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SLOVO!
» vladyka Cyril

Práve touto prosbou žiaka svojmu duchovnému otcovi sa 
zvyčajne začínali duchovné poučenia otcov Cirkvi. A aj 
keď učenie a tradície otcov boli odovzdávané predo-
všetkým ústne, v istej chvíli dejín ich bolo treba zapísať.  
Vyslovené slovo sa stalo zapísaným  slovom. V tomto sa 
len opakoval postup, ktorý vidíme pri činnosti  vtelené-
ho Slova, Ježiša Krista. On ohlasoval a nepísal, ale  jeho 
učeníci a apoštoli  jeho reči zhrnuli do evanjelií. Božie 
Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami, a  naďa-
lej zotrváva medzi nami  nielen v Eucharistii a v tajomstve 
Kristovho mystického tela – Cirkvi, ale aj v „zapísanom 
slove“ –  vo Svätom písme.

Náš gréckokatolícky časopis sa takisto nazýva Slovo a aj 
jeho názov evokuje vyššie spomenuté rozmery. Prináša 
nám Božie slovo i slovo Cirkvi o Bohu, i múdrosť tradície 
otcov preloženú a pretransformovanú súčasnými autormi 
do potrieb a situácií dneška.

Zaiste, aj dnes  je prvoradým spôsobom evanjelizácie 
osobné ohlasovanie  a duchovné zdieľanie, ktoré prebieha 
predovšetkým pri osobnom kontakte. Ale súčasne nikto 
nepochybuje o tom, že aj dnes, ba práve dnes, v čase 
vysokej fluktuácie hovoreného slova i rýchlo sa meniacich 
mediálnych prostriedkov na jeho šírenie, treba aj naďalej 
mať o ohlasovanom slove, o jeho vnímaní v živote Cirkvi 
aj záznam. Zapísaný, ostávajúci aj pre budúcnosť.

Časopis  Slovo plní v našej Cirkvi túto úlohu už viac ako 
pol storočia – a plní ju na vysokej duchovnej profesionál-
no-redakčnej úrovni. Mení sa grafika, menia sa redaktori, 
mení sa periodicita a forma tlače, ale to, čo tento náš časo-
pis charakterizuje, je formát služby cirkevnému spoločen-
stvu, informovanie o jeho živote i duchovné formovanie 
čitateľov. Ročníky Slova sú súčasne aj istou kronikou, 
ktorá zachytáva aktivity v našich farnostiach a cirkevných 
spoločenstvách.

Priam by sa žiadalo povedať, že táto služba Cirkvi, ktorú 
robí náš časopis Slovo, je „na nezaplatenie“. Dá sa to 
tak povedať a je to aj pekný jazykový zvrat. Ale ak by 
som chcel použiť nejakú inú slovnú hračku, tak by som 
súčasne musel povedať, že v reálnom živote túto službu 
„na nezaplatenie“ treba z niečoho zaplatiť. A tak po dl-

hom váhaní, diskusiách i hľadaní 
všetkých možných alternatív bola 
redakčná rada situáciou prinútená 
zdvihnúť aj cenu predplatného. Ide 
o riskantný krok, keďže každá úprava 
ceny nahor môže vyvolať mrzutosť 
čitateľov alebo dokonca aj uvažovanie 
o vzdaní sa odoberania časopisu. Toto 
riziko je však nevyhnutné, ak chceme 
časopis Slovo zachovať, ak nechce-
me ochudobniť našu Cirkev o tento 
overený nástroj ohlasovania Božieho 
slova i slova Cirkvi. Veľmi by som chcel 
veriť, že tento krok – napriek svojej 
pochopiteľnej nepopulárnosti  – bude 
pochopený v jeho nevyhnutnosti a že 
namiesto mrzutej nevôle vyvolá práve 
väčšiu vôľu priniesť drobnú obetu za  
uchovanie časopisu. Je len samozrej-
mé, že výzva „podporovať cirkevné 
ustanovizne“ sa vzťahuje aj na podporu 
katolíckej tlače.

A tak trocha žartom a trocha vážne by 
sme si mohli dnes predstaviť dialóg 
medzi človekom túžiacim po du-
chovnom pokroku, ktorý sa obracia 
na múdreho Otca a duchovného vodcu 
v takejto podobe. Otče, povedz mi 
slovo!

Synu, objednaj si, čítaj a rozširuj Slovo!

OTČE, POVEDZ MI 
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NA PRÍHOVOR  
MÁriE
» Ľubomír PETRÍK

„Na Kalvárii stála s Jánom Matka Božia. 
Nikto nevidel tak ako ona otvorenú knihu 
kríža a nevydal o tom svedectvo skrze 
pokornú lásku. Na jej príhovor prosme 
o milosť obrátiť pohľad srdca na Ukrižo-
vaného. Vtedy naša viera bude prekvitať 
v plnosti, vtedy naše svedectvo prinesie 
ovocie.“ 

To je záver homílie Svätého Otca Františ-
ka v Prešove na sviatok Povýšenia svätého 
Kríža 14. septembra 2021. Pred niekoľ-
kými dňami sme si pripomenuli prvé 
výročie tejto vzácnej udalosti, keď pápež 
prvýkrát v histórii na Slovensku predse-
dal sláveniu Božskej liturgie nášho otca 
svätého Jána Zlatoústeho. 

Svätý Otec nám v záverečnom obraze po-
núkol ako inšpiráciu našu nebeskú Matku. 
Ona je skutočne tá, ktorá uverila krížu 
a celej pasche svojho syna Ježiša. Bolo to 
o to silnejšie a dojímavejšie, že v liturgic-
kom priestore, popri ikone Bohorodičky 
na improvizovanom ikonostase, sme mali 
umiestnenú aj ikonu klokočovskej Boho-
rodičky, ktorú v závere slávnosti pápež 
korunoval striebornými korunkami. Aj 
2. júla 1995 bola táto klokočovská ikona sú-
časťou liturgického priestoru pri modlitbe 
Akatistu k Presvätej Bohorodičke s pápe-
žom Jánom Pavlom II.

Svätý Otec František sa v slovách v závere 
homílie vrátil k prirovnaniu kríža ku 

knihe, ktorú treba otvoriť a čítať, aby sme 
ju spoznali. A ako príklad človeka, ktorý 
svojou pokornou láskou vydal svedectvo 
o poznaní tejto otvorenej knihy, uviedol 
Presvätú Bohorodičku. Myslím si, že 
tým vystihol aj našu spiritualitu, ktorá 
v hymnológii a v každom slávení nebeskú 
Matku vysoko vyzdvihuje. Bohorodič-
ka je nám blízka aj v ľudovej zbožnosti 
či v našom osobnom duchovnom živote. 
Mnohí máme skúsenosť s jej mocným 
príhovorom, a preto nám aj toto pozvanie 
Svätého Otca môže pomôcť prosiť na jej 
príhovor o naše obrátenie, „o milosť obrá-
tiť pohľad srdca na Ukrižovaného – vtedy 
bude naša viera prekvitať v plnosti, vtedy 
naše svedectvo prinesie ovocie“. Podobne 
ako v živote Panny Márie, aj v našom ži-
vote môže byť výsledkom toho, že knihu 
kríža otvoríme, začítame sa do nej a bu-
deme ju spoznávať, naša pokorná láska. 
Niet väčšieho svedectva, ako je nepokry-
tecká láska. Vidíme, že všetci máme o čo 
prosiť, pretože takúto lásku nemáme.

Blížime sa ku koncu nášho rozjímania nad 
homíliou pápeža Františka v Prešove. Toto 
naše spoločné uvažovanie o jej hlbokom 
posolstve si nenárokuje byť vyčerpáva-
júcim. Skôr chce byť impulzom, aby sme 
sa k jej textu ešte vrátili aj každý osobne 
a hľadali v jej hlbokých myšlienkach 
posilu pre svoj život. Svätý Otec ohlásil 
v Prešove homíliu, ktorá bola kerygmatic-
ká, veľmi jasná a dojímavá. Ohlásil nám 
lásku Ježiša Krista, ktorý nás miluje a ne-
opúšťa ani v beznádeji, tme, opustenosti 
či v hanbe za svoju biedu a omyly. „Práve 
tam, kde si myslíme, že Boh nemôže byť, 
práve tam vstúpil. ... Boh zobral na seba 
dokonca aj našu opustenosť. S ním už nie 
sme sami, už nikdy.“

Toto je radostná zvesť, ktorá pozdvihuje. 
Svätý Otec v Prešove excelentne pre náš 
život vystihol tajomstvo sviatku Povýše-
nia úctyhodného a životodarného Kríža 
nad celým svetom. Je to tajomstvo jeho 
nekonečnej lásky k nám, aby sme aj my 
milovali, lebo „naplnením zákona je 
láska“ (Rim 13, 10).

Ďakujeme Svätému Otcovi za prejav jeho 
lásky a pozornosti voči nám gréckoka-
tolíkom a všetkým Prešovčanom, a to aj 
za to, že svojou prítomnosťou v Prešove 
a slávením gréckokatolíckej svätej liturgie 
vyjadril jednotu Katolíckej cirkvi v rôz-
nosti.

V homílii na sviatok Povýšenia svätého Kríža nám pápež František priblížil 
cestu kresťana: „Z Kristovho kríža sa učíme láske, nie nenávisti, učíme 
sa súcitu, nie ľahostajnosti, učíme sa odpusteniu, nie pomste. Ježišove 
roztiahnuté ruky sú náručou nehy, ktorou nás chce Boh prijať. A uka-
zujú nám bratstvo, ktoré sme povolaní žiť medzi sebou a so všetkými. 
Ježišova cesta je iná, cesta spásy: je to cesta pokornej, nezištnej a univer-

zálnej lásky, bez „ak“ a bez „ale“. Áno, pretože na dreve kríža Kristus odňal 
jed hadovi zla a byť kresťanmi znamená žiť bez jedu: nehrýzť sa navzájom, 

nereptať, neobviňovať, neohovárať, nepretriasať zlé činy, neznečisťovať svet hrie-
chom a nedôverou, ktoré pochádzajú od zlého. Bratia a sestry, sme znovuzrodení 
z otvoreného Ježišovho boku na kríži: nech v nás nie je nijaký jed smrti. Modlime 
sa naopak, aby sme sa Božou milosťou stávali čoraz viac kresťanmi: radostnými 
svedkami nového života, lásky a pokoja.“ (Marek Baran)
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» Tomáš PECUCH

„V súlade s predpismi cirkevného práva a podľa zvyklostí, 
ktoré sa v našej cirkvi zachovávali od staroveku, sa má 
spievať božské ofícium [liturgia hodín]. Aby sme touto 
modlitbou mohli čo najplnšie a najzbožnejšie prejavovať 
Najvyššiemu česť a aby sme pre veriacich získali všetky 
výhody plynúce z nádherného a krásneho slávenia 
bohoslužieb, treba kultivovať cirkevný spev s veľkou 
usilovnosťou a nešetriť ničím, čím by sa zvýšila jeho 
umelecká krása.“ Týmito slovami sa prihovára na úvod 
svojho dekrétu o liturgickom speve ľvovský metropolita 
Andrej Šeptický v roku 1941. Ani po osemdesiatich rokoch 
nestrácajú nič zo svojej aktuálnosti. 

Veď práve spievaná modlitba zodpove-
dá ľudskej prirodzenosti a človek v nej 
zapája do služby Bohu všetko, čo nám dal 
on sám: okrem srdca, mysle a duše i telo 
– ruky, pľúca, jazyk, hlas a skrze ne aj 
zmysel pre melódiu, harmóniu a rytmus.

Sakrálna hudba má schopnosť pozdvi-
hnúť myseľ a srdce k druhu krásy, ktorá 
je hlboko estetickým spôsobom akoby 
obrazom duchovnej, nadprirodzenej 
a večnej krásy. Okrem toho je spev naj-
úžasnejším symbolom modlitby, pretože 
tak ako pri speve stúpa hlas človeka k vy-
sokým tónom, a potom zase klesá k niž-
ším, tak aj v modlitbe sa duša, stojaca 
pred Najvyšším, dvíha k nebu. Skutkami 

nádeje a lásky sa potom opäť zníži k po-
kornému uznaniu hriechov a pokániu 
za ne. V tom istom dekréte je čitateľovi 
nádherné objasnené, že tak ako sa v spe-
ve melódia šíri na všetky strany a túži 
akoby pohltiť vesmír, tak aj v modlitbe 
sa ľudská duša rozprestiera po celom 
svete, aby v láske k blížnemu objala 
všetkých svojich bratov. V piesni melódia 
pozdvihuje dušu a vedie ju do nekoneč-
ných priestorov, v ktorých je ponorená, 
viac intuitívna ako skutočné poznávanie 
rôznych tajomstiev krásy a harmónie, tak 
aj v modlitbe duša stúpa k nebu, oči sú 
obrátené k Otcovi na nebesiach a v ňom 
a jeho službe – v jeho daroch, jeho láske 
– nachádza nekonečnú hĺbku myšlienok, 

citov a zatiaľ neznámy, no očakávaný 
budúci život. 

A práve spomínané atribúty – oslava 
Boha, ľudská námaha a umelecká krása 
sa spájajú v telese, ktoré poznáme pod 
menom chrámový zbor, ktorého členo-
via svojím spevom zvyknú sprevádzať 
liturgické slávenia v našich chrámoch. 
Jedna z najväčších postáv zborového spe-
vu v dejinách, skladateľ a dirigent Pavel 
Grigorijevič Česnokov vo svojej knihe 
Chor i upravlenije im (Zbor a jeho vedenie) 
hovorí, že zbor a cappella (bez sprievodu 
hudobných nástrojov) je plnohodnotným 
spojením značného počtu ľudských hla-
sov schopných sprostredkovať najjemnej-
šie zákruty duchovných hnutí, myšlienok 
a pocitov vyjadrených v predvedenej 
skladbe, kde poslucháč môže počuť tiché, 
ale široké a plne znejúce akordy ako vlny, 
ktoré sa na nás valia, ale v ktorých už 
nepočuť jednotlivých spevákov, ale všetky 
hlasy splynú do jednoliateho celku – jed-
ného živého organizmu. 

Rehoľná sestra Elisabeth Halbmannová 
vo svojom diele o spiritualite chrámo-
vého zboru zdôrazňuje, že liturgiu slávi 
spoločne nebo so zemou, a to je výzva, 
aby sme ju slávili čo možno najkrajším 
a najdôstojnejším spôsobom. Pripomína 
známy Augustínov výrok: „Kto spieva, 
dvakrát sa modlí“ – teda spievaná mod-
litba je dvojnásobná modlitba. Ľudské-
mu hlasu a tónu pripisuje schopnosť 

VYJadriŤ POcitY 
A POČÚVAŤ

Festival duchovných piesní v Prešove 11. júna 2022  I  Antonín Žižka
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dospieť do spojenia s Bohom. Na rozdiel 
od bezslovnej vnútornej modlitby sa v tej 
spievanej kladie dôraz na vyjadrenie. 
Spevom môžeme dať najavo svojmu oko-
liu svoje vnútorné pocity. Vyjadriť svoju 
náladu, svoju lásku a vďaku. Kto sa modlí 
spevom, odovzdáva sa Bohu. Keď človek 
dokáže uprostred svojho spevu počuť 
aj v modlitbe volajúce hlasy ostatných, 
je schopný počuť aj Boha, a potom sa aj 
skladba stáva naozaj duchovnou. 

To, čo dnes uchvacuje dušu človeka, je 
vlastne realizáciou slov z úvodu spomí-
naného dekrétu, keď v priebehu dejín člo-
vek hľadal spôsoby, ako urobiť cirkevný 
spev krajším a kultivovanejším spoločne 
s rozvojom hudby ako takej. Hudobníci 
zhruba do 10. storočia zvykli pracovať len 
s jednou rytmicky členenou melódiou, 
jedným hlasom. A preto sa toto obdobie 
tradične označuje pojmom rytmicko-mo-
nomelodický sloh. Týkalo sa to aj sakrál-
nej hudby používanej pri bohoslužbách 
na kresťanskom Západe i Východe.

Viachlasný (polyfónny) spev sa začal rozví-
jať na Západe značne skôr ako na Východe. 
Súviselo to s rozvojom hudobnej teórie, 
o čo sa zaslúžil aj benediktínsky mních 
Quido z Arezza, ktorý prišiel s dovtedy 
nepoznanou štvorlinajkovou notovou os-
novou pre notový zápis. S jeho menom sa 
spájajú aj známe solmizačné slabiky, ktoré 
navrhol podľa prvých slabík veršov hymnu 
sv. Jánovi Krstiteľovi Ut qeant laxis (ut-
re-mi-fa-sol-la), kde sa každý verš začínal 
na vyššom tóne. Tieto pomôcky spoločne 
s prijatím organu v západnej tradícii ako 
liturgického hudobného nástroja značne 
skrátili čas potrebný na osvojenie spevu 
gregoriánskeho chorálu. To všetko viedlo 
k vzniku kompozičného postupu zvané-
ho organum, keď sa k základnému hlasu 
z gregoriánskeho chorálu (cantus firmus) 
pripája druhý, „sprievodný“ hlas (discan-
tus), ktorý nasleduje základný hlas notu 
proti note obvykle v pevne daných inter-
valoch (kvarta, kvinta, oktáva). Neskôr 
v 12. a 13. storočí už autori ako Leoninus 
a Perotinus začali postupne do svojich 
kompozícií pre zbor v parížskej katedrále 
Notre Dame pridávať aj ďalšie hlasy – tretí, 
štvrtý a ďalšie, pričom tento smer dospel 
k svojmu vrcholu v osobách skladateľov 
ako Johannes Ockeghem, Josquin Des Prez 
a Giovanni Pierluigi da Palestrina a vďaka 
ich tvorbe, ktorú predstavovali najmä 
omšové skladby. Neskôr znova s rozvojom 
hudobného myslenia a uvedomenia si 
aj harmonických vertikálnych vzťahov 
medzi tónmi dochádza k ďalšiemu 
rozvoju viachlasnej hudby, ktorú môžeme 

obdivovať v dielach (omše, oratóriá) 
velikánov ako Bach, Händel, Mozart, 
Beethoven a ďalší.

Na Východe sa cirkev držala striktne 
jednohlasného spevu zhruba do konca 16. 
storočia s občasným doplnením „gréc-
keho“ isonu, resp. isokratemy – zjed-

nodušene povedané držanou tonikou 
– základným tónom danej tóniny, resp. 
kvartou, prípadne kvintou pod spievanou 
melódiou. Ale aj pri isone, ktorý sa obja-
vuje okolo 15. storočia, sa vedú polemiky, 
či nebol Grékmi prevzatý od talianskych 
spevákov a nejde iba o istú formu organa. 
Viachlasný zborový spev, ako ho poznáme 
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HĽADÁME PRIATEĽA SLOVA – S DOBRÝM 
Prispievateľa, ktorý na účet Slova bude pravidelne 

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

Priatel casopisu, ˇ
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dnes, sa vo východnej tradícii objavuje až 
po 16. storočí, keď sa na východ dostávajú 
mnohí západní umelci ako Giuseppe Sarti 
a ďalší, ktorých pozývali hlavne panov-
níci ako Peter I. Veľký a Katarína Veľká 
v snahe rozvíjať nielen bežný život ľudí, 
ale aj kultúru. A rovnako mnohí nadaní 
skladatelia pochádzajúci najmä z cárskeho 
Ruska – Bortňanskij, Berezovskij, Čajkov-
skij – sa mohli vďaka svojim mecenášom 
zdokonaľovať v zahraničí, najmä v Nemec-
ku a Taliansku, a popri svojej skúsenosti 
so západnou polyfóniou a mohutným 
a širokým rozpätím zvuku organa našli 
doma dobrú pôdu v podobe dostatku 
kvalitných spevákov, čo im poskytlo 
možnosti na tvorbu vlastných liturgických 
kompozícií, ktoré dodnes znejú i v našich 
chrámoch. Pri arcibiskupstvách a klášto-
roch vznikali školy, v ktorých sa učili mladí 
regenti (dirigenti), kde existovali aj spevác-
ke učilištia, do ktorých prijímali hudobne 
nadané deti a mládež. Či je to Liturgia 
sv. Jána Zlatoústeho od P. I. Čajkovského, 

alebo možno azda najkomplexnejšie dielo 
pre chrámový zbor Vsenoščnoje bdinije 
od Sergeja Rachmaninova, ktoré v sebe 
prepája čaro pôvodných nápevov (rozspe-
vov) vlastných východnej tradícii (kyjevský 
znamenný, bulharský či grécky) a mohut-
nú zvukomalebnosť viachlasnej kompo-
zície, a ktorá pozýva človeka k oslavnej 
modlitbe za dar končiaceho sa liturgického 
dňa vo večierni a k očakávaniu príchodu 
nového dňa v modlitbe utierne smerujúcej 
k vrcholu a prameňu kresťanského života 
v slávení tajomstva Eucharistie v následnej 
svätej liturgii.

Apoštol Pavol píše v Liste Rimanom, 
že viera je z počúvania. Práve prostred-
níctvom zušľachťovania svojho spevu 
v zborovom telese – skrze počúvanie sa 
navzájom všetkých spevákov a hľadanie 
súzvuku a krásy zborových diel môže 
práve zbor inšpirovať k modlitbe i viesť 
k modlitbe spevom práve tých, ktorí ho 
počúvajú. A podnecovať vieru – odpoveď 
človeka na počuté spievané Božie slovo. 
To je poslaním i každého zboru, ktorý pô-
sobí na území našej metropolitnej cirkvi. 
Pokiaľ ide o dĺžku fungovania, najdlhšiu 
tradíciu majú naše katedrálne zbory. 
Zbor sv. Jána Krstiteľa v Prešove, ktorý 
nadväzuje na tradíciu zborov pôsobiacich 
pri prešovskom katedrálnom chráme 
od druhej polovice 19. storočia, a ktorý 
v roku 2018 oslávil už 50 rokov od svojho 
obnovenia. Zbor sv. Cyrila a Metoda pri 
košickej katedrále, ktorý pôsobí od roku 
1984 a takisto nadväzuje na tradíciu 
chrámového zboru z obdobia polovice 19. 
storočia, alebo bratislavský katedrálny 
zbor Kyrillomethodeon, ktorého vznik 
sa datuje do roku 1936 a funguje dodnes 
s výnimkou obdobia likvidácie Gréckoka-
tolíckej cirkvi na Slovensku v čase totality. 
V Bratislave s ním súbežne pôsobí aj dru-
hý katedrálny zbor Chrysostomos, ktorý 
funguje od roku 1991. Všetky tieto zbory 
sa môžu zaradiť do kategórie zmieša-
ných zborov, rovnako ako zbory v ďalších 
mestách a sídliskách miest (Vranov nad 
Topľou, Michalovce, Poprad, Spišská 
Nová Ves, Prešov...). Okrem zmiešaných 
zborov nájdeme u nás aj niekoľko čisto 
mužských a ženských speváckych zborov 
ako bohoslovecký Zbor sv. Romana 
Sladkopevca, pozostávajúci zo seminaris-
tov Kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča 
a kňazský Zbor sv. Jakuba či ženský zbor 
Demetrios pôsobiaci vo farnosti Poráč. 

Vo všetkých týchto našich zboroch 
môžeme pri ich speve objavovať všetky 
atribúty charakterizujúce chrámový zbor 
a jeho poslanie. A práve túto vznešenú 
a nezastupiteľnú úlohu zboru pri slávení 
svätých tajomstiev vyzdvihol a ocenil aj 
gestom zdvihnutého palca Svätý Otec 
František po slávení svätej liturgie počas 
svojej návštevy Slovenska v Prešove.
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Viacero textov Starého zákona zahŕňa tému poly-
gamie či – presnejšie – polygýnie, teda manželské-
ho spolužitia jedného muža s viacerými ženami. 
Tento jav sa vyskytuje v dejinách patriarchov, ale aj 
v dejinách monarchie. Nikde v Starom zákone nie 
je mnohoženstvo priamo odsúdené, dokonca v legi-
slatívnych textoch Tóry nachádzame niektoré pred-
pisy, ktoré usmerňujú jeho praktizovanie. Naproti 
tomu stoja texty Nového zákona, ktoré, naopak, 
obhajujú spolužitie jedného muža a jednej ženy. 
Ako teda chápať starozákonné obdobia, v ktorých 
i veľké biblické postavy praktizovali mnohožen-
stvo? Zmenil neskôr Boh názor na túto vec?

Prvé stránky Biblie sa pri opise stvorenia sveta 
a človeka dotýkajú témy spolužitia medzi mužom 
a ženou hovoriac: „Preto muž opustí svojho otca 
i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú 
jedným telom.“ (Gn 2, 24) O dve kapitoly ďalej však 
vidíme manželské spolužitie už ako skutočnosť 
poznačenú hriechom, a to v rozprávaní o Lamecho-
vi, Kainovom potomkovi, o ktorom Kniha Genezis 
hovorí: „Lamech si vzal dve ženy. Jedna mala 
meno Ada a druhá mala meno Sela.“ (Gn 4, 19) 
Táto Lamechova bigamia predstavuje teda odklon 
od pôvodného Božieho plánu pre manželstvo 
zjaveného skrze vzťah Adama a Evy, jedného muža 
a jednej ženy.

Téma mnohoženstva sa opäť vynára v dejinách 
patriarchov. Hoci sa o Abrahámovi nikde nehovorí, 
že by mal naraz viacero manželiek, predsa však 
poslúchol radu svojej manželky Sarai, ktorá bola 
neplodná, a vošiel k jej slúžke Agar, aby aspoň z nej 
Sarai dostala synov (porov. Gn 16, 1 – 4). Jakub 
mal dve manželky, sestry Liu a Ráchel, no niektorí 
z Jakubových synov sa narodili aj z ich slúžok, Zelfy 
a Baly. V dejinách monarchie sa stretávame s témou 
mnohoženstva aj u kráľov veľkých mien, akými boli 
Dávid a Šalamún.

Niektoré predpisy Tóry potvrdzujú praktizova-
nie mnohoženstva Izraelitmi. V nich je táto prax 
vnímaná jednoducho ako fakt, a tak ju v niektorých 
aspektoch usmerňujú. V Lv 18, 11 napríklad čítame: 
„Neodkryješ nahotu dcéry niektorej ženy svojho 
otca, ktorá pochádza od tvojho otca, je tvojou 
sestrou.“ V Lv 18, 18 sa zase mužom nariaďuje: „Ne-
smieš si pribrať za ženu manželkinu sestru a tým ju 
urobiť žiarlivou, keby si s ňou obcoval za jej života.“ 
Predpisy Deuteronómia týkajúce sa budúceho 
kráľa obsahujú okrem iného aj toto ustanovenie: 
„Ani žien nech nemá veľa, aby sa neodvrátilo jeho 
srdce...“ (Dt 17, 17). Z neho teda vyplýva, že prax 
mnohoženstva sa budúcemu kráľovi nezakazuje, 
vyžaduje sa však určitá „striedmosť“ v tejto veci.

Pri pokuse nájsť pozitíva praktizovania mnohožen-
stva sa ukazujú ako určité benefity dve veci. Prvou 
je ochrana a zabezpečenie žien, ktorých sociálne 
postavenie vo vtedajšej spoločnosti záviselo od mu-
žov. Prax mnohoženstva dávala teda žene väčšiu 
šancu vyhnúť sa stavu nevydatej alebo vdovy. Dru-
hou je možnosť rýchlejšieho obnovenia populácie 
v časoch vojen.

Na druhej strane však treba zdôrazniť, že v spomí-
naných príbehoch známych biblických mužov je 
ich praktizovanie mnohoženstva prezentované ako 
vec s negatívnym výsledkom. V prípade Abraháma 
či Jakuba došlo medzi ich ženami k žiarlivosti, 
rivalite a zhoršeniu vzájomných vzťahov. Dávid 
si jednu zo svojich manželiek, Betsabe, získal 
veľmi zlým spôsobom, čo malo veľmi neblahé 
následky na jeho ďalší život. Šalamún mal zase 
medzi množstvom manželiek a vedľajších žien aj 
mnohé cudzinky, ktoré nakoniec zviedli jeho srdce 
za cudzími bohmi, čo malo za následok rozdelenie 
kráľovstva po jeho smrti a rozšírenie modloslužby. 
(Milan Diheneščík)
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2. V NEDEĽU A V PRIKÁZANÝ SVIATOK 
SA ZÚČASTNIŤ NA SVÄTEJ LITURGII

V nedeľu a v prikázaný sviatok nás Cirkev vyzýva k tomu, aby 
sme prejavili svoju vieru aj účasťou na slávení liturgie. Od tejto 
povinnosti nás môže oslobodiť vo svedomí len závažná fyzická 
alebo morálna nemožnosť. Pojmom liturgia sa označuje v pr-
vom rade slávenie Eucharistie, ale aj nábožná účasť na verej-
nom slávení utierne alebo večierne možno chápať ako splnenie 
povinnosti nedeľnej a sviatočnej účasti na liturgii. 

Potvrdzuje to aj ustanovenie Druhého vatikánskeho koncilu 
v Dekréte o východných katolíckych cirkvách: „Veriaci sú povinní 
byť prítomní v nedeľu a zasvätené sviatky na eucharistickej 
božskej liturgii alebo – v súlade s predpismi, prípadne zvykmi 
svojho obradu – na večierni či utierni. Aby mohli veriaci ľahšie 
plniť túto povinnosť, stanovuje sa, že vhodný čas na splnenie 
tohto príkazu trvá od večierne vigílie až do konca nedele alebo 
sviatku. Veriacim sa veľmi odporúča, aby v tieto dni, ba aj čas-
tejšie, hoci aj každodenne, prijímali svätú Eucharistiu.“

Ak z iného vážneho dôvodu účasť 
na liturgii nie je možná, veľmi sa 
odporúča, aby sa veriaci zúčastnili 
na takej modlitbe, ktorú môžu viesť aj 
sami, alebo aby venovali primeraný čas 
modlitbe osobne alebo v rodine, alebo, 
ak je to vhodné, v skupinách rodín.

Keď bola naša Gréckokatolícka cirkev 
prenasledovaná a kňazi boli vo väzení 
alebo vo vyhnanstve, sa v niektorých 
dedinách v nedeľu veriaci schádzali 
v prázdnom chráme a striedali svoj 
spev s tichom, počas ktorého si v du-
chu opakovali modlitby ich kňaza. 
Takto vyznávala svoju vieru generácia 
našich starých rodičov. A čo my dnes 
– tešíme sa z toho, že sa môžeme pra-
videlne v nedele a sviatky zúčastňovať 
na liturgii? Alebo to považujeme za ne-
záživnú povinnosť? (vladyka Cyril)
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ThLic. Michal 
Glevaňák (44) 

študoval na CMTF 
UP v Olomouci. Je 

vášnivý listovač 
starých kníh 

a periodík. Venuje 
sa knižnej kultúre 
Gréckokatolíckej 

cirkvi a jej 
osobnostiam. 

Špecializuje sa 
na problematiku 

Liturgie sv. Jakuba. 
Spolupracoval 
na televíznych 

projektoch 
o časopise Slovo, 

o Dr. Ivanovi 
Jánovi Mastiliakovi 

a v Českej 
televízii o živote 

gréckokatolíkov. 
Publikoval a vystúpil 

na konferenciách 
na Ukrajine, v Rusku, 

Poľsku, Česku 
a na Slovensku. Je 

kantorom a členom 
Asociácie liturgistov 

Ad fontes.

Naša cirkev má výrazné osobnosti nielen v druhej polovici 20. 
storočia, ale aj v 19. storočí. Myslím si, že by bolo zaujímavé predstaviť 
karpatskorusínskeho činovníka, spisovateľa, novinára, básnika, 
dirigenta a pedagóga liturgického spevu otca Ján Kizáka. O tomto 
kňazovi sa budeme rozprávať s Michalom Glevaňákom, ktorý sa venuje 
knižnej kultúre Gréckokatolíckej cirkvi a jej osobnostiam.

Prečo práve otec Ján Kizák?   

Už dlhodobo v našej cirkvi počuť otázku kulti-
vovania a znalosti liturgických spevov, ktorá sa 
rieši veľmi sporadicky, prípadne sa nerieši vôbec. 
A práve na tejto otázke sa, okrem iného, významne 
podieľal už koncom 19. storočia aj otec Ján Kizák. 
Patril medzi prvých pedagógov na Prešovskom krá-
ľovskom gréckokatolíckom kantorsko-učiteľskom 
seminári, kde vyučoval liturgický spev a typikon 
(ústav), ako aj hru na husliach. Taktiež dlhoročne 
pôsobil ako dirigent katedrálneho zboru.

Skúste nám otca Kizáka v krátkosti predstaviť. 

Ján Kizák sa narodil v roku 1856 v Pakostove, v ro-
dine miestneho učiteľa a kantora Fedora Kizáka. 
Pri svojom otcovi získal hudobné cítenie a predpo-
klady na hudobnú gramotnosť, ktorá je nevyhnut-
ná v karpatsko-chrámovom speve – prostopíniju. 
Osvojil si systém oktoichu a jeho memorovanie. 
Po absolvovaní prešovského gymnázia sa rozhodol 
pre kňazstvo. Začal študovať v Užhorode (1877 – 
1880), kde zároveň rozvíjal svoje hudobné nadanie 
v chóre Harmónia. Štúdia dokončil v novootvore-
nej prešovskej Academii Theologice (1880 – 1884). 
Aj v prešovskom seminári založil zbor bohoslovcov. 
Po vysvätení v roku 1886 odišiel do farnosti Veľký 
Bukovec (dnešné Bukovce) pod Bukovou hôrkou. 
Tu môžem spomenúť, že v roku 1892 sa v maďar-
ských novinách objavil článok, kde bola jeho škola 

v Bukovciach označená za výbornú. V tom istom 
roku odišiel do Prešova. 

Mohlo mať aj toto konštatovanie vplyv na to, že 
sa stal pedagógom na kantorsko-učiteľskom 
seminári?

Nevylučujem túto možnosť. Článok totiž hovorí 
o rozvoji uhorského školstva v tomto regióne. Au-
tor článku uvádza, že učiteľmi sú väčšinou miestni 
pastieri alebo bývalí vojaci, s čím Budapešť nebola 
spokojná a chcela v tejto oblasti nájsť riešenie. A tu 
mal mladý kňaz  vzorovú farskú školu. Okrem 
iného zorganizoval vo farnosti aj detský chrámo-
vý zbor. Preto vedenie eparchie muselo prejaviť 
záujem o bukovského farára, keďže po niekoľko-
ročnom boji s predstaviteľmi uhorskej vlády sa 
podarilo biskupovi Jánovi Válimu tento kantorsko-
učiteľský seminár otvoriť.

Spomínali ste aj pútnické miesto Buková hôrka. 
Vieme, že aj tam prebiehala výučba spevu. 

V tom čase už baziliánsky monastier dožíval. Žili 
tam už iba dvaja mnísi. Výučba spevu bola teda 
minulosťou. Nemám rád príliš veľkú mystifikáciu, 
ale môžeme tam vidieť určité znamenie. V tomto 
monastieri sa vyučoval irmologion haličskej hu-
dobnej liturgickej tradície, ktorú vyučoval v Prešo-
ve aj Ján Kizák.  

Učil ich 
spievať 
» Miroslav DANCÁK
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Ako sa prejavil Ján Kizák ako pedagóg?

Po schválení uhorskou vládou prednášal mladým 
kandidátom učiteľstva liturgický spev, typikon 
a zároveň exaktné predmety, ku ktorým inklinoval 
už počas štúdia na gymnáziu. Vyučoval aj  hru 
na husliach a základy svetského spevu. Okrem 
iného sa zúčastňoval na mimoškolských aktivitách 
a organizoval rôzne akadémie, v ktorých vystupo-
vali študenti napr. pri rôznych udalostiach v meste 
a − ako som spomínal − pôsobil ako dirigent 
katedrálneho zmiešaného chóru (do roku 1920). 
Môžem spomenúť, že napr. v roku 1916 si pre svo-
jich študentov pripravil prednášku z chémie pod 
názvom Vplyv vojny na chémiu, čo mohlo súvisieť 
s použitím chlóru, ktorý prvýkrát použili Nemci 
pri belgickej obci Ypres (1915).

Spomínali ste, že prednášal liturgický spev 
a typikon. Boli to špecifické predmety. Boli v tom 
čase aj nejaké učebnice?

O učebniciach zatiaľ neviem povedať nič bližšie, 
ale keďže Kizák vyučoval „haličské“ nápevy, musel 
vychádzať z ľvovského Hlasnopivca (1895) od Izi-
dora Dolnického. To svedčí aj o tom, že v prešov-
skej katedrále sa spievalo podľa vyššie uvedených 
nápevov. Kvôli výučbe typikona vydal v roku 1912 
učebnicu Krátka učebnica cirkevného ústavu (1911). 

Ján Kizák bol aktívny karpatskorusínsky činov-
ník. V čom spočívala táto jeho úloha?

Národnostná problematika v Rakúsko-Uhorsku je 
známa. Mnohí gréckokatolícki kňazi komuniko-
vali v maďarskom jazyku, výučba teológie okrem 
latinčiny prebiehala po maďarsky, ale aj v russkom 
jazyku. Mnohí boli aj prouhorsky orientovaní. 
Po vzniku Československa (1918) sa mnohí otvore-
ne prihlásili k svoje russkej, resp. rusínskej orien-
tácii. To súvisí aj s otcom Jánom Kizákom. Po roku 
1918 bol vymenovaný za inšpektora škôl a začal 
vydávať učebnice v karpatskorusínskom jazyku, 
bukvare a pod. Organizoval kultúrno-spoločenské 
akcie. Azda jeho najväčší krokom bolo zriadenie 
Ruského domu.   

Prečo práve v tom?

Rusínska inteligencia Prešovskej eparchie mala 
problém stretávať sa a rozvíjať svoju činnosť. Preto 
bol v roku 1923 založený Ruský klub, ktorý Kizák 
inicioval podľa užhorodského Ruského klubu  
(1919). Spolu s Teodorom Rojkovičom zakúpili 
na vtedajšom Masarykovom námestí (dnešná Hlav-
ná ul.) dom od grófa Jozefa Dessewffyho. Konali sa 
zbierky a výdatne prispeli aj americkí gréckokatolí-
ci. Za prvého predsedu bol zvolený práve Ján Kizák 
(1923 – 1929). Bolo to spoločensko-kultúrne miesto, 
kde sa organizovali výstavy, hudobné a divadelné 
predstavenia, niektoré režíroval aj sám Kizák, 
rôzne posedenia, sídlila tam aj čitáreň. Mali tam 
slobodný prístup bohoslovci, ako aj slečny.    

Ak sa vrátime k jeho pôsobeniu ako eparchiál-
neho inšpektora, v čom spočívala jeho úloha?

Bez písmena nie je poznanie. To súviselo s jeho 
spisbou, preto pre povzbudenie národného cítenia 
a rozvoj školstva napísal rôzne učebnice. Pre ele-
mentárne školy vydával rôzne šlabikáre – bukvare, 
detské Biblie, metodické príručky a liturgické 
modlitebníky (Akatistník, 1911), poéziu a prózu 
uverejňovanú v rôznych cirkevných kalendároch. 
Za zmienku stojí aj jeho Bukvar. Nachádzajú sa 
v ňom rôzne texty s dôrazom na didaktický a vý-
chovný charakter. Tu vidíme, že sa držal trendu 
českých, slovenských, ako aj rôznych európskych 
škôl. Bukvar bol založený na princípe fonetického 
princípu spôsobu výučby čítania. Od 20. rokov 20. 
storočia sa ňou riadia aj slovenské učebné osnovy 
a znalosť tejto problematiky ho robí mentorom 
výučby v Gréckokatolíckej cirkvi, ktorá je známa už 
z čias Jána Amosa Komenského. 

V úvode ste uviedli, že bol aj novinárom.

Počas prvej svetovej vojny redigoval Podkarpatsz-
ky kalendar spolu s časopisom  Nase otecsesztvo. 
Texty boli písané v latinke. To zdôvodňuje tak, že 
mládež: „kotra vo skolyi magyarszkim bukvö ucsit-
sja, i tömi bukvami i piset“ a pre starších: „lypse 
csitajut magyarszkimi bukvö, ja ruszki“. Po roku 
1918 bol redaktorom časopisu Cerkov i škola (1919 – 
1924) a Russkaja molodež (1920 – 1921). 

Kedy zomrel a aký odkaz v jeho práci vidíte aj 
pre súčasnú Gréckokatolícku cirkev?

Titulárny kanonik (1917), kanonik Prešovkej 
epachie (1926) Ján Kizák zomrel nečakane vo veku 
73 rokov (1929). Vo svojej spisbe bol „dôstojným 
dedičom Pavloviča a Duchnoviča“. A ako vnímam 
jeho odkaz? Inšpirovalo ma jeho nadšenie pre 
liturgický spev, kultivovanosť, jeho znalosť. Totiž 
melódia v sebe nosí liturgický text, a predsa viera je 
z počúvania a z hlásania.

Interiér kaplnky 
v pôvodnom 
Gréckokatolíckom 
gymnáziu (dnes 
Gréckokatolícka 
teologická fakulta) 
v Prešove v roku 1943

ViEtE, ŽE... 
Biskup Štefan Novák sa 
nestotožnil so vznikom 
Československej re-
publiky (1918) a odišiel 
do Budapešti. Preto 
sa začalo písať najmä 
v maďarských periodi-
kách o novom kandi-
dátovi na prešovského 
biskupa. Novinári začali 
uvádzať svoje špeku-
lácie. Okrem Mikuláša 
Russnáka, Mikuláša 
Beskyda a Michala Še-
metkovského bol medzi 
nimi uvedený aj kanonik 
Ivan Kizák. V roku 1913 
ovdovel, a preto sa stal 
potenciálnym kandidá-
tom na post biskupa.  
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Ikona Bohorodičky Glykofilussy (Sladký 
bozk) je jednou z najväčších cennos-
tí monastiera Filoteu (gr. Ιερά Μονή 
Φιλοθέου, Jerá Moné Filotéu) na svätej 
hore Atos. Preslávila sa v prvej polovi-
ci 9. storočia, v období panovania cisára 
Teofila (829 – 842), ktorý bol ikonoborec-
kým imperátorom (odporcom úcty k sv. 
ikonám). S touto divotvornou ikonou sa 
spája nasledujúca história.

Jeden z blízkych patricijov cisára Teofila 
menom Simeon stál na strane cisára v ne-
návisti voči ikonám a ikonodulom. Bol 
ženatý s manželkou Viktóriou – zbožnou 
a cnostnou tajnou kresťankou, ktorá 
vo svojej izbe ukrývala ikonu Presvätej 
Bohorodičky nazývanú Glykofilussa 
(po gr. Γλυκοφιλούσα, Sladký bozk), pred 
ktorou sa vrúcne modlila. Istého dňa 
manžel v strachu, žeby v ich dome našli 
ikonu a on bol obvinený z úcty voči iko-

nám, poprosil svoju manželku Viktóriu, 
aby mu dala ikonu Bohorodičky, ktorú za-
mýšľal spáliť, aby sa takto zbavil dôkazov. 
Manželka v snahe uchrániť ikonu pred 
rukami ikonoborcov ju priniesla k brehu 
mora, kde ju s úctou položila na vodu 
a odovzdala vo viere do Božích rúk. 
Po nejakom čase ikona zázračným spô-
sobom priplávala k brehom svätej hory 
Atos, k prístavu patriacemu monastieru 
Filoteu. Igumen a bratia prijali ikonu 
s veľkou radosťou a s úctou ju preniesli 
do hlavnej cerkvi monastiera (chrámu 
zasväteného sviatku Zvestovania Presvä-
tej Bohorodičke). Na brehu, ku ktorému 
ikona priplávala, vytrysklo žriedlo, ktoré 
dostalo pomenovanie Hagiazma. Od toho 
času sa na pamiatku tejto udalosti 
každoročne v pondelok paschálneho 
týždňa koná veľkolepá procesia s ikonou 
z monastiera do Hagiazmy. 

IKONA  
BOHOrOdiČKY  
GLYKOFILUSSY 
» Milan GÁBOR

S históriou divotvornej ikony Bohoro-
dičky Glykofilussy sa spájajú aj zázraky, 
z ktorých je namieste spomenúť aspoň 
tieto tri. V čase, keď monastier spravo-
vali Srbi, sa vo Svetlý pondelok konala 
tradičná procesia s ikonou z monastiera 
do Hagiazmy, počas ktorej niektorí bratia 
prejavili navonok svoju paschálnu radosť 
dosť hlučným spôsobom. Keď sa už mali 
mnísi vrátiť späť do monastiera, ukázalo 
sa, že ikonu nemožno zobrať z miesta so 
sebou, čo trvalo viac ako tri dni. Bratia si 
uznali svoj hriech, činili pokánie a v mod-
litbách sa obrátili k Bohorodičke prosiac 
ju o odpustenie za svoje nevhodné správa-
nie. Až potom dovolila Božia Matka, aby 
jej divotvornú ikonu v sprievode odniesli 
späť do monastiera.

Druhý zázrak sa spája s rokom 1801, keď 
istý pútnik, ktorý v tom čase žil v mo-
nastieri Filoteu, spáchal svätokrádež 
– zobral z divotvornej ikony Bohoro-
dičky zlaté ozdoby. Nikým nestrážený 
a nevidený sa rýchlo ponáhľal k prístavu 
monastiera, kde nasadol na loď a vyplával 
na more. Nevzdialil sa však príliš ďaleko, 
pretože zrazu loď zastala a nie a nie sa 
pohnúť. V tom čase mnísi v monastieri 
Filoteu spozorovali krádež, a tak roz-
poslali bratov na všetky strany, aby našli 
zlodeja. Jeden z nich došiel do prístavu 
monastiera Ivirion a spozoroval na mori, 
neďaleko od brehu kotviacu loď. Keď sa 
k nej mních doplavil, objavil na nej zlo-
deja, ktorý si priznal svoj hriech a uvedo-
miac si príčinu svojho nedobrovoľného, 
ale zázračného zakotvenia dobrovoľne 
odovzdal mníchovi všetky ukradnuté 
zlaté ozdoby z ikony. Následne sa loď 
bez problémov pohla a zlodej – pútnik, 
pokračoval vo svojej plavbe.

(dokončenie v budúcom čísle)
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SPONtÁNNa  
ALEBO TRADIČNÁ

Je modlitba vlastnými slovami lepšia 
alebo hodnotnejšia ako odriekanie 
naučených modlitieb, alebo čítanie 
napísaných modlitieb? Alebo je to 
naopak? 

Na prvý pohľad sa môže zdať, že 
spontánna modlitba vlastnými slovami 
je úprimnejšia. Vyjadrujeme v nej 
svoje vlastné, aktuálne pocity a po-
treby pred Pánom. Čo na srdci, to 
na jazyku. A to je veľmi dôležité. Ale 
pre subjektivizmus ľahko môžeme pri 
spontánnej modlitbe ostať ochudob-
není o rozmanitosť modlitby a – čo je 
horšie – môžeme modlitbu znížiť len 
na emocionálnu úroveň. Tak sa môže 
stať, že aj dlhšie obdobie zabúdame 
Boha v modlitbe chváliť, lebo teraz 
prežívame nejaké potreby a chceme 
ho spontánne o niečo prosiť. Jej skryté 
nebezpečenstvo je aj v určitej forme 
pýchy, ktorej môže človek podľahnúť 
v pocite, že je takpovediac zrelý, sebes-
tačný a samostatný a nie je odkázaný 
na nejaké „napísané modlitbičky“. 
Táto pýcha sa môže v človeku nená-
padne uhniezdiť natoľko, že pohŕda 
tradičnými modlitbami a ľuďmi, ktorí 
sa ich modlia, a pokladá ich za menej 
duchovných.

V prospech odriekania tradičných 
modlitieb zas stojí argument, že je to 
modlitba overená obsahom. Teda že je 
obsahovo správna, vyjadrujúca Cirkvou 
overené formulácie. Ale tu hrozí, že bez-
ducho „odrozprávame“ modlitbu, ktorú 
už aj o polnoci vieme naspamäť, alebo 
podobne „odčítame“ nejakú napísanú 
modlitbu, ale jej hlboký, duchovný ob-
sah nám pritom ujde. Myseľ nám ľahšie 
„ubzikne“ a ostávame bez duchovné-
ho úžitku. Po chvíli modlitby napr. 
ruženca alebo liturgie sa nám môže 
stať, že precitneme a uvedomíme si, že 

sme v myšlienkach boli niekde celkom 
mimo, hoci sme odriekali známe mod-
litby. Akoby bolo ťažké z jej hodnotného 
a overeného obsahu vyťažiť maximum. 
Jej nebezpečenstvom je, že môže viesť 
človeka k určitej laxnosti, povrchnosti 
a duchovnej lenivosti. Človek totiž 
ľahko podľahne falošnej spokojnosti 
so svojím modlitebným životom práve 
na základe toho, že sa síce pomodlil, 
ale uniká mu, že sa vlastne nemodlil 
srdcom, iba perami. Formálne.

Ako to už býva, odpoveďou na otázku, 
ktorý z týchto dvoch spôsobov modlit-
by je lepší, tkvie vo vyváženosti oboch. 

Modlitba nie je len aktivita našich úst. 
Či už ide o tradičnú, alebo spontánnu 
modlitbu, vždy by malo ísť o vyjadrenie 
vnútorného postoja, a teda o zapojenie 
mysle. V prípade spontánnej modlitby 
vyjadrujeme svoje aktuálne myšlien-
ky, a tak formulujeme prosby, chvály, 
vďaky a pod. Pri odriekaní alebo čítaní 
tradičných modlitieb je cesta opač-
ná. Ide v nej o to, aby sme si mysľou 
uvedomili, čo hovoríme, a takpovediac 
„priložili“ k tomu srdce. Teda dostali sa 
do súladu s vyznanou modlitbou. 

A je to práve vyvážené striedanie oboch 
spôsobov modlitby, ktoré prináša 
do nášho modlitebného života akúsi 
modlitebnú komplexnosť.

Oba spôsoby sa vzájomne ovplyvňujú. 
Pravidelné praktizovanie spontánnej 
modlitby dáva nášmu modlitebnému 
životu  pružnosť a zapojenie emócií 
a vďaka tejto skúsenosti sa prirodze-
ne snažíme vniesť tieto aspekty aj 
do tradičných modlitieb. A pravidelné 
odriekanie tradičných modlitieb zase 
cibrí nášho ducha v zapojení mysle 
a chráni nás pred pýchou a pomýlenos-
ťou. (František Sochovič)

MÁME SVOJU 
OBRADOVÚ 
TRADÍCIU?
Slovo tradícia je odvodené od latinské-
ho slovesa tradere, čo znamená vydať 
niekomu, odovzdať. Tradícia je teda to, 
čo nám bolo odovzdané v minulosti, a to 
ústne, písomne alebo vo forme archi-
tektúry, určitého štýlu či spôsobu a čo 
sa nám napriek dlhovekosti zachovalo 
dodnes. Je to teda vzácny dar a záväzok. 
Dar preto, lebo vlastníme niečo historicky 
cenné, a záväzok preto, lebo sme takisto 
ohnivkami v jednej veľkej reťazi prijíma-
teľov a odovzdávateľov. Reťaz má teda 
pokračovať. Inštrukcia na aplikáciu boho-
služobných predpisov hovorí (bod 17), že 
„dedičstvo viery sa prijíma skrze Tradíciu, 
ktorá mu zaručuje kontinuitu a autentic-
kosť cez veky od najstarších čias a často až 
od svedectva apoštolov“. Táto Tradícia je 
prijímaná s otvoreným srdcom, strážená, 
odovzdávaná, vyučovaná, potvrdená 
a osvetlená Svätým Duchom. 

Samozrejme, nie všetko, čo pochádza 
z minulosti, možno pokladať za tradíciu. 
Tradícia musí byť zdravá. To sa týka aj 
obradovej tradície. Preto prvá povin-
nosť každej východnej bohoslužobnej 
obnovy – pokračuje inštrukcia – je objaviť 
naozajstnú vernosť vlastným bohoslužob-
ným tradíciám, využijúc ich bohatstvo 
a odstrániac to, čo by pozmenilo ich 
autentickosť. Na to je potrebný dôklad-
ný teologický, historický a pastorálny 
výskum. A ktorá je tá naša obradová 
tradícia? Máme vôbec nejakú? Áno, iste. 
Náš obrad zvykneme nazývať byzantsko-
slovanský. Je byzantský, ale nie celkom 
grécky. Je slovanský, ale nie ruský. I o tom 
chceme písať na týchto stránkach. (Marko 
Durlák)

freepik.com

Baldachýn v D
avidove  I   M

ária Žarnayová
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a tak sa v roku 1956 mohol presťahovať 
do Nitry a v roku 1962 do Košíc. V roku 
1968 sa nevrátil do pastorácie, ale 
našiel si prácu vo Východoslovenskom 
múzeu. Pomáhal, kde bolo treba, čo sa 
mu stalo osudným, a bol z tejto práce 
prepustený. Vrátil sa teda do predošlého 
zamestnania, kde pôsobil až do odcho-
du na dôchodok. Krátko predtým mu 
náhle zomrela manželka. Ako dôchodca 
od roku 1990 do roku 1996 spravoval 
farnosť Podhoroď. Zomrel 21. decembra 
2004 v Stretávke, kde ho 27. decembra 
2004 pochoval vtedajší protosynkel 
Vladimír Tomko. (Juraj Gradoš)

Otec Vincent Naď sa narodil 17. augusta 1922 v Storožnici na dneš-
nom Zakarpatí. Po štúdiách v rodisku pokračoval v Užhorode. 
Spolu s Ivanom Ljavincom dokončil teologické štúdiá vo Viedni. 
V Rakúsku výraznou mierou vďaka schopnosti dorozumieť sa 
s ruskými vojakmi pomohol zachrániť kláštorný majetok a veľkú 
knižnicu pred vydrancovaním. Odtiaľ sa vrátil do Prešova. Po sobáši 
s učiteľkou Máriou Vološinovou ho 28. júla 1946 vladyka Gojdič 
vysvätil za kňaza a poslal na štúdiá do Bratislavy. Od jesene 1948 
začal vyučovať v novom gymnáziu v Kráľovskom Chlmci, odkiaľ ho 
po odovzdaní polročných vysvedčení v roku 1951 prepustili. Koncom 
roka sa aj on musel vysťahovať do Čiech. Tam si popri práci dokončil 
štúdiá. Vďaka obetavosti a pracovitosti si vedel získať predstavených, 

V nasledujúcich číslach Slova chceme 
našich čitateľov zoznámiť s mimoriad-
ne zaujímavou postavou byzantského 
stredoveku – Mikulášom Kabasilasom 
a s jeho dielom Život v Kristovi. Naro-
dil sa v Solúne pravdepodobne v roku 
1322. Bolo to obdobie zápasu o cisársky 
trón v Carihrade. A keďže carihradský 
patriarcha mal blízko k cisárskemu dvoru 
– a nemohlo to byť ináč – zápas o to, kto 
bude cisárom sa prenášal aj do sporu o to, 
kto má byť patriarchom. Kabasilas bol 
už ako mladý chlapec svedkom týchto 
mocenských zápasov a intríg, keďže už 
ako dvanásťročný prišiel do vtedajšieho 
hlavného mesta ríše, aby v ňom nado-
budol vzdelanie v oblasti astronómie, 
filozofie, práva, teológie, no predovšet-

kým Svätého písma 
a cirkevných otcov. 
V tom čase sedel 
na cisárskom tróne 
Ján V. Paleológ, 
za ktorého – pretože 
bol maloletý – vládla 
jeho matka, cisárov-
ná Anna Savojská. 
Proti tejto vláde 
stál ako oponent 

Ján Kantakuzen, ktorý by sa rád videl 
na tróne. Tieto zápasy mocne vnímal 
aj carihradský patriarcha, lebo sa ho 
bytostne dotýkali. Na cisárovej strane 
stál oficiálny patriarcha Ján Kalekas, kým 
cisárovho oponenta Kantakuzena podpo-
roval Gregor Palamas. 

Kantakuzenovej strane sa podarilo získať 
na istý čas vládu v Solúne a v roku 1345 aj 
v Carihrade. Kabasilas ako výborný rečník 
mal za úlohu presvedčiť Solúnčanov, 
aby akceptovali Palamasa ako metropo-
litu a zároveň aby sa mesto podriadilo 
novému cisárovi Jánovi Kantakuzenovi. 
Kabasilasova misia však bola neúspeš-
ná. Neprijatý Gregor Palamas sa utiahol 
na mníšsku horu Atos, kam ho Kabasilas 

nasledoval. V roku 1353, po zosadení 
carihradského patriarchu Kalixta, bol Ka-
basilas jedným z kandidátov na carihrad-
ský stolec, hoci bol iba laikom. Nebol 
však zvolený. Oficiálna politická kariéra 
Mikuláša Kabasilasa sa zakončila v roku 
1354, keď bol Ján Kantakuzen nútený 
abdikovať z cisárskeho trónu. Posledná 
zmienka o ňom je známa z roku 1391. 

V diele Život v Kristovi sa Kabasilas snaží 
podať syntézu chápania sviatostí, ktoré 
Cirkev udeľuje, zvlášť tých iniciačných, 
verný kresťanskej tradícii, čerpajúc 
z takých prameňov, akými sú Bazil Veľký, 
Pseudo-Dionýz a Maxim Vyznávač. 
Sviatosti – alebo ako je zvykom volať ich 
na Východe – sväté tajomstvá sú podľa 
Kabasilasa niečím, bez čoho nemožno 
mať svetlo. Prostredníctvom svätých ta-
jomstiev sťaby cez okná vstupuje do tohto 
temného sveta slnko spravodlivosti – 
Kristus, dáva zomrieť svetskému životu 
a umožňuje, aby vzklíčil nadprirodzený 
život. Skrze sviatosti jas budúceho života 
už teraz vstupuje do duše a prebýva v nej. 
Sviatosti sú jedinou cestou, ktorá vedie 
z tohto vyhnanstva do neba. (Marko 
Durlák)

VINCENT NAĎ (1922 – 2004)

MIKULÁŠ  
KABASILAS,  
BYZANTSKÝ TEOLÓG  
A MYSTIK
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ÚSMEV  
aKO dar
» Miroslav HAMARČÁK

Čo ti napadá ako prvé pri počutí tohto 
sloganu? Pod týmto heslom si nejeden 
z nás predstaví organizáciu na pomoc 
deťom v núdzi. Nesie pravdivý a vý-
stižný názov. Pomáha, a preto vytvára 
nefalšovanú radosť. Čo ešte? Možnože si 
v tejto chvíli hovoríš: „No veľa úsmevov 
sa za poslednú – covidovú dobu nedalo 
vidieť.” Už si ani nepamätám, kedy som 
dostal takýto dar. Je vôbec ešte úsmev 
darom?

Ani neviem, kde a ako začať, no chcel by 
som vám vyrozprávať príbeh obyčajného 
muža, ktorý sa stal otcom neobyčajné-

ho dieťaťa. Som gréckokatolícky kňaz. 
Momentálne pôsobím už štvrtý rok ako 
kaplán vo farnosti Čirč. Na cestu kňazstva 
som pred troma rokmi vykročil s najúžas-
nejšou ženou na svete – manželkou Mári-
ou. Po roku spoločného života v malebnej 
dedinke na severovýchode Slovenska nám 
Pán požehnal na tehotenskom teste „dve 
čiarky“. Zaplavila nás neuveriteľná radosť. 
Konečne. Správa, ktorú sme si nemohli 
a nechceli nechať len pre seba. Budeme 
mať dieťatko. Ako plynul čas, radosť v nás 
rástla. Ďakovali sme Bohu každý deň. 
Modlili sme sa a žehnali novému životu. 
Prvá poradňa, prvé testy, všetko v sto-

percentnom poriadku. Rozmýšľali sme 
nad pohlavím. Nad kočiarom a všetkými 
rodičovskými povinnosťami, do ktorých 
o malú chvíľu vstúpime. Ale zrazu, z čista 
jasna, vstúpila do nášho života obava. 
Nevznikla sama od seba. Jej pôvodcom 
sa stal morfologický ultrazvuk. Doteraz 
si pamätám každý okamih. Moment, keď 
sa v očiach lekára zrazu objavil strach. 
„Kratšie stehenné kosti, hraničná nosová 
kosť, zväčšené obličkové panvičky…” „Pán 
Hamarčák, zatiaľ nevieme nič bližšie 
povedať ani potvrdiť, no sú to faktory, 
ktorým sa treba intenzívnejšie venovať. 
Odporúčam vám navštíviť odborníka 
v Košiciach.” Ten merania morfologické-
ho ultrazvuku potvrdil a na pomyselný 
stôl možnosti položil diagnózu – Down. 
Začal sa nekonečný maratón štúdia. Čo je 
to vlastne tá trizómia? Ako vzniká? Kto je 
na vine? Aké závažné komplikácie môže 
táto diagnóza priniesť? V ten deň sa neza-
čal len študijný maratón, ale i modliteb-
ný. „Pane, veď som tvoj kňaz, verím v to, 
že si veľký Boh, že konáš zázraky. Osláv 
sa. Nedopusť…” Hodiny a hodiny modli-
tieb, až prišiel deň D. Akútna a predčasná 
sekcia v popradskej nemocnici. „Noooo, 
gratulujeme vám, ste otec. Maličká ťažko 
dýcha, chcete ju vidieť?” V okamihu 
som stál nad ňou. Malou bojovníčkou. 
Nad novým životom. Mojou dcérou. 
Na tu chvíľu nikdy nezabudnem. Zrazu 
som uvidel dieťa, malého človeka, ktoré 
nemalo nikoho, len nás. Moje srdce bolo 
roztrasené strachom vidiac niektoré zna-
ky a roztopené láskou zároveň. „Musíš byť 
silný”, hovoril som si, „veriť na zázrak.” 

Po prevezení manželky na pooperačnú 
izbu a malej na jednotku intenzívnej 
starostlivosti som rozmýšľal, čo povedať 
svetu. 

„Ahoj, volám sa Majka. Narodila som sa 
dnes – 09.09.2020 o 14:45. Vážim 2 320 g 
a som dlhá 46 cm. Narodila som sa 
trošku skôr, a preto vás všetkých prosím 
o modlitbičky. Mamička Mária Majka Ha-
marčáková je v poriadku,“ stálo v mojom 
facebookovom statuse. 

Majke predsa nič nie je. Nemôže byť. 
Nikto mi nič nepovedal, ako sa ľudovo 
povie, „natvrdo”. Určite sa mi tie znaky len 
zdali. Veď deti vyzerajú tesne po pôrode 
všelijako. Modlil som sa a plakal, a radoval 
sa, a strachoval. Nikdy som nezažil takú 
zmes pocitov. Ako plynuli dni, spoločne 
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s manželkou sme si uvedomovali, že sa 
niečo zmenilo. Že je niečo inak. Vlast-
ne všetko bolo inak. Už sme neboli len 
dvaja. Na svete žije naše dieťa. K titulu 
duchovný otec mi pribudol ďalší. Otec 
malej Majky. 

Veľmi často som v tie dni siahal 
po knihe kníh – Biblii. Chcel som 
nájsť odpovede na mnohé otázky. 
Túžil som v tom celom vidieť svojho 
Boha, až som narazil na jednu knihu. 
Knihu Jób. Je o mužovi, ktorý kráčal 
s Bohom a bol veľmi skúšaný. Veľa si 
vytrpel. Prišiel o všetko. O obrovský 
majetok, deti, ženu, dokonca o svoje 
zdravie. Ale napriek všetkým útrapám 
ostal verný Pánovi. Hovoril: „Azda 
máme len dobré brať od Pána, a zlé 
prijať by sme nemali?” (Jób 2, 10) 
V takomto nastavení som sa snažil žiť 
aj ja. Takto sa modliť. 

O niekoľko dní prišiel ten moment. 
Chvíľa, ktorej sme sa nevedeli dočkať. 

Ide o najčastejšiu genetickú poruchu intelektuálneho 
zaostávania jedinca, pri ktorej dochádza k náhodnému 
zmnoženiu genetického materiálu 21. chromozómu. Jadro 
zdravej bunky človeka obsahuje 46 chromozómov uspo-
riadaných v pároch – 23 pochádza od otca a 23 od matky. 
Pri rozmnožovaní vznikne vzájomnou kombináciou 
materských a  otcovských chromozómov zárodok, ktorý 
má opäť 46 chromozómov. Počas rýchleho vývoja a inten-
zívneho delenia buniek v prvých fázach vývinu však môže 
dôjsť k náhodnej chybe delenia a vytvorí sa nadbytočná 
kópia jedného z chromozómov – na chromozóme 21 tak 
vzniknú namiesto dvoch tri chromozómy, teda trizómia 
(„strojenie“), ktorá je podstatou Downovho syndrómu. 
Táto anomália vzniká náhodne, spontánne a nedá sa 
predvídať. Nejde o genetickú chybu zdedenú po pred-
koch, jej vznik nespôsobuje alkohol, nikotín, drogy, nie je 
závislý od zdravotného stavu matky ani od kvality stravy 
či spôsobu jej života počas tehotenstva.

Downov syndróm sa vyskytuje vo všetkých etnických 
skupinách a o fakte, že nejde o novodobý fenomén, svedčí 
zápis z Nemecka, kde bola zaznamenaná existencia osoby 
s týmto znevýhodnením datovaná už do roku 1515. Syn-
dróm dostal pomenovanie po britskom lekárovi Johnovi 
Langdonovi Downovi, ktorý v roku 1866 publikoval vedec-
kú štúdiu, v ktorej opísal charakteristické vonkajšie znaky 
sprevádzajúce mentálnu retardáciu.

Hoci syndróm spôsobuje špecifické fenotypové črty, ako 
je nízky svalový tonus, nízka postava, šikmé očné štrbiny, 
široký krk, veľká medzera medzi palcom na nohe a os-
tatnými prstami či biele čiarky na okrajoch dúhovky (tzv. 
Brushfieldove škvrny), títo ľudia sú rovnako ako všetci d
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GAUDETE ET EXSULTATE 
APOŠTOLSKÁ EXHORTÁCIA 
SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA 
O POVOLANÍ K SVÄTOSTI 
V SÚČASNOM SVETE

Exhortácia Gau-
dete et exsulta-
te – Radujte sa 
a jasajte bola zve-
rejnená roku 2018 
a Svätý Otec v nej 
predstavuje svä-
tosť ako jedinečné 
osobné povola-
nie od Boha pre 
každého človeka 
v akomkoľvek 
stave a povolaní. V doznievajúcom Roku 
rodiny nájdeme v texte pápeža Františka 
zaujímavé podnety na každodenný život, 
preto túto publikáciu vydal Spolok sväté-
ho Vojtecha v roku 2022 znovu. „Mojím 
skromným cieľom je, aby znovu, ešte raz 
zaznelo povolanie k svätosti,“ píše v úvode 
Svätý Otec. (Martina Jokelová Ťuchová)

ŽIVOTNÁ TREFA (2022)

Stanley (Adam Sandler) je basketbalovým 
skautom, ktorý lieta po svete a hľadá nové 
talenty. Cíti sa však nedocenený a túži 
byť asistentom trénera, aby mohol tráviť 
viac času s rodinou. Keď však objaví novú 
nádejnú hviezdu v Španielsku, jeho život 
nadobúda nový zmysel. Po tom, ako mu 
jeho klub nedá súhlas priviesť nádejného 
Boa Cruza do Spojených štátov na draft, 
rozhodne sa priviesť ho na vlastnú päsť. 
A tak sa začína pár týždňov driny, keď 
sa Stan snaží na vlastné náklady pomôcť 
Boovi presadiť sa a pripraviť ho na draft. 
Príjemná komediálno-športová dráma, 
ktorá ukazuje pozadie profesionálneho 
športu a zaoberá sa znovuobjavením 
životného elánu. (Slavomír Gereg ml.)

„Už len prepúšťacia správa a ideme do-
mov,” zaznelo z úst manželky. Do Pop-
radu som priletel ako víchor. Nevedel 
som sa dočkať. Svoju dcéru som videl 
od pôrodu pred vyše mesiacom iba raz. 
Nedalo sa pre opatrenia. Nastala dlho 
očakávaná chvíľa, brány oddelenia sa 
otvorili a v nich stáli moje dve životné 
lásky. Prvé zvítanie, pohľady, cesta 
domov. Všetko bolo iné, nové. 

Prešlo niekoľko dní a ako-tak sme sa 
zabývali. Vtom sa to stalo. Moja dcéra 
sa na mňa prvýkrát usmiala. Vtedy som 
to pochopil. Pochopil som, aký som bol 
hlúpy. Modlieval som sa touto vetou: 
„Azda máme len dobré brať od Pána, 
a zlé prijať by sme nemali?” Uveril som 
klamstvu. Klamstvu, že moja dcéra je 
niečo, čo musím v živote prijať, že to už 
inak nebude, že je takým zlom, kto-
rým ma chce Boh, podobne ako Jóba, 
preskúšať. 

Milý čitateľ/-ka, ak si to dočítal až 
k týmto riadkom, chcem ti dnes svedčiť 
na svojej skúsenosti, na svojom živote, 
že diabol je ten najväčší klamár. Neštíti 
sa prekrútiť nič, dokonca ani Božie 
slovo. 

Majkin úsmev sa stal pre mňa momen-
tom zlomu. Momentom, v ktorom som 
v nej prestal vidieť prekliatie a uvidel 
v nej ten najväčší Boží dar. Jej úsmev bol, 
je a bude pre mňa tým najkrajším darom. 
Možno nepochopiteľne, možno šialene, 
no len pre tých, ktorí to nezažili. Aj ja 
som v tom niekedy videl prekliatie, no 
teraz niečo, čo by som nikdy nevymenil.

Síce sme liturgicky už veľmi ďaleko 
od Veľkej noci, keď sa Ježišov kríž ako 
historicky najväčšie prekliatie stáva tým 
najväčším darom pre svet, no práve dnes 
sme všetci znova pozvaní, bez ohľadu 
na okolnosti, objať svoje kríže. Nech by 
boli akokoľvek veľké a ťažké, vedzme, že 
ich nikdy nenesieme sami.

zdraví ľudia jedineční, majú vlastnú genetickú výbavu, a teda aj vlastnú ori-
ginálnu povahu. Aj keď majú intelektové znevýhodnenie na úrovni ľahkého 
až stredného pásma a IQ menej ako 60 bodov, väčšina z nich je vzdelávateľ-
ná. Majú dobrú pamäť a veľmi dobre vyvinuté adaptívne správanie, dokážu 
sa nadpriemerne prispôsobiť svojmu okoliu a majú jedinečnú schopnosť 
napodobňovania, ktorú možno využiť pri ich vzdelávaní aj v rámci ich 
celoživotného rozvoja.

Básnik Milan Rúfus, sám otec dcéry s Downovým syndrómom, nazval tých-
to ľudí Božími deťmi pre ich čistý charakter. Títo ľudia sú spravidla veľmi 
emotívni, spoločenskí, empatickí, pravdovravní, nepoznajú závisť ani ne-
vraživosť. Milujú umenie a tanec a neraz sa doň spontánne zapájajú. U ľudí 
s Downovým syndrómom možno stavať na ich výbornej zrakovej percepcii 
a nadpriemernej pamäti, môžu sa preto uplatniť napríklad ako pomocníci 
v knižnici, ale aj ako administratívni pracovníci, záhradníci, sanitári, čašní-
ci, môžu pomáhať v kuchyni alebo v centrách sociálnych služieb.

V decembri 2011 bol 21. marec na základe rozhodnutia Valného zhromaž-
denia Organizácie spojených národov s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti 
o tomto syndróme vyhlásený za Svetový deň Downovho syndrómu. Dátum 
bol zvolený symbolicky (21. 3. – trizómia na chromozóme 21) a jeho von-
kajšou demonštráciou je tzv. ponožková výzva, keď si ľudia po celom svete 
na znak podpory ľudí s Downovým syndrómom a ich práva využívať všetky 
možnosti a príležitosti dostupné iným ľuďom obúvajú rozdielne ponožky. 
Rozdielnosť ich farieb, tvarov či veľkosti má symbolizovať odlišnosť, ale 
zároveň rovnocennosť a užitočnosť týchto ľudí pre spoločnosť a svet.

V prvom rade však potrebujú bezpodmienečné prijatie rodičov, čo najlep-
šie vystihujú slová matky dieťaťa s týmto znevýhodnením: „Prijať dieťa 
s Downovým syndrómom nielen do rodiny, ale najmä do svojho najvnútor-
nejšieho vnútra je namáhavý proces. Ak však rodič túto ponuku vnútorne 
prijme, stotožní sa s ňou a dá sa viesť svojím dieťaťom, naplní seba aj svoju 
rodinu úžasným, tichým šťastím.“ (Adriana Matoľáková)

APOŠTOLSKÁ EXHORTÁCIA 
SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA

GAUDETE ET EXSULTATE
O povolaní k svätosti v súčasnom svete

 102E D Í C I A  P Á P E Ž S K É  D O K U M E N T Y

Odporúčaná cena , 0 €
Členovia SSV ,  €

15aNOtÁciE  I  SLOVO 

KN
IH

A
FI

LM



FaNtaSY
MODERNÁ ROZPRÁVKA NIELEN PRE DETI 
» Juraj RUSNÁK

Keď sa Luke Skywalker, jeden z hlavných hrdinov filmovej 
fantasy série o hviezdnych vojnách, po prvý raz stretne so 
slávnym rytierom rádu Jedi, generálom Obi-Wan Kenobim, 
obdivuje svetlomeč, ktorý mu Obi-Wan ukazuje, a pozorne 
počúva komentár, ktorým starý rytier vysvetľuje podstatu 
moci Jediov: „Sila je čosi, čo musí ovládať každý Jedi. Je to 
energetické pole vyžarované živými organizmami. Človek 
tušil jej existenciu aj predtým, ale po celé tisícročia si 
neuvedomil jej možnosti... Sila obklopuje všetko a každého 
z nás. Niektorí dokonca veria, že riadi aj naše činy.“

Fantasy sa dnes často charakterizuje ako 
text, ktorý spája fantazijné svety, imagi-
nárne kraje so skutkami bohov, anjelov, 
škriatkov, čarodejníkov, trpaslíkov a iných 
nadprirodzených bytostí, časovo umiest-
ňovaných do éry princov a princezien, ale 
aj do obdobia „meča a čarov“. Jednoduch-
šie by sme mohli povedať, že ide o moder-
nú rozprávka s mytologickými prvkami. 
Vo svete filmu, literatúry, komiksu je 
fantasy vyhľadávaná nielen deťmi, ale aj 
dospelými: mágia, tajomné sily, čarovné 

predmety aj dnes tvoria inventár, z kto-
rého vyrastá tradičný rozprávkový príbeh 
o boji dobra so zlom. Len namiesto udat-
ných princov stoja napríklad rytieri rádu 
Jedi a namiesto drakov vojaci Impéria. 
A tam, kde je v klasickej rozprávke Popol-
várov „meč samoseč“, tam je vo fantasy 
Lukov svetlomeč. Atraktivita fantasy 
spočíva aj v tom, že moderné technológie 
umožňujú vidieť fantastický svet ako 
veľké vizuálne dobrodružstvo: už pred 
viac než sto rokmi mohol divák filmovej 

fantasy vidieť let na Mesiac (ten sa neskôr 
stal skutočnosťou), potom aj cestovať 
za čarodejníkom do zázračnej krajiny 
Oz, prežiť dobrodružstvá s dievčaťom 
Alicou a ešte neskôr zachraňovať svet so 
Supermanom či Batmanom, alebo prežiť 
„nekonečný príbeh“ s Atrejom a lietajú-
cim psom Falcom. 

Producenti filmov rýchlo postrehli, že 
tento svet mýtov, zázrakov a fantastic-
kých schopností sa páči nielen deťom, 
a tak čoskoro začali vznikať aj fantasy 
filmy určené najmä dospelým, v ktorých 
sa fantasy spája nielen so sci-fi (ako 
už spomínané Hviezdne vojny), ale aj 
s komédiou (Krotitelia duchov), dobro-
družným filmom (Dobyvatelia stratenej 
archy), muzikálom (Mary Poppins) či 
dokonca s hororom (Janko a Marien-
ka: lovci čarodejníc). Záujem o fantasy 
sa rozšíril po celom svete a dnes sa 
o nej píše aj v odborných publikáciách 
– teoretici zvyčajne rozlišujú fantasy 
heroickú, utopickú a rozprávkovú, podľa 
toho, ktorá oblasť príbehov z populárnej 
kultúry v nej dominuje, resp. aké odkazy 
si ľudia do fantasy ukladajú. Napríklad 
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v sci-fi opere Hviezdne vojny sú vojaci 
totalitného Impéria odetí v bielych 
uniformách, ich vodca Darth Vader však 
v čiernej; protiklad čiernej a bielej farby 
tu symbolizuje nadradenie moci, zla 
a smrti, v iných kultúrach je tento proti-
klad nefunkčný (napr. v čínskej mytológii 
je biela farba pokladaná za farbu smrti, 
nešťastia a čierna za farbu cti). 

Je zaujímavé, koľko priestoru je vo fantasy 
venovaného opisom prostredia, v ktorom 
sa príbeh odohráva. Vesmír, jeden z naj-
dôležitejších priestorov príbehov fantasy, 
nie je predstavovaný ako tajomný, cudzí, 
nepreniknuteľný (ako v Kubrickovom 
filmovom epose 2001: Vesmírna odyssea), 
ale ako prirodzená dekorácia putovaní 
a súbojov hlavných hrdinov (dnes veľmi 
populárna filmová séria o hrdinoch 
s mimoriadnymi schopnosťami zvaných 
Avengers). Oblečenie, architektúra miest, 
zbrane –  to všetko v rozprávkovej fantasy 
často odkazuje na predchádzajúce skúse-
nosti čitateľa z populárnej kultúry: súboj 
dobra a zla je napríklad v komiksovej 
fantasy Barbar Conan predstavený pros-
tredníctvom protikladu symbolov vitálnej 
sily meča a moci smrti hada. Už viackrát 
spomínaní rytieri rádu Jedi z Hviezdnych 
vojen bojujú tak, ako nám to zachoval 
v západnej kultúre európsky stredovek 
– teda dôstojne, so zmyslom pre česť a, 
pochopiteľne, výlučne mečom (v tomto 
prípade laserovým). Klaustrofobický 
chlad cudzieho priestoru, ktorý vytrvalo 
vanie z útrob vesmírnej lode Nostromo 
z filmového fantasy hororu Votrelec, býva 
v rozprávkovej fantasy predstavený menej 
agresívne, hoci si uchováva svoju fun-
kciu – napríklad zobrazením ulíc mesta 
budúcnosti (Gotham City v komiksovej 
fantasy o Batmanovi alebo Sogo, v kto-
rom panuje pološialený minister Durand 
Durand z Barbarelly). Nadprirodzené 
postavy rozprávkovej fantasy hlavnému 

hrdinovi nielen škodia (najviac je ich 
v príbehoch o nezbedných gremlinoch 
z rovnomennej filmovej série; v komikse 
Krull je ich stelesnením vládca Čiernej 
pevnosti), zvyčajne mu aj pri jeho dob-
rodružstvách pomáhajú. V Nekonečnom 
príbehu sa podľa tohto manuálu objavuje 
dobrácky lietajúci maxipes Falco a v sci-fi 
opere Jediho návrat celý kmeň dobrosr-
dečných medvedíkov Ewokov.

Moderná rozprávka zvaná fantasy máva 
niekedy aj kultúrno-historické a filozo-
fické podložie: takto funguje oidipovský 
motív vo Hviezdnych vojnách i v Barba-
rovi Conanovi (obaja hlavní hrdinovia 
nepoznali rodičov; Luke Skywalker spoz-
náva, že jeho najúhlavnejším nepriateľom 
je jeho vlastný otec a Conana oslovuje 
diktátorský panovník Thulsa v závere 
príbehu ako svojho vlastného syna). 
Nakoniec, aj ostatne menovaná komik-
sová fantasy sa začína citátom známeho 
výroku F. Nietzcheho: „Čo ťa nezabije, to 
ťa posilní...“

Samozrejme, z toho, čo tu hovorím, 
potom vyplýva, že nie každá fantasy, 
ktorá beží v kine, na internete či v tele-
vízii, je preto pre deti vhodná. Nemusí 
to byť len tým, že v nej vidno aj fyzické 
násilie či erotiku (podľa príbehu o Alici 
v krajine zázrakov vznikol dokonca aj 
pornografický muzikál), ale, ako píšem 
vyššie, aj množstvom odkazov a citácií, 
ktoré môžu byť detskému používateľo-
vi médií nezrozumiteľné. Médiá často 
v záujme zisku na oddeľovanie sveta detí 
a dospelých veľmi nedbajú, rodičia by sa 
však do takéhoto procesu „urýchľovania“ 
zapájať nemali. Detský pohľad na svet nie 
je na ťarchu, skôr naopak – aj vo fantasy 
je veľa príkladov, ktoré to dokazujú: Elliot 
z filmového príbehu E. T. mimozemšťan 
sa fyzicky, ale najmä mentálne stretáva 
s návštevníkom z kozmu vďaka tomu, že 

je dieťa; Bastien z fantasy Nekonečný prí-
beh uverí, že to, čo číta, sa aj deje, a spolu 
s ostatnými postavami porazí Ničotu, 
a samoľúby novinár Phil Connors z „do-
speláckej“ fantasy Na Hromnice prekročí 
zakliatu klietku času v okamihu, keď sa 
vráti k hodnotám z detstva – k úprimnos-
ti, žičlivosti a hravosti. 

Príbeh o úspechu fenoménu zvaného 
fantasy tak môže byť aj príbehom o túž-
be ľudí vrátiť sa k hodnotám detstva, 
v ktorom sme držali palce Popolvárovi či 
Lukovi Skywalkerovi nie preto, lebo mali 
čarodejné veci, ale preto, lebo si zachovali 
odvahu postaviť sa zlu. A vlastne sme 
v tom okamihu boli na strane dobra aj my.

FANTAZIJA

 ǵ Fantázia, čiže obrazotvornosť, je schopnosť človeka 
predstavovať si také deje alebo obrazy v myšlienkach, 
ktoré sme nezažili alebo sa s nimi nestretli. Jej 
prameňom je však samotná realita. Túto schopnosť 
má na zemi iba človek. Vďaka nej si človek môže 
v hlave predstaviť to, čo neskôr vytvorí. A aj keď 
nejde o spomienky, často ich dopĺňa alebo pretvára, 
„dokresľuje“. Bez nej by človek nebol schopný 
predstaviť si budúcnosť ani nič naplánovať.
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MINIPROSBY DETÍ RODIČOMOD SYNA OD DCÉRY

Mami, nauč ma, že spoločná 
večera je posvätná. Každý musí 
byť prítomný a každý má právo 
byť vypočutý.

Mami, mysli na to, že len 
štrnásťročné dievča môže nájsť 
niečo atraktívne na štrnásťroč-
nom chlapcovi.

Mami, ukáž mi, ako si mám 
vyžiadať to, čo chcem. A ako 
potom prijať výsledok.

Oci, češ mi vlasy. Sám sa prek-
vapíš, ako dlho to budem chcieť.

Oci, uvedom si, že chlapci sú 
pre môj život nevyhnutní.

Oci, ak nejaký chlapec zastane 
pri našom dome a zatrúbi, 
aby som vyšla von, choď von 
aj ty a prehoď s ním pár slov. 
A vysvetli mu, že reagujem 
na zvonček pri dverách a nie 
na trúbenie auta.

» Mária NEMČÍKOVÁ

Ak sa jednotlivec, rodina či komunita 
dokážu napriek povinnostiam otvoriť pre 
druhých, prispeje to k psychickej pohode, 
ktorá prúdi z naplnenia vnútorného 
prázdna. Jeho symptómami sú psychic-
ká únava, depresia, vyhorenie, úzkosť 
a podobne.

Pocit vyčerpanosti a psychickej únavy 
je známy asi každému človeku. V práci 
alebo pri domácich povinnostiach vyko-
návame veľa a máme pocit, že musíme 
niekde načerpať. A tak rozmýšľame, ako 
si oddýchnuť, ako vypnúť.

Naše telo i duša potrebujú istú rovno-
váhu, o obe sa treba starať. Existuje 
rovnováha, ktorá je nesmierne dôležitá. 
A tá je hlboko zakorenená v kresťanskom 
hlavnom prikázaní: Miluj Boha... a blížne-
ho ako seba samého. To najpodstatnejšie 
je milovať Boha. Ja sa však zameriam 
na druhú časť tejto dobrej správy, ktorú 
sme dostali od nášho Pána.

Milovať seba znamená vnímať, čo naše telo 
i duša potrebujú, ako sa cítia – a dopriať 
si to. Zvolíme si napríklad duchovné po-
vzbudenie, šport, prechádzku v lese, kino, 
stretnutie s priateľmi, spánok, počítačovú 
hru. Je to veľmi užitočné v čase, keď sme 
prepracovaní, máme toho veľa a cítime, 
že nemáme silu. Zameriame sa na vlastné 
telo, dušu a akoby časti svojho ja pohla-
díme, zregenerujeme. Vtedy si napĺňame 
vnútro energiou na ďalšiu aktivitu.

Tu je namieste zdôrazniť, že psychická 
únava môže byť spôsobená aj neurologic-
kou či psychickou dispozíciou a ak pre-
rastá do väčších rozmerov, treba vyhľadať 
odbornú pomoc. 

Niekedy si to možno ani neuvedomuje-
me, ale naše vnútro potrebuje milovať 
blížneho. Ide najmä o čas, keď cítime 
vnútorné prázdno. To sa môže preklopiť 
do takých rozmerov, že začneme strácať 
chuť a silu robiť čokoľvek. Symptómy 

vnútorného prázdna a vnútornej únavy sú 
veľmi podobné. Ide o vyhorenie, dep-
resiu, úzkostné stavy... Je to ozaj veľmi 
zaujímavé, ako sme my ľudia stavaní. 

Prirodzene vtedy hľadáme, čo potrebu-
jeme, aby sme našli naplnenie. Pre-
ferovaným kritériom úspechu v našej 
spoločnosti je okamžitá emocionálna 
a fyzická úľava. To služba blížnemu 
alebo spoločnosti vo väčšine prípadoch 
neponúka v prvom rade. Ponúka najmä 
iné naplnenie, to, ktoré prichádza po vy-
konaní danej služby. Na to, aby sme cítili 
naplnenie, našou hlavnou motiváciou má 
byť blížny a nie my sami. Až na druhom 
mieste môžeme byť my. Veď keď nás nie-
čo baví, dokážeme to ponúknuť blížnemu 
s väčším entuziazmom.

Už napríklad svätý František Assiský tento 
psychický proces krásne vystihol vo svojej 
modlitbe. V prvom rade prosí Boha o to, 
aby viac miloval, ako by chcel byť milova-
ný, aby bol nástrojom pokoja, ako aby mu 
bol dopriaty pokoj, a pod. Ale nekončí pri 
vedomí služby ako výhradnej pomoci pre 
druhých. Pochopil aj to, že ak dávame, 
dostávame. A to aj po psychickej stránke 
naplnenia a liečenia sa z pocitov prázdna, 
vyhorenia, depresie. Samozrejme, nech-
cem sprofanizovať duchovnú silu a zmysel 
nezištnej lásky z pohľadu večnosti. Ale 
chcem poukázať na to, že tak, ako aj svätý 
František vedel prijímať efekt dobra zo 
svojej služby, je nutné, aby sme si aj my do-
volili prijímať psychickú silu, ktorú dostá-
vame zo svojej služby. Teda slúžiť nezištne, 
ale byť otvorený prijať to dobré, čo nám aj 
po psychickej stránke naša služba prináša. 

Ak pociťujeme nastupujúcu depresiu či 
vyhorenie, je dobré sa vnútorne skúmať, 
čo mi v živote chýba. Ponúkam zopár 

Oci, často mi pripomínaj, že aj 
ja som schopný zmeniť svet.

Oci, daj mi odmenu podľa veku 
a úlohy, ktorú som vyplnil. 
No na začiatok si uvedom, že 
budem chcieť viac.

Oci, uisti sa, že trávim čas so 
svojimi tetami, ujami... a sta-
rými rodičmi. Nemusím ich 
mať všetkých rád, ale takto si 
vypestujem lásku k rodine.

Mami, čím skôr sa naučím dodr-
žiavať pravidlá, tým jednoduch-
ší budem mať život. A ty tiež.

Mami, ak budeš po mne stále 
upratovať, nebude to dôkaz 
tvojej lásky, ale toho, ako s te-
bou viem dobre manipulovať.

Mami, mysli na to, že v ado-
lescencii môže byť pre mňa 
dôležitejšie povedať, že mám 
dievča, ako samo dievča.

SLUŽBA BLÍŽNEMU 
a PSYcHiKa

pixabay.com
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VEĎ JE LEN 
NA MATERSKEJ
To, že sa žena stane matkou, jej do života 
prinesie mnohé nepoznané veci. I nezmy-
selné nálepkovanie. Častým naratívom je: 
Veď nepracuje, je len doma, tak na čo sa 
sťažuje...

Starať sa o dieťa znamená zabezpečiť mu 
nielen zdravé a podnetné prostredie, ale 
svojím správaním a prístupom formovať 
novú bytosť, hoci je momentálne len 
na začiatku svojej životnej cesty. A na to 
treba energiu. Iba samotná základná 
starostlivosť ako kŕmenie, prebaľovanie 
a prezliekanie zaberá dosť času. A čo iné 
aktivity zamerané na duchovný rozvoj 
dieťaťa? Navyše, ak má dieťatko ešte 
problém zaspať a treba ho uspávať? Čo 
ak je plačlivé, rozrušené, idú mu zúbky či 
nemá svoj deň a potrebuje takmer neustá-
lu fyzickú prítomnosť mamy? Toto je len 
výpočet malej časti činností, ktoré mama 
urobí počas dňa. A aj toto si vyžaduje dosť 
fyzickej či psychickej práce, pretože dieťa 
nie je samostatné a treba sa oň postarať. 
Minimálne k nemu bežať, ak plače. 

Navyše, žena by sa o dieťa nemala starať 
len sama. Starostlivosť o deti a ich matky 
je našou celospoločenskou povinnosťou. 
Starať sa však treba o nich, nie do nich. To 
znamená, že sa môžeme ponúknuť dieťa 
pokočíkovať, na chvíľu zabaviť, priniesť 
čosi dobré pod zub, niečo za ne vybaviť... 
Matky si zaslúžia úctu každý deň. Sú 
totiž matkami sedem dní a nocí v týždni. 
Neustále. A my o miere náročnosti ich 
materstva nemusíme vôbec tušiť. 

Stretla som sa so ženami, ktoré sa 
do troch rokov venovali starostlivosti 
o dieťa či mali aj zamestnanie, no ešte 
som nestretla ženu, ktorá by nepracovala. 
(Renáta Dulinová Bzdilová)

otázok na zamyslenie: Som vyčerpaný 
z prepracovanosti? Robím niečo nezištne 
pre spoločnosť, pre blížneho? Alebo sa 
zameriavam výhradne na to, ako sa cítim 
a ako z toho von?

Služba blížnemu sa síce ľahko chápe, ale 
ťažko realizuje v čase, keď pociťujeme 
psychickú únavu. Je to podobné, ako keď 
nám ochabnú svaly. Vtedy nemáme silu sa 
postaviť a cvičiť. Ale veľmi dobre vieme, 
že to je jediný spôsob, ako sa cítiť naozaj 
lepšie. Človek sa musí premôcť a urobiť 
prvý krok s veľkou námahou. Zdôrazňu-
jem fakt, že nejde o žiadne čísla, počty 
hodín či skutkov. Každý vie, koľko dokáže 
a chce dať. Každý má v sebe určitú psy-

chickú kondičku, ktorú musí rešpektovať, 
aby prišiel žiadaný efekt a nie zrútenie.

Nakoniec by som si dovolila ísť ešte ďalej. 
Tak ako si jednotlivec potrebuje udržia-
vať rovnováhu po psychickej, fyzickej 
i duchovnej stránke, aj rodina či komuni-
ta ako celok potrebujú robiť to isté. Ako 
rodič dobre chápem, koľko pozornosti 
a obety potrebujú rodičia vynaložiť pre 
deti a partnerov. Môžeme si povedať, 
že rodičia slúžia od rána do rána. Ale aj 
rodina či komunita ako celok potrebuje 
pre svoje vnútorné naplnenie milovať 
blížnych zvonka. Tak teda milujme blíž-
nych ako seba samých... A prispejeme aj 
k vlastnému psychickému zdraviu. 

SLOVENČINA NA ŤAHÁKU
Na memorovanie nedám dopustiť. 
Vďaka nemu aj tridsať rokov po zá-
kladnej škole bleskovo odverklikujem 
znelé, neznelé aj obojaké spoluhlásky, 
vybrané slová po r, podraďovacie 
spojky aj celé Chalupkovo Mor ho. 
O periodickej sústave prvkov, Archi-
medovom zákone a somatotropných, 
tyreotropných a adrenokortikotrop-
ných hormónoch ani nevravím 😊.

Ale vráťme sa k slovenčine. Nie je nič 
ľahšie, ako naučiť sa sedem oboja-
kých spoluhlások: b, m, p, r, s, v, z. 
Ale aj tak nás naša milá piatacka 
slovenčinárka naučila vetu na ich 
zapamätanie: Brat má pri robote svoje 
vlastné zvyky. Dnes už lingvisti zara-
dili medzi obojakú aj hlásku f, takže 
dodajme – fakt. (Mimochodom, ak 
si chcete rozšíriť slovník, tak takýto 
útvar, v ktorom hľadáme zmysel 
v začiatočných písmenách slov, 
nazývame akrostich.) Aj znelé a ne-
znelé spoluhlásky sa môžeme naučiť 
bifľovaním: p, t, ť.../b, d, ď... Alebo 
si môžeme napísať na papier vetu 

Štefka chystá čepiec a zapamätať si, že 
všetky spoluhlásky v nej sú neznelé. 
A ak by sme náhodou zabudli, ktoré 
sú ktoré, existuje aj praktická pomôc-
ka – stačí si položiť ruku na temeno 
hlavy a nahlas vysloviť p, t, ť.../b, d, ď. 
Tie znelé by mali znieť, teda v hlave 
budeme cítiť rezonanciu.

Aj vybrané slová sa učitelia vždy sna-
žili spájať do rečňovaniek na uľahče-
nie, takže vetu: My sa mýlime, keď si 
myslíme, že myš a hmyz sa umývajú 
mydlom poznali už naši dedkovia. Nie 
sú v nej všetky, ale môžeme si byť istí, 
že ak v texte narazíme na niektoré 
z nich alebo ich derivát, nabetón tam 
napíšeme ypsilon.

A nakoniec troška z praktickej reči: 
ako je to teda s tým vykaním? Ste 
povedala či ste povedali? Ak váhame, 
prehrajme si v mysli starú, ošúchanú 
básničku: „Pane, kde ste bol? Tak 
vyká iba vôl. Ten, kto chodil do slo-
venskej školy, vyká: Pane, kde ste 
boli?“ (Adriana Matoľáková)

pxhere.com
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HE3K 4U  SKENuJ KÓdY 

+

PLuSY: Kamaráti mi môžu pomôcť zistiť, 
kto som/aký som. Partia/spoločenstvo ob-
javuje/rozvíja moje dary a talenty. Radosť 
zo spoločného zdieľania (pocitov, smútkov, 
každodenného prežívania). Zmysluplné 
trávenie času.

MíNuSY: Očakávam, že kamaráti naplnia 
moje potreby. Často robím kompromisy, 
len aby som bol „in“ a cítil sa prijatý. Ne-
uvedomujem si svoju hodnotu, tak sa sna-
žím byť kópiou toho, kto je najviac uzná-
vaný a oceňovaný. Pretvárka a kompromisy 
ma vedú k sklamaniu zo seba a smútku, že 
ma nikto nemá rád takého, aký som. Ani 
ja sám už neviem, kto vlastne som, a mám 
pocit, že nemám žiadnu hodnotu. Mám 
strach, že ostanem sám. Každé odmietnu-
tie alebo výsmech ma vedie k posunutiu 
hraníc, len aby som zapadol. Priatelia sa 
stávajú pre mňa modlou/sú dôležitejší ako 
Boh a jeho vôľa v mojom živote. (Katarína 
Marčáková)

CHCEM ZAPADNÚŤ 
DO PARTIE

Napíšte nám na Facebook, ako ste zvládli 
túto výzvu uviesť do života.
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ČiStý VzŤaH 
ZAĽÚBENÝCH

» Marek BARAN 

Raz počas náboženstva na strednej škole 
som sa opýtal študentov, čo by chceli, 
aby sa v Cirkvi zmenilo. Jeden študent 
zo zadnej lavice odpovedal: „Nech je 
povolený predmanželský sex.“ V triede sa 
nad tým spolužiaci pousmiali. Ja v duchu 
tiež. A povedal som mu, že rozumiem, 
kam tým smeruje, no vysvetlenie som pre 
nedostatok času odložil na ďalšiu hodinu.

Aj v týchto riadkoch sa pokúsme zamys-
lieť na témou čistoty vo vzťahu dvoch ľudí 
pred manželstvom. Povedzme si pravdu. 
Dnes už o čistotu mnoho mladých nestojí. 
Je im to jedno. A to nielen vo vzťahu on 
a ona, ale aj v osobnom živote. Prečo? Od-
poveď nie je jednoduchá. No veľmi záleží 
na tom, čo alebo kto formuje môj život, 
moju osobnosť. Ak sa necháme formovať 
duchom dnešnej doby, potom je odpoveď 
jednoduchá. Všetko môžeš, všetko je 
dovolené, len aby si bol šťastný. Preto skús 
aj sex pred manželstvom. Aká čistota? 
Nebuď staromódny. Každý to robí, každý 
tak žije. Nejako tak zmýšľa človek ovplyv-
nený duchom sveta. Pozor! My kresťania 
sme Božie deti a Boh nás stvoril pre šťast-
ný život, nielen ten pozemský. Preto sa 
máme nechať formovať Svätým Duchom. 
On je ten, ktorý k nám hovorí cez Božie 
slovo, ale aj cez učenie Cirkvi. „Všetko 
smiem. Ale nie všetko osoží.“ (1 Kor 6, 12) 
Na inom mieste hovorí: „Všetko má svoj 
čas...“ (Kaz 3, 1) A tu myslí aj na vzťah 
dvoch mladých ľudí. Boh je dobrý Otec 
a veľmi mu záleží na svojich deťoch. Preto 

dáva svojim deťom hranice. Tadiaľto 
choď, tam už nie, môžeš si ublížiť. Nerobí 
to preto, aby nás zotročil. Ale preto, lebo 
človek to potrebuje. „Životné mantinely“ 
sú potrebné aj v oblasti našej intimity 
a sexuality, našich partnerských vzťahov. 
Boh nás aj tu chce chrániť a ukazovať nám 
cestu. Chce, aby sme boli šťastní nielen 
na chvíľku, ale neustále, naveky. Preto 
je fajn nechať si poradiť od neho. Sex je 
nádherným Božím dielom, ktorým bol 
človek obdarovaný, aby bol šťastný. Nie 
je to niečo, čo treba iba skúsiť či čím sa 
potešiť kedykoľvek a s kýmkoľvek. Boh 
mu určil miesto a čas vo vzťahu, ktorým 
je sviatostné manželstvo – zväzok muža 
a ženy, ktorí sa z lásky navzájom chcú celí 
darovať jeden druhému navždy. Viem, 
že mladí ľudia plní života nechcú čakať 
a chcú skúsiť všetko a hneď. Ale osoží to? 
Pápež Benedikt XVI. povzbudzuje: „Mlá-
dež chce veľké veci... Kristus nám nesľúbil 
pohodlný život. Kto chce pohodlnosť, je 
uňho na nesprávnej adrese. Ježiš nám však 
ukazuje cestu k veľkým veciam, k dobru 
a k správnemu ľudskému životu.“ 

Drahí mladí priatelia, Cirkev nezmení svo-
ju náuku o čistote pred manželstvom, lebo 
je to Božia náuka a Boh je svätý. Majme 
odvahu a rozhodnime sa kráčať vo svojich 
vzťahoch po ceste svätosti, na ktorej nás 
chce viesť Svätý Duch. Kráčajme po ceste 
čistej lásky, ktorá nebude vždy jednodu-
chá, no stojí za to darovať sa jeden druhé-
mu v ten správny čas.
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CHRIS TOMLIN: ALWAYS

Jeden z najznámejších 
gospelových skladateľov 
a interpretov Chris Tomlin 
vydáva svoj už sedemnás-
ty album. Je inšpirovaný 
modlitbami v rodine počas 
pandémie. Ide o energické 
a radostné chvály, v ktorých 
autor spája modlitbu a texty 
Svätého písma. Po hudob-
nej stránke je Chris stále verný svojmu spôsobu reali-
zácie skladieb. Táto konzistentnosť je prvkom, ktorým 
sa dá veľmi ľahko rozpoznať jeho tvorba. Jednotiacou 
líniou albumu je skutočnosť, že v popredí skladieb je 
Boh. Ide o skutočne uvoľnený, na počúvanie i modlitbu 
príjemný album. Aranžérsky nie je pretechnizovaný, 
osobne sa mi páči, že takmer úplne absentujú elek-
tronické a tanečné zvuky. Album nájdete na známych 
streamovacích platformách. (Dominik Petrík)

KRÁĽOVNÁ ALŽBETA II. 
(1926 – 2022)

Nedávno zosnulá kráľovná 
bola najdlhšie vládnucou 
britskou panovníčkou a dru-
hým najdlhšie vládnucim 
monarchom v dejinách sveta. 
Oficiálna hlava Anglikánskej 
cirkvi sa počas celého svojho 
života otvorene priznávala 
k osobnému hlbokému 
vzťahu k Bohu a Kristovi. Už 
po svojom zvolení na britský 
trón v roku 1952 vyzvala ľudí, 
aby sa za ňu modlili, nech 
jej Boh dá silu a múdrosť 
na naplnenie sľubov, ktoré 
zloží, a pri každej príležitosti 

deklarovala „útechu z Kristovho života“ a svoju dôveru 
v Boha. Vo vianočnom posolstve v roku 2014 poveda-
la: „Život Ježiša Krista, kniežaťa pokoja, je pre mňa 
zdrojom inšpirácie, vzťažným bodom môjho života. 
Je vzorom zmierenia a odpustenia, rozpäl ruky, aby 
daroval lásku, toleranciu a uzdravenie. Jeho príklad 
ma naučil snahe rešpektovať a ctiť si hodnotu každého 
človeka akéhokoľvek vierovyznania.“

Za svojho panovania zažila sedem pontifikátov, so 
štyrmi pápežmi – Jánom XXIII., Jánom Pavlom II., 
Benediktom XVI. a Františkom sa aj osobne stretla.

Jej celoživotnou láskou bol jej manžel princ Filip, 
do ktorého sa zaľúbila už ako trinásťročná. „Smútok je 
cena, ktorú platíme za lásku,“ vyjadrila sa raz. Milo-
vaného muža prežila len o necelý rok a pol. (Adriana 
Matoľáková)

DEDIČSTVO PAMÄTI
Ľudia si zväčša dokážu spomenúť aspoň na niekoľkých kňazov, ktorí 
za ostatné obdobie pôsobili v ich farnosti. Farníci s dobrou pamäťou 
môžu zaloviť aj hlbšie a vymenovať aj tých, ktorých sami nezažili, no 
počuli o nich z rozprávania svojich predkov. Nik z nás však zrejme nemá 
kapacitu na to, aby sa v spomienkach na „svojich” kňazov a biskupov vra-
cal o celé stáročia dozadu. Práve takto však chce Cirkev obnovovať našu 
pamäť cez viaceré spomienky na všeobecné snemy, ktoré sa konali počas 
jej pôsobenia. Každý rok v polovici októbra slávime pamiatku otcov sied-
meho ekumenického snemu, ktorí sa zišli v Nicei v roku 787. Zaoberali 
sa otázkou správneho uctievania ikon, ktoré bolo spochybňované zo stra-
ny takzvaných ikonoborcov. Spomienka na tento všeobecný snem nám 
môže pripomenúť, že to, čím žijeme dnes, nie je ani zďaleka len výsled-
kom diania v prítomnosti, ale ide o dedičstvo života mnohých generácií 
ľudí, ktorí žili pred nami. To, že dnes pri vstupe do chrámu môžeme 
pobozkať ikonu a vzdať tak úctu svätému, ktorý je na nej vyobrazený, nie 
je ani zďaleka náhoda, ale čosi, za čo sa platilo veľkými obetami. Tieto 
spomienky nás však môžu preniesť nielen do minulosti, ale aj do bu-
dúcnosti prostredníctvom uvažovania o otázke, akú tradíciu a dedičstvo 
zanecháme budúcim generáciám svojím prežívaním viery my? Žime teda 
svoju vieru tak, aby v nej aj ľudia o tisíc rokov mohli vidieť poklad, ktorý 
zveril Ježiš Kristus svojim nasledovníkom. (otec Kyriak)

ČO JE PRE VÁS VERNOSŤ? (PETER)

Povedané jednoducho, vernosť je čnosť. A čnosť je trvalá a stála dispozí-
cia konať dobro. Kto je teda verný? Ten, kto je bez vypočítavosti neus-
tále pripravený zostať verný svojmu blížnemu aj v tom prípade, že ten 
blížny sa previnil voľajakou neverou (napr. zrada, podvod, klamstvo a i.). 
Básnik Johann Wolfgang Goethe sa o vernosti vyjadril takto: „Vernosť je 
snahou ušľachtilej duše vyrovnať sa inej, väčšej ako ona.“ Pravým obra-
zom vernosti je pre nás Ježiš Kristus – ten nám zostáva verný, aj keď ho 
my zrádzame hriechom. (otec Marek Petro)
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Príbehy poslušníka Ozdoby
Už 

ste hotoví? 

Chceme 
to urobiť 
poriadne.

?

Ahoj, deti, určite máte veľmi rady svojich rodičov, 
súrodencov aj dobrých kamarátov. No niekedy 
zatúžite zavrieť sa do svojej izby a vychutnať si 
samotu. Samota, sestra ticha, pomáha vnímať 
svoje vlastné myšlienky, urobiť si v nich poria-
dok. Premýšľať o minulosti a hodnotiť ju, ale 
aj o budúcnosti a pripravovať sa na ňu. No 
potom znova zatúžime po spoločnosti ľudí, 
ktorí nás majú radi.

Možno ste už čítali o mníchoch, alebo ste 
sa s nimi aj stretli. Sú to ľudia, ktorí sa rozhod-
li utiahnuť do samoty a v tichu a modlitbe 
prežiť svoj život blízko Boha. Preto vyhľadá-
vali opustené miesta, púšte, jaskyne alebo 
si v horách stavali domčeky. Z niekoľkých 
takýchto príbytkov potom vznikla malá 

osada s chrámom uprostred (akoby malý 
monastier), ktorú nazývame skýt. 

Skýt by sme teda mohli preložiť aj ako mníšska osada alebo dedinka. Aj keď skýty 
zvyčajne mali svoj vlastný chrám, predsa len boli pridružené spolu s ďalšími 
pod blízky hlavný monastier, v ktorom sa stretávali v dohodnutom čase na mod-
litbách.
Úloha: Dobre si prezri obrázok skýta a vyfarbi ho.
1. Spočítaj, koľko domčekov tvorí skýt.
2. Spočítaj všetkých obyvateľov skýta – mníchov.
3. Spočítaj všetky kríže, ktoré sa v skýte nachádzajú.

A už sme vyčistili aj piecku 
a nachystali drevo na zimu.

Osada

Vyzerá to výborne, len to musí 
poriadne preschnúť.

Najväčšou ozdobou celého nášho 
skýtu však budú svätí mnísi, ktorí 

prídu a budú v nej žiť.

Tajomné slovíčko
Názory odborníkov na pôvod slova skýt 
sa rozchádzajú. Jedni tvrdia, že pochádza 
z názvu istej egyptskej dediny alebo 
údolia, iní zasa hovoria o príbuznosti so 
slovom askéza. No sú aj takí, ktorí našli 
jeho pôvod v staroruskom slove skytanin. 
Úloha: Ak chceš vedieť, čo toto staré 
slovo znamená, musíš správne usporia-
dať rozhádzané písmenká.

Ešte nie. 

skytanin

Určite.
To bude najkrajšia kélia v celom 

skýte. Čistá, vyzdobená...

Dúfam, že to 
stihneme.
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ktorí nás majú radi.

Možno ste už čítali o mníchoch, alebo ste 
sa s nimi aj stretli. Sú to ľudia, ktorí sa rozhod-
li utiahnuť do samoty a v tichu a modlitbe 
prežiť svoj život blízko Boha. Preto vyhľadá-
vali opustené miesta, púšte, jaskyne alebo 
si v horách stavali domčeky. Z niekoľkých 
takýchto príbytkov potom vznikla malá 

osada s chrámom uprostred (akoby malý 
monastier), ktorú nazývame skýt. 

Skýt by sme teda mohli preložiť aj ako mníšska osada alebo dedinka. Aj keď skýty 
zvyčajne mali svoj vlastný chrám, predsa len boli pridružené spolu s ďalšími 
pod blízky hlavný monastier, v ktorom sa stretávali v dohodnutom čase na mod-
litbách.
Úloha: Dobre si prezri obrázok skýta a vyfarbi ho.
1. Spočítaj, koľko domčekov tvorí skýt.
2. Spočítaj všetkých obyvateľov skýta – mníchov.
3. Spočítaj všetky kríže, ktoré sa v skýte nachádzajú.

A už sme vyčistili aj piecku 
a nachystali drevo na zimu.

Osada

Vyzerá to výborne, len to musí 
poriadne preschnúť.

Najväčšou ozdobou celého nášho 
skýtu však budú svätí mnísi, ktorí 

prídu a budú v nej žiť.

Tajomné slovíčko
Názory odborníkov na pôvod slova skýt 
sa rozchádzajú. Jedni tvrdia, že pochádza 
z názvu istej egyptskej dediny alebo 
údolia, iní zasa hovoria o príbuznosti so 
slovom askéza. No sú aj takí, ktorí našli 
jeho pôvod v staroruskom slove skytanin. 
Úloha: Ak chceš vedieť, čo toto staré 
slovo znamená, musíš správne usporia-
dať rozhádzané písmenká.

Ešte nie. 

skytanin
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To bude najkrajšia kélia v celom 
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BRITÁNIA SA ROZLÚČILA S HLAVOU 
ANGLIKÁNSKEJ CIRKVI
LONDÝN, ANGLICKO g Celý svet sa 8. septembra stal sved-
kom veľkej epochálnej zmeny, keď v poobedných hodinách 
Buckinghamský palác oznámil, že kráľovná Alžbeta II. na hrade 
Balmoral v Škótsku poslednýkrát vydýchla. Táto správa spustila 
sled protokolov, ktoré zahŕňali zmeny titulov a hodností ďalších 
členov kráľovskej rodiny, úpravu hymny z „Bože, ochraňuj krá-
ľovnú“ na mužský rod, prípravu nových bankoviek s podobizňou 
nového panovníka a svetskej hlavy Anglikánskej cirkvi Karola III.

Kráľovná Alžbeta II. panovala od 6. februára 1952 – viac ako 
sedemdesiat rokov – v počiatku až tridsiatim dvom štátom Spolo-
čenstva národov, v čase smrti už iba pätnástim vrátane Spojeného 
kráľovstva. Týmto si získala post najdlhšie vládnucej panovníčky 
na svete, z kráľov ju prekonal iba francúzsky kráľ Ľudovít XIV. 
o necelé dva roky. 

Samotný štátny pohreb sa konal 19. septembra, po mnohých 
dňoch procesií a vigílií pri vystavenej rakve naprieč Spojeným 
kráľovstvom za účasti kráľovskej rodiny. Naposledy takýto štátny 
pohreb Londýn zažil v januári 1965, keď pochovával sira Winsto-
na Churchilla.

Zástupcom pápeža Františka bol sekretár pre vzťahy so štátmi 
biskup Paul Richard Gallagher, pochádzajúci z Veľkej Británie. 

Obrady vo Wes-
tminsterskom opát-
stve viedol westmin-
sterský dekan David 
Hoyle. Arcibiskup 
z Canterbury Justin 
Welby mal kázeň 
a britská premiér-
ka Liz Trussová 
počas obradu čítala 
z Biblie. Po obrade 
nasledovala procesia 
až na hrad Windsor, 
kde uložili rakvu 
do hrobky v Kaplnke 
svätého Juraja. Boli zahrnuté tradície symbolizujúce koniec vlády 
– kráľovský klenotník zložil z rakvy britskú imperiálnu korunu, 
jablko a žezlo, čím kráľovnú definitívne oddelil od jej koruny. 
Na konci posledného hymnu kráľ položil na rakvu vlajku regi-
mentu gardových granátnikov a najvyššie postavený predstaviteľ 
kráľovskej domácnosti prelomil svoju paličku na znak toho, že sa 
končí jeho služba. (bbc.com/news/uk/the_queen)

PÁPEŽ VYCESTOVAL 
DO KAZACHSTANU
RÍM/KAZACHSTAN g Pápež František vycestoval 13. septembra na troj-
dňovú cestu do Kazachstanu. Hlavným cieľom jeho 38. apoštolskej cesty 
bola účasť na 7. kongrese predstaviteľov svetových a tradičných náboženstiev 
v hlavnom meste Kazachstanu Nur-Sultan. Svätý Otec sa stretol aj s tamojšou 
malou katolíckou komunitou kazašských katolíkov, ktorí ho naplnili radosťou 
pri pohľade na ich nadšenie v katedrále. Povzbudil ich, aby čerpali z dedičstva 
mučeníckeho svedectva a vlastným životom napĺňali Boží prísľub.

Na kongrese bol po prvý raz od roku 2003 za okrúhlym stolom medzi pred-
staviteľmi moslimov, židov, budhistov a diplomatov prítomný aj pápež. Vo 
svojom úvodnom príhovore vychádzal zo spoločnej prirodzenosti každého 
človeka ako stvorenej bytosti, čo z každého robí brata a sestru. Vyzval prítom-
ných, aby si očistili srdcia od fundamentalizmu, urobili ich čistými a súcitný-
mi. Na záver príhovoru varoval pred fingovaným zmierovacím synkretizmom, 
ktorý je zbytočný, oproti identite otvorenej odvahe inakosti, bratskému 
stretnutiu. Ak neexistuje dialóg, je tu buď ignorancia, alebo vojna. (vatican-
news.va) 

VATIKÁN g Cirkev v nedeľu 4. septembra 
oficiálne priznala pápežovi Jánovi Pavlovi I. 
titul „blahoslavený“. Za jeho liturgický deň 
pápež František určil dátum 26. augusta, 
výročie zvolenia Albina Lucianiho na Petrov 
stolec, na ktorom zotrval len 34 dní. Počas 
slávnosti vystavili na verejnú úctu netradičný 
relikviár, ktorý tvorí list rukopisu neskoršie-
ho pápeža. Biskupské heslo „usmievajúceho 
sa pápeža“ znelo: Pokora (Humilitas). (TK 
KBS)

UNIONTOWN, USA g Americkí mariánski 
ctitelia putovali 2. – 5. septembra z celej met-
ropolie k sestrám sv. Bazila Veľkého na Horu 
sv. Makríny v štáte Pennsylvania na 88. púť 
na počesť Matky ustavičnej pomoci, jednu 
z najväčších pútí v USA. Bohatý liturgický 
program modlitieb z časoslova sprevádzali 
procesie, svätenie vody i pomazanie chorých 
s možnosťou pristúpiť k sviatosti zmierenia. 
(sistersofstbasil.org)

VATIKÁN g Začiatkom septembra pre-
biehal v Ríme kurz pre nových biskupov, 
na ktorom sa medzi 320 účastníkmi zúčast-
nili aj traja slovenskí biskupi vrátane vladyku 
Mariána Andreja Pacáka CSsR. Téma kurzu 
sa zamerala na ohlasovanie evanjelia v me-
niacej sa epoche a po pandémii. V záverečný 
deň prijal celú skupinu v Klementínskej sále 
Apoštolského paláca Svätý Otec na krátku 
osobnú audienciu. (vaticannews.va)
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LEtNé StrEtNutia  
MLÁDEŽE 2022
» Viktória ŽOLNOVÁ, Patrik MAĽARČÍK, Milan KMEC, Rastislav ČIŽIK

Centrá pre mladých v tomto roku otvorili svoje brány 
mladým už bez kapacitných obmedzení a povinných rúšok. 
Mladí z našej metropolie sa mohli počas leta stretávať 
v GMC Bárka v Juskovej Voli, uprostred leta v Cirkevnej 
škole sv. Lukáša v Hatfe a pred začiatkom školského roka 
sa mladí z Bratislavskej eparchie stretli v areáli GO Kľačno 
v okrese Prievidza. 

gMc BÁrKa
Z Božej milosti a dobroty sa aj v tomto 
roku v Gréckokatolíckom mládežníckom 
centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnili 
Letné stretnutia mládeže 2022. Počas sied-

mich turnusov, od 1. júla až do 26. augus-
ta, navštívilo mládežnícke centrum 775 
mladých účastníkov vo veku od 9 do 18 
a viac rokov, o ktorých sa staral tím 133 
animátorov, 17 kňazov a 4 zdravotníkov.

Program bol popretkávaný katechézami, 
diskusiami so zaujímavými hosťami, 
rôznymi hrami, modlitbami, spoveďami, 
túrou, prácami v skupinke, workshopmi, 
koncertmi a rôznymi zábavnými večermi. 
Účastníci prostredníctvom jednotlivých 
tém turnusu mali možnosť prehlbovať 
nosnú tému LSM 2022, ktorou bola téma: 
„Vstaň. Ustanovím ťa za svedka toho, čo si 
videl.“ (Sk 26, 16)

Vzácnosťou letných stretnutí mládeže 
boli návštevy vladyku Petra Rusnáka, 
ktorý sa zúčastnil na piatich turnusoch 
a spolu s mladými sa modlil počas svätých 
liturgií, a ohlásil Božie slovo.

Letné stretnutia mládeže boli aj v tomto 
roku plné radosti, dobrodružstva či 
vďačnosti. Deti a mladí nielenže vytvárali 
nové priateľstvá medzi sebou navzájom či 
s animátormi a kňazmi slúžiacimi na tur-
nuse, ale najmä priateľstvo s Ježišom. 
Posilnení a povzbudení vo viere vstali 
a vrátili sa domov, aby vydávali svedectvo 
o tom, čo na vlastné oči videli. (V. Žolno-
vá, P. Maľarčík)

caMP EParcHiE HatFa
Dávid a Goliáš v boxerskom  ringu, zmie-
renie indiánov a kovbojov na divokom zá-
pade, nečakaná návšteva pápeža či večera 
pod tokajskými vinicami. Toto všetko a ešte 
viac priniesol 24. ročník Letného stretnutia 
mladých Košickej eparchie CAMP EPAR-
CHIE 2022.  Stretnutie, ktoré počas troch 
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týždňov, od 2. augusta do 22. augusta, 
privítalo vyše štyristo mladých ľudí,  sa ko-
nalo v Cirkevnej škole v prírode sv. Lukáša 
na Hatfe pri obci Viničky. 

Niť jednotlivých turnusov tvorili slová pá-
peža Františka, ktoré adresoval mladým 
počas návštevy Slovenska na košickom 
štadióne Lokomotíva. 

Najmladší, teda deväť- až jedenásťroční, 
objavovali silu pápežových slov pros-
tredníctvom postavy kráľa Dávida.  Sila, 
odvaha, múdrosť. Atribúty, ktoré získal 
kráľ Dávid, lebo postavil Boha do svojho 
centra, a ktoré sa učili mladí budovať 
vo svojom živote cez katechézy a rôzne 
dobrodružné aktivity.

Turnus pre dvanásť- až štrnásťročných sa 
tento rok premenil na divoký západ. Tu 
proti sebe stáli v neľútostnom boji kov-
boji a indiáni. Sila pápežových slov však 
medzi nich rýchlo priniesla zmierenie, 
jednotu i úctu k svojim koreňom a mladí 
mohli zakúsiť, ako Kristova milosť zjed-
nocuje a napĺňa. 

Chalani tráviaci noc v lese, uvažujúci 
o tom, čo znamená byť mužom, a diev-
čatá objavujúce hĺbku svojej krásy. Takto 
sa začal turnus pre stredoškolákov. Počas 
neho sa mladí usilovali podľa slov pápeža 
byť darom pre druhého a klásť Krista 
do centra života. 

Vyvrcholením kempu bol turnus pre 
vysokoškolákov a (ne)pracujúcich. Tí sa 
skrze slová pápeža Františka zamerali 
na tému hodnoty. Aké hodnoty pova-
žujem za dôležité?  Ako sa o hodnoty 
starať? Čo robiť, aby kľúčové hodnoty 
mali v mojom živote prioritu?  Otázky, 
na ktoré mladí hľadali odpovede cez rôz-
ne aktivity, workshopy a katechézy. 

CAMP EPARCHIE 2022 znova ukázal čaro 
svojej neopakovateľnosti. Veľká vďaka 
patrí animátorom a kňazom, ktorí aj 
tohto roka vložili do letného stretnutia 
mládeže Košickej eparchie svoje srdce, 
energiu, talenty a poslanie byť tu pre 
druhého. (Milan Kmec)

LEt
Už po dvanástykrát poskytla Bratislavská 
eparchia nielen svoj názov, ale aj mno-
horakú podporu zorganizovania Letného 
evanjelizačného tábora (LET) pre deti 

a mládež. V rámci spoznávania najväčšej 
eparchie na Slovensku sme sa tentoraz 
vybrali 28. augusta na územie mladej 
farnosti v Prievidzi, ktorá momentálne 
prekvitá pod duchovnou správou otca 
Jozefa Durkota. Len asi 15 km od sídla 
farnosti sa našlo ubytovacie zariadenie 
školy v prírode Kľačno, kde sa počas po-
sledného týždňa letných prázdnin tábor 
uskutočnil.

Tak ako predošlé ročníky, mal aj ten 
aktuálny svoju nosnú myšlienku podlože-
nú patričným citátom zo Svätého písma: 
„Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som 
svätý!“ (Lv 19, 2)

Počas piatich dní sa účastníci tábora 
mohli prehlbovať v téme svätosť. Tejto 
myšlienke zodpovedal podrobne roz-
pracovaný program na jednotlivé dni, 
ktorý niekoľko týždňov vopred usilovne 
pripravovala hlavná animátorka tábora 
Mariana Janočková spolu s manželom 
a novokňazom v jednej osobe otcom 
Michalom Janočkom. Bezprostredne pred 
začiatkom tábora prebehla inštruktáž 
siedmich ďalších animátorov, ktorí sa ná-
sledne na plný úväzok ujali päťdňového 
sprevádzania takmer osemdesiatich 
detí zo všetkých kútov eparchie. Tábor 
duchovne sprevádzali aj ďalší kňazi so 
svojimi rodinami – otec Igor Cingeľ a otec 
Rastislav Čižik. Nad celým priebehom 
bdel svojou otcovskou prítomnosťou 
vladyka Peter Rusnák, ktorý si pri svojom 
nabitom programe vyhradil na deti tri 
dni. Pod taktovkou duchovenstva sa slá-
vili sväté liturgie, spovede a odovzdávali 
katechézy. Animátori potom rozoberali 
odovzdanú tému dňa v menších skupin-
kách, ktoré neskôr vystriedali spoločné 
športové hry v kvalitne vybavenom areáli. 

Ten umožnil, že sa bezpečne mohla usku-
točniť aj obľúbená „nočná hra“. Záver tá-
bora patril oceneniu šikovnosti všetkých 
detí v súťažiach, ale bodovaný bol aj (ne)
poriadok na izbách. Máme nádej, že deti 
si z tábora okrem zážitkov, cien či tema-
tických tričiek odniesli najmä duchovné 
posolstvo, ktoré chcelo byť srdcom celého 
tábora: srdce naplnené Božou láskou. 
(Rastislav Čižik)
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V KOŠICKEJ KATEDRÁLE OSLÁVILI CHRÁMOVÝ SVIATOK
Košická Katedrála Narodenia Presvätej 
Bohorodičky slávila počas víkendu 10. 
– 11. septembra eparchiálnu odpustovú 
slávnosť. Hlavným slúžiteľom a kaza-
teľom na večernej svätej liturgii bol 
arcibiskup Cyril Vasiľ. V homílii spo-
menul aj aktuálne svetové dianie, ktoré 
si pripomína životnú cestu zosnulej 
kráľovnej Alžbety. Poukázal na to, že aj 
všetci prítomní v katedrálnom chráme 
si prišli pripomenúť život inej kráľov-
nej – tej, ktorú budú blahoslaviť všetky 
pokolenia. Na záver farár Pavol Bardzák 
pozval všetkých prítomných k účasti 

na mariánskom sviečkovom sprievode 
s modlitbou posvätného ruženca. Tento 
sprievod vychádzal z katedrálneho 
chrámu a prechádzal priľahlými ulicami. 
Aj takto vydávali svedectvo večerným 
okoloidúcim o svojej Kráľovnej, modliac 
sa nielen za seba, ale aj za mesto Košice.

Po návrate do katedrály prítomných 
čakalo v priestoroch farského dvora 
moderované pásmo o 10. svetovom stret-
nutí rodín v Ríme, ktoré sa uskutočnilo 
koncom júna 2022. Odpustová slávnosť 
vyvrcholila v nedeľu o desiatej hodine 

archijerejskou svätou liturgiou, ktorú 
opäť slávil domáci vladyka, ale v homílii 
sa prihovoril opát Ambróz Martin Štrbák 
O. Praem. Tradičný ružový a romantizu-
júci pohľad na mariánske obrazy a po-
hľadnice doplnil náhľadom na historické 
skutočnosti a reality doby, v ktorej žila 
Panna Mária.

Samotné odpustové slávenie ukončil 
sprievod okolo katedrály až do eparchiál-
neho úradu, počas ktorého sa čítali štyri 
evanjeliá, spojac sa s celou Cirkvou v čase 
poludnia modlitbou Anjel Pána. (TSKE)

NOVOROČNÉ 
POVZBUDENIE 
VLADYKU PETRA
PISKOROVCE g Vo štvrtok 
1. septembra, v prvý deň nového 
cirkevného roka – Indiktu, zavítal 
do chrámu v Piskorovciach vladyka 
Peter Rusnák.

Po privítaní otcom Jurajom Štefá-
nikom slávil vladyka Peter svätú 
liturgiu v spoločenstve s viacerými 
kňazmi. V homílii sa vladyka pri-
hovoril nielen miestnym veriacim, 
ale aj veriacim a hosťom z okolia. 
Vyzdvihol začiatok cirkevného roka 
a pripomenul nutnosť odpuste-
nia. Podobne ako si mnohí dávajú 
novoročné predsavzatia, východný 
kresťan by mal vstupovať do nového 
cirkevného roka s túžbou odpustiť 
svojim nepriateľom či neprajníkom.

Na záver poďakoval vladykovi Petrovi 
za jeho návštevu a ohlásenie Božieho 
slova otec Lukáš Homoľa, rodák 
z Piskoroviec. (Lukáš Homoľa)

ODPUST V MICHALOVSKEJ BAZILIKE
MICHALOVCE g Už od skorého sobotného rána 27. augusta 2022 putovala necelá stovka 
účastníkov 10. ročníka pešej púte k relikviám blaženého mučeníka Metoda Dominika Trčku. 
Slávnostnej archijerejskej liturgii predsedal vladyka Milan Chautur, emeritný košický biskup. 
V príhovore veriacim vyzdvihol čnosti, ktoré sprevádzali mučeníkov život, a ktorých je 
v dnešnej dobe pramálo – čnosti umocnené rehoľnými sľubmi chudoby, poslušnosti a čistoty.

Nedeľnú archijerejskú svätú liturgiu slávil arcibiskup Cyril Vasiľ. V homílii použil príklad člo-
veka, ktorý dostal pozvanie od bohatého priateľa na jachtu, na ktorej bude všetko zabezpeče-
né. No pozvaný si jednak robil starosti s prípravami, batožinou, ale po príchode pochopil, že 
je tam všetko pripravené. Vladyka Cyril na tomto príklade chcel poukázať na pozvanie, ktoré 
má každý človek od Boha, ale ľudské starosti ho niekedy zamestnávajú natoľko, že ho nepri-
jíma. Popoludnie už patrilo stretnutiu v kláštornej záhrade. Opekanie, rozhovory, detské hry 
a rodinná atmosféra boli zavŕšením odpustovej slávnosti. (TSKE)
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ČIRČ g Diakonská vysviacka obohatila 
program archieparchiálnej odpustovej sláv-
nosti na mariánskej hore v Čirči v posledný 
augustový víkend. Slávnostnú archijerejskú 
svätú liturgiu slúžil za účasti mnohých 
kňazov vladyka Peter Rusnák, z ktorého rúk 
prijal diakonské svätenie bohoslovec Peter 
Rusnák. Mariánsku horu navštívilo počas 
víkendu množstvo pútnikov z celého okolia, 
ktorých ani dážď neodradil od oslavy Presvä-
tej Bohorodičky a Boha. (J. Makaj)

KOJŠOV g Po dvoch rokoch pandemických 
opatrení pútnici 29. augusta opäť zaplnili 
kopec nad Kojšovom, na ktorom stojí kríž, 
pri ktorom sa miestni baníci na ceste do baní 
zvykli zastaviť, pomodliť a prosiť o šťastný 
návrat domov. Zamyslenia pri zastaveniach 
krížovej cesty viedol otec Peter Horváth, ve-
dúci spoločenstva Skala – spoločenstva kňaz-
ských a laických rodín. Na samotnom vrchole 
kopca slávili prameň a vrchol života kresťana 
– Eucharistiu. Púť bola zakončená panychí-
dou za zosnulých baníkov. (T. Labanič)

JUSKOVA VOĽA g Na prelome augusta 
a septembra sa v Gréckokatolíckom mlá-
dežníckom centre Bárka v Juskovej Voli 
uskutočnila týždňová Archieparchiálna škola 
animátora dobrovoľníka (AŠAD), na ktorej sa 
zúčastnilo 34 účastníkov Školy učeníka a 14 
účastníkov Školy služby. O mladých sa staral 
tím dvanástich animátorov a jedného kňaza. 

NOVOKŇAZ Z ĎAČOVA
ĎAČOV g V nedeľu 4. septembra zavítal do farnosti Ďačov vladyka Peter 
Rusnák, aby v miestnom Chráme sv. archanjela Michala udelil pri svätej 
liturgii sviatosť kňazstva diakonovi Petrovi Rusnákovi, rodákovi z miestnej 
farnosti. Po privítaní vladyku starostom obce Antonom Cuprákom a miest-
nym kňazom Markom Valenčíkom sa začala slávnostná archijerejská svätá 
liturgia za účasti dvanástich kňazov. Spevom ju sprevádzali členovia košické-
ho katedrálneho zboru pod vedením pani Lucie Lovašovej.

V homílii vladyka Peter poukázal na podstatu kňazskej služby, ktorou má byť 
ohlasovanie  a prinášanie Božej lásky k človeku. Táto Božia láska k človeku 
nemá hranice, na čo poukazovalo aj podobenstvo o zlých vinohradníkoch 
z nedeľného evanjelia. Vladyka veriacich povzbudil, aby o túto lásku neus-
tále prosili. Po skončení svätej liturgie poďakoval novokňaz Peter vladykovi 
za dar kňazstva. Zároveň mu zablahoželal k jeho blížiacim sa narodeninám 
a na znak vďaky odovzdal milý darček. Táto udalosť je veľkou poctou pre 
ďačovskú farnosť, z ktorej pochádza mnoho kňazských a rehoľných povolaní. 
(Marek Valenčík)
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PAMÄTNÍ RODÁCI 
Z POZDIŠOVIEC
POZDIŠOVCE g V prvú septembrovú 
nedeľu navštívil vladyka Cyril Vasiľ 
Pozdišovce, aby spoločne so zástup-
com Konfederácie politických väzňov 
Slovenska Petrom Sandtnerom odhalil 
pamätnú tabuľu pri vchode do miest-
neho gréckokatolíckeho chrámu. Ta-
buľa pripomína významných rodákov 
z Pozdišoviec – gréckokatolíckych 
biskupov Michala Rusnáka CSsR a Jána 
Eugena Kočiša.

Vladyka Cyril vo svojej homílii v krát-
kosti priblížil ich životné cesty a rôzne 
príležitosti, pri ktorých sa s nimi osob-
ne stretol. Homíliu zakončil výzvou, 
aby prítomní nezostávali iba pri pa-
mätaní na rodákov, ale nasledovali ich 
príklad aj životom.

Slávnosť v poobedných hodinách po-
kračovala pútavou prednáškou Daniela 
Černého a Ľubomíra Petríka s názvom 
Čriepky zo života vladykov. (TSKE)

12. ROČNÍK ZABÁRKY
JUSKOVA VOĽA g V sobotu 3. septembra sa v GMC Bárka v Juskovej Voli uskutočnil 
12. ročník dŽIJEMsi zaBÁRKY. Hlavnou myšlienkou podujatia plného modlitby, zábavy 
a vďačnosti bola myšlienka: „Všetko má svoj čas a svoju chvíľu, každé úsilie pod nebom.“ 
(Kaz 3, 1)

Podujatie sa začalo svätou liturgiou, v ktorej sa mladým prihovoril emeritný prešovský arci-
biskup Ján Babjak. V homílii poďakoval animátorom a povzbudil ich v službe deťom a mla-
dým. Po slávnostnej večeri nasledoval program, v ktorom sa spätne ohliadlo nielen za týmto 
letom, ale zaspomínalo sa aj na vznik centra i stretnutia na Bystrej.V závere podujatia mladí 
kreatívnym spôsobom prostredníctvom piesne, básne i zhotovením spomienkovej fotokni-
hy poďakovali vladykovi Jánovi Babjakovi za to, že mal odvahu a vieru pustiť sa do projektov 
centier pre mladých v Juskovej Voli i v Prešove. Program pokračoval neformálnou zábavou, 
rozhovormi, aktivitami a modlitbou polnočnice.

Na stretnutí sa zúčastnilo 135 účastníkov, medzi ktorými boli mladí, starší animátori so 
svojimi rodinami, ako aj kňazi, ktorí slúžili na Letných stretnutiach mládeže 2022. (Viktória 
Žolnová a Patrik Maľarčík)
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Mladí rozvíjali nielen svoje talenty a zruč-
nosti v písaní ikon, speve a masmédiách, ale 
zaoberali sa aj témami osobného povolania, 
rastu i službe Cirkvi či otázkou evanjelizácie 
a duchovného boja pod vedením skúsených 
duchovných otcov a lektorov. (V. Žolnová)

PREŠOV g Zdravotníci Strednej zdra-
votníckej školy sv. Bazila Veľkého otvorili 
školský rok s vladykom Petrom Rusnákom 
slávením svätej liturgie v prešovskej kated-
rále za účasti prodekana GTF Prešov Petra 
Tirpáka a duchovného správcu školy Milana 
Kuzmiaka. Homíliu začal vladyka Peter prí-
slovím V zdravom tele zdravý duch. Budúcich 
zdravotníkov chcel povzbudiť k tomu, že je 
dôležité starať sa o zdravé aj choré telo. Ale 
mnohokrát je dôležitejšie pomôcť pacien-
tovi vyliečiť aj jeho ducha prostredníctvom 
milých slov. (M. Kuzmiak)

MICHALOVCE g Na Námestí slobody 7. sep-
tembra odhalili a posvätili bustu redempto-
ristu blaženého mučeníka Metoda Dominika 
Trčku CSsR – najvýznamnejšej osobnosti 
storočnice v Michalovciach. Umelecké dielo 
slávnostne odhalil primátor mesta Michalovce 
Viliam Zahorčák s viceprovinciálom redemp-
toristov otcom Metodom Lukačikom CSsR, 
vladyka Milan Chautur CSsR ju následne 
posvätil. Autorom busty je umelec Ján Lukács 
z Moldavy nad Bodvou. (J. J. Oharčák CSsR)

SVIT g V sobotu 10. septembra 2022 sa 
v gréckokatolíckej farnosti pod Tatrami 
uskutočnil farský deň. Pre dospelých aj 
pre deti bol pripravený animačný program 
v podobe rôznych aktivít spolu s občerstve-
ním – farským guľášom a grilovaním. Veriaci 
sa spoločne pomodlili Moleben k Presvätej 
Bohorodičke pred ikonou Matky ustavičnej 
pomoci, a tak si vyprosovali ustavičnú ochra-
nu a blízkosť Božej Matky. (M. Snak)

KEŽMAROK g Gréckokatolícki veriaci 
z Kežmarku v nedeľu 11. septembra po prvý-
krát slávili odpustovú slávnosť ako samos-
tatná farnosť. Slávnosť vyvrcholila v nedeľu 
svätou liturgiou, ktorej slúžiteľom a kazate-
ľom bol otec Marián Sterančák, farár farnosti 
Ľubica, ktorý do júla tohto roka spravoval aj 
Kežmarok ako filiálku. V homílii vyzdvihol 
Bohorodičku ako tú, ktorá nesťahuje všetku 
pozornosť na seba, ale odkazuje vždy na Kris-
ta ako na stredobod viery. Na konci liturgie 
správca farnosti otec Dominik Petrík poďa-
koval otcovi Mariánovi za slávenie liturgie 
a za homíliu, ale rovnako aj za jeho trojročnú 
duchovnú službu Kežmarku. (D. Petrík)

GRIBOV g V nedeľu 11. septembra navštívil 
Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Gri-
bove vladyka Peter, aby posvätil nový oltár, 

PRVÉ VÝROČIE NÁVŠTEVY  
PÁPEŽA FRANTIŠKA V PREŠOVE
PREŠOV g V predvečer sviatku Povýšenia sv. Kríža, v utorok 13. septembra si 
Gréckokatolícka cirkev pripomenula 1. výročie návštevy Svätého Otca Františ-
ka v prešovskej katedrále. Archijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka Peter 
Rusnák, spolu s ním koncelebrovali arcibiskup Cyril Vasiľ, vladyka Milan 
Chautur, vladyka Marián Andrej Pacák  a viac ako tridsať kňazov.

Vladyka Rusnák prečítal homíliu Svätého Otca Františka, ktorá odznela 
pred rokom. Jeho homíliu o kríži označil vladyka Peter za jeden z najväčších 
momentov návštevy v Prešove. Na konci svätej liturgie zaznela v katedrále 
pápežská hymna V sedmobrežnom kruhu Ríma a otec Ľubomír Petrík prečítal 
pozdravný list, ktorý bol zo slávnosti zaslaný Svätému Otcovi. Priamy prenos 
zo slávnosti vysielala TV Logos a TV Zemplín. (ISPA)

VERIACI KOŠICKEJ EPARCHIE 
PUTOVALI DO MÁRIAPÓCSA
MÁRIAPÓCS, MAĎARSKO g Vo štvrtok 15. septembra, keď si celé Sloven-
sko pripomína sviatok Panny Márie Sedembolestnej, patrónky Slovenska, 
putovali stovky gréckokatolíkov z rôznych častí Košickej eparchie do Má-
riapócsa. Ešte pred slávením liturgie mali veriaci oboch obradov možnosť 
pristúpiť k sviatosti zmierenia, ktorú vysluhovali kňazi v okolí baziliky. Pred 
začatím liturgie všetkých veriacich i kňazov srdečne privítal nový miestny 
farár Ignácz András.

Slávnostným kazateľom bol otec Jozef Matejovský, predseda rady pre rodinu 
Košickej eparchie. Svojím povzbudivým slovom prehovoril do duše veriacich, 
ktorých vyzval, aby boli normálnymi, ale aby normou v ich živote bola láska.

Prototypom pre naše rodiny je podľa otca Jozefa Svätá rodina, teda sv. Jozef, 
Panna Mária a Ježiš. Svätá rodina, to neznamená rodina bez problémov, ale 
rodina ako každá iná. Aj oni prežívali radosti, ale aj mnoho trápenia. Ježiš 
prežil väčšinu života v skrytosti, v normálnom, bežnom rodinnom živote. Ale 
normou v ich živote bola láska. Slávnosť sa zakončila modlitbou Molebenu 
k Presvätej Bohorodičke. (Martin Onisik ml.)
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žertveník, zreštaurovaný ikonostas a obnovený 
interiér. Na slávnosť sa zišli aj mnohí rodáci 
obce. Na záver vladyka ocenil pamätným lis-
tom a medailou štedrých sponzorov Ing. Jána 
Holuba a Štefana Mulika, ako aj cerkovníka 
Vladimíra Smoleja, ktorý je v tejto službe 
v chráme viac ako tridsať rokov. (P. Calko)

KOŠICE g Gréckokatolícka farnosť na síd-
lisku Ťahanovce slávila v piatok 16. septem-
bra slávnostnú svätú liturgiu, ktorá bola 
spojená s posviackou novovybudovaného 
farského kríža v miestnom lesoparku. Pred 
svätou liturgiou sa veriaci spoločne zišli 
za prítomnosti arcibiskupa Cyrila Vasiľa, 
ktorý slávnostne posvätil nový kríž, v ktorom 
môžu veriaci nachádzať posilu, vyprosovať 
si pri ňom potrebné milosti a zároveň slúži 
ako ďalšie miesto spoločnej modlitby celého 
farského spoločenstva. (V. Marcinová)

KRUČOV g Vladyka Peter Rusnák navštívil 
18. septembra filiálny Chrám prepodobnej 
Paraskevy v Kručove, aby posvätil nielen 
obnovený exteriér, ale aj nové lavice. Po svätej 
liturgii sa hlavný kurátor Michal Babej poďa-
koval vladykovi Petrovi za posvätenie chrámu 
i za slávenie Eucharistie. Vladyka poďakoval 
aj všetkým veriacim a zvlášť ocenil pamätným 
listom miestnych kurátorov a pani kantorku 
za ich dlhodobú službu v chráme. (P. Olšavský)

KUZMICE g V nedeľu 18. septembra posvätil 
farár Štefan Keruľ-Kmec drevenú sochu Ježiša 
Krista Poďte ku mne všetci, ktorá symbolizuje 
Pána ako toho, ktorý prijíma a objíma ľudí. (Š. 
Keruľ-Kmec ml.)

ODPUST V BRATISLAVSKEJ 
KATEDRÁLE
BRATISLAVA g Bratislavská eparchia oslávila 18. septembra eparchiálnu 
odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža, ktorému je 
zasvätený katedrálny chrám i farnosť.

Vzhľadom na veľký počet farníkov, ktorí navštevujú bohoslužby v katedrále, 
boli slávené dve odpustové sväté liturgie: prvá v cirkevnoslovanskom jazyku 
so začiatkom o 9.00 h, ktorej predsedal protosynkel otec Vladimír Skyba; 
druhá liturgia o 10.30 h sa slávila v slovenskom jazyku a jej hlavným slúžite-
ľom a kazateľom bol otec Cyril Jančišin. V kázni sa zamýšľal nad povýšením 
kríža. Aby sme pochopili kríž, zmysel utrpenia Ježiša Krista, potrebujeme 
prijať Božiu logiku a opustiť tú ľudskú. Pre každého je prirodzené, že sa bojí 
kríža, že sa chce vyhnúť utrpeniu a že aj veľakrát rozmýšľa ako apoštol Peter, 
ktorý Ježišovi, keď predpovedal svoje utrpenie, odpovedal: „To sa ti nesmie 
stať.“ V závere prítomných povzbudil k uvedomeniu si skutočnosti, že Ježiš je 
s nami v našom kríži.

Farské spoločenstvo malo možnosť prežiť slávnostné chvíle aj pri agapé vo 
veľkej sále a na nádvorí eparchiálneho úradu. (Stanislav Gábor)
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PONdELOK
10. október
Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia
Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo 
veľmi miluje. (Lk 7, 47)
V Šimonovom dome sa deje niečo, čo nie-
len „spravodlivých“ dvíha zo stoličky. Aj ty 
by si rozhorčene povedal svoje. Vedeli by 
sme to veľmi pikantne rozviesť a možno aj 
napísať scenár na celovečerný film. Ježiš sa 
na túto ženu pozerá z inej strany. Srdcom 
a súcitom. Nič mu neuniklo. Vidí, čo robí 
pri jeho nohách. Umýva, bozká, natiera. 
Pokora a láska. K nohám sa každý musí 
skloniť, i k tým svojim. Očistiť, umyť, osu-
šiť, natrieť, pomasírovať, lebo nás nosia. Je 
to obraz lásky a nehy k maličkým a posled-
ným, ktorí patria k telu Cirkvi. Jeho hlavou 
je Ježiš a patríme k nemu všetci. Šimon sa 
nemusel ani skloniť, aby pomazal Ježišovu 
hlavu, a neurobil to. Nasaďme si okuliare 
lásky a nezabúdajme na nežnosť. Roz-
bíjajme kamennú škrupinu srdca Božím 
slovom v pokore.
Liturgia: Flp 4, 10 – 23, zač. 248; Lk 7, 36 – 
50, zač. 33; každodenné antifóny; menlivé 
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

utOrOK
11. október
Apoštol Filip, jeden zo siedmich dia-
konov
Chodil po mestách a dedinách, kázal 
a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve. 
(Lk 8, 1)
Chôdza je tým najprirodzenejším po-
hybom a naučiť rozprávať svoje dieťa 
najväčšou túžbou rodičov. Prirodzené 
a jednoduché, a predsa sa im treba učiť. 
Chodiť a rozprávať treba aj pri šírení lásky 
a Ježišovej dobrej zvesti. Ani ako deti sme 
to nezvládali sami, pomáhali nám rodičia 
a rodina, známi. Evanjelista Lukáš práve 
toto približuje svojim rozprávaním. Kráčať 
životom v spoločenstve, nebyť samotár 
a nespoliehať sa iba sám na seba. Ohla-
sovať lásku novým apoštolským štýlom 
– chodiť a rozprávať. Putovať stále dokola, 
od mesta k mestu, od dediny k dedine, 
od rodiny k rodine, od priateľov k priate-
ľom, všade, kde sú ľudia. Ísť s Ježišom, krá-
čať za ním, hovoriť, čo hovoril on, rozprá-
vať o svojom živote s ním. To je dýchanie 
spoločenstva Cirkvi.
Liturgia: Kol 1, 1 – 2. 7 – 11, zač. 249; Lk 8, 
1 – 3, zač. 34 (radové); Sk 8, 26 – 39, zač. 
20; Lk 10, 1 – 15, zač. 50 (apoštolovi); každ. 
antifóny; tropár z utorka a apoštolovi Fili-
povi, kondak z utorka, Sláva, apoštolovi, 
I teraz, podľa predpisu; prokimen, Aleluja 
a pričasten z utorka, prípadne aj apoštolo-
vi (HS: 155, 286; PZ: 109, 258; HP: 110, 271)

StrEda
12. október
Mučeníci Probus, Tarach a Andronik
Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: 
Učiteľ, učiteľ, hynieme! (Lk 8, 24)
Búrky nebývajú každý deň. Ježišovi učeníci 
zažili na Genezaretskom jazere nejednu. 
Táto musela byť výnimočná. Cítili sa veľmi 
ohrození, nahnala im veľký strach. A ešte 
niečo, ľudsky nepochopiteľné – Ježiš v za-
dnej časti loďky spokojne spí. Koľkokrát si 
si v búrke života pomyslel: „Bože, nevidíš? 
Nič neurobíš?“ Učiteľ, učiteľ, hynieme! 
Toľko napísal Lukáš. Na jazyk sa tlačí výčit-
ka: „Neprídeš nám pomôcť!“ Aj vo večerad-
le po vzkriesení boli apoštoli vystrašení. 
Ježiš im povedal: „Pokoj vám!“ Upokojuje aj 
pri tomto strachu na jazere. I v tvojom stra-
chu. Strach nás paralyzuje, nedá sa pohnúť. 
Ježiš nás ubezpečuje o svojej prítomnosti, 
nie je mátoha. Je pri tebe. Nič mu neuniká. 
Je cesta, pravda a život. Na loďke nám apoš-
toli ukazujú cestu k nemu.
Liturgia: Kol 1, 18 – 23, zač. 251; Lk 8, 22 – 
25, zač. 37; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠtVrtOK
13. október
Mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika
„Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také 
veci?“ (Lk 9, 9)
Sú to Herodesove slová plné zvedavosti. 
Potiaľ by to bolo ešte celkom dobré. Pri 
zvedavosti musíme rozlišovať, či je úprim-
ná a pre dobro, alebo bez úprimnosti a so 
zlým úmyslom. Aj židovskí predáci prichá-
dzali Ježiša počúvať alebo posielali poslov 
s odkazmi. Ich úmyslom však bolo podchy-
tiť ho v reči, aby ho mohli obžalovať, udať, 
zabiť. Otázka potrebuje odpoveď. Kto teda 
je ten? Kto je pre teba Ježiš? Hľadáš na ňu 
odpoveď? Učiteľ? Priateľ? Záchranca? 
Lekár? Uzdravovateľ? Boží Syn? Spasiteľ? 
Vykupiteľ? Čarodejník? Pažravec? Pijan? 
Cesta? Pravda? Život? Pokoj? Radosť?
Liturgia: Kol 1, 24 – 29, zač. 252; Lk 9, 7 – 
11, zač. 41 (radové); každ. antifóny; menlivé 
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PiatOK
14. október
Prepodobná Paraskeva Trnovská
Nemáme viac ako päť chlebov a dve 
ryby... (Lk 9, 13)
Nedostatok v nás vyvoláva obavy, strach, 
neistotu. Jedlo. Energie. Bezpečnosť. A dô-
sledky. Hlad. Zima. Vojna. Ani neviem, či 
tých päť chlebov a dve ryby apoštoli vôbec 
ponúkli na nasýtenie tisícov ľudí. Veď keď 
sa na tú situáciu pozrieme, je to prinaj-
menšom smiešne. Pre toľkých ľudí to 

bolo ako pod nechtom špiny. „Prineste ich 
sem!“ Všetci sme úžasne obdarovaní, ale 
takisto trochárime – len toľko mám, Pane, 
máličko, ani pre mňa to nestačí... Krok, 
ktorý nám ukazuje Ježiš, robíme ťažko, 
lebo si myslíme, že o všetko prídeme, a pri-
tom je cestou k úžasnému rozmnoženiu. 
„Prineste ich sem!“ Dajme Ježišovi bez 
obáv a pochybností. Nebojme sa.
Liturgia: Kol 2, 1 – 7, zač. 253; Lk 9, 12b – 
18a, zač. 42, (radové); Gal 3, 23 – 29, zač. 
208; Mt 25, 1 – 13, zač. 104 (prepodobnej); 
predobraz. antif. a blažen.; tropáre z piatka 
a prepodobnej, kondak z piatka, Sláva, 
prepodobnej, I teraz, podľa predpisu; pro-
kimen, Aleluja a pričasten z piatka, men-
livé časti z piatka; zdržanlivosť od mäsa 
(HS: 159, 288; PZ: 114, 260; HP: 114, 273)

SOBOta
15. október
Prepodobný Eutymios Nový
Vstaň a postav sa do prostriedku! (Lk 6, 8)
Zaužívané postoje, zabehané pravidlá, 
protokoly, bontón, rôzne spoločenské 
variácie verzus Desatoro, dve hlavné 
prikázania, obyčaje otcov, tradície. Ježiš 
hovorí, že nič z toho neprišiel zrušiť, ale 
naplniť. Ježiš vstupuje do toho všetkého 
a volá aj nás. Prečo? Lebo máme vys-
chnu té ruky, zohnuté chrbty, robíme sa, 
že všetko vieme a chápeme. Môže urobiť 
divy v našich životoch, s nami, iba keď 
vykročíme a postavíme sa do prostriedku. 
Ako človek v synagóge. Mohol ostať niekde 
vzadu, v prítmí ako nejaká šedá myška. 
V kúte. Volá nás k sebe, ale všimnime si, 
že nie do izolácie, súkromia či na vlastný 
piesoček, len ja a Ježiš, a nikoho iného 
nepotrebujem. K sebe ťa volá. Do Cirkvi.
Liturgia: 2 Kor 3, 12 – 18, zač. 174; Lk 6, 1 – 
10, zač. 22; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEdEĽa
16. október
19. nedeľa po Päťdesiatnici 
Mučeník Longín Stotník
A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo 
počúvajú slovo, zachovávajú ho... (Lk 8, 15)
Troška z poľnohospodárstva a pôdohospo-
dárstva nezaškodí. Na kvalite pôdy záleží. 
Aby prinášala vytrvalo úrodu, musí jej byť 
venovaná náležitá pozornosť a neustále 
zúrodňovanie. Týka sa to jednak záhrad 
pri dome či za mestom, ale aj v rozľahlom 
agropriestore na nivách, rovine a svahoch. 
Ježiš použil nádherný a pravdivý obraz 
z prírody, ktorú nám dal, aby sme z nej 
mali úžitok. Bez pochyby sa tento obraz 
viaže na náš vzťah k Božiemu slovu, ktoré 
Ježiš – rozsievač seje do našich sŕdc. Mož-

30 SLOVO  I  zaMYSLENia



no povieš: „Ja som už taký“ alebo „Ona už 
iná nebude“. Zmena kvality pôdy srdca je 
možná a spolu s Ježišom je možná s isto-
tou. Veď v Apokalypse hovorí: „Hľa, stojím 
predo dvermi a klopem. Kto mi otvorí, 
k tomu vojdem a budem s ním večerať.“ 
On nikdy pozvanie neodmieta. Hoci zúro-
dňovanie je aj práca s hnojom.
Liturgia: Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Lk 8, 5 – 15, 
zač. 35; predobraz. antif. a blaženstvá; menl. 
časti z 2. hlasu (HS: 144; PZ: 97; HP: 98)

PONdELOK
17. október
Prorok Ozeáš
A vy ma za koho pokladáte? (Lk 9, 20)
Reklama v televízii, na internete, na bill-
boarde veľa napovie. Vidieť na vlastné 
oči, ohmatať tovar, na vlastné uši počuť, 
ochutnať  – to je osobná prirodzená skúse-
nosť. Apoštoli hovorili o Ježišovi tak, ako 
o ňom hovoria ľudia. Pýtal sa ich na to. 
„A ty ma za koho pokladáš?“ Mať informá-
cie je jedna vec. Vstúpiť do dialógu, to je 
už modlitba, počúvať a odpovedať – to je 
intímny priestor. Môže to byť aj namáha-
vé, ale Ježiš hovorí: „Poďte ku mne všetci, 
ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás 
posilním.“ V tichu a pokore ho spoznáme. 
Z Eliášovho príbehu v Starom zákone 
vieme, že Boh nebol ani vo víchrici, ani 
v ohni, ani v hrmení, ale v tichom vánku.
Liturgia: Kol 2, 13 – 20, zač. 255; Lk 9, 18 
– 22, zač. 43 každodenné antif.; menlivé 
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109) 

utOrOK
18. október
Apoštol a evanjelista Lukáš
Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet 
získal... (Lk 9, 25)
Nadobúdať majetok, získavať postavenie, 
hromadiť poklady nemusí hneď znamenať, 
že človek je chamtivec. Ale môžeme uva-
žovať o tom, že je tu veľké nebezpečenstvo 
pokušenia. Pokušenie však nie je hriech. 
Majetok je potrebný na zabezpečenie 
prospešných vecí pre jednotlivca, rodinu, 
spoločnosť. Sme tým obklopení. Takto fun-
gujeme a nie je to zlé. Postavenie a vplyv 
môžu poslúžiť spoločnému dobru. Aj mať 
zásoby je známka pripravenosti na prípad-
ný nedostatok. Žijeme takúto realitu, Ježiš 
nás z nej ani neposiela preč. Na pomoc 
nám dáva svoje slovo ako svetlo, aby sme sa 
vyhli škodlivému vábeniu mamony. 
Liturgia: Kol 2, 20 – 3, 3, zač. 256; Lk 9, 23 
– 27, zač. 44 (radové); Kol 4, 5 – 9. 14. 18, 
zač. 260b; Lk 10, 16 – 21, zač. 51a (apošto-
lovi); predobraz. antif. a blažen.; menlivé 
časti o apoštolovi Lukášovi (HS: 289; PZ: 
262; HP: 275)

StrEda
19. október
Prorok Joel
Napadla im myšlienka, kto z nich je väčší. 
(Lk 9, 46)
Dôležité veci nenechávame bokom a snaží-
me sa ich dôkladne vysvetliť. Do pozornos-
ti apoštolov Ježiš postaví malé dieťa. Ako 
vzor. Nám sa to zdá ako nezmysel, o čom 
učeníci rozmýšľajú. Nespoznali ho ešte 
ako kráľa, preto tak pozemsky uvažujú. Aj 
my by sme nad nimi mohli krútiť hlavou 
a povedať: „Hádajú sa ako malé deti.“ Nie 
preto Ježiš ukázal malé dieťa, ale pre dôve-
ru, ktorú má malé dieťa voči svojmu otcovi 
a matke. Rýchlo pribehne, keď sa bojí, 
pritúli sa. Tade vedie cesta do Božieho krá-
ľovstva. Položme si ruku na srdce – neláka 
aj nás vyšší stupienok od druhých?
Liturgia: Kol 3, 17 – 4, 1, zač. 259; Lk 9, 44 
– 50, zač. 47; každodenné antif.; menlivé 
časti zo stredy (HS: 156 ; PZ: 111; HP: 112)

ŠtVrtOK
20. október
Veľkomučeník Artemios
Syn človeka neprišiel, aby ľudské duše 
zatratil, ale spasil. (Lk 9, 55)
Zverené kompetencie niekedy prerastajú 
cez hlavu, postavia klapky na oči, zviažu 
ruky, paralyzujú. A zrazu robíme veľké 
chyby. Ako učeníci pri samárijskej dedine. 
Zošli oheň a síru, Ježišu. Nikdy ich takto 
neučil, a predsa to vyšlo z ich úst. Je to 
v nás. Aj nás Ježiš karhá. Nie, neodsudzuje 
nás, ale karhá ako ich. „Neviete, akého du-
cha ste!“ A znova vyučuje a hovorí o tom, 
kvôli čomu prišiel. Zachraňovať, uzdravo-
vať, liečiť, potešovať. Nie ničiť.
Liturgia: Kol 4, 2 – 9, zač. 260; Lk 9, 49 
– 56, zač. 48; každodenné antif.; menlivé 
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PiatOK
21. október
Prepodobný Hilarión Veľký
Hľa, posielam vás ako baránkov medzi 
vlkov. (Lk 10, 3)
Paradoxov ako tento je v Božom slove viac. 
Zákony prírody sú nemenné, jasné, tvrdé 
a neúprosné. Môže to vyznieť ako fráza 
alebo ako prirovnanie, niečo umelecky 
podané. Nie. Je to čistá pravda. Výzva 
dávať život. A to neznamená automaticky 
smrť. Božie cesty nie sú naše ľudské. Dávať 
život je Božia výsada, právo a moc. Máme 
kapacitu rozmýšľať o tom, čo je život, 
a do všetkého, čo život obnáša, nás Ježiš 
posiela. V našich silách to nie je, ale on má 
moc urobiť aj z vlkov baránkov.
Liturgia: Kol 4, 10 – 18, zač. 261; Lk 10, 
1 – 15, zač. 50; každodenné antif.; menlivé 

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

SOBOta
22. október
Apoštolom rovný Aberkios Divotvorca
Zaslúži si, aby si mu to urobil, lebo miluje 
náš národ, aj synagógu nám postavil. 
(Lk 7, 4)
Korupcia v duchovnom? Veľa sa o nej roz-
práva. Skôr protekcia. Ten pokorný rímsky 
vojak ju nepotreboval. Ježiš vyzdvihuje 
inú oblasť jeho života. Ani protekcia, ani 
korupcia nám kresťanom nesvedčia, ba 
vrháme nimi na Cirkev temnotu. V jeho 
srdci vidí pokoru a vieru. O tieto dary 
nás pozýva prosiť v modlitbe. A o odvahu 
rozvíjať ich v každodennom živote. Aby sa 
v našich dobrých skutkoch zaskvel Ježišov 
život. Pred zrakmi pohanov.
Liturgia: 2 Kor 5, 1 – 10a, zač. 178; Lk 7, 
1b – 10, zač. 29; každodenné antif.; menlivé 
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEdEĽa
23. október
20. nedeľa po Päťdesiatnici 
Apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat
Majú Mojžiša a prorokov... (Lk 16, 29)
Leto je za nami. Skúsenosti a zážitky ostali 
v pamäti, v mobile. Nielen obraz, ale aj 
zvuk. Príroda, turistika, zábery z plávania 
v mori. Viac plávame na povrchu, občas 
sa ponoríme. Tak je to aj v živote. Risku-
jeme so životom, so vzťahmi, s názormi. 
Prestaneme si všímať realitu. Ostaneme 
zaslepení, stratíme zreteľ aj na tých vo 
svojej blízkosti. Ak neprecitneme, návrat 
je ťažký až nemožný. Sloboda je úžasná 
aj hrozná. Milujúci nebeský Otec nám 
po nej nikdy nepošliape. Poslal svojho 
Syna Ježiša, aby nás učil. Školenia v práci 
využívame, sme na nich pozorní. Vo viere 
a vzťahoch nás školí Ježiš. Venujeme mu 
pozornosť? Ponárame sa aj do svojho vnút-
ra alebo plávame iba na povrchu? Boháč 
sa dovolával milosrdenstva, až keď bolo 
neskoro. Za života nezbadal, že blízko je 
človek, ktorý potrebuje jeho pomoc. Jeho 
pokrivený postoj sa ukázal aj na mieste 
múk. Ježišovo školenie potrebujeme pri 
pozemskej púti zobrať vážne.
Liturgia: Gal 6, 11 – 18, zač. 215; Lk 16, 
19 – 31, zač. 83 (radové); Gal 1, 11 – 19, zač. 
200; Mt 13, 54 – 58, zač. 56 (apoštolovi); 
predobraz. antif. a blažen.; tropár z 3. 
hlasu a apoštolovi, kondak z hlasu, Sláva, 
apoštolovi Jakubovi, I teraz, podľa predpi-
su (HS: 143, 291; PZ: 99, 263; HP: 100, 276)

Jozef Gača
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ЯК ВІДШУКАТИ 
СЕБЕ В ЧАСИ ВЕЛИ-
КИХ ЗМІН
1. Слідуйте за власним покликанням. 
Усе, що Господь для нас задумав, для нас 
найкраще. По-людськи кажучи, це рецепт 
нашого щастя. А ми мусимо лише сказати 
Богові «так», як це зробила Пречиста Діва 
Марія. Якщо ми приймемо Божий задум, 
то Господь починає у нас діяти. Його сила 
починає проявлятися через наше безсил-
ля. Його мудрість починає проявлятися 
через нашу немудрість.

2. Будьте святими. Якось я почув твер-
дження, що людство живе в тривимір-
ному просторі, який має висоту, ширину 
і довжину. За аналогією можна сказати, 
що тривимірністю християнського життя 
є вищезгадані три поняття — святість, 
свідчення і служіння.

3. Великого бажайте. Великий є той гро-
мадянин держави, який готовий за неї, 
заради її захисту пожертвувати власним 
життям. Любов чинить людину героєм. 
Великим є той батько родини, який так 
любить свою дружину і своїх дітей, що 
готовий усе своє життя за них віддати. 
Великою є та мама, яка вміє так любити 
своїх діточок, що за них може пожертвува-
ти собою, своєю кар’єрою, своїми амбітни-
ми планами, щоб дати їм життя. Великий 
є той суспільний і державний діяч, який 
вміє служити так, як цього навчає наш 
Спаситель.

4. Слухайтеся голосу свого серця. Яка 
місія християн у світі і, зокрема, у нашому 
суспільстві? Можемо сказати, що христи-
яни, як спільнота віруючих людей, мають 
пророче завдання у ті часи, у які живуть. 
Ми покликані бути голосом сумління 
нашого народу.

5. Будьте справжніми в усьому. Ми живемо 
у світі колосальних маніпуляцій, коли 
ніхто навіть не відчуває, що повинен бути 
якийсь зв’язок між внутрішнім і зовніш-
нім. Важливо, щоб ми, християни, посвід-
чили сучасному суспільству справжню 
Церкву, щоб люди, бачачи наші вчинки, 
наше життя, наші життєві рішення, могли 
сказати (як у перших століттях христи-
янства говорили погани): подивіться, 
як вони люблять одне одного! Хай наша 
любов до Бога та ближнього скаже за нас, 
ким ми є. (Блаженніший Святослав).

ДЛЯ ДОНЕЦЬКОГО ЕКЗАРХАТУ 
УГКЦ НОМІНОВАНО ЄПИСКО-
ПА-ПОМІЧНИКА
КИЇВ g В часі війни, коли український народ стійко та невпинно 
продовжує боронити землі своєї Батьківщини, включно з окупованими 
територіями, незважаючи на військові події, — було номіновано отця 
Максима Рябуху із згромадження Салезіяни Дона Боско, єпископом-по-
мічником Донецького екзархату УГКЦ, надавши йому титулярний осідок 
Стефаніяко. 19 вересня 2022 року у Ватикані було повідомлено про те, що 
Святіший Отець Франциск поблагословив вибір Синоду Єпископів Укра-
їнської Греко-Католицької Церкви. (Департамент інформації УГКЦ)

ДЕЛЕГАЦІЯ ЄПИСКОПАТУ  
ФРАНЦІЇ ВІДВІДАЛА УКРАЇНУ
КИЇВ g Блаженніший Святослав прийняв у своїй резиденції в Києві 
у суботу, 17 вересня, Голову Конференції єпископів Франції, архиєписко-
па Еріка де Мулен-Бофора, та генерального секретаря отця Хью де Вой-
мона, які прибули в Україну з дводенним візитом. 

Метою візиту в Україну стало висловити українцям підтримку та солі-
дарність французьких католиків. «Я хотів приїхати як особисто, так і від 
імені єпископів Франції, — зазначив архиєпископ Ерік де Мулен-Бофор, 
— щоб продемонструвати наше братерство, можливо, додати сили укра-
їнському народові в цьому трагічному моменті, а відтак засвідчити те, що 
тут побачу, після повернення у Францію». 

Владика де Мулен-Бофор запевняє, що Католицька Церква у Франції 
співстраждає з українським народом, із яким знайома зокрема через 
єпархію Святого Володимира в Парижі. (Департамент інформації УГКЦ)
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JUBILEÁ KŇAZOV

Jozef Paraska CSsR – 15. október – 55 rokov 
života; Maroš Kriška – 19. október – 50 rokov 
života

Srdečne blahoželáme a prajeme  
mnohaja lita, blahaja lita.

DAROVALI NA SLOVO

otec Andrej Pribula, 13 eur; Jozef Mikula, 33 
eur; Pavol Kocan, 77 eur; Dana Kirešová, 125 
eur

Všetkým darcom vyslovujeme veľkú vďaku 
na mnohaja i blahaja lita.

BLAHOŽELÁME

 

Drahý otec Ján Sabol, Pán 
Boh ti doprial sláviť 9. sep-
tembra 70 rokov života. 
Tvojím kňazským mottom 
sú slová apoštola Pavla: 
„Menom Kristovým prosí-
me: Zmierte sa s Bohom!“ 

Sám na životnej ceste preukazuješ láska-
vosť a ochotné srdce blížnym a veriacim. 
K výročiu ti prajeme  hojnosť Božích milostí, 
ochranu Presvätej Bohorodičky, dary Svätého 
Ducha a po tejto púti večný život. Na mnoho 
blahých a šťastných rokov vyprosuje manžel-
ka Monika, dcéry Monika a Miriam s rodinou 
a syn Ján s rodinou.

 

Náš brat a syn otec Michal 
Kočiš oslávil 24. septem-
bra okrúhle jubileum – 50 
rokov života. Chceme ďa-
kovať nebeskému Otcovi 
za dar kňazstva. Vďačnosť 
za tvoju lásku a obetavosť 
sa nedá vyjadriť slovami, preto veríme, že ti 
dobrotivý Boh všetko vynahradí.

Drahý náš brat a syn, nech ťa Ježiš Kristus 
v ďalšom živote posilňuje, nech ťa Svätý 
Duch na každom kroku osvecuje, nech ťa 
Božia Matka vždy ochraňuje. Nech si stále 
svetlom, ktoré ukazuje pravú cestu k Bohu. 
To všetko ti na mnohé a blahé roky zo srdca 
vyprosujú sestry s rodinami a rodičia.

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Jubilanti – október

50 rokov: otec Mgr. Štefan Blanár, Košice; Da-
rina Hamaričová, Strihovce; Ing. Juraj Jurčišin, 
Veľký Šariš; Jana Macejková, Kaluža; Kamila 
Šeligová, Prievidza; otec prof. PhDr. Peter 
Zubko, Nižný Hrabovec
60 rokov: Agnesa Kmecová, Vranov-Juh; 
Mária Kočišová, Okružná; Ing. Vladimír 
Seman, Novosad; Pavlína Štovková, Banské
70 rokov: Zdenka Capuličová, Priekopa; 
Eduard Duda, Matiaška; Anna Gejgušová, 
Jovsa; Alžbeta Iľková, Sečovská Polianka; 
Anna Ivanová, Kuzmice; Juraj Kaputa, 
Bogliarka; Ing. Miroslav Knežo, Stropkov; 
Helena Kopčáková, Košice; Anna Krajňáková, 
Prešov; Viera Kusková, Nižný Hrabovec; 
Milena Mičová, Vyšná Olšava; Marcela 
Sotáková, Trhovište; Ing. Pavol Štilicha, 
Trenčín; Paulína Vaľková, Davidov; 
MUDr. Štefan Zahorjan, Vranov-Čemerné
75 rokov: Mária Antošová, Sečovce; Mária 
Bačová, Humenné-Pod Sokolejom; Zuzana 
Borbélyová, Košice-Šaca; Verona Cipková, 
Milhostov; Michal Goda, Dlhé Klčovo; Emil 
Halik, Svit; Andrej Hreňo, Košice; Mária 
Hutyrová, Košice; Eva Sabová, Michalovce; 
Margita Šupšaková, Svidník; Mária Zálepová, 
Vranov nad Topľou
80 rokov: Mária Buzinkaiová, Hriadky; 
Ing. Michal Olšakovský, Sečovce; Mária 
Prochyrová, Hanušovce nad Topľou; Anna 
Proroková, Košice; Veronika Šalamonová, 
Dvorianky
85 rokov: Anna Capová, Kručov; Mária 
Havrilková, Hlivištia; Albert Hirák, Sobrance
95 rokov: Anna Todorová, Michalovce

Oznamy 

Prosíme všetkých farárov a správcov farností, 
aby čo najskôr nahlásili do ústredia Spolku 
v Michalovciach úmrtia členov spolku vo 
svojej farnosti počas roka 2022. 

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.

INZERCIA

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

Ručne písané ikony. www.ikony.sk

Fy DUDAS ponúka:
- elektrické pohony zvonov
- lineárny a magnetický pohon zvonov
- diaľkové ovládanie zvonov (GSM)
- zvonové drevené a oceľové konštrukcie
- nové zvony a srdcia zvonov
- vežové hodiny a kladivá zvonov
- opravu starých systémov

e-mail: jandudas@teraz.de
tel.: 0907 268 344
www.zvonydudas.sk
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 Ž B Z V O N Y O C E S T A H T U O
 A B Ľ E D Z A N A R V D O B E T A
 L R A V A L H A Y T R A K V L U R
 O Y M T R J O B O L O S L A A O O
 B E R Y O A P N B T M P K P B Ť R
 Y O A E V A B O Z A R P M O S Á E
 A R F A T I L E K Á R O T E K Š T
 S D E U O S B R C O K E L D T A E
 M A A K U R E A R Š R O T E L U N
 R P L P A L I O S O B A N M J I Z
 E D I T A S K L A D T I U Y K E O
 K O B R A T A D U Ľ S D I E L Y R
 Y E I R Á N E M A K L U L I C E O

Legenda: ALIBI, AORTA, ATLAS, BALET, BARET, BO-
LESŤ, CESTA, DEĽBA, DIELY, ELITA, ESTERY, ETAPA, 
FARMA, HLAVA, KABÁT, KAMENÁR, KARTY, KOBRA, 
KOMPA, MAKRELA, MASAKER, MLYNY, NIKEL, 
OBETA, OBOLOS, ODPAD, OSOBA, OTLAK, OTVOR, 
POKORA, PRÁCA, PROROK, ROBOT, ROLBA, SKLAD, 
SKOKAN, SĽUDA, SMREKY, SPLAV, TALMUD, TENIS,  
TENZOR, TEROR, TROLEJE, ULICE, VETVY, VRABEC, 
VRANA, ZÁKONY, ZEBRA, ZVONY, ŽALOBY.

Tajničku osemsmerovky tvorí 25 nevyškrtaných 
písmen. Autor: Marek Pataky

Správne riešenia z čísla 16: Krížovka: Raduj sa, 
blesk, čo ožaruje duše. Osemsmerovka: Dnes ostáva 
len to, čo je dôležité.

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

Pomôcky: 
Leica, 

Markér
Neodišiel 1
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Ó
NSI ČLOVEKOM?

Tieto dve slová môžem vypovedať ako 
konštatovanie, ktorého jednoznačný 
zmysel je na prvý pohľad každému 
zrejmý, a rovnako ich môžem vysloviť ako 
otázku. Aj v prvom aj v druhom prípade 
však ich obsah sa ma dotýka. A dotýka sa 
ma na tom najdôležitejšom mieste. Ide 
o mňa celého, o celú moju bytosť v jej 
ľudskej prirodzenosti. Byť človekom vždy, 
všade a v každom ohľade je moja veľká 
ľudská výsada a vznešená úloha. Vzneše-
nejšej nad ňu na tomto svete niet. A som 
skutočne človekom? Napĺňam kritériá, 
ktoré ma stavajú na prvé miesto všetkého 
stvoreného? ... Človek sa prejavuje na pr-
vom mieste SLOVOM, na druhom mieste 
PRÍKLADOM VLASTNÉHO ŽIVOTA 
a nakoniec svojou OSOBNOSŤOU. Moje 
slová musia byť PRAVDIVÉ, ZROZU-
MITEĽNÉ a MILÉ. Môj príklad DOBRÝ, 
JEDNOZNAČNÝ A PRÍŤAŽLIVÝ. Moja 
osobnosť musí byť ŠĽACHETNÁ, VERNÁ 
A PRÍSTUPNÁ. 

Moje slová musia byť pravdivé: to zname-
ná, že sa mám natoľko kontrolovať, aby 

som seba samého 
viedol k jedno-
značnej pravdi-
vosti. Musia byť 
zrozumiteľné mne 
i tým, ktorým ich 
adresujem. Preto 
najprv uvážim a až 
potom sa vyslo-
vím, aby vyslovené 
slová boli zvolené 
správne. Moje 
slová musia byť aj 
milé. Preto budem 
dávať pozor zo 
všetkej sily, aby 
som nikomu ne-
spôsoboval bolesť. 
A keď už musí byť 
niečo dôrazne povedané, nech je takým 
jeho obsah a nie tón, podráždenosť, uráž-
livosť alebo zbytočný pátos moralizátora, 
ktorý aj tak vyjde nadarmo.

Môj osobný život musí byť dobrým prík-
ladom pre tých, ktorí ma vidia aj zblízka, 

nielen vtedy, keď 
sa do pózy dobré-
ho naladím. Teda 
dobrým podľa 
obsahu, nie 
podľa zdania... 
Príklady priťahu-
jú – učili sme sa 
kedysi na gymná-
ziu a táto pravda 
nezostarla. 
Treba mi teda žiť, 
myslieť, hovoriť 
a konať nasle-
dovaniahodne, 
a zo svojich 
prejavov vylúčiť 
všetko odporné, 
odpudzujúce 
a neprirodzené. 
Za žiadnych 

okolností sa nesmiem prejaviť ako pano-
vačný, ani jednostranne naklonený, ani 
náladový. Úprimnosť srdca ostáva navždy. 
A čím nám viac rokov pribúda, tým viac 
by sme mali ľuďmi byť. A ako kresťania – 
tým viac kresťanmi. (Marián Skala, Slovo 
10/1972, s. 5)
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Titulná strana: Spojený spevácky zbor účinkujúci počas návštevy 
Svätého Otca Františka dňa 14. septembra 2021 v Prešove (Dávid 
Kováč)

ARISTOKRATICKÉ
„Jean, pohár vody, prosím.“  
„Nech sa páči, pane.“  
„Ďakujem, Jean. Jean, ďalší pohár vody, 
prosím.“  
„Nech sa páči, pane.“ 
„Ďakujem, Jean. Jean, ešte jeden pohár 
vody, prosím.“  
„Nech sa páči, pane.“ 
„Ďakujem, Jean. Jean?“  
„Áno, pane.“  
„Zavolaj hasičov. Toto sami neuhasíme.“

„Jean, dones mi pušku.“ 
„Lord ide na lov?“ 
„Nie, ale mám chuť vymeniť komorníka.“

 „Mylord, zasa prišiel ten žobrák, ktorý 
tvrdí, že je váš blízky príbuzný a môže to 
dokázať.“ 
„Jean, to je nejaký idiot!“ 
„Tiež si myslím, mylord, ale to ešte nie je 
dôkaz.“

„Jean, chcel by som vykonať nejaký dobrý 
skutok, ale nič mi nenapadá. Čo by si mi 
poradil?“ 
„No, viete, pane, začína sa zima, všetko 
pokryje sneh, čo keby ste nasypali trochu 
zrna hladným vtáčikom na okennú rímsu 
svojej spálne?“ 
„Jean, ty si génius! To potom budem môcť 
tie vtáky strieľať rovno z postele!“

AHA, MOJE DETI!
Byť dobrovoľníkom je úplná paráda. 
Človek sa dostane aj tam, kam sa bežný 
účastník dostať nemôže, a zažije i mo-
menty, keď nevie, či sa skôr smiať, či 
plakať.

V rámci folklórneho festivalu dostanem 
flek na bráne. Prvý stret s účastníkmi, 
prvé navodzovanie príjemnej atmosféry, 
prvé debaty. Tu ocko, ktorý trikrát otáča 
náklad, lebo pri štvorčlennej rodine a bez 
povolenia vstupu s autom na miesto 
stanovania niet inej pomoci. Tu veselá 
krátkovlasá pani v stredných rokoch, kto-
rá má dobrú náladu hneď po prekročení 
prahu. „Už sme nakúpili nejaké noty,“ 
sprisahanecky na mňa žmurká, kým jej 
lepím na ruku pásku. Hej, cítim, cítim, 
odpovedám v duchu pri prudkom závane 
borovicového lesa. A borovice teda v naj-
bližšom okolí veruže nerastú. 

Najlepšie sú však detváky. Jedna sa skrýva 
za maminu folklórnu sukňu, ďalšia nad-
šene nastavuje rúčku, lebo ružová farba 
náramku sa jej hodí k ružovej sukni prin-
ceznej. Iný mi zreferuje celú cestu aj ob-
sah kufra auta a ďalší sa zaujíma, prečo ja 
som dievča a mám modrý náramok a on 
chlapec musí mať škaredý ružový. Pohľad 
na veci z detskej perspektívy. Všetky idú 
s rodičmi alebo starými rodičmi. Alebo aj 
tetou. Zatiaľ čo mama...

Pani, odhadom niečo po tridsiatke, stojí 
s ďalšou o čosi staršou pri vstupe a kolega 
im skenuje vstupenky, kým ja lepím 
pásky menšej skupinke. Pri skenovaní 
sa objavia nejaké problémy, preveruje 

to vysielačkou na centrále. Tá pani sa 
medzitým baví so svojou spolupútničkou 
po anglicky a vysvetľuje jej, prečo musia 
čakať. Opačným smerom, von z areálu, 
sa blíži žena s dvoma deťmi, ktoré vedie 
za ruky a ktoré sme spolu s ňou už do-
vnútra pustili. A ten chlapček a dievčatko, 
obaja okolo štyroch či piatich rokov, pri 
pohľade na spomínanú pani radostne 
kričia: „Mami, mami, mamíííí.“ Oná pani 
sa však nenechá vyrušiť. Ani „mami“, ani 
zvonivé hlásky ju z konceptu nevyvedú. 
No deti sú neústupčivé. Naveľa-naveľa 
po tom, čo už okolo nej prešli, sa ona 
obzrie a zavadí o ne pohľadom. A vtom: 
„Ježíííš, aha, moje deti! Ahojteee!“ zakýva 
im. Ony odkývajú, ale vzďaľujú sa ďalej. 
Moje deti?! Pozrieme sa s kolegom, ktorý 
medzitým dovolal, najprv na seba a po-
tom na ňu. A ona: „Hej, hej. Moje deti. 
Tri dni som ich nevidela a už som na ne 
aj zabudla,“ rozosmeje sa. A my tiež – 
zabudla na svoje deti, nespoznala ich, no 
aká to sranda! Keď však prvotný smiech 
z absurdnosti situácie pominie, pominie 
aj chuť sa smiať. Nie je na čom. Príde 
mi tých detí ľúto. Nepoznám pozadie, 
nesúdim, ale ten moment zanechal vo 
mne maximálne rozpačitý dojem. A vtedy 
mi pri pohľade na tie deti, ktoré smut-
ne odchádzajú za ruky so svojou tetou, 
napadne útecha – ako dobre, že náš Boh 
ma pozná aj po troch dňoch, pozná môj 
hlas, počuje každé moje slovo a volanie 
na neho. Nikdy nereaguje ako tá mama, 
lebo sám sľúbil: „I keby ona zabudla, ja 
nezabudnem na teba.“ (Mária Dudová-
Bašistová)
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Každý deň: svätá liturgia (10.00 h; 18.00 h) 
17.30 Deviaty čas (Po – St a Pi) / Akatist 
k svätému Mikulášovi (Št)

09.10. Svätá liturgia za uzdravenie a oslo-
bodenie (17.00 h)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
16.10. Svätá liturgia s Molebenom k sv. Ge-
rardovi a požehnaním šatkou sv. Gerarda 
(18.00 h)
25.10. Moleben k bl. Metodovi (17.00 h); 
svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie 
(18.00 h) 

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

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

09.10. Malá púť: akatist a ruženec (09.00 h), 
svätá liturgia (10.30 h)

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
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. Podmien-
kou účasti je mať absolvovaný Kurz Rút. 
Príspevok je 140 eur za manželský pár.
20. – 23.10. Kurz prípravy na manželstvo. 
Dajte svojej vysnívanej svadbe ešte jedno 
kritérium – kvalitnú prípravu. Na Kurz 
prípravy na manželstvo sa môžete prihlásiť 
cez stránku www.domanzelstva.sk alebo cez 
svojho kňaza vo farnosti. Príspevok na kurz 
je 90 eur za osobu.
28. – 30.10. Kurz MMM2. Kurz pre man-
želské páry túžiace obnoviť si manželskú 
jednotu, vzájomnú lásku a porozumenie. 
Príspevok za kurz je 140 eur.
18. – 20.11. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný 
kurz pre manželov, ktorého zmyslom je 
posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov. 
Príspevok na kurz je 140 eur za manželský 
pár.

koinoniapo.sk, 
 koinonia ján krstiteľ prešov 

Komunitný dom Záborské
Nedele a sviatky 09.30 Svätá liturgia

06.10. Večer chvál a modlitieb za uzdrave-
nie (18.00 h)  (Youtube)

16.10. Svätá liturgia za rodiny s modlitbami 
(11.00 h) 

27.10. Biblický večer (18.00 h)

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

Klub Prešov: +421 907 197 990

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

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

Minimálny príspevok 4 a viac ks je 27 eur (ŠS: 700).

Minimálny príspevok 1 až 3 ks je 27 eur  
+ 10 eur poštovné, teda 37 eur (ŠS: 700).

Minimálny polročný príspevok je 15 eur  
(1 až 3 ks aj 5 eur poštovné, teda 20 eur) (ŠS: 700).

Minimálny príspevok na eSlovo je 15 eur (ŠS: 999).

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.

V druhom polroku 2023 získate ako vždy  
aj nástenný kalendár.

Šek nájdete aj v tomto čísle.
IBAN: SK45 0200 0000 0032 1020 6959
KS: 0558; VS: vaše PSČ; poznámka: e-mail alebo meno

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:

OBJEDNAJTE SI ČASOPIS OBJEDNAJTE SI ČASOPIS 
SLOVO NA ROK 2023.SLOVO NA ROK 2023.

VAŠA PODPORA ROZHODNE O MNOHOM. 
VERÍME VÁM.


