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» Juraj GRADOŠ

Vstupujeme do obdobia mariánskych sviatkov, ktorým 
dominuje evanjeliové čítanie o Márii a Marte (Lk 10, 
38 – 42). Čítanie o počúvaní, o kontemplovaní, o viere 
a o skutkoch, o činoch. Neraz sa sám pristihnem, ako 
fandím Marte. Dokonca i za ambónom. V mojom svete 
a živote nestačí počúvať – sú potrebné skutky. Ak by som 
si iba sadol a čítal Božie slovo, články sa samy nenapíšu, 
nedohodnú, nezrevidujú, nepripravia do tlače... Dovolím 
si povedať, že ak by sme boli Máriou všetci, tak nevyjde 
ani jedno Slovo, v obchodoch budú akurát pavúky a myši, 
fabriky sa zastavia... Alebo nie?

Pre mňa bol kontrastným čítaním k tomuto evanjeliové-
mu začalu List svätého apoštola Jakuba (Jak 2, 14 – 26). 
Podľa neho je viera bez skutkov mŕtva. Apoštol priamo 
vyzýva: „Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich 
skutkov ukážem vieru.“ Viera bez skutkov sú iba slová, 
často prázdne a neúčinné. No skutky bez viery síce po-
máhajú iným, ale strácajú svoju pridanú hodnotu pre obe 
strany. Tak ako skĺbiť vieru a skutky? Veriť a konať dobro? 
Stačí to?

Pre mnohých je odpoveď na túto otázku jasná. I pre mňa 
donedávna bola. V posledných mesiacoch však narážam 
na istý problém – ak konám dobro a verím v Boha, malo 
by ma to robiť svätejším. A to nevidím. Dokonca si vší-
mam, že môj život nie je pre iných zaujímavý a nasledova-
niahodný. Kde je chyba? Na čo som zabudol?

Zabudol som to skĺbiť. Ja som to iba spojil, možno zlepil, 
ale bez vnútorného prepojenia viery a skutkov nikdy 
nebudeme apoštolmi, nebudeme skutočnými kresťanmi. 
Výsledkom tohto prepojenia sú skutky viery, teda viera 
zhmotnená do ozajstných činov. Slová, ktoré sa dejú. Tak 
ako k tomu vyzýva apoštol Jakub. On primárne nehovorí 
o dobrých skutkoch, hovorí o ovocí viery. Ak hovoríš, 
že veríš, že Boh ťa miluje, a ty jeho nemiluješ – o čom 
to svedčí, ak nie o tvojej úbohosti? Ak veríš, že Boh ti 
v spovedi odpustil hriechy, a napriek tomu odpustené 
nanovo vyznávaš – o čom to svedčí, ak nie o tvojej nevere? 
Ak veríš, že v Eucharistii je Boh a chce sa s tebou zjednotiť 
– a to je základ tvojej večnej blaženosti, a ty ho neprijímaš 
pri každej možnej príležitosti – o čom to svedčí? A ak ve-
ríš, že tieto slová ti napísal tvoj brat a iný ti ich podal, a ty 
nepomáhaš bratom a sestrám – o čom to svedčí?

Viera je jedna, lebo Boh je jeden. Nestačí poznanie, treba 
vnútorné presvedčenie, vnútorné obrátenie a pevné trvalé 

rozhodnutie sa pre Boha. A to nie je 
ľahké. Ak to teda myslíme skutočne 
vážne. A tak tu dnes stojím a čakám, 
ako sám odpoviem na Ježišovu otázku: 
„Miluješ ma?“

SKUTKY A ...
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KRESŤAN  
NEVIDÍ NIKOHO 
AKO NEPRIATEĽA
» Ľubomír PETRÍK

Pápež František nás v Prešove vyzval 
k novému spôsobu života podľa blaho-
slavenstiev. Všimnime si prvú myšlienku 
z toho, čo k tomu povedal: „Svedok, 
ktorý má kríž v srdci a nie iba na krku, 
nevidí nikoho ako nepriateľa, ale 
všetkých ako bratov a sestry, za ktorých 
Ježiš dal život. Svedok kríža si nepamä-
tá krivdy z minulosti a nenarieka nad 
prítomnosťou.“ 

Je to aktuálne slovo aj v našich končinách, 
kde sa to nepriateľmi len tak hemží... To, 
že máme nepriateľa, si vieme veľmi ľahko 
ospravedlniť. Pritom je to neospravedl-
niteľné. Dokonca Ježiš hovorí, že aj keď 
má niekto niečo proti nám – teda ani nie 
my proti niekomu –, máme sa s ním ísť 
zmieriť (porov. Mt 5, 23 – 26). Kto z nás 
to takto robí? „A keď vstanete modliť sa, 
odpustite, ak máte niečo proti niekomu.“ 

(Mk 11, 25) Ako je možné, že to berieme 
na ľahkú váhu? Nech to nevyznie ako 
moralizovanie, ale ako jeden zo znakov, že 
ešte stále žijeme starým spôsobom života, 
že naša viera je formálna. 

Život prináša situácie, keď sa vinou 
našich slabostí narušia alebo prerušia 
vzťahy medzi nami. Niekedy chybu 
urobíme my, inokedy náš blížny a možno 
najčastejšie pochybia obe strany. To však 
neznamená, že potom máme žiť ako 
nepriatelia. Veď „Kristus zomrel za naše 
hriechy“ (1 Kor 15, 3b). „Veď vieme, že náš 
starý človek bol s ním ukrižovaný, aby 
bolo hriešne telo zničené, aby sme už 
neotročili hriechu.“ (Rim 6, 6) A Ján píše: 
„My vieme, že sme prešli zo smrti do ži-
vota, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, 
ostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho 
brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah 
nemá v sebe večný život.“ (1 Jn 3, 14 – 15) 
A my predsa dokážeme žiť v nepriateľ-
stvách, síce už možno latentných, ale 
stále sú to nepriateľstvá... 

Preto sa kresťan modlí a prosí o pokoru, 
lásku a svetlo do vzťahov, aby mu Pán 
pomohol urobiť konkrétne kroky 
zmierenia. Nemôže to nechať len tak. 
To, že sa pozdravíme, v prípade nebezpe-
čenstva sme ochotní pomôcť a že tomu 
človeku neprajeme nič zlé, je dobré ako 
východiskový bod, aby sme mohli prijať 
odpustenie hriechov vo sviatosti zmiere-
nia a prijať pomáhajúce milosti na to, aby 
čím skôr prišiel čas, keď sa aj viditeľne 
zmierime. 

„Svedok kríža si nepamätá krivdy 
z minulosti a nenarieka nad prítomnos-
ťou.“ Svätý Otec týmito slovami zaťal 
do živého. Zvykneme povedať, že máme 
na niekoho ťažké srdce... Zvykli sme si 
žiť ako ukrivdení a nariekajúci. Dovoľ-
me Bohu, aby uzdravil naše vzťahy. Veď 
Kristus zvíťazil nad našou smrťou a chce 
vstať z mŕtvych aj v našom živote, čoho 
znakom bude odpustenie a zmierenie sa 
s našimi nepriateľmi. Aj keď ich tak mož-
no nenazveme, v skutočnosti nimi sú. 
Keď máme pocit, že my nie sme na vine, 
prosme o svetlo, aby sme spoznali aj svoj 
podiel viny. Prosme aj o pomoc, aby sme 
mohli urobiť kroky k zmiereniu ako prví, 
odprosiť blížneho a prosiť ho o odpuste-
nie, že sme ho súdili. Prosme o dar viery, 
že Boh je mocnejší ako smrť a má moc aj 
zo smrti vyviesť život. 

Svätý Otec František nás pred modlitbou Anjel Pána vyzval ku každo-
dennému počúvaniu Božieho slova: „Ježišovo slovo nie je abstraktné, je 
to učenie, ktoré sa dotýka života a formuje ho, mení ho, oslobodzuje 
od škvŕn zla, upokojuje a vlieva radosť, ktorá nepominie: to Ježišovo 
slovo je tým lepším podielom, ktorý si vybrala Mária. Preto mu Má-

ria dáva prvé miesto: zastaví sa a počúva. Zvyšok príde neskôr. To nič 
neuberá na hodnote praktickej služby, ale tá nesmie predchádzať, ale musí 

vychádzať z počúvania Ježišovho slova, musí byť oživovaná jeho Duchom.  
Bratia a sestry, využime tento dovolenkový čas na to, aby sme sa zastavili a počúvali 
Ježiša. Dnes je čoraz ťažšie nájsť si voľné chvíle na meditáciu. Pracovné tempo je 
pre mnohých ľudí frenetické a únavné. Letné obdobie môže byť cenným časom aj 
na otvorenie evanjelia a jeho pomalé čítanie bez náhlenia; každý deň kúsok, malý 
úsek evanjelia.“ (Marek Baran)
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2JEŽiŠOVa MatKa 
OČAMI KORÁNU
» Ján KRUPA

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). Meno Máriinej matky sa 
v Koráne neuvádza. Máriina matka sa spomína len opisne 
ako Imránova žena (3, 35). V zhode s kresťanskou tradíciou 
je Máriina matka v islamskej tradícii nazývaná Anna, resp. 
Hanna.

Máriu už pred narodením 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) 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 Ko-
ránu 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 vý-
nimkou Márie a jej syna sa každého dieťa-
ťa, ktoré sa narodí, dotkne satan, a tento 
dotyk vedie k tomu, že dieťa vykríkne.“

Toto vyjadrenie, ktoré pochádza z tradí-
cie Mohamedových výrokov (hadítov), 
islamskí komentátori kladú do kontextu 
učenia o bezhriešnosti prorokov, po arab-
sky isma, lebo podľa Koránu Mária a Ježiš 
patria k „vyvoleným služobníkom“, ktorí 
sú uchránení pred prístupom a zvádza-
ním zo strany diabla (38, 82 –  83). 

Či v tomto hadíte zaznievajú aj vágne re-
miniscencie na kresťanskú mienku o Má-
riinom nepoškvrnenom počatí, ktorá sa 
presadzovala po Efezskom koncile (431), 
to sa podľa Ludwiga Hagemanna už nedá 
dokázať (Maria, IslamLexikon 2001). Keď 
však podľa Koránu a islamskej tradície 
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diabol ako Máriin protihráč jej napokon 
nemohol spôsobiť nijakú škodu, zaiste 
slobodno poukázať na koránsku paralelu 
s kresťanským výkladom k starozákon-
nej Knihe Genezis (3, 15): „Nepriateľstvo 
ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi 
tvojím potomstvom a jej potomstvom; 
ono ti rozšliape hlavu, ty mu však zraníš 
pätu!“

MÁria, PaNNa a MatKa
Po koránskom zvestovaní narodenia 
chlapca (19, 16 – 21) sa Mária opýtala: 
„Ako by som mohla mať syna, a pritom 
sa ma nedotkol človek a nebola som 
nepočestná?!“ (19, 20; 3, 47a) Paralelnosť 
v tvrdeniach medzi kresťanskou tradíciou 
a Koránom je zjavná. Už evanjelista Lukáš 
necháva Máriu opýtať sa: „Ako sa to sta-
ne? Veď ja nepoznám muža.“ (1, 34) 

Cirkevní otcovia z toho vyvodzovali, že 
Mária zložila zvláštny sľub zdržanlivosti. 
Aj Korán hovorí o Máriinom panenstve, 
ale nespomína nijaké Máriino odprisa-
hanie zdržanlivosti. Jednoznačné slová 
z mekkského obdobia Mohamedovho 
spisovania Koránu hovoria, že Mária nie 
je pobehlica, a tým bezpochyby tvrdia, že 
Mária vo svojej situácii vôbec nevidí mož-
nosť stať sa matkou (19, 20). Ako došlo 
k počatiu? Túto otázku zodpovie v korán-
skej súre 19 sám Boh: „To je pre mňa ľah-
ké.“ (19, 21a) Tehotenstvo a tým aj panen-
ský pôrod sa len jednoducho konštatujú 
(19, 22a) ako fakt: „A bude tak stvorený, 
aby sme ho učinili znamením pre ľudí 
a milosťou od nás. A je to už vec rozhod-
nutá.“ (19, 22b) Pri koránskom zvestovaní 
Jánovho narodenia Zachariášovi sa v tejto 
súvislosti odkázalo na Božiu stvoriteľskú 
moc (19, 9), a takisto v koránskej súre (3, 
47), v ktorej nachádzame rozprávanie 
o Ježišovom detstve, ktoré Mohamed 
spísal počas svojho pôsobenia v Medine. 
Tam sa upresňuje Boží spôsob konania: 
„Boh stvorí, čo chce. Keď rozhodne o ne-
jakej veci, tak jej len povie: ,Buď’ a je“ (3, 
47b), to znamená, že Boh tvorí skrze svoje 
slovo. Odpoveďou na Máriino „ako“ je 
absolútna Božia stvoriteľská moc.

Podľa Ludwiga Hagemanna aj kresťanské 
vyznanie „narodil sa z Márie Panny“ je 
koránskym vyznaním. Rozdiel v tvrde-
niach spočíva v tom, že v Apoštolskom 
vyznaní viery sa hovorí: „[Ježiš] sa počal 
z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Pan-
ny“, zatiaľ čo podľa koránskeho chápania 
by moslimovia mali vyznávať: „Ježiš bol 
stvorený skrze jediné Božie slovo, narodil 
sa z Márie Panny.“

Korán výslovne berie Ježišovu matku 
pod ochranu proti obvineniam zo strany 
Židov, ktorí „o Márii hovorili obrovskú 
lož“ (4, 156). Toto vyjadrenie je zjavne 
namierené proti tvrdeniu, že Mária mala 
nemanželský pomer, z ktorého sa narodil 
Ježiš. Naproti tomu Korán charakterizuje 
Máriu výslovne ako ženu, „ktorá ochráni-
la svoju poctivosť“ (21, 91; 66, 12).

MÁria, ZNaMENiE PrE 
VEriacicH
V Koráne sa opakovane hovorí, že Božie 
znamenia sú hojné a zjavne prítomné 
v jeho stvorení a ľahko ich možno chápať 
ako poukaz na Božiu všemohúcnosť 
a prozreteľnosť (30, 17 – 25). Všetky tieto 
znamenia napomáhajú vieru v jedného 
a jediného Boha. Aj proroci mali poslanie 
a poverenie viesť k tejto viere, napomí-
nať a varovať ľudí, aby pamätali na túto 

vieru. V tejto línii sa misia podľa Koránu 
veľkých prorokov Mojžiša, Ježiša a Mo-
hameda, ktorí doručili zjavujúce spisy, 
opisuje opakovane ako znamenie Božieho 
milosrdenstva.

V príbehu zvestovania Ježišovho naro-
denia Mária počuje slová: „A bude tak 
stvorený, aby sme ho učinili znamením 
pre ľudí a milosťou od nás...“ (19, 21; 3, 49) 
Podľa Koránu Boh nakoniec a naposledy 
poslal Mohameda s neprekonateľným 
koránskym zjavením k ľuďom. Korán ob-
sahuje „znamenia jasné, zachované v hru-
diach tých, ktorým bolo dané poznanie. 
Naše znamenia popierajú len tí, ktorí sa 
krivdy dopúšťajú“ (29, 49). V tomto zmys-
le je Korán považovaný za trvale prítomné 
znamenie a koránske zjavenia sa označujú 
za ájat, t. j. za Pánove znamenia. Aj Mária 
je spolu so svojím synom v Koráne ozna-
čovaná za „znamenie pre stvorených“ (21, 

5 SLOVO



P
O

tO
Pa

 
N

O
V

Ý
 Z

A
Č

IA
TO

K

91; 23, 50). Aj z Máriinho príbehu sa dá 
vyčítať Božie konanie. Mária je považova-
ná za vzor veriacej ženy a je vykresľovaná 
ako príklad pre veriacich (66, 12). 

Tak ako manželka spočiatku neveriaceho 
faraóna v modlitbe vyznáva svoju vieru 
(66, 11) a kráľovná zo Sáby predchádza 
neveriacich vo svojom okolí vo viere (27, 
23 – 33), tak aj Mária ako veriaca stojí 
oproti neveriacim Izraelitom. Tým sa Má-
ria popri faraónovej manželke a kráľovnej 
zo Sáby, a v protiklade k neveriacim man-
želkám Noacha a Lóta (66, 10 – 12), stáva 
vzorom a predobrazom viery Chadídže, 
teda Mohamedovej prvej manželky, ktorá 
podľa islamskej tradície ako prvá prijala 
islam.

V islamskej tradícii je Mária spolu 
s Ajšou, Chadídžou a Fatimou vnímaná 
ako jedna zo štyroch najlepších žien, 
ktoré kedy žili, a je považovaná za hlavu 
žien v raji. Tak ako Abrahám (19, 41), 
Ídris [Henoch] (19, 56) a Jozef, Jakubov 
syn (12, 46), tak aj Mária je v Koráne 
charakterizovaná ako siddiqa (5, 75), to 

znamená „spravod-
livá“ alebo „zbožná“ 
a „pravdivá“. Pretože 
„za pravdivé po-
kladala slová Pána 
svojho a jeho knihy“ 
(66, 12), patrila 
„medzi poslušných 
[Bohu]“ (66, 12; 3, 
43). Koniec koncov, 
nič iné nevyjadruje 
ani arabské slovo 
muslim. Označuje 
niekoho, kto sa 
úplne podrobuje 
Božej vôli. Pretože 
Mária to urobila, je 
znamením, príkla-
dom a vzorom pre 
veriacich.

PriaMO 
NEVYJadrENÁ 
KOrÁNSKa 
KritiKa 
Na adrESU 
KrESŤaNSKEJ 
NÁUKY 
O MÁrii
Mnohé zhody 
medzi kresťan-
skou a islamskou 
mariológiou sa 
končia tam, kde sa 
z kresťanskej strany 

hovorí o Márii ako Bohorodičke, po gréc-
ky Theotokos. Podľa Koránu Mária je 
síce Ježišovou matkou, ale nie je Božou 
Matkou, lebo podľa Koránu Ježiš nie je 
Boží Syn. 

V medinskej súre 5, 116n sa Boh v nebi 
pýta Ježiša: „Ježiš, syn Márie, a či ty si 
povedal ľuďom: Učiňte mňa i moju mat-
ku dvoma bohmi mimo Boha?“ Na túto 
otázku, ktorá je namierená proti kresťan-
skému učeniu o Trojici, Ježiš odpovedá: 
„Jedinečný si, nemá sa ti pripisovať to, čo 
nezodpovedá pravde, neprislúcha mi, aby 
som hovoril niečo, na čo nemám právo. 
Ak som to povedal, iste by si o tom vedel. 
Poznáš, čo je vo mne, a ja nepoznám, čo 
je v tebe. Veď ty si ten, kto pozná to, čo 
nie je známe. Nepovedal som im nič iné 
než to, čo si mi prikázal: ,Uctievajte Boha, 
môjho Pána i vášho Pána...‘“

Korán nepodáva autenticky kresťanské 
chápanie Trojice. Zdá sa, že Trojicu si 
predstavuje ako zloženú z Boha (ako 
otca), Márie (ako matky) a Ježiša (ako 
syna). Odhliadnuc od toho, kresťanská 

mariológia je tu zasiahnutá do tej miery, 
že podľa Koránu Mária nesmie byť uctie-
vaná ako „Božia Matka“, lebo Korán od-
mieta Kristovo Božie synovstvo. A preto 
všetka vážnosť a úcta, ktorú Mária požíva 
v Koráne, má svoje hranice tam, kde 
to už vyzerá ako ohrozenie islamského 
monoteizmu.

Medzi učencami sa dodnes diskutuje, 
ako sa Mohamed dopracoval k chápaniu 
Márie ako jednej z troch božských osôb. 
Vyskytli sa dohady o vplyve egyptských 
božských triád, napr. Isis, Osiris, Horus, 
ktoré boli sprostredkované kontaktmi 
moslimov s Etiópiou. Podľa Ludwiga 
Hagemanna však treba pomýšľať skôr 
na kresťansky inšpirované okolie, v kto-
rom pravoverná viera ustúpila do úzadia 
a ktoré bolo presýtené apokryfnými 
rozprávaniami, ako aj sektárskymi ide-
ami. Azda svoju rolu zohralo prehnané 
sektárske uctievanie Márie v niektorých 
regiónoch Arábie. Epifán zo Salaminy 
vo svojom spise o herézach Panarion 
spomína ženskú sektu, aktívnu v Arábii 
na konci 4. storočia, ktorá Máriu uctie-
vala ako bohyňu. Raz ročne jej tieto ženy 
modloslužobne obetovali chlieb/koláč, 
po grécky kollyris, a jedli z neho. Sekta 
philomarianitov, ktorú spomína Leontios 
Byzantský v 6. storočí, je pravdepodobne 
totožná s kollyridiankami. 

Možné je aj to, že Mohamed nezávisle 
od týchto heretických prúdov, v dôsledku 
stotožňovania Ježiša s Duchom (Ko-
rán 4, 171), čím vzniklo prázdne miesto 
v Trojici, zaviedol Máriu ako tretiu osobu 
Trojice. Možno Mohamed počul o Márii 
ako Bohorodičke, a preto ju vnímal ako 
kresťanmi uctievanú bohyňu a v dôsledku 
toho si kresťanskú Trojicu predstavoval 
podľa ľudskej analógie ako rodinu muža, 
ženy a syna.

MÁria, MatKa VEriacicH
Mária, Ježišova matka, zaberá široký 
priestor v Koráne. Osobitný význam 
nadobúda vďaka svojej spätosti s Ježišom, 
„synom Márie“, ako to Korán rád formu-
luje. Na pozadí otázky Ježišovho „bytia“, 
ktorá bola pre Mohameda rozhodujúca, 
sa zároveň kladie otázka Máriinho „bytia“. 
Korán odpovedá: Mária je panna a matka, 
ale nie je Božia Matka, pretože jej syn 
Ježiš nie je Boží Syn. No Mária svojimi 
kvalitami znamenia, vzoru a príkladu pre 
veriacich plní aj pre islamské spolo-
čenstvo funkciu „matky veriacich“, ako 
vyzdvihol Ludwig Hagemann (Maria, 
IslamLexikon 2006).
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Príbeh o potope zapadá do celku kapitol 
Knihy Genezis (1 – 11). Tieto na výklad náročné 
kapitoly symbolicky a duchovne interpretujú 
pôvod sveta a ľudstva. Sú to tzv. metahistorické 
etiológie, čiže príbehy teologicky vysvetľujúce 
rôzne príčiny a problémy vo svete, ktoré pre-
sahujú dejiny a duchovne interpretujú ľudský 
život. Ich minulosť prorocky opisuje prítomnosť 
i budúcnosť. Pravda príbehu o potope spočíva 
v teologickej výpovedi o Bohu a ľudstve, ktoré 
generuje zlo, a Boh k nemu nie je ľahostajný. 
Príbeh prevzal a reinterpretoval prvky z mýtov 
iných národov, no urobil to vo svetle monoteis-
tickej viery a praxe. Celý príbeh sa javí ako uni-
verzálny súd sveta a ľudstva na počiatku dejín 
v dôsledku šíriaceho sa zla a násilia s prvkami 
nádeje do budúcnosti.

Biblické podanie o potope sa pozoruhodne viaže 
na jeden solárny rok, ktorý strávil Noe s rodinou 
v korábe. Nastupuje doň v sedemnásty deň dru-
hého mesiaca (7, 11) a o rok v dvadsiaty siedmy 
deň ho opúšťa (8, 14). Dvanásť židovských 
(lunárnych) mesiacov znamenalo 354 dní (+/ 
1), čo spolu s desiatimi dňami navyše v druhom 
mesiaci (8, 14) dáva dokopy jeden solárny rok, 
čiže 364 dní. A hoci povrch zeme už predtým 
vyschol a vody opadli, Noe neopúšťa koráb, 
ale čaká na Boží príkaz. Rabínsky komentár 
k tomuto textu hovorí, že hoci bol povrch 
suchý, nebol ešte bezpečný. Obrat príbehu (7, 21 
– 24) sa odráža v celkovom počítaní dní, ktoré sa 
koncentricky v príbehu opakujú na príslušných 
miestach (7 dní – 7 – 40 – 150 – 150 – 40 – 7 – 
7). Tieto čísla majú symbolický význam. Podľa 
rabínskej tradície Pán prvých sedem dní (7, 4) 
dáva nielen na konanie pokánia, ale zároveň 
je to čas jeho smútku za mŕtvymi. V biblic-
kých textoch sa zasa číslo štyridsať často spája 
s veľkou zmenou, ktorá je na konci jednej doby 

a začiatku novej. Ide o nový začiatok. Židia boli 
v Egypte štyristo rokov (15, 13), teda desaťná-
sobok tohto čísla. Následne na opätovnej ceste 
do zasľúbenej zeme po púšti putujú štyrid-
sať rokov po tom, čo sa po štyridsaťdennom 
prieskume zľakli a nevstúpili do nej (Nm 14, 
33 – 34). Mojžiš bol na Božom vrchu štyridsať 
dní (Ex 24, 18) a rovnako dlho Eliáš na Božom 
vrchu Horeb (1 Kr 19, 8). Aj Ninivčania dostali 
od Jonáša štyridsaťdňové ultimátum (Jon 3, 4). 
V Novom zákone Ježiš pred radikálnou zmenou 
v živote prežíva štyridsaťdňové obdobie – pred 
svojím verejným vystúpením strávi štyridsať dní 
na púšti (Mt 4, 2) a pred vystúpením k Otcovi 
prejde rovnaký čas od jeho vzkriesenia (Sk 1, 3). 
Teda štyridsať dní odkazuje na radikálnu očistu 
sveta a prípravu na nový začiatok.

V okrajových scénach príbehu sú podobné výra-
zy: zničiť každé telo (6, 13.17; 9, 11.15); uzavriem 
svoju zmluvu (6, 18; 9, 9.11); zem plná násilia 
(6, 11b.13)/naplniť zem (9, 7); za pokrm (7, 21; 9, 
3). Pozorný čitateľ zbadá v príbehu aj zdvojené 
údaje: dôvod potopy – zloba srdca (6, 5), resp. 
skazenosť a násilie (6, 11 – 13); Božie príkazy – 
Noe má vziať po páre čistých a nečistých zvierat 
(6, 19 – 20), no neskôr až sedem párov čistých 
a pár nečistých zvierat (7, 2 – 3); dĺžka potopy 
sa ráta na 40 dní a 40 nocí (7, 4.12); povaha 
potopy sa opisuje cez veľký lejak (7, 12; 8, 2b) 
ale aj kozmickú smršť, ktorá nastala otvorením 
prameňov a priepustov na oblohe (7, 11; 8, 2a); 
opustenie archy sa deje po vypustení vtákov (8, 
6 – 12), ale i na Boží príkaz (8, 15 – 17) a Boží 
prísľub o nezničení zeme zaznie po obetovaní 
(8, 21b – 22), ale i po uzatvorení zmluvy (9, 
11). Podvojnosť údajov sa bežne vysvetľuje ako 
kompilácia dvoch verzií príbehu o potope alebo 
skoršie podanie o potope mohlo byť v neskoršej 
fáze doplnené na širší príbeh. (Jozef Jančovič)
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ÔSME BOŽIE PRIKÁZANIE (2)

Vo vzťahu k vyjadreniu pravdy sa nutne vynára otázka, či 
existuje absolútne právo na komunikovanie pravdy. Má sa vždy 
a všetko hovoriť každému? Keď hľadáme odpoveď na túto 

otázku, musíme pamätať na to, že právo na komunikovanie 
pravdy nie je absolútne. Evanjeliový príkaz bratskej lásky naprík-
lad vyžaduje, aby sa v konkrétnych situáciách posúdilo, či sa má 
vyjaviť pravda tomu, kto sa na ňu pýta, alebo nie, či má právo 
na jej poznanie, či nie. 

Dobro a bezpečnosť blížneho, rešpektovanie súkromného života 
a spoločné dobro – to sú napríklad niektoré dostatočné dôvody, 
aby sa mlčalo o tom, čo sa nemá vedieť, alebo aby sa použila 
diskrétnosť v reči. 

Nikto nie je povinný vyjaviť pravdu tomu, kto nemá právo ju 
poznať. To sa týka aj dodržiavania úradného či profesionálneho 
tajomstva, ktorými sú viazaní napríklad politici, vojaci, lekári 
a právnici. Dôverné informácie zverené pod pečaťou tajomstva 
sa majú zachovávať. Výnimku tvoria prípady, keď by zachovanie 

tajomstva spôsobilo tomu, kto ho 
zveril, alebo tomu, kto ho prijal, ale-
bo tretej osobe veľmi ťažké škody. Po-
kiaľ ide o súkromný život ľudí, každý 
má zachovávať náležitú zdržanlivosť. 
Osobitne tí, ktorí sú zodpovední 
za masmédiá, majú zachovávať 
správny pomer medzi požiadavkami 
spoločného dobra a rešpektovaním 
práv jednotlivcov. 

Najvyšší stupeň tajomstva v Cirkvi 
má spovedné tajomstvo, ktoré je 
posvätné a bez výnimiek, nikdy a ni-
jakým spôsobom sa nesmie prezradiť.

Snaha žiť v pravde, kráčať po ceste 
pravdy je našou prípravou na stret-
nutie s tým, ktorý o sebe povedal: Ja 
som pravda, cesta a život. (vladyka 
Cyril)
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O GNaGOVi  
a SKaLO
ŠVÁBOcH
» Martin ŠVIKRUHA

Vo vydavateľstve sme už dlhšie hľadali fantasy 
ságu, ktorá by dokázala prehovoriť jazykom 
odkrývajúcim Božiu lásku a nielen v deťoch, ale 
i v rodičoch zapálila iskru hrdinstva a odvahy. Keď 
desaťročný syn jedného z nás prečítal prvý diel 
Na brehu Temného mora a opýtal sa: „Ocko, kedy 
vydáš ďalší diel?“, vedeli sme, že sa to podarilo. 
Ponúkame vám rozhovor s jej autorom a v ňom 
možnosť nahliadnuť do motivácií pri jej písaní.

Andrew Peterson 
(48) je všestranný 
umelec, hudobník, 

skladateľ, producent, 
filmár, vydavateľ 

a autor Ságy rodu 
Wingfeatherovcov, 

za ktorú získal niekoľko 
cien. Na základe tejto 

série práve vzniká 
animovaný seriál 

v produkcii spoločnosti 
Angel Studios.

Ktorí autori a ktoré knihy ovplyvnili teba a tvoju 
sériu Sága rodu Wingfeatherovcov?

Keď som bol chlapec, čítal som brakovú fantasy. 
Vyrastal som v meste, kam som nezapadal. Boli 
sme outsideri. Bolo to južanské vidiecke mesto, 
takže všetci boli príbuzní, priatelia a starí známi, 
iba ja som bol len chalan bez prízvuku, ktorý 
nikam nepatril. Fantasy romány boli pre mňa 
únikom z reality. Preto som neustále čítal. Prečítal 
som aj niečo od Stephena Kinga, hoci moji rodičia 
si to neželali.

Dôležité však je, že som čítal každý príbeh, ktorý 
by ma mohol preniesť z reality a umožnil mi 
preskúmať nejaké iné miesto. Práve po tom som 
najviac túžil. Pána prsteňov som prečítal až na výš-
ke a myslím, že aj k Narnii som sa dostal až v tom 
období. Mnoho rokov mi teda unikala ich skutočná 
veľkoleposť. Keď som začal pracovať na Ságe rodu 
Wingfeatherovcov, fantasy romány predstavovali 
iba jednu časť mojej knižnice.

Ale povedal by som, že ma nakopol aj Harry Potter, 
pretože tieto knihy vychádzali práve v čase, keď 
som pracoval na Wingfeatherovcoch. Ak si bol 
vtedy fanúšikom Harryho Pottera, v kútiku duše 
si mal podozrenie, že príbeh smeruje tam, kam si 
myslíš, a že v skutočnosti pôjde o kresťanský prí-
beh – či už Rowlingová je, alebo nie je kresťanka. 
Preto som si hovoril: „Fíha, decká túžia po takom-
to type príbehov.“ A to je prvá odpoveď na tvoju 

otázku: čítal som brakovú 
fantasy a postupne som 

čoraz lepšie dokázal rozlíšiť 
kvalitnú literatúru.

Pán prsteňov je pre mňa 
kombináciou oboch. Ide 
o kvalitnú literatúru aj skvelý 
fantasy román. Podľa mojej 

skúsenosti sú však 
také diela zriedkavé. 
Druhým aspektom je, 
že Tolkien aj Lewis sa 
venovali klasickým štú-
diám. Pravdepodobne si 
dokázali prečítať Iliadu 
v pôvodnom jazyku. 
Vychádzali zo severskej 

mytológie a klasických 
autorov. To je základom 
ich diel. Navyše som si istý, 
že k nemu patrila aj Biblia, 
pretože obaja vyrástli v kres-
ťanskom prostredí. Ja som 
klasickú literatúru nečítal, no 

Biblia mi bola vždy nablízku. Písmo bolo eposom, 
ktorý som čítal.

Keď som príbehy čítal, uvedomil som si, že ich 
súčasťou je množstvo temnoty, zla a bolesti. 
Ako si chcel pri písaní kníh pristupovať k nie-
ktorým temným témam? Čo si mali čitatelia 
odniesť? 

Pamätám si, ako som vydavateľa varoval, že hoci 
prvá kniha má skôr rozprávkovú atmosféru, neskôr 
sa to zmení. Znovu spomeniem Harryho Pottera. 
Páči sa mi na ňom, že knihy sú zábavné a skvele 
spájajú humor s temnotou. Rokfort je strelený 
názov školy. Príbeh má však takú vážnosť, že 
napokon si prestaneš všímať, že mená sú zvláštne, 
pretože sú votkané do tapisérie sveta. To bolo sčasti 
mojím cieľom. Neviem, prečo je to tak, ale zvyčaj-
ne sa prikláňam k veciam, ktoré nie sú prikrášlené. 
Viem, že tento svet je nepekný, že ja sám som 
nepekný, a preto potrebujem vidieť víťazstvo krásy 
nad temnotou.

Nad skutočnou temnotou, nie takou, ktorá sa 
minimalizuje či prikrášľuje.

Presne. Nikomu nepomôže, ak budeme zo zla robiť 
strašiaka. V množstve moralistickej kresťanskej 
literatúry sa to podľa mňa niekedy stáva.

Už odmalička som vedel, že temnota nie je len vo 
vonkajšom svete, ale aj v mojom vnútri. Už od det-
stva som bojoval s pokušením, okrem iného so 
žiadostivosťou a s hnevom. V niektorých príbehoch 
sa zvykne písať o hrdinoch, vidíš v nich ušľachti-
losť, ambicióznosť a jasné, nie je zlé, ak vytvoríme 
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postavy, na ktoré sa deti chcú podobať. Lenže 
v týchto príbehoch sa svet zvyčajne vykresľuje tak, 
že sa v ňom nachádza nejaké veľké zlo a náš hrdina 
ho má premôcť. Ale ja som mal už v detstve oveľa 
väčší záujem o príbehy, ktoré dokazovali, že zlo 
nie je len vonku, ale aj my sme nedokonalí a niečo 
zvonka musí túto nedokonalosť prekonať.

Tvoje postavy majú veľmi dobre rozpracovaný 
vnútorný svet. Mám na mysli napríklad vzpla-
nutie hnevu, ktoré Janner prežíva v brlohu 
skalošvába, alebo scény v rakve vo Vidličkovej 
továrni, či spôsob, akým opisuješ Kalmarov 
strach na Fóbskych ostrovoch. Deti majú veľkú 
vnútornú hĺbku. Zdá sa, že si si dal záležať, aby si 
skutočne chápal motivácie a ľudské srdce. 

V mladosti som sledoval pôvodnú trilógiu Hviezd-
nych vojen a veľmi sa mi páčila. Potom však vyšli 
nové filmy – a vesmírne bitky boli oveľa veľkolepej-
šie ako v pôvodnej trilógii, no vôbec nefungovali, 
lebo nikoho nezaujímalo, kto vo vesmírnej lodi 
letí. Bola to len loď, v ktorej sedeli nerealistické 
postavy.

Práve tomu som sa chcel vyhnúť. Chcel som, aby 
moje postavy neboli len šachové figúrky, ktoré sa 
presúvajú po šachovnici, ale aby si vnútri skutočne 
cítil, že je niečo v stávke.

Keď som začal písať, ako prvý som vytvoril svet. 
Tolkien začal mapou, preto som si z neho zobral 
príklad a nakreslil som si mapku sveta Aerwiar. 
Potom som na ňu doplnil mestá, rieky a všetko 
ostatné. Spomínam si, ako som popustil uzdu fan-
tázii a napadlo mi, že Gnag Bezmenný by mohlo 
byť zábavné meno pre zloducha. Lenže to nestačí. 
Musíš vymyslieť, prečo sa volá Gnag Bezmenný, 
a preto som mal predtým, ako som začal písať, 
kopu dokumentov, ktoré pripomínali archeologic-
ké vykopávky. Snažil som sa prísť na to, prečo by sa 
niekto volal Gnag Bezmenný a prečo by chcel zničiť 
svet. A práve to sa stalo príbehom. Dostával som sa 
všetkému na koreň. Keď som písal prvú knihu, mal 
som pocit, že Kalmar urobí zopár zlých rozhodnu-
tí. Zatiaľ som však nevedel dôvod. Musíš vymyslieť 
presvedčivý dôvod, prečo by niekto urobil hrozné 
rozhodnutie. A potom musíš tieto rozhodnutia 
sledovať do ich logického rozuzlenia.

V prípade Poda a Nie často nevidíme ich vnútor-
ný život, čo je najmä v prvej knihe z hľadiska deja 
nevyhnutné. Ide však aj o to, že toto je kniha 
o deťoch, a tie zvyčajne nevnímajú vnútorný 
život svojich rodičov a ľudí, ktorí sa o ne starajú. 
Ako si sa postavil k výzve napísať dospelé po-
stavy pre deti a zároveň im dať určitú hĺbku?

Toto je ďalší problém, ktorý mám s mnohými 
knihami, obzvlášť detskými. Rodičia a dospelí vo 
všeobecnosti sú často nevšímaví. Jeden z najfrus-
trujúcejších ťahov, aké v knihách vídam, je, keď sa 
deti rodičom snažia povedať: „Počúvaj, deje sa taká 
šialená vec“, a rodičia ich nepočúvajú, nevenujú 

im pozornosť. Z praktického hľadiska to však má 
dobrý dôvod. V mnohých detských knihách sú deti 
siroty. Alebo z nejakého dôvodu nie sú so svojimi 
rodičmi. Prečo? Pretože je ťažké napísať príbeh, 
v ktorom môže hlavnú postavu dostať z kaše 
nejaký dospelý, ktorý sa môže kedykoľvek objaviť 
a zachrániť ju. Jednoduchý spôsob, ako situáciu 
vyriešiť, je spraviť rodičov nevšímavými. Ak sú 
fyzicky prítomní, môžeš sa rozhodnúť, že budú 
neprítomní duchom a deti nebudú počúvať. 

Rodičia sú však v tomto príbehu dôležití. 

Áno. Chcel som, aby boli rodičia v tomto príbehu 
skutočnými rodičmi, ktorí svoje deti skutočne 
ľúbia. A počúvajú ich, keď im chcú niečo povedať. 
Bolo to zložité, no súčasťou môjho cieľa bolo dať 
jasne najavo, že takáto rodina funguje najlepšie.

Nenájdeš tam žiadne neprirodzené hašterenie. 
Aspoň som sa o to snažil. V Harrym Potterovi 
sa to občas stáva. Niekedy sa Harry a Ron alebo 
Hermiona na seba hnevajú, ale ty si pomyslíš: 
„V skutočnom živote by sa predsa porozpráva-
li...“ Ich nedorozumenia nie sú v súlade s mojou 
skúsenosťou s priateľstvom. Medzi rodičmi a deťmi 
nemusí byť konfliktný vzťah, môžu byť v rovnakom 
tíme. Neznamená to, že si vždy rozumejú, no sú 
prítomní.

Mohol by si mi porozprávať, ako si sa snažil 
vysvetliť záporné postavy?

Chcel som, aby svet v príbehu pôsobil realisticky, 
takže aj postavy museli pôsobiť realisticky. Preto 
som musel vytvoriť akúsi cestu, ako sa stali tým, 
kým sú, pretože to máme v sebe všetci. Prostred-
níctvom rozhodnutí, ktoré robíme, či už sa roz-
hodneme ochutnať ovocie zo stromu života, alebo 
ovocie zo stromu poznania dobra a zla.

Aj zloduchovia sú ľudia. Preto bol Gnag Bezmenný 
najprv človek. Na začiatku bol ľudskou bytosťou, 
ktorá ochutnala nesprávne ovocie a stratila svoju 
ľudskosť. Takisto som nechcel, aby bol zloduch 
sympatický. Zároveň som však nechcel, aby sa 
záporné postavy objavili len tak z ničoho nič a bez 
vysvetlenia, ako sa stali zlými.

Tí, ktorí chcú spojiť 
túžbu poznať osudy 
hlavných postáv 
tejto knižnej série 
so zlepšovaním sa 
v anglickom jazyku, 
môžu siahnuť aj 
po ďalších dieloch tejto 
ságy.

ViEtE, ŽE... 
Pripravovaný seriál 
Sága rodu Wingfeathe-
rovcov financuje viac 
ako osemtisíc inves-
torov, ktorí spolu preň 
získali päť miliónov 
dolárov.
Peterson je aj známym 
kresťanským gospelo-
vým spevákom s viac 
ako desiatkou albumov.
Sága má štyri časti 
a obsahuje niekoľko 
desiatok ilustrácií 
od desiatich autorov.
Producenti Angel Studi-
os rovnako produkujú 
aj The Chosen, seriál 
o živote Ježiša, preroz-
právaný z pohľadu ľudí, 
ktorí ho stretli, a ktorý 
má už dve série.
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Zvelebujme piesňami Bohorodičku, veriaci, pevný základ našej viery 
a vznešený dar našim dušiam: Raduj sa, lebo si prijala do lona  

kameň života. Raduj sa, nádej všetkých končín, útočisko trpiacich.  
Raduj sa, panenská nevesta!

Pri ikonách Božej Matky sa jej pomeno-
vania spájajú s miestami jej zjavenia či 
prebývania. Niekedy podľa mena osoby, 
s ktorou bola spätá, či na základe zázra-
ku, alebo príhovoru, ktorý učinila, čo je aj 
prípad tejto ikony.

Ikona Bohorodičky Gerontissy (po gr. 
Θεοτόκου της Γεροντίσσης – Theotóku tes 
Gerontísses) sa nachádza v monastieri 
Pantokrator na svätej hore Atos v Grécku. 
V súvislosti s touto ikonou nevieme nič 
o jej pôvode, ale predpokladá sa, že ikona 
bola darom byzantského cisára Alexeja I. 
Komnéna (1081 – 1118), ktorý bol zaklada-
teľom monastiera. 

Na základe starých letopisov a tradí-
cie monastiera sa dozvedáme o prvom 
z mnohých zázrakov učinených prostred-
níctvom divotvornej ikony Gerontissy. 
V čase výstavby budúceho monastiera 
Pantokrator, ktorá prebiehala asi päťsto 
metrov od súčasného monastiera, sa v istú 
noc stalo, že zmizla ikona i všetko staveb-
né náčinie, ale ráno bolo všetko nájdené 
presne na mieste, kde stojí súčasný mo-
nastier. Toto sa opakovalo niekoľkokrát, 

až do momentu, kým mnísi nepochopili, 
že samotná Bohorodička si vybrala práve 
toto miesto na výstavbu monastiera.

S pomenovaním ikony sa spája nasledu-
júca udalosť. V monastieri zomieral starý 
igumen (predstavený monastiera), ktorý 
žil cnostným a bohumilým životom. Krát-
ko pred smrťou mal videnie, prostredníc-
tvom ktorého mu bol zjavený čas smrti. 
Želajúc si prijať pred smrťou poslednýkrát 
Eucharistiu, poprosil jedného z jeromo-
nachov (mníchov, ktorí sú aj kňazmi), aby 
slávil liturgiu. Kňaz meškal a neponáhľal 
sa splniť poslednú prosbu zomierajúceho, 
až do momentu, kým nezačul hlas, ktorý 
prichádzal od divotvornej ikony Bohoro-
dičky, nachádzajúcej sa v tom čase v oltári 
(svätyni), prikazujúc mu, aby urýchlene 
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splnil vôľu igumena. Prestrašený jeromo-
nach sa poponáhľal splniť príkaz Božej 
Matky: začal sláviť liturgiu a podal Eucha-
ristiu zomierajúcemu, ktorý v tej chvíli 
odovzdal dušu Stvoriteľovi. Od tých čias 
divotvornú ikonu Presvätej Bohorodičky 
v monastieri Pantokrator začali nazývať 
Gerontissa v spojitosti s tým, že Božia 
Matka chráni starcov – po grécky starec 
γερονδας (gerondas). Rusi jej meno 
prekladajú aj ako На сто я тель ни ца 
igumena – predstavená.

Divotvorná ikona Gerontissa sa nachá-
dzala v oltári sobornej cerkvi monastiera, 
ale po zázraku spojenom so smrťou 
starca, ju bratia preniesli z oltára do ľavej 
časti chrámovej lode a umiestnili na stĺp 
podopierajúci kupolu. Mnísi tak urobili 
kvôli tomu, aby jej pútnici prichádzajúci 
do monastiera mohli vzdať úctu a modliť 
sa pred ňou. Podľa tradície ikona bola 
ozdobená striebornou rizou na príkaz 
samotnej Bohorodičky, ktorú oferovala 
istá zámožná žena z Konštantínopolu.

S históriou divotvornej ikony Bohoro-
dičky Gerontissy sa spájajú aj zázračné 
udalosti, z ktorých spomeňme aspoň 
niektoré. V čase tureckej nadvlády na Bal-
káne obsadili monastier moslimovia. 
Jeden z nich sa rozhodol, že divotvornú 
ikonu namaľovanú na dreve rozštvrtí 
a poseká na štiepky, z ktorých si následne 
pripáli fajku. V momente, keď sa chystal 
uskutočniť tento barbarský čin, oslepol. 
Keď moslimovia videli, čo sa stalo, v stra-
chu utekali z monastiera a vhodili ikonu 
do studne. Divotvorná ikona Bohorodičky 
v studni spočívala dlhých osemdesiat 
rokov, pokým nebola nájdená atoskými 
mníchmi. Miesto, kde sa ikona nachádza, 
im ukázali potomkovia slepého moslima, 
ktorý sa pred smrťou Božou milosťou 
obrátil a svoj hriešny úmysel oľutoval. 
Deťom prikázal, aby sa odobrali na Atos 
a ukázali mníchom miesto, kde sa ikona 
nachádza. Po jej nájdení bola ikona sláv-
nostne prenesená do cerkvi, v ktorej sa 
nachádza aj v súčasnosti.
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AKO SI UŽIŤ   
rUŽENEc (1)

Pacerky – modlitebnú pomôcku 
na modlitbu ruženca nájdeme zrejme 
v každej katolíckej domácnosti. Ruže-
nec je asi najpoužívanejšou modlitbou.

Táto modlitba má obrovský potenciál, 
keďže ide o čas strávený rozjímaním 
nad dôležitými momentmi Ježišovho 
života a jeho pôsobenia. Vďaka tomu 
môže ruženec veľmi posvätiť život 
kresťana. Problém je, že ľahko môže 
zovšednieť a môže sa z neho stať bez-
duché recitovanie piatich „otčenášov“ 
a päťdesiatich „raduj sa“, čím, samozrej-
me, stratí svoju hĺbku.

K tomu, aby sa to nestalo, si môžeme 
pomôcť niekoľkými spôsobmi.

Dôležité je vnútorné nastavenie. Ešte 
pred začatím modlitby ruženca je dobré 
investovať krátku chvíľu do vzbudenia 
si správnych postojov. Ide o to, vedome 
sa rozhodnúť, že chceme prežiť túto 
chvíľu modlitby duchaprítomne. Mohli 
by sme to úsmevne nazvať „modlitba 
za dobrú modlitbu“. Áno, niekedy si to 
potrebujeme proste povedať, hoci aj 
polohlasne: „Chcem dobre prežiť túto 
modlitbu. Chcem sa s tebou, Pane, 
stretnúť v tajomstvách ruženca. Pomôž 
mi. Amen.“ Táto chvíľka pred samotnou 
modlitbou sa môže stať rozhodujúcim 
faktorom pre skutočný úžitok z ružen-
ca. Veď koľkokrát sa nám stalo, že sme 
skončili modlitbu ruženca a s prekvape-
ním sme zistili, že duchom sme riešili 
celkom iné veci. Že sme mali myseľ pri 
práci, rodine, záľubách a pod. V hlave 
sme stihli obrábať záhradku, platiť účty, 
riešiť dovolenku... Preto sa vyhýbaj-
me tomu, začať modlitbu bez tohto 
uvedomenia. Obzvlášť je dobré na to 
nezabudnúť vtedy, keď nemáme práve 
možnosť modliť sa ruženec v chráme 
alebo pred ikonou, a predpokladáme, 

že budeme čeliť najrôznejším rušivým 
vplyvom okolia. 

Taktiež je v tomto úvode dobré si 
uvedomiť a prijať postoj, že modlitba 
by nemala byť len vyplnením prázd-
neho (resp. zvyšného) času. Sklon 
k takémuto postoju osobitne hrozí 
práve pri modlitbe ruženca, keďže sa 
ho môžeme modliť takmer hocikde 
a hocikedy. Nepotrebujeme pri tom nič 
čítať a takpovediac ani sa sústrediť. To 
môže byť rovnako výhodou aj nevýho-
dou. Povieme si napr. v aute: „Mám pár 
minút času, stíham ruženec“ a ideme 
na to. Niežeby bol takýto čas bez úžit-
ku, veď dušu zušľachťuje aj ten dobrý 
úmysel využiť jalový čas na modlitbu, 
ale aby sme aj v takýchto momentoch 
vyťažili z modlitby čo najviac pre svoj 
duchovný život, je dobré urobiť z voľnej 
chvíľky svätú. A to práve nastavením 
svojho vnútra. No a, samozrejme, bolo 
by vhodné, ak by sme si z ruženca ne-
urobili iba „záplatu na prázdne chvíle“ 
v dopravných prostriedkoch, v čakárni 
či pri práci, ale aby sme mu pravidelne 
vyhradili aj čestné miesto vo svojom 
čase a vo vhodnom priestore. 

Ešte pred samotnou modlitbou si 
treba uvedomiť, že v modlitbe nejde 
o kvantitu, ale o kvalitu. Teda o hĺbku, 
keď nás modlitba premieňa. Práve pri 
ruženci máme často tendenciu myslieť 
si, že sa nevyhnutne musíme pomodliť 
celý ruženec, aby to malo zmysel. A ne-
záleží na tom, že sme ho „odmleli“ ako 
z rýchlika. Hlavne že bol celý. 

Pripomenutím si týchto dôležitých dô-
razov máme za sebou dobrú prípravu 
na to, aby sme si ruženec mohli naozaj 
vychutnať a pocítiť z neho úžitok. 
A pritom nás to stálo len malú chvíľku. 
(František Sochovič)

K VÝŠINÁM
Je radostný čas výletov, keď každý z nás 
opúšťa svoje pracovisko, aby si odpočinul 
a nabral nových fyzických i duševných 
síl. Túžba po voľnosti a nádej na príjemné 
zotavenie sú sviatočným lúčom, ktorý pre-
niká cez všednosť i utrápenosť našich dní.

Božia príroda je neustále prístupná pre 
všetkých. Jej krása spočíva v rozmani-
tosti a v stále uchvacujúcich premenách. 
Každý kút našej vlasti skytá nesmierne 
bohatstvo prírodnej scenérie... Nedozier-
ne lány polí voňajúce dozrievajúcim chle-
bom svedčia o požehnaní Božom. Kvetmi 
posiate lúky lahodia zraku a spolu s ži-
vičnou vôňou okolitých lesov nahrádzajú 
zdravým ovzduším tak veľmi zaprášené 
a často unavujúce pracovné prostredie. 
Hluk a ruch tovární i úradov, ten do-
pravný hurhaj obytných štvrtí, ktorý tak 
škodlivo pôsobí na našu nervovú sústavu, 
žiada si, aby sme sa uchýlili do hlbokého 
a ukľudňujúceho ticha... Jedine príroda 
štedro poskytuje uzdravenie celého ľud-
ského organizmu!

Chodníčky nás vedú k výšinám. Slad-
ká fyzická únava už nie je záťažou, ale 
občerstvením. Milosť Božia nás vedie 
k výšinám, aby nám poskytla často neča-
kanú, no vytúženú a nádhernú panorámu 
čistého ovzdušia v kráse nedozierneho 
obzoru..., aby sme čím skôr nastúpili ces-
tu ukľudnenia i uzdravenia nášho života, 
aby sme sa zbavili každej príťaže, ktorá 
nás toľme unavuje a znemožňuje nám 
kráčať nezaťažene cestou vyrovnaného 
žitia za dennými potrebami, za celoživot-
ným cieľom, k dosiahnutiu plného šťastia 
pozemského i večného! (Tibor Fedoroň-
ko, Slovo 8/1972, s. 4)
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AUGUST

1972

USPENIE-NANEBEVZATIE Presvätej 
BohorodiČ ky, ktoré každoroČ ne slávime 
15, augusta, je prastarým, ale aj veČmi 
milým cirkevným sviatkom. Predmetom 
tejto oslavy je úcta nanebevzatej M a tČ
ky nášho SpasiteČa. Už Ondrej z Kréty 
výrazne o nej poznamenal, že ako neČ
bolo porušené telo rodiČ ky, tak nezaČ
hynulo telo nebožky a podobne uČ í aj 
Inocent III.: „Mária poČ ala bez hanby, 
porodila bez bolesti a zo sveta odišla 
bez porušenia.11

KeČ  pred 22 rokmi Sv. otec Pius XII. 
vyhlasoval za Č lánok viery uČ enie o na- 

piebevzatí Presvätej BohorodiČ ky, zdôČ
raznil v apoštolskej konštitúcii Munifi- 
centissimus Deus: „Nepoškvrnená PanČ
na uchovaná od akejkoČvek škrvny deČ
diČného hriechu, po skonČ ení cesty poČ
zemského života bola s telom i dušou 
vzatá do nebeskej slávy."

Dôvodom k vyhláseniu tohto Č lánku 
viery neboli priame dôkazy z Písma, ale 
p̂redovšetkým bohaté doklady tradície 
a najmä dôvody teologické. Z cirkevČ
ných dejín vieme, že tento sviatok pod 
názvom Usnutie BohorodiČ ky, slávil 
kresČanský Východ ešte pred význam- 

E ným cirkevným snemom v Efeze r. 431.
VeČmi priliehavý názov — titul Teodokos 

f -  BohorodiČ ka, pochádza z Č ias Ori- 
genových (185—254). VeČký obhajca 
mariánskej úcty sv. Cyril z Alexandrie 
(444) v spise proti Nestorovi napísal, 

\ ako už cisár iulián Apostata vyČ ítal
• kresČanom, že neprestávajú nazývaČ  
£ SpasiteČovu Matku BohorodiČ kou.
* K úprimnej úcte Presvätej Matky BoČ

žej vyzýva nás aj II. vatikánsky koncil, 
lebo naša nebeská OchrankyČ a bola,

\ je a zostane znamením bezpeČ nej ná- 
i  deje a útechy pre putujúci Čud Boží. 
j VeČký sviatok Nanebevzatia má nás 
f všetkých nabádaČ  k vrúcnej prosbe: 
i Daj nám, Presvätá BohorodiČ ka, aby 
[ sme po našom zemskom putovaní uzreli 
| Tvoju láskavú tvár a dosiahli veČ nú lás- 
f ku Tvojho Syna. — Predpokladom spl- 
j- nenia tejto prosby je úprimné úsilie 
\ o Č istotu nášho srdca, aby po vzore 

svojej nebeskej Matky aj my sme vedeli 
u- odpovedaČ na Božiu výzvu pokorným 
I  a ochotným súhlasom.
| Blahoslavení Č istého srdca, lebo oni 
} uzrú Boha. Č isté srdce je zárukou 

šČastia a spokojnosti už tu na zemi. Z 
neho vyviera súladný, harmonický poČ
stoj k Bohu, sebe i blížnym. Z neho

I  (PokraČ ovanie na 2. str.)
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kej cirkvi pôsobil ako robotník 
na viacerých pozíciách. V roku 
1968 jeho kroky viedli do far-
nosti Budkovce a v januári 1971 
do milovaného Stropkova. Počas 
jeho života bola na ňom vidi-
teľná láska k prírode, k mládeži 
i k vlastnému povolaniu. Vnímal 
ich veľkú hodnotu nielen cez to, 
čo ponúkajú človeku, ale aj cez 
to, čo vyžadujú. Zomrel neča-
kane 6. decembra 1992. Na jeho 
pohrebe v stropkovskej cerkvi sa 
zúčastnili obaja vtedajší grécko-
katolícki biskupi. (Juraj Gradoš)

Otec Jozef Čverčko sa narodil 2. marca 1922 v Topoľanoch a v jedenástich 
rokoch sa rozhodol pre životnú cestu redemptoristu. Po absolvovaní novi-
ciátu a štúdií v Čechách 2. augusta 1940 zložil prvé rehoľné sľuby. I ďalšie 
štúdium bolo v Prahe. Miestni českí bohoslovci museli nastúpiť do práce 
v Nemecku, čo ho neodradilo od dôkladného štúdia. Počas štúdia prijal 
24. júna 1947 v Michalovciach kňazské svätenia z rúk vladyku Pavla Gojdiča. 
Hoci sa 11. marca 1948 vrátil do Michaloviec, následne pôsobil ako kateché-
ta a kaplán v Stropkove. Tu ho zastihla barbarská noc. Nasledoval pobyt 
v Podolínci, odkiaľ odišiel na vojenskú službu. Tá v jeho prípade trvala tri 
a pol roka. Po nej sa zamestnal v Ružomberku, kým v roku 1961 neurobili 
komunisti pohon na redemptoristov. Nasledoval súd a väzenie, ktoré už 
o rok prerušila amnestia. Ostatné roky do obnovenia činnosti Gréckokatolíc-

NEBESKý 
HOSŤ JE U MŇA
„Bože, vznes sa nad nebesá. A tvoja 
sláva nech sa skveje po celej zemi.“ Vitaj 
v mojom srdci, nebeský hosť! Ďakujem ti, 
že si ma urobil hodným, aby som mohol 
byť tvojím hostiteľom... Odprosujem ťa 
za všetky svoje hriechy. Viem zo svetské-
ho života, že keď viackrát prosím o od-
pustenie, potom ten, kto je urazený, vidí, 
že ma to bolí, tým skôr a radšej odpustí... 
Tak zmýšľam aj ja, že aj tebe, Ježišu, je 
veľmi príjemné počuť moju ľútosť, že som 
ťa niekedy urazil...

Ježiš učil: Dieťa moje, počúvaj: Prvým 
vážnym poučením je to, že preto som 
odišiel do neba, aby som tebe i všetkým 

tým, ktorí sú toho hodní, pripravil mies-
to. Pamätaj na to, že ty si pre nebo stvo-
rené. Keď sa doň nedostaneš, zbytočne si 
žilo. Pamätaj, že zbytočne si malo vysoké 
úrady, krásne tituly, veľké bohatstvá. To 
všetko je márne, to ti nič nepomôže.

Zviera má svoju hlavu sklonenú k zemi, 
pretože cieľom zvieraťa je zem. Človek 
stojí rovno, hlavou sa pozerá k nebu, lebo 
je stvorený pre nebo. Aby si sa tam dostal, 
musíš na nebo často myslieť... Musíš hľa-
dať nebeské a nie pozemské radosti... Keď 
ráno vstaneš, povedz: Všetko, čo dnes 
budem robiť, nech bude na Božiu slávu. 
Potom budeš žiť tak, aby si len dobre 

robil, pretože hriech nemôže byť na Božiu 
slávu. Ale aby sa ti to pripočítalo pre več-
nosť, musíš žiť bez ťažkého hriechu (v po-
sväcujúcej milosti). Hoci by si na chrám 
dával milióny, ak si v ťažkom hriechu, 
tieto milióny sa ti pre večnosť nepripočí-
tajú. V najlepšom prípade môžu pripraviť 
cestu k tomu, aby sa ten človek pokajal, 
a tak bol milý pred Pánom Bohom.

Dobré skutky, ktoré si robil v posväcu-
júcej milosti, ktoré by si prípadne pre 
hriech stratil, ak sa včas obrátiš, získaš 
znova, pretože nie sú mŕtve, ale iba 
umŕtvené. Ale skutky spáchané v hriechu 
sú mŕtve. Ak si nešťastný, že si ťažko 
zhrešil, ihneď ľutuj z lásky k Bohu. Podľa 
možnosti čím skôr sa vyspovedaj. Ak 
budeš takto žiť, potom ťa očakáva nebo... 
Ži tak, že keď budeš na smrteľnej posteli 
a pomyslíš si na miesta, kam si chodil, 
čo si robil, a na osoby, s ktorými si sa 
stretával, aby ti všetko pripomínalo to, 
čo mne pri nanebovstúpení − že si vždy 
robil dobre. Ži s myšlienkou, že za všetko 
sa bude treba zodpovedať, potom budeš 
zodpovednejší...

Ježišu, požehnaj ma tak, ako si požehnal 
apoštolov, keď si odchádzal do neba... 
Požehnaj ma, pretože potrebujem tvoju 
pomoc. Bez tvojej milosti niet spásy. Ľu-
tujem, že som často zabúdal na nebo a žil 
iba pre zem. Amen.

(Vasiľ Hopko: Kristus v nás.  
Rozjímania o Eucharistii;  

preložil F. Dancák;  
krátil J. Gradoš)

JOZEF ČVERČKO CSSR (1922 – 1992)
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HĽADÁME PRIATEĽA SLOVA – S DOBRÝM 
Prispievateľa, ktorý na účet Slova bude pravidelne 

mesačne prispievať sumou aspoň 10 eur.
viac na casopisslovo.sk/priatelia/

Priatel casopisu, ˇ

BOŽÍ dOtYK
» Jozef RACHVAL

Som obyčajný človek. Narodil som sa 
v roku 1967 ako komunistické dieťa. Moja 
mamka bola katolíčka a otec zarytý ko-
munista. Pokrstiť ma dala mamka tajne, 
otec o tom vôbec nevedel. Keďže som 
žil v rodine, ako bola tá moja, nevedel 
by som sa pomodliť ani Anjeličku, môj 
strážničku, ale mal som  babičku, ktorá 
ma to naučila. 

V minulom roku sa mi stalo čosi, čo 
asi málokto pochopí – zážitok, zázrak, 
zjavenie.... Ani neviem, ako to pomenovať.  
Poďme poporiadku. Ako som už spomí-
nal, nebol som vedený ku kresťanskej 
viere. V Boha som veril tak napoly, presne 
tak ako moji rodičia – jeden veril, druhý 
nie. Až v neskoršom veku som pochopil, 
že sa to tak nedá, že buď s Bohom si, ale-
bo nie. A že žiadna stredná cesta neexis-
tuje. Buď s ním chceš žiť, alebo nechceš. 
Každý máme na výber, Ježiš nás k ničomu 
nenúti. Ja som mal prvý zvláštny zážitok 
už v desiatich rokoch – presne na Vianoce 
ma zrazilo auto, keď som pri naháňačke 
s chlapcami vybehol z dvora na ulicu. Pre-
bral som sa až v nemocnici, bol som celý 
dochrámaný. Po niekoľkých dňoch som sa 
opýtal mamy, akú farbu malo to auto, čo 

ma zrazilo, pretože keď do mňa narazilo, 
videl som najprv tmu, a potom akési svet-
lo neopísateľnej farby, veľmi silné, jasné, 
takú farbu som za celý svoj život nevidel. 
A to auto takú farbu nemalo. 

Po skončení základnej školy som išiel 
študovať na drevárske učilište do Lip-
tovského Hrádku a po jeho absolvovaní 
som si v Prešove spravil popri zamestnaní 
maturitu. Po skončení vojenskej služby 
som sa oženil a narodil sa nám chlapec. 
V tom čase som mal dobré zamestnanie, 
dobre som zarábal, žiaľ, na úkor toho, že 
som bol stále v práci a málo s rodinou. 
Riešil som to tým, že som synovi kupoval 
hračky. Kupoval som si nimi jeho lásku. 
Ale až neskoro som pochopil, akú chybu 
som urobil, a vypomstilo sa mi to. Prišla 

pohroma – prepustili ma z práce. Nevedel 
som, čo robiť. Nemohol som ani povedať, 
že ma Boh opustil, lebo vtedy som s ním 
nežil, nerozmýšľal o ňom. Nakoniec som 
sa zamestnal v stavebnej firme, kde som 
robil „dievča pre všetko“. No najhoršie 
bolo, že som zarábal mizerne, a manželka 
so synom boli zvyknutí na iný štandard. 
Tak sme si zobrali pôžičku, potom druhú, 
a tak ďalšiu, ktorá mala – podľa mojej 
manželky – prekryť tú predchádzajúcu.  
Ak by sme mali tú možnosť, čo nemáme 
– žiť svoj život odznova, žili by sme ináč. 
My sme však nedokázali žiť tak, aby sme 
neurobili chyby, za ktoré sa niekedy veľmi 
draho platí.  

Jedného krásneho dňa mi manželka ozná-
mila, že našla riešenie na naše problémy. 
Predáme byt a z toho vrátime pôžičky. 
Pôjdeme bývať k jej sestre na dedinu, nie-
čo si nasporíme a kúpime si garsónku. Bol 
som z toho zhrozený, nechcel som na to 
pristúpiť. Vtedy som začal popíjať, čím sa 
všetko ešte zhoršilo.  

Bola nedeľa. Manželka so synom už bola 
odsťahovaná na vidieku. Bol som v byte 
celkom sám. Na druhý deň mali byť 
vyplatené peniaze za byt. Zrazu prišla ku 
mne aj so svojím bratom s nápadom, že 
zavolajú sanitku. Prehovárali ma, aby som 
šiel do nemocnice na psychiatriu. Sľubo-
vali, že všetko bude dobré, len nech idem. 
Nakoniec som so slzami v očiach súhlasil. 
Manželkine návštevy v nemocnici boli 
potom čoraz zriedkavejšie a kratšie. Ešte 
mi nedochádzalo, čo sa vlastne deje. Až 
prišlo prepustenie z nemocnice. Otvorili 
sa mi oči. Prišla po mňa so svojím bratom 
a vtlačila mi do rúk štyristo eur, že ideme 
pohľadať nejakú ubytovňu. „Ale veď takto 
sme sa nedohodli. Sľúbili sme si niečo 
iné,“ odvetil som. Ona však len mlčky 
sadla do auta, dvere sa zavreli. Odišli 
bezo mňa. V nemom úžase som ostal stáť 
na chodníku a díval som sa za odchá-
dzajúcim autom. Vtedy som si uvedomil 
krutú realitu. Som bezdomovec. 
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Martin Antuš Zoltán Kanócz

Miloš Mantič Jozef Vrabeľ

 Lívia Lazorová Archív farnostiLukáš Šafran

Jaroslav MicenkoArchív farnosti

Košice-Nad Jazerom

Novosad

Ortuťová

Dvorianky

Trebišov

Drienica

AndrejováČertižné

Fijaš
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VECI, KTORÉ SA DEJÚ 
V POĽSKU, MAJÚ SVETOVÝ 
VÝZNAM; NEPUBLIKOVANÝ 
PRÍHOVOR JÁNA PAVLA II. 
HLAVNEJ RADE KONFERENCIE 
BISKUPOV POĽSKA 

Jedinečný, nedáv-
no objavený do-
kument, ktorý sa 
čitateľovi dostáva 
do rúk po prvý 
raz, mapuje stret-
nutie Jána Pavla 
II. s biskupmi 
počas apoštolskej 
cesty do rodného 
Poľska v roku 
1979. Spis ponúka 
ucelený pohľad na udalosť a spôsob, 
akým sa pápež a miestni biskupi pozerali 
na situáciu v Poľsku a budúcnosť krajiny. 
(Martina Jokelová Ťuchová)

SPIEVAJ 

Druhé pokračovanie úspešnej rozprávky 
rozpráva príbeh Bustera Moona a jeho 
speváckych objavov, ktorí sa snažia 
presadiť a dostať príležitosť ukázať sa 
na veľkom javisku v Redshore City. Buster 
a jeho priatelia sa nezmieria s neúspe-
chom u hľadačky talentov a tajne sa 
dostanú až na kasting. Ale viac ako ich 
aktuálne predstavenie zaujme vlka Jim-
myho predstava super moderného scifi 
muzikálu a opätovné predstavenie dávno 
stratenej rockovej hviezdy. A tak sa začína 
šialený kolotoč profesionálneho šoubizni-
su, ktorý môže prevalcovať hviezdy z ma-
lého divadla. Rozprávka poukazuje na silu 
priateľstva a rodiny vo svete nekompro-
misného biznisu. (Slavomír Gereg ml.)

Michal Petrík Archív farnosti

Lipany Hlinné

Zoltán Kanócz

RL Ivana Fabinyová

Archív farnostiLucia Novotňaková

Vranov n. T.-Čemerné

Klenov

Trebišov

Závadka

Trhovište
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NÁSTENKA, ROZPRÁVKA 
aLEBO cirKUS? 
» Juraj RUSNÁK

V roku 1975 oslavoval Alexander Zvorykin, jeden 
z najvýznamnejších vynálezcov modernej elektronickej 
televízie, osemdesiate piate narodeniny. Slávny vynálezca 
v príhovore zdôraznil úspechy, ktoré dosiahla televízia 
za polstoročie svojej existencie, vyslovil však aj sklamanie 
nad úrovňou relácií televíznych staníc a keď sa ho 
po skončení oslavy v neformálnom rozhovore televízny 
redaktor opýtal, ktorú ním vynájdenú súčiastku z televízora 
si cení najviac, s troškou irónie odvetil: „Vypínač.“ 

Zvorykin tak upozornil na možné úskalia, 
ktorému čelia elektronické médiá v úsilí 
dosiahnuť maximálny zisk: čoraz častejšie 
je úspešnosť média hodnotená len podľa 
miery počúvanosti, resp. sledovanosti 
jeho ponuky, čo často vedie k jej stále 
väčšej podriadenosti diktátu diváckeho 
vkusu. Televízia preto dnes nielen infor-
muje, ale najmä zabáva, dokonca vypĺňa 
ľuďom ich komunikačný priestor – už 
je nielen v obývačkách domácností, ale 
aj v kaviarňach, pri hrách detí v ma-
terskej škole, dokonca aj v dopravných 
prostriedkoch. Vytvára sieť, vďaka ktorej 
otvárame konverzačné témy s priateľmi, 
ale aj meníme svoje stravovacie návyky 

a volebné preferencie, prispôsobujeme 
svoje predstavy o obliekaní či varení 
a plánujeme dovolenky. Skrátka, televízia 
dnes radí, ako vytvárať modely trávenia 
voľného času v našom živote.

Zmenila sa aj samotná televízia: vidno 
to napríklad pri porovnaní televíznych 
udalostí, ktoré rámcovali dejiny (nielen) 
televíznej Ameriky: 22. novembra 1963 
krátko popoludní mohol americký tele-
vízny divák sledovať v priamom prenose 
priebeh a dôsledky jednej z najdramatic-
kejších udalostí moderných amerických 
dejín – atentátu na J. F. Kennedyho. Prvé 
správy o streľbe na prezidenta priniesol 

v živom vysielaní televíznej stanice CBS 
Walter Cronkite, ktorý v mimoriadnom 
vstupe zverejnil dôležité informácie 
o tom, čo sa vlastne v texaskom Dallase 
stalo: „Sledujete mimoriadne správy CBS. 
V Dallase, v štáte Texas, boli na prezi-
denta Kennedyho počas cesty v kolóne 
áut v centre mesta  vystrelené tri výstrely. 
Prvé správy hovoria, že touto streľbou 
bol prezident Kennedy  vážne zranený.“ 
Cronkite oznámil túto správu celkom 
pokojne, bez pridaných emócií a s fakto-
grafickou presnosťou potom aj v ďalších 
vstupoch komentoval priebeh tvoriacej 
sa prvej mediálnej udalosti v amerických 
televíznych dejinách. Takmer o štyridsať 
rokov neskôr sa v USA odohrali podobne 
významné udalosti, ktoré zasiahli do te-
levízneho vysielania: 11. septembra 2001 
zaznamenávali všetky televízne stanice 
priebeh a dôsledky teroristického útoku 
na Svetové obchodné centrum v New Yor-
ku a ďalšie dôležité verejné miesta v USA. 
Je zaujímavé, ako sa televízna gramatika 
vytvárania mimoriadnej spravodajskej 
udalosti od čias atentátu na prezidenta 
Kennedyho zmenila – nielen využitím 
moderných technológií, používaním mul-
timediálnej grafiky a permanentným pre-
pájaním priestoru štúdia s miestom činu, 

freepik.com

16 SLOVO  I  rOdiNa



ale najmä celkovým spôsobom podania. 
V mimoriadnych správach z 11. septembra 
2001 pribúdali – na rozdiel od spravo-
dajských vstupov z roku 1963 – najmä 
prvky výraznej emocionality a úsilie tvoriť 
z fragmentov udalosti sled príbehov. 
Preto sa v spravodajských vstupoch toho 
dňa objavovali nielen faktograficky pres-
né informácie o útoku, ale aj expresívne 
zafarbené konštatovania („Toto je koniec 
amerického sna... Je to nočná mora celej 
Ameriky“), preto jednotlivé informácie 
spájali režiséri všetkých televízií neko-
nečnými slučkami, ktoré tvorili z mo-
zaiky jednotlivostí ucelený príbeh a celý 
blok správ o útoku bol v štúdiu precízne 
graficky, hudobne a animačne ošetrený. 

Treba pritom povedať, že na rozdiel 
od čítania knihy či používania mobil-
ného telefónu sa o „učení“ a „trénovaní“ 
sledovania televízie hovorí, píše a uvažuje 
oveľa menej. Áno, všeobecne sa uznáva 
potreba pripraviť spotrebiteľov na pou-
žívanie médií (táto potreba je zvyčajne 
označovaná ako mediálna gramotnosť), 
osobitne však v najrizikovejšej časti 
mediálneho publika (teda u detí) nie 
je televízia vždy bezpečným nástrojom 
na zaplnenie voľného času a jej nekontro-
lované pasívne sledovanie môže priniesť 
nežiaduce dôsledky. 

Predovšetkým, záujem televízie o di-
vácku úspešnosť dnes presadzuje nielen 
informovanie či zábavu, ale aj úsilie 
prekvapiť za každú cenu. Švédsky teoretik 
médií Mats Ekström  v tejto súvislosti 
hovorí o troch typoch televíznej pro-
dukcie a rozdielnych prístupoch pri ich 
sledovaní: o prostom informovaní, keď 

televízia ponúka relevantné a dostatočne 
spoľahlivé  správy príjemcom túžiacim 
po poznaní, o rozprávaní príbehov, 
v ktorom televízia smeruje k posluchá-
čom túžiacim po dobrodružstve a po pre-
žívaní deja s rozprávačom, poslucháčmi 
a postavami a o atraktivizácii, ktorá je 
efektná, šokujúca, priťahujúca pozornosť 
svojou neštandardnosťou až bizarnosťou. 
Pri opisovaní troch spôsobov podávania 
obrazu sveta v médiách Ekström pri-
podobňuje informovanie k nástenke, 
rozprávanie príbehov k rozprávke na dob-
rú noc a atraktivizáciu k cirkusovému 
predstaveniu.

Koniec koncov, vidno to najmä na pro-
duktoch tzv. infotainmentu (z angl. 
information + entertainment, informácia 
+ zábava), pri ktorých je zaujímavosť, 
atraktívnosť spracovania dôležitejšia než 
užitočnosť informácie pre samotného prí-
jemcu. Infotainmentová šablóna zdôraz-
ňuje čo najužšiu spätosť s prebiehajúcou 
udalosťou (priame vstupy z miesta zobra-
zovanej informácie a prenos autentických 
svedectiev, napr. oslovovaním politikov 
v parlamente alebo tzv. očitých svedkov 
na mieste udalosti) a robí z nej príbeh 
(pohyb reportéra, činnosť ilustrujúca 
tému správy, animácia). Televízia potom 

vyhľadáva témy s výraznou emotívnou si-
lou (uprednostňuje katastrofy a zločiny), 
zmiešava skutočnosť a fikciu (inscenova-
nie udalostí na mieste činu, zobrazovanie 
násilníka pri lúpeži) a skutočnosť extrém-
ne dramatizuje (hudbou, rozprávačom 
a pod.). 

Samozrejme, televízny divák sa nakoniec 
sám rozhodne, čo bude sledovať. Veľa sa 
dnes hovorí o kritickom myslení – v prí-
pade televíznej ponuky to, pravdaže, 
neznamená zavrhnúť televíziu ako celok, 
skôr je dôležité uvedomiť si, na aký typ 
televíznej produkcie si, obrazne pove-
dané, kupujeme lístok. Aj do cirkusu sa, 
samozrejme, chodí, ale z iných dôvo-
dov a s inými nárokmi než na výstavu 
výtvarného umenia alebo na prednášku 
o zdravej výžive. Mierou posudzovania 
hodnoty vecí (aj v televízii) nemôže byť 
obal, ale jej kvalita: jej zachovanie vychá-
dza pritom z potreby obrátenia človeka 
od potreby mať, stavu, v ktorom sa podľa 
slov Svätého Otca Františka vyprázdňuje 
srdce človeka, a ten potrebuje kupovať, 
vlastniť a konzumovať veci, k potrebe 
byť, stavu priameho kontaktu s úzkosťou, 
s rozochvenosťou i radosťou druhého a so 
zložitosťou jeho osobnej skúsenosti.

PRVÉ PRIJATIE SVIATOSTI ZMiErENia  
A SLÁVNOSTNÉ PRIJATIE EUcHariStiE

Simona Vasiliková Ján Ferenc

Porostov Stará Ľubovňa-b. Gojdiča

 ǵ A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú 
bez kazateľa? A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? 
Ako je napísané: „Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú 
dobrú zvesť.“ Lenže nie všetci poslúchli evanjelium.

(Rim 10, 14b – 16a)
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MINIPROSBY DETÍ RODIČOMOD SYNA OD DCÉRY

Mami, ak mi povieš, že môžem 
byť, čím len chcem, nepýtaj sa 
na dôvody, prečo chcem byť 
herečkou, vojačkou či ženou 
v domácnosti.

Mami, vyrovnaj sa s tým, že 
chvíľu budem prítulná a o pár 
minút ťa budem od seba 
odháňať.

Mami, všetko o dôvere k iným 
ženám sa začína u teba.

Oci, štekli ma, hraj sa so mnou 
a dovoľ sa mi povoziť na tvojom 
chrbte. Nie som ľahko rozbitná.

Oci, pamätaj na to, že dospie-
vajúce dievčatá trávia hodiny 
vo svojich izbách a čosi robia. 
Žiaden muž ešte neprišiel 
na to, čo to je.

Oci, neuver naivne myšlienke, 
že keďže som žena, budem 
jazdiť autom bezpečne.

Leto je pre mnohých časom oddychu, 
relaxu, uvoľnenia. Niektorí plánujú 
dovolenku na poslednú chvíľu, niektorí 
už niekedy v zime. Každý z nás má svoju 
cestu, ale motív, prečo potrebujeme dovo-
lenku či oddych, je podobný. Počas roka 
sa naháňame, v čase dovolenky si chceme 
oddýchnuť od stresu a povinností a robiť 
to, čo je nám príjemné.

Niekto túži po spánku, niekto po rozp-
týlení zo všednosti, iný chce mať čas 
na priateľov a ďalší zasa upevniť puto 
s najbližšími. Keďže sa na dovolenku 
veľmi tešíme, často ku koncu pracovného 
času ideme akoby na kyslíkovú rezervu, 
prekonávame sa, aby sme všetko stih-
li, veď potom si oddýchneme. Okrem 
každodenných povinností dávame veľa 
energie na rozmýšľanie či plánovanie, ako 
si oddýchneme. Túto fázu psychológovia 
nazývajú prekontakt a kontakt s tým, čo 
potrebujeme.

A potom to celé nastane. Zbalíme sa, 
pricestujeme na miesto, rozhliadneme sa 
a... Čo sa vtedy často stane?

Prídu pekné zážitky, príjemné chvíľky. Ale 
môže sa stať, že sa akoby nevieme uvoľniť, 
pociťujeme v sebe viac hnevu či smútku 
než inokedy. Po pár dňoch sa medzi sebou 
poriadne pohádame, občas i ochorieme. 
A potom si povieme: „Nemohli by sme sa 
aspoň týchto pár dní správať inak?“ Prečo 
to tak býva? Ide o to, že to, na čo sme sa 
dlho tešili, čo sme pripravovali, práve 
prišlo. Dotkli sme sa očakávanej situácie, 
a to nami zatriaslo. A každý z nás na to 
reaguje vlastným spôsobom.

Prvým dôvodom je náš stav – väčšinou 
sme vyčerpaní. Hovorí sa, že rozhodnu-
tia treba robiť odpočinutí. Na dovolen-
ku však zväčša prichádzame unavení. 
Rozhodnutia sa nemajú robiť v zmätku.  
Na dovolenke sa však väčšinou nachádza-
me v novom prostredí, ktoré nás môže 
vykoľajiť. A preto rada: Buďme k sebe 
zhovievaví. Dovoľme si mýliť sa. Ne-
očakávajme od seba dokonalosť. Všetko 
navyše nás potom milo prekvapí.

Druhým dôvodom je očakávanie od toho, 
čo by nám dovolenka mala priniesť. Podľa 

toho, čo od nej očaká-
vame, sa aj správame. 
A robíme to automa-
ticky, bez rozmýšľania.

Niekto pokračuje 
v plnení všetkých 
povinností, aby všetko 
dobre dopadlo. Vníma 
okolo seba druhých 
i svoje predstavy 
o dovolenke a nenechá 
sa ňou uniesť. Keď 
sa dovolenka skončí, 
má dobrý pocit, že 
všetko dobre dopadlo, 
že všetci boli šťastní, 

že sa môže konečne uvoľniť. Má za se-
bou úspešnú dovolenku, s množstvom 
pekných zážitkov. Je to ten efekt, ktorý 
z dovolenky chcel?

Niekto na dovolenke túži po slobo-
de a rozptýlení. A tak sa počas nej zo 
všetkých síl snaží nič neplánovať, robiť 
spontánne rozhodnutia, nechať sa viesť 
vlastných inštinktom. Nedbá na to, čo by 
sa malo robiť, nasleduje inštinkt a možno 
to chce dopriať svojim blízkym... A dovo-
lenka sa skončí. Aký má naňho efekt?

Niekto sa na dovolenku teší z dôvodu, že 
si chce odpočinúť. Príde a potrebuje spať, 
nikoho nevidieť, nič neriešiť a vypnúť. 
A chcel by to dopriať i ostatným. Donesie 
mu to dovolenka? A sú ľudia, ktorí dovo-
lenku vnímajú ako priestor na zblíženie 
sa s druhými či upevnenie vzťahu a pria-
teľstva.  Môže mu to dovolenka priniesť?

Každý z nás má iné túžby a očakávania, 
ktoré by chcel počas dovolenky naplniť. 
Tak prečo sa často stane, že to nevyjde? 
Môže sa stať, že v rodine máme očaká-

Oci, nauč ma naspamäť číslo 
svojho mobilu a keď ti zavo-
lám, zdvihni ho, aj keby si bol 
v práci.

Oci, keď donesiem domov 
skateboard, nesmej sa mi, 
nekritizuj ma a najmä neskúšaj 
sa naň postaviť sám.

Oci, ak budem riešiť vážny 
problém, povzbuď ma, aby som 
poprosil Boha o pomoc.

Mami, nepanikár, ak zjem chro-
báka. Iba skúšam, ako chutí.

Mami, prihlás ma na hodiny 
klavíra. Keď budem starší, po-
ďakujem ti za to. Ale ak na mňa 
kričíš, že mi to nejde, niečo nie 
je v poriadku. S tebou.

Mami, aj s vodičským preuka-
zom sa môžem stratiť. Uisti 
sa, že mám so sebou smartfón 
alebo GPSnavigáciu.
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ABY BOLA 
DOVOLENKA 
PRÍJEMNÁ
» Mária NEMČÍKOVÁ



AKO MUŽA A ŽENU 
ICH STVORIL
Čo sa deje, keď sa povie feminizmus? 
Jedni odídu od stola, iní sa hneď nastavia 
do bojovej pozície a niektorí vnímajú, že 
tu ide o to, aby ženskosť mohla paralelne 
fungovať popri mužskom svete tak, ako to 
bolo v pôvodnom Božom pláne. 

Možno nám napadne, že všetky -izmy 
sú zlé a treba sa im vyhnúť. A čo taký 
katolicizmus, impresionizmus, realizmus, 
internacionalizmus ... Ako sme už neraz 
zistili, svet nie je čiernobiely a význam 
niektorých slov, ktoré vznikli príponou 
-izmus nie sú negatívne, hoci, nevravím, 
že to tak pri mnohých slovách nie je. 

Rada by som dnes upriamila vašu pozor-
nosť na kresťanský feminizmus. Áno, aj 
taký existuje. Pomôžem si slovami Márie 
Raučinovej, jednej zo zakladajúcich čle-
niek Katolíckeho hnutia žien Slovenska, 
ktorá v jednom z rozhovorov na margo 
katolíckeho feminizmu povedala: „Som 
presvedčená, že skutočný feminizmus 
je veľmi kresťanský. Emancipácia ženy 
v tom zmysle, aby jej patrila rovnaká 
dôstojnosť ako mužovi, aby mu bola rov-
noprávnou, je evanjeliovou myšlienkou. 
Zákon prijatia druhého ako rovnocen-
ného človeka nie je objavom feminizmu. 
V evanjeliu znie ako príkaz: Milovať 
budeš svojho blížneho ako seba samého.“ 

A prečo vôbec začínam takúto tému? 
Vnímam, že je veľmi veľa vecí, ktoré 
nás rozdeľujú, namiesto toho, aby nás 
zjednocovali. Často je to preto, lebo sme 
nemali možnosť nazrieť im pod pokriev-
ku a zamyslieť sa nad ich pravou podsta-
tou. A čo to má s prežívaním kresťanskej 
ženy? No to, aby sme vedeli hovoriť nie, 
aby sme svoje dcéry a synov vychovávali 
k pravým hodnotám a naučili sa myslieť 
kriticky. (Zuzana Jenčušová)

vania, ktoré nie sú kompatibilné. Každý 
chce, aby bolo na dovolenke dobre. No 
navrhuje, či dokonca pretláča to, po čom 
túži v prvom rade sám. A potom je rozča-
rovaný, že s tým druhí nie sú spokojní. Ide 
o to, že každý z nás túži po niečom inom.

Najefektívnejšia príprava na dovolenku 
spočíva vo vzájomnom porozumení seba 
a druhých.

Táto veta sa môže javiť ako samozrejmá. 
Položme si teda otázky: Snažíme sa 
pochopiť, čo potrebujem a po čom túžim? 
Čo je cieľ, ktorý chcem počas dovolenky 
dosiahnuť? Je to naozaj moja túžba alebo 
sa chcem z nejakého dôvodu prispôsobiť? 
Alebo mi to je jedno a ak mi nie je lepšie, 
tak sa na to hnevám? Povedali sme to 

blízkym? Dali nám spätnú väzbu, že to 
pochopili?

Môže sa stať, že i keď poznáme svoje 
túžby a potreby, žijeme s blízkymi, ktorí 
nechcú počúvať a majú jasnú vlastnú 
predstavu. Možno si povieme, že nám to 
nestojí za to, aby sme na dovolenke bojo-
vali. To, čo je podstatné, je chápať seba. 
Ak sa dotknem svojej potreby, reality, 
ktorú pociťujem, poznám smer, kam sa 
chcem dostať. Možno sa mi nenaplní celá 
moja túžba, ale prinesie mi to malú zme-
nu. Tá však môže rásť a tým nás naplniť. 
Počúvať a poznať sa vzájomne i samého 
seba je cesta k uvoľneniu sa, k oddychu, 
k harmónii seba vo svete okolo nás. 
A platí to i počas prípravy a realizácie 
dovolenky.

TIP NA DOVOLENKU S DEŤMI
To, ako stráviť dovolenku s malými 
deťmi, vám nemusím písať. Stačí byť 
súčasťou ich zábavy. Keď deti rastú, 
rodinná dovolenka sa stáva skôr 
raritou alebo iba rodinnou v zmysle 
– rodičia, zaplaťte. Po otázkach typu 
„Čo chcete robiť?“ často prichádza 
mlčanie alebo túžba byť sám. Napriek 
tomu existujú aktivity, pri ktorých sa 
váš pubertiak nebude cítiť vo vašej 
spoločnosti až tak veľmi trápne.

Pre deti v tomto veku je dôležité 
jedno – zážitok. Ten najjednoduchší 
je gastronomický. Žiadne varenie 
= žiadne riady. Zoberte si ich večer 
vonku do reštaurácie. Nechajte ich 
vybrať si niečo nealkoholické alebo 
vyskúšajte špeciality. To, čo si bez 
ohľadu na cenu vyberú. A zdržte 
sa komentárov od ceny po prázdny 
tanier. Ide o zážitok, nie o to najesť sa. 
Druhý typ zážitku je o adrenalíne – 
bláznenie sa v mori, nebezpečné túry, 

strieľanie v paintballovej aréne... Čím 
viac sa priblížime ich potrebám, tým 
budú bližšie oni k nám. Nebude nič 
prekvapivé, keď na konci dňa plného 
adrenalínu skončíte pri kartách obo-
hatených trapasmi z vášho detstva. 
Nebojte sa im ukázať aj svoje omyly 
a najmä to, čo ste sa z nich naučili.

Každopádne sa vyvarujte dvoch chýb. 
Prvou je nútiť ich do akejkoľvek 
aktivity. Je dobré prebrať aktivity ešte 
pred odchodom na dovolenku. Aspoň 
okruh toho, čo by ste tam mohli 
zažiť. Sledujte, o čo prejavia záujem. 
Druhou chybou je vyplniť aktivitami 
každý deň. Sami navrhnite voľno 
na ničnerobenie aj časový priestor, 
ktorý by i šestnásťročný mohol tráviť 
sám, bez vašej osobnej kontroly. Keď 
jednoducho môže robiť sám, čo chce. 
Len sa postarajte, aby vás v prípade 
potreby mohol požiadať o pomoc. 
(Juraj Gradoš)
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HE3K 4U  SKENUJ KÓdY 

+

PLUSY: Starám sa o svoje telo, lebo je 
chrámom Božieho Ducha – nechcem 
zanedbávať ani svoj fyzický stav. V zdravom 
tele zdravý duch – pri športe si psychicky 
oddýchnem. Spoznám ľudí, ktorí majú 
podobné záujmy ako ja.

MÍNUSY:  Starostlivosť o telo mi zaberie aj 
čas, ktorý by som mohol venovať modlit-
be. Môže sa stať, že mi začne viac záležať 
na tom, ako vyzerá moje telo, než v akom 
stave je moja duša. Cvičeniu a športu dávam 
väčší priestor ako budovaniu vzťahov, stre-
távaniu sa v spoločenstve či iným dôležitým 
veciam. Na starostlivosť o svoje telo vynakla-
dám veľa energie, ale aj financií a často nie 
som schopný vidieť, či upustiť od svojich 
potrieb, hoci vidím okolo seba ľudí, ktorí 
by ich potrebovali viac. Moja myseľ je veľmi 
zameraná na stav môjho tela, snažím sa mať 
všetko pod kontrolou – vzniká riziko, že 
telo je mojou modlou, dávam vždy prioritu 
starostlivosti o seba.  (Katarína Marčáková)

KAŽDÝ DEŇ TRÁVIM 
DVE HODINY 
ŠPORTOVANÍM 

Napíšte nám na Facebook, ako ste zvládli 
túto výzvu uviesť do života.
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DUCHOVNÝ VODCA 
NAVIGÁCIA ZNÁMYM HLASOM 
» Martin TKÁČ

Niekedy siahneme po GPS a priam 
slepo sa necháme sprevádzať cudzím 
hlasom. Prečo? Lebo sa rozumom 
a slobodne rozhodneme nezablúdiť 
a dôjsť do vytúženého cieľa. Ak toto 
platí v našom fyzickom živote, platí to aj 
v duchovnom. Preto si aj na rázcestiach 
v duchovnom živote kladieme otázku, 
kam teraz. Môže sa to týkať rozlišovania 
myšlienok, skutkov, životných udalostí, 
duchovného boja, hriechu atď. Ale ak 
si nevieme rady my, tak koho sa spýtať? 
Zbožný ľud odpovie, že Boha, a je to 
správne. No treba si uvedomiť, že Boh 
má záľubu viesť ľudí nielen zvukom 
hromu či mystikou, ale najmä skrze 
nábožných (duchovných) a skúsených 
ľudí. Tých, ktorých cez ich vlastný 
život „vyškolil“. Preto si vyvolil v Starom 
zákone prorokov, ktorí zjavovali jeho 
vôľu. V Novom zákone to boli apoštoli 
a proroci s charizmou rozlišovania. Až 
po dnešok sú to tí, ktorí vo svojom živote 
trpezlivo spoznávajú Božiu vôľu a tak vo 
vlastnom raste vedia sprevádzať aj iných. 
Mimochodom, východné cirkvi dobrého 
duchovného vodcu nazývajú prorokom, 
lebo jeho úlohou je rozlíšiť myšlienku ako 
dobrú a hodnú nasledovania alebo zlú 
a hodnú zavrhnutia. Cirkevní otcovia tak 
odporúčali najmä mladým ľuďom a tým, 
ktorí sú na začiatku duchovného života, 
aby vyjavovali každú svoju myšlienku svo-
jmu duchovnému otcovi a konali podľa 
jeho rady. V skratke povedané, ak chceme 
napredovať v duchovnom raste, tak: 

1. Duchovného vodcu potrebujeme. 

2. Musí to byť človek, ktorý je skúsený 
v duchovnom živote, nie iba má skúse-
nosť či zážitok s Bohom. 

3. Už dlhšie roky žije duchovne. Nie 
každý novoobrátenec vie tento dar múdro 
a vhodne použiť, hoci má charizmu 
proroctva. Aj sv. Ignác z Loyoly prizná-
va, že po svojom obrátení hľadal, kto by 
ho viedol, lebo on sám sa niekoľkokrát 
pomýlil. 

4. Duchovný vodca pozná sprevádzaného, 
a vedený mu dôveruje. Istá dievčina sa 
zverila, že jej jeden modlitebník povedal, 
že vidí v jej očiach smrť a mal pravdu, 
hoci túto dievčinu nepoznal. Výsledkom 
bolo, že nevhodne podaná informácia 
a neskúsenosť zapríčinili dlhoročné 
vnútorné trápenie dievčaťa. 

5. Duchovný vodca sa za svojho zverenca 
modlí a sprevádzaný sa modlí za vodcu. 
Tým potvrdzujú, že obaja dôverujú Bohu 
a načúvajú mu. 

6. Cirkevní otcovia odporúčajú podriade-
nosť vo vedení, ale duchovný vodca nie je 
zvrchovaný vládca ani excentrický guru. 
Je skôr skúseným otcom alebo matkou, 
ktorí milujú zverené deti, ktoré si ich 
vybrali.

 7. Je dobré, ak duchovným vodcom je 
spovedník, ale nie je to nevyhnutné. 
Môže ním byť skúsený kňaz, rehoľník, 
rehoľníčka, ale aj laik/laička.

Dobrá správa na záver. Boh má pre nás 
kvalitné GPS s hlasom, ktorý môžeme 
dôverne poznať. A nemalo by mu 
vypadávať pripojenie, lebo jeho Tvorca 
garantuje správnosť a aktuálnosť in-
formácií a kvalita je preverená rokmi. 
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STEVEN MALCOLM: TREE

Každý album ma zaujme 
niečím iným. Meno Steven 
Malcolm som predtým 
nepočul. Ale zaujali ma 
mená ako Shaggy, Snoop 
Dogg, JayWay, s ktorými 
na albume Tree (Strom) 
spolupracuje. Album 
vyžaruje neskutočný lyrický 
dynamizmus – Steven je 
skvelým textárom, čo je pre rap veľmi dôležité. No 
nielen texty, ale aj hudobná zložka albumu je plná 
energie a rozmanitosti. Na albume cítiť prvky reggae-
tónu, hiphopu, RnB, ale aj klasických gospelových línií 
a popového štýlu. Steven v skladbách rozpráva príbehy 
svojho života – o svojej výchove, nefungujúcej rodine, 
Božom dotyku a obrátení. To všetko dokonalým lyric-
kým štýlom spolu s kvalitným zvukom a aranžmánmi 
zanecháva skutočný hudobný pôžitok. Album si možno 
vypočuť na známych streamovacích platformách. 
(Dominik Petrík)

JIŘÍ GRYGAR (1936)
Astrofyzik a vedecký pra-
covník Fyzikálneho ústavu 
Českej akadémie vied je 
najznámejším propagátorom 
vedy už od predrevolučných 
čias, keď na obrazovkách 
TV pripravoval reláciu Okná 
vesmíru dokorán. V tom čase 
bola astrofyzika ideologic-
kou zbraňou a marxistickí 
cenzori nemohli dovoliť, aby 
cez ich najsilnejší manipulač-
ný nástroj – televíziu znela 
pravda, a predsa im podľa 
slov Jiřího Grygara pravda 
unikala nekontrolovateľne 
von a otriasala ich ideový-
mi istotami. Relácia totiž 

prinášala ohromujúce fakty a napriek cenzúre v nej 
zaznievali myšlienky sv. Augustína či Tomáša Akvin-
ského. Podľa Grygara je vesmír systém, ktorý na svoje 
vysvetlenie potrebuje pravidlo, ktoré musí byť mimo 
tohto systému – a tam si môže veriaci človek dosadiť 
Boha. Apeluje pritom na slobodnú vôľu a z nej vyplýva-
júcu zodpovednosť a tvrdí, že veda sa nemusí zaoberať 
dôkazmi existencie Boha a Boh nepotrebuje na dôkaz 
svojej existencie podporu takej premenlivej a neistej 
barličky, akou je veda. Jemu samému pre vieru zamietli 
vedeckú ašpirantúru, prepustili ho z práce vo hvezdárni 
a jeho deťom spôsobovali problémy pri prijatí na školu. 
Dnes je členom klubu skeptikov Syzifos, bojujúcemu 
proti propagácii nevedeckého myslenia (horoskopy, 
astrológia, homeopatia...). (Adriana Matoľáková) PREMENA

Hlavný hrdina Kafkovej poviedky 
Premena sa jedného dňa zobudí 
vo svojej posteli a zistí, že sa 
zmenil na chrobáka. Je to zmena, 
ktorú by nechcel zažiť azda nikto 
z nás, pretože by nepredstavovala 
žiaden posun vpred, k lepšiemu 
a plnšiemu životu. 

Sviatok Premenenia Pána, ktorý 
aktuálne slávime, však prináša 
viac než len nejakú povrchnú 
zmenu. Čo dané „premenenie“ Ježiša Krista vlastne znamená? Samotný ná-
zov sviatku, ktorý v cirkevnoslovančine znie Preobražénije sa hlbšie dotýka 
jeho zmyslu. Sloveso preobrazíti, z ktorého toto pomenovanie pochádza, 
znamená zmeniť podobu. Pán Ježiš sa teda na hore Tábor nepremieňa 
na kohosi iného, zostáva tým istým nemeniteľným Bohom i smrteľným 
človekom zároveň, mení sa však jeho podoba a na povrch sa prediera jeho 
božstvo. To, čo vidia apoštoli prítomní na Tábore, je človek, ktorý je v úpl-
nom súlade s Božím plánom. Je to nový Adam, ktorý je úplne na Boží obraz 
a podobu. Jazykom dnešnej doby tu beta verziu nahrádza stabilná verzia.

Cirkevnoslovanské slovo, ktoré by lepšie vystihovalo náš termín preme-
nenie, znie preložénije. A toto slovo sa objavuje pri eucharistickej časti li-
turgie, keď kňaz žehná chlieb a víno a prosí: „Premeň ich Duchom tvojím 
Svätým.“ A ako pripomína jezuita Joseph Powers, cieľom eucharistie nie je 
premeniť chlieb a víno, ale nás. (otec Kyriak)

JE V POHODE, KEĎ SA 
DVAJA ĽUDIA ROVNA-
KÉHO POHLAVIA MILU-

JÚ, AK SPOLU NEMAJÚ SEX? (JAKUB)

Je v pohode, ak sa dvaja ľudia rovnakého pohlavia milujú ako priatelia 
(philia), no nie ako partneri na spoločné spolužitie (eros, sex). Veď čnosť 
čistoty sa rozvíja v priateľstve (porov. KKC 2347). Úloha priateľstva je pre 
rozvoj ľudských citov a pre vydarený život jednotlivca nesmierne dôle-
žitá. Práve prostredníctvom priateľstva dosiahne človek extroverziu pre 
spojenie s okolitým svetom. Každé správne priateľstvo, nezávisle od toho, 
koľko ich je, prispieva k obohateniu druhých. V priateľstve nemá miesto 
žiarlivosť, pretože to, čo dávame niektorému zo svojich priateľov, iných 
neochudobňuje. Priateľstvá vznikajú tak medzi osobami rovnakého 
pohlavia (napr. Dávid a Jonatán, Ježiš a Lazár, sv. Bazil Veľký a sv. Gregor 
Naziánsky ), ako aj medzi osobami rozdielneho pohlavia (napr. sv. Klára 
a sv. František z Assisi; sv. Tereza z Avily a sv. Ján z Kríža; sv. Jeanne de 
Chantal a sv. František Saleský). „Čistota sa prejavuje najmä v priateľstve 
s blížnym. Priateľstvo pestované medzi osobami toho istého alebo roz-
dielneho pohlavia je veľkým dobrom pre všetkých. Vedie k duchovnému 
spoločenstvu.“ (KKC 2347) Stredoveký autor, cistercián Aelred z Rievaulxu 
(1110 – 1167) hovorí, že duchovné priateľstvo súvisí s troma latinskými 
slovami: amicus, amor, animus (priateľ, láska, duša). Priateľstvo je takto 
prejav lásky, ktorá vychádza z hĺbky duše človeka. Jeho primárnym 
cieľom nie je materiálne, intelektuálne ani estetické obohatenie. V centre 
skutočného priateľstva je Kristus a skutočný priateľ je akoby strážcom 
duchovného života toho druhého. Duchovné priateľstvo odmieta všetko 
zlé a túži po tom, čo je dobré. Vedie ho múdrosť i dobrota a ochraňuje ho 
Božia sila. (Marek Petro)
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Príbehy poslušníka Na ceste
Kam si sa tak 

rozbehol?

A te-
raz to 
chceš 

... Hm.

Ahoj, deti, dnes sa obchoduje s kadečím. Tovary 
sa premiestňujú z jednej zemskej pologule na 
druhú, prekonávajú obrovské vzdialenosti, 
aby ich priviezli do cieľa k spotrebiteľovi. 
Niektoré sú výhodné a niektoré menej, ale 
všetky stoja veľké množstvo námahy a je za 
tým práca mnohých ľudí. 
No sú aj iné – duchovné obchody.

Vo východnom obrade poznáme obchod, ktorý 
nesúvisí ani tak so slovom obchodovať, ale 
skôr so slovom obchádzať. Pri svetskom ob-
chodovaní sa takisto obchádza – človek pre-
pája výrobok a výrobcu so spotrebiteľom 
a centrom je zisk. Pri liturgickom obchode 
okolo cerkvi vyjadrujeme, že stredom, 

centrom nášho záujmu je najcennejší zisk – 
prítomnosť nášho živého Boha. 

Okolo chrámu sa obchádza tesne okolo múrov a zapájajú sa doň 
všetci – kňazi, miništranti aj veriaci, ktorí navonok túžia vyjadriť 
to, že Boh je Pán. Že on je stredom nášho života, že je najvyšší, do-
konalý, večný a nemeniteľný a len on jediný je hoden všetkej úcty 
a chvály, len pred ním sa má skloniť všetko stvorenie. Symbolicky 
ako pútnici prinášame túto zvesť aj cez čítanie štyroch evanjelií na 
všetky svetové strany, aby ho počuli všetky národy.
Úloha: Pozorne preskúmaj stopy a spočítaj, koľko ľudí obchádzalo 
chrám.

A čo tvoja myseľ? Tvoje 
srdce? Kde poblúdili?

... dohnať? 
Pozri sa na star-

ších mníchov, ledva to obídu raz.

Sprievod

No myslel som si, 
že to stihnem 
ešte raz 
obehnúť.

... má byť
Pán a nie zákon.

Aj keby si to 
stokrát obehol, 

nepomôže to.

Najprv tvoje srdce musí krúžiť 
v Božej blízkosti a potom sa majú 
pridať aj nohy. No pravdou je, že 
niekedy je to naopak, ale aj to si
  Dobrotivý vie použiť 

        na svoje zámery. 

Čítania
Okolo cerkvi obchádzame pri viacerých slávnostiach. 
Pri niektorých sa čítajú aj vybrané úryvky z evanjelií. 
Iba pri veľkopiatkovej večierni a Utierni vzkriesenia sa 
obchádza okolo chrámu bez čítaní.
Úloha: Správne priraď citáty z evanjelií k slávnosti, na 
ktorej sa čítajú pri obchádzaní okolo chrámu.

Nestihol 
som začiatok 
obchodu okolo 
cerkvi...

Nerozumiem.

1. Svetlý (veľkonočný) pondelok

2. Pondelok Svätého Ducha

3. Chrámový sviatok (odpust)

 „Ale ak vy neodpustíte, ani váš Otec, 
ktorý je na nebesiach, neodpustí vám vaše 
priestupky.“ (Mk 11, 26)
 „V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k 
hrobu a priniesli voňavé oleje...“ (Lk 24, 1)
 „Keď príde on, Duch pravdy, uvedie 
vás do plnej pravdy;...“ (Jn 16, 13)

Akože? 

??

Len 
som...

Uf! Uf!

... 
to chcel uro-
biť správne.

V stre-
de tvojho 
života...

22 SLOVO



P
íš

e 
a 

kr
es

lí 
D

ad
a 

K
ol

es
ár

ov
á.

Príbehy poslušníka Na ceste
Kam si sa tak 

rozbehol?

A te-
raz to 
chceš 

... Hm.

Ahoj, deti, dnes sa obchoduje s kadečím. Tovary 
sa premiestňujú z jednej zemskej pologule na 
druhú, prekonávajú obrovské vzdialenosti, 
aby ich priviezli do cieľa k spotrebiteľovi. 
Niektoré sú výhodné a niektoré menej, ale 
všetky stoja veľké množstvo námahy a je za 
tým práca mnohých ľudí. 
No sú aj iné – duchovné obchody.

Vo východnom obrade poznáme obchod, ktorý 
nesúvisí ani tak so slovom obchodovať, ale 
skôr so slovom obchádzať. Pri svetskom ob-
chodovaní sa takisto obchádza – človek pre-
pája výrobok a výrobcu so spotrebiteľom 
a centrom je zisk. Pri liturgickom obchode 
okolo cerkvi vyjadrujeme, že stredom, 

centrom nášho záujmu je najcennejší zisk – 
prítomnosť nášho živého Boha. 

Okolo chrámu sa obchádza tesne okolo múrov a zapájajú sa doň 
všetci – kňazi, miništranti aj veriaci, ktorí navonok túžia vyjadriť 
to, že Boh je Pán. Že on je stredom nášho života, že je najvyšší, do-
konalý, večný a nemeniteľný a len on jediný je hoden všetkej úcty 
a chvály, len pred ním sa má skloniť všetko stvorenie. Symbolicky 
ako pútnici prinášame túto zvesť aj cez čítanie štyroch evanjelií na 
všetky svetové strany, aby ho počuli všetky národy.
Úloha: Pozorne preskúmaj stopy a spočítaj, koľko ľudí obchádzalo 
chrám.

A čo tvoja myseľ? Tvoje 
srdce? Kde poblúdili?

... dohnať? 
Pozri sa na star-

ších mníchov, ledva to obídu raz.

Sprievod

No myslel som si, 
že to stihnem 
ešte raz 
obehnúť.

... má byť
Pán a nie zákon.

Aj keby si to 
stokrát obehol, 

nepomôže to.

Najprv tvoje srdce musí krúžiť 
v Božej blízkosti a potom sa majú 
pridať aj nohy. No pravdou je, že 
niekedy je to naopak, ale aj to si
  Dobrotivý vie použiť 

        na svoje zámery. 

Čítania
Okolo cerkvi obchádzame pri viacerých slávnostiach. 
Pri niektorých sa čítajú aj vybrané úryvky z evanjelií. 
Iba pri veľkopiatkovej večierni a Utierni vzkriesenia sa 
obchádza okolo chrámu bez čítaní.
Úloha: Správne priraď citáty z evanjelií k slávnosti, na 
ktorej sa čítajú pri obchádzaní okolo chrámu.

Nestihol 
som začiatok 
obchodu okolo 
cerkvi...

Nerozumiem.

1. Svetlý (veľkonočný) pondelok

2. Pondelok Svätého Ducha

3. Chrámový sviatok (odpust)

 „Ale ak vy neodpustíte, ani váš Otec, 
ktorý je na nebesiach, neodpustí vám vaše 
priestupky.“ (Mk 11, 26)
 „V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k 
hrobu a priniesli voňavé oleje...“ (Lk 24, 1)
 „Keď príde on, Duch pravdy, uvedie 
vás do plnej pravdy;...“ (Jn 16, 13)

Akože? 

??

Len 
som...

Uf! Uf!

... 
to chcel uro-
biť správne.

V stre-
de tvojho 
života...

An
na

 S
am

se
lio

vá

NÁRODNÁ PÚŤ NA VELEHRAD
ČESKÁ REPUBLIKA/
VELEHRAD g Pri 
príležitosti sviatku sv. 
Cyrila a Metoda na ná-
rodnej púti na Velehra-
de si 4. a 5. júla Katolíc-
ka cirkev pripomenula 
sté výročie založenie 
Charity Českej repub-
liky a otvorila prípravy 
na 100. výročie smrti 
arcibiskupa metropolitu 
Antonína Cyrila Stojana. Dni ľudí dobrej vôle vo svojom programe obsiahli prezentáciu 
českých charít, tradičnú zastávku u sv. Kristýna so zaujímavým občerstvením, medziná-
rodné stretnutie vozičkárov, ručné prepisovanie Biblie, mládežnícky Godzone worship 
festival, program pre deti, rôzne vernisáže a výstavy či tradičný koncert Večer ľudí dobrej 
vôle. Vyvrcholením slávnosti bola svätá omša, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom 
bol kardinál Michal Czerny, rodák z Brna a prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. 
Vychádzajúc z misie sv. Cyrila a Metoda poukázal na Cirkev ako sviatosť porozumenia 
a nástroj jednoty. V dnešnom zranenom a vojnami zmietanom svete má byť Cirkev poľnou 
nemocnicou, učiteľkou vnútorného pokoja a domom s otvorenými dverami. Prítomní boli 
aj nový apoštolský nuncius v Českej republike arcibiskup Jude Thaddeus Okolo a apoštol-
ský exarcha Ladislav Hučko. Vladyka Ladislav v popoludňajších hodinách slávil v bazilike 
svätú liturgiu, ktorú spevom sprevádzal zbor z Veľkých Bílovíc. (velehrad.cz) 

STRETNUTIE 
ČLENOV ROACO
VATIKÁN, RÍM g Členovia Združe-
nia diel na podporu východných cirkví, 
známeho pod skratkou ROACO, sa 
v kontexte 10. výročia apoštolskej 
exhortácie Benedikta XVI. Cirkev 
na Blízkom východe stretli 21. – 23. júna 
v Ríme na jeho 95. plenárnom zasadnu-
tí. Otvoril ho prefekt Kongregácie pre 
východné cirkvi a prezident ROACO 
kardinál Leonardo Sandri svätou omšou 
v kaplnke generálneho domu La Salle. 
Prítomní sa venovali situácii v kraji-
nách zmietaných vojnou alebo sociál-
nopolitickej nestabilite, a to zvlášť 
na Ukrajine, v Libanone, Sýrii, vo Svätej 
zemi, v Etiópii a Eritrei. Vo štvrtok sa 
zástupcovia združenia stretli so Svätým 
Otcom Františkom, ktorý poďakoval 
jeho členom za pomoc sužovaným kra-
jinám a povzbudil ich k vytrvalosti, „aby 
si cesty pokoja našli miesto v džungli 
konfliktov“. (Vatican News)

PÚŤ ŠTUDENTOV DO MEDŽUGORIA
BOSNA A HERCEGOVINA/MEDŽUGORIE g Duchovnopoznávací zájazd 
do Medžugoria absolvovali 19. – 25. júna študenti Gymnázia blahoslavené-
ho biskupa Gojdiča spolu s duchovným správcom školy otcom Rastislavom 
Bakom a viacerými pedagógmi. Zastavili sa aj na pútnickom mieste Vepric 
a na Makarskej riviére v Chorvátsku. V Medžugorí sa zúčastnili na duchov-
nom programe v areáli Kostola sv. Jakuba, vystúpili na Podbrdo, navštívili 
zámok manželov Patrika a Nancy a vypočuli si svedectvo ich obrátenia, ako aj 
svedectvá chlapcov komunity Cenacolo. Sprievodkyňa pútnikov v Medžugorí 
Terézia Gážiová im porozprávala o svojom osude i o piatich kameňoch v boji 
proti Goliášovi. Pri výstupe na vrch Križevac sa stretli s emeritným prešov-
ským arcibiskupom Jánom Babjakom SJ a pomodlili sa s ním modlitbu krížo-
vej cesty. Navštívili mesto Mostar, kde sa prešli jeho historickými uličkami, 
pomodlili sa v Katedrále Panny Márie a videli známy Starý most. Púť zakončili 
svätou liturgiou na sviatok Božského Srdca Ježišovho pri spiatočnej ceste 
na Veprici. (Lenka Mikulášková)

VATIKÁN g Na stretnutí s členmi Synody 
gréckomelchitskej cirkvi vyzval 20. júna 
Svätý Otec František všetkých zodpovedných 
v krajine a v medzinárodnom spoločenstve, 
aby našli spravodlivé riešenie drámy v Sýrii. 
Stotožnil sa s obavami členov synody o preži-
tie kresťanov na Blízkom východe, povzbudil 
ich žiť synodálnym štýlom s Božím ľudom 
a reagoval na žiadosť patriarchu Youssefa 
Absiho o vyriešenie situácie melchitov v dias-
póre. (Vatican News)

ŠVAJČIARSKO/LUGANO g Na pozvanie 
švajčiarskeho prezidenta Ignazia Cassisa 
a ukrajinského prezidenta Volodymyra 
Zelenského sa 4. a 5. júla v Lugane zúčastnila 
na konferencii o obnove Ukrajiny aj dele-
gácia Svätej stolice, ktorú viedol arcibiskup 
Miroslav Wachowski. V príhovore predniesol 
priania a modlitby Svätého Otca, vyjadril 
túžbu po ukončení vojny, prekonaní humani-
tárnej krízy a materiálnej a duchovnej obnove 
krajiny. (TK KBS) 

VATIKÁN g Medzi nových členov Dikasté-
ria pre biskupov vymenoval 13. júla Svätý Otec 
František aj tri ženy. Sú to sestra Raffaella 
Petriniová z Kongregácie františkánskych 
eucharistických sestier, generálna sekretárka 
Governatorátu mestského štátu Vatikán, sa-
leziánka sestra Yvonne Reungoatová a Maria 
Lia Zervinová, predsedníčka Svetovej únie 
ženských katolíckych organizácií. (TK KBS)
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Jubilejné 10. svetové stretnutie rodín na tému Rodinná 
láska: povolanie a cesta k svätosti prebehlo v Ríme od 22. 
do 26. júna paralelne so stretnutiami zorganizovanými 
v miestnych cirkvách na celom svete. Päťdňové 
podujatie pripravilo Dikastérium pre laikov, rodinu a život 
pod vedením jeho prefekta kardinála Kevina Farrella 
v spolupráci s Rímskou diecézou. 

Delegátov jednotlivých krajín prijali or-
ganizátori v Aule Pavla VI. v stredu ráno. 
Slovensko na stretnutí zastupoval predse-
da rady KBS pre rodinu a košický eparcha 
Cyril Vasiľ SJ, otec Róbert Neupauer zo 
Spišskej diecézy a tri manželské páry: 
otec Jozef Matejovský s manželkou An-
nou z Košickej eparchie, Richard a Mária 
Kucharčíkovci z Košickej arcidiecézy 
a Monika a Alfonz Juckovci z Bratislavskej 
arcidiecézy. 

FEStiVaL rOdÍN
Úvodný večer s názvom Festival rodín sa 
začal v Aule Pavla VI. živým spojením 
s rodinami zhromaždenými v jednej z far-
ností v Kyjeve a predstavením patrónov 
10. svetového stretnutia rodín, blahoslave-

ných manželov Luigiho a Máriu Beltrame 
Quattrocchiovcov. Po príchode Svätého 
Otca odznelo päť svedectiev rodín z Ríma, 
Konga a Maroka o vernosti, odpustení, 
hrdinskej láske a o kráse pohostinnosti 
a bratstva v manželstve. Luigi a Serena 
hovorili o svojom váhaní prijať sviatostné 
manželstvo a o svojom rozhodnutí prijať 
ho, na čo sa práve pripravujú. Roberto 
a Mária svedčili o svojej dcére Chiare, kto-
rá obetovala svoj život za záchranu svojho 
syna, a momentálne je kandidátkou bla-
horečenia. Paul a Hermína sa podelili so 
skúsenosťou s prežívaním krízy a nevery 
v manželstve, ale aj s pomocou kresťan-
ských rodín. Pietro a Erika prijali do svoj-
ho domu ukrajinskú matku s dcérou 
po vypuknutí vojny na Ukrajine. Zakkia, 
moslimka z Maroka, vydatá za katolíka 

z Talianska hovorila o svojom vdovstve 
a tragickej smrti svojho manžela, ktorý 
ako veľvyslanec zomrel pri atentáte.

Svätý Otec reagoval na tieto svedectvá 
a vyjadril túžbu, aby Cirkev bola ako 
dobrý Samaritán, ktorý pomáha rodinám 
pokračovať v ceste a „urobiť krok navyše“. 
Predstavil päť krokov, ktoré žiada Pán 
od dnešných rodín: krok smerom k man-
želstvu, k objatiu kríža, k odpusteniu, 
k prijatiu núdznych a krok k bratstvu. 
Zdôraznil, že každá z rodín má vo svete 
poslanie, ktoré má naplniť, a svedectvo, 
ktoré má vydať. Potrebuje sa pýtať, aký 
krok od nej žiada Pán, a dodal: „Nastavte 
mu ucho. Dajte sa ním premeniť, aby 
ste aj vy mohli premeniť svet a urobiť ho 
,domovom‘ pre toho, kto potrebuje byť 
prijatý…“ O atmosféru festivalu sa posta-
rali umelci, viacerí sólisti, operné pop trio 
Il Volo a filharmonický orchester z talian-
skeho regiónu Marky.

rOdiNNÁ LÁSKa
Štvrtkový program na tému Rodinná 
láska sa začal svätou omšou v Bazilike sv. 
Petra a pokračoval dvoma prednáškami 
a štyrmi diskusnými panelmi v Aule Pavla 
VI. Venovali sa témam ako Manželia 
a kňazi spoločne pre budovanie Cirkvi, 
Sprevádzanie prvých rokov manželstva 
či Rodinná láska v skúške. Vo večerných 
hodinách sa účastníci zúčastnili na kon-
certe Radosť z hudby – Noty Ducha, ktorý 
odznel v Lateránskom paláci v podaní 
orchestra Filarmonica Marchigiana 
za účasti sopranistky Francescy Benitezo-
vej a pod vedením prvého huslistu Ales-
sandra Cerva, v ktorých podaní odznela 
klasická hudba Schuberta či Mozarta. 
Lateránsky palác, titulárne sídlo rímske-
ho biskupa, v dňoch Svetového stretnutia 
rodín otvoril svoje brány, aby sprístupnil 
svoje umelecké a historické poklady a fo-
tografickú výstavu o rodine. 

SVETOVÉ STRETNUTIE  
rOdÍN V rÍME
» Tatiana CMORIAKOVÁ
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POVOLaNiE
Tretí deň sa niesol v znamení témy Povola-
nie. Odzneli prednášky a diskusie na témy 
ako Byť kresťanmi v digitálnom veku, Man-
želský katechumenát, Povolanie a poslanie 
na existenčných perifériách zameraných 
na rodiny migrantov či rodiny so závis-
losťami alebo diskusia na tému Formácia 
sprevádzajúcich a formátorov: laikov, 
kňazov, seminaristov, ktorá sa venovala 
permanentnému sprevádzaniu manželov 
v Cirkvi či vzdelávaniu mladých v ob-
lasti sexuality a afektivity. Vo večerných 
hodinách mali účastníci možnosť navštíviť 
niektoré z rímskych farností a zoznámiť sa 
s tamojšou pastoráciou rodín. 

VYVrcHOLENiE – cESta 
SVätOSti
Sobotné stretnutie sa nieslo v duchu 
témy Cesta svätosti. Deň sa začal v Aule 
Pavla VI. Eucharistickou adoráciou a po-
kračoval prednáškami na témy Rozlišo-
vanie v každodennom rodinnom živote, 
Odpustenie ako cesta svätosti či Duchovné 
sprevádzanie nových zväzkov. Vyvrchole-
ním Svetového stretnutia rodín bola svätá 
omša na Námestí sv. Petra v podvečerných 
hodinách. Predsedal jej kardinál Kevin 
Farrell. Svätý Otec sedel v kresle vedľa 
oltára a prítomným sa prihovoril v homí-
lii. V úvode hovoril o slobode. Vstupom 
do manželstva totiž človek robí odvážne 
rozhodnutie „nevyužívať slobodu pre seba 
samých, ale milovať ľudí, ktorých nám 
Boh postavil po boku“. Poukázal na to, že 
rodina je prvým miestom, kde sa učíme 
milovať. Jej základnou črtou je prijatie 
a duch služby. Krásu rodiny však potrebu-
jeme brániť pred jedmi sebectva, individu-
alizmu, ľahostajnosti a kultúry skartova-
nia. Na príklade proroka Eliáša a Elizea 
ilustroval vzťah medzi generáciami. Vyzval 
k „odovzdávaniu štafety“ rodičov deťom 
ako výraz dôvery a nádeje v budúcnosť 
bez prílišnej úzkostlivosti a ochrany pred 
ťažkosťami života a utrpenia. Na evan-
jeliovom príbehu poukázal na tri ďalšie 
povolania tých, ktorí sa chcú stať Ježišový-
mi učeníkmi. Byť učeníkom znamená byť 
stále v pohybe, milovať Boha nadovšetko 
a „neobzerať sa späť“, teda nebanovať za ži-
votom slobody a za minulosťou. Na záver 
stretnutia symbolicky rozoslal rodiny, 
aby pokračovali v plnení svojho poslania 
„byť misionármi na cestách sveta“. Slová 
misijného vyslania dostala každá z prítom-
ných rodín na kartičke spolu s emblémom 
10. svetového stretnutia rodín. V nedeľu 
26. júna uviedol Svätý Otec na sociálnej 
sieti: „Drahé rodiny, buďte znamením ži-
vého Krista, nebojte sa toho, čo od vás Pán 

žiada, nebojte sa byť voči nemu veľkoduš-
nými. Buďte sejbou bratskejšieho sveta, 
buďte prívetivou tvárou Cirkvi. A prosím, 
modlite sa, vždy sa modlite!“

Stretnutie rodín prebehlo aj na úrovni 
eparchií a diecéz na celom svete, čím sa 
umožnilo väčšiemu počtu rodín duchov-
ne sa spojiť s účastníkmi v Ríme, vzájom-
ne sa stretnúť a povzbudiť. V Košickej 
eparchii stretnutie rodín prebehlo 4. júna 
počas fatimskej soboty v Klokočove, 
v Prešovskej archieparchii sa rodiny zišli 
25. júna v Ľutine a v Bratislavskej eparchii 
sa sviatok rodín konal 25. júna v Šaštíne. 

SYMBOLY
Logo stretnutia má elipsovitý tvar. Pripo-
mína Berniniho kolonádu na Námestí sv. 
Petra v Ríme, ktorá vyjadruje objatie Mat-
ky Cirkvi. Pod kupolou s krížom sú zobra-
zené ľudské postavy, ktoré predstavujú 
manželov, deti a starých rodičov v Cirkvi, 
mimo Cirkvi, ako aj rodiny s misijným 
duchom vychádzajúce z Cirkvi, aby sa po-
delili o skúsenosť Božieho milosrdenstva. 
Postavy rodiny sú v rovnakej polohe ako 
sochy svätcov umiestnené na stĺpoch ko-
lonády, čo pripomína povolanie k svätosti. 
Stretnutie malo aj svoj oficiálny obraz 

znázorňujúci svadbu v Káne Galilejskej 
s názvom Toto tajomstvo je veľké. Jeho 
autorom je umelec a teológ otec Marko 
Ivan Rupnik SJ. Obraz predstavuje päť 
postáv. Nevesta a ženích sú zahalení zá-
vojom. Sluha, ktorý nalieva víno a rukou 
odťahuje závoj, má podľa starokresťanskej 
ikonografie tvár sv. Pavla, ktorý volá: „Toto 
tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi 
a Cirkvi.“ (Ef 5, 32) Ďalšie dve postavy 
predstavujú Krista a Cirkev. Obraz odha-
ľuje, ako je sviatostná láska medzi mužom 
a ženou odrazom lásky a jednoty medzi 
Kristom a Cirkvou: Ježiš za ňu vylial svoju 
krv. K stretnutiu bolo vydaných sedem 
katechéz, poštová známka s pečiatkou 
a hymna Viera v lásku v nás. 

Desiate svetové stretnutie rodín sa konalo 
šesť rokov od vydania posynodálnej 
apoštolskej exhortácie Amoris laetitia 
o láske v rodine a štyri roky po apoštolskej 
exhortácii Gaudete et exsultate o povo-
laní k svätosti v dnešnom svete. Týmto 
stretnutím sa zároveň uzatvoril Rok 
rodiny Amoris laetitia. Najbližšie veľké 
podujatie rodín bude súčasťou Jubilej-
ného roka 2025 a bude sa konať v Ríme 
za účasti Svätého Otca. V intervale troch 
rokov potom príde na rad 11. svetové stret-
nutie rodín v roku 2028.

svetovestretnutierodin.sk
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PÚŤ DO JAROSLAVI S KLOKOČOVSKOU BOHORODIČKOU 
Jubilejné oslavy 350. výročia slzenia iko-
ny Presvätej Bohorodičky v Klokočove 
podnietili aj aktivity v oblasti výskumu 
histórie, najmä nájdenia pôvodnej ikony 
klokočovskej Bohorodičky. Okrem 
samotných modlitieb a pôstov, ktoré 
s týmto úmyslom iniciovalo spoločen-
stvo Klokočovská rodina (k úmyslu 
sa pripojilo aj Spoločenstvo proroka 
Joela z Trnavy, Božie deti z Bratislavy 
a Dismas z Leopoldova), sa konala aj 
konferencia, kde boli prezentované 
výsledky nedávnych výskumov. Medzi 
nimi bola aj informácia, že pôvodná 

ikona klokočovskej Bohorodičky sa 
nachádza v sanktuáriu Ukrajinskej 
gréckokatolíckej cirkvi v poľskom meste 
Jaroslav a je známa pod názvom Brána 
milosrdenstva. 

Pod záštitou Klokočovskej rodiny sa 
26. júna uskutočnila prvá púť gréckoka-
tolíkov k tejto zázračnej klokočovsko
jaroslavskej ikone. Pútnici v dvoch au-
tobusoch i na autách sem prišli na 352. 
výročie začatia jej slzenia, aby oslávili 
svoju Matku. Po Akatiste ku klokočov-
skej Bohorodičke, ktorý viedol otec Juraj 

Gradoš a počas ktorého mnoho pútni-
kov prijalo sviatosť zmierenia, sa v svätej 
liturgii prihovoril otec Matúš Marcin, 
zakladateľ modlitbového spoločenstva 
Klokočovská rodina. Liturgiu vystriedal 
Moleben ku klokočovskej Bohorodič-
ke, ktorý viedol otec Martin Dudok. 
Spolu s nimi slávil liturgiu aj otec Peter 
Tkáč. Na záver, po Hodinke Božieho 
milosrdenstva, nasledovala prednáška 
otca Juraja Gradoša. Veríme, že ctitelia 
klokočovskej Bohorodičky sa tu o rok 
znova stretnú. (Matúš Marcin) 

ODDYCHOVÉ 
DNI PRE 
UTEČENCOV
KOŠICE g V priestoroch rodinné-
ho centra Košickej eparchie určené-
ho na pomoc a prácu s ukrajinskými 
odídencami na Kostolianskej ulici 
sa 18. júna a 1. júla stretli matky 
s deťmi z Ukrajiny, aby načerpali 
nové sily pri športovorelaxačných 
aktivitách. Pri tejto príležitosti 
18. júna posvätil toto denné cen-
trum vedúci projektu otec Vojtech 
Boháč a duchovný správca projektu 
jeromonach Pantelejmon Gerbery, 
ktorí v príhovore povzbudili rodiny 
utečencov. Nechýbala prehliadka 
zariadenia a záhrady, občerstvenie 
pri garden party, hry a športové 
aktivity, rozhovory, svedectvá i spev 
ukrajinských piesní v sprievode 
bandury. Dospelí pomohli pri 
skrášľovaní záhonov ruží a úprave 
trávnika v záhrade areálu. Tieto dni 
boli pre všetkých účastníkov oboha-
tením. (Anna Gerberyová)

KŇAZSKÉ VYSVIACKY
ĽUTINA, ŠAŠTÍN g Kňazské rady Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sa rozšírili o šies-
tich novokňazov. V ľutinskej bazilike prijali 19. júna kňazstvo diakoni Miroslav Baran, Jakub 
Jančišin, Mário Buraľ a Peter Koršňák z rúk vladyku Petra Rusnáka. Archijerejskú svätú liturgiu 
spolu s ním slávil emeritný torontský vladyka Marián Andrej Pacák a ďalší kňazi. Vladyka Peter 
vo svojom príhovore hovoril o povolaní Elizea, na ktorého Eliáš hodil svoj plášť. Pokračoval 
otázkou, ,,či som i ja pripravený kráčať za Kristom ako Elizeus alebo apoštoli, aj keď do života 
prídu skúšky“. Odpoveďou je nemať strach, pretože Ježiš premohol smrť za každého z nás. 
Na sviatok Spolutrpiacej Bohorodičky v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne vysvätil 
vladyka Peter za presbyterov diakonov Michala Janočka a Petra Sahajdu. V homílii sa zamýšľal 
nad Ježišovou otázkou apoštolom: „Chápete, čo som vám urobil?“, pričom poukázal na potrebu 
chápania poníženia, poslušnosti a lásky k blížnemu. Pripomenul, že vo sviatostiach sa Kris-
tus zjednocuje s človekom a chce, aby pochopil a prijal jeho lásku. Na príklade Bohorodičky 
povzbudil novokňazov k súcitu a ku kráčaniu s trpiacimi. (ISPA, SG)
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BREZINA g Zrekonštruovanú Cerkev sv. 
apoštolov Petra a Pavla vo farnosti Brezina 
posvätil 12. júna košický eparcha Cyril Vasiľ 
SJ. Pred samotnou posviackou vladyku priví-
tala starostka obce Mária Baloghová. Slávnosť 
pokračovala svätou liturgiou, pri ktorej sa 
v homílii prihovoril vladyka Cyril. Poukázal 
na význam chrámu, ktorý je znamením Božej 
prítomnosti vo farskom spoločenstve. Učí 
ľudí, že aj oni sami majú byť chrámom živého 
Boha. Na slávnosti sa zúčastnili viacerí kňazi 
pochádzajúci z farnosti alebo pôsobiaci v nej 
a trebišovský protopresbyter otec Dušan 
Seman. (M. Krajňák)

ĽUTINA g Zamestnanci Gréckokatolíckeho 
arcibiskupského úradu z Prešova spoločne 
s vladykom Petrom Rusnákom putovali 
16. júna do Ľutiny. Púť bola spojená s duchov-
nou obnovou, ktorá sa začala modlitbou šies-
teho času, pokračovala katechézou vladyku 
Petra a vyvrcholila slávením svätej liturgie. 
Záverečnou modlitbou bola modlitba devia-
teho času. Prítomní mali možnosť prijať aj 
sviatosť zmierenia. (M. Pavlišinovič) 

MICHALOVCE g Deň rodiny zjednotil 
veriacich farnosti Michalovce 19. júna vo 
farskom chráme a areáli farského dvora. 
Program sa začal svätou liturgiou, pokračoval 
modlitbou Akatistu požehnania rodín celého 
mesta a vystúpením novej gospelovej skupiny 
Emanuel, ktorú slovom sprevádzal otec Emil 

FESTIVAL DUCHOVNÝCH PIESNÍ
PREŠOV g Tridsiaty prvý ročník Festivalu duchovných piesní byzantského 
obradu pod záštitou vladyku Petra Rusnáka, apoštolského administrátora 
sede vacante Prešovskej archieparchie, po dvojročnej pandemickej prestáv-
ke zorganizovali 10. – 12. júna Gréckokatolícke arcibiskupstvo a Združenie 
Sakrálne spevy Východu. Zúčastnilo sa na ňom sedem speváckych zborov. Tri 
zbory boli z Prešova – zbor Hlahol zo Sídliska 3, zbor Stauros zo sídliska Sek-
čov a Katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa. Z Michaloviec vystúpil Zbor sv. Jozefa 
pri Bazilike Svätého Ducha, Košice reprezentoval Zbor sv. Cyrila a Metoda pri 
Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky a z Bratislavy sa predstavil Kated-
rálny zbor Chrysostomos. Ako jediný mužský zbor spieval Zbor sv. Romana 
Sladkopevca. Festival otvoril v piatok svätou liturgiou vladyka Peter, ktorý 
ocenil prínos zborov pre Cirkev. Na záver sobotného koncertu už tradične 
zaznela pieseň Budi imja Hospodne a prítomným sa prihovoril delegát ad om-
nia otec Ľubomír Petrík, ktorý vyzdvihol dôležitosť spevu v liturgii. V nedeľu 
dopoludnia pokračovala festivalová atmosféra spevom speváckych zborov pri 
svätých liturgiách. (Valéria Hricovová)
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KŇAZSKÝ ZBOR 
NAHRAL AKATIST
STROPKOV g Televízia Lux v spolu-
práci s Kňazským zborom sv. Jakuba 
nahrali 14. júna v kláštornom chráme 
otcov redemptoristov v Stropkove 
Akatist k svätým apoštolom rovným 
Cyrilovi a Metodovi, učiteľom Slova-
nov. Kňazské časti akatistu naspie-
val vicerektor kňazského seminára 
v Prešove otec Peter Milenky. O audio 
a videonahrávanie, strih a produkciu 
sa postaral tím prešovskej pobočky TV 
Lux. Televízna premiéra akatistu bola 
odvysielaná 5. júla na TV Lux. Vladyka 
Peter Rusnák poďakoval všetkým, 
ktorí boli zainteresovaní do prípravy 
a produkcie nahrávky akatistu. Akatist 
k sv. Cyrilovi a Metodovi sa modlili 
otcovia biskupi v Bazilike sv. Klimen-
ta aj počas nedávnej ďakovnej púte 
Slovákov do Ríma za návštevu Svätého 
Otca Františka na Slovensku. (Michal 
Pavlišinovič)

DEŇ RODINY
ŠAŠTÍN, ĽUTINA g 

Svetové stretnutie rodín 
na eparchiálnej úrovni 
prebehlo 25. júna v Šaš-
tíne a v Ľutine. V areáli 
šaštínskej baziliky sa 
stretli rodiny Bratislav-
skej eparchie. Pre rodiny 
pripravili organizátori 
dvojdňový duchovnore-
laxačný program, ktorý sa 
začal v piatok večer svätou 
liturgiou, ktorú slávil otec 
Peter Milenky. Po večeri 
nasledovala modlitba 
chvál, katechéza na tému 

Zrelý kresťan = zrelá rodina a predstavenie fungovania farských evanjelizačných buniek. 
V sobotu dopoludnia slávil archijerejskú svätú liturgiu v bazilike vladyka Peter Rusnák. 
Po svätej liturgii sa konalo predsynodálne stretnutie s predstavením syntézy eparchiálnej 
fázy synody. Popoludnie bolo venované hrám a grilovačke. Rodiny Prešovskej archieparchie 
slávili v ľutinskej bazilike spolu s delegátom ad omnia Ľubomírom Petríkom a viacerými 
kňazmi svätú liturgiu, po ktorej sa všetci občerstvili pri spoločnom obede. Deti si pozreli 
bábkové predstavenie divadla Babadlo z Prešova Sen jedného duba a rodičom sa prihovoril 
otec Jozef Maretta na tému Diabol kradne maličkých. V závere púte sa všetci pomodlili 
Akatist požehnania rodín, ktorý viedol otec Peter Jakub. (SG, Marek Mikitka)
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Zorvan. Nechýbali hry, tanec, rozhovory 
a záverečné požehnanie prítomných kňa-
zov. Program pripravila farnosť Michalovce 
v spolupráci s Katolíckym skautingom a OZ 
Rozsievač. (S. Riník) 

OSTURŇA g Veriaci farnosti Osturňa za-
žívali dotyk Božej lásky počas svätých misií, 
ktoré prebehli 11. – 19. júna pod vedením 
otcov redemptoristov Jozefa Jurčenka CSsR 
a Jozefa Kišáka CSsR. Po dvadsiatich rokoch 
mali veriaci možnosť prežiť požehnaný čas 
pri spoločnej modlitbe, duchovných rozhovo-
roch, krížovej ceste po dedine, obnove krst-
ných i manželských sľubov, eucharistickej 
adorácii, prijímaní sviatostí i povzbudivých 
príhovoroch misionárov. (M. Demjanovičová)  

KOŠICE g Kňazi Košickej eparchie sa stretli 
20. júna v priestoroch Eparchiálneho úradu 
v Košiciach na kňazskom dni. Po modlit-
be tretieho času sa im prihovoril vladyka 
Cyril Vasiľ SJ, ekonómka Košickej eparchie 
informovala o aktuálnej ekonomickej situácii 
eparchie a prihovoril sa otec Michal Hospo-
dár, aby priblížil závery synodálneho epar-
chiálneho zhromaždenia. Deň zavŕšil svojou 
prednáškou o teológii súcitu vladyka Peter 
Rusnák. (TSKE)

SIGORD g Dvadsať snúbeneckých párov 
sa 16. – 19. júna zúčastnilo na Kurze prípravy 
na manželstvo v Centre pre rodinu na Sigor-
de, ktorý viedol riaditeľ centra otec Peter 
Jakub spolu s tímom lektorov a manželských 
animátorských párov. Snúbenci si vypočuli 
dvanásť tém o kráse manželstva, výchove 
detí, komunikácii či riešení konfliktov. Sú-
časťou kurzu boli aj rôzne aktivity, modlitba 
a Eucharistia. Snúbenci ocenili otvorenosť 
slúžiacich manželov a ich prijatie v tomto 
centre. (J. Greško)  

RUDLOV g Pri príležitosti 620. výročia 
prvej písomnej zmienky o obci Rudlov a 200. 
výročia od posviacky Chrámu Narodenia Pre-
svätej Bohorodičky navštívil 26. júna túto far-
nosť vladyka Peter Rusnák. Pred chrámom ho 
privítal starosta obce Juraj Vasiľ a farár otec 
Marek Saraka. Vladyka pred slávením svätej 
liturgie posvätil nový ikonostas. Slávnosť 
spevom sprevádzal zbor pod vedením Viery 
Nemčíkovej. Otec Marek v závere poďakoval 
Petrovi Scirankovi, Jozefovi Balberčákovi 
a všetkým veriacim, ktorí prispeli k dielu. 
Za farskú radu a veriacich sa prihovoril On-
drej Nemčík. (M. Nemčíková) 

VYŠNÝ ORLÍK g Farská charita vo farnosti 
Vyšný Orlík zorganizovala a 27. júna ukončila 
materiálnu zbierku pre Ukrajinu. Zozbieraný 
zdravotnícky materiál je pomocou v čase, keď 
dôsledky vojny už pociťujú aj ľudia na Slo-

PÚŤ SYNOV A OTCOV
KOJŠOV g Trasa druhého ročníka púte synov a otcov Košickej eparchie viedla 
19. júna z Chrámu sv. Petra a Pavla v Kojšove na Folkmarskú skalu. V úvode 
privítal vyše sto pútnikov administrátor farnosti otec Tomáš Labanič a pred-
stavil im miestnu cerkev. Následne sa prihovoril košický eparcha Cyril Vasiľ SJ, 
ktorý zveril priebeh púte Božiemu Synovi. Počas púte sa po etapách účastníci 
spoločne modlili Akatist k Ježišovi Kristovi. Pozvanie na púť prijal aj univer-
zitný kaplán otec Juraj Sedláček, ktorý sa dlhodobo venuje témam mužstva 
a otcovstva. Po vychutnaní si víťazstva zo zdolaného cieľa pokračoval program 
na Folkmarskej skale vychutnaním si guľášu od Kojšovčanov. Vyvrcholením 
púte bola prednáška otca Juraja otcom o spôsobe sprevádzania synov, spoločné 
hry synov s vladykom Cyrilom, čas otcov so svojimi synmi, počas ktorého mali 
otcovia odovzdať synom slová na budovanie ich charakteru muža a vytvoriť 
spolu kožený remienok. Púť organizovala rada pre mládež Košickej eparchie 
v spolupráci s farnosťou Kojšov. Vladyka Cyril si z púte odniesol vyrezávanú 
pútnickú palicu, ktorú mu darovali veriaci z Kojšova. (Milan Kmec)

PETROPAVLOVSKÝ ODPUST 
V KATEDRÁLE
BRATISLAVA g Sviatok patrónov Bratislavskej eparchie svätých apošto-
lov Petra a Pavla oslávili veriaci na čele so svojím eparchiálnym biskupom 
vladykom Petrom Rusnákom 29. júna odpustovou slávnosťou v Katedrále 
Povýšenia životodarného Kríža v Bratislave. Archijerejskej svätej liturgii v cir-
kevnoslovanskom jazyku predsedal vladyka Peter za účasti viacerých kňazov, 
archidiakona a Božieho ľudu. Vladyka sa v homílii zameral na kľúče od ne-
beského kráľovstva, ktoré dostal apoštol Peter. Tým kľúčom je sám Kristus, 
ktorý otvára dvere chápania života i utrpenia. Prítomných vyzval, aby týmto 
kľúčom odomkli svoj život, tak ako Peter s Pavlom. „A potom nás nič nemôže 
odlúčiť od Kristovej lásky. Ani smrť, ani výška, ani anjeli, ani prenasledovanie, 
nič.“ Na záver liturgie protosynkel Bratislavskej eparchie otec Vladimír Skyba 
zablahoželal v mene všetkých prítomných vladykovi Petrovi a kancelárovi kú-
rie otcovi Petrovi Sabolovi k ich meninám. Za ukrajinskú komunitu pozdravil 
vladyku otec Ihor Marusyn a poďakoval mu za podporu a starostlivosť, ktorú 
preukazuje Ukrajincom na Slovensku. Slávnosť ukončili bratským agapé 
na nádvorí Eparchiálneho úradu. (Stanislav Gábor)
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vensku a pomoc ustáva. Táto presne cielená 
a maximálne využitá pomoc tak nadobúda 
väčšiu hodnotu. (M. Fečko) 

KOŠICE g Pri príležitosti sviatku Narodenia 
sv. Jána Krstiteľa veriaci, ktorí navštevujú ne-
mocničnú Kaplnku Panny Márie Pomocnice 
kresťanov na Rastislavovej ulici v Košiciach, 
poďakovali po svätej liturgii otcovi Jánovi 
Martonovi za jeho službu nemocničného 
kaplána a zablahoželali mu k meninám. Otec 
Ján je nápomocný hospitalizovaným pacien-
tom na lôžku a v nemocničnej kaplnke slávi 
sväté liturgie s povzbudzujúcimi príhovormi. 
(M. Tomášová) 

STARÁ ĽUBOVŇA g Slávením svätej litur-
gie v Chráme Matky ustavičnej pomoci v Sta-
rej Ľubovni ukončili 30. júna žiaci a peda-
gógovia Špeciálnej základnej školy sv. Anny 
školský rok. Svätú liturgiu celebroval riaditeľ 
Gréckokatolíckeho arcibiskupského škol-
ského úradu Prešovskej archieparchie otec 
Damián Saraka. Triedni učitelia a asistenti 
odovzdali žiakom vysvedčenia a pochvaly. 
Deti ich z vďačnosti za vedomosti a starostli-
vosť obdarili drobnosťou. (A. Priščáková) 

BRATISLAVA g Svätý Otec František 
vymenoval 2. júla Mons. Nicolu Girasoliho, 
doterajšieho apoštolského nuncia v Peru, 
za nového apoštolského nuncia na Slovensku. 
Pochádza z Talianska, kňazskú vysviacku pri-
jal 15. júna 1980 a do diplomatických služieb 
Svätej stolice vstúpil 1. mája 1985. Pôsobil vo 
viacerých krajinách sveta. Do funkcie nastúpi 
po Mons. Giacomovi Guidovi Ottonellovi. 
(TK KBS)

SVIATOK SLOVANSKÝCH 
VIEROZVESTCOV
STROPKOV g Odpustová slávnosť sviatku sv. Cyrila a Metoda a Matky 
ustavičnej pomoci sa 2. a 3. júla začala v kláštornom chráme otcov redempto-
ristov v Stropkove modlitbou posvätného ruženca a veľkou večierňou, ktorú 
viedol otec Jozef Jurčenko CSsR. Následne archijerejskú svätú liturgiu slávil 
emeritný košický biskup Milan Chautur CSsR spolu s niekoľkými epar-
chiálnymi kňazmi a redemptoristami. V homílii pripomenul silný príklad 
horlivosti solúnskych bratov i hojné ovocie ich námahy. Sobotný program 
ukončila modlitba Akatistu k Matke ustavičnej pomoci a adorácia. V nedeľu 
ráno slávnosť pokračovala modlitbami posvätného ruženca, rannou svätou 
liturgiou a Akatistom k sv. Cyrilovi a Metodovi. Archijerejskú svätú liturgiu 
slávil emeritný torontský biskup Marián Andrej Pacák CSsR, ktorý poukázal 
na vzácnosť svätej liturgie, počas ktorej čas prestáva existovať. Slávnosť ukon-
čili sprievodom okolo chrámu. Archijerejské sväté liturgie spevom sprevádzal 
Zbor sv. Cyrila a Metoda zo Stropkova. Odpustu predchádzala dvojdňová 
duchovná obnova o úcte k Matke ustavičnej pomoci vedená otcom Ondrejom 
Pacákom CSsR. (Jozef Troja)

ŽIV
OT

 SP
OL

OČ
EN

ST
IEV

M
ar

ia
nn

a 
Sa

ha
jd

ov
á

Formácia v spoločenstve funguje aj cez postupné 
absolvovanie kerygmatickobiblických evanjelizač-
ných kurzov, ktoré sú ovocím mnohoročnej a Cirkvou 
uznanej služby Evanjelizačnej školy svätého Andreja. 
Aj týmto spôsobom odpovedáme na pozvanie Ježiša, 
ktorý nás posiela do celého sveta hlásať evanjelium 
všetkému stvoreniu.

Dôležité miesto v živote nášho spoločenstva má aj 
modlitba chvál. Pri spoločnom vyvyšovaní Boha vní-
mame, že sa umenšujú naše problémy. Vyznávame, 
že Boh je veľký a mocný a nič mu nie je nemožné. 
To, čo vyznávame ústami, sa snažíme pretavovať aj 
do svojich každodenných rozhodnutí. Boh nám dáva 
odvahu žiť život viery a silu prekonávať prekážky, 
ktoré by sme vlastnými silami nevládali uniesť.

Slávenie eucharistie je vrcholom kresťanského života. 
Tu sa zjednocujeme s Kristom, prežívame jednotu 
s bratmi a sestrami okolo seba aj so svätými, ktorí 
nás už predišli do večnosti. Je to taká predchuť neba. 
(Magdaléna Rusiňáková)
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PONdELOK
8. august
Biskup Emilián Vyznávač
Ak budete mať vieru... (Mt 21, 21)
Keby to bolo také jednoduché, diaľnice 
by boli na Slovensku už dávno. Stačilo by 
zavolať niekoho so silnou vierou a je to. 
Kto má takú vieru? Nikto. Tak potom načo 
také slová. Lebo sme ešte neodbúrali skalu 
svojho hriechu, predsudkov, pochybností. 
Preto je dôležité sa zamyslieť, či mám sla-
bú vieru, keď neviem pohnúť s Kriváňom, 
alebo čo robím zle. A tak odpoveďou je 
posledná veta. Ak budete s vierou prosiť, 
uvidíte oveľa väčšie potreby (hlavne v blíž-
nych), ako len akési pozemské pôžitky. 
Liturgia: 1 Kor 15, 12 – 19, zač. 159; Mt 21, 
18 – 22, zač. 84; predobrazujúce antifó-
ny a blaženstvá; vchod ... premenil si sa 
na hore...; menlivé časti z Premenenia (HS: 
406; PZ: 389 ; HP: 420)

UtOrOK
9. august
Apoštol Matej
A kto ti dal túto moc? (Mt 21, 23)
Najhoršia veta, ktorá už zničila množstvo 
ideálov, snov, plánov a podobne, je: Čo 
ľudia povedia, keď urobím to alebo ono? 
Kedy sme sa opýtali podobnú otázku, ale 
adresovanú Bohu? Tu je signál, ako vieme 
ovplyvňovať svoj život iba pohľadom 
na tento svet, aby sme boli v jeho očiach čo 
najlepší. Je to správne? Nie. Jednoducho 
si potrebujeme každé ráno položiť otázku: 
Chceš byť apoštolom, ktorý rozdáva spásu, 
ktorý prináša lásku, pokoj? Vtedy pocítime 
plnosť, pri ktorej sa nikdy nedostaneme 
do konfrontácie s tým, čo povedia ľudia, ale 
s Božou pomocou vieme, že sme Bohom 
požehnaní.
Liturgia: Sk 1, 12 – 17. 21 – 26, zač. 2; Lk 9, 
1 – 6, zač. 40 (apoštolovi); 1 Kor 15, 29 – 38, 
zač. 161; Mt 21, 23 – 27, zač. 85 (radové); pre-
dobr. antif. a blažen.; vchod: … premenil si 
sa na hore...; tropár zo sviatku a ap., Sláva, 
kondak ap., I teraz, kondak zo sviatku; pro-
kimen, Aleluja a pričasten zo sviatku a ap.; 
namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. 
irmos z utierne (HS: 408; PZ: 390; HP: 422)

StrEda
10. august
Mučeník a archidiakon Vavrinec
A vy, hoci ste to videli... (Mt 21, 32)
Čítal som mnoho príbehov svätých, 
ale aj príbehov zo života, kde sa ľudia 
z okraja spoločnosti obrátili k Bohu 
a vydávali svedectvá o tom, ako je Boh 
pre nich plnosťou života. A pri každom 
jednom príbehu som si spomenul na toto 
slovo. Budú nás predbiehať do Božieho 

kráľovstva. A pritom odpoveď na otázku, 
ako je to možné, je jednoduchá. Oľutovali. 
Plakať musíme nad svojimi hriechmi. 
Kajať sa musíme nad spôsobom života. 
A vtedy pochopíme, aké dôležité je 
počúvať Otca, ktorý robí všetko preto, aby 
som sa mal ja dobre.
Liturgia: 1 Kor 16, 4 – 12, zač. 165; Mt 21, 
28b – 32, zač. 86; menlivé časti ako 8. 
augusta (HS: 406; PZ: 389; HP: 420)

ŠtVrtOK
11. august
Mučeník Euplos
Vám sa Božie kráľovstvo vezme... (Mt 21, 43)
Je čas hodnotenia úrody. Málo pšenice, veľa 
zemiakov, málo repy, viac cibule a podob-
ne. Veľa podobných debát bude v tomto 
čase znieť medzi nami. Skúsme si spome-
núť aj na úrodu, ktorú potrebujeme pri-
niesť v duchovnom živote. Aká je? Možno 
si myslíme, že máme robiť dobro, aby sme 
uchlácholili Boha, aby sa na nás nehneval, 
aby sme mu robili radosť. Ale každý vie, že 
konaním dobrých skutkov si pripravujeme 
svoj pobyt v nebeskom kráľovstve. Kto 
ide na návštevu, a nenesie aspoň maličkú 
drobnosť na uctenie si hostiteľa? Konaj-
me preto tak, aby sa nestalo, že prídeme 
do neba s rukami čistými, ale prázdnymi.
Liturgia: 2 Kor 1, 1 – 7, zač. 167; Mt 21, 43 
– 46, zač. 88; menlivé časti ako 8. augusta 
(HS: 406; PZ: 389; HP: 420)

PiatOK
12. august
Mučeníci Fótios a Anikét
... on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. 
(Mt 22, 32)
V evanjeliu čítame o tom, ako Kristus 
povedal, že prišiel, aby ľudia mali 
život a mali ho hojnejšie. A tu nám to 
potvrdzuje ešte silnejšie, keď vyznáva, že 
on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Preto 
nikto nemôže pochybovať, že náš život sa 
smrťou skončil, a čo potom. Modlíme sa 
k Bohu, ktorý prišiel, aby sme mali život, 
aby sme boli plní radosti. Oddialiť sa 
od pozemského zmýšľania cez toto slovo 
v nás musí evokovať večnosť, raj aj život 
v raji. Ten raj Boh nezničil, on ho pre nás 
drží stále, lebo sme jeho milované deti.
Liturgia: 2 Kor 1, 12 – 20, zač. 169; Mt 22, 
23 – 33, zač. 91; menlivé časti ako 8. augus-
ta; zdržanlivosť od mäsa (HS: 406; PZ: 389; 
HP: 420)

SOBOta
13. august
Zakončenie sviatku Premenenia Pána
Veru, hovorím vám... (Mt 18, 2)

Koľko pohoršenia prišlo medzi veriacich, 
keď po revolúcii začali chodiť do chrámu 
aj ľudia, ktorí dovtedy nemohli. Buď 
sa báli, alebo mali iný dôvod. To bolo 
rečí, pohŕdania, odsudzovania. Presne 
podľa dnešného Božieho slova. Kým ako 
kresťania nepochopíme, že našou úlohou 
nie je súdiť, ale ukázať posolstvo Krista 
a vzájomne sa ťahať do Božieho kráľovstva, 
márne bude naše chodenie do chrámu. 
Cirkev ako rodina musí byť o spoločnej 
snahe budovať Božie kráľovstvo už tu 
na zemi. Aby sme nepočuli z úst Pána: 
Beda ti, veď neprinášaš ľuďom môj pokoj.
Liturgia: Rim 15, 30 – 33, zač. 119; Mt 17, 24 
– 18, 4, zač. 73 (radové); 1 Kor 2, 3c – 15, zač. 
171; Mt 23, 13 – 22, zač. 94 (radové z pon-
delka); predobraz. antif. a blažen.; vchod ... 
premenil si sa na hore...; ostatné zo sviatku 
Premenenia (HS: 406; PZ: 389; HP: 420)

NEdEĽa
14. august
10. nedeľa po Päťdesiatnici 
Obdobie pred sviatkom Zosnutia Bo-
horodičky, prorok Micheáš
Prečo sme ho nemohli vyhnať my? 
(Mt 17, 19)
Koľko by sme boli ochotní dať, keby sa vie-
ra dala kúpiť? Taká, aby som vedel prenášať 
aspoň malé železo. Alebo aby som poháňal 
auto bez pohonných hmôt. Rád by som sa 
zamestnal v stavebníctve, poprosil by som 
vieru na prenášanie balvanov a priplatím 
aj na prenášanie hory... O riešení hovorí 
Neovulgáta aj ďalší evanjelisti. Tento druh 
sa dá vyhnať iba modlitbou a pôstom. Aké 
jednoduché. Veď si môžeme povedať: Ja sa 
v piatok postím, modlím sa ráno a večer, 
ba niekedy aj na obed, keď počujem zvony. 
Ale máš z tej modlitby niečo? Cítiš, že ťa 
pôst napĺňa? Toto nie je o moralizovaní. 
Toto je o sile, ktorú čerpáš. Ako využívaš 
milosti, ktoré padajú na nás zadarmo 
od milujúceho Otca. Tak ako na nás prší, 
tak isto na nás duchovne padajú prúdy mi-
lostí, ktoré môžeme prijať. Ale tak, ako keď 
nad seba roztiahneme dáždnik, prestane 
na nás pršať. V duchovnom význame tento 
dáždnik môže symbolizovať hriech, ktorý 
bráni milostiam, aby na nás dopadali. Veľ-
mi dôležité upozornenie v tomto príbehu 
je, že Boh neprestane liať svoje milosti, keď 
hrešíme. Tie milosti však idú mimo nás. 
Musíme odstrániť dáždnik hriechu, aby 
sme sa znova vracali k milostiam, ktoré pre 
nás znamenajú život, pokoj a silu. Nezabú-
dajme preto na zmierenie, ktoré nás vracia 
k milosti posväcujúcej, aby sme ľahšie 
kráčali po ceste spásy.
Liturgia: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Mt 17, 
14 – 23a, zač. 72; predobraz. antif. a bla-
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žen.; tropár z 1. hlasu a z obdobia pred 
sviatkom, Sláva, kondak z 1. hlasu, I teraz, 
z obdobia pred sviatkom; prokimen, Ale-
luja a pričasten z 1. hlasu (HS: 143, 410; PZ: 
96, 393; HP: 97, 424)

PONdELOK
15. august
Zosnutie Presvätej Bohorodičky
Blahoslavený život, ktorý ťa nosil... 
(Lk 11, 27)
Dnes si povieme, že je dobré, keď máme 
známeho na úrade alebo v nemocnici, 
lebo nemusíme čakať a veríme, že budeme 
vybavení lepšie. V duchovnom význame 
môžeme povedať podobne o Božej Matke, 
že je dobré, že si ju Boh zobral k sebe, aby 
sa za nás prihovárala. Kristus nám ju dal 
na kríži ako našu matku a my veríme, že jej 
záleží na svojich deťoch. Naučiť sa od nej 
znamená školu pokory, poslušnosti a služ-
by. Prečo bola taká poslušná? Mohli by sme 
si myslieť, že to bolo nerozmyslené, rýchlo 
a podobne. Ale keďže sa učila pri chráme, 
štúdiom Písma dospela k dôležitému 
poznaniu. Všetko, čo Boh robí, je dobré. 
Pochopila podstatu Božej lásky. Pochopila, 
že jedine v ňom sme silní. Oplatí sa nas-
ledovať ju. Adorovať jej život, jej konanie. 
Nikdy nechcela nič zlé pre svojho Syna, 
preto utiekaním sa k nej nikdy nebudeme 
odsúvaní na vedľajšiu koľaj, ale budeme 
hlbšie ponorení do jej milujúceho srdca.
Liturgia: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Lk 10, 38 
– 42; 11, 27 – 28, zač. 54; predobraz. antif. 
a blažen.; menlivé časti zo Zosnutia; sväte-
nie bylín; myrovanie; prikázaný sviatok 
(HS: 410; PZ: 393; HP: 426)

UtOrOK
16. august
Prenesenie Rukou neutvoreného 
obrazu
Toto bolo treba robiť a tamto nezaned-
bávať. (Mt 23, 23)
Kristus nás v tomto slove úplne odhaľuje. 
Môžeme si povedať, že to hovoril farize-
jom a zákonníkom, čo my s tým. Ale keď 
si začneme spytovať svedomie, zistíme, že 
toto slovo je aktuálne aj dnes a pre každé-
ho človeka. Veľakrát sa stane, že chcem, 
aby všetko bolo tiptop, ale iba navonok. 
Môžem sa navonok hrať na kresťana, 
ale Boh vidí moje vnútro, ktoré už dlho 
nebolo na úprimnej spovedi, vnútro plné 
nenávisti a pohŕdania blížnym… Zastav sa, 
človeče, pri tomto slove a adoruj, čo by si 
mohol zmeniť, ako by si sa vedel napraviť.
Liturgia: 2 Kor 2, 14 – 3, 3, zač. 172; Mt 23, 
23 – 28, zač. 95 (radové); 2 Kor 3, 4 – 11, 
zač. 173; Lk 9, 51 – 56; 10, 22 – 24, zač. 48b 
(Obrazu); predobraz. antif. a blažen.; 

tropár Obrazu a Zosnutia, Sláva, kondak 
Obrazu, I teraz Zosnutia; prokimen, 
Aleluja a pričasten zo Zosnutia a Obrazu; 
namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj 
a 9. irmos z utierne sviatku (HS: 412, PZ: 
395; HP: 428)

StrEda
17. august
Mučeník Myrón
... koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje 
deti... (Mt 23, 37)
Boh nás chce zjednotiť. Dať nás dokopy. 
V čom môže byť problém? Jedine v tom, 
že si neuvedomujem lásku, ktorou Boh 
ukazuje svoje nadšenie nad každým jed-
ným z nás. Viem, že je ťažké si priznať, že 
každý človek na zemi je Bohom stvorený 
a Bohom milovaný. Kým si to neuvedomí-
me, ostaneme vo svojom klamstve a v ne-
pochopení Boha, ktorý nerobí na rozdiel 
od nás jednu vec. Nešpekuluje nad nami. 
Miluje. Preto sa skutočne učme od neho. 
Nešpekuluj, ale miluj.
Liturgia: 2 Kor 3, 4 – 11, zač. 173; Mt 23, 29 
– 39, zač. 96; predobraz. antif. a blažen.; 
menlivé časti zo Zosnutia (HS: 410; PZ: 
393; HP: 426)

ŠtVrtOK
18. august
Mučeníci Flórus a Laurus
... vystúpia falošní mesiáši a falošní pro-
roci... (Mt 24, 24)
Ako spoznať falošného mesiáša? Jedno-
ducho. Pravý Mesiáš je len jeden, miluje, 
odpúšťa a napĺňa človeka pokojom a nie 
strachom. Celý život Ježiša bol o pokoji 
od jeho narodenia, keď anjeli spievali 
Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj. 
Alebo keď vravel učeníkom, aby pozdravili 
Pokoj vám. Po svojom vzkriesení prišiel 
k učeníkom, ktorí boli zo strachu zhro-
maždení, a prvé slovo, ktoré im povedal, 
bolo Pokoj vám. Ak sme stále nepochopili, 
o čom je Kristovo posolstvo, tak pri tejto 
predpovedi o súžení musíme pochopiť, že 
Boh sa ukazuje ako ten, ktorý nechce stra-
šiť človeka, ale ponúknuť mu svoj pokoj.
Liturgia: 2 Kor 4, 1 – 6, zač. 175; Mt 24, 13 
– 28, zač. 99; menlivé časti ako 17. augusta 
(HS: 410; PZ: 393; HP: 426)

PiatOK
19. august
Mučeník Andrej Stratopedarcha a spol.
... neviete, v ktorý deň príde váš Pán. 
(Mt 24, 42)
Svätého Karola Boromejského, ktorý hral 
biliard na lodi, sa opýtali, čo by urobil, 
keby za krátky čas mal prísť koniec 

sveta. On odpovedal: Hral by som biliard 
ďalej. Čo by som robil ja? Hľadal by som 
rýchlo kňaza na spoveď alebo sa zmieril 
so svojimi nepriateľmi? Skúsme svoj 
život nasmerovať na Krista milujúceho 
a odpúšťajúceho. Tak budeme žiť život 
v pokoji a nebudeme sa báť konca.
Liturgia: 2 Kor 4, 13 – 18, zač. 177; Mt 24, 27 
– 33. 42  51 zač. 100; menlivé časti ako 17. 
augusta; zdržanlivosť od mäsa (HS: 410; PZ: 
393; HP: 426)

SOBOta
20. august
Prorok Samuel
... pre tvrdosť vášho srdca... (Mt 19, 8)
Pre tvrdosť ich srdca. A my teraz? Čo by 
sme my chceli teraz zmeniť? Našlo by sa 
toho dosť, čo nám prekáža a čo máme 
problém zvládať. Milujúci Boh nám dáva 
množstvo prostriedkov na to, aby sme to 
vedeli ľahšie znášať. Ktoré z nich využí-
vam? Jednoduchšie je dudrať, hromžiť, 
ako je to alebo ono zlé. Nie. Skúsme sa 
viac zahĺbiť do poznania Boha a nájdeme 
riešenia na svoje problémy.
Liturgia: 1 Kor 1, 3 – 9, zač. 123; Mt 19, 3 – 
12, zač. 78; menlivé časti ako 17. augusta 
(HS: 410; PZ: 393; HP: 426)

NEdEĽa
22. august
11. nedeľa po Päťdesiatnici 
Apoštol Tadeáš
... odpustil mu aj dlžobu. (Mt 18, 27)
262 ton striebra je hodnota 10 000 talentov. 
Obrovská hodnota, ktorú dlhoval sluha. 
Toto podobenstvo nám ukazuje dobro-
tu Boha. Pre neho nie je nič obrovskou 
hodnotou, ak to nie je hodnota ľudskej 
duše, ktorá vie pred ním padnúť na kolená 
a kajať sa z nelásky voči nemu. Toto po-
dobenstvo je na jednej strane o odpustení 
dlhov, hriechov, ale v podstate je o milujú-
com Bohu. Človek je tu ukázaný ako ten, 
ktorý nevie odpúšťať. Toto je ukázané ako 
tragédia kresťanstva. To nie je povinnosť, 
ale v našej prirodzenosti má byť zakódo-
vané, že sme na obraz Boha, ktorý miluje, 
odpúšťa a prináša pokoj. Tak platia slová 
Pána: Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš 
Otec. Pane, urob zo mňa svoj nástroj, ktorý 
ťa kopíruje a bezhranične miluje.
Liturgia: 1 Kor 9, 2b – 12, zač. 141; Mt 18, 
23 – 35, zač. 77; predobraz. antif. a blažen.; 
tropár zo 2. hlasu a zo Zosnutia, Sláva, 
kondak zo 2. hlasu, I teraz, zo Zosnutia; 
prokimen, Aleluja a pričasten z 2. hlasu 
a zo sviatku; namiesto Dôstojné je sa 
spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku 
(HS: 144, 410; PZ: 97, 393; HP: 101, 426)

Peter Iľko
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СКІЛЬКИ ЧАСУ 
ЛЮДИНА 
ПРИСВЯЧУЄ 
МОЛИТВІ
Молитва є важливою для нас у сенсі 
розуміння того, як маємо проживати своє 
життя. На жаль, ми не часто задумуємося 
над своїм унікальним життям, не задумає-
мося, що наше життя має початок і кінець. 
Нам здається, що будемо жити вічно. 
Однак воно є надто коротким. Тому дуже 
важливо усвідомити, як ми використовуємо 
це життя.

Ми мало часу проводимо з Богом. Півто-
ри години в неділю, п’ять хвилин щодня 
вранці та ввечері, разом це ще півтори 
години. Три години перебування з Богом 
на тиждень – це дуже мало відносно тих сто 
шістдесят вісім годин, які маємо. 

В плині днів, місяців, років потрібно знахо-
дити час для перебування з Богом. Чому? 
«Якщо ми перебуваємо з Ним, то інвестує-
мо своє буття в Господа. Тоді Бог просвічує 
наше розуміння, що маємо робити і що є 
найважливіше в нашому житті».

Коли ми не знаходимо тут, на землі, час 
перебувати з Богом, коли уникаємо осо-
бистої молитви вранці, завжди спішимо, 
увечері уже замучені і віддаємо себе Богові 
у вигляді «витисненого лимона», то хіба 
нам цікаво бути з Ним у вічності?

Бо, образно кажучи, перебування з Госпо-
дом у вічності, де кожен хоче перебувати, 
триватиме двадцять чотири години на добу. 
«І коли ми не навчилися перебувати з Бо-
гом, коли ми не посмакували Бога, значить 
ми не готові до вічності, до перебування 
у Царстві  Небесному». (владика Венедикт 
Алексійчук, єпархіальний єпископ Чиказь-
кої єпархії Святого Миколая).

ПІДТРИМКА ЖІНОК З ДІТЬМИ
КОШИЦЕ g Діти разом з мамами з української громади, що знайшли 
тут прихисток на час війни, спільно з отцем ієромонахом Пантелеймо-
ном та українськими християнами, насичено та з користю провели час 
в липні в денному таборі «Пізнай Словаччину!» під час якого відвідали: 
Любовн’янський град, відпустове місце в Літманові, Малу базиліку в Ми-
хайловцях, відпустове місце в Клокочові, дитячу залізницю в Кошицях, 
монастир в Ясові, Ясовську печеру, Штрбське плесо, Татри. Насичена піз-
навальна літня програма надала можливість учасникам ближче познайо-
митися з історією, а також визначними пам’ятками Словаччини. Українці 
мали автобусні та піші прогулянки, під час яких змогли, використовуючи 
набуті знання словацької, попрактикувати мову з носіями. Спільна молит-
ва, живе спілкування, та розваги в подорожах – це стало підтримкою для 
українських матерів з дітьми. (Катерина Ляшенко)

СИНОД ЄПИСКОПІВ УГКЦ
ПОЛЬЩА/ПЕРЕМИШЛЬ g Проведення Синоду Єпископів УГКЦ саме 
в Перемишлі, а не в Києві, як було заплановано попередньо, є наслідком 
«божевільної війни, якою путінська Росія пішла проти України», саме це 
зазначив владика Євген Попович, архиєпископ і митрополит Переми-
шльськоВаршавський, який привітав 7 липня перед початком Літургії 
зібраних на Синод владик і Главу Церкви. У Синоді Єпископів взяли участь 
сорок владик, які прибули до Перемишля з України, Центральної і Західної 
Європи, Північної та Південної Америки, Австралії, а також запрошені 
гості. Апостольський нунцій у Польщі архиєпископ Сальваторе Пенаккіо 
у своєму слові до владик Синоду запевнив їх і весь український народ, який 
страждає від війни, – у близькості та співпереживанні. «Ми з вами думка-
ми, молитвою і ділами», – сказав він. Відтак зачитав лист Святішого Отця 
Франциска до Синоду Єпископів, в якому запевняв українських владик 
у його молитві та заангажованості, «які інколи з огляду на делікатну ситуа-
цію не завжди з’являються у засобах масової інформації». (news.ugcc.ua)
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JUBILEÁ KŇAZOV

Jozef Duda – 11. august – 80 rokov života; 
Peter Tremko – 14. august – 50 rokov života 

Srdečne blahoželáme a prajeme  
mnohaja lita, blahaja lita.

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Ružencová pobožnosť

Spolok sv. Cyrila a Metoda vydal pomôcku 
na modlitbu posvätného ruženca. Pomôc-
ka obsahuje návod a dvadsať farebných 
obrázkov s ikonami jednotlivých tajomstiev 
ružencovej pobožnosti. Je vhodná do far-
ností na výmenu tajomstiev, ale aj do rodín 
na spoločnú modlitbu ruženca v rámci syno-
dálnej cesty. Kompletná súprava produktu 
stojí 2 eurá a môžete si ju kúpiť v predajni 
Petra Prešov alebo objednať na https://www.
byzant.sk/.

výbor spolku

Jubilanti – august

50 rokov: Mgr. Mária Balaščáková, Vyšný 
Tvarožec; Mgr. Marcela Lemešová, Sačurov; 
Marianna Zamboriová, Zemplínska Teplica
60 rokov: Anna Naštová, Vranov-Lomnica; 
Ján Suchanič, Matovce
70 rokov: Helena Hallová, Kuzmice; Mária 
Ivanová, Drienov; Marta Piklová, Košice
75 rokov: Ján Baka, Šarišský Štiavnik; Ján 
Čabala, Giraltovce; Anna Mičová, Vyšná 
Olšava; Lýdia Ondiková, Helcmanovce; Šte-
fánia Pavayová, Kazimír; Mária Tomašková, 
Helcmanovce; Július Zubala, Kuzmice
80 rokov: Mária Labuzová, Kusín; Mária Nech-
tilová, Kazimír; Ružena Puškariková, Malčice
85 rokov: Margita Harčarová, Moravany; 
Ing. Juraj Koperdák, Košice; Alžbeta Tirpáko-
vá, Veľké Ozorovce

BLAHOŽELÁME

 

10. augusta uplynie 25 
rokov od prijatia sviatosti 
kňazstva otca Igora Suché-
ho, farára farnosti Liptov-
ský Mikuláš. Vyprosujeme 
mu od Pána hojnosť Božích 
milostí, darov Svätého 

Ducha a ochranu Bohorodičky, aby s láskou 
v srdci hlásal Božie evanjelium.

sestra Evka s rodinou a rodičia

OZNAM

Mariánska púť do Medžugoria 

Gréckokatolícke spoločenstvo vo farnosti 
Sedliská vás 14. až 20. augusta 2022 srdečne 
pozýva na mariánsku púť do Medžugoria. 
Cena púte je 250 eur (autobus Mercedes, 
štyrikrát nocľah: Hotel LUX*** s polpenziou, 
dve minúty od námestia, dva dni pobyt pri 
mori na Makarskej riviére) 

Program púte: Mezőkövesd Thermalpark, 
Skalný chrám Sziklatemplom a Bazilika 
svätého Štefana v Budapešti, Medžugorie, 
Lurdská jaskyňa Vepric, vodopády Kočuša
Nástupná trasa: 09.00 Humenné, 09.00 Mi-
chalovce, 09.30, Vranov, 09.30 Trebišov,
10.00 Prešov, 10.30 Košice, 19.00 Budapešť
Prihlášky: otec Ľubomír Novák, tel.: 
0907 353 021, 057/447 61 86

INZERCIA

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

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
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 R O R E T N E P O A U O S I V O V
 K E L B O E I Ľ Y T K A F I R A T
 CH Y B D A L K S O O A O C T A N M

Legenda: ASPIK, BRADA, CENTER, EBOLA, ESEJE, 
FAKTY, FORMA, HLAVA, HMOTA, IKONA, ILAVA, KI-
MONO, KORBA, KORDY, KOSTOLY, KRABY, KRIKET, 
KULMA, KURDI, LAMAČ, LARVA, LEPIDLO, LIANA, 
LOKAJ, MISIE, NEČAS, OBLEK, OCTAN, ODBER, 
OFINA, OSIVO, PLESO, PLUTO, PRÁCA, PSOTA, SI-
NAJ, SKLADBY, SLEČNA, SORTA, STRACH, SÚMRAK, 
TARIFA, TENIS, TEROR, TIKET, TKÁČI, TRASA, VELI-
TEĽ, VIOLA, VÝKRIK, VÝNOS, ZÁKON, ZNAKY.

Tajničku osemsmerovky tvorí 29 nevyškrtaných 
písmen. Autor: Marek Pataky

Správne riešenia z čísla 12: Doplňovačka: Žiadne 
nehody a ani náhody neexistujú. Osemsmerovka 
bola uverejnená chybne. Teraz je správne.

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

FE
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Ó
N

BIBLICKÁ DOPLŇOVAČKA
Stačí vyhľadať tie správne slová. V legende máte štyri údaje: skratka knihy, číslo 
kapitoly, číslo verša a poradie slova. Pošlite a vyhrajte Rodinnú Bibliu. 

V mesiaci august 
slávime sviatky uvedené 
na týchto perokresbách. 
Pomenuj ich. Pomôže ti 
liturgický kalendár a na-
sledujúce slová: sťatie, 
Presvätej, premenenie, 
prvomučeníka, rukou, 
uloženie, prenesenie, 
svätého, pásu, obrazu, 
Bohorodičky, hlavy, 
Štefana, neutvoreného, 
Krstiteľa, zosnutie, vyne-
senie, Jána, Pána, Kríža, 
ostatkov. A

UG
US

TO
VÉ

 S
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AT
KY

 

 

a) __________________________     b) _________________________     c) _________________________

BIBLICKÉ 
RODINY
V mesiaci jún sa 
v Ríme uskutočnilo 
10. svetové stretnutie 
rodín. Spoj biblické 
rodiny: otca, mamu 
a jedno z ich detí.  

 Jakub Sefora Šalamún

 Jozef Edna Sára

 Dávid Lia Samuel

 Mojžiš Anna Júda

 Elkána Noemi Gersam

 Elimelech Asenet Malchon

 Raguel Betsabe Efraim

 A B C D E F G H I J K L M N O P

LEGENDA: A: Prís 20, 8, 9; B: Zjv 2, 15, 1; Gn 41, 49, 8; C: Rút 2, 22, 14; 
D: 1 Sam 1, 14, 8; E: Zjv 2, 17, 1; Nm 15, 28, 6; F: Gn 41, 34, 5; Neh 3, 7, 5; 
G: Prís 5, 10, 4; H: Iz 36, 21, 4; I: Nm 15, 19, 3; Jer 52, 16, 14; J: Est 9, 6, 6; 
Mt 4, 8, 8; K: Kaz 4, 15, 5; Lk 17, 33, 7; L: Jer 6, 10, 6; Dt 1, 4, 8; M: Dan 7, 
7, 7; Mt 4, 11, 6; N: 2 Mach 6, 21, 9; 1 Mach 1, 20, 4; O: Job 37, 23, 4; P: Jn 
1, 39, 20; Lk 17, 9, 3
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Z PLÁŽE
Sused stretne suseda, ktorý sa práve vrátil 
z dovolenky. 
„Počuj, Jano, a kde ste to vlastne boli?“ 
Sused chvíľu premýšľa a potom povie: 
„No vieš, taký ten kvet, taký červený, čo 
pichá...“ 
„Ruža?“ 
„Aha, áno, ďakujem... Ruženaaa, kde sme 
to boli?“

Na pláži počuť dievčenský krik: „Pomo-
ooc, topím sa.“ 
Pán chce skočiť do vody, ale dievča kričí: 
„Vy nie, ten blonďák vľavo.“

Otec so synom prídu k moru a otec hovo-
rí: „Synak, vidíš to krásne modré more?“ 
Syn: „Kde?“ 
„Akože kde? Veď tu.“ A syn: „Kde?“ 
„Si slepý? Veď tu!“ hovorí nahnevaný 
otec, a syn znova: „Kde?“ 
Naštvaný otec ponorí synovi hlavu 
do mora. Po pol minúte: „Oci, oci, čo to 
bolo?!“ 
„No veď more.“ A syn: „Hej? A kde?“

CHLEBA DRUHÉMU DÁŠ. ALE VIAC NIE
Ak sa človek nenarodí tak, že mu z úst 
trčí strieborná lyžica, a na raňajky mu 
neservírujú kaviár, zje všetko, čo mu 
Pán Boh zo svojej štedrosti dožičí. Alebo 
čo mu zdravotný stav dovolí. Napríklad 
také fajné čerstvé rožky, ktoré v obchode 
vysypú rovno z prepravky, už len tou 
vôňou (ak je tomu naklonený aj respirá-
tor) za nos ťahajú. Ale horšie je, keď ich 
niekto ťahá len tak. Akoby nič. Rovno 
rukami.

Nemám rada konflikty a v ideálnom prí-
pade sa im snažím vyhýbať či ich prezie-
ravo predvídať, ale niekedy to dám na štýl 
apoštola Petra. Výbušne a horkokrvne. 

Práve si vkladám do košíka zabalenú po-
lovicu chleba, keď mi zrak padne vedľa. 
Pani, asi päťdesiatnička, dostala chuť 
na rožky. A aby ju náhodou nezmiatlo 
vizuálne prevedenie, staví i na ďalší zo 
zmyslov. Po zraku zapojí hmat. Ale ako! 
Neodtrhne si ani mikroténovú rukavicu, 
ani nechytí vedľa visiace kovové klieš-
te. Rukou zahrabne rovno medzi voľne 
vysypané pečivo! A že neberie zvrchu, ale 
doslova lapá na dne, je už len vrchol, pri 
ktorom ja lapám po dychu. 

„Hej, pani, to čo robíte? Nemohli by ste 
si zobrať sáčok alebo kliešte?“ pýtam 
sa rázne. Otočí sa, s rukou stále medzi 
pečivom. „A vy sa čo do mňa staráte? Ja si 
nakupujem, ako chcem!“ odvrkne. A mne 
žlč ešte raz vzkypí. „Prosím? Ako chcete? 
Ale tie rožky chcú kúpiť ešte iní ľudia, 
nielen vy sama, tak ich prestaňte mačkať,“ 
upozorňujem ju a vtedy sa od nich odlepí. 

„A vy si akým právom dovoľujete na mňa 
kričať? Ja si nakupujem, čo chcem a ako 
chcem, a vy sa nestarajte!“ „No starám, 
lebo vy sa tu drzo hrabete holými rukami 
medzi rožkami. Neovládate základnú hy-
gienu?“ pením ako už dlho nie. V princípe 
by mi to aj mohlo byť jedno, veď ja som sa 
na ne nechystala, ale tá jej drzosť ma vy-
točila do vývrtky. „A vy si čo dovoľujete? 
Zavolám na vás ochranku, že ma obťa-
žujete!“ kričí tá. „Výborne, už som po ňu 
chcela ísť ja, že čo vystrájate, pokojne ju 
zavolajte prvá,“ nedám sa, cítim aspoň ra-
dosť z toho, že ruku z tých rožkov vytiah-
la. Ľudia sa pristavujú. Jeden pán na mňa 
spýtavo pozrie. Beriem ho ako hodené 
koleso. „Pani má chuť na rožky a hrabe 
sa medzi nimi holými rukami,“ referujem 
mu. On sa na ňu užasnuto obráti a aj dva-
ja ďalší, ktorí ma počuli. „A ja si budem 
robiť, čo ja chcem, a ma tu nebude nejaká 
drzaňa poučovať!“ „Pani, ale brať si ich 
bez sáčku holými rukami?“ dohovára jej 
aj on. Ofučí. „Sa tými rožkami zadrhnite! 
Drzaňa jedna!“ zasyčí a už pochoduje 
preč. Bez rožkov. „Krava,“ vykĺzne zo 
mňa. Pán to zachytí, no neupozorní ma. 
„Aj takí ľudia sú medzi nami. Ale dobre, 
že ste sa ozvali. Mal som chuť si k tým 
zavináčom kúpiť čerstvé rožky, ale poze-
rám, že asi radšej dačo balené,“ pousmeje 
sa. Lúčime sa a prajeme si pekný deň. Pri 
vedľajšej pokladni ju zazriem. Bez rožkov. 
Ale so zabaleným chlebom. A tu mi 
mimovoľne príde na um to staré známe: 
„Chleba ti dám, ale rozumu nie.“ (Mária 
DudováBašistová)
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SPRÁVNE ODPOVEDE ZO S. 34: 1. a) Zosnutie Pre-
svätej Bohorodičky b) Prenesenie Rukou neutvo-
reného obrazu c) Premenenie Pána; 2. Jakub – Lia 
– Júda; Jozef – Asenet – Efraim; Dávid – Betsabe 
– Šalamún; Mojžiš – Sefora – Gersam; Elkána – Anna 
– Samuel; Elimelech – Noemi – Malchon; Raguel – 
Edna – Sára

pixabay.com

SPOĽAHLIVÝ TEST, ŽE JE 
VONKU SKUTOČNE HORÚCO.
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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)

06.08. Fatimská sobota: posvätný ruženec 
(09.15 h); svätá liturgia (10.00 h)
20. – 21.08. Archieparchiálna odpustová 
slávnosť

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
16.08. Svätá liturgia s Molebenom k sv. 
Gerardovi a požehnaním šatkou sv. Gerarda 
(18.00 h)
27. – 28.08. Eparchiálna odpustová sláv-
nosť bl. Metoda Dominika Trčku

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
06.08. Fatimská sobota (09.30 h)
13. – 14.08. Eparchiálna odpustová sláv-
nosť

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
Každý deň svätá liturgia (10.30 h)

06. – 07.08. Hlavná púť

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
08. – 14.08. Prázdninový rodinný tábor. 
Pozývame vás prežiť týždeň v Centre pre 
rodinu na Sigorde v spoločenstve ďalších 
rodín. V rámci programu prázdninového 
týždňa sme pre vás pripravili program na-
plnený zábavou a rôznymi voľnočasovými 
aktivitami, tvorivé dielne, výlet do prírody, 
spoločenské hry a ďalšie aktivity nielen 
pre deti. Taktiež je pripravený čas rodinnej 
modlitby, duchovného slova či filmové 
večery a iné aktivity. Bližšie informácie: 
centrum.rodina@gmail.com.
15. – 18.09. Kurz prípravy na manželstvo. 
Dajte svojej svadbe kvalitnú prípravu. 
Na Kurz prípravy na manželstvo sa môžete 
prihlásiť cez stránku www.domanzelstva.sk 
alebo cez svojho kňaza vo farnosti.
30.09. – 02.10. Kurz Rút. Zmyslom evanje-
lizačného kurzu pre manželov je posilniť, 
oživiť a uzdraviť ich vzťah. Príspevok na kurz 
je 140 eur za manželský pár.

koinoniapo.sk, 
 koinonia ján krstiteľ prešov 

Komunitný dom Záborské
Nedele a sviatky 10.30 Svätá liturgia

21.08. Deň spoločenstva (09.30)

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

Klub Prešov: +421 907 197 990

10. – 17.09. Putovanie mladých do Medžu-
goria
15. – 22.09. Rodičovské putovanie do Me-
džugoria

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
Sobota 19.00 Chvály a svedectvo (TV 
Logos)
Nedeľa 10.00 Svätá liturgia (TV Logos)

23. – 25.08. Stretnutie pre ženy

Podporte vydávanie svojho časopisu na
príklad sumou 10 eur. Napríklad cez platbu 
mobilbankingom. Ďakujeme.

KLOKOČOV
P Ú T N I C K É  C E N T R U M

PODPORTE TENTO PROJEKT

www.klokocov2020.sk

Klokočov je najznámejšie pútnické miesto 
gréckokatolíkov na Zemplíne. V roku 2020 oslá-
vil 350. výročie zázraku slzenia ikony Presvätej 
Bohorodičky. Gréckokatolícka eparchia Košice 
sa rozhodla na tomto mieste  vybudovať pútnic-
ké centrum, aby tu všetci našli primerané záze-
mie  a pastoračnú starostlivosť.

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

SK57 0200 0000 0030 2148 6453
Variabilný symbol:

777


