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» Juraj GRADOŠ

Už minule som spomínal evanjelium čítané na mariánske 
sviatky. Hovoril som o skĺbení viery a skutkov. Azda si 
spomeniete. A končil som tým, že to nie je ľahké. Skutky 
konať – to nám ide. Aj keď možno nie všetkým a nie vo 
všetkom. Dať žobrákovi euro – to možno urobíme. Pozvať 
ho na spoločný obed do reštaurácie alebo domu, podeliť 
sa s ním o stôl a strechu nad hlavou – to je už ťažšie. I keď 
mnohí to nedávno urobili, ak sa podelili s Ukrajincami 
o svoje domovy. A možno niekde to tak ešte stále je. No 
podeliť sa s niekým o všetko, čo mám, o celý svoj život... 
Navyše s niekým nevďačným, bezohľadným... Len preto, 
že aj on je Otcovo dieťa – tak toto už prekračuje hranice 
našej predstavivosti. 

No ako je to s vierou? Aká je mocná? A odkiaľ ju máme? 
Apoštol Pavol hovorí, že viera je z hlásania. Presnejšie 
z počúvania. Ak by sme o niečom nepočuli, nevideli, 
nečítali – nevedeli by sme o tom. A tak prvým predpok-
ladom mať vieru je schopnosť počúvať. No ľudia zabudli 
počúvať. S istou mierou ospravedlňovania môžem pove-
dať, že kedysi to bolo jednoduchšie. Počúvanie a po-
slušnosť boli súčasťou výchovy i života samého. Človek 
počúval o Bohu, o zázrakoch, a to mu stačilo, aby prešiel 
pešo desiatky kilometrov na miesta, kde sa stali. Videl 
to miesto a uveril ešte pevnejšie. Jeho viera rástla, lebo 
sa presvedčil o pravdivosti zvestovaných slov. Vyskúšal 
svoju vieru. Dnes je okolo nás hustý smog prázdnych 
slov. Každý rozpráva, a nikto nepočúva. Každý si myslí, 
že má čo povedať, a málokto je presvedčený, že potrebuje 
počúvať. Na jednej strane sme prestali súdiť svoje slová, 
či sú užitočné, či sú na budovanie, či sú v súlade s láskou 
nebeského Otca, na druhej sa obklopujeme iba takými 
rečníkmi, ktorí hovoria v súlade s naším očakávaním.

Mária si vybrala Ježiša, sadla si mu k nohám a počúvala 
jeho slovo. Pila zo žriedla živej vody prúdiacej do več-
nosti. Zo slov, ktoré boli, sú a budú aktuálne. Ak chceme 
veriť v Boha, musíme počúvať evanjelium Ježiša Krista. 
Vypovedané i naznačené – každé jeho slovo nás privádza 
k hlbšiemu poznaniu Otca a uschopňuje nás pevnejšie sa 
s ním zjednotiť. No nie každý je ochotný uveriť Ježišovi. 
Nie každý je ochotný odísť zo svojho sveta a prijať za otca 
Boha. Uveriť, že som jeho dieťa a žiť podľa toho. A počú-

vať ho. O tom, ako ma miluje. Toho 
nikdy nie je dosť. Ak si tu a teraz náj-
deme čas na jeho prítomnosť a slovo, 
ak ho budeme dennodenne počúvať, 
tak nás každý okamih večnosti bude 
udivovať ďalšími skutkami svojej lásky.

POČÚVAŤ

Z
 O

B
S

A
H

U

Recyklujte tento časopis: DARUJTE HO PRIATEĽOM.

freepik.com

 3 SVÄTÝ OTEC
Stratégiou kresťana je 
pokorná láska  

 4 TÉMA
Božia spravodlivosť 
alebo tá naša?

 8 ROZHOVOR
Byť farárom vo väzení 

 10 IKONA
Ikona Bohorodičky 
Gerontissy (2)

 13 PRÍBEH
Boží dotyk

 14 ROZHOVOR
Do Trenčína za Ježišom

 16 RODINA
My ovládač

Ako zbohatnúť 
putovaním 

Nový level vzťahu 
k rodičom

 24 UDALOSŤ
Národné stretnutie 
mládeže T22

2 SLOVO  I  EditOriaL



StratÉGiOU 
KrESŤaNa JE  
POKORNÁ LÁSKA  
» Ľubomír PETRÍK

Nový spôsob života podľa blahoslavens-
tiev pápež František ďalej predstavil 
v Prešove týmito slovami: „Svedok kríža 
nepoužíva podvodné spôsoby a svetskú 
moc. Nechce vnucovať sám seba a svojich, 
ale obetovať svoj život za iných.“ 

Niekedy aj my kresťania preberáme 
takéto spôsoby, intrigy a svetskú moc. Ale 

Ježiš povie: „Medzi vami to tak nebude...“ 
(Mt 20, 26) A predsa to tak medzi nami 
niekedy je. Protekcionizmus, podvody, 
úplatkárstvo, neobjektívne videnie seba 
a svojich blízkych, neprimerané ambí-
cie a podobné nešváry nie sú cudzie ani 
niektorým kresťanom. Ba ide to až tak 
ďaleko, že už ani neveríme, že môže byť 
niekto, kto takto nekoná, ale je čest-

ný. Potom často platí, že podľa svojho 
pokriveného charakteru súdime druhých, 
doslova „podľa seba súdim teba“... A keď 
pápež povie, že „kresťan obetuje svoj ži-
vot za iných“, zdá sa, že je to nedosiahnu-
teľný ideál. Prosme o dar milovať iných 
takých, akí sú, bez podmienok, milovať 
ich v rozmere kríža a seba nepokladať 
za lepšieho od iných.   

Svedok kríža „nehľadá vlastné výhody, 
aby sa potom ukázal zbožný: toto by bolo 
náboženstvo pretvárky, nie vydávanie 
svedectva ukrižovaného Boha,“ pokračo-
val Svätý Otec. Apoštol Pavol nás pozýva, 
„aby si nik nemyslel o sebe viac, ako mys-
lieť treba, ale zmýšľajte triezvo...“ (Rim 12, 
3) Náboženstvo pretvárky je zaiste jeden 
z dôvodov, prečo je naše kresťanstvo 
neplodné. Možno nás ľudia nevidia ako 
svedkov, ale ako farizejov. Aj keď to znie 
tvrdo, asi to tak je, pretože ľudia okolo 
nás nevnímajú našu vieru ako niečo prí-
ťažlivé, čo sa oplatí mať. Keď sa pozrieme 
na naše farnosti, asi im chýbajú viditeľné 
znaky, ktoré by nás identifikovali ako 
Kristových učeníkov. Sú to znaky jednoty 
a lásky. To, čo o prvých kresťanoch hovo-
rili pohania: Pozrite, ako sa milujú. Preto 
pred nami stojí poslanie napomáhať 
a formovať farnosť ako živé spoločenstvo, 
resp. spoločenstvo spoločenstiev.   

Svätý Otec pokračoval: „Svedok kríža 
nasleduje len jednu stratégiu, tú Majstro-
vu: pokornú lásku. Nestará sa o prízemné 
víťazstvá, pretože vie, že Kristova láska je 
plodná v každodennom živote a všetko 
pretvára, ale zvnútra ako semienko, ktoré 
padlo do zeme, zomrelo a prináša ovocie.“ 
Ak uveríme Kristovej láske a dovolíme, 
aby nás premieňala, nič už pre nás ne-
bude dôležitejšie. Nech by sme sa ocitli 
v akejkoľvek ťažkej situácii, nebudeme sa 
utiekať k pochybným praktikám, pretože 
Božiu lásku zakúsime ako najmocnejšiu 
skutočnosť. Po prízemných víťazstvách 
túži iba ten, kto ešte nespoznal víťazstvo 
Božej lásky. Kristus – Božia láska – je to 
semienko, ktoré padlo do zeme, pretože 
zomrel na kríži. A vstal z mŕtvych, teda 
prináša ovocie spásy a živí nás v každej 
situácii v našom každodennom živote, 
lebo nás miluje. Kresťan nepotrebuje ví-
ťaziť navonok, byť vo všetkom perfektný, 
ísť za víťazstvami aj cez mŕtvoly. Naopak, 
vie prijímať aj prehry, ponížiť sa, lebo vie, 
že Kristus pôsobí zvnútra. Preto v každej 
situácii odovzdáva svoj život Kristovi.

Nebáť sa a dôverovať Otcovi bola jedna z výziev, ktorú nám adresoval pá-
pež František vo svojom príhovore pred modlitbou Anjel Pána: „Neboj sa. 
Táto Ježišova výzva nemať strach nám dodáva odvahu. Niekedy sa cítime 
uväznení v pocite nedôvery a úzkosti: je to strach, že to nezvládneme, že 
nebudeme uznávaní a milovaní, strach, že nebudeme schopní realizovať 
svoje plány, že nikdy nebudeme šťastní a tak ďalej. A tak sa snažíme nájsť 

riešenia, nájsť nejaký priestor, v ktorom by sme mohli vynikať, nahroma-
diť hmotné dobrá a majetky, nadobudnúť zaistenie. A ako to s nami dopad-

ne? Nakoniec žijeme v neustálej úzkosti a obavách. Ježiš nás, naopak, ubezpeču-
je: Nebojte sa! Dôverujte Otcovi, ktorý vám chce dať všetko, čo naozaj potrebujete. 
On vám už dal Syna, svoje kráľovstvo a vždy vás sprevádza svojou prozreteľnosťou, 
starajúc sa o vás každý deň. Nebojte sa – toto je istota, ku ktorej nech priľne vaše 
srdce! Nebáť sa – v tomto nachádza oporu naše srdce. Nebojte sa.“ (Marek Baran)
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» Juraj GRADOŠ

Človek odnepamäti vníma potrebu spravodlivosti. 
Najmä ten, ktorý zažil či zažíva krivdu. A je jedno, či je 
to objektívna krivda alebo to iba on takto cíti. Túžba 
po spravodlivosti je silná a ľudské spoločenstvo doteraz 
nedokázalo vytvoriť také mechanizmy, ktoré by ju 
garantovali. Dosiahnutie spravodlivosti sa tak prirodzene 
presunulo z človeka na dokonalejšiu bytosť – na Boha.

O tom, že Boh má byť spravodlivý, neho-
vorí iba Sväté písmo. Aj Cirkev v pravdách 
viery hovorí, že „Boh je spravodlivý sudca, 
ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce“. 
Ale pohľad na spravodlivosť či význam 
tohto slova sa počas štyroch tisícročí 
existencie monoteizmu menil. 

Vo Svätom písme je toto slovo odvodené 
od hebrejského výrazu označujúceho 
všetko, čo je priame, pevné, správne 
a zodpovedá predpokladanej norme sprá-
vania. Zároveň táto spravodlivosť má byť 
v súlade nielen s právom, ale aj s pravdou. 
V prirodzenom poriadku sa spravodlivosť 
redukuje na rovnosť pri výmene alebo 
rozdeľovaní.

Vo Svätom písme sú často ľudia, ktorí sú 
hodní nasledovania, často označovaní ako 
spravodliví. V tomto kontexte je spravod-
livosťou úplné zachovávanie všetkých 
Božích prikázaní, čo nás robí pred Bohom 
spravodlivými. Božia spravodlivosť sa tak 
javí ako absolútny vzor bezúhonnosti. 
A keďže na zemi človek nikdy nedosiahne 
úplnú spravodlivosť, po smrti pri stret-
nutí s Bohom očakáva jeho spravodlivosť 
a spravodlivý rozsudok, ktorým sa dobro 
odmení a zlo potrestá.

Často vnímame svoju spravodlivosť ako 
niečo nám vlastné. Ale, ak je človek stvo-
rený na Boží obraz a podobu, tak aj naša 
prirodzená spravodlivosť je iba obrazom 
tej Božej, či prinajmenšom sa jej podobá. 
Je teda akoby ozvenou Božej spravodli-

vosti vpísanej do nás. Božia spravodlivá 
láska napĺňa a riadi celý vesmír, a teda 
preniká i do živého stvorenstva. Najviac je 
to viditeľné u človeka. Túto spravodlivosť 
človek dosahuje vierou. Príkladom je otec 
viery v jediného Boha – Abrahám. Jemu 
„sa viera počítala za spravodlivosť“ (Rim 
4, 9b). Lenže tu sa to nekončí. U Boha 
nie je nič oddelené, všetko je vzájomne 
prepojené a v súlade medzi sebou. 

SPraVOdLiVOSŤ a rOVNOSŤ
V Novom zákone Ježiš často hovorí 
o podobenstvách spájaných s Božím krá-
ľovstvom, teda priamo s Bohom. Najzná-
mejšie sú podobenstvá o pracovníkoch vo 
vinici, o mínach a talentoch. Ich súčasťou 
je aj Božia spravodlivosť, ktorá je neraz 
v protiklade s tou ľudskou. Jej prvým 
atribútom je rovnosť. V podobenstve 
o pracovníkoch vo vinici všetkým sľubuje, 
že dostanú to, „čo je spravodlivé“ (Mt 20, 
4). Písmo hovorí o zjednávaní sa, teda to 
nebola vnútená odplata za činnosť, ale 
suma, ktorá vzišla zo vzájomnej dohody. 
Tá bola určená na denár, teda štyri gramy 
striebra, a bola to všeobecne prijímaná 
denná mzda roľníka. V podobenstve 
hospodár vychádza a hľadá robotníkov 

BOŽia  
SPraVOdLiVOSŤ  
ALEBO TÁ NAŠA?
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pripravených pracovať. Všetka aktivita 
vychádza od neho. A aj pri odplate za prá-
cu dáva každému rovnako – ako sľúbil, 
ako sa dohodol. To, čo je spravodlivé. 
Akoby bral na seba zodpovednosť za to, 
že nepovolal všetkých robotníkov ráno. 
A pre toto svoje „zlyhanie“ nechce ubrať 
žiadnemu robotníkovi to, čo jeho rodina 
potrebuje, aby dokázala vyžiť bez hýrenia 
i bez strádania. Tak normálne. Denár.

Ďalšie podobenstvo o mínach sa začína 
tam, kde sa končí to prvé – v rovnosti. 
Všetci dostali jednu mínu. No u každého 
sa ukázali iné schopnosti, ktoré nakoniec 
viedli aj k rozličným výsledkom zhodno-
tenia „vkladu“, čo v konečnom dôsledku 
viedlo aj k rozličnej „odmene“ (Lk 19, 12 – 
27). Tu sa ukázala schopnosť jednotlivých 
sluhov a podľa nej každý získal moc nad 
primeraným počtom miest. Každý, ako sa 
osvedčil. To, čo my vnímame ako odme-
nu, je tu skôr výrazom dôvery založenej 
na skúsenostiach, z ktorých vychádzajú 
nové schopnosti. Na konci tohto príbehu 
sa znovu ukazuje rovnosť, no nie abso-
lútna, ale založená na úplnom naplnení 
možností, ktoré sluhovia preukázali.

A tu sa začína tretie podobenstvo – o ta-
lentoch. Na počiatku nerovnosť – päť, dva 
a jeden talent. Presne „podľa schopností“. 
No pre tých, ktorí sa k zverenému majet-
ku správali poctivo, bola na konci pripra-
vená rovnaká odmena – vstup do radosti 
Pána (Mt 25, 14 – 30). Z odmeny je vylúče-
ný iba ten, kto sa napriek volaniu a dôvere 
rozhodol nenamáhať, rozhodol sa ukryť 
Pánov majetok.

Tieto tri podobenstvá tak vytvárajú akúsi 
niť jedného príbehu, na ktorého počiat-
ku je Božie pozvanie a na konci Božia 
radosť. Vstup do nej je vlastne vstupom 
do nebeského kráľovstva, teda spasením 
človeka. A tak všetkým, ktorí prijali po-
zvanie a neskryli, čo im bolo zverené, Boh 
spravodlivo ponúka rovnako spásu a več-
ný život vo svojej radosti. Naozaj všetkým, 
ako hovorí Ježiš: „Lebo vôľa môjho Otca 
je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, 
mal večný život...“ (Jn 6, 40)

SPraVOdLiVOSŤ 
a miLOSrdENStVO
V tejto rovnosti Božej spravodlivosti je 
však veľmi viditeľné aj jeho milosrden-
stvo, ktoré je neoddeliteľnou črtou jeho 
spravodlivosti. V prvom podobenstve, 
ktorým sa to celé začína, je to viditeľné 
asi najviac. Z ľudského pohľadu sa tu deje 
veľká neprávosť, nespravodlivosť, ktorú 

zhodnotili robotníci pracujúci celý deň: 
„Títo poslední pracovali jedinú hodinu, 
a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme 
znášali bremeno dňa a horúčosť.“ (Mt 20, 
12) No Boh nikomu neukrivdil – každému 
dal to, na čom sa dohodol, čo pokladal 
za spravodlivé. On je tým, ktorý povoláva 
v rôznom čase. Verí, že keby povolal všet-
kých ráno, poctivo by pracovali na vinici 
celý deň, a tak túto svoju „nespravodli-
vosť“ vyvažuje pri konečnom zúčtovaní. 
Skrze vieru sa tak jeho spravodlivosť spája 
s jeho milosrdenstvom a dobrotou. Ježiš 
to vystihol jasne, keď do úst Boha ako 
hospodára vinice vkladá slová: „Ja chcem 
aj tomuto poslednému dať toľko, koľko 
tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo 
chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som 
dobrý.” (Mt 20, 14 – 15)

Čo je Božie? Láska, milosrdenstvo i spása 
sú od neho. Sú ním samým, jeho pod-
statou. Sirachovec hovorí: „Lebo na jeho 
rozkaz sa stane všetko, čo chce, a nik 
mu nemôže prekážať, keď chce spasiť 
(niekoho).“ (Sir 39, 23) Vyčítať jeho spra-
vodlivosti milosrdenstvo znamená vyčítať 
Bohu jeho samú podstatu. Znamená 
chcieť ho prerobiť na svoj obraz plný po-
msty za subjektívne vnímanú krivdu.

Od StarÉHO K NOVÉmU
Na prvý pohľad sa pri čítaní Svätého 
písma vytvára ilúzia dvoch bohov – toho 
starozákonného a toho novozákonné-
ho – Mojžišovho a Kristovho. No Boh je 
nemenný – on sa cez tie dve tisícročia 
nezmenil. Čo sa však zmenilo, je po-
hľad človeka na Boha, a teda aj na jeho 
spravodlivosť. To, čo spolu so svätopiscom 

vnímame ako Boží trest, je iba prirodzený 
následok nesprávneho ľudského konania.

Prvýkrát sa spravodlivosť v Biblii spomína 
s Noemom. Je označený ako „najspra-
vodlivejší a najbezúhonnejší muž“, lebo 
viedol bohumilý život (Gn 6, 9). Abra-
hámovi sa zasa za spravodlivosť počítala 
jeho viera v Boha (Gn 15, 6). Práve on 
„vyjednáva“ s Bohom o osude Sodomy 
a Gomory, a to podľa počtu spravodli-
vých. Z päťdesiatich znížil počet na desať. 
Odpoveď Boha na Abrahámovu prosbu 
bola vždy pozitívna (Gn 18, 22 – 32). Dalo 
by sa povedať, že v úvode Svätého písma 
je jasné prepojenie medzi spravodlivos-
ťou a životom s Bohom podľa jeho slov. 
Tento ideál sa však postupne mení a vo 
vnímaní Božej spravodlivosti začína 
prevažovať princíp rovnosti. Najprv je 
to rovnosť pred samotným životom. 
Ráchel veľmi túžila mať syna a zdalo sa 
jej nespravodlivé, že jej sestra Jakubovi už 
porodila deti. A tak si cez vtedajšie ľudské 
právo naplnila svoju prirodzenú potrebu, 
pričom toto naplnenie deklarovala ako 
Božiu spravodlivosť (Gn 30, 1 – 8). Aj 
Júda hovorí o svojej neveste Tamare, že je 
„spravodlivá“, keď našla iný spôsob, ako 
počať dieťa (Gn 38, 26).

Táto rovnosť je zvýrazňovaná v súvislosti 
s právom. Písmo odlišuje spravodlivosť 
od práva (Gn 18, 19). Kým právo je zákon, 
spravodlivosť je potrebná pri vyložení 
tohto zákona v danej situácii. Sám Boh 
zvýrazňuje pre ľudské spolužitie potrebu 
spravodlivého súdu, kde je však aj miesto 
na lásku k blížnemu (Lv 18, 9 – 18). Tu 
sa ukazuje, že Božia spravodlivosť je nad 
zákon, dokonca sama aj zvykový zákon 

 ǵ Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona 
a dosvedčujú ju Zákon i Proroci: Božia spravodlivosť 
skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. 
Lebo niet rozdielu: veď všetci zhrešili a chýba im 
Božia sláva; ale sú ospravedlnení zadarmo jeho 
milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. Jeho Boh 
ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv 
prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, 
lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy vo svojej 
božskej zhovievavosti, aby v tomto čase ukázal svoju 
spravodlivosť: že sám je spravodlivý a že ospravedlňuje 
toho, kto verí v Ježiša.

(Rim 3, 21 – 26)

 SLOVO 5



P
O

tO
Pa

 
A

 M
IL

O
S

R
D

E
N

ST
V

O

mení (Nm 27, 5 – 11). Táto spravodlivosť 
už nie je naplnením rovnosti v prirodze-
ných situáciách, ale v naplnení absolút-
nosti ľudskej rovnosti. V očiach Boha 
sme si všetci rovní. A to by malo platiť aj 
v očiach človeka, zvlášť sudcu.

Ľudská spravodlivosť sa tak dostáva 
k napĺňaniu zákona a k životu podľa spra-
vodlivých prikázaní (Dt 4, 8). S týmto ich 
plnením je často spojený prísľub dobrého 
života (Dt 6, 24 – 25) či Božia odmena 
za takúto našu spravodlivosť (1 Sam 26, 
23). V tomto pohľade sa Boh javí ako 
ten, ktorý odpláca zlým za zlé a dobrým 
za dobré, pričom to, čo je dobré, je aj 
spravodlivé (2 Krn 6, 23). Spravodlivým sa 
teda javí ten, kto kráča podľa Božej  

spravodlivosti, koná podľa práva a nespá-
chal zločin (Ez 3, 20; 18, 5).

Od tohto spojenia Božej spravodlivosti 
a rovnosti, najmä v práve, Písmo predo-
všetkým cez prorokov a múdroslovné 
knihy, kde sa slovo spravodlivosť a spra-
vodlivý vyskytuje najčastejšie, prechádza 
k poznaniu, že jedine Boh je absolútne 
spravodlivý. Paradoxne, prvou osobou, 
ktorá to hovorí, je egyptský faraón z čias 
exodu (Ex 9, 27). Mojžiš vo svojej piesni 
dodáva, že je „bez neprávosti, spravodlivý 
je a priamy“ (Dt 32, 4b). Ale až múd-
roslovné knihy rozvádzajú túto dokona-
losť Božej spravodlivosti, a teda i samot-
ných jeho skutkov (Tob 3, 2).

Aj keď sa milosrdenstvo spájalo už aj 
predtým so spravodlivosťou (Ex 23, 1 – 9), 

až tu naberá toto spojenie nový dych (Tob 
12, 8). A s ním sa u Izaiáša vynára osoba 
dokonalého človeka, teda toho, kto je úpl-
ne spravodlivý vo všetkom. Jeho spravod-
livosť nespočíva iba v rovnosti, keď hľadí 
na každého človeka bez predsudkov, ale aj 
v milosrdenstve, v živote podľa prikázaní, 
v plnení Božej vôle... Lebo cez neho sa 
naplní Božia vôľa a budú ospravedlnení tí, 
ktorých hriechy on ponesie (Iz 53, 10 – 11). 

Byť spravodlivý prestáva byť ľudskou 
zásluhou, stáva sa darom, ktorý si 
treba udržiavať. V tom sú si spravodlivý 
i ospravedlnený hriešnik rovní, lebo obaja 
sú vystavení nástrahám tohto sveta. No 
v Dávidovom potomkovi budú nachádzať 
nielen múdrosť, ale aj právo a spravodli-
vosť (Jer 23, 5).

Príbeh troch Kristových podobenstiev je 
do istej miery prerozprávaním starozá-
konného príbehu Božej spravodlivosti. 
Od túžby vyrovnania nespravodlivostí 
vo svete cez aktívne napĺňanie Božieho 
zákona a každodenné prežívanie Božieho 
i toho nášho milosrdenstva až po neza-
slúžený vstup do radosti svojho Pána. 
Príbeh, ktorý si pripomíname každý deň 
pri odriekaní modlitby Otče náš. V nej 
cez vzájomnú rovnosť danú Bohom pre 
nás tým, že sa on vyhlásil za nášho Otca, 
prichádzame k napĺňaniu jeho vôle, aby 
sme, spoznajúc jeho milosrdenstvo, aj my 
milosrdne odpúšťali svojim vinníkom, 
a tak zbavení všetkého zla vošli do jeho 
kráľovstva. Je to príbeh Božej spravod-
livosti výrazne odlišnej od tej ľudskej, 
pretože kým ľudská spravodlivosť trestá 
a neraz berie život, tá Božia ho dáva.

Titul spravodlivý Cirkev pripisuje aj 
hlavnej postave starozákonnej Knihy Jób. 
Ten mal sedem synov a tri dcéry a bol 
požehnaný aj hmotným majetkom. Sa-
tan vidiac jeho zbožnosť sa ho rozhodol 
preskúšať, aby dokázal, že Jób je zbožný 
iba preto, lebo je požehnaný Bohom. 
A tak Jób prišiel o majetok a neskôr 
i o rodinu. Napriek tomu Bohu dobro-
rečil a bol nanovo zahrnutý bohatstvom 
a požehnaním. 

Svätý a veľmi spravodlivý Jób má sviatok 
6. mája. Jeho hrob je podľa tradície buď 
pri meste Salála v Ománe na Arabskom 
polostrove, alebo v okrese aš-Šuf v Liba-
none.

SPRAVODLIVÝ MEDZI NÁRODMI

Ocenenie Spravodlivý medzi národmi sa od roku 
1963 každoročne udeľuje pri pamätníku Jad va-šem 
tým osobám nežidovského pôvodu, ktoré prispeli 
k záchrane Židov pred holokaustom. Titul nosí 
okolo tridsaťtisíc ľudí, pričom zo Slovenska ich je 
okolo šesťsto. Najviac ocenených je z Poľska a Ho-
landska, ale ocenení boli aj občania Vietnamu, 
Egypta, Japonska či Kuby. Ich mená sú vytesané 
do Múru cti v Záhrade spravodlivých pri pamätní-
ku Jad va-šem.

Toto ocenenie pôvodne označovalo dobrých ľudí riadiacich sa Božími zákonmi, no 
žijúcich mimo židovského spoločenstva. Medzi známych nositeľov tohto titulu patrí 
Oskar Schindler s manželkou, ktorí zachránili tisíc dvesto Židov. Podľa ich životné-
ho príbehu bol natočený film Schindlerov zoznam. V zozname ocenených je aj pápež 
Ján XXIII., Pavol Peter Gojdič a niekoľko gréckokatolíckych kňazov s manželkami.

Juraj Gradoš

Pri Jóbovi stáli aj jeho traja priatelia  I   pinterest.com
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Noe v dlhom príbehu o potope (Gn 6, 9 – 9, 19) 
nič neprehovorí, len pozorne počúva pokyny 
Boha a podľa nich koná. V príbehu sa prvýkrát 
v kontexte zaplavujúceho násilia vynorí zásadná 
téma zmluvy (hebr. berít tu je jednostranný 
Boží prísľub v prospech života), ďalej sa prvý 
raz v Písme ozve kľúčová téma spravodlivého 
človeka, ale aj dobrovoľnej ďakovnej obety, ako 
aj ochrany ľudského života vo svetle zákona 
pomsty (oko za oko tu v zmysle krv za krv). Noe, 
siedmy potomok Adama – pričom siedmym po-
tomkom od Noema bude Abrahám, praotec vie-
ry Izraela –, koná ako veriaci Izraelita: rozlišuje 
čisté a nečisté zvieratá, obetuje z čistých zvierat 
a pri štvoritej zmienke o siedmich dňoch (7, 
4.10; 8, 10.12) sa nepriamo naznačuje, že uctieva 
a zachováva sobotu.

Vo svete násilia a zloby, ktoré spustil prvotný 
hriech prvých rodičov, ale najmä bratovražda 
Ábela a neúmerná sedemdesiatsedemnásobná 
pomsta Lamecha (Gn 4, 24) je zrejmé, že Boh si 
nadovšetko váži spravodlivosť a nábožnosť No-
ema, ktoré zachraňujú ľudstvo i prírodu. Ľudské 
a duchovné kvality človeka sú vždy určujúce. 
Po nich volá celé Písmo. Postoj spravodlivého 
všeobecne zachraňuje svet, platí to pri Abra-
hámovi, Mojžišovi, Pánovom služobníkovi (Iz 
52, 13 – 53, 12), ale aj pri Panne Márii, a najmä 
u Pána Ježiša. Po očistnej potope Boh nastoľuje 
rozdiel cez nový stravný režim konzumácie 
mäsa a nový vzťah medzi človekom a zvieraťom 
(Gn 9, 1 – 7). Umožňuje sa zabíjanie zvierat, 
čím sa určité násilie akceptuje. Skaza ľudstva 
však vnáša dvojznačný systém do stvorenia. Je 
síce dovolené zabíjať zvieratá, ale nesmie sa 
konzumovať ich krv, v ktorej sa vnímal život (9, 
4). Takto je dovolené zabiť na záchranu života 
v sebaobrane pred zvieraťom a pre stravu, no 
človek nesmie konzumovať krv, čo je život iného 

„tela“. Nový stravný režim symbolizuje moc 
danú človekovi potrestať vinníka, vraha podľa 
zákona odplaty v koncentrickom usporiadaní: 
Kto preleje (a) krv (b) človeka (c), človekom (c´) 
bude jeho krv (b´) preliata (a´), lebo na Boží 
obraz stvoril Boh človeka (9, 6).

Potopa je nielen obrazom univerzálneho súdu 
nad celým svetom, ale aj začiatkom iného kona-
nia Boha. Po roku potopy zavládol pokoj a Pán 
uzavrel s Noemom a so všetkým živým zmluvu, 
že už nikdy sa takýto globálny trest nezopaku-
je. Boh sa zaväzuje konať odlišným spôsobom. 
Dnes sprofanovaná dúha je v príbehu sugestív-
nym znamením prvej biblickej zmluvy s No-
emom a prírodou. Má Bohu pripomínať jeho 
nový postoj k svetu. V pozadí je antropomorfná 
predstava, že Boh zabúda a musí si spomenúť 
ako človek. Boh bude konať milosrdne a k hrie-
chu a násiliu, ktoré potopa úplne nezmyla, 
má zaujať zmierlivý postoj. Oproti trestajúcej 
spravodlivosti Boha, ktorý už oľutoval, že stvoril 
človeka (Gn 6, 6), stojí trpezlivý postoj Boha, 
ktorý bezprostredne po hriechu nezasiahne svet 
trestom, ale až do konca sveta sa stáva priateľom 
života (Múd 11, 26). Poukazom na koniec sveta 
sa odkazuje, že raz príde k nastoleniu spravod-
livosti vo vzťahu so skutkami človeka. Dňom 
Noema sa raz pripodobní príchod Syna človeka 
(porov. Mt 24, 37; Lk 17, 26), ktorý vykoná súd 
na konci sveta. Dovtedy má ľudstvo stále šancu 
vrátiť sa k Bohu. Boží hnev v závere príbehu 
o potope vystriedal prísľub Božej lásky k člove-
ku, na ktorú človek správne reaguje, potláčaním 
násilia, plnením Božej vôle a konaním spravod-
livosti. Božie milosrdenstvo voči hriešnikom 
historicky zažil vyvolený židovský národ pri 
ukončení babylonského zajatia a celé ľudstvo 
zakúša Božiu milosť vďaka spásonosnému kona-
niu spravodlivého Ježiša Krista. (Jozef Jančovič)
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CIRKEVNÉ PRIKÁZANIA
V predchádzajúcich mesiacoch sme prvý chod našich 
jednohubiek pripravili z najzákladnejších prvkov, 
z Desiatich Božích prikázaní. K týmto chceme ďalej po-
núknuť ako isté doplnenie aj krátky komentár k ďalším 
prikázaniam na dobrý kresťanský život, teda k tomu, čo 
nazývame „cirkevné prikázania“. Spolu ich je päť, i keď  
prvé dve z nich sú medzi sebou prepojené. Začnime teda 
prvým cirkevným prikázaním.

1. SVÄTIŤ PRIKÁZANÉ SVIATKY (1) 

Prvé dve cirkevné prikázania sú akoby zopakovaním 
toho, čo sme videli v treťom prikázaní Desatora. Presne 
tak. Prečo? Pôvodný biblický text Desatora hovoril 
o svätení sobotného dňa a vysvetlili sme si, prečo ako 
kresťania, teda z príkazu Cirkvi, nesvätíme ako pamät-

ný deň Pána deň jeho „sobotného 
odpočinku“, ale radostný deň jeho 
Vzkriesenia.

Okrem toho sa však v prvom cir-
kevnom prikázaní hovorí o svätení 
„prikázaných sviatkov“, čím sa okruh 
povinnosti odpočinku a sväte-
nia rozširuje aj na iné dni, než sú 
nedele. Je ich spolu jedenásť a ak si 
myslíte, že je ťažké si ich zapamätať, 
ponúkame ľahkú pomôcku.

Počas sviatočných dní si pripomí-
name dôležité udalosti z dejín Pána 
Ježiša a Bohorodičky, ale jeden 
z týchto sviatkov je zasvätený dvom 
svätcom, a to 29. jún svätým apoš-
tolom Petrovi a Pavlovi. (vladyka 
Cyril)
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BYŤ FARÁROM  
VO VäZENÍ 
» Tatiana CMORIAKOVÁ

Svätý Otec František často pripomína skutok 
telesného milosrdenstva o navštevovaní väzňov. 
Sám ich navštevuje, na Veľký štvrtok prichádza 
do väznice umyť dvanástim z nich nohy a venuje im 
pozornosť v katechézach, lebo Kristus sa s týmito 
„maličkými“ stotožňuje: „... bol som vo väzení a prišli 
ste ku mne...“ (Mt 25, 36) Svoj život a službu im 
zasvätil aj väzenský kaplán a nadporučík Tomáš 
Metyľ, pôsobiaci v Ústave na výkon trestu odňatia 
slobody (ÚVTOS) v Banskej Bystrici-Kráľovej. 

Otec Tomáš Metyľ 
(35) je rodákom 

z Humenného, 
z farnosti Humenné 

– Pod Sokolejom. 
S manželkou Katarínou 

má dvoch synov: 
sedemročného 

Tomáša a päťročného 
Mateja. Za kňaza bol 

vysvätený v roku 2013. 
Pôsobil ako kaplán 
v Prešove a neskôr 

bol správcom farnosti 
v Klenovej. Od roku 

2017 prijal službu 
väzenského kaplána 

v Ústave na výkon 
trestu odňatia slobody 

v Banskej Bystrici-
Kráľovej. 

Práca v ústave na výkon trestu odňatia slobody 
alebo v ústave na výkon väzby je všeobecne 
špecifickou službou, ktorá vyžaduje „zvláštne“ 
povolanie. Najmä to platí pre kňazov, u ktorých 
môžeme hovoriť o „povolaní v povolaní“. Ako ste 
sa dostali „do väzenia“ vy a čím vás táto služba 
zaujala? Vyžadovala nejakú odbornú prípravu? 

Áno, je pravdou, že som sa dostal do väzenia, ale 
zároveň mám to šťastie, že ma každý deň o 15.00 
pustia domov 😊, čiže môžem opustiť väzenské 
brány. Môžem povedať, že nebolo mojím celoživot-
ným snom vykonávať službu duchovného v ta-
komto zariadení, teda vo väznici. Ale Pánove cesty 
sú ozaj nevyspytateľné. Viete, ja som veľmi veselý 
a usmievavý človek. Pamätám si, že keď som prvý-
krát prechádzal bránou väznice, mnohí mi vraveli: 
„Veď uvidíš, smiech ťa prejde.“ Tou istou bránou 
prechádzam už päť rokov a stále je to dobré. Ale 
vnímam a cítim, že to nie je moja šikovnosť, ale 

určite jeho milosť. Preto sa nedá hovoriť o špecific-
kom povolaní. Skôr je to o tom, že ak niečo prijmeš 
ako Božiu vôľu, príde aj požehnanie. Každopádne 
služba v ozbrojených zložkách predpokladá dobrú 
fyzickú, psychickú aj intelektuálnu zdatnosť, čo 
musí každý jednotlivec preukázať v prijímacom 
konaní. A keďže otec biskup František Rábek bol 
naklonený mojej službe v tomto prostredí, vybral 
pre mňa a moju rodinu pôsobisko v srdci Sloven-
ska, v Banskej Bystrici, vo Farnosti bl. biskupa 
Pavla Petra Gojdiča. 

Bežne sa kňazi venujú veriacim vo farnostiach. 
Vy sa venujete väzňom, pracovníkom väzni
ce a ich rodinným príslušníkom. Aký je rozdiel 
v pastorácii týchto skupín? 

Zásadný rozdiel v pastorácii nevidím, pretože 
rovnako slúžim, spovedám, pripravujem veriacich 
na prijatie sviatostí. Rozdiel je azda iba v tom, že 
vo farnostiach sa menia kňazi a veriaci ostávajú. 
Za múrmi väznice je to skôr naopak, kňaz ostáva, 
ale mení sa zloženie veriacich. Je to ovplyvnené 
ukončením trestu či podmienečným prepustením, 
a mnohí svoj trest ešte len začínajú. To sa týka 
veriacich z radov odsúdených. Pri mojich kolegoch 
pastorácia vyzerá podobne ako v bežnej farnosti.

Práca kňaza si vyžaduje 24 hodín denne a je 
skôr službou ako prácou. Čím je špecifická služ
ba väzenského kaplána a čo obnáša? Môžete 
uviesť príklad? 

Špecifikum je azda to, že mnohokrát mám pred 
sebou ľudí, ktorí v živote nejako pochybili. Už sa-
motný fakt, že sa niekto dostane do výkonu trestu, 
je zásadný, pretože súdy vás neodsúdia za modré 
oči ani za to, že ste pri obede zjedli o jednu knedľu 
navyše. Pridržiavajú sa Ježišových slov o dobrom 
pastierovi, ktorý zanechá deväťdesiatdeväť ovečiek 
a ide hľadať jednu zblúdenú, a tak práve tento 
fakt ma povzbudzuje k tejto službe. Ale poviem 
aj nejaké príklady, lebo tie asi najlepšie vystihnú 
realitu kaplána vo väznici. Sú to príklady chlapov, 
ktorí sa predmodlievajú ruženec, prisluhujú pri 
pobožnostiach, ako aj úprimné sviatosti zmierenia 

8 SLOVO  I  rOZHOVOr



po dlhých rokoch a mnohé iné. Minulý rok som 
bol na vychádzke na päť hodín mimo brán väznice 
s odsúdeným, ktorého zatvorili už dávno. Aspoň 
na chvíľu bol po dlhých pätnástich rokoch „vonku“. 
Jeho radosť a vďačnosť bola nesmierna. 

Aké zložky okrem kňaza vo väznici pôsobia a čo 
je ich hlavnou úlohou? 

Samozrejme, som príslušníkom Zboru väzenskej 
a justičnej stráže, mám svoju uniformu a hodnosť, 
ale v prvom rade som kňazom. Vo väznici máme 
kompetentné zložky, ktoré dohliadajú na poriadok 
a zodpovedajú zaň. Samozrejme, máme aj pomáha-
júci personál, napríklad kňazov, psychológov, sociál-
nych pracovníkov. Náplňou našej práce je pomáhať 
väzneným osobám k lepšiemu začleneniu sa do spo-
ločnosti po skončení trestu odňatia slobody.

Väzenské prostredie je náročné a iste v ňom 
vznikajú rôzne napätia, konflikty, náročné situá
cie väzňov a väzenkýň (pokusy o samovraždu, 
bitky, šikana...). Tie iste vyžadujú odborný prí
stup príslušníkov stráže, psychológov, lekárov. 
Ako takéto situácie pomáhate zvládať vy? 

Niekto môže väznicu vnímať ako „ponorku“, zvlášť 
tí, ktorých čaká dlhoročný trest. Jedna časť etické-
ho kódexu príslušníka Zboru väzenskej a justičnej 
stráže hovorí o tom, že máme byť profesionáli. 
Preto sa aj ja snažím robiť všetko profesionálne. 
Mnohým situáciám sa dá predísť, a to hlavne 
vnímavosťou. Vidím, že sa niečo deje. To, čo sa 
mi osvedčilo najviac, je vhodný rozhovor. Kňaz 
vo väznici má veľmi špecifické miesto, pretože je 
to veľakrát jedna z mála možností, kde sa človek 
môže zdôveriť s tým, čo ho trápi. Viete, ja slúžim 
v mužskej väznici a tam sa slabosť medzi odsúde-
nými neodpúšťa, je skôr na smiech.

Mnohým ľuďom pomáhate. Kto pomáhal a po
máha vo vašej službe Vám? Máte nejakého 
patróna? 

Snažím sa pomáhať. A zároveň tak, ako ste mnoho-
krát podotkli, práca za múrmi väzenia je náročná. 
Preto vnímam svoju rodinu ako najväčšiu pomoc. 

Chápajúca a milujúca manželka a moji synovia, 
ktorí sú mojou veľkou radosťou. Viete, aj keď mám 
v práci ťažký deň, vždy viem, že sa poobede môžem 
na nich tešiť. Pomáhajú mi aj moji rodičia, otec bis-
kup s vikármi, riaditelia UVTOS Banská Bystrica. 
Tých osôb je mnoho, ale v prvom rade dobrotivý 
Pán Boh. Asi na neho sa snažím spoliehať najviac. 
Špecifického patróna nemám, ale vždy si pomys-
lím na nášho blahoslaveného biskupa Pavla Petra 
Gojdiča. Farnosť, v ktorej teraz slúžim, je zasvätená 
jeho patrocíniu. V kaplnke máme aj jeho relikviu a je 
to taký paradox, že otec biskup Gojdič bol odsúdený 
a väznený na doživotie a ešte aj po smrti ostal vo väz-
nici, ale tentoraz povýšený na oltári ako svätec.

V jednej z komerčných televízií momentálne beží 
seriál z prostredia odsúdených vo väznici. Čím 
sa odlišuje od reality života väzňov, pracovníkov 
väznice a duchovného správcu? 

Áno, tento seriál som sledoval pred rokmi a keby 
som vedel, čo ma čaká, tak ho sledujem pozornejšie. 
Je dôležité podotknúť, že každý výkon trestu je odliš-
ný. Je rozdiel, či „vykonávate trest v base“ s minimál-
nym alebo maximálnym stupňom stráženia. Zaují-
mavý je však fakt, že sa medzi hlavné postavy dostal 
aj väzenský kaplán, ktorý má špecifické postavenie 
a postupne sa snaží získať dôveru odsúdených žien. 
Film je predsa len film, a tak tam musia byť rôzne 
zápletky, ktoré sa často líšia od skutočnosti.  

Podeľte sa na záver s čitateľmi s nejakou zaují
mavou alebo dojímavou príhodou, svedectvom 
alebo pozitívnou spätnou väzbou. 

Päť rokov síce nie je dlhý čas, ale je dojímavé, 
ak pred vami plače ako malé dieťa chlap, ktorý 
má ramená ako skriňa, pretože prišiel na to, že 
viedol strašný život. Alebo keď z času na čas príde 
pohľadnica od tých, ktorí sú už na slobode a snažia 
sa žiť dobrý život. Ale, samozrejme, nie je to len 
o pekných a milých veciach, ale vždy ide o  sku-
točnosti, ktorými nás dobrotivý Pán Boh posúva 
vpred. Preto majte na pamäti, že my kňazi, nech 
sme kdekoľvek, sme takisto iba ľudia a potrebuje-
me vaše modlitby. Ďakujem a dúfam, že sa za múr-
mi väznice nikdy nestretneme.

Vľavo otec Tomáš 
s rodinou. Vpravo 
koncert speváka Ega 
v banskobystrickej 
väznici v decembri 
2019.

Na vedľajšej strane dole 
otec Tomáš v kaplnke 
a stretnutie kňazov 
ordinariátu.

ViEtE, ŽE... 
Duchovná služba má 
v ozbrojených zložkách 
svoje vážne, nezastupi-
teľné a dôležité miesto. 
Cirkev sa vždy starala 
o duchovnú správu 
v ozbrojených silách 
a ozbrojených zboroch 
v súlade s ich požiadav-
kami. Aj Gréckokato-
lícka cirkev participuje 
na tomto poslaní. V sú-
časnosti slúži v Ordi-
nariáte ozbrojených síl 
a ozbrojených zborov 
SR 21 gréckokatolíckych 
kňazov z celkového 
počtu 63. 
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Gabriel užasol nad krásou tvojho panenstva i nad žiarou tvojej čistoty. 
Preto ťa oslovil, Bohorodička:  

„Neviem, akú dôstojnú pochvalu ti mám vysloviť?  
Ako ťa vhodne nazývať? Divím sa tomu a žasnem.  

Teda pozdravujem ťa, ako mi to Pán prikázal:  
„Raduj sa, Milostiplná!“

V 17. storočí na Atose pretrvávalo ne-
úrodné obdobie a mnísi trpiaci hladom 
rad-radom opúšťali monastier, aby si 
našli obživu. Igumen s pokorou prehová-
ral bratov, aby neodchádzali, ale aby sa 
s vierou a dôverou obrátili k Božej Matke 
s prosbou o pomoc. Sám sa modlil pred 
divotvornou ikonou Gerontissy, ktorá 
neprehliadla jeho pokorné a vrúcne 
modlitby. Istého dňa ráno prišli za igu-
menom bratia so slovami, že dovtedy 
prázdne nádoby v skladoch, v ktorých sa 
bežne uchovával olivový olej, sú naplne-
né olejom, ktorý sa z nich vylieva. Mnísi 
vzdávali vďaku Božej Matke za skorú 
pomoc a na pamiatku tejto zázračnej uda-
losti zobrazili na ikone nádobu s olejom, 
ktorý sa z nej vylieva.

Tu treba spomenúť zázrak, ktorý sa udial 
v polovici minulého storočia. 2. decembra 
1948 zasiahol monastier požiar, ktorý sa 
približoval k svätyni, kde stála divotvorná 
ikona Bohorodičky Gerontissy. Bratia 
vyniesli ikonu z cerkvi a začali pred ňou 
spievať hymny. Na jasnej, bezoblačnej 
oblohe sa zrazu objavil tmavý búrkový 

mrak, z ktorého sa priamo nad monastie-
rom spustil dážď, ktorý požiar uhasil.

Mnoho zázrakov a uzdravení sa udialo 
nielen v histórii tejto divotvornej ikony 
Božej Matky, ale dejú sa aj v súčasnosti, 
po modlitbách pred jej ikonou. Presvätá 
Bohorodička mnohokrát prejavila svoju 
materinskú starostlivosť najmä zomiera-
júcim starcom monastiera, uzdravovala 
od mnohých chorôb a epidémií. Sved-
kami bolo potvrdené, že Bohorodička 
modliacim sa pred jej divotvornou ikonou 
pomáha pri uzdravení neplodných žien, 
pôrodoch a učení.
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Kópie ikony Bohorodičky 
Gerontissy sa nachádza-
jú v mnohých cerkvách 
a monastieroch v Grécku, 
kde je zvlášť rozšírená jej 
úcta. V Rusku sa preslávila 
kópia ikony Gerontissy 
nachádzajúca sa v Poča-
jevskej uspenskej lavre 
(monastier zasvätený 
sviatku Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky) na území 
západnej Ukrajiny. Táto 
divotvorná kópia bola 
namaľovaná na Atose 
na základe prosby volyn-
ského a žitomírskeho ar-
cibiskupa Modesta (1889 
– 1902). Keď bola ikona 
prinesená do Žitomíra, 
následne bola slávnostne 
prenesená do Počajeva. 
30. mája 1891 po ukončení 
slávenia liturgie vo sviatok 
Nanebovstúpenia Pána 
ju slávnostne umiestnili 
v oltári (svätyni) Uspen-
ského soboru. Na začiatku 
slávenia bohoslužieb mní-
si lavry mali zvyk vyproso-
vať si požehnanie Božej 

Matky pred jej ikonou. Ďalšia z kópií sa 
nachádza v Novotichvinskom ženskom 
monastieri v ruskom Jekaterinburgu. Táto 
kópia bola taktiež namaľovaná na Atose 
a ozdobená rizou.

Ikona zobrazuje Bohorodičku v celej 
postave bez dieťaťa Krista, v modliteb-
nej póze vystretých rúk, natočená vľavo 
z pohľadu diváka, ku ktorému upriamuje 
svoj láskavý pohľad. Na zemi pri nohách 
Božej Matky je znázornená nádoba, 
z ktorej vyteká olej, na základe zázraku, 
ktorý sa na jej príhovor uskutočnil. Ikona 
je zdobená striebornou rizou. Svoju litur-
gickú pamiatku slávi ikona Bohorodičky 
Gerontissy 4. apríla a 2. decembra.
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Po úvodnom Vyznaní viery a po mod-
litbe Otče náš na prvom zrnku ruženca 
nasledujú tri nenápadné zrnká, ktoré 
sústreďujú našu pozornosť na oslavu 
Najsvätejšej Trojice. Prehĺbiť túto mod-
litbu môžeme tak, že po zvolaní: „Sláva 
Otcovi, ktorý nás stvoril“ sa môžeme 
nachvíľu zastaviť a zamerať sa na oso-
bu Boha Otca, a pripojiť k tomuto 
krátkemu zvolaniu vlastné modlitby 
oslavy nebeského Otca. Napríklad: 
„Sláva ti, Otče, lebo ty si láska. Máš ma 
rád takého, aký som. Ty aj teraz pozeráš 
na mňa. Vďaka ti, že si poslal Syna, 
aby ma spasil. Ty si milosrdný. Sláva ti 
za krásu stvorenia...“

Takejto vlastnej oslave Boha Otca sa 
môžeme oddávať aj niekoľko minút 
bez náhlenia. Môžeme si pritom 
pripomínať biblické výpovede o Otcovi 
a premietnuť ich do modlitby. Podobne 
to môžeme urobiť aj pri druhom zrnku: 
„Sláva Synovi, ktorý nás vykúpil“. Tu sa 
môžeme zamerať na vlastné rozvinutie 
oslavy Božieho Syna Ježiša. Napríklad: 
„ Sláva ti, Ježišu, lebo ty si Emanuel. 
Si so mnou vždy. Rozumieš mi, lebo si 
žil ľudský život. Ty si z lásky ku mne 
zomrel, vstal z mŕtvych a žiješ. Ježišu, 
v tebe je môj pokoj. Chvála ti ako víťa-
zovi nad zlom. Ty si môj dobrý pastier 
a staráš sa o mňa...“

A nakoniec rovnako môžeme k zvola-
niu „Sláva Svätému Duchu, ktorý nás 
posväcuje“ pripojiť vlastnú oslavu tretej 
božskej osoby: „Svätý Duchu, ty si môj 
posvätiteľ. Ty ma premieňaš. Si radca. 
Napĺňaš ma silou. Chvála ti, že štedro 
vylievaš svoje dary...“

Touto trojičnou chválou sme si v úvode 
ruženca hlbšie uvedomili, aký je Boh, 
pred ktorým stojíme a ku ktorému sa 
modlitbou obraciame.

Vstupujeme do tajomstiev Ježišovho 
života od počatia až po korunovanie 
Bohorodičky v nebi. Počas modlitby 
desiatku by sme práve nad týmito uda-
losťami mali rozjímať a dovoliť týmto 
duchovným pravdám preniknúť do svoj-
ho prežívania. No povedzme si úprimne, 
väčšinou sa jednotlivým tajomstvám 
ruženca nevenujeme viac než tak, že ich 
zbežne vyslovíme na začiatku desiatku.

Tu môžu pomôcť dve veci. Tou prvou je, 
že aspoň raz za čas, keď máme dostatok 
času, si vykonáme takzvaný rozjímavý 
ruženec. Spočíva v tom, že po vyslovení 
tajomstva v úvode desiatku sa danej 
pravde povenujeme dlhšie. Pomôckou 
môže byť napríklad prečítanie pasáže zo 
Svätého písma o danej udalosti a chvíľa 
v tichom zamyslení nad tým, čo mi táto 
stať hovorí do môjho života. Podobne 
môžu poslúžiť aj rôzne modlitebné 
príručky s hotovým rozjímaním.

Ale čo ak nemáme ideálne podmienky, 
aby sme si mohli čítať Sväté písmo? 
Možno sa naozaj nachádzame v autobu-
se alebo v čakárni, ale chceme sa dobre 
pomodliť. Uvedomujeme si množstvo 
rozptyľujúcich podnetov. Billboardy, 
budovy, ľudia, naše vlastné myšlienky... 
Vtedy si môžeme pomôcť jednoduchým 
zopakovaním tajomstva na konci kaž-
dého „Raduj sa“. Napríklad pri druhom 
desiatku ruženca svetla po každom 
„Raduj sa“ dodáme: „... lebo si porodila 
Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich 
duší, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej 
otvoril srdcia učeníkov pre vieru“.

Možno budeme prekvapení, ako nám 
takéto jednoduché pomôcky nielen po-
môžu eliminovať roztržitosť, ale akoby 
zakaždým vtláčajú danú pravdu hlbšie 
a pevnejšie do nášho života. (František 
Sochovič)

CARITAS 
IN VERITATE – 
LÁSKA V PRAVDE
Svätý Otec Benedikt XVI. po predchádza-
júcich dvoch encyklikách rozvíja sociálne 
témy v dnešnej dobe. Pri pozornom čítaní 
textu nájdeme rôzne „vrstvy“. Prvá sa 
dotýka aktualizácie tém sociálnej náuky 
Cirkvi. Druhou rovinou je opätovné číta-
nie Populorum progressio, pričom sa zdô-
razňuje prenikavosť a mimoriadna hĺbka 
tejto encykliky bez deformujúcich pohľa-
dov ideológie tretieho sveta. Tretia rovina 
sa týka vzťahu láska – pravda. Potom je 
tu najhlbšia, kontemplatívna a duchov-
ná vrstva, poznačená augustiniánskym 
realizmom. Pápež hovorí o Bohu s jed-
noduchosťou a celé skúmanie zakotvuje 
teologicky a trojične v sociálnom učení 
Cirkvi: bez Boha nevieme, kto sme ani 
kam ideme. Milujeme Krista a prostred-
níctvom toho milujeme chudobných bez 
toho, aby sme ich stavali na miesto Krista. 
Encyklika reaguje na určité pokušenie 
našej doby. Kresťania sú sympatickí, keď 

vykonávajú dobrovoľnícku prácu a starajú 
sa o chudobných, a stávajú sa nesympa-
tickí, keď hovoria o prirodzenej rodine, 
rozvodoch, potratoch, eutanázii, kmeňo-
vých bunkách, klonovaní. Môžeme byť 
v pokušení dospieť k záveru, že je lepšie 
svedčiť o láske bez rozprávania o prav-
de. Caritas in veritate podáva správu 
o škodách spôsobených neschopnosťou 
pochopiť to, čo nie je naším výtvorom. 
Bez Boha je ekonomika len ekonomikou, 
príroda len zdrojom materiálu, rodina 
len zmluvou, život len laboratórnym 
výtvorom, láska len chémiou a rozvoj len 
rastom hmotných statkov. Benedikt XVI. 
sa vo svojom obrovskom boji proti rela-
tivizmu podobá na veľkých cirkevných 
otcov: Bazila, Augustína, Ambróza, ktorí 
v prvých storočiach kresťanstva bránili 
vieru i hodnoty klasickej civilizácie. 
(Miroslav Dancák)

freepik.com

flickr.com
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Počas exilu bol v kontakte s mnohými 
kňazmi. V roku 1963 sa vrátil na Slo-
vensko, do Bratislavy a  po obnovení 
Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 
do Rudlova. Tu sa venoval i rómskej 
menšine. Tak ako mnohí gréckokato-
lícki kňazi, i on po niekoľkých rokoch 
podľahol oslabenému zdraviu a 18. júna 
1972 zomrel na infarkt. Pohrebné 
obrady vykonal 22. júna 1972 v Rudlove 
biskup ThDr. Vasiľ Hopko, no jeho 
telo bolo uložené v rodinnej hrobke 
na Martinskom cintoríne v Bratislave. 
(Juraj Gradoš)

Prešovčan otec Jozef Želinský sa narodil 17. júla 1905 v robotníckej 
rodine. Po štúdiách v rodnom meste sa oženil s Júliou Kolozsyovou, 
s ktorou mali dve deti. Po svadbe 2. augusta 1930 prijal v prešovskej 
katedrále sviatosť kňazstva z rúk blahoslaveného Pavla. Jeho prvou 
farnosťou bola Nižná Pisaná. Dodnes v Dobroslave stojí drevená 
cerkev, ktorú dal postaviť. O štyri roky neskôr bol preložený do Rud-
lova. V roku 1950 ho nezlomili, ale ani nevyhnali z farnosti, a tak tu 
pôsobil bez platu skoro dva roky. No režim tvrdo doľahol i na jeho 
rodinu a synovi znemožnil štúdium na strednej škole. Božie cesty sú 
ťažké, vedú však do cieľa, a tak syn po dlhých rokoch štúdia skončil 
dokonca vysokú školu. No i on musel odísť do českého pohraničia 
a zamestnal sa najprv v poľnohospodárstve, potom v priemysle. 

ČaKÁm SVOJHO 
SUdcU...
Keď si pomyslím na posledný súd, prichá-
dza do môjho srdca strach. Právom, pre-
tože vtedy sa zjaví v sláve strašný sudca... 
Ako bude vyzerať tento súd? Na konci 
sveta za hlasu anjelských trúb sa zhro-
maždia všetci ľudia, počnúc od Adama 
až po posledného človeka, ktorý bude žiť 
na zemi... Hoci by boli aj spálení, do vody 
hodení, divými zvermi roztrhaní. Pán 
Boh, ktorý vedel človeka stvoriť bez neja-
kej matérie, pre neho – ľudsky povedané 
– je ľahšie vzkriesiť, znova stvoriť človeka 
z matérie, ktorá bola niekedy živá. Všetko 
však bude treba pozbierať, a to nie je pre 
Pána Boha ťažké. Vieme, že nič na svete 

nezaniká, iba dostáva inú podobu. Tak 
sa nájde všetko, pretože u Pána Boha 
nič nie je nemožné, čo sa neprotiví jeho 
dokonalosti... Na súd prídu všetci ľudia... 
Budú rozdelení, jedni sprava, druhí zľava. 
Tým, ktorí budú stáť po pravici, povie: 
„Poďte, požehnaní môjho Otca...“ (Mt 25, 
34) Tým, ktorí budú zľava, povie: „Odíďte 
odo mňa, zlorečení, do večného ohňa.“ 
(Mt 25, 41) Každému bude jasné, že súd 
je spravodlivý, pretože v knihe života 
každý uvidí svoju stránku, kde je všetko 
zapísané. Nič sa nestratí, ani jedna myš-
lienka, ani jedno slovo. Budeme súdení aj 
za každé slovo...

Aké to bude strašné! A tento spravodlivý 
sudca teraz prichádza ku mne v Najsvä-
tejšej Eucharistii. Večný sudca. Aký si 
dobrotivý, že prichádzaš k tomu, ktorého 
raz budeš súdiť... Každý človek chce čosi 
dosiahnuť, hľadá pomoc, hľadá pomocní-
kov, hľadá protekciu... U večného sudcu 
po smrti nebude protekcia... Bude iba 
spravodlivosť, milosrdenstvo už nemá 
miesto. Milosrdenstvo je pre dočasný ži-
vot. Pretože sme teraz v dočasnom živote, 
teším sa, že sa môžem stretávať so svojím 
sudcom. Najprv chcem, aby ma poznal. 
Aby ma prijal za svojho priateľa. Ďalej ma 
teší to, že Ježiš povedal, že kto bude jesť 
jeho telo a piť jeho krv, neumrie (nave-
ky), ale bude žiť... To znamená, že sväté 
prijímanie je najlepšia záruka na dobrý 
súd... Večný sudca si nemôže protirečiť. 
To, čo povedal v živote na zemi, bude 
uskutočnené aj vo večnosti. S veľkým 
oduševnením čakám na svojho sudcu, 
lebo môj záujem je, aby som bol s ním 
v dobrom vzťahu.

Ježišu, čakám na teba s vierou, nádejou 
a láskou, no aj s ľútosťou, pretože som 
neraz urazil toho, v čích rukách sa nachá-
dza môj večný osud. Aká je to nerozum-
nosť! Ľutujem to, Ježišu! Príď, lebo ťa 
čaká moja duša, ktorá už navždy chce byť 
s tebou v dobrom priateľstve. Ako môžem 
k tebe pristúpiť? Ty ma posmeľuješ, 
pretože si povedal: Vezmite a jedzte, toto 
je moje telo – a ja idem, lebo ma voláš. 
Príď, Ježišu, aby sme sa spojili do večného 
zväzku. Amen.

(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania 
o Eucharistii; preložil F. Dancák)

JOZEF ŽELINSKÝ (1905 – 1972)
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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

Dva roky som strávil na ulici. Nežobral 
som, hanbil som sa. Raz som bol už úplne 
psychicky na dne. Bol som veľmi zlome-
ný, zničený. Takýto život mi už nedával 
zmysel, a tak som sa rozhodol ho ukončiť. 
Jedného dňa som si kúpil fľašu alkoholu 
a škatuľku cigariet. Už si ani nepamätám, 
kde som na to vzal peniaze. Sadol som 
si na lavičku blízko trate a začal piť. Keď 
som všetko vypil, postavil som sa na ko-
ľajnice. Čím bližšie bol vlak ku mne, tým 
viac som plakal a vrieskal, že neuhnem. 
V poslednom zlomku sekundy ma však 
niekto akoby odstrčil z koľajníc. Vagón sa 
mi obtrel o rameno a odhodilo ma do trá-
vy. Ani sám vlakvedúci nevedel, či som 
prežil alebo nie. Volal hneď záchranku 
a ja som sa opäť ocitol na psychiatrii. Už 
vtedy som vedel, že mi aj tak nepomôžu. 
Ale kto mi pomôže? Boh? Človek na ulici 
málokedy verí, že vôbec existuje. Kladie 
si otázky. Keby existoval, nechal by ma 
takto trpieť? Dopustil by to? Prečo mi 
nepomôže? 

Znova som sa ocitol na ulici, lebo na cha-
ritu som nechcel ísť. Mal som pocit, že 
tam nepatrím. Odišiel som do Anglicka. 
Mal som tam prácu, nemyslel na blbosti. 
Po dvoch rokoch som sa vrátil. Nemal 
som kam ísť, tak som nakoniec šiel 
na charitu. Ale nebol som spokojný, stále 
mi chýbala sloboda. Robil som všetko 
možné aj nemožné, aby som na tej cha-
rite nebol. Išiel som pracovať do Čiech, 
potom som si našiel prácu vo Vrútkach. 

Žiaľ, moje platničky to nevydržali. Keď 
som sa vrátil z Vrútok, ešte som skúsil 
pracovať, ale vydržal som sotva pol roka 
a zničil som si zdravie načisto. Začal som 
chodiť na brigády. Staral som sa jednej 
babke o záhradku, začal som občas chodiť 
na omše a sviatosti. Všetko to išlo tak 
nenútene. Cítil som sa lepšie. Akoby som 
si už s Bohom lepšie rozumel. Častejšie 
som sa s ním rozprával. Nakoniec sa však 
aj brigády skončili. Moje podlomené 
zdravie ma pripravilo o všetko. Moje sny 
padli. Čo budem robiť? Veď ja takto žiť 
nedokážem. Ja som zvyknutý pracovať, 
nie nič nerobiť. 

Mračná nado mnou sa začali sťahovať. 
Môj psychický stav sa zhoršoval a ja som 
sa utvrdzoval v tom, že takýto život pre 
mňa nemá zmysel a že ja predsa nebu-
dem na charite čakať na smrť, že radšej 
jej pôjdem v ústrety. A tak som jedno 
poobedie znova odišiel na ulicu. Ťažko to 
vysvetliť. Jednoducho som chcel byť sám. 
Porozprávať sa s Bohom. Celú noc som 
chodil po meste, rozprával sa s Bohom aj 

s diablom, nech sa už konečne rozhodnú, 
ktorý z nich má viac chce, len nech ma 
už netrápia, lebo to už nevydržím. Keď 
začalo svitať, bol som strašne hladný. Je 
to neuveriteľné, ale na jednej lavičke som 
uvidel rožok. Myslel som si, že je nejaký 
starý. Bol však úplne čerstvý, akoby ho 
tam niekto pred chvíľou položil. Možno 
náhoda, možno nie. Vtedy som si ešte 
neuvedomoval, čo sa so mnou v tú noc 
porobilo. Dotkol sa ma Boh, ináč si to 
neviem vysvetliť, verte mi. 

Okolo siedmej som sa vrátil na charitu, 
aj keď som si ešte pred pár hodinami ani 
nepripúšťal, že by som sa vrátil. Cestou 
som odpustil manželke, aj keď predtým 
som ju nenávidel viac, ako je možné. Keď 
ma uvidel animátor, ktorý mal službu, ani 
mi nedal fúkať. Začal som zdraviť ľudí, 
ktorých som predtým neznášal. Stále som 
sa na každého usmieval, až si animátori 
mysleli, že som vzal nejaké drogy. Ľudia 
mi hovorili, že som omladol. Zrazu som 
pocítil úľavu, žiadny tlak na hrudi ako 
predtým. Bol som taký pokojný a vy-
rovnaný ako nikdy v živote. O nervozite 
nemohlo byť ani reči. Spánok ako batoľa. 
Ťažko sa dá opísať, čo som prežíval. 
Mame som stále hovoril, ako ju mám 
rád, vlastne každého som mal rád. Ľudia 
hovorili: „Zajtra vstaneš a prestaneš hrať 
toto divadlo.“ Ja som však nemal žiadne 
obavy. Trvalo to dosť dlho, tri až štyri týž-
dne. Potom vonkajšie prejavy prestali, ale 
v srdci môj Boh ostal. Stále premýšľam 
prečo. Veď ja si nezaslúžim niečo také 
prežívať. Sú hlboko veriaci ľudia, ktorým 
sa za celý život nič také nestane, a oni si 
to zaslúžia oveľa viac ako ja. Ale Boh asi 
naozaj miluje každého rovnako. Čo sa od-
vtedy zmenilo? Lepšie zvládam stresové 
situácie. Častejšie rozmýšľam o Ježišovi. 
Bol som v januári na operácii s kĺbom, 
rehabilitácia je dlhá, ale vďaka nemu ju 
zvládam ľahko. Opýtajte sa ma, či by som 
v neho veril, keby sa mi to nestalo. Veril, 
ale vďaka tomu, čo sa mi stalo, verím bez 
toho, aby som pochyboval.
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Stretnutie v trenčianskej cerkvi  I   FB narodnestretnutiem
ladeze.sk 

DO TRENČÍNA 
Za JEŽiŠOm
»  Michal ONDERKO nml.

Na začiatku tohto roka sme v sekcii pre mladých začali 
uverejňovať duchovnú prípravu pod názvom Výšiny. 
Skladala sa zo siedmich biblických vrchov, na ktoré sme 
vystupovali pomocou zamyslení. Vyvrcholením prípravy 
bolo Národné stretnutie mládeže T22, ktoré sa uskutočnilo 
od 28. do 31. júla v Trenčíne. Tam, v jednom z najstarších 
slovenských miest, sa zišlo vyše 2 600 mladých ľudí 
z celého Slovenska. Nechýbali medzi nimi ani naši 
animátori Martina Turcovská, Adriána Cenkerová a Tobiáš 
Greško. 

Okrem účastníkov, medzi ktorých patrila 
aj Martina, by sa stretnutie mladých 
nezaobišlo bez vyše štyristo dobrovoľní-
kov v rôznych službách. V prípravnom 
tíme a v modlitebnom tíme slúžila 
Adriána, Tobiáš pomáhal ako zdravotník. 
Dobrovoľníci prichádzali do Trenčína 
už v priebehu týždňa, aby stihli všetko 
pripraviť. Medzi prvými tam boli práve 
dobrovoľníci z prípravného tímu. Stali sa, 
ako spomína Adriána, „dobrovoľníkmi pre 
dobrovoľníkov“. „Naša služba spočívala 
v príprave a následnej realizácii ranných 
a večerných modlitieb, piesní a duchovné-
ho slova pre dobrovoľníkov.“ Keďže mnohí 
dobrovoľníci sa nestíhali stíšiť, lebo im to 

ich služba neumožňovala, modlitebný tím 
ich zahŕňal do svojich modlitieb počas ce-
lého stretnutia. ,,Ako tím sme sa stretávali 
na spoločných modlitbách a zdieľaniach, 
rozdelili sme si čas strávený adoráciou 
Eucharistie a modlili sme sa aj individu-
álne. Z rôznych strán sa k nám dostávali 
úmysly, za ktoré sa máme modliť. Myslím 
si, že práve to, že som bola súčasťou tohto 
tímu, mi zmenilo život. Boli sme svedka-
mi mnohých zázrakov a v podstate celé 
stretnutie bol jeden veľký zázrak.“ 

Trenčín sa hemžil mladými ľuďmi plnými 
radosti a lásky k Ježišovi zo všetkých kútov 
Slovenska. Pre mnohých bolo práve toto 

najsilnejším zážitkom. Martina spomína: 
„Najväčším zážitkom pre mňa bolo mož-
nosť tvoriť spoločenstvo, byť tam jeden pre 
druhého a možnosť porozprávať sa o ve-
ciach, o ktorých by sme sa bežne nerozprá-
vali.“ Podobnú skúsenosť opisuje aj Adriá-
na: „Som potešená z toho, že som stretla 
mnohých kňazov, ktorých srdcia horia pre 
službu mladým. Videla som na nich, že 
majú radosť zo všetkých mladých. Takisto 
bolo úžasné stretnúť toľko mladých, 
ktorým žiarili oči a boli šťastní. Vnímala 
som, že sa cítia byť prijatí a milovaní. Všet-
ci sme boli z rôznych kútov Slovenska, ale 
boli sme jedna rodina.“ Práve láska k Ježi-
šovi bola tým spojivom, ktoré dokázalo po-
spájať „cudzích“ ľudí v jedno spoločenstvo. 
„Bolo to niečo úžasne. Nájsť mladých ľudí 
s rovnakými hodnotami v dnešnom svete 
je pre mňa pokladom. Súdržnosť a jednota 
medzi mladými z rôznych kútov Slovenska 
bola enormná. A to nepreháňam,“ spomína 
Tobiáš. Veľmi sa mu páčilo, že sa mladí 
po skončení večerného programu nerozišli 
na ubytovanie, ale na námestí ,,rozprúdili 
neopísateľnú a živú atmosféru v podobe 
hudby a tanca“. 

Pre účastníkov bol pripravený bohatý du-
chovný i kultúrny program. Liturgie, roz-
ličné modlitby a pobožnosti po chrámoch 
celého mesta, scénky, besedy s biskupmi 
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DENISE HUNTEROVÁ:  
LETO PRI JAZERE

Toto leto vás do hostinca Bluebell priláka 
stratený list, nová láska a staré tajom-
stvá. Mladá hostinská z mesta pri jazere 
v Severnej Karo-
líne sa zamiluje 
do samotárskeho 
autora románov. 
V prvom diele 
romance o hos-
tinci Bluebell sa 
pripomína minu-
losť a vynárajú sa 
staré tajomstvá. 
Molly Bennettová 
a jej súrodenci sa 
po tragickej smrti 
rodičov zomknú, aby naplnili ich sen 
o premene rodného historického domu 
v meste Bluebell na hostinec. Jej pobyt 
v meste má byť len dočasný – najviac tri 
roky. Plánom je hostinec neskôr predať, 
aby sa Molly mohla vrátiť k vlastným 
snom. Leto pri jazere je bezchybným 
plážovým románom a dramatickým 
príbehom o druhej šanci. (i527 Martin 
Švikruha)

OTEC STU

Stuart Long (Mark Wahlberg) je neúspeš-
ný boxer, ktorý sa snaží presadiť svojou 
vytrvalosťou. Keď sa zaľúbi, je vo svojej 
vytrvalosti ochotný dať sa aj pokrstiť. 
To, čo sa možno začalo ako snaha získať 
si ženu, sa po jednej obrovskej nehode 
a zázračnom uzdravení zmení na posla-
nie. Objaví Božiu lásku a rozhodne sa ju 
prijať, a stať sa kňazom. Keďže však nie 
je ideálnym kandidátom, začína sa jeho 
cesta a boj o dosiahnutie tohto povolania, 
kde využíva práve svoju vytrvalosť hrani-
čiacu s tvrdohlavosťou. Zlom nastáva, keď 
zistí, že trpí nevyliečiteľnou chorobou, 
ktorá ho postupne paralyzuje. Stuart sa 
musí odovzdať do Božej vôle a zahodiť 
svoju tvrdohlavosť. (Slavomír Gereg ml.)

po jednotlivých diecézach, katechézy či 
gospelová hudba. To všetko zanechalo 
stopu a Ježiš sa skrz to dotýkal sŕdc mla-
dých ľudí. Martinu veľmi oslovila scénka 
o bl. Zdenke Schelingovej, ktorá bola sú-
časťou ranného programu v sobotu, kde 
sa predstavovali životy svedkov viery. 
„Bolo tam scénickým tancom vyjadrené, 
čím všetkým si prešla a čo vytrpela pre 
Krista. Tam ma prenikla moja hriešnosť 
a uvedomila som si, koľko boli mnohí 
slovenskí blahoslavení ochotní vytrpieť 
a aké maličkosti nie som mnohokrát 
ochotná pre Ježiša zniesť ja.“ Tobiášovi 
zas utkvela v pamäti myšlienka z káz-
ne biskupa Jozefa Haľka: „Voliť nebo 
v správnej chvíli je nevyhnutnou pod-
mienkou, aby sme po tejto zemi kráčali 
správnym spôsobom... Všeličo sa mení, 
ale jedno sa nemení – Ježiš Kristus.“ 

Obrovským zážitkom pre všetkých bolo 
Expo povolaní. Námestie zaplnili stánky 
mnohých reholí, seminárov, komunít 
či prolife hnutí, ktoré mali pripravené 
rôzne aktivity. Z rehoľníkov a zasväte-
ných sršala radosť a mladí mali možnosť 
spoznať aj komunity, o ktorých doteraz 
vôbec nevedeli, či stretávať rôznych 
rehoľníkov zo zahraničia. „Z celého 
tohto poobedia som bola povzbudená 
a potešená. Naši rehoľníci sú skvelí,“ 
spomína Adriána. Martina si chcela 
kúpiť niečo malé, ale vôbec jej to nevy-

chádzalo. Ale Boh sa postaral a nakoniec 
s kamarátkou dostali toľko nádherných 
vecí od rehoľníkov a ľudí na Expe, že to 
pre nich boli malé Vianoce: „Kedysi som 
dostala taký malý ruženec z Jeruzalema, 
a potom sa mi potrhal a nemohla som 
ho nikde zohnať. A práve tam sme taký 
od rehoľníkov dostali. Boh naozaj plní 
túžby.“ Sobotňajší program vrcholil 
eucharistickou adoráciou. Pre Adriánu 
to bol úžasný moment, keď si uvedomi-
la, koľko mladých kľačí pred Ježišom. 
„V hlave mi zneli slová jednej piesne: 
,Raz pred ním sa každý skloní...‘ a takis-
to aj úryvok z Božieho slova: ,... aby sa 
na meno Ježiš zohlo každé koleno...‘“ 

V nedeľu na mladých čakala pešia púť, 
počas ktorej mali, okrem iného, mož-
nosť vyrobiť si ruženec, ktorý potom 
biskupi požehnali. Program zavŕšila svä-
tá omša v diecéznej Svätyni sv. Andreja-
Svorada a Beňadika. 

Hoci sa už T22 skončilo, pred nami sa na-
chádzajú Svetové dni mládeže v Lisabone 
a, samozrejme, eparchiálne stretnutia 
mladých. Všade tam, ako sa vyjadril 
Tobiáš, „mladý človek zažije jedinečnú 
atmosféru, úžasný a nadupaný program, 
spozná nových priateľov, ktorým srdcia 
horia pre Pána Ježiša, čo je naozaj veľkým 
vzájomným povzbudením pre každého 
účastníka, ako aj dobrovoľníka“.
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mY OVLÁdaČ
» Juraj GRADOŠ

O televízii platí to isté slovenské príslovie, ktoré naši 
predkovia vymysleli na oheň: Dobrý sluha, ale zlý pán. 
Dôvod je jednoznačný – prvoradý zámer majiteľov 
televízie nie je edukačný, ba ani umelecký. Je ním zisk. 
Všetky relácie – od naozaj prospešných cez spravodajstvo 
až po rôzne druhy „zábavy“ majú za cieľ upútať diváka 
natoľko, aby neodchádzal od obrazovky a s programom 
zhltol aj poriadny kus reklamy, lebo práve tá prináša 
prevádzkovateľom televízií príjem.

Ale čím je komerčnosť televíznej stanice 
vyššia, tým prináša viac „zaujímavého“ 
obsahu, ktorý neútočí na rozum, ale 
na emócie. Ak je človek vo vypätom 
emočnom stave, pričom je jedno, či je 
to od hokejového zápasu, alebo roman-
tického filmu, neodíde od televízie, aby 
nepremeškal pokračovanie programu 
po reklamnom bloku. Kedysi televízie 
uvádzali čas, ktorý ostáva do začiatku po-
kračovania programu. Dnes to z komerč-
ných dôvodov nerobia.

rEKLama
Pri televíznej reklame nejde iba o ko-
merčnú reklamu. Aj napínavé upútavky 
na ďalšie relácie televízie sú lákadlom, 
ktoré má priviesť diváka k sledovaniu 
ďalšej relácie. A ak sa do sledovania zapo-
jí naplno, televízia mu s novou reláciou 
nadelí ďalší megaobsah reklamy. Zákon 
síce obmedzuje množstvo odvysielanej 
reklamy (pôvodne bolo na ňu vyčle-
nených dvanásť minút každú hodinu), 
ale do tohto množstva sa nepočítajú 
upútavky. Napriek tomu majú komerč-

né televízie neraz problém „zmestiť“ sa 
do tohto času. 

Podľa smernice Európskej únie z roku 
2018 televízie samy určujú, koľko reklamy 
a kedy odvysielajú. Reklama však nesmie 
presiahnuť dvadsať percent celkového 
vysielacieho času medzi 06.00 a 18.00 h 
a rovnako dvadsať percent medzi 18.00 
a 24.00 h. Čiže v praxi to znamená, že 
popri sledovaných reláciách môže byť 
podiel reklamy viac ako dvanásť minút 
za hodinu. 

Napríklad počas amerického Super Bowl 
v roku 2016 bolo počas zápasu dvadsaťdva 
percent času vyhradeného reklame.

tELEVÍZNY PrOGram
Čím je televízny program zaujímavejší, 
tým je reklamná sekunda drahšia. Preto 
televízie neváhajú nakupovať aj vysielacie 
práva na drahé hollywoodske filmy či 
relácie. Vedia, že im to prinesie istý zisk. 
Navyše takéto filmy už majú svoju klien-
telu, keďže boli v kinách. A nie sú nezná-
me, pretože často bola pri ich uvedení 

freepik.com
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Sloboda nie je absenciou záväzkov,  
ale možnosť vybrať si zaviazať sa našim cieľom a hodnotám.

Paulo Coelho

do kín spustená masívna reklama. Takže 
sú veľkým „bonusom“ pre televíziu.

Ak sa však nechcete stať pasívnym pri-
jímateľom a nechať svoju myseľ bom-
bardovať množstvom reklamy a rôznych 
relácií, treba ovládnuť sám seba. Pevná 
vôľa, jasný cieľ a schopnosť rozlišovať 
sú základom ovládnutia svojich tele-
víznych návykov. Lebo tak, ako sa zo 
zvyku môže stať zlozvyk, tak aj z ne-
zriadeného sledovania televízie sa môže 
stať závislosť. Tá oslabuje vôľu a človek 
sa akoby v bludných kruhoch prepadá 
na to najhlbšie dno. No závislosť nikdy 
neprichádza sama, a tak s niekoľkohodi-
novým sledovaním televízie prichádzajú 
aj iné zlozvyky spojené s umocňovaním 
televízneho zážitku.

Opakom tohto pádu je výber televíznych 
programov, ktoré plánujeme sledovať. 
Jeho zvládnutie znamená ovládnutie 
seba samého. Vybrať si reláciu, zapnúť 
televízor v správny čas a na konci prog-
ramu ho vypnúť. Nebyť lenivý si priznať, 
že táto relácia nespĺňa moje očakávania, 
a ukončiť ju predčasne. A to sa netýka 
iba programu pre dospelých, ale aj pre 
deti. Aj keď v tomto prípade to môže byť 
spojené aj s hnevom a plačom, najmä ak 
sa sledovanie televízie stalo významnou 
zábavkou dieťaťa. V dnešnej dobe vám pri 
plánovaní viac ako zaškrtávanie v novi-
nách pomôžu rôzne časovače a kalendáre 
v mobiloch, najmä ak ich používate ako 
svoje denné diáre.

Čo teda sledovať? Na to si musíte odpove-
dať sami. Televízna relácia by mala splniť 
cieľ, pre ktorý ste si ju vybrali. Od vzde-
lávania sa cez koníčky až po zábavu. 
Nemýľte sa, aj zábava patrí do života 
kresťana. No nie všetka. Jej morálnosť 
asi vieme posúdiť všetci. Jednoduchým 
kritériom je, či by sme sa hanbili o sledo-
vaní takejto relácie hovoriť pred rodičmi, 
deťmi, susedmi... Ak nám v tom čosi 
bráni, je to hanba, ktorá nám tak dáva 
najavo, že relácia nie je pre nás vhodná 
ani prospešná.

NOVÁ dOBa
Kým doteraz sa televízie zameriavali 
na terestriálne a satelitné šírenie, do pop-
redia sa už niekoľko rokov dostáva inter-

net. Možnosti, ktoré ponúka, však vysoko 
prevyšujú bežnú ponuku staníc. A tie to 
pochopili, a tak popri bežných staniciach 
vznikajú rôzne streamovacie platformy. 
Ich sledovanie si divák musí zaplatiť. Svo-
jím spôsobom si vlastne môžeme vybrať, 
či platíme strateným časom venovaným 
sledovaniu neustále sa opakujúcich re-
klám, alebo niekoľkými eurami. 

Kým si odpoviete, či je pre vás dôležitejší 
stratený čas alebo zaplatené peniaze, 
ponúknem jednu myšlienku: „Čas je 
jediná komodita, ktorá sa nedá spätne 
získať“. Tak je veľmi dôležité ho správne 
míňať. Ponúknem vám aj jeden výpočet. 
Denne na Slovensku pozeráme televíziu 
priemerne viac ako štyri hodiny. Zo zdra-
votného hľadiska už to je problém, lebo 
v tomto prípade divákom hrozí zvýšené 
riziko vzniku krvných zrazenín. Za me-
siac je to približne stodvadsať hodín, 
v rámci ktorých si pozrieme neuveriteľ-
ných dvadsaťštyri hodín reklamy. Jeden 
celý deň. Streamovacie služby stoja okolo 
desať eur mesačne. Tak si vyberte, čo je 
pre vás dôležité: jeden celý deň zbytočne 
pred obrazovkou alebo druhá najmenšia 
bankovka.

Streamovacie televízne kanály ponúkajú 
možnosť si vybrať, čo budeme na obrazov-
ke pozerať. Už nie televízia, ale divák si 
vyberie program a čas, kedy ho bude sle-
dovať. Samozrejme, z ponuky. Takže táto 
sloboda výberu je obmedzená. Ak však 
nenájdete, čo hľadáte na jednom kanáli, 
hľadajte na druhom. Tu sa naozaj spĺňajú 
dve vety zo Svätého písma: „... kto hľadá, 
nájde...“ a „Nebudete hotoví s izraelskými 
mestami, kým nepríde Syn človeka...“, lebo 
ponuka týchto služieb rastie každý deň. 
A s ňou narastá možnosť, ako sa zabaviť, 

a predsa sa ochrániť pred zbytočne alebo 
dokonca negatívne stráveným časom pred 
obrazovkou, ak sa sledovanie televízie 
stalo súčasťou vášho života.

Dnešná doba praje rozhodným ľuďom. 
Dáva im možnosti, ako sa stať ešte 
lepšími, ako dosiahnuť vyššie a vyššie 
méty. Touto možnosťou je aj televízia. 
Ako dobrý sluha môže pomôcť zahnať 
smútok, priniesť radosť, pomôcť vypnúť 
a reštartovať sa, ale i rozšíriť si obzory. Žiť. 
No ako zlý pán dokáže človeka, ktorý sa 
mu vo svojej pohodlnosti odovzdá, ovlád-
nuť a zmeniť na pasívneho prijímateľa. 
A v podstate navodiť pomalé umieranie. 
Je na nás, ako dokážeme ovládnuť seba. 
A potom aj televízny ovládač. Ten je tu 
na to, aby sme ním ovládali televíziu a nie 
naopak, televízia nás.

NEOCHOTA

 ǵ Keď si sadneš s pánom jesť,  
dobre si všímaj (toho), kto je pred tebou. 
A nôž si prilož na hrdlo, ak ovládať chceš svoju chuť. 
Nežiadaj si jeho lahôdok, bo je to pokrm oklamný.
Nenamáhaj sa zbohatnúť  
(a) zdržuj svoju vynaliezavosť.

(Prís 23, 1 – 4)
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MINIPROSBY DETÍ RODIČOMOD SYNA OD DCÉRY

Mami, nauč ma hojdať sa 
na tyči na preliezačkách. Potre-
bujem zistiť svoju silu.

Mami, povzbudzuj ma, aby 
som si získala čo najviac priate-
liek s rôznym zázemím: v škole, 
v tíme, v cerkvi aj u susedov.

Mami, povzbuď ma, aby som si 
vždy dokázala zosumarizovať 
svoje dôvody za niekoľko mi-
nút. Nebudem tak strácať čas.

Oci, rátaj s tým, že už od sa-
mého počiatku bude tvoja 
osobnosť formovať tú moju.

Oci, keď sa začnem telesne 
a sexuálne vyvíjať, nezačni sa 
odo mňa odťahovať a vzďaľo-
vať sa mi.

Oci, nedovoľ, aby som ťa 
od seba odohnala svojimi nála-
dami alebo hnevom. V takejto 
chvíli ťa potrebujem najviac.

» Kamil NEMČÍK

Poznám to z vlastnej skúsenosti: nechce 
sa nám, nevládzeme, už sme tam boli, sú 
aj krajšie miesta, nemáme s kým ísť, čo ak 
začne pršať... To sú len niektoré z výho-
voriek, ktoré nás odrádzajú, aby sme sa 
vôbec vydali putovať. Niekedy nám slúžia 
ako dôvod, aby sme sa odviezli autom či 
autobusom na najbližšie možné parko-
visko pri pútnickom mieste. Bez ohľadu 
na to, aké pútnické miesto si človek vybe-
rie, chcem sa podeliť o niektoré z bohats-
tiev, ktoré som zažil pri pešej púti.   

Je štvrtok 4. augusta 2022. Assisi, Talian-
sko. Tridsaťčlenná skupina skautov FSE 
z jedenástich krajín sa stretla na vzde-
lávacom tábore v Assisi, aby sa zlepšila 
v metodológii katolíckeho skautingu. 
Je pol deviatej ráno, vyrážame na púť 
z nášho tábora, na miesto Eremo delle 
Carceri. Je to miesto vzdialené asi štyri 
kilometre od Assisi, miesto skalných 
jaskýň na svahoch hory Monte Subassio, 
kam sa chodil sv. František často modliť 
a kontemplovať.

POKORA
Už prvé metre naznačujú, že toto nebude 
prechádzka po rovinke. Okolo 270 výško-
vých metrov pred nami, prichádza prvé 
stúpanie a delenie skupiny podľa tempa. 
Keďže patrím k ľuďom so skromným 
tempom, no neskromnou váhou, viem, 
čo bude nasledovať. Najprv nebadane, 
no postupne sa vzdialenosti medzi nami 
zväčšujú stále viac. Nikdy sa neviem 
rozhodnúť, čo je horšie – či keď ma pred-
biehajú ľudia dvojnásobné starší ako ja, 
alebo mladá generácia, ktorá si pri behu 
do kopca radostne spieva pesničky, zatiaľ 
čo mne podobní bojujú o život. No tým sa 
to nekončí, cesta je samá zákruta, ako tá 
naša stará na Branisko, a keďže správnu 
cestu pozná len jeden človek, pri každej 
križovatke ma moji „rýchlostní súperi“ 
musia počkať. Hneď ako ma zbadajú, ru-
kou naznačia smer a bežia ďalej. Núkajú 
sa dve ľahšie riešenia – stopnúť jedno 
z áut, ktoré idú okolo, alebo sa otočiť 
a vrátiť sa späť do tábora. No ani jedna 
z týchto ľahších ciest neprináša radosť 

z morálneho víťazstva, práve naopak. 
Zahadzujem tieto myšlienky plné poku-
šenia, prijímam pravdu o sebe a pomaly 
postupujem ďalej.

PRIATEĽSTVO
Nejdem sám. Dvaja skauti Ignacy a Aleks 
z Poľska ma odmietajú opustiť. Presvied-
čam ich, ako viem. Skúšam ich presvedčiť 
o svojej potrebe byť sám. Nič nepomáha, 
povedali, že idú so mnou a basta. Jedno 
šťastie! Inak by sa moje tempo následkom 
demotivácie úplne spomalilo a zvyšok 
cesty by som len nadával na váhu batoha 
a strmosť kopca. Okrem toho, teplota 
vzduchu rýchlo stúpa vysoko nad tridsať 
stupňov, čo takisto nedokážem v tej chvíli 
oceniť. Namiesto svojho hnevu teraz 
počúvam ich úsmevné príhody z minu-
lých putovaní. Riskujú, že mojou vinou 
prídu neskoro na liturgiu, no ani tento 
argument ich nepresvedčí ísť ďalej bezo 
mňa, s úsmevom pokračujú po ceste ďalej 
a s ich pomocou prichádzam do cieľa. 
A ja si uvedomujem, ako takáto obeta 
ako konkrétny skutok lásky dáva nášmu 

Oci, nauč ma, že každý život 
má nesmiernu hodnotu.

Oci, kúp mi peňaženku a vy-
svetli mi, že to, či je prázdna, 
alebo plná, závisí od mojej 
práce.

Oci, okamžite ma zastav, ak 
by som tebe alebo mame drzo 
odvrával. Ak to budeš robiť už 
na základnej škole, na strednej 
sa to bude stávať menej často.

Mami, pre malého chlapca 
šťastie znamená veľká lyžica 
a misa sladkostí.

Mami, ak budem chcieť, aby 
si vyskúšala, aké mám svaly, 
povedz mi, že som riadny kus 
chlapa.

Mami, nakŕm mojich kamará-
tov. Keď budú plieniť chlad-
ničku, zistíš od nich aj niečo 
o mne.

aKO ZBOHatNÚŤ  
PUTOVANÍM 

Bazilika sv. Františka v Assisi  I  wikipedia.com
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DAŤ ALEBO NEDAŤ
U mnohých dospelých prevláda názor, že 
v chráme sa neje, nepije, nenosia sa doň 
žiadne hračky. Nanajvýš knihy s biblic-
kou tematikou. Maminy, ktorá z nás by 
nechcela dopriať takýto komfort spoluve-
riacim. 

Realita: dve staršie deti sedia v lavici 
s babkou a len kde-tu sa otočia alebo si 
niečo pošepkajú, dvojročný drobec sedí 
na zemi, občas vstane, vyberie si z kočiara 
knihu či zabudnutú hračku... U rodičov, 
ktorí sa striedajú v držaní najmladšieho 
drobca na rukách, rastie napätie, lebo 
drobec zaregistroval starších súrodencov 
a vydal sa preskúmať, či to ich miesto 
nemá výhodnejšiu polohu. Rodičia čakajú 
v napätí, kedy to praskne... a už dávno sú 
mimo priebehu celej liturgie, lebo v hlave 
im víri, že čo ak drobec vyruší tetušku, 
čo povie doma babka a chudák kňaz, 
stále ho vyruší nejaký zvuk vychádzajúci 
z miest, kde sa pohybujú naše deti. Tento 
scenár má sto variácií, čo sa týka preží-
vania detí, rodičov, kňaza i komunity 
veriacich. 

Verte, každý rodič, ktorý úprimne hľadá 
Boha, by chcel zabezpečiť, aby on a jeho 
rodina nikdy neboli rušiacim prvkom 
v chráme. Ale je to možné? 

Za celé roky, čo sme s deťmi prichádzali 
do chrámu, som sa ozaj len párkrát stretla 
s extrémom, že rodičia neodhadli situáciu 
a narobili poriadny rozruch, ale veľakrát 
som sa stretla so situáciou, že napätie 
rodičov z miernych vyrušovaní ich rato-
lestí bolo také veľké, že to vzdali a odišli 
– aspoň na dvor. 

Majme preto všetci otvorené srdcia a ne-
chajme prichádzať maličkých k zdroju 
večného života, aby naše chrámy ostali 
plné a naše súdy ich z nich nevyhnali. 
(Zuzana Jenčušová)

priateľstvu oveľa vyššiu váhu. Ešte aj 
s liturgiou na nás počkali.

KRÁSA
Tam hore vždy nájdem niečo, čo ma 
naplní a dostane, kvôli čomu sa tam 
oplatili prísť. Počas liturgie sa dostávam 
z mdlôb a pomaly sa dostavuje pocit 
úžasne silnej eufórie, že som po a) prežil, 
po  b) nevzdal sa a došiel do cieľa, po c) 
dostal sa na toto pôsobivé miesto. Okrem 
toho si môj mozog taktiež uvedomuje 
(či skôr želá?), že toto je najvyšší bod 
dnešnej púte, čo spôsobuje ďalší nával 
radosti. Prechádzame cez pôsobivý 
kláštorný komplex vybudovaný na skale, 
je fascinujúce, ako toto zvládla vybudovať 
ľudská ruka pred storočiami. Dnes toto 
miesto nie je preplnené turistami, no 
keďže všetky izby sú malé a úzke, dvere 
medzi nimi znížené a zúžené, tlačíme sa 

v súvislom rade a postupujeme pomaly 
vpred. Vtom pre mňa prichádza vrchol 
celej púte – miesto označené ako „posteľ“ 
svätého Františka v jeho jaskyni. Po-
zerám a nechápem, žiadna posteľ, nič 
viac než holá skala – to bola Františkova 
posteľ. Cez túto surovú krásu človek po-
chopí, že to nebola predstieraná chudoba, 
ale skutočne žitá svätosť. 

ÚMYSEL
Návrat späť do tábora je už odmenou, 
cesta dole je príjemná, no je ťažké dostať 
z hlavy, čo sv. František trefne povedal: 
„Pamätaj si, že keď opustíš tento svet, 
nemôžeš si vziať so sebou nič, čo si získal, 
iba to, čo si dal.“ Má pravdu, veď čo je 
krajšie, ako dať zmysel každej kvapke 
potu, každému kroku z posledných síl 
či každému zahryznutiu do jazyka, pri 
pomyslení na ďalšie stúpanie...

LETNÁ OVOCNÁ ŽELATÍNA
Keď sme pred časom navštívili 
Austráliu, nadchlo nás tam všeli-
čo, iba tamojšia gastronómia plná 
polotovarov a zvláštnych drožďových 
nátierok veľmi nie 😊. Čo však pô-
sobilo v horúcom austrálskom počasí 
veľmi príjemne, bol obľúbený dezert 
našich hostiteľov – dželi (jelly). U nás 
ho poznáme ako želatínu, klasickú 
súčasť zákuskov alebo tort, tam ho 
konzumovali samostatne a predávali 
v malých škatuľkách s rôznymi prí-
chuťami. Aj keď nám ich pri ceste do-
mov domáci nabalili celý kufor, veľmi 
rýchlo sa minuli, ale nápad ostal a dá 
sa ľahko zrealizovať aj bez polotova-
ru. Stačí jedna želatína na pol litra 
tekutiny a záhrada s dozrievajúcim 
ovocím. Želatínu si pripravíme podľa 
návodu (nesmie sa variť), nalejeme ju 
do vyššej nádoby (aby dezert nebol 
príliš nízky), naukladáme drobné 

sezónne ovocie – maliny, jahody, 
egreše, ríbezle, čučoriedky... a ne-
cháme v chlade stuhnúť (najlepšie 
do budúceho dňa). Aby bola farebná, 
môžeme použiť ovocnú šťavu alebo 
rozmixovať ovocie želanej farby, osla-
díme ju javorovým sirupom, medom 
alebo cukrom. Ak chceme dodať telu 
viac kalórií, môžeme pod ovocnú 
vrstvu pripraviť smotanovú. Želatínu 
rozmiešame rovnakým postupom so 
sladkou, šľahačkovou alebo kyslou 
smotanou (tam ovocie nedávame) 
a po jej stuhnutí pokračujeme ovoc-
nou vrstvou. Želatína je extrémne 
ľahko stráviteľná, odstraňuje z tela 
toxíny, zlepšuje pružnosť pokožky 
a kĺbov, podporuje kvalitu spánku 
a má mnohé ďalšie benefity, pre ktoré 
je dobré občas si na ňu spomenúť 
a pripraviť ju deťom aj sebe 😊. (Ad-
riana Matoľáková)

freepik.com

Tatiana Cmoriaková
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HE3K 4U  SKENUJ KÓdY 

+

PLUSY: Získavam všeobecný rozhľad. 
Ženie ma túžba chápať viac duchovný svet 
a súvislosti.

mÍNUSY: Duchovný svet je omnoho reál-
nejší ako ten, ktorý vidíme očami, a číta-
ním takejto literatúry sa otváram vplyvu 
diabla. Dávam mu priestor pôsobiť v mojej 
mysli (napr. skrze pochybnosti, rebéliu, 
pýchu voči svojej viere). Čas, ktorý trávim 
čítaním týchto kníh, by som mohol tráviť 
skúmaním Svätého písma, komentárov či 
literatúry, ktorá hovorí hlbšie o mojej viere. 
Často sa za čítaním inonáboženských lite-
ratúr skrývajú pochybnosti o viere, ktoré 
len potláčam, namiesto toho, aby som sa 
s niekým o tom porozprával a lepšie po-
chopil, čo je mi nejasné. Obyčajná ľudská 
zvedavosť ma môže odviesť od viery, s túž-
bou spoznať/zažiť viac (ako Evu v rajskej 
záhrade). (Katarína Marčáková)

ČÍTAM AJ 
INONÁBOŽENSKÚ 
LITERATÚRU

Napíšte nám na Facebook, ako ste zvládli 
túto výzvu uviesť do života.
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NOVÝ  
LEVEL VZŤAHU  
K RODIČOM
» Marianna BERINŠTEROVÁ

Ak by náš život prebiehal ako počítačová 
hra, vyzeralo by to asi takto: na aktuál-
nom leveli prekonáš všetky prekážky, 
splníš úlohy, pozbieraš odmeny a potom 
postupuješ. Takto prejdeš všetky levely 
až do víťazného konca. Hoci náš život nie 
je počítačová hra, majú niečo spoločné. 
V každom období života je nutné pár veci 
vyriešiť, zmeniť okolnosti, ak je to možné, 
alebo zmeniť vlastný pohľad na situáciu. 

Hoci máme niekoho úprimne radi, počas 
trvania vzťahu sa jeho podoba niekoľko-
krát zmení. Platí to aj pre rodičov a deti. 
Ako malí sme očakávali, že nám rodičia 
zabezpečia všetko, čo potrebujeme. Boli 
tu, podľa svojich možností, pre nás, aby 
sme sa pripravovali na život. Čím sme 
starší, tým viac sa zodpovednosť presúva 
na nás. A vzťah s rodičmi sa mení. Má sa 
stať rovnocennejším, priateľskejším. Kým 
sa to stane, pár prekážok zvyknú rodičia 
aj deti prekonať, aby sa ich vzťah dostal 
na vyšší „level“. Ako tomu môžeš pomôcť? 

Počúvaj. Tvoji rodičia majú za sebou 
životnú cestu, počas ktorej zistili množ-
stvo vecí a chcú sa s nimi podeliť. Medzi 
týmito skúsenosťami sa nájdu také, ktoré 
ti môžu pomôcť. Ulož si ich do správneho 
„priečinka“. Byť vypočutý je predsa dobrý 
pocit, nie? Dopraj im to. 

Pozri sa na svojich rodičov realisticky. 
Keďže sú prví, s ktorými si tvoril vzťah, 
chcel si, aby všetko bolo v poriadku. Te-

raz, keď si už vyrástol, prijmi, že dokonalí 
nie sú. Stáva sa, že sa dívame na svet čier-
nobielo a všetko, čo nezodpovedá našim 
predstavám, odmietame. Dozrievanie 
však znamená aj to, že môžem mať voči 
ľuďom úctu, aj keď mi niečo na nich pre-
káža a nesúhlasím s nimi. Za čo si svojich 
rodičov môžeš vážiť? 

Nevyhováraj sa. Prijmi zodpovednosť. Je 
veľmi jednoduché povedať: oni to chceli. 
Ale rozhodnutia o svojom živote, to, 
aké povolanie, zamestnanie, životného 
partnera/partnerku si zvolíš, bude niečo, 
čo ťa ovplyvní na dlhý čas. Múdry človek 
sa rozhoduje pre múdre riešenie, nie ZA 
to alebo PROTI tomu, aké predstavy majú 
ľudia okolo. Ak váhaš, nájdi si sprievodcu, 
ktorému dôveruješ. Kňaza alebo poradcu, 
ktorý vnesie do tvojej situácie iný pohľad. 

Buď aktívny, nie reaktívny. Spôsobov, 
akým môžeme rodičom prejaviť lásku, 
je nesmierne veľa. Nájdi si niečo, čo 
zvládneš a poteší to tvojho otca, mamu. 
Pravidelnosť a schopnosť dohodnúť sa je 
efektívnejšia ako veľké gestá. 

Pamätáš si na proroka Jonáša? Boh mu 
dal úlohu a on chcel pred ňou utiecť. 
Svoju životnú cestu, svoje povolanie máš 
tiež. Jej súčasťou vo vzťahu k rodičom je 
aj „odpútať sa, aby sme sa mohli znova 
pripútať – novým spôsobom“. Prijmi túto 
výzvu aj ty.
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BRANDON LAKE: HELP

Brandon Lake je víťazom 
ocenenia GMA DOVE 
Awards v kategórii skladateľ 
roka za rok 2021 a takisto 
držiteľom ocenenia Gram-
my. Albumom Help uvádza 
poslucháča do dialógu 
s Bohom. Ako prostriedok 
tejto komunikácie používa 
hudbu, ktorá nie je prvoplá-
nová, ale viac experimentuje s jednotlivými hudobný-
mi žánrami. V textoch albumu zachytáva zraniteľnosť 
človeka. Vlieva mu nádej a poznanie, že pomoc mu 
príde od Boha. Na albume nájdete nielen popové 
a rockové skladby, na svoje si prídu aj milovníci balád. 
Album si možno vypočuť na známych streamovacích 
platformách. (Dominik Petrík)  

DENZEL WASHINGTON 
(1954)

Americký herec a režisér, drži-
teľ dvoch Oscarov, sa narodil 
ako syn letničného pastora 
a dodnes sa prezentuje ako 
hlboko veriaci človek a oddaný 
kresťan. „Mám výnimočný 
vzťah k viere a k Bohu. Viera 
v Boha ma napĺňa pokojom 
a zmierom.“ Priznáva, že silu 
Svätého Ducha zažil ešte za-
čiatkom osemdesiatych rokov, 
keď ho hlboký spirituálny 
zážitok zastihol nepripra-
veného. „Bol som naplnený 
Duchom Svätým a vydesilo 
ma to... Uzemnilo ma to, 
prijal som to, no nebol som 
pripravený žiť to.“ Dnes denne 

číta Bibliu a dodáva svojmu kresťanstvu aj pragmatický 
rozmer – je členom predstavenstva organizácie posky-
tujúcej mimoškolské programy pre mladých, podporuje 
Nadáciu Nelsona Mandelu a venoval napríklad aj 2,5 
milióna dolárov na stavbu kostola v Los Angeles. S man-
želkou majú štyri deti a svoj manželský sľub z roku 
1983 si v roku 1995 obnovili. V mladosti mu istá žena 
na charizmatickom stretnutí prorokovala, že precestuje 
svet a bude kázať miliónom ľudí. Nestal sa pastorom, 
posolstvo evanjelia zdieľa prostredníctvom svojej 
hereckej práce. Napriek mimoriadnej kariére si neustále 
zachováva postoj vďačnosti a pokory. „Treba pochopiť, 
odkiaľ ten dar pochádza,“ hovorí, „nie je to moje, všetko 
mi je dané z Božej milosti.“ (Adriana Matoľáková)

NOVÝ ZAČIATOK
Pojem Nový rok sa nám už tradične v mysli spája s prvým dňom kalen-
dárneho roka, teda s prvým januárom. Ani zďaleka to však nie je také 
jednoznačné, ako sa na prvý pohľad zdá. Zavedenie povinnej školskej do-
chádzky prinieslo aj iný rok, ktorý sa končí a začína ako bájny vták Fénix 
a vstáva z popola toho predošlého. V najbližších dňoch sa však okrem no-
vého školského roka „zahryzneme” aj do nového cirkevného roka, ktorý sa 
začína prvým septembrom. Iným slovom tento začiatok nazývame indikt 
a toto slovo znamená ukázanie či vyhlásenie. Byzantskí cisári totiž v deň 
začiatku nového roka vyhlasovali, aké dane a poplatky sa budú v nasledu-
júcom období platiť. Evanjelium, ktoré v tento deň čítame, predstavuje 
Ježiša Krista, ktorý vstúpi vo svojom rodnom meste do synagógy a číta 
z proroka Izaiáša: „Duch Pánov je nado mnou. Poslal ma hlásať evanje-
lium chudobným, uzdravovať skrúšených srdcom, oznámiť zajatým, že 
budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slo-
bodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.” Nový rok, ktorý teraz začíname pod 
vedením Cirkvi, má mať pre nás tento program a smerovanie. Boh nám 
opäť zjavuje, že nás neprišiel zviazať nejakými daňami a povinnosťami, 
ale skrze svoj prozreteľnostný plán nás túži oslobodiť a urobiť novými 
stvoreniami. Tak teda šťastný Nový rok! (otec Kyriak)

AKO POVZBUDIŤ 
MLADÝCH K TOMU, 
ABY MALI ODVAHU ÍSŤ 
NA SPOVEĎ?  (KIKA)

Ku každému treba pristupovať individuálne. Nie je na to špeciálny recept. 
V prvom rade sa treba modliť a prosiť Svätého Ducha o dar odvahy, aby 
človek prekonal bariéru strachu či ostychu. Poznáme rôzne choroby tela 
a vtedy vyhľadávame pomoc lekára, aby nám nasadil správnu liečbu. Ak 
nás vyzve, aby sme prišli opakovane na kontrolu, urobíme to, aby sme si 
boli istí, že choroba ustúpila a nevrátila sa. Podobne je to aj s našou du-
šou. Svätá spoveď je liek pre dušu, lebo hriech je chorobou duše. Žiadna 
sviatosť však nie je garanciou, že po jej prijatí už človek nespácha hriech. 
Preto treba aj na svätú spoveď prichádzať vždy, ak sa cítime chorí na duši. 
Krásnym obrazom návratu do Otcovho náručia je podobenstvo o márnot-
ratnom synovi. Nájdeme ho v Lukášovom evanjeliu, v pätnástej kapitole. 
(otec Marek Petro)
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Príbehy poslušníka Služobníci

                            Možno by          
                    si sa mal zame-
rať na to najdôležitejšie. 

Ahoj, deti,
dobrých poslov všetci radi uvítajú, pretože 
poslúžia dobrej veci, prinášajú dôležité infor-
mácie alebo nejakú pomoc a spolu s nimi aj 
radosť. Vo Svätom písme sa spomína veľa 
poslov. Medzi tých najlepších a výnimočných 
– Božích poslov patria Boží anjeli. Sú to 
služobníci, ktorí z lásky urobia všetko, o čo ich 
Pán požiada. 

Aj na zemi máme veľa poslov a služobníkov. 
No sú aj výnimoční – tí, ktorí sú anjelmi pre 
svoju miestnu cirkev – farnosť. Prichádzajú 
do chrámu, aby posluhovali vo svätyni pri 
oltári. Títo malí služobníci –  miništranti 
prinášajú radostnú zvesť o Božej sláve 
a ich nesmierne dôstojná služba je veľkou 

pomocou pre kňaza a ostatných veriacich.

Slovo miništrant pochádza z latinského slova ministrare, 
čo v preklade znamená posluhovať pri stole. Miništrant 
posluhuje pri Božom stole – prináša a odnáša potrebné 
predmety, pripravuje kadidlo, otvára a zatvára dvere, pri-
držiava diskos alebo lention pri prijímaní... Aj táto služba, 
podobne ako každá iná nezištná služba iným si vyžaduje 
bdelosť, všímavosť a pokorné srdce.
Úloha: Miništrantovi sa na kadidle zaplietli retiazky, 
rozmotaj ich a zisti, ktorá sa pretrhla.

Miništrant má veľkú výsadu, úplne 
výnimočnú. Slúži všetkým ľuďom 
v chráme a je ako pa-
lica, o ktorú sa 
kňaz kedykoľ-
vek ... 

 Pripravujem 
program na miništrant-
ský tábor, ale nie 
som...

Pokora

Najdôležitej-
šie? Čo je... 

Budem sa za 
teba modliť.

Tak ako dopadol 
tábor s chlap-

cami?

Košeľa
Miništrant sa na slávenie oblieka do slávnostnej košele, aby 
aj navonok vyjadroval dôležitosť svojej služby v chráme. No 
miništranti si často svoje košele pomiešajú alebo z nich vyrastú, 
preto je potrebné znova ich usporiadať.
Úloha: Správne (podľa veľkosti) priraď košeľu k miništrantovi.

Môžem ti nejako 
pomôcť?                  Parádne.      

              Keď som im 
           hovoril o dôleži-
  tosti ich služby, pod-
   rástli aj tí najmenší... 

...
s tým 
celkom 
spokoj-
ný. 

Hm. 

...
najdôleži-

tejšie? 

... môže oprieť.

... „mravčeko-
via“. Mali ste po-
tom vidieť to 
ich nadšenie.
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SVÄTÝ OTEC V KANADE
KANADA g Apoštolská cesta Svätého Otca Františka do Kanady 
24. – 29. júla sa niesla v duchu motta „Kráčať spoločne” a bola 
zameraná na uzdravenie historických rán indiánskeho obyvateľ-
stva. Púť začal Svätý Otec v Edmontone stretnutím s predstaviteľ-
mi krajiny. S náčelníkmi a zástupcami prvých národov, Métisov 
a Inuitov, v Maskwacise sa stretol v areáli Medvedieho parku, kde 
vyslovil prosbu o odpustenie za zlo spáchané kresťanmi na In-
diánoch, krátko sa pomodlil na cintoríne a od domorodcov prijal 
indiánsku čelenku. V indiánskej Farnosti Božského Srdca v Ed-
montone požehnal sochu sv. Kateri Tekakwithy, svätice Severnej 
Ameriky. Prvú verejnú svätú omšu slávil na štadióne v Edmon-
tone na sviatok sv. Joachima a Anny. V homílii pripomenul cenu 
starých rodičov a cenu histórie. Pri Jazere sv. Anny zdôraznil 
úlohu matiek pri odovzdávaní viery a hodnôt a požehnal vody ja-
zera, čím ukončil prvú etapu svojej cesty. Predstaviteľom Kanady, 
diplomatickému zboru a delegácii domorodého obyvateľstva sa 
prihovoril v guvernérskom sídle v Quebecu. Vyzdvihol ekologické 
a multikultúrne poslanie Kanady, pripomenul tragédie kolonizá-
cie a vyzval ku kreatívnej politike schopnej vidieť do diaľky. V Ná-
rodnej svätyni sv. Anny de Beaupré v Quebecu slávil svätú omšu, 
pri ktorej povzbudil k ceste od zlyhania k nádeji. Mimoriadne sa 
zastavil v Centre pohostinnosti a spirituality Bratstva sv. Alfon-
za a v Bazilike Notre-Dame adresoval slová povzbudenia kléru 
a rehoľníkom. S delegáciou domorodých obyvateľov prítomných 

v Quebecu sa stretol na arcibiskupskom úrade, kde vyzdvihol 
rolu žien pri „utkávaní zmierenia“. Stretnutie s národmi arktickej 
oblasti sa konalo v meste Iqaluit, kde sa rozprával s bývalými 
žiakmi rezidenčných škôl a prihovoril sa mladým. Tí mu na pódiu 
v tvare iglu pripravili umelecký program s hudobnými a tanečný-
mi prejavmi svojej kultúry. Mladým dal tri rady: kráčať k tomu, 
čo je hore, vychádzať na svetlo a vytvárať tím. (vaticannews.va)

JUBILEUM VLADYKU SZILÁRDA 
KERESZTESA
MAĎARSKO/BUDAPEŠŤ g Emeritný hajdúdorožský biskup Szilárd Keresz-
tes oslávil 19. júla svoje 90. narodeniny. V sídle Konferencie biskupov Ma-
ďarska v Budapešti mu zablahoželali kardinál Péter Erdő, súčasní i emeritní 
členovia biskupského zboru, kňazi, rehoľníci a manželky kňazov. Traja gréc-
kokatolícki biskupi mu darovali ikonu Najsvätejšej Trojice. Pozdravný list mu 
zaslal aj prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri. 
Vladyka Szilárd sa narodil 19. júla 1932 v obci Nyíracsád. Bol jedným z prvých 
bohoslovcov v Seminári sv. Atanáza v Nyíregyháze. Kňazskú vysviacku prijal 
v roku 1955. Doktorát z teológie dosiahol v roku 1957 na Univerzite Petra 
Pázmaňa v Budapešti a od roku 1966 študoval na Pápežskom východnom 
inštitúte v Ríme. V roku 1975 bol vymenovaný za pomocného biskupa pre 
Hajdúdorožskú eparchiu. Biskupskú vysviacku prijal 8. februára 1975 z rúk 
biskupov Imre Timka, Joakima Segediho a Jozefa Cserhátiho. V roku 1988 bol 
vymenovaný za sídelného biskupa eparchie Hajdúdorog a apoštolského ad-
ministrátora exarchátu Miškovec. Pápež Benedikt XVI. prijal v roku 2007 jeho 
rezignáciu spojenú s dosiahnutím kanonického veku. Vladyka je však dodnes 
aktívny. (Gabriel Kecskés, Daniel Černý)

BOSNA A HERCEGOVINA/MEDŽUGO-
RIE g Veriaci z farností Bukovce, Chotča 
a z filiálky Makovce putovali 6. – 12. júla 
do Medžugoria, kde bol pre nich pripravený 
duchovný program a starostlivosť kňazov 
Mikuláša Fejka a Šimona Gajana. Každý večer 
sa stretávali na modlitbe ruženca, svätej omši 
a adorácii pri Kostole sv. Jakuba. Navštívili 
komunitu Cenacolo, vystúpili na Križevac 
a Podbrdo, kde načerpali pokoj a silu do kaž-
dodenného života. (Š. Gajan)

USA g Na prvom tábore pre rodiny Family 
Camp sa 14. – 17. júla v areáli Svätyne našej 
Panej z Máriapócsa v Burtone v Ohiu zú-
častnili rodiny spolu s vladykom Milanom 
Lachom SJ. Tábor pre mládež Rally 30. júna 
– 3. júla na Univerzite Mount St. Mary‘s 
v Emmitsburgu zjednotil mladých v modlit-
be a aktivitách, ktoré obohatila prednáška 
šampióna Matta Birka či návšteva monastiera 
sestier baziliánok v Unione. (TC) 

UKRAJINA/ŤAČEVO g Na Púť národov 
a národností putovali 23. júla do Ťačeva ve-
riaci Mukačevskej eparchie a jej hostia spolu 
s vladykom Nilom Lučšakom OFM. Hosťom 
bol rímskokatolícky biskup Nikola Lučok 
OP, ktorý sa počas dňa prihovoril v katechéze 
a počas svätej liturgie v homílii. Poukázal 
na šťastie, ktoré je stavom jednoty duše s Bo-
hom, a preto je dôležité, aby nám utrpenie 
nezobralo práve túto jednotu. (TC)
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Po Národných stretnutiach mládeže R13 v Ružomberku, P15 
v Poprade a P18 v Prešove sa od 28. do 31. júla mladými 
zaplnila Mestská športová hala v Trenčíne a mesto Trenčín 
na Národnom stretnutí mládeže T22, ktoré sa nieslo v duchu 
verša „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa“ (Lk 1, 39). 
Stretnutiu predchádzala celoročná duchovná príprava 
Výšiny pozostávajúca zo siedmich katechéz motivovaných 
siedmimi biblickými vrchmi. Aj celý program T22 bol zame-
raný na cestu, výšiny a odvahu stúpať vyššie a vyššie. 

PrVý dEŇ – VStaŇ!
Úvodným programom 
T22 boli príhovory hostí 
a otvárací ceremoniál Vstaň! 
s motívom príbehu o naim-

skom mládencovi. Medzi účinkujúcimi sa 
predstavili viacerí taneční a akrobatickí 
umelci, speváčka Sima Magušinová i Len-
ka Balleková, ktorá predstavila sandpain-
ting (maľovanie pieskom). Nasledovala 
otváracia svätá omša, ktorú celebroval 
nitriansky biskup Viliam Judák, keďže 
Trenčín patrí do Nitrianskej diecézy. 
„Ďakujem za námahu a dobrú vôľu, že ste 
prišli a odpovedali na tichý hlas pozvania 
od nášho Pána,“ povedal vo svojom prí-
hovore. Svätú omšu koncelebrovali spolu 

s viacerými arcibiskupmi a biskupmi de-
siatky kňazov. Nechýbal ani vladyka Peter 
Rusnák, bratislavský biskup a apoštolský 
administrátor sede vacante Prešovskej 
archieparchie, a hosť z Českej republiky, 
predseda Rady pre mládež Českej konfe-
rencie biskupov Mons. Pavel Posád. Svätá 
omša bola sprevádzaná zborom Rodiny 
Panny Márie. 

Vo večerných hodinách sa účastníci presu-
nuli na sedem rôznych miest Trenčína in-
špirovaných siedmimi vrchmi duchovnej 
prípravy Výšiny, kde pre nich bolo pripra-
vených sedem foriem modlitby. Na Hore 
pokušenia v piaristickom Kostole sv. Fran-
tiška Xaverského sa modlili liturgiu hodín 

s rehoľníkmi. Na hore Tábor vo farskom 
Kostole Narodenia Panny Márie sa stíšili 
v adorácii pred Nasvätejšou sviatosťou 
oltárnou, na Golgote v evanjelickom 
kostole zaznela meditatívna modlitba 
Taizé. Na Ain Karem v kláštornom kostole 
Notre-Dame sa niesla modlitba ruženca 
s rozjímaniami. Najmenšia Kaplnka sv. 
Anny, ktorá predstavovala vrch Morja, 
sa zahalila do modlitby tichej adorácie. 
Najväčší záujem bol o modlitbu chvál 
s projektom Godzone v átriu pod Mest-
skou vežou, ktorá predstavovala Karmel. 
Nechýbal vrch Sinaj s večierňou v grécko-
katolíckom Chráme sv. Cyrila a Metoda. 
Večiereň slávil a mladým sa prihovoril 
vladyka Peter Rusnák. Nedávno posvätená 
cerkev nestačila na kapacitu účastníkov, 
a tak množstvo z nich stálo vonku. Mladí 
ľudia doslova premodlili mesto Trenčín 
a zanechali tu stopu. Modlili sa za všet-
kých mladých na Slovensku. 

drUHý dEŇ – VStaŇ, 
POVOLÁVam Ťa!

Duša človeka rastie, keď 
ju človek kŕmi. Nielen 
modlitbou, ale aj štúdiom 
a poznávaním pravdy a krásy. 

To je dôvod, prečo sa druhý deň začal 
modlitbou a katechézou, v ktorej mladí 
objavovali krásy vlastnej eparchie/diecézy. 
V desiatich vybraných chrámoch Trenčína 
a v jednej hale sa stretli s ostatnými členmi 
svojej eparchie/diecézy. Gréckokatolíci sa 
stretli v Chráme sv. Cyrila a Metoda s vla-
dykom Petrom a arcibiskupom Cyrilom 
Vasiľom SJ, košickým eparchom. Nechý-
bala modlitba tretej hodinky, svedectvo 
o mladom zosnulom otcovi Jozefovi 
Šašalovi, krátke videá, beseda s biskupmi 
o povolaní, spev a hudba mládežníckej 
kapely. Toto stretnutie pripomínalo Kvetné 
víkendy a nieslo sa v duchu citátu „Vstaň 
a stoj na nohách. Ustanovím ťa za svedka 
toho, čo si videl...“ (porov. Sk 26, 16), zame-
ranom na povolanie sv. Pavla. Doobedie 

NÁRODNÉ STRETNUTIE 
mLÁdEŽE t22
» narodnestretnutiemladeze.sk, Tatiana CMORIAKOVÁ
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FB narodnestretnutiem
ladeze.sk 

Bohoslovci počas liturgie v Trenčíne

zakončili svätou Liturgiou sv. Jána Zlato-
ústeho, ktorú slávil vladyka Peter spolu 
s vladykom Cyrilom, množstvom arcibis-
kupov, biskupov a kňazov latinského i by-
zantského obradu. V homílii vladyka Peter 
povedal: „Kristus sa chce s tebou rozprávať 
o tebe, o tvojom živote, má záujem o teba, 
ako žiješ, čo robíš, nad čím rozmýšľaš, aké 
sú tvoje túžby, kam smeruješ.“ Vysvetlil, že 
návrat sa vždy začína tak, že vstaneme. Je-
žiš Kristus chce, aby sme v ňom spočinuli 
a s každým človekom má špeciálny plán – 
plán Božej lásky. Spevom liturgiu sprevá-
dzali seminaristi z Kňazského seminára bl. 
Petra Pavla Gojdiča v Prešove. 
Na Popoludní angažovanosti a tvorivosti 
mladí strávili čas pri tvorivých worksho-
poch alebo v službe v rôznych inštitúciách 
sídliacich v Trenčíne. Angažovať sa mohli 
na workshope Svetlo v tme, zameranom 
na zrakovo postihnutých ľudí, pri dob-
rovoľníckej činnosti pre Mary´s Meals, 
pri službe v hospici milosrdných sestier 
či voľnočasových aktivitách s rómskou 
komunitou. Mladí sa mohli zapojiť do po-
moci pri údržbe a upratovaní interiéru 
a exteriéru Cirkevnej materskej školy bl. 
Tarzície, ktorú vedú sestry služobnice 
Nepoškvrnenej Panny Márie. V segmente 
„tvorivosti“ stojí za zmienku workshop 
s Danielom Hevierom Tvorivosť - pod-
mienka prežitia, Tanec ako modlitba 
s rehoľníčkami či News race s prípravou 
netradičných reportáží s TV Lux. Piatkový 
večer strávili účastníci T22 v športovej 
hale, kde prebehla netradičná krížová 
cesta, v ktorej sa premietali živé spomien-
ky Krista. Krížovú cestu viedol pomocný 
košický biskup Marek Forgáč a sprevádza-
la ho tvorivá skupina Poetica Musica. Celá 
krížová cesta bola aj tanečne znázornená 
vďaka tanečnému divadlu ATak. 

trEtÍ dEŇ – VStaŇ a cHOĎ! 
Deň sa začal opäť modlit-
bou a katechézou na tému 
dňa Vstaň a choď! Svojimi 
slovami sa mladým priho-

voril biskup Ján Kuboš i vladyka Cyril 
Vasiľ SJ, ktorý povedal: „Všetci hľadáme 
svoj dom, kde sa budeme cítiť bezpečne 
a dobre. Hovoríme mu nebo...“ a po-
kračoval: „Nie sme osamelí pútnici, ale 
sme súčasťou veľkej Božej karavány.“ 
Nasledovalo duchovno-umelecké pono-
renie do životov blahoslavenej Zdenky 
Schelingovej, Božieho služobníka biskupa 
Jána Vojtaššáka, prenasledovaného laika 
Silvestra Krčméryho. Predstavili sa aj ta-

nečné divadlo ATak, Zuzana Eperješiová, 
Jana Zubajová a ďalší umelci. Nechýbalo 
svedectvo dvoch rehoľných sestier. Svätú 
omšu na poludnie celebroval žilinský 
biskup Tomáš Galis a kazateľom bol 
pomocný bratislavský biskup Jozef Haľko, 
ktorý povedal: „Voliť nebo v správnej 
chvíli je nevyhnutnou podmienkou, aby 
sme po tejto zemi kráčali správnym spô-
sobom... Všeličo sa mení, ale je tu čosi, čo 
sa nemení – Ježiš Kristus.“ 

Každý mladý raz bude stáť pred voľbou 
životného povolania. Preto popoludňajší 
program s názvom Expo povolaní priblížil 
cesty povolania. Rehoľníci, sekulárne 
inštitúty, kňazské semináre či prorodinné 
hnutia predstavili kreatívnym spôsobom 
svoje fungovanie. Sestry františkánky 
plietli náramky, redemptoristi ponúkali 
buchty a desiatky ďalších rehoľníkov 
ponúkli rôzne aktivity, darčeky či prezen-
táciu svojich spoločenstiev. Svoj stánok 
s aktivitami ponúkli aj sestry baziliánky, 
sestry služobnice a seminaristi z kňaz-
ského seminára v Prešove. Nechýbali 
tance, piesne, kalčeto, stena modlitby. 
Mladí mali jedinečnú príležitosť zistiť, 
aké sú farby habitov jednotlivých reholí 
😊. Deň zakončila modlitba spoločnej 
adorácie na tému Velebí moja duša Pána 
o Márii, ktorá sa vydala na cestu, aby nám 
priniesla ten najvzácnejší dar, a o našich 
srdciach obklopených hornatým krajom, 
ktoré preto potrebujú skúsenú sprievod-
kyňu. Počas adorácie sa prihovoril košic-
ký arcibiskup metropolita Bernard Bober. 

ŠtVrtý dEŇ – VStaŇ 
a OSLaVUJ!

Posledný deň stretnutia 
mládeže prebehol na zná-
mom pútnickom mieste 
Skalka pri Trenčíne, spo-

jenom so svätými Andrejom-Svoradom 
a Beňadikom, ktorí žili v tomto kláštore. 
Na pešej púti na Skalku spolu s niektorými 
biskupmi mohli mladí premýšľať nad tým, 

čo v nich tento spoločný čas zanechal, čo 
si odnášajú a čo chcú ďalej šíriť vo svojich 
domovoch. Cieľom púte bolo ísť po sto-
pách Márie. Na ceste boli pre účastníkov 
stanovištia s rôznymi úlohami, napríklad 
možnosť zatancovať si do rytmu bubnov 
vďaka bubnovej show Batida alebo prejsť 
istý úsek v tichu. Záverečnú svätú omšu 
celebroval bratislavský arcibiskup metro-
polita Stanislav Zvolenský a kazateľom bol 
nitriansky pomocný biskup Peter Beňo, 
ktorý pripomenul život sv. Andreja-Svora-
da a Beňadika. Svätú omšu koncelebroval 
aj vladyka Cyril, ktorý šiel medzi pútnikmi 
z Trenčína na Skalku. 

Organizátorom bola Katolícka cirkev 
na Slovensku, mesto Trenčín a Tren-
čiansky samosprávny kraj. Národné 
stretnutie mládeže zanechalo v meste 
Trenčín symbolicky svoju stopu a vstúpilo 
prakticky do jeho dejín. Bolo aj prípravou 
na Svetové dni mládeže so Svätým Otcom 
v portugalskom Lisabone v roku 2023.
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POSVIACKA CHRÁMU SV. CYRILA A METODA V TRENČÍNE
TRENČÍN g Do dejín Bratislavskej 
eparchie a trenčianskej farnosti sa 
zapíše zlatými písmenami 9. júl, keďže 
v tento deň bol posvätený prvý novopo-
stavený chrám eparchie, zasvätený sv. 
Cyrilovi a Metodovi. Obrad posviacky 
viedol bratislavský eparcha vladyka 
Peter Rusnák. Spoluslúžili košický 
eparcha arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, chargé 
d´affaires Apoštolskej nunciatúry v SR 
Andrij Jevčuk, otec Marko Durlák 
z Kongregácie pre východné cirkvi, ďalší 
kňazi oboch obradov a diakoni. Obrad 
posviacky sa konal pred archijerejskou 

svätou liturgiou a skladal sa z úkonov 
plných symboliky a modlitieb. Hlavnou 
časťou bolo posvätenie prestola, ktoré 
je obrazom uloženia Krista do hrobu. 
Nasledovalo okiadzanie celého chrámu, 
pokropenie stien svätenou vodou, ich 
pomazanie myrom a sprievod so svieca-
mi po ostatky piatich svätých do kláš-
torného kostola Notre-Dame. Tie boli 
prenesené do nového chrámu a vložené 
do prestola, aby bol posvätený aj ich 
príhovorom. Vladyka Peter v homílii 
povedal príbeh o zámožnom človeku 
a chudobnej žene. Obaja svojím spô-

sobom pomohli pri budovaní chrámu 
a Boh to ocenil. Na záver liturgie vladyka 
udelil právo nosiť zlatý kríž s ozdobami 
miestnemu farárovi Igorovi Cingeľovi 
za jeho horlivú pastoračnú činnosť. 
Udelil aj bronzovú, striebornú a zlatú 
eparchiálnu medailu siedmim farníkom 
za ich obetavú službu pri rea lizácii stav-
by. Otec Igor vyjadril vďaku primátorovi 
Richardovi Rybníčkovi, Rímskokatolíc-
kej cirkvi, jej biskupom a kňazom za ich 
dlhoročnú pomoc. V nedeľu 10. júla sa 
v chráme slávila odpustová slávnosť. 
(Stanislav Gábor)

BRATSKÁ 
NÁVŠTEVA 
VLADYKOV
KOŠICE g Bratislavský eparcha 
a apoštolský administrátor sede 
vacante Prešovskej archieparchie 
vladyka Peter Rusnák navštívil 7. júla 
pravoslávneho michalovsko-ko-
šického arcibiskupa vladyku Juraja 
Stránskeho. Ich stretnutie sa začalo 
v pravoslávnej košickej katedrále 
a pokračovalo v pastoračnom centre 
Pravoslávnej cirkvi v Košiciach. Nieslo 
sa v bratskej a priateľskej atmosfére. 
Vladykovia sa podelili o svoju skúse-
nosť vo viere a rozprávali sa aj o situá-
cii v súvislosti s vojnou na Ukrajine, 
s ochorením covid a o pastorácii 
v kontexte týchto a iných okolností, 
ktoré sú prítomné v našej spoločnosti. 
Ako obaja zhodne konštatovali, takéto 
osobné neformálne stretnutia sú 
jednou z najlepších ciest k vzájomné-
mu porozumeniu, hľadaniu možností 
spolupráce a k vydávaniu svedectva. 
(ISPA) 

LEVOČSKÁ PÚŤ
LEVOČA g Mottom tohtoročnej púte na Mariánsku horu v Levoči bolo od 2. do 3. júla „Ro-
dinná láska: povolanie a cesta svätosti“ v nadväznosti na 10. svetové stretnutie rodín v Ríme. 
Tematicky bola zameraná na manželstvo a rodinu. Na samotný rímskokatolícky sviatok 
Navštívenia Panny Márie a gréckokatolícky sviatok Uloženia úctyhodného rúcha Presvätej 
Bohorodičky v Blachernách bola v programe púte aj svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Peter 
Rusnák s tematickou kázňou „Rodina žije z odpustenia“. V nedeľu ráno slávil na Mariánskej 
hore svätú liturgiu popradský protopresbyter otec Matúš Nastišin, ktorý sa vo svojej kázni 
„Odovzdať dar viery deťom“ prihovoril slovami spomienok na starých ľudí ako na studnicu 
múdrosti a dar skúseností, od ktorých by sme mali veľa čerpať. Zároveň bola v levočskom far-
skom chráme slúžená liturgia s archijerejom pre farníkov, na ktorej sa zúčastnil vladyka Peter 
Rusnák. Hlavnú svätú omšu, slávenú košickým arcibiskupom metropolitom Mons. Bernar-
dom Boberom, koncelebroval aj vladyka Peter a otec Vladimír Tomko, niekdajší protosynkel 
Košickej eparchie. (Kamil Oravec) 
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SIGORD g Prvé stretnutie desaťmesačného 
kurzu montessoriovskej pedagogiky, určeného 
rómskym i nerómskym sociálnych pracov-
níkom, pedagógom pracujúcim s rómskymi 
deťmi a rómskym ženám, prebehlo 1. a 2. júla 
v centre Savore na Sigorde pri Prešove. Kurz 
navštevuje sedem účastníkov a je organizova-
ný Inovačným partnerským centrom. Montes-
soriovská pedagogika bola vyvinutá na deťoch 
so špeciálnymi potrebami. (I. Németová) 

BRATISLAVA g Nový dokumentárny film 
Konštantínov tajný kód odvysielala RTVS 
na Dvojke v premiére 5. júla. Film nakrútený 
vo viacerých krajinách (Bulharsko, Česká 
republika, Chorvátsko, Severné Macedónsko, 
Slovensko, Srbsko, Taliansko, Ukrajina) odkryl 
tisíc rokov zamlčiavané dejinné poslanie Slo-
vákov a Slovanov vôbec, majstrovsky zašifrova-
né v Proglase. Vo filme si zahrali aj otec Martin 
Mráz a otec Adam Mackovjak a účinkoval 
v ňom aj vladyka Cyril Vasiľ SJ. (S. Čačko) 

KOŠICE g Denné centrum Košickej epar-
chie usporiadalo od 11. do 15. júla týždenný 
denný tábor pre odídencov z Ukrajiny, ktorý 
sa niesol v duchu vzájomného spoznávania sa 
a poznávania Slovenska. Matky s deťmi nav-
štívili Ľubovniansky hrad, pútnické miesta 
Litmanovú a Klokočov, Zemplínsku šíravu, 
Alpínku, premonštrátsky kostol v Jasove a Ja-
sovskú jaskyňu, cerkev v Poprade a Vysoké 
Tatry. (A. Gerberyová) 

FARSKÝ TÁBOR V HERĽANOCH
HERĽANY g Nosnou témou detského tábora farnosti Košice-Staré mesto 
4. – 8. júla v Herľanoch bolo Mária sa vydala na cestu, čo umožnilo účastní-
kom putovať s Máriou výšinami. Keďže tábor tematicky nadviazal na duchovú 
prípravu T22 Výšiny, deti sa rozdelili do siedmich skupín podľa výšin a každý 
deň spoznávali pútnické miesta Slovenska. V pondelok to bol Klokočov a jeho 
ikona Bohorodičky s večerným zábavným programom zameraným na spozna-
nie sa. V utorok duchom putovali do Ľutiny a celý deň mali možnosť v skupin-
kách si porovnávať sily v aktivite Pustovníci i vo futbalovom turnaji Herľany 
Champions. Streda sa niesla v duchu Levoče. Účastníci si mali možnosť 
zmerať sily v žetónovom behu, absolvovať krátke putovanie a v noci ich prišla 
postrašiť Levočská biela pani. Vo štvrtok sa vydali do Litmanovej a v rámci 
hesla Radosť rozdávaním rastie si v skupinkách vyrobili darčeky. Nechýbala 
opekačka, loptové hry, tanec či frisbee. V piatok putovali ku katedrále v Koši-
ciach, ďalšiemu mariánskemu pútnickému miestu. (Rastislav Pintér)
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PÚŤ 
PO KLENOTOCH 
ARCHIEPARCHIE
SVIT g Po minuloročnom úspechu sa 
veriaci farnosti Svit 9. júla opäť vybrali 
po stopách histórie Gréckokatolíckej cir-
kvi, keď spolu so správcom farnosti Marti-
nom Snakom navštívili viaceré drevené 
chrámy, tentoraz v Bardejovskom okrese: 
Chrám sv. Kozmu a Damiána v Lukove-
Venécii, Chrám sv. archanjela Michala vo 
Fričke, kde sa mohli vyspovedať a spoloč-
ne slávili svätú liturgiu, na ktorej homíliu 
predniesol novokňaz Jakub Jurčišin 
zo Svitu. Navštívili aj rímskokatolícky 
Kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove 
a Chrám sv. Lukáša v Krivom. Nechýbala 
návšteva historického námestia Bardejo-
va. Vo všetkých chrámoch mohli veriaci 
cítiť živú históriu našej viery. Na záver 
farského výletu všetci účastníci dostali 
novokňazské požehnanie. Tento deň bol 
pre farnosť ďalším impulzom k rozvoju 
duchovného života. (Martin Snak) 

STRIEBRO PRE 
VRANOVSKÝCH 
ZBORISTOV
PRAHA g Gréckokatolícky chrá-
mový zbor bl. Pavla Petra Gojdiča 
z Vranova nad Topľou-Čemerného 
sa 7. – 10. júla zúčastnil na me-
dzinárodnom súťažnom festivale 
Musica orbis Prague festival v Prahe. 
Domov si priniesol striebro a špe-
ciálnu cenu poroty za uchovávanie 
tradícií. V programe festivalu boli 
okrem súťaže aj vzdelávacie aktivity, 
workshopy, koncerty, exkurzie, 
plavba po Vltave a ochutnávka čes-

kej kuchyne. Zbor mal prvý koncert v Kostole u Salvátora. Workshop s nemeckým dirigen-
tom Christianom Bährensom obohatil zboristov o nové skladby. Na Staromestskej radnici 
účastníkov festivalu prijal prvý predseda senátu Parlamentu ČR Jiří Růžička. Otvárací 
koncert sa konal v priestoroch Valdštejnského paláca, kde sa predstavili všetky zúčastnené 
zbory z Česka, Slovenska, Litvy a Belgicka. Sobotňajší program obohatil workshop s Kingou 
Litowskou, ktorá ukázala spevákom nové spevácke techniky. Popoludní sa v Kostole sv. Ši-
mona a Júdu konala oficiálna súťaž. V nedeľu sa všetci zúčastnili na svätej omši v Katedrále 
sv. Víta, ktorú slávil pomocný pražský biskup Václav Malý. Pri omši zazneli staroslovienske 
skladby v podaní vranovského zboru. (Dana Kohanová) 
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 PREŠOV g Pešia púť bl. Pavla Petra 
Gojdiča z Ruských Peklian do Prešova sa 
začala 15. júla v miestnom Chráme Ochrany 
Presvätej Bohorodičky svätou liturgiou, ktorú 
slávil otec Marek Kolesár. V Radaticiach sa 
v Chráme sv. Martina pútnici modlili Mole-
ben k Božskému Srdcu. Zastavili sa na Kvaš-
nej vode, Malkovskej hôrke a prešovskej 
Kalvárii, kde sa pomodlili Korunku Božieho 
milosrdenstva. V Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
sa modlili Moleben k blaženému vladykovi 
Gojdičovi. Cestou si po častiach pripomínali 
jeho životopis. (gojdic.zoe.sk) 

HABURA, ČERTIŽNÉ g Veriaci z farnosti 
Čertižné a Habura sa 17. júla stretli pri Kapln-
ke bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča 
spolu so svojimi duchovnými otcami Duša-
nom Chapčákom a Metodom Zorvanom pri 
spoločnej modlitbe. Iniciátorom jej výstavby 
bol Dušan Vladyka. Kaplnka medzi obcami 
bola posvätená v roku 2012. (D. Chapčák)

MALÝ LIPNÍK g Po viacročnej komplexnej 
rekonštrukcii interiéru Chrámu sv. Kozmu 
a Damiána v Malom Lipníku a pri príležitosti 
jeho posviacky navštívil 17. júla túto far-
nosť vladyka Peter Rusnák. Pred začiatkom 
archijerejskej svätej liturgie posvätil nový 
prestol, žertveník, obnovený ikonostas, nové 
lavice a obnovené maľby. V homílii upriamil 
pozornosť na dôležitosť odpúšťania v živo-
te kresťana. Na záver slávnosti sa vladyka 
poďakoval veriacim za lásku k svojej Cirkvi, 
ktorej dôkazom je aj obnovenie chrámu. (M. 
Terkanič)

JUSKOVA VOĽA g Na stretnutie mládeže 
v centre Bárka v Juskovej Voli zavítal 19. júla 
aj vladyka Peter Rusnák, ktorý sa stretol 
s účastníkmi turnusu pre dvanásť až štrnásť-
ročných s názvom Svetlo pre svet. Mladým 
sa prihovoril v homílii pri svätej liturgii 
a povzbudil ich, aby uverili láske Ježiša 
Krista. Mladých na tomto turnuse sprevá-
dzali animátori Samuel Šimko a Nikoleta 
Ratvajová spolu s kňazmi Erikom Hrabčákom 
a Lukášom Kirešom. (M. Jančišinová)

KEŽMAROK g Zriadenie novej farnosti 
v Kežmarku oznámil veriacim vladyka Peter 
Rusnák pri svätej liturgii, ktorú slávil 20. júla 
v Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky 
v Kežmarku. Pôvodne bol Kežmarok filiálkou 
farnosti Ľubica, ktorú spravoval otec Marián 
Sterančák. Spravovaním novej farnosti bol 
poverený otec Dominik Petrík. (FB Prešov-
skej archieparchie) 

BRATISLAVA g Ľudia s červenými trič-
kami zaplnili v sobotu 23. júla priestor pri 
Katedrále sv. Martina v Bratislave. Priaznivci 
rodiny sa zhromaždili na pochode Hrdí 

POSVIACKA ZVONA 
A POSTRIŽENIJE
VEĽKÉ KAPUŠANY g Požehnanie zvona so zvonicou a udelenie postriženija 
bohoslovcovi z farnosti Kráľovský Chlmec Danielovi Dévaldovi boli súčasťou 
eparchiálnej odpustovej slávnosti Maďarského protopresbyteriátu 11. júla, 
v Nedeľu otcov prvých šiestich všeobecných snemov, v Chráme bl. hieromuče-
níka Pavla Petra Gojdiča vo Veľkých Kapušanoch. Samotný obrad postriženija 
vykonal košický eparcha arcibiskup Cyril Vasiľ SJ pred archijerejskou svätou 
liturgiou, ktorú slávil s kňazstvom protopresbyteriátu. V homílii poznamenal, 
že život blaženého vladyku Gojdiča bol aj v tých najkritickejších situáciách 
poznačený láskou prichádzajúcou od Boha, a to aj voči jeho neprajníkom. 
Homíliu do maďarčiny prekladal dekan Maďarského protopresbyteriátu 
otec Jozef Vaszily. Po svätej liturgii a požehnaní zvona bol zvon postavený 
do služby zvonením vladyku Cyrila. Odpustová slávnosť sa začala už v sobotu 
večer svätou liturgiou, ktorú slávil emeritný košický biskup Milan Chautur 
CSsR spolu s archimandritom Jaroslavom Lajčiakom a farárom farnosti Veľké 
Kapušany otcom Barnabášom Ivánom. (TSKE) 

DOBRODRUŽSTVO SO SV. PAVLOM 
SVIDNÍK g Tábor pre deti a mládež protopresbyteirátu Svidník sa usku-
točnil 12. –14. júla v areáli Cirkevnej základnej školy sv. Juraja vo Svidníku. 
Jeho cieľom bolo priblížiť účastníkom najdôležitejšie momenty zo života sv. 
apoštola Pavla, teda jeho obrátenie, povolanie nasledovať Ježiša a evanjelizač-
nú činnosť. Počas troch dní si účastníci, ako aj tím animátorov mohli vypočuť 
niekoľko krátkych zamyslení k jednotlivým témam, ktoré boli sprevádzané 
osobnými svedectvami animátorov. Nechýbal ani program bohatý na hry, 
šport a aktivity v skupinách. Účastníci zažili opekačku, prespávanie v stanoch 
a zábavno-súťažný večerný program. K špecialite tábora patrila pizza párty, 
teda čas, keď si deti mohli pripraviť pizzu podľa svojej chuti. Mládež tak 
mohla v úvode prázdnin zažiť príjemné dva dni, ktoré ich obohatili na tele 
i na duši. (Martin Grošík)

archív školy
TSKE
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na rodinu už po desiatykrát. Mottom tohto 
ročníka bolo „Rodina – odvaha, sloboda, 
láska“. Poslaním akcie bolo rozšíriť na Slo-
vensku radosť z tradičnej rodiny a manžels-
tva. (TK KBS)

PRIEVIDZA g Na odpustovú slávnosť 
k sviatku sv. sedmopočetníkov zavítal 24. júla 
do farnosti Prievidza bratislavský eparcha 
Peter Rusnák, ktorý slávil archijerejskú 
svätú liturgiu. Po nej nasledovalo myrovanie 
a sprievod okolo chrámu s čítaním štyroch 
evanjelií. (J. Durkot)

BRATISLAVA g Jubilejná 30. spomienka 
na sv. Gorazda v Bratislave sa 27. júla začala 
svätou liturgiou, ktorú slávil otec protosyn-
kel Vladimír Skyba v Katedrále Povýšenia sv. 
Kríža. Po liturgii sa prítomným prihovorili 
predseda Matice slovenskej Marián Gešper 
a predseda Spoločnosti sv. Gorazda Miroslav 
Holečko. V poetickom pásme Pochvala sv. 
Gorazdovi vystúpil Michal Chuda, Ľubor 
Hallan a otec Rastislav Čižik. Záver spomien-
ky patril stretnutiu pri čaši vína. (grkatba.sk) 

PREŠOV g Bývalých študentov a spolu-
žiakov Gréckokatolíckej teologickej fakulty 
PU v Prešove privítal 29. júla na pôde školy 
dekan fakulty otec Peter Šturák. Stretli sa 
po jedenadvadsiatich rokoch. Spomienky 
na študentské časy všetkých potešili a pozor-
nému oku neunikli ani zmeny, ktoré sa udiali 
na fakulte za toľké roky. Spoločné zdieľanie 
zážitkov zo života upevnilo kamarátske vzťa-
hy medzi bývalými spolužiakmi aj násled-
ným posedením v reštaurácii. (T. Pšaková)

TÁBOR SI VÝNIMOČNÝ
BOJNIČKY g Deti z trnavskej Farnosti sv. Lukáša sa koncom júla pod 
vedením svojho duchovného otca Mariána Sabola a jeho manželky Zuzany 
stretli na detskom farskom tábore v Diecéznom centre pre mládež Trnavskej 
arcidiecézy Archa v Bojničkách. Témou tábora bolo motto Si výnimočný podľa 
rovnomennej knihy Maxa Lucarda. Vyše dvadsať detí prežilo dni naplnené 
širokým spektrom voľnočasových aktivít ako spoločenské hry, stolný futbal 
či kvízy. Nechýbali športové aktivity na multifunkčnom ihrisku, súťaže, ako 
olympiáda v streľbe zo vzduchovky, prenášanie loptičky na lyžičke a mno-
hé iné. Deti zaujala aj návšteva planetária a vyhliadková túra ponad mesto 
Hlohovec. V programe bola aj každodenná modlitba a svätá liturgia v kapln-
ke diecézneho centra sprevádzaná spevom mládežníckych piesní a hrou 
na klavíri, gitare, bubienkoch či ukulele. Organizátori vyjadrili poďakovanie 
animátorom Marte McCauleyovej a Andrejovi Proksovi za ich maximálne 
animátorské nasadenie, ako aj rodičom za materiálnu pomoc a spoluprácu. 
(Marián a Zuzana Sabolovci)
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Zuzana Sabolová

navzájom; milovať nepriateľa; zjednocovať sa s bra-
tom/sestrou; milovať konkrétnym skutkom. Kocku 
lásky darovala Chiara Lubichová deťom a mládeži 
Hnutia fokoláre. Potom sa rozbehli za svojimi animá-
tormi a my dospelí sme preberali krátke duchovné 
zamyslenia o spiritualite jednoty a zdieľali sme skú-
senosti, ako nás v konkrétnych situáciách Boh viedol 
k láske. Skončili sme svätou omšou a poobede sme 
navštívili kultúrne, historické a prírodné krásy okolia 
Starej Ľubovne podľa osobného výberu. Bohu vďaka 
za povzbudenie vo viere a láske! (Terézia Lenczová)
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PONdELOK
22. august
Mučeník Agatonik a spol. 
... videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako 
holubica zostupoval na neho. (Mk 1, 10)
Pravý a hlboký duchovný život potrebuje 
byť živený dôležitou skúsenosťou zmiere-
nia. Milovať Boha a milovať blížnych začí-
name, keď sme s nimi v mieri. Hnev, nená-
visť, neodpustenie sú časté javy i v živote 
mnohých kresťanov. Dosvedčujú napätie 
pretrvávajúce v týchto vzťahoch. Apoštol 
Pavol píše o službe zmierenia, ktorú dostali 
apoštoli. Sám sa stavia do úlohy prosiaceho 
a prosí o zmierenie s Bohom. Tento Boh sa 
stotožnil s každým človekom. Zmieriť sa 
s ním znamená žiť v mieri s blížnymi. Nech 
k tomu smeruje i náš duchovný život.
Liturgia: 2 Kor 5, 10 – 15, zač. 179; Mk 1, 9 
– 15, zač. 2; predobraz. antif. a blaženstvá; 
menl. časti zo sviatku Zosnutia (HS: 410; 
PZ: 393; HP: 426 )

UtOrOK
23. august
Zakončenie sviatku Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky
Zmierte sa s Bohom! (2 Kor 5, 20b)
Pravý a hlboký duchovný život potrebuje 
byť živený dôležitou skúsenosťou zmie-
renia. Milovať Boha a milovať blížnych 
začíname, keď sme s nimi v mieri. Hnev, 
nenávisť, neodpustenie sú časté javy 
i v živote mnohých kresťanov. Dosvedčujú 
napätie pretrvávajúce v týchto vzťahoch. 
Apoštol Pavol píše o službe zmierenia, 
ktorú dostali apoštoli. Sám sa stavia 
do úlohy prosiaceho a prosí o zmierenie sa 
s Bohom. Tento Boh sa stotožnil s každým 
človekom. Zmieriť sa s ním znamená žiť 
v mieri s blížnymi. Nech k tomu smeruje 
i náš duchovný život.
Liturgia: 2 Kor 5, 15 – 21, zač. 180; Mk 1, 
16 – 22, zač. 3; menl. časti ako 22. augusta 
(HS: 410; PZ: 393; HP: 426 )

StrEda
24. august
Hieromučeník Eutychés
Nie v nás máte málo miesta, ale vo svo-
jom srdci máte málo miesta. (2 Kor 6, 12)
Niekedy sa dostávame do stiesnených 
podmienok. Ide o priestor, ktorý je 
nedostatočný na vykonanie určitých 
aktivít, a tak ho treba rozšíriť. Božie slovo 
hovorí o takých podmienkach v ľudskom 
srdci. Keď máme málo miesta v srdci 
a potrebujeme ho rozšíriť. Niekedy 
môžeme nájsť veľa miesta pre seba v srdci 
iného človeka, a málo miesta vo vlastnom 
srdci pre seba a iných ľudí. Milovať 
blížneho máme ako seba samého. Mať 

miesto na lásku k iným znamená mať 
ho i na lásku k sebe. Nemajme stiesnené 
srdce natoľko, aby v ňom chýbala láska.
Liturgia: 2 Kor 6, 11 – 16, zač. 182; Mk 1, 
23 – 28, zač. 4; každodenné antifóny, menl. 
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠtVrtOK
25. august
Hieromučeník Metod, michalovský 
protoigumen
Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď 
mu povedali o nej. (Mk 1, 30)
Bývame konfrontovaní s prosbou o mod-
litbu za uzdravenie niekoho. Je povzbude-
ním, ak nájdeme srdcia, ktoré chcú klopať 
modlitbami za uzdravenie na dvere Ježišo-
vej ambulancie. V Šimonovom dome ležala 
v horúčkach jeho svokra. Keď doň vstúpil 
Ježiš s Jakubom a Jánom, evanjelista Marek 
píše, že hneď mu o nej povedali. Nepíše sa, 
kto to povedal. Podľa mňa to boli Ján a Ja-
kub, kto sa prihovoril za uzdravenie chorej. 
Stávajme sa orodovníkmi za tých, ktorí sa 
trápia pre bolesti tela či duše, aby na náš 
príhovor prichádzala pre nich úľava.
Liturgia: 2 Kor 7, 1 – 10a, zač. 183; Mk 1, 
29 – 35, zač. 5 (radové); 2 Tim 1, 8 – 18, zač. 
291; Mk 8, 34b – 9, 1, zač. 37 (hieromuče-
níkovi); predobraz. antif. a blažen.; menl. 
časti hieromučeníkovi Metodovi (HS: 414; 
PZ: 397; HP: 430)

PiatOK
26. august
Mučeníci Adrián a Natália
Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým 
je ženích s nimi? (Mk 2, 19)
Prvý zázrak, ktorý Ježiš urobil, sa stal 
na svadbe. Premenil tam vodu na víno, 
ktoré chýbalo ako dôležitá súčasť svadob-
nej hostiny. Keď seba vyhlásil za ženícha 
a učeníkov za svadobných hostí, naznačil 
tým, že kým je s nimi, pre ich život nebude 
potrebný pôst ani zdržanlivosť. Tie totiž 
znamenajú nedostatok a odriekanie si. 
Ježiš je tým, kto nepozná nedostatok. Pri 
nasýtení zástupov nazbierajú viac zvyškov 
jedla, ako ho mali na začiatku. Postiť sa 
budú až potom, keď Ježiš nebude s nimi 
a budú pociťovať rôzne nedostatky.
Liturgia: 2 Kor 7, 10 – 16, zač. 184; Mk 2, 18 
– 22, zač. 9; každodenné antif., menl. časti 
z piatka; zdržanlivosť od mäsa (HS: 159; 
PZ: 114; HP: 114)

SOBOta
27. august
Prepodobný otec Pimen
Čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, 
to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby 

zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik 
nevystatoval. (1 Kor 1, 28 – 29)
Samochvála smrdí. Napriek tomu sa radi 
chválime tým, čo sme dokázali a urobili. 
A nielen pred ľuďmi, ale aj pred Pánom. 
Niekedy sa dokonca chválime aj tým, 
koľko sa modlíme, postíme, slúžime Bohu. 
Apoštol Pavol pripomína, že naša chvála 
veľmi úzko súvisí s tým, čo sme neurobili 
my, ale čo spravil Pán. Chváliť sa v Pánovi 
znamená vidieť jeho ako autora každého 
skutku, ku ktorému nás povolal, vystrojil 
schopnosťami, obdaril dobrou silou 
a kondíciou na jeho vykonanie alebo iným 
potrebným vybavením. Ak sa chceme 
chváliť, tak len v Pánovi.
Liturgia: 1 Kor 1, 26 – 29, zač. 125; Mt 20, 
29 – 34, zač. 82 (radové); 2 Kor 8, 7 – 15, 
zač. 186; Mk 3, 6 – 12, zač. 11 (radové z pon-
delka); každodenné antif.; menl. časti zo 
soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEdEĽa
28. august
12. nedeľa po Päťdesiatnici 
Prepodobný Mojžiš Etiópsky
Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo 
máš, rozdaj chudobným a budeš mať 
poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma! 
(Mt 19, 21)
Snívame o dokonalom manželovi, 
manželke i dokonalom manželstve. Často 
sa však presviedčame o nedokonalosti 
toho druhého i nášho života. V príbehu 
o bohatom mladíkovi Ježiš ilustruje cestu 
k dokonalosti. Ak chceš byť dokonalý, 
predaj, čo máš, rozdaj chudobným, 
potom príď a nasleduj ma. Dokonalosť 
nespočíva len v rozdávaní toho, čo je 
moje, ale i v rozdávaní seba. Dokonalé 
manželstvo je to, kde sa obaja rozdávajú 
jeden druhému. Obaja bývajú chudobní 
na lásku toho druhého. No keď sa rozdá 
jeden, obohatí toho druhého láskou. Keď 
sa budú navzájom rozdávať obaja, stanú 
sa pokladom svojho manžela. Stačí tak 
málo, a predsa to býva veľmi ťažké. Mladík 
odišiel smutný, lebo mal veľa majetku, 
ale nedokázal ho predať ani rozdať. 
I naše manželstvo ostane smutné, ak 
sa nebudeme rozdávať jeden druhému. 
Schopnosť rozdávania sa potrebuje byť 
hlboko zakorenená vo vzťahu, aby sa azda 
rokmi nevytratila a nepriniesla zážitok 
manželstva chudobného na lásku. Nech 
naše manželstvá zažívajú práve toto 
bohatstvo. Nech nik netrpí ako chudobný 
na nedostatok lásky.
Liturgia: 1 Kor 15, 1 – 11, zač. 158; Mt 19, 16 – 
26, zač. 79; predobraz. antif. a blaženstvá; 
menlivé časti z 3. hlasu (HS: 145; PZ: 99; 
HP: 100)
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PONdELOK
29. august
Sťatie hlavy Jána Krstiteľa
To vstal z mŕtvych Ján, ktorého som dal 
sťať. (Mk 6, 16)
Je smutné, keď sa dedí zloba. Deti, ktoré 
páchajú zlé skutky svojich rodičov. Starý 
kráľ Herodes sa bál, že príde o kráľovstvo. 
Dal v Betleheme a na jeho okolí pozabíjať 
chlapcov do dvoch rokov. Dúfal, že sa zbaví 
novonarodeného židovského kráľa. Jeho 
syn Herodes mal na rukách krv Ježišovho 
predchodcu Jána Krstiteľa. Dúfal, že sa 
zbaví nepríjemného hlasu, ktorý mu 
vyčítal hriešny vzťah so švagrinou, a dal ho 
sťať. Jeho miesto zaujal Ježiš, ktorého sa 
nezbavil otec pri zabíjaní nevinných detí. 
Dvaja smutní hrdinovia v konaní zla.
Liturgia: Sk 13, 25 – 33a, zač. 33; Mk 6, 14 – 
30, zač. 24; predobraz. antif. a blaženstvá; 
menl. časti zo Sťatia; myrovanie; zdržanli-
vosť od mäsa (HS: 415; PZ: 399; HP: 432)

UtOrOK
30. august
Patriarchovia Alexander,  
Ján a Pavol Nový
Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli 
s ním a aby ich posielal kázať. (Mk 3, 14)
Na začiatku každej osobnosti stojí Boh. 
Udalosť, pri ktorej sa jeho dvanásti učeníci 
stali apoštolmi, hovorí o výlučnej Božej 
aktivite. Ježiš povolal k sebe tých, ktorých 
sám chcel. Spomedzi nich ustanovil Dva-
nástich. Napokon ich poslal kázať s mo-
cou, uzdravovať od zlých duchov. Povolal. 
Ustanovil. Poslal. Každý človek nasleduje 
túto schému. Každé povolanie pochádza 
z Božej dielne a jeho uskutočňovanie je 
výsledkom Božieho plánu s človekom. On 
nám dáva i vybavenosť konať to, k čomu 
nás povoláva a čím nás poveruje.
Liturgia: 2 Kor 8, 16 – 9, 5, zač. 187; Mk 3, 
13 – 19. zač. 12; každodenné antif.; menl. 
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

StrEda
31. august
Uloženie pásu Presvätej Bohorodičky
Je posadnutý Belzebulom a Mocou knie-
žaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov. 
(Mk 3, 22)
Nebezpečenstvom každého vzťahu je zlo-
myseľnosť. Ak si myslíme zle o druhom. 
Ak ho meriame mierou závisti, nenávisti, 
nelásky. Zlomyseľnosť je najväčším nepria-
teľom lásky. Dokazuje neprijatie človeka 
takého, aký je, a vytváranie falošného 
obrazu o ňom. Ježiš zažíval zlomyseľnosť 
od predstaviteľov Božieho ľudu. Ľud ho 
považoval za proroka a zákonníci za slu-
žobníka zlého ducha. Nemali ho radi, 

a preto znehodnocovali jeho identitu 
a poslanie. Ľahko dokážeme znehodnotiť 
človeka, ak ho budeme vykresľovať vo 
svojej zlomyseľnosti a nie v pravde.
Liturgia: 2 Kor 9, 12 – 10, 7, zač. 189; Mk 
3, 20 – 27, zač. 13 (radové); Hebr 9, 1 – 7, 
zač. 320; Lk 10, 38 – 42. 11, 27 – 28, zač. 54 
(Bohorodičke); predobraz. antif. a blažen-
stvá; menl. časti z Uloženia (HS: 417; 188; 
PZ: 400; HP: 433)

ŠtVrtOK
1. september
Začiatok cirkevného roka 
Prepodobný Simeon Stĺpnik
... za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších 
miestach... (1 Tim 2, 2)
Vo svätej liturgii sa modlíme aj za tých, 
ktorí spravujú našu krajinu. Ide o ľudí, 
ktorí nám vládnu. Úmyslom prosby 
za nich je, aby viedli krajinu k progresu 
a väčšiemu blahu. Je to odpoveď na požia-
davku Božieho slova. Apoštol Pavol vyzýva 
k liturgickej modlitbe za kráľov a všetkých, 
ktorí sú na vyšších miestach. Cieľom mod-
litby za vládcov je, aby sme mohli žiť ti-
chým a pokojným životom. Pod ich mocou 
chceme žiť vo všetkej nábožnosti a všetkej 
mravnej čistote. Nech nám prináša ich 
vládnutie stále väčšie požehnanie.
Liturgia: 1 Tim 2, 1 – 7, zač. 282; Lk 4, 
16 – 22a, zač. 13 (Indikta); Kol 3, 12 – 16, 
zač. 258; Mt 11, 27 – 30, zač. 43; predobraz. 
antif. a blažen.; každodenný vchod; tropár 
z Indikta, zo Zhromaždenia a svätému 
Simeonovi, Sláva, kondak svätému Sime-
onovi, I teraz, z Indikta; prokimen, Aleluja 
a pričasten z Indikta a svätému Simeonovi 
(HS: 262, 179, 188; PZ: 232, 135, 145; HP: 
247, 130, 139)

PiatOK
2. september
Mučeník Mamant
Iné zrná padli do dobrej zeme; vzišli, rástli 
a priniesli úrodu. (Mk 4, 8)
Veľa toho prichádza v živote podľa postup-
nosti. Ak chceme dosiahnuť akademický 
titul, musíme ukončiť základnú školu, 
potom strednú, vysokú, prípadne vyššie 
štúdiá. Postupnosť vidíme v podobenstve 
o rozsievačovi. Semeno padá na kraj cesty, 
kde sa neuchytí, pretože ho pozobú vtáky. 
Na skalnatej pôde sa uchytí, ale nemá 
korene a vyschne. V tŕni dokonca rastie, 
no tŕnie ho udusí a neprinesie úrodu. Až 
v úrodnej zemi sa uchytí a bude úrodné. 
Ak sme prechádzali týmito fázami v du-
chovnom živote, ostaňme pôdou s mnoho-
násobnou úrodnosťou.
Liturgia: 2 Kor 11, 5 – 21a, zač. 192; Mk 4, 1 
– 9, zač. 15; každodenné antifóny, menlivé 

časti z piatka; zdržanlivosť od mäsa (HS: 
159; PZ: 114 ; HP: 114 )

SOBOta
3. september
Hieromučeník Antim
Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, 
a čo je Božie, Bohu. (Mt 22, 21b)
Náš život je plný povinností. Sú to povin-
nosti v manželstve, v rodine, voči Cirkvi, 
voči štátu. V každom spoločenstve, kam 
patríme, nás čakajú určité povinnosti. Ježi-
šova odpoveď úskočníkom, ktorí ho prišli 
pokúšať, vysvetľuje našu zodpovednosť pri 
plnení si povinností. Dávajte cisárovi, čo 
je cisárovo, a Bohu, čo je Božie. Minca má 
cisárov obraz, a tak patrí právom cisárovi. 
Manželstvo, rodina, Cirkev sú obrazom 
Boha a ovocím jeho požehnania. Máme ich 
prežívať ako Boží dar a zodpovedne plniť 
povinnosti, ktoré si od nás vyžadujú.
Liturgia: 1 Kor 2, 6 – 9, zač. 126; Mt 22, 15 – 
22, zač. 90; každodenné antifóny, menlivé 
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115 ; HP: 115 )

NEdEĽa
4. september
13. nedeľa po Päťdesiatnici 
Hieromučeník Babylas
To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho 
dedičstvo bude naše! (Mt 21, 38b)
Medzi nepriateľov každého dobrého 
spolužitia patrí nenásytnosť. Ak si niekto 
robí zálusk na to, čo mu nepatrí. Zakusu-
jeme to pri delení majetku po rodičoch. 
Zažívajú to susedia, ktorí si svojvoľne 
posúvajú medze pozemku. Skúsenosť 
nenásytnosti je taká živá a rozšírená, že aj 
evanjelium, ktoré je radostnou zvesťou, 
upozorňuje na jej nebezpečenstvo. Ne-
násytní vinohradníci, ktorí mali v prenáj-
me vinicu, si povedali: „Zabime dediča 
a dedičstvo bude naše.“ Každá nenásytnosť 
vážne ohrozuje a narúša rodinné, susedské 
a priateľské vzťahy. Dokazuje nezriadenú 
túžbu človeka mať čím viac. Starozákonný 
ľud dostal ako jedno z prikázaní Desatora 
netúžiť po majetku blížneho a po tom, 
čo patrí iným. Nenásytnosť je prejavom 
nespokojnosti a hladu duše, ktorá sa chce 
tešiť z toho, že vlastní čo najviac. Božie 
slovo pripomína, že sme len nájomcami 
pozemských dobier a majetkov, ktoré nám 
nepatria natrvalo. Je preto nezrelé a ne-
zodpovedné zničiť vzťahy s blízkymi kvôli 
nezriadenej túžbe po majetku.
Liturgia: 1 Kor 16, 13 – 24, zač. 166; Mt 21, 
33 – 42, zač. 87; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; menlivé časti zo 4. hlasu (HS: 
147; PZ: 100; HP: 101)

Jozef Ivan
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ЯК ЖИТИ  
В УМОВАХ ВІЙНИ
Сучасна війна не має кордонів: через 
існування засобів комунікації ми всі при-
четні до неї, всіх це торкається. Питання, 
звичайно, у якості інформації, тому варто 
дотримуватися інформаційної гігієни — не 
сидіти в соціальних мережах цілодобово 
і не читати все підряд. Для себе я визначив 
три напрями в цьому плані, які для мене 
є важливими. Перший: Бог поставив мене 
на цьому місці, щоб я щось робив, і тепер 
потрібно виконувати свої обов‘язки ще 
краще і ще ревніше. Другий: чим я можу 
допомогти як християнин? Передусім 
молитвою: вона не має границь і має вели-
чезну силу. Якщо я не можу щось зробити 
сам, то прошу Бога — щодня молюся за мир 
в Україні. Третє: волонтерство, допомога 
Україні різними способами. 

Мир завжди від Бога, це ознака Божа, те, 
що походить від Нього. А Бог — це прав-
да. Коли хтось серйозно хворий, а йому 
кажуть, що нічого страшного, все добре, 
заспокойся, то це добро? Інколи потріб-
но робити операцію, яка врятує людське 
життя, потрібне серйозне лікування. Тому, 
якщо повернутися до війни: до миру приве-
де та боротьба, яка триває, бо ми боронимо 
і захищаємо свою землю, свої цінності, те, 
без чого нас не буде.

Нинішня війна в Україні — це війна двох 
світів, двох світопоглядів: України, яка від-
чула смак свободи, дарованої Богом, хоче 
цю свободу зберегти і за це бореться, та ін-
шої сторони, Росії, яка не знає, що таке сво-
бода. Цей конфлікт виник дуже давно. Але 
цілителем є Господь. Коли Бог на першому 
місці — все стає на свої місця. Христос 
казав: «Шукайте найперше Царства Небес-
ного — все інше вам додасться». Тому наше 
життя в Господі дає нам сили преобразити-
ся. (владика Венедикт Алексійчук)

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
УКРАЇНА g Українці, що були змушені полишити свої домівки разом 
з тими, хто зараз захищає Україну на передовій, а також ті, хто стійко 
залишається та боронить Україну – вперше, 28. липня, відзначали День 
Української Державності. На цей день припадає також ще дві події, які 
глибоко між собою пов‘язані, — пам‘ять рівноапостольного великого 
київського князя Володимира, хрестителя Руси-України та Хрещення 
українського народу. «Відкриймо сьогодні наново цінність Української 
державності для нашого національного буття. Наша Держава — це для 
нас питання життя або смерті. І ми знаємо, що життя переможе. Держа-
ва буде захищена й укріплена. І життя на Богом даній землі буде цвісти 
і розвиватися. Ми можемо перемогти силою благодаті Духа Святого, 
силою Божою, яка діє в нас. Ми перемагаємо. І переможемо.» — при цій 
нагоді сказав Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав. (ugcc.ua)

ВИСТАВА «ДАВИДОВІ ПСАЛМИ» 
КОШИЦЕ g Духовною підтримкою для українських матерів з дітьми, що 
перебувають вже декілька місяців в Словаччині відірвано від чоловіків, що 
залишилися захищати Україну від нападу Росії, — став творчий проєкт 
однієї родини з Тернополя «Родинний гурт ЗÉРНО» (мама та її четверо 
старших доньок), що відвідали 7 серпня Українську громаду в Кошицях та 
показали виставу «Давидові псалми» в Катедральному Соборі Різдва Пре-
святої Богородиці. Піснеспів за творами Тараса Шевченка — це поетична 
молитва за Україну, бо написана пророчим словом Кобзаря. Шевченкові 
тексти в поєднанні із давніми духовними піснеспівами XVI-XVIII століття 
творять містерійну ауру. Ця історія є не тільки історією душі псалмоспівця 
Давида і не лише історією Тараса Шевченка, — вона є історією душі кож-
ного з нас. Композиція мала успіх у багатьох містах і селах України, а також 
в Римі під час Всенародної прощі Українців до Собору св. Софії та Вроцлаві 
в часі молодіжної зустрічі Тезе. (Катерина Ляшенко)
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JUBILEÁ KŇAZOV

Peter Vansač – 2. august – 60 rokov života 

Srdečne blahoželáme a prajeme  
mnohaja lita, blahaja lita.

DAROVALI NA SLOVO

Agnesa Kremeľová, Prešov, 50 eur; Anna 
Ivanková, 10 eur

Všetkým darcom vyslovujeme veľkú vďaku 
na mnohaja i blahaja lita.

BLAHOŽELÁME

23. augusta 2022 sa dožíva krásneho 
životného jubilea 80 rokov naša cerkovníčka 
Mária Nechtilová.
Drahá naša pani Mária, pri tejto krásnej 
a vzácnej príležitosti prijmite slová vďaky 
od nášho malého spoločenstva. Z celého 
srdca vám ďakujeme za vašu službu v našom 
chráme, ktorú s láskou, zodpovednosťou 
a veľkou trpezlivosťou vykonávate už 
požehnaných 20 rokov. Nech vás Pán svojimi 
milosťami aj naďalej posväcuje a požehnáva 
a nech vám je ochrana Presvätej Bohorodičky 
každodennou posilou, odmenou a vďakou 
za to, čo pre náš chrám robíte, aby ste v tejto 
službe mohli ešte s radosťou, v zdraví a spo-
kojnosti pokračovať aj ďalšie roky.
jerej Michal Krajňák s rodinou, kurátori 
a vďační veriaci z Kazimíra

 

Drahí naši kňazi, otec 
Miroslav Iľko a otec Martin 
Zlacký, pri príležitosti 
vašich jubileí 25 rokov 
kňazstva, ktoré ste v tomto 
roku dovŕšili, vám chceme 
čo najsrdečnejšie poďako-
vať za vašu kňazskú 
a otcovskú službu medzi 
nami, ktorú vykonávate už 
niekoľko rokov. Nech je 
vám Kristus, ktorý je naším 
učiteľom, priateľom 
i záchrancom, tou 
najlepšou odmenou. Zo 

srdca vám, našim duchovným aj rodine otca 
Martina želáme hojné zdravie tela i duše.

vďační veriaci z farnosti Humenné

 

Drahý náš duchovný otec 
Matúš Verba. Pri tejto 
príležitosti vám chceme 
zablahoželať a hlavne 
vyprosiť zdravie k vašim 
35. narodeninám aj k vašej 
kňazskej službe, v ktorej 

pôsobíte ako kňaz osem rokov. Prišli ste 
k nám ako do svojej prvej farnosti. Ďakujeme 
Bohu za milý dar, že nám poslal takého dob-
rého kňaza. Nech vás, aj vašu rodinu naďalej 
ochraňuje svätá klokočovská Bohorodička. 
To vám praje bohuznáma rodina. 

VÝHERCOVIA

V júnovom losovaní bol z tridsiatich šiestich 
riešení vylosovaný pán Pavol Kocan z Cabova. 
V júlovom losovaní bola z pätnástich riešení 
vylosovaná pani Mária Tomášová z Košíc.
Z riešiteľov Biblickej doplňovačky sme za dru-
hý štvrťrok vylosovali pani Annu Vatraľovú 
zo Svidníka, ktorá získava Rodinnú Bibliu.

Výhercom srdečne blahoželáme.

OZNAM

Druhé vydanie knihy otca biskupa Jána Hirku 

V roku 2023 si pripomenieme sto rokov 
od narodenia prešovského sídelného biskupa 
Jána Hirku. V tejto súvislosti vyšlo druhé 
vydanie jeho autobiografie Pod ochranou 
Márie – Pastier v službe Cirkvi. Kniha nebude 
v bežnom predaji, ale záujemcovia ju môžu 
získať na gréckokatolíckych farských úradoch 
za dobrovoľný príspevok pre občianske zdru-
ženie Pokoj a milosrdenstvo, ktoré sa zaoberá 
zhromažďovaním a spracovaním dokumentov 
z novodobej histórie Gréckokatolíckej cirkvi. 
Za príspevok bude považované aj poskytnutie 
materiálov z akýchkoľvek cirkevných akcií 

z minulosti. Môže ísť o obrazové, zvukové 
materiály, video alebo listinné dokumen-
ty. Poskytovateľ ich môže len zapožičať 
a po spracovaní mu budú vrátené. Ďalšie in-
formácie poskytne otec Andrej Rusnák, mobil: 
0905 449 751, e-mail: o.rusnak@gmail.com.

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. 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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 D A N I T S I N Y D Ó N A E P S Ľ
 Z E L E R O H R A D Y S K L O E D
 K T Y D R U L Á E T E I S V T A R
 J A B U D L A K N I L E Á I O E Á
 A N M B C M N T N O D A L O P Č M
 I E A E O O T E D R V E S L A M A
 L J N D N E Š N Á E D O B A Š T Y
 E A O L R E I H A T P Á L N R N K
 T S M M I D A H Ô K R C M S A T A
 A L I R E M A E A O A I E T Ž N L
 K T A K I N I L K S E J U D E A B
 A Z R U B F I T I R B S E M E N O
 Č I D A L CH T Č A A L O Z U B V É

Legenda: AKANT, ANÓDY, ÁTRIUM, BAŠTY, BURZA, 
BUZOLA, ČAKATELIA, DEBNA, DELITEĽ, DRÁHA, 
DRÁMA, DUBAJ, FIRMA, HANBA, HRADY, HUDBA, 
CHLADIČ, IHLAN, INDOL, ISTINA, JUDEA, KALICH, 
KAMENE, KLINIKA, KORÁB, LÁSKA, LEMUR, LIMI-
TA, LINKA, LURDY, MENIČ, METLA, MIERA, OBLA-
KY, OBSAH, POTOPA, RIEŠENIE, SEJBA, SEMENO, 
SIETE, SLAMA, SLOVO, SODOMA, SOPKA, SUTANY, 
TANEC, TERMIT, TRASA, VEDEC, ZELER, ZMENA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 27 nevyškrtaných 
písmen. Autor: Marek Pataky

Správne riešenia z čísla 13 – 14: Krížovka: Vinica 
rodí bohatstvá milostí. Osemsmerovka: Koronavírus 
neprekonal silu bratstva.

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

Pomôcky: 
Serž, Ma, 

Sai
Ozubenie 1

q
Pridajú soľ 51 v Ríme Ploský Lesné 

zvieratá
Značka 

kozmetiky
3
q

European 
Migration 
Network, 
skratka

Dravý vták
Narieka
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Antonov
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Jürgensa

Pontón, 
po česky
Andrej, 

po domác.
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Bavlnená 
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Dlhá chvíľa
Ženské 
meno

Autor:  
Vladimír  

Komanický

Ináč, 
po česky Ján  

v Škótsku
Rozum

Usadila sa
Značka 
tyčiniek

Vodcovia

Babylonská 
bohyňa 
zeme

Umelecké 
žen. meno University 

of DallasJaponské 
mesto

Správna 
jednotka

Zbor  
sudcov

Osobné 
zámeno

2
q

Hrubý 
povraz

Jeden 
i druhý

Spojka (no)
Patriaci 
OlineZmenkový 

ručiteľ

Kliknutie

Brazílsky 
spisovateľ 
Daň z prid. 

hodnoty

Kartársky 
výraz

Odvial

Okrem 
iného

Túz Panskí 
sluhovia

Lyže Pohli Kód  
angličtiny

FE
JT

Ó
NSKUTKY MILOSRDENSTVA

Ježiš nás v evanjeliu vyzýva konať skutky milosrdenstva. Spomedzi 
rôznych skutkov milosrdenstva (telesného i duchovného) priraď 
k obrázkom tie, ktoré sú na obrázku znázornené. 

1. ubližujúcim odpúšťať 2. za živých a mŕtvych sa modliť 3. nahých 
odievať 4. nevedomých vyučovať 5. väzňov vykupovať 6. za-
rmútených tešiť 7. pocestných sa ujať 8. krivdu trpezlivo znášať 
9. chorých navštevovať 10. pochybujúcim dobre radiť 11. mŕtvych 
pochovávať 12. hriešnikov napomínať 13. hladných kŕmiť 14. smäd-
ných napájať       

                

 A    B

 C   D        E           F         G
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GAZDOVSKÉ
Stratí sa turista v lese a stretne gazdu 
na konskom povoze. 
„Ujko, ďaleko je do Chocholova?“ pýta sa. 
„Ani nie.“ 
„A vezmete ma?“ 
„Vezmem, sadajte.“ 
Po dvoch hodinách cesty sa turista pýta:
„Ujko, ešte je ďaleko do toho Chocholova?“
„Ta teraz už hej...“

Sedí gazda v kuchyni, žena s dcérou vedľa 
neho štopkajú ponožky. Gazda popíja 
mlieko, listuje v atlase a povzdychne si: 
„No to som celý ja – baby, chľast a cesto-
vanie.“

Radí sa gazda s gazdinou: 
„Ten náš baran je akýsi smutný. Nemal by 
som ho zarezať?“ 
„No keď myslíš, že ho to rozveselí...“ 

Pýta sa jeden gazda druhého: „Ako to, 
že moja dojnica je taká tučná, vypasená, 
a tak málo mlieka dáva, a tvoja vychudnu-
tá nadojí tak veľa?“ 
„Vieš, ja každé ráno prídem do maštale, 
pohladkám ju po chrbte a opýtam sa: Tak 
čo, moja milá, čo ideme dnes predávať 
na trh, mlieko alebo hovädzinku?“

RODINNÉ NÁKUPY
Nemám na mysli nákupy, keď naložíte 
do auta celú rodinu a splašene pobiehate 
po oddelení módy pre mládež, ktorá by 
navodila u vašich starých rodičov stavy 
blízke strate vedomia, hovorím o bežnom 
sobotňajšom dopĺňaní proviantu pre 
neplatiacich nájomníkov vášho bytu. 

Na spoločný nákup sme sa s manželom 
vybrali po dlhšom čase. Môj zdravotný 
stav mi nedovoľoval potulky po reťazcoch 
a popravde, ani mi to nechýbalo. Prišla 
však sobota a laboratórne testy ma uznali 
za schopnú prevádzky, a teda aj nakupo-
vania. Rýchly pohľad do mojej „zdieľanej 
skrine“, teda miesta, ktoré využívajú dcé-
ry, lebo si fakt nemajú čo obliecť, trocha 
púdru na lícne kosti, kvapka parfumu 
a ide sa. Zvolili sme diskontný obchod, 
ktorý považujeme za najbezpečnejší. 
Nemá zbytočné chodbičky, vybočenia 
z konceptu nakupovania, pod nohami 
sa nevŕšia akciové produkty. Od mo-
jej poslednej návštevy sa to tu riadne 
zmenilo. Áno, na nemčine som so žiakmi 
čítala text o stratégii a taktike predaja, 
ale toto mi robiť nemali! Obchod otočili 
o 180 stupňov! Sortiment sa nachádzal 
v celkom iných častiach prevádzky, ako 
som si pamätala. Aby ma manžel trochu 
posmelil, do vozíka vložil kytičku mojich 
obľúbených zelených chryzantém. Chle-
by boli ešte v množstve druhov na úrovni 
spred mojej diagnózy, ale pri jogurtoch 
mi prešiel po chrbte mráz. Možno to bolo 
zníženou teplotou, ktorú tieto produkty 
vyžadujú na svoje uskladnenie. Jogurty 
dokonca s uhorkovým šalátom, s rôznymi 

druhmi ovocia, áno, aj s takými, ktoré 
poznáme iba z televíznej reklamy. Ďalšia 
skupina mala predložku „bez“. Platili sme 
teda za to, čo dané potraviny neobsahova-
li. Z niektorých odstránili lepok, z iných 
živočíšne bielkoviny, ďalšie boli odfarbe-
né ako trvalá dôchodkyne s priemerným 
vymeriavacím základom... Neprestávala 
som sa čudovať a párkrát som sa pokúsila 
čosi vložiť do poloprázdneho nákupného 
vozíka. „Ach, nie, tento nie je v akcii,“ 
láskavo ma napomenul manžel. Bolo mi 
do plaču. Kým sme došli na koniec mlieč-
neho oddelenia, tri razy sme sa pohádali. 
Môj výber mal priveľa tuku alebo nevhod-
né sladidlá, alebo z neho mohol človek 
pribrať už len tým, že si prečítal hrubo 
vytlačené písmená na viečku. Rezignovala 
som, nech si teda nakupuje podľa vlastnej 
fantázie. Pozorovala som nakupujúcich. 
Pomedzi regály chodili ostrieľaní profesi-
onáli s nákupnými zoznamami i zamra-
čení amatéri, ktorí podchvíľou vyvolávali 
manželkám, fotografovali tovar, čakali 
na ďalšie pokyny z kuchyne. 

V dave sme zazreli kamaráta. Uvoľnene 
sme sa usmiali a ležérne opreli o vozík. 
Kamarát bol sám. Rýchlo zahovoril neprí-
tomnosť manželky. Skonštatovali sme, že 
pravidelné spoločné nakupovanie man-
želstvu prospieva v zanedbateľnej miere. 
Pointou by mohlo byť vrátenie kytičky 
do stojana, ale to by bolo príliš teatrálne 
gesto. Nemôžem sa predsa uraziť až tak, 
že by som odmietla kvety od vlastného 
manžela. (Marta Gromošová)
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KÚPILA SOM 
DVE ČOKOLÁDY.

JEDNU SEBE
A DRUHÚ...
MNE.
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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)

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

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
25.08. Moleben k bl. Metodovi (9.00 h); 
Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie 
(09.30 h); Moleben k bl. Metodovi (17.00 
h); Svätá liturgia s modlitbami za uzdrave-
nie (18.00 h)
27. – 28.08. Eparchiálna odpustová sláv-
nosť bl. Metoda Dominika Trčku

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
03.09. Fatimská sobota (09.30 h)

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

03.09. Fatimská sobota (10.30 h)
04.09. Malá púť: akatist a ruženec (09.00 h), 
svätá liturgia (10.30 h)

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
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.
07. – 09.10. Kurz Billingsovej ovulačnej 
metódy. Kurz je určený záujemcom z radov 
snúbencov, manželov, učiteľov, katechétov, 
budúcim lektorom Billingsovej ovulačnej 
metódy. Na kurz sú pozvaní aj tí, ktorí si 
chcú obnoviť certifikát alebo chcú prehĺbiť 
svoje vedomosti z metódy. Tých, ktorí už 
túto ovulačnú metódu poznajú, poprosíme, 
aby si doniesli svoje záznamy. Príspevok 
na kurz na osobu je 70 eur/študenti 60 eur.

koinoniapo.sk, 
 koinonia ján krstiteľ prešov 

Komunitný dom Záborské
Nedele a sviatky 09.30 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

18. – 25.09. 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.

LUTINA,
D O M  S V .  J Á N A  P A V L A  I I .

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

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

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

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

 � súčasťou bude aj Galéria Mikuláša Klimčáka

Svoje milodary môžete posielať na účet:
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

SK88 0900 0000 0050 2379 1282 VS: 777


