ČASOPIS
GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI

Zomrel otec kardinál Jozef Tomko
TÉMA ČÍSLA

Spomienky na kardinála

ROZHOVOR S VLADYKAMI CYRILOM A PETROM

V kráľovstve krivých zrkadiel

RODINA – SVETLÁ A TIENE TELEVÍZNEJ REALITY

Mariánske odpustové slávnosti
UDALOSŤ

4. september 2022

17 – 18

2

SLOVO

I

Editorial

3 SVÄTÝ OTEC
Chceš byť mojím
svedkom?

4 TÉMA

Zomrel otec kardinál
Jozef Tomko

8

ROZHOVOR
Spomienky na kardinála

10 IKONA

Glinská ikona
Bohorodičky

12 LITURGIA
Kríž je cesta

14 BIBLIA

Kainovo potomstvo

18 VAROVANIE

Otroctvo hriechu

19 PRÍBEH

Čo mi už len môže
chýbať?

Navždy doma

24 RODINA

V kráľovstve krivých
zrkadiel
Rozdielne názory pri
výchove
Auto kresťana

34 UDALOSŤ

Z OBSAHU

Pod tvoju ochranu
sa utiekame...
25 rokov slovenského
kolégia v Ríme

»d Juraj GRADOŠ

Vo Svätom písme nájdeme mnoho citátov o štedrosti, ako
aj o povinnosti dať za prácu adekvátnu odmenu. Často
ich spomíname, ak ide o nás. Veriaci neraz zdôvodňujú
krádeže tým, že im nebola vyplatená taká odmena, akú
chceli. No chcenie nestačí. Odmena za prácu i tovar má
byť zaslúžená a nikto, ani zamestnanec, ani zamestnávateľ, nemá právo za kvalitne vykonanú prácu pýtať viac či
dať menej. Je to nespravodlivosť. No môže dať viac alebo
pýtať menej. To je už „iná káva“.
Bol som minule na jednom podujatí, ktoré sa končilo
výzvou na zbierku. Na Slovensku. Skúste hádať, ako to
Slováci prijali. Pritom išlo o odmenu tým, ktorých služby
tam boli využívané. Podobne to vyzerá aj v našich zvončekoch. Kurátori by mohli hovoriť o zaujímavých prípadoch.
Možno niekto má pozbierané tie gombíky, ktoré skončili
v zvončeku. Alebo halierniky. Hanbíme sa povedať či
ukázať, že nedáme, a tak hráme divadlo – dáme gombík či
bezcennú mincu. A myslíme si, ako dobre sme to urobili.
Hovoriť, že Boh je vševidiaci a kurátori nie sú ani slepí, ani sprostí, asi netreba.
Napriek tomu, že sa tak neradi zriekame peňazí, radi ich
riskujeme s vidinou výhry. Lotérie, žreby, tikety, tomboly... Ešte sa nestalo, aby na Slovensku nemali tieto akcie
úspech. Ak teda vidíme čo i len náznak zisku, vieme
sa zriecť aj desiatok eur. Prečo sú potom chrámy často
ošarpané? Prečo sa neziskové a charitatívne organizácie pasujú s nízkymi príjmami, ak ide o zbierky na ich
činnosť? Veď dielo práce rúk ich zamestnancov, ktorí,
mimochodom, takisto živia svoje rodiny, má blahodarný efekt pre nás. A ak prehliadnem dobrý pocit, tak je
tu spoluúčasť na veľmi potrebných dielach. Tých, ktoré
Ježiš spomína pri poslednom súde – pomoci hladným,
smädným, nahým, bez domova... Keby sme vedeli, že
v susednej dedine nedal nikto Ježišovi najesť, čo by sme
si pomysleli? Poohovárali ich a utekali s obedom k nemu
alebo iba sedeli doma a vychutnávali si svoju večeru?
Lenže nielen z chleba žije človek – žije aj zo slova.
Z každého dobrého, ktoré buduje. Každé slovo, ktoré
nás udržiava na ceste do nebeského kráľovstva, má cenu
zlata. Alebo za čo sme vymenili svoju účasť v nebeskom
kráľovstve? Preto si odmenu zaslúžia aj tí, ktorí nám
zvestujú evanjelium. Ak sa s nami delia o svoje duchovné
dary, je prirodzené, že sa delíme s nimi o tie hmotné. No
v čase pretlaku zbytočných slov, v čase devalvácie slova
sme prestali vnímať jeho hodnotu. Aj jeho potrebu. My
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si podľa nás vystačíme sami. Ale iba
do okamihu, keď nás opustí naša sila,
naše zdravie, keď sa skončí zoznam
možných riešení. Vtedy zrazu chceme
slovo života. No môže sa stať, že tí,
ktorí ho mali, ktorí ho ponúkali, už
zomreli od hladu alebo sa museli stať
robotníkmi, aby uživili svoju rodinu. Preto je dobré investovať teraz
do svojej budúcnosti – tej po smrti. Je
to jediná investícia, ktorá má dosah
na večnosť. Investovať do poslov evanjelia, dobrej zvesti, nech už zaznieva
z úst človeka či si ju môžeme prečítať
na papieri alebo obrazovke, je najlepšie, ako vravia poprední investori,
práve v čase krízy. A ten je tu.

Recyklujte tento časopis: DARUJTE HO PRIATEĽOM.

Svätý Otec František 14. septembra 2021 v Prešove

I ABÚ

Svätý Otec

CHCEŠ BYŤ
MOJÍM SVEDKOM?
»d Ľubomír PETRÍK

V našom rozjímaní nad homíliou Svätého
Otca Františka v Prešove nás čakajú jej
posledné dva odseky, ktoré tvoria jej
záver. Dnes si všimnime predposledný
z nich: „Drahí bratia a sestry, videli ste
svedkov. Zachovajte si milú spomienku
na osoby, ktoré vás živili a vychovávali
vo viere. Boli to skromní a jednoduchí
ľudia, ktorí dali svoj život, milovali až

do konca. To sú naši hrdinovia, hrdinovia
každodennosti, a práve ich životy menia
dejiny. Svedkovia plodia nových svedkov,
lebo sú darcami života. Takto sa šíri viera:
nie mocou sveta, ale múdrosťou kríža;
nie štruktúrami, ale svedectvom. A dnes,
vo vyzývavom tichu kríža, sa Pán pýta
všetkých nás. Aj teba, teba a teba: ,Chceš
byť mojím svedkom?‘“ Oslovilo ma slovné

Svätý Otec František kondoloval k úmrtiu kardinála Jozefa Tomka týmito
slovami: „Dozvedel som sa správu o úmrtí kardinála Jozefa Tomka
a chcem vyjadriť svoju sústrasť so žiaľom, ktorý zasiahol celé cirkevné spoločenstvo a slovenský národ. Pri spomienke na tohto váženého
a múdreho brata, ktorý s oporou v hlbokej viere a s prezieravým pohľadom slúžil s pokorou a sebazriekaním evanjeliu a Cirkvi, myslím s vďačnosťou na jeho dlhú a plodnú prácu v rámci Svätej stolice ako usilovného
a rozvážneho spolupracovníka mojich predchodcov. Myslím aj na jeho ducha
modlitby, ktorý ho viedol aj v pokročilom veku k vytrvalému odriekaniu večernej modlitby ruženca na Námestí sv. Petra, čím dával pútnikom i turistom pekné
a verejné svedectvo lásky k Panne Márii. Prosím Pána, aby prijal tohto svojho verného služobníka do nebeského Jeruzalema, a zo srdca udeľujem svoje požehnanie
všetkým, ktorí plačú nad jeho odchodom.“ (Marek Baran)

I

SLOVO

spojenie hrdinovia každodennosti. Ide
o tých svedkov viery, ktorých sme zažili
vo svojom živote. Sú to ľudia z našej
doby, našej krajiny a najbližšieho okolia.
Naši rodičia, starí rodičia, kňazi, biskupi,
rehoľné sestry, učitelia, katechéti a pod.
Tí, ktorí nás vychovávali vo viere a dali
svoj život, pretože milovali až do konca.
Patria medzi nich aj blahoslavení z čias
totality v našej krajine. Pápež týmito slovami poukázal na to, že svedectvo viery sa
neodvíja od postavenia, moci či významnosti v očiach sveta, ale je záležitosťou
nášho obyčajného každodenného života.
Teda my, ktorí v očiach sveta neznamenáme veľa, resp. nič, ale ktorých Boh vo
svojom milosrdenstve povolal k životu,
sme pozvaní k svätosti, ktorá mení dejiny.
Pretože ak sa vydáme na cestu obrátenia
a našu každodennú lásku zakúsia ľudia
okolo nás, potom sa dejiny, ktoré tvoríme
v každodennej realite nášho života, začnú
naozaj meniť, lebo láska mení srdcia ľudí.
Táto každodennosť svätosti, jej uchopiteľnosť vypovedá ešte o jednom: jej súčasťou sú aj naše nedokonalosti, pretože
hľadiac na svedkov viery v našej blízkosti
vidíme aj to, čo by sme v diaľke nevideli
– že súčasťou lásky sú aj slabosti a nedokonalosti. Byť svätým, byť svedkom viery,
ktorá vyrastá z kríža, neznamená byť bezchybným človekom, ale človekom, ktorý
spoznal, ako veľmi ho Boh miluje. To sa
potom nemôže nepremietnuť do vzťahov,
postojov, konania, jednoducho, do nášho
života. Hovorí to aj o tom, že aj my, ktorí
sme naozaj slabí a hriešni, máme nádej,
že môžeme meniť dejiny, keď sa dáme
zachytiť Božou láskou.
„Svedkovia plodia nových svedkov.“ Viac
ako vedecké dišputy alebo teologické
definície, viac ako rôzne štruktúry Cirkvi
a spoločnosti, komisie a pod. k viere priťahuje príklad úprimne veriaceho človeka, ktorého viera je postavená na Božom
slove a učení Cirkvi. Keď sa ohlasovaná
kerygma zhmotňuje a zviditeľňuje v živote toho, kto uveril ohlasovaniu. „Viera sa
teda rodí z počúvania a počúvanie z Kristovho slova.“ (Rim 10, 17) Preto sa Pán
pýta aj každého z nás: „Chceš byť mojím
svedkom?“ Chceš, aby tvoja viera bola
plodná a privádzala k viere iných? Zamiluj si Božie slovo, ktoré zjavuje a sprítomňuje Božiu lásku v tvojom živote. Uver
Božej láske, ktorá žiari z Ježišovho kríža
a z celej jeho paschy.

3

4

SLOVO

I

téma

ZOMREL OTEC
KARDINÁL TOMKO
Hlavná púť na hore Zvir pri Litmanovej v roku 2018

8. augusta 2022 zomrel v Ríme otec kardinál Jozef
Tomko. Prinášame homíliu kardinála Giovanniho Battistu
Re, dekana Kardinálskeho kolégia, pri zádušnej svätej
omši za zosnulého kardinála vo štvrtok 11. augusta 2022
o 11. hodine pri oltári katedry vo vatikánskej bazilike.
Zhromaždili sme sa okolo Pánovho oltára,
aby sme sa modlili a vyjadrili posledný
bratský pozdrav kardinálovi Jozefovi
Tomkovi, ktorého si Pán povolal k sebe
vo veku 98 rokov. Bol najstarším kardinálom.

ktorá ho charakterizovala opravdivou
spiritualitou, živým cirkevným cítením
– sensus Ecclesiae, veľkou rovnováhou
v úsudku, umiernenosťou, zdravým
rozumom, prívetivosťou a jemnocitom vo
vystupovaní.

Konáme to pohnutí a podporovaní
tou vierou, ktorá nás uisťuje, ako nám
povedal svätý Pavol v prvom čítaní svätej
omše, že pri strate tohto pozemského
príbytku dostaneme od Boha príbytok
nezhotovený ľudskou rukou, večný dom
v nebi (porov. 2 Kor 5, 1), v jednote s Bohom a v nesmiernosti jeho lásky.

Veľmi mladý vstúpil do seminára za Košickú diecézu. Len čo sa v roku 1945 skončila druhá svetová vojna, Jozef Tomko bol
vyslaný svojím biskupom do Ríma, aby
dokončil štúdiá na Pápežskej lateránskej
univerzite, kde získal doktorát z kánonického práva, a potom si urobil doktorát
z teológie a sociálnych vied na Gregoriánskej univerzite. Po ukončení štúdií mu
historické udalosti v jeho krajine v dôsledku nástupu Československej socialistickej republiky a odporu komunistickej
vlády proti Katolíckej cirkvi zabránili
v návrate do vlasti. Tak bol 12. marca 1949
vysvätený za kňaza v Ríme a inkardinovaný do Rímskej diecézy. Spočiatku mu
bola zverená úloha vicerektora Pápež-

Celý dlhý a intenzívny život kardinála
Tomka bol zasvätený službe Bohu a bratom a takmer celý venovaný službe v Rímskej kúrii. V priebehu rokov zastával
množstvo úradov, ktoré vždy považoval
– sú to jeho slová – za „povolanie slúžiť“.
Spolu s ním odchádza postava, ktorá
robila česť Rímskej kúrii pevnou vierou,

I Michal Petrilák

ského kolégia Nepomucenum. V roku
1962 bol prijatý na vtedajšiu Kongregáciu
Svätého ofícia, kde sa vďaka svojej zjavnej
teologickej príprave stal čoskoro vedúcim
úradu pre vierouku. V tých rokoch publikoval rad článkov a textov, ktoré upútali
pozornosť pre svoju vieroučnú kompetentnosť a jasnosť výkladu.
V decembri 1974 ho pápež Pavol VI.
vymenoval za podsekretára Kongregácie pre biskupov. 12. júla 1979 mu pápež
Ján Pavol II. zveril úrad generálneho
sekretára Biskupskej synody a prial si
osobne mu udeliť biskupskú vysviacku.
Keďže iba veľmi málo ľudí mohlo dostať
povolenie od česko-slovenskej vlády
prísť zo Slovenska do Ríma, biskupská
vysviacka sa neuskutočnila vo vatikánskej
bazilike, ale v Sixtínskej kaplnke, ktorá
je menšia, a z vôle pápeža bola osobitne
slávnostná, pretože pápež chcel zdôrazniť
svoju blízkosť Slovensku a celej umlčanej
Cirkvi v tej tvrdej a ťažkej situácii pre
katolíkov žijúcich na druhej strane toho,
čo Churchill nazval „železnou oponou“.
Ako motto na biskupský erb si zvolil slová
svätého Pavla: Ut Ecclesia aedificetur
(Aby sa Cirkev vzmáhala). A budovať
Cirkev, a slúžiť jej bolo úsilím či – lepšie
povedané – celoživotnou vášňou kardinála Tomka.

SLOVO

Ako generálny sekretár sa arcibiskup
Tomko usiloval rozvinúť činnosť Biskupskej synody, ktorá bola inštitúciou vo
svojich počiatkoch, pretože ju pár rokov
predtým vytvoril Pavol VI. Arcibiskup
Tomko sa jej snažil vtlačiť silný dynamizmus, konajúc v úzkej spolupráci s pápežom Jánom Pavlom II., s ktorým cítil hlboký súzvuk a priateľstvo. V tých rokoch
vydal monografiu s názvom Biskupská
synoda, povaha, metóda, perspektívy,
ktorá bola veľmi oceňovaná.

Vysviacka Petra Rusnáka v Prešove v roku 2008

I Mária Žarnayová

V duchovnom testamente, napísanom
26. februára 2007, kardinál Tomko
potvrdzuje, že služba vykonávaná na čele
Kongregácie pre evanjelizáciu národov ho
„chytila za srdce“, a upresňuje: „Túto službu som vnímal ako príspevok k budovaniu
a rastu mystického tela Cirkvi a miloval
som mladé misijné cirkvi v celej ich kráse
a krehkosti: slávnosti, biskupov a misio-

I Janusz Moniakovicz

Presvedčený, že „Boh otvára Cirkvi
horizonty ľudstva, ktoré je pre semeno
evanjelia pripravenejšie“ (Redemptoris
missio, 3), kardinál dal príklad veľkého
misionárskeho a apoštolského nasadenia.
Okamžite sa postaral o priame kontakty s tými, ktorí pôsobili na misijných
územiach. S duchom otvorenosti voči
národom a zmyslom pre univerzálnosť
vynaložil všetku svoju energiu na stovku
ciest na územia zverené jeho dikastériu,
pričom vždy kládol do centra svojich
príhovorov Krista a prejavoval veľkého
ducha otvorenosti voči národom, ich
kultúram a zmysel pre univerzálnosť.
Monografia Na misijných cestách, vydaná
v roku 2008, dokumentuje veľký misionársky nepokoj, ktorý ho podnecoval,
a to, čo kardinál Tomko urobil v prospech
misijného rozvoja a posilnenia miestnych cirkví: vytvorenie mnohých nových
diecéz, reformu seminárov, vybudovanie
nových kostolov, vzdelávacích centier,
sociálnych centier, vylepšenie misijnej
spolupráce organizovanej Pápežskými
misijnými dielami v mnohých krajinách.

Ukončiac z dôvodu dosiahnutia kánonického veku úlohu prefekta Dikastéria pre
evanjelizáciu národov bol vymenovaný
za predsedu Pápežského výboru pre
medzinárodné eucharistické kongresy.
Viackrát ho poveril, či už Ján Pavol II.,
alebo Benedikt XVI., aby zastupoval
pápeža na mimoriadnych sláveniach.
Spomeniem aspoň to, keď bol osobitným

Vysviacka Jána Hirku v Prešove v roku 1990

Počas šiestich rokov ako sekretár synody
mal kardinál Tomko viackrát za úlohu zastupovať pápeža a Svätú stolicu na stretnutiach biskupov v rôznych častiach sveta. Mal tak možnosť nadobudnúť hlboké
poznanie reality mnohých miestnych
cirkví a zakúsiť kolegialitu v cítení i v činoch. Týmto spôsobom ho Prozreteľnosť
pripravila na rozšírenie srdca v dimenzii
univerzálnej Cirkvi. A tak bol v roku 1985
vymenovaný za prefekta Kongregácie
pre evanjelizáciu národov a hneď nato
kreovaný za kardinála.

nárov, seminaristov, rehoľné sestry, ľud,
často chudobný. Bolo pekné namáhať sa
a trpieť pre túto živú misionársku Cirkev.“

vyslancom Benedikta XVI. na storočnici
posviacky Kostola Nepoškvrneného počatia v Moskve v roku 2011. Pri tej príležitosti, hovoriac po rusky, kardinál Tomko
spomenul slávnu, hoci veľmi bolestnú
minulosť, a prejavil uznanie novému
náboženskému prebudeniu v ruskej spoločnosti po udalostiach roku 1989.
V modlitbe zverujeme tohto nášho spolubrata Bohu, aby mu vo svojej nesmiernej
láske dal tú radosť a ten pokoj, ktoré si
zaslúžil svojou vernou a veľkodušnou

5

I Michal Petrilák

Koledníci z Jakubian v Ríme v roku 2019

I archív Dobrej noviny

SLOVO

Odpustová slávnosť v Ľutine 2013
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službou Cirkvi, pápežovi a Svätej stolici.
V evanjeliu sme počuli: „Veríte v Boha,
verte aj vo mňa. ... Idem vám pripraviť
miesto. ... [Potom] zasa prídem a vezmem
vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som
ja.“ (Jn 14, 1.2.3) Sú to slová vyslovené počas
Poslednej večere, keď apoštoli smerovali
k stretu so zdanlivým zlyhaním Ježiša
v jeho smrti na kríži. „Veríte v Boha, verte
aj vo mňa.“ Aj my sa pridŕžame týchto
slov, keď slúžime svätú omšu za zosnulého kardinála, a prosíme Boha, aby aj
nám doprial zakončiť náš pozemský beh
v bezvýhradnej vernosti a s neustálym
nasadením v službe Cirkvi a bratom, o čom
nám kardinál Tomko zanechal poučné
svedectvo.

DUCHOVNÝ TESTAMENT
V mene Otca i Syna, i Ducha Svätého idem
vyjadriť aspoň niekoľko pocitov, ako sa mi
to patrí v čase, keď dovršujem 83 rokov.
Som synom Farnosti Najsvätejšej Trojice
v Udavskom, a tak neopísateľnej Trojici
patrí moja prvá vďaka za všetky dobrode-

nia lásky, ktorými ma naplnila. Ďakujem
Pánu Bohu za svojich rodičov, za chudobu, v ktorej som vyrastal, a za bohatú
vieru, v ktorej dozrelo moje kňazské
povolanie. Ďakujem za svoju mamu,
s ktorou žijem v spoločenstve svätých,
a prosím o zaslúženú odmenu pre môjho
otca, jednoduchého robotníka, ktorý sa
až do konca namáhal, aby si zabezpečil
chlieb, najmä počas vojny.
Vyrastajúc v tradícii viery v katolíckej farnosti som absolvoval osemročné gymnaziálne štúdiá v zmiešanom prostredí, ale
pod vedením skvelého kňaza, profesora
náboženstva. Spolu s mojou mamou boli
títo dvaja kňazi (Hések a Dr. Hlaváč)
nástrojmi Prozreteľnosti pri formovaní
môjho povolania. Som vďačný svojmu
biskupovi Mons. Čárskemu, ktorý ma
po dvoch rokoch štúdií na Teologickej
fakulte v Bratislave poslal v roku 1945
do Ríma, do Pápežského kolégia Nepomucenum, ktorého som bol po kňazskej
vysviacke v Lateráne a prvej svätej omši
(13. marca 1949, len osamote, keďže príbuzným bolo zabránené prísť) vymenova-

ný za vicerektora – ekonóma. Predsa však,
vždy som miloval svoj národ a svoju vlasť.
Ďakujem Božej prozreteľnosti, že takto
dala môjmu životu zvrat tým, že ma
pripútala k Rímu. Božia ruka viedla všetky
moje životné kroky: vyššie štúdiá, službu
v rôznych rímskych dikastériách v oblasti
vierouky, na Kongregácii pre biskupov, až
kým si ma nový pápež Ján Pavol II. nevybral za generálneho sekretára Biskupskej
synody. On sám si prial osobne na mňa
vložiť ruky 15. septembra 1979 v Sixtínskej
kaplnke, on ma viedol pri organizovaní
zhromaždenia, bol som s ním v takmer
spontánnom súzvuku myšlienok, radostí
a utrpení. Jemu vďačím aj za najkrajšie
a najdlhšie obdobie svojho života ako
prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu
národov. Šestnásť rokov služby, ktorá ma
naplno chytila za srdce a venoval som jej
všetku energiu, v inšpirovanom zmysle
môjho programu: Ut Ecclesia aedificetur
(Aby sa Cirkev vzmáhala). Vnímal som
túto službu ako príspevok k budovaniu
a rastu mystického tela Cirkvi a miloval
som mladé misijné cirkvi v celej ich kráse
a krehkosti: slávnosti, biskupov a misionárov, seminaristov, rehoľné sestry, ľud, často
chudobný. Bolo pekné namáhať sa a trpieť
pre túto živú misionársku Cirkev.
Musím povedať, že som dostal oveľa viac,
ako som bol schopný dať, a neustále aj
po niekoľkých rokoch dostávam prejavy
vďačnosti. Zo svojej strany prosím o odpustenie, ak som sa niekedy cítil, že musím postupovať tvrdo. Prosím o odpustenie Boha i ľudí za chyby, ktorých som sa
dopustil. Som vďačný Jánovi Pavlovi II.
za jeho poslednú delikátnu pozornosť,
keď ma poslal predsedať Pápežskému
výboru pre medzinárodné eucharistické kongresy. Ďakujem Bohu za hlbokú
skúsenosť z Guadalajary v roku 2004,
z Murcie a zo Slovenska. Kiežby som bol
hoden prijať „viatikum“ v poslednej chvíli.
S nesmiernou radosťou som privítal
zvolenie Benedikta XVI. a sledujem jeho
plodnú petrovskú službu. Dominus conservet eum! (Nech ho Pán zachová!)
Zverujem svoju dušu milosrdenstvu Boha,
bohatého na milosrdenstvo, aby som
mohol vidieť Kristovu tvár v Otcovom
objatí. Nech ma Duch privedie na tento
Svätý vrch.
26. februára 2007, kardinál Jozef Tomko
(preklad: Marek Vaňuš SVD,
Slovenská redakcia Vatikánskeho
rozhlasu, Vatican News)

JEDNOHUBKY
VIERY

I worldhistory.org
Obraz Babylonskej veže od Petra Bruegla z roku 1563

BABYLONSKÁ
VEŽA

Biblia a viera

Biblické rozprávanie o Babylonskej veži patrí
do kontextu prvých kapitol Knihy Genezis,
ktoré ponúkajú vysvetlenia vzniku a pôvodu,
histórie jednotlivých geografických pomenovaní a názvov, rôznych známych zvykov a skutočností, ktoré boli už známe, ako napríklad
rozdielnosť národov a jazykov alebo rozptýlenie
ľudí po celej zemi a pod. Taktiež je na pozadí evidentná symbolika hory, vrchu, v tomto
prípade veže, ktorá už v staroveku predstavovala
tajomné a fascinujúce miesto, zahalené oblakmi, miesto spojenia pozemského a nebeského
sveta, miesto, kde sa zem dotýka neba. Rovnako
miesto vrchu bolo jediným miestom, kde človek
zažíval skúsenosť svojej malosti a pominuteľnosti, kým obrovské hory sa stali symbolom
stálosti, akýmisi „večnými vrchmi“ a sídlom
nesmrteľnosti a večného života. Človek v staroveku vnímal vrch ako posvätné miesto, kde
sídlili bohovia a rôzne nebeské bytosti. Preto
niet sa čomu diviť, že všetky staroveké kultúry
po celom svete majú svoje posvätné vrchy, hory
a niekedy aj veže, kde mali svoje chrámy a kde
sa vykonávali obety – mezopotámske zikuraty,
grécky Olymp, egyptské obelisky a pyramídy,
juhoamerické inkské Machu Picchu, stupňovité
pyramídy v Mexiku alebo stupňovité chrámy
v Indii.
V tejto línii vnímania posvätných skutočností
a vecí týkajúcich sa človeka a Boha ide aj Sväté
písmo. Všetky najdôležitejšie udalosti sa v ňom
odohrali na hore alebo vrchu. Nie je náhodou,
že v biblických textoch vystupuje hora Ararat, kde Noe postaví Bohu oltár, babylonská
veža, obetovanie Izáka na hore, hora Sinaj, kde
sa Mojžišovi zjaví Pán, kde izraelský národ
uzavrie zmluvu s Bohom a kde dostáva pravidlá
na spoločenský a náboženský život známe ako
Desatoro, ďalej sú to v období dejín Izraela

I Juraj Gradoš

SLOVO

miesta vrchov a výšin, a nakoniec hora Sion, kde
je vystavaný Jeruzalem spolu s miestom, kde
Šalamún dá postaviť Jeruzalemský chrám. Dokonca takéto vnímanie vrchu, ktorý symbolizuje
Boží majestát prejde aj do značenia Boha Izraela
známym pomenovaní ako El Šadaj – Boh hory,
kde sídli a vládne nad svetom, potom El El Jon –
najvyšší Boh alebo označenie ako El Roi – Boh,
ktorý vidí mňa.
V podobnej línii ide aj Nový zákon, kde Ježiš
začína ohlasovanie evanjelia na galilejských
vrchoch. V epizóde o pokúšaní vystupuje hora
a veža. Blaženstvá Matúš umiestňuje na horu,
rovnako ako premenenie Ježiša. Tam odchádza
Ježiš na stretnutie modliť sa – na vrch, putuje
na horu Sion do Jeruzalema, je ukrižovaný
na Golgote a nanebovstúpenie sa uskutoční
z Olivovej hory. Aj zoslanie Svätého Ducha sa
udialo na hore Sion v Jeruzaleme.
Ak v tomto kontexte vnímame aj stavbu
babylonskej veže, kde − ako hovorí biblický
text − je úmyslom ľudí urobiť si meno, postaviť mesto, pomník až do neba, a potom je tu
túžba po mene, ktoré by ostalo navždy, a túžba
po moci taká evidentná, že máme pred sebou
snahu človeka dosiahnuť a presiahnuť Boží
majestát a zaujať jeho miesto. Je to znak pýchy.
Neprimeraná túžba po moci, kde moc nie je
chápaná ako služba, ale má v sebe rozmer nepriateľstva voči Bohu. Je to zlo a hriech kolektívnej pýchy i vzopretie sa pravidlám Boha, podľa
ktorých si má ľudstvo podmaniť a naplniť zem
v službe jeden druhému.
Žiaľ, história a súčasnosť nám neustále ponúkajú príklady, ako človek i ľudstvo dokážu
podľahnúť pokušeniu z raja „byť ako Boh“ a vždy
nejakým spôsobom siahať na Boží majestát.
(Daniel Slivka)

1. SVÄTIŤ PRIKÁZANÉ SVIATKY (2)
Štyri prikázané sviatky pripomínajú našu nebeskú
Matku Bohorodičku Pannu Máriu a sú spojené
s tajomstvom jej úlohy byť Matkou Pána. Tak vidíme,
že 8. decembra slávime jej počatie svätou Annou, ktoré
nesie aj novší názov sviatok Nepoškvrneného počatia.
To, že sa stane Matkou Pána, slávime 25. marca, čo
je sviatok Zvestovania, a deň po sviatku Vianoc, teda
26. decembra, slávime tzv. Zhromaždenie k Presvätej
Bohorodičke, pri ktorom si pripomíname zvlášť jej úlohu
pri narodení jej božského Syna. Nakoniec, 15. augusta
slávime jej Zosnutie, ktoré nazývame aj sviatkom jej
Nanebovzatia.
Ostatných šesť prikázaných sviatkov sú sviatky Pána.
Keďže Zvestovanie a Vtelenie pripomínajú spoločné
tajomstvo, ktoré sme už spomenuli pri sviatkoch Panny
Márie, prvým prikázaným sviatkom Pána je jeho Narodenie, ktoré slávime 25. decembra, potom pokračujeme
v spomienke jeho obriezky sviatkom Obrezania Pána

MAGISTER – Prešov

I

1. januára a 6. januára sviatkom
Bohozjavenia pri spomienke na krst
Pána Ježiša.
Ďalšie tri prikázané sviatky Pána
nemajú pevný dátum v kalendári,
pretože sa odvodzujú od dátumu Paschy, ktorý je premenlivý.
Deň jeho spásonosného mučenia
slávime na Svätý a Veľký piatok,
po Nedeli Paschy je prikázaným
dňom aj nasledujúci Pondelok
Svetlého týždňa a 40 dní po Veľkej
noci slávime deň Pánovho Nanebovstúpenia.
Takže zapamätať si všetkých
jedenásť sviatkov (aj so sviatkom
Petra a Pavla z minulého čísla, pozn.
red.) je takto oveľa jednoduchšie.
(vladyka Cyril)
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rozhovor

»d Juraj GRADOŠ

Vladyka Cyril, je známe, že ste bývali v blízkosti bytu kardinála Jozefa Tomka a asi ste sa aj
častejšie stretávali. Kedy ste sa s ním stretli
prvýkrát? Ako si na to spomínate?

Arcibiskup Cyril
Vasiľ SJ (57), biskup
Košickej eparchie,
pôsobil v Taliansku
v rokoch 1987 až 2020
na rôznych úrovniach.
Aj v posledných rokoch
je stále súčasťou
života tohto centra
Katolíckej cirkvi.
V roku 2015 mu vyšla
v spoluautorstve
s kardinálom Jozefom
Tomkom kniha Svätí
Cyril a Metod medzi
slovanskými národmi.
Vladyka Peter
Rusnák (72), biskup
Bratislavskej eparchie
a apoštolský
administrátor sede
vacante Prešovskej
archieparchie, prijal
16. februára 2008
biskupské svätenie
z rúk kardinála Tomka
a odvtedy pôsobí ako
biskup v Bratislave.

Prvé stretnutie prebehlo ešte v počiatočnom období po mojej emigrácii do Talianska, keď som stretol
kardinála Tomka v rámci návštevy Slovenského
ústavu sv. Cyrila a Metoda. V tom čase teda naozaj
išlo o príležitostné stretnutia medzi novokňazom
a čerstvým migrantom, a osobnosťou slovenského, ale aj vatikánskeho života, akým bol kardinál
Tomko práve v tomto vrcholiacom období svojho
života ako prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu
národov. Už vtedy som vnímal jeho pracovnú vyťaženosť v rámci celosvetovej Cirkvi, ale súčasne aj
nenápadný a tichý, ale úprimný záujem o slovenskú
problematiku – a to tak v zahraničí, ako aj na domácej pôde.
Potom som mal možnosť niekoľkokrát ho navštíviť
aj v rezidencii prefekta kongregácie. Je to malá vilka v komplexe Urbanovej univerzity vedľa kolégia
pre študentov z misijných krajín.
Keď ste odišli do Ríma, kardinál už bol známou
osobnosťou. Ako na vás
pôsobil?
Osobitne mi ostáva
v pamäti jeden deň, keď
po nedeľnom obede v Ústave sv. Cyrila a Metoda
mal kardinál príhovor,
ktorým hodnotil vývoj
situácie vo svete v období
Gorbačovovej perestrojky. Neviem, či na tomto
stretnutí boli prítomné
aj nejaké médiá, ale
mal som silný dojem, že

I Byzantinos

Jeden bol v Ríme a býval neďaleko, druhý pod
jeho rukami prijal biskupskú chirotóniu. Píšem
o súčasných hierarchoch našej cirkvi – arcibiskupovi
Cyrilovi Vasiľovi SJ a biskupovi Petrovi Rusnákovi.
Mali možnosť zažiť v súvislosti s kardinálom Jozefom
Tomkom niečo osobité.

Modlitba akatistu 29. júna 2021 v Santa Maria Maggiore v Ríme

SPOMIENKY
NA KARDINÁLA

slová, ktoré kardinál hovoril, boli volené tak, aby
sa dostali do uší aj vtedajším mocipánom v Československu. Kardinál hovoril spontánne, bez
papiera či iných pomôcok, ale poskytol dôkladnú
analýzu vývoja situácie vo východnom bloku
z perspektívy meniacej sa medzinárodnej situácie.
Ako istý leitmotív či refrén v ňom viackrát zaznela
otázka: „A čo na to Slovensko?! Kedy si uvedomíme
túto meniacu sa situáciu?! Kedy už konečne z nej
vztiahneme isté dôsledky?!“ Musím povedať, že
na mňa tento jeho príhovor hlboko zapôsobil pre
jasnosť formulácií, schopnosť analýzy globálnych
problémov aj ich aktualizáciu na slovenské pomery.
Táto jeho forma reči bola akoby odzrkadlením
toho, čo nazývame forma mentis, teda brilantné,
inteligentné chápanie problémov v ich najširších
súvislostiach, spojené so schopnosťou utvárania
uzáverov s bezprostrednou realizačnou schopnosťou. Myslím si, že v tomto prípade išlo o prepojenie
analytickej inteligencie schopnej rozvíjať teoretické
princípy v spojení s praktickým prístupom. Tento
prístup ho charakterizoval aj v iných prejavoch
jeho činnosti i osobných vzťahov.

I Martin Mráz

SLOVO

Panychída pri rakve kardinála 14. augusta 2022
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Otec Martin Mráz odovzdáva kardinálovi Jozefovi Tomkovi drevorezbu

Jedna z vašich prvých ciest na Slovensko
po emigrácii súvisela s vysviackou biskupa
Jána Hirku. Jeho svätiteľom bol práve kardinál
Tomko. Bolo či je bežnou praxou, aby sa rímsky
kardinál obliekol do východných bohoslužobných rúch ako on?

9

I Byzantinos

Po páde komunizmu sa konalo ako prvé biskupské
svätenie konsekrácia mons. Jána Hirku, dovtedajšieho apoštolského administrátora Prešovskej eparchie. Mons. Hirka si prial, aby jeho svätiteľom bol
práve kardinál. Preto ma v tejto súvislosti požiadal,
aby som sa ujal úlohy ceremoniára a pripravil
kardinála na priebeh vysviacky. Na to, aby mohol
kardinál vyslúžiť túto vysviacku vo východnom
obrade, si vyžiadal od Kongregácie pre východné cirkvi osobitné dovolenie. Podobne urobil aj
v iných prípadoch biskupských vysviacok alebo
účasti na východnej liturgii. Nie je to ani samozrejmé, ani bežné, aby kardináli Rímskej cirkvi slúžili
vo východnom obrade a vo východných rúchach,
ale kardinál Tomko mal k nášmu obradu veľmi
pozitívny vzťah. Vedel teda zachovať správnu právnu normu a chápal, že ide o výnimku, ale súčasne
chcel týmto postojom vyjadriť aj niečo osobné.

SLOVO

Silnou spomienkou pre mňa ostáva aj účasť kardinála Tomka na púti Košickej eparchie s ikonou
klokočovskej Bohorodičky a jeho príhovor po modlitbe Akatistu v Lateránskej bazilike. Toto jeho
stretnutie a pozdravy pútnikom som tak vtedy
chápal ako istú formu rozlúčky so slovenským
gréckokatolíckym publikom – aj keď v skutočnosti
jeho posledné verejné stretnutie so Slovákmi sa
odohralo pri príležitosti audiencie v Aule Pavla VI.
počas národnej ďakovnej púte koncom apríla tohto
roka. Išlo o naozaj symbolickú rozlúčku, s najväčším počtom zhromaždených slovenských veriacich,
ktorí zaplnili Aulu Pavla VI.

Často sa o kardinálovi hovorí, že mal blízky vzťah
ku gréckokatolíkom. Tým ste mysleli to „osobné“?
Áno. Okrem tohto vonkajšieho rozmeru si však
myslím, že najhlbším dôvodom jeho pozitívneho
vzťahu k východnému obradu bolo jeho vnímanie spojitosti medzi cyrilo-metodskou misiou,
jej duchovnosťou, jej schopnosťou inkulturácie
a súčasnou prítomnosťou Gréckokatolíckej cirkvi
v kontexte iných cirkví a obradov. Tému inkulturácie kardinál rozvíjal aj v rámci svojich misijných
aktivít a cyrilo-metodský vzor bol preňho silnou
inšpiráciou. Ctiť si miestnu kultúru a na túto naštepiť nový výhonok evanjelia – to bola jeho idea.

Po modlitbe Akatistu
ku klokočovskej
Bohorodičke
a prednáške, ktorá bola
posledným verejným
príhovorom kardinála
ku slovenským
gréckokatolíkom,
kardinál Tomko
dostal drevorezbu
znázorňujúcu patrónku
Zemplína, ktorú si
umiestnil vo svojom
byte do hlavnej izby
na čestné miesto.

Vladyka Peter, spomínate si na svoje prvé stretnutie s kardinálom Tomkom?
Veľmi živo. Mal som tú česť robiť ceremoniára
na vysviacke otca biskupa Jána Hirku v roku 1990.
Vtedy som zblízka videl, akou je kardinál Tomko
osobnosťou so všetkým, čo toto slovo v dobrom
zmysle vyjadruje.
Boli ste predposledným svätencom, pri ktorom
bol kardinál hlavným svätiteľom. Povedal vám
vtedy niečo do biskupskej služby?

Ktoré stretnutie s kardinálom vám pri spomienke na neho rezonuje najviac?

Okrem toho, že mi podaroval prsteň od svätého
Jána Pavla II., povedal mi: „Zatiahni na hlbinu!“
Snažím sa realizovať tieto jeho aj Ježišove slová.

Generálna audiencia 30. apríla 2022

I TK KBS/ Peter Zimen

Po pracovnej stránke považujem za najkrajšiu našu
spoluprácu pri príprave veľkého medzinárodného
sympózia venovaného 1150. výročiu začiatku misie
sv. Cyrila a Metoda, ktoré sa konalo roku 2013.

S kardinálom ste sa stretli potom istotne
viackrát. Kedy to bolo naposledy? Ako na vás
pôsobil?
Naposledy som sa s ním stretol pri ďakovnej púti
do Ríma v tomto roku. Aj pri oslabení telesných síl
nestratil nič zo svojej duchovnej sily a schopnosti
vlievať Slovákom nádej, vieru a sebavedomie.
Ak by ste mali vyzdvihnúť niečo z osobnosti kardinála Tomka ako vzor pre klérus či kresťanov
všeobecne, čo by to bolo?
Vernosť. Bohu, Cirkvi a národu. Nikdy sa nespreneveril týmto pilierom našej existencie a tomuto
poslaniu.

VIETE, ŽE...
Kardinál Jozef Tomko
ešte ako kňaz obhájil
tri doktoráty – z teológie, sociológie a práva.
Okrem nich získal okolo
desať čestných doktorátov aj v takých krajinách,
ako je Tajwan alebo
Argentína. Na Slovensku získal štyri čestné
doktoráty.
Okrem týchto ocenení
je nositeľom mnohých
vyznamenaní. V roku
1995 dostal Rad bieleho dvojkríža I. triedy
Slovenskej republiky
a v roku 2002 Kríž
prezidenta Slovenskej
republiky I. stupňa.

SLOVO

I

ikona

Pri divotvorných ikonách Bohorodičky
sa v mnohých prípadoch stretávame s ich
zázračným nájdením či zjavením sa, čo je
aj prípad tejto ikony.

priniesli ikonu do monastiera,
prepukol v monastieri požiar.
Tradícia hovorí, že ikona sa trikrát
zázračným spôsobom sama vrátila
do Glinskej pustovne, následkom
čoho biskup pochopil vôľu Bohorodičky prebývať v pustovni, a tak
definitívne vrátil tento „duchovný
poklad“ tam, kam patril. Po týchto
skutočnostiach sa biskup začal
starať o to, aby sa čím skôr začalo
s výstavbou Pustynno-Glinského
monastiera. Takto v období rokov
1770 – 1781 sa na jeho príkaz začalo
s výstavbou kamennej Cerkvi Narodenia Presvätej Bohorodičky.
V rokoch igumena prepodobného
Filareta (Danilovského, † 1841)
divotvornú ikonu Bohorodičky umiestnili nad kráľovskými
dverami ikonostasu. Každú sobotu
po spoločnej modlitbe akatistu
spúšťali ikonu na verejnú úctu
bratov monastiera i pútnikov.
V rokoch 1848 – 1850, za igumena
Eustratia, bola postavená vykurovaná kamenná Cerkev Zosnutia
Bohorodičky, v ktorej ikona prebývala v zimnom období.

»d Milan GÁBOR

GLINSKÁ IKONA

BOHORODIČKY

pravoslavie.wiki
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názov pustovňa dostala od dobrodincov
a zakladateľov, a to rodu ruských kniežat
Glinských, ktorí spravovali túto oblasť.
Čoskoro sem boli poslaní mnísi Molčenského Sofronovho monastiera, ktorí tu
položili základy mníšskeho života.

Glinská ikona Bohorodičky (po ukrajinsky a rusky Глинская) pochádza z obdobia prvej polovice 16. storočia a jej história
je spätá s hlbokými lesmi Sumskej oblasti
na severovýchode Ukrajiny. V tomto kraji
bolo rozšírené lesné včelárstvo. Istého
dňa miestni včelári pri práci zbadali
na sosne ikonu Narodenia Presvätej Bohorodičky, obklopenú žiarivým svetlom.
Zbožne sa pred ikonou pomodlili a keď
sa vrátili domov, rozpovedali miestnym
obyvateľom o videní. Od toho času
mnohí začali prichádzať do lesa k ikone,
zakúšali pomoc a ochranu Božej Matky.
Spod koreňov stromu, na ktorom objavili
ikonu, začal vyvierať liečivý prameň.

V zápisoch monastiera sa uvádza mnoho
svedectiev uzdravení, tak od Glinskej
ikony, ako aj liečivého prameňa. Zvesť
o divotvornej ikone a prameni sa rýchlo
rozšírila nielen do blízkeho, ale aj širokého okolia či vzdialených oblastí Ruska.
K divotvornej ikone do Glynskej pustovne
prichádzalo mnoho pútnikov s rozmanitými ťažkosťami a chorobami. Dôkazom
mnohých uzdravení boli devocionálie
v podobe zlatých retiazok, prsteňov,
náramkov, náušníc a iných cenností ako
prejav vďaky Božej Matke za pomoc,
vypočuté prosby a uzdravenia.

V lese neďaleko miesta zjavenia sa ikony si
neznámy askéta postavil pustovňu. Takto
s požehnaním divotvornej ikony Bohorodičky boli položené základy budúceho
Pustynno-Glinského monastiera – Glinskej pustovne. Predpokladá sa, že svoj

V roku 1768 z iniciatívy vladyku Cyrila
(Florinského), sevského a brianskeho
biskupa, bola divotvorná Glinská ikona
Narodenia Presvätej Bohorodičky prenesená do katedrálneho chrámu Sevského
monastiera. Ale čoskoro po tom, ako

Glinská ikona Narodenia Presvätej
Bohorodičky s rozmermi 20 x 16,5 cm
bola v priebehu storočí obnovovaná, ale
je predpoklad, že črty pôvodnej ikony
boli zachované, kde sú zobrazení rodičia
Presvätej Bohorodičky sv. Joachim a sv.
Anna sediaca na lôžku a držiaca v náručí
dievčatko Máriu. Podľa opisu z roku 1764
je známe, že ikonu zdobila strieborná
pozlátená riza, ktorú v roku 1861 vymenili
za zlatú, bohato dekorovanú briliantmi,
topásmi a zafírmi. V tom čase umiestnili
ikonu do pozlátenej medenej schránky.
Rozkvet Glinskej pustovne nastal v 19.
storočí, v roku 1880 tam žilo 340 mníchov. V roku 1919 ich bolo 300. V septembri 1922, keď prišli k moci boľševici, bol
monastier z nariadenia štátnej moci zatvorený a odvtedy niet žiadnych zmienok
o divotvornej Glinskej ikone. Obnovenie
Glinskej pustovne nastalo v roku 1994,
v súčasnosti sa v Sobornej cerkvi Narodenia Presvätej Bohorodičky nachádza
kópia divotvornej Glinskej ikony z roku
1846, ktorá bola odovzdaná monastieru
v roku 1999. Glinská ikona slávi svoju
liturgickú pamiatku 8. septembra.
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Počas pandémie sa ozývalo množstvo
hlasov búriacich sa proti zatvoreniu
kostolov a „odtrhnutiu“ ľudí od Krista. Stretnúť sa s Bohom v Eucharistii
je určite nenahraditeľné, ale často
zabúdame na to, že ho máme takmer
poruke, a nič to s nami nerobí. V každej
kresťanskej rodine sa poväčšine Sväté
písmo nachádza. Možno ho treba znovuobjaviť, sfúknuť z neho prach zabudnutia a započúvať sa nanovo do hlasu,
ktorý hľadá, ba priam až túžobne čaká
na svojich poslucháčov.
Ako začať? Niektorí odporúčajú začať
evanjeliami alebo žalmami. Tie sú
nám ľudsky blízke. No a potom už
len dovoliť Bohu, aby do nás vdýchol
svojho Ducha. Pre mnohých z nás je
nevyhnutné pochopiť to, čo sa v tom
všetko odohráva. Ak vieme, prečo tráviť
čas modlitbou s Božím slovom, je to len
krôčik od toho, aby sme začali proces
premeny a obnovy.
Mních Anselm Grün vraví, že ak Biblii
nerozumieme, je to preto, lebo nerozumieme ani sebe samému. Rodíme sa
do mentality sveta a z tejto perspektívy
nazeráme na seba, život i ľudí okolo. Aj na samotného Boha. Sme ňou
pomýlení, ale vždy je čas na zmenu. Čo
tak začať hneď? Stretnúť sa s Bohom
v Božom slove nás vovádza aj do stretnutia so sebou samým. Môže to byť
ťažké, môže to byť bolestivé, ale pritom
krásne a plné nádeje. Boh nás pozýva
objaviť to, kým sme. Pozerať na seba
jeho očami je jeden z najoslobodzujúcejších momentov v živote, ak nie tým
jediným možným. Sloboda často zrodí
radosť a Boh nás chce mať radostných.
Ako čítať? Môžeme si pomôcť štyrmi
základnými krokmi metódy čítania
Svätého písma, ktoré aplikovali už

mnohí cirkevní otcovia. Volá sa to
Lectio divina. Nemusíme ísť presne
takto, ale vďaka tomu je pre nás ľahšie
pochopiť akýsi „návod“ k takejto modlitbe a najmä jej podstatu.
Prvým krokom je čítanie. Vyberiem si
text, možno úryvok. A čítam pomaly
dovtedy, kým sa ma niečo nedotkne –
slovo, myšlienka, postoj, emócia...
Druhý krok spočíva v rozjímaní, čo chápeme ako také vychutnávanie si toho,
čo sa ma dotklo. Jeden kňaz povedal:
„Prežúvajte to slovo v sebe.“ Aj tu sa dajú
obrazne preniesť Ježišove slová: „Vezmite a jedzte.“ V tomto kroku nám môže
pomôcť predstaviť si seba ako súčasť
biblickej scény. Akoby som tam bol. Buď
ako pozorovateľ, alebo si môžem predstaviť, že som v koži niektorej z postáv.
Môžem si položiť otázku: „V ktorej
z postáv sa cítim najprirodzenejšie?
Ktorá ma najviac vystihuje?“ Prípadne:
„Ktorá veta, ktoré slovo je o mne a pre
mňa v mojej aktuálnej situácii?“
V treťom kroku by sa v nás na základe
toho predchádzajúceho mala zrodiť
túžba po Bohu, ktorá nás pobáda k aktivite. Je teda čas prosiť Boha o naplnenie tejto túžby tak, aby sa naše túžby
zjednotili.
Posledná časť je kontemplácia. Ide o čisté mlčanie, bez slov, pocitov, obrazov
či myšlienok. Je to jediný krok, ktorý si
sami nedokážeme navodiť. Je to dar.
Na začiatok možno nebudeme zvládať
jednotlivé kroky, isto je to aj o cviku
a návyku. Dôležité je pochopiť, že jeden krok nefunguje bez toho druhého.
To nech nás neodrádza. Ak príde nechuť z akéhokoľvek dôvodu, vzbuďme
si nanovo túžbu po stretnutí s Bohom.
On na nás čaká... (Vierka Urigová)
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SVIATOK POVÝŠENIA SV. KRÍŽA,
ktorý slávi celá Cirkev v polovici mesia
ca septembra, má aj v našich srdciach
povýšiť znamenie našej Spásy na ten
najvznešenejší stupeň
posilň ujúceho
povzbudenia a správneho kresť anského
vzťahu ku krížu.
Teilhard de Chardin vo svojej úvahe
0 kríži zazlieva nám náš zastaraný, vži
tý a nevyrovnaný pohľ ad na kríž. D í
vame sa naň č asto iba ako na symbol
smrti, obmedzovania a útlaku.
Chardin zdôrazň uje nám nový po
hľad. Na kríž sa máme dívať ako na
ífyznešený cieľ, ktorý dosiahneme preko
návaním seba. Kríž nie je nieč o neľ ud
ské, ale č osi nadľudské. Jeho holé ra
mená boli symbolom smútku, smrti a
utrpenia. Od kalvárskej obety, to už nie
sú holé, prázdne ramená, ale ramená,
na ktorých visí Spasiteľ sveta a víť az
nad smrťou. Jeho pribité ruky dosiaľ
objímajú celý svet a všetkých. Ukazuj
me ho svetu s tou láskou, s ktorou z
neho prehovoril Syn Boží a náš Vy
kupiteľ, keď nám práve na ň om ukázal
1odkázal lásku k všetkým!
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Spas ľud svoj, Pane,
dedičstvo svoje.

a požehnaj

Pnel si m kríži dobrovoľne. Ľudu,
Jpsiacemu tvoje meno, udeľ svoje
\Mry, Kriste, Bože. Poteš svojou m o
cou Cirkev svoju a daj jej vítazstvo,
nech má tvoju pomoc, zbraň mieru
anepremožiteľné vítazstvo.

Krížu tvojmu sa klaniame, Vlád
ca. a sväté vzkriesenie tvoje slávi
me.
Vyvyšujte Pána B o h a n á šh o a k la najte sa podnožiu je h o n ô h , le b o j e
svätý.

Zvelebuj, duša m o ja , d r a h o c e n n ý
iz Pána. Z veleb u j, duša m o ja , p o 
výšenie životodarného k r íž a P á n o v 
ho.

(Z tropáru, kondáku, pieseň
namiesto Trojsvätý, medzispev
a pieseň zvelebovania na svia
tok Povýšenia sv. kríža.)

J ^ A X E N T IU ^

Z NÁŠHO ŽIVOTA
Otec biskup dr. Bazil Hopko požiadal
redakciu našich časopisov Blahovistnik a Slovo, aby aj na stránkach týchto
časopisov mohol vyjadriť svoju úprimnú
vďačnosť za všetky dobrožičenia, ktorých
sa mu dostalo pri príležitosti jeho strieborného biskupského jubilea.

Ďakuje z úprimného srdca a žehná všetkým, ktorí mu osobne alebo prostredníctvom pošty blahoželali. Opätuje aj touto
cestou z hĺbky svojho srdca úprimné
poďakovanie Otcovi ordinárovi, kňazstvu, bohoslovcom, veriacim, redakcii
grécko-katolíckej tlače a všetkým, ktorí
s úprimnosťou srdca spomenuli veľký deň
jeho života. Prosí Všemohúceho Boha,
aby na orodovanie Presvätej Bohorodičky
všetkým požehnal v ich každodenných
úsiliach, aby udelil celému svetu trvalý
pokoj, našej spoločnej milovanej vlasti
rozkvet budovateľských snažení a nám
všetkým „mir, zdravije, na mnohaja i blahaja ljeta!“
Našim časopisom, ich spolupracovníkom,
čitateľom a priaznivcom zo srdca žehná
a sľubuje hojnosť svojich vrúcnych modlitieb. (Slovo 9/1972, s. 8)
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KRÍŽ JE CESTA

»d Miroslav DARGAJ
Jeden rok alebo 365 dní. Je to veľa alebo málo? Pre niekoho je rok dlhý čas, zvlášť ak očakáva niečo veľké, životu
vzácne či nesmierne dôležité a treba čakať. No pre tých,
ktorí zažili to dôležité či veľkolepé, je jeden rok skôr krátky
čas. Zvykneme povedať, že ten čas akosi rýchlo uplynul.
Približne pred rokom sme slávili veľký sviatok Povýšenia
úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom.
Každý rok slávime tento sviatok 14. septembra, no minulý rok bol predsa výnimočný, akosi vzácnejší a je dobré si
pripomínať veľkolepé udalosti. Jednou z nich bolo slávenie
tohto sviatku so Svätým Otcom, veľkňazom všeobecnej
Cirkvi Františkom, rímskym pápežom. Takéto veľkolepé
slávenie sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného
Kríža nad celým svetom nemožno zažiť každý rok.
Je to výnimočná udalosť, pri ktorej sa
zastavujeme, pripomíname si ju, aby
sme vzdávali vďaky trojjedinému Bohu
a Svätému Otcovi Františkovi. No najviac
preto, aby sme i naďalej prehlbovali svoju

vieru, ktorá je naplnená tajomstvom
svätého Kríža. Gréckokatolícka cirkev
na Slovensku, nositeľka a strážkyňa byzantského obradu, má za úlohu dbať o to,
aby svätý Kríž nevymizol z jej života pri

dôležitých momentoch liturgického roka.
Lebo svätý Kríž je cesta i dar mučeníctva
prinášajúci dar vzkriesenia. Vidíme to
napríklad aj na svätej ikone Kríža, kde
náš Pán, Boh a Spasiteľ Ježiš Kristus je
pribitý klincami na drevo, ale jeho telo je
vyobrazené ako oslávené, naplnené tajomstvom vzkriesenia. Preto sa spoločne
modlíme: „Tvojmu Krížu klaniame sa,
Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme!“

POVÝŠENIE ÚCTYHODNÉHO
A ŽIVOTODARNÉHO KRÍŽA NAD
CELÝM SVETOM
Prvým momentom v živote Gréckokatolíckej cirkvi je sviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým
svetom. Je to veľký sviatok s celonočným
bdením, zároveň je nepohyblivým sviatkom, lebo ho slávime vždy 14. septembra.
O tomto sviatku by sme mohli z histórie
hovoriť mnoho, no najdôležitejšou podstatou sviatku je skutočnosť, že vladyka
(biskup) alebo kňaz povyšujú, zdvíhajú
svätý Kríž nad celým svetom na všetky
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svetové strany a požehnávajú ním celý
svet. Deje sa to v strede chrámu počas
viacnásobného spevu modlitby „Pane,
zmiluj sa“. Robíme to aj preto, aby sme si
pripomenuli Pánovo slovo: „Kto chce ísť
za mnou, nech zaprie sám seba, vezme
svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si
chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto
stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.“
(Mk 8, 34 – 35)
Svätí otcovia Cirkvi nám neustále
pripomínajú, že ak chceme nasledovať
Ježiša Krista a byť jeho učeníkmi, najprv
sa musíme zrieknuť sveta a spôsobu
života podľa neho. Potrebujeme zaprieť
samých seba, svoju vôľu, svoju múdrosť,
svoje postoje, svoje presvedčenie, svoje
túžby, aby sme mohli začať uskutočňovať
Pánove prikázania, ktoré nachádzame
v evanjeliách. A tým skutočným krížom
v živote kresťana je každodenné náročné
až nemožné napĺňanie jeho príkazov. Až
keď kresťan zanecháva svetský spôsob
života a učí sa Kristovmu spôsobu života
neustálym cvičením sa v nábožnosti,
získava milosť nasledovať Ježiša Krista
skrze svätý Kríž, ktorý je cestou i darom
mučeníctva a darom vzkriesenia. Keď náš
kresťanský život je neustálym obrátením
sa k Bohu, môžeme povedať, že sme nechali povýšiť svätý Kríž nad celým naším
životom. Je to tajomstvo, ktoré nemožno
úplne pochopiť ľudským rozumom, ale
možno kráčať cestou tajomstva povýšenia
svätého Kríža nad naším životom.

SVÄTÝ A VEĽKÝ PÔST –
KRÍŽUPOKLONNÁ NEDEĽA
Druhý moment nachádzame vo Veľkom pôste, ktorý je prípravou na slávenie sviatku Kristovej Paschy. V strede
Veľkého pôstu slávime tretiu nedeľu,

ǵ

ǵ

aby sme prijali ovocie Kristovho Kríža pre
večný život.

Dobrovoľne si pnel
na Kríži, Kriste.
Preto udeľ svoje dary
ľudu nosiacemu
tvoje meno. Poteš
svätú Cirkev.
Daj jej víťazstvo
nad nepriateľmi.
Pomáhaj jej
a obdaruj pokojom
i trvalými úspechmi.
(Kondak svätému Krížu)

ktorá nesie názov Krížupoklonná nedeľa.
Zároveň celý štvrtý týždeň Veľkého pôstu
je krížupoklonným týždňom. Celá Cirkev
počas Veľkého pôstu podobne ako izraelský národ putuje do zasľúbenej zeme.
Cesta Veľkého pôstu je cestou púšte,
kde sa zriekame mnohých vecí, najmä
hriešnych zvykov a vášní, ktoré nás robia
otrokmi vlastného ega. V strede pôstnej
púšte nachádzame svätý Pánov Kríž,
ktorý je posilou a povzbudením, aby sme
intenzívnejšie vstupovali do modlitby
a pôstu s cieľom oslobodiť svoju nesmrteľnú dušu od hriešnych vášní, ktoré sa
rýchlo zakoreňujú v ľudskom srdci. Je to
svätý Kríž, na ktorom je pribitý náš Pán,
Boh a Spasiteľ Ježiš Kristus. Znova ho
vladyka alebo kňaz vykladá uprostred
chrámu, ktorý ako strom poznania dobra
a zla bol vysadený v strede rajskej záhrady, no teraz nie pre našu smrť, ale pre
našu spásu. Preto pristupujeme s vierou,

„Pristúpte, Adam i Eva! Vy ste prvý manželský
pár, čo zavrhol priateľstvo s anjelmi. Vrah duší vás
oklamal. Poznali ste trpkú rozkoš rajského ovocia.
Teraz je pred vami drevo úcty najhodnejšie. Padnite
pred ním a radostne ho bozkajte, a s dôverou
k nemu volajte: Naša spása, Kríž vznešený, strom
v raji Bohom štepený, ó, ty požehnané drevo, aj my
máme účasť na tvojich plodoch. Veď ty si nás smrti
zbavil a späť do raja vrátil. Priniesol si nám veľké
milosrdenstvo.
(Sloha na Pane, ja volám k tebe z Krížupoklonnej nedele)

Krížupoklonná nedeľa a celý nasledujúci týždeň nám ukazujú podstatu našej
intenzívnejšej modlitby, pôstu, almužny
a praktizovania iných asketických cvičení
počas Veľkého pôstu, že všetko toto nerobíme iba preto, aby sme to robili, ale pre
vyšší cieľ. Cieľom asketického cvičenia
sa, modlitby, pôstu a almužny je získanie
účasti na plodoch svätého Kríža, ktorými sú čnosti. Pripodobnenie sa Ježišovi
Kristovi, ktoré je možné iba skrze čnosti.
Je to naplnenie nádeje, že ak sa mu pripodobníme v smrti, získame účasť aj na jeho
vzkriesení.

VYNESENIE ÚCTYHODNÝCH
DRIEV ÚCTYHODNÉHO
A ŽIVOTODARNÉHO KRÍŽA
Tretím momentom je sviatok Vynesenia
úctyhodných driev úctyhodného a životodarného Kríža, ktorý slávime vždy
1. augusta. Je to deň začiatku dvojtýždňového pôstu pred sviatkom Zosnutia našej
Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie,
vždy Panny. Svätý uspenský pôst, ktorý je
štvrtým väčším pôstom počas cirkevného
roka, sa začína sviatkom svätého Kríža,
ktorý sa znova vykladá uprostred chrámu,
uprostred Božieho ľudu, uprostred Cirkvi, uprostred nášho života, aby sme si ho
uctili dobrovoľným zanechaním všetkého, čo nám prekáža k dosiahnutiu cieľa
nášho pozemského života.
Tento cieľ nám pripomínajú dva veľké
sviatky. Prvým je sväté Premenenie nášho
Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista a druhým je sviatok Zosnutia našej Presvätej
Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy
Panny. Prvý nám pripomína, že cieľom
ľudského života je zbožštenie a úplné
pripodobnenie sa Ježišovi Kristovi a druhý nám hovorí o nekonečnom prechode
duše i tela do nebeskej slávy, do nebeskej
vlasti, kde je náš pravý domov. Preto
nemôžeme žiť život na zemi tak, ako
keby sme tu žili večne a tu bol náš pravý
domov. Svätý Kríž nám to znovu pripomína a sprítomňuje cestu mučeníctva. Lebo
každý kresťan má byť mučeníkom, ktorý
zaprie sám seba, vezme svoj kríž plnenia
Pánových prikázaní a tak sa stáva učeníkom, služobníkom, či dokonca otrokom
svojho Pána pre získanie pravej slobody.
Ako píše svätý apoštol Pavol: „Neviete, že
komu sa dávate za otrokov a poslúchate
ho, ste otrokmi toho, koho poslúchate:
či hriechu na smrť, alebo poslušnosti pre
spravodlivosť.“ (Rim 6, 16)
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Od stvorenia po usmrtenie Kaina Lamechom – ilustrácia z križiackej Biblie

Táto pasáž ukazuje, že Izrael si uvedomoval, že založenie miest je niečím, čo má
svoj pôvod pred ich vlastnou históriou
a mimo nej. Mestá sú tak darom od Boha,
ktorý zachránil Izrael z Egypta, a nie sú
výtvorom samotného izraelského národa
(porov. Deut 6, 10). Samotné meno
Henoch znamená „venovať, dedikovať“, čo
sa môže symbolicky spájať so samotným
vystavaním mesta a pomenovaním práve
po Henochovi.

I thewayofbeauty.org

KAINOVO

POTOMSTVO
»d Ľuboš PAVLIŠINOVIČ

V rámci biblických textov zohrávajú dôležitú úlohu aj rodokmene. Ide o výpis mien označujúcich buď potomkov,
alebo predkov konkrétneho jednotlivca alebo širšej skupiny. Pravdepodobne najznámejšie biblické rodokmene,
ktoré často zaznievajú aj v rámci evanjeliových čítaní v našich chrámoch, sú genealógie Ježiša Krista, ktoré môžeme
nájsť tak v Matúšovom, ako aj v Lukášovom evanjeliu.
Pravdou však je, že samotné rodokmene
sú typickým prvkom skôr pre starozákonné knihy, a to najmä knihy Pentateuchu,
teda prvých Piatich kníh Mojžišových
alebo aj historických kníh Starého zákona
ako Ezdráš, Nehemiáš či Prvá a Druhá
kniha kroník. Jedným z prvých rodokmeňov vo Svätom písme je Kainov rodokmeň
v Gn 4, 17 – 24. Kainova línia je zaujímavá
tým, že nejde len o strohé vymenovanie
jeho potomstva, ale o rodokmeň s cieľom ukázať pôvod základných zručností

a zriadenie civilizovaného života, ktoré sú
zachytené symbolicky v rámci siedmich
generácií. Počnúc samotnými postavami
Kaina a Ábela nám Sväté písmo podáva
informáciu o počiatkoch chovu a poľnohospodárstva (Gn 4, 2). Hneď v opise
prvej generácie zaznievajú informácie
o postavení prvého mesta, ktoré Kain
nazval po svojom synovi Henochovi. Táto
informácia naznačuje progres ľudskej
spoločnosti od agrikultúry a je prvým
väčším úspechom ľudskej civilizácie.

Vo verši 18 sú ďalšie tri generácie len
jednoducho vymenované a nepribližujú
žiadny pokrok civilizácie. Ide o Henochovho syna Irada, ktorého pôvod mena
je dosť nejasný. Môže sa spájať buď so
slovom „mesto“, ktoré sa po hebrejsky
povie ir, alebo aj s konkrétnymi názvami
miest ako Arad alebo Eridu. Mená ďalších
dvoch generácií – Maviela a Mavielovho
syna Matusaela sú teoforické, to znamená, že majú príponu „-el“ odvodenú
od Božieho mena. Meno Maviel, ktoré
sa v hebrejčine vyslovuje ako Mechujael, môžeme preložiť buď odvodením
od slova mecha, teda „Boh udiera“ či „Boh
zasahuje“. Alebo toto meno môžeme
odvodiť od slova chaja v zmysle „Boh
dáva život“. Meno jeho syna Matusaela
môžeme do slovenčiny preložiť ako „Boží
muž“. Ďalšia generácia je zosobnená
v Matusaelovom synovi Lamechovi, s ktorým sa spája prvá zmienka o polygamii,
keďže Biblia poznamenáva, že mal dve
ženy – Adu a Selu. Treba podotknúť, že
táto informácia nie je podaná ako niečo
negatívne v zmysle odsúdeniahodného
správania. Je preto nesprávne automaticky považovať tento údaj za opis morálneho úpadku, Lamechova polygamia totiž
mohla v starovekom zmýšľaní jednoducho poukazovať na zvýšenie materiálneho blahobytu.
Na tomto mieste môžeme sledovať, že
rodokmeň sa mení z lineárneho na segmentovaný, to znamená, že opisuje
niekoľko jednotlivcov v rámci jednej
generácie. Vo veršoch Gn 4, 20 – 22 totiž
text uvádza troch Lamechových synov,
pričom pri každom jednom je zvýraznená
špecifická oblasť. Traja synovia tak reprezentujú tri základné sociálne zaradenia,
respektíve tri spôsoby života, ktoré mali
pre autora textu zvláštny význam. Ako
prvý je to Jabel, ktorý je „praotcom tých,
čo bývajú v stanoch a chovajú dobytok“.
Ide teda o opis nomádskeho pastierskeho
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života. Druhý syn Jubal je predstaviteľom
umenia. Tubalkain, tretí syn, je charakterizovaný ako kováč, predstaviteľ remesiel, predovšetkým obrábania kovov. Je
zaujímavé, že tento opis je jedným z mála
explicitných starozákonných odkazov,
ktorý považuje umenie za legitímnu
a uznávanú činnosť, ktorá je postavená
na roveň pôdohospodárstvu či remeslám.
Koniec rodokmeňa sa opäť vracia k Lamechovi, ktorý je najvýraznejšou postavou

celej genealógie. Verše 23 – 24 zachytávajú báseň, popretkávanú neľútostným
duchom pomsty, ktorú Lamech hovorí
svojim dvom ženám. Samotná pieseň
naznačuje, že v Kainovom potomstve
aj naďalej zúri duch pomsty, nekontrolovane a bez hraníc. Táto myšlienka by
zapadala do všeobecnej témy kapitol Gn 3
– 11. V rámci nej sa stvorenie nespráva tak,
ako to Stvoriteľ zamýšľal, je čoraz rozptýlenejšie, nepriateľskejšie a vzdialenejšie
od samotného Boha. Je pravdepodobné,

že Ježišovo učenie o „sedemdesiatsedemnásobnom odpustení“ je priamym
odkazom na Lamecha, pričom má za cieľ
odvrátiť prax bezuzdnej pomsty. Môžeme tak vnímať, že Ježiš je naplnením
pôvodného Božieho plánu. Ježišova výzva
k odpusteniu je teda opätovným nasmerovaním k Božiemu cieľu a prinavrátením sveta na správnu cestu, sveta, ktorý
Kainova rodina nasmerovala k pomste
a smrti.

RODOKMENE
Rodokmene môžu byť len jednoduchým výpisom mien,
ako je to v prípade rodokmeňa Ježiša Krista, alebo môžu
byť aj plne rozšíreným historickým opisom udalostí,
ktoré sa viažu k určitému postupnému rámcu mien, ako
je to v Knihách kráľov. Podľa smeru samotných rodo
kmeňov ich rozlišujeme na vzostupné alebo zostupné.
Vzostupné často používajú slovnú formulu „X bol
synom Y“ (napr. Ezd 7). Tento typ genealógie sa vyžíva
najmä pri vyjadrení pôvodu konkrétneho jedinca späť
k nejakej veľmi dôležitej postave z minulosti, pričom
konanie alebo skutky „prechodných“ generácii neboli
dôležité. Zostupné rodokmene používajú formulu „X
splodil Y“ (napr. Gn 5). Tento typ rodokmeňa často
zaznamenáva aj vek jednotlivých postáv či ich skutky.
Je dôležité si uvedomiť, že samotné rodokmene sú
do biblického rozprávania zahrnuté len zriedka kvôli zachovaniu objektívnych historických údajov. Nie sú teda
úplne komplexné, často vynechávajú niektoré generácie,
pretože buď boli pre autora nadbytočné, alebo narúšali
literárny formát, ktorý autor používal. Niektoré generácie boli dokonca vynechané zámerne ako súčasť politickej či religióznej propagandy. Je dôležité si uvedomiť,
že tento jav nepodkopáva historickú pravdivosť žiadnej
konkrétnej genealógie. Keďže úlohou nebolo poskytnúť
komplexný rodokmeň, ale skôr genealogické prepojenie
medzi začiatkom a koncom, považovať všetky biblické
rodokmene za komplexné exaktné záznamy znamená
ich nepochopenie a ich nesprávne čítanie.
Genealógie môžu mať rôzne funkcie v závislosti
od svojho kontextu. Niektoré demonštrujú príbuznosť
alebo rozdiel medzi Izraelom a susednými národmi.
Niektoré spájajú inak izolované prvky, a tak vytvárajú
určitú kontinuitu. Ide o mechanizmus, ktorým autor
spája rôzne zdroje či prostriedok na prepojenie pasáží, ktoré
tvoria podstatu rozprávania. Rodokmene v knihách Ezdráš či
Nehemiáš slúžia na prepojenie kmeňov a klanov z postexilového obdobia s kmeňmi z predexilového obdobia, aby sa tak
zachovala národná a náboženská kontinuita. Niektoré rodokmene slúžia na vytvorenie chronologického rámca svetových
dejín datovaním udalostí ako potopa či narodenie Abraháma.
Niektoré slúžia na preukázanie legitímnosti jednotlivca v jeho
postavení či úrade. Tento aspekt má osobitný význam pre

kňazstvo, pretože zákon vyžadoval, aby starozákonní kňazi
boli potomkami Léviho. Je to aj primárny účel genealogických
informácií o Ježišovi zahrnutých v evanjeliách: dokazujú, že
Ježiš má vlastnosti prisľúbeného Mesiáša. Niektoré rodokmene majú apologetickú funkciu, a to tým, že ukazujú spôsob,
akým sú dejiny riadené podľa Božieho plánu – ide teda skôr
o teologický než historický záznam. To však neznamená, že
historické detaily akejkoľvek konkrétnej genealógie sú nevyhnutne nepresné alebo nedôležité.
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Vladyka Hopko so svätencami

I Marián Potaš
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ROZHOVOR

S VEČNÝM
SUDCOM
Ježišu, ďakujem ti! Ďakujem ti, že si prišiel do môjho domu, do môjho srdca. Aká
je to strašná, ale aj milá myšlienka. Ten,
ktorý ma raz bude súdiť, v čích rukách je
môj večný osud, je teraz mojím hosťom.
Ježišu, využívam túto príležitosť. Chcem
si zabezpečiť taký osud, aby som bol
s tebou naveky. Ježišu, nauč ma, ako mám
žiť, aby som bol naveky šťastný, aby môj
súd bol pre mňa dobrý... Dieťa moje, čítaj
Sväté písmo, kde je jasne napísané, prečo
budú spasení tí, ktorí budú stáť sprava...
Sudca im povie: „Lebo som bol hladný

a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali
ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste
ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol
som chorý a navštívili ste ma...“ (Mt 25,
35 − 36) Títo s údivom sa pýtajú: „Pane,
a kedy sme ťa videli hladného..., smädného...?“ (Mt 25, 37) Vtedy im poviem
jasne: „Čokoľvek ste urobili jednému
z týchto mojich najmenších bratov, mne
ste urobili.“ (Mt 25, 40) Tých, ktorí budú
stáť po ľavej strane, pošle do zatratenia,
pretože toto všetko neurobili.

OSOBNOSTI

MIKULÁŠ HRICOV (1922 – 1978)
Otec Mikuláš Hricov sa narodil 16. augusta 1922 v Chmeľovej
v kňazskej rodine. Po škole v rodisku nasledovali gymnáziá v Prešove a Mukačeve. Po skončení teológie v Prešove sa oženil s Valériou Ferkovou a Boh im požehnal dve deti. Kňazskú vysviacku
prijal v prešovskej katedrále 25. augusta 1946 z rúk vladyku Pavla
a nastúpil do Cerniny. Farnosť bola chudobná a veľmi poznačená
vojnovými udalosťami. Sám ponúkol časť fary, aby sa zriadila
miestna škola, v ktorej aj učil. Apríl 1950 ho zastihol v zápale
kňazskej služby a keďže ho oklamali, podpísal prestup do Pravoslávnej cirkvi. Ten však už 11. mája odvolal. Po opustení farnosti
odišiel k svokrovcom do Prešova, kde ho však zatkli. Kým inde sa
spievali koledy, on drhol vo väzení schodisko, chodbu a záchody.

Tu máš, dieťa moje, podmienky šťastného
súdu. Kto miluje Boha, ten bude milovať
aj blížneho. Kto miluje Boha a blížneho,
ten splnil hlavný zákon, dodržal Desatoro, a preto bude spasený. Boha sme
povinní milovať pre Boha, a blížneho tiež
pre Boha, pretože len to je pravá láska...
Ak budeš milovať Boha, budeš v neho veriť, nebudeš kliať, budeš sa modliť, chodiť
do chrámu. Ak budeš milovať blížneho,
iste budeš milovať najbližšieho – otca
a matku, nebudeš blížneho ničiť na tele
a na duši, nebudeš ani seba, ani blížneho
zvádzať k nečistote, nebudeš žiadať majetok blížneho ani jeho česť... Kto miluje
Boha, ten bude poslúchať Božiu Cirkev,
zachovávať cirkevné prikázania, a kto toto
všetko zachová, bude spasený...
Dieťa moje, urob všetko možné, aby si
si zabezpečil spásu, lebo nie je to jedno,
či budeš naveky spasený, alebo naveky
prekliaty.
Ježišu, ďakujem ti za náuku. Verím
v každé tvoje slovo, mám nádej, že ak
to splním, budem spasený. Obnovujem
sa v láske k Bohu a blížnemu, lebo to
je hlavné prikázanie. Ľutujem doterajší
nerozumný život.
Ježišu, prosím ťa, daj mi potrebné milosti,
aby som žil tak, aby si ma ty ako môj
dobrý známy skrze sväté prijímanie s radosťou pozval k sebe, aby som sa mohol
s tebou naveky radovať. Amen.
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás.
Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák)
Po prepustení sa zamestnal ako stolár, kým
ho nevysídlili do Čiech. Bývali neďaleko
pece, kde nacisti spaľovali telá väzňov
koncentračného tábora v Terezíne. Ťažké
obdobie sa skončilo v roku 1961, keď sa vrátil
do Prešova, kde sa zamestnal ako robotník.
Po tom, ako sa aj jeho zásluhou vrátila
gréckokatolíkom katedrála, odišiel pôsobiť
do Svidníka. Tu pôsobil aj ako okresný dekan, a tak často riešil spory s Pravoslávnou
cirkvou ohľadom užívania cerkví. Zomrel
12. marca 1978 vo veku 55 rokov. Pohrebné
obrady boli vo Svidníku a v Prešove, kde
ho vtedajší ordinár Ján Hirka pochoval
na miestnom cintoríne. (Juraj Gradoš)
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IRENEJ LYONSKÝ
» Ján KRUPA

neniu čias, ktoré sa udialo Kristovým
príchodom. Kristus je nový Adam, ktorý
zrekapituluje predchádzajúce dejiny
a podrobí si stvorenie. Skutočne ústrednou v tomto poradí úvah je predstava
rekapitulácie, ktorá slúži ako kľúč čítania
tohto prvého náčrtu teológie dejín.

PRVÁ TEOLÓGIA DEJÍN
S týmito argumentmi Irenej úplne vyvracal logiku gnostických doktrín a zo svojej
strany vypracoval impozantný teologický
systém, ktorý sa snažil vysvetliť zo svojej
strany v úplnej syntéze celé dejiny spásy,
od počiatkov stvorenia až po koniec
vekov.
Ľudské dejiny sú rozdelené na dva veľké
momenty: po prvotnom hriechu a páde
prvých ľudí, Adama a Evy, Boh prozreteľne viedol celé ľudské dejiny až k napl-

Toto je jediná viera, ktorá spája všetky
kresťanské komunity roztrúsené po svete a všetky rovnako strážkyne kázania
apoštolov, odhliadnuc od prijateľných
rozdielov, ktoré možno postrehnúť v liturgickej praxi.

Druhým významom rekapitulácie je zhrnúť v sebe celé ľudstvo, od prvého Adama
až po posledného človeka. Spása, ktorú
privodil Kristus, nie je novým začiatkom
v tom zmysle, že by nechala stratiť všetko,
čo prišlo predtým. Kristom privodená
spása má retroaktívnu hodnotu, pretože
zachránené musí byť celé stvorenie a celé
ľudstvo.
Rekapitulácia, chápaná v tomto dvojakom
význame, vysvetľuje, prečo spása prišla

I divisare.com

Prvé dve knihy obsahujú výklad a kritiku
rôznych gnostických doktrín vo veľmi
presnom a dobre zdokumentovanom
súpise. V ostatných troch knihách Irenej
vykladá ortodoxnú doktrínu, ktorá je založená na uznaní niekoľkých základných
právd: obidva zákony (Starý aj Nový)
pochádzajú od toho istého Boha, a teda
Zjavenie sa odvíja v jedinom harmonickom pláne, v ktorom Boh postupne vedie
padlého človeka k prijatiu spásy prinesenej Ježišom Kristom; človek je obdarený
slobodnou vôľou, a preto kresťanské kázanie nepozná predurčených, ale obracia
sa bez rozdielu na všetkých ľudí dobrej
vôle, ktorí sú ochotní prijať posolstvo spásy; garantmi hodnovernosti evanjeliového
kázania sú len biskupi, ktorí sú dedičmi
a pokračovateľmi misie apoštolov a strážcami Tradície, ktorú začali apoštoli.

U Ireneja má táto predstava dva významy:
začať odznova plán, ktorý Boh vymyslel,
keď stvoril človeka. Tento plán poškodil
hriech, pre ktorý bol človek úplne neschopný odpovedať Bohu a tak dosiahnuť
vlastný cieľ. Preto bol potrebný nový
Adam, Kristus, ktorý by odznova začal
tento projekt a priviedol by ho k dovŕšeniu. A ako bol prvý Adam utvorený
z ešte panenskej zeme, tak sa nový Adam
narodil z panenskej ženy, takže uzol uviazaný neposlušnosťou Evy bol rozviazaný
poslušnosťou Márie.

Kresťanská doktrína, ktorú Irenej stručnejšie vysvetľuje v diele Demonštrácia
apoštolskej pravdy, spočíva práve v uznávaní univerzálneho plánu spásy, ktorý bol
v ľudských dejinách zjavený dielom Ježiša
Krista a odovzdaný celému ľudstvu misiou apoštolov vedených Svätým Duchom.

Kostol sv. Ireneja v Cesano Boscone pri Miláne

Veľké dielo lyonského biskupa Ireneja (†
okolo 202) v piatich knihách Odhalenie
a vyvrátenie falošnej gnózy nesie už v názve svoj program polemiky proti heretickej
gnóze, ale aj prezentácie pravej gnózy,
ortodoxnej, garantovanej apoštolskou
Tradíciou, za ktorej legitímneho dediča
a vykladača sa Irenej považuje.

cez Kristovo vtelenie a nie iným spôsobom.

I

Varovanie

I Juraj Gradoš
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Detail plastiky Nepovšimnutí anjeli na Námestí sv. Petra v Ríme
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OTROCTVO
HRIECHU
»d Antónia HAĽKOVÁ

Si Bohom milovaný! Boh každého z nás
miluje osobne, stálou a vernou láskou.
Ver, že nech sa deje v tvojom živote
čokoľvek, Boh ťa miluje. V prípade, že
nezažívame skutočnosť, že sme dedičmi
Božieho kráľovstva, potrebujeme identifikovať príčinu. Koreňom väčšiny našich
problémov je hriech. Hriech je úmyselné
prestúpenie Božích prikázaní. Znamená
to, že robíme niečo, čo sa Bohu nepáči
a čo ho zarmucuje. Súčasný spôsob života
človeka je zameraný egocentricky: ja,
všetko sa točí okolo mňa, ja sám viem,
čo je pre mňa najlepšie. Boh nás nedrží
nasilu, dáva nám slobodu a rešpektuje
ju. Dôležité je uvedomiť si, že hriech nás
oddeľuje od Boha, buduje múr medzi
Bohom a človekom, pričom každý hriešny
skutok robí tento múr vyšším a vyšším.
Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím
vám: Každý, kto pácha hriech, je otrok.
A otrok neostáva v dome navždy; navždy
ostáva syn.“ (Jn 8, 34 – 35) Byť otrokom
hriechu znamená, že sa necháme unášať
pokušeniami diabla. Otrok je človek,
ktorý je zbavený slobody, ľudských
práv a zaobchádza sa s ním ako s vecou. Slovo otrok pochádza z latinského
slova sclavus, ktorým boli v Rímskej ríši
označovaní tí, ktorí nemali spôsobilosť
na právne úkony. Otrok nemá žiadne

práva a dokonca aj jeho život je majetkom
otrokára. Otrokár vlastní a ovláda inú
osobu a profitujete z toho. V duchovnom
význame otroctvo znamená, že človek sa
stáva otrokom diabla, pričom je otrokom
rôznych stupňov a foriem pôsobenia zlého ducha. Následkom hriechu je to, že sa
odpájame od Boha, schneme a možno nás
ľahko zlomiť. Strácame radosť, sme akoby
bez života, zažívame prázdnotu a nenaplnenie. Urobením jedného hriechu sme
vťahovaní do ďalšieho, stávame sa spútanými, sme chytení do pasce. Môžeme
duchovne zahynúť.
Keďže človek nie je len duchovnou bytosťou, chcem poukázať aj na skutočnosť,
ktorá sa deje v rámci fyziologickej úrovne.
Ľudský mozog je zázračný orgán. Skladá
sa z asi 120 miliárd mozgových buniek,
z ktorých každá má 10 000 prepojení.
V priebehu niekoľkých milisekúnd
prebehnú mozgom štyri trilióny vzruchov. Napríklad v situácii, keď má človek
zlý deň, je nahnevaný, nervózny, cíti sa
zle, prežíva úzkosť, depresie, v mozgu
prebehnú trilióny reakcií, ktoré kódujú toto negatívne prežívanie. Mnohí
vtedy siahnu po alkohole a zisťujú, že
sa po krátkej chvíli cítia lepšie. Ľudský
mozog si zakóduje: „Keď sa cítim zle, vypijem si pohárik a cítim sa dobre.“ Keď sa

následne zopakuje negatívne prežívanie,
mozog každú takúto situáciu vyhodnotí
podľa zakódovaného vzorca: vyskytol sa
problém, dám si pohárik a bude dobre.
Pravdou však je, že s jedným pohárikom
narastá chuť na ďalší, a tak s každou
nasledujúcou situáciou človek potrebuje
viac a viac alkoholu. Takto sa človek stáva
otrokom hriechu: alkoholizmus, obžerstvo, cigarety, drogy, sociálne siete, móda,
kult tela, pornografia, smilstvo, gamblerstvo, stávkovanie, agresivita, násilie
a mnohé iné.
Boh rešpektuje našu slobodu a dáva nám
na výber medzi cestou požehnania a cestou prekliatia: „Hľa, dnes vám predkladám požehnanie a kliatbu: požehnanie,
ak budete poslúchať príkazy Pána, svojho
Boha, ktoré vám dnes ukladám, kliatbu,
keď nebudete poslúchať príkazy Pána,
svojho Boha, odbočíte z cesty, ktorú vám
dnes prikazujem, a pôjdete za inými bohmi, ktorých nepoznáte.“ (Dt 11, 26 – 18)
„Neviete, že komu sa dávate za otrokov
a poslúchate ho, ste otrokmi toho, koho
poslúchate: či hriechu na smrť, alebo
poslušnosti pre spravodlivosť? No vďaka
Bohu, že hoci ste boli otrokmi hriechu,
zo srdca ste sa podriadili tomu učeniu,
do ktorého ste boli uvedení a oslobodení
od hriechu stali ste sa služobníkmi spravodlivosti.“ (Rim 6, 16 – 18)
Človek zotročený hriechom si nevie
pomôcť sám, pokračuje vo svojom životnom štýle. Napriek tomu, že verí v Boha,
nie je v jeho moci vymaniť sa z otroctva
hriechu. Otroka však možno vykúpiť...
Ježiš nás oslobodzuje z otroctva hriechu. Robí to dobrovoľne, z lásky k nám
a nezištne. Brat a sestra, ak si v otroctve,
vlož svoju dôveru v Ježiša, oľutuj svoje
hriechy a vykroč zo zajatia. Kristus ti ide
v ústrety s otvorenou náručou. Táto cesta
nie je ľahká, veď ktorý otrokár prepustí
len tak svojho otroka. Diabol je novodobý
otrokár, no Ježiš nás už vykúpil. Potrebujeme tomu uveriť, veď v ničom a v nikom
inom niet spásy, iba v Ježišovi Kristovi. Už
len tým, že sa zamýšľame nad vlastným
hriechom, robíme prvý krok k Božiemu
milosrdenstvu. Boh počuje náš plač, všíma si našu modlitbu. Nebojme sa, skrze
svätú spoveď máme vždy možnosť rúcať
múr, ktorý nás oddeľuje od Boha, a tak
prijímať Božie milosti a stávať sa novým
stvorením.

I
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Charizmatické podujatie Moc z neba v Čenstochovej

I Juraj Gradoš

príbeh

ČO MI UŽ LEN
MÔŽE CHÝBAŤ?
»d Andrea LIŠTIAKOVÁ

Vyrastala som v kresťanskej rodine.
Mama bola dcérou kňaza, otec z roľníckej rodiny, jednoduchej, no čestnej
a spravodlivej. Aj strýko a ujo boli kňazi.
Po smrti dedka prišla babička bývať
k nám. Už ako päťročnú ma práve ona
zapojila do ružencového bratstva v cerkvi.
Ako rodina sme vždy spolu chodili
do chrámu, doma sme mali na stenách
obrazy Ježiša, Panny Márie a kríže. Počas
rôznych návštev som mala možnosť
sedávať v rodinnom kruhu dospelých
pri ich náboženských debatách. Bolo to
pre mňa obrovským prínosom, zdrojom intelektuálneho rastu, poznania,
čerpania. K Ježišovi a Panne Márii som
mala odmalička úprimný a vrúcny vzťah.
A keďže ako dieťa som bola často chorá
a bola doma, mala som priestor, čas aj
možnosť rozprávať sa s Ježišom a Pannou
Máriou. Všetko vyzeralo dobre a skvelo.
Čo by už len mohlo môjmu duchovnému
svetu chýbať?
Keď som mala asi pätnásť rokov, vybrali
sme sa s kamarátmi z farského spoločenstva na stretnutie v Prešove, na Oheň.

Bola to veľká masová akcia v športovej
hale. Začal tam prebiehať program.
Od rána až do večera – modlitby, chvály,
vďaky, odprosovania, svedectvá. No vo
mne sa moja duša začala vzpierať. Zrazu
som sa cítila v hroznej opozícii proti
tomu, čo sa tam dialo. Všetko sa vo mne
búrilo. Po pár hodinách som sa cítila
unavená, vyčerpaná a zničená. Videla
som tam inak úplne normálnych ľudí,
dokonca vzdelaných, lekárov, právnikov,
študentov, dospelých, mládež, dokonca aj
deti, tancovať, smiať sa, mávať vlajkami,
spievať. Boli ako pomätení, blázni, ako
keby boli plní mladého vína. Nemohla
som sa na to pozerať a – čo bolo horšie –
nemohla som to zniesť.
Sadla som si sama, úplne dozadu v hale.
S pohoršením som na tento dav ľudí
hľadela. V istej chvíli kňaz z pódia týchto
ľudí vyzval, aby si položili Sväté písmo
na hlavu, aby Božie slovo osvecovalo ich
myseľ a srdce. Ľudia to urobili. „Šialenci. Už im načisto preskakuje,“ povedala
som si pobúrene. No keď som sa pozrela
do tvárí tých ľudí, videla som v nich šťas-

,

Priatel casopisu
ˇ
HĽADÁME PRIATEĽA SLOVA – S DOBRÝM
Prispievateľa, ktorý na účet Slova bude pravidelne
mesačne prispievať sumou aspoň 10 eur.
viac na casopisslovo.sk/priatelia/

tie. Skutočné, autentické šťastie. Tváre im
žiarili radosťou.
V tej chvíli som sa pozrela na veľký drevený kríž na pódiu a nahlas som povedala:
„Ježišu, nerozumiem, nechápem, čo sa tu
deje. Som hotová. Vzdávam sa. Som tvoja.
Urob so mnou, čo chceš. Aj ja túžim byť
v tebe šťastná! Pane, príď!“
Vtedy ma naplnilo veľké teplo. Oblial
ma pot, vyšla mi husia koža. Mala som
pocit, že moje vnútro a srdce zaliala
Božia láska. Pociťovala som Božiu slávu
a jeho velebu. Bol to dotyk Boha. Dotkol
sa môjho biedneho a hriešneho srdca so
svojou nekonečnou láskou, súcitom a milosrdenstvom. Začala som nahlas veľmi
plakať. Svätý Duch naplnil moju dušu.
Môj duchovný svet sa zmenil o stoosemdesiat stupňov. Všetko som zrazu videla
úplne inak. Dovtedy som Boha poznala,
no v ten deň, v tú chvíľu, som Boha zažila.
Od tohto dňa mi dobrý Pán dáva milosť
žiť s ním každý deň. Chválim Svätého
Ducha, ktorý štedro prichádza. A prichádza hneď. Bez meškania. Hneď, keď sa
vzdáme sami seba. Stačí sa vzdať samého
seba a zakričať: „Pane, príď so svojím Svätým Duchom. Tu som, príď!“ Nebojme sa
odovzdať sa do Pánových rúk. Dajme mu
celý svoj život so všetkým. Neobávajme
sa, že Boh nebude počuť naše úpenlivé
volanie. Vzdajme sa a volajme: Pane, príď!
Lebo sám Boh túži vliať pravú radosť
do našich sŕdc.
Chvála ti, Pane, za všetky dary a milosti,
ktoré nám štedro dávaš. Chvála ti za tvoju
dobrotu, za tvoje nekonečné milosrdenstvo. Chvála ti, že nás berieš do svojho
náručia ako dobrý pastier stratenú ovečku, ktorú našiel. Nech ti je chvála navždy
a naveky. Amen.			
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NAVŽDY DOMA
»d Juraj GRADOŠ

Slovensko i katolícky svet 8. augusta zarazila správa, že
ráno o piatej hodine zomrel vo veku 98 rokov kardinál
Jozef Tomko, dlhé roky jeden z najvplyvnejších mužov
Vatikánu. Od 29. júla minulého roka bol najstarším žijúcim
členom kolégia kardinálov.
Už na jar, keď 11. marca oslávil svoje
narodeniny, kardinál cítil, že ho postupne opúšťajú sily. Napriek tomu ostával
vzpriamený, stále spomínal na rodné Slovensko a zachoval si zmysel pre humor.
Ako vtedy povedal, ani si nevšimol, že má
98. narodeniny. A s humorom dodal, že
sa ich dožil „zdarma“. V jeho domácnosti
mu vypomáhali slovenské sestry satmárky (z Kongregácie milosrdných sestier sv.
Vincenta) Júlia a Pavla, ktorá iba nedávno
nahradila sestru Irenu. Tá sa po dvanástich rokoch u kardinála stala generálnou
predstavenou sestier satmárok.

zlepšil. V tejto nemocnici sa viackrát liečil
aj sv. Ján Pavol II. Pripomína to aj jeho socha z bieleho mramoru umiestnená pred
vstupom do budovy s citátom: „Nikdy nie
sme sami zoči-voči tajomstvu utrpenia:
sme s Kristom, ktorý dáva zmysel celému
životu“. Práve s osobou svätého Jána Pavla
II. sa spája aj pôsobenie kardinála. Samotný pápež si želal vysvätiť ho za biskupa,
čo sa aj stalo 15. septembra 1979 v Sixtínskej kaplnke v Ríme. O necelých šesť rokov neskôr ho 24. apríla 1985 vymenoval
za prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu
národov a neskôr aj kreoval za kardinála.

Kardinál bol v sobotu 6. augusta prepustený z nemocnice Policlinico Agostino Gemelli, kde bol hospitalizovaný od 25. júna
po úraze krčnej chrbtice. Aj keď jeho stav
pôvodne nebol vážny, pridala sa k nemu
infekcia covidu, ktorú prekonal po troch
týždňoch. Napriek tomu sa jeho stav podľa vyjadrenia ošetrujúceho lekára v júli

Počas pobytu v nemocnici ho bol navštíviť vatikánsky štátny sekretár kardinál
Pietro Parolin. Po príchode do domáceho
prostredia bol kardinál veľmi vyčerpaný,
a tak sestra Júlia pravdepodobne na jeho
žiadosť požiadala gréckokatolíckeho
kňaza Marka Durláka, aby v pondelok odslúžil pri kardinálovej posteli svätú omšu

a podal mu aspoň kvapku Kristovej krvi.
Tejto eucharistickej obety sa už kardinál
nedožil, lebo odišiel do Otcovho domu.
Alebo ako sám kedysi s typickým nadhľadom povedal – „a po smrti fuk do neba“.
Po smrti tohto rodáka z Udavského
obliekli do plného fialového liturgického
rúcha a v rakve vystavili vo veľkej izbe
jeho bytu. Otec Marko napriek smrti kardinála slávil v pondelok svätú omšu v jeho
byte, no už pri jeho rakve. Na druhý deň
o deviatej hodine bol pri rakve vykonaný
krátky obrad, ktorý sa robí pri smrti kardinálov. Vykonal ho pápežský ceremoniár
Slovák Mons. Ján Dubina. Počas obradu
prečítali úradnú listinu rogito a vložili ju
do rakvy v zapečatenom kovovom tubuse.
Listinu, ktorá obsahovala životopis
kardinála v taliančine s uvedením jeho
kardinálskeho titulu, podpísali zúčastnení prítomní. Po tomto obrade sa všetci
pomodlili bolestný ruženec. Kardinál mal
spojené ruky ovinuté ružencom, ktorý
dostal pri poslednom stretnutí so Svätým
Otcom Františkom. Práve jemu udelil

V byte kardinála

I archív Marka Durláka
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Pohrebná omša a obrady 11. augusta 2022 v Ríme

I Juraj Gradoš
na tohtoročnú popolcovú stredu v Bazilike sv. Sabíny tradične ako titulár baziliky
kajúci znak popola.
Okolo poludnia otec Marko Durlák slávil
zádušnú svätú omšu pri rakve kardinála
v kruhu sestier satmárok. Krátko po nej
telo kardinála odniesli na veľký rímsky
cintorín Campo Verano, kde bolo jeho
telo zabalzamované a vložené do kovovej
rakvy. Tú hermeticky uzavreli zacínovaním. Následne bola rakva vystavená na tichú rozlúčku v Chráme sv. prvomučeníka
Štefana, ktorý sa nachádza za apsidou
Baziliky sv. Petra. V stredu dopoludnia
otec Marko pri rakve kardinála odslúžil
po starosloviensky niekoľkohodinový celý
kňazský pohreb podľa trebníka.
Pohrebné obrady sa začali vo štvrtok
11. augusta prenesením rakvy do Baziliky
sv. Petra tradične cez pamätník Alexandra
VII. Pamätník zobrazuje zbožného pápeža, ako sa modlí a pod ním sa nachádza
skeletová postava smrti pod dekou vyte-
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Rakva pred Katedrou sv. Petra

I TK KBS/Jozef Kováčik

I Juraj Gradoš

SLOVO

Privítanie na letisku 11. augusta 2022 v Bratislave
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saná z jaspisu s presýpacími hodinami
pripomínajúcimi pápežovi, že už uplynul
čas. Pred 11. hodinou prišiel do baziliky
na vozíčku aj Svätý Otec František, ktorý
sa na pohreboch kardinálov zúčastňuje až
v závere svätej omše. Z vozíčka si presadol
na pripravené kreslo čelom k hlavnému
obetnému stolu v zadnej lodi baziliky.
Pohrebnú svätú omšu viedol za účasti
troch desiatok kardinálov a biskupov
dekan kardinálskeho zboru Giovanni
Battista Re. Hlavnými koncelebrantmi
boli vatikánsky štátny sekretár kardinál
Pietro Parolin a taliansky kardinál Ennio
Antonelli, emeritný arcibiskup Florencie
a emeritný predseda Pápežskej rady pre
rodinu.
Počas homílie pod vitrážovým oknom
so symbolom Svätého Ducha a katedrou
rímskeho pápeža kardinál Re citoval aj
z duchovného testamentu zosnulého
kardinála Tomka. Rakva s otvorenou
knihou evanjeliára bola umiestnená
pred oltárom katedry na rozprestretom
koberci. Samotný obrad pohrebu osobne
viedol posediačky v latinčine s červenou
štólou na pleciach Svätý Otec František.
Na tejto omši za emeritného prefekta
Kongregácie pre evanjelizáciu národov
symbolicky službu diakona mali taliansky karmelitán a kórejsky salezián.
Na omši a obradoch sa zúčastnili okrem
slovenských rímskokatolíckych biskupov
Zvolenského, Tencera, Judáka a Haľka
aj košický gréckokatolícky biskup Cyril
Vasiľ SJ a viacerí gréckokatolícki kňazi
zo Slovenska: Ľubomír Petrík, Jaroslav
Lajčiak, Peter Sabol, Pavol Vasiľ a otec
Marko Durlák z Ríma.
Po pohrebe sa ešte chvíľu mohli prítomní
rozlúčiť s kardinálom a následne bolo
jeho telo prevezené na medzinárodné

rímske letisko Leonarda da Vinciho
Fiumicino, odkiaľ bolo vládnym špeciálom prevezené do Bratislavy. Tu na Letisku Milana Rastislava Štefánika krátko
po sedemnástej hodine vzdal ostatkom
kardinála za účasti cirkevných hodnostárov, ktorí sa zúčastnili na pohrebe, česť
predseda parlamentu Boris Kollár a ďalší
predstavitelia štátnej správy. Čestná stráž
preniesla rakvu po červenom koberci
do pripraveného automobilu. Počas prenosu rakvy zaznela aj štátna hymna.
Ostatky kardinála boli následne vystavené v piatok a sobotu na verejnú úctu
v Katedrále sv. Martina v Bratislave v čase
od deviatej hodiny do poludnia, keď bola
slávená svätá omša. V piatok 12. augusta
si telesné ostatky kardinála prišli uctiť
v bratislavskej Katedrále sv. Martina
tisícky ľudí, ako aj najvyšší ústavní činitelia – prezidentka republiky Zuzana
Čaputová, predseda parlamentu Boris
Kollár a predseda vlády Eduard Heger.
Bohoslužbu v piatok viedol bratislavský
arcibiskup Stanislav Zvolenský a koncelebrovali trnavský arcibiskup Ján Orosch,
bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko
a emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol,
spolu s viacerými kňazmi. Pre zvýšený
záujem zo strany ľudí bola rakva v katedrále ešte dve hodiny. Aj v sobotu svätú
omšu celebroval arcibiskup Zvolenský.
V homílii sa prihovoril apoštolský prefekt Azerbajdžanu Mons. Vladimír Fekete. Zádušnú svätú omšu v zaplnenej
bratislavskej katedrále koncelebrovali
s ďalšími kňazmi aj biskupi Tomáš Galis,
František Rábek a Jozef Haľko.
V sobotu večer o siedmej hodine bolo
telo prevezené do Košíc, kde ho privítali
obaja košickí rímskokatolícki biskupi
Bernard Bober a Marek Forgáč. Následne

ostatky preniesli príslušníci mestskej
polície do neďalekej Kaplnky sv. Michala, ktorá bola miestom ich uloženia
mimo času určeného na vzdanie úcty
verejnosti. V kaplnke nasledovala vigília
pri zosnulom, žalmy, bohoslužba slova
a litánie za zosnulého. V nedeľu od štvrtej
do deviatej hodiny popoludní a v pondelok deviatej do dvanástej hodiny dopoludnia mohla kardinálovi vzdať hold
verejnosť priamo v Katedrále sv. Alžbety.
V nedeľu bola okrem ruženca pri rakve aj
panychída, ktorú sa s košickým eparchom Cyrilom Vasiľom SJ modlil aj Peter
Rusnák, bratislavský eparcha a apoštolský
administrátor sede vacante Prešovskej
archieparchie. Práve gréckokatolíkom
zo Slovenska patril jeden z posledných
veľkých príhovorov kardinála Tomka.
Ten odznel v závere modlitby akatistu 29. júna 2021 v Lateránskej bazilike
v Ríme počas púte slovenských gréckokatolíkov s ikonou presvätej Bohorodičky
z Klokočova.
Tu, v Košiciach, slávil otec kardinál svätú
omšu ešte na Zelený štvrtok v roku 1989,
keď mu štátna moc dovolila prísť na pohreb mamy, ktorá bola gréckokatolíčkou.
Bola to jeho prvá svätá omša v katedrále.
V utorok o deviatej hodine uzavreli pre
verejnosť košickú katedrálu, aby rozlúčkový obrad mohol prebehnúť dôstojne.
Postupne do katedrály prišli najvyšší
štátni predstavitelia prezidentka Zuzana
Čaputová, predseda parlamentu Boris
Kollár, premiér Eduard Heger, ministri
Igor Matovič, Roman Mikulec aj Milan
Krajniak a bývalí prezidenti Andrej
Kiska a Rudolf Schuster. Svätú omšu
v latinskom a slovenskom jazyku, ktorá
sa začala o jedenástej hodine, celebroval
emeritný pražský arcibiskup kardinál

Následne za spevu zboru a veriacich
preniesla čestná stráž ostatky kardinála
Tomka na miesto v bočnej časti Kated-

Podľa oficiálnych cirkevných údajov
sa na pohreb, aký v Košiciach ešte nebol,
prišlo osobne rozlúčiť s kardinálom
Tomkom približne päťtisíc veriacich.
Keď sa obrady skončili, v Košiciach začal
padať vytúžený dážď. Kardinál, ktorého
ľudovo nazývali „červený pápež“, tak
nakoniec spočinul doma, v poslednej
katedrále Západu, ako ju nazval kardinál
Dominik Duka.
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PÁPEŽ FRANTIŠEK
NA SLOVENSKU
Unikátna
publikácia
venovaná
pamiatke
návštevy
Svätého Otca
Františka
na Slovensku
12. – 15. septembra 2021
zachytáva atmosféru vzácnych dní v podmanivých reportážnych
fotografiách od štyridsiatich domácich
i zahraničných fotografov. Každému, kto
si chce pripomenúť túto udalosť a čerpať
z nej, kniha prináša kompletný program,
príhovory, svedectvá, zaujímavosti, no
predovšetkým nadčasový odkaz pápeža
Františka Slovákom i svetu. (Martina
Jokelová Ťuchová)
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Kondolencie v Bratislave

I TK KBS/ Martin Magda
Pohreb kardinála v Košiciach

V homílii, ktorú povedal kardinál Duka
po slovensky, zacitoval pani Dagmar
Halasovú, manželku prvého československého veľvyslanca pri Svätej stolici
po roku 1989, ktorá už takmer tridsať
rokov s obdivom hovorí: „Áno, je to Kristov kňaz.“ Raz, keď pochválila homíliu
otca kardinála, jej povedal: „Ale, pani
Dagmar, keby som neveril tomu, čo
konám, nemohol by som žiť.“ Po obradoch nasledovalo viacero príhovorov.
V rámci nich Mons. Andrij Jevčuk,
chargé d‘affaires Apoštolskej nunciatúry na Slovensku, prečítal kondolenčný telegram Svätého Otca Františka.
Na obradoch sa zúčastnilo 35 biskupov,
medzi nimi všetci piati gréckokatolícki
arcibiskupi a biskupi Slovenska, ako aj
užhorodský apoštolský administrátor.
S nimi bolo v katedrále 350 kňazov,
stovky seminaristov, 80 rehoľných sestier, medzi ktorými nechýbali rehoľné
sestry z Kongregácie milosrdných sestier
sv. Vincenta – satmárok Irena Alžbeta
Kopanicová, Júlia Kolumberová a Pavla
Draganová. Tie opatrovali kardinála
Tomka v jeho byte v Ríme.

rály sv. Alžbety, odkiaľ bude rakva následne uložená do krypty. To sa už však
uskutoční bez verejnosti a prítomnosti
kamier. Krypta, kde budú umiestnené
ostatky kardinála, sa nachádza pod hlavným oltárom v Katedrále svätej Alžbety.
Naposledy tam pred šesťdesiatimi rokmi
pochovali biskupa Jozefa Čárskeho,
ktorý v roku 1945 poslal mladého Jozefa
Tomka na štúdiá do Ríma. Kardinál mal
veľkú úctu k takýmto miestam večného
odpočinku. Sám stál pri zrode oltára
postaveného nad hrobom sv. Cyrila
v Bazilike sv. Klementa v Ríme. Obrad
uloženia do krypty vykonala pohrebná služba, ktorá zabezpečila uloženie
do krypty, jej zamurovanie a zapečatenie. V krypte, ktorá je už prístupná i pre
verejnosť, osadili pri tejto príležitosti
aj pamätnú mramorovú tabuľu. Ide
o novú časť suterénu katedrály, kde telo
kardinála uložia do prvého zo šiestich
pripravených hrobových miest.

I

FILM

I TK KBS/ Erika Litvaková

I TK KBS/ Martin Magda
Kardinál Duka pri modlitbe nad rakvou kardinála Tomka v Košiciach

Dominik Duka. Koncelebrantami boli
kardináli Stanislav Dziwisz z Poľska
a Péter Erdő z Maďarska.

anotácie

HON NA PAČLOVEKOV
Ricky je ťažko zvládateľný tínedžer,
ktorý putuje z jednej pestúnskej rodiny
do ďalšej. Jedného dňa skončí na novozélandskom vidieku, kde jeho život naberie
nový smer. Ricky, ktorý sa doposiaľ
nestretol s prírodou, sa odrazu ocitne
uprostred nehostinného buša so svojím
nevrlým náhradným strýkom na úteku
pred sociálkou. Keďže v pätách majú
ozbrojené zložky, musia sa povzniesť nad
svoje odlišnosti a spojiť sily pri úteku.
Podarí sa im prežiť v nehostinnom buši?
Príjemná komediálna dráma, ktorá
skúma medzigeneračné rozdiely, zaujme
hlavne svojou nevšednosťou, technickou
prepracovanosťou a náhľadom do prežívania mladých ľudí, ktorí túžia byť cool.
(Slavomír Gereg ml.)
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V KRÁĽOVSTVE

KRIVÝCH ZRKADIEL
SVETLÁ A TIENE TELEVÍZNEJ REALITY
»d Juraj RUSNÁK
Od svojho zrodu sa audiovizuálne médiá usilovali
vykresľovať zobrazovaný svet ako svet ozajstný – už
na úsvite dejín kinematografie koncom 19. storočia
vznikol film Príchod vlaku na stanicu v La Ciotat bratov
Lumiérovcov, ktorý možno považovať za začiatok cesty
médií za zobrazením skutočnej reality.
Skutočný život však médiá často ukazujú
prostredníctvom kultúrnych, sociálnych,
politických, ale aj ideologických filtrov
(v predchádzajúcej úvahe som o tom
hovoril v súvislosti s obrazmi atentátu
na J. F. Kennedyho a útoku na Svetové obchodné centrum). V televíznych obrazoch
skutočnosti preto pribúdajú vlastnosti
fikcie, prvky zámernej alebo nezámernej
konštrukcie, ktorá nie vždy zodpovedá
skutočnosti, je umelo vyvolanou predstavou, zdaním, niekedy aj klamom,
výmyslom.

Ukážeme si to na televíznych programoch
zaznamenávajúcich každodenné aktivity
ľudí, pri ktorých je televízia pozorovateľom a často aj rozprávačom reálnych
udalostí – pre programy tohto typu sa používa označenie „televízna realita“, resp.
„reality TV“ a na našich obrazovkách
možno dnes vidieť jej niekoľko nových atraktívnych foriem: čoraz väčšej popularite
sa tešia dokumentárne drámy zobrazujúce osudy slávnych ľudí alebo priebeh
významných udalostí (známy je cyklus
dramatizovaných dokumentov Najväčšie
kriminálne prípady Slovenska), televízne

reality drámy (Súdna sieň, Susedské prípady) alebo zábavné mixy vtipných videí
(na Slovensku uvádzané pod názvami
Smiechoty či Čo dokáže ulica). Osobitnú
pozornosť publika však vzbudil v posledných desaťročiach zábavno-súťažný
program „zo skutočného života“, v ktorom
vybraní účinkujúci žijú a súťažia o atraktívne ceny prostredníctvom diváckych
sympatií (a antipatií) plnením rôznych
úloh, známy pod názvom reality show
(Big Brother, Survivor, Vyvolení, novšie
Farma, Hotel Paradise a mnoho ďalších).
Úspech reality show nie je náhodný a vo
viacerých smeroch je len potvrdením tendencií, ktoré dominujú v televízii už niekoľko desaťročí. Sledovanie reality show
je seriálom – príbeh s vlastnými pravidlami je prenášaný z jedného dielu relácie
do druhého, opakujú sa motívy lásky aj
nevraživosti či intríg, žije a hrá sa v rovnakom priestore a rovnako vymedzenom
čase. Účinkujúci v reality show sa postup-
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ne menia na hercov, ktorí reprezentujú
ustálené predstavy publika o „princoch
a princeznách“, ale aj o „strigách a černokňažníkoch“. Vo viacerých reality show
sa preto namiesto mien často využívajú
prezývky, ktorými sa majú zvýrazniť dominantné povahové vlastnosti účastníkov
súťaže – Nemec, Tiroláčka, Horolezkyňa
(v staršej reality show Mojsejovci), Macko
Uško, Lenka Smejka (v súťaži Slovensko
hľadá SuperStar), Desperado, Drobec,
Šakal, Indián (v programe Vyvolení).
Navyše, účastníci reality show ako keby
„fiktívne žili“ aj mimo príbehu o tom, kto
vyhrá hlavnú cenu – na sociálnych sieťach
majú vlastné fankluby, zúčastňujú sa
na rôznych mediálnych podujatiach, sú
v hľadáčiku bulvárnych médií, skrátka,
stávajú sa televíznymi celebritami.
Veľkým lákadlom pre to, aby televízne
publikum sledovalo programy reality
show, je ich interaktivita. Samotní diváci
reality show tak môžu nielen sledovať
život iných „cez kľúčovú dierku“, ale
majú možnosť rozhodovať o tom, ktorý
z účinkujúcich je pre nich najsympatickejší, ktorý vyhrá a ktorý prehrá – podobne ako pri gladiátorských zápasoch
v starovekom Ríme. Nie všetci obdivovatelia reality show si však uvedomujú,
že najdôležitejšou prioritou dramaturgie
sa v takýchto programoch stáva úloha
stierať jemnú hranicu medzi realitou
a fikciou, presnejšie povedané, úsilie
presvedčiť potenciálneho diváka o tom,
že identifikovanie tejto hranice nie je
pre jeho život podstatné. Na zvyšovanie
dôveryhodnosti hry sú všade umiestnené
snímacie zariadenia, účastníci predvádzajú činnosti simulujúce každodenný život
(stravovanie, upratovanie, hádky, milostné vzplanutia, sympatie a antipatie).
Účastníci súťaže sú často vystavovaní rôznym situáciám, z ktorých sú niektoré skutočné (skok bungee jumpingu z vysokej
veže, chôdza po žeravom uhlí), iné len
predstierané (zásah protiteroristickej
jednotky, psychické zrútenie účastníkov
súťaže, umelo vyvolané hádky). V úsilí
presvedčiť diváka, že „je všetko naozaj“,
sa pri tvorbe programu reality show používajú aj metódy manipulácie: moderátor
jednej reality show zdôvodňoval použitie
skrytej kamery pri nahrávaní intímnych
rozhovorov medzi účastníčkami súťaže
úsilím tvorcov tohto programu prepašovať do fikcie práve ony „štipky pravej
reality“.
Divák v programoch z televíznej reality
dostáva teda šancu byť pri tom, keď sa
usmievaví a sebavedomí kandidáti na bu-

ǵ

Emócie sú psychologické procesy zahrňujúce
subjektívne zážitky pohody a nepohody, previazané
s fyziologickými zmenami, ako je zmena srdcového
rytmu či zmena rýchlosti dýchania. Často majú
motorické prejavy (mimika, gestikulácia) a spôsobujú
zmeny pohotovosti a koncentrácie. Vznikajú skôr
spontánne než vedomým úsilím a evokujú pozitívne
alebo negatívne psychologické reakcie. Existuje
množstvo téz, no v zásade poznáme šesť základných
emócií: radosť, smútok, znechutenie, strach,
prekvapenie a hnev.

dúce mediálne hviezdy menia na obyčajných smrteľníkov, teda na ľudí, ktorí sa
hádajú, plačú, milujú, prípadne sa navzájom ohovárajú. Zdá sa teda, že najlukratívnejším tovarom dnešnej mediálnej
kultúry sa stáva tá zóna medziľudskej komunikácie, v ktorej hranice reality a fikcie
jemne splývajú v atmosfére napätia medzi
„vysokým“ a „nízkym“, medzi priestorom
slávy a moci na jednej strane a priestorom
potupy a bezmocnosti na strane druhej.
Bohužiaľ, aj vinou porušovania etiky
dôstojnosti človeka, vidno to bolo nielen
v panoptiku málo kvalitných speváckych
výkonov združených v Hviezdnej rote speváckej súťaže Slovensko hľadá Superstar,
ale aj v novšej reality show Extrémne
rodiny, kde sa objektom hry a zábavy stal
účastník s mentálnym postihnutím.
Skutočnosť, že v programoch reality show
je emocionalita jednou z najdôležitejších
súčastí štruktúry, spôsobuje, že tieto
súťaže z reálneho života fungujú ako
extrémne silné akumulátory nabité ľudskými citmi. Pokračujúc v tejto metafore
však chcem povedať, že podobne ako iné
zdroje energie aj reality show sú produktom s presne vymedzeným použitím – ani
iné energetické zásobníky, nielen reality
show, neslúžia priamo, ale sprostredkovane: nedokážu uspokojiť smäd, nezlepšia
náš zovňajšok, ale vložením do iného
prístroja pomôžu uvariť čaj či očistiť
chrup. Zdanlivo sa z nich teda nemožno dozvedieť „nič nové“, masírujú len
emocionálne potreby príjemcu a tvoria
databanky na jeho rozhovory s blízkymi
v priebehu ďalšieho dňa. Pravda, takáto
jednostrannosť „energetického poľa“
reality show mnohých dráždi a môže aj
poburovať – nielen zobrazovaním takých
okamihov behu ľudského života, ktoré sú
podľa meradiel kultúry na verejné zobrazovanie nevhodné, ale najmä neochotou

VYPADOK

určiť hranice intenzity takého zobrazovania – čo stačí na pripútanie pozornosti
dnes, nebude, ako vidno z príkladov
vyššie, stačiť zajtra.
Jeden z najznámejších filmov amerického
režiséra Davida Lyncha Stratená diaľnica
sa začína scénou, v ktorej hlavná hrdinka
nachádza v poštovej schránke neznámu
videokazetu. Keď ju pustí na domácom
videoprehrávači, je skôr znepokojená
než prekvapená tým, čo neznámy darček
obsahuje: na obrazovke vidí samu seba
počas spánku. Istý morálny nepokoj, ktorý prináša strata hranice medzi verejným
a intímnym priestorom a ktorý plodí
diskusie o etických dôsledkoch pôsobenia
niektorých programov z televíznej „reality“, nie je veľmi zveličený a naznačuje to,
o čom nás fenomén úspechu reality show
informuje najnaliehavejšie: nebadane
prichádza čas, keď v hrách z „televíznej
reality“ budeme nedobrovoľnými aktérmi
vlastne všetci.
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ROZDIELNE NÁZORY

PRI VÝCHOVE
Vo výchove je kľúčové „ťahať za jedno
lano“. To si však vyžaduje veľké množstvo
sily, ktorej je v živote postupom času
stále menej. A na to, aby človek život
zvládal, musí zo seba odhadzovať záťaže,
ktoré nie sú počas jeho púte nevyhnutné.
A medzi prvými odchádzajú rôzne prvky
sebazapierania a prispôsobovania, ktorými sa snaží vyplniť svoje očakávania alebo
očakávania druhých. A keď sa tej záťaže
nahromadí priveľa, prídu chvíle, keď to
buchne. Človek si povie, že už nemá silu
zapierať sa či pretvarovať. A začne konať
v niektorých veciach tak, ako to autenticky cíti, bez ohľadu alebo s menšou
mierou ohľadu na druhého.
Druhý partner môže prežívať rozčarovanie z toho, ako sa jeho blízky zmenil.
Niekedy prichádzajú myšlienky typu: „Ja
svojho partnera nespoznávam. Ako sa
zmenil! Aký začal byť sebecký! Nedodržuje dohody, na ktorých sme sa dohodli.“ A v takých situáciách sa správanie

partnera začína podobať na zvyklosti jeho
rodiny, čo môže priniesť pocit zrady.
Ako to súvisí s výchovou detí?
Hlavným výchovným prostriedkom
rodičov je príklad ich vzájomného vzťahu
a správania. A preto otázka na nás je:
Čo chcem, aby sa moje dieťa naučilo
z môjho postoja ku krízovej situácii? Ako
ho chcem naučiť riešiť záťažové situácie?
Existuje množstvo spôsobov riešenia nezhôd vo výchove. Pokúsim sa spomenúť
nejaké príklady, ich výhody i riziká.
Prispôsobiť sa. Rodič si môže povedať:
„Nebudem pretláčať svoje názory na úkor
nepokoja v rodine, aby deti netrpeli našimi hádkami. Radšej nech trpím ja, ako
by mali trpieť deti rozdielnou výchovou
či hádkami.“ Môžeme sa dať do pozície
prispôsobivého partnera a vzdáme sa
svojho názoru. Je to najrýchlejšie riešenie,
vyžadujúce pokoru a obetu. Z krátkodo-

Zákulisné ťahy. Rodič si povie: „Je zbytočné viesť boj s partnerom, lebo on nikdy
neustúpi. Preto si nájdem iné cesty, ako
dôjsť k dobrému výsledku.“ Ísť priamou
cestou je niekedy nemožné, najmä vtedy,
keď je jeden z partnerov lepší v otvo-

MINIPROSBY DETÍ RODIČOM

Oci, ukáž mi, ako sa jedia
diskokeksy. Táto zručnosť mi
poslúži na celý život.

Mami, nereaguj prehnane, ak si
ublížim. Potom ani ja nebudem
reagovať prehnane.

Oci, vezmi ma na hokejový
zápas, lebo aj keď je to celé zle,
je to proste tak a chlapci milujú
boje.

Mami, nesnaž sa zo mňa urobiť
muža, po ktorom si vždy túžila.

Oci, nauč ma, ako sa tankuje benzín a ako zistím, že sú
dostatočne dofúkané kolesá.
V skutočnosti to neviem.

Otvorený boj za svoj názor.
Rodič si môže povedať: „Radšej
budem bojovať, ako robiť zo
seba obeť. A na prvom mieste je správne
rozhodnutie pre deti a nie zdanlivý pokoj.“ Takáto situácia prináša deťom i celej
rodine otvorený boj a hádky. Pozitívnou
stránkou je, že deti vnímajú autentický
postoj rodičov. Ak sa v rodine dostávame
do takýchto situácií, je veľmi dôležité
deťom i sebe ukázať záver hádky. A ak
sa stane situácia, že jeden z partnerov to
nechce takto riešiť, môže to vysvetliť aj jeden z partnerov: „S mamou/otcom máme
rozdielny názor, nevieme sa zhodnúť
v tejto konkrétnej situácii.“ Takéto vysvetlenie dáva deťom istotu, že rodičia majú
konkrétny problém, o ktorom vedia, a nie
je to celkový chaos. Deti majú predstavu
o hraniciach nepokoja, a to im dáva pocit
bezpečia.
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»d Mária NEMČÍKOVÁ

OD SYNA

bého hľadiska sa javí funkčné,
z dlhodobého hľadiska v sebe
prináša veľké riziko deštrukcie vzťahu medzi partnermi.
Rizikom takéhoto správania je
však v nás prežívaná frustrácia,
ktorá sa môže pretaviť do zatvrdnutia, odcudzenia či až
strácania vlastnej autenticity.
Ak sa partner chce prispôsobiť
zmene druhého, mal by to
spraviť rozvážne, slobodne
a s vedomím oboch partnerov.
Chcem, aby moje dieťa prijalo
tento postoj?

Mami, na tvoje prekvapenie
budem chcieť oblečenie, ktoré
stojí viac ako oblečenie môjho
otca. Vtedy je najvyšší čas mi
vysvetliť pojem „získať zamestnanie“.

Mami, nauč ma pozerať sa
na seba jasnými očami.
Mami, pripomínaj mi, že
dievčatá, ktoré hovoria: „Ak
sa s ňou budeš rozprávať, nebudem tvoja kamarátka“, nikdy
nebudú skutočné kamarátky.
Mami, príde čas, keď ti poviem,
že život je nespravodlivý. Vtedy
mi pripomeň, že nikdy nebolo
povedané, že je spravodlivý.

OD DCÉRY
Oci, vychutnávaj si chvíle, keď
sa dobatolím až k tebe a vrhnem sa ti okolo krku. No vyhni
sa pokušeniu kúpiť mi celý svet.
Oci, pamätaj, že čím dlhšie
vydržíš počúvať, tým viac sa
dozvieš.
Oci, zapíš nás na kondičné
jazdy zamerané na rizikové
situácie na cestách. Obaja sa
tak naučíme dôležité veci.
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renom pretláčaní názorov. Vtedy sa dá
vybrať zákulisná cesta, keď vytvárame
situácie, ktoré vedú druhých k zdanlivo
prirodzenému rozhodnutiu. To však bolo
ovplyvnené našimi podnetmi. Či si to
chceme, alebo nechceme priznať, ide tu
o využívanie manipulačných techník.
Môžeme si povedať, že je to najlepšie riešenie, bez hádok, každý je spokojný. No
manipulácia alebo podsúvanie vlastných
názorov inými cestami ako priamymi je
zahrávanie sa so slobodným rozhodnutím partnera. A kto by chcel zistiť, že ho
partner nepriamo navádza na niečo, čo
sám nechcel? Manipulácia je známkou
chytrosti, ale aj podvodu.
Chaotický rodič. „Keď je to moje dieťa,
budem rozhodovať tak, ako to vidím ja.
A nemám silu o tom presviedčať svojho
partnera.“ V domácnosti môžu platiť

základné pravidlá, ale život prináša
množstvo variácií a treba sa rozhodnúť
okamžite. Ak sa dieťa dostane do situácie,
keď rodičia rozhodujú rozdielne, je to
preň chaos. Buď sa to naučí dobre využiť
vo svoj prospech (manipulovať), alebo to
nebude využívať, ale vytvorí sa mu vnútri
veľká neistota, ktorá mu bude brániť ísť
za svojím cieľom. Najlepšia prevencia
v takomto prípade je prevziať zodpovednosť za chaos, ktorý ako rodičia vytvárame. Pomenovať to otvorene: „Nevieme sa
s ockom/mamkou rýchlo rozhodnúť.“
Každý človek prirodzene smeruje k nejakému spôsobu riešenia. Ako môžeme vidieť na týchto príkladoch (a tých možností je oveľa viac), všetky spôsoby prinášajú
výhody i riziká. To, čo je v nich jednotne
uzdravujúce, je – byť si vedomý, čo robím,
a prevziať zodpovednosť za následky.

Milan Bališin

Z VINIANSKEHO JAZERA NA HRAD
Naposledy sme sa spolu vydali na túru
v pohorí Čergov uprostred Šariša.
Tentoraz pôjdeme južnejšie – na Zemplín. Naša túra sa začína neďaleko
obce Vinné. Vinianske jazero je
vzdialené asi desať minút autom
od Michaloviec, a dá sa tam dostať aj
autobusom. Samotné jazero je vyhľadávanou oddychovou destináciou a už
prechádzka okolo neho je výletom.
Nachádzajú sa tu hotely, reštaurácie,
atrakcie či miesto na kempovanie.
My však pokračujeme ďalej. K hradu
nás povedie žltá turistická značka.
Terén je nenáročný, bez prudkého
stúpania a je vhodný aj pre malé
deti. Cestou si môžete oddýchnuť pri
studničke, kde je drevené posedenie
a stôl. Pri normálnom tempe by ste
sa po hodine mali dostať k hradu. Už
hneď na prvý pohľad vidno, že sa oň
pekne starajú a je v dobrom stave.

Ak budete mať šťastie, natrafíte aj
na milého pána zo združenia, ktoré
sa o hrad stará, a porozpráva vám
rôzne historické pikošky z dejín hradu
a jeho pánov. V zrekonštruovanej
časti sa nachádza okrem pivnice aj
hradná sieň s lavicami a dreveným
krížom. Nezabudnuteľnou súčasťou
výletu je určite aj prenádherný výhľad
na Zemplínsku šíravu a rozľahlú
Východoslovenskú nížinu. Ak sa
na túru vyberiete v teplom počasí,
po návrate sa môžete schladiť v jazere
a dobre sa najesť. Pre tých, ktorí sa
vyberú autom, je tu aj akvapark pri
Zemplínskej šírave. Ja vám odporúčam ísť za Kalužou ešte o dedinu
ďalej do Klokočova – nejakých desať
minút od Vinianskeho jazera. Takto
zavŕšite svoj deň modlitbou pri ikone
klokočovskej Bohorodičky – patrónky
Zemplína. (Michal Onderko)
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PRIJAŤ POMOC
Chcem sa dnes prihovoriť všetkým
unaveným, prepracovaným ženám,
ktoré v modlitbe každý deň zúfalo volajú
o pomoc. Posledné roky som trávila tým,
že som naplno slúžila Bohu všade, kde
som bola, a zo všetkých síl som sa snažila
plniť prikázania, aj keď často s nevôľou.
V mojom živote nastal veľký nepokoj,
bola som na pokraji vyhorenia a nechápala som, ako je to možné, veď robím
všetko, čo mám. Jedného dňa som to však
konečne pochopila. Celý ten čas som sa
bála vpustiť Boha do svojho života, aby sa
začal najprv on starať o mňa a až potom
ja o druhých. On ma však túžil objať a dať
odpočinok mojej duši i telu. A tak som
si povedala, že začnem prijímať každú
dobrú myšlienku o sebe a prestanem
odmietať pomoc druhých. Len čo som
to urobila, prišla veľká vďačnosť. Pochopila som, že veľa vecí som robila len
preto, aby sa na mňa niekto nenahneval,
a ignorovala som nepokoj, ktorý mi to
prinášalo. Vôbec som si neuvedomila, že
Pán Boh chápe našu realitu a nechce, aby
sme na seba vzali väčšie bremeno, ako
unesieme. A viete, čo je na tom najlepšie?
Že po čase som začala vnímať ľudí okolo
seba s podobným problémom a s radosťou som im začala pomáhať, lebo som
túžila, aby zažili to čo ja. A myslím si, že
toto od nás Pán Boh naozaj chce. Aby
sa o nás v prvom rade mohol starať on
ako náš Otec. A aby sme sa nebáli prijať
každú milosť, ktorú nám posiela skrze
myšlienky alebo povzbudenie, či pomoc
iných ľudí.
Tak aj vás chcem povzbudiť. Nebojte sa
prijať svoju krehkosť. Ovocie, ktoré to
prinesie pre vás, ale aj pre iných, stojí
za to. (Michaela)
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Michal Onderko

AUTO KRESŤANA
»d Marcel PISIO

Automobil je pre väčšinu z nás v našom každodennom
živote nevyhnutná vec. Bez auta sme ako bez ruky, bez
nohy. Ozaj, koľko času trávite v aute? V práci, s rodinou,
na nákupy, za relaxom, na dovolenky? Veľa? Tak sme
na tom rovnako. Ja používam auto veľmi často.
Pre mnohých je auto základným nástrojom. Presúvame sa odtiaľ tam a potom
zasa späť. Niekedy bolo auto komfort,
dnes sa už ani nezamýšľam nad tým, ako
niekam prísť, rovno siahnem po kľúčoch
od auta a idem. Koľko času strávite v aute?
Najlepšou mernou jednotkou sú ubehnuté kilometre. Práve skúšate prepočítať
približnú hodnotu? Je dobré mať aspoň
odhad, koľko to asi vychádza. Možno je
tých kilometrov či času na jednej strane
dosť veľa, na druhej strane pri dnešnom
životnom tempe sú asi nevyhnutnosťou.
Sú aj iné spôsoby, ako merať čas strávený
v aute. Napríklad meranie v množstve
keksov, ktoré počas jazdy človek zje. Alebo
počet fliaš od minerálok...
Auto je teda súčasťou života, ba u mnohých ľudí aj každého dňa. Známe prirovnanie, že nie každý, kto chodí do chrámu,
je kresťan tak, ako nie každý, kto chodí
do garáže, je auto, vyznieva pravdivo.
Je lepšie, keď si o svojom aute v garáži
myslíme, že je tým najlepším. Naozaj
najdôležitejšie je byť spokojný s tým, čo
máme, a nemusieť mať najnovší model,
najvyspelejšiu techniku a systémy. Kúpa

auta je rozhodne udalosťou pre jednotlivca i pre rodinu. Niekto má jedno auto
na celý život, no niekomu nestačia ani
tri či štyri. Každý o tom vie svoje. Patrik
chváli jednu značku, Peter inú, Dávid
zase nedá dopustiť na vlastné auto, Jakub
o tom vie svoje, no najlepšie je predsa
aj tak to moje . Aj požiadavky sa líšia.
Akékoľvek už je, ak sadáš do auta ako
vodič, uvedom si zodpovednosť, ktorú
na seba berieš. Uvedom si, že aj štýlom
jazdy a krotením koní pod kapotou vydávaš určité svedectvo. Bezprostredným
aktom po zaobstaraní si auta by malo byť
jeho požehnanie. Spravidla na sviatok sv.
proroka Eliáša alebo po tomto jeho sviatku sa zvyknú posväcovať naše „ohnivé
vozy“ ako pripomenutie si udalostí konca
prorokovho života.
Keď prešli, Eliáš povedal Elizeovi: „Žiadaj
si, čo mám pre teba urobiť, prv ako
budem od teba vzatý!“ Elizeus odpovedal: „Nech je na mne dvojnásobne tvoj
duch!“ Odpovedal: „Ťažkú vec si žiadaš.
Ale ak ma budeš vidieť, keď budem
od teba vzatý, stane sa ti to, ak nie, ne
stane sa.“ A ako išli v rozhovore, zrazu ich

oddelil od seba ohnivý voz a ohnivé kone
a Eliáš vystúpil vo víchrici do neba (2 Kr
2, 9 – 11). Z prorokovho života vieme, že
vo svojej dobe bol Eliáš človekom, ktorý
stále veril Bohu, preto sa v jeho živote
diali zázraky a Boh ho vzal k sebe. A preto
aj jeho životná cesta bola zakončená
práve takto. V modlitbe pri svätení auta
je vyjadrená prosba, aby sme stále šťastne
došli autom do cieľa cesty a raz aby sme
došli aj do cieľa svojho života – do neba.
Auto je teda len prostriedkom. A tak treba stále pamätať na to, že zachovávanie
predpisov Božieho zákona, ale aj predpisov pri šoférovaní je úžasnou školou
a nádhernou príležitosťou, ako bezpečne,
s požehnaním prechádzať svetom a životom. Tak ako pri všetkých činnostiach
aj pri šoférovaní máme vzývať Pána, aby
nás viedol, pozvať anjela strážcu, aby nás
chránil a sprevádzal.
Autá sú rôzne, často označené viditeľným
logom. Hneď vieme, kto asi prišiel. Keď
vidíme auto s majákmi, zeleným pruhom
či žltej farby, zbystríme pozornosť. Auto
kresťana má byť označené a odlíšené
v prvom rade požehnaním a modlitbou.
Trpezlivosť, ohľaduplnosť, ochota pomôcť
na ceste, to všetko sú znaky, ktoré majú
byť na našich tátošoch čitateľné. Nestačí si
na auto nalepiť rybku – symbol kresťanstva, lebo to niektorých klame, že sme
z rybárskej partie, alebo ako tomu niektorí
rozumejú, že je to auto sektárov. Ani krížik s Ježišovým monogramom. Tým, ktorí
tieto symboly poznajú, to napovie, čo sa

dá očakávať od jeho vodiča. Ak však vodič
či niekto iný z takého auta ukazuje rôzne
netrpezlivé gestá, grimasy, keď vodič neprimerane a neuvážene používa klaksón
alebo aj svoj hlas, či blikanie svetlami, tak
by bolo lepšie, keby sa táto rybka z auta
radšej vrátila do vody. V takom prípade
kresťan môže byť príčinou pohoršenia.
A na cestu či za volant nepatrí.

Ďalšou charakteristickou súčasťou auta
kresťana zvykne byť aj obrázok či medailónik sv. Krištofa. Jeho meno znamená
„ten, ktorý nesie Krista“. Je to patrón
šoférov, cestujúcich, pútnikov, pilotov,
lodníkov, taxikárov, námorníkov, pltníkov, cestovateľov, sprievodca po horských
cestách, ochranca pred búrkou, epidémiou a pred náhlou smrťou. Svätý Krištof
patrí medzi veľmi známych a populárnych svätých. Podľa rozprávania legendy
bol synom pohanského kráľa v Kanaáne.
Kráľova manželka bola kresťankou.
Vďaka jej modlitbám sa im narodil syn,
ktorého pohanský kráľ nazval Offerus
a zasvätil ho pohanským bohom Apollovi
a Machmetovi. Offerus sa vyznačoval
veľkou silou a obrovskou postavou. Keď
dospel, chcel slúžiť len tomu najmocnejšiemu, koho stretne. Slúžil teda mocnému kráľovi a potom aj satanovi. Zistil
však, že aj satan sa trasie pred krížom.
Hľadal teda ďalej a našiel istého pustovníka, ktorý mu povedal o Bohu a naučil
ho základným pravdám viery. Krištof sa
dal pokrstiť. Ako svoju úlohu a Božiu
vôľu pre seba považoval pomáhať ľuďom
dostať sa na druhý breh prudkej rieky.
Jedného dňa sa stalo, že prišlo dieťa, ktoré
chcelo ísť na druhý breh. Krištof ho vzal

na plecia a niesol. Dieťa
však bolo každým krokom
ťažšie a ťažšie. Krištofovi
sa zdalo, akoby niesol celý
svet na svojich ramenách.
Dieťa sa mu predstavilo ako
Spasiteľ celého sveta a kázalo mu, aby zapichol svoju
palicu do zeme na brehu
rieky. Krištof to urobil
a do druhého dňa palica
zapustila korene a vyrástla z nej nádherná palma
ovešaná datľami. Veľa ľudí
sa vďaka tomuto zázraku
obrátilo. Krištof kázal kresťanské učenie v mestách
Lýkie s nesmiernym úspechom. Tamojší kráľ sa na to
nahneval, nechal Krištofa
zavrieť do väzenia za cisára Décia. Dve ženy, ktoré
poslali, aby ho vo väzení
zviedli, sám obrátil na kresťanstvo. Krištofa veľmi bili
železnými palicami, triafali
šípmi, z ktorých jeden zranil kráľovi oko vyliečené
neskôr Krištofovou krvou.
Napokon ho sťali.
Michal Onderko

Často môžeme vidieť aj ruženec zavesený na spätnom zrkadle ako tajomný
amulet. Možno je to dar od starkých či
rodičov, ktorí okrem ruženčeka prispeli aj
na kúpu auta, ale takto zavesený ruženec
nás neochráni od pokuty za nedodržanie
rýchlosti či iné priestupky. Ba sám môže
byť dôvodom na pokutu, keďže bráni vo
výhľade. Ruženec ti pomôže vtedy, keď
ho budeš mať v srdci a na jazyku. Keď
budeš prosiť tú, ktorá musela putovať vo
svojom živote na vlastných nohách a nie
v klimatizovanom aute a ohlušujúcej
hudbe. Navyše rovno k tým ružencom
vedia ľudia zavesiť aj iné predmety, ktoré
sa doslova odpudzujú a vytvárajú chaos
v chápaní, komu zveruješ cestu autom
a koho vyznávaš. S ružencom tam neraz
visí aj cédečko, opica, voňavé stromčeky, z posledných mesiacov aj rúško, a to
spomínam len slušné veci...
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Táto grécka legenda vznikla
už v 6. storočí. V polovici 9. storočia sa rozšírila
aj na území Francúzska.
Svätý Krištof však skutočne
jestvoval, bol mučeníkom, ako dosvedčujú viacerí historici a svätci vo svojich
dielach. Žil v Lýcii v dnešnom Turecku. Zomrel zrejme za cisára Décia. Je
patrónom mnohých chrámov a kláštorov.
V Anglicku a priľahlej časti Francúzska,
v chrámoch naproti krytému vchodu
sú často podobizne sv. Krištofa, aby ho
videli všetci vchádzajúci do chrámu.
Medzi ľudom bolo rozšírené, že kto videl
Krištofovu podobizeň, v ten deň neumrie.
Preto sa v novoveku uctieva ako patrón
šoférov a motorizmu vôbec. V parížskej
časti Javel, kde sa vyrábajú citroëny, má
svoj chrám a ŠPZ automobilov nesú nápis:
„Pozri na sv. Krištofa a choď bezpečne
svojou cestou!“
Tak aké je to vaše auto? Nemyslím značku, stav, výkon, výbavu... Je posvätené?
Aký je tvoj štýl jazdy? Poznajú ťa ako solídneho vodiča, ako pokojného, trpezlivého či arogantného šoféra, ktorý druhých
rád a často otituluje a ukazuje im rôzne
primitívne gestá? Vieš svoju cestu stále
zveriť Božej ochrane a sprevádzaniu? Tak
šťastnú cestu a ešte šťastnejší návrat!

I – IESOUS – JEŽIŠ
X – CHRISTOS – KRISTUS
Θ – THEOU – BOŽÍ
Υ – HUIOS – SYN
Σ – SOTER – SPASITEĽ
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VO VZŤAHOCH
UŽ NEDOKÁŽEM
DÔVEROVAŤ

+

+
PLUSY
+ +
+

: Opatrnosť ma chráni pred ďalším
zranením, keby som sa s ružovými okuliarmi pustil prirýchlo do vzťahu. Zo vzťahov,
ktoré mám za sebou, sa môžem poučiť
a vyrásť v poznaní seba aj iných. Chyby,
ktoré si uvedomujem, mi pomáhajú meniť
svoje zmýšľanie a pracovať na svojom
charaktere.

+
--

-

-MÍNUSY

--

: Neodpustenie mi zväzuje srdce
– bráni mi žiť v slobode voči ľuďom aj
Bohu. Strácam dôveru k Bohu, že má pre
mňa dobrý plán a budúcnosť. Uzatváram
sa do seba – samota ma privedie k depresii, že nikomu na mne nezáleží. Žijem
v podozrievavosti, obviňovaní iných alebo
seba
a v neustálom strachu. Vyhýbam sa
ľuďom, bojím sa ukázať, aký som. Strach
mi bráni žiť aj vzťahy, ktoré by mi mohli
priniesť veľa požehnania do života. Izolovanosť od ľudí vo mne môže vyvolať hnev
a nenávisť k životu. Nedokážem milovať.
(Katarína Marčáková)

-

--

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

HE3K 4U

SKENUJ KÓDY

BYŤ

SUPERHRDINOM
SVOJHO ŽIVOTA
»d Marianna BERINŠTEROVÁ

Asi to poznáte. Myslíte si, že už viete
o niekom všetko. Ako reaguje, ako rozmýšľa, čo ho baví, čomu sa venuje. A on/
ona zrazu spraví niečo, čo vás prekvapí.
Zmenil sa, povieme si. Ale zároveň nás to
môže naplniť neistotou, ako sa bude náš
vzťah ďalej vyvíjať. Nevieme, čo môžeme
čakať. Hoci sa to ťažko priznáva, aj my
sme sa vo svojom živote niekoľkokrát
poriadne zmenili. Rástli sme a menili sme
sa nielen fyzicky, ale aj svojím prejavom.
A tieto zmeny prežívali/prežívajú s nami
naši najbližší. Vždy sa museli prispôsobiť
niečomu novému. V tom je obdivuhodná
láska, ktorá sa toľkokrát zmení tak, ako sa
vyvíjajú vzťahy.
Vo viacerých sci-fi filmoch vidíme, ako
sa z obyčajného dievčaťa/chlapca stáva
superhrdina. Získava nové vlastnosti,
ovláda schopnosti, ktoré predtým nemal.
A hlavne, na začiatku nevie čo s tým.
Vo svojom okolí sa stretáva s neporozumením. Postupne sa učí žiť so svojím ja,
zladí svoj pôvodný život a vzťahy s novým
poslaním, ktoré získal. Nachádza priateľov, ktorým môže veriť, a nadobúda
rešpekt. Ako to urobiť, aby sme sa aj my
stali superhrdinami svojho života?
Pracuj na sebe. Vieš už, aká je tvoja odvaha a vytrvalosť? Čo sú tvoje silné stránky?
Je správny čas to zistiť. Okolie nás bude
brať vážne vtedy, ak my sami s odhodlaním a rozvahou prijmeme dary a talenty,
ktoré máme, a rozvíjame ich.

Riskni to a hovor. Vyber si ľudí, s ktorými
sa budeš rozprávať o tom, čo prežívaš.
Vyber si dobre, pretože to, čo máme vo
svojom vnútri, je vzácne. Obdobie mladosti niektorí nazývajú aj „žitím na sopke“. Veľmi intenzívne prežívame všetky
city a ich zdieľanie nám pomôže trochu
„vypustiť paru“.
Buď spoľahlivý. Ukáž, že slovo, ktoré si
dal/dala, platí. Zváž, čo môžeš druhým
sľúbiť, a čo je nad tvoje sily. Tak ti ľudia
budú môcť dôverovať a staneš sa rovnocenným partnerom v komunikácii.
Môžeš robiť aj chyby. Prekvapenie? 😊
Ak prijmeme vlastnú nedokonalosť, budeme milosrdnejší k chybám iných. Netvoríme vzťahy s dokonalými ľuďmi ani
preto, lebo nás nikdy nesklamali. Oni aj
my máme svoje obmedzenia a vlastnosti,
ktoré sú dobré a ktorými sme darom.
Každý superhrdina má svoju slabosť.
Pamätaj, že tvoj čas príde. Skúmaj
a pripravuj sa na čas, keď sa osamostatníš
a budeš žiť to, k čomu ťa Pán povoláva.
Inšpiráciou môže byť Dávid. Jeho život
bol plný dôležitých krokov. Ale predtým,
ako bojoval s obrom, jeho blízki mu
nerozumeli, kráľ Saul mu dal brnenie,
ktoré mu bolo priveľké, Goliáš sa mu
vysmieval. Svoju odvahu však čerpal zo
skúseností s Otcom. Dovoľ mu aj ty, aby
ťa prekvapil.
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www.olympic.sk/ SOŠV/ Ján Súkup

Na nedávnych ME v atletike
v Mníchove skončil v behu
na 100 metrov štvrtý a časom
10,16 sekúnd zaznamenal
historicky najlepší slovenský
výsledok v tejto disciplíne.
Šprintérske prvenstvo si však
získal už v roku 2019, keď
sa v škótskom Glasgowe stal
ako prvý Slovák v histórii
halovým majstrom Európy
v behu na 60 metrov. Krátko
predtým však utrpel ťažké
zranenie stehenného svalu
a množstvo vyšetrení a procedúr, ktoré podstúpil, ho stálo
veľa bolestí a síl. „Boh ma má
rád. Ale mal by má rád rovnako, aj keby som nebol majster Európy. Chcel však, aby
to dopadlo dobre. Posúval ma ďalej. Vďaka nemu som
nemal pocit, že to bude nad moje sily. Moje víťazstvo je
jeho zásluha,“ uviedol po pretekoch.
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JÁN VOLKO (1996)

Vyrastal u saleziánov v bratislavskom Ružinove, kde
aj začal svoju športovú kariéru ako futbalista. Neskôr
presedlal na atletiku a objavil v nej svoj talent. Hoci si
uvedomuje, že elitní šprintéri tmavej pleti sú lepší, a je
mu jasné, že jeho šance sú v porovnaní s nimi minimálne, nedemotivuje ho to. Už ako tínedžer mal česť
bežať vedľa fenomenálneho Jamajčana Usaina Bolta
a bol to preňho veľký zážitok. Svoju náboženskú vieru
neskrýva, pred každým štartom sa prežehná a po každých pretekoch sa vždy nejakým spôsobom zmieni o
Bohu. Podľa jeho slov má talent od niekoho, za koho
sa nemá dôvod hanbiť. „Možno sa mi budete smiať, ale
atletiku robím na Božiu slávu.“ (Adriana Matoľáková)
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AKO BY MAL VYZERAŤ IDEÁLNY
ČISTÝ VZŤAH? (ANNA)
Čistý vzťah vychádza z čnosti čistoty a čnosť čistoty podlieha základnej
čnosti miernosti. Kresťan touto čnosťou riadi užívanie sexuálnej sféry
vo svetle rozumu osvieteného vierou. Je ešte nutné rozlíšiť, o akú formu
čistoty ide. Čnosť čistoty má totiž viacero foriem: čistota slobodných,
manželská čistota, vdovská čistota, panenská čistota. Pre každú z týchto
foriem však platia slová Katechizmu Katolíckej cirkvi čl. 2518: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5, 8). „Čistí srdcom“ sú
tí, ktorí svoj rozum a svoju vôľu dávajú do súladu s požiadavkami Božej
svätosti najmä v troch oblastiach: v láske, v čistote alebo sexuálnej poctivosti, v láske k pravde a pravej viere. Medzi čistotou srdca, tela a viery je
vnútorná spätosť. Veriaci majú veriť v články Vyznania viery, „aby veriac
podriadili sa Bohu, podriadení počestne žili, počestne žijúc očisťovali si
srdce a s očisteným srdcom chápali, čo veria“. (otec Marek Petro)

BRYAN AND KATIE TORWALT: I‘VE GOT
GOOD NEWS (LIVE)

PORIADOK V SVIATKOCH

Chválové zoskupenie Jesus
Culture je už azda každému
známe. Lídri spomínaného
zoskupenia Bryan a Katie
Torwaltovci vydali v máji
svoj prvý vlastný album
I‘ve Got Good News, ktorý
je plný „dobrých správ“.
Tento live album zachytáva
jedinečnú vášeň a energiu, ktorá je vo výnimočnom
súlade s textom skladieb. Keďže ide o živú nahrávku,
je plná spontánnych, nenacvičených momentov. Celý
album – aj po zhliadnutí živých klipov – na mňa pôsobí
veľmi pokojne, modlitebne a pokorne. Veľmi cítiť, že
stredobodom je Kristus. Album, ako aj klipy si môžete
vypočuť alebo pozrieť na známych streamovacích platformách. (Dominik Petrík)

Presnosť a poriadkumilovnosť nemeckej mentality dobre vystihuje porekadlo Ordnung muss sein, ktoré do slovenčiny preložíme ako poriadok
musí byť. Lenže toto krátke vyjadrenie neplatí len pre nemecký ľud, ale aj
pre Boží chrám a bohoslužby. Pozrime sa napríklad na dva sviatky, ktoré
sa stretávajú v prvom mesiaci nového cirkevného roka. Ôsmeho septembra slávime Narodenie Bohorodičky a štrnásteho Povýšenie svätého Kríža.
Hoci by posviatok Narodenia mal trvať osem dní, nestane sa to, lebo jeho
miesto vystrieda už trinásteho predsviatok Povýšenia. Striedanie sviatkov
a poriadok, ktorý vládne v kombinovaní menlivých častí jednotlivých
situáciách, ktoré môžu nastať, nás však nemá priviesť do zmätku či vzbury. Má v nás, naopak, evokovať predstavu komplikovanej krásy Božieho
stvoriteľského diela. Tak, ako Boh stvoril svet, ktorý prepracoval do jednotlivých detailov, ktoré sa navzájom doplňujú, tvorí prostredníctvom
Cirkvi a jej bohoslužobného poriadku krásu nebeskej oblohy tu na zemi.
Ak sa príliš zameriame na detail, unikne nám krása celku a ak budeme
pozorovať len celok bez zmyslu pre drobnosti, upadneme do povrchnosti.
Krása liturgie je v jej poriadku a jej poriadok je v nasmerovaní na Boha.
(otec Kyriak)

SLOVO

Príbehy poslušníka
Otče, je mi tak veľmi
ťažko.

Ikona čistej duše

No je pôstne obdobie, ale
akosi ho vôbec nevnímam,
akoby sa ma vôbec
...

A čo sa
deje?

?

???

Sem si sadni. Pozeraj sa a modli
sa. Presvätá Bohorodička ti
ukáže cestu.
Hm.

?
...
nedotýkalo.

Vládkyňa moja, ďakujem ti, že čistota tvojej duše ma pozýva očisťovať svoje srdce od každého hriechu a každej márnosti. Ďakujem ti,
že aj vďaka pôstnemu času a tvojmu mocnému príhovoru budem môcť
tak ako ty spočívať v Božom náručí.

Tak to
by sme
s tým mali
niečo urobiť.

Veď
práve to,
že nič.

Píše a kreslí Dada Kolesárová.
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Kresťanovi pri takejto príprave pomáhajú
pôstne dni, pretože nám pripomenú to, na čo
zabúdame: to, že treba odpustiť, zmieriť sa,
zanechať hriech, podeliť sa s núdznymi,
znovu odovzdať svoje srdce a celý svoj život
do Božích rúk, aby sa po smrti mohli pre
nás otvoriť brány neba. Jeden z takýchto
pôstov nazývame Uspenský a predchádza
sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Ahoj, deti, dnešný človek pri svojom zrýchlenom
spôsobe života zabúda, že na zemi nebude žiť
naveky. Preto nepovažuje za veľmi dôležité
pripraviť sa na tento fakt. Smrť obchádzame
ako nejaké strašidlo, lebo sa nám spája
so stratou, smútkom, bolesťou, samotou,
bezbrannosťou... No skúste si ju predstaviť
ako dvere. Zatiaľ sú zatvorené a my máme čas
pripraviť sa a zbaliť si to najdôležitejšie na cestu.

Slovíčko

Čísla

Uspenský pôst sa spomína už v roku 450 po Kristovi, ale do
byzantského cirkevného roka bol oﬁciálne začlenený v roku
1166 na cirkevnom sneme v Konštantínopole.
Úloha: Vylúšti doplňovačku a dozvieš sa, ako inak nazývame
Uspenský pôst.

V našom obrade poznáme štyri pôstne obdobia. Niektoré sú
kratšie, iné dlhšie, niektoré prísnejšie a iné menej prísne. Aj
Uspenský pôst má svoju predpísanú dĺžku a pôstne pravidlá,
aj keď u nás na Slovensku nie je záväzný.
1. úloha: Ak správne vypočítaš príklad, zistíš, koľko dní trvá.

1. božská čnosť

1.

2. sklad na zrno

2.

3. dobytok

3.

4. malý kus

4.

5. opak odoberie

5.

6. krkavcovitý vták

6.

7. otvor na ruku

7.

8. rád sa hrá

8.

(365 – 52 – 1) : 104 x 4 + 2 =
2. úloha: Správne doplň dátumy Uspenského pôstu.

Začiatok

Deň

mesiac

Koniec

Deň

mesiac

3. úloha: Doplň správny dátum, keď slávime sviatok Zosnutia (Uspenia) Presvätej Bohorodičky.

Deň mesiac

spravodajstvo
ua.wikipedia.org

UZNANIE
MUČENÍCTVA
OTCA OROSA

SLOVO

PÚŤ DO SVÄTYNE
NAŠEJ PANEJ
Z MÁRIAPÓCSA
USA/BURTON g Eparchiálnu púť
a odpustovú slávnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Svätyni našej
Panej z Máriapócsa v Burtone v štáte
Ohio slávili veriaci Parmskej epachie
so svojimi duchovnými 13. a 14. augusta. Okrem liturgických modlitieb
a vysluhovania svätých tajomstiev nechýbalo v programe púte aj posedenie
pri vatre a diskusia s vladykom Milanom Lachom SJ, eparchiálnym biskupom Parmskej eparchie, množstvo
aktivít pre mládež a deti, stanovačka,
občerstvenie a prednáška reportéra
a spravodajcu Dicka Russa na tému
Ukrajina: Skúška viery a dôvery. Odpust vyvrcholil archijerejskou svätou
liturgiou, ktorú slávil vladyka Milan,
a následnou procesiou s plaščenicou
Zosnutia Presvätej Bohorodičky. (TC)

LIBANON g Patriarcha Arménov v Libanone Raphael Bedros XXI., ako aj maronitský
patriarcha Béchara Boutros Raï vyjadrili
poďakovanie Svätému Otcovi Františkovi
za jeho slová solidarity, ktoré vyslovil 3. augusta pri generálnej audiencii, deň pred druhým
výročím tragického výbuchu v bejrútskom
prístave, ktorý si vyžiadal množstvo mŕtvych
a zranených. Svätý Otec zároveň uistil Libanončanov o svojej modlitbe. (fides.org)
VATIKÁN g Svätý Otec František prijal
5. augusta vedúceho oddelenia pre vonkajšie
vzťahy Moskovského patriarchátu metropolitu
Antonija z Volokolamska. Ide o prvú návštevu
od jeho zvolenia začiatkom júna, keď na poste
nahradil metropolitu Hilariona. Stretnutie
bolo súčasťou ekumenických kontaktov
a nadväzovalo na videorozhovory zo 16. marca
medzi Svätým Otcom a moskovských patriarchom Kyrillom. (vaticannews.va)
UKRAJINA/CHUST g Pri príležitosti odpus
tovej slávnosti sviatku sv. Pantelejmona zavítal
9. augusta do Chrámu sv. prvomučeníka Šte
fana a sv. Pantelejmona v Chuste križevacký
eparcha Milan Stipič, ktorý spolu s mukačevským apoštolským administrátorom Nilom
Luščakom OFM a množstvom kňazov slávil
svätú liturgiu. Vo svojej homílii krátko predstavil Gréckokatolícku cirkev v Chorvátsku, život
a čnosti sv. Pantelejmona a povzbudil ukrajinských veriacich v utrpení vojny. (TC)
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VATIKÁN/UKRAJINA g Rozhodnutie Svätého Otca Františka o uznaní mučeníctva kňaza
Petra Pavla Orosa bolo zverejnené 5. augusta vo
Vatikáne, keď Svätý Otec prijal na audiencii kardinála Marcella Semerara, prefekta Kongregácie
pre kauzy svätých, a potvrdil dekréty o uznaní
hrdinských čností alebo mučeníctva šiestich
kandidátov na blahorečenie. Boží služobník otec
Oros sa narodil v 14. júla 1917 v rodine gréckokatolíckeho kňaza na území dnešného Maďarska. Po presťahovaní na územie Podkarpatskej
Rusi študoval na gymnáziu v Chuste. Po štúdiu
a formácii v kňazskom seminári v Užhorode bol
v roku 1942 vysvätený za kňaza. Kvôli vojne sa zúčastnil na kurze pre vojenských kaplánov
v Barci pri Košiciach. Jeho prvým pôsobiskom bola farnosť Veľké Komjaty a následne Bilky.
Keď v roku 1948 odmietol prechod na pravoslávie, štátne orgány mu zakázali vykonávať
kňazskú službu. Keďže vo svojej službe tajne pokračoval, bol uväznený a 27. augusta 1953
zastrelený pri obci Siľce. Pre veriacich bol skutočným duchovným otcom, útechou a dobrým
pastierom. O jeho živote vyšla kniha od otca Lászla Puškaša Petro Pavlo Oros. Život a mučeníctvo. (Daniel Černý)

I

MLADIFEST V MEDŽUGORÍ
BOSNA A HERCEGOVINA/MEDŽUGORIE g Na festivale Mladifest na známom pútnickom mieste v Medžugorí sa mladí z vyše sedemdesiatich krajín
sveta stretli od 1. do 6. augusta po tridsiaty tretíkrát. Motto festivalu bolo inšpirované Ježišovými slovami „Učte sa odo mňa a nájdete pokoj” (porov. Mt 11,
28 – 30). Súčasťou podujatia boli každodenné sväté omše, modlitby ruženca,
adorácie, katechézy a svedectvá, sviečková procesia, koncerty, spev i tanec,
divadelné predstavenie spoločenstva Cenacolo či svätá spoveď v devätnástich
jazykoch. Posolstvo Svätého Otca Františka v úvodný večer festivalu prečítal
apoštolský vizitátor Medžugoria arcibiskup Aldo Cavalli. „Práve teraz uprostred leta vás Pán pozýva stráviť prázdniny s ním na tom najšpeciálnejšom
mieste, aké existuje: vo vašom srdci.” Ježiš vie, aký ťažký môže byť život, i to,
že prežité sklamania, zranenia, nespravodlivosti a obavy nám môžu vyčerpať
srdce. Adresuje nám však slová: „poďte a učte sa”, napísal Svätý Otec, pričom mladým zdôraznil, aby sa neuzatvárali do seba, ale vykročili k Ježišovi.
Špecialitou tohto ročníka bola zbierka ružencov pre Ukrajinu. (vaticannew.va)

SLOVO

I

udalosť

Odpust v Klokočove

I Samuel Bombár

POD TVOJU OCHRANU
SA UTIEKAME...
»d Peter LEŠKO, Tomáš MIŇO, Michal PAVLIŠINOVIČ

Letné duchovné osvieženie vo forme mariánskych pútí
každoročne patrí k životu veriacich. Aj tentoraz sa pútnici
vybrali na horu Zvir do Litmanovej, ku klokočovskej
Bohorodičke i do pútnickej Ľutiny, aby zverili seba, svoje
rodiny i celý svet pod ochranu Márie.
Prvý augustový víkend putovalo množstvo pútnikov na púť k Nepoškvrnenej
Čistote na horu Zvir pri Litmanovej. Program púte sa začal už dopoludnia modlitbou tretej hodinky, ruženca a svätej
liturgie. Popoludní program pokračoval
pešou púťou z farského chrámu na horu
Zvir. Po modlitbe korunky Božieho
milosrdenstva a posviacke vody v prameni

slávil otec Peter Kijovský Veľkú večiereň
s lítiou. Večernej svätej liturgii predsedal
emeritný prešovský arcibiskup Ján Babjak
SJ, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil,
že práve na tomto mieste prisľúbila Božia
Matka všetkým nám svoju prítomnosť
na hore. Večernú modlitbu paraklisu
a krížovej cesty vystriedala polnočná
svätá liturgia s celonočnou eucharistickou adoráciou, ktorou prítomní vstúpili

I Michal Petriľák

NA LITMANOVSKEJ HORE

Hlavná púť v Litmanovej 2022
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do nedeľného rána. Po modlitbe utierne
a Akatistu k Bohordičke sa ruženec s pútnikmi modlila vizionárka Iveta Hudáková. V rozjímaniach povedala: ,,Často
i my myslíme pri modlitbe, že je to niečo,
čo robíme my. Že sa nejakým spôsobom
obraciame k duchovnému svetu, že je to
náš výkon, že sú to naše slová, ktoré prinútia Boha počúvať nás. Ale Panna Mária
na tejto hore ukázala pravý opak. Modlitba je niečo, čo zostupuje z neba na zem,
čo sa dotýka nás, nie naopak...“ Archijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka
Peter Rusnák, apoštolský administrátor
sede vacante Prešovskej archieparchie,
vladyka Ján a množstvo kňazov. Vladyka
Peter v homílii vychádzal z posviatku Premenenia Pána a z evanjeliového príbehu
o topiacom sa apoštolovi Petrovi a vyzdvihol potrebu osobnej premeny každého
z nás. Poukázal na potrebu uvedomiť si,
že viera nie je prostriedkom na zbavovanie sa ťažkostí a krížov, manipulovanie
Bohom či uskutočňovanie svojich predstáv a túžob, ale na to, aby sme vystúpili
s Ježišom Kristom na kríž. ,,Maloverný,
prečo pochybuješ? Vieš, o čom pochybuješ? Nie o tom, či sa voda prepadne pod
tebou. Ale neveríš tomu, že ja ťa milujem.
Ty neveríš v to, že ja som v každej búrke
tvojho života... Ja som stále s tebou. Stále
som s tebou. Stále ťa milujem, neveríš?“
V závere homílie poukázal na Máriu ako
obraz Božej lásky a milosti. Svätú liturgiu
spevom sprevádzal Zbor sv. Romana
Sladkopevca a počas svätého prijímania
slávnosť obohatila spevom a hudbou rodina Zdena Vislockého z Litmanovej.

SLOVO

PRED IKONOU
KLOKOČOVSKEJ MATKY
Odpust v Ľutine 2022

I Mária Žarnayová

Pútnické miesto v Klokočove otvorilo
13. a 14. augusta svoje brány pútnikom,
aby spoločne oslávili chrámový sviatok
Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Slávnosti
predchádzala od 11. augusta duchovná obnova. Hlavný program sa začal v sobotu
13. augusta modlitbou deviatej hodinky,
malou večierňou a svätením vody. Veľkej
večierni s lítiou predsedal arcibiskup
Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup.
V podvečerných hodinách predsedal aj
archijerejskej svätej liturgii, ktorú koncelebrovali emeritný košický biskup Milan
Chautur CSsR a Mons. Andrij Jevčuk,
chargé d´affaires apoštolskej nunciatúry
na Slovensku. V homílii otec arcibiskup
poukázal na skutočnosť, že v dnešnom
svete, ktorý sa chváli odbúravaním
všetkých nevhodných či zakázaných tém,
je téma smrti jednou z najviac obchádzaných. „Vo všeobecnosti sa rozprávame
o všetkých možných témach, nemáme
problém rozprávať sa a argumentovať aj
o svojich obavách: o ekonomickej kríze,
o zdražovaní, o inflácii... Ale ponad všetky tieto témy je tu jedna, s ktorou je skôr
či neskôr každý z nás nejakým spôsobom
konfrontovaný, ktorá je našou najväčšou
spoločnou podvedomou obavou – je
to téma a situácia smrti.” Možno o nej
uvažovať v ateistickej rovine ako o nezmyselnom konci všetkého a rozplynutí sa
do ničoty. No kresťan by mal o nej uvažovať ako o prechode, o odchode do večnosti, o vrhnutí sa do náruče Ježiša, ktorý
každému človeku išiel pripraviť miesto.
Svätú liturgiu spevom sprevádzal Zbor sv.
Romana Sladkopevca z Prešova. Po nej sa
mladí modlili krížovú cestu, ktorú pripravila rada pre mládež Košickej eparchie.
Nedeľné ráno otvorila modlitba Akatistu
ku klokočovskej ikone, utiereň, prvá
hodinka, cirkevnoslovanská svätá liturgia,
ktorej predsedal vladyka Milan a na ktorej
homíliu predniesol vladyka Marián Andrej Pacák CSsR, emeritný biskup Toronta. Moleben ku klokočovskej Bohorodičke a ruženec predchádzali archijerejskej
svätej liturgii, ktorej predsedal vladyka
Peter Rusnák. Spoluslúžili vladyka Cyril,
vladyka Milan, vladyka Marián Andrej
a Mons. Andrij Jevčuk. Vladyka Peter
v homílii poukázal na skutočnosť, že Ježiš
Kristus človeku cez dnešné evanjelium
položil otázku: „Čo je v ľudskom živote
skutočne potrebné? Kvôli čomu sa my
ľudia najviac staráme a znepokojujeme?”
Pripomenul, že to, čo je v živote človeka
naozaj potrebné, je viera. Vzorom viery
je Mária, lebo Bohu povedala „nech sa mi
stane podľa tvojho slova“ a Boha skutoč-

ne milovala. Nedeľnú slávnosť spevom
sprevádzal Katedrálny zbor sv. Cyrila
a Metoda z Košíc. Zúčastnili sa na nej aj
zástupcovia štátnej a verejnej správy.

DUCHOVNÉ ČARO ĽUTINY
Aj na najväčšom pútnickom mieste
v Ľutine sa stretli pútnici počas víkendu 20. – 21. augusta, aby spolu oslávili
archieparchiálnu odpustovú slávnosť
v bazilike minor i na mariánskej hore.
V sobotnom programe nechýbala veľká
večiereň, ktorej predsedal vladyka Peter
Rusnák. Jej súčasťou bol sprievod okolo
baziliky minor s uspenskou plaščenicou,
ktorú mali následne veriaci možnosť
uctiť si. Po modlitbe Akatistu k Presvätej
Bohorodičke nasledovala archijerejská
svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Peter.
Spolu s ním koncelebroval vladyka Ján
Babjak SJ a vladyka Marián Andrej Pacák
CSsR, ktorý ohlásil aj homíliu. V nej
pripomenul slová Svätého Otca Františka,
ktorý veriacich vyzval, aby počas týchto
dní navštívili nejakú mariánsku svätyňu
a uctili si tak nebeskú Matku. „Návšteva
chrámu, mariánskej svätyne s tým zámerom uctiť si Presvätú Bohorodičku našu
Matku znamená zobrať do ruky Božie
slovo. To je tá pravá úcta, aby sme čítajúc
Božie slovo ešte viac spoznávali život
Panny Márie, aby sme zahĺbiac sa do Božieho slova odhaľovali nové veci pre svoj
život,“ povedal vladyka. Po svätej liturgii
pokračoval program v bazilike modlitbou
Akatistu k sv. Mikulášovi, parastasom
za zosnulých a modlitbou ruženca.
V rovnakom čase mali veriaci možnosť
zúčastniť sa na modlitbe krížovej cesty
kráčajúc na mariánsku horu, ktorú viedli
skauti. Na hore nasledovala eucharistická
adorácia a polnočná svätá liturgia, ktorej
predsedal otec Ľubomír Petrík. Túto
liturgiu obohatili členovia Neokatechumenátnej cesty.
V nedeľu ráno pokračoval program slávením utierne, prvej hodinky a cirkevnoslo-

vanskej svätej liturgie, ktorú viedol exorcista Prešovskej archieparchie Pavol Peter
Haľko OSBM. Následný duchovný program pripravila mládež zo Zboru sv. Petra
a Pavla z Milpoša. Archijerejskú svätú
liturgiu slávil vladyka Cyril Vasiľ SJ, spolu
s ním koncelebrovali vladyka Peter, vladyka Ján a vladyka Marián Andrej a niekoľko desiatok kňazov. Na púti na mariánsku
horu sa zúčastnil aj premiér SR Eduard
Heger, viacerí poslanci Národnej rady SR,
predseda Prešovského kraja Milan Majerský s manželkou Miriam Lexmann, ako
aj ďalší predstavitelia samospráv z okolia.
Vladyka Cyril sa v homílii zamýšľal nad
aktuálnymi spoločenskými udalosťami,
ktoré otriasli spoločnosťou. Otvorene
sa zastal spolubrata v biskupskej službe,
ktorý zažil hon na svoju osobu počas
festivalu Pohoda, ale venoval sa aj situácii
„bivakujúcich dovolenkárov“, ktorí sa,
či už presne pred päťdesiatimi šyrmi
rokmi v bývalom Československu, alebo
pred pár mesiacmi na susednej Ukrajine,
rozhodli rozložiť sa s vojenským príslušenstvom v cudzej krajine. Všetky tieto
situácie konfrontoval s otázkou: „Kto
som, odkiaľ prichádzam, kam smerujem, ako sa tam dostanem, čo si vezmem
na životnú cestu, čo so sebou ďalej ponesiem, čo tu po mne ostane? Kvôli týmto
otázkam sme tu. Na tieto otázky chceme
opakovane hľadať odpovede, nie v duchu
ľudskej múdrosti, ale odpovede vo svetle
viery.“ Odpoveď na tieto otázky dáva Boh,
ktorý miluje človeka. „Ak si uvedomíme,
že konečným zmyslom nášho bytia je
byť sprostredkovateľmi a šíriteľmi dobra,
pokoja, milosrdenstva a spravodlivosti,
teda Božej lásky, vyriešime odpovede
na naše základné životné otázky. Budeme
tak mať zbalený duchovný výstroj nielen
na kratšiu či dlhšiu dovolenku, ale výstroj
do života, výstroj na celý život, na získanie večného života,“ dodal v závere
homílie vladyka Cyril. Spevom svätú liturgiu viedol Zbor sv. Romana Sladkopevca
a mládežnícky Zbor sv. Petra a Pavla
z Milpoša.
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25 ROKOV SLOVENSKÉHO
KOLÉGIA V RÍME
»d Daniel ČERNÝ
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Spoločensko-politická situácia na našom
území po druhej svetovej vojne spôsobila
to, že mnohí vtedajší kňazi a bohoslovci
ostali po roku 1948 v Ríme bez možnosti návratu do svojej vlasti a do svojich
domovských biskupstiev. Rovnako tak
po svete ostali roztrúsení mnohí naši krajania, pre ktorých sa duchovná útecha vo
vlastnej reči stala často tou jedinou, ktorá
im ostala. Mnohí kňazi, či už z radov duchovenstva z biskupstiev, alebo aj rehoľníkov, sa venovali týmto migrantom, no aj
oni si od samých začiatkov uvedomovali,
že by bolo dobré mať nejakú stmeľujúcu
inštitúciu, ako aj istý hmatateľný kus
domova vo svete a osobitne v Ríme.

Kaplnka ústavu v Ríme

Pre každý národ je poctou mať čosi vlastné na nejakom
prestížnom mieste. Mať čosi svoje v Ríme, to je radosťou
a poctou pre každého katolíka zo Slovenska. Pred
dvadsiatimi piatimi rokmi, 15. septembra 1997, na sviatok
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, bol
oznámený vznik Pápežského slovenského kolégia sv.
Cyrila a Metoda v Ríme. V nasledujúcom roku sa pápežský
titul ušiel aj Slovenskému ústavu sv. Cyrila a Metoda, ktorý
sa takisto nachádza na rovnakej adrese. Tieto dejinné
okamihy však majú oveľa bohatšiu históriu.
ÚSTAV
Medzi zakladateľov tohto Ústavu sv.
Cyrila a Metoda patrili dnes už nebohý
kardinál Tomko, ako aj kňazi Štefan Nahálka, Félix Litva SJ, Ľudovít Macák SDB
a slovenský gréckokatolík otec Michal
Lacko SJ. Stretnutie, na ktorom padlo
rozhodnutie postaviť ústav, bolo na sviatok sv. Štefana po Vianociach v roku 1959
v rímskom byte u pána Bugana. Veľkou
motiváciou do tejto namáhavej práce
bolo vtedy blížiace sa cyrilo-metodské
jubileum (1963). V neskoršom období sa
medzi osobnosti ústavu zaradili aj rektori
a neskôr biskupi: Dominik Hrušovský či

Štefan Vrablec. Ústav bol cirkevnou vrchnosťou schválený v januári 1961.

Budova ústavu v Ríme; v popredí súsošie sv. Cyrila a Metoda

Zakladatelia podnikli mnoho ciest, a to
predovšetkým do USA a Kanady, kde
krajanské organizácie, spolky, duchovní,
ale aj radoví veriaci prispeli nebývalou
štedrosťou k tomu, že sen o slovenskom
dome v Ríme sa stal skutočnosťou. Pomoc
gréckokatolíkov dodnes pripomína súsošie na nádvorí, kde je sv. Metod s byzantskou mitrou na hlave.
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6. decembra 1962 Mons. Andrej Grutka
z USA urobil prvý slávnostný výkop.
13. mája 1963 pápež Ján XXIII. na generálnej audiencii posvätil základný kameň
a už 15. septembra toho istého roka kardinál Eugen Tisserant za účasti Slovákov
a Sloveniek z celého sveta posvätil kapln
ku ústavu. Jubilejný rok tak znamenal počiatok fungovania Slovenského ústavu sv.
Cyrila a Metoda, ktorý svojou činnosťou
veľmi napomáhal rozvoj katolíckeho povedomia nielen v zahraničí, ale aj doma,
za železnou oponou na Slovensku.

MOZAIKA

Prvým výjavom je príchod svätých bratov
do Ríma – symbolickým obrazom starostlivosti o slovenských pútnikov v Ríme.
A veru, nebolo ich za tie roky málo... Hoci
je dnes týchto pútnikov menej, predsa
je radosťou a duchovným osviežením
každého krajana, ak sem môže zavítať.
Okrem pútnikov tu prichádzali a prichádzajú aj najvyšší ústavní predstavitelia,
a dodnes aj mnohí Slováci z emigrácie.
Druhým je požehnanie bohoslužobných
kníh v Santa Maria Maggiore – tá je
symbolickým vyjadrením vydavateľskej
činnosti ústavu. Jeho vydavateľské dielo
počíta okolo tisíc rozličných knižných
titulov. Pre rímskokatolíkov bolo požehnaním, že práve vzdelaní kňazi združení
okolo ústavu pomáhali s prekladmi bohoslužobných kníh do spisovnej slovenčiny.
Boli to nielen knihy, ale aj časopisy, ako
boli napríklad Hlasy z Ríma či Diakonia –
Slovenský kňaz, ktoré napomáhali rozvoj
duchovného života Slovákov.
Tretí výjav ukazuje vysviacku učeníkov
svätých bratov. Táto mozaika je symbolom poslania ústavu vychovávať kňazstvo
pre slovenskú cirkev. V časoch socializmu
bolo v budove ústavu slovenské gymnázium – malý seminár, z ktorého viacerí
absolventi sa stali kňazmi. Po revolúcii
presťahovali gymnázum saleziáni do Šaštína a priestory v Ríme tak dostali nové
využitie – stali sa domovom študentov
a kňazov, ktorí tu študovali pre potreby
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Duchovným centrom budovy ústavu a kolégia je nádherná kaplnka. V nej okrem
mozaiky Sedembolestnej Bohorodičky
možno nájsť relikviu sv. Konštantína
Cyrila, no to, čo hneď upúta pohľad návštevníka, je nádherná mozaika od umelca
Jozefa Cincíka (1909 – 1992). Tá predstavuje aj zmysel a poslanie celého ústavu
i kolégia. Vo svojom strede zobrazuje kríž,
ktorý je centrom života každého kresťana.
Na ňom sú svätí bratia – sv. Cyrila a Metod a v pozadí ich učeníci. V rohoch sú
štyri výjavy zo života solúnskych bratov,
ktoré definujú štyri misie ústavu.

Návšteva Svätého Otca Jána Pavla II. v ústave (druhý zľava kardinál Tomko)

Ústav bol miestom návštev krajanov
aj mnohých osobností Cirkvi. Zlatými písmenami sa do jeho dejín zapísal
8. november 1981, keď ho navštívil svätý
pápež Ján Pavol II., čo bola vlastne prvá
pápežská návšteva Slovákov v dejinách.
Úloha tohto ústavu a kolégia pre naše
cirkevné, no i národné dejiny ešte stále
nie je úplne docenená.

SLOVO

Detaily mozaiky v kaplnke ústavu

slovenskej cirkvi. Istí čas tu žili aj gréckokatolícki študenti (otcovia Iľko a Maxim).
Práve touto zmenou prišlo potom k zmene štatútu, keď popri Slovenskom ústave
v budove funguje aj Pápežské kolégium
sv. Cyrila a Metoda.
Štvrtým výjavom je vyobrazenie sv.
Metoda na biskupskom tróne. Táto
mozaika predstavuje misiu duchovnej
správy Slovákov v zahraničí. Ústav dlhé
roky slúžil ako miesto každoročného
stretnutia slovenských duchovných, pôsobiacich v zahraničí. Túto úlohu po páde
komunizmu na seba prevzala Konferencia
biskupov Slovenska.

I archív ústavu

na rímskych univerzitách a ďalších inštitúciách. Samozrejme, aj tento ústav a toto
kolégium potrebuje existovať v rímskom
prostredí, a preto pri písaní tohto článku
nemôžeme nespomenúť Združenie slovenských katolíkov z USA, ktorý dodnes
finančne pomáha chodu ústavu i kolégia
a vďaka štipendiám umožňuje slovenským duchovným ich študijné pôsobenie
v Ríme. Bývajú tu aj kňazi pôsobiaci vo
vatikánskych úradoch alebo v pastorácii
v Taliansku. Pravidelným hosťom bol
po desaťročia aj kardinál Jozef Tomko.
Vďaka blahosklonnosti otca rektora je
v týchto priestoroch aj sídlo Slovenského
historického ústavu v Ríme.

Zmena spoločenskej situácie viedla
k tomu, že vydavateľská činnosť ústavu
po roku 1989 prakticky pomaly, ale isto
zanikla, hoci azda najznámejší vydavateľský počin – kompletný preklad Svätého
písma vyšiel roku 1995 najprv práve
na pôde ústavu v Ríme.

Terajším rektorom ústavu je Mons. Pavol
Zvara, ktorému ako vicerektor asistuje
otec Viliam Zemančík. V každodennej
starostlivosti o chod ústavu pomáhajú
od roku 1998 aj rehoľné sestry satmárky.
Ústav a kolégium intenzívne spolupracujú pri mnohých príležitostiach aj s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky pri Svätej
stolici.

Mnoho kňazov tu mohlo po roku 1989
prebývať a čerpať z pokladov poznania

Vážme si túto ustanovizeň, tento náš
kúsok slovenského domova v Ríme.

PO ROKU 1990
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VÝROČIE SESTIER BAZILIÁNOK
PREŠOV g Sto rokov od príchodu sestier Rádu sv. Bazila Veľkého na územie
niekdajšej Prešovskej eparchie si pripomenuli sestry a ich hostia 6. augusta
na slávnosti v Prešove. O historických
udalostiach príchodu prvých sestier zo
Stanislavova (dnešný Ivano-Frankivsk)
na Ukrajine na územie Slovenska hovorila v prezentácii sestra Natanaela Koľová OSBM. Archijerejskej svätej liturgii
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa predsedal
apoštolský administrátor sede vacante
Prešovskej archieparchie Peter Rusnák.
Prítomní boli aj emeritný torontský bis-

kup Marián Andrej Pacák CSsR, provinciálni predstavení otcov baziliánov otec
Vladimír Sedláček OSBM a otcov redemptoristov otec Metod Lukačik CSsR,
delegát ad omnia Prešovskej archieparchie Ľubomír Petrík, protosynkel Košickej eparchie Jaroslav Lajčiak a mnohí
pozvaní kňazi. Na slávnosti sa zúčastnila aj generálna predstavená matka
Marcela Runcanová OSBM so svojou
radou z Ríma, provinciálne predstavené
z krajín, kde pôsobia sestry baziliánky
(USA, Brazílila, Argentína, Chorvátsko,
Rumunsko, Poľsko, Ukrajina) a predsta-

vená Viceprovincie sv. Cyrila a Metoda
v Sečovciach matka Naukracia Zavacká
OSBM. V homílii vladyka Peter povzbudil sestry slovom k sviatku Premenenia
Pána, aby boli verné vo svojom povolaní
a dbali o premenu svojho srdca, ktorá je
najdôležitejšia v ich zasvätenom živote.
Po svätej liturgii provinciálna predstavená matka Daniela Štefková OSBM
poďakovala vladykovi i kňazom, ktorí
sú duchovne nápomocní sestrám. Osobitne sa prihovorila sestrám. Prítomní
boli aj dobrodinci a blízki sestier. (sestry
baziliánky)

Benjamína Ondovčáková SSNPM
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VÝROČIA SESTIER SLUŽOBNÍC
ĽUTINA g Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie vzdávali vďaku Bohu i Presvätej
Bohorodičke za milosť 130. výročia založenia Kongregácie a 75. výročia vzniku Slovenskej
provincie Zoslania Svätého Ducha 15. augusta pri slávnostnej svätej liturgii v bazilike minor
v Ľutine, ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák. V homílii podčiarkol potrebu zasväteného života v dnešných časoch a dôležitosť vernosti v povolaní. Pri svätej liturgii zložila
svoje doživotné sľuby sestra Jana Hupcejová a sestry Alexia Chauturová, Ignácia Fiľakovská
a Regina Mitrová SSNPM vzdávali Bohu vďaku za 50 rokov zasväteného života. Na slávnosti
boli prítomní vzácni hostia – vladyka Milan Chautur CSsR, kňazi oboch obradov, diakon,
bohoslovci, sestry služobnice z poľskej provincie na čele s provinciálnou predstavenou
sestrou Magdalénou Olžanskou SSNPM, rodina, známi a veriaci z farnosti Ľutina. Spoločné chvíle strávené pri svätej liturgii boli naplnené vďačnosťou, chválou a vďakou za všetky
obsiahnuté milosti a dobrodenia. (sr. Emanuela Rindošová SSNPM)

ODPUST PREMENENIA PÁNA
NA BUKOVEJ
HÔRKE
BUKOVÁ HÔRKA g Na pútnickom
mieste Buková hôrka slávili 30. a 31. júla
archieparchiálnu odpustovú slávnosť
zo sviatku Premenenia Pána otcovia
baziliáni, ktorí toto miesto spravujú,
veriaci zo širokého okolia i pozvaní
hostia. V sobotnom programe nechýbalo svätenie vody, modlitba Veľkej
večierne s lítiou, svätá liturgia a tradičné posvätenie ovocia a medu spojené
s agapé. Po nedeľnej utierni a modlitbe
posvätného ruženca slávil archijerejskú
svätú liturgiu vladyka Peter Rusnák
spolu s delegátom ad omnia Ľubomírom Petríkom, medzilaboreckým
protopresbyterom otcom Jánom Blaškom, protoigumenom otcov baziliánov
Vladimírom Sedláčkom OSBM, ďalšími
otcami baziliánmi i kňazmi. Aj napriek
dažďu sa slávnosť niesla v duchu slov
„Hospody, dobri nam tu byti!” (TC)   
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KEČKOVCE g Pri
príležitosti 450. výročia
prvej písomnej zmienky
o obci Kečkovce slávili
14. augusta veriaci spolu
so správcom farnosti
otcom Michalom Leščišinom ďakovnú svätú
liturgiu v Chráme sv.
archanjela Michala. Pri tejto
príležitosti sa
poobede v areáli
obecného úradu
uskutočnil slávnostný akt odovzdávania
cien rodákom
obce a tým, ktorí sa zaslúžili o jej rozvoj. Cenu
obce Kečkovce za šírenie horlivej viery
v čase totality
a aktívnu duchovnú službu udelili in memoriam aj otcovi Mariánovi Jánovi Potašovi OSBM,
redaktorovi, spisovateľovi, dlhoročnému provinciálovi otcov baziliánov, trpiteľovi za vieru,
ktorý bol v rokoch 1970 – 1990 duchovným správcom farnosti Kečkovce. Cenu prevzal igumen baziliánskeho monastiera v Krásnom Brode otec Metod Milan Bilančik OSBM, ktorý
v závere okrem poďakovania zaspomínal na strastiplnú životnú cestu hieromnícha Mariána
Potaša, s ktorým túto obec i sám navštevoval. (Tomáš Michal Babják)
FB Prešovskej archieparchie

KLOKOČOV g Augustová fatimská
sobota v Klokočove pripadla na sviatok
Premenenia Pána. V programe nechýbala
modlitba ruženca, ktorý viedla mládež
z farnosti Trebišov, či katechéza otca
Tomáša Haburaja, ktorý poukázal na angažovanie veriacich vo farnostiach. Hlavným slúžiteľom a kazateľom archijerejskej svätej liturgie bol košický emeritný
biskup Milan Chautur CSsR. V homílii
poukázal na to, že človek sa v dnešnom svete viac zameriava na mediálnu
komunikáciu a zanedbáva komunikáciu
s Bohom. Vyzdvihol Presvätú Bohorodičku, ktorá najskôr v tichu komunikovala
s Bohom, a preto nás teraz môže učiť
v pokore slúžiť a načúvať. V závere zaznel
Moleben ku Klokočovskej Bohorodičke.
Svätú liturgiu spevom sprevádzal Zbor
sv. Jozefa pod vedením Márie Gofusovej.
(Marek Bogdaň)

OCENENIE PRE HIEROMNÍCHA MARIÁNA
POTAŠA OSBM
Tomáš Michal Babják

FATIMSKÁ
SOBOTA
V KLOKOČOVE
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OBNOVENÁ CERKEV V ROHOŽNÍKU
ROHOŽNÍK g Obnovený Chrám Nanebovstúpenia Pána vo filiálnej obci
Rohožník, ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou interiéru a exteriéru,
posvätil v sobotu 23. júla vladyka Peter Rusnák. Slávnosť sa začala sprievodom
z obecného úradu k chrámu, kde vladyku privítala miestna starostka Jana
Paľová starobylým slovanským zvykom – chlebom a soľou a miestny správca
otec Pavol Dancák ml. ručným krížom, ktorý vladyka prijal a udeľoval ním
požehnania. Po posviacke chrámu slávili s vladykom Petrom svätú liturgiu aj
miestny správca, medzilaborecký protopresbyter a rodák z Rohožníka otec Ján
Blaško a profesor Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU otec Pavol Dancák
st. V homílii vladyka Peter pripomenul veriacim, že je správne a dôležité dbať
na dôstojnosť a krásu budovy chrámu, no dôležitejšie je dávať zreteľ na krásu
nášho vnútorného chrámu – srdca, aby bolo dôstojným príbytkom Boha, ktorého prijímame vo sviatostiach. Na záver vladyka Peter udelil starostke Jane
Paľovej ocenenie – jubilejnú medailu za jej obetavú službu a angažovanosť.
Miestny správca poďakoval všetkým, zvlášť miestnym veriacim, za pomoc pri
uskutočnení tohto diela. (Pavol Dancák ml.)

KRUŽLOV g So sviatkom Premenenia Pána
sa spája požehnanie plodov záhrady, zvlášť
ovocia, zeleniny, byliniek a medu. Veriacim
farnosti Kružlov a filiálok Bogliarka a Krivé
v nedeľu 7. augusta po svätých liturgiách
posvätil kňaz košíky s plodmi zeme, čím si
pripomenuli Kristovo premenenie na vrchu
Tábor. Aj semienka zasiate na jar sú časom
premenené a v lete sú zozbierané ich plody.
Veriaci Kružlova sa už tretí rok tešia z tejto
obnovenej tradície byzantského obradu. (S.
Bujda ml.)
BRATISLAVA g Na medzinárodný deň
odpúšťania 7. augusta sa organizácia Úsmev
ako dar už po desiatykrát rozhodla uskutočniť Večer odpustenia a zmierenia. V programe
boli online koncerty so svedectvami o odpustení, pri ktorých vystúpili známe osobnosti
a mladí ľudia z rodín i detských domovov. Súčasťou programu bola aj modlitba
za odpúšťanie vedená predstaviteľmi cirkví:
arcibiskupov Stanislava Zvolenského a Cyrila
Vasiľa SJ, biskupa Jozefa Haľka, generálneho
biskupa Evanjelickej cirkvi Ivana Eľka a predsedu Zväzu židovských obcí Richarda Dudu.
(D. Jučová)
GERLACHOV g Mladí pod vedením duchovných otcov z dekanátu Hrabské pripravili pre deti letný dekanátny tábor bl. Vasiľa
Hopka, ktorý sa konal vo farnosti Gerlachov
8. – 12. augusta. Hlavnou myšlienkou tábora

40

SLOVO

Katarína Marčáková

bolo „Mária sa vydala na cestu, ponáhľala sa“
(Lk 1, 39). Program tábora bol plný zážitkov,
nových priateľstiev, katechéz a svätých liturgií. Dôležitým bolo vytváranie spoločenstva
cez prácu v skupinách, putovanie do Hrabského, tvorivé dielne, večer chvál a ďalšie
aktivity. (M. Kozej)

DUCHOVNÁ OBNOVA SKALY

OKRUŽNÁ g Na farský denný tábor s názvom Cesta viery sa rozhodli 8. – 12. augusta
vykročiť deti a mládež v obci Okružná.
Okrem svätých liturgií si účastníci vypočuli
katechézy, zašportovali si, zajazdili na koňoch, absolvovali túru na hrad Šebeš, workshopy a zábavné relácie. Každý deň sa niesol
v duchu tém ako Obeta, Odvaha, Vykroč,
Krok za krokom, Buď ON (Kristus/zapnutý).
(K. Mikčová)

DRIENICA g Duchovná obnova – štvrtý stupeň formácie spoločenstva
Skala v Drienici sa 26. – 30. júla niesla v téme Svätého Ducha. Na obnove sa
zúčastnilo spolu dvadsaťštyri kňazských i laických rodín a spoločne prežilo
čas nového spoznávania Božieho Ducha. Z Božej milosti a vďaka finančnej
pomoci mnohých dobrodincov sa na obnove mohli zúčastniť aj rodiny, ktoré
si to pre finančné ťažkosti dovoliť nemohli. Túžbou organizátorov pod vedením lídra spoločenstva otca Petra Horvátha bolo sprostredkovať účastníkom
osobnú skúsenosť s treťou božskou osobou, ktorá chce potešovať a obnovovať
svoj ľud, zvlášť po týchto náročných mesiacoch a rokoch. Jedna z účastníčok
vyjadrila svoje dojmy po obnove takto: „Tá špeciálna láska k Svätému Duchu,
ktorá bola spomínaná, fakt prišla, nikdy som si nemyslela, že niečo také môže
byť a že to miesto, ktoré bolo prázdne, bude zrazu ,len tak‘ naplnené…” Spoločenstvo kňazských a laických rodín Skala pôsobí od roku 2004 a je zamerané
na evanjelizáciu a formáciu rodín. (Katarína Marčáková)  

BRATISLAVA g Generálny sekretariát
Konferencie biskupov vypracoval záverečnú
syntézu synodálneho procesu na Slovensku,
ktorú odoslal do Vatikánu. Ide o záverečný
dokument prvej fázy synody, do ktorej sa
zapojili slovenské diecézy a eparchie. Vypracoval ich redakčný tím zložený z kňazov
a laikov. Dokument schválil bratislavský
arcibiskup metropolita a predseda KBS
Mons. Stanislav Zvolenský. Syntéza vyjadruje
záujem o väčšiu angažovanosť laikov v Cirkvi,
o kreativitu a dialóg v náboženskom živote,
autenticitu a pravdivosť či formovanie malých
spoločenstiev. (TK KBS)

KOŠICE
Gréckokatolícku eparchiálnu
charitu v Košiciach navštívila počas tretieho
augustového týždňa pani Mária Sabadošová,
riaditeľka Osvetového strediska v obci Ternovo na Zakarpatí, aby osobne poďakovala
riaditeľke charity Anne Ivankovej za poskytnutú humanitárnu pomoc, ktorú z Ternova
následne dodávajú do deviatich obcí v okolí.
Táto spolupráca sa stala možnou vďaka
priateľstvu otca Jána Lemeša a jeho manželky Marcely s pani Máriou Sabadošovou,
čo umožňuje charite pomáhať v čase vojny
priamo na Ukrajine. (B. Mudra)
g

Zdeno Kniš

SIGORD g Druhý turnus rodinného tábora,
ktorý zorganizovalo Centrum pre rodinu
na Sigorde, sa uskutočnil v druhom augustovom týždni pod vedením tímu animátorky
Sone Hirkovej a duchovných otcov Petra
Jakuba a Jozefa Greška. Téma sa niesla v znamení ovocia Svätého Ducha. Program bol
naplnený turistikou, stanovačkou, rôznymi
zábavnými aktivitami, bohatým duchovným
programom a svätými liturgiami s katechézami. Rodičov obohatili rôzni hostia. Jedným
z nich bol otec Damián Saraka, ktorý sa venoval téme pôsobenia Svätého Ducha v živote
kresťana. (T. Greško)

DUCHOVNÁ OBNOVA
O EVANJELIZÁCII
SIGORD g Letná duchovná obnova spoločenstva Skala v Centre Rómskej
misie na Sigorde pri Prešove bola od 3. do 7. augusta zameraná na evanjelizáciu. Zúčastnené manželské páry si vypočuli výklad o potrebe zapojenia sa
do evanjelizácie, kerygme, sile osobného svedectva a niektorých aspektoch
novej evanjelizácie. Súčasťou obnovy boli aj praktické cvičenia v ohlasovaní
právd viery. Vo večerných hodinách sa prítomní v novej Kaplnke sv. Pavla
modlili za nadšenie pre evanjelizáciu a prekonanie rôznych obáv. Obnovu
moderoval otec Michal Hospodár v spolupráci s otcom Michalom Krajňákom,
s ich manželkami a laickým párom Jenčušovcami. Podujatie umelecky spestril
rómsky tanečný súbor Čiriklore pod vedením Dušana Plichtu. Aj skupina detí
mala svoj program naplnený súťažami, riešením matematických hlavolamov,
kreslením i ukážky lezenia na prírodnú skalnú stenu. Obnova vyvrcholila vyjadrením rozhodnutia ísť do sveta a meniť ho k lepšiemu evanjeliom
i osobným príkladom. Vďaka patrí aj otcovi Martinovi Mekelovi za otvorenosť
zo strany centra a povzbudenie prekonávať predsudky voči rómskej menšine.
(Michal Hospodár)

zamyslenia

PONDELOK
5. september

Prorok Zachariáš
Vám je dané tajomstvo Božieho kráľovstva... (Mk 4, 11)
Skúsme sa vidieť medzi učeníkmi, ktorí
od istého času chodia s Ježišom, vidia ho
a počúvajú. Ježiš hovorí, že nám je dané
tajomstvo evanjelií, aby sme počúvali a pochopili podstatu jeho slova. S akými predstavami sme začínali svoj život s Ježišom?
Akú sme mali predstavu do budúcnosti?
S čím súhlasíme a čo odmietame v živote,
ktorý nám Ježiš doteraz ponúkol? Čo
nám pomáha byť vernými a veľkorysými
v poslušnosti evanjeliu? Ježiš nás pozýva,
aby sme videli svoje srdcia, našu ochotu
počúvať slovo.
Liturgia: 2 Kor 12, 10 – 19, zač. 195; Mk 4,
10 – 23, zač. 16; každodenné antifóny menl.
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
6. september

Spomienka na zázrak archanjela Michala v Kolosách
S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď
človek hodí semeno do zeme. (Mk 4, 26)
Nie náhodou sa Ježiš vo svojich prvých
slovách zmieňuje o Božom kráľovstve. On
je zjavením Božieho kráľovstva. O tom
rozpráva v podobenstve. On je Slovo, ktoré
je síce krehké a často odmietané, ale je nezávislé. Nemôžeme sa ho zmocniť, ovládať
ho. Je ako zrno, ktoré keď človek raz zaseje, dáva zrod životu, či spí, alebo vstáva,
v noci či vo dne. Pomaly rastie a človek
sám nevie ako. Ježiš zdôrazňuje, že jeho
kraľovanie je ako najmenšie semienko.
Pripomína nám, že medzi zasiatím a úrodou je obdobie rastu. Čo môžeme povedať
o našej trpezlivosti v čakaní na úrodu slova
v našom živote? Dokážeme čakať? Sme
trpezliví?
Liturgia: 2 Kor 12, 20 – 13, 2, zač. 196; Mk
4, 24 – 34, zač. 17; každod. antifóny; menl.
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
7. september

Obdobie pred sviatkom Narodenia
Presvätej Bohorodičky
Mučeník Sózont
Prejdime na druhý breh! (Mk 4, 40)
Ježiš necháva zástupy a pozýva učeníkov,
aby sa preplavili na druhý breh. Pozýva aj
nás. Učí nás prechádzať na druhý breh,
aby sme s ním mohli byť v lodi svojho
života. Dokážeme to urobiť? Povieme mu
všetko, čo sme prežili v poslednom čase,
čo nás teší aj trápi. Čo prežívame, keď
mu o tom rozprávame? Na mori je búrka.

Do lode bijú silné vlny, ktoré napĺňajú
loď vodou. To sú naše životné situácie,
ktoré nás prekvapujú. Aj vtedy dokážeme
dôverovať Ježišovi? Nemáme strach ako
učeníci? Nedbáš, že hynieme? Pozvime
Ježiša do svojich búrok, strachov a neistôt.
Liturgia: 2 Kor 13, 3 – 13, zač. 197; Mk 4, 35
– 41, zač. 18 (radové); Gal 1, 1 – 10; 1, 20 – 2,
5, zač. 198; Mk 5, 1 – 20, zač. 19; predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár a kondak z obdobia pred sviatkom; prokimen,
Aleluja a pričasten zo stredy (HS: 263, 157;
PZ: 233, 111; HP: 250, 112)

ŠTVRTOK
8. september

Narodenie Presvätej Bohorodičky
Povedz jej, nech mi pomôže. (Lk 10, 40)
Práca je dôležitá, pretože mení človeka.
Nie je žiadnym tajomstvom, že niektorí
ľudia sú od prirodzenosti aktívni a iní zase
budú sedieť tam, kam ich posadia. Tých,
ktorí sú aktívni, často poháňa chuť pracovať. Svätý Benedikt tvrdil, že keď práca
začína mníchovi škodiť tak, že namiesto
toho, aby bol lepším, stáva sa pyšným,
treba mu ju zobrať. Nech opraví ohradu
a po čase nech príde k predstavenému
a poprosí ho, aby sa mohol vrátiť k predchádzajúcej práci. Aj Kristus pracoval
fyzicky, aby ukázal, že nie sú lepšie a horšie práce. Práca sa meria tým, čo sa stalo
s osobou, ktorá prácu vykonávala. Nie je
dôležité, čo a ako urobil, ale kým sa cez tú
prácu stal.
Liturgia: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Lk 10, 38
– 42; 11, 27 – 28, zač. 54; predobrazujúce
antifóny a blaženstvá; menlivé časti z Narodenia (HS: 264; PZ: 234; HP: 250)

PIATOK
9. september

Spravodliví Pánovi predkovia Joachim
a Anna
Poď, vlož na ňu ruky, aby sa zachránila
a žila. (Mk 5, 23)
Venujme pozornosť Jairovi, ktorý sa vrhol
k Ježišovým nohám a veľmi ho prosil.
Započúvame sa do jeho hlasu. Trpí. Prosí
o uzdravenie svojej dcéry. Všimnite si
Ježišove dojatie. Ježiš necháva zástup a ide
s Jairom do jeho domu. Vžime sa do Jairovej bolestnej skúsenosti, keď sa dozvedá,
že dcéra mu zomrela. Obdivujme jeho
vieru. Dôveruje Ježišovi, ktorý mu hovorí:
„Neboj sa, len ver.“ Toto Ježiš hovorí v našich situáciách aj nám. Dôverujme mu.
Liturgia: Gal 2, 6 – 10, zač. 201; Mk 5, 22 –
24, 5, 35 – 6, 1, zač. 20 (radové); predobrazujúce antifóny a blaženstvá; menlivé časti
z Narodenia a spravodlivým; zdržanlivosť
od mäsa (HS: 265; PZ: 235; HP: 252)

I

SLOVO

SOBOTA
10. september

Sobota pred Povýšením
... zadivili sa, nechali ho a odišli. (Mt 22, 22)
Skúsme si uvedomiť drámu ľudí, ktorí žijú
v pokrytectve a pretvárke. Žiť s maskou je
prameňom veľkého utrpenia. Človek žije
pod tlakom strachu. Nemáme masky vo
svojom živote? Neskrývame sa pred Bohom? Ježiš poznal ich zlomyseľnosť. Ježiš
vie o nás všetko. Dokážeme mu rozprávať
o svojom živote? Sme voči nemu úprimní?
Neutekáme pred tichom a pred stretnutím
s Ježišom? Prosme ho s láskou slovami žalmu: „Ak nájdeš vo mne niečo nesprávne,
priveď ma na večne správnu cestu!“ (Ž 139)
Liturgia: 1 Kor 2, 6 – 9, zač. 126; Mt 22, 15 –
22, zač. 90 (sobota pred Povýšením); 1 Kor
4, 1 – 5, zač. 130; Mt 23, 1 – 12, zač. 93 (radové); predobrazujúce antifóny a blaženstvá;
menlivé časti z Narodenia; prokimen
a Aleluja zo soboty pred Povýšením a Narodenia; pričasten z Narodenia (HS: 264,
267; PZ: 234, 238; HP: 250, 254)

NEDEĽA
11. september

Nedeľa pred Povýšením
14. nedeľa po Päťdesiatnici
Hostinu som už prichystal... (Mt 22, 4)
Ježiš hovorí o veľkej túžbe Boha Otca,
ktorý nás očakáva v nebeskom kráľovstve.
Túži po tom, aby sme boli účastní na svadobnej hostine jeho syna. Predstavme
si Boha Otca, ktorý nás osobne pozýva
k sebe. Hovorí, že všetko je už pripravené.
Uvedomme si, že sa to deje každý deň.
Otec nás pozýva na eucharistickú hostinu
svojho syna, na adoráciu. Dennodenne je
všetko prichystané, stačí prísť. Nachádzame si čas? Predstavme si, že Boh prichádza k nám a vidí do nášho vnútra. Aké
pocity v nás vyvoláva? Pozrime sa Božím
pohľadom na svoje svadobné rúcho. Sme
prichystaní hostiť sa s ním? Poprosme Ježiša, aby v nás vzbudil hlbokú túžbu a smäd
po večnom prebývaní s Bohom.
Liturgia: Gal 6, 11 – 18, zač. 215; Jn 3, 13 – 17,
zač. 9 (Nedeľa pred Povýšením); 2 Kor
1, 21 – 2, 4, zač. 170; Mt 22, 1 – 14, zač. 89
(radové); predobr. antifóny a blaženstvá;
tropár z 5. hlasu, a zo sviatku Narodenia,
Sláva: kondak z hlasu, I teraz: zo sviatku;
prokimen, Aleluja a pričasten z nedele
pred Povýšením a zo sviatku (HS: 148, 264,
268; PZ: 101, 234, 239; HP: 102, 250, 255)

PONDELOK
12. september

Zakončenie sviatku Narodenia
Presvätej Bohorodičky
... tvoja viera ťa uzdravila. (Mk 5, 34)

41

42

SLOVO

V zástupe, ktorý ide za Ježišom, stretáme ženu, ktorá už dvanásť rokov krváca.
Vidíme jej tvár plnú utrpenia. Lekári jej
nevedia pomôcť. Celú svoju nádej vložila
do Ježiša. Spolu so ženou poďme k Ježišovi,
aby sme sa posilnili jej vierou a dôverou.
Žena sa dotýka Ježiša. Vidíme, že jej tvár sa
naplnila šťastím. Je zdravá. Ako prežívame
svoje ľudsky beznádejné situácie, keď cítime, že pomaly zomierame? Aká je v takých
situáciách naša dôvera v Ježiša? Zverme
Ježišovi svoj strach a obavy, ktoré nám berú
radosť zo života. A budeme počuť, ako Ježiš
aj nám hovorí: „... tvoja viera ťa uzdravila.“
Liturgia: Gal 2, 11 – 16, zač. 202; Mk 5,
24 – 34, zač. 21; predobrazujúce antifóny
a blaženstvá; menlivé časti z Narodenia
(HS: 264; PZ: 234; HP: 250)

UTOROK
13. september

Pamiatka založenia Chrámu vzkriesenia; Obdobie pred sviatkom Povýšenia
svätého Kríža
Dal im moc nad nečistými duchmi. (Mk 6, 7)
Sme medzi apoštolmi. Vidíme ich výraz
tváre. Ježiš im dal moc nad nečistými
duchmi. Uvedomujeme si, že koľkokrát sa
stretáme s Ježišom vo sviatostiach a v jeho
slove, toľkokrát zlí duchovia nemajú nad
nami moc. S Ježišom môžeme nad nimi
vládnuť. Ježiš, ktorý posiela aj nás podobne ako učeníkov, očakáva, že sa budeme
spoliehať na jeho moc. Čoho sa nedokážeme vzdať, k čomu sme ešte silne pripútaní?
Môžeme už povedať, že nám stačí Ježiš?
On nás učí vnútornej slobode voči neprijatiu a nepochopeniu. Čo najviac potrebuje
naše obrátenie a uzdravenie? Poprosme
Ježiša, aby nás zbavil nášho strachu.
Liturgia: Hebr 3, 1 – 4, zač. 307; Mt 16, 13
– 18, zač. 67 (zal. chrámu); Gal 2, 21 – 3, 7,
zač. 204; Mk 6, 1 – 7, zač. 22 (radové); Gal
3, 15 – 22, zač. 207; Mk 6, 7 – 13, zač. 23 (radové z nasl. dňa); predobrazujúce antifóny
a blaženstvá; menlivé časti z Pamiatky
založenia (HS: 269; PZ: 239; HP: 256)

STREDA
14. september

Povýšenie svätého Kríža
Sám si niesol kríž... (Jn 19, 17)
Prví kresťania dobre vedeli, čo je kríž. To
umocňovalo ich lásku k Spasiteľovi. Veľmi
dobre chápali, prečo si Boh zvolil tento
potupný spôsob smrti. Boh si mohol zvoliť
tisíce iných spôsobov, ako vykúpiť človeka,
ale zvolil si kríž. Toto konanie je prejavom
priam „bláznivej“ lásky Boha k človeku. Ježiš Kristus prijal túto ponižujúcu smrť, aby
všetci, uznávaní i zaznávaní, dôstojní i tí,
ktorí hriechom stratili svoju dôstojnosť,

našli v ňom brata, záchrancu, na ktorého
sa môžu vo svojej biede obrátiť. Ježišova
smrť na kríži sa dá pochopiť len z pohľadu
viery. Z každého iného pohľadu nie je
ničím iným než nepochopiteľným bláznovstvom. Všetci sme povolaní nasledovať
toto Božie prijatie kríža. O príležitosti nie
je núdza. Všimnime si len, čo všetko nám
spôsobuje bolesť. Každý človek je v niektorej oblasti svojho života ukrižovaný. Ako
sa postaviť k týmto chvíľam ukrižovania?
Kresťanským postojom je príklad Spasiteľa. Neodmietol kríž. Prijal ho a vyniesol až
na Golgotu. Vedel totiž, že kríž je len niečo
dočasné. Vedel, že za krížom prichádza
spása.
Liturgia: 1 Kor 1, 18 – 24, zač. 125; Jn 19,
6 – 11a. 13 – 20. 25 – 28a. 30b – 35a, zač. 60;
menlivé časti zo sviatku Povýšenia Kríža;
namiesto Svätý Bože spievame Tvojmu
Krížu a namiesto Dôstojné je Zvelebuj
a irmos; zdržanlivosť od mäsa (HS: 270;
PZ: 241; HP: 257)

ŠTVRTOK
15. september

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka
Veľkomučeník Nikita
Hľa tvoja matka! (Jn 19, 27)
Stojíme pod Ježišovým krížom spolu s Máriou, milovaným učeníkom a niekoľkými
ženami. Predstavme si Ježišovu krvou zaliatu tvár a jeho láskou prenikajúci pohľad.
Pozerá na svoju matku, na učeníka, ale
pozerá aj na nás. Kontemplujme tento jeho
pohľad. Vidíme, že on hľadá nás. Túži, aby
sme uverili, že umiera za všetkých. Veríme
tomu? Ježiš, ktorý stráca dych, sa so
zvyškom síl obracia k nám a hovorí: „Hľa,
tvoja matka.“ Vezmime Máriu do svojej
každodennosti a ukážme jej miesta, ktoré
máme radi, ale aj tie, ktoré sú pre nás plné
bolesti.
Liturgia: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Jn 19, 25 –
27, zač. 61(Bohorodičke); Gal 3, 23 – 4, 5,
zač. 208; Mk 6, 30 – 45) predobr. antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
zo sviatku a tretia každodenná s refrénom
sviatku); ostatné menlivé časti zo sviatku Povýšenia (HS: 273; PZ: 244; HP: 257)

PIATOK
16. september

Veľkomučenica Eufémia
Vidí učeníkov, ako sa namáhajú... (Mk 6, 48)
Predstavme si, ako Ježiš posiela učeníkov
do Genezaretského kraja. Sám sa po rozpustení zástupov ide na vrch modliť. Vidí
učeníkov, ako sa namáhajú pri veslovaní,
lebo vietor duje proti nim. V živote neraz
nastanú ťažké situácie, keď sa zdá, že už
niet nádeje. Nesmieme však strácať odva-

hu. Vieme, že sme „na radare“ Božej lásky.
Boh nás vidí... Presvedčili sa o tom apoštoli
v loďke na rozbúrenom mori. Presvedčili sa
o tom všetci, ktorí volali k Bohu o pomoc.
Presvedčíme sa o tom aj my, pretože Boh
počuje aj to najtichšie volanie o pomoc.
Liturgia: Gal 4, 8 – 21, zač. 210; Mk 6, 45
– 53, zač. 26; menlivé časti ako 15. septembra; zdržanlivosť od mäsa (HS: 272; PZ:
242; HP: 259)

SOBOTA
17. september

Sobota po Povýšení
Mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera,
Nádej a Láska
Odchádzam a budete ma hľadať... (Jn 8, 21)
Ježiš vie, že čas jeho utrpenia a smrti je
blízko. Pripravuje nás na svoj odchod. Ide
zomierať za nás, aby sme mali dosť síl ísť
za ním až do konca. Berie na seba naše
hriechy, ktoré zabíjajú náš vzťah s ním. Potrebná je naša viera v jeho lásku a ochota
ju prijať. Keď vyzdvihnete Syna človeka,
vtedy spoznáte, že „ja som“. Na kríži sa
Boh ukazuje vo svojom najkrajšom mene.
Prosme Ukrižovaného, aby nás prenikal
a menil svojou láskou.
Liturgia: 1 Kor 1, 26 – 29, zač. 125b; Jn 8,
21 – 30, zač. 30 (sobota po Povýšení); 1 Kor
4, 17 – 5, 5 zač. 132; Mt 24, 1 – 13, zač. 97;
menlivé časti ako 15. septembra (HS: 272;
PZ: 242; HP: 259)

NEDEĽA
18. september

Nedeľa po Povýšení
15. nedeľa po Päťdesiatnici
Prepodobný Eumenios Divotvorca
... kým neuvidia Božie kráľovstvo prichádzať s mocou. (Mk 9, 1)
Započúvajme sa do Ježišových slov, ktorými k sebe pozýva zástupy a učeníkov. Chce
im povedať niečo dôležité. Pozýva aj nás
a tiež nám chce niečo dôležité povedať.
Každý ho chce počuť a dotknúť sa ho. Aké
sú naše túžby? Záleží nám na Ježišovi?
Chceme ho počúvať? Započúvajme sa
do Ježišových slov, keď hovorí, že jeho
kráľovstvo príde s mocou. Čo v nás vyvolávajú jeho slová? Túžime po Ježišovom
príchode? Môžeme povedať, že naše srdcia
aj duše sú pripravené stretnúť sa s ním?
Liturgia: Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Mk 8, 34b
– 9, 1, zač. 37 (nedeľa po Povýšení); 2 Kor
4, 6 – 15, zač. 176; Mt 22, 35 – 46, zač. 92
(radové); predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár zo 6. hlasu a Povýšenia,
Sláva: kondak zo 6. hlasu, I teraz: z Povýšenia; Namiesto Svätý Bože sa spieva Tvojmu Krížu; prokimen, Aleluja a pričasten
z nedele a z Povýšenia; namiesto Dôstojné

SLOVO

je ... sa spieva Zvelebuj a irmos ( HS: 149,
272; PZ: 103, 242; HP: 104, 259)
Miroslav Dancák

PONDELOK
19. september

Mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont
Herodes dovŕšil všetko tým, že Jána
zatvoril do väzenia. (Lk 3, 20)
Ako často vo svojom živote zatváram
do väzenia hlas volajúceho na púšti – hlas
svojho svedomia? Vedome a dobrovoľne
voči nemu obrňujem svoj sluch. Snažím sa
prehliadať svoje hriechy. Oblasti, v ktorých
zlyhávam. Podobám sa Herodesovi. Pane,
prosím ťa, oživ vo mne nanovo svoj tichý
hlas. Hlas, ktorý podobne ako Ján Herodesovi, bude aj mne ukazovať pravdu o sebe
samom.
Liturgia: Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Lk 3, 19 –
22, zač. 10; menlivé časti ako 15. septembra
(HS: 272; PZ: 242; HP: 259)

UTOROK
20. september

Veľkomučeník Eustatios a spoločníci
A mysleli si, že je synom Heliho, on Matata, on Léviho… (Lk 3, 23b – 24)
Čo si myslíš o Ježišovi ty? Kým je pre teba?
Tak často si myslíme, že ho poznáme, vieme, odkiaľ pochádza, kto sú jeho rodičia,
jednoducho, kým je. Disponujeme mnohými faktami o jeho živote, no naozaj ho
aj poznáme? Existuje matematický pojem,
s ktorým sa každý z nás už určite stretol –
skúška správnosti. Ani vo vzťahu s Bohom
si nikdy nemôžeme byť istí, že sme už
dospeli k výsledku. Každý deň tento svoj
vzťah potrebujeme podrobovať verifikácii.
A tá sa dá urobiť len na kolenách.
Liturgia: Ef 5, 20 – 26, zač. 230; Lk 3, 23 –
4, 1, zač. 11; menlivé časti ako 15. septembra
(HS: 272; PZ: 242; HP: 259)

STREDA
21. september

Zakončenie sviatku Povýšenia
… Duch ho vodil štyridsať dní po púšti
a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič
nejedol. (Lk 4, 1 – 2)
Každý pôst spôsobuje razantnosť Ducha.
Akési oddelenie podstatného v srdci
i živote od toho menej podstatného. Práve
preto je takou účinnou zbraňou v rozlišovaní a koniec koncov aj v boji proti zlému.
Kiežby sme ho aj my vedeli používať tak
ako Ježiš vo svojich životných bojoch.
Skúsme dnešok prežiť v túžbe po tejto
znalosti. Skúsme vstúpiť nanovo do vecí
a bojov, v ktorých sme si doteraz nevedeli
rady, práve s touto Ježišovou zbraňou.

Liturgia: Ef 5, 25 – 33, zač. 231; Lk 4, 1 – 15,
zač. 12; menlivé časti ako 15. septembra
(HS: 272; PZ: 242; HP: 259)

ŠTVRTOK
22. september

Hieromučeník Fókas
Duch Pána je nado mnou, lebo ma
pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že
budú prepustení, a slepým, že budú vidieť;
utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť
Pánov milostivý rok. (Lk 4, 18 – 19)
Čítaš dobre! Chudobným, zajatým,
slepým, ba dokonca utláčaným. Jednoducho, trpiacim. K týmto všetkým prichádza
Spasiteľ sveta. Prichádza k tým, ktorých
sa ja často štítim. Prichádza a dáva príklad
hodný nasledovania. Dnes aj teba pozýva
vyjsť zo seba. Prekonať svoje limity. Skúsme sa v šírení Božieho kráľovstva od bohatých znova zamerať na chudobných,
od slobodných na tých väznených… 
Liturgia: Ef 5, 33 – 6, 9, zač. 232; Lk 4, 16 –
22a, zač. 13; každodenné antifóny; menlivé
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP 113)

PIATOK
23. september

Počatie Jána Krstiteľa
Všetci mu prisviedčali a divili sa milým
slovám, čo vychádzali z jeho úst, a hovorili: „Vari to nie je Jozefov syn?“ (Lk4, 22) 
Týmito slovami sa začína dnešné Božie
slovo. Týmito sa však končí: „Keď to počuli,
všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali,
vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené,
a odtiaľ ho chceli zhodiť.“ (Lk 4 , 28 – 29)
Aj ty si sa tomu začudoval tak ako ja? Aká
zmena v rámci takého krátkeho času?
Zopár viet a obrovský zvrat. Čo mohol
povedať Ježiš, že sa takto zmenil postoj
ľudu? Pravdu. Čo robí pravda s tebou?
Keď ti niekto blízky povie, akým človekom
v skutočnosti si, nebúriš sa? Neargumentuješ? Pokorne prijímaš alebo v tebe horí
podobný oheň ako v srdciach dnešných
protagonistov?
Liturgia: Ef 6, 18 – 24, zač. 234; Lk 4, 22
– 30, zač. 14 (radové); Gal 4, 22b – 31, zač.
210b; Lk 2, 5 – 25, zač. 2 (predchodcovi);
predobrazujúce antifóny a blaženstvá;
menlivé časti z Počatia; zdržanlivosť
od mäsa (HS: 277; PZ: 248; HP: 261)

SOBOTA
24. september

Prvomučenica a apoštolom rovná Tekla
Zišiel do galilejského mesta Kafarnaum.
Po sobotách ich učil a oni žasli nad

jeho učením, lebo jeho slovo malo moc.
(Lk  4, 31 – 32) 
Každý jeden z nás kňazov, pisateľov týchto
zamyslení, túži pri písaní, ale i ohlasovaní
slova presne po tomto. Aby slová neboli
slovami do vetra, ale aby mali moc meniť
a dotýkať sa sŕdc ich čitateľov. No hovoriť
či písať s mocou nedokážeme sami. Jedine
on dokáže do ľudskej bezmocnosti vdýchnuť svoju božskú moc. Aj dnes prosme
o jeho slovo, ktoré jediné má moc uzdravovať choré a oživovať mŕtve.
Liturgia: 1 Kor 15, 39 – 45, zač. 162; Lk 4,
31 – 36, zač. 15; každod. antifóny; menlivé
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP 115)

NEDEĽA
25. september

16. nedeľa po Päťdesiatnici
Prepodobná Eufrozína
Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli
na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni
prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa
potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol
Ježišovi k nohám a povedal: „Pane,
odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“
(Lk  5, 7 – 8)
Ježiš pri Genezaretskom jazere zbadá
dve lode. Nastupuje na jednu z nich. Učí
zástupy. Keď dohovorí, povie Šimonovi:
„Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“
V okamihu siete praskajú vo švíkoch. Ako
je to možné? Veď to je zázrak! S určitosťou
prechádzajú Šimonovi hlavou tieto otázky.
Šimon sa stáva svedkom zázraku. Ježiš
počas celého svojho pôsobenia učinil veľké
množstvo zázrakov, no nie pri všetkých sa
s uzdravením či rozmnožením stretávame
aj s podstatnejším pojmom, s obrátením.
Prečo je Šimonov prípad špecifický? Ježišov učeník nie je len svedkom či nestranným a nezainteresovaným pozorovateľom,
ale stáva sa spolupracovníkom zázraku.
Ako? Odpovedá na Ježišovu výzvu. Po premárnenej noci sa vydáva na lov, spúšťa siete. Rozhoduje sa vyskúšať funkčnosť toho,
čo mu hovorí nezvaný pasažier jeho lode.
Tento prejav ochotného, sčasti zvedavého
srdca srdce premieňa. Napĺňa ho podobne
ako rybárske siete. Dnes nás všetkých Ježiš
pozýva spolupracovať na diele našej spásy.
Pozýva ťa nebyť len pozorovateľom či
svedkom, ale aj spolupracovníkom.
Liturgia: 2 Kor 9, 6 – 11, zač. 188; Lk 5,
1 – 11, zač. 17; predobrazujúce antifóny
a blaženstvá; menlivé časti zo 7. hlasu (HS:
150; PZ: 104; HP: 97)

PONDELOK
26. september

Odchod do večnosti apoštola a evanjelistu Jána Teológa
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SLOVO

Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho
láska v nás je dokonalá. (1 Jn4, 12) 
Ktosi múdry raz o láske povedal toto:
„Láska je jediná veličina, ktorá dokáže
preniknúť čas a priestor.” Skutočne. Milujeme ľudí, ktorí sú hoci aj na druhej strane
zemegule. Dokonca v mnohých prípadoch
cítime lásku k tým, ktorí už nie sú na tomto svete. Tá opravdivá, vskutku, nemá
hraníc. Ako nápadito sa podobá na svojho
Stvoriteľa. Boh sa nás dnes pýta: „Túžiš ma
uvidieť?” Miluj!
Liturgia: Flp 1, 1 – 7, zač. 235; Lk 4, 38 – 44,
zač. 16 (radové); 1 Jn 4, 12 – 19, zač. 73b;
Jn 19, 25 – 27; 21, 24 – 25, zač. 61; predobrazujúce antifóny a blaženstvá; menlivé
časti z odchodu Jána (HS: 278; PZ: 249;
HP: 262)

UTOROK
27. september

Mučeník Kallistrat a spoločníci
„Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.“ On
vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal:
„Chcem, buď čistý!“ A malomocenstvo
z neho hneď zmizlo. (Lk 5, 12b – 13) 
Taká prostá veta a v živote malomocného toľké zmenila. „Chcem, buď čistý!“
Zaznieva dnes z Ježišových úst nad tebou.
Nado mnou, nad celým svetom. Skúsme
dnešný deň poriadne popremýšľať o tejto
Ježišovej túžbe.
Liturgia: Flp 1, 8 – 14, zač. 236; Lk 5, 12 –
16, zač. 18; každodenné antifóny; menlivé
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
28. september

Prepodobný vyznávač Charitón
On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je
Božie kráľovstvo…“ (Lk6, 20) 
Blahoslavení, blahoslavení… Ako môže
byť niekto blahoslavený, keď je chudobný,
hladný, nenávidený? Nezmýlil sa Ježiš? Nie
sú to skôr než blahoslavenstvá bláznovstvá? Sú, z pohľadu tohto sveta určite.
Ježiš však prichádza na túto Zem ponúknuť iný pohľad. Z nedostatku či strádania
urobiť dostatok.
Liturgia: Flp 1, 12 – 20a, zač. 237; Lk 5,
33 – 39, zač. 21 (radové); 2 Kor 4, 6 – 15,
zač. 176; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (prepod.);
predobrazujúce antifóny a blaženstvá;
menlivé časti Charitónovi (HS: 279; PZ:
251; HP: 264)

ŠTVRTOK
29. september

Prepodobný Kyriak Pustovník

V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa
a strávil celú noc v modlitbe s Bohom.
Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov
a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých
nazval apoštolmi. (Lk6, 12 – 13) 
Čo robíš pred veľkými rozhodnutiami
ty? Často samého seba nachádzam pri
tom, ako analyzujem, vyberám najlepšiu
možnosť. Vychádzam zo štatistík, recenzií
či parametrov. Rozhodujem sa. Volím. Až
v tomto momente, ak vôbec, riešim, čo
chce Boh. Je to vôbec tvoja vôľa, Pane?
Mnohokrát už je neskoro voľbu zvrátiť.
Drahý čitateľ, nech nám dnešné Božie
slovo a v ňom Ježišov príklad bude vzorom, ako sa rozhodovať, nielen vo veľkých
veciach, ale i v tých malých.
Liturgia: Flp 1, 20b – 27, zač. 238; Lk 6, 12 –
19, zač. 23; každodenné antifóny; menlivé
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ; 112; HP: 113)

PIATOK
30. september

Hieromučeník Gregor Arménsky
... dovŕšte moju radosť: zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša
a jedna myseľ! (Flp2, 2)
Určite každý z nás pozná detskú hru s názvom Hádaj, na čo myslím. Poďme si ju
spoločne zahrať. Si na ťahu. Ale veď! Ako?
Bez indície? To ťažko… nemožné! A presne toto Boh od nás, ako sa píše v tomto
citáte, chce. Ba dokonca chce omnoho
viac. Nielen, aby sme boli jednej mysle,
ale dokonca jednej duše. Je zjavné, že
táto požiadavka je nad naše sily. Pri toľkej
pluralite názorov, v čase neobmedzených
možností. Musíme sa naučiť rovnako
milovať. Láska všetko preniká a zároveň
je samotným prienikom. Prosme dnešný
deň Boha, ktorý je láska, aby nás naučil
zjednocovať sa v ňom.
Liturgia: Flp 1, 27 – 2, 4, zač. 239; Lk 6,
17 – 23a, zač. 24 (radové); 1 Kor 15, 58 – 16,
3, zač. 164; Lk 5, 17 – 26, zač. 19 (radové
z nasledujúceho dňa); každodenné antifóny; menlivé časti z piatka; zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
1. október

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa
... vošiel do ktorejsi dediny, ... (Lk 10, 38)
Na toto evanjelium o Marte a Márii sme
už počuli nespočetne veľa krásnych kázní,
príkladov či myšlienok. Ba dokonca
na každej veľkej archieparchialnej púti
tieto slová rezonujú, nevynímajúc tie tohtoročné. Preto dnes namiesto rozjímania
urobme rozhodnutie. Vyberáme si lepší
podiel, ktorý sa nám neodníme. Namiesto
slov prejdime k činom.

Liturgia: Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10,
38 – 42; 11, 27 – 28,zač. 54; predobrazujúce
antifóny a blaženstvá; menlivé časti zo
sviatku Ochrankyne; myrovanie (HS: 281;
PZ: 252; HP: 265)

NEDEĽA
2. október

17. nedeľa po Päťdesiatnici
Sviatok patrónky Zemplína
Hieromučeník Cyprián
Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže
máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých,
čo ich milujú. (Lk 6, 32) 
Pri týchto slovách som si spomenul
na jeden film. Mnohí z vás ste ho určite
videli. Nesie názov Umučenie Krista.
V tomto filme sa nachádza scéna zobrazujúca malého Ježiša, ako padá pri hre zo
schodov. Vyobrazuje Máriu, jeho matku,
bežiacu zmierniť utrpenie svojho dieťaťa.
Scéna bezprostredne pokračuje a z minulosti opäť vstupuje do bolestnej a krutej
prítomnosti. V nej jej dieťa znova padá, no
už nie pri hre, no pod ťarchou vín celého
sveta. Bolesť je o to väčšia, že tentoraz jeho
utrpenie nemôže zmierniť vo svojom náručí. Množstvo ľudí kričiacich: „Ukrižuj!”
a horda vojakov tvoria akoby nepreniknuteľný múr. Čo by si urobil na jej mieste?
Miloval by si tých vrahov? Tých, čo trýznia
tvojho syna? Netúžil by si sa odplatiť zlým
za zlé? Presvätá Bohorodička v tom bola
iná. Nielen v tom. Vo všetkom. Bezpodmienečne milovala a miluje. Svojho syna
i celý svet, ktorý mu spôsobuje utrpenie.
Miluje aj tých, ktorých zaslepila nenávisť.
Svojou láskou získava tie najväčšie zásluhy.
Práve s nimi sa túži dnes podeliť, nielen
ako patrónka Zemplína, ale celého sveta.
Liturgia: 2 Kor 11, 31 – 12, 9, zač. 194; Lk
6, 31 – 36, zač. 26 (radové); Hebr 9, 1 – 7,
zač. 320; Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54
(Bohorodičke); predobrazujúce antifóny
a blaženstvá; tropár 8. hlasu a patrónke
Zemplína, Sláva, kondak hlasu, I teraz,
patrónke Zemplína; prokimen, Aleluja
a pričasten z hlasu a patrónke Zemplína
(HS: 152, 630 (179); PZ: 106, 135; HP: 107,
130)

PONDELOK
3. október

Hieromučeník Dionýz Areopagita
Ale beda vám, boháči, lebo už máte
svoju útechu! (Lk6, 24)
Beda vám, lebo máte útechu… vs. Radujte
sa lebo máte hojnú odmenu…(porov. Lk
6, 23)
Cítite ten rozdiel? V prvom prípade
je útechou stvorenstvo, no v druhom
Stvoriteľ. On spôsobuje radosť. On je tou

SLOVO

pravou odmenou. Toto slovo nás dnes
pozýva oddeliť sa. Možno svoje motivácie
či pohnútky. Neupínať sa na stvorené veci
žiadneho druhu, ale rozhodnúť sa upnúť
práve a nanovo na svojho Stvoriteľa.
Liturgia: Flp 2, 12 – 16a, zač. 241; Lk 6, 24 –
30, zač. 25; každodenné antifóny; menlivé
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
4. október

Hieromučeník Hierotej
Povedal im aj podobenstvo: „Môže
viesť slepý slepého? Nepadnú obaja
do jamy?“ (Lk6, 39) 
V plejáde rozličných vtipov existuje jeden,
ktorý hovorí o dvoch slepých koňoch.
Možnože ste ho už počuli. Rozprávajú sa
dva slepé kone. Jeden hovorí druhému:
„Ty, počuj, nepôjdeme tento rok súťažiť
na Veľkú pardubickú?” A druhý mu na to:
„Nevidím žiadne prekážky.” Často sa aj my
podobáme týmto dvom koňom. Ich najväčší problém sa skrýva v tom, že nevnímajú nevidenie prekážok ako prekážku.
Koľkokrát sa aj nám zdá, že poznáme riešenie situácie. Myslíme si o niekom, že to
on je na vine a ja mám pravdu. No darmo,
i keď sme často slepí, nevnímame to ako
problém. Pane, daj, aby sme spoznali svoje
limity. Uisťuj nás o našej slepote a o tom,
že ty jediný dávaš svetlo.
Liturgia: Flp 2, 16b – 23, zač. 242; Lk 6, 37
– 45, zač. 27; každodenné antifóny; menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
5. október

Mučeníca Charitína
Čo ma oslovujete: „Pane, Pane“, keď
nerobíte, čo hovorím? (Lk 6, 46)  
Raz som počul výrok: „Za svojho života si
načítal už mnoho kresťanskej literatúry,
počul nespočetne veľa kázní a prednášok.
Je čas to všetko začať žiť!” Drahý čitateľ,
dovoľ mi opýtať sa ťa. Koľko zamyslení v Slove si už prečítal? Čo to s tebou
urobilo? K čomu ťa to primälo? Dnes tu
pred nami na stole leží výzva. Prestaňme
len čítať či počúvať Božie slovo. Začnime
ho žiť!
Liturgia: Flp 2, 24 – 30, zač. 243; Lk 6, 46 –
7, 1, zač. 28; každodenné antifóny; menlivé
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
6. október

Apoštol Tomáš
Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme
Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch

a nevložím svoj prst do rán po klincoch,
a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ (Jn 20, 25)
Často na sv. apoštola Tomáša hľadíme
s opovrhnutím. Ako to mohol urobiť?
Po toľkých rokoch nespoznal svojho
učiteľa? Za svoj postoj dostáva prívlastok,
ktorý sprvoti neznie veľmi chvályhodne
– neveriaci. No byť neveriacim nemusí
byť vždy na škodu. Boh nás nikdy nevolá
k nekritickej viere. Hovorí sa: „Dôveruj, ale
preveruj.” Svoju vieru vždy musíme preverovať. Podrobovať ju znova a znova kritike
rozumu. Pane, daj, nech postoj apoštola
Tomáša nám nie je na pád alebo pohoršenie, ale na povzbudenie. Na opätovné
zamyslenie sa nad zmyslom mojej viery.
Spoznávam toho, komu som uveril?
Liturgia: Flp 3, 1 – 8, zač. 244; Lk 7, 17 – 30,
zač. 31 (radové); 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Jn
20, 19 – 31, zač. 65 (apoštolovi); predobrazujúce antifóny a blaženstvá; menlivé časti
apoštolovi Tomášovi (HS: 282; PZ: 254;
HP: 267)

PIATOK
7. október

Mučeníci Sergej a Bakchus
Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je
za mnou, a uháňam za tým, čo je predo
mnou. (Flp 3,13)
Všimli ste si, že v spovedi svoje hriechy
poväčšine vyznávame v minulom čase?
Klamal som. Ohováral som. Reptal som.
Ba dokonca ak nás chce diabol zahnať
do kúta, ukazuje nám naše pády, zlyhania,
našu minulosť. Boh však koná úplne inak.
V každej spovedi nás pozýva z hriešnej
minulosti do svätej budúcnosti. Z otroctva
na slobodu. Preto nepozerajme už na svoju
minulosť, ale radujme sa z toho, čo je
pred nami, pripravené od stvorenia sveta.
(porov. Mt 25, 34b)
Liturgia: Flp 3, 8b – 19, zač. 245; Lk 7, 31 –
35, zač. 32; každodenné antifóny; menlivé
časti z piatka; zdržanlivosť od mäsa (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
8. október

Prepodobná Pelágia
On vstal, opustil všetko a išiel za ním. (Lk
5, 28)
V živote existuje určitá postupnosť. Nemôžeš nastúpiť do prvého ročníka a hneď
o rok byť vysokoškolským profesorom.
Nedá sa byť na absolventskej praxi a zároveň šéfovať firme ako riaditeľ. Jednoducho,
všetko v živote má svoju postupnosť. Aj
v povolaní Léviho. V uvedenom verši sa
skrývajú tri kroky. Prvým je: „on vstal”,
druhým: „opustil všetko” a tým tretím:

„išiel za ním”. Aká nádherná postupnosť.
Skús si to však predstaviť odzadu. Nedáva
to zmysel, však? Možno ani to, čo prežívaš teraz, ti nedáva zmysel. Možnože si
si to takto nepredstavoval. Možnože by si
preskočil ťažký krok v živote a najradšej
sa dopracoval k výsledku. Vedz však, že
v konečnom súčte by tvoj príbeh nemusel
dávať zmysel.
Liturgia: 2 Kor 1, 8 – 11, zač. 168; Lk 5, 27 –
32, zač. 20; každodenné antifóny a blaženstvá; menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ:
115; HP: 115)

NEDEĽA
9. október

18. nedeľa po Päťdesiatnici
Pamiatka svätých otcov siedmeho
všeobecného snemu
Apoštol Jakub Alfejov
Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch
a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí. No neradujte sa
z toho, že sa vám poddávajú duchovia,
ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané
v nebi. (Lk10, 19 – 20)
Učeníci neverili vlastným očiam. „Čo sa to
deje skrze naše ruky?” Zaiste boli v šoku.
Robili to, čo ich majster. Ach, koľká radosť
naplnila ich srdce. Vzápätí však prichádza
ľadová sprcha. Ježiš mení zdroj ich radosti.
Z čiastkového na večný. Túži rozšíriť ich
obzor. Nie z veľkých vecí, ale z Božej
prítomnosti pochádza nevyčerpateľná
radosť. Byť v Božej prítomnosti znamená
byť v nebi. To je dôvod pravej, bezhraničnej, grandióznej radosti. Čo najčastejšie
vovádza do radosti teba? Úspech v práci?
Vydarená skúška? Dostatok financií?
Zdravie, tvoje či tvojich blízkych? Všetky
tieto položky raz pominú, okrem tej, ktorá
čerpá z nevyčerpateľného zdroja. Pane,
skrze Knihu proroka Izaiáša nás uisťuješ:
„Hľa, do dlaní som si ťa vryl…” (Iz 49, 16a)
Čo môže byť radostnejšie ako precitnutie
tohto veľkého Božieho aktu? Nauč nás
dnes pravej radosti. Daj, nech naše srdce
naplní pravá radosť a až potom tie ostatné
radosti.
Liturgia: Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Lk 7,
11 – 16, zač. 30 (radové); Hebr 13, 7 – 16,
zač. 334; Jn 17, 1 – 13, zač. 56 (sv. otcov); 1
Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Lk 10, 16 – 21, zač.
51a (apoštolovi) predobrazujúce antifóny
a blaženstvá; tropár z 1. hlasu, sv. otcom
a apoštolovi Jakubovi, kondak z 1. hlasu;
Sláva apoštolovi Jakubovi, I teraz, sv.
otcom; prokimen, Aleluja a pričasten z 1.
hlasu a sv. otcom (HS: 143, 285, 283; PZ: 96,
257, 255; HP: 97, 270, 268)
Miroslav Hamarčák
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SLOVO








ČIPKY 2

V minulom dvojčísle sme nahryzli
tému recyklovania čipiek, záclon
a ďalších ozdobných a vyšívaných textílií, ktoré dodávajú nášmu domovu
romantický nádych. Využitie
je mnohoraké. Od výsostne
praktických vecičiek cez
dekoratívne doplnky až
k umeleckým dielam. Ak
sa obzrieme za praktickým využitím, z jemných záclon môžeme
ušiť rôzne veľké vrecká
na pranie jemnej bielizne alebo na uskladnenie
trvanlivých potravín
v komore – cibule, cesnaku, jabĺčok... (1) Výborne
poslúžia aj ako základný
prvok na zhotovenie nového a originálneho tienidla
v kuchyni, spálni alebo detskej
izbe. Napríklad aj jednoduchá a praktická nástenka na rôzne pripomienky
a odkazy z režného plátna, bavlny
alebo ľanu, dotvorená pásmi
čipiek rôzneho vzoru sa
stane nielen praktickým,

ale aj očarujúcim doplnkom dievčenskej izby. Čipky môžeme využiť
aj ako originálne záplaty alebo nášivky na oblečenie, na ktorom inak
nevieme zakryť nejaké mastné
alebo ovocné fliačiky.
Pomocou malého triku
môžeme predĺžiť
rukávy na obľúbenom oblečení.
(2) No a krásne
háčkované dečky,
ktoré sa často
skrývajú pekne
uložené a naškrobené v skrini,
prevetrajme
a urobme súčasťou
domáceho pohodlia.
Stačí vhodný vankúš
s jednofarebnou obliečkou,
biela niť a ihla (nepotrebujete
ani krajčírske zručnosti). (3) Alebo ich
pozošívajte do peknej kompozície,
rozložte na stôl, zaveste na okno
ako alternatívu záclony či
urobte súčasťou nástenného obrazca. (4) (Dada
Kolesárová)


wikimedia.org
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REBRÍČEK OBYČAJNÝ
Rastlina je známa aj pod ľudovým názvom myší
chvost. Nájdete ho na lúkach, okrajoch ciest
i v záhradách. Rastie od mája do septembra
a vyrastie do výšky 50 cm. Má biele kvety v súkvetiach a listy pripomínajúce papradie. Skoro
na jar zbierame kvety a listy, ktoré po vysušení
môžeme použiť aj ako šalátové korenie.
Rebríček je všestranná liečivá bylina. Ženám
pomáha pri liečení nepravidelného cyklu, zápalov alebo bolestí v podbrušku. Tu môže pomôcť
dvoj- až trojtýždňová kúra, počas ktorej sa
dva- až trikrát denne pije čaj. Taktiež uvoľňuje
kŕče, zastavuje krvácanie, pomáha hojiť rany,

detoxikuje a čistí krv. Pomáha aj pri tráviacich problémoch, vysokom krvnom tlaku či
reumatických bolestiach.
Čaj: Jedna kávová lyžička sa zaleje 250 ml
vody a nechá sa 10 minút lúhovať. Čaj môžete
použiť aj zvonka pri vymývaní rán.
Kúpeľ: Sedací kúpeľ je vhodný na zmiernenie
bolestivej menštruácie alebo úpravu nepravidelného cyklu. V litri vody varte päť minút
30 gramov sušenej byliny. Následne odvar
necháte dvadsať minút lúhovať a prilejete
do nádoby s čistou vodou. (Michal Onderko)

PRE MUŽA g Spomínam si na náš prvý manželský konflikt, hneď
v prvých dňoch spoločného manželského života. Na vine bol príbor. Moje
usporiadanie z domu sa totižto nezhodovalo s usporiadaním, ktoré mala
doma moja manželka. Všetko som v kuchyni dal zhruba tak, ako sme to
mali doma my, áno, aj príbor bol inak. Keď potom manželka prišla domov,
nevedela nič nájsť. Každý si z domu nesieme svoj balíček. Nielen v takýchto veciach, ale zvlášť v povahových a charakterových. Viete, ako sa hovorí:
„Gény nepustia.“ Niečo pravdy na tom bude, ale ani táto vec nie je pre
nášho Boha neriešiteľná. Lebo tak ako dnešná medicína vie nahradiť chromozóm, tak aj náš milujúci Otec vie bez akýchkoľvek problémov „opraviť“
chyby našich predkov, ktoré si nesieme v sebe. Nie je to síce ľahký proces,
ale určite oslobodzujúci. Aj Božie slovo hovorí, že muž má opustiť svojho
otca i matku a pripútať sa k svojej manželke. Modlime sa spolu a volajme:
„Otče, ukáž mi, čo si nesiem so sebou a viac to rúca, ako buduje moje
manželstvo. Prosím ťa aj za cenu toho, že to bude bolestivé, oslobodzuj ma
a pretváraj na svoj obraz. Utvor ma viac podobným tebe.“
PRE ŽENU g Pre mňa bolo vždy veľkou výzvou konfrontovať sa so
vzorcami z rodiny a nájsť v sebe odvahu meniť tieto zaužívané schémy.
Pri každom zlyhaní najmä na začiatku manželstva ma diabol vedel veľmi
znechutiť a presvedčiť, že iná už nebudem. Často som musela doslova
bojovať sama proti sebe a myšlienkam, ktoré sa mi rodili v hlave, ktoré
mali potrebu obhájiť seba a spôsob konania či zmýšľania. Občas som bola
z toho boja taká vyčerpaná, že som mala chuť rezignovať a uzatvoriť sa
do ulity sebaľútosti. Prirodzene, tieto veci ma delili od manžela a možno
ešte viac ako nesprávne postoje či konanie spôsobovali väčšie rozdelenie
znechutenie a rezignáciu.
Nie je jednoduché prechádzať premenou myslenia. Rovnako ako nie je
jednoduché upustiť od toho, na čo sme celé detstvo boli zvyknutí. Hoci si
možno uvedomujeme, že to nie je dobré a oberá nás to o radosť a jednotu, predsa je nám ľahšie žiť v zabehnutých koľajach. Najmä nám ženám
to poskytuje akýsi pocit bezpečia. Aj toto je však jedna z ciest, ktorou
potrebujeme prejsť, ak chceme, aby sa skrze naše manželstvo zjavoval
v tomto svete Boh. Nie nadarmo Boh daroval tohto muža práve mne a mňa
jemu. Aj táto forma odlišnosti môže byť požehnaním a cestou premeny pre
ktoréhokoľvek z nás. Samozrejme, ak mu to dovolíme a vyberieme sa na tú
cestu spoločne, aj na úkor toho, že budeme musieť odumierať sebe a svojim
stereotypom.
Aktivita: Stále sa nám ľahšie hľadajú chyby na tom druhom ako na sebe
samom. Skúste preto vzájomne napísať chyby manželského partnera,
ktoré vnímate, že si nesie zo svojho domu – nie s výčitkou, ale ako prejav
lásky a pomoci. Potom si papiere vymeňte a v modlitbe poproste Pána, aby
to všetko odstránil a vyriešil. (Katarína a Vladislav Marčákovci)

PREČO EXISTUJE ZLO?
Boh je Pánom nad všetkým, čo stvoril, a nie
všetko nám odhalil. Vieme však, že dal človeku
slobodnú vôľu. Až tak ho povýšil nad všetko
stvorenie, že dovolil, aby sa každý mohol slobodne pre neho rozhodnúť alebo ho odmietnuť.
A každé odmietnutie Boha – najvyššieho dobra
– je v podstate zlé. Múdri ľudia hovoria, že zlo
je vlastne nedostatok dobra – miesto, kde chýba
dobro. Podobne ako tma je vlastne nedostatkom
svetla – miestom, kde chýba svetlo. Toto zlo Boh
dovolil, aby zachoval našu slobodu. Pretože sme
viac ako vrabce alebo hrochy J. Pozýva nás,
aby sme kráčali po správnej ceste do večnosti.
No niekedy sa stáva, že sa rozhodneme inak
a odbočíme z nej. Vtedy strácame orientáciu
a nechávame priestor hriechu – zlu, ktoré ničí
nás i ostatných ľudí.

KEĎ SA DETI PÝTAJÚ

Často v našich manželstvách vznikajú nezhody,
ktoré zdanlivo nemajú opodstatnenie.
Vychádzajú totiž zo stereotypov, ktoré sú v nás
tak hlboko zakorenené, že ich už ani nevnímame,
ba čo je horšie, nevieme, či ich chceme zmeniť.
V podvedomí nám čosi hovorí, že tak to je
normálne, pretože to tak robili naši rodičia či starí
rodičia a ako dieťa sme si to zafixovali ako jeden
zo vzorcov správania. To však neznamená, že
všetky takéto vzorce sú správne a netreba im
venovať pozornosť.
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No pamätajme na to, že tým, čo Boha milujú,
všetko slúži na dobré. Aj zdanlivo zlé veci.
Patriarcha Jozef svojim bratom, ktorí ho predali
do otroctva, povedal: „Nie vy ste ma sem poslali,
lež Boh... Vy ste síce snovali proti mne zlo, ale
Boh to obrátil na dobro, aby zachránil život
mnohým ľuďom.“ (porov. Gn 45, 8; 50, 20)
(Dada Kolesárová)

ETIKETA CESTOVANIA (1)
Svet sa rozbehol do sveta. Cestujeme oveľa viac
ako naši rodičia. A prekonávame oveľa dlhšie
trasy. Popritom sa stretávame s množstvom ľudí,
ktorí nám nastavia zrkadlo slušného správania.
Znova pripomeniem, že slušnosť je vlastne drobným konkrétnym prejavom lásky voči ostatným,
v tomto prípade cestujúcim. Ak sa rozhodneme
cestovať v MHD, nezabúdajme pri nastupovaní
na to, že najprv musia cestujúci vystúpiť, aby
sa uvoľnil priestor pre nastupujúcich. Logické,
však? Prednosť majú starší a aj vnútri ponúknime miesto staršiemu, unavenejšiemu alebo žene
s veľkými nákupnými taškami... Malé deti by
mali sedieť na kolenách, nie na samostatnom sedadle. Je to bezpečnejšie a určite sa nájde niekto,
koho oveľa viac trápia nohy. Aj keď spolusediaci
má otvorenú zaujímavú knihu, noviny alebo
niečo „modernejšie“, nehodí sa čítať mu z nich
ponad plece, pretože tým narušujeme jeho súkromie. Ak chceme počúvať hudbu, je potrebné,
aby nebola príliš nahlas a nerušila ostatných.
A ak sme hladní, jedlo si radšej nechajme v taške
a vyberme ho, až keď vystúpime. Vyhneme sa
mnohým problémom, zvlášť v napraskanom
vozidle.
Často sa stáva, že ľudia na cestách sú unavení
a frustrovaní, preto ak máme aspoň o trochu
viac síl a trpezlivosti, odpúšťajme aj v dopravných prostriedkoch malé prehrešky voči etikete.
(Dada Kolesárová)

ETIKETA

DUCHOVNÉ MINICVIČENIA
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ФОНД ПАТРІАРХА
ЛЮБОМИРА ГУЗАРА

ЧОМУ МОЛИШСЯ,
А НЕ ОТРИМУЄШ?

КИЇВ g В Українській Греко-Католицькій Церкві засновано Фонд
патріарха Любомира Гузара. Декрет про заснування Фонду Отець і Глава
УГКЦ Блаженніший Святослав видав 22 липня. У декреті про заснування
Фонду Блаженніший Святослав зазначив, що його створено «задля збереження, осмислення і популяризації багатогранної спадщини патріарха
Любомира Гузара, насамперед його духовного надбання та його значення для розвитку Української Греко-Католицької Церкви, його інтелектуальної, екуменічної, міжнародної, суспільної і державотворчої діяльності
як етнарха українського народу». Наглядовою радою буде Постійний
Синод Єпископів УГКЦ. Директором Фонду терміном на три роки Глава
УГКЦ призначив Романа Какалюка. (ugcc.ua)

Діти, які щось просять у батьків, теж не
завжди це отримують. Я в житті не раз
пересвідчувався: якщо Бог чогось не дав,
виходило на добро. Важливо бачити, що за
всім, що відбувається, стоїть Господь. Коли
навіть Бог чогось не дає, то це з любові до
нас. Бо якщо я відчуваю що мені щось потрібно, — це моє уявлення, мій стереотип
і погляд, який далеко не завжди правильний. Тому важливо вслухатися у Господа і
придивлятися.
Але людина мусить бути наполегливою.
Інколи, коли ми просимо і це не є добром
для нас, але ми вперті, Бог може це дати.
Він чинить так, як люблячий тато щодо
дитини: якщо вже так хочеш і прагнеш, ну
то на! Тому я завжди дуже обережний із
тим, аби щось вимолити, бо ти не знаєш
напевно, чи це на добро.
Прикладом для нас у цьому є Ісус Христос:
«В Оливному городі Він же не вимолив,
щоб Отець забрав від нього чашу, правда?
Він показав людську поставу, сказавши:
„Отче, забери від мене ту чашу. Але хай
буде воля Твоя“. Коли приходимо до лікаря,
ми ж не граємо роль, не додаємо і не замовчуємо якихось симптомів, а кажемо те,
що є. Так і в стосунках із Богом маємо бути
правдивими, чесними. Коли нам чогось
хочеться, кажемо: Боже, я цього хочу, але
хай буде воля Твоя. Коли чогось не хочеться: Боже, я цього не хочу, але хай буде воля
Твоя. (владика Венедикт Алексійчук)
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ОБЛАШТУВАННЯ
БОМБОСХОВИЩ У ХРАМАХ
УКРАЇНА g «Так, як наша Церква відкрила храми, монастирі, семінарії,
духовні центри для тих, хто цього потребував під час Революції Гідності,
ковіду, як від початку війни Росії проти Україниїхні підземелля стали
бомбосховищами для сотень людей, так тепер ми радо хочемо відкрити
наші храми і монастирі для діточок». Про це сказав Отець і Глава УГКЦ
Блаженніший Святослав, звертаючись до освітян та дітей у середу 17
серпня. Також предстоятель запросив директорів шкіл відвідати найближчі греко-католицькі храми, щоб облаштувати і за потреби використовувати церковні підземелля для захисту дітей під час повітряних
тривог. «Щоб ці підземелля не тільки були належними бомбосховищами, але щоб там можна було продовжувати навчальний процес для тих
дітей, які потребуватимуть прихистку. Ми готові послужити!»— наголосив Блаженніший Святослав.» (ugcc.ua)

oznamy

JUBILEÁ KŇAZOV
vladyka Milan Chautur CSsR – 4. september
– 65 rokov života; Ján Blaško – 4. september
– 50 rokov života; Ján Sabol – 9. september
– 70 rokov života; Jozef Ivan, stavroforný
protojerej – 14. september – 50 rokov života;
Michal Kočiš – 24. september – 50 rokov
života; Michal Fedorčák – 29. september – 75
rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
mnohaja lita, blahaja lita.
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Jubilanti – september
50 rokov: Ing. Ján Andreanin, Košice; otec
JCDr. Jozef Ivan, Kráľovce; Peter Mlynár,
Kuzmice; Mgr. Vlastimil Šandor, Vranov-Čemerné; Monika Zubková, Nižný Hrabovec
60 rokov: Viera Horňaková, Kuzmice; Mária
Horváthová, Strážske; Marta Kopčáková,
Košice; Ľubomír Kušnír, Trebišov; Ing. Ivan
Rudík, Sečovce
70 rokov: Veronika Balická, Vranov-Čemerné;
Mária Cenknerová, Cabov; Ing. Mária Gerová,
Bratislava-Vajnory; Anna Hakošová, Michalovce-Topoľany; Mária Mirdová, Jasenov; Ján
Sabol, Michalovce; Ján Ždiňak, Jastrabie
75 rokov: otec Michal Fedorčák, Sečovce;
Oľga Janošíková, Dúbravka; Zuzana Kramárová, Malcov; Božena Lazárová, Kaluža; Jarmila
Topoľančinová, Vinné
80 rokov: Mária Cingeľová, Malcov; Jozef
Ferenčík, Lesné; Mária Forinová, Iňačovce;
Elena Moravcová, Košice; Ružena Puľáková,
Zbudza; Regina Regecová, Lesné; Veronika
Šinajová, Sečovská Polianka; Emília Sotáková,
Zalužice; Mgr. Irena Štimová, Košice-Šaca
85 rokov: Mária Buriaková, Kravany; Alžbeta
Mlynarčíková, Levoča
90 rokov: Michal Cingeľ, Malcov

Každým dňom máme srdcia ťažšie, chýbaš
nám, ocko, tak strašne. Modlíme sa za pokoj
tvoj, aby si necítil už žiaden bôľ. Tí, ktorí ste
ocka poznali, prosím, venujte mu modlitbu,
za ktorú vám v ockovom mene ďakujeme.
milujúca rodina

I

SLOVO
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INZERCIA
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové
strechy. Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209,
mejl: svestav@svestav.sk
Ručne písané ikony. www.ikony.sk

OZNAMY
Duchovné cvičenia v kláštore
redemptoristov v Stropkove
Termín pre kňazov: 09. – 13. 10. 2022
Termín pre laikov: 21. – 23. 10 2022
Duchovné cvičenia, ktoré vedie otec Pavol
Tomko sa začínajú prvým dňom o 17.30 h
a končia obedom posledný deň. Prihlásiť sa
treba najneskôr týždeň pred ich začiatkom
prostredníctvom e-mailu duchovnecssr@
gmail.com, vvpavolsp@hotmail.com alebo
na telefónnom čísle 0911 912 687. Cena
za stravu a ubytovanie je pre kňazov 92 eur
a pre laikov 46 eur.

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

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV, farnosť POZDIŠOVCE
Vás srdečne
pozýva
na odhalenie
pamätnej tabule
pozdišovským
rodákom
vladyka Michal Rusnák CSsR

4. september 2022

vladyka Ján Eugen Kočiš

Program:
1000 h Odhalenie pamätnej tabule
Archijerejská svätá liturgia
30
14 h Čriepky zo života vladykov, našich rodákov, v Dome kultúry v Pozdišovciach
doc. Mons. ThDr. Ľubomír PETRÍK, PhD. – Mgr. Daniel ČERNÝ, PhD.

14. septembra sa náš duchovný otec Jozef Ivan dožíva životného jubilea 50
rokov. Pri tejto príležitosti
vám, duchovný otče, aj
vašej rodine vyprosujeme
od nebeského Otca dobré
zdravie, veľa šťastia a hojnosť Božích milostí.
To vám zo srdca prajú veriaci z filiálky Ortáše.
SPOMÍNAME
9. septembra 2022 uplynie
druhý rok od chvíle, keď
nás navždy opustil náš milovaný Jozef Kunoš z Vernára. Už druhý rok naša
rodina unavená zo sĺz žije,
všetko to, čo bolo obvyklé,
teraz už nie je, snažíme sa byť plní nádeje, že
sa ešte aspoň raz s tebou, ocko, stretneme.

NA SLOVÍČKO

BLAHOŽELÁME
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I

relax

KRESŤANSKÉ ČNOSTI

2. Priraď grécky názov
mien troch mladých
mučeníc:

1. V náhrdelníku sa ukrývajú názvy niekoľkých čností. Rozšifruješ
ich tak, že zoradíš písmena do slov podľa typu korálok.
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D

E
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G

I

Viera

Láska: 17 + 52 – (12 x 3) – 14 – (42 : 7) – 4 = _____

A

S

H

Agape

Nádej: (56 : 7) + 18 – (8 x 3) + 34 – (78 : 3) = _____

A M A R T A F E A V Z Ý V R M A Ľ
V E D E C D Č Í S L O L A E O E A
Á O Č O K R V M E I S I M S T L T

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

Láska

Viera: 8 + 20 + 17 + (3 x 3) – 24 – (6 x 3) = _____

BIBLICKÁ DOPLŇOVAČKA
A

Elpis

R
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Ú

Ť

O
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Ť S
R

Č

A

Nádej

3. Svätá Sofia a jej
dcéry Viera, Nádej
a Láska boli rímskymi
mučeníčkami. Mama
ich vychovávala k trom
kresťanským čnostiam,
podľa ktorých ich pomenovala. Vypočítaj,
koľko rokov mali dievčatá podľa tradície,
keď zomreli:
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Pistis
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R O B Ý V O F A K T O R A I E V Š

P

P B A K N I L O Č A Ž A L D L Y A
S O P K Y J D I S I B E T U Z A M
K E L V E S L O B O D A R A F B L
U O A E A Y O I L E B E R U M S A
P Ž M L V T L Z T I L O D E CH K D
E O R I R A I P L E V A T A T A O
C E L O K V E N Z T R L Č A I L S
P O V I E D K Y E Ň A P M A K A Ť
Ô Y H L A S Y N Ľ Z D R A V I E A

Legenda: ADEPT, ALIBI, CELOK, ČÍSLO, DEDIČ, DELITEĽ, FAKTOR, FARAD, FATRA, HLASY, KABARET,
KAMPAŇ, KOMIK, KUPEC, LIBELA, LIEKY, LINKA,
LITER, LODIVOD, MALPA, MAŠTAĽ, MATKA, MAZUT, METLA, MISIE, MLADOSŤ, MOTEL, NETVOR,
OLIVY, PERLA, PLEVA, POČET, POLEVA, POLIA, POVIEDKY, SKALA, SLIAČ, SOBOTA, SOPKY, SPRÁVA,
TLAMA, TROVY, VEDEC, VESLO, VETVA, VRKOČ,
VÝBOR, VÝZVA, ZDRAVIE, ZELER, ZENIT, ZLOBA,
ŽERUCHA.

LEGENDA: A: Gal 3, 7, 10; B: Hab 1, 17, 4; C: Job 21, 23, 4; Pris 16, 12, 5;
D: Job 21, 33, 7; Gn 24, 62, 15; E: Neh 11, 14, 3; F: Ez 13, 18, 14; Nm 11, 11,
15; G: Ez 29, 16, 7; H: Mk 12, 18, 12; 2 Sam 15, 19, 5; I: Jn 7, 37, 13; Gn 25,
28, 13; J: Ef 4, 26, 10; 1 Kr 1, 19, 4; K: 1 Kor 15, 8, 6; L: Kol 3, 1, 6; Dt 20, 14,
13; M: Rim 1, 25, 15; N: Zjv 18, 21, 9; Job 34, 14, 13; O: Lv 5, 1, 18; Kaz 5, 14,
5; P: Lv 23, 11, 9; Jer 23, 6, 16

Tajničku osemsmerovky tvorí 26 nevyškrtaných
písmen. Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z čísla 15: Biblická doplňovačka:
Skutočnosť je vždy krajšia ako váš sen. Osemsmerovka: Čas pokánia vedie k veľkým úspechom.
Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hlavná 3,
080 01 Prešov alebo inzercia@casopisslovo.sk.

Ťažko povedať, aké vlastne boli moje
počiatočné motívy ísť v lete pracovať
do Nemecka. Ono je to také klasické
slovenské, ísť pracovať pre cudzie národy,
a ja tomuto trendu úplne rozumiem.
Robiť niečo, čo nechcete, je vždy lepšie
za viac peňazí. Rozhodovanie je ťažšie, ak
vás vaša pôvodná práca baví. Našťastie,
ja som bola od toho vďaka svojej otrasnej
bilingválnej škole uchránená, a tak som si
povedala, že ak už mám hovoriť po nemecky, nech mi za to aspoň platia.
A tak som sa vybrala, lebo veď sa hovorí,
že urobiť prvý krok je najťažšie. Neviem,
ja som asi nejaká výnimka, lebo vymeniť
si pár mailov a pobaliť sa bola tá najjednoduchšia časť celej operácie.
Keď prídete do novej krajiny, a teraz
nemyslím výlet alebo dovolenku, zmeníte
istým spôsobom svoj život. Život tvorí
predovšetkým naša každodenná rutina,
ktorú prežívame stále dokola. A keď zmeníte túto malú čiastočku, zmeníte celok.
Pointa nespočíva v tom, či je ten výsledok
pozitívny alebo negatívny, ale že je iný
a my sa musíme naučiť s ním počítať.
Práca v cukrárni je všakovaká, len nie
pomalá a terapeutická. Je to jedna veľká,
konštantne stresujúca a vystresovaná
mašinéria snažiaca sa ulahodiť svojim
zákazníkom v čo najkratšom čase.
Náš zákazník, to nie je náš pán, to je hotový poloboh. Keď príde zákazník, všetci
nechajú všetko tak a idú mu ponúknuť
a vychváliť všetko, aj to, čo nemajú, a túto

lahodnú ponuku, ktorá sa neodmieta,
vždy vyšperkujú frázami želania dobrého
dňa, počasia či života. Keď si veľavážený
zákazník vyberie, našou psou povinnosťou je čo najrýchlejšie ulahodiť jeho želaniu. Čokoládovo-stračiatelový zmrzlinový
pohár aj s čerešničkou na vrchu, ľadové
latte macchiato s karamelovou arómou,
kopčeky zmrzliny v tvare detskej postavičky s lentilkami namiesto očí, nech sa
páči.
Pre nášho zákazníka len to najlepšie.
Ale. Jahody nie sú tak úplne čerstvé. Celú
noc stáli v chladničke. Kopček zmrzliny
v ľadovej káve je úplne malý a je v nej
veľa šľahačky. Rebarborový koláč je
síce domáci, ale zohriaty v mikrovlnke.
A hlavne − všetkého dávať radšej pomenej. Hlavne ak je obďaleč šéf. A on je tam
vždy. Karamelový topping? Len symbolicky. Čokoládová posýpka? Len jemný
poprašok. Oriešková zmrzlina? Len nie až
taký veľký kopček…
Oriešková zmrzlina je medzi dovolenkujúcimi seniormi na severe Nemecka
veľmi populárna. Sú ochotní objednať si
aj jahodový pohár s orieškovou zmzlinou
namiesto jahodovej. Oriešková zmrzlina
je tu kráľovná medzi všetkými zmrzlinami. Keby som dostala euro za každé
,,eine Kugel Haselnuss, bitte“, mohla by
som sa po týždni vrátiť domov. Mala by
som zarobené za celý mesiac. (Alexandra
Matoľáková)
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SVETOVÁ ZDRAVOTNÍCKA
ORGANIZÁCIA UPOZORŇUJE,
ŽE PO PANDÉMII SA
DO NORMÁLNEHO ŽIVOTA
VRÁTIA IBA ĽUDIA, KTORÍ BOLI
NORMÁLNI AJ PRED ŇOU.

pixabay.com

ZO ŠPORTU
Domáci tréner hokejového mužstva príde
za svojimi zverencami do šatne a konštatuje: „Chlapci, nechcem byť poverčivý, ale
za stavu 0 : 13 už naozaj začínam pochybovať o našom víťazstve.“
Futbalista stojí pri nebeskej bráne a prekvapený svätý Peter mu hovorí:
„Synu, čože? Ty si sa trafil do brány???“
Po prehratom zápase kričí tréner na hráčov: „Ja som vám povedal, aby ste hrali
ako nikdy predtým, nie akoby ste nikdy
predtým nehrali!“
Tréner kričí na boxera: „Jožo, bojuješ
o titul majstra sveta alebo o Nobelovu
cenu za mier?“
Futbal je zaujímavý hlavne tým, že pár
tisíc príslušníkov chudobnej vrstvy na tribúnach reve na dvadsaťdva milionárov:
„Makajte, vy chudáci!“
Po prehratom zápase utešuje tréner boxera: „A vieš, že si ho v druhom kole poriadne vystrašil?”
„Naozaj???”
„Hej. Myslel si, že ťa zabil.”
SPRÁVNE ODPOVEDE ZO S. 34: 1. Múdrosť, statočnosť, spravodlivosť, miernosť, viera, nádej, láska; 2.
Viera – Pistis, Nádej – Elpis, Láska – Agapé; 3. Viera
12, Nádej 10 a Láska 9 rokov

FEJTÓN

S úsmevom

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 3 centy a fotografia
alebo rámček 3 eurá. Meno zvýrazňujeme zadarmo. Blahoželanie
kňazovi k okrúhlemu jubileu (od 40 rokov života a od 20 rokov
kňazstva) do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier): 4 centy a fotografia
alebo rámček 4 eurá
Všetky informácie sú na casopisslovo.sk/redakcia/.
Za obsah inzerátov neručíme. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu príspevkov. Zásady ochrany osobných údajov sú uvedené
na webovej stranke http://casopisslovo.sk/vyhlasenie/. Pri zasielaní
príspevkov použite jeden z týchto špecifických symbolov: 700
(časopis, prípadne zverejnenie príspevku), 1700 (iba časopis), 2700
(iba príspevok), 7700 (anonymný príspevok), 555 (inzercia), 777
(priatelia časopisu Slovo) a 999 (eSlovo).
Variabilný symbol: vaše PSČ. Konštantný symbol: 0558
Tlač: Alfa print, s. r. o., Martin
Distribúcia: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., Bratislava
ISSN 1335-7492. EV 182/08
Uzávierka pre číslo 20/2022: 28.09.2022
Titulná strana: Kardinál Jozef Tomko pred vysviackou vladyku Petra
Rusnáka (Mária Žarnayová)
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Aj keď je príspevok zvýšený, nedosahuje nárast
nákladov, ktoré očakávame v roku 2023. Odhadovo
je to navyše okolo 70-tisíc eur oproti tomuto roku.
Zároveň vo výške príspevku poukazujeme na poštovné,
za ktoré doručujeme časopis na adresy. Jeho
štandardná výška by bola v súčasných cenách viac
ako 21 eur.

Termín prihlasovania: do 31. októbra 2022
Ďakujeme za vašu dôveru doteraz i v budúcom roku.
Ak prispejete 5 a viac eur nad minimálny príspevok,
môžete získať niektorú z týchto hodnotných cien:

01.10. Fatimská sobota (10.30 h)
09.10. 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 vysnívanej svadbe ešte jedno
kritérium – kvalitnú prípravu. Na kurz sa
môžete prihlásiť cez stránku www.domanzelstva.sk alebo cez svojho kňaza vo farnosti. Príspevok na kurz je 90 eur za osobu.
30.09. – 02.10. Kurz Rút – evanjelizačný
kurz pre manželov, ktorého zmyslom je
posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov.
Príspevok je 140 eur za manželský pár.
07. – 09.10. Kurz Billingsovej ovulačnej
metódy. Privítame všetkých, ktorí chcú poznať tajomstvo zrodu života a získať kľúče
od svojej plodnosti, aby mohli vedome spolupracovať s Pánom na jeho diele. Príspevok
na osobu je 70 eur/študenti 60 eur.
14. – 16.10. Kurz Samuel. Kurz vám pomôže
plnšie porozumieť výchove a odovzdávaniu
viery deťom na princípoch Božieho slova.
Cieľom je posilnenie, obnova a uzdravenie
v oblasti vzťahov rodičov s deťmi. Podmienkou účasti je mať absolvovaný Kurz Rút.
Príspevok za manželský pár je 140 eur.
koinoniapo.sk,
koinonia ján krstiteľ prešov
Komunitný dom Záborské
Nedele a sviatky 09.30 Svätá liturgia

JÁN KRSTITEĽ

Šek nájdete v číslach 17 – 18 a 19.
IBAN: SK45 0200 0000 0032 1020 6959
KS: 0558; VS: vaše PSČ; poznánka: e-mail alebo meno

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

08.10. Posvätenie Krajského centra rómskej misie

MISIA

VAŠA PODPORA ROZHODNE O MNOHOM.
VERÍME VÁM.

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

CENACOLO RÓMSKA

Klub Prešov: +421 907 197 990

KOMUNITA

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

KOINONIA

21.08. Deň spoločenstva (09.30)

CENTRUM PRE RODINU

V druhom polroku získate ako vždy aj nástenný
kalendár.

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
01.10. Fatimská sobota (09.30 h)
02.10. Odpustová slávnosť na sviatok
Patrónky Zemplína (10.00 h)

ZLATÁ BAŇA – SIGORD

Ak môžete, prispejte viac. Ale najmä – PRIHLÁSTE SA
NA ODBER ČASOPISU. Prípadne ho darujte na Vianoce
inej osobe. Zachránite ho tak v jeho súčasnej podobe,
periodicite a rozsahu. Ak nebudeme mať dosť zdrojov,
napriek pomoci z biskupstiev budeme nútení k škrtom
v periodicite, podobe alebo rozsahu.

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
16.09. Svätá liturgia s Molebenom k sv. Gerardovi a požehnaním jeho šatkou (18.00 h)
25.09. Moleben k bl. Metodovi (17.00 h);
Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie
(18.00 h)
08. – 09.10. Odpustová slávnosť Arcibratstva svätého ruženca

PÚTNICKÉ MIESTA

Minimálny príspevok nad 4 ks je 27 eur (ŠS: 700).
Minimálny príspevok do 3 ks je 27 eur + 10 eur
poštovné (ŠS: 700).
Minimálny polročný príspevok je 15 eur (+ do 3 ks 5 eur
poštovné) (ŠS: 700).
Minimálny príspevok na eSlovo je 15 eur (ŠS: 999).

11.09. Svätá liturgia za uzdravenie a oslobodenie (17.00 h)
08.10. Fatimská sobota: posvätný ruženec
(09.15 h); svätá liturgia (10.00 h)

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

OBJEDNAJTE SI ČASOPIS
SLOVO NA ROK 2023.

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)

