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lovek, zvlášť mladý, je tvor
spoločenský. Ak nemá, tak rád
vyhľadáva spoločnosť iných, s ktorými zdieľa rovnaké zásadné životné
hodnoty. Ani Boh nie je samotár.
Jeho snaha po spoločenstve tiež pramení z jeho podstaty - z lásky, kde
je potrebný aj druhý objekt, ktorý je
možné milovať a od ktorého je možné
očakávať odpoveď lásky.
Toto všetko sa skĺbilo v mnohých
stretnutiach mládeže s Bohom na
celom svete. Naše gréckokatolícke sa
už tradične uskutočnilo v Bystrej. Ale
nebolo jediným. Nie je dôležité, ktoré
spoločenstvo si mladý človek vyberie.
Dôležitý je motív. Ak je ním spoznávanie Boha a hľadanie spôsobu, ako
mu opätovať lásku, tak je všetko OK.
Samozrejme, spoločenstvo prináša
aj nové priateľstvá, zážitky, poznatky

vyberáme z obsahu
Slovo do života: Mladosť

iného charakteru a niekedy aj lásku
na celý život. Ak sa však toto stane
cieľom stretávania sa, Boh tam nemá
miesto. Dieťa to ešte nevie správne
rozdeliť, ale postupne by malo chápať rozdiel medzi hlavným cieľom
a čiastkovými darmi, ktoré cesta za
jeho zdolaním prináša.
A v tomto je nezastupiteľná úloha
toho najzákladnejšieho ľudského
i božsko-ľudského spoločenstva, teda
rodiny a Cirkvi. Tu sa musíme od detstva učiť túžbe hľadať Boha a odpovedať na jeho lásku. Keď dospejeme,
dokážeme konať skutky, o ktorých sa
nám ako deťom ani nesnívalo. A to
práve preto, že už nikdy nebudeme
sami.
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voju autobiografiu Z môjho života. Spomienky (1927–1977) vydal
kardinál Ratzinger s dvadsaťročným
oneskorením. Vtedy už mal 71 rokov.
A predsa svoje knižné spomienky
uzavrel pri päťdesiatom roku svojho
života.
Prvých päťdesiat rokov života kardinála Ratzingera bolo poznačených
mnohými zmenami. Rok 1977 bol
však úvodom k zásadnejším zmenám,
s ktorými kedysi profesor teológie
Joseph Ratzinger sotva rátal.
Tri týždne pred jeho päťdesiatinami ho vyhľadal vatikánsky nuncius
v Nemecku arcibiskup Del Mestri
a odovzdal mu menovanie za mníchovského a freisinského arcibiskupa.
Slávnostná biskupská vysviacka sa
konala v mníchovskom dóme 28.
mája 1977. Za biskupské heslo si zvolil
slová, ktoré vyjadrovali jeho celoživotné zameranie: „Spolupracovníci
pravdy“.
S arcibiskupským stolcom bavorskej metropoly sa spravidla spájala
kardinálska hodnosť. Preto ho Pavol
VI. vymenoval nového mníchovského
arcibiskupa 27. júna toho istého roku
za kardinála. Jeho titulárnym kostolom v Ríme sa stal tiburtínsky kostol
Santa Maria Consolatrice (Panna
Mária Utešiteľka).
V r. 1980 sa konalo V. generálne
zhromaždenie celocirkevnej biskupskej synody s veľmi aktuálnou
ústrednou témou „Kresťanská rodina

v súčasnom svete“. Kardinál Ratzinger bol relátorom, spravodajcom
tohto synodálneho zhromaždenia.
Hodnotu a prednosti rodiny poznal
nielen z kníh a teologického štúdia,
ale aj z vlastnej životnej skúsenosti
v rodine, z ktorej pochádzal.
Svoju reláciu venoval obsiahlemu
rozboru situácie, v akej sa rodina
nachádza. Kardinál vyzval k primeranému hodnoteniu úlohy ženy, ktorá
(úloha) patrí medzi základné otázky
pri uvažovaní o manželstve a rodine.
V druhej časti relácie pripomenul,
že mužskosť a ženskosť sú zamerané
na spoločenstvo osôb ako znak daru
Stvoriteľovej lásky.
Napokon kardinál venoval pozornosť problémom spojeným s rodinou:
od utvorenia spoločenstva až po
splodenie života, od vychovávateľskej
úlohy až po nutnosť prípravy mladých
ľudí na manželstvo a rodinný život.
V závere zdôraznil, že kresťanská rodina môže v súčasnom svete vydávať
svedectvo proti prevládajúcemu materializmu, rozkošníctvu a svojvôli.
O tri roky neskôr, v r. 1983, už ako
prefekt Kongregácie pre náuku viery,
bol predsedom a delegátom Svätého
Otca na VI. generálnom zhromaždení
celocirkevnej biskupskej synody. Jej
ústrednou témou bolo „Zmierenie
a pokánie v poslaní Cirkvi“. V rámci
diskusie kardinál zdôrazňoval osobné
vyznanie ako podstatný prvok vo
sviatosti zmierenia.

úmysly apoštolátu modlitby
Október 2006
 Aby všetci pokrstení dozreli
vo viere a prejavovali ju jasnými,
zmysluplnými a odvážnymi rozhodnutiami vo svojom živote.
 Aby oslavy Svetového dňa misií
všade podnietili ducha misionárskej spolupráce a zápalu.
 Ružencom v rukách premôžeme
diabla. Nech nás ružencová Panna Mária chráni pred hriechom
a pred každým zlom.

© Dobrá kniha, Trnava 2005; Zostavil: P. Rajmund Ondruš, SJ, (skrátil a upravil J. Gradoš)
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Mladosť

takým dôležitým a cenným
obdobím života. Veď o koľko cennejšia je viera ťažko
nadobudnutá. Takúto potom človek len tak ľahko nestratí
a nezanechá.
Keď človek spozná Lásku, zrazu sa začne na svet pozerať
novými očami. Jeho život napĺňa radosť a pokoj. Vidí však
aj to, že množstvo ľudí naďalej chodí vo svojom smútku,
nechce sa vzdať svojich ťažkostí a zveriť svoje starosti Pánovi. Vidí, koľko jeho priateľov ešte stále blúdi a spoznáva,
že radosť, ktorú náhodou nájdu, je len chvíľková. A to bolí.
Túži sa podeliť so svojou vierou. Kričať, aký úžasný je Boh.
Chce, aby ho všetci našli, aby konečne našli spočinutie pre
svoje utýrané duše.
Mladý človek je úžasne zapálený.
Dokáže vykonať veľké veci pre svojho Boha.
Zdá sa to ako blúznenie, ale naozaj nejako takto verí
mladý človek. Aj vy ste sa niekedy čudovali nad jednou
z križiackych výprav, v ktorej išli do boja výlučne deti? Keď
som zažila, ako dokáže mladý človek oddane milovať Boha,
už sa mi to nezdá čudné. Neznamená to, že by teraz mladí
kresťania mali ísť do boja proti nekresťanom. Vôbec nie!
Oni sami vedia, ako zapáliť svet láskou. Veď každý jeden
deň ich o to naliehavo žiada Pán.
Mladosť v sebe síce skrýva potenciál, ktorý treba využiť,
no človek sám je iba ako žeravý uhlík, ktorý mimo pahreby
rýchlo vyhasne. Potrebuje okolo seba rovnako zapálených
ľudí, s ktorými bude spoločne roznecovať plameň živej viery.
Spoločenstvo mu je oporou, podnecuje jeho lásku a zároveň
ho formuje. Mladý človek sa túži podeliť s tým, čo prežíva,
a povzbudiť sa príkladom iných. Potrebuje však ešte niečo:
otcovské vedenie kňaza, ktorý mu drží palce, hoci ho občas
musí usmerniť. Ak spoločenstvo mladých alebo jednotlivec
nemá duchovného vodcu, akoby mu chýbala jedna noha,
bez ktorej môže stratiť stabilitu a opäť padnúť.
Každý človek môže byť mladým. Je to už ošúchaná fráza,
ale skutočne i človek starý vekom môže byť mladý duchom.
Ustavične mi v hlave znejú slová žalmu: „On naplňuje
dobrodeniami tvoje roky, preto sa ti mladosť obnovuje ako
orlovi“ (Ž 103,5). I starý človek môže hľadať Lásku. Istotne
ide o vzácnu Božiu milosť, vďaka ktorej sa aj dospelí, aj starí
môžu znovu zamilovať do Pána a žiť v jeho nežnej láske,
byť zapálení ním a pre neho. Mladosť nepatrí iba mladým.
Mladosť musí byť vlastná všetkým kresťanom.
Na záver by som rada použila zopár veršov z piesne Zboru sv. Terezky Ježiškovej z Humenného. Podľa môjho názoru úplne vyjadruje mladosť - hľadanie a nachádzanie.
Na krížnych cestách
Na krížnych cestách ostal som stáť.
Ktorým smerom sa mám uberať?
Túžim po láske, srdce pre ňu dať.
Priateľ ma zviedol a oklamal.
V ňom je pravda a život tvoj,
záchrannú cestu ti ukázal.
Dáva mi ruku, chlebom života posilní.
Na ramená si hriech môj položil.
Golgotou kráčaš sám, už to viem.
Ta hore ranená Láska sa uberá. 
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e už akosi zaužívané, že
slovo mladosť evokuje
v ľuďoch spomienky na
bezstarostné obdobie, naplnené užívaním si dní s priateľmi
a rôznymi zbojstvami. Pre mnohých je mladosť čas, keď je
všetko dovolené a všetko treba vyskúšať. Veď mladí sme len
raz, a preto netreba tieto vzácne chvíle premárniť.
Môj pohľad na mladosť sa však podstatne líši od tohto
bežného a neúplného vnímania. Mladosť je predovšetkým
čas hľadania. Mladý človek sa cíti slobodný a ničím neviazaný. Sám chce nájsť pravdu. Preto sa mnohokrát vyberá
rôznymi cestami, na ktorých padá a ktoré sa uberajú iným,
ak nie priam opačným smerom od cieľa nasledovaného
v detstve. Ak si včas uvedomí, že takýto spôsob života nie je
ono, vráti sa a hľadá inú cestu... A ktovie koľkokrát ešte padne, kým sa vymotá z tohto bludiska, a či sa úplne nestratí.
„Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje
priestupky, ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve,
veď si, Pane, dobrotivý“ (Ž 25,7). Takto sa modlí žalmista.
Istotne človek svätý svojou pokorou, ktorý si uvedomuje,
že i on v mladosti mnoho ráz zblúdil.
Dosť často sa stretávame na uliciach, v školách, v chrámoch s unudenými mladými tvárami. Mať v očiach výraz
nudy a nezáujmu je dnes v podstate moderné. Čo sa za tým
skrýva? Sklamanie zo života, z okolitého sveta. Chlapci
či dievčatá, ktorí chceli s nadšením preskúmať svet, nájsť
pravdu o živote, zrazu zistili, že ľudia sú zlí a svet im nemôže
poskytnúť nič pozitívne. Preto ich nová cesta smeruje k hľadaniu úniku z reality. Vytvárajú si k svojmu okoliu odstup.
Hoci ich vnútro napĺňa sklamanie a zlosť, snažia sa vyzerať,
že sa ich nič nedotýka (hlavne nie Boh a jeho milosti).
Mladý človek hľadá nielen pravdu. Kto sa v mladosti
nesužoval pre lásku? Dievčatá možno zmáčali nejeden
vankúš pre nešťastnú či neopätovanú lásku a chlapci sa
trápili a lámali si hlavu nad tým, ako získať tú, do ktorej sa
zahľadeli. Kým je človek ešte veľmi mladý, nehľadá trvalý
vzťah, ktorý by viedol do manželstva. Hľadá niekoho, kto
by ho chápal a mal rád. Hľadá lásku, pri ktorej by si mohol
odpočinúť. Práve takúto lásku som celú mladosť hľadala a nenachádzala. Mnoho sĺz padlo za obeť nesplnenej túžbe,
až napokon sa mi dal spoznať. Až keď som našla Ježiša
a jeho lásku, ktorou miluje bez podmienok, až vtedy som
našla pokojný prístav. Zrazu som nič viac nepotrebovala.
Musela som sa do neho zamilovať, veď On ma miloval
prvý. Keď som ho spoznala, otvorili sa mi oči. Zrazu som
videla, aké veľké veci konal v mojom živote. Keď som čítala
slová proroka Izaiáša: „Hľadali ma tí, čo sa nepýtali, našli
ma tí, čo nehľadali“ (Iz 65,1), mala som pocit, že to napísali
o mne. Dnes viem, že v skutočnosti som hľadala neustále,
iba som nevedela čo.
Od tej chvíle ma napĺňa vďačnosť za to, že sa mi dal spoznať. Som jeho. Samozrejme, kto hľadá Božie kráľovstvo,
všetko ostatné dostane navyše (porov. Mt 6,33). I ja som
napokon dostala lásku muža. Pán nám požehnal krásne
manželstvo. Nie je však naším dielom.
Mladosť je čas hľadania lásky. Alebo skôr Lásky. Kým
človek celkom dospeje, musí prejsť tŕnistou cestou, mnoho bojovať, padať a vstávať. Ale práve preto je mladosť
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správy z kresťanského sveta
VERIACICH ZACHRÁNILA
MODLITBA
Katolíci diecézy Bac Ninh si napriek tomu, že desaťročia nemali
žiadneho kňaza, uchovali živú vieru,
a to vďaka pravidelným spoločným
modlitbám. Táto komunita, ktorej
história siaha do počiatkov kresťanstva vo Vietname, má v súčasnosti
123 tisíc veriacich, 27 kňazov a 299
rehoľných sestier. Povzbudzujúcim
faktom je aj to, že v diecéze navštevuje
hodiny katechizmu viac ako 4500
mladých.
Keďže v tejto diecéze má modlitba
centrálne postavenie, jej predstavitelia
založili pre mladých istý druh súťaže
v modlitbe. Od roka 1990 sa každé
dva roky koná niekoľkodňové stretnutie, počas ktorého mladí súťažia vo
vedomostiach o katolíckej modlitbe.
Tohto roka sa na súťaži zúčastnilo viac
ako 4 a pol tisíc chlapcov a dievčat vo
veku od 14 do 18 rokov.
Katolíci diecézy Bac Ninh utiekli
v roku 1954 zo severu Vietnamu, ktorý ovládali komunisti, na juh krajiny.
Väčšina farností nemala dlhé roky
žiadneho kňaza, ktorý by im odslúžil
svätú omšu alebo učil deti katechizmus. Namiesto toho laici organizovali
spoločné modlitby, ktoré sa konali
skoro ráno alebo v noci.
TK KBS/RV –lm-; -pz-

ČÍNSKY BISKUP PO 10 RO
KOCH OPÄŤ NA SLOBODE
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Po desiatich rokoch väzenia bol
24. augusta prepustený na slobodu
Mons. František An Shuxin, pomocný
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biskup diecézy Baoding. Uviedli to
zdroje z Číny, ktoré citovala agentúra AsiaNews. Podľa nich biskup
akceptoval to, že ho vláda uznala za
právoplatného biskupa, no odmietol podpísať dokument o vstupe do
Vlasteneckej cirkvi, ktorá je uznávaná
pekinskou vládou. Mons. An Shuxin,
ktorý má 57 rokov, bol zatknutý v máji
1996 počas policajného záťahu proti
tajnému semináru v Baodingu.
TK KBS/RV –lm-; -pz -

NEDOSTATKY V UPLATŇO
VANÍ REZOLÚCIE OSN
O LIBANONE
Vatikánsky denník L´Osservatore
Romano na titulnej strane vydania
z 25. augusta priniesol kritický článok,
v ktorom konštatuje, že medzinárodné spoločenstvo sa nevie rozhýbať
k tomu, aby uviedlo do praxe rezolúciu OSN 1701 o Libanone. „Plynú
hodiny a dni, toto míňanie času poukazuje na znepokojujúcu zdĺhavosť
preberania zodpovednosti zo strany
medzinárodného spoločenstva,” píše
L´Osservatore Romano.
Cieľom uvedenej rezolúcie, ktorú
jednomyseľne schválili členovia Bezpečnostnej rady OSN 11. augusta,
bolo nielen ukončiť násilie v Libanone, ale aj položiť základy na obnovenie mierového procesu na Blízkom
východe. „Napriek opakovanému
naliehaniu OSN medzinárodná diplomacia v skutočnosti ešte nestanovila nástroje na poskytnutie pomoci
nešťastnému obyvateľstvu oblastí
postihnutých krízou,“ uvádza ďalej
L´Osservatore Romano.
TK KBS/RV –mv-; -pz-

MARONITSKÍ BISKUPI
SA OBÁVAJÚ MOCI
HIZBALLÁHU
Maronitskí biskupi v Libanone
vyjadrili obavu, že Rezolúcia 1701,
vydaná OSN v súvislosti so zastavením bojov na Blízkom východe, je
príliš mnohoznačná a necháva hnutiu

Hizballáh veľkú slobodu. Obávajú sa,
že krajina sa dostane pod „dvojitý
politický vplyv” a vyzývajú obyvateľstvo, aby spojilo sily v prospech
výhradnej právomoci vlády, ktorá sa
teší dôvere demokraticky zvoleného
parlamentu.”
Rezolúcia 1701 uvádza, že výhradne profesionálna libanonská armáda
môže nosiť v južnej časti krajiny
zbrane. Podľa Hizballáhu sa však toto
obmedzenie vzťahuje iba na „viditeľne
umiestnené zbrane“. V rozhovore
pre nemecký magazín Der Spiegel
maronitský patriarcha kardinál Pier

Nasrallah Sfeir vyjadril obavu pred
mocou Hizballáhu. Podľa jeho slov:
„Keď sa Izrael stiahne a uskutoční sa
výmena zajatcov, Hizballáh viac nemá
právo udržiavať armádu.”
TK KBS/ RV –dj-; -pz-

KATECHIZMUS
PRE DOSPELÝCH V USA
Až 25-tisíc výtlačkov katechizmu, ktorý zostavili katolícki biskupi
špeciálne pre dospelých, sa predalo
v Spojených štátoch amerických
počas prvých dvoch augustových
týždňov. Katechizmus pre dospelých
USA – tak znie jeho celý názov – vyšiel 31. júla tohto roka. Má 600 strán
a je výsledkom šiestich rokov práce
päťčlenného biskupského výboru pod
vedením washingtonského arcibiskupa Donalda Wuerla. Americkí biskupi
pri zostavovaní publikácie vychádzali
z veľkého Katechizmu Katolíckej
cirkvi, ktorý dal v roku 1992 zverejniť
pápež Ján Pavol II..
Katechizmus pre dospelých USA
pozostáva z 36-ich kapitol, z ktorých
sa každá začína životných príbehom
nejakého svätca alebo biblickej postavy, či osobným svedectvom nejakého
veriaceho. Týmto spôsobom chcú
americkí biskupi povzbudiť dospelých veriacich k osobnej modlitbe
a zároveň názorne poukázať na to, že
aj katolíci prispievajú k budovaniu
americkej spoločnosti.
TK KBS/RV –mv-; -pz -

DOMY PRE DUCHOVNÉ PO
VOLANIA VO FRANCÚZSKU
Francúzske diecézy už niekoľko
rokov spravujú domy pre duchovné
povolania. Ide o zariadenia, v ktorých
sa môžu mladí ľudia v tichu zamýšľať
nad svojím povolaním. Prvé ovocie
týchto domov je vidieť už tento rok,
keď vo Francúzsku vysvätili 97 diecéznych a 20 rehoľných kňazov. Aj z tohto
dôvodu sa diecéza Nanterre rozhodla
otvoriť na svojom území takýto dom.
Ako uviedol Olivier Lebouteux, „ide
tu o povzbudenie mladých k hľadaniu
duchovného povolania v spoločnosti,
ktorá nie je veľmi naklonená tomuto
spôsobu života“. Toto malé zvýšenie
počtu nových kňazských povolaní
však nemôže zmeniť ich celkový
pokles. Konferencia biskupov Francúzska oznámila, že zo 100 diecéz
malo iba 43 dvoch nových kňazov
a 34 diecézam tento rok nepribudol
ani jeden novokňaz.
TK KBS/RV –lm-; -pz-

správy z domova
PREMENENIE PÁNA
V JEDLINKE
Na Sviatok premenenia Pána navštívil Jedlinku, filiálnu obec farnosti
Mikulášová, synkel pre Rusínov.
P. P. Haľko, OSBM. Svätú liturgiu,
ktorú s miestnym kňazom P. Tkáčom
slávil v drevenom Chráme Ochrany
Presvätej Bohorodičky, natáčala
nemecká televízia MDR. V homílii
spomenul, ako môže veriaci kresťan
- katolík zažiť premenenie cestou
modlitby, cestou sviatosti zmierenia
a Eucharistie.
Slávnosť bola zakončená mnoholitstvijem. Radostná sviatočná atmosféra z chrámu pokračovala so vzácnymi
hosťami vo farskej budove v priateľskom ovzduší. Pracovníci nemeckej
televízie vyzdvihli dobrosrdečnosť
a pohostinnosť, s ktorou sa stretávali
od Bratislavy až po Ubľu, čo ich veľmi
oslovilo. Kiežby mali z našej krajiny
len tie najlepšie zážitky - zážitky s premenenými ľuďmi dobrej vôle.
Peter Tkáč

„A NEZOSTANE TU KAMEŇ
NA KAMENI...“
Takýto citát si vybrali mladí z Piskoroviec a Rafajoviec, ktorí sa pod vedením otca Petra vybrali v dňoch 7.-9.
augusta na výlet do Jasova.

PRÁZDNINOVÝ VÝLET
HISTORICKÝM AUTOBUSOM
Na takýto výlet sa vydali 14. augusta deti aj dospelí z farnosti Kyjov
spolu s o. Jozefom Greškom a z farnosti Šarišské Jastrabie s o. Ľubošom
Kohútom.
Napriek daždivému počasiu sa
autobus naplnil. Smeroval po stopách
histórie najprv na Spišský hrad a do
Spišského Podhradia. Tam nás namiesto dažďa privítali teplé slnečné
lúče. Hrad mnohých oslovil svojou
rozlohou. Deťom sa najviac páčilo
v hradnom múzeu, kde mohli vidieť,
akými nástrojmi voľakedy mučili
tých, ktorí odmietli poslušnosť pánom. Nakoniec sme sa stretli pri
spoločnej modlitbe v hradnej kaplnke. Ďalšou zastávkou bol kaštieľ
v Markušovciach a nakoniec Chrám
sv. Jakuba v Levoči.
To, že náš autobus nebude patriť
medzi najmodernejšie, pochopil
každý, kto doň nastupoval. Ale prečo
historický? Taký prívlastok sme mu
pripísali na parkovisku v Levoči, kde
si ho skupinka turistov fotografovala
ako exponát z múzea.
Výlet sa vydaril a všetci sme sa
šťastne vrátili domov.
Lenka Pavlovská

SLÁVNOSŤ V KRIVOM
Vladyka Ján Babjak, SJ, prešovský
eparcha, slávil v sobotu 19. augusta
archijerejskú svätú liturgiu v drevenom gréckokatolíckom Chráme sv.
Lukáša v obci Krivé, ktorá je filiálkou
farnosti Kružlov v Bardejovskom protopresbyteráte. Slávnosť sa konala pri

príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Vladyka zároveň
posvätil obecné symboly.
Vychádzajúc z evanjelia v homílii hovoril o rodine a manželstve.
Viackrát citoval Božieho sluhu Jána
Pavla II. Zdôraznil, že dnes už nestačí klasická pastorácia od ambóna,
dobrá kázeň, ale je nutné venovať sa
rodinám. Stretávať sa s nimi pri čítaní
Božieho slova, v ktorom je návod na
život.
Ľubomír Petrík/ISPB

EPARCHIÁLNA ODPUSTOVÁ
SLÁVNOSŤ V ŠAŠOVEJ
Medzi najstaršie pútnické miesta
Prešovskej eparchie patrí obec Šašová
v Bardejovskom protopresbyteráte.
V dňoch 19. a 20. augusta sa tu konala eparchiálna odpustová slávnosť
Zosnutia Presvätej Bohorodičky.
Slávnostnej nedeľnej archijerejskej
svätej liturgii predsedal vladyka Ján
Babjak, SJ, prešovský eparcha. V homílii veriacim pripomenul dôležitosť
kresťanskej rodiny. Panna Mária je
ochrankyňou našich rodín. Tak, ako
bolo Božie slovo dôležité pre Bohorodičku, nech je dôležité aj pre život
každého z nás, pre každú kresťanskú
rodinu.
Šašová má zaujímavú minulosť
spojenú so zázračnými udalosťami
okolo milostivého obrazu Bohorodičky. Prvá písomná zmienka o obci
je z roku 1352. List pápeža Pia VI.
z 30. júna 1779 hovorí o udelení
plnomocných odpustkov pre chrám
v Šašovej na 7 rokov. Tento dokument
bol uložený v chráme vo svätostánku
a spomína milostivý obraz ako „miraculosa“ – zázračný. V blízkosti chrámu sa nachádza prameň, ktorému sa
pripisujú liečivé účinky.
Ľubomír Petrík/ISPB

DETSKÝ TÁBOR MAKRÍNKA
Rehoľné sestry sv. Bazila Veľkého
v spolupráci s Hnutím kresťanských
spoločenstiev detí – eR-ko organizujú
každoročne detský a mládežnícky
tábor Makrínka, nazvaný podľa ich
zakladateľky sv. Makríny. Aj tohto
roka sa konali tri turnusy: pre deti
1. stupňa základných škôl, pre deti
2. stupňa a pre stredné školy. V stredu 16. augusta vladyka Ján Babjak,
SJ, navštívil 2. turnus tohto tábora
v Eparchiálnom pastoračnom centre
mládeže v Juskovej Voli v okrese Vranov nad Topľou.
V homílii pri archijerejskej svätej
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Ani dážď, ktorý Pán štedro nadelil
hneď prvý deň, ani kopa prachu v chate nevymazali úsmev a dobrú náladu
z ich tvárí. Po niekoľkých vonkajších
úpravách a odstraňovaní nedostatkov
slová duchovného otca všetkých zamerali na obnovu nášho vnútra. Na
zlepšenie kondície nám večer dobre
padol futbal.
Na druhý deň sme sa po raňajkách
vybrali do dediny. Sv. liturgiu sme slávili v nádhernom kostole patriacom
premonštrátskemu rádu. Povzbudzujúcim bolo pre nás aj stretnutie s opátom Tomášom Karolom Bartalom,
ktorý nás vrelo prijal a previedol nás
priestormi kláštora. Jeho história sa
datuje už od 12. storočia.
Po povzbudzujúcich slovách vo
viere a dobrom obede nás čakala

Jasovská jaskyňa, prvá zo sprístupnených jaskýň na Slovensku. Aj keď únava urobila svoje, nedalo nám vynechať
vopred pripravené lesné hry, zamerané na hľadanie a skladanie Ježišových
výrokov. To dalo mladým súťažiacim
poriadne zabrať. Deň sme ukončili
chutnou opekačkou a spevom.
Posledný deň sme sv. liturgiu slávili trocha netradične – na peknom
tichom mieste v lone prírody v blízkosti chaty. V nadväznosti na slová
Svätého písma: „...robotník si zaslúži
svoju mzdu“ sa každému odovzdávali
provizórne medaily za niečo, v čom
vynikal, čím upútal.
A záver? Počasie síce nebolo horúce, ale naše srdcia zahoreli veľkou
láskou k Najvyššiemu, za čo mu v tejto chvíli ďakujeme.
Mária Homoľová

5

správy z domova
liturgii povedal: „Všetci sme ako príroda a veľmi sa na ňu podobáme. Sme
vo vývoji neustáleho pretvárania. Boh
nás stvoril a poslal na túto zem. Nemôžeme tu však zostať navždy. Príde
čas, keď túto zem opustíme a vrátime
sa späť k Bohu. Tento vývoj nás má
meniť k lepšiemu. Aj na tento tábor
ste prišli z domu od svojich rodičov.
Aj tento čas vám Boh pripravil pre
zmenu. Mali by ste tu načerpať nových síl, obohatiť sa a prejsť vývojom
a zmenou k lepšiemu. Otvorte sa pre
tento Boží plán a nech vám tieto dni
slúžia na spásu“.
Tohtoročnej Makrínky sa zúčastnilo spolu takmer 200 detí a mládeže.
Ľubomír Petrík/ISPB

Z ABRANOVIEC DO RÍMA
V dňoch 10.-16. augusta sa uskutočnila farská púť na pútnické miesta
v Taliansku. 32 pútnikov navštívilo
Rím, Nettuno a Lanciano.

Nášmu duchovnému otcovi Martinovi Chudíkovi ďakujeme za jej
zorganizovanie. Zážitky a celková
atmosféra, ktorá počas púte zavládla,
sa nedá opísať. Bolo to niečo úžasné
a veľkolepé, na čo budeme ešte dlho
spomínať. Naše poďakovanie patrí aj
o.Františkovi Dancákovi a našej milej
sprievodkyni p. Milke Zoľakovej za
fundovaný výklad a spoločne strávené
nezabudnuteľné chvíle.
Alena Adamčáková
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FARSKÁ SLÁVNOSŤ
SPOJENÁ S PRIMÍCIAMI

6

Jednou z najväčších farností Košického exarchátu je farnosť Trebišov
v srdci Zemplína. V nedeľu 20. augusta slávila rodina farnosti svoj chrámový sviatok - odpust. Na úvod vladyka
Milan Chautur uviedol do chrámu
ikonu dojčiacej Bohorodičky, putujúcu v tom čase po protopresbyterských
sídlach exarchátu. V modlitbe pred
ikonou vyprosoval jednotu v rodinách celej farnosti a verné plnenie
stavovských povinností rodičov i detí.
Sv. liturgii predsedal o. Marek Badida
- novokňaz, ktorý mal pri tejto príle-

žitosti svoje druhé primície. V kázni
o. Štefan Ištvaník, CSsR, poukázal
na zmysel mariánskej úcty – ľahšie
a bezpečnejšie dôjsť k Ježišovi. „Nemôže byť väčšie šťastie ako večné.
A preto nás Mária vedie k Ježišovi,
a tým sa stáva pre nás kľúčom do
neba,“ uviedol a vyzval slúžiaceho
novokňaza i prítomných k detinskej
úcte k Presvätej Bohorodičke.
V závere slávnosti o. Badida udelil
svoje novokňazské požehnanie jednotlivým stavom veriacich. Krásu liturgického spevu obohatil farský Zbor
sv. Michala. Myrovanie a sprievod
okolo chrámu ukončili milú slávnosť
k cti uspenskej Bohorodičky. Ostáva
veriť, že ohlásené Božie slovo spojené s prijatou milosťou priniesli do
sŕdc množstva prítomných veriacich
správnu orientáciu a silu v každodenných búrkach života.
Michal Hospodár

POHOVORY SO ŽIADATEĽMI
O UDELENIE KANONICKEJ
KATECHETICKEJ MISIE
21.augusta 2006 sa v priestoroch
Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove uskutočnili pohovory so žiadateľmi o udelenie kanonickej katechetickej misie potrebnej na výučbu
náboženskej výchovy/náboženstva na
školách. O túto možnosť požiadalo 39
katechétov z Prešovskej eparchie. Súčasťou pohovoru bolo prezentovanie
vyučovacej hodiny na nimi zvolenú
tému. Väčšina žiadateľov má za sebou
už niekoľkoročnú prax. Pre nových
katechétov, ako aj pre novokňazov
sa v poobedňajších hodinách konalo
pracovné stretnutie, na ktorom boli
oboznámení s potrebnými náležitosťami, týkajúcimi sa školskej katechézy.
Všetkým vyprosujeme plnosť Božích
milostí a dary Sv. Ducha v tejto neľahkej práci na budovaní Božieho
kráľovstva.
DKÚ PB

– kríž a utrpenie, sobota – svätosť.
V sobotu sa konala aj cyklistická púť
mužov do Ruských Peklian - rodiska

blahoslaveného biskupa. Celý odpustový program bol zavŕšený nedeľnou
slávnosťou. Všetkých svojím slovom
prišiel povzbudiť o. Vladimír Skyba.
Slávnostnú sv. liturgiu sprevádzal
chrámový zbor dospelých.
Hneď na ďalší deň sa 15 detí pod
vedením miestneho farára, diakona
a za pomoci niekoľkých animátorov
vybralo na prázdninový výlet do
Čičavy, kde spolu prežilo niekoľko
nezabudnuteľných dní. V Centre pre
pastoráciu Rómov spoznávali cez
modlitbu a rozličné aktivity svoje
talenty a to, ako ich môžu rozvíjať
a nimi slúžiť.
V spolupráci s členmi Hnutia Svetlo-Život sa v dňoch 28.augusta -1.septembra uskutočnili duchovné cvičenia
Orár 0° pre rodiny s deťmi (i bez detí)
v Cirkevnej škole v prírode v Juskovej
Voli. Duchovné cvičenia boli tematicky rozčlenené podľa štyroch duchov-

SÍDLISKOVÉ PRÁZDNINY
Aj keď je farnosť na Sídlisku III
v Prešove mladou farnosťou, ožíva
vďaka tým, ktorí sa do nej začlenili
celým srdcom. Aj tohtoročné leto
sa vo farnosti začalo prípravami na
odpustovú slávnosť, ktorá sa pri príležitosti sviatku patróna chrámu - bl.
hieromučeníka P.P.Gojdiča - konala
16.júla. Duchovná obnova prebiehala
od stredy do soboty. Každý deň bol
tematicky zameraný: streda – Bohorodička, štvrtok – Eucharistia, piatok

ných zákonov: Božia láska, Hriech,
Spása, Spoločenstvo. Počas stretnutia
sa okrem modlitieb rozprúdili veľmi
zaujímavé diskusie o vzťahoch medzi
manželmi a o výchove detí. Hosťami
duchovných cvičení boli o. Anton
Pariľák, manželia Živčákovci zo spoločenstva Rieka života z Podolínca,
manželia Badiarovci z ECAV z Košíc,
ktorí pôsobia ako poradcovia pre

správy z domova
manželstvá v kríze. Zároveň bol po
celý čas duchovných cvičení pripravený aj bohatý program pre deti, o ktoré
sa starali piati animátori.
V sobotu 2. septembra sa Putovaním za pokladom asi 20 detí
z farnosti rozlúčilo s tohtoročnými
prázdninami. Trasu putovania (chrám
– katedrála - Ruská Nová Ves – Zbojnícky hrad) a zaujímavé úlohy pre
ne pripravil o. kaplán Peter Oľšavský
spolu so svojou manželkou Dianou.
Po odhalení pokladu a poriadnej
opekačke sa pútnici vrátili späť na
svoje sídlisko.
-dk-

AKATIST K BLAHOSLAVENÉ
MU BISKUPOVI GOJDIČOVI
V RUSÍNSKOM JAZYKU
Spolok sv. Jána Krstiteľa so sídlom
v Medzilaborciach vydal Akatist
svjaščenomučeníkovi Pavlovi Petrovi
Gojdičovi, prjašivskomu jepiskopo-

rusínskych veriacich.

Peter Krajňák

NA VOĽBÁCH V ECAV SA ZÚ
ČASTNILO 21 616 VOLIČOV
Na volebných konventoch cirkevných zborov Evanjelickej cirkvi a. v.
na Slovensku sa zúčastnilo 21 616
voličov. Kandidát na generálneho
biskupa Miloš Klátik, zborový farár
z Bratislavy – Petržalky, dostal 91,4
percent hlasov. Kandidát na generálneho dozorcu ECAV Pavol Delinga
dostal 85 percent hlasov. Klátik
a Delinga sa ujmú funkcií po uplynutí
apelačnej doby, počas ktorej môžu členovia ECAV vzniesť svoje námietky
k priebehu volieb. Zavŕšením volieb
Predsedníctva ECAV na Slovensku
bude napokon zasadnutie synody, na
ktorom doterajší generálny biskup
Július Filo odovzdá úrad.
SITA

CIRKEVNÍ PREDSTAVITELIA
ODSÚDILI NACIONALISTIC
KÝ EXTRÉMIZMUS
Kardinál Ján Chryzostom Korec
a predseda Konferencie biskupov
Slovenska František Tondra odsúdili
prejavy nacionalistického extrémizmu, ktorý sa naposledy prejavil
v napadnutí študentky maďarskej
národnosti v Nitre. Kardinál Korec
povedal, že ide o „poľutovaniahodný
a odsúdeniahodný čin, ktorý treba
vyšetriť a potrestať“. Schvaľuje kroky
polície v tomto smere a dúfa, že sa to
nebude opakovať. „Štát má chrániť

život a zdravie svojich občanov, či
sú rusínskej, maďarskej, slovenskej,
alebo inej národnosti“. František Tondra pripomína, že kresťan má vždy
odsúdiť prejavy nacionalizmu. Citoval
slová pápeža Jána Pavla II.: „Patriotizmus áno, nacionalizmus nie“.
TK KBS, ml; pz

KARDINÁL KOREC
SA STRETOL S PALESTÍN
SKYM VEĽVYSLANCOM
NA SLOVENSKU
O postavení kresťanov v Palestíne
a v arabskom svete diskutoval palestínsky veľvyslanec Hafez Al Nimera
s Jánom Chryzostomom kardinálom
Korcom. Ako uviedla agentúra SITA,
stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť
palestínskeho veľvyslanca. Na stretnutí diskutovali aj o situácia vo Svätej
zemi, najmä v Jeruzaleme a v Betleheme. Al Nimera načrtol možnosť
spolupráce medzi palestínskou a slovenskou cirkvou, a to najmä v oblasti
teologického vzdelania.
Podľa Al Nimera jeho návšteva
u kardinála Korca je súčasťou snahy palestínskeho veľvyslanectva
nadviazať kontakty so slovenskou
cirkvou. Palestínsky veľvyslanec už
navštívil Jána Sokola, arcibiskupa
- metropolitu Bratislavsko-trnavskej
arcidiecézy, a Rudolfa Baláža, biskupa
Banskobystrickej diecézy. Pripravujú
sa návštevy ďalších predstaviteľov
nielen Katolíckej cirkvi, ale aj iných
náboženstiev.
TK KBS, RV lm; pz

KARDINÁL KOREC:
MAJME ODVAHU STRÁCAŤ SVOJ ŽIVOT!
55. VÝROČIE BISKUPSKEJ VYSVIACKY
V sobotu 26. augusta si v Katedrále sv. Emeráma v Nitre pri slávnostnej svätej omši pripomenuli jedinečné biskupské jubileum. bol J.E. Ján Chryzostom
kardinál Korec prijal biskupskú vysviacku pred 55 rokmi. Ako v úvode svätej
omše pripomenul nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, najstaršia katedrála
v Nitre si nepamätá takúto udalosť, aby si niektorý z biskupov pripomínal viac
ako zlaté biskupské jubileum. Kardinál Ján Chryzostom Korec prijal 24.augusta
1951 ako dvadsaťsedemročný z rozhodnutia predstavených tajne biskupskú
vysviacku z rúk biskupa Pavla Hnilicu. Konsekrácia sa uskutočnila na základe
rozsiahlych fakúlt pápeža Pia XII.
Jubilant kardinál Korec v poďakovaní na záver svätej omše vyjadril vďačnosť za všetky dary, ktoré mu Pán Boh daroval. Na konci vyjadril svoje životné
presvedčenie slovami: „Nekrúťme sa okolo seba. Majme odvahu strácať svoj
život tým, že ho budeme okolo seba rozdávať. Ten, kto rozdáva, nikdy nemá
menej, ale viac!“
podľa TK KBS; -jkZa všetkých čitateľov Slova srdečne blahoželáme a do ďalšieho života
vyprosujeme hojnosť Božích milostí.
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vi, ktorý vyšiel v rusínskom jazyku.
Jeho autorom je známy prekladateľ
liturgicko-cirkevných textov do rusínskeho jazyka a básnik Jozef Kudzej
z Ňagova (nar. 24.2.1950). Jazykovú
redakciu realizovalo Oddelenie rusínskeho jazyka a kultúry Inštitútu
regionálnych a národnostných štúdií
Prešovskej univerzity. Imprimatur
k užívaniu akatistu udelil prešovský
gréckokatolícky eparcha Mons. ThDr.
Ján Babjak, SJ. V podobe akatistu sa
dostáva veriacim do rúk oslavná modlitba svätého života biskupa Gojdiča,
jeho utrpenia a najvyššej obety, ktorú
priniesol pre svoju cirkev, svojich veriacich a svoj národ. Vydaný akatist
by nemal chýbať v gréckokatolíckych
rodinách, ale ani v knižnici našich
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rozhovor

Ako chutí Ježiš
na stretnutí mladých

alebo bystrinami bystro do Bystrej

Po celoročnej práci na Biskupskom
úrade v Prešove ani cez prázdniny
nezaháľa. Koncom júla zaviaže šnúrky
na teniskách, prehodí cez plecia batoh
s výbavou a pustí sa v smere BYSTRÁ.
Úspešne ukončil pastoračný ročník
a vracia sa do seminára. Nastupuje do
4.ročníka Teologickej fakulty PU a pred
sebou má ešte tri roky štúdia.
Michal Pavlišinovič, bohoslovec,
ktorý má tú „česť“ byť jedným z mála,
ktorí absolvovali všetky štyri turnusy
letného stretnutia gréckokatolíckej
mládeže v Bystrej.
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 Aké pocity v tebe vyvoláva,
keď sa povie Bystrá? Čo ti napadne
ako prvé?
Samozrejme, hneď si spomeniem
na rekreačné zariadenie, kde sa
každý rok uskutočňuje fantastické
požehnané stretnutie gréckokatolíckej mládeže. Tu sa stretávajú chlapci
a dievčatá, aby boli v spoločenstve
s naším Pánom a spoločne sa podelili
o svoje skúsenosti s ním. Stretnutie je
prameňom modlitby, duchovných síl,
povzbudení.
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 Aký je tvoj vzťah k letným
stretnutiam mladých?
Sú pre mňa veľkým povzbudením.
A vždy, keď sa to dá, snažím sa ich
zúčastniť. Spomínam si na obdobie,
keď som ešte ako účastník odchádzal
z tohto stretnutia naplnený novými
skúsenosťami, plný nových zážitkov,
priateľstiev a nádherných spomienok.
Slzy som mal krajíčku. Vedel som, že
niečo podobné zažijem až o rok. Pre
všetkých, ktorí z tohtoročnej Bystrej
odchádzali s podobnými pocitmi, posielam jedno malé povzbudenie nášho
Pána: „A hľa, ja som s vami po všetky
dni až do skončenia sveta.“

 Aká bola hlavná téma tohtoročných stretnutí?
Hlavným mottom tohtoročnej
Bystrej bol citát zo 119. žalmu: „Tvoje
slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.“ Vybral
ho pre tento rok Svätý Otec Benedikt
XVI.
Na každom turnuse sa animátori
snažili upriamiť pozornosť účastníkov
na Božie slovo – Sväté písmo. Pekne
to bolo vidieť na turnuse najstarších,
keď účastníci vyzbrojení Božím slovom išli evanjelizovať do neďalekej
dedinky. Tak ako kedysi prorok Jonáš
do mesta Ninive.
 Akým spôsobom sa toto každoročné stretnutie mladých pripravuje? Čím všetkým musia hlavní
organizátori a animátori prejsť?
Ešte pred samotným stretnutím
sa vyberie zodpovedný kňaz a animátor pre každý turnus. Oni potom
pripravia program a metodiku. Ďalším dôležitým bodom je prípravné
stretnutie animátorov, na ktorom
spomínaní kňazi a animátori prezentujú programy, plány a metodiky na
dané turnusy. Oboznámia ostatných
animátorov s každým dňom a s tým,
čo je potrebné pripraviť. No to je
iba zlomok všetkého, čo predchádza
Bystrej. Ale asi najdôležitejšia je modlitba. Už teraz vás povzbudzujem, aby
ste sa modlili za Bystrú 2007, vždy
o 21.00 hod.!
 Čo je úlohou animátora? Za čo
je zodpovedný, samozrejme, okrem
modlitby?
Nesie zodpovednosť za svoju skupinku. Vedie prácu, nadhadzuje témy
na diskusiu, počas celého turnusu sa
jej venuje. On je „otec“ s otvorenou
náručou, ktorý je vždy ochotný poradiť, pomôcť, vypočuť si problémy,
a to aj v čase voľna. Snaží sa, aby
sme všetci navzájom boli ako jedna
rodina. Ak jeden padne, druhý ho
hneď dvíha.

 Akou službou si bol ty osobne poverený na jednotlivých turnusoch?
Spočiatku som mal byť „iba“ na
troch. Ale človek mieni a Pán Boh
skrze Moniku S. mení. Na prvých
dvoch turnusoch som bol v štábe.
Úlohou štábistu je robiť reklamu na
super tričká, šatky a spevníky a predávať ich. Cez miestny rozhlas púšťa
do éteru hudbu a rôzne oznamy. Má
na starosti budíček (juj, ten som mal
rád, horšie to bolo s účastníkmi).
Pripravuje bohoslužobný priestor
a mnoho iných vecí. Na ďalších dvoch
turnusoch som bol animátorom, takže
som bol starším bratom chlapcom
a dievčatám v mojej skupinke. A zahral som si aj v kultovej rozprávočke
(hit tohtoročnej Bystrej) Snehulienka
a sedem trpaslíkov.
 Mohol by si zhodnotiť tento
ročník? Vynorili sa aj nedostatky?
Vylepšil by si niečo?
Tento ročník bol veľmi vydarený, aj
keď počasie mohlo byť troška lepšie.
Jednotlivé metodiky a témy boli dobre
pripravené. Aj účastníci si chválili
prednášky a prácu v skupinkách.
Boh sa dotýkal každého jedného
z nás a je len na nás, ako na tento
dotyk zareagujeme. Ďalším plusom
bolo, že sme sa naučili nové piesne,
tance, a neboli to len eR-ko tance, ale
aj spoločenské tance, ako salsa, waltz
a mnohé iné. Z niektorých sa dokonca
stali parketoví levi (napr. o. Štefan). Ja
osobne som sa naučil nejsť k bazénu,
kde je príliš veľa detí (lebo potom
som sa oblečený a s peňaženkou vo
vrecku nedobrovoľne ocitol vo vode).
Nejaké nedostatky sa, samozrejme,
vždy našli, ale hneď sa pracovalo na
ich odstránení.
 V tomto ročníku si sa zúčastnil na všetkých štyroch turnusoch,
a teda môžeš porovnávať. Takže
skúsime niekoľko naj:
Na ktorom bolo najviac účastníkov?

predstavujeme
Tuším, že na turnuse 15 – 18 - ročných ich bolo najviac.
Na ktorom si sa cítil najlepšie? Na
ktorom bola najlepšia atmosféra?
Najlepšia atmosféra bola na turnuse 9 – 11- ročných. Medzi toľkými
deťmi sa i my dospelí cítime ako
deväťroční.
Ktorý z turnusov tebe osobne dal
najviac?
Najviac som si odniesol z turnusu
najstarších. Bol veľkým povzbudením
nielen pre účastníkov, ale aj pre animátorov. Evanjelizácia a prednášky
boli fakt super.
Čo bolo pre teba najťažšie?
Keď som tretíkrát niesol oltár od
pódia do estrádnej sály, tak sa mi zdal
poriadne ťažký. (smiech)
Kedy si prežíval najväčšiu krízu?
Na Bystrej je kopa srandy. Tam nie
je čas na krízy. Stále sa smejem.
Čo ti spôsobilo najväčšiu radosť?
Liturgia zmierenia na turnuse 15
– 18 - ročných.
S čím si mal najviac práce?
Dosť práce mi dalo naučiť sa tanec na pieseň La Camisa Negra od
Juanesa.
Čo ťa najviac povzbudilo?
Som povzbudený z každého účastníka Bystrej, ale najviac asi zo Zuzky,
ktorú som mal v skupinke na turnuse 15 – 18. Vychádzal z nej pokoj
a láskavosť, ktoré sa prenášali na celú
skupinku. Ahoj, Zuzka!
 Na záver ešte jedna otázka:
V čom vidíš najväčší prínos týchto
stretnutí?
Určite v tom, že v dnešnom uponáhľanom svete si nájdu mladí ľudia
čas na spoločné stretnutie a že sa cez
modlitbu a počúvanie Božieho slova
snažia napredovať v duchovnom
živote a spoločne tak naberajú silu
na vydávanie svedectva o Kristovi.
Možno tu zažiť veľa zábavy, vzájomne
sa spoznať. Mladí majú k dispozícii
bazén. Ten, kto nevie plávať, určite sa
to tu naučí. Varia nám chutné párky
:-), no a, samozrejme, každý si môže
kúpiť super tričko, šatku a spevník,
naučiť sa nové pesničky a eR-ko tance.
Samé fajn veci.
Neváhaj a príď na budúci rok!

za rozhovor ďakuje
Dada Kolesárová

Ak túžite pripraviť pre svoju obec, farnosť alebo spoločenstvo niekoľko dní
spojených s oddychom v lone prírody, ponúkame vám možnosti zariadenia,
ktoré vás s radosťou privíta.
V roku 2005 nadobudlo Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove budovu bývalej Školy v prírode od VÚC
Prešovského samosprávneho kraja. Za
riaditeľa zariadenia bol od 1. septembra 2006 vymenovaný Mgr. Ivan Bojčuk,
ktorého vladyka Ján Babjak, SJ, vyčlenil
z farskej pastorácie a poveril ho vedením zariadenia a pastoráciou mládeže
v Prešovskej eparchii.
Cieľom zariadenia je ponúknuť gréckokatolíckym veriacim a ostatným záujemcom možnosť stráviť čas v prírode,
načerpať duchovné i fyzické sily.
 Prostredie
Zariadenie sa nachádza nad obcou
Jusková Voľa v severovýchodnej časti
Slánskych vrchov v prekrásnom prírodnom prostredí. Ide o vulkanické pohorie matransko-slanskej oblasti, ktoré
sa tiahne od severu na juh s miernym
vyklenutím na východ. V severnej
časti pohoria sa nachádza celkovo 26
chránených území.
V pohorí je 5 výrazných masívov.
Najkrajšia je Šimonka s 3 najvyššími vrcholmi - Šimonka ( 1092 m n. m. ), Čierna hora (1072,7 m n. m.) a Tri chotáre
(1025,2 m n. m.). Potom sú to Makovica, Mošník, Bogota a Milíč. V oblasti je
17 kvalitných a výdatných minerálnych
prameňov. Prevažne listnaté bukové
alebo dubové lesy sú bohaté na zver.
Sú tu náleziská hnedého uhlia, železnej
rudy a polodrahokamu opál.
Samotný areál obklopujú bukové lesy
s pestrým bylinným porastom.
 Možnosti zariadenia
Aj napriek tomu, že zariadenie v dnešnej podobe funguje a pracuje iba
krátko, má veľké ambície. Ponúka
širokej verejnosti možnosť po celý rok
usporadúvať v jeho areáli duchovné
cvičenia, animátorské školy, rozličné
farské výlety (detské, mládežnícke, miništrantské, rodinné), školy v prírode,
farské plesy, rozličné školenia, športové turnaje a festivaly. V tomto roku sa
tu uskutočnil 1. ročník Festromu.
Okrem toho je tu možnosť prechádzok
v blízkom okolí (zbierania húb) alebo
turistických vychádzok po vyznačených trasách.

 Atrakcie a prírodné rezervácie
Štátna prírodná rezervácia Šimonka
Homoľovitý vulkanický kopec Oblík
Chránené územie Hermanovské skaly
Chránené územie Zámutovské skaly
Prírodná pamiatka Skaly pod Pariakovou
Prírodný areál Medzianske skalky
Chránený areál Radvanovské skalky
Prírodná pamiatka Petkovský potok
Prírodná rezervácia Žipovské mŕtve
rameno
Chránený areál Štefanovská borina
Herliansky gejzír
Dubnícke opálové bane
 Kapacita a ubytovanie
Komplex budov tvorí hlavná budova
a niekoľko menších murovaných chatiek. V týchto priestoroch sa nachádzajú 2, 3 a 8 - posteľové izby. Hlavná
budova ponúka okrem ubytovania
kaplnku, jedáleň s vlastnou kuchyňou,
dve učebne a oddychový kút.
Celková kapacita zariadenia v lete je
120 a v zime 60 lôžok.
 Areál zariadenia
V pomerne rozľahlom areáli si na
dvoch ihriskách môžete zahrať futbal,
volejbal alebo tenis. Prínosom je aj
malý prírodný amﬁteáter a prístrešok
s ohniskom. Areál osviežuje aj blízky
potôčik.
 Zamestnanci
Personál zariadenia tvoria: marketingová manažérka, dve kuchárky, údržbár a pedagogický pracovník poverený
koordináciou pedagogickej činnosti
a krúžkov, ktoré budú fungovať v rámci
centra voľného času.
 Ceny
Nocľah – 130 Sk/deň
Strava – 150 Sk (3x denne)
 Kontakt
o. Ivan Bojčuk (riaditeľ zariadenia)
Cirkevná škola v prírode
a Centrum voľného času
Jusková Voľa 118
094 12 Vechec
č.tel.: 057/44 902 90

-red-
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P.S.: Pozdravujem všetkých, ktorí
boli tohto roka na Bystrej. A nezabúdajte Mt 28,20b.

JUSKOVA
VOĽA
Cirkevná škola v prírode a Centrum voľného času
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spolok sv. Cyrila a Metoda

Jubilujúci spolok

ZROD CYRILOMETODSKÉHO SPOLKU

A

ž na sklonku prvej Československej republiky, koncom
tridsiatych rokov 20. storočia,
sa gréckokatolícka slovenská skupina
začala stmeľovať a zjednocovať národne i nábožensky. Vhodným centrom
pre zrod myšlienky a jej realizáciu
bolo okresné mesto Michalovce, kde
slovenskí gréckokatolíci tvorili popri
rímskokatolíkoch najväčšiu časť obyvateľstva.
Ako prví dali podnet na vznik spolku o. Ján Murín, Jozef Pichonský a Ján
Danko. Postupne sa pridávali ďalší.
Toto všetko sa odohralo 12. januára
1941 v byte o. Jána Murína v Michalovciach, keď mu jeho priatelia prišli
gratulovať k 28. narodeninám.
Od toho času myšlienka postupne nadobúdala konkrétnu podobu.
K prvému stretnutiu záujemcov
o spolok došlo 27. februára. Pripravil
sa program a návrh stanov na zakladajúce valné zhromaždenie Jednoty
sv. Cyrila a Metoda na 4. mája 1941
vo veľkej sále kláštora redemptoristov. Urobili sa všetky prípravy,
pozvali sa záujemcovia aj z iných
miest – z Trebišova, Prešova, Sečoviec
a z okolitých farností našich kňazov.
Po týchto prípravách sa 4. mája 1941
– v ťažkých časoch 2. svetovej vojny
– zišli v Michalovciach predstavitelia
gréckokatolíkov a založili cyrilo-metodský spolok pod názvom Jednota
sv. Cyrila a Metoda. Z pôvodne plánovaného miestneho spolku napokon
vznikla cirkevná organizácia nielen
pre michalovskú farnosť, ale pre celú
slovenskú gréckokatolícku pospolitosť
na východnom Slovensku.
Za prvého predsedu bol zvolený
o. Jozef Zorvan, farár z Klembarku
(dnes Klenov).
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S VEĽKÝM ODUŠEVNENÍM
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Po valnom zhromaždení zavládlo
medzi funkcionármi a členmi Jednoty
sv. Cyrila a Metoda veľké oduševnenie. Už v začiatkoch svojho pôsobenia
mala vlastnú tlačiareň, vydávala spolkový kalendár, náboženské časopisy
a knihy. Každý člen dostával tieto
vydania zadarmo alebo za minimálnu
cenu. Kultúrnym vplyvom Jednoty
rástla náboženská a vzdelanostná
úroveň gréckokatolíckej pospolitosti

a utvrdzovala sa ohrozená cyrilo- metodská tradícia. Skupinka nadšencov
nášho cyrilo-metodského hnutia
začala v roku 1942 vydávať nábožensko-kultúrny časopis gréckokatolíkov
Jednotu sv. Cyrila a Metoda. V časopise sa k svojim rodákom prihovárali
kňazi, predstavitelia inteligencie, študenti i prostí ľudia. Okrem redaktorov
Jána Murína a Jozefa Pichonského
aj predseda spolku generálny vikár
Jozef Zorvan, Michal Ďurišin, Anton Mihalovič, Pavol Spišák, Vojtech
Dudič ml., Mikuláš Čollák a mnohí
iní. Prispievali aj mladí autori, napr.
Alexander Romanov, Michal S. Breza
a ďalší. Okrem spomínaného mesačníka začala Jednota vydávať aj vlastný
kalendár (na r. 1943).
V dňoch 4. a 5. júla 1942 sa začala
nová etapa v živote a činnosti Jednoty,
keď vo svojom sídle v Michalovciach
usporiadala prvý nábožensko-národný odpust s názvom Cyrilo-metodské
slávnosti.
V sobotu 4. júla sa v kláštore michalovských otcov redemptoristov
uskutočnilo valné zhromaždenie
Jednoty, na ktorom účastníci okrem
hodnotenia činnosti zvolili aj nový
výbor. Za predsedu bol opäť zvolený
Jozef Zorvan. Do širšieho výboru
bol okrem iných zvolený aj dnes už
blahoslavený o. Metod Dominik
Trčka. Na slávnosti bol prítomný aj
prezident Slovenskej republiky Dr. Jozef Tiso, prešovský biskup bl. Pavol
Peter Gojdič a ďalší cirkevní i svetskí
hodnostári. Na tomto nábožensko-národnom odpuste sa zúčastnilo
približne pätnásťtisíc veriacich.
Jednota postupne prejavovala
záujem o liturgickú obrodu v Cirkvi.
Na knižnom trhu sa objavila nová
modlitebná kniha pre gréckokatolíkov Slovákov Chváľme Boha od
vernárskeho farára Pavla Spišáka.
Táto modlitebná kniha mala veľký
kultúrny a náboženský význam v živote gréckokatolíkov.

NÁSILNÉ PRERUŠENIE
Vojnové udalosti – prechod frontu
– načas prerušili sľubne rozbehnutú
prácu spolku, ktorý od roku 1943
pracoval pod vedením trebišovského
farára o. Vojtecha Dudiča st. Obnovilo

sa vydávanie spolkového časopisu
pod názvom Cyril a Metod, ktorý už
redigovali trebišovskí baziliáni, bola
obnovená tradícia cyrilo- metodských
odpustov, periodickej i neperiodickej
tlače. Z významných udalostí povojnového obdobia treba spomenúť veľkú púť slovenských gréckokatolíkov
na Velehrad a Sv. Hostýn v roku 1946
na čele s biskupom Pavlom Gojdičom,
ktorej 60. výročie si v júli t.r. pripomenieme. Zúčastnilo sa jej približne 400
veriacich a 35 kňazov.
Ďalšie plány Jednoty sv. Cyrila
a Metoda zmaril režim, ktorý sa
dostal k moci po februári 1948. Boli
zlikvidované všetky kláštory a cirkevné ustanovizne. Medzi nimi aj
spolok slovenských gréckokatolíkov
Jednota sv. Cyrila a Metoda so sídlom
v Michalovciach.

ZNOVUZRODENIE
Po tzv. „nežnej revolúcii“ 17.
novembra 1989 sa vo vtedajšom
Československu vytvorili priaznivé
podmienky pre duchovný život,
a tým aj obnovu mnohých náboženských inštitúcií, ktoré museli v roku
1950 nútene prerušiť svoju činnosť.
K nim patrila aj Jednota sv. Cyrila
a Metoda.
S cieľom obnoviť činnosť tohto
gréckokatolíckeho nábožensko-kultúrneho spolku sa na fare v Topoľanoch (časť Michaloviec) 27. januára
1990 prvýkrát zišla iniciatívna skupina v zložení: Jozef Knežo, ktorý bol
zároveň vedúcim prípravného výboru,
Pavol Kušnír, Bartolomej Leško, Július
Mati, Vladimír Miroššay a Ján Seman.
Významným dňom v spolkovej činnosti sa stal 2. marec 1991, keď bola
činnosť tejto inštitúcie s požehnaním
prešovského biskupa Jána Hirku obnovená pod názvom Spolok sv. Cyrila
a Metoda. Na ustanovujúcom valnom
zhromaždení bol za predsedu zvolený
Jozef Knežo, farár-dekan z Vysokej
nad Uhom, za podpredsedov Pavol
Kušnír a Vladimír Miroššay.
Pod vedením svojich predsedov
Jozefa Kneža a Michala Hospodára
spolok vydáva každoročne Gréckokatolícky kalendár a podielové knihy.
Podieľa sa aj na príprave stretnutí
gréckokatolíckej mládeže v Bystrej,
festivalov duchovných piesní a pod.
Taktiež organizuje pracovné zasadnutia vo farnostiach spojené so spomienkami na významné osobnosti
Gréckokatolíckej cirkvi.
–jpz–

AKO JEDNA RODINA
5. svetové stretnutie rodín vo Valencii

K

eď sme sa dozvedeli, že sa
Konferencia biskupov Slovenska rozhodla vyslať mňa
a moju manželku na V. svetové stretnutie rodín v španielskej Valencii
ako rodinu, ktorá má reprezentovať
Slovensko, boli sme prekvapení, ale
veľmi sme sa tešili. Vlastne, skôr ja
než Karin. Ako správna mamička
myslela do poslednej chvíle na to, ako
to bez nás prežijú naši dvaja chlapci,
ktorí mali stráviť svoje prvé prázdniny
u babky.
Nakoniec prišiel deň odchodu
a domáce starosti ustúpili vzrušeniu
z cesty.

Na začiatku stvoril Boh nebo a zem
a my obdivujeme veľkosť a krásu
tohto diela z okien lietadla. Z Košíc
cez Bratislavu a Londýn letíme do
cieľa našej cesty.

o havárii v metre. Udiala sa iba pred
niekoľkými hodinami a zahynulo
pri nej 41 ľudí. O chvíľu sme už pred
našim hotelom Ibis.

UTOROK 4.JÚL
Ráno sa zobúdzame do horúceho
dňa.
Teologicko-pastoračný kongres
o rodine, ktorý je súčasťou stretnutia
rodín, sa začína až o štvrtej. Rozhodneme sa už teraz nájsť budovy Ferie,
kde sa má konať. Nemusíme hľadať
dlho. Je to len 5 zastávok električkou.
Pri registrácii sa dozvedáme, že
sa musíme osobitne zaregistrovať na
posledné tri dni stretnutia, aby sme
dostali vstupenky aj na podujatia so
Sv. Otcom a balíček pútnika. Miesto
registrácie je v centre. Rozhodneme
sa, že to vybavíme ihneď. Vyzbrojení
mapou so zakrúžkovanou Plaza de
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PONDELOK 3.JÚL

Je 10 hodín večer.
Slnko ešte svieti. Jednak preto, lebo
je leto a Valencia je v subtropickom
pásme, a tiež preto, lebo Španielsko
používa napriek svojej polohe stredoeurópsky čas.
Prvý vdych teplého morského
vzduchu.
Kontrola pasov. Vyzdvihnutie batožiny. A už je tu uvítacia komisia.
Našťastie nás má na zozname hostí,
čo pre nás znamená bezproblémovú
dopravu do hotela.
Odkiaľ sme? Eslovaquia? Sí - poznáme. Nebol som si tým taký istý.
O chvíľu sa ukázalo, že oprávnene,
pretože ďalšiemu pánovi sme predstavení ako rodina z Eslovenie – Slovinska.
Dobrovoľník, ktorý nás vezie, je
zhovorčivý. Cestou po večernej Valencii nám ukazuje miestne pozoruhodnosti. Dozvedáme sa aj smutnú správu

Snímka: www.conferenciaepiscopal.es

stretnutie rodín
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stretnutie rodín
Espaňa sa smelo pustíme do ulíc.
Na zastávke nám miestny senior
poradí číslo autobusu. Po hodine
jazdy vystupujeme na mieste. Hm,
má to však háčik. Stojíme na rušnej
ulici a ako sa dívame, tak sa dívame,
ulice sa volajú úplne inak, než uvádza mapa. Zmätení sa obraciame na
prvého okoloidúceho. Vysvetlí nám,
že námestie je presne na opačnom
konci. Musíme sa dostať na Plaza
de Zaragoza . Odtiaľ je to už blízko.
Na zastávke sa pýtame tentoraz na
Plaza de Zaragoza. Mladá žena nám
ju ochotne ukazuje na mape. Starší
pán však protirečí. Ukazuje úplne
iný smer. Ďalšia babička mu dáva za
pravdu. To však už nevydrží obďaleč
stojaci mladík. Postaví sa na stranu
mladej ženy. Žeby stret generácií?
Nakoniec sa spor vyrieši. Pravdu majú
všetci. Námestie bolo premenované
a takpovediac „sa presťahovalo“.
Sme v Španielsku!
Tu si na precíznosť veľmi nepotrpia. Ale mierny chaos, ktorý vďaka
tomu vzniká, je vyvážený milou ochotou a otvoreným srdcom miestnych
ľudí, ktorí veľmi vážne zobrali na seba
úlohu hostiteľov veľkého medzinárodného podujatia.
Potvrdzuje sa to, aj keď neskôr
dorazíme na miesto registrácie a pendlujeme od človeka k človeku, od
prepážky k prepážke. Po ďalšej hodinke získavame aspoň to základné
s prísľubom, že to, čo sa nepodarilo
vybaviť dnes, sa určite podarí vybaviť
maňana – zajtra.
Spotení a unavení dorazíme späť
do Ferie. Kongres sa už začal. Prišli
sme zatiaľ len o úvodné prejavy
politikov. Po prednáškach kardinála
Caffaru a Prof. Lacroixa sa k niekoľkým tisícom účastníkov prihovára aj
kardinál Trujillo, prezident Pápežskej
rady pre rodinu. Z rozhodnutia Sv.
Otca sa kvôli včerajšiemu nešťastiu
záverečný kultúrny program ruší.
Na myseľ nám prichádzajú slová sv.
Pavla: „Radujte sa s radujúcimi, plačte
s plačúcimi...“
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Bežný deň kongresu sa začína
rannou bohoslužbou slova. Potom
celé doobedie odznievajú prednášky
na témy súvisiace s rodinou: rodina
a právo, sociálne otázky, demografia,
bioetika, ekonómia, ekumenizmus...
Čo prednášajúci, to kapacita v svojom
odbore. K zvučným menám, o ktorých sme väčšinou iba čítali, si teraz

môžeme priradiť aj tváre, živé slová,
gestá i úsmevy.
Za všetkých spomeniem známeho
profesora Michaela Waldsteina. Je
otcom 8 detí, z ktorých žiadne nenavštevovalo základnú školu. Učiteľmi
boli ich vlastní rodičia. Prof. Waldstein hovoril o tom, aké dôležité je
venovať sa svojim deťom. Rozprávať
sa s nimi. Počúvať ich. Modliť sa
s nimi. Čítať si s nimi. Dívať sa im do
očí. „Jedna hodina, ktorú večer strávite
so svojím dieťaťom, vám ušetrí mnohé
bezsenné noci v čase, keď vaše dieťa
začne dospievať... Ak muž chce urobiť
niečo dobré pre svoje deti, nech miluje
ich matku...“ Z tejto prednášky sme
si odniesli veľa. Nebola to len umne
poskladaná teória, ale predovšetkým
svedectvo o tom, ako funguje v praxi
odovzdávanie viery v rodine – hlavná
téma stretnutia rodín.
O jednej sa kongresová hala zmení
na chrám, kde desiatky kardinálov,
biskupov i kňazov slúžia sv. liturgiu.
Tisíce ľudí zo všetkých kútov sveta sa
skláňajú pred živým Kristom, o ktorom sa doteraz hovorilo.

ŠTVRTOK 6.JÚL
Dnes ráno nejdeme do Ferie. Ideme na letisko čakať vladyku Milana
Chautura, predsedu Rady pre rodinu
a mládež KBS. Lietadlo mešká, a tak
si dávame na letisku na obed miestnu
špecialitu paellu – zapekané rizoto
s mäsom a zeleninou. Nakoniec vladyka prichádza. Hneď sa nás ujíma
Candido, dobrovoľník v strednom
veku, účtovník veľkej firmy a laický
člen prelatúry Opus Dei. Práve tu
v Katalánsku ju založil sv. Josemaría Escrivá. Odváža nás do hotela
a cestou vedie živý rozhovor o Cirkvi
v Španielsku. Keď sa dozvie o našom
prianí vidieť more, nedá sa odbiť.
O necelé dve hodiny nás odváža na
pláž. Prináša nám aj plavky a uteráky, aby sme sa mohli okúpať. On
sám ostáva v aute, modlí sa breviár
a rozjíma. Pozýva nás do domu, kde
býva spolu s ďalšími 10 zasvätenými
laikmi – členmi Opus Dei. (To by mal
vidieť Dan Brown! Potom by si pre
svoj Da Vinciho kód musel nájsť inú
zločineckú organizáciu.)

PIATOK 7.JÚL
Dnes sa kongres končí. Doobeda
ešte počúvame prednášky. Zaujali nás
slová pravoslávneho metropolitu Kirilla. Vo svojom prejave poukázal na

príčinu rozkladu rodiny i spoločnosti
- akceptáciu hriechu ako niečoho normálneho. „Komunizmus v Rusku bol
totalitným režimom, ale nezakazoval
nazývať hriech hriechom, na rozdiel od
dnešnej liberálnej spoločnosti... Treba
sa tomu vzoprieť, aby sme zachránili
rodinu.“
Ako?
Na to odpovedal protojerej Dmitrij
Smirnov. Vyzdvihol potrebu kresťanského hrdinstva. „Čo treba robiť?
Modliť sa a Boh dá silu.“
Popoludní si ideme s vladykom
Milanom pozrieť výstavu, kde desiatky prorodinných organizácií z celého
sveta prezentujú svoju činnosť. Neobídeme ani detskú sekciu, kde sa
množstvo animátorov stará o to, aby
sa prítomné deti nenudili. Asi sa im
to darí, pretože toľko piskotu a smiechu sa nedá len tak hocikde počuť.
Mnohé z týchto detí sa potom večer
spolu s rodičmi modlia ruženec na
pláži Las Arenas. Jednotlivé tajomstvá
sprevádza nimi nacvičený scénický
program. Na druhý deň v správach
CNN vidíme na pláži aj veľkú slovenskú vlajku.

SOBOTA 8.JÚL
Historické centrum Valencie je
preplnené pútnikmi. Očakávajú
príchod Sv. Otca. My ho čakáme na
námestí Plaza de la Reina pri katedrále. Horúčava je veľká, ale pútnici
si hľadajú dobré miesto, odkiaľ by
mohli pozdraviť pápeža. Vlajú vlajky
rôznych krajín. Počuť spev a skandovanie v rôznych jazykoch. Skupina
afrických pútnikov z Angoly tancuje. O poriadok sa stará množstvo
policajtov. Nad hlavami preletujú
helikoptéry. Ľudia na veľkom plátne
sledujú priamy prenos z letiska. Lietadlo s Benediktom XVI. pristáva.
Keď sa na obrazovke mihne predseda
španielskej vlády Zapatero, ozýva sa
piskot. Veriaci nezabudli na protirodinné zákony, ktoré boli schválené na
jeho podnet. Svojho času vyvolali 1,5
miliónovú protestnú demonštráciu
v Madride.
Sv. Otec po úvodných ceremóniách
na letisku odchádza do katedrály. Cestou sa modlí pri stanici metra za obete
nehody. Keď príde na námestie, ľudia
ho nadšene pozdravujú. Nám sa ho
nepodarilo v tom stisku zahliadnuť,
ale to nie je dôležité.
Vyvrcholením dňa je slávnostné
stretnutie rodín s pápežom spojené
so svedectvami. Veľmi nás dojalo

svedectvo manželov z Talianska, ktorí so
slzami v očiach hovorili o tom, ako pre
chorobu stratili svoju jedinú dcéru. S Božou
pomocou prekonali krízu viery a rozhodli
sa adoptovať si štyri deti z Rumunska. Jedna
z ich dcér im ďakovala za lásku, s ktorou ju
prijali. Takto sa slovo evanjelia stáva telom
v živote Cirkvi: „Kto prijme jedno z takýchto
detí v mojom mene, mňa prijíma...“

NEDEĽA 9.JÚL

Rozhovor s vladykom Milanom Chauturom, predsedom
Rady pre rodinu a mládež pri KBS a účastníkom V. svetového stretnutia rodín vo Valencii
 Ako sa pripravovala Katolícka
cirkev na Slovensku na V. svetové
stretnutie rodín vo Valencii?
V príprave na stretnutie rodín
vo Valencii sa v rámci Katolíckej
cirkvi na Slovensku udiali rozličné podujatia, a to na úrovni
farskej, dekanátnej i eparchiálnej
a exarchátnej. Čo sa týka farskej
úrovne, boli to pravidelné týždenné
stretávania sa so zamysleniami nad
témami, ktoré pripravila Pápežská
rada pre rodinu a do jednotlivých
farností boli poskytnuté Radou pre
rodinu a mládež pri KBS. Samozrejme, okrem týchto spoločných
zamyslení tu boli rozličné aktivity
typu návštevy kňaza pri ikone Sv.
rodiny a osobný rozhovor s kňazom
v jednotlivých rodinách farností.
Dekanátna úroveň sa zvýraznila
prípravou na fatimské soboty,
počas ktorých mali veriaci možnosť
zúčastniť sa prednášok a dialógov
na pálčivé témy vzťahujúce sa na
problém súčasnej rodiny. A to už
naznačuje i celodiecéznu úroveň,
ktorej vyvrcholením bola púť rodín
do diecéznych mariánskych svätýň,
ktorá bola organizovaná v rámci
Stredoeurópskych katolíckych dní
v dňoch 10.- 11. júna 2006.
 Stretli sa rodiny aj na celoslovenskej úrovni?
Nedá sa tu nespomenúť celoslovenské stretnutie rodín organizované
Diecéznym centrom pre rodinu
Banskobystrickej diecézy v prepojení na Valenciu.
 Aký je význam týchto podujatí?
Samozrejme, všetky tieto aktivity,
ktoré by sa dali počítať na desiatky,
sú len vonkajším prejavom toho, čo
sa má v oveľa väčšej miere prejaviť
na duchovnom chápaní významu
rodiny v stvoriteľskom Božom pláne.
 Dá sa spojiť masovosť tohto
podujatia s rodinnou intimitou?
Ak hovoríme o svetovom stretnutí
rodín vo Valencii, objaví sa v našich
myšlienkach masovosť, ktorá akoby

protirečila intimite rodiny. Je to
však len vonkajší klam. Lebo ak tú
masu niekto spája, potom sa i z miliónovej masy stáva jedna veľká
rodina. A toho som bol svedkom vo
Valencii. Aj keď zo Slovenska tam
prišiel len jeden autobus, predsa
sa mohli ako krajina cítiť súčasťou
veľkej rodiny sveta.
 Ako sa Slováci „udomácnili“
vo Valencii?
Mali sme svoj národný program
so slovenskou sv. omšou. Včlenili
sme sa aj do spoločného programu
posvätného ruženca detí, vigílie so
Svätým Otcom Benediktom XVI.
a vyvrcholenia pri hlavnom oltári
v stretnutí sa s Kristom v najsvätejšej eucharistickej obete. Treba povedať, že na teologicko-pastoračnom
kongrese našu radu, okrem mňa,
zastupovali dva rodinné páry.
 Čo si odnášate z tohto stretnutia?
Všetky pohľady na súčasnú rodinu
sme si priniesli nielen vo svojich
srdciach a mysliach, ale budú
ponúknuté v preklade do slovenčiny aj našim farnostiam. Chceme sa
ujednotiť ako svetová rodina Cirkvi
aj v postupoch a postojoch vzhľadom na problémy súčasnej rodiny.
 Má tradičná rodina v tomto
svete budúcnosť?
Tým najzjednocujúcejším elementom v týchto otázkach ostáva Svätý
Otec. Svojím príhovorom sústredil
pozornosť všetkých na biblické
chápanie rodiny a na správny život
v kresťanskej rodine. A tak už nie
je dôležité hovoriť o tzv. tradičnej
rodine, lebo pojem rodina sa môže
správne chápať len cez pravdu
o trojjedinom Bohu, ktorú vložil do
rodiny ako svoj obraz a podobu.
V tomto trojičnom rozmere svoju
úlohu zohráva otec, mama i deti
(duchovné i telesné). A len takto
chápaná rodina môže byť nádejou
ľudstva.
za rozhovor ďakuje redakcia
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Deň Pánov. Zároveň posledný deň
stretnutia.
Vstávame skoro, aby sme sa načas dostali
do našich sektorov okolo Ciudad de las
Artes y las Ciencias, kde sa má konať záverečná sv. omša. Časť mesta je pre dopravu
uzatvorená, preto istý úsek ideme peši.
Cestou míňame množstvo pútnikov, ktorí
ešte spia v parkoch na zemi. O siedmej sme
už na mieste. Tu sa naše cesty rozdeľujú. Karin zaujme miesto pre pozvaných v sektore
pred oltárom, ja idem medzi kňazov. Čas
do príchodu Sv. Otca trávim v bratskom
rozhovore s ostatnými čakajúcimi kňazmi.
Vymieňame si skúsenosti i adresy. Benedikt
XVI. má presnosť v krvi. Prichádza tak,
aby sa sv. liturgia mohla začať podľa plánu.
Tentoraz prechádza len dva metre odo mňa.
Celé miliónové zhromaždenie ho pozdravuje skandovaním. Jeho úsmev akoby hovoril:
„Viem, že táto sláva patrí Kristovi, a predsa
si na to ešte stále neviem zvyknúť...“ Svojou
skromnosťou a múdrosťou si tento pápež
získal srdcia mladých, ktorí ešte nedávno
kričali jeho predchodcovi: „Esta es la juventud del Papa!“ – „Toto je mládež pápežova!“
a teraz to isté vyznávajú jemu. Sv. omša sa
začína. Kázeň Sv. Otca nie je dlhá, ale jeho
posolstvo svetu je jednoznačné: Rodina - to
je otec, mama a deti. Vec taká samozrejmá,
a predsa taká spochybňovaná v dnešnom
svete, ktorý sa pokladá za vyspelý. Neďaleko
zaznieva antievanjelium: dva homosexuálne
páry provokatívne uzavierajú „manželstvo“
za asistencie mikrofónov a TV kamier. Je
ich málo, ale kričia hlasno. Snažia sa prehlušiť pravdu i hlas svojho svedomia. Nástupca sv. Petra však nekričí. On sa obracia
k Božiemu Baránkovi, ktorý sa pred ním na
oltári obetuje za naše hriechy i za hriechy
celého sveta, aby priniesol svetu skutočnú
slobodu, ktorú dáva život v pravde. A s ním
sa modlia aj všetci prítomní, kňazi i rodiny celého sveta. Aj španielsky kráľovský
pár skláňa hlavy pred skutočným Kráľom
vesmíru. Sv. omša sa končí. Benedikt XVI.
ešte ďakuje všetkým organizátorom a dobrovoľníkom. Oznamuje dejisko konania
svetového stretnutia rodín, ktoré sa bude
konať o tri roky.
Je ním Mexiko.
Peter Labanič

RODINA
- obraz BOHA
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rozhovor

Snimka: P. Zimen

veľmi intenzívne prítomný a ktoré sú
vystrašené chladom voči Bohu, nachádzanom na Západe.
Ale Cirkev je tu opäť prítomná
a vieru ponúka ako odpoveď. Ja si
myslím, že práve táto návšteva, ako
už aj tá v Kolíne, je príležitosťou
ukázať, že veriť je krásne, že radosť
veľkého univerzálneho spoločenstva
má v sebe silu, ktorá priťahuje, že sa
v nej nachádza niečo dôležité a že
s novými hnutiami sú tu aj nové smery
k viere, ktoré nás vedú k sebe navzájom a ktoré majú pozitívny vplyv aj na
spoločnosť ako celok.

Hľadajme cesty
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vätý Otče, v septembri navštívite Nemecko, presnejšie
Bavorsko. „Pápežovi je clivo
za svojou vlasťou,“ uviedli vaši spolupracovníci počas príprav cesty.
Ktorých tém sa tam chcete osobitne
dotknúť? Je koncept „vlasti“ súčasťou hodnôt, ktoré chcete predložiť?
Samozrejme. Dôvodom návštevy
bolo práve to, že som chcel ešte raz
vidieť miesta a osoby, kde som vyrastal, ktoré vo mne zanechali spomienky
a formovali môj život, a chcel som
sa týmto osobám poďakovať. Chcel
som tiež odovzdať posolstvo, ktoré
presahuje moju rodnú zem, ako sa to
zhoduje s mojou službou. Témy som
si nechal vybrať veľmi jednoducho
- podľa liturgických slávností. Základnou témou je, že musíme objaviť
Boha, ale nie akéhokoľvek boha, ale
Boha s ľudskou tvárou, pretože keď
vidíme Ježiša Krista, vidíme Boha.
Vychádzajme z toho a hľadajme cesty, aby sme sa stretli v rodine medzi
generáciami aj medzi kultúrami a národmi. Hľadajme cesty k zmiereniu
a pokojnému spolunažívaniu týmto

spôsobom. Cesty, ktoré nás privedú
do budúcnosti.
 Vaša návšteva obráti pozornosť
na situáciu katolíkov v Nemecku.
Pozorovatelia sa v súčasnosti zhodujú, že atmosféra je dobrá, aj vďaka
vášmu zvoleniu. Staré problémy však
zostali: stále menej praktizujúcich
veriacich, stále menej krstov, a predovšetkým menej vplyvu na sociálny
život. Ako vidíte súčasnú situáciu
Katolíckej cirkvi v Nemecku?
Nemecko patrí na Západ, aj keď
má svoj charakteristický kolorit. V súčasnom západnom svete prežívame
vlnu nového, krutého osvietenstva,
alebo laickosti, akokoľvek to chceme
nazvať. Nepijeme viac z prameňa, ale
z nádoby, ktorá sa nám predstavuje
ako naplnená. Ľudia si vybudovali
vlastný svet a objaviť za týmto svetom
Boha sa stalo ťažším. To neplatí iba
pre Nemecko, ale je to niečo, čo sa
objavuje v celom svete, osobitne v tom
západnom. Na druhej strane, Západ je
dnes silne ovplyvňovaný inými kultúrami, v ktorých je náboženský prvok

 Svätý Otče, práve pred rokom
ste boli v Kolíne s mladými a myslím
si, že ste zakúsili, že mladí sú otvorení a že vy osobne ste boli prijatý
veľmi dobre. Prinesiete mladým počas svojej nasledujúcej cesty nejaké
osobitné posolstvo?
Som veľmi rád, že sú tu ešte mladí, ktorí chcú byť spolu, chcú spolu
prežívať vieru a chcú urobiť niečo
dobré. Ochota ku konaniu dobra je
u mladých veľmi silná, stačí spomenúť
mnohé podoby dobrovoľníctva. Snaha ponúknuť v jednej osobe vlastný
príspevok pre potreby tohto sveta
je veľkou vecou. Prvým podnetom
teda môže byť povzbudenie k tejto
činnosti: Kráčajte vpred! Hľadajte
príležitosti robiť dobre! Svet potrebuje
túto ochotu, potrebuje túto snahu!
A ďalej by mohli nasledovať tieto
slová: Odvahu k nemenným rozhodnutiam! Mladí majú veľké srdce, ale
pred rizikom zaviazať sa na celý život,
ako v manželstve, tak aj v kňazskom
živote, zakúšajú strach. Nespútavam
konečným rozhodnutím svoju osobnú
slobodu a nestrácam svoju slobodu
pohybu? Je potrebné zobudiť odvahu
k definitívnym rozhodnutiam...
 Približne pred dvomi mesiacmi ste boli vo Valencii na Svetovom stretnutí rodín. Kto pozorne
počúval, spozoroval, že ste nikdy
nevyslovili slovo „homosexuálne
manželstvá“, nikdy ste nehovorili
o potrate, o antikoncepcii. Pozorovatelia si povedali: zaujímavé!
Evidentne váš úmysel je ohlasovanie
viery a nie cestovanie po svete ako
„apoštol morálky“. Môžeme poznať
váš názor?
Samozrejme. Mal som spolu
dvakrát po dvadsať minút, keď som
mohol rozprávať. Keď má niekto tak
málo času, nemôže prísť a povedať:

„Nie.“ Treba vedieť, čo vlastne skutočne chceme. A kresťanstvo, katolicizmus, nie je hromadou zákazov,
ale pozitívnou možnosťou. A je veľmi
dôležité, aby sme si to opäť uvedomili,
pretože toto vedomie sa dnes takmer
úplne vytratilo. Počuli sme veľa o tom,
čo nie je dovolené, takže teraz treba
povedať: „Ale my máme pozitívnu
myšlienku, ktorú chceme ponúknuť,
že muž a žena sú stvorení jeden pre
druhého, že stupnica – mohli by sme
povedať – sexuality, erosu, agapé
označuje dimenzie lásky a že na tejto
ceste ako prvé vyrastá manželstvo
ako stretnutie muža a ženy, zavŕšené šťastím a požehnaním, a potom
rodina, ktorá zaručuje pokračovanie
generácií. V tomto pokračovaní sa
generácie zmierujú medzi sebou, a tak
sa môžu stretnúť aj kultúry. Teda musíme najprv zvýrazniť to, čo chceme.
Až potom môžeme vidieť, prečo niečo
nechceme.

 V súčasnosti mnohí zastávajú
názor, že budúcnosť Cirkvi je na
iných kontinentoch. Je to skutočne

 Ja vás obdivujem každú stredu, keď máte generálnu audienciu.
Prichádza na ňu 50 tisíc ľudí. Musí
to byť unavujúce, veľmi unavujúce.
Dokážete to vydržať?
Áno, dobrý Boh mi dáva potrebnú
silu. A keď vidíte srdečné prijatie, tak
zostanete povzbudený.

 Svätý Otče, prídete do Nemecka
už po druhý raz po svojej voľbe. Svetovým stretnutím mládeže a možno
z druhej strany aj futbalovými
majstrovstvami sveta sa atmosféra
v istom zmysle zmenila. Zdá sa, že
Nemci sa viac otvorili svetu, stali sa
tolerantnejšími, radostnejšími. Čo
si ešte od nich želáte?
Koncom II. svetovej vojny sa začala
vnútorná premena nemeckej spoločnosti aj nemeckej mentality, ktorá
bola ešte viac posilnená opätovným
zjednotením. My sme sa zaradili
veľmi hlboko do svetovej spoločnosti
a boli sme premenení jej mentalitou.
A tak vychádzajú na svetlo aj aspekty
nemeckej povahy, ktoré si predtým
ostatní neuvedomovali. A možno sme
boli vykreslení ako príliš disciplinovaní a uzavretí, čo určite má svoj dôvod.
Ale je pekné, že teraz sme vnímaní
inak: Nemci nie sú iba rezervovaní,
presní a disciplinovaní, ale sú aj
spontánni, veselí a pohostinní. To je
veľmi pekné.
 Akú úlohu majú v živote pápeža humor a zľahčovanie života?
Nie som človekom, ktorému prichádzajú neustále na myseľ vtipy. Ale
dokázať vidieť aj zábavný aspekt života a jeho radostnú dimenziu a nebrať
všetko tragicky považujem za veľmi
dôležité. Je to nevyhnutné pre moju
službu. Nejaký spisovateľ povedal, že
anjeli môžu lietať, pretože sa neberú
príliš vážne. A my možno môžeme
lietať ešte viac, ak sa nebudeme považovať za príliš dôležitých.
 Zostal som veľmi prekvapený
tým, čo hovoria mnohí pozorovatelia, že pápež Benedikt je úplne
iný ako kardinál Ratzinger. Ako vy
vidíte seba samého, ak si môžem
dovoliť túto otázku?
Okolnosti a situácia, ako aj ľudia na
vás vplývajú. Aj moja základná osobnosť a môj základný pohľad rástli,
ale vo všetkom tom, čo je podstatné,
zostali rovnaké a ja sa teším, že teraz
sa upozorňuje aj na aspekty, ktoré boli
predtým nepovšimnuté.
Interview s pápežom Benediktom
XVI. pre Bayerischer Rundfunk, ZDF,
Deutsche Welle a Vatikánsky rozhlas
pri príležitosti jeho nadchádzajúcej
apoštolskej cesty do Nemecka.
TK KBS/ RV (krátené)
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 Veriaci na celom svete očakávajú od Katolíckej cirkvi odpovede na
najnaliehavejšie globálne problémy,
ako sú AIDS a preľudnenosť. Prečo
Katolícka cirkev toľko nalieha na
morálku a nie na konkrétne riešenia
týchto kľúčových problémov ľudstva,
napríklad na africkom kontinente?
Toto je problém: skutočne toľko naliehame na morálku? Ja by som povedal – a stále viac sa o tom presviedčam
v dialógu s africkými biskupmi – že
základná otázka, ak chceme v tejto
oblasti urobiť kroky vpred, sa nazýva
výchova, formácia. Pokrok môže byť
skutočným pokrokom, iba ak slúži
ľudskej osobe. Ak sama ľudská osoba
rastie, ak nerastie iba jej technická
schopnosť, ale aj schopnosť morálna.
A myslím si, že skutočným problémom
našej historickej situácie je nerovnováha medzi neuveriteľne rýchlym
rastom našej technickej schopnosti
a našou morálnou schopnosťou, ktorá
nerástla úmerným spôsobom. Preto
formácia ľudskej osoby je tým pravým
receptom, povedal by som kľúčom
k všetkému, a to je aj naša cesta. Potrebujeme dve dimenzie: v rovnakom
čase musíme formovať aj srdce, ak sa
tak môžem vyjadriť, s ktorým ľudská
osoba získava oporné body, a tak sa
učí správne používať svoju techniku.
A to sa snažíme robiť.

tak? Alebo, inými slovami, akú budúcnosť má kresťanstvo v Európe,
kde sa zdá, že sa obmedzuje na súkromnú záležitosť jednej menšiny?
V skutočnosti, ako vieme, sa kresťanstvo zrodilo na Blízkom východe.
A dlhý čas sa rozvíjalo predovšetkým
tam. V Ázii bolo rozšírené oveľa viac,
ako si dnes myslíme po zmenách, ktoré so sebou priniesol islam. Na druhej
strane, práve z tohto dôvodu sa jeho
centrum presunulo viac smerom na
Západ a do Európy. Európa rozvinula
kresťanstvo vo svojich veľkých intelektuálnych a kultúrnych dimenziách.
Ale myslím si, že je dôležité pripomínať si kresťanov z Východu, pretože tu
je nebezpečenstvo, že oni, ktorí boli
vždy dôležitou menšinou vo vzťahu
s okolím, menšinou, ktorá prinášala
svoje ovocie, teraz budú emigrovať.
A tu je veľké nebezpečenstvo, že práve tieto miesta pôvodu kresťanstva
zostanú bez kresťanov. Myslím si, že
im musíme veľa pomáhať, aby tam
zostali.
Ale teraz poďme k vašej otázke.
Európa sa stala centrom kresťanstva
a jeho misionárskeho hnutia. V súčasnosti iné kontinenty, iné kultúry
vstupujú s rovnakou váhou do svetovej histórie. Takýmto spôsobom rastie
počet hlasov Cirkvi, a to je dobre.
Je tiež dobré, keď sa môžu vyjadriť
rozličné povahy, dary vlastné Afrike,
Ázii a Amerike, osobitne Latinskej
Amerike.
Všetci biskupi z ostatných častí sveta hovoria: stále potrebujeme Európu,
aj keď Európa je iba časťou niečoho
oveľa väčšieho. My so sebou nesieme
zodpovednosť, ktorá pochádza z našich skúseností, z teológie, ktorá sa tu
rozvinula, z našej liturgickej skúsenosti, z našich tradícií aj z ekumenických
skúseností, ktoré sme doteraz získali.
Toto všetko je veľmi dôležité aj pre
ostatné kontinenty. Preto je potrebné, aby sme sa nevzdali, aby sme sa
neľutovali a nehovorili: „Hľa, sme
menšinou, snažme sa zachovať aspoň
náš malý počet;“ ale musíme zachovať
živý dynamizmus, otvoriť sa vzťahom,
aby z nich pre nás vzišli nové sily.
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stretnutia mládeže

FESTROM 2006
Rómsky festival gospelovej hudby
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olo to niekedy koncom minulého roka, keď v našich srdciach
a mysliach povstala myšlienka
zorganizovať festival pre Rómov,
ktorý by nebol len o hudbe, zábave
a predvádzaní svojich schopností, ale
ktorý by niesol posolstvo Pána Ježiša
Krista, posolstvo lásky, spasenia,
večného života a jednoty, ako to on
sám vyjadril v modlitbe: „... aby všetci
boli jedno“(Jn 17,21). Vnímali sme, že
naším povolaním je získavať ľudí pre
Ježiša, hľadať a formovať veriacich
pre službu evanjelia v tomto národe
a tiež spolupracovať s kresťanskými
spoločenstvami rôznych denominácií na tejto službe. Preto sme začali
uvažovať o ekumenickom stretnutí
rómskych kresťanských spoločenstiev
a rómskych gospelových hudobných
skupín. Myšlienku festivalu podporila IVF (Medzinárodná vyšehradská
nadácia) a ZKSM (Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže).
V prípravnej fáze festivalu sme
oslovili vedúcich spoločenstiev z rôznych cirkví (katolíckej, evanjelickej,
bratskej, apoštolskej). Počas troch

stretnutí, ktoré sa uskutočnili v marci,
apríli a v máji v Čičave, v Pastoračnom centre Rómov Gréckokatolíckej
cirkvi, sme hľadali Božiu vôľu. Vytvorili sme rámec aj program festivalu,
ktorý počas týchto stretnutí dostal
názov FESTROM. Už spomínané
prípravné stretnutia boli niečím nádherným. Boli sme svedkami toho, ako
padali bariéry rozdelenia medzi jednotlivými denomináciami. Vznikali
nové priateľstvá a veríme, že vďaka
nim aj budúca spolupráca.
Miestom konania FESTROMu
sa stala Cirkevná škola v prírode
v Juskovej Voli neďaleko Vranova
nad Topľou. Aby festival mohol
naplno odštartovať, museli sme na
mieste činu urobiť veľké množstvo
práce. O to sa postaralo asi štyridsať
dobrovoľníkov (rómskych aj nerómskych, mladých i starších), ktorí sa
dva dni pred začiatkom festivalu
zišli v Juskovej Voli, aby postavili
hlavný stan, ktorý nám zapožičalo
združenie Mládež pre Krista (MPK),
stanovú osadu, zabezpečili výzdobu,
organizáciu, poriadok... Dobrovoľníci

boli jednoducho úžasní. Myslím si, že
z celého festivalu si práve oni odniesli
najviac.
Program FESTROMu sa začal
v piatok večer 14. júla vystúpením
evanjelického spoločenstva zo Slavošoviec. Na tému Čo ťa nezachráni sa
prihovoril o. Jozef Maretta. Modlitby
chvál viedla skupina Sanktus z Čemerného.
V sobotu ráno nás pri ranných
modlitbách hudobne sprevádzal tím
z Hlinného. Potom sme sa v skupinkách rozprávali o skutočnostiach,
ktoré nás odvádzajú od Boha. Dopoludňajší program vyplnili ešte
hudobné skupiny z Bardejova – Poštárky a hostia z Maďarska. Popoludní
sme mohli zažiť spôsob evanjelickej
bohoslužby medzi Rómami v Slavošovciach – Bešaš paši teja (Posedenie
pri čaji). Zlatým klincom popoludňajšieho programu bolo divadelné predstavenie o kráľovi Dávidovi v podaní
Vlada Špureka ( DES Jano). Mnohým
tiekli slzy od smiechu, a pritom to
vôbec neubralo na hĺbke posolstva
starozákonného príbehu. V bloku

stretnutia mládeže
hudobných skupín zazneli piesne
skupiny Šalom (mládežníci zo
Slavošoviec), skupiny bratskej
cirkvi z Hlinného, dievčenského
Zboru sv. Kataríny z Lomničky
a trocha profesionálnejšej skupiny S.I.CH. z Davidova.
Večerný program, na ktorom
sme zaznamenali maximum
účastníkov (niečo vyše 300),
chválami sprevádzala hudobná
skupina zo spoločenstva Devleskero kher (Boží dom) z Košíc. Tému, ktorá bola mottom
celého podujatia: „Niko, ča o Ježiš! – Jedine Ježiš!“, predniesol
Martin Hunčár, pastor z cirkvi
Slovo života int. v Bratislave.
Na záver sa modlil za chorých
a vzápätí prišli niektorí svedčiť
o uzdravení, ktoré im Boh v tej
chvíli daroval. Bolo to nádherné a mocné. Ľudia prichádzali
s prosbou o modlitbu, aby mohli
byť svetlom pre svet, aby mali silu
verne nasledovať Ježiša.
A Boh konal.
Známa skupina na slovenskej
gospelovej scéne – Lamačské
chvály - dorazila z Bratislavy tesne pred svojím vystúpením, ale
posolstvo: „Buďte verní!“, ktoré
prijali od Pána, mnohých hlboko
zasiahlo. Výzva k vernosti na
svojej ceste s Pánom Ježišom je
pre Rómov nesmierne dôležitá
a podstatná. Večerný program uzatvoril niekedy po polnoci čerstvo
nadabovaný film o prebudení v Číne:
„Kríž – Ježiš v Číne.“
Nedeľný program odštartovala
skupina Šalom a po nej bol priestor
pre svedectvá a skúsenosti účastníkov.
Bolo ich hojne. Záverečným bodom
FESTROMu bola gréckokatolícka
liturgia, ktorú sprevádzal chváliaci
tím z Hlinného.
Atmosféra festivalu bola nádherná!
Dokonca aj ovady a komáre, ktoré nás
išli „zožrať“ počas stavania hlavného
stanu, sa kdesi stratili. Veríme, že
Boh použil a ešte použije toto dielo
na budovanie svojej Cirkvi.
A ak je to v jeho plánoch, tešíme sa
na stretnutie s vami na FESTROMe
2007.
Martin Mekel, Peter Horváth

a letný skautský tábor

Zajacova chata nad Hermanovcami 20. – 30. júl 2006
lovo skauting je všeobecne známe,
no čo sa za ním skrýva, je pre mnohých tajomstvom.
Veľmi zjednodušene povedané,
skauting je spôsob širokej a efektívnej
formácie detí a mládeže. Rozvíja poznanie a vzťah k sebe, k iným a k Bohu.
Nechýba dobrodružstvo, výpravy do
prírody, spoločenstvo s rovesníkmi,
hry...
Po zhruba štvorročnej ceste v skautingu sme sa rozhodli založiť vlastný
skautský zbor pri Centre pastorácie
Rómov Gréckokatolíckej cirkvi v Čičave. Vznikol v januári a sú v ňom
zahrnuté družiny (malé skupinky, ktoré
sa pravidelne stretávajú) v Hlinnom,
Čičave, Čemernom, Bystrom a Ladomírovej. Pripájajú sa k nám i chlapci,
skauti zo Soli a Jastrabia. Takže celkom
veselá spoločnosť, možno trocha iná
v tom, že ju tvoria rómski aj nerómski
chlapci, ktorí si veľmi dobre rozumejú
a majú pekné priateľské vzťahy. Po
prvých dvoch spoločných zborových
akciách - túre „Čičava – hrad Čičva“
a futbalovom turnaji - prišla na rad
najväčšia zborová akcia roka. Prišli
prázdniny a s nimi prvý letný skautský
tábor 133. zboru.
Po povinných vybavovačkách
a vďaka sponzorstvu z úradu splnomocnenkyne vlády pre rómske
komunity sme mohli tábor naštartovať.
Podmienka bola jasná: Ak si nechodil
na pravidelné stretnutia počas školského roka, nemáš na tábore čo hľadať.
Oproti predchádzajúcim rokom sme
boli neoblomní. Lúka pri Zajacovej
chate nad Hermanovcami 20. júla už
netrpezlivo čakala na svojich 40 pasažierov. Hneď po príchode sme rozložili
stany a zaspávali sme s tým, že nás
nasledujúci deň čaká veľa práce. Vďaka
radcovskej škole, v ktorej formujeme
lídrov budúcich družín a oddielov,
máme radcov, na ktorých sa môžeme
spoľahnúť, a tak šla práca od ruky. Urobili sme lavičky, vykopali a zmontovali
suché WC, na potoku urobili umyvárne, dokonca kúpací kút, táborovú
bránu, stožiar na vlajku aj stožiar na
pogo (hra), postavili sme vojenský stan
atď. Bez práce nie sú koláče, a tak aj
naše koláče (hry, túry, šport) sa začínali prácou. Ďalšie dni sme si naozaj
vychutnali (aj keď okolo poludnia bolo

S

veľmi horúco). V rámci programového
„menu“ sme mali netradičnú olympiádu, stopovačku, celodennú túru
(25 km), futbalový turnaj, vedomostný
kvíz, skautské workshopy (príprava na
nováčikovskú skúšku), beh cez prekážky, nočnú hru, prepady, boj o získanie
výzvy tri orlie perá ... Večer pri ohni
sme sa stretávali pri pravidelných
zamysleniach s modlitbami. V závere
tábora sme pre nováčikov, ktorí sa
k skautingu pripojili iba počas tohto
školského roka, pripravili nováčikovskú

skúšku. Tým, ktorí ju úspešne zvládli,
boli pri slávnostnom ohni udelené
skautské šatky. Liturgia 30. júla bola
vrcholom celého tábora a zaznela na
nej výzva: „Nikdy sa nehanbi za to, že si
skaut a za to, že nasleduješ Ježiša!“
Viem, že mnohých tento tábor obohatil a mnohých posilnil. Ako vodca
zboru chcem poďakovať za nezištnú
pomoc a spoluprácu o. Petrovi Jakubovi, p. Dušanovi Cinovi, Rasťovi Zubajovi, kuchárovi Paľovi Zubkovi a mojej
manželke, ktorá to celé absolvovala
s nami a s dvoma malými „skautkami“.
Verím (a v niektorých prípadoch aj
vidím), že skauting prinesie našej spoločnosti aj Cirkvi vyformovaných ľudí,
ktorí budú poznať cieľ svojho života,
svoje povolanie a budú mať odvahu
naplniť ho.
Poďme na tom spoločne pracovať!
Martin Mekel, vodca zboru
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Príhovory, hudobný záznam aj videonahrávky z FESTROMu si môžete
objednať na adrese: Martin Mekel,
Čičava 74, 093 01 Vranov n. T. alebo
mekel@pobox.sk.

133. zbor Čičva

17

slovo na tému

„TVOJE SLOVO JE SVETLO PRE MOJE NOHY A POCHODEŇ
POCHODEŇ
NA MOJICH CHODNÍ
CHODNÍKOCH.
KOCH.”” Ž 119, 105
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äčšine gréckokatolíkov na
Slovensku je pojem Bystrá
dostatočne známy. Nie je to
len akési miesto na mape, ale priestor
a čas vyhradený na osobné stretnutia
Ježiša a mladých ľudí ináč, ako je to
v bežnom živote. Otcom myšlienky
bol o. Emil Zorvan, ktorý sa aktívne
podieľal na organizovaní všetkých
ročníkov - od prvého na Ružíne v roku 1991 až po desiate na Bystrej. Jeho
srdce, ktoré horelo láskou k mladým
ľuďom, dotĺklo v posledný deň Bystrej
2001. Tohto roka sa uskutočnilo už 15.
stretnutie mládeže.
Ten, kto už na Bystrej bol, vie, aké
nezabudnuteľné sú večery pri altánku,
keď mnohí rozprávajú svoje skúsenosti s Bohom, s rodičmi, s kamarátmi.
V tom prítmí človek pochopí, že má
tie isté problémy ako iní, len o tom
nedokázal hovoriť. Každé takéto
svedectvo je potom dobrou radou
a povzbudením do života.
Hneď na úvod je potrebné poďakovať všetkým, ktorí k úspešnému
priebehu Bystrej 2006 prispeli.

prežiť tento čas s Ježišom uprostred
hier, súťaží, pri prijatí zmierenia a pri
slávení božskej liturgie s nebeským
Otcom.“
Pri návšteve detí vladyka Milan
Chautur upozornil na dôležitosť
počúvania Božieho slova svietiaceho
nám na cestu života. Použil detský
obraz hry na „slepú babu“, kde nás
naviguje iba počuté slovo a my sa ho
s dôverou pridržiavame.
Nechýbal ani tradičný futbal s vladykom a veselá kúpačka. Večer turnus
navštívili deti zo Sečoviec pod vedením Dominiky Bašárovej, ktorá ich
vedie v divadelnom krúžku, a vynikajúco zahrali rozprávku o Snehulienke
a siedmich trpaslíkoch.
Posledný večer deti zabávali deti
a k spoločnej radosti prispeli aj animátori a kňazi, ktorí originálne
zahrali siedmich trpaslíkov, a sestra
služobnica, ktorá stvárnila Snehulienku. Celý turnus zhodnotila sr. Serafína
ako „požehnaný čas, ktorý vniesol do
otvorených detských srdiečok svetlo
lásky Ježiša Krista.“

1. TURNUS

2. TURNUS

Na prelome mesiacov júl a august,
31. 7. – 3. 8. 2006, sa na Bystrej zišlo
takmer 300 detí vo veku 9 až 11 rokov pod vedením o. Rastislava Baku.
Pomáhali mu rehoľné sestry Serafína
a Sofia. Prvý deň turnusu bol zameraný na sviatosti krstu a myropomazania ako svetlá kresťanského života
Božieho dieťaťa a druhý deň na Ježiša
Krista ako naše Svetlo. Ako uviedla
sr. Serafína, SNPM, jedna z vedúcich
turnusu: „Chceme svietiť jeho svetlom
pre iných. Mali sme veľkú radosť, keď
sme sledovali kŕdeľ detí, ktoré chceli

Najmenšie deti vystriedala najstaršia mládež (nad 19 rokov). Od 3.
do 7. augusta sa v Bystrej pod vedením o. Mareka Kolesára a Dominiky
Bašárovej stretlo asi 80 mladých, aby
hľadali svoju cestu k Bohu. Prvý deň
bol venovaný zoznámeniu sa a biblickému testu, ktorý preveril vedomosti
účastníkov. Nasledovné ráno sa začalo zvláštnym budíčkom – citátom
z Písma. Okolie areálu bolo posiate
citátmi, ktoré boli zároveň modlitbou
vybranou Bohom pre každého z mladých ľudí. Nasledovala pantomíma

s Jonášom sprevádzaná skráteným
Božím slovom zo Svätého písma,
ktorú vystriedala katechéza Divoký
v srdci na tému identita muža. Mládež
si v skupinkách vyskúšala evanjelizáciu v Ninive (Porúbke).
Ak si niekto myslel, že citáty z Písma boli vyčerpané, sobotné ráno ho
presvedčilo o opaku. Po tradičnom
budíčku citátom z Písma si všetci
mohli všimnúť plávať v bazéne biblické citáty. Tentoraz neboli modlitbou, ale jej inšpiráciou. Nasledovala
katechéza Úchvatná na tému identita
ženy. Večierok pre džentlmenov a dámy bol pre tých, ktorí sa chceli naučiť
spoločenské tance s majsterkou tanca
Mgr. Máriou Madzinovou.
Nedeľa priniesla svedectvá a konkrétne delenie sa. Rudko Toma a jeho
manželka nám ukázali, ako môže obyčajný kresťan žiť a nechať sa formovať
Božím slovom v reálnom živote. Po
večeri vystúpila evanjelizačná skupina
zo Spiša.
Posledný deň dostali noví „Jonášovia“ hlinené stopy s odkazom na
tohtoročné motto stretnutí mládeže
a boli vyslaní do reálneho sveta vyzbrojení Božím slovom ohlasovať
radostnú zvesť.

3. TURNUS
Na turnuse 15-18 - ročných mladých ľudí bolo skoro 300 účastníkov
vrátane animátorov a kňazov pod
vedením o. Slavomíra Palfiho a Dominiky Šoltýsovej.
Všetko sa to začalo 7.augusta príchodom účastníkov. Prvý večer patril
spoznávaniu sa. Utorok bol už „pracovným“ dňom s myšlienkou: „Boží
zákon svetlom na temných chodníkoch

4. TURNUS

Juraj Gradoš
a vedúci animátorov

Prečo si prišiel na Bystrú?
Bystrú?
Čo ti dalo toto
toto stretnutie?
1. turnus
Miro, Medzev
Od stretnutia som očakával zblíženie
s Kristom a aj trocha zábavy. Navyše
som si tu obnovil svoju vieru.
Lucia, Okružná
Chcela som si tu užiť zábavu, ale okrem
nových kamarátok som tu cez príbehy
našla svoju cestu k Ježišovi.
Mirka, Kalná Roztoka
Okrem zábavy som očakávala aj zdokonalenie sa vo vedomostiach o Bohu. Nakoniec som bohatšia o nových priateľov
a lásku k Ježišovi.
Terka, Prešov
Chcela som zažiť spoločenstvo. Našla
som si nových priateľov, zabavila som sa
a spoznala som Ježiša ako priateľa.
Peter, Michalovce
Hľadal som tu nových kamarátov
a oddych. A našiel som to. Navyše som
objavil aj nové vzory do svojho života
v animátoroch a poznanie Ježiša.
2. turnus
Janko-Jevrej, Zámutov, 22 r.
Mojou úlohou na Bystrej bolo pracovať
na štábe. Môžem povedať, že Bystrá splnila moje očakávania. Som rád, že som
tu mohol byť a za to ďakujem Bohu.
Bystrá mi dala kopu nových priateľov,
stretol som ľudí, ktorých som rok
nevidel. Získal som nové skúsenosti a už
teraz sa teším na Bystrú 2007.
Jana, Žilina, 24 r.
Prišla som tu na výzvu Pána a môjho
dobrého priateľa. A táto poslušnosť sa
vyplatila.
Bolo to povzbudenie vo viere a nové
stretnutie s Ježišom.
Ján, Bačkov, 24 r.
Duchovnú obnovu, osvieženie ducha.
Duchovné osvieženie, oživenie viery
a veľa nových priateľov.
Andrea, Jakušovce, 23 r.
Stretnutie s Bohom, že Boh sa ma nejakým spôsobom dotkne a niečo zmení
v mojom živote.
Bystrá mi dala veľa. Osobne som
vstúpila do Božej prítomnosti, vnímam
uzdravenie na srdci a viem, že nie som
sama, lebo Pán je so mnou a miluje ma
takú, aká som.
Pokračovanie na nasl. strane
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Po odpustovej slávnosti v Klokočove sa animátori i účastníci od 12 do 14
rokov stretli v pondelok 14. augusta
2006 na poslednom turnuse, ktorý
mal zavŕšiť tohtoročnú Bystrú. Počasie nebolo veľmi milé, a tak sa takmer
celý program odohrával v hlavnej budove. Atmosféru nepokazilo ani to, že
sa 295 mladých ľudí muselo tlačiť na
malom priestore spolu s o. Marekom
Horňákom, Veronikou Tancárovou
a Annamáriou Sučkovou, vedúcimi
tohto turnusu.
Ešte v ten deň sa uskutočnil Večer
milosrdenstva. V úvode animátori
zahrali scénku zo života dievčaťa,
ktoré darovalo svoje srdce najskôr
chlapcovi, potom ho vymenilo za
šminky a krásu a neskôr zapredalo

za peniaze. Malo ho celé dotrhané,
až kým neprišlo na to, že sa ho oplatí
darovať Ježišovi, lebo on jediný sa
zaň obetoval a bol schopný vymeniť
dotrhané srdce za nové. Potom nasledovala liturgia zmierenia.
Ďalší spoločný deň bol tak trocha
neobvyklý – začínal sa totiž večierkou.
Prečo? Dopoludnie vyplnilo sledovanie večerného filmu NARNIA, v ktorého znamení sa niesol celý deň. Krátko po jeho skončení sa všetci mohli
presvedčiť o tom, že Božie slovo sa
dá ohlasovať bez slova – posunkami.
Život nepočujúcich a komunikáciu
s nimi nám priblížil bohoslovec Milan
Diheneščík. Poobede vyšlo slniečko,
a tak sme mohli oprášiť staré dobré
er-ko tance a belgický tanec.
Večer na liturgiu k účastníkom
turnusu zavítal vladyka Milan a spoločne rozmýšľali nad významom
slov „počuť – rozumieť – poslúchať“.
Celý tento deň vyvrcholil Putovaním
v Narnii, ktoré sa odvíjalo od „večerného filmu“. Slávnostným stiahnutím
plachty a vstúpením do čarovnej
skrine bolo odštartované putovanie dvadsiatich siedmich skupiniek
v dvoch okruhoch, kde absolvovali
aj návštevu u pána Tumnusa, útek
bobrou dierou či boj o víťazstvo nad
zlom. Na konci dňa nechýbala ani
kráľovská korunovácia na znak toho,
že všetci sme synmi a dcérami Kráľa
– že každý je pre nášho Boha princom,
princeznou, milovaným dieťaťom.
Sviečka s citátom tohtoročnej Bystrej,
ktorú sme dostali, sa stala symbolom
Božieho slova, ktoré má svietiť na
cestu do Božieho kráľovstva.
Stredu osviežila prítomnosť vladyku Milana na liturgii, popoludňajší
odpočinok a s ním spojené dlho očakávané kúpanie v bazéne, obľúbené
er-ko tance a rôzne tvorivé dielne.
Ešte dopoludní sa zavŕšila tohtoročná
Bystrá katechézou na tému Nech sa
mi stane podľa tvojho slova, cez ktorú
sme sa mali naučiť počuté slovo aj
uskutočňovať vo svojom živote. Každý
dostal ťahák duchovného života, na
ktorý sa môže obrátiť, keď mu bude
ťažko, bude smutný, nebude sa mu
dariť a podobne.
Prekvapením, ktoré nám zoslal
náš dobrotivý Boh, bol hosť o. Matúš
Marcin, ktorý prišiel až zo Sibíri.
Porozprával nám o svojom putovaní
a živote gréckokatolíkov na Sibíri.

anketa

života“. Mladým sa prihovoril o. ThLic Igor Suchý, špirituál kňazského
seminára. Hovoril o Božom zákone,
ale nezabudol pripomenúť, že najväčším prikázaním je prikázanie lásky.
V tento deň nás navštívil aj vladyka
Ján Babjak, SJ, ktorý slávil spoločne
s ostatnými kňazmi archijerejskú
svätú liturgiu. „Keď človek prijíma
Eucharistiu, nikdy nie je hladný
a smädný,“ povedal vladyka. „Máte
pätnásť, šestnásť, sedemnásť a osemnásť rokov. Nemôžete byť smutní, ale
plní chuti do života. Pán nám dáva dar
z tohto stola - dar Eucharistie.“
Veta „Potreba živiť sa slovom a chlebom večného života“ bola myšlienkou
ďalšieho dňa. Mladí spoznali, že každý kresťan potrebuje spoločenstvo,
prijímať do svojho života Božie slovo
a Eucharistiu. Navštívil nás aj vladyka
Milan Chautur, ktorý slávil archijerejskú svätú liturgiu. Poobedňajšie
workshopy priúčali mládež rôznym
zaujímavostiam. Večer skupina eSPé
priniesla pohodu a relax.
Štvrtok sa niesol v znamení slov
„Cirkev - cesta k šťastiu“, ktoré rozobral o. Ivan Molčányi. Poobede
o. Jozef Voskár hovoril o človeku
z viacerých pohľadov a poukázal na
hodnotu a dôstojnosť človeka smerujúceho k Bohu. Nevyhol sa však
ani otázkam mladých, týkajúcich sa
vedy a viery.
Piatok zhodnotila Dominika Šoltýsová ako čas, keď „bolo každému
ľúto, že je už koniec, no zároveň bol
každý plný Svätého Ducha, vyzbrojený do reality a ochotný snažiť sa byť
svetlom pre iných, tak ako je Kristus
pre nás.“
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emanuel - Boh s nami
3. turnus
Lenka, Košice, 16 r.
Očakávala som zlepšenie vzťahu s kamarátmi, ale aj s Ježišom. Bystrá mi dala
veľa, pocítila som Ježišovu lásku, ktorú
som predtým tak intenzívne necítila.
Na Bystrej je jednoducho absolútne
najlepšie, takže všetci, ktorí váhate, či ísť,
alebo nie, choďte! Nemôžete zažiť nič
krajšie.

váš názor
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Prečo máme na kríži sochu Krista, keď vstal z mŕtvych?
(Katka, 21 rokov)

M

ilá čitateľka, aby sme mohli
odpovedať na vašu otázku,
musíme sa zmieniť o teologickom princípe, ktorého vyjadrením
je slovo „sprítomnenie“.
Uvedený termín sa používa najmä
vo vzťahu k svätej liturgii. Hovoríme, že Eucharistia je sprítomnením
Leontín, Okružná, 18 r.
Kristovho vykupiteľského diela. To,
Očakával som kopu srandy, ale hlavne
čo sa stalo „vtedy a tam“, dokážeme
veľa nových kamarátov.
Mám pokoj v srdci po rozchode s priaurobiť prítomným „teraz a tu“. To, čo
teľkou. Pochopil som, že je to Božia vôľa. sa stalo asi pred tisícdeväťsto sedemdesiatimi šiestimi rokmi na Golgote,
4. turnus
môžeme akoby preniesť teraz a sem,
Danka, Kuzmice, 14 r.
napríklad 24. septembra 2006 do
Očakávala som, že sa zabavím.
prešovskej katedrály. Ide o prítomBystrá mi dala duchovné naplnenie, veľa nosť tajomnú, nie však nereálnu
priateľov a naučila som sa počúvať Boha – pod slovom „tajomná“ rozumieme
cez Sväté písmo a cez všetkých mojich
„rozumom ťažko pochopiteľná“, nie
blízkych.
„neskutočná“. Svätá liturgia nám
umožňuje stať sa osobnými účastníkJuliana, Jasenov, 11 r.
mi Kristovho utrpenia, ukrižovania,
Chcela som sa zabaviť a nájsť si nových
smrti a zmŕtvychvstania.
priateľov.
Slovo „sprítomnenie“ je relatívDala mi zážitky a duchovné povzbudene mladé, používa sa iba niekoľko
nie.
storočí. Rovnaké presvedčenie však
vyjadrovali kresťania aj pred jeho
Michal, Stakčín, 14 r.
zavedením do teologickej terminoOčakával som zábavu, chcel som spológie, a to slovom „pamiatka“. Pod
znať nových ľudí.
Dala mi kopu srandy a stretnutie s Bo„pamiatkou“ nemali na mysli obyhom.
čajné spomínanie na minulosť, ktorá
sa už nikdy nevráti, ale pripomínanie
Mišo, Prešov, 13 r.
spásnych udalostí z minulosti, ktoré
Zábavu a radosť zo stretnutia s priateľsa vďaka tomu stávajú skutočne
mi.
prítomnými. Práve preto je dodnes
Pokoj a radosť v srdci zo stretnutia
rozhodujúcou časťou anafory (cens Ježišom.
trálnej časti svätej liturgie) takzvaná
„anamnéza“, teda „pamiatka“. Jej
PS: Vaše osobné svedectvá očakávame
súčasťou sú tiež Kristove slová nad
v redakcii buď poštou alebo mailom.
chlebom : „Toto je moje telo“ a nad
vínom : „Toto je moja krv.“
Ak sa pozrieme
do liturgického kalendára, pri niektoČÍM JE PRE VÁS KRISTOV KRÍŽ? JE TO IBA SYMBOL?
rých dňoch môžePeťo, 22: Nie je len
Peťo, 26: Určite je to
me čítať, že sa slávi
prázdnym symbolom, ale veľmi silný symbol.
„ukončenie“ sviatku.
aj symbolom toho, v čo
Janka, 20: Pre mňa je to
V gréckom origináli
pevne verím, a posilňuje
symbol obety, symbol
a cirkevnoslovanma na ceste životom.
lásky Krista k nám.
skom texte sa hovorí
Paľo, 22: Nie je iba
o „odovzdaní“ sviatAnketu pripravila
symbolom, ale aj oporou
ku. Prostredníctvom
Števka Čepová
v čase súženia.
bohoslužby sme si
Dominika, Košice, 16 r.
Očakávala som, že spoznám nových
ľudí, zažijem srandu a najmä nazbieram
nové duchovné zážitky.
Dala mi nové zážitky s Bohom, nových
priateľov a veľa nových skúseností.
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Sprítomnenie
spásnej udalosti
danú udalosť akoby „požičali“ z
večnosti, kde ona stále existuje, lebo
tam neplynie čas, určité pozemské
obdobie sme ju oslavovali, tešili sa
z jej reálnej prítomnosti teraz a tu, a
napokon ju môžeme „odovzdať“ späť
do večnosti.
Ako uvedené fakty súvisia s položenou otázkou? Jednoducho. Hoci
kresťanská ikonografia podporuje aj
súkromnú modlitbu, jej základným
poslaním je pomáhať kresťanskej
bohoslužbe pri sprítomňovaní jednotlivých spásnych udalostí. Na
kríži môže, ale nemusí byť zobrazený trpiaci či mŕtvy Kristus. Ak
tam zobrazený je, tak určite nie
preto, aby sa spochybnilo jeho zmŕtvychvstanie, ale jednoducho preto,
aby sa pomohlo sprítomneniu jeho
utrpenia a telesnej smrti. A práve na
to sa kladie dôraz. Ide o tému, nad
ktorou veľmi často rozjímajú cirkvi
latinskej tradície (rímskokatolícke a
protestantské).
Aby sa pri rozjímaní nad Kristovým utrpením a smrťou nezabudlo
na zmŕtvychvstanie, cirkvi konštantínopolskej tradície (gréckokatolícke
a pravoslávne) zvyčajne zobrazujú
ukrižovaného Ježiša ako víťaza nad
smrťou: ani na výraze jeho tváre, ani
na jeho tele nevidno známky prežívaného utrpenia a nad ním občas
visí nápis „Kráľ slávy“. Pri poklone
krížu sa nespieva len „Tvojmu krížu
klaniame sa, Vládca,“ ale vzápätí aj
„tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme“.
Práve Ježišovo zmŕtvychvstanie totiž
predstavuje tému, nad ktorou veľmi
často rozjímajú východní kresťania.
Pokiaľ ide o východných kresťanov, na kríž zvyčajne neumiestňujú
sochu Krista, ale jeho ikonu, prípadne reliéf. Hoci sa totiž vo východných
tradíciách socha nepovažuje za
celkom neprípustnú, vníma sa pre
jej trojrozmernosť, akoby robustnosť, hrubosť, masívnosť, ako menej
vhodná. Tento detail však odpoveď
na vašu otázku neovplyvňuje.
o. ThLic. Marcel Gajdoš

Chlieb beduínov. Koláž: J. Gradoš. Zdroj: int.

midraš rozpráva

OTRÁVENÉ JEDLO
Keď si Eliezer sadol za stôl, domáci dali pred neho tanier s otráveným jedlom.
„Nechcem jesť dovtedy,“ povedal Eliezer, „kým nesplním svoju úlohu.“

„V

alebo potomkov Lóta.“
Bez toho, aby Laban počkal na
otcovu odpoveď, ponáhľal sa povedať svoj názor, ku ktorému sa pridal
aj jeho otec. Ich spoločná odpoveď
znela: „Všetko je už predurčené.
Nemôžeme tomu zabrániť. Vezmi
Rebeku a odveď ju k synovi svojho
pána, nech bude jeho ženou.“
Pri čítaní Starej zmluvy vidíme,
že Pán posvätil svojím menom spojenie manželských párov. Preto pri
všetkých svadobných úkonoch židia
spomínajú sväté meno Pána: ono
má upriamiť našu pozornosť na to,
že muža alebo ženu nám neposiela
náhoda, ale nebo.
a) V Tóre je povedané, že dokonca
Laban a Batuel vyhlásili (24,50) „Od
Pána vyšla táto vec.“
b) V Knihe sudcov sa hovorí
o Samsonovi (Sud 14,4): „Jeho otec
a matka nevedeli, že sa tak stalo od
Pána“ (hovorí sa tu o svadbe).
c) V Písmach sa hovorí (Príslovia
19,14): „I dom, i majetok sa dedia
po predkoch, rozumná žena je však
od Pána.“
Keď si Eliezer vypočul slová súhlasu, znova sa sklonil, aby vzdával
vďaky Pánovi za dobrú zvesť. Potom
vybral zlaté a strieborné nádoby,
šperky a odev a odovzdal ich Rebeke.
Tieto dary boli prinesené ako znak
posvätenia budúceho manželstva.
Dary, ktoré jej dal pri studni, boli

preložila a upravila
Valéria Juríčková
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čom spočíva tvoje poslanie?“
„Som Abrahámov sluha,“
začal Eliezer. Sluhovia Abraháma
otrasení týmito slovami sklonili hlavy.
Mysleli si totiž, že je to sám Abrahám.
Ak má takú vážnosť a bohatstvo jeho
sluha, akým veľkým človekom potom
musí byť on sám!
„Som Abrahámov sluha. Pán požehnal môjho pána vo všetkom,“
pokračoval Eliezer. Takto chcel povedať Batuelovi a Labanovi o veľkom
bohatstve Abraháma, aby súhlasili so
svadbou.
„Pán mu daroval zlato, striebro,
otrokov a slúžky, ťavy a osly. V neskorom veku mu jeho žena Sára porodila
syna, ktorému patrí všetok majetok
jeho otca!“
Pri týchto slovách im Eliezer ukázal
listinu podpísanú Abrahámom, v ktorej bolo uvedené, že skutočne všetok
jeho majetok patrí Izákovi. Potom
Eliezer podrobne vyrozprával o tom,
ako prisahal Abrahámovi, že privedie
dievča iba z jeho rodiny alebo príbuzenstva, ako prišiel do Charanu a požiadal Pána, aby mu poslal práve také
dievča, aké treba, ako prišla Rebeka
k studni. Vysvetlil Batuelovi a Labanovi, že to bol Pán, kto mu pomáhal.
Nato sa spýtal: „Teraz povedzte, chcete
odpovedať môjmu pánovi v dobrote
a pravde? Ak nie, potom požiadam
vhodné dievča spomedzi dcér Izmaela

obyčajnými darmi a nemali nijaký
vzťah k svadbe.
Eliezer si nesadol k jedlu, kým
nedokončil poslanie, ktoré mal na
príkaz svojho pána vykonať. Teraz si
sadli k slávnostnému stolu, aby slávili
zásnuby. Betuel, ako vieme, dal do
Eliezerovho jedla jed, aby ho zabil,
a tak sa zmocnil jeho majetku. Kým
však Eliezer hovoril, anjel, ktorý ho
sprevádzal, pomiešal taniere a jeho
jedlo postavil pred Betuela. Starček
zjedol predložené jedlo a ešte tej noci
zomrel.
Prečo si Batuel zaslúžil smrť? Ako
správca Aram Naaraima vyžadoval
právo prvej noci s každým dievčaťom,
ktoré sa chystalo vydať. Keď sa ľudia
dopočuli o Rebekiných zásnubách,
začali hovoriť: „Teraz uvidíme, ako
sa zachová k vlastnej dcére! Ak s ňou
urobí to isté, čo s našimi dievčatami,
sníme z nás pohanenie. Ak sa k nej
zachová inak, zabijeme jeho i celú
jeho rodinu.“ Aby nedošlo k nešťastiu, počas noci zásnub anjel Batuela
zabil.
Nasledujúce ráno Eliezer povedal:
„Dovoľte mi vrátiť sa k môjmu
pánovi.“
„Nie,“ nesúhlasili Laban a Rebekina matka.
„Nech tu dievča ostane aspoň
sedem dní oplakávania svojho otca,
a potom ešte rok, aby sa pripravila
na svadbu.“
Ale Eliezer zbadal anjela, ktorý ho
čakal vonku, a preto odpovedal:
„Musím ísť. Nezdržiavajte ma. Už
ste počuli, že Pán skrátil moju cestu,
aby priblížil úspech nášho konania.“
„Spýtajme sa teda Rebeky na jej
názor,“ povedali Laban s matkou.
Pozvali Rebeku a začali sa jej vypytovať takým tónom, aby pochopila
ich zámery.
„Skutočne chceš odísť s týmto
človekom?“ spýtali sa jej, a pritom
jej všemožne dávali najavo, ako má
odpovedať. Rebeka napriek tomu
odpovedala:
„Pôjdem s ním z vlastnej vôle,
dokonca aj vtedy, ak nebudete súhlasiť.“
A skutočne, Rebeka sama chcela
opustiť blízkych a rodné mesto, aby
sa stala ženou spravodlivého človeka.
Vyrástla ako ruža uprostred blata,
v rodine zvráteného otca, bezbožného
brata, vyrástla v meste podvodníkov.
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bec Klokočov, tiahnuca sa
povedľa Zemplínskej Šíravy,
sa vďaka každoročným odpustovým slávnostiam dostáva stále
viac do povedomia veriacich na Zemplíne i v širšom okolí. Pred 336 rokmi
obyvatelia tejto obce videli nezvyčajné
slzenie na ikone Presvätej Bohorodičky v miestnom chráme. Dodnes
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toto „zázračné“ znamenie priťahuje
pútnikov do Klokočova a symbolizuje
pre nich zvláštnu Máriinu ochranu
a pomoc.
V sobotu 12. augusta sa zapĺňal
pútnický areál mariánskymi ctiteľmi,
ktorí Molebenom k Bohorodičke
začali modlitebný program odpustovej slávnosti. Liturgickú modlitbu
večierne viedol o. Maroš Riník a hneď
po nej nasledovalo malé svätenie
vody, ktoré vykonal o. Peter Bombár.
Posvätný ruženec pod vedením sestier
baziliánok vystriedalo duchovné pásmo slova a piesní v podaní známej
ľudovej interpretky Anny Servickej.
Ani prudký dážď nedokázal rozohnať
zástup, chystajúci sa na vrchol večera
– archijerejskú liturgiu. Pod vedením
biskupov Milana Chautura, košického apoštolského exarchu, a Milana
Šášika, mukačevského apoštolského
administrátora, ju slávilo vyše štyridsať kňazov. V kázni vladyka Milan Chautur uviedol paralelu medzi
telesným materstvom každej rodičky,
ktoré sa odohráva v bolesti, a duchovným materstvom Panny Márie, ktorá
prijatím poslania od Ježiša zrodila celé
ľudstvo pod krížom. Vladyka vyzval
rodičov, najmä ženy, aby podľa vzoru

Panny Márie hlbšie chápali dôstojnosť
svojho rodičovského povolania a zodpovedne ho uskutočňovali. Po veľkom
vchode biskup Milan Šášik modlitbou s rukopoložením udelil sviatosť
kňazstva Rastislavovi Smetankovi,
určenému pre službu v Mukačevskej
eparchii.

Pri konci liturgie bola milá udalosť posvätenia novej ikony dojčiacej
Bohorodičky, vyhotovenej ako dar
gréckokatolíkov zo Slovenska pre
slovenskú kaplnku v novom chráme
v Betleheme. Ikonu vyhotovil o.
Róbert Demko z Dúbravky. Výstavbu chrámu inicioval Ján Majerník,
slovenský kňaz vo Svätej zemi, ktorý
tento dar Gréckokatolíckej cirkvi prevezme a odovzdá otcom františkánom
v Betleheme.
Potom vladyka Milan Chautur
odovzdal certifikáty osemnástim absolventom základného kurzu animátorskej školy v Košickom exarcháte.
Po sv. liturgii sa tohtoroční novokňazi
zapojili do neformálneho dialógu
s veriacimi a spolu s vladykom odpovedali na rozličné otázky. Polnočnú sv.
liturgiu slávil a Božie slovo predniesol
o. Pavol Dancák st.
Zástupy pútnikov sa počas noci
vytrvalo striedali pri uctení klokočovskej ikony v chráme a svetlo
nového dňa privítali Akatistom
k Bohorodičke, po ktorom nasledo-

vala utiereň. Rannú sv. liturgiu slávil
o. Polykarp Jacoš, OSBM. Modlitba

s vierou rozohnala hroziaci dážď,
a tak sa celé spoločenstvo pútnikov
mohlo v pokoji zapojiť do slávenia
archijerejskej liturgie, ktorej predsedal
vladyka Milan Chautur. Spoluslúžili
biskupi Ján Babjak, SJ, a Milan Šášik,
CM. V kázni vladyka Šášik poukázal
na tajomstvo prvenstva Máriinho
vykúpenia a vyzdvihol jej vieru a pokoru. „Viera a poníženosť je cesta, na
ktorú je pozvaný každý kresťan. Sami
to nedokážeme, a preto je potrebné,
aby celé naše srdce bolo otvorené
pre Ježiša,“ zdôraznil a varoval pred
súčasným vtieraním kultúry smrti
do našej spoločnosti. Krásu liturgie
obohatil spevom katedrálny Zbor sv.
Cyrila a Metoda z Košíc. V závere
slávenia bol prečítaný pozdravný list

Svätému Otcovi Benediktovi XVI.
Záverečné myrovanie umocnilo vzájomnú jednotu a lásku spoločenstva
pútnikov, ktorí sa rozišli posilnení
na duchu nasledovať nebeskú Matku
v každodennom živote.
 Ako sa vladyka Milan Šášik cítil
na odpuste v Klokočove?
Cítil som sa dobre. Ako doma.
Akurát som zvyknutý slúžiť po starosloviensky, takže po slovensky mi
to pripadá trocha zvláštne a neviem
sa v tom orientovať. Ale Bohu vďaka,
že sa spieva ako u nás. Som rád, že
som mohol vysvätiť kňaza pre našu
Mukačevskú eparchiu. Bolo to pre
mňa o to milšie.
 Ako vidí prešovský biskup Ján
Babjak spoluprácu kňazov eparchie
a exarchátu v rámci veľkých odpustových slávností ?
Myslím si, že sme svoju spoluprácu
už prakticky ukázali počas tri a pol
roka. Je to vždy povzbudenie pre
veriacich, keď uvidia kňazov aj z tej
druhej eparchie alebo exarchátu.
Myslím si, že také pútnické miesto,

ako je Klokočov, si zaslúži, aby bolo
zastúpené celým presbytériom, teda
zo všetkých kútov. Jedno, čo ma tak
trocha trápi a bolí, je, že by tu mali
byť aj bratia rímskokatolíci. Aspoň
niektorí.
To, čo sa tu udialo - slzenie obrazu,
má veľké posolstvo aj do budúcnosti.
Ľudia tu prichádzali v minulosti,
počas doby totality a prichádzajú aj
dnes, pretože cítia tu svoju blízkosť
k Matke. Cítia veľkú pomoc, ktorú
práve od nej dostávajú.
 Vladyka Milan Chautur, košický exarcha, celkovo zhodnotil
atmosféru slávnosti.

Veľmi pokojná a krásna. Všetci si
tu mohli uvedomiť jedno: máme spoločnú Matku, ktorá nezabúda na naše
problémy. Keď som sa po liturgii na
chvíľu stretol s ľuďmi, ktorí ma chceli
pozdraviť, čítal som z ich očí veľkú
spokojnosť. Z ich úst zaznievali slová
vnútornej radosti a spokojnosti z toho, že tu vôbec prišli, aj keď sa zdalo,
že bude celý deň pršať. Najmä tí, ktorí
prišli z humenskej strany, hovorili, že
im v takomto daždi nepomohli ani
stierače. No napokon akoby Pán Boh
rozprestrel nad nami veľký dáždnik,
a potom vyšlo aj slniečko, ktoré nás
naozaj ohrialo.
Michal Hospodár

Človek potrebuje človeka
Reportáž z eparchiálnej odpustovej slávnosti v Ľutine
nepostačuje. Zároveň by sa doriešilo
celé priestranstvo pri bazilike. V ďalšej
etape vyhlásime aj súťaž o projektové
vyriešenie mariánskej hory.“

V sobotu pri večernej archijerejskej
svätej liturgii v bazilike minor, ktorú
v priamom prenose vysielalo Rádio
Lumen, vladyka Ján povedal: „Hoci si
pripomíname Zosnutie Presvätej Bohorodičky, nikto z nás nemá v očiach
slzy a v srdci smútok, lebo vieme, že
ona žije. Ak chceme byť naozajstnými ctiteľmi Panny Márie, počúvajme
a uskutočňujme Božie slovo.“ Túto
skutočnosť mariánski pútnici v Ľutine zdôraznili aj v pozdravnom liste,
ktorý z odpustovej slávnosti zaslali
Svätému Otcovi Benediktovi XVI.
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ský biskup a predseda KBS, potrebu
spoločenstva pre súčasného človeka.
„Na prvom mieste je to spoločenstvo
rodinné, ale aj nové spoločenstvá,
hnutia v Cirkvi, ktoré sa venujú deťom, mládeži, rodinám. Terajší svet
už nebojuje proti Bohu priamo, ale
systematicky podkopáva korene
kresťanstva napádaním hodnôt, ako
je manželstvo, rodina, mravná čistota
či prvoradé právo rodičov na výchovu
detí.“ Pripomenul veľkú hodnotu
človeka, ktorú mu dáva Boh, ale liberálna spoločnosť túto hodnotu často
pošliapava.
Hlavným slúžiteľom nedeľnej
archijerejskej svätej liturgie bol prešovský eparcha Ján Babjak, SJ. Koncelebrovali ďalší prítomní biskupi
– košický apoštolský exarcha Milan
Chautur, CSsR, pražský apoštolský
exarcha Ladislav Hučko, pražský
pomocný biskup Eugen Kočiš a emeritný prešovský biskup Ján Hirka. Na
slávnosti sa zúčastnilo aj niekoľko
poslancov NR SR.
Vladyka Ján Babjak na konci
slávnosti informoval pútnikov o zrealizovanej rekonštrukcii strechy na
ľutinskej bazilike, kde bol zhotovený
nový krov a bola pokrytá medeným
plechom. Poďakoval všetkým štedrým
darcom. „Na budúci rok plánujeme
rozšíriť túto jedinú gréckokatolícku
baziliku na Slovensku o dve bočné
lode, široké 6 m po celej jej dĺžke, nakoľko jej terajšia kapacita, najmä pri
väčších akciách a nepriazni počasia,

Snimka: M. Žarnayová

S

obota bola skôr zapršaná ako
slnečná.
O to milšie ma prekvapilo, keď
som večer cestou do Ľutiny stretával
veľa áut a peších pútnikov.
Ten istý obraz sa mi naskytol aj
v nedeľu ráno.
A čo som si všimol obzvlášť, bolo
veľa rodín s deťmi a mladých ľudí.
Možno k tomu prispel aj bohatý
duchovný program. Nechýbal v ňom
napríklad evanjelizačný koncert Jiřího
Zmožka. Hitom, ktorý si deti pospevujú aj po odpuste, sa stala pieseň
s chytľavou melódiou a výrečným
textom: „Maličký, možno si maličký,
tak práve teba má Pán Ježiš rád...“
Na ľutinskom odpuste, ktorý sa
tohto roka uskutočnil 26. a 27. augusta, je už v noci cítiť, že sa leto pomaly
končí. V duši je to však inak. Pútnik tu
môže stále znova zakúsiť teplo Božej
blízkosti. Presne tak, ako to hovorí
Svätý Otec Benedikt XVI., ktorý na
otázku, čo znamená Mária preňho
osobne, odpovedá: „Výraz Božej
blízkosti.“ Ona aj tu v Ľutine ukazuje
na Ježiša Krista, jediného Vykupiteľa
človeka. On nám ponúka svoje slovo,
ale aj sviatosti a spoločenstvo bratov
a sestier, teda Cirkev. A uprostred
tohto spoločenstva Cirkvi nám dáva
svoju Matku: „Hľa, tvoja matka!“ (Jn
19,27).
„Človek potrebuje človeka,“ aj týmito slovami zdôraznil v homílii pri
hlavnej nedeľnej archijerejskej svätej
liturgii Mons. František Tondra, spiš-
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(Mt 11, 28-30)
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Okrem toho, že ho v ňom pozdravujú
a prosia o apoštolské požehnanie,
uvádzajú aj tieto slová: „Utiekame
sa k Presvätej Bohorodičke, hľadiac
na jej otvorenosť pre Božie slovo.
Na jej mocný príhovor chceme aj
my tak počúvať Božie slovo, aby sme
v svojom každodennom živote mohli
nanovo zakúsiť skutočnosť, že Boh je
Láska, ako nám to otcovsky pripomínate v svojej encyklike. S radosťou
sa modlíme za Vás a na Vaše úmysly.
Chceme vždy zostať verní Pánu Bohu
a Apoštolskému stolcu ako naši blahoslavení mučeníci.“
Mariánska púť v Ľutine, na ktorú
v priebehu dvoch dní prišlo takmer
20 tisíc pútnikov, sa začala svätením
vody v sobotu popoludní. Nasledovala duchovná katechéza, mládežnícka
krížová cesta, večiereň, utiereň, ale aj
molebeny, akatisty, adorácie, modlitba svätého ruženca či premietanie
evanjelizačného filmu. Zo svätých
liturgií spomeniem aspoň tú, ktorú
v nedeľu ráno slávil protosynkel

Prešovskej eparchie Marcel Mojžeš.
Homíliu predniesol kňaz Trnavskej
arcidiecézy Juraj Augustín, ktorý
hovoril o pravej úcte k Panne Márii.
Mnoho pútnikov na odpuste prijalo
sviatosť zmierenia.
Ľutina je aj miestom, kde sa stretávajú priatelia, známi, príbuzní...
Aj takúto spoločenskú úlohu plnia
pútnické miesta. A aj tieto ľudské
stretnutia prinášajú teplo do duše.
Panna Mária, ktorá aj po svojom
usnutí žije v spoločenstve svojho Syna
Ježiša Krista, je neustálym výrazom
– znakom Božej blízkosti. Túto Božiu
blízkosť sme mohli v Ľutine znova
zakúsiť. Môžeme ju však bytostne
vnímať každý deň v spoločenstve
Cirkvi, ktoré navzájom tvoríme. Teplo
v srdciach pútnikov v Ľutine nakoniec umocnilo aj nádherné slnečné
počasie, ktoré v nedeľu vystriedalo
zamračenú sobotňajšiu oblohu.
Ľubomír Petrík

Hovoríš mi:
odpočiň si.
Zastav sa.
Zlož náklad.
Povedz stop:
-zhonu
-ruchu
-hluku
-zmätku
...sebe
Hovoríš mi:
odpočiň si.
Daj mi:
-srdce
-myseľ
-radosť
-starosť
-slabosť
-úzkosť
-samotu
-všetko
...seba
Hovoríš mi:
odpočiň si:
-so mnou
-vo mne
Hovoríš mi:
odpočiň si.
Len buď:
-v mojom srdci
-v mojom duchu
-v mojej láske
-v mojom pokoji
Hovoríš mi:
odpočiň si:
-ponesiem
-povzbudím
-poteším
-pohladím
-posilním
-pomôžem
-poradím
Hovoríš mi:
Odpočiň si:
-na mojom ramene
-v mojom náručí
Hovoríš mi:
odpočiň si:
-smej sa
-spi
-snívaj
Hovoríš mi:
Odpočiň si:
-ako dieťa
-ako vták
-ako motýľ
-ako vodopád
Hovoríš mi:
odpočiň si.
Poď ku mne.
Dám ti.
-dám ti z chleba
-dám ti z vína
-dám ti z tela
-dám ti z krvi
Hovoríš mi:
odpočiň si:
...dám ti seba.
Jana Juričková

poviedka

ŠTYRI DNI

PIATOK. Precitla som ešte za tmy.
Zobudil ma zvuk výťahu, ktorým sa
sused ponáhľal každé ráno do práce.
Kedysi to bol pre mňa signál, aby som
sa pobrala do kúpeľne, ale dnes som sa
ani nepohla. Namiesto toho som iba
uprene hľadela na strop a pozorovala
svetelné obrazce vytvárané reflektormi susedovho odchádzajúceho auta.
Po niekoľkých minútach som nabrala
odvahu a pravou rukou som začala
opatrne skúmať ľavé podpazušie.
Keď prsty nahmatali neveľkú hrčku,
od strachu som takmer vykríkla.
Zazdalo sa mi, že od pondelka sa
zväčšila najmenej o polovicu. Prudko
som vyskočila z postele a zastavila sa
až v kuchyni. Tam som sa oboma rukami oprela o dres a zhlboka dýchala.
Kto sa bojí smrti, umiera každý deň,
spomenula som si na citát, ktorý som
s obľubou pripomínala žiakom.
V preplnenej čakárni miestnej
polikliniky som presedela takmer
celé predpoludnie. Celý ten čas som
sa rozprávala s cudzími ľuďmi. Na
otázku, čo ma trápi, som veselo odpovedala, že dokopy nič, že som tu len
na kontrole. Začala som dokonca uvažovať, že sa pod nejakou zámienkou
vrátim domov, ale práve v tej chvíli
sestrička zavolala moje meno.
Po vstupe do ordinácie som zažila
taký šok, že som takmer zabudla, načo
som sem vlastne prišla. Za doktorským stolom sedel nezbedník, čo mi
niekoľko rokov ničil nervy v základnej škole. Keď sme sa prevtipkovali
ponad počiatočné rozpaky a konečne
sa ma opýtal na príčinu mojej návštevy, odpovedala som mu káravým
tónom prísnej učiteľky: „Chcem vedieť, či nemám rakovinu. A to hneď,
ty mudrc!“

NEDEĽA. Bolo už takmer poludnie, keď ma zobudilo vyzváňanie
telefónu. Zodvihla som slúchadlo
a chcela sa predstaviť. Predbehol ma
však povedomý hlas:
„Mária, si to ty?“
„Kto volá, prosím?“
„No predsa Eva, čo už máš sklerózu?“
S Evou sme dlhé roky spoločne
kantorovali. Po mojom odchode do
dôchodku som ju nevidela najmenej
päť rokov. Vysvitlo, že stále bývame
v rovnakom meste a dokonca chodíme k tomu istému doktorovi.
„Dal mi tvoje číslo, aby sme sa
mohli porozprávať.“
„Cez telefón je to drahý špás.“
„Tak príď ku mne, nadiktujem ti
adresu.“
Bývala v garsónke na opačnom
konci mesta. Dvere mi otvorila posediačky, v invalidnom vozíku. Mala
cukrovku. Ale ja som jej takmer
závidela. Veď už zajtra ráno sa môže
ukázať, že ja na tom budem oveľa
horšie. Rozplakala som sa. Eva ma
pohladila po ruke a sotva počuteľne
zašepkala:
„Bodaj by sa o teba tvoj anjel strážny lepšie postaral...“
Na spiatočnej ceste v električke
som predstierala spánok, aby mi ľudia
nevideli do očí. Ale po chvíli som ich
aj tak musela otvoriť. Na náprotivnom
sedadle sedel krásny mladík, ruku
mal položenú na mojom ľavom pleci
a jemne ním triasol.
„Prepáčte, nezaspali ste?“ spýtal sa
hlasom, ktorým ma doslova zmagnetizoval.
„Ach nie, iba som chcela o niečom
nerušene popremýšľať,“ odpovedala
som ako omámená.

Snímka: www.dublin.ie

Mala som pocit, akoby sa z jeho
ruky na mojom ramene šírilo zvláštne
teplo.
„Blíži sa zastávka,“ pokračoval,
„ napadlo mi, či náhodou nechcete
vystúpiť.“
Starostlivo som sa pozrela z okna.
„Nie, nie, ja vystupujem až na
konečnej.“
Spokojne sa usmial a až teraz zo
mňa sňal ruku.
„To ma teší, lebo ja už musím ísť.
Šťastnú cestu!“ zaželal mi a vystúpil
do tmy.
PONDELOK. „A ty si myslíš, že
za to môže naozaj on?“ spýtala sa ma
Eva v telefóne, keď som jej oznámila
radostnú novinu. Výsledky testov
ukázali, že som zdravá ako rybička.
„To neviem,“ odpovedala som, „ ale
stále na to myslím.“
„Tak to mi musíš podrobne vyrozprávať. Prídeš v nedeľu?“
„Prídem,“ sľúbila som jej, „ ale až
poobede. Ráno chcem ísť niekam, kde
som už dlho nebola.“
„Aj ja by som ta šla, keby som
mohla.“
„A čo ti v tom bráni?“
„No predsa ten môj prekliaty
vozík!“
„Tak vieš ty čo? Ráno ma čakaj.
Dajako ťa tam už len dotlačím...“
Jozef Hlivjak

slovo - 19-20/2006

SOBOTA. Prvé ráno po piatich
dňoch mi útroby konečne nezvieral
strach. Ležala som uvoľnene a v duchu som si ako na videu premietala
včerajšiu scénu v ordinácii: „Pravdepodobne je to len obyčajný tukový
vankúšik,“ povedal po krátkom vyšetrení môj bývalý žiak, „ale pre istotu to
dáme preveriť v laboratóriu.“
„Ako dlho to potrvá?“ spýtala
som sa. „Počula som čosi o dvoch
týždňoch...“
„ Žiadny strach, pani učiteľka, keď
sa vedúci labáku dozvie, o koho ide,

uisťujem vás, že už v pondelok budeme mať výsledky na stole. V opačnom
prípade prezradím, kto vám vtedy
v sedmičke rozbil to nešťastné umývadlo!“
Och, ja hlupaňa! Možno sa naozaj
strachujem zbytočne. Až teraz som
si uvedomila, že som neupratovala
už niekoľko dní. O pár minút som
behala po byte s vysávačom, keď tu
niekto zazvonil. Bol to sused. Prstom
ťukal po sklíčku na hodinkách. Vraj
aspoň v sobotu by sa chcel poriadne
vyspať.
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Problémova mládež alebo rizikoví dospelí
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spoločnosť a kresťan

K

aždý z nás bol už určite
niekedy svedkom alebo
autorom moralizujúcich
komentárov na adresu dnešnej
mládeže. Výroky typu „ach, tá
mládež, aká je dnes skazená,
nemorálna, nevie sa zmestiť do
kože...!“ zaznievajú veľmi často.
Čo konkrétne sú tie zlá, ktoré odsudzujeme? Najčastejšie
dospelým prekáža na mládeži,
že sa príliš skoro zaujíma o sex
a preferuje sexuálnu neviazanosť.
Ďalším tŕňom v oku je rozšírené
užívanie alkoholu a drog. No
a, samozrejme, rôzne výtržnosti
či kriminalita. Okrem toho, dospelí kritizujú mládež, že nemá
záujem o skutočné životné hodnoty, mrhá časom vysedávaním
pred televíziou alebo nekonečným hraním počítačových hier
a podobne.
Nechceme tvrdiť, že tieto prejavy mládeže sú nevinné alebo
že nepredstavujú žiadny rozpor
s morálnymi hodnotami. Sú to
nepochybne vážne problémy,
ktoré môžu napáchať veľa škôd
im samým, ale i množstvu ďalších ľudí. Chceme však poukázať
na to, že dospelí majú voči deťom
a mládeži obrovskú zodpovednosť. Človek dozrieva celý život,
ale najintenzívnejšie formovanie
prebieha v období detstva a dospievania. A preto by sme mali
namiesto ukazovania prstom na
chyby detí a mládeže sebakriticky
skúmať, akým rizikom sme pre

vznik rôznych problémov my
dospelí.
Vytvárame svojimi postojmi
prostredie, v ktorom je život
chránený a v ktorom sa podporuje jeho rozvoj?
Rozlišujeme jasne, čím prispievame ku kultúre života a čím,
naopak, propagujeme kultúru
smrti?
Alebo máme vo veciach zmätok a tiež popierame skutočnosť,
že prispievame k problémom
detí a mladých, ktoré zároveň
kritizujeme?
Nechceme vymenovávať všetky riziká, teda všetky spôsoby,
ktorými k problémom prispievame, radi by sme však uviedli
aspoň zopár z nich.

POSTOJE DOSPELÝCH
Prvým rizikovým faktorom
je to, čo sa prejavuje u dospelých
navonok – vonkajšie správanie.
Teda ako samotní dospelí používajú alkohol, ako pristupujú k sexualite, aké iné neresti pestujú.

ALKOHOL
Zaujímavý je fakt, že prvý kontakt s alkoholom má dieťa v svojej vlastnej rodine zväčša vo veku
7 – 9 rokov. Jeden muž na otázku,
kedy bol prvýkrát opitý, odpovedal: „Pamätám si to veľmi presne.
Mal som vtedy 8 rokov a bolo to
na krstinách môjho brata. Rodičia
mi nalievali a ja som zabával celú
spoločnosť. Všetci, vrátane mňa,

sme boli opití.“ Dnes má tento
muž diagnózu F 10 (závislosť od
alkoholu) a minimálnu ochotu
zmeniť sa. Ako dieťa sa určite nechcel stať alkoholikom. Postupné
kroky v živote ho však priviedli
až k tejto diagnóze. Dnes je v debakli, ktorý si ale nepripúšťa.
Netvrdíme, že každý, kto sa
ako dieťa opije, bude v dospelosti
závislý. Chceme však upozorniť
na naše správanie. Namiesto
toho, aby sme svojím konaním
podporili kultúru života, staviame sa na stranu kultúry smrti.
Pred niekoľkými rokmi sme
mali možnosť zúčastniť sa osláv
okrúhlych narodením istého
kňaza. Prišlo veľmi veľa ľudí.
Stáli v rade a spolu s blahoželaním odovzdávali oslávencovi
darčeky. On každého vypočul
a darček odložil na stôl. Keď sa
ceremónia skončila, na stole bolo
asi 50 fliaš vyberaného alkoholu,
niekoľko dezertov a päť iných
darčekov. To množstvo fliaš nás
ohromilo. Ľudia síce hovoria, že
alkohol a drogy ničia tento svet
a že je potrebné niečo urobiť, ale
ak majú priniesť niekomu dar,
prvé, čo im napadne, je fľaša. Podobne je to aj s našou tradičnou
pohostinnosťou: alkohol je často
uvítacím, sprievodným i záverečným menu.

INÉ ZÁVISLOSTI
Každú z nich – či už je to
závislosť od hazardných hier,

jedla, práce, nakupovania, internetu,
mobilných telefónov – mnohokrát
viac či menej podporujeme. Mnohí
ľudia s obľubou kupujú hracie lósy,
uzatvárajú stávky, prejedajú sa, „zabúdajú sa“ v práci, celé hodiny dokážu
pretelefonovať či preesemeskovať,
alebo presedieť pri televízii.

SEXUALITA
Dospelí sú často priam „vzorom“
nezodpovedného prístupu k sexu
a sexualite. Na jednej strane odmietajú o sexe vážne hovoriť, na druhej
strane sú sexuálne vtipy na vrchole
rebríčka obľúbenosti. Mnohí kupujú
tlač a časopisy, kde sú sexuálne ladené
obrázky, reklamy, pikošky o celebritách alebo pasívne konzumujú bohatú
televíznu ponuku s touto tematikou.

NÁSILIE
Často sa problémy v rodinách riešia veľmi rázne. Nie je nič výnimočné,
ak dochádza k slovným útokom (krik,
nadávanie) či k použitiu fyzickej sily.
Deti sú svedkami takéhoto násilia
alebo sú ním priamo zasiahnuté.
Sme presvedčení o tom, že všetky
tieto vonkajšie prejavy sú odrazom
vnútornej neschopnosti dospelých
jasne sa postaviť na stranu života,
brániť skutočné hodnoty a odhodlane čeliť skutočným problémom.
Táto neschopnosť tvorí vlastne druhý
rizikový faktor.
Život kladie na každého určité nároky; každý deň má svoje povinnosti
a potreby, ktoré treba napĺňať. Prináša
nám nielen radosti, ale aj starosti,
rôzne sklamania, bolesti a ťažkosti.
Ak sa v nich ocitneme, necítime sa
príjemne a túžime, aby sa náš stav nepohody čo najskôr zmenil. Možno si
to neuvedomujeme, ale toto je kritický
okamih, v ktorom sa rozhodujeme,
či ťažkostiam budeme poctivo čeliť,
alebo sa budeme utiekať k povrchnej
úľave. Ak si zvolíme tú pohodlnejšiu
možnosť, dávame deťom a mládeži
príklad s informáciou „robte to tiež
takto.“

ŽIVOTNÝ PRÍKLAD

Čo robiť v prípade, že dieťa podľahne závislosti alebo je ináč ohrozované?
Veľmi dôležitá je dobrá komunikácia.
Pritom tu nejde len o jednostranné
rozprávanie alebo dohováranie, ale
skôr o schopnosť nájsť si čas, venovať
pozornosť, vypočuť, brať druhého
vážne a podporiť ho správnym smerom.
Ak sami máme v probléme zmätok,
je potrebné pokúsiť sa získať o danom
probléme dostatok informácií. To je
možné viacerými spôsobmi. Záleží
len na nás samotných, pre aký spôsob sa rozhodneme. Hľadať riešenie
daného problému môžeme cez odborné knihy, časopisy alebo internet.
Ak sme však veľkú časť svojho života
venovali mnohým iným veciam, len
nie čítaniu alebo vzdelávaniu, môže
to byť pre nás problém. Podobne
aj práca s internetom môže byť pre
niekoho nepredstaviteľná, ak s tým
zatiaľ nemá skúsenosti. Ale iste by sa
našiel človek, ktorý by nám pomohol
sa zorientovať.
Veľmi dôležité je, aby sme sa neuzavreli do seba a nenechali sa ovládnuť strachom a neistotou, pocitmi
viny alebo hanby.
Užitočné je tiež hľadať podporu
v sociálnej sieti – obrátiť sa na tých
ľudí, s ktorými máme vytvorené
bližšie vzťahy (rodičia, príbuzní, priatelia, spolupracovníci, susedia a pod.)
a ktorí by mohli pomôcť. Pravdaže,
nie je nutné hovoriť s každým; dôležité je vybrať si osobu, ktorej najviac

dôverujeme, na ktorú sa môžeme
spoľahnúť. Toto ale predpokladá budovanie dobrých vzťahov ešte skôr,
ako vznikne závažný problém. To je
vlastne múdrosť, ku ktorej nás vyzýva
sám Pán, náš Boh.
Možnože máme dobrú sociálnu
sieť a možnože sme schopní zorientovať sa v danej problematike sami,
ale problém nás presahuje (a to je
v mnohých prípadoch veľmi časté).
Vtedy je dôležité vyhľadať odbornú
pomoc. Možností je veľa. Aby sme
boli konkrétni, ponúkame aspoň
stručný prehľad inštitúcií a organizácií, ktoré napomáhajú riešiť spomínané problémy:
• okresné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, odbory sociálnej
pomoci a sociálnej kurately – sú
v každom okresnom meste a majú aj
svoje pobočky vo väčších mestách;
adresy a telefónne čísla sú v každom
telefónnom zozname
• obecné a mestské úrady – odbory
sociálnych vecí
• krajské a okresné poradne pre
deti, mládež či rodinu, centrá výchovnej a psychologickej prevencie,
integračné centrá a poradne
• mimovládne organizácie (Slovenská katolícka charita, Červený
kríž, únie, zväzy, občianske združenia, mládežnícke organizácie (napr.
skauti), komunitné centrá, rôzne
špecializované združenia
• nemocnice a ambulancie – hlavne neštátne zdravotnícke zariadenia
(všeobecný lekár, psychológ, psychiater), psychiatrické nemocnice,
psychiatrické oddelenia, centrá pre
liečbu drogových závislostí (na Slovensku je ich osem)
• farské úrady
• linky dôvery, napr. Linka detskej
istoty; Linka UNICEF a podobne.
• sociálne inštitúcie – hlavne sociálne centrá, domy pre osamelých rodičov, útulky, resocializačné strediská
či zariadenia a pod.
• centrá voľného času
• školy
• svojpomocné skupiny a rôzne
kluby
• polícia
Môže sa stať, že pri hľadaní pomoci
narazíme na neochotu a nepochopenie. Nech to však nie je dôvodom,
aby sme rezignovali a prestali hľadať
riešenie. Pamätajme na to, čo hovorí
náš Pán: „Hľadajte a nájdete, klopte
a otvoria vám“ (Mt 7,7).
Peter a Slávka Michančovci
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Vhodnejšie a oveľa lepšie by bolo,
keby sme im dávali iný príklad. Naučiť ich, že je množstvo možností, ako
druhého človeka obdarovať (nemusí
to byť tradičná fľaša alkoholu); že je
možné sýtiť zmysly aj hodnotnejšími
obrázkami, než sú nahé telá, a myseľ
zamestnávať aj zaujímavejšími prí-

behmi než pikoškami o intímnom
živote celebrít, že mizerná nálada
zo životných ťažkostí sa dá riešiť aj
zdravšími spôsobmi než siahnutím po
rozmanitých drogách; že konflikty sa
dajú zvládať aj bez násilia.
Azda najdôležitejšie je, ako vnímame veci a ako o nich rozprávame.
Životné hodnoty netreba prevracať,
vlastné prehrešky ospravedlňovať
či bagatelizovať, problémy popierať,
zľahčovať, unikať pred nimi. Cesta života je úzka, a kráčať ňou nie je ľahké
ani pohodlné. Pravdivosť a poctivosť
(voči sebe, voči Bohu i voči druhým)
nám pomôžu predísť mnohým patológiám.
Ani zdravý vzor však nemusí byť
zárukou, že dieťa alebo mladý človek
sa neocitne na scestí, že neprepadne
drogám či inému patologickému
správaniu.
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liturgický kalendár / október 2006
Nedeľa 1. 10. - Sedemnásta nedeľa po Päťdesiatnici. Presvätá Bohorodička Ochrankyňa. Svätý
apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich.
Prepodobný otec Roman Sladkopevec. Radový
hlas je ôsmy, evanjelium na utierni zo sviatku
Bohorodičky: Lk 1,39-49.56, zač. 4. Liturgické rúcho
svetlé – modré. Predobrazujúce antifóny. Tropár
z 8. hlasu a sviatku Ochrankyne. Sláva: kondák
z hlasu. I teraz: sviatku Ochrankyne. Prokimen,
aleluja a pričasten z hlasu a sviatku Ochrankyne.
Namiesto Dôstojné – Zvelebuj a irmos. Myrovanie.
Čítanie rádovej nedele: 2 Kor 6, 16b - 7, 1, zač. 182b;
Mt 15, 21-28, zač. 62; Bohorodičke: Hebr 9, 1-7, zač.
320; Lk 10, 38-42; 11, 27-28, zač. 54.
Pondelok 2. 10. - Svätý hieromučeník Cyprián. Svätá mučenica Justína. Liturgické rúcho
červené. Každodenné antifóny. Menlivé časti zo
služby hieromučeníkovi. Ef 4, 25-32, zač. 227; Lk
3, 19-22, zač. 10.
Utorok 3. 10. - Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita. Liturgické rúcho červené. Každodenné
antifóny. Menlivé časti zo služby hieromučeníkovi.
Ef 5, 20-26, zač. 230; Lk 3, 23 - 4, 1, zač. 11.
Streda 4. 10. - Svätý hieromučeník Hierotej,
aténsky biskup. Prepodobný otec František Assiský. Liturgické rúcho pôstnej farby. Každodenné
antifóny. Menlivé časti zo stredy. Ef 5, 25-33a, zač.
231; Lk 4, 1-15, zač.12.
Štvrtok 5. 10. - Svätá mučenica Charitína.
Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny.
Menlivé časti zo štvrtka. Ef 5, 33 - 6, 9, zač. 232; Lk
4, 16-22a, zač. 13.
Piatok 6. 10. - Svätý a slávny apoštol Tomáš.
Zdržanlivosť od mäsa. Liturgické rúcho svetlé.
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti apoštolovi
Tomášovi. Čítania radové z dňa: Ef 6, 18-24, zač. 234;
Lk 4, 22-30, zač. 14; apoštolovi Tomášovi: 1 Kor 4, 9
-16, zač. 131; Jn 20, 19-31, zač. 65.
Sobota 7. 10. - Svätí mučeníci Sergej a Bakchus.
Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny.
Menlivé časti zo soboty. 1 Kor 15, 39-45, zač. 162;
Lk 4, 31-36, zač. 15.
Nedeľa 8. 10. - Osemnásta nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodobná matka Pelágia. Radový
hlas je prvý, evanjelium na utierni je siedme.
Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny.
Menlivé časti z 1. hlasu. 2 Kor 9, 6-11, zač. 188; Lk
5, 1-11, zač. 17.
Pondelok 9. 10. - Svätý apoštol Jakub Alfejov.
Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny.
Menlivé časti apoštolovi Jakubovi. Čítanie radové
z dňa: Flp 1, 1-7, zač. 235; Lk 4, 37-44, zač. 16;
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Kantorský kurz pokračuje.
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Najbližšie termíny:
Trebišov
30. september 2006 o 8.00
Michalovce
14. október 2006 o 8.00
Košice
14. október 2006 o 8.00

Apoštolovi Jakubovi:1 Kor 4,9-16, zač. 131; Lk 10,
16-21, zač. 51a.
Utorok 10. 10. - Svätí mučeníci Eulampios
a Eulampia. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné
antifóny. Menlivé časti z utorka. Flp 1, 8-14, zač.
236; Lk 5, 12-16, zač. 18.
Streda 11. 10. - Svätý apoštol Filip, jeden zo
siedmich diakonov. Liturgické rúcho svetlé.
Každodenné antifóny. Menlivé časti zo služby
apoštolovi Filipovi. Flp 1, 12-20a, zač. 237; Lk 5,
33-39, zač. 21.
Štvrtok 12. 10. - Svätí mučeníci Probus, Tarach
a Andronik. Prepodobný otec Kozma Jeruzalemčan, majumský biskup a tvorca kánonov.
Pamiatka svätého otca Martina Milosrdného.
Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny.
Menlivé časti zo štvrtka. Flp 1, 20b-27a, zač. 238;
Lk 6, 12-19, zač. 23.
Piatok 13. 10. - Svätí mučeníci Karpos, Papyl
a Agatonika. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgické
rúcho pôstnej farby. Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Flp 1, 27 - 2, 4, zač. 239; Lk 6, 17-23a,
zač. 24.
Sobota 14. 10. - Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius. Prepodobná matka
Paraskeva Trnovská. Liturgické rúcho svetlé.
Každodenné antifóny. Menlivé časti prepodobnej
Paraskeve. Čítanie radové z dňa: 1 Kor 15, 58 - 16, 3,
zač. 164; Lk 5, 17-26, zač. 19; prepodobnej Pareskeve: Gal 3, 23-29, zač. 208; Mt 25, 1-13, zač. 104.
Nedeľa 15. 10. - Devätnásta nedeľa po Päťdesiatnici – pamiatka svätého siedmeho všeobecného snemu. Náš prepodobný Eutymios Nový.
Svätý prepodobný mučeník Lukián. Radový hlas
je druhý, evanjelium na utierni je ôsme. Liturgické
rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Tropár
z 2. hlasu a z Nedele sv. otcov. Sláva: kondák sv.
otcov, I teraz: podľa predpisu. Prokimen, aleluja
a pričasten z hlasu a sv. otcov. Čítanie z radovej
nedele: 2 Kor 11, 31 - 12, 9, zač. 194; Lk 6, 31-36,
zač. 26; sv. otcom: Hebr 13, 7-16, zač. 334; Jn 17,
1-13, zač. 56.
Pondelok 16. 10. - Svätý mučeník Logín Stotník.
Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny.
Menlivé časti z pondelka. Flp 2, 12-16a, zač. 241;
Lk 6, 24-30, zač. 25.
Utorok 17. 10. - Svätý prorok Ozeáš. Svätý
prepodobný mučeník Andrej Krétsky. Liturgické
rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti
z utorka. Flp 2, 16b-23, zač. 242; Lk 6, 37-45, zač.
27.
Streda 18. 10. - Svätý apoštol a evanjelista
Lukáš. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce
antifóny. Menlivé časti apoštolovi Lukášovi. Čítanie
radové z dňa: Flp 2, 24-30, zač. 243; Lk 6, 46 - 7, 1.
zač. 28 ; apoštolovi Lukášovi: Kol 4, 5-9.14.18, zač.
260b; Lk 10, 16-21, zač. 51a.
Štvrtok 19. 10. - Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus. Prepodobný otec Ján Rilský. Liturgické
rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti
zo služby prepodobnému. Flp 3, 1-8, zač. 244; Lk
7, 17-30, zač. 31.
Piatok 20. 10. - Svätý veľkomučeník Artemios.
Zdržanlivosť od mäsa. Liturgické rúcho červené.

Každodenné antifóny. Menlivé časti zo služby mučeníkovi. Flp 3, 8-19, zač. 245; Lk 7, 31-35, zač. 32.
Sobota 21. 10. - Prepodobný otec Hilarión Veľký.
Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny.
Menlivé časti zo služby prepodobnému. 2 Kor 1,
8-11, zač. 168; Lk 5, 27-32, zač. 20.
Nedeľa 22. 10. - Dvadsiata nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup. Radový hlas je tretí,
evanjelium na utierni je deviate. Liturgické rúcho
svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti z 3.
hlasu. Gal 1, 11-19, zač. 200; Lk 7, 11-16, zač. 30.
Pondelok 23. 10. - Svätý apoštol Jakub, podľa
tela Pánov brat. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti apoštolovi Jakubovi.
Čítanie radové z dňa: Flp 4, 10-23, zač. 248; Lk 7,
36-50, zač. 33; apoštolovi Jakubovi: Gal 1, 11-19,
zač. 200; Mt 13, 54-58, zač. 56.
Utorok 24. 10. - Svätý mučeník Aretas a spoločníci. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny.
Menlivé časti z utorka. Kol 1, 1-2; 7-11, zač. 249; Lk
8, 1-3, zač. 34.
Streda 25. 10. - Svätí mučeníci a notári Marcián
a Martyrios. Liturgické rúcho pôstnej farby. Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy. Kol 1,
18-23, zač. 251; Lk 8, 22-25, zač. 37.
Štvrtok 26. 10. - Svätý a slávny veľkomučeník
Demeter Myromvonný. Spomienka na veľké
a hrozné zemetrasenie. Liturgické rúcho svetlé.
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti Demeterovi. Čítanie mučeníkovi: 2 Tim 2, 1-10, zač. 292; Jn
15, 17 - 16, 2, zač. 52.
Piatok 27. 10. - Svätý mučeník Nestor. Svätá
mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida.
Zdržanlivosť od mäsa. Liturgické rúcho pôstnej
farby. Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka.
Kol 2, 1-7, zač. 253; Lk 9, 12-18a, zač. 42.
Sobota 28. 10. - Svätí mučeníci Terencius
a Neonilla. Prepodobný otec a tvorca kánonov
Štefan Svätosávsky. Svätá mučenica Paraskeva
z Ikónia. Liturgické rúcho červené. Predobrazujúce
antifóny. Menlivé časti mučeníčke Paraskeve.
Čítanie z radového dňa: 2 Kor 3, 12-18, zač. 174; Lk
6, 1-10, zač. 22; mučenici Paraskeve: 2 Kor 6, 1-10,
zač. 181; Lk 7, 36-50, zač. 33.
Nedeľa 29. 10. – Dvadsiata prvá nedeľa po
Päťdesiatnici. Svätá prepodobná mučenica
Anastázia. Prepodobný otec Abramios Zatvárateľ. Odchod do večnosti prepodobného otca
Abramia Archimandritu, rostovského divotvorcu. Radový hlas je štvrtý, evanjelium na utierni je
desiate. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce
antifóny. Menlivé časti zo 4. hlasu. Gal 2, 16-20,
zač. 203; Lk 8, 5-15, zač. 35.
Pondelok 30. 10. - Svätí mučeníci Zénobios
a jeho sestra Zénobia. Liturgické rúcho svetlé.
Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka.
Kol 2, 13-20, zač. 255; Lk 9, 18-22, zač. 43.
Utorok 31. 10. - Svätí apoštoli Stachys, Amplias
a spoločníci. Svätý mučeník Epimach. Liturgické
rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti
z utorka. Kol 2, 20 - 3, 3 , zač. 256; Lk 9, 23-27, zač.
44.
Vojtech Boháč

oznamy a inzercia
Spolok svätých
Cyrila a M
Metoda
etoda
Naši jubilanti
V októbri 2006 si životné jubileum
pripomínajú títo naši členovia:
50 rokov: Ing. Anna Paľovčíková z Trhovíšť, Ladislav Rabatin z Drienova,
Ing. Marta Sabolová z Košíc-Terasy,
Jaroslav Sapara z Dlhého Klčova, Silvia
Sidorová z Košíc, Mgr. Helena Wágnerová
z Košíc
60 rokov: Mária Čáslavková z Tichého
Potoka, Zuzana Tóthová z Košíc
70 rokov: Michal Bartko z Košíc-Terasy,
Pavlína Ďuristová zo Zbehňova, Andrej
Fedorčák z Trebišova, Bartolomej Kočiš
z Okružnej, Ladislav Matejovský z Prešova, Júlia Zelinková z Košíc-Terasy
75 rokov: Jolana Buﬀová z Nacinej Vsi,
Michal Drigan z Trebišova, Mária Feciková z Levoče, Mária Inátová z Jastrabia,
MUDr. Andrej Kalanin z Košíc, Zuzana
Kebová z Davidova, Mária Kokošová
z Nižného Hrabovca, Ing. Jozef Kramár
z Košíc-Terasy, Anna Maďarová z Kožuchova, Mária Tréfašová ml. z Breziny,
Mária Vaňková z Košíc, Michal Vojček
z Giraltoviec
80 rokov: Štefan Bajcura z Vydrane,
Klára Berčová z Košíc, Mária Dziaková
z Bunkoviec, Zuzana Hricová zo Sačurova, Helena Mikitová z Košíc-Terasy, Mária
Riníková z Košíc
85 rokov: Anna Demjanová z Topole,
Mária Jevčáková z Ložína, Zuzana Palčáková z Dvorianok, Michal Slivka z Kysty
Všetkým jubilantom vyprosujeme
hojnosť Božích milostí.
Na mnoho rokov, šťastných rokov!

vrúcne objíma a bozkáva. K blahoželaniu sa pripája stryná Tkáčová z Košíc. Na
mnoho rokov, šťastných rokov!

Kuruc, správca farnosti Kremná, 24.
október 1951 - 55 rokov života.
Srdečne blahoželáme!

23. septembra 2006
sa dožíva 85 rokov života manžel, otec a starý
otec Michal Cimbala z Bratislavy, rodák
z Dargova. Srdečne mu
blahoželáme, prajeme
pevné zdravie, veľa Božieho požehnania
a ochranu Panny Márie. Za všetku obetavosť a pomoc mu ďakuje manželka
a deti s rodinami.

SPOMÍNAME

28. septembra sa dožíva 30 rokov
svojho života náš duchovný otec Róbert
Demko. Pri tejto príležitosti vám vyprosujeme pevné zdravie a veľa milostí.
Zo srdca vám ďakujeme za otcovskú
starostlivosť počas piatich rokov pôsobenia v našej farnosti, za vaše prekrásne
homílie a každý biblický piatok. Nech vás
i vašu rodinu Pán Boh odmení hojnosťou Božieho milosrdenstva. Na mnohé
a blahé roky!
vďační veriaci z Dúbravky
30. septembra sa krásneho životného
jubilea - 80 rokov dožíva náš otec, dedko
a pradedko Michal Andrejčín z Cabova.
Z úprimného srdca vám želáme veľa
zdravia , hojnosť Božích milostí a ochranu Matky ustavičnej pomoci.
Zároveň blahoželáme obom rodičom ku krásnym 58 rokom spoločného
života.
Za všetko ďakujú deti Helena, Jozef
a Mária s rodinami.
Mnohaja, blahaja lita!

BLAHOŽELÁME

KŇAZSKÉ JUBILEÁ

25. augusta 2006 oslávil náš duchovný otec Jozef Hromjak 30. narodeniny. Vyprosujeme mu pevné zdravie
a hojnosť Pánových požehnaní pri
starostlivosti o nás veriacich. Úprimne
mu ďakujeme za všetko. Nech vás Pán
Boh žehná a my vám budeme pomáhať
modlitbou. S láskou a vďačnosťou veriaci z Varhaňoviec.

September: o. Vasil Ďulaj, titulárny
kanonik, na odpočinku v Košiciach, 8.
september 1946 - 60 rokov kňazstva; o.
Michal Vasiľ, na odpočinku v Nižnom
Čaji, 12. september 1926 - 80 rokov života; o. Eduard Novák, rehoľník v kláštore
baziliánov v Trebišove, 27. september
1941 - 65 rokov života.
Srdečne blahoželáme a prajeme
mnoho šťastných rokov.
Október: o. Oto Gábor, titulárny arcidekan, výpomocný duchovný v Prešove,
30. október 1971 - 35 rokov kňazstva;
o. Michal Hulaj, titulárny arcidekan,
výpomocný duchovný vo Vranove
n/T. – Čemernom, 12. október 1931 - 75
rokov života; o. RNDr. Jozef Voskár,
duchovný správca diecéznej charity, 10.
október.1936 - 70 rokov života; o. Michal

POĎAKOVANIE
Milý náš duchovný otec Ján Hreško,
chceme sa vám poďakovať za všetky letné akcie, ktoré ste pre nás v našej farnosti
pripravili. Vyprosujeme vám, aby ste aj
naďalej plnili Božiu vôľu s takou láskou,
akú u vás vidíme pri oltári aj v každodennom živote. Vyprosujeme vám u našej nebeskej Matky jej ochranu, nech vás Svätý
Duch sprevádza aj naďalej na vašej ceste,
nech pri vás stojí všemohúci a večný Boh,
darca všetkých milostí.
vďační veriaci z Nižného Žipova

INZERCIA
Ak chcete podať inzerciu, je potrebné uhradiť 3 Sk / slovo + 30 Sk / fotka
alebo rámček. Ak chcete fotku vrátiť,
priložte obálku s adresou a známkou.
Pri kňazských jubileách izeráty bez fotky
uverejňujeme za dobrovoľný príspevok.
Príspevok uhraďte PPP H na adresu
redakcie.

„UKÁŽ MI, PANE, SVOJE
CESTY A POUČ MA O SVO
JICH CHODNÍKOCH.“ Ž 25,4
Pozývam ťa na stretnutie chlapcov
(od 14 rokov), ktorí sa chcú dozvedieť
niečo viac o rehoľnom a kňazskom povolaní, a predovšetkým zažiť ozajstný
rehoľný život v kláštore redemptoristov. Bude to čas modlitby a práce,
zaujímavých prednášok a rozhovorov,
ale aj čas zábavy a oddychu. Uskutoční
sa v dedinke Korunková pri Stropkove
v kláštore redemtoristov. Zraz je v piatok 6.októbra poobede a záver bude
v nedeľu poobede. Je potrebné priniesť
si Sväté písmo, spacák + karimatku
a športové oblečenie. Cena bude
formou dobrovoľného príspevku. Je
dobré prihlásiť sa čím skôr. Samozrejme, môžeš pozvať aj svojich kamarátov.
Kontakt: o. Metod Lukačik, Korunková
42, 09031 Kolbovce, e-mail: metodcssr@yahoo.com, č.tel.054/7424741,
mobil 0918038170.
o. Metod Lukačik, redemptorista
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16.septembra 2006 sa dožíva naša
mamka, manželka a babka Mária Ordošová z Rozhanoviec požehnaných
60 rokov života a 35 rokov spoločného
manželstva. Za starostlivosť a obetavosť
jej zo srdca ďakujú a od Pána Boha
vyprosujú hojnosť darov Svätého Ducha a ochranu Presvätej Bohorodičky
manžel Vincent, dcéra Janka, syn Róbert
s manželkou Evkou. Vnučka Katka babku

11. októbra 2006 uplynie 5 rokov od
chvíle, keď nás opustil náš drahý otec,
manžel a dedko Ján
Ferko zo Sečoviec.
S láskou a vďakou
naňho spomína manželk a Anna, dcéra
a syn s rodinami.
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lekáreň

Od otca pochádza každé otcovstvo
Otca. Ježiš o nich hovorí: „Pozrite na
nebeské vtáky; nesejú ani nežnú, ani do
stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský
Otec ich živí“ (Mt 6,26).

Snímka: D. Kolesárová

DVE VÝNIMKY

Často počujeme rodičov sťažovať sa na svoje deti,
že sú neposlušné, nezdvorilé, vzdorovité....Je veľmi
jednoduché a pohodlné vyhovoriť sa na vplyv médií, súčasného životného štýlu a okolia. Ale zamysleli sa rodičia nad tým, že deti sú obrazom ich starostlivosti, záujmu a ich postojov?
KĽÚČOVÚ ÚLOHU TU ZO
HRÁVA ROLA OTCA
Je pravdou, že nikto nemôže dať to,
čo nemá. Ak chceš byť dobrým otcom,
musíš spoznať toho, „od ktorého má
meno (pochádza) každé otcovstvo na
nebi i na zemi“ (Ef 3,14-15).
Na začiatku stvorenia odovzdal
Boh Adamovi ako prvému človeku
zodpovednú úlohu - byť manželom.
Teraz si predstavíme druhú, nemenej
dôležitú úlohu, ktorá ovplyvňuje život
v rodine. Je ňou otcovstvo.
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POVOLANIE BYŤ OTCOM PO
CHÁDZA OD SAMÉHO BOHA
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Je to veľmi dôležité poslanie. Všetko otcovstvo vo vesmíre nemá svoj
pôvod na zemi, nezačalo sa ani počiatkom času alebo ľudstva. Začalo
sa v nebi. Boh stvoril vesmír ako
Otec. Jeho otcovský dotyk je vidno
na každom stvorení. Boh je tiež večným Otcom nášho Pána Ježiša Krista.
Medzi Otcom a Synom bol tento intímny vzťah ešte pred stvorením sveta.
V Svätom písme čítame: „Na počiatku
bolo Slovo a Slovo bolo u Boha“( Jn
1,1). Je výnimočnou a zvláštnou
pravda o Bohu, že v ňom nie je len
otcovstvo, ale aj vzťah. Prvý Jánov list
(4,16) hovorí: „Boh je láska.“ Ak dáme

tento fakt dohromady spolu s Božím
otcovstvom prídeme k úžasnému
záveru: Boh ako Otec stvoril vesmír
z lásky, a preto je vesmír vo všetkých
oblastiach výrazom a zjavením tejto
otcovskej lásky.

ODPOVEĎ STVORENIA
Všetko, čo Boh stvoril, odpovedá
svojím spôsobom na jeho lásku:
Nebeské telesá sa pohybujú podľa
poriadku svojho Tvorcu. „Na určovanie času si mesiac utvoril; slnko
vie, kedy má zapadať“( Ž 104,19).
Nebeský Otec dokonca každú z miliónov hviezd volá po mene. „On
pozná počet hviezd a každú volá po
mene“ (Ž147,4). A oni odpovedajú
na jeho hlas.
Všetky živly sveta poslúchajú slovo
svojho Tvorcu: „Oheň, kamenec, sneh
a dym, víchrica, čo jeho slovo poslúcha...“ (Ž148,8).
Rovnako sa správajú aj zvieratá:
„Levíčatá ručia za korisťou a pokrm
žiadajú od Boha“ (Ž 104,21). Ďalej
sa v žalme píše: „Tu more veľké, dlhé
a široké, v ňom sa hemžia plazy bez
počtu, živočíchy drobné i obrovské....
Všetko to čaká na Teba, že im dáš pokrm v pravý čas“ (Ž 104,25-27).
Aj vtáci sa spoliehajú na nebeského

Boh nestvoril nič, čo by nebolo
milé jeho srdcu. Jeho otcovská láska sa dotýka každučkého stvorenia
vo vesmíre. Existujú len dva druhy
Božieho stvorenia, ktoré sa odcudzili
a na Božiu lásku neodpovedajú - satan a jeho padlí anjeli a padlé hriešne
ľudstvo. Satan a jeho anjeli sa vo svojej vzbure dostali mimo akúkoľvek
možnosť návratu. Aby sa mohol vrátiť
padlý človek, Boh poslal Ježiša.

DVE ÚLOHY
Nebeský Otec poslal svojho Syna na
svet a dal mu dve hlavné úlohy: prvú,
aby nám bolo odpustené a mohli sme
sa vrátiť do jeho láskyplnej náruče a
druhú zjaviť Boha ako Otca a pripojiť
nás k veľkej Božej rodine.
Zväčša kladieme dôraz na prvú
úlohu, ktorou je vykúpenie. Je to,
samozrejme, veľmi dôležité, ale nesmieme zabúdať ani na druhú časť
Ježišovho poslania. V Jánovom evanjeliu v 17. kapitole sa Ježiš modlí
„veľkňazskú modlitbu“. Modlil sa za
svojich učeníkov. Bol to jeho posledný rozhovor s nimi pred umučením.
Sú v nej aj tieto slová: „Zjavil som
Tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal
zo sveta“ (Jn 17,6). „Ohlásil som im
Tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska,
ktorou ma miluješ, bola v nich a aby
som v nich bol ja“ (Jn17,26).

AKÉ MENO ZJAVIL JEŽIŠ
SVOJIM UČENÍKOM?
Určite nešlo o sväté meno Jahve,
ktoré Židia poznali už mnoho storočí. Bolo to meno Otec. Slovo zjaviť
znamená urobiť zjavným tak, že je to
ukázané alebo predvedené. Ježiš teda
zjavil svojim učeníkom Otca tým, ako
pred nimi žil svoj vzťah s ním a ako
bol od neho závislý. Učeníci nikdy
nevideli, aby takto niekto žil.
Milí otcovia,
aby ste dokázali byť dobrými otcami svojich detí, potrebujete sa najprv
stať dobrými a milovanými synmi nebeského Otca. Pozývame vás do tejto
skúsenosti, ktorá prinesie celej vašej
rodine pokoj, radosť a požehnanie.
Anton a Alžbeta Pariľákovci

zamyslenie

MIGRANTI
SPÁJA

K

NÁS TÚŽBA

zem. Lásku, ktorá nehľadí na rozdiely,
ale snaží sa spájať a pochopiť rozličné.
Jedine v láske sa môžeme pozrieť aj na
migranta tak, aby sme v ňom uvideli
rodiča majúceho strach o vlastné dieťa alebo mladého človeka zápasiaceho
so svetom....
Len v láske si uvedomujeme, že
všetci sme migranti. Sme pútnikmi,
ktorí hľadajú šťastie, lepší život, svoj
nový domov. Kúsok zeme nemení nič
na základnom smerovaní človeka.
Nepridáva nič na jeho ľudskosti. Zem
nedokáže milovať človeka,. Nedokáže
ho objať a potešiť v jeho súženiach.
Nedokáže ho počúvať a spríjemniť
jeho samotu. To dokáže iba láska.
Iba v láske máme svoju trvalú domovinu.
Všetci smerujeme k Bohu, ktorý je
Láska, a k jeho príbytkom, ktoré nie
sú tu na zemi, ale v nebi. Smerujeme
k lepšiemu životu. Ak túto túžbu po
lepšom živote stratíme, oberieme
sa o niečo ľudské, niečo, čo je zakorenené hlboko v nás. Oberieme sa
o nádej a vieru, bez ktorých človek
nemôže napredovať a rásť. Oberieme
sa o zmysel života. To je to, čo nás
intímne spája s migrantmi. Túžba
po šťastí.

Ak ostaneme ľahostajní k nim,
staneme sa ľahostajným k sebe. A tak
v snahe o vedenie svojho „vlastného“
života spejeme k pravému opaku.
Spejeme k zničeniu vlastných hodnôt a ideálov, ktoré nás robia takými
výnimočnými.
Radko Blichár
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Tento obraz mi pomáha vysvetliť
úsilie migrantov. Pre svojich blízkych
neváhajú podstúpiť žiadne nebezpečenstvo. Natlačení v malom tmavom
priestore bez okien putujú týždne
k svojmu vytúženému cieľu. Vzduch
v ich úkryte je neznesiteľne ťažký,
preplnený pachom potu a výkalov.
Pri živote ich drží len vidina lepšej
budúcnosti a spomienky na rodinu.
Aj napriek ich úpornému úsiliu
však často prichádza sklamanie. Ich
očakávania nie sú uspokojené, ich
predstavy sa rozsýpajú ako domček
z karát. Unavení z neustáleho boja
so strachom, že ich odhalia a pošlú
späť, unavení z boja s predsudkami
iných rezignujú a stávajú sa ľahkým
terčom zločincov. Ich vlastné okolie
ich pretvára na akúsi nepotrebnú
vec, nechcený tovar. A tak svoj život
prežívajú na periférii spoločnosti.
Nikým nechcení.
Migrantom sa však človek nestáva len útekom z vlastnej krajiny.
Ešte horší je útek pred svetom, pred
sebou samým, pred všetkým, čo
nám pripomína Boha. Utekáme,
ale nevieme kam. Chýba nám cieľ
a pevná pôda pod nohami. Stávame
sa migrantmi a ani o tom nevieme.
Opúšťame svoje milujúce rodinné
spoločenstvo, aby sme dosiahli niečo
viac. Pri tomto našom úsilí o úspech
už nemyslíme na iných, ale utiekame
sa k vlastným predstavám, k dobrému
a pohodlnému životu. Vyhýbame
sa situáciám, ktoré od nás vyžadujú
riešenie problémov iných. Namiesto
toho sa obklopujeme vecami. Samých
seba presviedčame, že náš život
je v poriadku, že my sme tí dobrí.
V snahe o ochranu svojho dobrého
života sa neštítime ničoho. Každého,
kto by náš život čo i len najmenej
mohol skomplikovať, odsúvame do
úzadia. A práve tento náš egoizmus
spôsobuje, že nedokážeme prijať
toho druhého takého, aký je. Prijať
ho v jeho odlišnosti, s jeho životným
štýlom. Čo nám chýba, je úprimná
láska k blížnemu, jednoduchá láska
človeka k človeku.
Hmotné veci pominú a stratia
svoju cenu, ale láska a priateľstvo
pretrvá naveky. Je to práve nezištná
láska, ktorú Ježiš prišiel zvestovať na

ŠŤASTÍ

Snímka: www.sanbenedetto.org

aždého z nás občas zachvátia
pocity nedocenenia, opovrhnutia a zbytočnosti. Našťastie
pre nás, tieto pocity majú len krátkodobý charakter, najmä ak máme niekoho, kto nám dokáže prejaviť svoju
lásku. Lenže medzi nami sú aj ľudia,
pre ktorých sú pocity opovrhnutia
úplnou samozrejmosťou. Stretávajú sa
s nimi dennodenne. Tými osobami sú
migranti. Ženie ich túžba po lepšom
živote, šťastí, a to aj za cenu úteku zo
svojej vlasti. Vystavujú sa riziku neprijatia a opovrhnutia spoločnosťou pre
svoju inakosť. Odlišnosť v nás ľuďoch
vyvoláva strach. Bojíme sa iného,
neznámeho, preto máme neustálu
potrebu chrániť sa a strániť. V tejto
snahe o ochranu svojho typického
života zachádzame až do takých extrémov, že svoje strachy premietame
do každodennej reality. Zatvárame
pomyselné nožnice, ktorými sa odstrihávame od iných, „odlišných ľudí“.
A často neostávame len pri symbolickom oddelení. Na dôvažok ich oddelíme a ohradíme ostnatým drôtom
v azylových centrách. Izolujeme ich,
akoby boli nakazení smrteľným vírusom. A pritom oni túžia len po šťastí.
Chcú byť len podobní nám ...
Spomínam si na udalosti spred pár
rokov, keď sa obyvatelia istej slovenskej obce vzbúrili proti zámeru vlády
vystavať nové azylové centrum. Báli
sa prílevu cudzincov.
Strach.
Slovo, ktorým sa snažíme ospravedlniť to, čo je neospravedlniteľné.
Kdesi v tom strachu sa stráca náš
pohľad na migranta ako na jednoduchého človeka, ktorý sa usiluje
o šťastie.
Človeka, ktorého okolnosti nútia
opustiť všetky svoje istoty a vydať sa
do neznáma.
Človeka, ktorý je vystrašený, plný
obáv z neistej budúcnosti. A predsa
sa vydáva na putovanie.
Hlavou mi preletujú obrazy vychudnutých somálskych detí, ktorých
rodičia sa len bezmocne prizerajú,
ako ich deti žobrú o chlieb. Od hladu
už nedokážu vyslovovať slová, a tak si
musia vystačiť žalostnými pohľadmi.
Ich tváre, obsypané rojom múch,
sa menia na slová prosby o pomoc.
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spoločnosť

Kde som sa to narodil?

D

nešná európska spoločnosť
je do značenej miery poznačená tendenciou tzv. neúplných rodín. Tento jav už poznačuje
aj „nové“ európske krajiny, ako je
Slovensko a Česká republika. V Českej republike sa za prvé tri tohtoročné
mesiace uskutočnilo 8300 rozvodov
a iba 4700 sobášov. Tento vývoj je
dramatickou zmenou oproti roku
2005, keď bol počet sobášov o viac
než 20 tisíc vyšší. Za prvý štvrťrok sa
podľa Českého štatistického úradu
uskutočnilo 6907 umelých prerušení
tehotenstva, čo je takmer rovnaký
počet ako za prvý kvartál 2005. Od
januára do konca marca sa u našich
západných susedov narodilo 25708
detí. Až tretina detí sa v Česku narodila slobodným mamičkám, pričom
ide o nepretržite stúpajúcu tendenciu
už od roka 1988. V Českej republike
sa vyskytoval tento jav aj v predchádzajúcich obdobiach. V rokoch
1921-1925 sa napr. priemerne narodilo mimo manželstva až 29362 detí.
Následne začalo toto číslo klesať na
6045 v roku 1962. Odvtedy nepretržite stúpa.
Slovensko je stále krajina, kde má
silný vplyv náboženstvo. To sa odzrkadľuje aj na rebríčku hodnôt, ktoré
človek vyznáva a na sile vôle udržiavať
tieto hodnoty v spoločnosti. Európsky
trend však badať aj u nás. Kým napr.
v rokoch 2001-2004 neustále stúpal
počet sobášov z 23795 na 27885, tak
v roku 2005 sme zaznamenali opačný
jav – ich pokles na úroveň 26149.
Pokles počtu sobášov sa však nijako
neprejavil na rastúcej rozvodovosti.
1. Ako sa volá pôst pred Sviatkom
zosnutia Presvätej Bohorodičky?
2. Čo bola zľutovnica?
3. Ako sa volá „koruna“, ktorú nosili
pápeži?
4. Ktorá manželská dvojica spomínaná v Novom zákone porušila zvyk
dávať meno po otcovi?

5. Čo sa stalo v roku 1646 a má súvis
s gréckokatolíkmi nielen na Slovensku?
6. Pri akom liturgickom slúžení sa
modlíme 1. žalm Šťastný je človek
(Blažen muž)?
7. Ako sa podľa Biblie volali tri Jóbove dcéry?

test slova

okolo 40 tisíc detí. Na Slovensku sa
tak dnes každé štvrté dieťa narodí do
neúplnej rodiny (v Českej republike je
to tretina), pričom pred štyrmi rokmi
to bolo iba každé piate dieťa.
Zvyšovanie počtu detí nenarodených v úplných rodinách má na
svedomí okrem rozvodov hlavne
neviazaný spôsob života mladých
ľudí a uprednostňovanie kariéry pred
rodinou. Aj u nás už badať jav, keď
ženy v produktívnom veku hľadajú
možnosť, ako otehotnieť bez toho,
aby si hľadali partnera na celý život.
Tento druh emancipácie či feminizmu
má veľmi negatívny vplyv na zdravý
vývoj spoločnosti.

DETI, KTORÉ NEDOSTALI
ŠANCU
Počet potratov na Slovensku má
klesajúcu tendenciu už prinajmenšom
päť rokov. Kým v roku 2001 sa na
Slovensku vykonalo 22792 potratov,
v roku 2005 ich bolo prvýkrát menej
než 20 tisíc – 19332. Rovnako klesajúcu tendenciu má aj počet umelo
prerušených tehotenstiev. Tých kleslo
za ostatných päť rokov o skoro 20%
z 18026 na 14427 (v Českej republike
to bol pokles z 32528 na 26453, čo
je zasa menej na prepočet obyvateľstva). Súvisí to hlavne s rozmachom
používania antikoncepcie. V počte
potratov nie sú započítané tie, ktoré
vyvolávajú rôzne antikoncepčné
prípravky. Podľa odhadov je tento
počet minimálne dvoj až trojnásobný
a neustále rastie.
(Údaje sú čerpané zo štatistických
úradov Českej a Slovenskej republiky.)
Juraj Gradoš
8. Kto bol prvým predsedom Jednoty sv. Cyrila a Metoda a kde pôsobil?
9. Ako sa kedysi volalo mesto Prešov, sídlo gréckokat. biskupstva od
r. 1818?
10. Aký pôst sa v minulosti viazal
k Sviatku zosnutia Presvätej Bohorodičky?

Odpovede: 1. Liturgicky Uspenský (od slova uspenije-zosnutie), ľudovo nazývaný tiež Spasivka (od tropára sv.Krížu Spasi, Hospodi, ľudi tvoja); 2.
„vrchnák“ na arche zmluvy (Ex 25, 17); 3. tiara; 4. Zachariáš a Alžbeta (Lk 1, 60-62); 5. Užhorodská únia; 6. pri večierni; 7. Holubica, Škorica a Roh
líčidla (Jób 42, 14); 8. o. Jozef Zorvan pôsobiaci v Klenove (okr. Prešov); 9. Eperiješ, Prjašiv, Fragopolis (Mesto jahôd); 10. Tzv. uspenský pôst.

slovo - 19-20/2006

SLOVÁCI A DETI
Na Slovensku je v ostatných troch
rokoch silný trend nárastu vlastnej
populácie a, naopak, poklesu mŕtvonarodených detí, aj keď ich počet stále
kolíše okolo dvoch stoviek. Horšie je
to však s detskou úmrtnosťou do 1
roka. Kým v roku 2001 zomrelo „iba“
319 detí do 1 roka, o štyri roky neskôr
to už bolo o vyše 20 % viac – 392 detí.
Viac ako polovica z nich zomrela už
v prvom týždni alebo sa nedožila ani
mesiaca. Slovensko sa pritom radí
medzi vyvinuté krajiny s dobrým
zdravotníctvom, preto je tento jav
veľmi alarmujúci (napr. v Českej
republike zomrelo v roku 2005 do 1
roka „iba“ 347 detí, čo je na prepočet
obyvateľstva skoro o polovicu menej
než u nás).
Pre dieťa je však dôležité nielen
narodiť sa, ale aj narodiť sa do úplnej
rodiny. Počet detí narodených mimo
manželstva sa zvyšuje nielen v Európe,
ale aj u nás. Súvisí to s nárastom rozvodov a zvyšovaním počtu neúplných
rodín, teda slobodných mamičiek.
Kým v roku 2001 sa mimo manželstva
narodilo „iba“ 10163 detí, v roku 2005
to už bolo o skoro 40% viac – 14218
detí. V normálnych rodinách sa pritom rodí za ostatné štyri roky stále

SLOVENSKÁ RODINA
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Tá vzrástla za posledných päť rokov
z 9817 rozvodov v roku 2001 na úctyhodných 11553 v minulom roku.
Pomer rozvodov k uzatvoreným sobášom na Slovensku stúpol z 41,25%
na 44,18%. A tak sa pomaly aj my
blížime k stavu, keď v spoločnosti
bude slobodná matka a slobodný otec
úplne bežným javom a úplná rodina
skôr výnimkou.

detská stránka

Milé deti,
možno ste najmladší v rodine
(podobne ako Benjamín v svojej).
Byť najmladším nie je vždy
BIBLICKÉ POSTAVY
príjemné .
Má to však aj svoje výhody.
Najmladšieho zvyčajne majú
NEPREHLIADNI!
všetci najradšej,
Benjamín bol najmladší
chránia ho viac ako ostatných.
z Jakubových synov a bol Jozefovým
Tak to bolo aj s Benjamínom.
pokrvným bratom.

BENJAM Í N
BENJAMÍN

Čaša vo vreci

Egypťania bratov obvinili, že
ukradli čašu. Nakoniec ju
našli v Benjamínovom vreci.
Úloha: Nájdi aj ty hľadanú čašu.
Je presne taká istá ako vzor.

Súťažná otázka:
Koľko bratov mal
Benjamín?

b

c

d

e

f

Úloha: Odhaľ, ktorý z tieňov patrí Benjamínovi. Pomôcka: Jeho tieň je najmenší,
keďže Benjamín bol najmladší z bratov. Pomôže ti pravítko.

Najmladší

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ

a

E

C

A
B

D

F

Pomôcka: Gn 35, 23-26
Odpoveď pošli najneskôr
do 2. októbra 2006.
Výhercu oceníme nálepkami
a záložkou s biblickou postavou.
Trojnásobní úspešní riešitelia
budú v decembri zaradení
do losovania o ďalšie
pekné ceny.
Výherca minisúťaže z č. 16-17/2006:
Veronika Kašeľáková z Michalian.
Blahoželáme!

Správne odpovede
z č. 16-17/2006:
Minisúťaž: Jozefovi sa v Putifarovom dome darilo, lebo
s ním bol Pán.
Postavenie: veliteľ telesnej
stráže. Hrozno a pečivo: 22
a18.
Cesta do väzenia viedla po
mene Putifar.

Meno

Jakub dal svojmu
najmladšiemu synovi
meno Benjamín.
Úloha:
Ak správne vylúštiš
tajničku, dozvieš sa
význam tohto mena.
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NAJML ADŠÍ Z BR ATOV
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program a relax
Rádio Lumen
V rámci relácie Emauzy
bude v sobotu 23.9.
a 14.10.2006 o 18.00
hod. prenos gréckokatolíckych liturgií.
Slovenská televízia
15.9. (piatok) - 10.30 hod.- Bohoslužby, priamy prenos slávnostných bohoslužieb z kostola
v Šaštíne pri príležitosti sviatku
Sedembolestnej Panny Márie,
patrónky Slovenska

slovo - 19-20/2006

15.9. (piatok) - 9.30 hod. - Sviatočné
slovo k sviatku Sedembolestnej
Panny Márie (Ján Sokol, metropolita Slovenska); 19.10 hod.- Patrónka Slovenska- publicisticko-dokumentárna
relácia o spôsobe uctievania Panny Márie
v bazilike v Šaštíne; 20.05 hod. - Moja misia
10, Cena človeka( Taliansko) - kňaz, ﬁlmár
a záchranár horskej služby Jozef Hurton
v alpskej dedinke Sulden; 02.15 hod. - Moja
misia (repríza)
16.9. (sobota) - 12.50 hod. - Moja misia( repríza); 16.45 hod. - Poltón, 13/25 – hitparáda
slovenskej gospelovej hudby
17.9. (nedeľa) - 16.20 hod. – Orientácie, 24/37magazín zo života veriacich; 20.00 hod.
– Slovo, 28/52- duchovný príhovor kazateľa
Cirkvi adventistov s.d. Petra Čižniara
18.9. (pondelok) - 12.50 hod. - Orientácie,
24/37( repríza); 13.25 hod. – Slovo, 29/52(
repríza)
20.9. (streda) - 20.10 hod. - Návšteva Svätého
Otca Benedikta VII v Auschwitzi – Bierkenau
21.55 hod. - Sféry dôverné- priamy prenos
diskusnej relácie na tému Kňaz v dnešnej
spoločnosti
21.9. (štvrtok) - 14.30 hod. - Sféry dôverné(
repríza); 20.05 hod. - Slovo, 31/52 – slávnostný príhovor bratislavského rabína Barucha
Myersa k židovskému novému roku Roš
hašana
22.9. (piatok) - 13.40 hod. – Slovo( repríza);
21.00 hod. - Moja misia 11, Podnikateľ
s dušami- príbeh Mariána Kuﬀu, ktorý miluje
ľudí nie podľa zásluh, ale podľa veľkosti ich
potrieb; 01.45 hod. - Moja misia ( repríza)
24.9. (nedeľa) - 13.10 hod. – Orientácie, 25/37náboženský magazín zo života veriacich
(ECAV); 20.00 hod. – Slovo, 24/52 - príhovor
MUDr. Maxa Kašparů o uhle pohľadu
25.9. (pondelok) - 10.40 hod. - Moja misia 11,
Podnikateľ s dušami (repríza); 12.45 hod.
– Orientácie( repríza); 13.25 hod. – Slovo
(repríza)
29.9. (piatok ) - 21.00 hod. - Moja misia 12, Padre Alegra (Angola)- Milan Zedníček v Angole
uprostred protikladov vojny a mieru, bolesti
a radosti; 01.35 - Moja misia ( repíza)
30.9. (sobota) - 12.50 hod. - Moja misia ( repríza); 16.55 hod. - Poltón 10/25- hitparáda
gospelovej hudby
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Prečistá Bohorodička, Tvoja svätá ochrana ... (dokončenie v tajničke)
Pomôcky:
Ateso, Ops,
kalada,
Nueva

Rímska
bohyňa
úrody

1. časť
tajničky

Symbol
Slovanov

Ghanské
mesto

Sklonená
jazdecká
dráha

3. časť
tajničky

Autor:
Popevok

V. Komanický,
Humenné

Oželel

Bensínova
pumpa, skr.

Prisvedčuje

Boh mesta
Eridu
Šikovný
kúsok

4. časť
tajničky

Naparujem sa

Tymolovázákalová reakcia

Syčalo

Toho roku

slovo

Pokladňa

Má bolesť
Bratislavský
podnik

Poves
Stiahnem
kožu

Plúž

Africký štát
Značka
argónu

Domáce
zviera

Skr. našej
býv. meny
Okr. stav.
podnik, skr.

Typ hudby

Objektív

Predložka

Značka
sodíka

Španielske
mesto

Žilka

Nezáviský
od iných
konštitúcií

slovo

Športové
družstvo

Rímske číslo
401

Kód
Ekvádora
Dietlova
hrdinka

Pešky
Sonda
Rádiotelegr.
služba, skr.

2. časť
tajničky

Keď

Dnuká

Hovorím

Ján,
v Londýne

Ermádny telovýchovný
klub, skr.

1.10 (nedeľa) - 16.25 hod. - Orientácie 26/37náboženský magazín zo života veriacich;
19.55 hod.- Slovo 32/52- duchovný príhovor
2.10. (pondelok) - 13.50 hod.- Orientácie(
repríza); 14.25 hod.- Slovo( repríza)
4.10. (streda) - 21.50 hod. - Sféry dôverné
10 - priamy prenos diskusnej relácie na
tému Prvopočiatky kresťanstva (Nitrianske
kniežatstvo)
5.10. (štvrtok) - 14.25 hod. - Sféry dôverné(
repríza)
7.10. (sobota) - 16.55 hod. - Poltón 10/25
- hitparáda gospelovej hudby
8.10. (nedeľa) - 16.40 hod. - Orientácie 27/57náboženský magazín zo života veriacich;
20.00 hod. - Slovo 33/52- duchovný príhovor;
1.15 hod. – Slovo( repríza); 01.25 hod. - Orientácie (repríza)
Rádio Vatikán
FM 93,3 MHz, MW 1530-AB kHz, SW 4005
kHz, Intelsat 325,5 East (Atlantik); 05:2505:40; 19:45-20:00 - slovensky; 05:10-05:25;
19:30-19:45 - česky
Program je uverejnený
zo zaslaných materiálov jednotlivých médií.

Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov, obrazov, sôch a zlátenie.
Oprava a ladenie organov. Pokrývanie striech a veží.
Ponúkame zľavu, stopercentnú kvalitu a dlhoročnú
záruku.
Tel.: 035/ 659 31 39, 0905 – 389 162; www.reart.szm.sk
INZERCIA

Navštívte náš nový
web:
http://slovo.grkatpo.sk/

Tam
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Legenda: ADVENT, ALBA, AMEN, ARCHA, ÁRON,
BAZILIKA, BETLEHEM, BLUD, BRAT, DRAK, EDEN,
ELIZEUS, HNEV, HOSŤ, HRAD, HROM, CHARITA,
CHLIEB, CHRÁM, IHLA, INRI, IZRAEL, KLAS, KRAJ,
KROK, KRST, LIST, LONO, MAMONA, MATKA, MISIE,
NAIM, NAZARET, OBETA, OFERA, OLTÁR, OMŠA,
OPÁT, PATENA, PEKLO, PILÁT, POKORA, POSOL,
PÔST, SILOE, SĽUB, SMRŤ, ŠALAMÚN, TALMUD,
TREST, VATIKÁN, VIERA, ZVON, ŽALM, ŽIAĽ
Tajničku tvorí 40 nevyškrtaných písmen. Autor:
Marek Pataky. Výherca za august: Mária Čakurdová zo Svidníka. Srdečne blahoželáme!
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a Salette malo v polovici 19. storočia viac
ako šesťsto obyvateľov. Žili veľmi biedne, odkázaní sami na seba. Často
trpeli nedostatkom, hlavne
keď bola slabá úroda alebo
keď ich postihli epidémie.
Vtedajší kňaz sa snažil dobre
plniť svoje kňazské poslanie,
ale nedosiahol takmer žiadnu nápravu v živote svojich
farníkov. Práve do tejto situácie prišlo posolstvo z neba,
ktoré malo veľký vplyv na ich
ďalší život.
Dve deti, Maximin Giraud (11 rokov) a Melánia
Calvatová (15 rokov), boli
svedkami zjavenia Najsvätejšej Panny. Ani jeden z nich
nevedel ani čítať, ani písať.
Nechodili ani na náboženstvo.
V sobotu 19. septembra
1846 zavčas rána obaja vystúpili na vrch. Poháňali
malé stádočká. Každý mal
štyri kravy, Maximin mal
ešte otcovu kozu a psa. Stádo sa páslo a deti si ľahli
do trávy a zaspali. Zrazu sa
Melánia prebudila a v polovici úbočia uvidela svetlo.
Na mieste, kde pred chvíľou
stáli, sa nachádzala ohnivá
guľa. Akoby tam spadlo slnko. Guľa sa rýchlo otáčala,
zväčšovala a potom sa otvo-

PÚTNICKÉ MIESTA SVETA

LA SALETTE
La Salette, dedinka vo Francúzskych Alpách, sa nachádza na hranici okresu Isére
a Vysokých Álp, na úbočí masívu Pelvoux.
Od severu ju chráni hora Gargas, od východu horský chrbát Chamoux. V nižšie
položených častiach údolia leží dvanásť
usadlostí, ktoré tvoria dedinku La Salette.
rila. Melánia ihneď zobudila
Maximina Vnútri gule deti
zbadali postavu krásnej Panej s korunou z ruží v tvare
čepca na hlave.
Ruže lemovali aj šatku na
ramenách, na
ktorých bol na
reťazi zavesený
kríž. Najsvätejšia Panna
sedela, rukami
si zakr ý vala
tvár, lakťami
sa opierala
o kolená a bola p onorená
do hlbokého
smútku. Potom sa postavila a prehovorila: „Poďte
ku mne, moje
deti, nebojte
sa, priblížte sa,

prichádzam vám ohlásiť
veľkú novinu.“
Strach zmizol, deti sa
upokojili. „Priamo sme hltali jej slová,“ povedali deti
neskoršie. „Po celý čas, čo
s nami hovorila, plakala.“
Hovorila s nimi o jednoduchých veciach, o úrode,
ale aj o neúrode, o skazenej
žatve, ktorú si zapríčiňujú
sami ľudia svojím životom
proti Božím prikázaniam.
Predpovedala hlad a choroby a vyzývala ľudí k obráteniu. Zdôrazňovala potrebu
modlitieb.
Zvesť o zjavení krásnej
Panej dvom pastierikom sa
rozletela po La Salette ešte
v ten večer. A pastierikovia odpovedali na všetky
otázky s až neuveriteľnou
pohotovosťou. Aj keď s ňou
hovorili len raz, jej odkaz
tlmočili svetu do najmenších

podrobností a pravdivo.
Gazdovia Ján Baptista
Pra, Peter Selme a ich sused
Ján Moussier sa rozhodli
spísať všetko, čo povedala
Najsvätejšia Panna deťom.
Ich zápis je prvým písaným
dokumentom o zjavení Panny Márie v La Salette.
Neobv yklé správ y sa
rýchlo rozchýrili. Prichádzali pútnici, zvedavci,
predstavitelia štátnej moci
i Cirkvi. Zástupcovia biskupa z Grenoble boli poverení
zhromaždiť o tom všetky
dokumenty a napísať hlásenie o týchto udalostiach.
Po dlhých rozhodovaniach,
úspešných i menej úspešných, nakoniec 19. septembra 1851 sídelný biskup
diecézy Grenoble Philibert
de Bruillard vydal oficiálny
dekrét, ktorým vyhlásil, že
„zjavenia majú všetky znaky
pravdivosti, fakty sú zdôvodnené a veriaci ho môžu prijať
ako isté a hodnoverné“.
Už 1. mája 1852 v pastierskom liste biskup z Grenoble
oznámil, že sa začne s výstavbou chrámu na mieste
zjavenia. Jeho výstavba bola
ukončená v r. 1865. Posvätený bol 20. augusta 1879
a dostal titul baziliky. So
súhlasom pápeža skupina
kňazov utvorila rehoľné
spoločenstvo a neskoršie
Rehoľu misionárov Matky
Božej z La Salette. Známi sú
aj ako misionári - saletíni.
Dnes táto rehoľa pracuje po
celom svete. Na Slovensku
členovia tejto rehole pracujú od r. 1990 v Považskej
Bystrici.
K lasalettskej Panne Márii prichádzali stále väčšie
zástupy pútnikov z celého
Francúzska i zo zahraničia,
a prichádzajú aj v súčasnosti.
Nachádzajú tu cestu k Bohu a prehlbujú svoju vieru
v Kristovu pravdu. Mnohí
sa obrátili pred milostnou
sochou Panny Márie a našli
tam zmysel života v Kristovi.
František Dancák

