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»d Juraj GRADOŠ

O potrebe veriť v Boha, či skôr mu dôverovať, počúvame
veľmi často. Od miery tejto našej dôvery priamo závisí
aj náš duchovný život, plnenie jeho slov v našom živote
a v podstate aj naše šťastie. Lebo, ako hovorí sv. Augustín, „nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe“
(Vyznania 1, 1).
No v našom vzťahu s Bohom je ešte jedna dôvera – teda
okrem tej našej. Tá jeho. Málokedy si uvedomujeme, že
aj on nám verí. Veď Boh nežiada niečo, čo sám nedáva.
Všetko, čo v živote máme, všetko, čo sme schopní dosiahnuť, má pôvod v ňom samom. To sú tie biblické talenty,
ktoré sa mu raz vrátia. A my by sme mali s nimi narábať
– na vlastný prospech i prospech rodiny – tej spoločnej.
Bratov a sestier. On ukázal a ukazuje svoju dôveru voči
človekovi tisícorakým spôsobom. Uvedomiť si to znamená
žasnúť nad jeho odvahou, nad jeho zápalom nám veriť.
On nesúdi ľudstvo ako celok. Ba vôbec nesúdi ani človeka.
On nám verí. Nie anonymne, ako členom masy – ľudstva,
ale konkrétnej bytosti. Veď jeho Syn, ktorý ukazuje Otca
na sebe samom, na svojich slovách i skutkoch, povedal:
„Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“
(Mt 7, 12) V tejto vete je celý Boží zákon i proroci, teda
celá zmluva medzi človekom a Bohom.
Táto výzva, či zlaté pravidlo kresťanstva, však neplatí iba
pre človeka. Ale i pre Boha. Aj on je volaný toto pravidlo
žiť. A keďže chce našu vieru, našu dôveru, tak nám verí.
Rozdiel medzi nami je v tom, že my máme z tohto vzťahu
prospech. Získavame šťastie, pokoj, naplnenie a v neposlednej miere účasť na večnom živote Boha v blaženosti.
Neveríte, že nám verí? Zveril Márii svojho Syna. Do Jozefových rúk zveril jeho život po počatí i po narodení. Nie
vždy sa mu dôvera vyplatila – našli sa aj zradcovia – Peter
a Judáš. Napriek tomu jednému z nich zveril spoločenstvo
tých, ktorí spoznali a prijali pravdu o Bohu, že je náš Otec.
A nakoniec dal svojho Ducha. Toho, v ktorom môžeme
hovoriť Bohu nielen Otec, ale aj Tatík, Ocko, Otecko. Mať
s ním úplne intímny vzťah ako dieťa s otcom. I my máme
podiel na týchto daroch. I nám zveruje svojho Syna ako
Márii. V Eucharistii. I my máme jeho život vo vlastných
rukách ako Jozef. Môžeme ho chrániť alebo ho vydať zlu,

alexandraicons.gr

24 RODINA

VERÍM TI

čo sídli v našich rodinách, v nás samých. Zveruje nám svoje slovo, zvlášť
nám kňazom, aby sme ho ohlasovali
ďalej. A každý ho ohlasuje podľa seba.
Ako evanjelisti. Zveril nám moc odpúšťať. A aby sme sa vrátili na začiatok,
zveril nám i tento svet. Tak veľmi nám
verí, aby sme aj my uverili jemu. A mali
jeho život.

Recyklujte tento časopis: DARUJTE HO PRIATEĽOM.

NOVÝ SPÔSOB
ŽIVOTA
»d Ľubomír PETRÍK

„Myslím aj na naše časy, v ktorých
nechýbajú príležitosti vydávať svedectvo.
Tu, vďaka Bohu, nie sú kresťania prenasledovaní ako v mnohých iných častiach
sveta. Zosvetštenie a vlažnosť však znehodnocujú svedectvo, kým kríž vyžaduje
jasné svedectvo, pretože kríž nechce byť
zástavou, ktorú by vystavovali, ale čistým
prameňom nového spôsobu života.

Akého? Toho evanjeliového, toho z blahoslavenstiev.“ To je ďalšia časť homílie
Svätého Otca Františka v Prešove, ktorou
pokračoval v slovách o mučeníkoch.
Pripomenul nám, že aj dnes sú kresťania
v rôznych častiach sveta prenasledovaní.
Ale aj my, ktorí nie sme prenasledovaní,
sme povolaní vydávať svedectvo. Mu-

Vo sviatok Najsvätejšej Trojice nás Svätý Otec František povzbudil k životu, ktorý odráža Boha: „Slávenie Najsvätejšej Trojice nie je ani tak
teologickým cvičením, ale skôr revolúciou v našom spôsobe života.
Boh, v ktorom každá osoba žije pre druhú v nepretržitom vzťahu, nie
pre seba, nás podnecuje, aby sme žili s druhými a pre druhých. Otvorení. Dnes si môžeme položiť otázku, či náš život odráža Boha, v ktorého
veríme. Trojjediného Boha, drahí bratia a sestry, treba ukazovať takto, skôr
skutkami než slovami. Boh, ktorý je pôvodcom života, sa odovzdáva menej
prostredníctvom kníh a viac prostredníctvom svedectva života. On, ktorý, ako
píše evanjelista Ján, „je láska“ (1 Jn 4, 16), sa zjavuje prostredníctvom lásky. A čo
to znamená milovať? Nielen chcieť dobro a konať dobro, ale ešte skôr, od koreňa,
prijať, byť otvorenými pre druhých, dať im miesto, vytvoriť priestor pre druhých. To
znamená milovať od koreňa. (Marek Baran)

Svätý Otec František 14. septembra 2021 v Prešove
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Svätý Otec
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čeníci sú tí, ktorí dávajú, obetujú svoj
život. Okrem mučeníctva krvi existuje
aj mučeníctvo života, ktoré môže byť
niekedy ešte ťažšie, pretože je dlhodobým
procesom. Dávať život znamená milovať
v rozmere kríža. Preto Svätý Otec hovoril
o kresťanskom svedectve, ktoré však
často znehodnocujeme svojím zosvetštením a vlažnosťou. Tu sa môžeme zastaviť
a spytovať si svedomie, či sme až priveľmi neprebrali ducha tohto sveta, a to
v rôznych oblastiach svojho života. Ježiš
hovorí: „Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre
mňa, nájde ho.“ (Mt 16, 25) Strácať život
znamená stávať sa martýrmi – svedkami
Ježiša Krista. Svedectvo kresťana sa odvíja
od Ježišovho kríža, ktorý nestačí vyvesiť
ako zástavu, ale ktorý chce byť „čistým
prameňom nového spôsobu života“, povedal pápež František.
Tu nastáva problém. Je nám pohodlnejšie byť kresťanmi bez nového spôsobu
života. Slovami emeritného pápeža
Benedikta XVI. je náš krst „zabudnutá
sviatosť“. Dovolili sme, že v nás krstná
milosť akoby zakrpatela, stala sa neviditeľnou. Možno nie je iba naša vina, že
sme zatiaľ nedokázali odolať duchu tohto
sveta. Boli sme vychovávaní v prirodzenej
náboženskosti a mysleli sme si, že stačí
žiť v podstate starým spôsobom života,
len popritom chodiť do chrámu – možno
ani to nie; prijímať sviatosti, a možno ani
nie; ísť niekam na púť, pomodliť sa či „hodiť na seba kríž“, ako niekedy nevhodne
pomenujeme prežehnanie sa... Stali sme
sa obeťou sekularizmu, teda zosvetštenia,
doslova vlažní vo viere. Vidno rozvod
medzi tým, čo vyznávame, a tým, ako
žijeme. „Poznám tvoje skutky, že nie si
ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani
horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam
z úst. Lebo hovoríš: ,Som bohatý, zbohatol som, nepotrebujem nič‘ − a nevieš, že
si biedny, poľutovaniahodný, chudobný,
slepý a nahý.“ (Zjv 3, 15 – 17)
A pápež aj jasne pomenoval, čo znamená nový spôsob života. Je to život podľa
evanjelia, podľa blahoslavenstiev. Súčasťou slávenia svätej liturgie sú blahoslavenstvá. Verím, že aj vďaka tomu sa nám
stále viac dostávajú do mysle a do srdca,
aby inšpirovali nový spôsob nášho života.
Ale k tomu viac nabudúce.
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JEŽIŠOVA MATKA
OČAMI KORÁNU
»d Ján KRUPA

Mária, po arabsky Marjam, bola v časoch Mohamedovho
pôsobenia zaiste najznámejšou ženskou postavou
na Blízkom východe. Naprieč kultúrami a náboženstvami
bola známa ako Ježišova matka. Uctievali ju ako sväticu,
pannu, Bohorodičku a v niektorých nepravoverných
kresťanských skupinách dokonca ako bohyňu.
Moslimské pramene informujú, že v Mohamedových časoch bola ikona Márie
s dieťaťom Ježišom na rukách vystavená
v Kábe. A tak neudivuje, že Mária sa spomína aj v Koráne, pričom je tam jedinou
menom uvádzanou ženou. Korán venuje
Márii viac pozornosti ako Nový zákon.
O Ježišovej matke sa hovorí v šiestich
koránskych súrach, čiže kapitolách, v 38
veršoch (v chronologickom poradí od najstaršej súry: 19, 16 – 34; 23, 50; 21, 89 – 91;
3, 33 – 37. 42 – 47; 66, 11 – 12; 5, 75. 116).
K nim možno prirátať 33 koránskych
miest, na ktorých nachádzame Ježišovo
prímeno „syn Márie“, resp. „Máriin syn“.
Ako si všimol Martin Bauschke (Sohn
Marias, 2013), Mária sa spomína len
v súrach, v ktorých sa uvádza aj Ježiš, čo
svedčí o ich spätosti v Koráne. Čo sa v Koráne hovorí o narodení, detstve a znakoch
Božieho vyvolenia Márie (3, 33n), veľmi
silno pripomína to, čo sa o Márii rozpráva v novozákonných apokryfoch, najmä
v evanjeliách o Ježišovom detstve.

MÁRIIN PÔVOD
Za Máriinho otca je v Koráne označovaný
Imrán, teda biblický Amrám (Numeri
26, 59), ktorý bol otcom Mojžiša, Árona
a Mirjam. Mária je nazývaná „dcéra Imrána“, po arabsky bint Imrán (66, 12). Podľa
mena rodu, z ktorého pochádzala Mária, je
pomenovaná koránska súra 3: Imránov rod.
Meno Máriinej matky sa v Koráne neuvádza. Máriina matka sa spomína len opisne:
„Imránova žena“ (3, 35). V zhode s kresťanskou tradíciou je Máriina matka v islamskej
tradícii nazývaná Anna, resp. Hanna.

Aj Korán pozná najznámejší príbeh o Márii
a Ježišovi – príbeh Ježišovho narodenia.
Svoju najstaršiu verziu podáva v súre 19,
ktorá je nazvaná podľa Ježišovej matky: Mária. Popri do oči bijúcom označení Márie
za „dcéru Imrána“ nachádzame v príbehu
o Ježišovom narodení ďalšiu genealogickú
pozoruhodnosť – oslovenie Márie, „sestra
Árona“, po arabsky ucht Hárún (19, 28).
V kresťanskej tradícii sa nespomína nijaký Máriin brat. Moslimskí komentátori
Koránu špekulujú o Áronovej totožnosti.
Išlo azda o známeho Máriinho súčasníka
alebo príbuzného z toho istého kmeňa,
ako sa domnieva Tabarí († 923), alebo
skutočne o jej brata, ako uvažuje Thalabí
(† 1035)? Ibn Kathír († 1373) vo svojom
komentári odkazuje na hadít, teda
Mohamedov výrok, v zbierke Muslima,
podľa ktorého už Mohamed vysvetľoval
oslovenie „sestra Árona“ praxou Židov,
ktorí kládli mená svojich detí do vzťahu
s veľkými židovskými prorokmi alebo
zbožnými mužmi. Iní vykladači poukazujú na semitskú predstavu, podľa ktorej
potomkovia kmeňa boli považovaní
za súrodencov praotcov. V tomto zmysle
Muhammad Asad († 1992) vo svojej
knihe Die Botschaft des Koran (2015)
vysvetľuje, že podľa starobylého semitského jazykového úzu sa meno človeka
často spájalo s menom známeho predka
alebo zakladateľa kmeňovej línie. Takto
bol napríklad muž patriaci do kmeňa
Banu Tamin občas oslovovaný ako „syn
Tamina“ alebo „brat Tamina“. A keďže
Mária patrila do kňazskej triedy, a preto
pochádzala od Árona, Mojžišovho brata,
bola nazývaná „sestra Árona“.

Od tohto výkladu klasických a súčasných
moslimských komentátorov sa odlišuje
tvrdenie kresťanských teológov a neskôr
aj niektorých orientalistov (Buchmann,
Becker, Grimme), že Mohamed sa jednoducho pomýlil. Ježišovu matku si omylom
zamenil s Mirjam, ktorá je v hebrejskej
Biblii označovaná za Áronovu sestru
(Exodus 15, 20). Vytváranie obdobnosti
pri týchto dvoch ženských postavách
pochádza zo sýrskej kresťanskej tradície:
„Jedna Mária stála na brehu, pretože Mojžiš plával na vode, a jedna Mária porodila
Ježiša po tom, čo jej anjel Gabriel dal
prisľúbenie.“ (Afraat, † 345, Homília 21)
Podľa Martina Bauschkeho nemožno
hovoriť o zámene. Veď ani kresťanskí
teológovia netvrdia, že v Novom zákone
evanjelista Lukáš považuje Alžbetu, Máriinu príbuznú, za Mojžišovu súčasníčku,
keď ju označuje za „Áronovu dcéru“
(Lukášovo evanjelium 1, 5). Ďalší príklad
semitského jazykového úzu v Novom
zákone možno vidieť v oslovení Ježiša
„Dávidov syn“. Tvrdenie, že Mohamed si
omylom zamenil Máriu s Mirjam, prináša
so sebou ako dôsledok tvrdenie, že Ježiša
považoval za Mojžišovho synovca, teda
súčasníka. Aj keby sme akceptovali, že
Mohamed v ranom období svojho pôsobenia v Mekke, do ktorého spadá súra 19,
skutočne považoval starozákonnú Mirjam
a Ježišovu matku Máriu za jednu osobu,
toto nedorozumenie mohlo byť objasnené najneskôr v Medine. Lebo zo súr, ktoré
vznikli v Medine, jasne vyplýva, že Ježiša
poslal Boh, aby aktualizoval a pretvoril
medzi Izraelitmi dávnejšie zanedbávanú
Tóru, teda päť Mojžišových kníh (3, 50; 5,
46; 61, 6). Toto vylučuje súbežnosť Ježiša
s Mojžišom a takisto trvalé zamieňanie
Márie s Mirjam v Koráne. Podľa Martina
Bauschkeho sa treba skôr pýtať, či tu podsúvaná zámena vôbec niekedy existovala
a či netreba skôr predpokladať semitský
jazykový úzus, takže sa jednoducho myslí: Mária pochádzala z Áronovho pokolenia. Podľa Suleimana Mourada (Koran,
1989) stotožňovanie Márie s Amránovou
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dcérou a Áronovou sestrou nemá za cieľ
informovať poslucháčov Koránu o jej
priamom otcovi a bratovi, ale poukázať
na jej biblický pôvod.

MÁRIA, JEŽIŠOVA MATKA
Máriino meno sa v Koráne objavuje často
v spojení „[Ježiš], syn Márie“, resp. „Má
riin syn“ (2, 87. 253; 3, 35nn; 4, 157; 5, 17.
46. 72. 78. 110. 112. 114. 116; 9, 31; 19, 34; 23,
50; 33, 7; 43, 57; 57, 27; 61, 6. 14). Dodnes každý v islamskom svete vie, kto sa
myslí pod „synom Márie“, hoci sa Ježišovo
meno neuvedie výslovne.

MÁRIA, BOHOM VYVOLENÁ
„Boh si vyvolil Adama a Noema [Noacha],
a rodinu Abrahámovu, a rodinu Imránovu
spomedzi ľudí...“ – takto to formuluje
Korán (3, 33). Uvádzajú sa tu štyri mená:
Adam, Noach, Abrahám a Imrán.
Podľa islamského chápania je Adam
prvým prorokom. Dostali sa mu prímená
„otec ľudského rodu“ a „Boží vyvolenec“.
Noach – po ktorom je pomenovaná súra
71 – je v Koráne považovaný za prvého
proroka trestu (11, 36). S ním je uzavretá tá istá zmluva ako s Abrahámom,

I pinterest.com

V Koráne často používaná slovná kombinácia „syn Márie“ je nielen výrazom
úzkeho vzťahu medzi Ježišom a jeho
matkou, ale plní aj funkciu protikladu
ku kresťanskému označovaniu Ježiša ako
Božieho Syna. Synom Márie je Ježiš nazývaný aj na miestach (3, 45; 4, 157; 4, 171; 5,
17; 5, 72. 75; 9, 31), na ktorých je označovaný ako Mesiáš, po arabsky al Masih.
Na všetkých týchto miestach (s výnimkou
3, 45) sa odmietajú postoje, ktoré Ježiša
stavajú do rovnosti s Bohom, uctievajú
popri Bohu v Trojici alebo označujú ako
Božieho Syna.

Podľa Koránu je Abrahám základným vzorom pre všetkých
veriacich: „Učiním ťa vzorom
a príkladom pre ľudí.“ (2,
124) Abrahám je považovaný
za model veriaceho oddaného
Bohu. Abrahám je Bohom
vyvolený (2, 130) a správne
usmernený (3, 33). Korán
z neho robí Božieho dôverníka: „A Boh učinil Abraháma
blízkym sebe“ (4, 125), rovnako aj islamská tradícia. Korán
dokonca raz hovorí o svätom
spise, ktorý pochádza od Abraháma (87, 18 – 19).

Mária na islamskej ilustrácii

Vo vtedajšom jazykovom a kultúrnom
svete bila táto slovná kombinácia do očí.
Lebo Semiti vo všeobecnosti neuvádzali
ženy vo svojich genealógiách. Keď Korán
označuje Ježiša za „syna Márie“, toto označenie prezrádza svoj kresťanský pôvod:
v Novom zákone sa uvádza na jednom
mieste (Markovo evanjelium 6, 3), a ďalej
na štyroch miestach v apokryfnom arabskom evanjeliu a na pätnástich miestach
v apokryfnom sýrskom evanjeliu o Ježišovom detstve. Pochádza pravdepodobne
z Etiópie a mohli ho priniesť moslimskí
exulanti po návrate do Mediny, preto sa
neobjavuje v ranom (mekkskom) rozprávaní o Ježišovom detstve (19, 1 – 33).

Mojžišom a Ježišom (33, 7).
Je označovaný za „zjavného
varovateľa“ (11, 25; 71, 2),
„poctivého posla“ (26, 107)
a „Bohu poddaného a vďačného“ (17, 3). Božie poverenie
dané Noachovi sa kladie
do rovnosti s poverením daným Abrahámovi, Mojžišovi,
Ježišovi, dokonca so zjavením
daným Mohamedovi.

Do radu týchto vyvolených Božích
služobníkov patrí aj „pokolenie Imrána“,
z ktorého pochádzajú Mária a Ježiš. Ako
poukazuje Ludwig Hagemann (Maria,
2006), arabské sloveso istafa (vyvoliť) sa
v Koráne používa hlavne na vyjadrenie vyvolenia Božích poslov ako Božích služobníkov (27, 59; 35, 32) a anjelov (22, 75). Aj
zvláštne povolanie a omilostenie „pokolenia Imránovho“ je uvedené slovesom istafa
a, navyše, aj Mária je vyvolená Bohom:
„Hľa, anjeli povedali: ,Mária! Boh si ťa vyvolil a očistil a vyvolil si ťa spomedzi žien
tvorstva’“ (3, 42). Ako si Boh vyvolil veľké
postavy skorších generácií, tak aj Máriu
zo všetkých žien sveta. Dodatok „očistil
[ťa]“ je predpokladom pre Máriin pobyt
v chráme, po arabsky mihrab, o ktorom je
v Koráne reč krátko predtým. Koránom
preň kladená podmienka – ísť na modlitbu očistený/očistená (5, 6; 4, 43) je teda
pri Márii splnená. Náuku, že Mária bola
očistená ešte predtým, ako počala Krista,
pozná aj východná kresťanská tradícia.

MÁRIA ZASVÄTENÁ BOHU
Už pred narodením Máriu jej matka
zasvätila Bohu: „Hľa, keď Imránova žena
povedala: ,Pane môj, tebe som prisľúbila,
čo je v mojom lone, aby bolo zasvätené
tvojim službám. Prijmi to odo mňa, veď
ty všetko počuješ a všetko vieš’.“ (3, 35)
Táto modlitba Imránovej manželky so

sľubom, že svoje dieťa zasvätí Bohu,
veľmi pripomína pasáž z apokryfného
Jakubovho protoevanjelia: V nej Anna,
Máriina matka, po anjelovom zvestovaní
povedala: „Ako žije Pán, môj Boh, či už to
bude chlapec, alebo dievča, odovzdám ho
Pánovi, svojmu Bohu, a bude po celý svoj
život slúžiť jemu.“ (Jakubovo protoevanjelium 4, 1) Tento kresťanský text zas vykazuje paralely s modlitbou starozákonnej
Anny z Prvej Samuelovej knihy (1, 11).

MÁRIA SLOBODNÁ
OD HRIECHU?
Aj po pôrode sa Imránova manželka modlí: „... nazvala som ju Marjam. A dávam
ju pod tvoju ochranu i jej potomstvo
pred satanom vyvrhnutým.“ (3, 36) Podľa
Koránu je satan nepriateľom človeka (35,
6; 2, 168). Satan a jeho démoni sa pokúšajú ľudí prenasledovať, zviesť a uvrhnúť
do nešťastia (114, 1 – 5; 20, 117; 15, 39; 38,
82; 17, 62 – 64; 34, 20 – 21; 7, 15 – 18).
Na pozadí tohto učenia treba vnímať
modlitbu Máriinej matky na vyprosenie
ochrany proti diablovi pre svoju dcéru
a jej potomstvo. Podľa islamskej tradície
Mohamed k tomuto veršu vyhlásil: „S výnimkou Márie a jej syna sa každého dieťaťa, ktoré sa narodí, dotkne satan a tento
dotyk vedie k tomu, že dieťa vykríkne.“
Pokračovanie nabudúce.
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OČISTA OD NÁSILIA

Biblia a viera

JEDNOHUBKY
VIERY

Biblický príbeh v Knihe Genezis (6, 9 – 9, 19) je
duchovné podanie potopy vo svetle židovskej
viery. O potope sa zmieňuje až okolo šesťdesiat
záznamov starovekých civilizácií, ktoré môžu
voľne reflektovať koniec doby ľadovej alebo
iné masívne záplavy. Potopa bola v staroveku
aj metaforou konca národa či civilizácie. Nie
je vylúčené, že biblické podanie evokuje pád
Jeruzalema v roku 587 pred Kr. a záchranu zvyšku veriacich. Biblická správa sa sčasti zhoduje
s mezopotámskym eposom o Atrahasovi a najmä
s eposom o Gilgamešovi, v ktorom potopu prežil
hrdina Utnapištim so svojou ženou aj so zvieratami v korábe v tvare škatule. Obaja manželia
sa nakoniec stali nesmrteľní. V epose otravoval
bohov hluk ľudí, a ten sa stáva banálne smiešnym dôvodom potopy. V Biblii zapríčiní potopu
ľudské násilie a zloba, ktoré vychádzajú zo sŕdc
ľudí. Táto morálna príčina a iné originálne rozdiely biblického príbehu potopy oproti mýtickým
podaniam sa zhodujú s posolstvom početných
biblických textov, kde sa volá po potrestaní násilia, rešpektujú sa stravovacie pravidlá a Boh koná
v duchu zmluvy.
Príbeh je po literárnej stránke dômyselne zostavený a dá sa rozdeliť na trinásť odsekov, kde
prvých šesť odsekov zrkadlovito korešponduje
svojou tematikou s poslednými šiestimi, pričom
stredom príbehu je úryvok 7, 21 – 24, ktorý opisuje, ako život na zemi definitívne zahynul, pričom sa zachránil len Noe so zvyškom v korábe.
Na začiatku príbehu (6, 9 – 10) je aj genealogická
glosa o troch synoch Noema a stručný portrét
Noema: Noe bol najspravodlivejší a neobyčajne
bezúhonný muž medzi svojimi súčasníkmi,
viedol bohumilý život. Následne Boh videl (6,
11 – 12), že zem je skazená vinou násilia všetkých
ľudí. Preto Noemovi zaznievajú vo forme zmluvy
− prísľubu (hebr. berít) Božie pokyny na záchra-
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nu života zvyšku (6, 13 – 22), jednak v súvislosti
s výrobou archy v tvare kvádra, jednak o nutnosti
zadováženia jedla pre osádku v arche. V istom
momente má na Boží príkaz Noe s rodinou vstúpiť do korábu (7, 1 – 9) a vziať po sedem párov
z čistých zvierat a vtákov a po páre z nečistých.
Po siedmich dňoch sa začína potopa štyridsaťdňovým dažďom (7, 10 – 16), koráb je hermeticky
uzatvorený. Aktérmi potopy (7, 17 – 20) sú stúpajúce vody (hebr. majím sa spomenie až šesťkrát),
ktoré dominujú svetu 150 dní. Tak sa dosahuje
Boží plán (7, 21 – 24): život na zemi sa skončil, ale v korábe sa zachoval. Po kľúčovej vete:
„Boh si spomenul na Noema“ nastáva v príbehu
výrazný zlom (8, 1 – 5 ) a vody (štyrikrát spomenuté) začnú zrazu ustupovať a po 150 dňoch ich
upadania archa pristáva na vrchu Ararat. Potopa
sa definitívne končí (8, 6 – 14) a Noe otvára okno
korába, a robí prieskum, najskôr vysiela rituálne
nečistého havrana, ktorý poletuje tam a späť, ale
až keď vysiela po trikrát čistú holubicu, dostáva pozitívnu správu − tá sa po treťom odlete
už nevráti. Na Boží príkaz (8, 15 – 22 ) vystúpi
osádka z korábu a Noe z vďaky za záchranu
prinesie z čistých zvierat a vtákov prvú spontánnu obetu Bohu, ktorej príjemná vôňa pomyselne
utišuje hnev (hebr. áf označuje nos). V poeticky
ladenej stati (9, 1 – 7) zaznejú Božie pokyny pre
Noema pri obnovení života na zemi najmä cez
dvojitý príkaz o šírení života vo svete (1, 28) a aj
tu sa pokyny opäť týkajú jedla a rešpektu života
v staroveku výlučne viazaného na krv. Život
treba chrániť zvlášť pri človeku, ktorý je stvorený
na Boží obraz (porov. 1, 26 – 27). Nasleduje Boží
prísľub viac nezničiť zem (9, 8 – 17). Tu sa až
sedemkrát cituje zmluva. Znamením zmluvy so
svetom bude dúha, ktorá má Bohu pripomenúť
jeho prísľub neničenia. Príbeh uzavrie genealogická glosa (9, 18 – 19). (Jozef Jančovič)

ÔSME BOŽIE PRIKÁZANIE (1)
Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Pod
toto prikázanie nespadá, samozrejme, len zákaz
krivého, falošného svedectva v akomsi procesnom
zmysle slova, čo považujeme za jedno z najvážnejších
prestúpení tohto prikázania, ale v prvom rade je to výzva
na hľadanie, poznanie a prežívanie pravdy.
Ľudia by nemohli spolunažívať, keby si vzájomne nedôverovali, t. j. keby si navzájom nehovorili pravdu. Čnosť
pravdivosti dáva teda spravodlivo druhému, čo mu patrí,
zachováva pritom správny stred medzi tým, čo a komu
treba povedať, a medzi tajomstvom, ktoré treba zachovať:
zahŕňa teda v sebe aj čestnosť a diskrétnosť, musí byť aj
v súlade so spravodlivosťou a láskou.
Najpriamejším previnením proti pravde je lož. Klamať
znamená hovoriť alebo konať proti pravde s cieľom uviesť
iného do omylu. Závažnosť klamstva sa posudzuje podľa
povahy pravdy, ktorú deformuje, podľa okolností, podľa

Juraj Gradoš
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úmyslu toho, kto sa jej dopúšťa, a podľa
škôd, ktoré utrpeli tí, ktorí sú jej obeťou.
Previniť sa proti pravde môžem aj nerozvážnym posudzovaním, ohováraním a osočovaním, teda tvrdeniami, ktoré sú v rozpore
s pravdou a ktoré poškodzujú dobré meno
druhých, a dávajú príležitosť na mylné úsudky o nich. Protipólom osočovania je aj opačné prehrešenie sa proti pravde, ktoré však
rovnako vytvára mylný úsudok o osobách.
Ide o každé také slovo alebo správanie, ktoré
lichotením, pochlebovaním alebo povoľnosťou povzbudzuje a utvrdzuje druhého v jeho
zlých skutkoch a v jeho skazenom správaní.
Aj chvastanie alebo vystatovanie sú previnením proti pravde – vytvárame totiž mylný
úsudok o sebe samom. (vladyka Cyril)
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rozhovor

KTO SPIEVA,

DVAKRÁT SA MODLÍ
»d Michal Onderko nml.

Tento výrok sv. Augustína ste už určite počuli.
A nie je to len fráza. Veď už žalmista nás vyzýva:
„Spievajte Bohu, spievajte...“ (Ž 47, 7) Zvlášť pre náš
byzantský obrad je spev nevyhnutnou súčasťou.
Máme nádherné mukačevské prostopinije a tradíciu
chrámových zborov. Ale žiaden spev by nevyznel
v plnej kráse, keby tam nebol niekto, kto by ho
viedol. O dirigovaní, kantorovaní a inom sme sa
rozprávali s pani Luciou Lovašovou, dirigentkou
Katedrálneho zboru sv. Cyrila a Metoda v Košiciach
a čerstvou držiteľkou ceny Fra Angelico, ktorú mnohí
poznáte ako dirigentku zboru pri návšteve Svätého
Otca v Prešove.
Možno hneď tak zhurta. Aké to bolo dirigovať
zbor na liturgii so Svätým Otcom?

Lucia Lovašová
(45) pochádza zo
Sečovskej Polianky.
Je absolventkou
košického
konzervatória
v odbore hra
na husliach.
Na Univerzite
Mateja Bela
vyštudovala hudobnú
pedagogiku. Pracuje
ako pedagogička
na základnej umeleckej
škole. Je dirigentkou
Katedrálneho zboru
sv. Cyrila a Metoda
v Košiciach. Je vydatá,
má dvoch synov
a dcéru.

Mala som veľké obavy, lebo som si uvedomovala, že
nás sleduje celý svet, že spievame v neprirodzenom
prostredí za podmienok, na aké nie sme zvyknutí.
Bola som si vedomá toho, že bez úplnej koncentrácie, flexibility, vzájomnej dôvery a rešpektu to
nezvládneme. Stále som si však pripomínala, že je
to tak ako vždy − o modlitbe. Všetky obavy, stres
a napätie sa rozplynuli v okamihu príchodu Svätého
Otca, z ktorého vyžaroval nesmierny pokoj, pokora
a nefalšovaná radosť, čo som v danom okamihu pocítila aj ja. Pokoj, že to zvládnem, pokoru, že sa idem
modliť, a radosť, že tu môžem byť. A ak Svätý Otec
ukáže zboru zdvihnutý palec − ten pocit sa nedá
opísať. Bolo to najväčšie uznanie, akého sa nám ako
zboristom a mne ako dirigentke doposiaľ dostalo.
Myslím, že vravím za všetkých, ak poviem, že to
bol nádherný duchovný a umelecký zážitok. Mňa
osobne sa najviac dotkla skladba Krestu tvojemu.
Za týmto výsledkom je kvantum práce, ktorú nevidno. Ako prebiehala príprava na túto slávnosť?
Príprava bola náročná už len tým, že sa začala
počas letných prázdnin a trvala viac ako dva mesiace. Spojiť spevákov, ktorí nie sú profesionáli a sú
zvyknutí na istý spôsob práce vo vlastnom zbore so
svojím dirigentom, bolo veľkou výzvou. Ale verila

som, že všetci máme spoločný cieľ, pre ktorý každý
urobí maximum. Touto cestou im chcem zo srdca
poďakovať za dôveru, rešpekt, flexibilitu a námahu,
pretože obetovali nielen svoj čas, ale všetky náležitosti spojené s dochádzaním na skúšky. Moja veľká
vďaka patrí p. Márii Šandorovej, dirigentke Zboru
sv. P. P. Gojdiča z Vranova nad Topľou-Čemerného,
ktorá bola v tejto príprave mojou veľkou oporou.
Vráťme sa do minulosti. Čo vás priviedlo k liturgickému a zborovému spevu?
Pochádzam zo Sečovskej Polianky, kde bol v čase,
keď som vyrastala, duchovným otcom úžasný a láskavý, svojmu poslaniu celým srdcom oddaný kňaz
Augustín Leukanič. Nielenže bol veľmi dobrým
spevákom, ale kládol aj dôraz na kultivovaný spev
v chráme. Sám nacvičoval zbor, kantorov a neúnavne k tomu motivoval deti a mladých. S touto
farnosťou sú spojené aj moje kantorské začiatky,
kde som sa za pomoci otca Augustína a starších
kantorov postupne oboznamovala s liturgickými nápevmi, ale aj so spevmi večierne, utierne
a rôznych pobožností. Vo farnosti som najprv
spievala v detskom, neskôr v mládežníckom zbore,
ktorý som istý čas aj viedla. A tak nielen zásluhou
rodičov, ktorí ma podporovali v tejto záľube, ale aj
vďaka neustálemu povzbudzovaniu od otca Augustína, ktorý mi stále hovorieval, že hudba je niečo,
čím sa dá oslavovať Boh a robiť radosť iným, som sa
rozhodla pre štúdium hudby.
Košický zbor ste začali dirigovať veľmi mladá
a určite to nebolo jednoduché. Povedzte nám
niečo o svojich začiatkoch v zbore.
V tom čase, na jar 1995, som mala osemnásť rokov
a bola som v maturitnom ročníku štúdia hry
na husliach na košickom konzervatóriu a s dirigovaním miešaného zboru som nemala žiadne skúsenosti. Bola som tam vyslaná pánom profesorom
Milanom Kyjovským na zastupovanie dirigenta,
ktorý odišiel na tri mesiace študovať do zahraničia.
Až neskôr som si uvedomila, na čo som pristúpila.
Čakala som na farskom dvore, nevedela som, kam
mám ísť, až kým sa ma jeden zo zboristov neujal
slovami: ,,Dievčatko, na koho čakáš?” Po mojej
odpovedi, že ma poslali dirigovať zbor, sa na mňa
prekvapene pozrel, široko sa usmial a odviedol ma
do miestnosti, kde čakalo množstvo prekvapených
tvárí a nedôverčivých pohľadov spevákov, ktorí boli
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odo mňa starší a oveľa skúsenejší. Okrem zboristov, ktorí ma postupne zasväcovali do fungovania
tohto spoločenstva, mi v získavaní nových poznatkov z oblasti dirigovania, skladby a hudobnej teórie
nesmierne pomohol košický hudobný skladateľ
Peter Škvarenina, ktorý v tom čase okrem toho, že
pre zbor skomponoval viacero skladieb, v ňom aj
spieval. Vedenie zboru som úplne prebrala v roku
1996 a odvtedy sme si prešli viacerými zábavnými,
ale aj smutnými situáciami, osobnostnými krízami
(keď som mala pokušenie odísť) aj úspechmi
(uznanie v rámci Cirkvi, na koncertoch doma
i v zahraničí). Ale myslím si, že postupne sa z nás
aj vďaka neoceniteľnému vkladu zakladateľa zboru
otca Vojtecha Boháča, dirigenta Šimona Marinčáka, mnohých kňazov a podporovateľov, vďaka
modlitbe množstva dobrých ľudí vyformovalo
úžasné spoločenstvo veriacich, pre ktorých je spev
záľubou, no predovšetkým prejavom spoločnej
modlitby, obety a služby Bohu a Cirkvi.
Okrem zborového spevu sa podieľate aj
na kantorských kurzoch a notovaní prostopinija.
Z akých zdrojov čerpáte pri znotovávaní?
Úprave prostopinija sa v Košickej eparchii venuje tím
ľudí zložený z kňazov a laikov hudobníkov. Postupne upravujeme a notujeme nápevy podľa potreby,
aktuálnosti (schválenia nových textov), pričom sa
usilujeme o určitý kompromis medzi pôvodnou melódiou a zákonitosťami slovenského jazyka. Našimi
zdrojmi sú predovšetkým irmologiony autorov ako
napr. Štefan Papp, Bokšai-Kočan, Bobák, v ktorých
sú zaznamenané nápevy z nášho územia, a popritom je našou snahou zachovať aj originálne nápevy,
ktoré zatiaľ neboli oficiálne znotované, a s odchýlkami sa šírili iba ústnym podaním.
V chrámoch to niekedy vyzerá, akoby kantor
spieval sám, ľudia často nechcú spievať a je
núdza aj o mladých kantorov. Aké problémy
vnímate v tejto oblasti vy a čo by sa pre to dalo
urobiť?
Ako viem, deficit spevákov pociťujú farnosti nielen
v kantorovaní, ale aj v speváckych zboroch −
v detských, mládežníckych aj vo veľkých chrámových. Určite je rozdiel medzi dedinou, sídliskom
a mestom. Tento jav je v spoločnosti badateľný aj
v iných hudobných telesách. Pravdepodobne je
to odraz dnešnej rýchlej doby. Myslím si však, že
okrem farností a cirkevných spoločenstiev by možnosti na oboznámenie sa s liturgickým a zborovým

spevom mohlo ponúkať aj naše cirkevné školstvo,
kde sa môže vytvárať priestor nielen na spevokoly, ale aj semináre zaoberajúce sa problematikou
kantorovania, ktoré by ponúkali nielen výučbu
spevu rôznych nápevov, ale aj jeho techniky, základy hudobnej teórie a liturgiky, a tým pripravovali
kantorov do praxe. A ak kantor spieva sám? Príčin
môže byť viacero. Kantorom na kurzoch hovorím,
že kantor nemá v speve s ľuďmi bojovať, ale viesť
ich. Jeho prejav má byť kultivovaný, aby ich svojím
spevom nerušil pri modlitbe. Mal by sa podľa
potreby pripravovať a byť v neustálej interakcii
s kňazom v osobnostnej aj hudobnej sfére.
V mnohých farnostiach sa vyvinuli osobitné
nápevy, resp. udržali staré, ktoré však výmenou
generácií zanikajú. Ako vnímate túto rôznorodosť, mali by sme sa usilovať ju zachovať alebo
sa skôr snažiť o jednotnosť?
Byzantský obrad je nesmierne bohatý a oplýva
rozmanitosťou nápevov. Podľa môjho názoru by
ich bolo určite treba v danom regióne zachovať.
Na druhej strane by bolo vhodné nájsť určitý spôsob, ako kvôli veľkým celoeparchiálnym slávnostiam istú jednotnosť docieliť. Možno by bolo správne začať tým, aby základné nápevy spievali všetci
kantori rovnako, aby sa podobne ako v Liturgii sv.
Jána Zlatoústeho, ktorá je v základných nápevoch
zjednotená v rámci celého Slovenska, do spevu
ľudu mohol zapojiť každý veriaci.
Okrem toho, že sa venujete dirigovaniu a kantorovaniu, učíte hru na husliach, ste súčasťou
sláčikového kvarteta a v minulosti ste pôsobili
v Štátnej filharmónii. Čo vám dáva hra na husliach?
Je neoddeliteľnou súčasťou môjho života, venujem
sa jej už od svojich siedmich rokov. Je to činnosť,
ktorá mi prináša radosť a uspokojenie, prostredníctvom nej som sa naučila trpezlivosti a pokore.
A na záver − aká je vaša obľúbená zborová
skladba?
Nemôžem spomenúť iba jednu. Sú také, ktoré som
si obľúbila hneď od prvého počutia, a potom také,
ktorých krásu som objavila až postupne pri ich
dirigovaní. Viaceré ma dokázali rozplakať pre svoje
dokonalé spojenie textu a melódie. Naposledy to
bola skladba Michaela Azovskiča Chvalite imja
Hospodne pre ženský zbor.
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Lucia Lovašová pri
dirigovaní spojeného
zboru počas piesne
Zhliadni, ó, Mária
pred slávnostnou
pápežskou svätou
liturgiou na sviatok
Povýšenia svätého Kríža
14. septembra 2021
v Prešove. Spojený
zbor pozostával
z Katedrálneho
zboru sv. Cyrila
a Metoda v Košiciach,
Chrámového zboru bl.
Pavla Petra Gojdiča
z Vranova nad
Topľou-Čemerného
a niekoľkých členov
zborov z Prešova
a Lipian.

&º
VIETE, ŽE...
Hymnus Svetlo tiché
(Φῶς
Φῶς Ἱλαρόν),
Ἱλαρόν ktorý
spievame na večierni,
je najstarším známym
kresťanským hymnom mimo biblických
textov. Prvýkrát bol
zaznamenaný v zbierke
apoštolských konštitúcií
z konca 3. storočia. Už
svätý Bazil Veľký (330
– 379) o ňom hovorí
ako o váženej tradícii
v Cirkvi, dokonca je
vraj taký starý, že si už
nikto nepamätá, kto ho
napísal.

ikona

drevo-info.ru
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BOHORODIČKY
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Pri ikonách sa stretávame s tým, že môžu
byť vyhotovené v rôznych formách a podobách, či už farbami, na dreve, plátne,
kove, skle, či omietkach pri nástenných
maľbách. Realizujú sa aj kameňmi pri
mozaikách. Stretávame sa aj s tým, že
môžu byť ako rytiny na kove či kameni.
Zriedkavo vyrezávané z dreva či kameňa
na spôsob sôch, skôr typické pre prostredie západu. Takou je aj táto divotvorná
ikona (soška).
Gidlianska (Gideľská) ikona Bohorodičky – po rus. Гидлянская (Гидельская)
dostala svoje pomenovanie od mestečka
Gidle v Poľsku, v Lodžskom vojvodstve,
len 13 km severne od Čenstochovej. Podľa
prameňov a tradície našiel túto divotvornú ikonu Bohorodičky v lete 1082
miestny obyvateľ Ján Čeček (Czeczek)
počas orby na poli. Voly, s ktorými oral,
zrazu z ničoho nič kľakli na kolená
a odmietali pokračovať v práci. Vtedy
Ján objavil kamennú sošku Bohorodičky
s dieťaťom Kristom v náručí. Nájdenú
ikonu, ktorá žiarila tajomným svetlom, odniesol sedliak do svojho domu
a vložil do truhličky. Ale na druhý deň

miestny kňaz Peter Volpkaj, ktorý
vybral z truhličky sošku Božej
Matky, ktorú poumýval, a touto
vodou potrel oči slepej rodine, ktorá
sa uzdravila. Ikonka bola prenesená do miestneho Kostola sv. Márie
Magdalény a umiestnená vo svätyni,
ale čoskoro ju premiestnili na pole,
na miesto nájdenia, kde na pamiatku Gidlianskej ikony postavili drevený stĺp (tradícia stavania prícestných
kaplniek v podobe stĺpov je v Poľsku
rozšírená), ktorý sa zachoval až
do dnešných dní.
V roku 1615 Anna Dombrovská,
majiteľka panstva, pod ktorého
správu patrila aj obec Gidle, túžila
pre Gidliansku ikonu postaviť
kamennú kaplnku. Na túto úlohu
sa podujali dominikánski mnísi, ktorí v krátkom čase kaplnku
postavili. V rokoch 1624 a 1636 im
boli darované rozsiahle pozemky,
vďaka čomu mohla byť v následných
rokoch postavená Bazilika Zosnutia
Bohorodičky, posvätená v roku 1656,
v ktorej bola umiestnená aj divotvorná Gidlianska ikona Bohorodičky.

»d Milan GÁBOR
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sa kamenná ikona Bohorodičky objavila
na tom istom mieste, kde ju deň predtým
počas prác sedliak našiel. O tomto náleze
i zázračnom premiestnení ikony upovedomil Ján ostatných obyvateľov obce.
Na mieste zjavenia sa ikony bol najprv
postavený drevený stĺp, na ktorom bola
kamenná ikona umiestnená. Neskôr, keď
obyvatelia postavili kaplnku, bola ikona
premiestnená do tohto sakrálneho priestoru. Od toho času sa prostredníctvom
ikony Božej Matky začali diať zázraky.
Kamenná ikona s názvom Gidlianska
(Gideľská), sa v súčasnosti nachádza
v mestečku Gidle, v kostole rehole bratov
dominikánov.
Poľskí bádatelia datujú zjavenie sa ikony
do obdobia okolo roku 1516. História
nájdenia samotnej ikony, ako aj meno Ján
Čeček, ktorý ikonu našiel, sa vo všeobecnosti zhoduje s ruskými písomnými
prameňmi. Doplňujúce poľské bádanie
ozrejmuje, že sedliak, ktorý ikonu našiel,
keď ju ukryl v dome, oslepol. Podľa
iných zdrojov oslepli aj členovia rodiny.
Na prosbu istej zbožnej obyvateľky obce
prišiel do príbytku rodiny Jána Čečeka

Pre zaznamenávanie a posudzovanie
zázrakov Božej Matky učinených po modlitbách pred jej divotvornou ikonou bola
s požehnaním arcibiskupa Gnezneského
ustanovená komisia, pričom do roku 1700
bolo zaznamenaných a potvrdených 31
zázrakov. Zázraky sa dejú aj v súčasnosti,
v roku 2004 a 2005 bolo zaznamenaných
desať takýchto zázrakov, čo potvrdzujú
aj ďakovné kamenné doštičky na stenách
baziliky.
19. augusta 1922 sa uskutočnila slávnostná korunovácia ikony, ktorá zobrazuje
z kameňa vyrytú postavu Bohorodičky vo
veľkosti deväť centimetrov, ktorá na ľavej
ruke drží obnažené dieťa Krista. Ikona sa
v súčasnosti nachádza v Bazilike Zosnutia
Presvätej Bohorodičky, v rámci ktorej bol
v južnej bočnej lodi postavený prestol,
na ktorom je v drevenej schránke pod
sklom vystavená na verejnú úctu. Každoročne v prvú májovú nedeľu sa ikona zo
schránky vyberá a umýva vo víne, ktoré
má potom liečivú moc. Svoju liturgickú
pamiatku slávi divotvorná Gidlianska
ikona Bohorodičky 3. marca.
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Decembrové úmysly apoštolátu modlitby
Dopraj nám milosť, aby sme sa dobre a dôstojne pripravili na sviatok Tvojho
Syna.
Pane, utíš všetky hrôzy sveta, aby každé dieťa usínalo v bezpečí a pokoji.
Dopraj a požehnaj pokoj všetkým ľuďom dobrej vôle.

Príhovor

najd. O .

Ordinára

Znovu budeme sláviť sviatky Spasiteľovho narodenia. Pre všetkých kresťanov
sú to sviatky najkrajšie a najradostnejšie. Aby sme posvätný vianočný čas naozaj
mohli krásne a radostne prežiť, nestačí si to iba priať, treba sa na to aj du
chovne dôkladne pripraviť. Jedným zo závažných prostriedkov je naša vrúcna
modlitba. Pripomínam výrazné slová a myšlienky z jednej našej cirkevnej pred
vianočnej modlitby.

ADORÁCIA
Adorácia sa začína písmenom A, ale
zvyčajne nepatrí medzi typy modlitby,
ktoré by sme praktizovali ako prvé. Keď
však chceme mať skúsenosť Božej lásky,
je múdre ju na prvé miesta posunúť.
Ten, kto sa adorácii venuje dlhšie, prežíva istý typ tajomného vzťahu s Ježišom.
Adorácie sa vôbec nemusíme obávať.
Nemusíme sa pri nej namáhať ani robiť
niečo špeciálne. To špeciálne v nás
urobí Ježiš. On uvidí to, čo my sami
nedokážeme vidieť, zostúpi tam, kam
my sami nevieme zostúpiť, a uzdraví to,
čo žiaden lekár nedokáže uzdraviť. Ten,
kto sa rozhodne prijať eucharistického
Ježiša, odchádza obdarovaný darmi,
ktoré nie sú z tohto sveta.
Aby sme dokázali tieto dary prijať,
spočiatku je dobré prísť na adoráciu,
ktorú kňaz vedie modlitbami, ktoré
nám pomôžu napojiť sa na Boží hlas.
Mnohokrát sa v prostredí moderovanej
adorácie naše srdce otvorí a zacíti lúč
svetla, ktoré doň preniká. A zatúži aj
po tom, aby toho nezvyčajného svetla
bolo viac…
Okrem moderovanej adorácie je tu aj
možnosť osobne vyhľadať vyloženú
Eucharistiu a prežiť požehnaný čas
plný ticha, pokoja a svetla.
Ako to môže vyzerať?
Prvým a nevyhnutným krokom je darovať Ježišovi čas. Vyčleniť si ho tak, ako
si ho vyčleňujeme na nákupy, na návštevu, na stretnutie s inou osobou.
Teraz sa ideme stretnúť priamo s Božím
Synom.
Ale namiesto toho, aby sme hneď začali rozprávať, je múdre sa najprv stíšiť.
Stíšiť svoje myšlienky, pocity, plány,
túžby. Táto fáza nie je taká jednoduchá,
ako na prvý pohľad vyzerá. Pomáha

Juraj Gradoš

predstava, že sme prišli pred Božiu tvár
a stojíme tu chrbtom k svetu a tvárou
k Bohu. Nerobíme nič, len stojíme (sedíme). Zabúdame na to, čo je za nami,
a pozeráme na toho, kto je pred nami.
Odchádzame zo sveta svojich rozvírených myšlienok a smerujeme inam.
K nemu. Ako? Možno aj tak, že sa zamyslíme: „Pane, ako je možné, že keď
ty si všade, ja som vždy niekde inde?“
Práve preto, lebo sme niekde inde, túžime ho stretnúť, aby sme aj my boli tam,
kde je on. Po mnohých rokoch viem,
že nemusíme cestovať a hľadať ďaleko.
Stačí, keď zostúpime do svojho srdca.
Potrebujeme sa stretnúť so sebou, so
svojím hlbokým ja, lebo tam prebýva
aj on.
Keď sme konečne pri svojom srdci,
otvárame dvere. Sebe i jemu. Sebe, aby
sme našli, čo je schované. Jemu, aby
videl to, čo ani my sami nevidíme. Môžeme si predstaviť, ako Ježiš vchádza
do nášho srdca, ale je natoľko diskrétny, že sa nad ničím nepohorší a k ničomu nepovie nevhodné slovo.
Preto mu teraz bez strachu odovzdávame svoj život. Môžeme si predstaviť, že
ja, šofér svojho auta (svojho vlastného
života), si sadnem na miesto spolujazdca a ponúknem Ježišovi, aby šoféroval
on. Teraz môžeme pokojne zotrvávať
v odovzdanosti a nechať, nech on robí,
„čo chce“.
Verím, že to, čo chce on, je to najlepšie,
čo potrebujem ja. Na konci stretnutia
zistím, že môj Boh mi dal lásku, dal mi
nádej, že môžem zas žiť...
A keď počas adorácie nič necítim? Aj
to je v poriadku, lebo eucharistický
Ježiš nás premieňa, aj keby sme pred
ním zaspali… (Renáta Madzinová)

VIANOCE nie sú len sviatkami
pokoja, radosti a lásky, ale i sviat
kami upomienok. Spomienok najsviatočnejších, často neopakovateľ
ných a nikdy nezabudnuteľných. V
podmanivo kúzelnom svetle stromčekových svvečok premietaš nevy
počítateľnú hodnotu života, ktorý
„Teba teraz prosíme, dobrotivého Vládcu, ako nehodní sluhovia, teba, ktorý
zo svojej mnohonásobnej a pestrej
si vzal na seba naše hriechy, prijmi svojich služobníkov, ktorí sa k tebe utiekajú
krásy štedro dával, ale i bezohľad
v pokání, ako si prijal Petra, ktorý ťa zaprel a vzápätí horko oplakal svoj
ne bral.
hriech. Prijmi ich slzy a vzdychy ako plačúcej hriešnice, ktorá svojimi slzami
VIANOČNÝ ČAS v súmraku kaž
umyla tvoje nohy a vlasmi ich poutierala. Prijmi ich obrátenie k tebe, ako si
dého kalendárneho roku je krátlza
prijal lotrovo vyznanie na kríži a láskavo si mu povedal: „Ešte dnes budeš so
chvíľa, v ktorej Ti vďačné spo
mienky všetko vracajú, aby si pre
mnou v raji.”
túto malú chvíľku, znovu nadobu
Prijmi ich, dobrotivý Bože, keď činia pokánie za svoje hriechy a ľutujú ich.
dol vedomie túžby po dobrote, po
Prijmi túto ich bolesť a utrpenie pre svoje sväté bolesti a utrpenie. . . Daj, aby
koji a kráse. Ak Ti pripomína z
minulosti bohatstvo Mastných doj
žili v svätosti a pravde a zachovávali tvoje prikázania a plnili tvoju svätú
mov, pre prítomnosť a budúcnosť
vôľu.
zdôrazňuje zasa veľké poslanie: ne
Znovu a znovu ťa, Vládca, pokorne prosíme, prijmi do svojho milosrdenstva
vzdávať sa stratám a nezúfať nad
časom minulým len preto, že sa
pôst, modlitby a hlboké poklony svojich služobníkov a veriacich v tieto sväté
nevráti a nevráti to, čo nám vzal.
dni, ktoré ti prinášajú ako príjemné kadidlo ľúbeznej vône a odmeň ich svojimi
MALI B Y SME SA VIACEJ tešiť
bohatými darmi.”
na túto skutočnosť. V časovom do
V
tomto duchu zameraná príprava na najkrajšie a najradostnejšie sviatky sahu dotýka sa tichým predvianoč
v roku prinesie iste svoje bohaté duchovné ovocie. Prajem z úprimného srdca
ným klopaním dverí nášho srdca.
Kľúč spomínania ich znovu otvorí a
našim obetavým kňazom i milým veriacim, aby aj tohoročné sviatky Božieho
sprístupní neoceniteľné bohatstvo,
narodenia posilnili ich srdcia pevnou vierou, radostnou nádejou a všetko pre
ktoré tam uložilo naše detstvo, mla
máhajúcou láskou!
dosť, dni, mesiace a roky, o kto
o. J á n H I R K A
rých môžeme hovoriť iba v čase
minulom.
SPOMÍNAŤ znamená aj nezabú
dať. Nech tohoročné vianočné spo
mínanie obostrie spokojný úsmev
i zmierujúca slza nad tým všet
kým, čo kedysi ostrou hranou od
chodu dotklo sa nášho srdca. Spo
mínajme na to, čo bolo a nezabú
dajme na to, čo je a čo bude. To,
čo bolo krásne v našom živote —
vrátia spomienky. To, čo je a bude
raz krásne, zabezpečí nám naša
vlastná dobrá vôľa a obrodené od
hodlanie: pochopiť a uvedomelo
uskutočňovať najhlbší zmysel sviat
ku Spasiteľovho narodenia. Vždy,
všade a všetkým! Spomeňme na to
pri vianočnom stromčeku a neza
budnime, že najlepší spôsob ako
uchovať v našej pamäti i v srdci
hodnoty dobra , pokoja a krásy spo
číva v tom, že ich budeme stále
obnovovať novými a ďalšími!
Dr. E.

K o rb a

TRIEZVO
O ZÁZRAKOCH
V súčasnej epoche rozvoja vedy a nebývalého pokroku nie je ľahké veriť v zázrak.
Nazývame ním obyčajne neobvyklú
udalosť, prípad alebo znamenie, ktorým
Boh akoby chcel upútať pozornosť ľudí
na svoju prítomnosť.
Za naším zrakom sa toho deje v prírode
i v našom osobnom živote dosť. Žaluď vyrastie v mohutný strom, nádherný kvet sa
premení na sladké ovocie, ľudský plod sa
formuje v tele matky... To všetko sú zázraky, aj keď sú to javy skutočne každodenné
a všedné. Ak sa však stane, že nevidiaci
v zlomku sekundy nadobudne zrak, ak
sa končatina v okamihu uzdraví, hnisavá
rana zacelí..., to sú skutočnosti, ktoré zhrňujeme pod význam slova zázrak. Avšak
ani takýto zázrak nenarúša poriadok vecí
vo svete. Keď zachytíme kameň, ktorý
mal spadnúť a niekoho poraniť, zákon
váhy a voľného pádu sa tým nezrušil. Aj
človek môže svojimi zásahmi a činmi
usmerňovať vývin vecí. Zásah schopného
chirurga môže takmer s určitosťou oddialiť smrť pacienta. Prečo by teda, keď ľudia
prosia Boha, nemohol on zakročiť?
Okrem toho môže Boh zasahovať v náš
prospech aj bez nášho pričinenia. A možno i vo svojom živote sme zažili a pocítili
priam zázračný zásah Boží, záchranu,
usmernenie vývinu udalostí, navrátenie
zdravia v ľudsky beznádejnom stave.
V každom prípade sú takéto udalosti
mocným svedectvom blízkosti Božej,
potvrdením jeho všemohúcnosti a mimoriadnej pozornosti. (Š. U. Petrák, Slovo
6/1972, s. 10)
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Biblia

Kain zabíja Ábela

I pinimg.com

úvodných kapitolách podobne stretávame s príbehom, ktorý približuje konflikt
dvoch bratov − Kaina a Ábela.

KAIN A ÁBEL
»d Ľuboš PAVLIŠINOVIČ

Pri sledovaní športového zápasu, kde nastupuje naša
slovenská reprezentácia proti reprezentácii Českej
republiky, môžeme často počuť, ako komentátori
s obľubou identifikujú tento súboj ako „bratovražedný“.
Robia to s odvolávaním sa na spoločnú históriu národov.
Človek však môže až s údivom sledovať, ako prívlastok
bratovražedný postupom času zľudovel, až sa stal
súčasťou bežnej komunikácie.
Pri pohľade na históriu ľudstva je zrejmé,
že ide o príbehovú schému, ktorá je
človeku veľmi blízka, a preto sa s obľubou
využíva a má prominentné miesto v mytológii a tradícii jednotlivých národov
a náboženstiev. Či už ide o príbeh bratov
Romula a Rema, zakladateľov mesta

Rím, súboj egyptských bratov Anubisa
a Bata, či Shakespearov príbeh o bratskej
nevraživosti Edmunda a Edgara z jeho
veľkolepého diela Kráľ Lear. Súboj dvoch
súrodencov akoby odjakživa priťahoval pozornosť ľudstva. Sväté písmo nie
je žiadnou výnimkou, a tak sa v jeho

Tento biblický príbeh nachádzame vo
štvrtej kapitole Knihy Genezis. Pri čítaní
akéhokoľvek Božieho slova je dôležité
všimnúť si kontext, v ktorom sa konkrétny text nachádza. V tomto prípade
príbeh Kaina a Ábela nasleduje po tom,
ako Boh vyhnal ich rodičov Adama a Evu
z raja, čím ilustruje okamžitý efekt pádu
do hriechu. Celá štvrtá kapitola Knihy
Genezis tak podáva náhľad na to, ako
vyzeral život mimo rajskej záhrady.
Prvý verš štvrtej kapitoly Knihy Genezis
výrazne ohraničuje nový príbeh a podáva
základné informácie o hlavných postavách. Dozvedáme sa, že Eva počala a porodila syna Kaina, pričom hovorí: „Získala
som človeka od Pána.“ Je zaujímavé, že
svojho prvorodeného syna pomenováva matka a nie jeho otec Adam. Tento
element môže odzrkadľovať pozostatok
matriarchátu, ktorý v čase formovanie
týchto tradícií ustupoval neskoršiemu
zvyku pomenovávania potomkov otcom.
Druhou dôležitou informáciou je postavenie Kaina ako prvorodeného. Svätopisec nás tak pripravuje na dominanciu
prvorodeného syna, ale nasledujúce verše
ukazujú prekvapujúci zvrat a opak nášho
očakávania. Vo všeobecnosti si môžeme
všimnúť, či už v osobách Kaina a Ábela,
Izáka a Izmaela, či Jakuba a Ezaua, že
prvorodení si v príbehoch Knihy Genezis
nepočínajú najlepšie.
Ďalší verš hovorí, že Eva opäť počala
a porodila syna Ábela. Biblický text zvyčajne hojne využíva symboliku, ktorá sa
odzrkadľuje aj v menách postáv, pričom
výnimkou nie je ani príbeh o Kainovi
a Ábelovi. Meno Kain môže mať svoje
korene v hebrejskom slove qanah, ktoré
znamená získať alebo stvoriť. Svätopisec
využíva hru so zvukmi a týmto spôsobom
odkazuje na slová matky Evy: „Získala
som (qanithi) človeka od Pána.“ Meno
Ábel sa pravdepodobne viaže k hebrejskému slovu hebel, ktoré znamená dych
alebo para. Tento termín sa často využíva
v hebrejskej poézii na opísanie pominuteľnosti ľudského života. Na tomto
mieste preto predznamenáva krátkosť
a pominuteľnosť Ábelovho života, ale
okrem toho podčiarkuje aj pominuteľnosť
a ničotnosť ľudského života vo všeobecnosti v kontexte myšlienky z predchá-

SLOVO

Boh prijíma Ábelovu obetu, na Kaina
a jeho obetu však nezhliadol. Prečo bola
jedna obeta prijatá a druhá nie? A ako to
dokázal Kain rozpoznať? Ide o otázky,
ktoré biblickí komentátori a exegéti riešia
odnepamäti. Hypotetických odpovedí
je neúrekom. Neprijatie Kainovej obety
mohlo súvisieť s jeho predispozíciou
či nižšou kvalitou jeho obetných darov.
Niektorí to vysvetľujú aj tým, že Ábel priniesol krvavú zvieraciu obetu, ktorá bola
preferovanejšia než obeta poľných plodov.
Všetky tieto pokusy o vysvetlenie Božieho
rozhodnutia však strácajú pôdu pod
nohami v mlčaní Svätého písma. Preto aj

V piatom verši sa do centra pozornosti
dostáva Kain a jeho reakcia plná hnevu
a sklamania. Kain do tejto chvíle neurobil
nič zlé, je na rovnakej úrovni ako Ábel
a biblický text v ničom nenaznačuje, že
by bola Kainova osoba predurčená na zlý
skutok. Práve naopak, siedmy verš zvýrazňuje Kainovu slobodu, ktorá symbolizuje možnosť voľby a slobodu každého
človeka. Boh sa prihovára Kainovi, chce
ho priviesť k zamysleniu sa a sebaskúmaniu, pričom mu ponúka možnosť konať
dobro alebo nechať sa pohltiť vášňami
a zlom.
Kain nedokázal ovládať svoju hriešnu
žiadostivosť, naopak, nechal sa ňou
ovládnuť, napadol svojho brata Ábela
a zavraždil ho. Zvyšok príbehu vo veršoch
9 až 16 je Kainovým súdnym procesom.
Môžeme si všimnúť, že táto scéna pripomína scénu z Gn 3, 9 – 24 po prvotnom
páde Kainových rodičov Adama a Evy
do hriechu. Týmto spôsobom sa zvýrazňuje dezolátny vplyv hriechu. Nová generácia opakuje chyby tej predošlej, hriech
tak prechádza skrze dejiny ľudstva. Ako
v prípade prarodičov, aj v tomto príbehu

Moderný farmár

I freepik.com

FARMÁR
PROTI
PASTIEROVI
Príbeh o farmárovi Kainovi a pastierovi Ábelovi je zaujímavý aj z hľadiska špecifikácie ich živobytia. Podľa
jednej z teórií nie je táto rozdielnosť
jednotlivých povolaní náhodná.
Môže totiž odzrkadľovať skutočné
napätie medzi farmármi a pastiermi,
teda dvomi skupinami ľudí, ktoré
žili rozličným spôsobom života.
Na pozadí tohto bratovražedného
príbehu sa tak môže odohrávať dlhotrvajúci konflikt medzi usadenými farmárskymi kmeňmi a putujúcimi nomádskymi pastiermi.

je prvou časťou vypočúvanie, nasleduje
odsúdenie, zmiernenie trestu a vyhnanie.
Pozornosť upúta slovná výmena medzi
Kainom a Bohom. Kain hľadá milosť
u Darcu života. Vrah sa bojí, aby nebol
zavraždený. Uvedomenie si vlastnej viny
ide ruka v ruke s prejaveným milosrdenstvom. A tak Pán dáva Kainovi znak,
ktorý mu zabezpečuje Božiu ochranu.
Príbeh je ukončený. Vina bola potrestaná,
ale prekvapujúco aj vinník sa stretáva
s milosrdenstvom.
V situácii Kaina sa možno pravidelne
ocitáme aj my. Boh možno nenapĺňa naše
očakávania, neodpovedá na modlitby
a prosby – nezhliada na obetu. A tak
sa nenápadne začíname porovnávať s inými a pomaličky sa nám do srdca zakráda
závisť či prílišná sebaľútosť. Je preto dôležité uvedomiť si, že Boh má unikátny plán
s každým jedným človekom. Kain a Ábel
sa zdali v naoko rovnakej pozícii, a predsa
Božie konanie a rozhodnutie bolo v oboch
prípadoch odlišné. Boh koná v živote každého človeka osobitným spôsobom, vo
svojom čase a na mieste, ktoré si vyberá,
hoci je to často ťažko vysvetliteľné. Úloha
človeka však spočíva len v jednom − chrániť svoje srdce pred hriešnymi vášňami,
pretože ako hovorí 7. verš, pri dverách
neustále číha hriech a túži po človeku.
Našou povinnosťou je však panovať nad
hriechom. To je imperatív tohto príbehu.
Každý jeden z nás je pánom nad svojimi
činmi. A tak ako Kainovi, aj nám Boh
neustále dáva slobodu rozhodnúť sa.

I freepik.com

Rozdielne zamestnanie jednotlivých postáv však nie je v centre pozornosti. Hlavným prvkom, ktorý upútava pozornosť
čitateľa, je obeta, ktorú prinášajú Bohu.
Kain a Ábel priniesli obetu z produktu
svojej práce, či už to boli poľné plodiny
v prípade roľníka Kaina, alebo prvotiny
z najtučnejších oviec v prípade pastiera
Ábela. Príbeh nehovorí o žiadnej rivalite
alebo nepriateľstve, nič nenasvedčuje
tomu, že by mal byť jeden preferovaný
a druhý diskriminovaný. Božia reakcia
však prináša zvrat v celom príbehu.

my máme odolať akémukoľvek nutkaniu
vysvetliť toto Božie rozhodnutie. Odmietnutie Kainovej obety nie je odôvodnené,
je však nevyhnutným predpokladom
celého príbehu. Cieľom svätopisca nie
je vyriešiť otázku, prečo Boh nezhliadol
na Kainovu obetu, ani to, ako to mohol
Kain rozpoznať. Svätopisec upriamuje náš
pohľad na to, čo sa dialo potom.

Novodobý pastier

dzajúcej kapitoly „prach si a na prach sa
obrátiš“. Biblický text ďalej poukazuje
na zamestnanie, resp. obživu hlavných
postáv. Kain bol roľník, teda obrábal zem,
a Ábel bol pastier, doslova strážca oviec.
Táto informácia nadväzuje na pridelenie
práce človeku z Gn 2, 15, kde človek dostal
na starosť obrábať a strážiť záhradu.
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Liturgia

OBEDNICA
»d Juraj DANKO

Názov obednica má skôr ľudový pôvod,
a ako sme čítali vyššie, viaže sa na obed.
I keď sa tu až tak nemyslí na jedlo, ale
na poludnie. To napovedá o liturgickom
čase slávenia. Typikony kladú obednicu
po šiestej alebo deviatej hodinke.
Stretávame sa však ešte s jedným
pomenovaním – izobraziteľnaja, teda
predobrazujúca, podľa úvodných žalmov.
Obednicu to veľmi vystihuje, lebo sa
modlí vtedy, keď sa neslávi svätá liturgia,
a tak ju vlastne predobrazuje.
Pôvod tejto bohoslužby by sme našli
u anachoretov, teda pustovníkov, ktorí
žili počas týždňa samostatne vo svojich
kéliách roztrúsených po púšti. V nedeľu však prichádzali do monastierskeho
chrámu na spoločné slávenie liturgie.
Počas týždňa sa modlili, okrem iného, aj
modlitby, ktoré svätú liturgiu pripomínali, pri ktorých prijímali Eucharistiu. Niečo
na spôsob dnešnej služby vopred posvätených darov, ktorá sa po stáročiach vrátila
do liturgického života našich farností.
Postupne sa forma týchto modlitieb
ustálila a stala sa súčasťou cirkevného
(modlitbového) pravidla v byzantskej tradícii, ktorú k nám priniesli sv. Konštantín
a Metod. Oni sami sa ju iste modlili, keďže v tých časoch sa svätá liturgia neslávila
každodenne, ako je to dnes.

ŠTRUKTÚRA
Keďže obednica je „pripomienka“ slávenia
Eucharistie, aj jej štruktúra je jej dosť
podobná. Istý duchovný otec v krátkosti
charakterizoval obednicu slovami: kňaz
a kantor spievajú podobne ako na svätej

liturgii, akurát sa kňaz nemodlí tiché
modlitby.
Obednica sa štandardne začína zvolaním
Požehnaný Boh náš..., ktoré kňaz prednáša od prestola. Nasleduje veľká ekténia
a predobrazujúce žalmy (102 a 145), ktoré
je dobré podľa možnosti prednášať celé.
K nim sa pridáva hymnus Jednorodený
Synu. Nasledujú blaženstvá, ku ktorým
je dobré pripojiť tropáre z príslušného
kánona z oktorichu alebo miney. Takto
by sa to, mimochodom, malo spievať
i na svätej liturgii vždy, keď sú predpísané
blaženstvá.
Nato si kňaz oblieka felón (ak ho ešte
nemá oblečený), otvára cárske dvere
a pri zvolaní: Vnímajme, pokoj všetkým,
premúdrosť vnímajme... požehná ľud.
Nasleduje prokimen, čítanie z apoštola
a evanjelia. Po úpenlivých prosbách sa recituje Symbol viery, Oslab, odpusť a prepáč, Bože a Otče náš. Po zvolaní môže
kňaz pridať prosebnú ekténiu z utierne,

nasleduje Dôstojné je, Nech je požehnané
Pánovo meno s 33. žalmom a zakončuje sa
prepustením.
Toto je však iba základná schéma v prípade, že modlitbe predsedá kňaz. Je totiž
ešte ďalších päť iných situácií, ktoré túto
štruktúra menia. Ak sa modlí tzv. mirjanskim činom, teda modlia sa ju veriaci
sami bez kňaza, vtedy vynechávajú časti
vyhradené kňazovi, napr. evanjelium.
V prípade, že sa obednica modlí pred
liturgiou s večierňou, neobsahuje prokimen, čítania ani Symbol viery. Podobne je
to 23. decembra a 4. januára, vtedy sa však
Vyznanie viery nevynecháva.
Aj pôstne obdobia, hlavne Svätá štyridsiatnica, vtláčajú svoju pečať do štruktúry obednice a vytvárajú dve posledné
schémy. Pred službou vopred posvätených darov sa slúži tak, že sa začína až
blaženstvami, ku ktorým sa pridávajú
slová kajúceho lotra Pane, spomeň si...,
pričom sa robia poklony až po zem. Nasleduje Zbor svätých s veršami, Vyznanie
viery, Oslab, odpusť a prepáč, Bože a Otče
náš. Čtec prednáša kondaky podľa predpisu, po ktorých je Modlitba sv. Efréma
Sýrskeho s poklonami a všetko ako pri
hodinkách až po prepustenie. A začína sa
služba vopred posvätených darov.
Posledná schéma je identická s predošlou, ibaže sa zakončuje už poklonami sv.

I youtube.com

Čítať tento titulok vo svetskom časopise, čo by som si
asi pomyslel? Najskôr by to evokovalo niečo spojené
s hlavným jedlom dňa – obedom. Paradoxne, hoci je tento
názov odvodený od obeda, netýka sa jedla, ale modlitby.
A hoci nie je práve najznámejšia, ide o liturgickú modlitbu,
teda bohoslužbu.

Rodinná modlitba obednice
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Efréma Sýrskeho, po ktorých sa začína
večiereň. Takto sa obednica modlí v pôstnych dňoch, keď sa neslúži svätá liturgia
ani služba vopred posvätených darov.

SYMBOLIKA
Veľký význam v nej majú predobrazujúce
žalmy. Tie, ako píše Simeon Solúnsky,
predobrazujú Kristovo vtelenie a všetky
dobrá, ktoré sme cez neho prijali.
Dôležitú úlohu tu zohrávajú blaženstvá. Tie sa pripájajú k predobrazujúcim
žalmom ako odpoveď evanjelia na starozákonný text. Teda ako sa predobrazy a proroctvá naplnili v Ježišovi Kristovi. Veď, ako
píše sv. Germán, blaženstvá opisujú Kristove námahy a diela, ktoré vykonal a zavŕšil
na zemi počas života medzi ľuďmi.
Obsah týchto blaženstiev podľa sv. Germána spočíva v tom, že sám Pán sa v nich
prestavuje ako jediný blažený, kvôli nám
chudobný, tichý, majúci čisté a pokorné
srdce, jediný spravodlivý a podľa spravodlivosti lačný a smädný, oplývajúci
milosrdenstvom, štedrý, svätý, nepoškvrnený, pôvodca a šíriteľ pokoja, pokoj sám
v sebe, podľa prirodzenosti Boží Syn, skutočne prenasledovaný pre spravodlivosť,
nespravodlivo ponížený, za nás trpiaci
kvôli sláve svojho Otca a našej spáse,

a predsa naplnený radosťou. Pre modliaceho sa sú svedectvom, že kto pestuje
tieto cnosti, toho poteší sám Pán.
Pri blaženstvách ešte spomenieme tropáre, ktoré by sa k nim mali stále pripájať.
Tie sa vyberajú iba z tretej a šiestej piesne
kánona. Aj to má hlboký symbolický význam. Tretia pieseň je inšpirovaná modlitbou prorokyne Anny (matky Samuela)
a predstavuje neplodnosť Cirkvi, ktorá sa
stala plodonosnou. Šiesta pieseň obsahuje Modlitbu proroka Jonáša – predobraz
pochovaného a vzkrieseného Krista.
To všetko nám spolu ukazuje Cirkev
neplodnú a bez života. Tá však Ježišovým
príchodom začala rozkvitať a spasiteľným
utrpením, smrťou a vzkriesením na tretí
deň prináša plody až doteraz.

CHOLERA A PANDÉMIA
Hoci to tak nevyzerá, obednica bola dôležitou súčasťou modlitbového života nielen
pre mníchov. Osobitne aktuálna bola v čase
prenasledovania Cirkvi, keď Božiemu ľudu
bolo upierané právo účasti na verejných
bohoslužbách v chráme. Takto prinútení sa
modlili tajne, zväčša v ranných hodinách,
a až potom prestierali stôl.
Aj v časoch epidémií nabrala na význame.
V niektorých prípadoch sa zachovali aj

usmernenia cirkevnej vrchnosti. Prvý
prešovský biskup Gregor Tarkovič počas
epidémie cholery odporučil nahrádzať
svätú liturgiu obednicou. Tú sa mal modliť kňaz spolu s veriacimi v chráme. V prípade priaznivej situácie mal predniesť aj
kázeň a podať Eucharistiu.
A z nedávnych čias? Veriaci z mojej
farnosti mi spomínali, že ešte pred
niekoľkými desaťročiami sa bežne pod
vedením kantora obednicu modlili. Bolo
to v prípade, že kňaz nemohol prísť.

A ČO DNES?
A to môže byť krásna inšpirácia pre nás.
Počas mojej pätnásťročnej kňazskej služby som už viac ráz zažil, že som nemohol
poslúžiť Božiemu ľudu. Či už to bola choroba, snehová kalamita, spadnutý strom
cez cestu, problémy s autom... V takýchto
nepredvídateľných situáciách môže práve
obednica nájsť znova miesto v našich
spoločenstvách.
O pandémii koronavírusu ani nehovorím.
Technika nám síce umožnila dostať slávenia cez obrazovky do našich domovov,
ale o koľko viac požehnania by priniesla
spoločná modlitba obednice v rodine –
domácej cirkvi.
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Vladyka Hopko na Šumiaci

vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli
do neba odchádzať.“ (Sk 1, 11)

JEŽIŠ, KTORÝ

SA VZNIESOL
DO NEBA, BUDE

MOJÍM HOSŤOM
Po štyridsiatich dňoch Ježiš pozval svojich najbližších, to znamená svoju matku
a apoštolov, požehnal ich a vzniesol sa
do neba. Čím vyššie sa dvíhal, tým viac videl túto zem, po ktorej chodil a na ktorej
pracoval. Každé miesto mu pripomínalo
nejakú udalosť. Betlehem – tu sa narodil;
Nazaret – práca; Jordán – tu bol pokrstený; Genezaretské jazero... – ó, koľko ráz
na ňom kázal z loďky; rozličné dediny,
mestá – robil zázraky, učil; Olivová hora
– krvou sa potil; Golgota – jeho smrť...
Na čo sa len pozrel, všetko mu pripo-

mínalo iba to dobré. Nebolo ani jedno
miesto, ktoré by mu pripomínalo hriech
alebo najmenšie zlo... Nakoniec ho zakryli oblaky. Apoštoli ho už nevideli a Ježiš
zázračným spôsobom odišiel do svojho
večného kráľovstva, kde ho privítali
s veľkou slávou ako Krista Kráľa, víťaza
nad smrťou.
Apoštoli uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, ale potom prišiel anjel a povedal
im: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás

Ježišu, oslávený, nebeský, ty si sa vzniesol
do neba, a na slová kňaza si znova zišiel
na oltár, a pod spôsobom chleba a vína
prichádzaš ku mne, aby si bol mojím
hosťom.
Vitaj, nebeský hosť! Ďakujem ti za tvoj
príchod z nebeskej slávy! Ó, Ježišu, snažím sa ti pripraviť dôstojný príbytok, ale
prosím ťa, pomôž mi. Doplň to, čo som
nemohol urobiť, aby bolo moje srdce čo
najčistejšie, aby bolo čím viac naplnené
láskou... Urob si príbytok, aby bol aspoň
trocha podobný nebu, aby si sa dobre
cítil... Pozdvihni ma, aby som ťa so živou
vierou, nádejou a láskou vedel privítať...
Príď, Ježišu, príď, pretože často musím
myslieť na nebo a na to, že ma o tom
poučíš.
Príď, Ježišu, pretože môj deň bude
šťastný iba vtedy, keď zavítaš do môjho
srdca. Bez teba aj jeden deň je stratený
deň... Daj mi tú milosť, aby som mohol
vždy dôstojne prijímať. Ľutujem všetky
hriechy, ktorými som ťa urazil, a sľubujem rozhodné polepšenie.
Čakám ťa, príď, Ježišu, príď ku mne, lebo
chcem byť raz v nebi. Amen.
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás.
Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák;
krátil J. Gradoš)

OSOBNOSTI

VIKTOR MIHALIČ (1907 – 1972)
Otec Viktor Mihalič sa narodil 16. júla 1907
v Hrabovčíku v kňazskej rodine. Popri rodisku študoval v Prešove, kde bol po skončení teológie vychovávateľom. V roku 1933
sa oženil s Margitou Vojtovičovou, ktorá
bola podobne ako jeho matka z kňazskej
rodiny. 19. februára 1933 prijal v prešovskej
katedrále z rúk vladyku Pavla kňazstvo
a nastúpil do farnosti Livov. V Lukove, kde
pôsobil od roku 1937, ho zastihla pravoslavizácia. Jeho pôsobenie v pastorácii bolo
výrazne poznačené jeho veľmi dobrým

srdcom. Napriek tomu, že jeho otec nielen podpísal prestup,
ale stal sa aj prvým michalovským pravoslávnym biskupom
(je pochovaný v prešovskej gréckokatolíckej katedrále), to dva
roky vytrvalo odmietal. Koncom roka 1952 štátna moc zasiahla
i proti nemu, a tak sa po Vianociach vysťahoval na Moravu,
kde pôsobil ako skladník až do odchodu na Slovensko v roku
1960. Tu ostal verný tejto profesii. V roku 1968 sa však pre vek
i zdravie nevrátil do pastorácie, ale vypomáhal nielen v Košiciach, ale po celom východnom Slovensku. Zomrel v nemocnici
26. februára 1972. Pohrebné obrady vykonal 1. marca 1972 otec
biskup Vasiľ Hopko a jeho telo uložili na verejnom cintoríne
v Košiciach. (Juraj Gradoš)
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IRENEJ LYONSKÝ
» Ján KRUPA

a Sväté písmo sa navzájom podporujú
a objasňujú, pretože majú ten istý pôvod
a ten istý obsah, teda nie sú v protiklade,
ako tvrdili gnostici.

Cirkev mala v Irenejovi veľmi zdatného
predstaviteľa v polemike proti špekuláciám gnostických heretikov. S Irenejom
sa zrodí teológia ako organická vízia
založená na Svätom písme a viere Cirkvi.
S Irenejom sa presadia základné princípy
pre každú teologickú diskusiu: normatívny charakter Svätého písma; jeho vzťah
s Tradíciou, a teda cirkevnosť teológie.
Argumentovať proti gnostikom len
Svätým písmom je nepostačujúce. Ak sa
biblický text berie abstraktne, možno
ho vykladať rozmanito. Gnostici skresľovali jeho význam podľa svojej osobitnej ezoterickej vízie. Naopak, Irenej je
presvedčený, že Sväté písmo – a tu sa
myslí predovšetkým Nový zákon – nemožno oddeľovať od kolísky jeho vzniku,
ktorou je apoštolské kázanie uchovávané
v živej Tradícii Cirkvi. Apoštolská Tradícia

Apoštolská tradícia je jediná, pretože obsah
viery je vždy totožný, napriek rôznorodosti jazykov a kultúr.
Apoštolská tradícia je pneumatická.
Vskutku nie je to odovzdávanie zverené
schopnostiam viac-menej učených ľudí,
ale Božiemu Duchu, ktorý neustále
osviežuje a omladzuje Cirkev, teda robí
ju plodnou na mnohoraké charizmy. Pre
Ireneja sú Cirkev a Duch nerozluční.

Pravidlom pravdy v praxi je náuka, ktorá
sa odovzdáva krstnou katechézou a má
formu Symbolu viery, ktorý sa skladá
z troch článkov trojičnej viery v Otca,
Syna a Svätého Ducha.

Predmetný a normatívny obsah viery
Irenej nazýva pravidlo pravdy alebo
viery. Zdrojom tohto učenia je Kristus,
od ktorého ho prijali apoštoli, a potom

I artsandculture.google.com

Irenej písal po grécky, čo znamená, že
v tej dobe lyonské cirkevné spoločenstvo
tvorili prevažne grécko-ázijskí prisťahovalci. Zachovala sa latinská verzia
Irenejovho najvýznamnejšieho diela Odhalenie a vyvrátenie falošnej gnózy, ktoré
je známejšie pod názvom Proti herézam.
V staroarménskej verzii máme Irenejov
krátky katechetický výklad kresťanskej
viery Demonštrácia apoštolskej pravdy.

Apoštolská tradícia je verejná, nie súkromná
alebo tajná. Viera, ktorú vyučuje Cirkev, je
prijatá od apoštolov a Krista. Neexistuje
žiadne iné tajné učenie vyhradené pre
elitu.

Kostol sv. Ireneja v Lyone

Narodil sa okolo roku 130 v Smyrne (dnes
Izmir v Turecku). Tam spoznal Polykarpa,
žiaka apoštola Jána. V roku 177 nachádzame Ireneja ako presbytera cirkvi v Lyone
(Galia). Tam potom nastúpil na biskupskú katedru po umučenom Potinovi. Nie
je známy dátum ani spôsob Irenejovej
smrti, hoci tradícia ho vyhlasuje za mučeníka (okolo roku 202). V byzantskom
obrade sa Irenejova pamiatka slávi
23. augusta.

Keď Irenej polemizuje s tajným charakterom gnostickej tradície a upozorňuje
na jej rôznorodý a protichodný výsledok,
ide mu predovšetkým o ilustráciu pravého konceptu apoštolskej Tradície, ktorý
môžeme zhrnúť do troch bodov:

ho odovzdali Cirkvi. Hoci možno čoraz
viac chápať toto učenie, nie je náležité ho
meniť, pretože je vždy to isté: „Keďže viera je len jedna a vždy tá istá, ani ten, kto
dokáže o nej veľmi dobre hovoriť, ju neobohacuje, a ani ten, kto je málo schopný
v hovorení o viere, ju neochudobňuje.“
(Proti herézam 1, 10, 2)Záruka verného
odovzdávania tohto učenia je daná:
nadprirodzene pomocou Svätého Ducha,
ktorý žije a pôsobí v Cirkvi; historicky
neprerušenou postupnosťou biskupov,
ktorí, počnúc apoštolmi, dostali spoľahlivú charizmu pravdy, za predpokladu,
že sa neodlúčia od matky Cirkvi. V tejto
súvislosti Irenej uvádza Rímsku cirkev,
ktorá spočíva na kázaní apoštolov Petra
a Pavla, ako nepostrádateľný referenčný
bod apoštolskej Tradície.
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Varovanie

viazaným len na prianie niečo získať
alebo utiecť pred nejakou neosobnou
silou, ktorej sa bojí. Podobne to platí aj
o sviatostnom úkone, pokiaľ je chápaný
automaticky a len ako vec, bez správneho
ponímania Boha a samotnej sviatosti.

REŤAZOVÉ
MODLITBY
»d Antónia HAĽKOVÁ

„V priebehu nasledujúcich šesťdesiatich
sekúnd sa prestaň venovať tomu, čo práve
robíš, a modli sa k Panne Márii. Stačí
sedemkrát povedať Zdravas´ Mária...
Potom pošli túto správu ďalším desiatim
ľuďom a o chvíľu sa budú modliť stovky
a tisíce ľudí. Ak miluješ Boha a nehanbíš
sa zaňho, pošli túto správu ďalej.“ „Ahoj,
tvoríme reťaz tisíc modlitieb za chorých
na rakovinu. Nechaj všetko tak a ihneď
sa pomodli túto modlitbu... Ak ti záleží
na šťastí iných, pošli túto výzvu ďalším
deviatim ľuďom. Nepretrhni túto reťaz,
aby mohli byť ľudia uzdravení.“
Asi každý z nás už dostal nejakú reťazovú správu s výzvou o modlitbu, či už
vo forme esemesky, e-mailu, prípadne si
našiel leták v poštovej schránke. Čítame,
že táto správa obsahuje naliehavú prosbu
o modlitbu a treba ju obratom poslať ďalej, aby sa nestalo niečo zlé. Niekto správu
zahodí, niekto nekriticky koná podľa
pokynov, ktoré správa obsahuje. Často sa
stáva, že po odignorovaní správy prichádzajú myšlienky nepokoja: „Asi som to
mal odoslať, čo ak sa mojou vinou niekto
neuzdraví? Čo ak ma Boh potrestá? Možno sa Boh nahnevá, že som neposlúchol.
Čo ak sa mi stane niečo zlé?“
Ako správne rozlišovať reťazové správy s modlitbovou výzvou? Dôležité je

pozrieť sa na formu a obsah danej správy.
Manipulatívna správa pôsobí naliehavo
a vytvára tlak: „Všetko nechaj tak a modli
sa, hneď teraz sa modli, a pošli správu
ďalej...“ Reťazová správa v závere obsahuje
priamu alebo skrytú vyhrážku, napríklad:
„Ak túto správu nepošleš ďalej, znamená to, že sa hanbíš za Boha“ alebo: „Ak
sa nepomodlíš a nepošleš výzvu ďalej,
do niekoľkých dní ťa postihne nešťastie“.
Tu si treba uvedomiť, že strach nie je
posolstvom od Boha, a teda ak je správa
motivovaná strachom, adresát nie je povinný na ňu reagovať a posielať ju ďalším
ľuďom.
V prípade, že človek pripisuje väčšiu moc
vonkajším znakom náboženského úkonu
alebo spôsobu, akým sa vykonáva, než
samotnému Bohu a jeho milosti, ktorá
v nich pôsobí, hovoríme o magickom
prístupe k modlitbe. Tento prístup vedie
k strachu a úzkosti. Človek má strach
z toho, že ak sa mu nepodarí vykonať
úkon presne podľa inštrukcií, jeho účinok
nenastane. Pastiersky list toskánskych
biskupov ozrejmuje, že pôvod mágie nie
je v rozume, ale v cite, a preto môže dôjsť
aj u veriaceho človeka k rozpolteniu.
Rozumom si je vedomý toho, že koná
kresťanské gestá, v ktorých pôsobí Boh
a jeho milosť. V rovine citu môže byť to,
čo v ňom účinkuje, magickým postojom,
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Je pravdou, že pri modlitbe a sviatostiach
treba dodržať aj určitú vonkajšiu formu,
ale to najdôležitejšie je postoj srdca, viery
a dôvery v Boha. V prípade reťazových
správ ide často o prehnaný alebo falošný kult, ktorý je v pravom zmysle slova
poverou. Úkony nábožnosti sa v tomto
prípade rátajú na čísla, napríklad: „Musíš
sa túto modlitbu pomodliť sedemkrát
a poslať ju ďalším siedmim ľuďom.“ Pri
povere sa kladie dôraz na počet, čas,
miesto alebo spôsob, akoby bol Boh
obmedzený ľudskými možnosťami. Jednoducho povedané, v prípade takýchto
reťazových správ dochádza k degradácii kresťanskej modlitby na pohanskú.
Pohania boli presvedčení, že musia svoje
božstvo uspokojiť množstvom darov,
obiet, krásnymi slovami. Rovnaký postoj
môže prejaviť aj kresťan, keď sa nazdáva,
že Boha možno uspokojiť, ba až prinútiť
k činu len množstvom modlitieb alebo
obiet. „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako
pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre
svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte
ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv,
ako by ste ho prosili.“ (Mt 6, 7 − 8)
Reťazové správy je nutné odlíšiť od modlitebných reťazcov, kde sa jednotlivci
alebo celé spoločenstvo dohodne a rozdelí
si tzv. modlitebné stráže, pričom jedna
nadväzuje na druhú, a tak sa vytvorí reťaz
nepretržitej modlitby, ako je napríklad
celodenná adorácia alebo živý ruženec.
V prípade, že sa stane niečo vážne, niekto
je hospitalizovaný po ťažkej autonehode
alebo niekoho čaká dôležitá skúška, či
rozhodnutie, rozposielanie hromadnej
správy priateľom a známym s prosbou
o modlitbu môže byť veľmi efektívne.
Takéto správy sú však pozvaním, nevyhrážajú sa nešťastím a človek, ktorý ich
zdieľa, sa slobodne a bez strachu rozhoduje pre modlitbu. Prosme si od Svätého
Ducha dar rozlišovania, aby sme nežili
vo výčitkách, v strachu a neslobode, ale
aby sme naplno a s dôverou žili svoj vzťah
s Bohom, ktorý nás bezhranične miluje
a dáva nám dobré veci v správnom čase.

príbeh

DETAILY JEHO
TVÁRE A RÚK
»d Jozef BODNÁR

Návšteva svätého Jána Pavla II. v Prešove
pred dvadsiatimi siedmimi rokmi vpísala
do životnej kroniky mňa ako miestneho umelca jednu nezmazateľnú stopu.
V ten deň, 2. júla 1995, keď do Prešova
zavítal pápež Ján Pavol II., som pre veľkú
zaneprázdnenosť s odlievaním sochy
do sadry pre budúcu realizáciu úplne
zabudol na jeho prítomnosť v našom
meste. Pomocný štukatér, ktorý mi
mal prísť pomáhať, neprišiel a ja som
mal zrazu hluchý telefón. Ako som bol
v zasadrovaných montérkach, odišiel som
z ateliéru na Jarkovej ulici zatelefonovať
mu z najbližšej telefónnej búdky, ktorá
bola vtedy pred obchodným domom Rozvoj. Ako natruc ani tá nefungovala. Ale
spomenul som si, že aj pri recepcii hotela
Dukla na Hlavnej ulici je verejný telefónny automat. Išiel som po pravej strane
po chodníku smerom ku gréckokatolíckej
katedrále, kde som zbadal zhromaždený
dav ľudí. Bol som skoro pri nich a stále
som si nič z pamätných udalostí toho dňa
neuvedomoval, skôr som predpokladal,
že tadiaľ pôjde delegácia nejakého politika a ľudia ho chcú vidieť, lebo tam boli
policajti a usmerňovali ich. Keď som sa
tam pokúsil prejsť na druhú stranu cesty

smerom k hotelu Dukla, policajti aj mňa
zatlačili od cesty smerom do davu, a vtedy
nastala pre mňa tá zvláštna a pamätná
chvíľa.
Na moment sa predo mnou ľudia troška
rozostúpili a ja som zbadal upretý pohľad
pápeža Jána Pavla II. Vtom akoby niečo
povedal a zrazu som zacítil uchopenie
ruky troma prstami. Bol to síce moment,
ale pre mňa nezabudnuteľný a krásny.
Na to nastúpil do papamobilu, ktorý
prešiel na druhú stranu cesty a pomaly,
požehnávajúc ľudí pokračoval smerom ku
Kostolu sv. Mikuláša. S pocitom prekvapenia som kráčal po chodníku povedľa
jeho auta až k evanjelickému kolégiu, kde
medzi parkom so sochou Immaculaty
auto zabočilo a pápež zostúpil. Čakali ho
tam nejakí ľudia, ja si pamätám len evanjelického biskupa Jána Midriaka a myslím, že aj gréckokatolíckeho biskupa
Jána Hirku, s ktorými sa pápež pomodlil
na rohu pred pomníkom na spomienku
na Carraffove jatky. Ako sa tam jemne
zhrbený so zopätými rukami modlil,
pozeral som sa na neho zboku, namiesto
fotoaparátu a mobilného telefónu, ktoré
u nás vtedy ešte neboli, som vlastnými
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očami „odfotil“ každý detail jeho tváre
a rúk. Po krátkom čase zase nastúpil
do papamobilu a odišiel k mestskej športovej hale, kde slávil akatist a prijal ľudí.
To som však videl až neskôr v televízii zo
záznamu.
Keď som potom odchádzal do ateliéru,
rozmýšľal som, ako to, že sa dotkol akurát
mojej ruky a či ten jemný pohyb jeho pier
v tej chvíli nebol vyslovením nejakého
slova, mnou nepočutého... Neskôr mi môj
priateľ, všestranný remeselník a dlhoročný kostolník v Konkatedrále sv. Mikuláša
v Prešove Karol Hoger povedal, že Ján
Pavol si mimoriadne cenil robotníkov
a keďže v tom dave sviatočne oblečených
ľudí som bol ja jediný v ušpinených
montérkach, asi ma pokladal za nejakého
murára, ktorý sa tam pritrafil...
Tu sa však pointa môjho celoživotného
zážitku nekončí. Po odchode pápeža zo
Slovenska bola v Prešove vypísaná verejná
anonymná súťaž na tri pamätné dosky
v Prešove na miestach, kde sa pápež zastavil. Súťažil som vo všetkých troch a dve
som vyhral aj realizoval. Jednu na evanjelickom kolégiu a druhú na mestskej
športovej hale, kde sa Ján Pavol II. modlil
s gréckokatolíkmi akatist. Neskôr som
neskromne zauvažoval, či azda ten jemný
pohyb pier pápeža, ktorý som zachytil pri
jeho dotyku, neboli slová „Zvládneš to“.
Asi nie, ale všetko je to pre mňa krásne,
tajomné a nezabudnuteľné.
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Predstavujeme

CERKEV SV. JÁNA PAVLA II. V BYSTROM
ného obradu. Aj ony sú ako
malé jazierka – plesá povolané
predstavovať priezračnú a žiarivú Božiu dobrotu. To sám
Pán obdarúva svoju Cirkev bohatstvom foriem a jednotlivých
tradícií. Preto kdekoľvek žijú
katolíci byzantského obradu
medzi veriacimi iného obradu,
je povinnosťou všetkých usilovať sa o to, aby sa ani jedno
z týchto plies nezmenšovalo
alebo dokonca nezmizlo.“

Filiálkou farnosti Hanušovce
nad Topľou je obec Bystré,
v ktorej žije 195 gréckokatolíkov. V Prešove počas návštevy
Slovenska pri stretnutí s gréckokatolíckymi veriacimi v roku

1995 povedal pápež Ján Pavol
II. tieto slová: „Od južných
svahov Tatier až po zemplínsku
rovinu už stáročia žijú popri
bratoch a sestrách latinského
obradu spoločenstvá východ-

5. jún 2005 je dôkazom toho,
že v Bystrom gréckokatolícke
pleso nevymizlo. V ten deň
sa začali sláviť pravidelné bohoslužby v rímskokatolíckom
pastoračnom dome.
Liturgické slúženie v podmienkach netypických pre byzantskú spiritualitu priviedlo
spoločenstvo gréckokatolíc-

kych veriacich k myšlienke
postaviť si vlastný chrám.
S veľkým nasadením miestneho farára otca Miroslava Iľka
a odhodlanými veriacimi sa
začala 2. októbra 2015 výstavba
nového gréckokatolíckeho
chrámu, ktorý zasvätili sv.
Jánovi Pavlovi II. Architektom stavby bol Ing. Ľudovít
Koháni. Vďaka obetavej práci
a štedrým darom veriacich sa
20. októbra 2019 rukami otca
arcibiskupa metropolitu Mons.
Jána Babjaka SJ udial slávnostný akt posviacky novej cerkvi.
Dnes možno smelo konštatovať, že Gréckokatolícka cirkev
je už plne etablovanou cirkvou
v obci Bystré a stala sa súčasťou
jej života. (Pavol Seman)

IKONOSTAS V CERKVI ZOSNUTIA PRESVÄTEJ
BOHORODIČKY V STROČÍNE
prišla ukrajinská firma pod
vedením Oresta Kicilinského. Zamerala, naprojektovala
a nakoniec v máji nainštalovala
nový ikonostas. Popri tom
obnovili a prispôsobili aj oltár
a žertveník.

V roku 2017 sa obec Stročín
chystala na významnú udalosť
– 700. výročie prvej písomnej
zmienky. Prípravy prebiehali
v plnom prúde. Ani naša farnosť nechcela ostať pozadu.
Keď náš Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky, postavený
v roku 1936, posväcovali, otec
Andrej Hodermársky povedal
tieto pamätné slová: „Mám
ešte dve túžby. Aby tento

chrám mal hodiny na veži
a ikonostas.“ Hodiny sa zhotovili a umiestnili už dávno,
ale až v roku 2017 sa postavil
novučičký ikonostas, a teda
túžba otca Hodermárskeho, ale
určite aj mnohých veriacich sa
konečne naplnila.
Na tom, že sa takéto dielo podarilo, má nemalú zásluhu starosta obce Ján Drimák a veriaci
farnosti Stročín. Vo februári

Ikonostas pozostáva zo štyroch
hlavných ikon: svätého Mikuláša, Bohorodičky, Ježiša Krista
a ikony Zosnutia Panny Márie.
Ďalej zo štyroch starozákonných ikon – Mojžišov medený
had, Kainova a Ábelova obeta,
vyhnanie z raja a Abrahámova
obeta, ktoré sa nachádzajú pod
hlavnými ikonami. Na diakonských dverách je zobrazený
archanjel Gabriel a archanjel
Michal. Na cárskych dverách

sú štyria evanjelisti a zvestovanie Panny Márie. Nad nimi je
umiestnená ikona Poslednej
večere a celkom hore ukrižovaný Ježiš Kristus, a pod ním
Panna Mária a apoštol Ján.
Nechýbajú ani ikony dvanástich hlavných sviatkov. Celý
ikonostas je vyzdobený krásnymi pozlátenými rezbami.
Posviacka ikonostasu sa uskutočnila 5. augusta 2017 otcom
protosynkelom Ľubomírom
Petríkom. Ikonostas nemá
všetky rady ani písané ikony,
ale veľmi zapadol do nášho
chrámu a dotvára liturgický
priestor. Je nádherný a obdivujú ho všetci, ktorí k nám prídu.
(Stanislav Jalčák)

Priateľ časopisu
HĽADÁME PRIATEĽA SLOVA – MODLITEBNÍKA,
ktorý sa bude pravidelne poslednú nedeľu v mesiaci modliť
posvätný ruženec za redaktorov a dobrodincov časopisu.
viac na casopisslovo.sk/priatelia/
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CERKEV BL. PAVLA PETRA GOJDIČA
V KAMENICI NAD CIROCHOU
sväté liturgie slávené každú
nedeľu v miestnom rímskokatolíckom kostole.

Gréckokatolícka farnosť so
sídlom v Hažíne nad Cirochou
a filiálkami Kamenica nad
Cirochou, Modrá nad Cirochou
a Kamienka bola zriadená
vladykom Jánom Hirkom, prešovským sídelným biskupom,
vyčlenením z farnosti Humenné v roku 2002. Z ústneho
svedectva sa zachovalo, že sväté

liturgie do roku 1950 slúžil
v kamenickom kostole Mons.
Alexej Toronský, humenský dekan a starosta mesta Humenné.
Po obnovení Gréckokatolíckej
cirkvi v roku 1968 bola prvá
svätá liturgia v obci Kamenica
nad Cirochou slávená na sviatok Povýšenia svätého Kríža
v roku 2002. Od toho času boli

Neskôr sa slávenie bohoslužieb
presunulo na obecný úrad.
Tu skrsla v srdciach veriacich
túžba po vlastnom chráme.
V septembri 2011 bol zakúpený pozemok a so samotnou
výstavbou sa začalo v máji
2012. Pri výstavbe boli použité
betónové prefabrikované
dielce, ktoré tvoria hrubú
stavbu chrámu. Autormi projektu boli Ing. Aleš Niebauer
a Ing. Lukáš Stejskal. Hrubú
stavbu realizoval Jozef Mackal
Ltd. Stavebný dozor vykonával
Ing. František Sitarčik. Ide
o jednoloďovú stavbu s dvoma
vežami. Do chrámu vedú tri
schody. Symbolizujú Najsvätejšiu Trojicu, s ktorou sa prichádzajúci môže stretnúť, počuť
Božie slovo a prijať Eucharis-

tiu. Zároveň stúpa nahor, aby
pozdvihol svoju dušu k Bohu.
Pred vchodom do chrámu sú
štyri stĺpy, ktoré symbolizujú
štyri sväté evanjeliá. V chráme
zatiaľ chýba ikonostas. Ikony
základného radu sú zatiaľ
umiestnené na stojanoch.
Nová cerkev bola zasvätená
blahoslavenému hieromučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi.
Slávnostnú posviacku vykonal
21. septembra 2014 prešovský
arcibiskup metropolita Mons.
Ján Babjak SJ. Archijerejskú
svätú liturgiu koncelebroval
emeritný pražský pomocný
biskup Mons. Ján Eugen Kočiš.
Ďakujeme Bohu, že na príhovor nášho biskupa a mučeníka
P. P. Gojdiča nám pomáha
vytvárať živé spoločenstvo
podľa vzoru prvých kresťanov.
(Matúš Nastišin)

IKONOSTAS V CERKVI ZOSTÚPENIA SVÄTÉHO
DUCHA V SLAVKOVCIACH
Chrám Zostúpenia Svätého
Ducha v Slavkovciach pochádza
z r. 1802. Prvý ikonostas v chráme bol postavený v r. 2003
za pôsobenia otca Miroslava
Mihalča. V rokoch 2008 – 2009,
počas pôsobenia otca Ľuboslava
Petrička, bola realizovaná kompletná rekonštrukcia chrámu
zahŕňajúca rozpis svätyne
aj stien celého chrámu ikonami.
Zároveň bola zriadená kaplnka
zasvätená sv. Panteleimonovi, ktorá je súčasťou budovy
miestnej fary. Konštrukcia

prvého ikonostasu z chrámu
našla svoje využitie v novozriadenej farskej kaplnke. Autorom
stenopisov a ikon v chráme
a kaplnke bol otec Robert
Demko. Obnovený chrám a kaplnka boli posvätené vladykom
Milanom Chauturom v októbri
2009, ale v obnovenom chráme
stále chýbal ikonostas. Stavba
nového ikonostasu v chráme
bola realizovaná v r. 2015 – 2017
za pôsobenia otca Rastislava
Smetanku, ktorý zároveň
ikony umiestnené na novom

ikonostase vlastnoručne napísal. Ikonostas je jednoradový,
obsahuje základný rad ikon rozmiestnených podľa zvyčajného
poriadku, teda vľavo od ikony
Presvätej Bohorodičky je
umiestnená ikona svätého Mikuláša a vpravo od ikony Krista
sa nachádza ikona chrámového
sviatku – Zostúpenia Svätého
Ducha. Na cárskych dverách

sa nachádza ikona Zvestovania
Presvätej Bohorodičke. Na severných diakonských dverách
je zobrazený svätý archanjel
Rafael a na južných diakonských dverách svätý archanjel
Michael. Nad cárskymi dverami
je umiestnená ikona Poslednej
večere. Ikonostas bol posvätený
vladykom Milanom Chauturom
13. októbra 2018. (Jakub Vaľo)
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POVEDZ
TO KVETOM
»d Juraj GRADOŠ

Kvet bol odjakživa symbolom pocitov a citov spájaných
s radosťou i smútkom. Minulý rok v septembri prežívali
gréckokatolíci radostné okamihy spojené so sviatkom
Povýšenia svätého Kríža. Keď Andrea Zelinová
z kežmarskej firmy Andan Deco rozmýšľala, akú farbu
vybrať, vsadila na tradičnú svetlú – bielu a červenú.
Nie je zriedkavosťou, že farby vo svete
znamenajú pre ľudí opačné emócie.
Na svadbách je asi najbežnejšou výzdobou biela. „U nás biela farba znamená čistotu. Preto sme vybrali bielu farbu pri výzdobe pódia počas návštevy Svätého Otca
Františka,“ hovorí pani Andrea. Ale pri
príprave svadby sa stretla aj s jej ráznym
odmietnutím: „Robili sme svadbu, kde
bola nevesta z Kórey. V žiadnom prípade
nechcela na svadbe biele kvety, pretože

u nich je to symbol smrti.“ Všeobecne
biela farba u nás symbolizuje začiatok
i koniec, nevinnosť a čistotu. Muž nikdy
nič nepokazí, ak zvolí túto farbu, keďže
vyjadruje aj vernosť.
Opakom sa javí červená farba, ktorá symbolizuje krv. Nie je preto nič zvláštne, ak
vyjadruje túžbu a vášeň vo vzťahu. Aj táto
farba bola použitá pri návšteve Svätého
Otca. „Červená farba znamená lásku.

Môžeme povedať, že návšteva Svätého
Otca bola pre nás vzplanutím čistej lásky
v našich srdciach,“ dodáva pani Andrea.
Veľmi netradičnou farbou je čierna. Je to
symbol času a v západnej civilizácií značí
smútok. Je to však neutrálna farba, často
kombinovaná so žltou alebo červenou.
„Máme občas požiadavku na čierne ruže,“
spomína pani Andrea. „Mnohokrát sa
nás aj zákazníci pýtajú, ako ich pestovať.
Čierne ruže sa dopestovali v Turecku.
Čierna farba sa docielila vďaka pH, ktorá
pomohla farbe ruže sa z červenej zmeniť
na čiernu. Tieto ruže sú veľmi vzácne a je
ich veľmi málo. U nás sa predávajú červené ruže, väčšinou odroda Red Naomi,
ktoré sú farbené tmavomodrou farbou,
čím sa získava ich čierny odtieň. A hoci
v Európe symbolizuje čierna farba smútok, vo východných krajinách je to skôr
farba niečoho nového a mysteriózneho.“
Ak hľadáte farbu pre dôveru, ochranu
a nekonečnosť, použite modrú. Ako prejav priateľstva ale i mladej lásky sa hodí
ružová. Kreatívneho človeka môžete zasa
potešiť sýtou oranžovou a žltá zasa symbolizuje radosť, pretože ľudí rozveseľuje.
No a všadeprítomná zelená je symbolom
optimizmu a životnej sily. Teda ani zelenou kyticou nič nepokazíte.
Vhodným výberom kvetu a jeho farby sa
dá povedať veľa. Takáto kytica môže zvýrazniť vyslovené slová a pridať im na sile.
„Darovaný kvet je určite z lásky,“ hovorí
pani Andrea. „To platí tak pri príležitosti výročia narodenín, ako i svadby. No
netreba zabudnúť na tzv. prepáčkytičku.
Pri nej treba poznať vkus obdarovanej
osoby, aby ste jej urobili radosť. A to pri
výbere farby i samotnej kvetiny.“ No ženu
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PÁPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISIA:
ČOŽE JE ČLOVEK?
SPRIEVODCA BIBLICKOU
ANTROPOLÓGIOU
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Dokument pápežskej
biblickej komisie
Čože je človek?
vysvetľuje, kým je
človek v ponímaní
Starého a Nového
zákona. Slúži ako
pomôcka nielen pre
učiteľov teologických
fakúlt, ale aj pre
katechétov a študentov, a ponúka ucelený
pohľad na Boží plán v stvorení a jeho
naplnenie v Kristovi, novom človeku.
(Martina Jokelová-Ťuchová)

treba potešiť kvetom nielen na výročie
alebo ak máme za ušami, ale i len tak –
cez rok. Lebo nám cinkne kvet do oka.
Vtedy je úplne jedno, či to je karafiát
alebo obrovský kvet. Je jedno, či je z kvetinárstva alebo z lúky. Dôležité je tomu
druhému ukázať, že nám na ňom záleží.
A kvety sú na to ako stvorené.“
Často darujeme rezaný kvet. Je to jednoduchšie, ako niesť kvet v črepníku.
Gentlemani a znalci etiky jasne uprednostňujú rezané kvety. Praktickí ľudia
zas budú vždy zastávať iba izbové. No
žiaden kvet v črepníku nespôsobí takú
vlnu emócií, ako bohatá kytica z desiatok kvetov. A je jedno, či sú to ruže alebo
pestrá zmes farieb, tvarov a vôní. No ak
vám nejde o salvu emócií a chcete, aby
radosť z kvetu bola dlhšia, zvoľte predsa
len kvetinu v črepníku. No nie letničku,
ale trvalku. Takýto kvet je vhodný najmä
vtedy, ak jeho darovanie spájame so
spomienkou na nás. Pri starostlivosti
alebo iba pohľade naň sa obdarovanému
v mysli vyroja spomienky na spoločne
prežité okamihy. Preto nie je zvláštnosťou, ak najmä ženy si do nového domova
prinášajú kvetinu z rodičovského domu.
A tak ak vám ide o krátkodobé a silné
potešenie, rezaná kytica doručená
do práce manželku isto poteší. Ale ak
uprednostňujete dlhodobé riešenia a ste
ochotní pomôcť pri starostlivosti o ne,
živý kvet bude tak dlho žiť, ako vaše
zanietenie sa oň starať.

Kvetinová výzdoba na stretnutie so
Svätým Otcom mala viac ako dvadsaťtisíc kvetov. Najviac tam bolo ruží,
ľalií a gipsofilií. A ak ste sa neponáhľali
domov, len čo Svätý Otec odkráčal z pódia, a zostali ste na priestranstve ešte
pár desiatok minút, časť kvetov mohla
skrášliť aj váš príbytok. Alebo byť darčekom pre ženu. Veď
v nejednej domácnosti
si žienky uchovávajú
napríklad sušené ruže
darované z lásky pri
významnej udalosti.
A tou návšteva Svätého Otca isto bola.
Na záver treba dodať
ešte prianie pani
Andrey: „Nech táto
návšteva ostane
dlho v našich srdciach a nech sme
za ňu nesmierne
vďační.“

C’MON C‘MON (2021)
Život trocha osamelého rozhlasového
novinára Johnnyho, ktorý cestuje po USA
a zbiera odpovede tínedžerov na vážne otázky, sa nachvíľu zastaví, keď sa
musí postarať o svojho malého, mierne
podivínskeho synovca Jesseho. Pretože
Jessyho otec má psychické problémy,
potrebuje pomoc a opateru Jesseho
matky. A tak sa začína Johnnyho a Jesseho
cesta naprieč Spojenými štátmi, kde sa
rodí nevšedné priateľstvo, ktoré oboch
ovplyvní na celý život. Johnny sa ešte viac
ponára do hĺbky detskej duše a Jesse si
začína uvedomovať, ako jeho činy môžu
druhých raniť. Príjemná umelecká dráma
môže odradiť tempom, ale všetko doháňa
hĺbkou postáv a spracovaných tém. (Slavomír Gereg ml.)
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HUDBA A SPEV

V RODINE
»d Tomáš PECUCH

Prednedávnom som videl fotku jedného značne
komplikovaného klavírneho prelúdia, pod ktorým bol
krátky komentár: „Matematika mi prišla ako španielska
dedina, preto som sa radšej stal muzikantom.“ Pre
mnohých je možno práve notový zápis iba akýmsi
nepredstaviteľne nepochopiteľným bludiskom s guľôčkami,
čiarkami a háčikmi, no hudbe, ktorú zachytáva, rozumie asi
každý človek.
Hudba nás obklopuje dennodenne
a často zohráva v našich životoch dôležitú
úlohu, hoci si to ani neuvedomujeme.
Odkedy človek vyvŕtal do kosti svojej
koristi dierky a začal do nej fúkať či keď
natiahol kúsok zvieracej kože a začal
po nej udierať palicou, hudba sprevádza
ľudstvo pri najrozličnejších príležitostiach. A vplýva na nás istým spôsobom.
Už antickí filozofi Aristoteles a Pytagoras

si všímali, ako hudobné umenie vplýva
na vnútorný život človeka a ako dokáže
rytmus a melódia ovplyvniť aj vitálne
funkcie organizmu.
Svoje nezastupiteľné miesto zohráva
hudba aj v náboženskom živote človeka.
Na mnohých miestach v Biblii nájdeme
narážky a zmienky o tom, ako hudbou
a spevom človek vyjadroval svoje emócie

a vnútorné prežívanie skrze modlitbu (či
to bola víťazná pieseň Izraelitov po prechode cez Červené more, pieseň troch
mládencov v ohnivej peci, Deborina
pieseň, Máriin Magnifikat, Zachariášov
Benedictus, Simeonov chválospev, Kristus
so svojimi učeníkmi spievajúci chválospevy pri Poslednej večeri, alebo apoštoli
spievajúci chválospevy vo väzení). Alebo
môžeme počuť aj o jej terapeutických
účinkoch (keď Dávid hral na harfe, aby sa
Šaulovi uľavilo). Je pre nás aj zdrojom informácií o tom, aký dôraz kládli Izraeliti
na hudobnú zložku aj pri bohoslužbách,
keď Dávid vyčlenil pre potreby kultových
obradov štyritisíc levitov výlučne na hudbu a spev.
A keďže i naša liturgická bohoslužba
vychádza zo židovskej, aj hudba v nej má
svoje nezastupiteľné miesto. No i ona
prechádzala v dejinách rôznym vývojom
do podoby, v ktorej ju poznáme a používame v našich chrámoch dnes. Niekedy
je až fascinujúce, keď pozorujeme, ako
sa mnohé veci v dejinách aj v našej cirkvi
navzájom ovplyvňujú. Ako západná
tradícia prijala hudobný nástroj z orientálnej a byzantskej kultúry – organ alebo
ako dovtedy striktný jednohlasný východ
prijal vďaka skúsenosti, zvlášť ruských
umelcov so západnou hudbou, vokálny
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viachlas, ktorý doviedol práve v liturgii
k svojmu vrcholu.
Osobitne nám katolíkom východného
obradu je vlastné, že všetky naše bohoslužby sú spievané od začiatku až
do konca. A náš spev, okrem toho, že
pomáha dotvárať krásu tajomstva, ktoré
sa slávi v chráme, má možnosť uchvacovať a formovať vnútro človeka. A to už
od útleho detstva, keď aj to najmenšie
dieťa má možnosť pri návšteve chrámu
spolu s rodičmi vnímať nielen vizuálne,
ale aj sluchovo krásu modlitby a skrze
nádheru hudobného umenia aj priamo
jeho zdroj – nášho Boha. Veď bol to jeden
z najväčších umelcov našich dejín Johann
Sebastian Bach, ktorý povedal, že „konečným cieľom všetkej hudby by nemalo
byť nič iné ako Božia sláva a osvieženie
duše“. A „tam, kde je zbožná hudba, tam
je vždy prítomný Boh so svojou milosťou“.
Preto by sme ani my ako rodičia nemali
zabúdať na to, že i v našej spoločnej
rodinnej modlitbe je priestor na tento typ
modlitby. Z vlastnej skúsenosti môžem
povedať, že ide o celkom účinný spôsob,
ako viesť deti k modlitbe. I v situácii, keď
naša dvojročná dcéra a štvorročný syn
nemajú náladu na modlitbu, pozvanie
zaspievať si v okamihu zmení ich postoj.
A tak, hoci sme už niekoľko týždňov
po ukončení sviatku Paschy, u nás doma
znie ešte stále radostné Christos voskrese,
ktoré vedú svojimi detskými hláskami
práve oni dvaja.
Prostredníctvom spoločnej modlitby sa
hudba a jej vnímanie stávajú prirodzeným
prvkom a súčasťou ich života. Ak rodič
ovláda aj hru na nejakom nástroji, nie je

ǵ

Spievajte mu
a hrajte,
rozprávajte o jeho
obdivuhodných
skutkoch.
Jeho svätým menom
sa honoste;
nech sa radujú
srdcia tých, čo
hľadajú Pána.
1 Krn 16, 9 - 10

na škodu používať ho pri modlitbe, ale aj
počas spoločných chvíľ s deťmi. Hudba
je substancia, ktorá baví deti spontánne.
Ba hudba môže sprevádzať človeka ešte aj
skôr. Boli publikované rôzne štúdie, ktoré
hovoria o tom, že dieťa s plne vyvinutým
sluchom už v šiestom mesiaci tehotenstva
je schopné v brušku vnímať a rozoznávať
rytmus i melódiu, dokonca na ňu aj patrične reagovať. Odpočívali pri Mozartovi
a Vivaldim, stuhli pri Beethovenovi alebo
protestovali pri rockovej hudbe. Sú
schopné rozlíšiť farbu hlasu a po narodení
o to skôr schopné spoznať mamu a otca.
I nám pripomínali pri príprave na manželstvo, aby sme dieťaťu spievali už pred
pôrodom. A teda neexistuje moment,
keď by si rodič mohol povedať, že je ešte
skoro na to, aby sa dieťa zoznamovalo
s hudbou. Práve v spomínanom ranom
veku je správny priestor jeho zoznamovanie sa s hudbou podporiť, pretože
hudba dokáže podporovať rozvoj mozgu,
pamäti, logického myslenia a motoriky.
Prostredníctvom spievania jednoduchých
piesní si môže lepšie rozširovať slovnú
zásobu a deti so zmyslom pre rytmus dosahujú lepšie výsledky pri čítaní a ľahšie
rozumejú aj matematike. Možno i práve
vďaka tomu, že hudba má s matematikou
mnoho spoločného – Pytagoras a Cassiodor ju považovali za matematickú
vedu, pri ktorej ide o frekvencie, ktoré sa
sčítavajú podľa fyzikálnych zákonov.
Známa autorka kníh o výchove Slávka
Kubíková spomína aj výsledky lekárskych
skúmaní pomocou zobrazovacích metód
PET a MRI, ktoré ukázali pri počúvaní
hudby v mozgu človeka aktivovaných toľko oblastí, že to pripomínalo ohňostroj.
A pri hraní na hudobnom nástroji to bola
doslova explózia. Stimulovaný bol takmer
celý mozog.
Je pravdepodobné, že dieťa obklopené
hudbou už od narodenia neskôr aj samo
začne prejavovať záujem o spev, tanec,
resp. hru na hudobnom nástroji, ktorý
rodič môže podporiť výberom kvalitného
hudobno-pohybového krúžku alebo zápisom dieťaťa na štúdium v ZUŠ. Z vlastnej
skúsenosti môžem povedať, že aj táto
etapa hudobného života má pre rozvoj
dieťaťa mnohé pozitíva. Dieťa ani rodič
ich možno hneď nemusia vidieť ani oceniť, ale ako pri dobrej investícii do dieťaťa
sa profit ukáže neskôr. Dieťa sa pri cvičení
na hudobnom nástroji učí sebadisciplíne
(narábať a pracovať s osobným časom pri
zadeľovaní svojich povinností) a vytrvalosti pri zdokonaľovaní svojich talentov.
Učí sa rozvíjať svoje estetické cítenie

DOUČOVAŇA

SPIVAŇA

a vnímanie umenia. Naučí sa rozlišovať
a vyberať si kvalitné umenie a hudbu,
a to aj vďaka návštevám kultúrnych
inštitúcií typu filharmónia či divadlo, čo
môže byť na osoh práve v súčasnosti, keď
sme mnohokrát zahlcovaní nekvalitnou,
doslova až brakovou tvorbou v porovnaní s umením, ktoré pretrváva stáročia.
A hoci navštevuje umeleckú školu len
jedno z detí, už je ovplyvnená aj celá
rodina tým, že sú prostredníctvom neho
v kontakte s hudbou doma pri jeho cvičení, poprípade ho spoločne môžu podporiť
pri návšteve jeho verejného vystúpenia.
Hudba teda môže rovnako ako iné
aktivity darovať rodine mnoho krásnych
spoločných chvíľ. Veď sama nám bola
darovaná zhora.
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ŽIŤ S DEPRESIOU
»d Mária NEMČÍKOVÁ

Depresia je veľmi rozšírené ochorenie, ktoré má viacero koreňov a podôb. Kľúčovými symptómami sú precitlivenosť,
pocit osamelosti, fyzická a psychická únava, hnev, agresia,
strata chuti sa socializovať či vôbec niečo aktívne robiť.
Niekedy ide o obdobie života, keď následkom záťažovej situácie človek akoby prestane vládať, inokedy môže ísť aj o neurologickú poruchu či chronické ochorenie.
Ide teda o rôznorodý, veľmi nepríjemný
stav a je dôležité sa k trpiacemu postaviť
chápavo, trpezlivo a dôsledne, aby sme
mu dokázali pomôcť.
Je ťažké prežívať depresiu, no rovnako
ťažké je žiť s členom rodiny, ktorý na toto
ochorenie trpí. Istý pán opísal toto prežívanie takto: „S manželkou som viedol
viac-menej harmonický život. Každodenné povinnosti okolo domácnosti, rodiny
a detí sme sa snažili deliť spravodlivo, radi

OD SYNA
Oci, vypni televízor a svetlá
a daj mi baterku. A teraz mi
porozprávaj vymyslené príbehy.
Oci, nauč ma nosiť si svoj športový výstroj sám.
Oci, nauč ma, že môžem stráviť
hodinu s kamarátmi, ktorým
sa budem sťažovať na svoje
problémy a nevyriešim ich.
Alebo s Bohom, ktorý ich môže
vyriešiť.

sme organizovali stretnutia s priateľmi
a vzájomne sme sa dokázali povzbudiť
v nápadoch na rôzne aktivity, ktoré nás
napĺňali. Manželka však od istého času,
veľmi jemne a postupne, prestávala aktívne vyhľadávať možnosti zabaviť sa či niečo
organizovať. Keď som jej navrhol, aby
išla von alebo aby sme sa stretli s priateľmi, s hnevom to odmietala z dôvodu, že
potrebuje oddych, nestíha domácnosť,
a tak nemôže vymýšľať ďalšie činnosti.
Keď som chcel ísť niekam von, prípadne
som chcel niečo zorganizovať pre seba či
deti, vnímala to ako zradu, že ju opúšťam
a netrávim čas s ňou v rodine. Stále viac
sa uzatvárala do seba a vyžadovala to isté

aj odo mňa. Po istom čase strávenom
v takomto prostredí som mal pocit, že
už svoju ženu nepoznávam. Vnímal som
u nej veľké sebectvo a netoleranciu. Ľudia
a rodina začali brať našu rodinu tak, že sa
nevieme prispôsobiť. Zo začiatku som sa
proti jej zmene bránil, často sme sa hádali,
snažil som jej vysvetliť, čo ma trápi. Ale
ona na moje podnety nereagovala racionálne. Alebo ma nechcela počúvať, alebo
ma začala obviňovať, či dokonca začala byť
i agresívna. A, samozrejme, ani ja som už
nebol v pokoji, často som sa rozkričal či sa
začal aktívne brániť, odchádzať z domu.
A to veru nepridávalo na pokojnom prežívaní života. Čo v takej situácii robiť?“

ROZPOZNANIE PROBLÉMU
Rozpoznanie, že ide o stav depresie, je
kľúčové pre nádej, že tento stav nemusí
byť trvalý, ale keď sa podchytí, môže sa
zmeniť. Taktiež, že správanie nášho blízkeho nie je úplne jeho voľba, ale psychický stav, ktorý ho momentálne sužuje.
Na druhej strane, prejavy depresie sú pre
blízkeho člena veľmi náročné. I keď to
náš blízky nevie vo veľkej miere ovplyvniť,
jeho správanie smerom k nám je často egocentrické, skľučujúce, obmedzujúce. A to
je veľmi dôležité si uvedomiť a pomenovať
si to pre seba, prípadne s človekom, ktorému môžeme dôverovať. Nepripustiť si, že
jeho správanie k nám je záťažové a často
nespravodlivé, pretože má depresiu, je
cesta k zraneniam na oboch stranách.

MOŽNOSTI RIEŠENIA
Ak si človek pomenuje, čo je pravá príčina, treba, samozrejme, riešiť situáciu
chorého člena. Ale rovnako treba riešiť
vlastné psychické zdravie.

MINIPROSBY DETÍ RODIČOM
Mami, dlho budem považovať
svojho otca za zábavnejšieho,
ako si ty. Ale vždy budem dobre
vedieť, kto ma nakŕmi a upokojí.

Mami, hoci mám štyri roky,
ukáž mi, ako si viem zlepšiť aj
zlý deň. Napríklad penovým
kúpeľom.

Mami, nauč ma správne
používať ústnu vodu, inak ju
prehltnem.

Mami, pomôž mi odhaliť moje
silné stránky a posilniť tie slabé.

Mami, je normálne, že keď
zjem s kamarátmi vonku
obrovský obed, o hodinu doma
budem schopný zjesť ďalší.

Mami, zapamätaj si, že môžem
byť silnejšia alebo vyššia, než
sú ostatné dievčatá. Ak som fyzicky zdravá a fit, tak to nikoho
vôbec netrápi.

OD DCÉRY
Oci, uvedom si, že keď začnem
chodiť, zmizne všetko v mojom dosahu. Tak mysli na to,
kam schováš kľúče, mobil či
ovládač.
Oci, dávaj si predo mnou pozor
na svoj jazyk. A trvaj na tom,
aby som si ja dala pred tebou
pozor na ten môj.
Oci, pripomínaj mi, že nezávislá žena nie je závislá od peňazí.

SLOVO

V každodennom prežívaní v normálnej situácii by sme si vonku oddýchli
a po príchode domov mali z toho dobrý
pocit. Pri blízkom trpiacom na depresiu
sa však často stáva, že po aktivite, ktorú
on prežíva ako zaťažujúcu, nám to môže
dať silno pocítiť výčitkou, únavou, prejavmi sklamania a podobne. Pretože jemu
sa táto aktivita javila úplne inak. Preto
v takej životnej situácii platí pravidlo
pragmatického prepočítania síl: „Aká
cena bude za túto moju aktivitu, keď sa
vrátim domov?“ A motta „menej je viac“.
Vyskytuje sa tu i otázka pomoci. Často
z dobrého úmyslu radia zdravému členovi
rodiny, čo by bolo preň dobré. Ale nie
vždy to prinesie úžitok. Pretože len človek,
ktorý je bezprostredne s trpiacim, naozaj
vie, ako sa ich vnútorná situácia zmenila,

čo si môže dovoliť a čo už nie. Hoci by sme
mu chceli dopriať odpočinok tým, že ho
pri blízkom zastúpime, on to môže vnímať
ako prekračenie jeho možnosti, ktoré
by prinieslo neželaný efekt. Ako mu teda
pomôcť? Tak, že ho vypočujeme, pomôžeme mu vyjadriť, čo prežíva, a otvorene
zistíme, akú formu pomoci preferuje. Ak
ide o situáciu, pri ktorej sa človek trpiaci
na depresiu uzatvára do seba a tým je jeho
blízky ochudobňovaný o pocit prijatia či
lásky, môžeme mu byť viac nablízku.
Obdobie depresie u člena rodiny je záťažou, ktorá vyžaduje od jej členov obetu,
prispôsobenie, odpustenie a prijatie
situácie. Treba si dobre plánovať aktivity,
povinnosti a vedieť prijať pomocnú ruku.
A ako každá kríza, aj táto môže byť pre
rodinu úspešnou príležitosťou rastu.

freepik.com

OD BIOPSIE
K BIOMATKE
Bola som nedávno na jednom vyšetrení,
biopsii. Napriek veľkému strachu pred
ním to bola nakoniec celkom pohoda.
Začalo sa to otázkou sestričky: Koľko
máte detí?
Ja: Šesť
Sestrička: Šesť? A koľko ste dojčili?
Ja: Myslíte to prvé? Lebo som bola tehotná alebo dojčila takmer pätnásť rokov.
Sestrička: No tak celkovo.
Ja: Od roka do štyroch.

wikimedia.org

HERVARTOV – ŽOBRÁK
(TÚRA S PRIDANOU HODNOTOU)
Slovensko je prenádherná krajina.
Mnohí sme si to uvedomili až počas
pandémie, keď bolo zakázané cestovať do zahraničia či mimo okresu.
Človek si často nevšimne, akú Božiu
krásu má priamo pod nosom. Jednu
z takýchto krás vám chcem predstaviť. Malebná dedina Hervartov
je vzdialená od Bardejova len desať
minút autom. Pri prejazde dedinou si
hneď uvedomíte, čo som myslel pod
pojmom pridaná hodnota. V obci sa
totiž nachádza krásny drevený kostol
z konca 15. storočia zasvätený sv.
Františkovi z Assisi, ktorý je zapísaný
do Zoznamu svetového dedičstva
UNESCO. Vedľa neho sa nachádza
informačné centrum, kde si možno
zakúpiť lístok na prehliadku. Určite v okolí chrámu neprehliadnete
tradičné malé zemľanky modrej farby,

ktoré dotvárajú historickú scenériu.
Po duchovnom nasýtení pokračujeme
túrou. K rozhľadni pri vrchu Žobrák
nás povedie červená turistická značka.
Trasa je nenáročná a vhodná aj v zimnom období. Cesta prechádza krásnym lesom a po záverečnom stúpaní
nás privedie na hrebeň Čergova, kde
míňa vrch Žobrák a pokračuje k rozhľadni. Ešte sa zastavíme pri kríži
a drevenom prístrešku, pod ktorým sa
nachádza oltár a socha piety. Kráčajúc
ďalej prichádzame k starej rozhľadni
a hneď za ňou sa týči cieľ nášho výletu
– nová rozhľadňa. Priestranstvo okolo
je veľmi pekne upravené, nachádzajú sa tu lavičky, altánok a miesto
na opekanie. Najväčšou výhrou je však
výhľad, ktorý je tu naozaj prekrásny.
Ak natrafíte na dobré počasie, uvidíte
aj Tatry. 😉 (Michal Onderko)

Sestričku som troška prekvapila a bolo
vidno na jej tvári, že jej hlavou víri kopa
myšlienok typu „je v nejakej sekte alebo sa
zbláznila?“ Po chvíli ticha sa do diskusie
pridal lekár a poznamenal: biomatka.
Nooo, možno nejaký ten pokus pri prvej
dcére som zaznamenala, ale počas rokov
na materskej dovolenke ma mnohé ilúzie
prešli. Vzdávam hold každej matke,
ktorá sa vie zaprieť vo veciach ako napr.
bavlnené plienky. My sme na nich vyrástli
a myslím, že je to super, ak sa používanie
jednorazových minimalizuje. Pamätám si,
ako som použila prvú, pre mladú rodinu
vtedy celkom drahú plienku u najstaršej
dcéry na noc. To teda bolo... žiadne vstávanie. Odvtedy sme ich začali používať
na noc. Neskôr, keď sme cestovali, a pri
mladších ratolestiach viac a viac.
Stále som hľadala v týchto veciach zdravú
strednú cestu. Pud sebazáchovy, ale
aj to, aby som uspokojila svoje túžby
po zdravom a peknom svete, po zdravej
výžive, po užitočnosti dojčenia, po takých
veciach, ktoré nám Boh kladie na srdce.
Ak sa to preženie ktorýmkoľvek smerom,
ten tichý, Boží hlas utíchne... A žiaľ,
nielen pri týchto životných dilemách.
(Zuzana Jenčušová)
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ADAMOV
DVOR
»d Peter a Mária LAZORÍKOVCI

Už od detstva som žasol nad krásou
prírody aj harmonickým vzťahom medzi
ňou a roľníkom. Popri svojej službe
v Gréckokatolíckej rómskej misii rád
pestujem, pozorujem a skúšam nové veci
v záhrade. Aj moja manželka Majka si veľmi
rýchlo k tomu našla cestu cez kvetiny. Keď
vzniklo Centrum pre Rómov na Sigorde,
prišli aj nové nápady a vízie. Jedným z nich
bolo aj pestovanie zeleniny a byliniek. Dať
možnosť Rómom pracovať a tvoriť hodnoty
pre celú spoločnosť. Podmienky na Sigorde
však nie sú na pestovanie zeleniny veľmi
priaznivé, a tak vznikol nápad založiť
farmu vo Vranovskom okrese, kde Rómska
misia pôsobí už dlhé roky. Vypestovaná
zelenina by sa mohla použiť aj v kuchyni
na Sigorde. Postupne sa tento nápad
kryštalizoval a začala vznikať kompletnejšia
vízia založená na lokálnosti a princípoch
udržateľného hospodárstva. Takto vznikol
Adamov dvor, projekt, ktorý začíname
budovať v Rudlove.

Týmito myšlienkami a postojmi sa riadime už dlhšie. Spolu
s manželkou a štyrmi deťmi Maruškou, Petrom, Jakubom a Jánom sa snažíme žiť život podľa Božieho plánu. Takto prirodzene
zveľaďujeme dary, ktoré sme dostali. Život podľa Božieho plánu
nie je len modlitba, sviatosti, Božie slovo, spoločenstvo a podobne, ale aj prežívanie každodennosti a vzťahu k hmotným
veciam. Práve pohľad na prírodu cez ekológiu a permakultúru
vnímame nielen ako nejaký moderný životný štýl, ale skôr ako
prirodzený kresťanský postoj k tejto zemi a hmotným statkom,
ako možnosť byť múdrym správcom a plniť poslanie prvého
človeka Adama: „Obrábať a strážiť“ (Gn 2, 15). Niekedy sa zdá, že
viera nemá veľa spoločného s prírodou. Veď ako vypĺňam prikázanie Milujte sa navzájom vo vzťahu k prírode? Tak, že milujem
aj ľudí, ktorí tu budú žiť po mne. Veď predsa im nezanechám
smetisko a otrávenú zem. Milujem ľudí, ktorí žijú v mojom okolí, tým, že si vážim ich prácu a kúpou ich produktov a služieb im
umožňujem prežiť dôstojný život. A zároveň aj láskou k ľudom
z druhého konca sveta, kde sú často ochudobnení práve na úkor
bohatstva, ktoré máme my.
Bezodpadovosť alebo zero waste pre nás neznamená len nákup
potravín v bezobalovom obchode. Je to o celkovej zmene pohľadu na stravovanie a fungovanie v domácnosti. Napríklad u nás
rapídne klesla konzumácia mäsa. To sa pripravuje viac-menej
len cez víkend, poprípade ako súčasť niektorých cudzokrajných
jedál, ktoré však obsahujú vysoký podiel zeleniny alebo strukovín. Surové mäso v obchodoch nekupujeme vôbec. Bohato nám
stačia naše doma vychované kačky, občas nejaké kura na polievku. Raz až dvakrát do roka nás čaká návšteva overeného
mäsiara, u ktorého nakúpime bravčové a hovädzie. Z tohto mäsa
vyrobíme aj ďalšie produkty ako slaninu či klobásy. Stále sa
nájdu produkty, ktoré zatiaľ kupujeme v obale, ale všetok odpad
sa snažíme triediť v čo najväčšej možnej miere.
Už sa stalo takou našou rodinnou tradíciou, že si spolu robíme výlety na samozber ovocia. Veď nemusíme všetko pestovať
doma. Jahody, broskyne, ale aj čučoriedky potom spracovávame,
zavárame a mrazíme. Deti majú rady chlieb s marmeládou či
domáci jogurt s jahodovou zmesou. Ovocná narodeninová torta
môže byť aj v januári, a pritom vieme, odkiaľ ovocie pochádza,
lebo sme si ho sami nazbierali. Okrem ovocia zavárame aj nami
vypestovanú zeleninu. Osobitnú kategóriu tvorí spracovanie paradajok. Tie pripravujeme na mnoho spôsobov: pečené paradaj-

ky, sušené a naložené v oleji, v kombinácii s inou zeleninu ako lečo
alebo už hotové omáčky vyrobené z domáceho pretlaku, kukurice
a čerstvej fazule. Vďaka takto spracovanej zelenine môžeme potom
urobiť jednoduchý obed veľmi rýchlo.
Keďže zeleninu si vieme vypestovať v dostatočnom množstve,
hľadáme spôsoby, ako ju čo najlepšie využiť. Často sa inšpirujeme
cudzokrajnými tradičnými receptami. Začali sme skúšať recepty
z celého sveta. Naše najobľúbenejšie letné jedlo je známe francúzske ratatouille. Túto zeleninovú zmes si konzervujeme aj na zimu.
Z Kazachstanu zas varíme pilaf. Boršč z Ruska. Zo strukovín varíme
indické karí. Ostrokyslú polievku a mnohé zeleninové jedlá z čínskej
kuchyne. Jarné zvitky s cestovinou a rybacou omáčkou z Vietnamu. Mexické tacos aj turecký kebab. Zo škótskej kuchyne robíme
nakladané vajíčka. Chutia nám aj grécke tzatziki. A nakoniec také
slovenské: zemiaky v šupke s kyslou kapustou. Aj obyčajná mrkva sa
dá pripraviť na množstvo chutných spôsobov.
Asi pred rokom sme si začali vyrábať domáci jogurt. Už po pár pokusoch sme jeho výrobu vycibrili do nami požadovaného výsledku. Tak
prišlo odhodlanie skúsiť niečo zložitejšie. Dnes sa tešíme z domáceho masla, tvarohu, ricotty. Okrem klasického jednoduchého kľaganého syra sme
si už pripravili rôzne druhy tvrdých syrov, tehly, jogurtové syry, ale aj nivu a encián.
Tieto mliekarenské pokusy sú stále na začiatku, ale posunúť sa môžeme už len
dopredu. Výroba syrov a jogurtov sa podobá pestovaniu. Len namiesto pôdy máme
mlieko a namiesto semien mliečne kultúry. Dobrou starostlivosťou sa mlieko – syr
mení na niečo úžasné. Zatiaľ síce nemáme kravu ani kozu, ale mlieko kupujeme
v mliečnom automate z neďalekého družstva.
Ak by sme to mali zhrnúť, zeleninu nekupujeme, ale si ju vypestujeme. Rovnako
aj jogurt a syry. Vychováme mäso aj vajíčka, zvyšok nakúpime. No v prvom rade
sa snažíme o jednoduchosť spojenú so skromnosťou. Nepotrebujeme trojchodové menu ani mäso každý deň. Niekedy stačia aj zemiaky v šupke. Ako nás učí sv.
apoštol Pavol, viem oplývať aj núdzu trieť. To isté platí aj pri obliekaní a používaní
ďalších vecí. Boh nám daroval slobodu a nie otroctvo. Slobodu aj vo vzťahu k jedlu
a veciam. Keď sú, vďaka Bohu. Ak nie sú, aj tak vďaka Bohu. Vieme, že on sa o nás
stará. Vieme, že nám dá, čo potrebujeme. A vieme, že to, čo potrebujeme, nie je
vždy to, čo chceme.
Poslednou oblasťou životného štýlu, do ktorého sme sa rozhodli vstúpiť, je domáce
vzdelávanie. Je to čerstvá vec, keďže od budúceho školského roka budeme mať
prváčku. Ale aj v tomto rozhodnutí sa snažíme byť slobodní a citliví na potreby
svojich detí. Teraz to vnímame tak, že domáce vzdelávanie je pre ne tá najlepšia
forma vzdelania, ktorú im môžeme poskytnúť. Cítime to ako naše povolanie a poslanie vovádzať svoje deti do tajov sveta, ktoré pre nás Boh stvoril, a odovzdávať im
vedomosti možno iným spôsobom, ako sme na to
zvyknutí zo školských lavíc.
V našej rodine sa snažíme naplniť naše spoločné
povolanie ako celku. Hľadáme odpoveď na otázku,
do čoho nás Boh povoláva. Našu misiu nevnímame
len ako misiu otca kňaza. Nie sme náhodní ľudia,
ktorí len žijú spolu, ale sme celok, kde má každý
svoje nenahraditeľné miesto. Les nie je len zhluk
stromov, ale spolužitie množstva organizmov v pestrých zložitých vzťahoch. Žiť autentický kresťanský
rodinný život so svojimi trápeniami a radosťami.
Objavujeme talenty, ktorými je každý z nás obdarovaný, a snažíme sa ich využiť pre spoločné dobro.
A do toho by sme vás chceli pozvať. Aby ste hľadali
tú správnu cestu pre svoju rodinu a spoločne po nej
kráčali za Bohom.
Marek Molnár
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BERIEME SA, LEBO
ČAKÁME DIEŤA.

+
PLUSY
+ +
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: Cítime potrebu prijať záväzok
a niesť zodpovednosť za vznik rodiny,
bezpečného priestoru pre dieťa. Dieťatko
sa narodí do manželstva, do rodinného zá+zemia. Aj napriek svojmu zlyhaniu túžime
dieťatko vychovávať vo viere tým, že dávame dôraz na sviatostný život – manželstvo,
hoci dnes sa presadzujú voľné zväzky.

+
+

+
-

-MÍNUSY

: To, že sme počali nový život,
nás môže držať pri sebe, aj keď si uvedomujeme, že náš spoločný život je odsúdený
na zánik. To, čo sa teraz snažíme zachrániť, v budúcnosti môže viesť k rozpadu
manželstva. Veríme, že naše dieťa bude
tým, ktoré opäť oživí našu lásku a napraví
-náš vzťah – môže sa stať modlou, na ktorú
sa upneme, a budeme od neho očakávať
naplnenie svojich túžob, predstáv. Vyhýbame sa riešeniu problémov vo vzťahu, lebo
nechceme, aby dieťatko bolo v stresujúcom
prostredí. (Katarína Marčáková)

-

--
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Napíšte nám na Facebook, ako ste zvládli
túto výzvu uviesť do života.

HE3K 4U

SKENUJ KÓDY

V Y K R O Č

ZO SVOJHO SVETA

»d Marianna BERINŠTEROVÁ

Predstav si, že si jediným obyvateľom
veľkého domu. Má niekoľko izieb, zariadených presne podľa tvojich predstáv.
Na stoloch je veľa dobrôt, z ktorých môžeš
neustále ochutnávať. V dome máš aj
možnosti zábavy a trávenia voľného času
podľa toho, čo ťa baví. Je to ideálny svet.
Je to tvoj svet. Môžeš sa schúliť pod deku
alebo si zaplávať v bazéne. Jediné, čo ťa
v dome znepokojuje, je výťah, v ktorom sa
po jeho otvorení objaví strašidelná scéna.
Nechceš ju vidieť, odvraciaš zrak. Z času
na čas sa však objaví a musíš s ňou žiť.
Rozmýšľaš, či by si z domu nemal odísť
alebo aspoň preskúmať okolie. Keď sa však
pozrieš z okna, prší. To ťa odradí. Povieš
si, že nič dobré ťa vonku nečaká, a predsa
len ti bude lepšie vnútri, v bezpečí. Stále sa
však otvára a zatvára výťah naproti kreslu,
v ktorom sedíš. Si konfrontovaný s príjemným pohodlím a úzkosťou zároveň. Dobré
aj zlé v jednom dome, v jednom svete.
Zažívajú niečo podobné introverti? Najlepšie sa cítia, najlepšie si oddýchnu sami,
vo svojom vnútornom svete. Ten je bohatý
a hlboký. A je podľa ich predstáv. Byť
introvertom však neznamená, že človek
nemá rád spoločnosť iných. Obľubuje
hlboké priateľstvá, hoci ich nemusí byť
veľa. Cíti sa príjemne v okruhu blízkych
ľudí, ktorých dobre pozná. Pre niektorých
z nich je príliš veľká skupina dôvodom
stresu a neistoty.
Prečo však neostať len vo svojom vnútornom „dome“? Druhých ľudí potrebujeme
aj na to, že sú naším zrkadlom. Vďaka
nim máme informácie o sebe, o tom, či
napredujeme, alebo stagnujeme. Z reakcií
iných môžeme vyčítať, akí sme. A vďaka
iným môžeme rásť.

Napriek tomu, že „vonku“ prší, niekedy
tam aj svieti slnko. Vo svojom vnútri,
alebo vo vzťahoch zažívame chvíle, keď sa
cítime naplnení a šťastní, keď vieme, že to
má zmysel, ale aj chvíle smútku, strachu či
hnevu. Samota nás od nich neoslobodí.
Ak si introvert, si darom pre iných. Tvoj
bohatý vnútorný svet obsahuje toľko nápadov, emócií, obrazov, že z nich môžu čerpať aj iní. Niekedy si všimneš aj veci, ktorí
iní nie. Svet potrebuje ľudí, ako si ty aby
nezaspal v povrchnosti. Neboj sa podeliť
s tým, kto si. Sme stvorení na dávanie.
Šťastný a naplnený život budeme žiť vtedy,
ak ho nebudeme žiť sami pre seba. Urobiť
niečo pre iných môže mať veľa podôb
a vždy to prináša prospech aj tebe. Minimálne tým, že ťa to buduje a učí. Nemôžeš
pomôcť vždy a všetkým, ale vieš si nájsť to
svoje pole pôsobnosti, ktoré zvládneš.
Chce to tréning. Bicyklovať sa učíme
bicyklovaním, komunikovať sa učíme
komunikovaním. Ak máš pocit, že ti to
nejde, nevzdávaj sa. Každým ďalším rozhovorom sa učíš, čo povedať a čo nie, ako
vyjadriť to, čo potrebuješ. V tom môžu byť
blízki priatelia veľmi nápomocní, ak vedia
úprimne a láskavo povedať, ako vnímajú
tvoj prejav. Niekedy sa môže stať, že si
pripadáš trápne, ale iní to tak nevnímajú.
Introvert aj extrovert potrebujú aj chvíľu
samoty. Každý potrebuje čas, keď opustí
spoločnosť iných ľudí, aby sa mohol
lepšie sústrediť na svoj vnútorný svet. Boh
hovorí v tichu, a ticho znamená odložiť
na chvíľu všetko, čo ťa vyrušuje, aby si bol
slobodný. Ak vieš na chvíľu uspať notebook a zamknúť mobil, približuješ sa sám
k sebe, k svojmu skutočnému prežívaniu.
Si to ty, bez filtra. 😊

SLOVO

citaty-slavnych.sk

JON BON JOVI (1962)
Líder kapely Bon Jovi je dôkazom, že na to, aby bol človek
rockerom dušou i telom,
nemusí flámovať, striedať
partnerov a rozbíjať na pódiu
gitary. Aj keď priznáva búrlivú mladosť, hovorí, že veľmi
skoro pochopil, že na bohémsky život nemá dostatočnú
mentálnu stabilitu.

Bol vychovávaný vo veriacej
rodine a otvorene sa hlási
k svojej „štvrtinovej slovenskej národnosti“. Jeho babka
Alžbeta Benkovská emigrovala do Talianska a na Sicílii sa
vydala za Luisa Bongioviho,
po ktorom zdedil meno Jon
a neskôr aj celá legendárna kapela, ktorá už roky patrí
k špičke svetovej rockovej hudby.
Hoci Jon nemal núdzu o ctiteľky (bol zaradený aj
v rebríčku najkrajších ľudí sveta) a celý život prežil
na pódiách, vedie pokojný a usporiadaný život so
svojou stredoškolskou láskou Dorotheou a ich štyrmi
deťmi. Je vychýrený aktivista a filantrop, založil nadáciu na pomoc ľuďom v núdzi a prevádzkuje komunitné
reštaurácie, kde sa môžu ľudia v núdzi najesť alebo
pracovať a kde je menu za dobrovoľný príspevok.

OTEC GRADOŠ, ČO VÁS
INŠPIRUJE K PÍSANIU
ÚVODNÍKA A AKO DLHO
HO PÍŠETE? (ANONYM)
Ťažko konkrétne odpovedať. Verím, že tým najzákladnejším inšpirátorom je Boh. Ale cez čo – to už je pestré. Niekedy sa ma dotkne život sám.
Inokedy myšlienka, ktorú počujem či čítam. V neposlednom rade je to aj
situácia u nás v krajine. Môžem povedať, že často ma láka moralizovať.
Akosi v sebe neviem zaprieť to kňazské kázanie spoza ambóna. No snažím
sa ovládať. No tak, ako v prípade evanjelií, i u mňa dávam do myšlienky
zrodenej v hĺbke môjho srdca svoje „prímesi“. Vyjadrujem ju spôsobom,
aký poznám s vedomím, že nie u každého čitateľa vyvolá rovnakú reakciu.
S vedomím jej vlastnej nedokonalosti. Neraz prerábam celý úvodník.
Neraz mením aj jeho tému. Niektoré texty vymažem, na iné zabudnem
v priečinku v počítači. Napísať úvodník trvá tak hodinu, dve. No to je
už posledná fáza. Myšlienka zreje v srdci dni i týždne. Mohol by som
povedať, že sa ju modlím. Že sa ňou nechávam pohltiť, aby som ju čím
lepšie vyjadril. Za ten čas zároveň hľadám v sebe spôsoby, ako ju zhmotniť
do slov, ako ju podať. No je to naozaj rôznorodé. (šéfredaktor Juraj)

pxhere.com

Aj keď sám nástrahám života odolal, bol s nimi bolestivo
konfrontovaný, keď sa jeho dcéra takmer predávkovala
heroínom. Našťastie, zotavila sa a odvtedy vedie úspešný
život bez drog. Jon sa k tomu vyjadril: „Bola to strašne
tragická lekcia od života, osobne poznám ľudí, ktorých
deti dopadli oveľa horšie. Každý deň ďakujem Bohu, že
je Stephanie v poriadku.“ (Adriana Matoľáková)

FARBA SVÄTÉHO DUCHA
TAUREN WELLS: JOY IN THE MORNING
Po dvoch úspešných albumoch, ktoré boli nominované na Grammy, vydáva
Tauren svoj tretí štúdiový
album, v ktorom kombinuje hĺbku textov a kvalitný
zvuk. Texty vychádzajú
z jeho osobných skúseností
s Božou láskou. V hudbe nehľadá únik, ale stáva sa pre
neho prostriedkom na skúsenosť s Bohom. Hudobne
môžeme album zaradiť k modernej populárnej hudbe.
Po aranžérskej stránke ide o produkčne veľmi dobre
zvládnutý album. Nie je jednotvárnym – oceňujem nástrojovú i celkovú rozmanitosť. Skladby sú plné krásnych
a čistých vokálov. Popri množstve elektronickej hudby sa
mi osobne páči mäkkosť akustických nástrojov použitých v skladbách. Album si môžete vypočuť na známych
streamovacích platformách. (Dominik Petrík)
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Mnohé východné cirkvi sa držia sympatického zvyku používať zelenú
farbu častejšie než len počas týždňa po Päťdesiatnici. Kým u nás je táto
farba exkluzívne rezervovaná pre sviatok Zostúpenia Svätého Ducha
a jeho sedemdňové obdobie po sviatku, inde sa s ňou môžete stretnúť
aj častejšie. Napriek tomu však môžeme o nej stále hovoriť ako o farbe
Svätého Ducha. Prečo je to tak? Iné cirkvi ju totiž používajú na sviatky
svätých, ktorých životy boli plné Ducha, teda na sviatky prepodobných
a jurodivých (bláznov pre Krista). Napríklad aj v deň pamiatky aktuálneho svätého, prepodobného Antona Pečersko-Kyjevského, ktorého
pamiatku slávime 10. júla.
Zo života jedného z jeho mníšskych predchodcov sa traduje príbeh, že
keď sa ľudia v podstate násilím dostali do jeho obydlia, kde sa on celé roky
modlil a postil, nenašli pôstom a vekom zoschnutého starca, ale človeka
sviežej a radostnej tváre. Ako je to možné? Lebo tento človek rástol a kvitol vďaka prebývaniu Svätého Ducha vo svojom živote. Preto je zelená
liturgická farba nielen farbou tretej božskej osoby, ale aj farbou duchovnej
radosti a večného života. Mohli by sme teda parafrázovať slovenské porekadlo: Komu sa duchovne nelení, tomu sa zelení. Alebo slovami žalmistu
povedať: Spravodlivý sťa palma zakvitne. Kiež by sme boli kresťanmi
plnými Svätého Ducha a jeho života. (otec Kyriak)

SLOVO

Príbehy poslušníka
Vládne tu výborná radostná
atmosféra.
Áno.

Znova sme
mohli vstúpiť
do Božieho
milosrdenstva –
odpúšťať a...

... prijať odpustenie.

Teším sa, že sa
poslušník Jakub
a Ján zmierili.

Vari sa
rozhádali?

??

sa
...

Nič nie je
hlúposť, ak nás to
oddelí od Boha alebo
od bratov.

... všetci môžeme
tešiť z ich zmierenia. Bohu vďaka.

Podobnú slávnosť každoročne prežíva každá
farnosť. Zídu sa na nej všetci (teda aspoň
by bolo dobré, keby boli všetci) členovia
farskej rodiny. Na začiatku by sa mali
zvítať medzi sebou navzájom aj so svojím
Bohom, a potom sa v radosti zúčastniť na
duchovnom hodovaní. No bez toho, aby
sa členovia Cirkvi zmierili s ostatnými,
odpustili a prijali odpustenie, celá oslava
stráca zmysel.

Ahoj, deti! Máte rady rodinné oslavy? Všetci vaši
blízki sa zídu na jednom mieste, zvítajú sa,
navzájom obdarujú stiskom ruky, bozkom,
úsmevom aj nejakým darčekom. Potom sa
všetci usadia k výbornému jedlu, po ňom
ochutnajú sladučké koláče, vypijú kávu,
džús... No a nakoniec nasleduje zábava –
tanec, hry alebo voľné rozprávanie. No ak by
všetci prišli na oslavu rozhnevaní, to by bol
koniec oslavy už na začiatku.

5
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Pusť!
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lenivosť
vyrušovanie
neporiadnosť
nedochviľnosť
posmievanie sa
prejedanie sa
neposlušnosť
ohováranie
klamstvo
skúposť
drzosť
závisť
hnev

Pred odpustom som sa postil
aj modlil, aby si navzájom
odpustili a mohli spolu
Hm.
pracovať ďalej.
Teraz

Mali rozličný názor na
vedenie chóru, až
sa pohnevali.

Ale, taká
hlúposť.

Slovo odpust súvisí s odpúšťaním. Aj poslanie odpustovej slávnosti sa naplní, ak ten čas využijeme na pokánie, odpustenie
a zmierenie – so sebou samým, s blížnymi a s Bohom. Týmto
postojom púšťame ruky hriechu, ktorý nás drží vo svojej moci,
a prepúšťame do Božej spravodlivosti a milosrdenstva tých, na
ktorých sa hneváme, lebo nám nejako ublížili. Pomenovanie
odpust však hovorí aj o odpúšťaní trestov za hriechy, pretože
je to výnimočný čas, keď Boh odpúšťa aj to, čo by malo po
našom hriechu podľa Božej spravodlivosti nasledovať.
Úloha: Napíš do rúk svoje osobné symbolické znaky hriechov,
ktoré ťa držia vo svojej moci, oľutuj ich a prijmi Božie odpustenie.

Hnevníci

Nuž diabol vie nájsť naše
slabé miesto a využiť ho na
rozdelenie.

Píše a kreslí Dada Kolesárová.
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Každá farnosť a každý
chrám má svoje patrocínium – zasvätenie nejakému významnému sviatku
alebo svätcovi. V našich
chrámoch sa v minulosti
konali odpustové slávnosti
hlavne na konci leta a v jeseni, keď už nebolo na poliach tak veľa práce a nová
úroda sa mohla využiť na
prípravu bohatej hostiny.
Aj preto je veľa chrámov
zasvätených Zosnutiu, Narodeniu alebo Ochrane
Presvätej Bohorodičky, Povýšeniu sv. Kríža, sv. Paraskeve, archanjelovi Michalovi, Demetrovi alebo Mikulášovi.
Úloha: Správne pospájaj
čísla, aby sa vytvorila ikona
svätca, a uhádni, o koho ide.
Zisti aj to, kedy a na aký
sviatok máte vo farnosti
odpust (pomôže ti ikona
na vašom ikonostase,
ktorú nájdeš úplne vpravo
dole).

spravodajstvo

KARDINÁL SANDRI V RUMUNSKU

SLOVO

NÁVŠTEVA
SLOVÁKOV
V RÍME
TALIANSKO/RÍM g Slovenskú
komunitu v Ríme navštívil 2. júna podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich
v zahraničí Peter Prochácka. Na pôde
Pápežského slovenského kolégia
a Ústavu sv. Cyrila a Metoda sa stretol
s desiatkami Slovákov sídliacich v Ríme.
Prítomní boli viacerí duchovní pôsobiaci v službách Svätej stolice, medzi nimi
aj otec Marko Durlák z Kongregácie pre
východné cirkvi. Peter Prochácka sa vo
svojom pozdravnom príhovore podelil
so spomienkami na kontakt s literatúrou vydávanou Slovenským ústavom sv.
Cyrila a Metoda v čase, keď sa náboženské knihy dostávali za železnú oponu
len tajnými kanálmi. Pri svojej návšteve
si prezrel areál kolégia a jeho kostol so
známymi mozaikami od akademického
umelca Jozefa Cincíka. (TK KBS)

VATIKÁN g Vatikánsky numizmatický úrad
vydal špeciálnu mincu na pomoc Ukrajine,
ktorá je k dispozícii od 20. mája. Celý výťažok
z jej predaja bude venovaný na charitatívne
účely v prospech Ukrajincov. Strieborná
minca s názvom Mier na Ukrajine zobrazuje
troch ľudí, ktorí utekajú z mesta zničeného
bombami, vrátane dieťaťa, ktoré nesie hračku. Na druhej strane mince je holubica mieru
nad erbom Svätého Otca Františka. (TK KBS)
USA/OHIO g Spring Work Day 2022 usporiadali 28. mája sestry z Monastiera Krista
Ženícha v meste Burton v Ohiu. Vyše sto
dobrovoľníkov naplnilo areál monastiera, aby
svojou prácou pomohli pri úprave záhrady
a areálu, umývaní okien Svätyne Našej Pani
z Máriapócsa či upratovaní pustovne pri
monastieri. Súčasťou brigády bola aj veľká
večiereň v kaplnke monastiera a spoločná
večera. (christthebridegroom.org)
LIBANON/BKERKÉ g Duchovnými cvičeniami sa začalo 8. júna zasadnutie Synody
biskupov Maronitskej cirkvi v patriarchálnom sídle v Bkerké v Libanone. Patriarcha
Béchara Boutros Raï vo svojej úvodnej modlitbe prosil za pokoj v krajine, za novú vládu,
ktorá po parlamentných voľbách nebola
zostavená, čo spôsobuje mnohé neistoty, ako
aj za ostatné národy, ktoré trpia. Rokovania
Synody biskupov následne prebehli počas
jedného týždňa. (fides.org)
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hd.gorogkatolikus.hu

orientchurch.va

RUMUNSKO g Prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál
Leonardo Sandri navštívil 1. –
5. júna Rumunskú gréckokatolícku cirkev na čele s jej vyšším arcibiskupom kardinálom Lucianom
Muresanom. Spolu s apoštolským
nunciom v Rumunsku Miguelom
Maurym Buendiom pozdravil
v meste Cluj podpredsedu vlády
Kelemena Hunora. Na Univerzite
Babes-Bolyai mu udelili 2. júna
titul honoris causa. V piatok navštívil mesto Sighet, odkiaľ cestoval
na hraničný priechod s Ukrajinou,
kde sa stretol aj s mukačevským vladykom Nilom Luščakom OFM, migrantmi a reprezentantmi organizácií, ktoré im pomáhajú. V mene Svätého Otca im odovzdal humanitárnu pomoc.
V sobotu navštívil centrum rumunskej charity v meste Blaj a predniesol príhovor na slávnostnom zasadnutí Synody biskupov Gréckokatolíckej cirkvi v Rumunsku. Pri príležitosti tretieho výročia apoštolskej návštevy Svätého Otca v Rumunsku slávil 5. júna v Blaji svätú liturgiu,
kde predniesol homíliu. Poukázal v nej na svedectvo siedmich blahoslavených rumunských
biskupov či aktuálnu vojnu na Ukrajine. Okrem oboznámenia sa so situáciou Gréckokatolíckej cirkvi bolo cieľom návštevy vyjadrenie uznania za to, čo táto Cirkev robí pre Ukrajinu
spolu so štátnymi autoritami a inými cirkvami. (orientchurch.va)

I

110. VÝROČIE HAJDÚDOROŽSKEJ
ARCHIEPARCHIE
MAĎARSKO/DEBRECÍN g Duchovenstvo Hajdúdorožskej archieparchie
spolu so svojím arcibiskupom metropolitom Filipom Kocsisom ďakovalo 2. júna v Katedrále Ochrany Presvätej Bohorodičky v Debrecíne počas
archijerejskej svätej liturgie za stodesať rokov života eparchie. Na slávnosti
bol prítomný bol aj starosta Hajdúdorogu Zoltán Horváth. Vladyka Filip sa
vo svojej homílii zamyslel nad modlitbou Bože, vznes sa nad nebesá, ktorá
vyjadruje aj našu túžbu po vzostupe a potrebu povzniesť sa nad problémy. Otvoril aj otázku o stodesaťročnom vzostupe Gréckokatolíckej cirkvi v Maďarsku. Dodal, že ak jej členovia vzostupujú, vzostupuje aj Cirkev, čo je možné
mocou Svätého Ducha a vzájomným povzbudzovaním sa jej členov. Po svätej
liturgii sa duchovenstvo zišlo v pastoračnom centre na záverečnom stretnutí
eparchiálnej fázy synody o synodalite, aby referovalo a zhrnulo výsledky tejto
fázy. Eparchiu Hajdúdorog založil kráľ František Jozef 6. mája 1912 a o mesiac
neskôr ju schválil pápež Pius X. bulou Christifideles graeci. Pred založením
eparchie žili maďarskí gréckokatolíci v Mukačevskej a Prešovskej eparchii
a v troch rumunských eparchiách. (Gabriel Kecskés)

SLOVO

PRVÉ PRIJATIE SVIATOSTI ZMIERENIA
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Udalosť

Slovinky
Dominik Ďorko

Vranov nad Topľou-Čemerné
Martin Fazekaš

Dlhé Klčovo
Ján Kmec

Marián Horňák

Abranovce
Katarína Gladičová

Košice-Furča

Ruská Kajňa
Dávid Turcovský

Ema Jančišinová

Ruská Nová Ves
Daniel Sabol

Poruba p. V.

Spišská Nová Ves
archív farnosti Spišská Nová Ves

SLOVO

Irena Maličká

J. Karaman

Lomné
Stanislav Žužo

Lekárovce

Sady n. T.-Zdoba
Alena Maďarová

Ľubomír Bučko

Košice-Ťahanovce
Petra Rečičárová

Veľaty
Ladislav Beň

Sečovce
Štefan Kačurak

Kojšov

Okružná
Bernadeta Birošová

A SLÁVNOSTNÉ PRIJATIE EUCHARISTIE

Snina
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SLOVO

MICHAL TIMKO
30. VÝROČIE ÚMRTIA
»d Ján MUDROŇ
Dvadsiateho marca tohto roka pripadlo 30. výročie
úmrtia hlboko veriaceho gréckokatolíka, dobrodinca,
vynikajúceho kantora a láskavého človeka. Narodil sa
na východnom Slovensku, ale väčšiu časť svojho života
prežil za veľkou mlákou. Tam vyštudoval ako odborník
v oblasti elektrotechniky a stal sa úspešným podnikateľom
s akciami. Postupne sa stal známy medzi gréckokatolíkmi
na Slovensku aj v USA.
Michal Timko sa narodil 16. februára 1930
vo Veľatoch ako druhý syn rodičov Jána
Timka a Alžbety, rodenej Tkáčovej. Pokrstený bol v tamojšom gréckokatolíckom
chráme 17. februára 1930.
Rodičia boli poľnohospodári. V čase hospodárskej krízy sa otec Ján začal zaoberať
myšlienkou, ako zabezpečiť rodine lepšie
živobytie. Napokon sa rozhodol, tak ako
mnohí jeho rodáci, v roku 1932 odcestovať
za prácou do USA. V USA sa svojou pracovitosťou i skúsenosťami uchytil. Zarobil
toľko, že z toho mohol slušne vyžiť a ešte
poslať niečo domov manželke a dvom
synom. Syn Michal sa doma usilovne učil

a keď podrástol, pomáhal pri poľnohospodárskych prácach. Jeho nadanie
a usilovnosť ho priviedli na gymnázium
v Michalovciach. Tu mali značný vplyv
na jeho duchovný rast okrem profesorov
aj saleziáni, ktorí viedli chlapčenský
internát.

Po príchode do USA Michal rýchlo
prekonal jazykovú bariéru a pokračoval
v ďalšom štúdiu. V roku 1955 ukončil
Rutgersovu univerzitu v meste New
Brunswick v štáte New Jersey a získal titul
elektrotechnického inžiniera. Po absolvovaní školy pracoval v spoločnosti AT&T,
ktorá pôsobí v telekomunikačnom a vesmírnom priemysle. Bol jedným z tých
odborníkov, ktorí 11. júla 1962 uskutočnili
prvý televízny prenos medzi Amerikou
a Európou pomocou telekomunikačnej
družice Telstar 1. V roku 1969 sa osamostatnil. Kúpil spoločnosť na obchodovanie
s akciami a podnikal v oblasti financií.
Touto činnosťou sa zaoberal až do konca
svojho života.

V roku 1948, po zmene politickej situácie
na Slovensku, otec navrhol, aby sa celá
jeho rodina prisťahovala do USA. Rozhodovanie nebolo jednoduché. Nakoniec
Michal s matkou odišli 30. januára 1949.
Jeho o šesť rokov starší brat Ján bol v tom
čase už ženatý. Rozhodol sa, že ostane vo
Veľatoch a bude poľnohospodárom.

Už od dvanástich rokov sa vo svojej
rodnej dedine zaujímal o spev v chráme.
Počas bohoslužby ho bolo často vídať
stáť vedľa kantora, u ktorého sa priúčal
chrámovému spevu. S dobrým hlasom
sa uplatnil aj v speváckom zbore v Saleziánskom ústave v Michalovciach počas
gymnaziálnych štúdií.
Michal Timko so svokrom Jozefom Gerechkom

Michal Timko vo svojej kancelárii vo firme Bell Labs (1960)

Po príchode do USA sa stal kantorom

V jeho bohumilej činnosti ho aktívne
podporovala aj jeho manželka Karolína,
rodená Gerechka. Rodný kraj svojho
manžela navštívila viackrát. Naposledy to
bolo už po jeho smrti, vo februári 2001,
keď sa zúčastnila na posviacke kríža pred
gréckokatolíckym chrámom vo Veľatoch.
Na postavenie tohto kríža prispela rozhodujúcou mierou. Jej návštevu pripomína
aj nové kadidlo so stojanom, ktoré darovala chrámu. Pani Karolína sa narodila

Michal Timko s manželkou a dcérami na ceremónii udeľovania rádu sv. Gregora (1988)

v gréckokatolíckom chráme v meste
Somerset v štáte New Jersey. Tu bol 33
rokov kurátorom a kantorom. V tom čase
pomohol získať pozemok na stavbu nového chrámu, fary a veľkej spoločenskej
miestnosti. Pri svojej činnosti pre Cirkev
sa často stretával s biskupom Michaelom
Dudickom a kardinálom Theodorom
McCarrickom. Nezabúdal ani na svoj
rodný kraj. Viackrát ho navštívil. Naposledy to bolo pri príležitosti biskupskej
vysviacky vladyku Milana Chautura – tri
týždne pred svojou smrťou. Do roku 1992
nezištne pomohol štrnástim farnostiam
na východe Slovenska finančnými darmi.
Výrazne prispel na výstavbu novej fary vo
svojej rodnej obci. Taktiež sa angažoval
pri príprave beatifikačného procesu sestry
Miriam Terézie Demjanovičovej. Za obetavú prácu pre Katolícku cirkev ho v roku
1987 pápež Ján Pavol II. vyznamenal
Rádom sv. Gregora.

Michal Timko s otcom biskupom Jánom Hirkom (1980)
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v New Jersey rovnako ako jej matka. Jej
otec pochádzal z Juskovice na Ukrajine.
Povolaním bola stredoškolská profesorka
matematiky a fyziky. Spolu s manželom vychovali štyri dcéry. Z najbližších
príbuzných Michala Timka na Slovensku
žijú deti brata Jána Marta a Jozef. Michal
bol ich krstným otcom.
Michal Timko strávil veľa času v chráme.
V chráme sa aj jeho aktívny život skončil.
20. marca 1992 asi hodinu po polnoci mu
pri práci v chráme prišlo nevoľno a stratil
vedomie. Lekári robili všetko pre jeho záchranu, ale ich námaha nebola úspešná.
Všemohúci, ktorému celý život oddane
slúžil, si ho povolal k sebe.

Michal Timko nemal jednoduchý život.
Už v mladosti sa objavili prvé zdravotné
problémy. Na vlastnej koži pocítil, čo je
chudoba a vojna. Zažil dlhodobé odlúčenie od rodiny. Všetky životné neduhy
prekonával s vierou v pomoc Najvyššieho.
Bol charizmatickou osobnosťou, ktorá
mala pozitívny vplyv na ľudí, s ktorými
sa stretával. Mal veľa dobrých vlastností.
Dominovala u neho láskavosť a až neuveriteľná štedrosť, tak voči Cirkvi, ako aj
voči jednotlivcom. Miloval Boha, rodinu
a svoj rodný kraj. V mnohých farnostiach
na neho spomínajú s hlbokou úctou.
Vičnaja pamjať!

Archieparchiálna odpustová slávnosť

Ruské Pekľany
Rodisko bl. Pavla Petra Gojdiča, prešovského biskupa

Program
09.15 Akatist k blahoslavenému P. P. Gojdičovi
vedú bohoslovci Kňazského seminára
bl. P. P. Gojdiča v Prešove
10.00 Archijerejská svätá liturgia, myrovanie
Moleben k blahoslavenému P. P. Gojdičovi

16. júl 2022
„Blažený otec a mučeník Pavol, pros Boha za nás.“ (Moleben k bl. Pavlovi Petrovi Gojdičovi)
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archív Gréckokatolíckej charity v Prešove

charita.grkatke.sk

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ CHARITY
SLOVENSKO g Piaty ročník Národného týždňa charity prebehol od 4.
do 12. júna vo viacerých mestách
na Slovensku, kde jednotlivé charity
pripravili rozličné duchovné, umelecké
či športové podujatia, ktorými chceli
osloviť verejnosť. Gréckokatolícka charita v Prešove usporiadala 9. júna na pôde
Gréckokatolíckej teologickej fakulty
v Prešove Konferenciu charity 2022,
a to pri príležitosti 30. výročia znovuobnovenia svojej činnosti. Podujatie sa
začalo ďakovnou svätou liturgiou, ktorú
slávil 8. júna v Katedrále sv. Jána Krs-

titeľa v Prešove vladyka Peter Rusnák,
apoštolský administrátor sede vacante
Prešovskej archieparchie. Na samotnej
konferencii prednášajúci zhodnotili
najvýznamnejšie okamihy činnosti
charity a predstavili jej úspechy i výzvy,
ktoré ju ešte čakajú. Charita pri tejto
príležitosti vydala zborník, v ktorom
dokumentuje svoju činnosť. Gréckokatolícka eparchiálna charita v Košiciach
v rámci tohto týždňa otvorila 9. júna
v Košiciach na Hlavnej 68 centrum podpory pre odídencov z Ukrajiny. Centrum
plní úlohu prvého kontaktu, poskytuje

potravinovú a materiálnu pomoc, psychologickú podporu, sprevádzanie a pomoc s hľadaním práce či ubytovania.
Slovenská katolícka charita v Bratislave
otvorila 4. a 5. júna v rámci podujatia
Víkend otvorených parkov a záhrad charitnú záhradu na Kapitulskej ulici, kde
usporiadala výstavu fotografií na tému
pomoci Ukrajine a utečencom. Charita si počas Národného týždňa charity
pripomenula 95. výročie svojho pôsobenia. Je jednou z najväčších pomáhajúcich organizácií na Slovensku. (charita.
sk, Veronika Futejová)

Šimon Chanát
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SVÄTÉ MISIE VO FARNOSTI BANSKÉ
BANSKÉ g Po dvadsiatich dvoch rokoch sa veriaci farnosti Banské mohli od 21. do 29. mája
povzbudiť a osviežiť Božím slovom pri svätých misiách, ktoré viedli otcovia redemptoristi Jozef
Jurčenko CSsR a Jozef Kišák CSsR. Počas deviatich dní si veriaci vypočuli prednášky na témy ako
Boh je láska, Viera a obrátenie, Hriech a iné. Každý deň sa začínal dopoludňajším programom,
pokračoval modlitbou ruženca a vyvrcholil slávením svätej liturgie s misijnou kázňou. Každá
z homílií priniesla povzbudivé myšlienky, zamyslenia i praktické rady, ako obnoviť svoj vzťah
s Bohom. Obohacujúca bola aj krížová cesta s nesením misijného kríža obcou, obnova krstných
či manželských sľubov, ale aj eucharistická adorácia s odprosovaním za hriechy farnosti. Počas
jednotlivých dní bolo možné pristúpiť k sviatosti zmierenia či k duchovnému rozhovoru. Z programu mohli čerpať ženy, muži, deti aj mladí. Sväté misie vyvrcholili nedeľnou svätou liturgiou
so záverečným posvätením misijného kríža. Farníci tak prežili požehnaný čas milostí, za čo
misionárom vyjadrili svoju vďačnosť. (Beáta Baranová)

FATIMSKÁ
SOBOTA RODÍN
KLOKOČOV g Júnová fatimská
sobota v Klokočove sa niesla v duchu svetového stretnutia rodín
a stretnutia detí, ktoré tento rok
prvýkrát prijali sviatosť zmierenia
a slávnostne prijali Eucharistiu.
Po modlitbe ruženca, ktorú viedli
deti z farnosti Trnava pri Laborci,
ohlásil otec Tomáš Labanič katechézu. Upriamil pozornosť na obraz Marka Rupnika znázorňujúci
Krista a Cirkev, ktorí sú modelom
muža a ženy vo sviatosti manželstva. Archijerejskú svätú liturgiu
slávil košický eparcha Cyril Vasiľ
SJ za účasti emeritného košického biskupa Milana Chautura
a ďalších kňazov. Vladyka Milan
v homílii poukázal na dôležitosť
matky v rodine, spomenul Svetový
deň rodiny a manželský pár blažených Luigiho a Máriu Martinovcov, ktorí sú vzorom rodín.
Po liturgii bol pripravený program
pre deti. (Samuel Bombár)

35. VÝROČIE
KŇAZSKEJ
VYSVIACKY

ZOSNULA V PÁNOVI
SESTRA KRISTÍNA
BUČKOVÁ SSNPM

BRATISLAVA g V bratislavskom kňazskom seminári sa 14. júna stretli katolícki
kňazi, ktorí boli vysvätení pred tridsiatimi
piatimi rokmi. Boli medzi nimi aj vladyka
Peter Rusnák, vladyka Cyril Vasiľ SJ a otcovia Leontín Lizák a Vladimír Turčaník
OSBM. V seminárnej kaplnke slávili svätú
omšu. Jej hlavným celebrantom bol vladyka Cyril a v homílii sa prihovoril vladyka
Peter. „Želám nám, aby sme v našom
živote niečo videli a začuli, a následne
o tom svedčili. Zážitok z Božej prítomnosti v našom živote bude svedectvom, akú
lásku sme zažili. Verím, že budeme mať
o čom svedčiť,“ zdôraznil. Zároveň poďakoval Bohu za toto stretnutie spolužiakov.
Vladyka Cyril po slávnosti uviedol, že roky
kňazstva mu dali všetko to, čím je, že túto
voľbu nikdy neoľutoval, ale snaží sa ju
prežívať novým spôsobom. (TK KBS)

MICHALOVCE g Zaopatrená sviatosťami odovzdala
3. júna v Michalovciach svoju dušu Bohu sestra Kristína
Mária Bučková SSNPM vo veku 86 rokov a v 51. roku
rehoľného života. Zádušnú svätú liturgiu a pohrebné
obrady slávil 8. júna v Bazilike Zoslania Svätého Ducha
v Michalovciach vladyka Milan Chautur CSsR spolu
s ďalšími kňazmi.

Dávid Kováč, Samuel Bombár

Sestra Kristína, rodným menom Mária, sa narodila 12. marca 1936 v Závadke v okrese Gelnica. Vinou komunistického režimu vstúpila do Kongregácie sestier služobníc
Nepoškrvnenej Panny Márie až 21. júna 1971. Svoj život zasvätila Pánovi doživotnými
sľubmi 8. decembra 1978. Pôsobila v Prešove. Najprv v nemocnici ako upratovačka,
neskôr slúžila v Katedrále sv. Jána Krstiteľa a následne pomáhala v kuchyni na farskom
úrade a v kňazskom seminári. V roku 1993 odišla do dôchodku. V provinciálnom dome
v Prešove sa venovala domácim prácam. Tam sa do roku 1996 starala o jezuitu otca
Juraja Bumberu. V roku 2001 odišla do komunity v Michalovciach, kde sa starala o choré
spolusestry, kým sama nepotrebovala túto starostlivosť. Aj tu sa venovala apoštolátu
modlitby a domácim prácam. Svoj život prežívala v láske, vernosti a blízkom vzťahu s Ježišom. Sestra s dobrým srdcom trávila veľa času v domácej kaplnke. Večná jej pamiatka!
(SSNPM)

NIŽŠIE SVÄTENIA
V MICHALOVSKEJ BAZILIKE
MICHALOVCE g Pri príležitosti eparchiálnej odpustovej slávnosti Zostúpenia
Svätého Ducha v bazilike minor v Michalovciach udelil 4. júna košický eparcha
Cyril Vasiľ SJ nižšie svätenia. Pred archijerejskou svätou liturgiou prijali z rúk
vladyku podstrihnutie na čitateľa a speváka štyria bohoslovci štvrtého ročníka
a jeden laický kandidát. Poddiakonát prijalo päť bohoslovcov piateho ročníka.
Spolu s arcibiskupom Cyrilom, ktorý predsedal svätej liturgii, koncelebrovali aj
emeritný košický biskup Milan Chautur, archimandrita Jaroslav Lajčiak, otcovia
redemptoristi a viacerí kňazi. Vladyka Cyril v homílii vyzdvihol dary Svätého
Ducha a poukázal na potrebu duchaprítomnosti a oduševnenia mysle. Odpustová slávnosť pokračovala v nedeľu slávnostnou utierňou a Akatistom k životodarnému Duchu. Vyvrcholením bola archijerejská svätá liturgia za účasti oboch
vladykov a množstva kňazov i veriacich. V homílii sa prihovoril vladyka Milan.
Poukázal na Svätého Ducha ako toho, ktorý nám pomáha kráčať za Kristom a je
vždy pri nás aj v ťažkých situáciách. Slávnosť spevom sprevádzal Zbor sv. Jozefa
pod vedením Márie Gonfusovej. (Marek Bogdaň)

STROPKOV g Cenou mesta Stropkov bola
22. mája v Mestskom kultúrnom stredisku
v Stropkove ocenená aj tamojšia komunita
kláštora otcov redemptoristov. Ocenenie
jej bolo udelené za zveľaďovanie mesta
po duchovnej stránke, za misijnú činnosť
v širokom okolí, vybudovanie Chrámu sv.
Cyrila a Metoda a za šírenie dobrého mena
doma i v zahraničí. Z rúk primátora Ondreja
Brendzu ocenenie prevzal viceprovinciál otec
Metod Marcel Lukačik CSsR. (J. J. Oharčák)
TRNAVA g Gospelový festival Lumen v Trnave oslávil počas víkendu od 3. do 5. júna
svoje tridsiate narodeniny. Multižánrový
program na rôznych miestach historického
centra mesta privítal účastníkov z celého
Slovenska i zo zahraničia. Medzi účinkujúcimi vystúpil aj farár farnosti Belža otec Peter
Paľovčík, známy ako páter Peter, ktorý debatoval s Milanom Juniorom Zimnýkovalom.
(festivallumen.sk)
PREŠOV g Odpustová slávnosť Najsvätejšej
Trojice v Kňazskom seminári bl. Pavla Petra
Gojdiča v Prešove sa začala v nedeľu 5. júna
celonočným bdením, ktoré viedol otec Jozef
Havrilko. Program pokračoval v pondelok
Akatistom k životodarnému Duchu, katechézou brata Marcela Mišureca a svätou
liturgiou. Hlavným slúžiteľom bol otec Ľubomír Petrík a kazateľom otec Jaroslav Lajčiak,
ktorý na ikone Trojice od Andreja Rubleva
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TRENČÍN g Deti z Cirkevnej materskej školy blahoslavenej Tarzície v Trenčíne navštívili
7. júna spolu so svojimi učiteľkami Okresné
riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne. Hasiči ich oboznámili so svojou
prácou, ukázali im hasičské priestory a techniku a umožnili deťom zahrať sa na malých
hasičov pri hasení požiaru. (tarzicia.edupage.
org)
BADÍN g Na 102. plenárnom zasadnutí Konferencie biskupov Slovenska sa 6.
a 7. júna zišli všetci slovenskí biskupi,
členovia KBS v Badíne. Zhodnotili ďakovnú
púť do Ríma a správy z jednotlivých komisií
a rád KBS. Vladyka Cyril Vasiľ SJ informoval
o iniciatívach na podporu rodín predložených v slovenskom parlamente. Hovorili aj
o zbierke na pomoc pre Ukrajinu, ktorá činila
1 144 000 eur, a zaoberali sa pastoračnými
výzvami Ukrajincov na Slovensku a formami
podpory katolíckych cirkví na Ukrajine. (TK
KBS)
SIGORD g Nulté stretnutie Montessori
školenia pre rómske ženy sa konalo 10. júna
v Krajskom centre rómskej misie na Sigorde pri Prešove. Lektorkou bola liečebná
pedagogička Mária Heveriová. Po absolvovaní záverečných skúšok získajú účastníci
desaťmesačného školenia certifikát, na základe ktorého budú môcť zaúčať iné matky zo
svojej komunity správnemu prístupu k dieťaťu. Aktivity montessoriovského školenia
rozbehla koordinátorka rómskeho dobrovoľníctva inovačného partnerského centra Ivana
Németová. (TK KBS)
SLOVENSKO g Aj tento rok sa na Slovensku uskutočnilo podujatie Noc kostolov.
Niekoľko farností otvorilo večer 10. júna svoje
chrámy, v ktorých organizátori pripravili
celonočný program modlitby, chvál, spevu,
hudby a čítania Božieho slova. Ekumenické
podujatie vzniklo v roku 2001 v Nemecku
s cieľom priblížiť širokej verejnosti kresťanstvo a jeho hodnoty. (apsida.sk)
KOŽUCHOV g Jubilejný 100. rok od postavenia cerkvi v Kožuchove si pripomenuli
veriaci tejto obce 12. júna počas odpustovej
slávnosti, na ktorú zavítal archimandrita Jaroslav Lajčiak. V homílii zdôraznil,
aby veriaci nezabudli na správne životné
nasmerovanie, ktoré vedie k Bohu. Cerkev
v Kožuchove bola Apoštolskou penitenciáriou vyhlásená za jubilejný chrám, v ktorom
možno do 17. septembra získať plnomocné
odpustky. (T. Haburaj)

Peter Sahajda

poukázal na potrebu jednoty v spoločenstve.
(gojdic.zoe.sk)

ŠTYRIA NOVÍ DIAKONI
PREŠOV g Z rúk vladyku Petra Rusnáka, apoštolského administrátora
sede vacante Prešovskej archieparchie, prijali pri archijerejskej svätej liturgii
na sviatok Zostúpenia Svätého Ducha v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove
diakonát štyria poddiakoni: Miroslav Baran, Mário Buraľ, Jakub Jurčišin a Peter Koršňak. Vladyka Peter v homílii vyzdvihol dôležitosť povolaní v Cirkvi.
„Keď manželstvo zostáva bez detí, je to smutná vec pre rodinu. Keď by Cirkev
mala zostať bez povolaní, tak to je tragédia,“ povedal vladyka Peter. Reagujúc na sviatok Zostúpenia Svätého Ducha poukázal na to, že Svätý Duch je
dôkazom prítomnosti Ježiša Krista v živote veriaceho človeka. Všetko, čo Ježiš
Kristus žil a priniesol na svet, má kresťan žiť vo svojom živote. „Kristova láska,
odpustenie, milosrdenstvo má prebývať v človeku. A toto sprítomnenie vykonáva Svätý Duch, o ktorého máme prosiť, aby prebýval v nás. Potom podobne
ako sv. apoštol Peter môžeme zvolať: Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a ja som
toho svedkom,“ dodal vladyka. V závere liturgie sa diakoni v zastúpení Mária
Buraľa poďakovali vladykovi i celému spoločenstvu. (Michal Pavlišinovič)

DIAKONSKÁ VYSVIACKA
V BRATISLAVE
BRATISLAVA g
Troch subdiakonov vysvätil
za diakonov vladyka Peter Rusnák
12. júna v Katedrálnom chráme
Povýšenia svätého
Kríža v Bratislave.
Svätenie prijali
Michal Janočko,
Peter Sahajda
a Marek Vachna
pri archijerejskej
svätej liturgii,
ktorú spoluslúžili
viacerí kňazi. V samotnom obrade vysviacky predstavil kandidátov miestny
farár otec Rastislav Čižik a v sprievode protodiakona otca Michala Vadrnu
kandidáti predstúpili pred liturgické zhromaždenie. Vstupné modlitby
boli zakončené bozkom pokoja medzi svätencami a svätiteľom, po ktorom
nasledoval obrad nazývaný „zásnuby s oltárom“, keď svätenci v sprievode
svojich duchovných otcov tri razy obchádzali prestol a bozkávali jeho štyri
rohy. Potom si svätenci kľakli pred prestol. Vladyka im položil na hlavy
omofor a predniesol konsekračnú modlitbu. Za nových diakonov sa následne
modlilo celé liturgické zhromaždenie pri ekténii, počas ktorej diakoni ležali
na zemi v tvare kríža. Na záver im za spevu Axios vladyka odovzdal orár – časť
diakonského rúcha, kadideľnicu a ripidu. Po pozdrave so svojím biskupom sa
ako diakoni zapojili do liturgického slávenia. (Stanislav Gábor)

grkatba.sk
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PONDELOK
4. júl

Arcibiskup Andrej Jeruzalemčan
Vystri ruku... (Mt 12, 13)
Ako jednoducho láme Ježiš ľudské príkazy
a nariadenia. Aj v 21. storočí sme nimi
obklopení – dieťa do krstu nesmie von,
červená šnúrka na ruke, uhlíková voda,
nosenie spodnej bielizne naruby... všetko
toto nás zotročuje a zväzuje. Ježiš neprišiel
na to, aby riešil takéto hlúposti. Prišiel
na to, aby vyriešil otázku našej večnosti.
Aj ten z dnešného evanjelia, už síce so
zdravými rukami, ale predsa raz podľahol
smrti. Ak toto jeho stretnutie s Ježišom
mu dalo nielen zdravú druhú ruku, ale
aj vieru, bol zachránený. Veríš, že Ježiš
má moc nielen vyliečiť tvoju chorobu či
vyriešiť tvoj problém, ale spasiť ťa? Potom
si zachránený pre večný život.
Liturgia: Rim 12, 4 – 5. 15 – 21, zač. 109; Mt
12, 9 – 13, zač. 45; každodenné antif.; menl.
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
5. júl

Apoštolom rovní Cyril a Metod
Nech tak svieti vaše svetlo... (Mt 5, 16)
Čo je to dedičstvo otcov, ktoré nám
zanechali sv. Cyril a Metod a ktoré
sme zdedili po našich predkoch? Iste,
jeho rozmer je historický, literárny,
dogmatický..., ale najdôležitejšie je, že
nám bola ohlásená blahozvesť, radostná
zvesť o tom, že existuje Boh, ktorý miluje
človeka, ktorý miluje nás. A jeho láska
k nám ide tak ďaleko, že obetoval svojho
Syna Ježiša Krista, aby sme my mohli
žiť večne. Jeho láska sa nekončí našou
smrťou, ale ide až do večnosti. Toto je
pravý dôvod našej oslavy a úcty k našim
slovanským vierozvestcom − že v nich
môžeme oslavovať nášho Boha a Spasiteľa.
Liturgia: Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318; Mt 5,
14 – 19, zač. 11 (svätým); Rim 14, 9 – 18, zač.
114; Mt 12, 14 – 16. 22 – 30, zač. 46 (radové);
menlivé časti o svätých Cyrilovi a Metodovi (HS: 395; PZ: 376; HP: 398)

STREDA
6. júl

Prepodobný Sisoés Veľký
...chceme vidieť nejaké znamenie...
(Mt 12, 38)
Čo sa zmenilo za tých dvadsať storočí? Či
aj dnes nekladieme Bohu podmienky? Ak
vyliečiš moje choré nohy, ak vyriešiš moju
finančnú situáciu, ak zastavíš koronu, ak
prestane vojna na Ukrajine, ak uvidím
znamenie, uverím. Všetci chceme vidieť
veľké znamenia a divy, a tie, ktoré sa
dennodenne dejú v našich životoch, sú

nepodstatné. To, že si dnes ráno vstal...
veď koľkí sa dnešného dňa ani nedožili.
Mal si čo jesť, obliecť, nemusel si utekať
pred vojenským náletom, máš muža, ženu,
deti aj miesto, kde skloniť hlavu. Koľkým
tie „malé“ znamenia neboli dopriate?
A Boh ťa neustále uisťuje o svojej láske,
vraví ti, ako mu na tebe záleží. Skrze smrť
a vzkriesenie svojho Syna Ježiša Krista
vyriešil tvoju večnosť miestom, kde niet
bolesti ani zármutku, ani stonu, ale život
nekonečný, ako spievame na našich
pohreboch. Ešte stále túžiš vidieť
znamenia a divy?
Liturgia: Rim 15, 7 – 16, zač. 117; Mt 12, 38 –
45, zač. 48; každodenné antif.; menl. časti
zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
7. júl

Prepodobní Tomáš z Maley a Akakios
... každý, kto plní vôľu môjho Otca..., je môj
brat i sestra, i matka. (Mt 12, 50)
Ježiš dnes hovorí, že si mu brat, sestra
i matka vtedy, ak plníš vôľu Otca, ktorý
je na nebesiach. Čo je to tá vôľa Otca,
o ktorej sa toľko hovorí? Jediná tá, ktorá
tomu nerozumela, ale svojím životom
ju napĺňala – Presvätá Bohorodička,
dáva príklad, ako sa to správne robí.
Mária prijala Slovo do svojho života
a zachovávala ho. Preto po deviatich
mesiacoch mohla porodiť Ježiša Krista
– dokonalú Otcovu vôľu. Pri spytovaní
svedomia odpoveď, ako si počas dnešného
dňa ty plnil a zachovával Otcovu vôľu.
Liturgia: Rim 15, 17 – 29, zač. 118; Mt 12, 46
– 13, 3a, zač. 49; každodenné antif.; menl.
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
8. júl

Veľkomučeník Prokop
Rozsievač vyšiel rozsievať... (Mt 13, 3b)
Božie slovo prišlo do situácie, ktorú
žiješ, do problému, ktorý riešiš, a čaká
na tvoju reakciu. Boh nevstúpi s riešením
a návodom tvojej situácie, lebo samotným
riešením je jeho slovo, ale čaká na tvoju
slobodnú reakciu. A vtedy nastúpime my
s našimi plánmi, s našimi riešeniami, ako
by sa to malo, ako by sa veci, ľudia mali
zmeniť, a Boh to rešpektuje. Božie Slovo
– Ježiš vždy povie: Neprišiel som plniť
svoju vôľu, ale toho, ktorý ma poslal. To je
odpoveď na riešenie akejkoľvek situácie,
akéhokoľvek problému. To je záruka
stonásobnej úrody.
Liturgia: Rim 16, 1 – 6, zač. 120; Mt 13, 3b –
9, zač. 50; každodenné antif.; menl. časti
z piatka, zdržanlivosť od mäsa (HS: 159;
PZ: 114; HP: 114)

I

SLOVO

SOBOTA
9. júl

Hieromučeník Pankrác
Neprišiel som volať spravodlivých, ale
hriešnikov. (Mt 9, 13)
O svojej žene, mužovi kolegovi máme
istotu, že je hriešnikom, lebo možno
poznáme ich hriech, ale verejne pripustiť,
že sme hriešnikom my, to nám dáva zabrať.
Možno vo všeobecnosti pripustíme, veď
všetci sú hriešnici, ale konkrétne vidieť
svoj hriech, je často obrovský problém.
Na to, aby som objavil, že hoci som nikoho
nezabil, neokradol..., chodím do chrámu,
modlím sa, predsa som hriešnik, treba
obrovské úsilie. Boh, ktorý je bezhriešny,
sa postaví do zástupu tých, ktorí čakajú
na Jánov krst. Aby nám ukázal možnosť
našej záchrany, lebo on prišiel kvôli
hriešnikom. Kam sa postavíš ty?
Liturgia: Rim 8, 14 – 21, zač. 97; Mt 9,
9 – 13, zač. 30; každodenné antif.; menlivé
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
10. júl

5. nedeľa po Päťdesiatnici
Prepodobný Anton Kyjevsko-Pečerský
... prosili ho, aby odišiel z ich kraja. (Mt 8, 34)
Poznáš Guinessovu knihu rekordov?
Obsahuje rôzne naj. Výšku najvyššieho
i najmenšieho človeka, najdlhší vek...
V tejto knihe chýba najväčšie klamstvo.
Ale to ani nie je také podstatné, ako to,
že tým klamstvom sme boli oklamaní.
Diabol povedal človekovi: Boh ťa nemiluje.
Ak by ťa miloval, tak ťa v raji neobmedzí,
nedovolí, aby existoval strom, z ktorého
nesmieš jesť, Abrahám by nemusel odísť
z Uru, aby dostal syna, ale mal by ho hneď,
nie vo svojej starobe, Dávid by si slobodne
mohol vziať Uriášovu ženu, veď bol
kráľom. Ty si v tejto slobode môžeš niečo
v robote vziať, veď šéf ťa neplatí, tak ako
by mal, v slobode môžeš ísť za inou ženou,
lebo s tvojou sa nedá žiť... Samé klamstvá,
ktorým často veríme. I obyvatelia
Gadarského kraja boli oklamaní, veď prišli
o svoj majetok, o svoje svine, a preto prosia
Ježiša, aby radšej odišiel z ich kraja. Ak sa
pre mňa Ježiš nestane všetkým a všetko,
i ja mu často poviem, aby odišiel z môjho
života. Buď mám Boha a mám všetko,
alebo nemám Boha a nemám nič.
Liturgia: Rim 10, 1 – 10, zač. 103; Mt 8,
28 – 9, 1, zač. 28 (radové); Gal 5, 22 – 6, 2,
zač. 213; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (prepodobnému); predobraz. antif. a blažen.; tropár
4. hlasu a svätému, kondak hlasu, Sláva
kondak svätému, I teraz podľa predpisu;
prokimen, Aleluja a pričasten hlasu a svätému (HS: 147, 188; PZ: 100, 145; HP: 101, 139)
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SLOVO

PONDELOK
11. júl

Mučenica Eufémia
... otupelo srdce tohoto ľudu. (Mt 13, 15)
Max Kašparů veľmi jasne hovorí, že
z pýchy sa stalo zdravé sebavedomie,
lakomstvo sa premenovalo na zákon
ekonomiky, závisť na boj o spravodlivosť,
hnev na zdravú reakciu na nekorektné
konanie druhých, smilstvo na prevenciu
proti neuróze, nestriedmosť sa povýšila
na vyššiu životnú úroveň, lenivosť
sa premenila na výraznú chronickú
tendenciu odkladať plnenie povinností
a úloh na neskoršie, hulvátstvo sa zmenilo
na slobodu prejavu, nehanebnosť sa
vykladá ako právo na to, čo sa práve komu
hodí: právo na eutanáziu, interrupciu...
Stali sme sa bohmi pre tento svet, a preto
sa nemôžeme obrátiť. Ale na inom mieste
prorok Izaiáš hovorí: Ratolesť vypučí
zo pňa Jeseho, môže v nás začať nový
život, napojený na Boha. Chceš? Toto
rozhodnutie musíš urobiť sám.
Liturgia: Rim 16, 17 – 24, zač. 121; Mt 13,
10 – 23, zač. 51; každodenné antif.; menlivé
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
12. júl

Mučeníci Proklos a Hilarios
... pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.
(Mt 13, 30)
Nekonečná Božia trpezlivosť. Boh
každému, aj tomu „zlému“, dáva čas
obrátiť sa. Netrestá za hriech človeka
hneď, ale povie: Nechajme oboje rásť.
Z kúkoľa sa nikdy nestane pšenica, ale
zo zlého sa môže stať dobrý, z hriešnika
svätec. Vieš, čo by sa stalo, keby ťa
teraz Boh vytrhol? Možno by si zomrel
v hriechu, preto povie, ešte mu dám čas,
ešte sa možno obráti – do žatvy. Vieš, kedy
bude žatva? Preto začni svoje obrátenie už
dnes.
Liturgia: 1 Kor 1, 1 – 9, zač. 122; Mt 13, 24
– 30, zač. 52; každodenné antif.; menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
13. júl

Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi
Predniesol im ešte iné podobenstvo.
(Mt 13, 31)
Božie kráľovstvo je tu na zemi. Buď si
svojím životom v ňom, alebo si mimo. Buď
žiješ v Božom kráľovstve podľa smerníc
a nariadení Kráľa, alebo vytváraš svoje
kráľovstvo, kde vládneš ty. Nemožno plniť
vôľu Kráľa i vôľu tohto sveta. A kde žiješ
ty? Tvoj život ti dáva jasnú odpoveď.

Liturgia: 1 Kor 2, 9b – 3, 8, zač. 127; Mt 13,
31 – 36a, zač. 53; každodenné antif.; menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
14. júl

Apoštol Akvila
Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli
na roli. (Mt 13, 36b)
Kto by netúžil zaskvieť sa ako slnko
v kráľovstve svojho Otca? Ježiš povie, že
to budú spravodliví. Nie však spravodliví
podľa našich meradiel, ale podľa toho,
kto sa bude pripodobňovať Kráľovi. Keď
sa raz Boh na teba pozrie a uvidí v tvojom
živote obraz svojho Syna Ježiša Krista,
vtedy budeš počuť: Poďte, spravodliví
môjho Otca... Si ikonou Ježiša Krista? Čo
v tvojom živote začne písať túto ikonu?
Ježiš odpovie: Neprišiel som hľadať svoju
vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.
Čiu vôľu si dnes plnil vo svojom živote?
Otcovu? Potom o tebe povedal, že sa
zaskvieš ako slnko v jeho kráľovstve.
Liturgia: 1 Kor 3, 18 – 23, zač. 129; Mt
13, 36b – 43, zač. 54; každodenné antif.;
menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112;
HP: 113)

PIATOK
15. júl

Apoštolom rovný Vladimír Kyjevský
... anjeli, oddelia zlých od spravodlivých...
(Mt 13, 49)
Podľa čoho anjeli na konci sveta oddelia
zlých od spravodlivých? Nápomocné je
nám evanjelium o poslednom súde: bol
som hladný, bol som smädný... A ty sa
hneď vieš podľa toho zadeliť, či do zástupu
tých zlých, či medzi tých spravodlivých.
Boh urobil všetko preto, aby sme všetci
stáli v zástupe spravodlivých. Človek
sa však svojou slobodnou vôľou sám
rozhoduje, kde bude stáť, či medzi
zatratenými, či medzi spasenými. A Boh to
rešpektuje.
Liturgia: Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Jn 10, 1 – 9,
zač. 35b (svätému); 1 Kor 4, 5 – 8, zač. 130b;
Mt 13, 44 – 54a, zač. 55 (radové); predobraz. antif. a blažen.; menlivé časti apoštolovi; voľnica (HS: 183; PZ: 140; HP: 133)

SOBOTA
16. júl

Hieromučeník Aténogenés a spol.
Dievča neumrelo, ale spí. (Mt 9, 24)
Vieš si predstaviť tie nervy, to napätie
popredného muža z evanjelia? Jeho
dcéra umiera a on sa zdržiava s akousi
ženou. Veď ju môže riešiť potom, ale
teraz rýchlo nech uteká k nám, lebo moja

dcéra umiera. A potom to sklamanie,
keď mu oznámia: Už neunúvaj učiteľa,
už je neskoro, už je mŕtva. Tá neistota,
keď mu Ježiš povie: Neboj sa, len ver! Čo
to znamená? Či nepočul, že povedali,
že je už mŕtva? A tá radosť, keď ju Ježiš
chytí za ruku a vráti mu ju živú. Náš Boh
je Bohom zázrakov, ktorý môže urobiť
a zmeniť čokoľvek. Pravda, ak mu veríš.
Choroba či smrť nemá nad nim moc, ale
odzbrojuje ho naša nedôvera. Boh chce
robiť zázraky i v našom živote, tak odvahu!
Dôveruj mu.
Liturgia: Rim 9, 1 – 5, zač. 100; Mt 9, 18
– 26, zač. 32; každodenné antif.; menlivé
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
17. júl

6. nedeľa po Päťdesiatnici
Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických snemov
Blažený hieromučeník Pavol Peter
Gojdič
Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy.
(Mt 9, 2)
Dokážeš si predstaviť sklamanie tých, ktorí
k Ježišovi priniesli ochrnutého? A Ježiš
povie len: Odpúšťajú sa ti hriechy. Nech
ho uzdraví a či mu odpustí hriechy, to až
také podstatné nie je. Tak často zmýšľame
aj my. Oni ho nepriniesli preto, aby mu
boli odpustené hriechy, ale preto, aby bol
zdravý. Toto je pohľad človeka, náš pohľad
na túto vec. Boh to však vidí úplne inak.
Preto Ježiš povie: Odpúšťajú sa ti hriechy,
lebo to je to, čo je pre mňa dôležitejšie,
čo paralyzuje moje vzťahy, moje konanie,
môj život, čoho následkom je smrť. Boh ho
dáva úplne zadarmo, stačí uveriť. Veríš?
Liturgia: Rim 12, 6 – 14, zač. 110; Mt 9,
1 – 8, zač. 29 (radové); Hebr 13, 7 – 16,
zač. 334; Jn 17, 1 – 13, zač. 56 (otcom); 1
Jn 4, 11 – 16, zač. 73b; Lk 12, 32 – 40, zač.
67 (hieromučeníkovi); predobraz. antif.
a blažen.; tropár z 5. hlasu a otcom a hieromučeníkovi, kondak otcom, Sláva, kondak
hieromučeníkovi, I teraz, podľa predpisu;
prokimen, Aleluja a pričasten otcom a hieromučeníkovi (HS: 148, 396, 398; PZ: 101,
377, 379; HP: 102, 405, 407)

PONDELOK
18. júl

Mučeník Hyacint z Amastridy
Vari to nie je tesárov syn? (Mt 13, 55)
Boh nepotrebuje teologické traktáty či
naštudované múdroslovie. Boh chce, aby
si mu veril, aby celý tvoj život bol jedna
veľká dôvera. Priznajme si, najprv naše
známosti, a potom, keď to nevychádza,
príde na rad aj Boh. Boh má svoju

SLOVO

múdrosť, ktorú nikdy nepochopíme,
dokonale pozná náš život. Prečo mu
nedôverujeme?
Liturgia: 1 Kor 5, 9 – 6, 11, zač. 134; Mt 13,
54 – 58, zač. 56; každodenné antif.; menl.
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
19. júl

Prepodobná Makrína, sestra Bazila
Veľkého
Nesmieš s ňou žiť. (Mt 14, 4)
Ján má odvahu povedať kráľovi: Nesmieš!
Ona má muža, nemôže byť tvojou
ženou. A aká je odpoveď kráľa? Smrť.
Práve preto si radšej zatvárame oči,
tvárime sa, že nevidíme, že nás sa to
netýka. Aj spoločnosť to už akceptovala,
tak nebudem vytŕčať z davu, nebudem
na seba upozorňovať. Nemáme odvahu
nazvať hriech hriechom v spoločnosti ani
vo svojej rodine. Ježiš povie: Ak budete
mlčať, kamene budú kričať. Boh má veľké
milosrdenstvo s hriešnikom, ale odsudzuje
hriech.
Liturgia: 1 Kor 6, 20b – 7, 12, zač. 136; Mt
14, 1 – 13, zač. 57; každodenné antif.; tropár
z utorka a Makríne, kondak z utorka,
Sláva, Makríne, I teraz, podľa predpisu;
prokimen, Aleluja a pričasten z utorka
(HS: 155, 399; PZ: 109, 381; HP: 110, 408)

STREDA
20. júl

Prorok Eliáš Tesban
Všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.
(Mt 14, 36)
Dotknúť sa Božieho milosrdenstva
v odpustení vlastných hriechov nie je
atraktívne. Dnešný svätec, prorok Eliáš
robil zázraky, vrátil chlapcovi život,
a predsa poukazuje na to, čo je dôležitejšie.
Vyzýva kráľa Achaba na pokánie, lebo
pre jeho bezbožnosť bude krajina trpieť
hladom. Achab odmieta pokánie, a preto
trpí celý národ. I takto zasahuje hriech
do života človeka.
Liturgia: Jak 5, 10 – 20, zač. 57; Lk 4, 22 –
30, zač. 14 (prorokovi); 1 Kor 7, 12b – 24,
zač. 137; Mt 14, 35 – 15, 11, zač. 60; predobraz. antif. a blažen.; menlivé časti prorokovi Eliášovi (HS: 400; PZ: 382; HP: 410)

ŠTVRTOK
21. júl

Prepodobní Simeon a Ján
Toto poškvrňuje človeka. (Mt 15, 20)
Pápež František povie: „Ak to so svojou
svätosťou myslíš vážne, prestaň zle hovoriť
o svojom blížnom.“ To je presne to, čo
človeka poškvrňuje. Ty vieš, aké je to

neskutočne ťažké. Radi sa posťažujeme
na druhých, radi porozprávame o svojom
trápení, ktoré nám spôsobujú. Radi sa
s tým podelíme. A preto vyplniť pápežove
slová je pre nás neskutočne ťažké. Ale kto
povedal, že k svojej spáse prídeš ľahko?
Ježiš potil krv, aby vyplnil vôľu svojho
Otca. Všetci tí, ktorí už prijali túto spásu,
hovoria o mučení, zabíjaní, útlaku, ale
vždy aj o posilňovaní Božou mocou. Nech
je toto slovo pre nás povzbudením, že niet
námahy či utrpenia pre Božie kráľovstvo,
ktoré by v očiach Otca nebolo odmenené.
Liturgia: 1 Kor 7, 24 – 35, zač. 138; Mt 15,
12 – 21, zač. 61; každodenné antif.; menlivé
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP 113)

PIATOK
22. júl

Myronosička a apoštolom rovná Mária
Magdaléna
Prichádzali k nemu celé zástupy...
(Mt 15, 30)
Je pre nás prirodzene, že prichádzame
k svojmu Bohu s prosbou, a Boh má moc
to vyplniť, má moc urobiť zázrak. A ak
sa to stane, zvykneme aj poďakovať,
prípadne dať milodar. Je veľmi dôležité
velebiť a oslavovať Boha. Náš Boh chce byť
oslavovaný. Hovor Bohu, aký je dobrý, ako
múdro koná, ako všetko predivne stvoril...
Preto aj dnes s odvahou volajme: Celým
srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj,
a tvoje meno oslavovať naveky (Ž 86, 12).
Liturgia: 1 Kor 7, 35 – 8, 7, zač. 139; Mt 15,
29 – 31, zač. 63; predobraz. antif. a blažen.; menlivé časti z piatka; zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159, 402; PZ: 114, 384; HP:
114, 411)

SOBOTA
23. júl

Mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci
... kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.
(Mt 10, 39)
Snažíme si chrániť život, predĺžiť si ho.
Odnepamäti človek hľadá „živú vodu“,
aby si svoj život zachránil. Neprijíma
starobu, búri sa proti chorobe, lebo vidí, že
jeho život sa kráti. Vymýšľa spôsoby, ako
žiť večne. Ježiš to povedal jasne − ak ho
stratíš pre Ježiša a jeho kráľovstvo, nájdeš
ho. Budeš ho mať večný v Božej plnosti.
Vôbec to neznamená, že teraz všetci
musíme zomrieť ako mučeníci, že teraz
nás všetkých budú zabíjať pre Ježišovo
meno. Stačí, keď svoj život tratíš pri
ohlasovaní Ježiša Krista, jeho lásky, jeho
milosrdenstva. Svätý Pavol povie: „Beda
mi, keby som neohlasoval evanjelium.“ Daj
si večer pri spytovaní svedomia otázku,

v čom a koľkokrát si dnes ohlasoval
evanjelium. Už vieš, v čom hľadáš život?
Liturgia: Rim 12, 1 – 3, zač. 108; Mt 10, 37
– 11, 1, zač. 39; každodenné antif.; menlivé
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP 115)

NEDEĽA
24. júl

7. nedeľa po Päťdesiatnici
Mučeníci Boris a Gleb
Nech sa vám stane, ako ste uverili.
(Mt 9, 29)
Veľmi dobre sa čítajú správy o Ježišových
zázrakoch. Potvrdzujú to aj zástupy, ktoré
žasnú a vravia, že také niečo sa ešte nikdy
v Izraeli nestalo. Ježiš sa pri stretnutí
slepcov nepýta, ako sa im to stalo alebo
kto im to urobil, alebo či už navštívili
toho a toho lekára. On hovorí: „Veríte, že
vám to môžem urobiť?“ Vie, že je Boh a že
má moc vrátiť niekomu zrak, ale najprv
chce vidieť ich vieru. Odpoveď slepcov
je jednoznačná: „Áno, Pane.“ Nehovoria,
keď sa ti to podarí alebo skús, vôbec
nezapochybujú, ale s istotou odpovedajú
áno. Cítite, bratia a sestry, čo uzdravilo
týchto dvoch slepcov? Nech sa vám stane,
ako ste uverili. Ich vlastná viera. Pozrite,
ako sa začína dnešné evanjelium. Keď Ježiš
odtiaľ odchádzal. A vy, čo dobre poznáte
Písmo, viete, že Ježiš odchádzal z domu
predstaveného synagógy Jaira, ktorému
vzkriesil mŕtvu dvanásťročnú dcéru.
A hoci oni tento zázrak nevideli, lebo
boli slepí, mali dôkaz, že tento Ježiš má
veľkú moc, keď dokáže vzkriesiť mŕtveho.
A preto s istotou hovoria: „Áno, Pane.“
Cez koľké životné situácie sa k nám Boh
prihovoril? Koľko nám dal dôkazov, že
má túto moc, a my stále pochybujeme?
Spomeň si, ako si ležal vo svojej chorobe
a lekári ti už nedokázali pomôcť, a Boh
ťa uzdravil. Ako si ho prosila, aby
vyriešil alkoholizmus tvojho manžela
a Boh dokázal, že má túto moc, ako si
ho žiadal, aby ti pomohol nájsť prácu
a dnes si zamestnaný. Aké iné dôkazy ešte
potrebujeme, že Boh má túto moc? Ba
dokonca je silnejší ako hriech, lebo má
moc ho odpustiť. Čo iné ešte môžeme
od Boha žiadať? Azda nie je úžasný? Nie je
mocný? Taký je náš Boh.
Liturgia: Rim 15, 1 – 7, zač. 116; Mt 9,27 –
35, zač. 33 (radové); Rim 8, 28 – 39, zač.
99; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (mučeníkom);
predobraz. antif. a blažen.; tropár zo 6.
hlasu a svätým, kondak hlasu, Sláva,
kondak svätým, I teraz podľa predpisu;
prokimen, Aleluja a pričasten zo 6. hlasu
a svätým (HS: 149, 191; PZ: 103, 149; HP 104,
143)
Peter Cap
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SLOVO

PONDELOK
25. júl

Zosnutie svätej Anny
Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo
počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.
(Lk 8, 21)
Byť pokrvným príbuzným Pána Ježiša
je veľkou poctou. Svätá Anna, Ježišova
babka, bola zbožnou a pokornou ženou,
ktorá sa podľa tradície trpezlivo so svojím
manželom sv. Joachimom modlila za svoje
potomstvo, aby im Boh požehnal dieťa.
Boh vypočul ich modlitby a narodila sa
im dcéra, Panna Mária. Sv. Anna bola
príbuznou nielen podľa tela, ale aj podľa
Božieho slova, lebo sa snažila počúvať
a zachovávať Božie slovo presne podľa
evanjelia. Nech nám sv. Anna vyprosí
milosť byť v Ježišovej duchovnej rodine cez
plnenie Božieho slova.
Liturgia: Gal 4, 22b – 31, zač. 210b; Lk 8,
16 – 21, zač. 36 (Anne); 1 Kor 9, 13 – 18, zač.
142; Mt 16, 1 – 6, zač. 65 (radové); predobraz. antif. a blažen.; menlivé časti svätej
Anne (HS: 403; PZ 385; HP: 414)

UTOROK
26. júl

Prepodobná mučenica Paraskeva
Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov a saducejov! (Mt 16, 6)
Ježiš varuje svojich učeníkov aj nás,
aby sme vedeli rozlišovať kvas, ktorý
prekvasuje náš život. Môže to byť kvas
ľahostajnosti vo viere, kvas hundrania,
pochybovania, nedôvery Bohu, kvas
peňazí... Na druhej strane je nám
ponúkaný kvas Ježišovej lásky a jeho
kráľovstva. Chráňme sa kvasu sveta
a otvorme sa kvasu Božieho kráľovstva,
ktorý prekvasí všetko – celý náš život.
Liturgia: 1 Kor 10, 5 – 12, zač. 144; Mt 16,
6 – 12, zač. 66; každodenné antif.; menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
27. júl

Veľkomučeník Panteleimón
Musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť.
(Mt 16, 21)
Po vyznaní sv. apoštola Petra: „Ty si Mesiáš,
Syn živého Boha“ Pán Ježiš začína svojim
učeníkom hovoriť o svojom utrpení, o tom,
že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť
od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho
zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.
Ježiš vždy hovorí celú pravdu o svojom
utrpení, smrti aj vzkriesení. Ak s Petrom
vyznávame Ježiša ako Mesiáša, tak verme,
že je víťazom nad smrťou. Preto poslušne
prijal kríž a vstúpil do smrti, aby ukázal,

že on vládne životom, odpustením
a milosrdenstvom.
Liturgia: 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 292; Jn 15,
17 – 16, 2, zač. 52 (mučeníkovi); 1 Kor 10,
12 – 22, zač. 145; Mt 16, 20 – 24, zač. 68;
predobraz. antif. a blažen.; menlivé časti
mučeníkovi (HS: 190; PZ: 148; HP: 141)

ŠTVRTOK
28. júl

Apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor,
Timón a Parmenas
Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista. (1 Kor 11, 1)
Je nám veľmi blízke niečo alebo niekoho
napodobňovať. Dieťa napodobňuje svojho
ocka a mamku. V športe sa inšpirujeme
športovcami a chceme aj my byť dokonalí.
Aj v obliekaní napodobňujeme určité
módne trendy. V duchovnom živote
sme pozvaní napodobňovať Pána Ježiša.
V krstných sľuboch sme dostali otázku:
„Zjednocuješ sa s Kristom?“ Odpovedali
naši krstní rodičia: „Zjednocujem sa“, preto
výzva sv. Pavla je aktuálna aj dnes – je
pozvaním napodobňovať svojím životom,
postojmi, zmýšľaním Pána Ježiša.
Liturgia: 1 Kor 10, 28 – 11, 7, zač. 147; Mt 16,
24 – 28, zač. 69 každodenné antif.; menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ 112; HP: 113)

PIATOK
29. júl

Mučeník Kallinik
Zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi
nich... (Mt 18, 2)
Človek má vždy pokušenie porovnávať,
kto je lepší – horší, väčší – menší... Keď sa
učeníci snažia Ježiša zatiahnuť do týchto
debát, on nerieši, kto je väčší, menší.
On odpovedá, aký postoj je správny pre
prijatie Božieho kráľovstva, aby sme
tam nechýbali: „Veru, hovorím vám:
Ak sa neobrátite a nebudete ako deti,
nevojdete do nebeského kráľovstva.“ Prvý
predpoklad je obrátenie. Druhý je stať
sa dieťaťom. Prečo? Dieťa prijíma dary
ako prejav lásky. Božie kráľovstvo je dar,
ktorý nám Boh dáva zadarmo. Obráťme
sa a staňme sa deťmi prijímajúcimi Božie
kráľovstvo.
Liturgia: 1 Kor 11, 8 – 22, zač. 148; Mt 17,
10 – 18, zač. 71; každodenné antif.; menlivé
časti z piatka, zdržanlivosť od mäsa (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
30. júl

Apoštoli Silas, Silván a spoločníci
Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie.
(Mt 12, 31)

Človek každej doby hľadá istoty, na ktoré
sa môže spoľahnúť. Našou istotou je
Boh, ktorý poslal na našu zem svojho
Syna, aby nám daroval odpustenie. Ak sa
stretne Božie milosrdenstvo a odpustenie
s ľútosťou človeka, zažívame odpustenie
svojich hriechov. Boží zámer odpúšťať
všetky hriechy je istý. Ježiš to potvrdzuje
aj dnes v evanjeliu. Problém je v našej
neochote priznať si svoje hriechy
a oľutovať ich. Modlime sa o dar Svätého
Ducha vidieť svoje hriechy a s ľútosťou
prosiť o Božie odpustenie.
Liturgia: Rim 13, 1 – 10, zač. 111; Mt 12, 30
– 37, zač. 47; každodenné antif.; menlivé
časti zo soboty (HS: 160; PZ 115; HP: 115)

NEDEĽA
31. júl

8. nedeľa po Päťdesiatnici
Spravodlivý Eudokim
Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve
ryby. On povedal: „Prineste mi ich sem!“
(Mt 14, 17 – 18)
Niekedy potrebujeme zažiť bezmocnosť.
Aj apoštoli sa ocitli v situácii, keď bolo
treba nasýtiť veľký zástup ľudí. Najprv to
riešia po svojom, lebo navrhujú zástup
rozpustiť. Ale Ježiš zasiahne do ich
riešenia a povie: „Nemusia nikam chodiť;
vy im dajte jesť!” Vtedy povedia, že tu majú
len päť chlebov a dve ryby, čo je veľmi málo
pre všetkých – skoro nič. Vtedy preberá
réžiu Pán Ježiš, káže usadiť zástupy, berie
chleby, dobrorečí, modlí sa, láme chleby
a posiela učeníkov, aby ich rozdávali
zástupom. Zástupy sa nasýtia a ešte sa
zvyšuje. Toto evanjelium nás učí, aby sme
v každej životnej situácii počítali s Božími
riešeniami. My ľudia sme v pokušení mať
všetko pod palcom. Vládnuť v situáciách
nášho života. Ale Bohu vďaka, prichádzajú
situácie, keď sme bezmocní. Zisťujeme,
že máme málo – skoro nič – trpezlivosti,
lásky, odpustenia. To, čo máme, nestačí
pre všetkých. Preto dnes Ježiš povie, že ak
mu to svoje málo, čo máme, prinesieme,
on sa bude modliť, dobrorečiť, a potom
nás poverí, aby sme to roznášali ľuďom,
ktorí na to čakajú. Všetko, čo človek má,
je málo. Keď svoje málo dáme Ježišovi,
on nám to vráti, a zrazu bude prebytok.
Prebytok lásky, odpustenia, trpezlivosti,
času na rodinu... S Božím požehnaním
bude všetkého nadostač. Pane, nauč nás
hľadať ťa s naším málom, aby sme s tvojím
požehnaním boli tebou všetci nasýtení.
Liturgia: 1 Kor 1, 10 – 18, zač. 124; Mt 14,
14 – 22, zač. 58 predobraz. antif. a blažen.;
menlivé časti 7. hlasu (HS: 150; PZ: 104;
HP: 105)

SLOVO

PONDELOK
1. august

Vynesenie svätého Kríža
Makabejskí mučeníci
Slovo kríža je bláznovstvom... (1 Kor 1, 18)
Komunikovať sa dá aj ináč, ako iba slovom.
Sv. Pavol hovorí, že existuje slovo kríža.
Ono je bláznovstvom pre tých, čo idú
do záhuby, odmietajú spásu v ukrižovanom
a vzkriesenom Pánovi. Kto tomuto slovu
rozumie správne, tak mu hovorí o láske
Boha k človeku, ktorá sa zjavuje v ukrižovanom Pánovi. Hovorí o pozvaní byť Božími
deťmi, o odpustení hriechov, o víťazstve
lásky a života nad hriechom a smrťou.
Liturgia: 1 Kor 1, 18 – 24, zač. 125; Jn 19,
6 – 11. 13 – 20. 25 – 28a. 30b – 35, zač. 60
(Krížu); Hebr 11, 33 – 12, 2a, zač. 330; Mt 10,
32 – 33. 37 – 38. 19, 27 – 30, (mučeníkom)
predobraz. antif. a blažen.; tropár Krížu
a mučeníkom; Sláva, kondak mučeníkom;
I teraz, kondak Krížu; namiesto Svätý Bože
sa spieva Tvojmu Krížu; prokimen a Aleluja
Krížu, pričasten mučeníkom (HS: 159, 191;
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
2. august

Prenesenie ostatkov prvomučeníka
Štefana
Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu
bratovi...? (Mt 18, 21)
Veľmi dobrá a aktuálna otázka pre našu
dobu. Kto nezažil odpustenie, ťažko
pochopí, prečo je dôležité odpúšťať. Ak
človek zažil Božie odpustenie, tak otázku
sv. Petra otočí a spýta sa: „Koľkokrát si mi,
Ježišu, odpustil?“ Odpoveď je: „Nespočetnekrát. Vždy.“ Ak vidíme neustály prúd
Božieho zmilovania, ktorý vedie do našich
sŕdc, tak ten istý prúd odpustenia má
pokračovať od nás ku každému človeku,
aj keby nám ubližoval každý deň. Pane,
prosíme ťa, nauč nás darovať odpustenie.
Liturgia: 1 Kor 12, 12 – 26, zač. 152; Mt 18, 18
– 22; 19, 1 – 2. 13 – 15, zač. 76; každodenné
antif.; menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ:
109; HP: 110)

STREDA
3. august

Prepodobní Izák, Dalmat a Faust
Choďte aj vy do mojej vinice! (Mt 20, 7)
Človek ťažko prijíma, ak mu okolie, spoločnosť dá najavo, že je nepotrebný. Chcel
by byť užitočný, ale nikto oňho nestojí.
Hospodár z podobenstva nás všetkých
potrebuje, najíma nás do svojej vinice
a odmenou je večný život pre všetkých. Pre
tých, čo pracovali od rána, od obeda alebo
iba jednu hodinu dňa. Boh nás odmeňuje
večným životom a chce ho darovať každé-

mu, kto prijme pozvanie pracovať v jeho
vinici. Boh nás všetkých potrebuje a chce
nás všetkých odmeniť, preto nám hovorí:
„Choďte aj vy do mojej vinice!“
Liturgia: 1 Kor 13, 4 – 14, 5, zač. 154; Mt 20,
1 – 16, zač. 80; každodenné antif.; menlivé
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
4. august

Siedmi mladíci z Efezu
Kto bude chcieť byť medzi vami prvý,
bude vaším sluhom. (Mt 20, 27)
Iste nám dobre padne, keď sme obskakovaní, keď nám splnia, čo nám vidia
na očiach. Ježiš pripomína, že ten, kto
chce byť pri ňom, má prijať miesto služby,
„lebo ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako
výkupné za mnohých“. Každé povolanie je
odpoveďou na potrebu poslúžiť iným. Ak
sa naučíme hľadať miesto služby, posledné
miesto, tak vždy budeme pri Ježišovi, lebo
aj on prišiel slúžiť a dal nám jasný príklad,
ako sa obetovať pre spásu ľudí.
Liturgia: 1 Kor 14, 6 – 19, zač. 155; Mt 20,
17 – 28, zač. 81; každodenné antif.; menlivé
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
5. august

Obdobie pred sviatkom Premenenia
Pána
Mučeník Eusignios
V chráme k nemu pristúpili slepí a chromí
a on ich uzdravil. (Mt 21, 17)
Sú situácie, keď ľudí obchádzame a nechceme ich stretnúť. Naopak, niekedy
stretnutia vyhľadávame, lebo sú príjemné.
Vidíme, že za Ježišom ľudia prichádzajú,
s dôverou ho prosia o pomoc a odchádzajú
uzdravení. Aj dnes Pán uzdravuje v chráme. Je na nás, ako pristupujeme k Ježišovi.
Určite ho niekedy obchádzame, odďaľujeme modlitbu, spoveď, účasť na liturgii.
Možno si myslíme, že bez neho to zvládneme. Ale kedykoľvek Ježiša vyhľadáme,
on má vždy moc nás uzdraviť z hriechu.
Liturgia: 1 Kor 14, 26 – 40, zač. 157; Mt 21,
12 – 14. 17 – 20, zač. 83b (radové); Rim 14, 6
– 9, zač. 113; Mt 15, 32 – 39, zač. 64 (radové
z nasled. dňa); predobraz. antif. a blažen.;
menlivé časti z obdobia pred sviatkom; ostatné z piatka; zdržanlivosť od mäsa (HS:
404, 160; PZ: 387, 114; HP: 418, 115)

SOBOTA
6. august

Premenenie Pána
Toto je môj milovaný Syn..., počúvajte ho.
(Mt 17, 5)

Ježišovo premenenie na hore Tábor je
výnimočnou udalosťou, kde traja učeníci
vidia Ježiša v nebeskej sláve a počujú
Otcov hlas: „Toto je môj milovaný syn,
počúvajte ho.“ Učeníci dostávajú uistenie,
že ich Majster je Boh, majú tomu veriť,
aj keď príde utrpenie, kríž, smrť aj
vzkriesenie. Hovorí o tom aj kondak
sviatku: „Učeníci videli tvoju slávu, ako
im ľudská prirodzenosť umožnila, aby
mohli pochopiť aj tvoje utrpenie, až
budeš ukrižovaný. A svetu aby hlásali,
že ty si skutočné Svetlo Otcovo.“ Poďme
na horu Tábor a uverme, že Ježiš je Boží
Syn, a počúvajme ho. Tu načerpáme vieru
do každodenného života.
Liturgia: 2 Pt 1, 10 – 19, zač. 65; Mt 17, 1 – 9,
zač. 70; všetky menlivé časti sú zo sviatku;
požehnanie ovocia, myrovanie (HS: 405;
PZ: 387; HP: 418)

NEDEĽA
7. august

9. nedeľa po Päťdesiatnici
Prepodobný mučeník Domécius
Pane, zachráň ma! (Mt 14, 30)
Dospelí sa boja pred deťmi priznať, že
majú strach. Predsa všetci sme iba ľudia
a strach patrí k našim prirodzeným
reakciám. Je dôležité identifikovať, čo je
zdrojom môjho strachu. Ježiš dnes učeníkom aj nám hovorí: „Vzchopte sa! To som
ja, nebojte sa!“ Petrovi Ježišov hlas dodáva
odvahu a ide po vode oproti svojmu Majstrovi. Zrazu pochybuje, vidí vietor, vlny.
On ako rybár im rozumie a začína sa topiť,
ale aj volať k Ježišovi: „Pane, zachráň ma!“
Často počúvame povzbudenie, aby sme sa
nebáli, aj vykročíme, aj kráčame, ale prichádzajú pochybnosti a topíme sa. Strach
z budúcnosti, o deti, o prácu, povedať
pravdu, odpustiť, priznať sa k hriechu... Ak
sa topíme v takýchto vlnách, volajme ako
Peter: „Pane, zachráň ma“ alebo ako slepec
pri Jerichu: „Ježišu, synu Dávidov, zmiluj
sa nado mnou“, či lotor ukrižovaný po Ježišovej pravici: „Pane, spomeň si na mňa,
keď prídeš do svojho kráľovstva.“ Každý,
kto spozná, že iba Ježiš ho môže zachrániť,
a volá o pomoc, bude zachránený, ako bol
Peter, slepec pri Jerichu, lotor na Golgote
a mnohí iní. Volajme s vierou. „Pane, daj,
aby som už nebol maloverný, a prosím ťa,
zachráň ma!”
Liturgia: 1 Kor 3, 9 – 17, zač. 128; Mt 14,
22 – 34, zač. 59; predobraz. antif. a blaženstvá; tropár z 8. hlasu a zo sviatku, Sláva,
kondak z 8. hlasu, I teraz, zo sviatku; prokimen, Aleluja a pričasten z 8. hlasu a zo
sviatku; namiesto Dôstojné je sa spieva
Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku (HS:
152, 406; PZ: 106, 389; HP: 107, 420)
Jozef Miňo
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SLOVO











ČIPKY 1
Ľudové tradície na území
Slovenska neodmysliteľne zjemňujú
čipky, záclonky – biele, smotanové,
kvetinkové, s vtáčikmi, úzke, široké,
strojové i ručne háčkované alebo
vyšívané. Stali sa súčasťou
šatníka i interiérov. Aj vo
vašej skrini alebo zásuvke sa
určite nájdu väčšie alebo
menšie nevyužité alebo
zabudnuté kúsky tohto
textilného luxusu. Určite
ich nevyhadzujte. Dajte
im šancu znova potešiť
ich majiteľov. Vyperte,
vybieľte alebo nafarbite,
vyžehlite a hor sa do práce.
Videla som úžasné recyklované veci, ktoré využívali
rôzne druhy čipky alebo
madeiry. Tašky alebo sukne
v bohémskom štýle, záclony pozošívané z rozličných kúskov, ktoré v priestore vytvorili očarujúcu atmosféru. No
a niečo som aj vyskúšala. Najprv to
boli jednoduché anjelské krídla
(využiteľné napríklad aj ako
doplnok šatníka anjela

koledníka). Stačí pevnejší
drôt, ihla, niť, lepidlo na textil
a biele popruhy alebo veľký zatvárací
špendlík. Vytvarujte krídla, obaľte ich
do záclonoviny a prilepte alebo
prišite po obvode. (1) Alebo sa
môžete pustiť do výroby
svadobných doplnkov:
jednoduchej, no nežnej a pútavej čelenky
z čipky a korálikov.
Stačí kovový
základ a dobré
lepidlo alebo tavná
pištoľ. Na zápästie
sa pre malé princezné hodí čipkový
náramok a môžete sa
pokúsiť vyrobiť aj originálne náušnice (2). No
a ak ostaneme pri svadbách
(ktorých až do Filipovky bude
neúrekom), niečo by sa hodilo aj ako dekorácia na svadobný stôl: jednoduchá
biela sviečka, svietnik, váza alebo
fľaštička s prekvapením obalená do čipkovanej krásy (3).
(Dada Kolesárová)

RUMANČEK KAMILKOVÝ
Rumanček je jednou z najstarších liečivých
rastlín. Rastie na málo obrábaných poliach,
medziach, rumoviskách, pri cestách a lúkach.
Ľudovo sa nazýva harmanček alebo kamilka. Má vynikajúce protizápalové pôsobenie
na kožu a sliznice. Je účinný pri žalúdočných
a črevných kŕčoch, nafukovaní a pomalom
trávení. Rumanček rozoznáme od iných druhov
podľa intenzívnej arómy a dutých kvetov. Zbierame kvety v čase kvitnutia (máj – september).
Sušíme ich v tieni pri teplote do 35 stupňov.
Čaj: Jedna čajová lyžička harmančeku sa zaleje
vriacou vodou a nechá sa lúhovať 15 minút.

Odvar: Slúži na obklady, kloktanie, výplachy
či do kúpeľa. Na prípravu sú potrebné 1,5 – 2
polievkové lyžice kvetov, ktoré sa zalejú 250 ml
vriacej vody. Odvar sa lúhuje 15 min., precedí sa
a vlažný sa použije.
Masť: Kamilková masť sa používa pri ranách,
odreninách, kožných ťažkostiach či bolestiach
kĺbov. Na prípravu potrebujeme 250 g bravčovej
masti a dve hrste čerstvých kvetov. Masť sa rozpustí, pridajú sa kvety, všetko sa uvarí a odstaví
sa. Potom sa nádoba prikryje a odloží na chladné miesto. Ďalší deň sa zmes zohreje a prelisuje
cez plátno. (Michal Onderko)

pixnio.com
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Aj dnes stojí predo mnou či pred nami nová výzva. Hľadať Božiu vôľu.
Pretože tá neoberá o silu ani o radosť, práve naopak. Dáva život v plnosti.
Je veľmi oslobodzujúce prežiť, že nemusím byť všade a robiť všetko, že nie
som nenahraditeľná. Že môžem jednoducho iba byť. V každodennosti
objavovať, kto som v Božích očiach a aká bola jeho predstava so mnou, keď
ma posielal na tento svet. A neustále žasnem nad veľkosťou jeho plánu, že
je viac, ako si plánujeme sami, či ako nám plánujú iní.
Boh nás volá žiť, nie prežívať. Tak vstúpme do tohto dobrodružstva už
v dnešných malých rozhodnutiach. Či napríklad aj v tých výnimočných,
letných, dovolenkových. Lebo on chce zjaviť svoju vôľu – myšlienky pokoja, nie súženia – v každom rozhodnutí, nielen vo vybraných, ktoré nám
možno momentálne vyhovujú. Nie, nemusí opäť prísť lockdown. Stačí dať
kľúče od domu nášho srdca a nášho manželstva Otcovi. A on nás už nasmeruje na cestu, ktorú nám pripravil a na ktorej bude rásť naša vzájomná
láska – k sebe aj k nemu. (Vladislav a Katarína Marčákovci)

Pomenovaním svätý sa
v prvom rade označuje
Boh, jeho podstata,
výnimočnosť, spôsob
bytia – existencie. On je
svetlo, pravda, láska a dobrota v tej najčistejšej
a nepoškvrnenej podobe. A každá iná svätosť sa
odvodzuje od tej jeho. Všetko, čo Boh stvoril a čo
je v ňom ponorené, čoho sa dotýka jeho ruka,
čo si vybral, vyvolil, čo odráža jeho svätosť, slúži
jeho svätosti, čo sa nachádza v jeho blízkosti,
žiari jeho výnimočnosťou. Svätosť je ako svetlo
– priťahuje všetko živé, lebo prináša život.
Vďaka nemu funguje táto zem, nestratíme sa vo
tme, nezamrzneme... A teda aj svätý je ten, kto
odráža Božiu svätosť (kto prináša Božie svetlo),
kto bol darovaný Bohu (každý pokrstený, ktorý
žije podľa Božej vôle), vyčlenený vlastným
rozhodnutím a potvrdený samotným Bohom
a Božím ľudom (ako napríklad kňazi alebo
rehoľníci) alebo aj to, čo je určené na používanie
pri dielach spojených s oslavou Boha (miesta,
liturgické priestory, nádoby, oblečenie...). Nie
všetko, čo je sväté, je zároveň dokonalé, ale sväté
je to, čo bolo posvätené mocnou Božou prítomnosťou a pomazaním, a stalo sa jeho výsostným
vlastníctvom. (Dada Kolesárová)

ETIKETA BEŽNÉHO DŇA
Najbežnejším prejavom zdvorilého a slušného
správania je pozdrav. Pohrajme sa so slovíčkom
a rozdeľme ho: po – zdrav. Pri troške fantázie by
sme v ňom nájsť význam – požehnávať, popriať
zdravie. Bolo by fajn, keby boli naše pozdravy
adresované tým, ktorých denne stretávame, plné
dobrosrdečnosti a priania – telesného, duševného i duchovného zdravia, zdravého rozumu
a úsudku, zdravej morálky i zdravých vzťahov.
V etikete platí, že pozdraviť sa je zdvorilosť
a odpovedať na pozdrav povinnosť. Je to slovo
prvého kontaktu a zanecháva veľmi silný dojem,
a prvý dojem, ktorý môže ovplyvniť všetko, čo
bude nasledovať – rozhovor, prácu, zábavu...
A všetci sa v tomto umení máme zdokonaľovať.
Kto zdraví prvý? Muž ženu, dieťa dospelého, podriadený nadriadeného, prichádzajúci
domáceho... Spôsob a výber pozdravu závisí
od situácie a konkrétneho človeka. Každý slušný
pozdrav je dobrý, ak v sebe nesie prísľub priateľstva. No pri výbere rešpektujme komunitu,
v ktorej sa pohybujeme, jej sociálne, kultúrne
a náboženské zvyklosti, no bez toho, aby sme
popreli seba samého. Teda pozdraviť sa naším
pozdravom napríklad v rímskokatolíckej komunite na Orave nemusí byť najvhodnejšie, lebo
sa dá predpokladať, že nastane trápna situácia,
keďže nikto nebude vedieť na pozdrav odpovedať. J (Dada Kolesárová)

KEĎ SA DETI PÝTAJÚ

DUCHOVNÉ MINICVIČENIA

KTO JE SVÄTÝ?
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ETIKETA

PRE ŽENU g V mojom prípade je to tak, že keď sa povinnosti kopia,
spolu s vyčerpanosťou strácam radosť nielen v každodennosti, ale aj pri
výnimočných okamihoch. Stáva sa to pre mňa len ďalším bremenom, ktoré
si potrebujem splniť. Čas korony mi pomohol spomaliť a začať robiť to, čo
skutočne chcem, nie to, čo odo mňa vyžadujú iní. Zrazu bol čas na rodinu,
rozvíjanie kreativity, skrášľovanie prostredia, v ktorom žijeme, či komunikáciu s ľuďmi, ktorí boli v škatuľke, že raz sa možno jeden druhému ozveme. A najmä bol aj čas na hľadanie Božej vôle, načúvanie a v neposlednom
rade na radosť. Vtedy sme si vraveli, že si musíme ponechať takýto priestor
a v bežnom živote spomaliť. Toto predsavzatie nám však nevydržalo dlho.
Návratom do tradičného kolobehu života aj nás pohltil jeho chaos, hoci žijeme na odľahlom mieste. V tom chaose som často zatúžila po tej jednoduchosti v každodennosti. No naozaj musí prísť nejaký vírus, aby sme vedeli
spomaliť? Či nie je jednoduchšou cestou prísť najprv každé ráno za Pánom
a opýtať sa jeho, aký má dnes pre mňa plán?

I wikimedia.org

PRE MUŽA g Keď dostanem otázku, ako sa mám, mojou prvou a častou
odpoveďou je, že rýchlo. Veď to isto poznáte z vlastnej skúsenosti. Zdá
sa mi, ako keby dvadsaťštyrihodinový čas dňa bol málo. Zahltený povinnosťami a starosťami tohto sveta poviem, že cez koronu bolo viac času.
Nemať čas však nie je od Boha. V Knihe Zjavení apoštola Jána 12, 12 sa píše,
že diabol má málo času. Nechcem tým povedať, že každý, kto nemá čas,
je diabol, to nie. Ale toto je jeho dielo. Zahltiť ma tak, aby som nemal čas.
Nemal čas v prvom rade na Boha. Potom na svojich najbližších a potom
vôbec na nič. Boh je Pánom času. On mi predsa dáva každý deň môjho
života. Mojou úlohou je prežiť ten deň tak, aby som naplnil Boží plán.
No a tu už je potrebné rozlišovanie. Duchovné rozlišovanie vecí. A zvlášť
tých dennodenných. Evanjelista Matúš hovorí: „Preto nebuďte ustarostení
o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho
trápenia. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto
všetko dostanete navyše.“ Pozývam v prvom rade seba a potom každého
z nás k dobre využitému času. Dať čas v prvom rade nebeskému Otcovi
a pýtať sa ho, čo je pre mňa v ten daný deň dôležité.

Sv. Spiridon Divotvorca

Nerád rozprávam o korone. Podľa mňa je na celej tej veci oveľa viac zla ako dobra, tak prečo
o tom rozprávať a otvárať túto tému, keď je situácia ako-tak pokojná. No jednu vec z môjho pohľadu vnímam ako pozitívum. Bolo viac času. Tým,
že sa svet akoby spomalil pod nátlakom opatrení, mnoho vecí sme nesmeli a iné zasa museli.
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З початку повномасштабної агресії росії
– чотирнадцять мільйонів українців були
змушені покинути рідний дім. Велика
кількість біженців отримали прихисток
в Словаччині. В країні, де люблять Бога і
намагаються всіляко допомагати ближнім.
Ще з 2018 р., у церкві св. Розалії (район Ламач) українці мають можливість молитовно
єднатися з Богом. А вже з березня 2021 р.,
з благословення голови Пасторально-Міграційного Відділу УГКЦ владики Степана
Суса, та згідно декрету Владики Петра Руснака, я був призначений тут на служіння.
Слово душпастиря, можливість молитовного єднання - ключові потреби українців,
що переживають нині глибокі історичні
випробування. Разом ми вже провели
багато зустрічей: Великодні Богослужіння, хрещення нового християнина у віці
двадцять шість років, спільні святкування
державних свят, храмове свято, підготовка
дітей до Першої Сповіді та Причастя. Брали участь у паломництві до Ватикану, щоб
подякувати Святішому Отцю Франциску
за його Апостольський візит у вересні 2021 року до Словаччини. В якості акту
любові до українського народу прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер, спільно
з родиною, молився з нашою громадою
за мир в Україні. А після служби, староста
району Ламач, Лукаш Баняцький, офіційно передав храм св. Розалії у користування
для українських греко-католиків. І громада, що багатократно виросла, щира вдячна
представникам влади країни, що прийняла нас, за молитву і підтримку.
Українці, які проживають у Братиславі,
усіма способами підтримують Україну та
моляться за мир. Щиро сподіваємося, що,
з Божою допомогою, він таки настане найближчим часом. (отець Ігор Марусин)

УКРАЇНА СТОЇТЬ,
УКРАЇНА БОРЕТЬСЯ
КИЇВ g Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Щевчук у щоденному воєнному зверненні у 102-й день війни Росії проти України сказав,
що бути християнином означає бути членом спільноти, Церкви як єдності, яку творить Дух Святий. Він зцілює рани людських відносин. Ми знаємо, що сучасна культура з її крайнім індивідуалізмом часто відокремлює
людину від людини, приносить їй самотність. Натомість Дух Святий,
який залучає віруючу людину у спільноту, долає ту самотність. «Дякую
тим, хто допомагає Україні так, немовби горе, нещастя, війна прийшли
до їхнього дому, краю, – сказав він і додав: – Вкотре прагну подякувати
Конгрегації Східних Церков, зокрема її префектові кардиналу Леонардо
Сандрі, який – перебуваючи цими днями в Румунії для того, щоб відвідати українських біженців, перетнув кордон з Україною, щоб показати
вселенську християнську солідарність із жертвами війни». (news.ugcc.ua)
Філадельфійська Архиєпархія УГКЦ

УКРАЇНСЬКА
ГРОМАДА
В БРАТИСЛАВІ

news.ugcc.ua

архив отця Ігоря Марусина
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ЕКУМЕНІЧНА ПАНАХИДА
НЬЮ-ЙОРК g Архидієцезія Нью-Йорка та Філадельфійська архиєпархія УГКЦ відслужили 11 червня спільно екуменічну панахиду за полеглих під час російської війни проти України у соборі Святого Патріка
в Нью-Йорку. Помолилися за мир і справедливість в Україні та упокій
жертв російської навали разом із християнами різних конфесій та всіма
людьми доброї волі. На молитві також були посол України при Організації Об’єднаних Націй Сергій Кислиця, генеральний консул України
в Нью-Йорку Олексій Голубов та представник Грецької Православної
Церкви Америки отець Ніколас Казарін. Митрополит Борис подякував
кардиналу Долану за особливий провід та візит в Україну, американським католицьким благодійним організаціям за допомогу українцям
та американським католикам, які, за його приблизними підрахунками,
пожертвували сто тисяч мільйонів доларів на гуманітарну допомогу
Україні. (news.ugcc.ua)

oznamy

HĽADÁME PRIATEĽA SLOVA S DOBRÝM
Ak môžete, tak prevodom, trvalým príkazom na účet časopisu alebo
prostredníctvom SIPA pravidelne mesačne prispievajte sumou aspoň 5 eur .
Veľká vďaka za nezištnú pomoc v tejto ťažkej dobe.
0911 711 263, sefredaktor@casopisslovo.sk
JUBILEÁ KŇAZOV
Imrich Marinčák, právo nosiť nábederník – 8.
júl – 94 rokov života; Andrej Šambronský
– 13. júl – 50 rokov života; Daniel Šarišský
– 2. august – 30 rokov kňazstva; Vladimír
Capcara, právo nosiť nábederník – 2. august –
30 rokov kňazstva; Peter Pavel Haľko OSBM,
mitroforný protojerej, – 2. august – 30 rokov
kňazstva; Peter Sabol, mitroforný protojerej
– 2. august – 30 rokov kňazstva; František
Takáč – 2. august – 30 rokov kňazstva
Srdečne blahoželáme a prajeme
mnohaja lita, blahaja lita!
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Jubilanti – júl
50 rokov: Jana Iľková, Michaľany
60 rokov: JUDr. Petronela Čergeťová, Sobrance; PharmDr. Ľubica Klasová, Dlhé Klčovo;
Daniel Krenický, Ďačov; Oľga Mrázová, Trhovište; Mária Tkáčová, Davidov
70 rokov: Mária Chandogová, Rakovčík;
Angela Danilovičová, Vybuchanec; Anna
Fečkovičová, Rudlov; Anna Grittersová,
Vranov-Juh; Anna Gumanová, Prešov; Anna
Hricová, Záhor; Mária Karľová, Kamenica
nad Cirochou; Gabriel Maheľ, Bánovce
nad Ondavou; Milan Roman, Bánovce nad
Ondavou; Mária Švihurová, Košice
75 rokov: Pavol Capik, Veľký Ruskov; Helena
Fechová, Drienica; Elena Kocanová, Sečovce;
Alžbeta Martinčeková, Košice; Ján Mihaľo,
Strážske; Oľga Peržeľová, Rudlov; Mária Petrušková, Sečovce; Margita Sotáková, Jastrabie
nad Topľou
80 rokov: Andrej Baran, Vranov nad Topľou;
Mária Džupinová, Kazimír; Marta Gorejová,
Zdoba; Margita Padová, Klokočov
85 rokov: Mária Billá, Šarišský Štiavnik;
Helena Kurečková, Svidník; Žofia
Leškaničová, Sačurov; Anton Marinčák, Košice
90 rokov: Anna Dziaková, Bunkovce

BLAHOŽELÁME
Otec Martin Zlacký,
delegát pre Humenský
archieparchiálny vikariát,
stavroforný protojerej, si
na sviatok Premenenia
Pána 6. augusta pripomína
25. výročie kňazskej vysviacky. Duchovný otče, pri tejto príležitosti
vám chceme poďakovať za vašu službu vo
Farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky Panny Márie v Humennom ako správcu farnosti
a okresného dekana, ako aj prvého archi
eparchiálneho vikára. Nebeský otec si vás
vyvolil za ohlasovateľa Božieho slova, ktoré
nám múdro a poučne odovzdávate. Láskavo
a citlivo usmerňujete naše srdcia k nášmu
vzkriesenému Pánovi Ježišovi Kristovi.
Dokončili ste výstavbu fary, pripravili chrám
a jeho okolie na oslavu jeho 300. výročia,
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budova vikariátu čaká na dokončenie. Vaša
múdrosť a šikovné ruky sú na úžitok nám
veriacim i vašej rodine.
Hojnosť milosti a lásky nebeského Otca, dary
Svätého Ducha a ochranu Presvätej Bohorodičky Panny Márie, pevné zdravie, pokoj,
lásku a radosť na mnoho požehnaných rokov
vám i vašej rodine vyprosuje Peter s rodinou.
V týchto dňoch sa dožíva narodenín náš nový dekan otec Maroš Rinik.
Veriaci gréckokatolíckej Farnosti Narodenia
Presvätej Bohorodičky
v Michalovciach mu
spolu s rodinou a farskou radou želajú mnohaja, blahaja lita.
INZERCIA
Ručne písané ikony. Ikonopisecká dielňa
sv. Juraja. www.ikony.sk
Fy DUDAS ponúka:
- elektrické pohony zvonov
- lineárny a magnetický pohon zvonov
- diaľkové ovládanie zvonov (GSM)
- zvonové drevené a oceľové konštrukcie
- nové zvony a srdcia zvonov
- vežové hodiny a kladivá zvonov
- opravu starých systémov
e-mail: jandudas@teraz.de
tel.: 0907 268 344
www.zvonydudas.sk
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové
strechy. Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209,
mejl: svestav@svestav.sk

NA SLOVÍČKO

Priateľ časopisu

I
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SLOVO

I

relax

JAZYKOVEDEC

CIRKEVNÁ SLOVANČINA

1. Modlitba Pane, zmiluj sa! znie
v rôznych jazykoch ináč. Priraď
text k jazyku, v ktorom je napísaný.

2. Svätí Cyril a Metod chceli, aby sa ľudia modlili
v jazyku, ktorému rozumejú. Preto preložili biblické
a liturgické knihy do staroslovienčiny a pripravili písmo, ktoré voláme cyrilika. Vyfarbi ich ikonu a podľa
tabuľky napíš v cyrilike tieto slová: HOSPODY,
POMILUJ!

1. Hóspody, pomíluj!
2. Kýrie, eleíson!
3. Signore, pietà!
4. Lord, have mercy!
5. Herr, erbarme dich!
6. Uram, irgalmazz!
7. Doamne, miluiește!
8. Gospodine, pomiluj!
9. Zot ki mëshirë!

......................................................................................
......................................................................................

A – A; B – B; V – V; G – H/G; D – D; ! – E;
Ï – Ž; E – Z (DZ); Z – Z; Ë / I – i; K – K; L – L;
M – M; N – N; ê / U – O; P – P; R – R;
S – S; T – T; & / W – U; F – F; } – TH;

A) Anglický
B) Maďarský
C) Nemecký
D) Ukrajinský
alebo Rusínsky
E) Rumunský
F) Taliansky
G) Grécky
H) Albánsky
I) Macedónsky

Pomôcky: Symetrála
Kiar, Eat
Olympijský
výbor,
skratka

X – CH; % – ŠČ; C – C; $ – Č; # – Š; y – Y;
H – I (E, JE); ß – JU; ô / Í – JA; á – X;
Ó – PS; Ñ – Y/V; ì – OT; J – J

Autor:
Ozve sa A podobne,
1
Vladimír klapnutím
skratka
q Komanický

Posielal

M K A L E L Y O K O C K Y R I O Y
Y K N A B N P A N E L A A L T E M
S V I R A V A Í R O R E T R S U Ó
E M L V T S B A N Á N N P I E S T

Štátne lesy

Kristov
učeník

Ľ E O Y R J M P CH E I R H R L E A

Dvojhláska

M Y D L O K B U M A E O K E O R B

Nikto

Strofa

Nepotup

Ženské
meno

N K E B A B R A T S T V O R B A A
A A Á V L J L R U A E S D O N O R
H N I Ý A P O N L T N A K A U I D
Usadená
nečistota

Nie iba
Vlak
Eurocity,
kratka

2
q

Súkromná
bezp. služ.

Znova

Kremík,
chemická
značka

Poľná tráva
aj stoklas

Borovica

Krídlo,
odborne
Miloslav,
domácky

U Z I Z B F H R Y L R T L I E K Y
L A V V I D B O T A N I K K T O S

Liberecké
trhy

Zákruta
na ceste

Zabávala
Obyvateľ
Baskicka

Juhoamerická step
Mazadlá
Zavolanie
na voly
Malý pes

Okolo

Malá rana
Plošná
miera

Obrali
oraním

Praotec
Olympia,
domácky
Babylonská
bohyňa

Štátny
útvar

Bodavý
hmyz

NeposaMechadil sa
nizovaná Autonómna
oblasť,
brigáda,
Stathenry,
skratka
skratka
značka
Metropola
Ománu

Označenie
citlivosti
filmov

Majetní

Olejnatá
rastlina

V Y T K U D O R P A T I R E P Y A

Legenda: AKANT, ALELY, AORTA, ATLAS, ATÓMY,
ATROFIA, AVARI, BANALITA, BANÁN, BANKY,
BOLESTI, BOTANIK, BRLOH, DIVINA, DOBEH,
DOLINA, DONOR, HRIECH, IKONY, JAZVA, KEBAB,
KOBRA, KOCKY, KVETY, LARVY, LIEKY, MALIAR,
MAREC, METLA, MUTANT, MYDLO, MYSEĽ, NÁBOJ,
OBDIV, PANEL, PIEST, PLAMENE, PRESUN, PRODUKTY, RIEKA, SLUHA, SMOLA, STROJ, TEROR,
TRABANT, TVORBA, VÝZVA, YPERIT, ZNAKY.

3

q
Kyprí zem
pluhom

S A R A I L A M T S T R A B A N T

Lesklý
náter

Tajničku osemsmerovky tvorí 33 nevyškrtaných
písmen. Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z čísla 11: Krížovka: Rebrík,
po ktorom Boh zostúpil z neba. Osemsmerovka:
Ježiš je vzorom a dušou každej modlitby.
Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hlavná 3,
080 01 Prešov alebo inzercia@casopisslovo.sk.

Asi každý (okrem mojej mamky) sa tešil
na svoju dospelosť. Je to taká typická ľudská vlastnosť, tešiť sa na vlastnú budúcnosť alebo čo. Všetci si v sedemnástich
myslíme, že o rok budeme slobodní. Akoby nás mali vypustiť z pomyselnej ohrady
a my sa môžeme rovnako pásť na lúke,
len s tým rozdielom, že už na nás nebude
dohliadať ovčiarsky pes. Taký ten biely,
huňatý, viete, akého mám na mysli. Takže
sme dospelí a zrazu môžeme všetko.
Môžeme všetko, až kým si neuvedomíme,
že nemôžeme nič. Moje obľúbené literárne a umelecké hnutie (hej, fakt mám
obľúbené literárne a umelecké hnutia)
existencializmus sa nieslo v štýle výroku
Jeana-Paula Sartra: Človek je odsúdený
na slobodu. A ten Jean, to vám bol fakt
týpek. Venoval sa ľudskej existencii a bytiu. Takže ak mal niekto právo vyjadriť sa
k tejto problematike, tak práve on. Mladí
ľudia túžia po slobode a nezávislosti,
ale čím sú starší, tým viac im naháňajú
strach. Za zlé rozhodnutia príde trest.
Naším vychovávateľom už nie je rodič,
ale vlastný život, a ten má často omnoho
menej zľutovania. Človek musí každý deň
robiť rozhodnutia. Ani nachvíľu mu nedajú pokoj. Dám si na raňajky jogurt alebo žemľu? Pôjdem študovať právo alebo
literatúru? Budem ticho alebo vyjadrím
svoj názor? Neznášam to. Možnosť voľby
je niekedy horšia ako príkaz, ale napriek
tomu sa dokážeme naučiť o sebe viac, ak
sa musíme rozhodovať sami. Čo nás to
bude stáť a čo za to získame?
Vždy keď stojím na nástupisku, prichádzajúci vlak zastaví presne tak, že oboje
dvere sú odo mňa rovnako vzdialené. Ľudia okolo sa začnú hrnúť do jednej alebo
druhej strany, a ja stojím v strede, a zízam

freepik.com

AKO SME VYRÁSTLI ZO SLOBODY

I

Stále musíme niečo podpisovať. Každú
chvíľu nám niečo strkajú pod nos a my
podpisujeme. Vzdali sme sa práve svojej
obličky? Ktohovie. Nie je čas zaoberať sa
maličkosťami.
A to je ďalšia vec. Čas. Viete, čo jediné
chcem robiť, keď mám voľno? Správne,
nič. Absolútne nič. Lenže potom sa môj
život skladá len z práce a z ničoho a to nie
je bohvieaká kombinácia...
A tie maličkosti. Neviem, či ste si to
všimli aj vy, ale dospelí často maličkosti
prehliadajú. Musia sa sústrediť na dôležité veci. Ale každá vec sa skladá z maličkostí a ak nerozumieme maličkostiam,
ako môžeme rozumieť životu?

NEVENUJETE SA
NEBEZPEČNÝM AKTIVITÁM?
pixabay.com

ACH, TIE BABKY
Babka ochorie, a tak k nej zavolajú lekára.
Keď odíde, babka pootvorí jedno oko
a pýta sa:
„Kto to bol?“
„Lekár, babka.“
„Aha, no veď sa mi hneď zdalo, že na farára si moc dovoľuje.“
Babička príde k doktorovi a ten jej hovorí:
„Máte choré srdce. Nechodievajte veľmi
po schodoch. O rok sa mi príďte ukázať.“
Babička o rok príde a pýta sa doktora:
„Pán doktor, a už môžem chodiť po schodoch?“
„Áno, babička, môžete.“
„Chvalabohu, bo po odkvapovej rúre ma
už liezť nebaví.“

A nad tým ja premýšľam, keď si mám niečo zapísať do diára. A potom ma to všetko
tak ubíja, že si to vôbec nezapíšem, lebo
môj život potom vyzerá nudne a prázdno.
Doktori nie sú radi, keď neprídete na dohodnutý termín. Neviem, nejako túto
moju dilemu neberú do úvahy.

Letecká linka Moskva – Bratislava. Krátko
po štarte vbehne do pilotnej kabíny muž
s pištoľou v ruke a zreve:
„Do Viedne!“
Pilot mu odpovedá:
„Nedá sa.“
Muž znervóznie a kričí:
„Do Viedne, lebo budem strieľať.“
„Nedá sa, mladý muž. Za vami sedí babka
s bombou a už si objednala Mníchov.“

A nakoniec skončíte tak, že sa tešíte z nového riadu do kuchyne a umytej linky.
(Alexandra Matoľáková)

Slovo oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
www.casopisslovo.sk; ročník 54; periodicita vydávania: dvojtýždenník
Adresa redakcie: SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov, tel.: 051/756 26 42, 0911 711 263
Číslo účtu:
SK45 0200 0000 0032 1020 6959
SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, VS: vaše PSČ
Vydavatelia:
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, Hlavná 1, 081 35 Prešov, IČO 51311917
Petra, n. o., Hlavná 1, 080 01 Prešov, IČO 37886622
Cirkevné schválenie: Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove, č. j. 3317/99
Šéfredaktor:
PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD. (sefredaktor@casopisslovo.sk)
Redaktori:
ThDr. Miroslav Dancák, PhD. (cenzor@casopisslovo.sk)
PhDr. Adriana Matoľáková, PhD. (redakcia@casopisslovo.sk)
ICLic. Tatiana Cmoriaková (spravodajstvo@casopisslovo.sk)
Michal Onderko nml. (inzercia@casopisslovo.sk)
Jazyková úprava: PhDr. Adriana Matoľáková, PhD.
Distribúcia a grafika: PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD. (distribucia@casopisslovo.sk)
Cenzori:
ThDr. Miroslav Dancák, PhD., ThDr. Milan Kuzmiak, PhD.
Redakčná rada: vl. Dr. h. c. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD., vl. prof. ThDr. ICDr. Cyril Vasiľ SJ, PhD.,
vl. Peter Rusnák, vl. Milan Chautur CSsR, vl. Marián Andrej Pacák CSsR,
Mgr. Ján Hreško, Mgr. Marek Baran, Mgr. Daniel Dzurovčin, Richard Fučko,
Mgr. Stanislav Gábor, PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD., Mgr. Petra Jakubová,
PhDr. Valéria Juríčková, PhD., HELic. Martin Mráz, prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel
Paľa, PhD.

51

ANI NIE.
IBA OBČAS
NESÚHLASÍM
SO SVOJOU
MANŽELKOU.

na trup vagónu paralyzovaná vlastnou
neschopnosťou rozhodnúť sa. Najväčší
problém je, že sa nemôžete nerozhodnúť.
Vždy si musíte niečo vybrať a následne
niesť zodpovednosť za svoj výber. A tak je
to stále. Dvermi vlaku sa to len začína.
Ako dospelí musíme robiť veľa nudných
vecí. Musíme si napríklad pamätať
všetky termíny u doktorov. Alebo si aspoň
musíme pamätať, že si ich máme zapísať
do diára. A musíme si pamätať, že sa
máme do toho diára potom aj pozrieť
(však, Alexandra?).

SLOVO

SPRÁVNE ODPOVEDE ZO S. 50: 1. 1D, 2G, 3F, 4A, 5C,
6B, 7E, 8I, 9H; 2. ГOСПОДИ ПОМИЛУЙ;

FEJTÓN

S úsmevom

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 3 centy a fotografia
alebo rámček 3 eurá. Meno zvýrazňujeme zadarmo. Blahoželanie
kňazovi k okrúhlemu jubileu (od 40 rokov života a od 20 rokov
kňazstva) do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier): 4 centy a fotografia
alebo rámček 4 eurá
Všetky informácie sú na casopisslovo.sk/redakcia/.
Za obsah inzerátov neručíme. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu príspevkov. Zásady ochrany osobných údajov sú uvedené
na webovej stranke http://casopisslovo.sk/vyhlasenie/. Pri zasielaní
príspevkov použite jeden z týchto variabilných symbolov: 700
(časopis, prípadne zverejnenie príspevku), 1700 (iba časopis),
555 (inzercia), 777 (priatelia časopisu Slovo), 7700 (iba dar) a 999
(eSlovo). Ak je váš príspevok anonymný, neuvádzajte žiadny variabilný symbol.
Tlač: Alfa print, s. r. o., Martin
Distribúcia: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., Bratislava
ISSN 1335-7492. EV 182/08
Uzávierka pre číslo 16/2022: 27.07.2022
Titulná strana: Ivan Sidun: Šťastný chlapec hrajúci na gitare
(freepik.com)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
16.07. Svätá liturgia s Molebenom k sv.
Gerardovi a požehnaním šatkou sv. Gerarda
(18.00 h)
25.07. Moleben k bl. Metodovi (9.00 h);
Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (09.30 h); Moleben k bl. Metodovi
(17.00 h); Svätá liturgia s modlitbami
za uzdravenie (18.00 h)

PÚTNICKÉ MIESTA

02.07. Fatimská sobota: posvätný ruženec
(09.15 h); svätá liturgia (10.00 h)
06.08. Fatimská sobota: posvätný ruženec
(09.15 h); svätá liturgia (10.00 h)

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Každý deň
14.00 Adorácia
15.00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu.
Eucharistická pobožnosť s požehnaním
17.30 Akatist (Po – Pi)

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
02.07. Fatimská sobota (09.30 h)
06.08. Fatimská sobota (09.30 h)
Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
Každý deň svätá liturgia (10.30)

777
www.klokocov2020.sk

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
Sobota 19.00 Chvály a svedectvo (TV Logos)
Nedeľa 10.00 Svätá liturgia (TV Logos)
01. – 02.07. Školenie Montessori
pedagogika
09.07. Púť rómskych rodín do Ľutiny: začiatok (10.00); prednášky a svedectvá; svätá
liturgia (15.00 h)
15. – 16.07. Školenie Montessori
pedagogika
17. – 18.07. Tábor pre chlapcov na Sigorde
24.07. Stretnutie mužov na Sigorde

MISIA

Variabilný symbol:

Klub Prešov: +421 907 197 990

CENACOLO RÓMSKA

SK57 0200 0000 0030 2148 6453

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Ruženec za závislých:
pondelok 17.00 Poprad;
štvrtok 16.45 Svidník

KOMUNITA

Ďakujeme vám za podporu tohtoprojektu.
Svoj príspevok môžete zaslať na účet:
Košická eparchia
Dominikánske námestie 2/A, 040 01 Košice

koinoniapo.sk,
koinonia ján krstiteľ prešov
Komunitný dom Záborské
Nedele a sviatky 09.30 Svätá liturgia
(Youtube)
24.07. Deň spoločenstva (09.30)
21.08. Deň spoločenstva (09.30)

KOINONIA

Klokočov je najznámejšie pútnické miesto
gréckokatolíkov na Zemplíne. V roku 2020 oslávil 350. výročie zázraku slzenia ikony Presvätej
Bohorodičky. Gréckokatolícka eparchia Košice
sa rozhodla na tomto miestevybudovať pútnické centrum, aby tu všetci našli primerané zázemiea pastoračnú starostlivosť.

JÁN KRSTITEĽ

PODPORTE TENTO PROJEKT

CENTRUM PRE RODINU

PÚTNICKÉ CENTRUM

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
24. – 29.07. Seminár Otcovo srdce. Bližšie
informácie: centrum.rodina@gmail.com.
08. – 14.08. Prázdninový rodinný tábor.
Pozývame vás prežiť týždeň v Centre pre
rodinu na Sigorde v spoločenstve ďalších
rodín. Bližšie informácie: centrum.rodina@
gmail.com.
15. – 18.09. Kurz prípravy na manželstvo.
Dajte svojej vysnívanej svadbe ešte jedno
kritérium – kvalitnú prípravu. Na Kurz
prípravy na manželstvo sa môžete prihlásiť
cez stránku www.domanzelstva.sk alebo cez
svojho kňaza vo farnosti.

ZLATÁ BAŇA – SIGORD

KLOKOČOV

02.07. Fatimská sobota (10.30 h)
03.07. Malá púť: akatist a ruženec (09.00 h),
svätá liturgia (10.30 h)
06. – 07.08. Hlavná púť

