo on vloží svoje slová do jeho 
úst. Alebo Jonáš. Boh mu hovorí, aby vstal 
a išiel do Ninive, aby sa jeho obyvatelia 
kajali. A čo robí Jonáš? Ide úplne opačným 
smerom až kamsi do Taršiša. Ale nakoniec 
sa jeho nie zmení na áno. Alebo svätý apoš-
tol Tomáš – neuverím, dokiaľ neuvidím... 
Alebo svätý Peter: „Pane, odíď odo mňa, 
lebo som človek hriešny.“ Či svätý apoštol 
Pavol: „Veď ja som najmenší z apoštolov. 
Ba nie som hoden volať sa apoštolom, lebo 
som prenasledoval Božiu Cirkev. Ale z Bo-
žej milosti som tým, čím som...“ 

A čo my? Čo nám ešte chýba k nášmu 
obráteniu? Jedna vec? Možno je ich tisíc... 
Možno si kladiete v tejto chvíli otázku: 
Ako sa ja môžem obrátiť? Toľkokrát som 
to už skúšal, a stále som slabý a hriešny 
človek. Každý hriech znamená, že na to, čo 
nám hovorí Boh, čo nám ponúka a k čomu 
nás pozýva, my odpovedáme nie. Slo-
bodne a dobrovoľne. Ako sa teda naše nie 
môže premeniť na áno?

Diabol si robí svoju prácu. Nechce, aby 
sme povedali Bohu áno. Stále nás chce 
oklamať. Prvýkrát tak, že nám hovorí: 
„Toto je pre teba dobré, budeš šťastný, bu-
deš mať radosť.“ Uveríme mu a páchame 
hriech. Diabol dobre vie, že Boh má moc 
vyslobodiť nás z hriechu, keď ho oľutu-

jeme. Preto nás chce oklamať druhýkrát, 
nahovoriť nám: „Nerob si z toho ťažkú hla-
vu, čo sa ti stalo, čo si urobil, ako si padol... 
Pozeraj sa na ľudí okolo seba, koľkí padli 
ešte viac ako ty.“ Keď nás diabol už prvý-
krát oklamal, nedovoľme mu oklamať nás 
druhýkrát. Aj keby sme upadli do hriechu, 
môžeme sa obrátiť na dobrotivého Boha 
a zvolávať na seba zmilovanie toho, ktorý 
je ochotný vytrhnúť nás z hriechu, z pazú-
rov smrti, z diablovho zovretia. Mária dnes 
hovorí: „Čo tebe, syn môj, dcéra moja, nie 
je možné, to v tvojom živote môže urobiť 
Boh.“ Preto nám Presvätá Bohorodička 
stále ukazuje na Krista, ktorý hovorí: 
„Videl som satana padať z neba.“ A v knihe 
Zjavenia apoštola Jána čítame, že v nebi sa 
strhol boj a diabol bol zvrhnutý.

Ako je to možné, že tak ľahko uveríme nie 
tomu, čo hovorí Boh, ale diablovi? Preto, 
lebo sme podobní človeku z podobenstva 
o rozsievačovi, vo vysvetlení ktorého je 
uvedené, že na skalnatú pôdu padne 
semeno u toho, kto síce najprv s radosťou 
prijme Božie slovo a teší sa z neho, ale 
pretože je nestály, nemá koreňa, pretože je 
chvíľkový, keď príde prvý problém, zane-
cháva Božie slovo. Diabol zneužíva to, že 
nám stačí chvíľka šťastia, chvíľku si užiť, 
chvíľka úspechu... Chvíľka. Viete prečo? 
Lebo diabol nedokáže dať veciam a sku-
točnostiam trvalú hodnotu. Nedokáže dať 
život. Iba ak na chvíľu, ale nie naveky. Dia-
bol vie iba jedno jediné: zotročiť človeka. 
Nemá v ponuke trvalé šťastie, večný život... 
Iba smrť. 

Ale je tu Mária, ktorú sme z kríža dostali 
za matku. Ona od počiatku hovorí Bohu 
áno. Preto sa nám oplatí podať jej ruku, 
aby nás ako matka svoje dietky viedla 
k Ježišovi. Nikde inde nás neprivedie, lebo 

verí Ježišovi, že je víťaz nad smrťou, víťaz 
nad diablom, víťaz nad otroctvom. Toto je 
naša nádej!

Naša Matka nás neopúšťa. Sprevádza nás 
po ceste nášho obrátenia, od nášho nie, 
od našich hriechov, k áno Bohu. K plneniu 
jeho vôle. Vidí, že sme slabí, že potrebuje-
me jej materinskú ochranu, preto sa k nej 
oplatí prichádzať, oplatí sa prichádzať 
na pútnické miesta, byť v Cirkvi, kde sa 
s ňou stále môžeme stretnúť. Liturgické 
texty dnešného sviatku nám hovoria: 
„Bohorodička, Matka Života, k tvojmu 
nesmrteľnému zosnutiu, apoštolov rozo-
siatych po svete oblaky uchvátili do vzdu-
chu a ako jedno spoločenstvo priniesli 
k tvojmu presvätému telu, aby ho dôstojne 
pochovali...“ Ešte aj pri jej zosnutí sa zhro-
maždila Kristova Cirkev. Lebo kde je ona, 
tam je Cirkev. Keď slávime liturgiu, spolu 
s nami ju slávi aj Mária, lebo chce byť tam, 
kde sme my. Slabí, nedokonalí hriešnici. 
Chce nás previesť od nášho nie k áno pre 
Boha, pre večný život, aby sme sa už nedali 
toľkokrát oklamať diablovi, ale hlavne aby 
nás neoklamal naveky. Ešte stále máme 
šancu, ešte stále sa to dá, bratia a sestry, 
natiahnuť svoju ruku a prijať ruku Matky.

Viete, čo sa stalo pred desiatimi rok-
mi na tomto pútnickom mieste? Bolo 
zvláštnym duchovným putom pričlenené 
k najväčšej a najstaršej mariánskej svätyni, 
k bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme, 
aby sme tu ešte intenzívnejšie mohli 
vnímať Cirkev, ešte intenzívnejšie mohli 
uveriť tomu, čo Ježiš urobil pre našu spásu 
vo svojej Pasche, ešte pevnejšie sa prim-
knúť k našej Matke a s ňou kráčať do neba. 
Amen. (Ľubomír Petrík)

(homílie boli skrátené autormi)
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VÝROČNÁ EPARCHIÁLNA PÚŤ 
GRÉCKOKATOLÍKOV Z USA
OHIO/USA	J	V nedeľu 16. augusta sa 
konala výročná púť eparchie Parma (USA) 
ku kópii ikony Presvätej Bohorodičky 
z Máriapócsa na pútnickom mieste v Bur-
tone (USA). Deň bol naplnený modlitbou 
a radosťou zo spoločenstva aj napriek tomu, 
že program púte bol oproti minulým rokom 
mierne upravený vzhľadom na obmedzenia 
pre COVID-19. Slávnostný program púte sa 
začal Molebenom k Presvätej Bohorodičke, 
ktorý viedol otec Marek Višňovský, parmský 
protosynkel. Po ňom nasledovala pred-
náška otca Cyrila Pinchaka SJ o tom, akým 
príkladom môže byť pre človeka Mária, 
Ježišova matka, v odpovedi na Božiu lásku. Archijerejskú svätú liturgiu spoločne s nie-
koľkými kňazmi eparchie slávil jej eparchiálny biskup vladyka Milan Lach SJ. Po svätej 
liturgii nasledovala modlitba pred kópiou ikony Presvätej Bohorodičky z Klokočova, ktorú 
daroval vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, v roku 2018 parmskému 
eparchovi počas púte gréckokatolíckych veriacich z USA po strednej Európe. Toto pútnic-
ké miesto tak zažilo významnú prítomnosť kópií zázračných ikon – Presvätej Bohorodičky 
z Máriapócsa, ako i slziacej ikony Presvätej Bohorodičky z Klokočova. Práve tento moment 
bol pre pútnikov veľkým obohatením a požehnaním. (parma.org)

JEDNOTKOU 
SLOVENSKÝCH 
KÍN SA STAL FILM 
FATIMA
HOLLYWOOD/USA	J	Svetovú premiéru 
má za sebou film Fatima. Príbeh trojice 
detí na Slovensku začal svoju púť kinami 
vo štvrtok 13. augusta. Počas premiérového 
víkendu ho videlo 8 715 ľudí. Vďaka tomu 
obsadil prvé miesto v aktuálnom rebríčku 
návštevnosti. O deň neskôr po Slovensku 
ho uviedli aj ďalšie krajiny vo svete. His-
torická dráma Fatima sleduje osudy troch 
detí, ktorým sa v roku 1917 viackrát zjavila 
Panna Mária. Zvesti o zjavení inšpirovali 
tisíce veriacich, no deti museli čeliť aj 
nedôvere skeptikov a snahám o umlčanie. 
Snímku, v ktorej žiaria svetové herecké 
hviezdy, nakrútil pôvodom taliansky režisér 
Marco Pontecorvo. Americký producent 
James T. Volk si myslí, že poslaním filmu je 
spájať ľudí akejkoľvek viery. (TK KBS)

PASTORAČNÝ PLÁN PRE UGKC
UKRAJINA	J	10. augusta sa konalo pravidelné stretnutie členov sekretariátu 
Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi (UGKC). Na stretnutí boli prítomní aj 
členovia synodálnej pracovnej skupiny, ktorá má na starosti vypracovať pasto-
račný plán pre UGKC. Účastníci stretnutia sa podelili o svoje názory na to, ako 
by mala Cirkev žiť a ako konať v moderných podmienkach postkoronavíru-
sového sveta. Zhodli sa na tom, že pri formovaní nového pastoračného plánu 
bude dôležité držať sa troch zásadných bodov − počúvať, premýšľať a konať. 
Ukrajinský gréckokatolícky väčší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk zdôraznil, že 
ovocím týchto stretnutí by mal byť nový pastoračný plán, ktorý bude odpo-
veďou Cirkvi na potreby veriacich. Boris Gudziak, arcibiskup metropolita pre 
ukrajinských veriacich archieperchie vo Filadelfii, si myslí, že treba venovať 
pozornosť hlbokým traumám, ktoré zmietajú spoločnosťou: „Naša Cirkev je 
povolaná, aby bola blízko k ľuďom, ktorým lieči traumy vrátane kultúrnych 
a historických. Potrebujeme takú blízkosť, ktorá dokáže vyliečiť zranenia,“ 
uviedol vladyka Boris. Nasledujúce stretnutie sa bude konať už za prítomnosti 
všetkých tajomníkov neparciálnych rád. (Tlačová služba UGKC)

VATIKÁN	J	Vatikánske tlačové stredisko vo 
štvrtok 6. augusta informovalo o tom, že Svätý 
Otec František vymenoval trinásť nových členov 
Rady pre ekonomiku. Je medzi nimi šesť kardiná-
lov a sedem laikov z rozličných častí sveta, z toho 
šesť žien. Radu zriadil pápež František v roku 
2014 s úlohou dohliadať na hospodárenie Svätej 
stolice a Vatikánskeho mestského štátu. (RV)

LURDY/FRANCÚZSKO	J	Francúzska ná-
rodná mariánska svätyňa Lurdy sa po období 
uzatvorenia kvôli prevencii proti COVID-u po-
stupne vracia k normálnemu životu. Počas  
147. národnej púte 12. – 16. augusta otvorili aj 
prístup k vodným nádržiam, s možnosťou op-
láchnuť sa alebo napiť sa z prameňa. (RV)

VATIKÁN	J	Pápežská akadémia pre život 
reagovala diplomatickou nótou na rozhod-
nutie talianskeho ministerstva zdravotníctva 
z 12. augusta o uvoľnení kontroly takzvaného 
chemického potratu. Úpravou štátnych smerníc 
ohľadom dobrovoľného umelého potratu 
sa mení doterajšie pravidlo, že na vykonanie 
abortu aplikáciou abortívnej pilulky je potrebná 
kompletná hospitalizácia. Druhou zmenou je 
posunutie hranice štádia tehotenstva na vyko-
nanie abortu zo siedmeho na deviaty týždeň. 
Pápežská akadémia potvrdila nemennosť svojej 
pozície v tejto bioetickej otázke, ktorá patrí 
k tým najzraňujúcejším. Poukazuje na odklon 
novej úpravy ministerstva oproti tej predchá-
dzajúcej z roku 2010. (TK KBS)
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350. VÝROČIE SLZENIA 
IKONY BOHORODIČKY 
V KLOKOČOVE

Tomáš MIŇO

Počas víkendu 15. – 16. augusta sa v Klokočove, najvýz-
namnejšom pútnickom mieste Košickej eparchie, konala 
odpustová slávnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky. 
Veriaci spoločne so svojimi biskupmi si prišli uctiť kópiu 
klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, ktorá pred 350 
rokmi zázračne slzila. Väčšina sprievodných podujatí tohto 
roka, ako aj hlavný program osláv tejto mimoriadnej uda-
losti pre Gréckokatolícku cirkev sa z dôvodu pandémie 
COVID-19 presúva na budúci rok. Tohtoročný program bol 
preto jednoduchší a konal sa len na farskej úrovni.

Program sa začal už v piatok podvečer 
duchovnou obnovou spojenou s mod-
litbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke 
na počesť jej divotvornej klokočovskej 
ikony. Nasledovala svätá liturgia, po ktorej 
sa veriaci modlili moleben s prosbami 
za uzdravenie. Tieto modlitby viedol 

jeromonach Teofán Tomáš Fischer, du-
chovný správca pre pútnikov v Klokočove. 
V sobotu slávnosť pokračovala modlitbou 
Veľkej večierne s lítiou za účasti oboch 
košických gréckokatolíckych biskupov, 
arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského 
administrátora Košickej eparchie, ako 

i vladyku Milana Chautura CSsR, košické-
ho eparchiálneho biskupa. Spolu s nimi 
slúžil aj archimandrita Jaroslav Lajčiak, 
košický protosynkel, ako aj ďalší prítomní 
kňazi. Nasledoval ruženec, ktorý viedli 
veriaci z farnosti Klokočov.

O dvadsiatej hodine sa začala archijerejská 
svätá liturgia, ktorú slávili obaja košic-
kí hierarchovia. Hlavným celebrantom 
bol vladyka Cyril a v homílii sa veriacim  
prihovoril vladyka Milan. Vo svojej kázni 
vyzdvihol Presvätú Bohorodičku ako 
tú, ktorá vedie človeka a ostáva s ním aj 
v momente, keď je celkom sám – v oka-
mihu smrti: „O tom hovoria aj ľudia, ktorí 
prežili klinickú smrť a vnímali len akýsi 
tmavý tunel, na ktorého konci bolo jasné 
svetlo,  ale nik iný tam nebol. Od útleho 
detstva nás viedla za ruku naša mama 
– do škôlky, do školy, prekročila s nami 
prah dospelosti pri maturitnom večierku, 
ale i potom zostávala s nami ako babička 
pre naše vnúčatá či mama, ktorá sa nám 
,starala‘ do vecí života v dospelosti. A zrazu 
v smrti  nemáme nikoho, lebo pozemská 
mama už dávno prekročila prah večnosti, 
a tí ostatní majú dosť svojich problémov. 
Máme však to šťastie, že aj v smrti mô-
žeme mať nablízku Matku, ktorá sa stala 
našou mamou vtedy, keď nám ju dal Ježiš 
z kríža. Ona bola vzatá s telom i dušou 
do neba, a tak sa nám všetkým môže stať 
veľkou pomocou práve pri našom odchode 
z tejto zeme, v hodine smrti, keď nás ona 
môže očakávať tam, kam bola s telom 
i dušou vzatá.“

Súčasťou archijerejskej svätej liturgie bola 
aj diakonská vysviacka. Z rúk vlady-
ku Cyrila prijali prvý stupeň kňazstva 
poddiakoni Miroslav Házy, ktorý bol 
vysvätený pre potreby Košickej eparchie, 
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a Ján Jakubov, ktorý pôsobí v Chorvátsku 
a bol vysvätený pre potreby Križevackej 
eparchie.

Na svätej liturgii bol prítomný aj vladyka 
Juraj Stránský, pravoslávny michalovsko-
košický arcibiskup. Na záver mu vladyka 
Milan poďakoval za jeho prítomnosť 
a na znak vďaky a priateľstva mu odo-
vzdal panagiu (znak biskupskej hodnosti 
a služby) s vyobrazením klokočovskej 
Bohorodičky. Vo svojom príhovore arci-
biskup Juraj oslovil putujúci ľud a vyjadril 
túžbu, aby Božia Matka už nemusela 
prelievať slzy bolesti, ale plakala radosťou 
z toho, že dokážeme spoločne v jednom 
Otcovom dome žiť so vzájomnou úctou, 
radosťou a pochopením. V čase, ktorý 
posolstvu evanjelia veľmi nepraje, je dô-
ležité, aby sme dokázali spoločne vydávať 
svedectvo o Bohočloveku, ukrižovanom 
a zmŕtvychvstalom, ktorý je odpove-
ďou na bolesť minulosti, ale i na bolesť 
súčasnosti. 

Sobotná slávnosť bola ukončená modlit-
bou molebenu pred divotvornou ikonou 
Bohorodičky, ktorú sa spoločne s košický-
mi gréckokatolíckymi biskupmi a veriaci-
mi modlil aj pravoslávny arcibiskup Juraj. 
Klokočovská Bohorodička tak urobila 
ďalší zázrak: spojila vo vzájomnom po-
rozumení, ako to zdôraznil vladyka Juraj, 
deti spoločných rodičov – gréckokatolíkov 
a pravoslávnych. Program sprevádzal 
spevácky Zbor svätého Jozefa pri klášto-
re redemptoristov v Michalovciach pod 
vedením dirigentky Márie Gofusovej. 
Liturgiu mali možnosť sledovať veriaci aj 
na televíznych obrazovkách prostredníc-
tvom TV LUX.

Nedeľnej svätej liturgii predchádzala 
modlitba utierne, po ktorej nasledoval 
ruženec. Slávnostnej archijerejskej svätej 
liturgii predsedal vladyka Marián Andrej 
Pacák CSsR, eparchiálny biskup z Toronta 
(Kanada). Spoločne s ním koncelebrovali 
všetci členovia Rady hierarchov Grécko-
katolíckej cirkvi na Slovensku: prešovský 
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, 
arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský ad-
ministrátor sede plena Košickej eparchie, 
vladyka Milan Chautur CSsR, košický 
eparchiálny biskup, a vladyka Peter Rus-
nák, bratislavský eparchiálny biskup. 

Veriacim sa v homílii prihovoril vladyka 
Cyril. V úvode oznámil veriacim radostnú 
a významnú správu. Na žiadosť predstavi-
teľov Košickej eparchie arcikňaz pápežskej 
baziliky Santa Maria Maggiore kardinál 
Stanislav Rylko vyhovel žiadosti o spojenie 
pútnického miesta Klokočov duchovný-
mi zväzkami s touto rímskou bazilikou. 
Arcibiskup Vasiľ poukázal na to, že hlavná 
mariánska bazilika v Ríme má v dejinách 
Slovenska i v dejinách nášho východného 
obradu osobitné miesto. Táto bazilika 
uchováva ikonu s názvom Salus populi 
Romani, teda Záchrana rímskeho ľudu. Je 
to ikona, pred ktorou sa Rimania modlia 
a u ktorej hľadajú ochranu už veľa stáročí. 
Podobne aj náš národ a pútnici už niekoľ-
ko stáročí hľadajú ochranu pred ikonou 
Presvätej Bohorodičky v Klokočove. Ako 
zdôraznil vladyka Cyril, mohli by sme aj 
našu klokočovskú ikonu nazvať Záchrana 
ľudu Zemplína. 

Po záverečnom požehnaní sa slávnostný 
sprievod pohol smerom k chrámu, kde je 
uložená kópia zázračnej ikony. Pred dve-
rami chrámu vladyka Ján Babjak prečítal 
evanjelium a veriacich pokropil svätenou 
vodou. V chráme sa biskupi spolu s kňaz-
mi a veriacimi pomodlili Moleben pred 
klokočovskou ikonou Presvätej Bohoro- 

dičky, ktorý viedol vladyka Milan. Nedeľ-
nú slávnosť svojím spevom sprevádzal 
Katedrálny zbor svätých Cyrila a Metoda 
v Košiciach pod vedením dirigentky 
Lucie Lovašovej. Nedeľná slávnostná 
archijerejská svätá liturgia bola vysielaná 
v priamom televíznom prenose RTVS 
na Dvojke. Celú odpustovú slávnosť mali 
možnosť veriaci sledovať aj prostredníc-
tvom internetovej televízie Logos.
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MARIÁNSKA HORA V ĽUTINE PRIVÍTALA PÚTNIKOV
ĽUTINA	J	Na najväčšom gréckoka-
tolíckom pútnickom mieste v Ľutine 
vyvrcholila v nedeľu 23. augusta odpus-
tová slávnosť sviatku Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky. Program odpustovej 
slávnosti bol pre epidémiu koronavírusu 
značne zúžený a navyše, aby sa predišlo 
prílišnému zhromažďovaniu veriacich, 
bol rozdelený do troch dní. Program 
odpustovej slávnosti sa začal v piatok 
21. augusta, keď sa na ľutinskej hore 
slávila svätá liturgia. V homílii sa veriacim 
prihovoril rímskokatolícky kňaz Miloš Pi-

kala. V sobotu večer v bazilike minor slávil 
archijerejskú svätú liturgiu a homíliu 
ohlásil arcibiskup Ján Babjak SJ. Vyzdvi-
hol Božiu Matku ako zástupkyňu, ktorá 
sa neustále prihovára u všemohúceho 
Boha za ľudstvo, ale zároveň sa prihovára 
aj ľudstvu cez mnohé zjavenia na celom 
svete. V závere sobotňajšej svätej liturgie 
posvätil arcibiskup dvanásť nových ikon. 
Tie spolu s relikviami svätcov, ktorých zo-
brazujú, boli umiestnené v bazilike minor. 
Slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu 
slávil v nedeľu na ľutinskej hore vlady-

ka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup 
metropolita, a homíliu ohlásil protosynkel 
Prešovskej archieparchie otec Ľubomír 
Petrík. Celý duchovný program bol 
vysielaný prostredníctvom online televízie 
Logos. Sobotňajšiu svätú liturgiu vysielalo 
aj Rádio Lumen a z nedeľnej slávnostnej 
archijerejskej svätej liturgie bol vysielaný 
priamy prenos v TV Lux. Budúci rok v au-
guste si na ľutinskej hore gréckokatolíci 
pripomenú 170 rokov od začiatku zjavení 
sv. Mikuláša Divotvorcu Zuzane Fekete-
ovej. (Michal Pavlišinovič)

V KOŠICIACH 
VZNIKLI DVE NOVÉ 
FARNOSTI
KOŠICE	J	Na sviatok svätých Petra a Pavla 
29. júna vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský 
administrátor Košickej eparchie, podpísal 
dekréty, ktorými v Košiciach zriadil dve 
nové farnosti. S účinnosťou od 1. júna tak 
v Košiciach vznikla nová gréckokatolícka 
farnosť Košice-Sever a od 1. augusta 2020 
vznikla farnosť Košice-Šaca. Takto sa počet 
gréckokatolíckych farností v meste Košice 
zvýšil na sedem, čím sa numericky stali 
Košice gréckokatolíckym centrom stred-
nej Európy. Z historického pohľadu by sa 
dalo povedať, že ide skoro až o iróniu, keď 
vezmeme do úvahy, že v 19. storočí bolo 
mesto Košice filiálkou neďalekej farnosti 
Zdoba. Už pred koncom socializmu boli 
Košice najväčšou gréckokatolíckou farnos-
ťou vo vtedajšom Česko-Slovensku, čo sa 
týka počtu veriacich. To viedlo po roku 1989 
k postupnému začiatku slúženia svätých 
liturgií aj na sídliskách či v okolitých dedi-
nách. Dnes je mesto Košice mestom nielen 
siedmich gréckokatolíckych farností, ale aj 
vlastného biskupstva. (Daniel Černý)

ARCHIEPARCHIÁLNA  
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ V ŠAŠOVEJ
ŠAŠOVÁ	J	15. a 16. augusta 
sa v Šašovej konala ar-
chieparchiálna odpustová 
slávnosť. Pre pandemickú 
situáciu prebiehala za stano-
vených hygienických pod-
mienok. Program sa začal 
ako každoročne privítaním 
pútnikov a svätením vody 
v kaplnke nad prameňom. 
Pokračoval Veľkou večierňou 
s lítiou, ktorú slúžil otec 
Erik Hrabčák. Vrcholom 
sobotňajšieho programu 
bola slávnostná archijerejská 
svätá liturgia, ktorej hlavným 
slúžiteľom bol prešov-
ský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Vo svojej homílii vladyka Ján pozval veriacich 
k svätosti, pričom najdokonalejším príkladom pre veriacich je Presvätá Bohorodička, 
ktorá v jednoduchosti a úprimnosti stále plnila Božiu svätú vôľu. V závere svätej liturgie sa 
miestny farár otec Radoslav Tóth poďakoval otcovi arcibiskupovi Jánovi za jeho prítomnosť 
a ohlásenie Božieho slova. Program odpustovej slávnosti pokračoval v nedeľu. Slávnostnú 
svätú liturgiu slávil otec Michal Onderko, bardejovský protopresbyter. Vo svojej kázni 
poukázal na to, ako diabol svojou inteligenciou zvádza a pokúša človeka, ale Boh už dávno 
nad ním zvíťazil a je na človeku, ktorú stranu si zvolí. Na konci svätej liturgie nasledovalo 
poďakovanie všetkým kňazom, bohoslovcom a pútnikom. (Kristína Maňková)
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DENNÝ DETSKÝ TÁBOR FARNOSTI 
MLYNÁROVCE
MLYNÁROVCE	J	10. – 11. augusta prebiehal v obci Rovné v okrese Svidník farský denný 
tábor detí z gréckokatolíckej farnosti Mlynárovce. Účastníci tábora mali možnosť sa pros-
tredníctvom animačných aktivít a súťaží postupne zoznamovať s témou Pevnosť, vychá-
dzajúc zo žalmov. Utorok strávili celý deň na mariánskom pútnickom mieste v Ľutine. Svoj 
program začali slávením svätej liturgie v drevenom Chráme Svätej rodiny, po ktorej putova-
li na mariánsku horu. Príjemným prekvapením bolo náhodné stretnutie detí s prešovským 
arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ, ktorý im dal archijerejské požehnanie. 
Na záver tábora boli ocenení zlatými ľutinskými medailami, ktoré im odovzdal miestny 
farár otec Peter Iľko. (Matúš Verba)

KOŠICE	J	V priebehu 13. – 17. júla sa v re-
kreačno-športovom stredisku Jahodná konal 
hudobno-kresťanský tábor Hraj, spievaj, modli 
sa. Organizátorom tábora bol gréckokatolícky 
kňaz Peter Paľovčík v spolupráci s Mariánom 
Čekovským. (K. Oravcová)

KUZMICE	J	Pri príležitosti sviatku Zo-
snutia Presvätej Bohorodičky sa 16. augusta 
v Kuzmiciach konala odpustová slávnosť. Tá 
bola spojená s jubileom domáceho kňaza otca 
Štefana Keruľa-Kmeca, ktorý si pripomínal 
pol storočia na tomto svete. Slávnostným 
slúžiteľom a kazateľom bol otec Patrik Jurko 
z Bačkova. Spolu s nimi svätú liturgiu slávil aj 
rímskokatolícky farár zo Slivníka otec Matúš 
Bašista. Deň sa ukončil už tradične futbalom 
kňazov proti domácim pánom z Kuzmíc.  
(M. Keruľ-Kmec.)

KLOKOČOV	J	19. augusta veriaci z farností 
Bukovce, Chotča, Havaj a Stropkov navštívili 
pútnické miesto Klokočov. Viac ako osemde-
siat pútnikov na tomto milostiplnom mieste 
slávilo eucharistickú obetu, počas ktorej sa im 
prihovoril stropkovsky kaplán otec Miroslav 
Dargaj. Po svätej liturgii nasledovala modlitba 
molebenu pred kópiou zázračnej klokočovskej 
ikony Presvätej Bohorodičky. Po obede sa pút-
nici presunuli do kláštora otcov redemptoristov 
v Michalovciach. Pri ostatkoch blaženého hie-
romučeníka Metoda Dominika Trčku v modlit-
be predložili svoje prosby Bohu. (Š. Gajan)
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váRODINNÝ TÁBOR 
NA SIGORDE
SIGORD	J	V gréckokatolíckom Centre pre 
rodinu na Sigorde sa 3. – 9. augusta konal 
rodinný tábor. Zúčastnilo sa na ňom deväť 
rodín z rôznych kútov Slovenska. Tábor 
sa niesol v téme Pevnosť, ktorá sa opierala 
o štyri žalmy zo Svätého písma (Ž 5, Ž 10,  
Ž 15 a Ž 20). Prvý deň deti uvažovali o tom, 
čo sa v pevnosti nachádza, akí ľudia v nej 
sú podľa svojich schopností, a aké hodnoty 
by mali mať. Druhá téma hovorila o tom, čo 
je dobré mať v pevnosti a čo nie, čo človeka 
buduje a čo ho ničí. Tretia hovorila o pre-
vencii osobných pádov, v čom môže pomôcť 
človeku modlitba. Posledná téma sa týkala 
autority a jej úlohy v rodine a v každoden-
nom živote. Rodiny s deťmi sa počas tábora 
mali možnosť zapojiť do rôznych aktivít. 
Zúčastnili sa na niekoľkých cyklotúrach, 
tvorivých dielňach, rôznych hrách. Rodi-
čia mali možnosť každý večer sa stretnúť 
na spoločných rozhovoroch a diskusiách. 
(Jozef Greško)

FARSKÝ TÁBOR V HERĽANOCH
HERĽANY	J	9. – 13. augusta sa deti z trebišovskej farnosti stretli na farskom 
tábore v Herľanoch. Po ubytovaní sa zoznámili s prostredím a pravidlami tábo-
ra, následne boli rozdelené do anjelských šíkov (skupiniek). Vďaka tomu v tábo-
re mohli stretnúť anjelov, archanjelov, cherubínov, serafínov a mocnosti. Témou 
tábora bolo Vstaň s osobami (mocnosťami), ktorým sú vo východných cirkvách 
zasvätené jednotlivé dni týždňa. V pondelok tak účastníci začali s anjelským vý-
cvikom, poobede si mohli získané zručnosti preveriť počas nesúťažnej aktivity 
Deväťdesiat minút v nebi. Program pokračoval utorkovým putovaním s Jánom 
Krstiteľom, ktoré bolo zavŕšené kreatívnymi činnosťami. Stredajší deň sa niesol 
v duchu spoznávania nebeskej Matky. Pri tejto príležitosti si sestry baziliánky 
pripravili aktivity zamerané na Presvätú Bohorodičku. Osoba svätého Mikuláša 
bola na programe vo štvrtok, teda v posledný deň tábora. Do svojich domovov 
skrz záverečnú svätú liturgiu boli účastníci tábora vyslaní ako apoštoli – šíritelia 
radostnej zvesti evanjelia. (Vladimír Hübler)
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výročie

GTF V PREŠOVE  
VO SVETLE VÝROČÍ

Peter ŠTURÁK

V tomto roku si Gréckokatolícka teologická fakulta v Pre-
šove spolu s Kňazským seminárom bl. biskupa P. P. Gojdiča 
pripomínajú dve veľké výročia vo svojej histórii: 140 rokov 
od svojho založenia v roku 1880 a 30 rokov od obnovenia 
svojej činnosti v roku 1990. 

Sú to významné medzníky v živote našej 
alma mater, ktoré nás pohýňajú ku krát-
kemu predstaveniu týchto významných 
inštitúcií, ktoré sa už mnohé decéniá podie-
ľajú úspešne na intelektuálnej a duchovnej 
formácii budúcich kňazov Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku. Aj keď Gréckokatolíc-
ke biskupstvo v Prešove bolo erigované už 
v roku 1818, zložité okolnosti nedovoľovali 
založiť vlastnú teologickú fakultu s kňaz-
ským seminárom. Až v roku 1880 sa to 
podarilo uskutočniť tretiemu prešovskému 
biskupi ThDr. Mikulášovi Tóthovi. Dôvody 
tohto počinu sú jasne vysvetlené v jeho 
žiadosti ohľadne nutnosti vlastných teolo-
gických štúdií pre bohoslovcov Prešovskej 
eparchie: „Niektorí budúci kňazi nepozna-
jú územie svojho biskupstva ani miestne 
pomery veriacich... Existencia vlastného se-

minára by navyše spôsobila zvýšenie počtu 
kandidátov na kňazské povolanie.“ Budova 
seminára s teologickou akadémiou bola 
posvätená 12. septembra 1880 a stála takmer 
sto rokov v centre mesta na mieste dnešné-
ho Divadla J. Záborského. Za biskupa J. Vá-
liho bola budova z kapacitných dôvodov 
rozšírená. Osobitný rozvoj týchto inštitúcií 
nastal za episkopátu biskupa P. Gojdiča, 
ktorý ich podporoval nielen finančne, ale aj 
vďaka svojej príkladnej hlbokej spiritualite. 
Vo svojej histórii do roku 1950, keď došlo 
k zastaveniu činnosti Gréckokatolíckej 
cirkvi a tým aj teologického vzdelávania 
v Prešove, mali obidve inštitúcie viaceré 
pomenovania: Lyceum Theologicum, 
Academia theologica Episcopalis Fragopo-
liensis, neskôr Vysoká škola bohoslovecká 
alebo ľudovo nazývané seminár.

V dôsledku likvidácie Gréckokatolíckej 
cirkvi v bývalom Československu celé 
štyri decéniá nemohli byť realizované 
teologické štúdiá v Prešove. Pri obnovení 
činnosti našej cirkvi v roku 1968 štátne 
orgány nepovolili obnovenie činnosti 
fakulty a kňazského seminára napriek 
mnohým žiadostiam. Budúci gréckokato-
lícki kňazi museli študovať na Rímskoka-
tolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej 
fakulte v Bratislave.

Až v roku 1990 bolo biskupom Mons. 
Jánom Hirkom obnovené teologické 
vzdelávanie v Prešove. Udialo sa to 
3. novembra. Vo svojom príhovore vtedy 
biskup Hirka povedal: „Po štyridsia-
tich rokoch prerušenia opäť otvárame 
bohoslovecké štúdium v Prešove. Nastáva 
nová epocha – bohoslovecká akadé-
mia je nielen obnovená, ale i povýšená 
začlenením do zväzku univerzity.“ (UPJŠ 
v Košiciach) Od roku 1997 je fakulta 
súčasťou Prešovskej univerzity v Prešo-
ve najprv pod názvom gréckokatolícka 
bohoslovecká fakulta a od roku 2005 ako 
teologická fakulta. Jej medzinárodná 
akceptácia bola povýšená v roku 2014 
prijatím Kongregáciou pre katolícku 
výchovu vo Vatikáne medzi cirkev-
né fakulty. Jej veľkým kancelárom je 
prešovský arcibiskup metropolita Mons. 
Ján Babjak. V súčasnosti fakulta ponúka 
okrem teologickej prípravy budúcich 
kňazov aj bohatý diapazón ďalších štu-
dijných programov. V poslednom období 
sa vypracovala na modernú vzdelávaco-
vedeckú inštitúciu, o čom svedčia aj jej 
úspechy v akreditačných hodnoteniach, 
ktoré ju zaradili na prvé miesto medzi 
teologickými fakultami na Slovensku. 
Uvedomujeme si, že poslaním teologickej 
fakulty je formácia nielen v intelektu-
álnom, ale aj v morálnom rozmere, aby 
sme nielen vzdelávali, ale aj vychovávali 
nové generácie pre dobro Cirkvi, ale aj 
celej našej spoločnosti.

Vivat, crescat, floreat – Nech žije, rastie 
a prekvitá aj v ďalších rokoch naša  

alma mater Gréckokatolícka  
teologická fakulta s Kňazským  

seminárom bl. biskupa  
P. P. Gojdiča v Prešove!
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PONDELOK
7. september
Obdobie pred sviatkom  
Narodenia Presvätej Bohorodičky 
Mučeník Sózont
A čudoval sa ich nevere. (Mk 6, 6a)
Keby som žil v tých časoch, keby som 
ho mohol vidieť, keby som sa ho mohol 
dotknúť... Omyl! Jeho rodáci ho odmietli 
práve preto, lebo ho videli, lebo sa ho 
dotýkali. Viera neznamená prijať, že 
Ježiš je Boh podľa našej predstavy. Viera 
znamená prijať, že Boha, ktorého nikto 
nikdy nevidel, zjavil Ježiš. Pohoršenie 
viery je v tom, že Božia múdrosť 
a Božia moc pôsobia skrze bláznovstvo 
a bezmocnosť lásky, ktorá sa stala  
telom.
Liturgia: Gal 2, 11 – 16, zač 202;  
Mk 5, 24 – 34, zač. 21; predobrazujúce 
antifóny a blaženstvá; tropár a kondak 
z obdobia pred sviatkom; prokimen,  
Aleluja a pričasten z pondelka (HS: 263, 
154; PZ: 233, 108; HP: 249, 109)

UTOROK
8. september
Narodenie Presvätej Bohorodičky
Tvoje narodenie, Bohorodička Panna, 
zvestovalo radosť celému svetu.  
(tropár sviatku)
Úcta k Panne Márii bola vždy spojená 
s jej poslušnosťou voči Bohu a jej 
ochotnej voľbe prijať ľudsky nemožné 
povolanie: byť matkou Boha. Východná 
cirkev vždy zdôrazňovala spojenie Márie 
s ľudstvom. Nielen jej večné panenstvo, 
ale najmä materstvo. To, že Boh – Ježiš 
prijal ľudské telo a stal sa jedným z nás. 
Sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky 
je teda oslavou narodenia človeka, jeho 
jedinečnosti a krásy. Je zároveň oslavou 
histórie človeka, ktorý svojím narodením 
zvestuje radosť celému svetu.
Liturgia: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Lk 10, 
38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54; predobrazu-
júce antifóny a blaženstvá; menlivé časti 
z Narodenia; myrovanie (HS: 264; PZ: 234; 
HP: 250)

STREDA
9. september
Spravodliví Pánovi predkovia  
Joachim a Anna
Prišli, vzali jeho telo a uložili do hrobu.  
(Mk 6, 29b)
Zabitie Jána Krstiteľa je dovŕšením 
hriechu. Ján ako posledný prorok 
usvedčuje ľud zosobnený v kráľovi 
z hriechu cudzoložstva, ktorý nemiluje 
svojho Pána. Namiesto toho, aby sa 
obrátil, radšej umlčí tento hlas. Kto koná 

nespravodlivo a nie je ochotný zmeniť svoj 
život, nemôže hľadať Boha a myslieť si, že 
ho nájde. Hlad a smäd po pravde v ňom 
zostanú nenaplnené.
Liturgia: Gal 3, 15 – 22, zač. 207;  
Mk 6, 14 – 30, zač. 24 (radové);  
Gal 4, 22b – 31, zač. 210b;  
Lk 8, 16 – 21, zač. 36 (svätým);  
predobrazujúce antifóny a blaženstvá; 
menlivé časti zo sviatku a spravodlivým; 
namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj 
a 9. irmos z utierne sviatku (HS: 265;  
PZ: 235; HP: 252)

ŠTVRTOK
10. september
Mučenice Ménodora, Métrodora 
a Nymfodora 
Poďte vy sami do ústrania na pusté 
miesto. (Mk 6, 31)
V synagóge stojí uprostred zhromaždenia 
Tóra, tu stojí v strede Ježiš – Slovo, ktorý 
pozýva apoštolov do samoty. Pozýva 
ich, aby počúvali jeho slovo a prijali 
pokrm. V samote im vysvetľuje tajomstvá 
Božieho kráľovstva. Len v dôvernom 
spoločenstve s ním aj my nájdeme pravý 
odpočinok, ktorý je tou zasľúbenou 
zemou, ktorú Boh prisľúbil. Len v ňom 
nájdeme skutočný domov a pravý pokrm. 
Všade inde sme len utečenci, vyhnanci 
alebo pútnici.
Liturgia: Gal 3, 23 – 4, 5, zač. 208;  
Mk 6, 30 – 45, zač. 25; predobrazujúce 
antifóny; menlivé časti z Narodenia  
(HS: 264 ; PZ: 234; HP: 250) 

PIATOK
11. september
Prepodobná Teodora Alexandrijská 
Hieromučeník Autonomos  
(z nasledujúceho dňa)
Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa.  
(Mk 6, 50)
Toto hovorí Ježiš učeníkom, ktorí si myslia, 
že vidia prízrak. Keďže nepochopili, čo 
sa stalo s chlebami, lebo mali zatvrdnuté 
srdcia, ani teraz nedokážu spoznať Ježiša, 
ktorý kráča po mori. Strach je následok 
hriechu, našej nedôvery v Božiu moc. 
More je obrazom smrti, ktorú Ježiš porazil, 
a preto ako víťaz po nej môže kráčať. Ten, 
kto mu verí, dostáva silu kráčať aj napriek 
všetkým ťažkostiam a problémom vo 
svojom živote. 
Liturgia: Gal 4, 8 – 21, zač. 210;  
Mk 6, 45 – 53, zač. 26 (radové);  
Gal 4, 28 – 5, 10, zač. 211; Mk 6, 54 – 7, 8, 
zač. 27 (radové z nasledujúceho pon-
delka); menlivé časti ako 10. septembra, 
zdržanlivosť od mäsa (HS: 264; PZ: 234; 
HP: 250)

SOBOTA
12. september
Sobota pred Povýšením 
Zakončenie sviatku Narodenia Presvä-
tej Bohorodičky
Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, 
a čo je Božie Bohu. (Mt 22, 21)
Cirkev je svetlom sveta vykúpeného zo 
smrti. Uznáva nezávislosť a laicitu štátu, 
ale zároveň prináša do spoločnosti kvas 
evanjelia a soľ blahoslavenstiev. Dnes musí 
mať otvorené oči každý kresťan, aby sa 
nespolčoval s „cisárom“, ktorý predstavuje 
moc a núti všetkých myslieť a konať 
rovnakým spôsobom. Preto „dávať Bohu, 
čo je Božie“ znamená žiť v pravej slobode 
a pravde, ktorá neprichádza od žiadnej 
ľudskej autority, ale je darom od Boha.
Liturgia: 1 Kor 2, 6 – 9, zač. 126; Mt 22, 
15 – 22, zač. 90 (sobota pred Povýšením); 
1 Kor 4, 17 – 5, 5, zač. 132; Mt 24, 1 – 13, 
zač. 97 (radové); predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; menlivé časti z Narodenia; 
Prokimen a Aleluja zo soboty pred Pový-
šením a Narodenia; Pričasten z Narodenia 
(HS: 264, 267; PZ: 234, 238; HP: 250, 254)

NEDEĽA
13. september
Nedeľa pred Povýšením 
15. nedeľa po Päťdesiatnici 
Pamiatka založenia Chrámu  
vzkriesenia
Milovať budeš Pána, svojho Boha...  
(Mt 22, 37)
Hovorí „milovať budeš“, nie „báť sa“, lebo 
láska je viac než strach. Strach majú 
sluhovia, lásku majú synovia. Strach je 
z donútenia, láska je v slobode. Kto slúži 
Bohu zo strachu, vyhýba sa síce trestu, 
no nemá odmenu za spravodlivosť, lebo 
robí dobro proti svojej vôli, zo strachu. 
Boh nechce, aby sme sa ho báli, ale aby 
sme ho milovali ako Otca (Pseudo-
Chryzostomos). Toto prikázanie je trojaké: 
milovať Boha a blížneho ako seba samého, 
pretože len láskou k Otcovi, bratom a sebe 
samému sa stávame synmi. Kto nemiluje 
seba, nemiluje nikoho. Ani blížneho, 
ktorého vidí, a už vôbec nie Boha, ktorého 
vidieť nemôže. Ježiš je ten, kto sa stáva 
mojím blížnym a miluje ma celým srdcom, 
aby som aj ja mohol milovať rovnako. 
Preto sa kresťania vyznačujú vzájomnou 
láskou, lebo „podľa toho všetci spoznajú, 
že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom 
milovať“. (Jn 13,35) Toto ja naša pravá 
identita: milovať ako Boh.
Liturgia: Gal 6, 11 – 18, zač. 215; Jn 3, 13 – 17, 
zač. 9 (Nedeľa pred Povýšením);  
2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176; Mt 22, 35 – 46,  
zač. 92 (radové); Hebr 3, 1 – 4, zač. 307;  
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Mt 16, 13 – 18, zač. 67 (zal. chrámu); 
predobrazujúce antifóny a blaženstvá; 
menlivé časti z 6. hlasu, z obdobia pred 
sviatkom a založenia chrámu (HS: 149, 
269, 268; PZ: 103, 238, 239; HP: 104,  
255, 256)

PONDELOK
14. september
Povýšenie svätého Kríža
Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepria-
teľmi. (tropár sviatku)
Na konci vekov sa na nebi zjaví „znamenie 
Syna človeka“ (Mt 24, 30), to znamená 
Kristov kríž, aby ohlásil koniec súčasného 
sveta a príchod večného kráľovstva 
Božieho Syna. Potom budú nariekať všetky 
kmene zeme, pretože milovali súčasný 
vek a jeho žiadostivosť. Ale všetci, ktorí 
prežili prenasledovanie pre spravodlivosť 
a vzývali meno Pánovo, sa budú tešiť 
a jasať. Oslávený kríž zachráni od večného 
zatratenia všetkých, ktorí ukrižovali svoje 
telo, vzali svoj kríž a nasledovali Krista.
Liturgia: 1 Kor 1, 18 – 24, zač. 125;  
Jn 19, 6 – 11a. 13 – 20. 25 – 28a. 30b – 35a, 
zač. 60; menlivé časti zo sviatku Povýšenia 
Kríža, zdržanlivosť od mäsa (HS: 270;  
PZ: 241; HP: 257)

UTOROK
15. september
Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka 
Veľkomučeník Nikita
Hľa, tvoj syn... Hľa, tvoja matka.  
(porov. Jn 19, 26 – 27)
Ak je zbožné dať zločincovi život, oveľa 
zbožnejšie je, keď Syn s takou láskou 
poctí matku. Kristus dal z kríža závet 
a ustanovil, aby sa matka a učeník starali 
o seba s príbuzenskou láskou. Pán urobil 
nielen verejný, ale i rodinný závet. Dobrý 
závet, ktorý neodkazuje peniaze, ale 
večný život, nebol spísaný atramentom, 
ale Duchom živého Boha. No ani Mária 
nebola horšia, než sa patrilo na Kristovu 
matku. Keď apoštoli utiekli, ona stála pred 
krížom a s očami plnými lásky hľadela 
na synove rany, lebo nehľadela na smrť 
dieťaťa, ale na spásu sveta. (sv. Ambróz)
Liturgia: Flp 2, 5 – 11, zač. 240;  
Jn 19, 25 – 27, zač. 61 (Bohorodičke);  
Gal 5, 11 – 21, zač. 212; Mk 7, 5 – 16,  
zač. 28 (radové); predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; Vchod: ... za nás ukrižova-
ný ...; tropár Krížu a Spolutrpiteľke, Sláva: 
kondak Krížu, I teraz: Spolutrpiteľke; 
Prokimen, Aleluja a pričasten Krížu 
a Spolutrpiteľke; namiesto Svätý Bože 
spievame Tvojmu krížu a namiesto Dôs-
tojné je  Zvelebuj a irmos (HS: 273;  
PZ: 244; HP: 257)

STREDA
16. september
Veľkomučenica Eufémia
Lebo zvnútra, z ľudského srdca vychá-
dzajú... (Mk 7, 21)
„Miluj a rob, čo chceš!“ (sv. Augustín) 
Počiatok dobra a zla je naše dobré 
alebo zlé srdce osvietené láskou alebo 
zaslepené sebectvom. Preto, aby sme 
vedeli, či plníme Božiu vôľu, musíme mať 
ducha rozlišovania. Iba vtedy vieme, či 
je naše srdce hýbané Bohom, alebo jeho 
nepriateľom. Preto keď nerozlišujeme 
dobro od zla, pravicu od ľavice, konáme 
mnoho hriechov. Dnes najrozšírenejším 
hriechom je otupené svedomie.
Liturgia: Gal 6, 2 – 10, zač. 214;  
Mk 7, 14 – 24a, zač. 29; predobrazujúce 
antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
antifóna zo sviatku a tretia každodenná 
s pripivom sviatku); menlivé časti zo sviat-
ku Povýšenia (HS: 272; PZ: 241; HP: 257) 

ŠTVRTOK
17. september
Mučenica Sofia a jej tri dcéry:  
Viera, Nádej a Láska
A keď prišla domov, našla dievča ležať 
na posteli a zlý duch bol preč. (Mk 7, 30)
Keď hrešíme, naša duša je ženou a táto 
žena má za chorú dcéru zlé skutky. Táto 
dcéra je posadnutá zlým duchom, lebo 
zlé skutky sú od zlých duchov. Hriešnici 
sa nazývajú šteňatami plnými nečistoty. 
Z toho dôvodu nie sme hodní dostať Pánov 
chlieb ani mať účasť na nepoškvrnených 
Božích tajomstvách. Ak však pokorne 
uznáme, že sme šteňatá, a vyznáme svoje 
hriechy, vtedy sa dcéra, čiže zlé konanie, 
uzdraví. (Teofylakt)
Liturgia: Ef 1, 1 – 9a, zač. 216;  
Mk 7, 24 – 30, zač. 30; predobrazujúce 
antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
antifóna zo sviatku a tretia každodenná 
s pripivom sviatku); menlivé časti zo sviat-
ku Povýšenia (HS: 272; PZ: 242; HP: 259)

PIATOK
18. september
Prepodobný Eumenios Divotvorca 
Ľúto mi je zástupu. (Mk 8, 2a)
Ľútosť, súcit (hebr. rachamím), čo 
doslovne znamená maternica. Pri 
prvom nasýtení zástupu hovorí tieto 
slová evanjelista, teraz sám Ježiš. Láska 
Boha predstavuje materskú lásku, ktorá 
miluje bláznivo, bez podmienok, len 
preto, lebo inak nemôže. „Aj keby azda 
matka zabudla na plod svojho lona, ja 
nezabudnem na teba.“ (Iz 49,15) Tak nám 
Ježiš predstavuje Otcovo milosrdenstvo 
k svojim deťom. Jeho súcit ho privádza 

od trpezlivosti s nami až po vydanie života 
za nás, a tak sa stáva naším pokrmom 
a životom.
Liturgia: Ef 1, 7 – 17, zač. 217;  
Mk 8, 1 – 10, zač. 32; predobrazujúce 
antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
antifóna zo sviatku a tretia každodenná 
s pripivom sviatku); menlivé časti zo sviat-
ku Povýšenia; zdržanlivosť od mäsa  
(HS: 272; PZ: 242; HP: 259)

SOBOTA
19. september
Sobota po Povýšení 
Mučeníci Trofim, Sabbatios  
a Dorymedont
Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik.  
(Mt 24, 36)
Deň nášho príchodu do cieľa nie je známy, 
pretože závisí od cesty nášho obrátenia 
(2 Pt 3, 9). Koľko mám ešte času? Kto sa 
neustále pýta, koľko potrebuje času na to, 
aby otvoril okenice a nechal vojsť svetlo, 
ktoré už vyšlo, a namiesto toho otvára 
dvere do pivnice, kde zhromažďuje svoje 
veci, zostáva ešte stále v tme. Pán chce, 
aby sme ich otvorili už teraz, aby sme 
mohli žiť vo svetle. A tak smrť už nebude 
zlodejom života, ale definitívne stretnutie 
so Ženíchom, ktorý nás miluje.
Liturgia: 1 Kor 1, 26 – 29, zač. 125b;  
Jn 8, 21 – 30, zač. 30 (sobota po Povýšení); 
1 Kor 10, 23 – 28, zač. 146; Mt 24, 34 – 44, 
zač. 101 (radové); predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna 
zo sviatku a tretia každodenná s pripivom 
sviatku); menlivé často zo sviatku Povýše-
nia (HS: 272; PZ: 242; HP: 259)

NEDEĽA
20. september
Nedeľa po Povýšení 
16. nedeľa po Päťdesiatnici 
Veľkomučeník Eustatios a spoločníci
Zlý a lenivý sluha. (Mt 25, 26)
Kto má teda poznanie, nech sa všemožne 
snaží, aby nemlčal; kto má hojnosť 
majetku, aby neostal necitlivý; kto má 
umenie, ktorým sa riadi, aby zdieľal 
úžitok z neho s blížnym, a kto má 
schopnosť reči, nech sa prihovára u boháča 
za chudobných. U každého sa pod slovom 
talent bude chápať to, čo dostal, akokoľvek 
je to malé (sv. Gregor Nýssky). Talent, 
ktorý sme dostali každý podľa miery 
svojich schopností, je láska, ktorou nás Boh 
miluje a ktorá má byť zdvojnásobená našou 
láskou k bratom. Sme povolaní robiť to, 
čo on urobil pre nás. Podobenstvo má tri 
časti: minulosť, v ktorej sme dostali lásku; 
prítomnosť, v ktorej máme lásku prejaviť 
(zhodnotiť); a budúcnosť, keď bude od nás 
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požadovaný počet z toho, čo sme s láskou 
urobili. Kto lásku neinvestuje, navždy ju 
stratí. Príčinou neúspechu je falošný obraz 
o Pánovi. Keď považujeme Boha za zlého 
a náročného, nebude ani náš vzťah k nemu 
vzťahom lásky.
Liturgia: Gal 2, 16 – 20, zač. 203;  
Mk 8, 34b – 9, 1, zač. 37 (nedeľa po Povýše-
ní); 2 Kor 6, 1 – 10, zač. 181;  
Mt 25, 14 – 30, zač. 105 (radové); predobra-
zujúce antifóny a blaženstvá; tropár zo  
7. hlasu a Povýšenia, Sláva: kondak zo  
7. hlasu, I teraz: z Povýšenia; Namiesto Svä-
tý Bože sa spieva Tvojmu krížu; prokimen, 
Aleluja a pričasten z nedele a z Povýšenia; 
namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a ir-
mos (HS: 150, 272; PZ: 104, 242; HP: 105, 259)

PONDELOK
21. september
Zakončenie sviatku Povýšenia 
Keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, 
otvorilo sa nebo. (Lk 3, 21b)
Nebo sa nad zemou zatvorilo pre 
neposlušnosť Adama, ktorý mal svoje 
srdce pred Bohom zatvorené. A tak sa 
jeho srdce otvorilo zlu a nepriateľstvu. 
Nebo sa znova otvorilo nad vodami 
potopy, kde všetko to zlo a nepriateľstvo 
bolo utopené. Proroci s veľkou túžbou 
volali k Bohu, aby „roztrhol nebesia 
a zostúpil sám“ (Iz 63, 19). Nad zemou 
sa nebo otvára pre poslušnosť nového 
Adama – Ježiša Krista. Skrze modlitbu sa 
otvára nebo aj nad naším životom.
Liturgia: Ef 4, 25 – 32, zač. 227;  
Lk 3, 19 – 22, zač. 10; predobrazujúce 
antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
antifóna zo sviatku a tretia každodenná 
s pripivom sviatku); menlivé časti zo sviat-
ku Povýšenia (HS: 272; PZ: 242; HP: 259) 

UTOROK
22. september
Hieromučeník Fókas 
On (bol) synom Adama, ktorý bol 
od Boha. (Lk 3, 38b)
Človek, ktorý bol hriechom oddelený 
od svojho pôvodu Boha, bol bez 
budúcnosti. Už nebol Božím synom, ale 
synom hada; už nebol milovaným synom, 
ale synom hnevu. Teraz je neposlušný 
Adam Ježišovou poslušnosťou znovu 
zaradený do Božieho pôvodu. Niekedy sa 
cítime zabudnutí, zanedbateľní a máme 
pocit, že na nás nie je nič zvláštne. 
Genealógia Ježiša Krista nám ukazuje 
Božiu starostlivosť o všetkých. V dejinách 
spásy má každý nezastupiteľné miesto. 
Liturgia: Ef 5, 20 – 26, zač. 230;  
Lk 3, 23 – 4, 1, zač. 11; každoden. antif.; menl. 
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
23. september
Počatie Jána Krstiteľa 
Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha! 
(Lk 4, 12)
Boha treba počúvať, nie pokúšať. On sa 
nebude „predvádzať“ znameniami, ktoré 
od neho žiadame, pre našu nedôveru 
v jeho svätosť alebo našu pochybnosť 
o jeho dobrote. Náš život bude zachránený 
len vtedy, keď sa mu úplne podriadime. 
Keď sa podrobíme jeho spravodlivosti 
a jeho dobrote. Boh odsudzuje hriech, 
ale hriešnika ospravedlňuje. Jediné, čo 
môžeme žiadať od Boha, je, aby sme plnili 
jeho svätú vôľu.
Liturgia: Ef 5, 25 – 33, zač. 231; Lk 4, 1 – 15, 
zač. 12 (radové); Gal 4, 22b – 31, zač. 210b; 
Lk 1, 5 – 25, zač. 2 (počatie); predobrazu-
júce antifóny a blaženstvá; menlivé časti 
z Počatia (HS: 277; PZ: 248; HP: 261)

ŠTVRTOK
24. september
Prvomučenica a apoštolom rovná 
Tekla
Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste 
práve počuli. (Lk 4, 21)
Ježišovo slovo nie je len nejaký „komentár“ 
k Božím prisľúbeniam. Je to „evanjelium“ 
– radostná zvesť, že medzi nás prišiel 
ten, kto toto slovo uskutočnil. Písmo sa 
napĺňa práve dnes a v ušiach tých, ktorí ho 
počúvajú. Ako píše apoštol Pavol: „Bohu 
sa zapáčilo spasiť veriacich bláznovstvom 
ohlasovania.“ (1 Kor 1, 21) V každej 
svätej liturgii sa dnes toto bláznovstvo 
uskutočňuje a hľadá maličkých, ktorí ho 
vierou prijímajú, aby mohlo priniesť spásu 
všetkým.
Liturgia: Ef 5, 33 – 6, 9, zač. 232;  
Lk 4, 16 – 22a, zač. 13; každodenné antifó-
ny; menlivé časti zo štvrtka (HS: 157;  
PZ: 112; HP 113) 

PIATOK
25. september
Prepodobná Eufrozína
Všetci mu prisviedčali a divili sa milým 
slovám. (Lk 4, 22)
Ježišovo slovo sa nazýva „slovo milosti“. 
V ňom sa Božia milosť a láskavosť 
stala viditeľnou. Stále však existuje 
neprekonateľné pohoršenie, ktoré malo 
za následok Ježišovo ukrižovanie. Boh, 
ktorý sľúbil, že zachráni človeka, pretože 
ho miluje, zachránil ho tým, že na seba 
vzal ľudské telo. Nestačilo mu, že nám 
dá spásu, dáva nám seba samého ako 
Spasiteľa. Toto možno prijať iba vierou, 
keď svoje oči uprieme na Ježiša, dokonalé 
naplnenie Otcovho slova.

Liturgia: Ef 6, 18 – 24, zač. 234;  
Lk 4, 22 – 30, zač. 14; každodenné anti-
fóny; menlivé časti z piatka; zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
26. september
Odchod do večnosti apoštola  
a evanjelistu Jána Teológa
Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?!  
(Lk 4, 34)
Nečistý duch vyznáva absolútne 
nepriateľstvo voči tomu, ktorý je plný 
Svätého Ducha. Títo dvaja nemajú medzi 
sebou nič spoločné: Kristus má Ducha 
pravdy a života; démon prináša ducha lži 
a smrti. Je zaujímavé vidieť, že zlo stále 
vycíti dobro. Lož, ktorá je v nás prítomná, 
začína odporovať pravde. Preto sa cítime 
vydesení v Božej prítomnosti, najmä 
keď sa ohlasuje Božie slovo. Ale tak, ako 
zlo spoznáva Ježiša, práve tak Ježišova 
prítomnosť zlo poráža. Ako keď každé 
ráno vychádzajúce slnko rozpustí tmu, 
ktorá prikrýva skutočnosť.
Liturgia: 1 Jn 4, 12 – 19, zač. 73b;  
Jn 19, 25 – 27; 21, 24 – 25, zač. 61 (svätému); 
1 Kor 15, 39 – 45, zač. 162; Lk 4, 31 – 36, 
zač. 15 (radové); predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; menlivé časti z Odchodu 
Jána (HS: 278; PZ: 249; HP 262)

NEDEĽA
27. september
17. nedeľa po Päťdesiatnici 
Mučeník Kalistrat a spoločníci 
Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič 
sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím 
siete. (Lk 5, 5)
Ježišov príkaz: „Zatiahni na hlbinu...“ 
sa javí profesionálnym rybárom ako 
urážka. Azda nerozumejú svojmu 
remeslu a neloví sa len v noci? Rovnako 
je zbytočné evanjelizovať tam, kde nikto 
nie je. Zbytočná nočná námaha poukazuje 
na márnosť všetkej ľudskej snahy, keď 
sa snažíme ustanoviť Božie kráľovstvo 
vlastnou vôľou. Aj Mojžiš bol v pokušení 
zachrániť svoj národ vtedy, keď bol pri 
sile. To, čo chcel urobiť sám, mu napokon 
prikázal Boh, keď už bol bezmocný 
a nechcelo sa mu. V Petrovej odpovedi 
zaznieva niečo medzi Zachariášovou 
námietkou a odpoveďou Márie. Ako je 
to možné? Ako sa to stane? Poslušnosť 
Pánovmu slovu je jediný motív, prečo 
môžeme dúfať v nemožné. Zároveň 
skrze poslušnosť Peter objavuje aj svoj 
hriech. Len pred Božou pravdou a pred 
darom jeho milosrdenstva môžeme 
objaviť pravdu o sebe. Preto len ten, kto 
pozná svoju skutočnosť a zakúsi Pánovo 
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milosrdenstvo, len ten môže dostať aj nové 
poslanie: loviť ľudí pre Božie kráľovstvo. 
Koľkí okolo nás sú ponorení do mora 
hriechu a oddelení od Boha? Identitou 
každého kresťana je poslušne spúšťať siete 
do týchto priepastných hĺbok smrti, aby 
Boh mohol nájsť tých, ktorí sa stratili, 
alebo zachrániť tých, ktorí zahynuli.
Liturgia: 2 Kor 9, 6 – 11, zač. 188;  
Lk 5, 1 – 11, zač. 17; predobrazujúce antifó-
ny a blaženstvá; menlivé časti zo 7. hlasu 
(HS: 152; PZ: 104; HP: 105)
           Maroš Riník

PONDELOK
28. september
Prepodobný vyznávač Charitón
Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa 
na pusté miesto. (Lk 4, 42)
Veľmi podstatným momentom Ježišových 
dní bol čas s Otcom. Mnohokrát Ježiša 
nachádzame ako toho, kto sa utiahne 
na pusté miesto. To je miestom samoty, 
pokoja, ticha, kde možno počuť Boží 
hlas. Je to miesto, kde možno zažiť Boží 
dotyk. Pán vie, aké dôležité je pre neho 
nachádzať si čas a priestor na Otca. Byť 
s ním, počúvať jeho hlas, prebývať v jeho 
prítomnosti. Dnes sa vďaka Božiemu 
slovu môžeme aj my nechať pohnúť 
a osloviť. Aké miesto má v mojom živote 
pusté miesto? Hľadáme i my denne 
Pána v zastavení sa, v tichu, v rozjímaní, 
v osobnej modlitbe? Dnes túžim i ja 
načúvať Bohu, vytvoriť si čas. Odísť 
od všetkého a všetkých na zopár minút 
a stíšiť sa pred Pánom. Načerpať od neho 
Boží život, prijať Svätého Ducha, začuť 
tlkot jeho srdca. Nechajme sa pozvať.
Liturgia: 2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176;  
Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (prepod.); Flp 1, 1 – 7, 
zač. 235; Lk 4, 38 – 44, zač. 16 (radové); pre-
dobrazujúce antifóny a blaženstvá; menlivé 
časti Charitónovi (HS: 279; PZ: 251; HP: 264)

UTOROK
29. september
Prepodobný Kyriak Pustovník 
Chcem, buď čistý! (Lk 5, 13)
Boh túži očistiť malomocného od jeho 
choroby a na jeho prosbu: „ak chceš, 
môžeš…“, mu odpovie: „chcem“. Boh túži 
nielen po akomsi vonkajšom očistení 
človeka, ale chce očistiť aj jeho srdce. Len 
človek čistého srdca je tým, kto uvidí Boha 
a spozná jeho skutky vo svojom živote. 
Prichádzam dnes s malomocným, padám 
na tvár a prosím – očisť ma, aby som ťa 
poznal a mohol svedčiť o tvojich skutkoch 
v mojom živote. 
Liturgia: Flp 1, 8 – 14, zač. 236;  
Lk 5, 12 – 16, zač. 18; každoden. antif.; menl. 
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110) 

STREDA
30. september
Hieromučeník Gregor Arménsky
Vari môžete žiadať od svadobných hostí, 
aby sa postili, kým je ženích s nimi?  
(Lk 5, 34)
Často vnímame farizejov ako tých, ktorí 
sa snažia Krista dotlačiť k istému druhu 
správania. To všetko je podmienené 
zákonom, v ktorom im uniká to podstatné 
– samotný Boh. Preto je jeho odpoveďou 
upriamenie pozornosti na Boha, na seba 
samého, ktorý je ženíchom, v ktorého 
spoločnosti má učeník prežívať plnú 
radosť zo spoločenstva s ním. „Svoj čas má 
plakať, svoj čas má smiať sa,“ hovorí Boh 
v Knihe Kazateľ. Prežime dnes blízkosť 
svojho Ženícha.
Liturgia: Flp 1, 12 – 20a, zač. 237;  
Lk 5, 33 – 39, zač. 21; Flp 1, 20b – 27,  
zač. 238; Lk 6, 12 – 19, zač. 23 (radové z na-
sledujúceho dňa); každodenné antifóny; 
menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; 
HP: 112)

ŠTVRTOK
1. október
Presvätá Bohorodička Ochrankyňa
Zbav nás všetkého zlého. (tropár sviatku)
Viackrát po večernej modlitbe, ktorú sme 
zakončili slovami: Pane, ochraňuj našu 
rodinu od všetkého zlého, sa ma môj syn 
pýtal: „Ocko, a od čoho zlého nás má Pán 
Ježiš ochraňovať?“ Je ťažké dieťaťu vysvetliť 
všetky zlé veci, pretože je dobré, keď dieťa 
okolo seba vníma dobro, ale časom bude 
určite treba mnohé veci vysvetliť. Povedal 
som mu, že prosíme, aby nás Pán Ježiš 
ochraňoval od zlých vecí, ktoré by nám 
mohli nejakí ľudia urobiť. Boj v nebeských 
sférach prebieha už od počiatkov ľudstva. 
Zakúsili ho prví ľudia a zakúšame ho každý 
deň aj my. Prichádza v podobe pokušení 
a hriechu, prichádza skrze druhých ľudí. 
Mnohokrát však v dejinách Boží ľud 
zakúsil pomoc a ochranu tej, ktorú Kristus 
odovzdal z kríža ako svoju Matku celému 
ľudstvu. S dôverou sa spoľahnime na tento 
Kristov dar a zakusujme aj my jej ochranu 
pred každým viditeľným či neviditeľným 
nepriateľom.
Liturgia: Hebr 9, 1 – 7, zač. 320;  
Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54; predob-
razujúce antifóny a blaženstvá; menlivé 
časti zo sviatku Ochrankyne; myrovanie 
(HS: 281; PZ; 252; HP: 265)

PIATOK
2. október
Hieromučeník Cyprián
Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť  
zo svojich neduhov. (Lk 6, 18)

Poznáme silu slova, ktoré má moc zraniť, 
ba dokonca aj zabiť a pochovať vzťah 
na večnosť. Božie slovo je však slovom 
života. Ľud prichádza z mnohých krajov, 
z Judey, Jeruzalema, týrskeho a sidonského 
pobrežia. Prichádzajú počúvať Božie slová, 
lebo moc Kristovho slova uzdravuje. Túto 
skúsenosť môžeme nielen teoreticky, ale 
prakticky zakúsiť cez čítanie a počúvanie 
Božieho slova. Vezmi, čítaj, počúvaj 
a nechaj sa uzdraviť.
Liturgia: Flp 1, 27 – 2, 4, zač. 239;  
Lk 6, 17 – 23a, zač. 24; každodenné anti-
fóny; menlivé časti z piatka; zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
3. október
Hieromučeník Dionýz Areopagita
Dnes sme videli obdivuhodné veci.  
(Lk 5, 26)
Možno by nám neuškodilo v našej viere 
trocha viac žasnúť. Nebrať veci a okolnosti 
života viery ako akúsi samozrejmosť, 
na ktorú sme si zvykli ako na svoje 
vychodené chodníky. Žasnúť nad 
odpustením, ktoré ako prejav lásky svojho 
Boha zakúšam v každej spovedi. Žasnúť 
pri dotyku Kristovho tela a krvi svojím 
jazykom. Žasnúť, keď sa mi Boh prihovorí 
svojím slovom. To žasnutie nám otvára 
nebo a dáva nám zakúšať kúsok večnej 
radosti, ktorá nás očakáva.
Liturgia: 1 Kor 15, 58 – 16, 3, zač. 164;  
Lk 5, 17 – 26, zač. 19; každodenné antifóny; 
menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; 
HP: 115)

NEDEĽA
4. október
18. nedeľa po Päťdesiatnici 
Hieromučeník Hierotej
Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš 
Otec! (Lk 6, 36)
Mám päť detí a pri narodení každého 
jedného z nich som sa stretol 
s rovnakou vecou – každý, kto ich videl 
prvýkrát, vyriekol úsudok, na koho 
sa dieťa viac podobá. „Tento má ústa 
a noštek presne po tebe. A tie jamky 
na lícach úplne ako mamka.“ Paradox 
života je niekedy v tom, že pri zlých 
vlastnostiach zvykneme povedať – tak 
toto má isto po tebe. Je presne taký ako 
ty. Pre nás ako pre Božie deti je však 
oveľa dôležitejšou podobnosť s naším 
nebeským Otcom. Jeho deťmi sa síce 
stávame krstom, ale každý deň a každá 
situácia sú pre nás rozhodnutím, či sa 
mu podobať budeme, alebo nie. Čím 
viac zakúšame jeho milosrdnú lásku, 
tým viac ju túžime nosiť vo svojom 
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srdci a tým viac ako prameň živej vody 
bude prúdiť i z nášho vnútra. Nebuďme 
len napodobeninou, ale prosme si byť 
autentickým obrazom milosrdného Boha 
v tomto svete.
Liturgia: 2 Kor 11, 31 – 12, 9, zač. 194;  
Lk 6, 31 – 36, zač. 26; predobrazujúce anti-
fóny a blaženstvá; menlivé časti z 1. hlasu 
(HS: 143; PZ: 96; HP: 97)

PONDELOK
5. október
Mučenica Charitína
Beda vám, čo ste teraz nasýtení.  
(Lk 6, 25)
Užiť dobrá tohto sveta je prirodzené 
každému z nás. Sú pre nás Božím 
požehnaním a priestorom na vďaku 
a chválu Boha za to, čo pre nás koná. 
Nikdy však nie sú cieľom života, a preto 
nie nimi sa máme nasýtiť, ale máme 
prijať pokrm, ktorý ostáva pre večný život. 
Ním je bezpodmienečná láska voči Bohu 
a blížnemu. Hľadajme túto každodennú 
cestu lásky, ktorá stojí množstvo obety, 
pokory, poníženosti, ba aj sĺz, ale nezasýti 
telo, ale dušu človeka.
Liturgia: Flp 2, 12 – 16a, zač. 241;  
Lk 6, 24 – 30, zač. 25; každodenné antifó-
ny; menlivé časti z pondelka (HS: 154;  
PZ: 108; HP: 109) 

UTOROK
6. október
Apoštol Tomáš
Vyhoď najprv brvno zo svojho oka.  
(Lk 6, 42)
Sme majstri v začínaní od druhých. Vidieť 
chybu, hriech blížneho je také okaté, až 
sa to nedá prehliadnuť. Škrie nás to, tlačí 
kdesi v oku a pri srdci a potrebujeme 
sa s tým deliť stále dookola a naozaj 
s každým. To všetko je však zapríčinené 
našimi vlastnými slabosťami a hriechmi, 
ktoré nás nútia vidieť optikou obviňovania 
a súdu. „Láska zakrýva množstvo 
hriechov,“ píše apoštol Peter. Vyprosme si 
milosť nevidieť len čiastočne cez brvno, ale 
očami Krista.
Liturgia: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131;  
Jn 20, 19 – 31, zač. 65 (apoštolovi);  
Flp 2, 16b – 23, zač. 242; Lk 6, 37 – 45, 
zač. 27 (radové); predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; menlivé časti apoštolovi 
Tomášovi (HS: 282; PZ: 254; HP: 267)

STREDA
7. október
Mučeníci Sergej a Bakchus
Ukážem vám, komu sa podobá každý... 
(Lk 6, 47)

Je ľahké byť hercom. Tváriť sa zbožne, 
vedieť sa v chráme správne ukloniť, 
prežehnať sa a pobozkať všetky ikony. 
Dobre spievať, poznať zopár citátov 
z Biblie, hodiť mincu do zvončeka. 
Náboženský život a život viery sú však 
diametrálne odlišné. Hovoriť Bohu „Pane, 
Pane“ nie je vec lingvistiky, ale postoja 
srdca. Boh nám deň čo deň ukazuje, 
komu sme podobní. Či je on tou pevnou 
skalou nášho života, alebo či to je prázdna 
nábožnosť nášho srdca. 
Liturgia: Flp 2, 24 – 30, zač. 243;  
Lk 6, 46 – 7, 1, zač. 28; každodenné antifó-
ny; menlivé časti zo stredy (HS: 156;  
PZ: 111; HP: 112) 

ŠTVRTOK
8. október
Prepodobná Pelágia
Čo ste vyšli vidieť? (Lk 7, 25)
Ján Krstiteľ zaiste nepočul tieto slová, 
ktoré o ňom vyslovil Ježiš Kristus. Možno 
to takto aj bolo dobré, ale pre nás sú 
veľkým povzbudením, keď počujeme, 
ako ho nazýva prorokom, ba viac ako 
prorokom. Ako ho volá svojím poslom 
pred Božou tvárou či najväčším človekom 
narodeným zo ženy. Pane, čo by si 
povedal o mne? Čo by si povedal o mojom 
kresťanskom živote, o svedectve, ktoré 
vydávam o tebe ja? Bolo by dobré to počuť 
či radšej vôbec nie?
Liturgia: Flp 3, 1 – 8, zač. 244;  
Lk 7, 17 – 30, zač. 31; každodenné antifóny; 
menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; 
HP: 113) 

 

PIATOK
9. október
Apoštol Jakub Alfejov
No múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti. 
(Lk 7, 35)
Z istého uhla pohľadu by sme mohli 
povedať, že Ján Krstiteľ a Ježiš Kristus boli 
dva protipóly. Aj keď ich cieľ bol rovnaký, 
štýl života bol iný. Jeden v očiach ľudu 
veľký askéta a človek doslova odtrhnutý 
od života, druhý vraj pôžitkár, nazvaný 
priateľom mýtnikov a hriešnikov. Ľudu 
však nevyhovel ani jeden, ani druhý. 
Nebuďme ustarostení, keď nevyhovieme 
očakávaniam ľudu. Poznanie Božej 
múdrosti je tou, ktorá ukazuje, či sme 
vyhoveli svojmu Bohu.
Liturgia: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131;  
Lk 10, 16 – 21, zač. 51a (apoštolovi);  
Flp 3, 8b – 19, zač. 245; Lk 7, 31 – 35,  
zač. 32 (radové); predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; menlivé časti o apoštolovi 
Jakubovi; zdržanlivosť od mäsa (HS: 283; 
PZ: 255; HP: 268) 

 

SOBOTA
10. október
Mučeníci Eulampios a Eulampia
Prečo jete a pijete s mýtnikmi  
a hriešnikmi? (Lk 5, 30)
Ježiš nebol nikdy uzavretý len 
do životného kruhu svojich najbližších, 
ale hľadajúc stratené ovce si neraz zasadol 
za spoločný stôl s mýtnikmi a hriešnikmi. 
Možno jeho povesť utrpela medzi učiteľmi 
Izraela, videl však pohľadom oveľa hlbšie 
ako tí, ktorí sa dlhý čas venovali štúdiu 
Božieho zákona. Nebojme sa vyjsť zo 
svojich komfortných kruhov a „pošpiniť si“ 
ruky stretnutím sa s verejným hriešnikom. 
Zákon lásky totiž otvára dvere k Bohu 
každému človeku.
Liturgia: 2 Kor 1, 8 – 11, zač. 168;  
Lk 5, 27 – 32, zač. 20; každodenné antifó-
ny; menlivé časti zo soboty (HS: 160;  
PZ: 115; HP: 115) 

NEDEĽA
11. október
19. nedeľa po Päťdesiatnici 
Pamiatka svätých otcov siedmeho 
všeobecného snemu 
Apoštol Filip, jeden zo siedmich  
diakonov
A Ježiš ho vrátil jeho matke. (Lk 7, 15)
Téma smrti neobchádza žiadnu rodinu 
a žiadneho človeka. Ba i moje malé deti sa 
ma často pýtajú na túto tému, hlavne vtedy, 
keď idem pochovávať niekoho zo svojich 
veriacich. Príbeh Adama a Evy, ktorý 
privodil smrť do nášho života, poznajú 
veľmi dobre, ba naspamäť, ale na druhej 
strane poznajú aj príbeh Kristovho 
vzkriesenia, ktorý je najlepšou, ba jedinou 
odpoveďou na otázku smrti. I v evanjeliu 
dnešnej nedele znova ukazuje, akým 
Pánom je ten, v ktorého sme uverili aj my. 
Že je Pánom nielen nad životom a jeho 
chorobami, nad zlými duchmi, ale že je 
Pánom i nad smrťou. Preto má moc vrátiť 
matke jej mŕtveho syna. Ako nám prvotný 
hriech zobral raj a spoločenstvo s Bohom, 
keď ho človek videl z tváre do tváre, tak 
nám Kristus svojím víťazstvom vracia 
tento život. I dnešná nedeľa je oslavou 
tohto víťazstva a mojou túžbou po večnom 
živote. Christos voskrese!
Liturgia: Hebr 13, 7 – 16, zač. 334;  
Jn 17, 1 – 13, zač. 56 (sv. otcov); Gal 1, 11 – 19, 
zač. 200; Lk 7, 11 – 16, zač. 30 (radové); 
predobraz. antif. a blaženstvá; tropár z 2. 
hlasu a sv. otcom, kondak z 2. hlasu, Sláva 
sv. otcom, I teraz, zo sviatku; prokimen, 
Aleluja a pričasten z 2. hlasu a sv. otcom 
(HS: 144, 285; PZ: 97, 257; HP: 98, 270) 

Tomáš Mikunda
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pro familia

JESENNÝ HRNIEC
RECEPT	J	Jeseň, to sú nie len farby, ale aj rozmanité chute 
a vône. Sú to aj dlhé večery s rodinou, prechádzky v lese, víken-
dová pohoda, spoločenské hry a chutné, voňavé recepty. Jablká, 
hrušky, škorica, vôňa pečených gaštanov, tekvica, šípkový čaj, 
huby. Toto všetko v nás evokuje jeseň. Nechajte sa inšpirovať 
jesenným receptom na pestrý jesenný hrniec.

Suroviny: 
1/2 kg bravčo-
vého stehna, 1 
menšia hlávka 
kapusty, 2 ci-
bule, 3 mrkvy, 
2 petržleny,1 
malý zeler, 2 
jablká, 1 malý 
pór, 2 väčšie 
paradajkové pretlaky, olej, soľ, čierne korenie, bobkový list, 
nové korenie, 1 PL cukru, 3 strúčiky cesnaku, kyslá smotana
Postup: Na oleji usmažíme nakrájanú cibuľu, pridáme na kocky 
nakrájané bravčové mäso a opečieme. Potom mäso podlejeme 
vývarom alebo použijeme dve kocky bujónu, osolíme a oko-
reníme. Keď je mäso takmer uvarené, pridáme nakrájanú 
kapustu, na rezančeky pokrájanú mrkvu, petržlen, zeler a jablká. 
Nakoniec pridáme pór, paradajkový pretlak, cukor a prelisovaný 
cesnak. Polievku môžeme prizdobiť nasekanou petržlenovou 
vňaťou a kopčekom kyslej pochúťkovej smotany. (Irena Píšová)

Ir
en

a 
Pí

šo
vá

HLUCHAVKA BIELA
BOŽIA LEKÁREŇ	J	
Táto známa rastlina 
rastie vo vlhkých lesoch, 
krovinách, v húštinách, 
všade tam, kde pŕhľava, 
na ktorú sa ponáša 
rastom i listami, je 
však menšia. Zatiaľ čo 
hluchavka biela má rada 
slnko, žltá rastie na tie-
nistých miestach. Kvit-
ne od mája do októbra, 
žltá začína kvitnúť skôr. 
Zbierame kvety a listy 
obidvoch druhov, liečivé 
účinky sú približne rovnaké. Čaj z hluchavky prečisťuje krv, 
pomáha pri ťažkostiach podbrušia a pri menštruácii, odstra-
ňuje nespavosť z nervozity. V stredoveku sa používali kvety 
hluchavky na farbenie vlasov na blond.
Čajová zmes: Zmiešame hluchavku, lipkavec a zlatobyľ 
v rovnakom pomere. Použijeme jednu vrchovatú čajovú lyžičku 
na štvrť litra vody a zaparíme.
Zápar: Do štvrť litra vody dáme jednu vrchovatú čajovú lyžič-
ku, zaparíme a necháme krátko vylúhovať. 
Obklady: Zaparíme tri vrchovaté čajové lyžičky na pol litra 
vody a krátko vylúhujeme. Navlhčíme plátno záparom a pri-
kladáme teplý obklad. Pomáha pri vredoch a kŕčových žilách. 
(Richard Fučko)

ŠPAGÁTOVINKY
VYROBENÉ DOMA	J	Možnože aj vám 
je ľúto vyhodiť do kontajnera zvyšky rôz-
nych šnúrok, špagátikov, motúzikov. Časom 
sa však vo vašej domácnosti nazbierala po-
riadna kôpka 
pouzlených 
chuchvalcov 
rôznej hrúbky 
a rôznych 
farieb. Snažíte 
sa ich využívať 
pri posielaní 
menších 
balíkov alebo 
na priviazanie 
paradajok 
k tyčiam. No 
aj tak ste ich 
všetky nevyu-
žili... Šikovné 
ruky však dokážu zrecyklovať aj tento 
materiál a vytvoriť novú vec, ktorá poslúži 
domácnosti a poteší oči. Zbierate bylinky 
a nedarí sa vám zohnať tmavé fľaštičky 

na levanduľový alebo ľubovníkový olej? 
Možno sa vám zapáčia fľaštičky obtočené 
špagátikmi a zakončené visačkou s nápi-
som. (1) Ďalšou praktickou vecičkou je koší-

ček z kartónu 
prepletaný 
špagátom 
na odkladanie 
rozličných 
drobností. (2) 
Alebo sa vydá-
te umeleckej-
ším smerom 
a vytvoríte 
zo špagátov, 
nití, vrecoviny 
a režného 
plátna rôzne 
kvetinové 
ozdoby 

na aranžovanie (3) alebo si skúsite vytvoriť 
filigránové obrázky. Tí skúsenejší z nich do-
kážu vytvárať nádherné obrazy a dokonca aj 
trojrozmerné objekty. (Dada Kolesárová)
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DUCHOVNÉ MINICVIČENIA
Slovo robí chlapa. Táto veta je iste dobre zná-
ma všetkým. No možno ste si všimli, že dnešní 
ľudia, nielen chlapi, si nevedia stáť za svojím 
slovom. A zvlášť vtedy, keď by mali vyjsť  
s „kožou na trh“ a mali by niesť následky svoj-
ho konania a svojich slov. Zvykneme sa po-
tom brániť a povieme, že sme to tak nemys-
leli, namiesto toho, aby sme si stáli za slovom 
a možno aj čosi vytrpeli. Aj v manželstve to 
môže byť podobné.

PRE MUŽA	J	Niekedy sa pristihnem pri tom, že som ako syn otca 
z podobenstva, kde otec prosí svojich synov, aby išli pracovať do vinice 
(Mt 21, 28 – 30). Prvý povie: „Nechce sa mi.“ No nakoniec to oľutuje 
a ide. Druhý to spraví presne opačne. Tento postoj je v niektorých 
prípadoch podobný tomu môjmu. Milovaná manželka ma o niečo 
poprosí a ja poviem: „Jasné, spravím to.“ No idem robiť to, čo v tej chvíli 
potrebujem ja, a nakoniec to, o čo ma prosila, musí spraviť sama. Kde 
sa stala chyba? Zmýšľam sebecky. Myslím si, že to, čo potrebujem ja, 
je dôležitejšie. Neprikladám vážnosť manželkinej potrebe. Jej slová mi 
prechádzajú jedným uchom dnu a druhým von. Uvedomujem si, že sa 
potrebujem učiť počúvať ju srdcom a načúvať jej srdcu. Vidieť aj to, čo 
je skryté medzi riadkami, vidieť viac jej potreby. Pre nás mužov to môže 
byť celkom náročná škola. No v tejto veci chcem byť ako syn, ktorý ide 
a spraví, o čo ho otec poprosí. Niekedy ma môže Otec poprosiť o niečo 
aj cez moju manželku. 

PRE ŽENU	J	My ženy máme tendenciu robiť aj desať vecí naraz. Ak 
jednu vec vložím na manželove plecia, on to prisľúbi, a napokon ostane 
zabudnutá, cítim veľkú frustráciu. Keď sa to stane pravidlom, stáva 
sa to nástrojom rozdelenia. Diabol mi do mysle podsúva klamstvá, že 
nie som dôležitá, že nemôžem manželovi veriť či oprieť sa oňho, že ja 
a moje potreby sme stále na poslednom mieste. Ak je to ešte v kombi-
nácii s vyčerpanosťou z detí či z povinností, ktoré musím spraviť, zme-
tie ma to ako tsunami. Bolí ma, ak ľudia okolo mňa berú ako samozrej-
mosť, čo robím, a nevidia, že aj ja mám nejaké potreby a potrebujem 
pomoc. Viem, že prvý krok, ktorý musím spraviť, je odpustiť a nedovo-
liť, aby som ľudí, na ktorých slovách nemôžem stáť, zavrela do väzenia 
ako nemilosrdný sluha (Mt 18, 23 – 35). V manželstve omnoho viac ako 
v iných vzťahoch je výzvou tieto situácie nenechať premlčané. Občas 
mám pocit, že v mojej hlave to bzučí ako v úli. Hnevám sa, obhajujem 
toho druhého, vyčítam si svoju neschopnosť obetovať sa viac či hľadám 
dôvody, prečo to prejsť mlčaním. A aj takéto situácie „dopomáhajú“ 
tomu, aby sa klamstvá prehlbovali a my sme sa vzďaľovali. 

Možno aj vy prežívate podobné chvíle. A možno práve neschopnosť do-
držať slovo medzi vami vystavala obrovský múr. Cesta nie je hľadať vý-
hovorky či hrať sa na silných, že všetko sami zvládneme a zo sklamania 
či vyčerpanosti len vrčať na každého dookola. Cestou je začať odstraňo-
vať tehly nesplnených slov skrze odprosenie a odpustenie. A do ďalších 
dní rozhodnutie viac strážiť svoje slová a plniť sľuby, ktoré vyslovíme. 
Lebo v deň súdu sa budeme zodpovedať z každého daromného slova, 
ktoré vyslovíme. Slova, ktoré neslúžilo na prehlbovanie lásky a dôvery 
medzi nami, ale zničilo ju. 

(Vlado a Katka Marčákovci)
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NAOZAJ MÁ KAŽDÝ Z NÁS 
STRÁŽNEHO ANJELA?

KEĎ SA PÝTAJÚ	J	V Knihe žalmov sa píše: 
„Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa 
nepriblíži pohroma, lebo svojim anjelom dá príkaz 
o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.“ 
(Ž 91, 10 – 12) Pán Ježiš v Matúšovom evanjeliu 
potvrdzuje našu vieru, že každý má svojho anjela, 
ktorý ho sprevádza životom: „... ich (maličkých) 
anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, 
ktorý je na nebesiach.“ (Mt 18, 10) Aj svätý Bazil 
Veľký napísal, že „nik nebude popierať, že každý 
veriaci má pri sebe anjela akoby ochrancu a pastie-
ra, ktorý ho vedie životom“. Slovo pochádza z gréc-
keho angelos, čo znamená posol. Ide o bytosti, kto-
ré bežne nevidíme, aj keď v histórii boli prípady, 
že sa ľuďom zjavili. Naši anjeli, ktorých získavame 
pri narodení, sa nás snažia viesť k dobrým myš-
lienkam, prácam a slovám a chrániť vplyvov zlého. 
Modlia sa za nás a naše modlitby prinášajú Bohu. 
(Dada Kolesárová)

ETIKETA V CHRÁME

ETIKETA	J	Patrí etiketa aj do chrámu? Samoz-
rejme. Všade, kde sú ľudia, potrebujeme akcep-
tovať ich osobnosť, individualitu aj spoločenstvo, 
v ktorom žijú. V chráme sa stretávajú mnohí ľudia 
s rôznymi potrebami, názormi, preto etiketa (ako 
ustálené pravidlá správania v danej spoločnosti) 
je nevyhnutnou súčasťou pokojného prežívania 
liturgických aj mimoliturgických zhromaždení. 
Je to podobné ako s pravidlami cestnej premávky. 
Potrebujeme ich, ak sa chceme vyhnúť bolestivým 
zrážkam. Etiketa v chráme vychádza aj zo spolo-
čenských zvyklostí krajiny. Teda sú v nej odlišnosti, 
ktoré je dobré poznať a akceptovať. Základnou ve-
cou, ktorá platí po celom svete, však je, že veriaci sa 
do chrámu prichádzajú modliť. Ak chceme s nimi 
vytvoriť dobré modlitebné spoločenstvo, určite by 
sme sa mali zdržiavať vyrušujúcich zvukov a hlas-
ného rozprávania. Výnimku, samozrejme, tvoria 
nevyhnutné práce, ktoré sa bez patričnej komuni-
kácie nezaobídu. (Dada Kolesárová)
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REGIÓN	J	Tento asi 50 kilometrov dlhý krajinný 
celok vo Fatransko-tatranskej oblasti je súčasťou 
vnútorných Západných Karpát. Nachádza sa 
na západnom Slovensku v okresoch Nitra, Zlaté 
Moravce, Topoľčany a Partizánske. 

Tento trojuholníkový výbežok do Podunajskej 
nížiny sa končí pri meste Nitra. Jeho vrcholy nedo-
sahujú výšku tisíc metrov nad morom – najvyšší 
je Veľký Tribeč (829 m n. m.). Vrch sa nachádza 
približne v strede pohoria. Na jeho vrchole možno 
nájsť pamätný kríž. Kedysi sa tu rozkladalo mo-
hutné slovanské hradisko, ktorého pozostatky sú 
miestami stále zreteľné. Vrch je prístupný značko-
vanými turistickými chodníkmi z obcí Kostoľany 
pod Tribečom, Zlatno, Kovarce, Solčany a Skýcov.

Najznámejšou súčasťou pohoria je okolie vrchu 
Zobor (587 m n. m.), ktorý sa vypína nad mestom 
Nitra. S týmto vrchom a jeho úpätiami je spája-
ná raná história Slovenska z čias Veľkej Moravy 
a raného Uhorska. Tu mal podľa Legendy o meči 

zakopanom pod Zoborom skonať v miestnom  
kláštore aj veľkomoravský kráľ Svätopluk.

V pohorí prevažujú listnaté bukové lesy, v nižších 
polohách zasa dubové či dubovo-hrabové lesy. 
Pohorie pokrývajú zväčša teplomilné rastlinné 
spoločenstvá. Rastú tu vzácne a chránené druhy 
ako peniažtek slovenský, hrdobárka páchnuca, 
hrachor benátsky, kosatec nízky, hlaváčik jarný, 
poniklec veľkokvetý, ľalia zlatohlavá a rad ďalších 
chránených druhov.

Z fauny si pozornosť zaslúži výskyt rysa a mačky 
divej ako pôvodných šeliem. Ich prítomnosť svedčí 
o značnom počte jelenej, srnčej a diviačej zveri. 
Darí sa tu aj danielej a muflónej zveri, ktorá bola 
na Slovensko privezená v roku 1867. Z dravcov 
sa v oblasti pohoria vyskytuje orol krikľavý, orol 
kráľovský, hadiar krátkoprstý a včelár obyčajný. 
Územie je bohaté aj na mnohé vzácne a chránené 
bezstavovce. Veľká časť pohoria patrí do Chránenej 
krajinnej oblasti Ponitrie. (Juraj Gradoš)

KAM DO CHRÁMU?
LITURGIA	J	Gréckokatolícke liturgie sa slá-
via priamo v meste Nitra, na Párovskej ulici. 
Nezabudnuteľným zážitkom však môže byť 
omša v Kostole sv. Juraja v Kostoľanoch pod 
Tribečom (zvyčajne v nedeľu o 9.30 h). At-
mosféra tohto starobylého chrámu umocnená 
najstaršími zachovalými freskami s byzant-
skou tematikou je niečo jedinečné, čo vo vás 
zachová príjemnú spomienku. Navštíviť však 
môžete napríklad aj Katedrálu sv. Emeráma 
v Nitre na hrade. (Juraj Gradoš)
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LÚKA
SLOVO O PRÍRODE	J	Pomenovaním lúka 
rozumieme vegetačnú formáciu bez drevín, 
ktorú tvoria najmä trávy a iné byliny. Priro-
dzené lúky vznikajú na miestach, kde rôzne 
faktory bránia rastu drevín. Najčastejšie sa 
využívajú ako zdroj potravy pre zvieratá. Ešte 
pred príchodom človeka na územie Slovenska 
a ich využitím na chov domácich zvierat boli 
zdrojom potravy pre zubry, divé kone a pratury. 
Tieto protolúky pripomínali parkovú krajinu 
s mohutnými solitérmi či veľmi presvetlený les.

Všeobecne sa lúky rozdeľujú na vysokohorské 
alpínske lúky, slaniská, zaplavované a púštne 
lúky, stepi a lesostepi. Nad hornou hranicou 
lesa tieto vysokohorské lúky nazývame hoľami. 
Lúky, ktoré človek využíva na priamu pastvu 
dobytka, zasa nesú pomenovanie pasienky.

Najkrajšie lúky sa nachádzajú na strednom 
Slovensku. Stačí spomenúť planiny a lúky s pes-
trofarebnou flórou a nezvyčajnými krasovými 
formáciami v národných parkoch Muránska 
planina a Slovenský kras či Kopanecké lúky 
v Národnom parku Slovenský raj, v katastri 
obce Vernár, ktoré sú naozajstným svetovým 
unikátom a treba ich kosiť ručne. Práve tie sú 
druhovo najbohatšími a pre ochranu prírody 
najcennejšími lúkami na Slovensku. Bez vplyvu 
človeka by vzácne lúky zarástol les. Keď tu 
koncom 90. rokov 20. storočia zratúvali počet 
druhov vyšších rastlín na štvorci pol metra krát 
pol metra, napočítali 52 druhov. Podobné lúky 
ako na Kopanci sa nachádzajú v Bielych Karpa-
toch v Česku a ešte v rumunskej Transylvánii.

Dnes sa prejavuje trend nahrádzať trávniky pri 
domoch kvitnúcimi lúkami s výrazným podie-
lom dvojklíčnolistých bylín. Takéto novozalože-
né lúky by mali byť čo najpodobnejšie prírode 
a podporovať druhovú pestrosť. (Juraj Gradoš)

AUTOM ZA NAŠOU HISTÓRIOU
TURISTIKA	J	V jeseni počasie nepraje rodinnej turistike, ako ju poznáme, 
navyše pohorie Tribeč je ako turistická destinácia určené skôr obyvateľom 
západného a stredného Slovenska. Ale pri dobrej kombinácii automobilovej 
dopravy môžete mať z návštevy tohto pohoria príjemný zážitok. Trasa sa začína 
v obci Kostoľany pod Tribečom. V samotnej obci sa nachádza kostolík, asi 
druhý najstarší na Slovensku. Odtiaľ vedú dva chodníky k zrúcaninám hra-
du Gýmeš. Celá túra po žltej a neskôr zelenej značke by mala trvať 45 minút. 
Do obce sa môžete vrátiť po zelenej a červenej trase popri chránenej lokalite Je-
lenia gaštanica. Ak však zídete do Remitáže, časti obce Jelenec, môžete si nohy 
ovlažiť v miestnej vodnej nádrži alebo rybníku. Ak sa vám turistika na hrady 
máli, iba niekoľko kilometrov severne je pri obci Zlatno Čierny hrad. Dostanete 
sa naň po žltej značke. Na východ od obce je Topoľčianska zubria zvernica, ale 
cez ňu turistický chodník nevedie. Ostatným odporúčam navštíviť mesto Nitra, 
ktoré ponúka množstvo turistických lákadiel. Po modrej alebo červenej značke 
sa turistickým chodníkom dostanete aj na vrch Zobor, z ktorého máte fantas-
tický výhľad na celú Nitru a veľkú časť Podunajskej nížiny. Odtiaľ sa modrou 
trasou dostanete na Zoborský kláštor, kde sa nachádza aj Svoradova jaskyňa. 
Svoj rodinný výlet môžete zakončiť napríklad v Podhoranoch či Svätoplukove 
na farme, kde sa vaše deti isto rady prevezú na koni. (Juraj Gradoš)

KAŠTIEĽ A ZÁMOK 
V TOPOĽČIANKACH

ZAUJÍMAVOSŤ	J	Severne od Zlatých Moraviec pod Tribečským pohorím 
sa nachádza obec Topoľčianky. Južné krídlo miestneho zámku bolo pretvo-
rené na klasicistický kaštieľ, ktorý je osadený v rozsiahlom anglickom parku. 
Kaštieľ sa považuje za jeden z najkrajších a najčistejších architektonických 
prejavov klasicizmu na Slovensku. Zámok bol v minulosti letným sídlom 
Habsburgovcov, po prvej svetovej vojne slúžil ako prezidentské letovisko. Dnes 
je tu múzeum s knižnicou, ktorá má viac ako štrnásťtisíc zväzkov. Ide o jednu 
z mála zachovaných zámockých knižníc na Slovensku. Súčasťou múzea je jedna 
z najväčších zbierok keramiky na Slovensku. Zámocká kaplnka z roku 1662 bola 
od roku 1686 významným pútnickým miestom na Slovensku. (Juraj Gradoš)
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Slovo antimenzión v preklade znamená 
namiesto stola alebo oltára (anti = namiesto, 
gr.; mensa = stôl, lat.). Vytvára priestor na to, 
aby kdekoľvek na ňom mohol kňaz slúžiť 
svätú liturgiu. Antimenzión je akoby srdcom 
oltára. Uložený je na prestole pod vrchnou 
plachtou a kňaz na ňom neustále slávi svätú 
liturgiu.
Úloha:  Priraď správny kúsok v tvare srdca, 
ktorý  chýba na antimenzióne.

Anti

Jednou z prikrývok je antimenzión. Jeho 
história siaha do kresťanského starove-

ku. Ukrýva v sebe ostatky svätých, ktorí 
sa svojím životom i smrťou pripodob-
nili Pánovi. Je teda najdôstojnejšou 
podložkou pre udalosť, ktorá sa 
odohráva na prestoloch v každom 
z chrámov – sprítomnenie tajomstva – 

premenenie vína a chleba na telo a krv 
nášho Pána Ježiša Krista.

Ahoj, deti, keď chystáte slávnostne 
prestretý stôl na nejakú oslavu alebo 
hostinu, určite nezabudnete na obrus. 
Tvorí akýsi základ, na ktorý sa ukladajú 
ďalšie časti prestierania – podložky, 
obrúsky, taniere, poháre, príbory... Aj 
oltár je slávnostne prestretý stôl, kde 
sa odohráva najvznešenejšia Božia 
hostina – Eucharistia. Preto aj na tento 
stôl kladieme rôzne prikrývky.
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Príbehy poslušníkaV hĺbke

Áno.
Slúži priamo 
na hrobe 
mučeníka.

Všimli ste si? 
Ten kňaz nemá 
antimenzión.

Kde ste sa zrazu stratili? Už 
sa musíme ponáhľať.

Otče, kde ste?        Samotný 
   hrob s ostat-
kami mučeníka je ten 
najlepší...

A to môže? 
v katakombách

Miniplaščenica

Už zasa 
niekde 

zmizol... 

Antimenzión sa podobá na plaščenicu, 
ktorá sa používa pri obradoch Veľkej noci. 
Ide o pravouhlý kus vlneného alebo 
hodvábneho plátna. Na vrchnej strane je 
zvyčajne snímanie Krista z kríža, v štyroch 
rohoch sú zobrazení štyria evanjelisti 
a vnútri sú zašité ostatky niektorého zo 
svätcov. Biskup ho posvätí na Veľký 
štvrtok  a nájdeme na ňom jeho podpis 
a názov chrámu, pre ktorý bol zhotovený, 
čo je znakom, že v tomto chráme biskup 
dovoľuje konať posvätné úkony.  
Úloha:  Na antimenzióne sa nachádzajú 
viaceré postavy. Vyškrtni mená tých, ktorí 
naň nepatria.

Pripomenul si mi, 
že...

• Herodes
• apoštol Jakub
• Presvätá   
       Bohorodička
• Nikodém
• vojaci
• Ján z Arimatey
• Bartolomej
• Ján Zlatoústy
• apoštol Ján
• apoštol Peter
• Pavol Peter 
                Gojdič
• apoštol Pavol
• Štefan
     Prvomučeník
• apoštol Andrej
• Pilát
• sv. Bazil
• sv. Helena
• Mária
         Magdaléna
• Judáš
• Barnabáš
• Filip
• anjel
• Lazár

... 
anti-
menzión,
nemys-
líš?

  ... potre-
    bujem
      pri-

     niesť
nášmu biskupovi 

ostatky do antimenziónov.
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JUBILEÁ KŇAZOV

Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha – 
6. september – 70 rokov života; Jozef Ivan, 
stavroforný protojerej, farár v Kráľovciach 
– 17. september – 25 rokov kňazstva; Michal 
Stanko, titulárny dekan, výpomocný duchovný 
v Michalovciach – 3. október – 80 rokov života; 
Milan Tomáš, dôchodca, titulárny dekan 
a stavroforný protojerej v Trebišove –  
7. október – 70 rokov života; prof. ThDr. Voj-
tech Boháč st., PhD., titulárny kanonik a stavro-
forný protojerej s právom nosiť nábederník 
– 23. október – 70 rokov života

Nech Pán žehná vaše kroky 
a udelí vám svoj pokoj

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Jubilanti – september

50 rokov: Oľga Kušnírová, Brezina
60 rokov: Mária Bičová, Zemplínske Hradište; 
Helena Čečková, Lomné; Silvia Ihnátová, Bá-
novce nad Ondavou; Anton Valentiny, Kvačany
70 rokov: Veronika Baranišinová, Sečovská 
Polianka; Paulína Dienešová, Slivník; Jozef 
Hakoš, Lesné; Mária Kandráčová, Moravany; 
Jarka Medzibridská, Nacina Ves; Bernardína Mi-
chalová, Vyšný Kazimír; vladyka Peter Rusnák, 
Bratislava; Mária Sarvajová, Kaluža; Ing. Miku-
láš Sigeti, Žiar nad Hronom; Mária Timková, 
Košice; Mária Vodarčíková, Košice
75 rokov: Justína Hospodárová, Bratislava; 
Marta Kaputová, Svidník; Michal Megis, Bá-
novce nad Ondavou; Mária Mujgošová, Veľké 
Ozorovce; Mária Nebesníková, Koromľa
80 rokov: Ján Dudlák, Stará Ľubovňa; Helena 
Macalová, Spišská Nová Ves; Anna Rošková, 
Záhor
85 rokov: Mária Čižmárová, Horovce; Mária 
Hricíková, Úbrež; Anna Ivanková, Humenné; 
Zuzana Jakubová, Stankovce; Mária Varechová, 
Kojšov
90 rokov: Zuzana Kandračová, Moravany; 
Jozefína Mažová, Strážske

výbor spolku

BLAHOŽELÁME

Drahý náš otec Jozef Hrom-
jak, 25. augusta ste oslávili 
44 rokov života. Prijmite 
od nás veriacich zo Sídliska 
3 a spoločenstva Michael 
blahoželanie k narodeni-
nám. Vyprosujeme hojnosť 

Božích milostí, plnosť darov Svätého Ducha, 
ochranu Presvätej Bohorodičky. Ďakujeme 
Bohu, že ste darom pre našu farnosť, neustá-
lym povzbudením, radosťou, veľkým svedec-
tvom, a že ste sa vrátili z nemocnice medzi nás. 
Na mnohaja i blahaja lita! 

Veriaci z farnosti Prešov-Sídlisko 3

Duchovný otec Martin Laban osláviš  
7. septembra 40 rokov života. Pri tejto príle-

žitosti prijmi od nás, otec 
Martin, blahoželanie. Praje-
me ti pevné zdravie, hojnosť 
milosti a lásky nebeského 
Otca i darov Svätého Ducha. 
Nech teba i tvoju rodinu 
vezme pod ochranný plášť 

Presvätá Bohorodička a ochráni ťa v kňazskom 
a v rodinnom živote. Želá celá rodina.

Významné životné jubileum 75 rokov oslávi  
8. septembra pani Mária Kmecová zo Stanko-
viec. Pri tejto príležitosti vám vyprosujeme 
od nebeského Otca pevné zdravie, ochranu 
Presvätej Bohorodičky a dary Svätého Ducha. 
Milá oslávenkyňa, nech Pán svojimi milosťami 
posväcuje tvoj život. Na mnohaja i blahaja lita!

veriaci a priateľky

Gréckokatolícka cirkev si 8. septembra pripo-
mína sviatok Narodenia Presvätej Bohorodič-
ky. V tento veľký deň uzrel svetlo sveta otec 
Ján Kovaľ, správca farnosti Brezno, ktorý oslávi 
tohto roka 40 rokov života. Pri tejto príležitosti 
vám, duchovný otče, ďakujeme za namáhavú 
a zodpovednú prácu na poli duchovného živo-
ta v našej farnosti. Veľké ďakujem vám patrí aj 
za hodnotné a podnetné homílie, za slová po-
chopenia v našich osobných životoch a za váš 
príkladný osobný život. Nech vám všemohúci 
trojjediný Boh na príhovor Presvätej Boho-
rodičky a svätého Jána Krstiteľa udelí všetky 
potrebné milosti, dary Ducha Svätého, zdravie, 
silu a pokoj pri ďalšom ohlasovaní evanjelia 
na mnohaja i blahaja lita!

veriaci gréckokatolíckej farnosti Brezno

Drahý náš duchovný otec 
Martin Laban, 7. septem-
bra oslávite 40 rokov 
života. Prijmite od svojich 
veriacich srdečné blaho-
želanie. Do ďalších rokov 
vám vyprosujeme od Pána 

pevné zdravie, hojnosť Božích milostí, plnosť 
darov Svätého Ducha a ochranu Presvätej 
Bohorodičky. Nech vás aj celú vašu rodinku Pán 
požehnáva. Ďakujeme za modlitby a obetavú 
prácu pri zveľaďovaní našich chrámov. Pri tejto 
príležitosti blahoželáme aj pani Aničke, ktorá 
oslávila 27. júla 40 rokov života, a prajeme veľa 
lásky od nebeského Otca. Na mnohaja i blahaja 

lita! S láskou vyprosujú veriaci z farnosti Čiča-
va, Merník, Komárany a celá vaša rodinka.

OZNAMY

Pozvánka na celoslovenské večeradlo

Termín: 26. – 28. septembra
Kde: Kostol Svätej rodiny v Košiciach na sídlis-
ku Furča (Dargovských hrdinov)
Program pre laikov:
26. september:
09.00 ruženec – radostný; 10.00 prvá prednáš-
ka; 11.00 adorácia; 14.30 ruženec – bolestný; 
15.00 Korunka Božieho milosrdenstva; 15.30 
druhá prednáška; 17.00 ruženec – slávnostný; 
18.00 svätá omša; 19.00 sviečkový sprievod
Z dôvodu bezpečnostných opatrení prijatých 
v súvislosti s COVID-19 bude stretnutie iba 
jednodňové a bez ubytovacie možnosti.
Program pre kňazov:
27. september:
14.30 registrácia kňazov; 17.00 vešpery, ruže-
nec – slávnostný; 19.45 prednáška
28. september:
10.00 ruženec – radostný; 11.00 koncelebrova-
ná svätá omša; 12.30 obed, záver stretnutia

Kňazov, ktorí potrebujú ubytovanie, prosíme 
záväzne sa prihlásiť do 20.09. na tel. číslo 
0904 47 72 00 alebo mailom  
nspm1917@gmail.com.
Priame prenosy z Farnosti Svätej rodiny, Koši-
ce na kanali You tube

INZERCIA

Umelecká výmaľba chrámov, obnova fasád 
a reštaurovanie. Pozlátenie a postriebrenie 
liturgických predmetov. Zľava z ceny. Tel.: 
035/659 31 39, 0905 389 162, www.reart.eu
_______________________________________

Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové 
strechy. Demontáž a likvidácia azbestu. Vy-
pracovanie potrebnej projektovej dokumen-
tácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209, 
mejl: svestav@stonline.sk
_______________________________________

Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektro-
magnetický pohon, diaľkové ovládania zvo-
nov, oprava starých systémov. Tel.: 057/442 
18 28; 0907 268 344

   BLAHOŽELÁME
Drahý náš vladyka Peter,
6. septembra si pripomínate svoje životné  
jubileum, 70 rokov. Pri tejto príležitosti Vám 
v mene redakcie i v mene čitateľov časopisu 
Slovo prajeme pevné zdravie, Božie požehna-
nie a všetko potrebné na spásu, aby ste podľa 
vzoru svätého apoštola Petra ešte dlho mohli  
vo svete posilňovať vieru v pravého Boha.

Živite, ľudije, na blaho svita 
našomu jepiskopu mnohaja lita!
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TV LUX

J07.09. (pondelok)  08.25 Žena pri studni  
16.55 Inkvizícia: Španielska inkvizícia (2)
J08.09. (utorok)  15.15 Boh k tebe hovorí  
21.00 Gréckokatolícky magazín
J09.09. (streda)  13.50 Hudobné pódium  
16.55 Bulharsko-rómske korene 2 20.15 PKP
J10.09. (štvrtok)  16.05 Večera u Slováka  
17.00 Povolanie laik: Všetko je Božie riadenie
J11.09. (piatok)  14.20 GkM R 16.35 PKP  
20.15 Vlk prezlečený za baránka 2
J12.09. (sobota)  08.25 Brat František: Si jedi-
nečný 13.50 Povolanie laik: Všetko je Božie 
riadenie 14.05 PKP 20.30 Ich dych 22.30 
Ruženec z Fatimy
J13.09. (nedeľa)  02.15 GkM R 07.50 Slovo v ob-
raze: Povýšenie Kríža 08.00 GkM R

J14.09. (pondelok)  11.25 Každý deň so svätými 
16.55 Inkvizícia: Rímska inkvizícia (3)
J15.09. (utorok)  17.30 Matka Sedembolestná 
20.00 Máriina krajina – film 2
J16.09. (streda)  09.30 Quo vadis 14.00 A teraz 
čo? 16.05 Večera u Slováka 17.15 PKP
J17.09. (štvrtok)  08.10 Boh k tebe hovorí  
16.45 Zabudnuté poklady 17.15 PKP
J18.09. (piatok)  08.15 A teraz čo? 10.15 PKP 
11.58 Každý deň so svätými 16.35 PKP
J19.09. (sobota)  14.05 PKP 14.10 Akatist  
17.30 Poznačení Bohom: Svätý Pio z Pietrelciny
J20.09. (nedeľa)  11.40 Katechéza: Blahoslaven-
stvá 16.40 Svetlo pre opustených – film 2
J21.09. (pondelok)  11.25 Kráľovná neba na hore 
Butkov 20.15 A teraz čo?
J22.09. (utorok)  08.10 Slovo v obraze: Sedembo-
lestná 17.05 Viera do vrecka 21.00 GkM
J23.09. (streda)  08.25 Kráľovstvo bez hraníc: 
Getsemany 10.55 Doma je doma
J24.09. (štvrtok)  09.30 Spojení oceánom  
14.10 Moja misia 16.45 Eucharistické zázraky
J25.09. (piatok)  10.15 PKP 14.20 GkM R  
16.35 PKP R 19.20 Ježiš zomiera na kríži
J26.09. (sobota)  14.05 PKP 20.30 Boh v Krakove 
22.20 Eucharistické zázraky
J27.09. (nedeľa)  02.15 GkM R 07.50 Slovo v ob-
raze: Svätý Hieroným 08.00 GkM R

J28.09. (pondelok)  00.30 Quo vadis s Maxom 
Kašparů R 19.53 Spytovanie svedomia
J29.09. (utorok)  08.10 Slovo v obraze: Svätý 
Hieroným 09.30 Živé píšťaly
J30.09. (streda)  08.10 Zabudnuté poklady  
16.55 Zambia: DJ Baza 19.53 Spytovanie 
svedomia
J01.10. (štvrtok)  08.10 Boh k tebe hovorí  
14.10 Moja misia 17.10 Povolanie laik: Božia 
vôľa
J02.10. (piatok)  10.15 PKP 14.50 Každý deň  
so svätými 20.10 Svedectvo
J03.10. (sobota)  13.15 Večera u Slováka  
14.05 PKP 20.30 Pedro Poveda: Svetlo  
z Guadixu

J04.10. (nedeľa)  07.40 Zabudnuté poklady  
11.40 Katechéza 16.05 Z javora 23.00 Poltón-
klub

TV NOE

J06.09. (nedeľa)  06.05 Řeckokatolický magazín 
(ŘkM)  R 09.40 Církev za oponou
J07.09. (pondelok)  07.20 Biblická studna  
11.25 Velehrad v době nesvobody
J08.09. (utorok)  16.35 Myanmar: na stejné cestě 
17.55 21.10 Řeckokatolický magazín
J09.09. (streda)  07.20 V srdci Bolívie  
10.20 Mixtékové: Mezi náboženstvím a tradicí
J10.09. (štvrtok)  06.45 Sierra Leone: Ježíš v uli-
cích 18.20 Maminčiny pohádky (13)
J11.09. (piatok)  07.00 Kambodža pohledem 
zblízka 10.05 S Bohem podél Rio Maraňon
J12.09. (sobota)  17.55 První křesťané  
22.15 Poselství svatých: Bernadette Soubirous
J13.09. (nedeľa)  06.05 ŘkM R 09.35 Církev 
za oponou 17.20 Po stopách Ježíše Krista (2)
J14.09. (pondelok)  07.05 Výpravy do divočiny 
14.35 Lidé, kteří milují život: Peru
J15.09. (utorok)  12.50 Don Bosko, světec který 
hrával fotbal 21.10 ŘkM
J16.09. (streda)  16.00 Bible pro Severní Koreu 
00.50 Mwebare Kaina: Klinika v buši
J17.09. (štvrtok)  12.50 Po stopách Ježíše Krista 
(2) 18.15 Maminčiny pohádky (18)
J18.09. (piatok)  14.35 Přešel jsem hranici  
15.30 Záblesky nad Andami
J19.09. (sobota)  12.00 Angelus Domini  
15.20 Mixtékové: Mezi náboženstvím a tradicí
J20.09. (nedeľa)  07.00 ŘkM R 09.25 Kambodža 
pohledem zblízka
J21.09. (pondelok)  13.25 Mexiko – Chiapas: 
Nářek lidu 17.45 Mladí salesiánští misionáři  
2016
J22.09. (utorok)  12.50 Stalingradská Madona 
21.10 ŘkM
J23.09. (streda)  10.30 Výpravy do divočiny 
18.30 Otec Pio, tvůrce milosrdenství
J24.09. (štvrtok)  06.05 Vstaň a choď, Angolo 
07.40 Církev za oponou 11.05 Likvidace lepry
J25.09. (piatok)  07.50 Přešel jsem hranici  
09.50 Jezuitské redukce v Paraguayi
J26.09. (sobota)  07.05 Křesťané v Pákistánu 
09.05 Ovečky 11.05 Mobil 22.35 Iluminace
J27.09. (nedeľa)  06.05 ŘkM R 10.10 Víra do kap-
sy 19.05 Ovečky

LUMEN

JNedeľa  06.05 Modlitba prvej hodinky 
J08.09. (utorok)  20.00 Liečivá moc sviatostí: 
Pomazanie chorých
J10.09. (štvrtok)  20.00 Svätci, ku ktorým sa utie-
kali veriaci počas chorôb a pandémií (2)
J12.09. (sobota)  09.30 Dobrí kresťania a čestní 
občania (2)

J13.09. (nedeľa)  13.00 Červené ruže – príbeh 
14.00 Adopcia ako cesta k vytúženému dieťatku
J19.09. (sobota)  20.15 Kresťania môžu prinášať 
chuť a svetlo tam, kde sú
J20.09. (nedeľa)  14.00 Počet samovrážd mla-
dých rastie. Vieme tento trend zmierniť?
J26.09. (sobota)  15.15 150. výročie Spolku 
svätého Vojtecha
J30.09. (streda)  20.00 Gréckokatolícka farnosť 
Ulič

RTVS

JEDNOTKA

J09.09. (streda)  15.40 Svetové dedičstvo UNES-
CO na Slovensku: Vlkolínec
J11.09. (piatok)  15.35 Svetové dedičstvo UNES-
CO na Slovensku: Spišský hrad R

DVOJKA

JSobota  08.55 Božie domy s Vandalom
J06.09. (nedeľa)  09.45 Poklady. sk: Dóm sv. 
Martina v Bratislave R 10.00 Výročie posviacky 
kostola na Dobrej Vode (celebruje Mons. Ján 
Orosch, trnavský arcibiskup)  13.10 Televízny 
posol 19.40 Slovo
J08.09. (utorok)  13.30 Ikony – dokument R

J09.09. (streda)  12.55 Rabínka – dokument R 
13.45 Nicholas G. Winton: Sila ľudskosti R 
J13.09. (nedeľa)  13.30 Orientácie 19.50 Slovo

TROJKA

J06.09. (nedeľa)  08.30 Malé biblické príbehy
J07.09. (pondelok)  22.25 Osobnosti nábožen-
ského života – o rabínoch a Židoch z Košíc R

J08.09. (utorok)  10.30 Osobnosti duchovného 
života – dokument R

J11.09. (piatok)  15.05 Trezor R

J13.09. (nedeľa)  08.50 Malé biblické príbehy R

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa  08.05 Hosť nedeľného rána 09.00 Kres-
ťanská nedeľa
J06.09. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Bratislavy
J13.09. (nedeľa)  09.05. Svätá omša z Dómu sv. 
Alžbety v Košiciach
J20.09. (nedeľa)  09.05. Svätá omša z Katedrály 
sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici/ 
09.00 Gréckokatolícka svätá liturgia v rusín-
skom jazyku; slávi otec Rastislav Baka
J27.09. (nedeľa)  09.05. Evanjelické služby Božie 
z Klenovca

RÁDIO REGINA

JSobota  06.05 Ekuména vo svete 17.05 Rádio 
Vatikán 17.15 Duchovné horizonty
JNedeľa  05.00 Duchovné horizonty R 06.05 Rá-
dio Vatikán R 06.15 Božie mlyny (Východ)
RÁDIO DEVÍN

JNedeľa  07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra

zmena programu vyhradená
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BRIAN KOLODIEJCHUK MC: 
CESTAMI MILOSRDENSTVA

KNIHA	J	Tento rok sme si pripomenuli 
dve výročia súvisiace so sv. Matkou Teré-
ziou, ktorej sviatok slávime 5. septembra. 
V máji uplynulo tridsať rokov od jej náv-
števy Slovenska a v auguste stodesať rokov 
od narodenia. Pri tejto príležitosti vydal 
Spolok svätého Vojtecha knihu Cestami 
milosrdenstva. Srdcom ľúbiť, rukami slúžiť. 
Matka Tereza, ktorá predstavuje skutky 
telesného i duchovného milosrdenstva 
a aplikuje ich na počínanie Matky Terézie. 
Ku každej téme prináša príbehy aj svedec-
tvá z jej života a v závere kapitoly ponúka 
otázky na zamyslenie či modlitby. Matka 
Terézia podľa slov autora výraz milosr-
denstvo používala iba zriedkavo, no vďaka 
svojmu životu naplnenému konkrétnymi 
skutkami je považovaná za „ikonu nežnej 
a milosrdnej lásky“. (Martina Grochálová)

VESELÉ PRÍBEHY PRE DETI

FILM	J	Koraland je svet plný farebných 
korálikov. Žije v ňom Kori so svojimi 
rodičmi a sestrami Aliou a Mimou. Ich 
rodinné zážitky a dobrodružstvá približuje 
unikátna slovenská animovaná rozprávka 
Koraland: Prvé príbehy. Krátke epizódy 
s modernými animáciami zobrazujú prí-
klad poslušnosti, zdôrazňujú pomoc slab-
ším či vďačnosť. Pridanou hodnotou je, 
že deti si prostredníctvom príbehov môžu 
osvojiť kresťanské čnosti či modlitebné 
návyky. Evanjelizačné motívy sú zobra-
zené prirodzeným spôsobom tak, že ich 
dokážu pochopiť deti všetkých vekových 
kategórií. DVD z dielne LUX communica-
tion si môžete zakúpiť telefonicky na čísle 
+421 26 020 27 20 alebo na webovej stránke 
www.lux.sk. (LUX communication)

SIDEWALK PROPHETS:  
THE THINGS THAT GOT US HERE

HUDBA	J	Skupina Sidewalk Prophets 
vo svojom štvrtom štúdiovom albume 
poukazuje na Božie konanie, ktorým Boh 
človeka privádza k sebe. Cieľom je, aby si 
poslucháč uvedomil všetky príbehy svoj-
ho života a videl, ako ho Boh privádzal až 
k prítomnosti. Album vznikal dva roky, 
ktoré boli plné experimentovania s aranž-
mánmi, zvukmi i neobvyklými nástrojmi. 
Album prináša trinásť skladieb, intro 
a jednu bonusovú verziu skladby. Zvuk 
albumu je inšpiratívny a energický, 
na druhej strane aj veľmi intímny. Vy-
užívajú sa organickejšie zvukové plochy 
prelínané akustickými zvukmi. Kto pozná 
speváka Davida Freya, vie, že pôjde o veľ-
mi kvalitne zaspievané skladby. Album je 
dostupný na hudobných streamovacích 
platformách. (Dominik Petrík)

LEKÁREŇLEKÁREŇ
sv. Kozmu a Damiánasv. Kozmu a Damiána
  PREŠOV, Hlavná 1  PREŠOV, Hlavná 1

#

5%
ZĽAVA

LEKÁREŇ 
 sv. Kozmu a Damiána

 Z P E T I K E T A B Ž A Ť R S E K
 J L A N A T O CH O V Z S Á L U Z J
 Y M A U A T U O U L I C A Č O L Ť
 O S V T S R R Z H V Y M E B K S A
 A O U E O E B R Á N A V Š T O V O
 Á R C P T O A Z A P I J V T R S A
 Č Z E E R B B T O L I Y Ý R I Á O
 N I M I L O S R D E N S T V A C U
 T M T E V I K O I Ť O A O S T L A
 O A S S N R N P S R V L K A A D E
 N N R T I A R A L B A V N Á R K O
 V O L K A Č L K Y E Ť A N I T U R
 S A D Ó S V T V M E CH O R T S I A

Legenda: BORITAN, BOZK, BRÁNA, CELINA, CESTO, ČAKLOV, ČISTIČ, 
ETIKETA, HRABLE, INOVAŤ, ISTROCHEM, KAPOR, KASTY, KORPUSY, 
LIMIN, METER, OCTAN, ODLIV, OCHOTA, ORKÁN, OSIVO, OSOBA, 
PLECH, PLEŤ, POKRIK, PORUCHA, RUTINA, SKRAT, SLAMA, SÓDA, 
STANY, STRATA, SÝTOSŤ, ŠTICA, TAVBY, TIARA, ŤAŽBA, ULICA, VIERA, 
VLASŤ, VLASY, VÝJAV, VÝTOK, ZÁPIS, ZÁVISŤ, ZBRANE, ZLATO, ZMENA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 44 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky

Správne riešenia z čísla 15: Krížovka: Mudrci uzreli jasnú hviezdu. 
Osemsmerovka: Boh vždy dáva šancu na obrátenie.

Výherca: Mária Pavlovská z Lipian

Riešenia zasielajte na adresu: 
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov  
alebo inzercia@casopisslovo.sk.
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LUTINA,
D O M  S V .  J Á N A  P A V L A  I I .

PODPORTE TENTO PROJEKT
Zámerom projektu je stavba pútnického domu na najväčšom ma-
riánskom pútnickom mieste gréckokatolíkov na Slovensku v Ľutine 
s cieľom doplniť chýbajúcu infraštruktúru pre všetkých návštevní-
kov a pútnikov a pre duchovno-formačné potreby Gréckokatolíckej 
cirkvi.

 � dvojpodlažná budova s podkrovím s kapacitou 55 lôžok
 � ubytovanie pre jednotlivých pútnikov
 � miesto na rôzne stretnutia, kurzy a na formáciu mladých a rodín
 � miesto na duchovné obnovy a cvičenia v pravidelných interva-

loch pre kňazov, seminaristov, rehoľníkov a rehoľné sestry, ale aj 
širokú verejnosť

 � miesto na formáciu rómskych lídrov a spolupracovníkov v róm-
skej misii

 � súčasťou bude aj Galéria Mikuláša Klimčáka

Svoje milodary môžete posielať na účet:
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
05.09. Fatimská sobota (10.00 h)
13.09. Modlitby so službou oslobodenia 
a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucha-
ristická pobožnosť (16.00 h)
24.09. Kňazský deň

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
29.09. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: 
Moleben k bl. Metodovi (09.00 h), svätá li-
turgia s modlitbami za uzdravenie (09.30 h); 
Moleben k bl. Metodovi (17.00 h), svätá 
liturgia s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
05.09. Fatimská sobota (09.30 h)
11.09. Modlitby za uzdrav. a oslob. (17.30 h)
18.09. Modlitby za uzdrav. a oslob. (17.30 h)
27.09. Liturgia s Akatistom požehnania 
rodín (10.30 h)

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
06.09. Malá púť
08.09. Sviatok Narodenia Presvätej Boho-
rodičky
10.09. Modlitby Rodiny Nepoškvrnenej 
Čistoty
14.09. Sviatok Povýšenia svätého Kríža, 
krížová cesta
15.09. Sviatok Spolutrpiacej Bohorodičky
17.09. Modlitby RNČ
24.09. Modlitby RNČ
26.09. Duchovná obnova

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
18. – 20.09. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný 
kurz pre manželov, ktorého zmyslom je 
posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov 
prostredníctvom poznania a obrátenia sa 
k plánu Boha pre manželstvo. Príspevok je 
115 € za manželský pár.
25. – 27.09. Kurz o prorockých daroch. 
Kurz o prorockých daroch a ich používaní je 
vedený Pavlom Strežom z Dolného Kubína 
a jeho tímom. Príspevok na kurz je 115 € 
za manželský pár a 60 € za osobu.
01. – 04.10. Kurz prípravy na manželstvo. 
Viac na www.domanzelstva.sk. Príspevok 
na kurz pre snúbenecký pár je 150 €.
09. – 11.10. Kurz Billingsovej ovulačnej 
metódy. Príspevok je 49 € za osobu. Pre štu-
dentov a nezamestnaných je 45 € za osobu.

koinoniapo.sk, 
 koinonia ján krstiteľ prešov 

Komunitný dom Záborské
Každý utorok večer chvál s biblickou témou 
(18.00 h); na kanáli Youtube: KOINONIA 
Prešov.
06.09. Svätá liturgia (09.00 h)
13.09. Svätá liturgia (09.00 h)
20.09. Svätá liturgia (11.00 h)
27.09. Svätá liturgia (11.00 h)

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikán-
skom konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6

Ruženec za závislých v cerkvách: Pondelok 
17.30 Poprad; Štvrtok 16.45 Svidník

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081

: Pondelok 17.30 Poprad; Štvrtok 16.45 
Svidník
19.02. Svätá omša a adorácia v kaplnke 
rehoľného domu sestier františkánok v Pop-
rade-Veľkej, ul. Široká 112 (17.00 h)


