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VeľVeľ       kosť       kosť
a ochrana a ochrana 
MárieMárie

Patriarcha 
Gregor III. Laham
v Košiciach 
a Prešove s. 15

Rozhovor:
Za vôňou ruží 

s. 8-9



Ako chlapec som neobdivoval 
modlitbu ruženca. Pre mňa to 

bola modlitba babiek alebo, v širšom 
meradle, žien. Modlil som sa ho, ale 
len akosi z povinnosti v chráme. 

Keď som vstúpil do seminára, 
modlitba ruženca nadobudla každo-
denný charakter. Ale znova to bola 
len povinnosť. 

Časom sa však z povinnosti stalo 
niečo iné, vnútorne silné a povzbu-
dzujúce. Objavil som totiž iný svet 
ruženca, na aký som bol zvyknutý 
z prostredia chrámu. 

Raz, cez duchovné cvičenia v dru-
hom ročníku, som sa, tak ako iní 
bohoslovci, vybral na púť od semi-
nára k našej Kaplnke Panny Márie. 
Dnes je táto cesta vydláždená, vtedy 
to bol obyčajný vydupaný chodník 
v sade stromov. Kráčal som pomaly 

a modlil sa. Ruženec. V šere noci sa 
mi už nezdal niečím len pre starých či 
pre ženy. Stával sa mojou modlitbou 
k matke, ktorú som našiel v seminári. 
A ona mi odpovedala. 

Ruženec prestal byť neustálym mo-
notónnym opakovaním jednej a tej is-
tej modlitby, ale stal sa burácaním vĺn 
v mojom duchovnom živote. Vlna za 
vlnou, všetky rovnaké, a predsa každá 
iná, pomaly odkrývali moje vlastné 
vnútro, moje povolanie, podstatu mo-
jej existencie. A práve tu som chápal 
rozdiel a podobnosť Márie a mňa. 
Chápal som svoju hriešnosť aj svoje 
„bohorodičstvo“. V tých chvíľach mi 
oči napĺňali slzy pokánia i radosti. 
A vo mne sa začínal rodiť Boží Syn 
pre mne zverených veriacich.
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úvodník šéfredaktora vyberáme z obsahu

Život Život Benedikta Benedikta XVI.XVI.

Ďalšia zásadná zmena v živote 
a pôsobení kardinála Josepha 

Ratzingera nastala v roku 1981. Pápež 
Ján Pavol II. ho 21. novembra toho 
roku vymenoval za prefekta rímskej 
Kongregácie pre náuku viery (pred-
tám Posvätná kongregácia rímskej 
a všeobecnej inkvizície). Je to prvá 
z deviatich rímskych kongregácií, 
ktoré spravujú a kontrolujú dôležité 
cirkevné oblasti. Okrem toho ho pá-
pež vymenoval za predsedu Pápežskej 
biblickej komisie a Medzinárodnej 
teologickej komisie. V rokoch 1986 
– 1992 bol kardinál Ratzinger z pá-
pežovho rozhodnutia predsedom 
Pápežskej komisie na zostavenie 
Katechizmu Katolíckej cirkvi.

Kardinál si uvedomoval, že ide 
o zásadnú zmenu v jeho živote a cir-
kevnej službe. Jediným viditeľným 
putom, ktoré mu ostalo s Bavorskom, 
bola jeho sestra Mária, ktorú si vzal 
do Ríma ako svoju gazdinú. Logic-
kým dôsledkom tejto zmeny bolo 
zrieknutie sa vedenia mníchovsko-
-freisinského arcibiskupstva. Kardinál 
tak urobil 15. februára 1982.

Kardinál v úvahe na záver svojho 
životopisu sa stotožňoval s pozoru-
hodnými slovami 73. žalmu, ktoré ke-
dysi prijal za svoje aj sv. Augustín pri 
preberaní biskupskej služby. Latinská 
verzia tohto miesta znie: „Ut iumen-
tum factus sum apud te et ego /ero?/ 
semper tecum.“ (Vv. 22-23) Novšie 
preklady upravujú zmysel tohto textu: 

„Pred tebou som bol ako dobytča, ale 
ja som stále pri tebe…“ S odvolaním 
sa na sv. Augustína sa aj kardinál sto-
tožňuje s jeho úpravou žalmu: „Ako 
ťažné zviera som pred tebou, pre teba, 
a práve takto som ti blízko.“

V tomto postoji kardinála Ratzin-
gera badať nielen (hádam trocha drs-
ný) realizmus, ale aj ponížené prijatie 
ťažkého poslania, v ktorom prevláda 
radosť z Božej služby.

Vittorio Messori, taliansky žurna-
lista, v rozhovore s kardinálom Rat-
zingerom krátko po jeho nastúpení 
do funkcie prefekta Kongregácie pre 
náuku viery sa ho opýtal, či mu to 
nebolo ťažké prejsť z úlohy teológa 
kontrolovaného rímskou kongregá-
ciou do úlohy kontrolóra teológov.

Kardinál mu bez váhania odpo-
vedal: „Nikdy by som neprijal túto 
službu Cirkvi, keby mojou úlohou 
bola predovšetkým kontrola. Je prav-
da, že aj po reforme si zachovala naša 
kongregácia úlohy rozhodovania 
a v prípade potreby aj zasahovania, 
ale motu proprio Pavla VI. jej kladie 
ako primárny cieľ konštruktívnu úlo-
hu ,podporovať zdravú náuku, aby sa 
tým poskytla nová energia ohlasova-
teľom evanjelia‘.

Prirodzene, sme povolaní ako 
predtým aj bdieť, ,opraviť omyly 
a priviesť blúdiacich na správnu cestu‘, 
ako hovorí ten istý dokument, ale táto 
obrana viery sa má zameriavať na jej 
podporovanie.“

 Každý deň zaopatrujete vaše telá 
dobrami, aby ste ich chránili od 
nedostatku. Rovnako by mali byť 
vaše dobré práce denným pokrmom 
vašich sŕdc. Vaše telá sú chované jed-
lom a vaše duše dobrými prácami. 
Neodmietajte svojej duši, ktorá bude 
žiť navždy, čo prideľujete vášmu telu, 
ktoré zomrie (Svätý Gregor Veľký).

 Nespievajte pri mojom pohrebe 
nijaké smútočné piesne, nedopus-
tite, aby sa konala pohrebná reč. 
Nechcem kadidelnice ani fakle, ale 
želám si, aby ma pochovali, ako po-
chovávajú chudobných. Nevkladajte 
moju mŕtvolu do cennejšej látky, 
ale vezmite ju a hoďte do hrobu ako 
vyvrheľa sveta (sv. Efrém).

 Ježiš má teraz mnoho priateľov 
svojho nebeského kráľovstva, ale 
medzi nimi je málo takých, čo by 
niesli jeho kríž (Tomáš Kempen-
ský).

 A čo je pravda? (Pontský Pilát).

myšlienky slávnych

V cirkevnom ústredí
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Tak znie nadpis jednej 
knihy, ktorá je vhod-
nou pomôckou pri 

úvahách človeka, ktorý chce 
skvalitniť svoj život. Vná-
šať život do života znamená 
dávať nášmu životu esenciu 
– obsah.

I dnes je dosť ľudí, ktorí cítia, že nášmu životu niečo 
chýba. Autor uvedenej knihy to vyjadril takto: „Na to, 
aby sa život stal šťastnejším, nám nechýbajú vedomosti. 
Nechýbajú nám potraviny, aby sa nasýtilo celé ľudstvo. 
Nechýbajú nám predpisy, aby na celom svete zavládol 
mier. Nechýbajú nám zákony, aby vládla spravodlivosť. 
Chýbajú nám dobré srdcia. Chýba nám láska.“

Staroveký filozof Sokrates, považovaný za tvorcu etiky, 
si dobre všimol, že k esencii života patria v prvom rade 
hodnoty duše, chybu však urobil vtedy, keď povedal, že iba 
poznanie duchovných hodnôt stačí na to, aby bol človek 
šťastným. Svätý apoštol Pavol túto chybu vyjadril nahlas, 
keď práve v učenom Ríme povedal: „Viem totiž, že vo mne, 
to jest v mojom tele, nesídli dobro; lebo chcieť dobro, to 
mi je blízko, ale robiť dobro nie“(Rim 7,18).

Východisko nám ponúka Boh vo svojom zjavení 
prostredníctvom proroka Ezechiela, ktorý pred viac ako 
2500 rokmi ohlásil svetu radostné posolstvo: „...dám vám 
nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim 
z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa“ 
(Ez 36,26).

Dať životu život znamená dať mu srdce, lebo hodnotou 
srdca je láska a láska je tou podstatnou esenciou nášho 
ľudského života.

Čo si však máme predstaviť pod pojmom láska?
Je to slovo, ktoré má nespočetné množstvo designátov 

(vyjadrení) v širokom spektre ľudskej bytosti, od jeho 
telesných až po hlboko duchovné túžby.

Poznáme lásku k prírode, veciam, poznaniu, vede, 
umeniu, kultúre a mnohé iné. Ktorá z nich je esenciou 
nášho života?

Ak povieme, že všetky, nie sme ďaleko od pravdy. 
Snahou človeka totiž je, aby všetko, s čím príde v živote 
do styku, naplnil láskou.

Existuje však spoločný menovateľ všetkých typov lá-
sky? Áno. Poznáme ho všetci. Nazvali sme ho materinská 
láska.

Vzťah matky k dieťaťu má obrovský význam pre jeho 
život. Dnes je už všeobecne známe, že prvé, čo vie dieťa 
v živote pocítiť a prijať, je láska mamy, prejavená tónom 
hlasu a láskavým dotykom, ktorú prijíma spolu s mate-
rinským mliekom. Veda tvrdí, že obdobie prvých troch 

rokov života človeka je pre 
rozvoj jeho osoby najdôle-
žitejšie. Deficit materinskej 
lásky sa nedá dobehnúť ani 
poznaním, ani pohodlím, 
ani ničím iným. Materinská 
láska vnáša život – esenciu do 

života. Dáva mu obsah a naplnenie.
Keď Boh stvoril človeka, ako čítame v Písme (Gn 1,27), 

stvoril ho na svoj obraz. Preto Adamovi na začiatku k pl-
nosti života chýbala žena – spoločenstvo s osobou. Keď 
mu Boh priviedol ženu, nazval ju menom Eva, aby vyjadril 
jej hodnotu – je matkou všetkých živých. Inak povedané, 
úlohou ženy je vnášať život do života a napĺňať ľudský 
život tým, čím ho napĺňa sám Boh – láskou.

Plnosť života v Bohu je zobrazená v milosrdnom 
a láskyplnom vzťahu k ľuďom, čo je v Biblii vyjadrené 
hebrejským výrazom rahamím, čo v preklade označuje 
materinské lono. Tým je vyjadrené, že plnosť vzťahu Boha 
k človeku znamená to, čo vzťah spontánnej nežnosti mat-
ky k svojmu dieťaťu (por. ž 25,6; 116,5). Boh vyjadruje svoj 
vzťah k ľuďom aj týmito slovami: „Ako keď niekoho teší 
matka, tak vás budem ja tešiť a v Jeruzaleme sa potešíte“ 
(Iz 66,13). A ako píše prorok Izaiáš, aj keby matka na svoje 
dieťa zabudla, Boh nezabudne nikdy (por. Iz 49,15).

Takejto láske Boh priúča ľudí a napĺňa ich esenciou ži-
vota, aby aj oni svojím spôsobom prinášali životu život.

V Starom zákone sa Jeruzalem mal stať matkou 
všetkých národov (por. Iz 54,1), pretože všetci sa tam 
narodili (Ž 87,5) a stali sa duchovnými občanmi Božie-
ho mesta, ktoré prostredníctvom Božieho slova neustále 
živí ľudí materinskou láskou. Starozákonný Jeruzalem 
sa však spreneveril tomuto poslaniu a stal sa duchov-
ne neplodným (por. Lk 19,41-44). Preto je nahradený 
novým Jeruzalemom zhora, našou skutočnou matkou 
(por. Gal 4,26). Týmto novým mestom je Cirkev, ktorá 
vnáša láskyplný Boží život do ľudského života. A Cirkev 
– to sme my veriaci. S vierou sme prijali poslanie vkladať 
túto materinskú Božiu lásku do sŕdc ďalších ľudí. Nie 
sme v tomto poslaní sami. Cestu nám ukázala Ježišova 
Matka, ktorá obdarila osobnou materinskou láskou nielen 
svojho Syna, ale aj všetkých nás, ktorých dostala za svoje 
deti pod Ježišovým krížom. Do dnešných dní sprevádza 
svojou materinskou nehou ľudí v ich dejinách vo Fatime, 
Lurdoch, Ľutine i Klokočove.

Tejto láske sa od Márie naučili aj apoštoli, ktorí sa 
s materinskou láskou starali o svoje duchovné deti. Svä-
tý apoštol Pavol v prvom liste kresťanom v Solúne píše: 
„Hoci sme ako Kristovi apoštoli mohli zavážiť, boli sme 
medzi vami malí, ako keď matka kŕmi a láska svoje deti“ 
(1Sol 2,7).

Je naším poslaním odovzdať túto podstatnú hodnotu 
života všetkým ľuďom, ktorým chýba v živote obsah 
– esencia, a ktorí v súčasnom blahobyte tela živoria nedo-
statkom milosrdného a láskyplného vzťahu od druhých. 
Je to úloha taká ťažká a zodpovedná, ako je ťažká a zod-
povedná úloha mamy. Obracajme sa preto s dôverou na 
Bohorodičku, ktorá vie milovať, aby aj nás zapálila láskou 
a naučila nás odovzdávať ju druhým, a tak vnášať život 
do života. 

MARKO ROZKOŠ

slovo do života

V N Á Š A Ť

ŽIVOT
D O  Ž I V O T A

VYHLÁSENIE KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA 
K NÁVRHU NOVELY ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV

Účelové zariadenia cirkví a náboženských spoločností týmto žiadajú členov 
vlády Slovenskej republiky, aby vypustili z návrhu novely zákona o dani z príjmov 
ustanovenia, ktoré sa dotýkajú mechanizmu 2% dane a jej zrušenia, pokiaľ ide 
o možnosť poukázať 2% právnickými osobami. Domnievame sa, že v dnešnej dobe 
plní tento mechanizmus významnú funkciu z pohľadu podpory všetkých druhov 
verejnoprospešných služieb a jeho čiastkové oslabenie by znamenalo vážny zásah 
pre realizáciu týchto služieb.

Mons. František Tondra, predseda KBS
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OTVORENIE ARCHÍVOV 
SVÄTEJ STOLICE 
Z OBDOBIA PIA XI.

Na základe rozhodnutia Svätého 
Otca boli otvorené archívy Svätej 
stolice, týkajúce sa pontifikátu Pia XI. 
Do tohto obdobia patria aj také citlivé 
témy, ako postoj Svätej stolice k fa-
šizmu, Lateránske zmluvy či rasová 
a židovská otázka. Dokumenty, ulo-
žené predovšetkým vo Vatikánskych 
tajných archívoch, sú k dispozícii pre 
historický výskum.

RV,-te-;jk

NOVÝ BISKUP 
PRE KAZACHSTAN

Benedikt XVI. 15. septembra 
vymenoval za biskupa pátra Janusza 
Kaletu, apoštolského administrátora 
Atyrau v Kazachstane. Mons. Kaleta 
sa narodil 11. októbra 1964 v poľských 
Lazoch v Katovickej arcidiecéze. Po 
kňazskej vysviacke v roku 1989 pôso-
bil v diecéze Tarnov. V roku 1997 zís-
kal doktorát z bioetiky na Teologickej 
fakulte v Innsbrucku. V Kazachstane 
pôsobí od roka 1999.

TK KBS, RV mv; pz

NOVÁ KNIHA KARDINÁLA 
ANGELA SODANA

Kardinál Angelo Sodano predstavil 
7. septembra na tlačovej konferencii 

svoju novú knihu. Jej názov je Kvas 
evanjelia. Prítomnosť Svätej stolice 
v živote ľudí. Kardinál v nej zhrnul 12 
dôležitých príhovorov diplomatické-
ho a cirkevného charakteru z obdobia 
jeho pôsobenia vo funkcii štátneho 
sekretára Vatikánu, to znamená od 1. 
decembra 1990.

TK KBS, RV dj; pz

SÚHLAS VOĽBE BISKUPA 
EPARCHIE KOPTSKEJ 
KATOLÍCKEJ CIRKVI 
ALEXANDRIE V EGYPTE

Svätý Otec udelil svoj súhlas voľbe 
biskupa pre kúriu patriarchálnej epar-
chie Koptskej katolíckej cirkvi Ale-
xandrie v Egypte. 31. augusta zvolila 
Synoda biskupov Koptskej katolíckej 
cirkvi do tohto úradu pátra Kamala 
Fahima Awada Hannu, doterajšieho 

medzi nimi aj Mons. John Stephen 
Pažak, biskup Eparchie sv. Cyrila 
a Metoda pre Slovákov byzantského 
obradu v Kanade.

TK KBS, RV dj; pz

VYJADRENIE TURECKÝCH 
BISKUPOV K PLÁNOVANEJ 
NÁVŠTEVE BENEDIKTA XVI. 
V ICH KRAJINE

Tureckí biskupi v pondelok 18. 
septembra potvrdili, že Benedikt 
XVI. navštívi krajinu polmesiaca, 
tak ako to bolo naplánované, od 28. 
novembra do 1. decembra. Isté po-
chybnosti o uskutočnení apoštolskej 
cesty vznikli po protestoch moslimov 
proti slovám, ktoré predniesol Svätý 
Otec v príhovore v Regensburgu.

RV/AsiaNews /– lm –;js

EMERITNÝ ARCIBISKUP 
MILINGO BOL EXKOMUNI
KOVANÝ

Tlačové stredisko Svätej stolice 
vydalo 26. septembra vyhlásenie, 
v ktorom sa uvádza, že emeritný ar-
cibiskup Lusaky Emmanuel Milingo 
bol exkomunikovaný. Ako sa píše 
v tlačovom komuniké, Svätá stolica 
sledovala aktivity arcibiskupa a novej 
Asociácie ženatých kňazov s veľkými 
obavami. Mnohí predstavitelia Cirkvi 
sa snažili s arcibiskupom skontakto-
vať, aby ho odhovorili od skutkov, 
ktoré vyvolávajú pohoršenie, predo-
všetkým u veriacich, ktorí poznali 
jeho činnosť v prospech chudobných 
a chorých. „Svätá stolica aj vzhľadom 
na pochopenie, ktoré nedávno preja-
vil Svätý Otec voči tomuto staršiemu 
pastierovi Cirkvi, s trpezlivosťou 
čakala na vývoj udalostí, ktoré však, 
bohužiaľ, priviedli arcibiskupa Mi-
linga do situácie neregulérnosti 
a postupného otvoreného prerušenia 
spoločenstva s Cirkvou, najprv poku-
som o manželstvo a neskôr ordiná-
ciou štyroch biskupov v nedeľu 24. 
septembra vo Washingtone D.C. Kvôli 
tomuto verejnému aktu arcibiskup 
Milingo aj štyria svätení upadli do 
exkomunikácie latae sententiae, podľa 
kánonu 1382 Kódexu kanonického 
práva. Okrem toho Cirkev neuznáva 
a nemieni uznať v budúcnosti tieto 
ordinácie a všetky ordinácie, ktoré 
budú od nich pochádzať a kanonický 
stav týchto štyroch domnelých bis-
kupov je taký, v akom sa nachádzali 
pred ordináciou.“

TK KBS, RV/ –lm; pz

rektora Koptského katolíckeho se-
minára v Maadi. Otec Kamal má 45 
rokov, kňazom je od roku 1988.

Koptská katolícka cirkev je jednou 
z východných cirkví zjednotených 
s Rímom. Je to malá cirkev, ktorá má 
približne 197-tisíc veriacich. Na jej 
čele stojí patriarcha Alexandrie so 
sídlom v Káhire – v súčasnosti je ním 
patriarcha Antonios Naguib. 

Túto cirkev treba odlíšiť od Kopt-
skej pravoslávnej cirkvi, ktorá je 
vzhľadom na počet veriacich oveľa 
väčšia. 

Katolícki i pravoslávni kopti žijú 
okrem Egypta aj v diasporách v iných 
krajinách sveta. V Egypte, ktorého 
väčšinovým náboženstvom je dnes 
islam, žili kresťania ešte pred prícho-
dom moslimov v 7. storočí. Podľa 
tradície evanjelium na území Egypta 
hlásal apoštol Marek.

RV-mv-;jk

KONFERENCIA BISKUPOV 
POĽSKA O SPOLUPRÁCI 
KŇAZOV S KOMUNISTICKÝM 
REŽIMOM

Konferencia biskupov Poľska upo-
zornila kňazov, ktorí pôsobili ako 
spolupracovníci komunistického 
režimu, aby sa priznali, a vystríhala 
obyvateľov krajiny pred ich „odsudzo-
vaním a pomstou.“ „Pravda o tom, že 
človek zhrešil, by mala viesť každého 
kresťana k osobnému priznaniu viny, 
pokániu a spovedi, vrátane verejného 
priznania, ak je to potrebné,“ uvie-
dla konferencia biskupov v správe 
k spolupráci niektorých cirkevných 
predstaviteľov s tajnou políciou počas 
obdobia komunizmu. „V Cirkvi však 
nie je miesto pre pomstu, trest a po-
nižovanie, ani v prípade hriešnych 
ľudí. Kristova Cirkev je spoločen-
stvom zmierenia, odpustenia a lásky,“ 
uvádzajú poľskí biskupi v oficiálnej 
správe, publikovanej koncom augusta. 
Podľa ich vyjadrenia, „rozhodujúca 
väčšina“ katolíckych kňazov preuká-
zala, že sú „oddanými služobníkmi 
Krista“ a boli nimi aj počas komunis-
tického režimu v rokoch 1947-1989. 
Niektorí z nich zaplatili za vernosť 
Cirkvi aj svojím životom.

TK KBS, RV dj; pz

AUDIENCIE U SVÄTÉHO 
OTCA 7. SEPTEMBRA

7. septembra prijal Svätý Otec na 
oficiálnej návšteve Ad limina apos-
tolorum predstaviteľov Konferencie 
biskupov Kanady - Ontária. Bol 

správy z kresťanského sveta
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zábavy a nadviazali nové priateľstvá.
Na záver stretnutia pozvali deti 

z Kolonice dargovskú mládež do 
Kolonice.

Dargovčania prijali ponuku a nav-
štívili farnosť Kolonica v dňoch 22. až 
25. augusta 2006. Zaujímavosťou pre 
deti bola návšteva vodnej priehrady 
Starina. Vo štvrtok navštívili obser-
vatórium, kde si obzreli najväčší ďa-
lekohľad v Európe a zároveň vypočuli 
výklad o jeho zložení a fungovaní. 
Keďže bolo veľmi pekné počasie, 
menším ďalekohľadom sme mohli 
pozorovať slnko.

Stretnutie detí v Kolonici sa nieslo 
pod názvom Radosť rozdávaním 
rastie, čo sa potvrdilo aj na rozlúčko-
vom večierku, na ktorom nechýbali 
ani eR-ko tance.

Jana Pristášová

ODHALENIE PAMÄTNEJ 
TABULE O. TIT. KANONIKOVI 
PETROVI PRIPUTENOVI

9. júna 2006 zomrel vo veku 99 
rokov najstarší gréckokatolícky kňaz 
o. titulárny kanonik Peter Priputen. 
Pre veriacich z obce Matiaška to bol 
ich milovaný kňaz, ktorý tu pôsobil 42 
rokov a ktorý tu so svojimi veriacimi 
prežil najťažšie časy 2.svetovej vojny 
a následného prenasledovania Gréc-
kokatolíckej cirkvi. Pre jeho obety 
a príklad vernosti Cirkvi mu obec 
Matiaška počas mierových osláv 5. 
augusta tohto roka za účasti vladyku 
Jána Babjaka odhalila pamätnú tabuľu 
a udelila čestné občianstvo.

LETNÝ TÁBOR BOŽÍCH DETÍ 
 CHATA DETRÍK

Prázdniny sa dajú tráviť rôzne: pri 
televízii, za počítačom, s kamarátkou, 
nudou... Ale deti a mládež z farnosti 
Matiaška mali v dňoch 14. 8. - 18. 8. 
2006 oveľa lepšiu zábavu, a to v let-
nom tábore v Detríku.

Každý deň letného tábora sa niesol 
v duchu období cirkevného roka. 
Prvý deň týždňa sa začal Filipovkou 
a Vianocami, pokračoval Veľkým 
pôstom, Veľkou nocou a zakončil sa 

CYKLOPÚŤ KOŠICE 
 BANSKÁ BYSTRICA

Tohtoročné leto bolo obohatené 
o jednu netradičnú púť – Xaveriádu. 
Organizovali ju slovenskí jezuiti ako 
súčasť ich Jubilejného roka. Pri príle-
žitosti 500. výročia narodenia veľkého 
misionára východu sv. Františka 
Xaverského bola cieľom putovania 
jemu zasvätená katedrála v Banskej 
Bystrici. Od 24. júla sme sa na šesť dní 
stali ozajstnými pútnikmi. Ďakujeme 
Bohu za túto skúsenosť putovania, 
za bohato požehnaný týždeň v jeho 
blízkosti.

M. Tomko a J. Burda, SJ
 

„BUDI IMJA HOSPODNE 
BLAHOSLOVENNO OD NYŇI 
I DO VIKA!“

Pod týmto názvom i v jeho duchu 
sa nieslo otvorenie výstavy pri príleži-
tosti dvojstoročnice započatia stavby 
chrámu, ktoré sa uskutočnilo 18. júna 
2006 v Chráme sv. apoštolov Petra 
a Pavla v Kojšove.

V toto nedeľné popoludnie sa 
veriaci z Kojšova zišli na spoločnej 
modlitbe svätého ruženca. Po nej 
nasledoval audiovizuálny program, 
ktorý otvoril celú výstavu. Program 
bol popretkávaný básňou Proglas, 
výňatkami z farskej kroniky a spo-
mienkami bývalých správcov - o. 
Vasiľa Kormanika a o. Milana Mojžiša 
- na ich pôsobenie v tejto farnosti. 
Všetky oživené spomienky, fotogra-
fie, videá, ktoré boli prezentované, 
vhodne dotvárala vážna hudba, ale aj 
piesne, ktoré odzneli v podaní detské-
ho zboru Skala či folklórnej skupiny 
Jedlinka.

Za toto oživenie spomienok patrí 
veľká vďaka Lukášovi Mackovjakovi, 
v ktorom sa tento nápad zrodil a ktorý 
ho s pomocou veriacich zrealizoval 
a pripravil jedno nezabudnuteľné 
popoludnie.

Výstava bola sprístupnená pre 
verejnosť do 3. septembra 2006 
v Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla 
v Kojšove.

-vt-

DVE STRETNUTIA  DARGOV 
A KOLONICA

Deti a mládež z Kolonice spolu 
s duchovným otcom Marcelom Iľ-
kom sa rozhodli, že v dňoch 23. až 
28. júla prežijú „Leto pri studničke“ 
v Dargove. Počas šiestich dní spolu 
s mládežou miestneho cirkevného 
spoločenstva Nová nádej zažili veľa 

Zoslaním Sv. Ducha. V deň Filipovky 
si deti samy vyrobili darčeky, ktorý-
mi sa na Vianoce obdarovali. Počas 
Veľkého pôstu sme sa vo večerných 
hodinách zúčastnili na krížovej ceste, 
ktorá v nás zanechala silný duchovný 
zážitok. Každodenný program pre 
mladých, pripravení animátormi, 
bol naplnený rôznymi hrami, práca-
mi a súťažami. O telesný, ale najmä 
duchovný pokrm sa staral o. Peter 
Gavaľa.

S vďakou za užitočne strávený týž-
deň sme sa všetci s dobrým pocitom 
a veselými zážitkami v srdiečkach 
rozišli domov. Veľká vďaka za letný 
tábor patrí nášmu Bohu, ktorý nám 
zabezpečil pekné počasie, veľa zábavy 
a dobrú náladu, animátorkám Emke 
Jarošovej a Lenke Juštíkovej, ich po-
mocníkom bohoslovcovi Martinovi, 
Aďke a Ivetke a tetám kuchárkam 
- p. H. Kľučárovej, p. Ľ. Voľanskej 
a p. M. Voľanskej, ktoré nám od samé-
ho rána vyvárali samé dobroty.

Anička a Stanka

DETSKÝ IKONOPISECKÝ 
KURZ

 Týždeň od 25. do 31. augusta 2006 
sa v Eparchiálnom centre mládeže na 
Juskovej Voli niesol v znamení písa-
nia ikon. Deti z Farnosti Najsvätejšej 
Eucharistie vo Vranove nad Topľou 
sa stretli, aby sa pod vedením sestier 
Rádu sv. Bazila Veľkého naučili písať 
ikony. V našej ikonopiseckej dielni sa 
písali ikony Umilenije a ikona Krista 
Učiteľa - Pantokratora. Krásny týždeň 
plný radosti a modlitieb bol zavŕšený 
sv. liturgiou na Sviatok uloženia pásu 
Presv. Bohorodičky, keď boli naše 
ikony aj posvätené.

Mária Vasková

EPARCHIÁLNA ODPUSTOVÁ 
SLÁVNOSŤ V ČIRČI

V Čirči v Staroľubovnianskom 
protopresbyteráte sa v dňoch 2. a 3. 
septembra konala eparchiálna od-
pustová slávnosť Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky. V sobotu bolo v tejto 
obci slávnostne otvorené a posväte-
né Gréckokatolícke farské múzeum 
ThDr. Miróna Podhajeckého, ktorý 
v Čirči požehnane pôsobil od roku 
1972. Zomrel v roku 1995 a je pocho-
vaný pri miestnom chráme.

Nedeľnú odpustovú archijerejskú 
svätú liturgiu za účasti viac ako tritisíc 
pútnikov slávil vladyka Ján Babjak, 
SJ. V homílii povedal: „Sme povolaní 
k životu, nie k smrti. Človek je po-
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volaný žiť múdro, to znamená podľa 
Božích prikázaní a podľa Božej vôle. 
Najkrajším príkladom je Bohorodič-
ka. A veľmi aktuálnym príkladom 
naozaj kresťanského života a smrti 
bol Boží sluha Ján Pavol II.“

Ľubomír Petrík

NÁRODNÝ DEŇ 
ABSTINENTOV V PREŠOVE

Už po šiestykrát sa v metropole Ša-
riša konali oslavy Národného dňa ab-
stinentov. Tohtoročné mali regionálny 
charakter. Národný deň abstinentov 
(NDA) v Prešove organizovala Gréc-
kokatolícka diecézna charita v spo-
lupráci s mestom Prešov, Združením 
abstinentov Slovenska a s Hnutím 
Kruciáta oslobodenie človeka.

Oslavy sa začali 5. septembra 
otvorením informačného stánku na 
Hlavnej ulici. Zamestnanci Grécko-
katolíckej diecéznej charity a dobro-
voľníci z Klubu alkoholikov hľadajú-
cich abstinenciu – Kahan podávali 
informácie o závislostiach, ich liečbe, 
o doliečovaní, o zariadeniach, ktoré 
poskytujú odbornú starostlivosť.

Krížová cesta za závislých sa konala 
6. septembra večer pod vedením dob-
rovoľníkov z Kruciáty oslobodenia 
človeka z Bardejova a Levoče.

Hlavný program osláv sa konal 7. 
septembra. Odborná verejnosť mala 
možnosť zoznámiť sa s priestormi 
Resocializačného zariadenia Domu 
Charitas, kde Gréckokatolícka die-
cézna charita poskytuje možnosť 
klientom v doliečovaní sa zo závislostí 
režimovým spôsobom po absolvovaní 
liečby v zdravotníckych zariadeniach 
na liečbu drogových závislostí.

V Katedrálnom chráme sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove sa konala sláv-
nostná svätá liturgia za závislých za 
účasti všetkých pozvaných a širokej 
verejnosti, ktorú celebroval generálny 
vikár o. Marcel Mojzeš.

Na slávnostnej akadémii v PKO 
v Prešove so začiatkom o 14.30 hod. 
odzneli príhovory pozvaných hostí, 
svedectvá závislých a prezentácie 

odborníkov o závislostiach, ich liečbe, 
resocializácii a o práci Gréckokatolíc-
kej diecéznej charity v tejto oblasti.

Všetkým prítomným sa na sláv-
nostnej akadémii prihovoril Mons. 
Štefan Sečka, prezident Slovenskej 
katolíckej charity.

Vyvrcholením akadémie bolo 
odovzdávanie ocenení vo forme pla-
kiet abstinentom ako ohodnotenie 
ich života v abstinencii so všetkými 
prekážkami, ktoré musia každodenne 
prekonávať.

Andrea Čusová

NARODENIE BOHORODIČKY 
V KOŠICKEJ KATEDRÁLE

V cirkevnom roku podľa kalendá-
ria Gréckokatolíckej cirkvi je prvým 
sviatkom Narodenie Bohorodičky, 
pripadajúcim na 8. september. Práve 
v tento deň dopoludnia slávil vlady-
ka Milan Chautur, košický exarcha, 
archijerejskú liturgiu najmä pre 
katechétov a školských pracovníkov 
celého exarchátu, z ktorých niekto-
rým v závere odovzdal kanonické 
misie a poverenia na hospitácie. Po sv. 
liturgii bolo v exarchátnej rezidencii 

pracovné stretnutie zúčastnených.
V sobotu večer pokračovala du-

chovná slávnosť veľkou sviatočnou 
večierňou s lítiou, ktorú viedol košic-
ký protopresbyter Marko Rozkoš. Na 
začiatku archijerejskej liturgie vladyka 
Milan Chautur udelil poddiakonát 
Dipl. Theol. Univ. Gabrielovi Kecské-
sovi z farnosti Čičarovce. Počas malé-
ho vchodu bol liturgicky ustanovený 
za protodiakona Košického exarchátu 
Kamil Drozd. Sv. liturgiu prenášalo 
v priamom prenose Rádio Lumen. 
V tradičných dialógoch vladyku Mi-
lana s veriacimi na tému Kresťanská 
rodina sa zapojili do diskusie aj o. 
Peter Labanič a manželia Rudíkovci. 
Večerné agapé na farskom dvore bolo 
príjemným dotvorením atmosféry.

V nedeľu ráno odpustová slávnosť 
vyvrcholila archijerejskou liturgiou 
v cirkevnoslovanskom jazyku, ktorú 
spevom sprevádzal katedrálny Zbor 

správy z domova

sv. Cyrila a Metoda. Na záver boho-
služby bol sprievod okolo katedrály 
s čítaním evanjelií a myrovaním. 

Michal Hospodár

OTVORENIE NOVÉHO 
ŠKOLSKÉHO ROKA

V sobotu 8. septembra po archi-
jerejskej sv. liturgii pre katechétov 
a školských pracovníkov celého ex-

archátu program pokračoval v exar-
chátnej rezidencii metodickým se-
minárom venovaným metodike práce 
s novými Pracovnými listami pre 4. 
roč. ZŠ upravenými pre východný 
obrad. Tieto pracovné listy predstavil 
po teologickej i metodickej stránke 
ich spoluautor o. Dávid Zorvan. 
Súčasťou seminára boli informácie 
o organizácii školského roka. Prezen-
tovali ich o. Ján Ducár a metodička 
Mgr. Tatiana Cmoriaková z DKÚ. 
Taktiež odzneli informácie z Metodic-
ko-pedagogického centra v Prešove. 
Záver seminára patril predstaveniu 
projektu tvorby nových učebných 
osnov z náboženstva a náboženskej 
výchovy, ktorý viedla Mgr. Milena 
Malejčíková.

Tatiana Cmoriaková

DIAKONSKÁ VYSVIACKA 
VO VYDRANI

Gréckokatolícka farnosť Medzi-
laborce – Vydraň zažila na Sviatok 
narodenia Presvätej Bohorodičky 
8. septembra historickú udalosť. 
Prešovský eparcha Ján Babjak, SJ, 
v tunajšom farskom Chráme sv. 
archanjela Michala udelil diakonskú 
vysviacku Jurajovi Dankovi, bývajú-
cemu v tejto obci. Diakonát je prvý 
stupeň kňazstva.

Kňazskú vysviacku prijme novo-
ustanovený diakon spolu s ďalším 
diakonom Prešovskej eparchie Mare-
kom Novickým v sobotu 14. októbra 
2006 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove.

Počet tohtoročných novokňazov 
tak v Prešovskej eparchii stúpne na 
pätnásť.

Ľubomír Petrík
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„...NECHAJTE SA VIESŤ 
JEŽIŠOM KRISTOM A JEHO 
LÁSKOU...“

V utorok 19. septembra 2006 sa 
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
konalo slávnostné otvorenie šk. roka. 

Pri tejto príležitosti sa v homílii pri-
hovoril o. ThDr. Marcel Mojzeš, PhD., 
protosynkel prešovskej eparchie, kto-
rý prítomných kňazov a katechétov 
povzbudil slovami, aby sa v tejto ne-
ľahkej službe ohlasovania Kristovho 
posolstva nechali viesť Ježišom a jeho 
láskou. Po sv. liturgii stretnutie po-
kračovalo seminárom v priestoroch 
Metodicko-pedagogického centra 
v Prešove na tému Príprava žiakov na 
biblickú olympiádu. Lektorka ThDr. 
Mária Kardis, PhD, bližšie oboznámi-
la prítomných s biblickými knihami 
Genezis a List Rimanom, ktoré sú 
predmetom tohtoročnej biblickej 
olympiády. Po prednáške sa asi k 40 
kňazom a katechétom prihovorila 
Ing. Anna Kopecká, riaditeľka Kato-
líckeho pedagogicko -katechetického 
centra v Spišskej Novej Vsi. Všetkým 
kňazom a katechétom pôsobiacim 
v školskej katechéze vyprosujeme 
plnosť Božích milostí a darov Sv. 
Ducha.

DKÚ

POSVIACKA V OBCI PČOLINÉ
V obci Pčoliné v protopresbyte-

ráte Snina obnovili veriaci exteriér 
a ikonostas svojho farského chrámu, 
ktorý je zasvätený Narodeniu Presvä-
tej Bohorodičky. V deň odpustovej 
slávnosti- 23.septembra - do farnosti 
zavítal aj vladyka Ján Babjak, SJ, ktorý 
celé dielo posvätil. V úvode privítala 
o. biskupa starostka obce Ing. Zuzana 
Gajdošová a miestny správca farnosti 
o. E. Eštvan. Na záver slávnosti, ktorá 
sa končila myrovaním, vladyka Ján 
poďakoval veriacim za ich námahu 
a dary pri renovácii chrámu. Na 
slávnosti sa zúčastnili aj sninský pro-
topresbyter o. P. Tremko, staroľubov-
niansky protopresbyter o. D.Galajda 
a ostatní pozvaní kňazi.

Erich Eštvan

POSVIACKA V GERALTOVE
V obci Geraltov v Prešovskom 

protopresbyteráte vladyka Ján Babjak, 
SJ, posvätil v sobotu 9. septembra Ka-
plnku lurdskej Panny Márie. Zároveň 
v ten deň veriaci slávili odpustovú 
slávnosť Narodenia Presvätej Boho-
rodičky.

Ľubomír Petrík
 

SESTRY SLUŽOBNICE 
Z RÔZNYCH KRAJÍN 
V PREŠOVSKEJ KATEDRÁLE

Kongregácia sestier služobníc Ne-
poškvrnenej Panny Márie slávi tohto 
roka storočnicu pôsobenia v Srbsku. 
Pri tejto príležitosti sa generálna 
predstavená sestier služobníc sr. Ja-
nice Soluk z Ríma spolu so svojou 
generálnou radou a provinciálnymi 
predstavenými sestier služobníc z kra-
jín, kde pôsobia, zastavili aj v Prešove, 
kde majú provinciálny dom Provincie 
Svätého Ducha na Slovensku.

Na svojej ceste do Srbska niekoľko 
dní zotrvali na východnom Sloven-
sku. Spolusestry zo Slovenska im pri-
pravili hodnotný program, v ktorom 
nechýbala návšteva Červeného Kláš-
tora, niekoľkých rehoľných domov na 
Slovensku, ale aj archijerejská svätá 
liturgia, ktorú dňa 12. septembra za 
ich účasti slávil v prešovskej katedrále 
vladyka Ján Babjak, SJ.

Po svätej liturgii otec biskup re-
hoľným sestrám ukázal biskupskú 
Kaplnku sv. Jozefa a expozíciu histórie 
Prešovskej eparchie.

Ľubomír Petrík

PREŠOVSKÝ EPARCHA 
V HUMENNOM

V piatok 15. septembra prešovský 
eparcha Ján Babjak, SJ, posvätil ob-
novený exteriér a interiér gréckoka-
tolíckeho farského Chrámu Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky v Humennom 
. Veriaci sa postarali o novú fasádu 
chrámu a vnútri o novú maľbu, nový 
oltár, bohostánok, lavice a ikonostas.

Archijerejskú svätú liturgiu s otcom 
biskupom koncelebrovalo viac ako 20 
kňazov. Na slávnosti sa zúčastnil aj 
miestny pravoslávny duchovný.

Zástupca farskej rady v privítaní 
otca biskupa povedal, že si spomína, 
ako otec biskup ešte ako miništrant 
niesol kríž pri liturgickej slávnosti 
v tomto chráme, a tak išiel na čele 
procesie, a teraz ako pastier vedie 
Boží ľud.

Ľubomír Petrík

KŇAZSKÝ DEŇ PREŠOVSKEJ 
EPARCHIE

Na kňazských dňoch sa kňazi 
v spoločenstve so svojím biskupom 
venujú rôznym záležitostiam života 
Cirkvi, predovšetkým na úrovni 
eparchie a jednotlivých farností, ako 
aj formácii kňazského života. Druhý 
tohtoročný kňazský deň Prešovskej 
eparchie sa uskutočnil opäť v dvoch 
termínoch. Kňazi z protopresby-
terátov Bardejov, Banská Bystrica, 
Bratislava, Nitra, Poprad, Prešov, 
Sabinov, Stará Ľubovňa a Žilina sa 
stretli v Prešove v stredu 13. sep-
tembra a kňazi z protopresbyterátov 
Humenné, Medzilaborce, Snina, 
Stropkov, Svidník, Vranov nad Top-
ľou - Čemerné a Vranov nad Topľou 
- mesto 20. septembra.

Program oboch častí kňazského 
dňa sa začínal archijerejskou svätou li-
turgiou v prešovskej Katedrále sv. Jána 
Krstiteľa, ktorú spolu so zídenými 
kňazmi slávil vladyka Ján Babjak, SJ. 
Pokračoval pracovnou časťou v aule 
Gréckokatolíckej teologickej fakulty 
Prešovskej univerzity.

V pracovnej časti si duchovní otco-
via vypočuli prednášku o praktickom 
zavedení nového prekladu Malého 
trebníka, ktorú predniesol dekan GTF 
PU o. Vojtech Boháč. Malý trebník 
– vysluhovanie sviatostí sa v novom 
slovenskom preklade začne v Gréc-
kokatolíckej cirkvi na Slovensku 
používať od 1. októbra tohto roka. Ide 
nielen o nový preklad, ale aj o niekto-
ré obnovené spôsoby a obrady pri 
vysluhovaní sviatostí, ktoré sa týkajú 
aj vysluhovania v cirkevnoslovan-
skom jazyku. Zaznela tiež informácia 
o pôsobení Eparchiálneho centra 
pastorácie Rómov v Čičave, ktorú 
kňazom podal o. Martin Mekel, ktorý 
je v eparchii poverený touto pastorá-
ciou. O Eparchiálnom pastoračnom 
centre pre mládež v Juskovej Voli, kde 
od 1. septembra tohto roka začalo svo-
ju činnosť aj Centrum voľného času 
a Škola v prírode, kňazov informoval 
o. Ivan Bojčuk.

Hlavné slovo počas kňazského 
dňa patrilo prešovskému eparchovi 
vladykovi Jánovi Babjakovi, SJ, ktorý 
kňazom predostrel záležitosti týka-
júce sa ich duchovného, pastoračno 
– evanjelizačného aj spoločenského 
života. Hovoril aj o uskutočnených 
stavebných projektoch v Prešovskej 
eparchii a o perspektívach a plánoch 
do budúcnosti. 

ISPB

správy z domova
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13-ročný som vstúpil do mariánskej 
kongregácie a odvtedy som zjavne 
pociťoval jej ochranu. 

V roku 1950 rehoľu zrušili. Na-
stúpil som do práce a 40 rokov som 
pracoval ako lesný technik. Moja cesta 
ku kňazstvu sa tým skomplikovala, ale 
po dvadsiatich rokoch čakania som 
túto milosť dostal.

Zaujímavé je aj to, že deň mojej taj-
nej vysviacky pripadol na 30. október, 
v mariánskom mesiaci, a aj podmie-
nečná vysviacka, ktorá sa konala po 
novembri 1989, sa uskutočnila v máji, 
ktorý sa tiež spája s mariánskou úc-
tou. Pán biskup prišiel za mnou do 
hájovne, v ktorej sme bývali. Našťastie 
som bol doma sám. Manželka bola 
v nemocnici. Prišlo auto s bardejov-
skou značkou, vystúpili dvaja páni 
a povedali: „Prišli sme vás vysvätiť.“

Ako slobodný som sa trikrát usi-
loval o tajnú vysviacku, ale nikdy sa 
mi to nepodarilo, až potom, keď som 
bol ženatý.

Kedy ste sa stretli s Mariánskym 
kňazským hnutím?

Prvýkrát som sa s ním stretol ako 

tajne vysvätený kňaz. Otec Mastiliak, 
ktorý ovládal viacero rečí, preložil 
v roku 1974 rozjímania dona Gob-
biho. Tu v okolí Prešova sme boli 
niekoľkí kňazi, ktorí sme sa potom 
schádzali a spolu sme sa modlievali.

Skúsenosť hovorí, že keď sa niekto 
modlí ruženec s dôverou a vytrva-
losťou, skôr či neskôr pocíti, že sa 
mu v srdci rodí ustavičná modlitba 
Ducha. Často vás možno stretnúť na 
večeradlách, kde je hlavnou náplňou 
modlitba sv. ruženca. Ako prežívate 
túto modlitbu?

Keď som chodil ako chlapec mi-
ništrovať, v októbri sa v chráme mod-
lieval sv. ruženec. Túto modlitbu som 
si veľmi obľúbil. Stále som sa modlil, 
využíval som na túto modlitbu všetok 
voľný čas (pri cestovaní, keď bolo 
potrebné niekde čakať). Aj dnes sa 
takto modlievam. Je veľmi jednodu-
chá, krátka a praktická. Môžete sa ju 
modliť kdekoľvek. Žiadna prekážka 
nie je. Takže ja sa podľa možnosti 
modlievam aspoň jeden ruženec 
denne. Ak sa to dá, tak aj všetky štyri. 
A zároveň chodím aj na večeradlá, 
ktorých hlavnou náplňou je práve sv. 
ruženec.

Pápež Benedikt XVI., ešte ako 
známy teológ a kardinál J. Ratzin-
ger, napísal vo svojej knihe o svo-
jom osobnom vzťahu k modlitbe 
ruženca. Poukazuje na to, ako je táto 
„ľudová zbožná úcta“ základným 
prameňom pre dušu, ktorá z neho 
čerpá vnútorný pokoj a tichosť. Aké 
ovocie prináša do vášho života?

Modlitba ruženca mi dala silu 
a naučila ma vytrvalosti, pretože som 
vytrval v túžbe po kňazstve. Dvadsať 
rokov som čakal na kňazstvo a ďalších 
dvadsať rokov už ako kňaz, aby som 
vôbec mohol pôsobiť.

V čom vidíte účinnosť tejto mod-
litby?

V jej jednoduchosti.

Mnohí, najmä mladí, majú s ňou 
problém. Čo vám pomáha sústrediť 
sa na modlitbu?

Najviac mi pomáha tajomstvo, roz-
jímanie na začiatku každého desiatku 
ruženca. Cez toto zahĺbenie sa potom 
ľahšie sústreďuje na modlitbu.

Prežívate nejako výnimočne me-
siac október, ktorý ponúka hlbšie 
ponorenie sa do tejto modlitby?

V týchto dňoch oslavujete 35 ro-
kov kňazstva. V Prešovskej eparchii 
ste známym mariánskym ctiteľom. 
Akú úlohu zohrala Presvätá Boho-
rodička vo vašom živote?

Ochranu a príhovor Božej Matky 
pociťujem už od detstva. Ako de-
väťročný som v jednom roku stratil 
obidvoch rodičov. Ostalo nás šesť detí. 
Vtedy som veľmi pociťoval ochranu 
Božej Matky. Vedel som, že vedie 
môj život. Odmalička som chodil 
miništrovať a od detstva som túžil 
stať sa kňazom. Ako 11-ročného ma 
zobral predstavený do františkán-
skeho kláštora v Bardejove a staral 
sa o mňa štyri roky. Keď som vstúpil 
k františkánom, denne sme sa modlili 
svätý ruženec.

Veľmi ma oslovil a veľmi sa mi 
páčil františkánsky radostný ruženec. 
Má sedem desiatkov. Zvláštny je tým, 
že okrem klasických tajomstiev sú 
pridané ďalšie dva a pri tajomstvách 
sa pridáva slovo radosť, napr. Panna 
Mária s radosťou počala Ježiša z Du-
cha Svätého. Stále je tam zaradená ra-
dosť. Veľmi mi tento ruženec prirástol 
k srdcu a denne sa ho modlím. Ako 

Do chrámu vstupuje vždy ticho a pokorne. Cesty o. Ota 
Gábora Boh zaujímavo popreplietal. Ale vždy viedli 
„ružovou záhradou“ - cez Máriu. Aj dni jeho vysviacky 
(tajnej i podmienečnej po roku 1989), aj dátumy naro-
denia obidvoch detí zasvietili v kalendári práve v mari-
ánskych mesiacoch. Božia Matka si pod svoje ochranné 
krídla zobrala povolanie k duchovnému i telesnému 
otcovstvu.

Za vôňou Za vôňou ružíruží
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Zvyk modliť sa s modlitebným vyk modliť sa s modlitebným 
reťazcom prenikol aj do kresťan-reťazcom prenikol aj do kresťan-

stva. Pripisuje sa mníchom a pustov-stva. Pripisuje sa mníchom a pustov-
níkom, ktorí sa snažili naplniť Ježi-níkom, ktorí sa snažili naplniť Ježi-
šovu výzvu k ustavičnej modlitbe. šovu výzvu k ustavičnej modlitbe. 
Tento ruženec sa neskôr stal jedným Tento ruženec sa neskôr stal jedným 
zo základných znakov mníšstva. Ním zo základných znakov mníšstva. Ním 
sa mních uvádzal do duchovného sa mních uvádzal do duchovného 
sveta, do sveta duchovného boja, sveta, do sveta duchovného boja, 
kde sa jeho ruženec stal mečom proti kde sa jeho ruženec stal mečom proti 
diablovi. Používanie tohto „meča“ je diablovi. Používanie tohto „meča“ je 
v gréckej cirkvi predpísané v 89. pra-v gréckej cirkvi predpísané v 89. pra-
vidle Nomocannonu. Takýto „meč“ vidle Nomocannonu. Takýto „meč“ 
pozostáva zo 100 uzlov (v ruskej pozostáva zo 100 uzlov (v ruskej 
tradícii 103).tradícii 103).
Tento reťazcový spôsob modlitby Tento reťazcový spôsob modlitby 
sa z východu dostal na západ cez sa z východu dostal na západ cez 
križiacke výpravy. Križiaci ho rozšírili križiacke výpravy. Križiaci ho rozšírili 
medzi jednoduchých a chudobných medzi jednoduchých a chudobných 
ľudí, ktorým dlhé modlitby v latinči-ľudí, ktorým dlhé modlitby v latinči-
ne spôsobovali ťažkosti. Opakované ne spôsobovali ťažkosti. Opakované 
modlitby viedli v Európe okolo 11. až modlitby viedli v Európe okolo 11. až 
12. storočia k vytvoreniu modlitebných 12. storočia k vytvoreniu modlitebných 
reťazí z kostí, kamienkov alebo ovocia. reťazí z kostí, kamienkov alebo ovocia. 
Takýto ruženec mal jednu výhodu Takýto ruženec mal jednu výhodu 
- zasýtil modlitbou vysileného človeka. - zasýtil modlitbou vysileného človeka. 
Dnes sa, bohužiaľ, musíme nasýtiť Dnes sa, bohužiaľ, musíme nasýtiť 
niečím iným. V niekoľkých európskych niečím iným. V niekoľkých európskych 
kontinentálych jazykoch sa pre takéto kontinentálych jazykoch sa pre takéto 
modlitebné reťazce dodnes zachoval modlitebné reťazce dodnes zachoval 
názov paternoster (Otče náš v latin-názov paternoster (Otče náš v latin-
čine). V tomto období sa objavuje aj čine). V tomto období sa objavuje aj 
modlitba Raduj sa, Bohorodička. modlitba Raduj sa, Bohorodička. 
Tradícia pripisuje vznik tejto modlitby Tradícia pripisuje vznik tejto modlitby 
sv. Dominikovi (12.-13.stor.). Údajne sa sv. Dominikovi (12.-13.stor.). Údajne sa 
mu zjavila Panna Mária a prikázala mu mu zjavila Panna Mária a prikázala mu 
modliť sa ruženec a učiť ho aj veria-modliť sa ruženec a učiť ho aj veria-
cich. Modlitbe ruženca sa pripisovali cich. Modlitbe ruženca sa pripisovali 

účinky „uzdravenia chorej Európy“, účinky „uzdravenia chorej Európy“, 
plnej hriechu a vojen. Tomuto účelu sa plnej hriechu a vojen. Tomuto účelu sa 
prispôsobil aj spôsob modlenia. Ruko-prispôsobil aj spôsob modlenia. Ruko-
pis Corpus Christi z polovice 12. stor. pis Corpus Christi z polovice 12. stor. 
podáva spôsob správneho modlenia podáva spôsob správneho modlenia 
sa ruženca: 50 - krát „Raduj sa“ spre-sa ruženca: 50 - krát „Raduj sa“ spre-
vádzané úkonmi pokľaknutia (alebo vádzané úkonmi pokľaknutia (alebo 
padnutia na tvár) po každom desiatom padnutia na tvár) po každom desiatom 
„Raduj sa“. Na prehĺbenie duchovného „Raduj sa“. Na prehĺbenie duchovného 
rozmeru sa do ruženca dodali meditá-rozmeru sa do ruženca dodali meditá-
cie. Meditácie mali za úlohu pomôcť cie. Meditácie mali za úlohu pomôcť 
ľuďom stotožniť sa s osobou jedno-ľuďom stotožniť sa s osobou jedno-
duchej ženy Panny Márie. Ženy, ktorá duchej ženy Panny Márie. Ženy, ktorá 
celý svoj život prežila v uskutočňovaní celý svoj život prežila v uskutočňovaní 
Božej vôle. Významné rozšírenie mod-Božej vôle. Významné rozšírenie mod-
litby ruženca – „žaltára Panny Márie“ litby ruženca – „žaltára Panny Márie“ 
je spojené s kazateľskou činnosťou je spojené s kazateľskou činnosťou 
dominikánskeho mnícha Alana de dominikánskeho mnícha Alana de 
Rupe (15.stor.), pôsobiaceho na území Rupe (15.stor.), pôsobiaceho na území 
severného Francúzska a Flanderska. severného Francúzska a Flanderska. 
Založil Spolok bratstva svätého ružen-Založil Spolok bratstva svätého ružen-
ca, ktorý začal publikovať prvé knižné ca, ktorý začal publikovať prvé knižné 
návody modlitby ruženca. Ruženec - návody modlitby ruženca. Ruženec - 
mníšsky „meč“ vďačí za svoje rozšírenie mníšsky „meč“ vďačí za svoje rozšírenie 
paradoxne práve meču. Podľa tradície paradoxne práve meču. Podľa tradície 
modlitba ruženca prispela k porážke modlitba ruženca prispela k porážke 
armády albigencov v roku 1213 alebo armády albigencov v roku 1213 alebo 
k víťazstvu v námornej bitke proti k víťazstvu v námornej bitke proti 
Turkom v roku 1571. Ako pamiatku na Turkom v roku 1571. Ako pamiatku na 
tieto udalosti pápež Pius V. ustanovil tieto udalosti pápež Pius V. ustanovil 
pamätný Deň svätého ruženca na prvú pamätný Deň svätého ruženca na prvú 
októbrovú nedeľu. Klement XI. tento októbrovú nedeľu. Klement XI. tento 
sviatok rozšíril na celú Cirkev po krva-sviatok rozšíril na celú Cirkev po krva-
vom víťazstve nad Turkmi v roku 1716. vom víťazstve nad Turkmi v roku 1716. 
Preto dobrá rada na koniec: Nikdy Preto dobrá rada na koniec: Nikdy 
nechoďte bez svojho „meča“! Jedine nechoďte bez svojho „meča“! Jedine 
s ním odoláte aj tej najväčšej armáde.s ním odoláte aj tej najväčšej armáde.

Radko BlichárRadko Blichár

Vždy som ho prežíval ako výni-
močný mesiac. Aj v máji, aj v ok-
tóbri sa vždy konajú celoslovenské 
mariánske večeradlá, na ktorých sa 
pravidelne zúčastňujem.

Ktoré tajomstvo vás najviac oslo-
vuje a prečo?

Najviac ma oslovuje a priťahuje 
tretie tajomstvo slávnostného ruženca 
– zoslanie Svätého Ducha. Svätý Duch 
je veľmi dôležitý pre náš život. Tak, 
ako bol dôležitý v živote Márie. On 
nám pomáha a uschopňuje nás plniť 
Božiu vôľu.

Máte nejakú osobnú skúsenosť 
s príhovorom Panny Márie?

Mám viac takýchto skúseností. 
Najmocnejšia je asi tá, ktorú som 

zažil, keď mi zistili koxartrózu. V tom 
čase som bol aj s deťmi na Spiši na 
vysviacke otca biskupa Tondru. Dlho 
sme tam stáli. Celý deň som si ani 
nesadol. Až keď sa to skončilo, sadli 
sme si na lavičku, a potom som sa už 
nemohol postaviť. Keď sme sa nejako 
dostali domov, zašiel som k lekárovi. 
Povedal som mu, že sa chcem ešte 
dostať do Bratislavy, keď príde Svätý 
Otec. Lekár mi nasadil injekcie, ktoré 
ma postupne postavili na nohy. Po-
slednú som vybral v deň, keď prišiel 
Sv. Otec do Bratislavy. Bolo to v roku 
1990 Viem, že sa tak stalo na príhovor 
Božej Matky, lebo ja som sa potom 
naozaj do tej Bratislavy dostal. Zau-
jímavé je, že po požehnaní Svätého 
Otca som prestal cítiť bolesť v kĺboch. 
A dodnes ma nebolia.

Ešte mám jednu milú spomienku 
na púť do Lúrd. Keď som sa prezliekal 
v sakristii chrámu, prišiel ku mne je-
den chlapec. Vôbec som ho nepoznal. 
Nič nepovedal, iba mi vložil do ruky 
tri ruže. Cítil som, že je to prejav ná-
klonnosti Božej Matky. Ruže som po-
tom zaniesol pred jej sochu, ktorá stojí 
na priestranstve pred chrámom.

Určite ste dostali do daru viacero 
ružencov. Je medzi nimi taký, ktorý 
si zvlášť ceníte?

Aj keď ich mám viacero, žiaden 
nie je výnimočný. V podstate je mi 
úplne jedno, na ktorom sa modlím. 
Snáď najviac si cením ten, ktorý mi 
priniesol syn z Talianska a je posvä-
tený Svätým Otcom.

za rozhovor ďakuje 
Dada Kolesárová

Víťazný mečZ hiZ histórie svätého ružencastórie svätého ruženca
Každá modlitba tvorená opakovaním kratšej modlitby sa stretáva s jedným problé-Každá modlitba tvorená opakovaním kratšej modlitby sa stretáva s jedným problé-
mom. Veriaci nikdy nevie presný počet modlitieb, ktoré sa pomodlil. Aby sa modliaci mom. Veriaci nikdy nevie presný počet modlitieb, ktoré sa pomodlil. Aby sa modliaci 
nezmýlil, pomáha si rôznymi spôsobmi: počítaním prstov alebo počítadlami. nezmýlil, pomáha si rôznymi spôsobmi: počítaním prstov alebo počítadlami. 
S takýmito „počítadlami“ sa stretávame takmer vo všetkých civilizáciách. V starove-S takýmito „počítadlami“ sa stretávame takmer vo všetkých civilizáciách. V starove-
kom Ninive sa našli sochy, ktoré v modlitebnom postoji držali modlitebné „reťaze“. kom Ninive sa našli sochy, ktoré v modlitebnom postoji držali modlitebné „reťaze“. 
V islame sa tento reťazec nazýva tasbih, v budhizme mala. V islame sa tento reťazec nazýva tasbih, v budhizme mala. 

predstavujemepredstavujeme

SVETOVÝ DEŇ RUŽENCA

Hlavné mesto Mexika organizuje 21. októbra Svetový deň ruženca. Minulý rok sa Hlavné mesto Mexika organizuje 21. októbra Svetový deň ruženca. Minulý rok sa 
na podujatí zúčastnilo viac ako 100 krajín. „Reakcia na tohtoročný oznam je veľmi na podujatí zúčastnilo viac ako 100 krajín. „Reakcia na tohtoročný oznam je veľmi 
silná,” vyjadril sa Guillermo Estévez Alverde, ktorý iniciatívu pred desiatimi rokmi silná,” vyjadril sa Guillermo Estévez Alverde, ktorý iniciatívu pred desiatimi rokmi 
spoluzakladal. „Najprekvapujúcejšie reakcie prišli z Afriky, kde naozaj veľký počet spoluzakladal. „Najprekvapujúcejšie reakcie prišli z Afriky, kde naozaj veľký počet 
farností a spoločenstiev prejavil túžbu zapojiť sa – prvýkrát v histórii.” Tento rok sa farností a spoločenstiev prejavil túžbu zapojiť sa – prvýkrát v histórii.” Tento rok sa 
bude posvätný ruženec modliť na 6 úmyslov: za Božiu milosť, aby udržiavala lásku bude posvätný ruženec modliť na 6 úmyslov: za Božiu milosť, aby udržiavala lásku 
medzi ľuďmi; za mier na Zemi; za ochranu života a rodinných hodnôt; na úmysel medzi ľuďmi; za mier na Zemi; za ochranu života a rodinných hodnôt; na úmysel 
Svätého Otca; za kňazské a rehoľné povolania a na úmysel a potreby miestnych Svätého Otca; za kňazské a rehoľné povolania a na úmysel a potreby miestnych 
cirkevných spoločenstiev. Svetový deň ruženca je laickou iniciatívou, do ktorej sa cirkevných spoločenstiev. Svetový deň ruženca je laickou iniciatívou, do ktorej sa 
môže zapojiť každý. môže zapojiť každý. 

TK KBS, RV/ -dj; -pzTK KBS, RV/ -dj; -pz
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Mnohí by povedali – jedno-
ducho - „realita života“. 
Práve v tejto realite človek 

zakusuje rôzne situácie. Tak dobré, 
ako aj zlé. Zaiste je človek radšej, keď 
sa stretáva viac s pozitívami života, no 
je viac ako isté, že takýto stav sa nedá 
udržať násilne, túžbou či klamaním 
samého seba. Každý preto zažíva aj 
tienisté stránky života. 

Veľmi pekným príkladom, v kto-
rom sú opísané obe etapy, je sta-
rozákonná Kniha Jób. V nej autor 
fascinujúco opisuje dobro, ale i mi-
zériu, ktorú Jób prežíva, no napriek 
tomu objavuje dôkazy Božej dobroty 
a starostlivosti, keď mu Boh požehná 
všetko jeho imanie, ktoré je väčšie, 
ako to predošlé (Jób 42, 10-12). 

Čo mu prinieslo toto bohatstvo? 
Oddanosť a dôvera Bohu. 

ZVERENÍ POD OCHRANU
Práve k osvojeniu si týchto atribú-

tov nás pozýva Cirkev slávením tzv. 
mariánskeho mesiaca, v ktorom vidieť 
nielen oddanosť a dôveru Božej Mat-
ky vo vzťahu k Bohu, ale aj oddanosť 
ľudu k Bohorodičke. 

Prvý deň tohto mesiaca má zvlášť 
veľký význam, pretože si v ňom pri-
pomíname dobrotu a starostlivosť 
tej, ktorej Ježiš z kríža adresuje slová 
„Hľa, tvoj syn“ (Jn19,26), a učeníko-
vi zasa hovorí: „Hľa, tvoja matka“. 
Týmito slovami akoby Ježiš zveroval 
svojho milovaného učeníka Jána pod 
ochranu (starostlivosť) svojej matky. 

Ba dokonca môžeme povedať, že 
Ježiš Kristus nás, ako svojich bratov 
a sestry (Mt 12,50), taktiež zveruje 
pod jej ochranu. 

ČO HOVORÍ HISTÓRIA
Paralelne s úvodom článku mô-

žeme spoločne objaviť fakt, že aj keď 
prežívame neraz „realitu života“, 
keď strácame pôdu pod nohami, 
keď strácame istotu a myslíme si, že 
sme úplne sami, Cirkev nám Sviat-
kom ochrany Presvätej Bohorodičky 
nanovo predstavuje tú, ktorá bola 
nielen matkou, ale spolu s Jozefom aj 
ochrankyňou Ježišovho života i života 
tých, ktorí sa k nej utiekali s dôverou 
vo Vlachernskom chráme, kde sa ve-
riaci počas vlády Leva Múdreho (886 
– 912) zišli, aby sa spoločne modlili 
za svoju záchranu, pretože ich rodi-
ny boli v područí Arabov. Synaxár 
– kniha o životoch svätých - uvádza, 
že jeden z prítomných, svätý Andrej 
Salos, pozdvihol oči k nebu a videl 
Presvätú Bohorodičku, ako spolu so 
svätým apoštolom Jánom, sv. Jánom 
Krstiteľom a inými svätými zostupuje 
do chrámu, kde sa modlí s ľudom. 
Potom na znak svojej ochrany rozpre-
stiera svoj plášť. To isté videnie mal aj 
Epifánius, učeník svätého Andreja. 
Krátko na to boli Arabi porazení a  
Carihrad bol zachránený. 

ŽENA NÁDEJE
Bohorodička, ktorá bola od več-

nosti chránená celkom zvláštnym 
spôsobom, sa tiež stáva ochrankyňou. 
Z tejto udalosti cítiť, že dôvera v Boha 
nenecháva človeka napospas, ba na-
opak, ňou do tmy prichádza svetlo. 
Preto aj naše stretnutia v chrámoch, 
na pútnických miestach či pri rôznych 
modlitbových zrazoch na akejkoľvek 
úrovni, nesmú byť sprevádzané po-
chybnosťou, či dokonca laxným preží-
vaním viery. Majú byť plné dôvery. 

Prečo? 
Cez ňu Boh vstupuje do života 

jednoduchého dievčaťa. Mária dô-
veruje Bohu, a Boh koná v jej živote 
veľké veci. Stáva sa Božou Matkou. 
Zaiste by sa všetko skončilo inak, ak 
by Mária pochybovala, ak by chcela 
posolstvo anjela pochopiť rozumom 
či by jej nebodaj išlo iba o vlastný pro-
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V momente, keď človek uzrie po prvýkrát svetlo sveta, 
stretáva sa s mnohými vecami. Reakcia na ne je skoro 
vždy rovnaká – plač. Dieťa opúšťa lono matky, v kto-
rom malo všetko potrebné na prežitie: výživu, bezpečie 
a istotu lásky. Prichádza do prostredia, v ktorom na 
okamih túto istotu stráca. Je v náručí niekoho, koho 
predtým nevidelo a necítilo. Prudké svetlo, mnoho hla-
sov, nezvyčajné zvuky .... to všetko sa ale končí vo chví-
li, keď sa dieťa dostáva do náručia matky. Cíti jej vôňu, 
počuje jej hlas a vie, že je v bezpečí. Plač utícha a pri-
chádza radosť. Azda tak by sa dali opísať prvé chvíle 
nového človeka na svete. Skúsme sa ale zamyslieť nad 
tým, čo prichádza neskôr. 

kosť a ochrana Máriekosť a ochranaVeľVeľ
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Helena, uelena, učiteiteľkaka
Mária je naria je naša nebeska nebeská á 
Matka a matka JeMatka a matka Ježiša a 
Krista. Je pre mKrista. Je pre mňa a 
prpríkladom, pretokladom, pretože sa e sa 
modlmodlí í a prihova prihovára sa za ra sa za 

nás u Ps u Pána. Je plnna. Je plná á milostmilostí, viery a po-, viery a po-
sluslušnosti. Jenosti. Ježiš š ju posiela na naju posiela na našu zem u zem 
v zjaveniach, aby priviedla v zjaveniach, aby priviedla ľududí í k viere, k viere, 
pokpokániu a obrniu a obráteniu. Mteniu. Mária mi ponria mi ponúka ka 
modlitbu sv. rumodlitbu sv. ruženca, ktorenca, ktorá á má úžá úžasnasnú ú 
moc. Prinmoc. Prinášáša pokoj do ma pokoj do môjho srdca, jho srdca, 
pompomáha mi niesha mi niesť ť moje bolesti a krmoje bolesti a krížíže. e. 
Cez MCez Máriu sa dostriu sa dostávame blivame bližšžšie k Bohu. ie k Bohu. 

Alica, lekAlica, lekárkarka
Je Je úžúžasnasné, , že Me Mária ria 
uverila anjelovmu slovu uverila anjelovmu slovu 
a priniesla cez svojho priniesla cez svojho 
Syna vSyna všetketkým m život. ivot. 
Tak prispela kTak prispela k nášášmu mu 

vykvykúpeniu. Iniciatpeniu. Iniciatíva bola od Boha, va bola od Boha, 
v zastzastúpenpení ľí ľudstva Mudstva Mária povedala ria povedala 
áno.no.

Dominika, uDominika, učiteiteľkaka
Mária - ria - žena, ktorena, ktorá á sa sa 
nebnebála robila robiť ť vo svojom vo svojom 
živote rozhodnivote rozhodné é veci veci 
(„FiatomFiatom“ sa to za sa to zača-a-
lo... ) vlo... ) v súlade slade s BoBožížím m 
plplánom.nom.

Jaro, kuriJaro, kurič
Matka je najvzMatka je najvzácnejcnejšia ia 
bytosbytosť ť na svete. Bohoro-na svete. Bohoro-
didička je pre mka je pre mňa ma-a ma-
mimička, ktorka, ktorú ú mi daroval, mi daroval, 
tak ako vtak ako všetketkým m ľuďom, om, 

JeJežiš š z krkrížíža. a. „Hľa, tvoja matka.a, tvoja matka.“ “ Viem, Viem, 
že nie som ve nie som vždy dobrdy dobrým synom, ale m synom, ale 
ona je tona je tá á najlepnajlepšia Matka. Dobria Matka. Dobrá á mama mama 
ľúľúbi vbi všetky svoje deti, oetky svoje deti, o to viac Panna to viac Panna 
Mária, ktorria, ktorá á nás chce priviess chce priviesť ť k svojmu svojmu 
synovi do neba.synovi do neba.

Dominik, bezdomovecDominik, bezdomovec
Najprv som ju spoznal na nNajprv som ju spoznal na náboboženstve, enstve, 
nieniečo som sa oo som sa o nej naunej naučil, ail, a potom potom 
som ju stretol . Kesom ju stretol . Keď ď som sa chcel som sa chcel 
otrotráviviť ť a bol som bol som štyri dni vtyri dni v bezve-bezve-
domdomí, ke, keď ď som usom už ž bol na konci, kebol na konci, keď ď 
to uto už ďž ďalej nealej nešlo, povedala mi :lo, povedala mi : „ „Ešte te 
si nezaslsi nezaslúžúžiš š zomriezomrieť.“ “ Najprv som sa Najprv som sa 
s ň ňou zaou začal handrkovaal handrkovať, , či mi mám em ešte te 
niekoho zabiniekoho zabiť, aby som si zasl, aby som si zaslúžúžil il 
umrieumrieť. Povedala, . Povedala, že nie, ae nie, a dodala: dodala: 
„ChoChoď ď a rozmrozmýšľýšľaj!aj!“
Či to bola Panna Mi to bola Panna Mária? Obria? Občiansky iansky 
preukaz mi neukazovala, ale som si preukaz mi neukazovala, ale som si 
ististý, , že to bola ona.e to bola ona.

spech. Veľkosť Márie je práve v tom, 
že nerobí veľkou seba, ale Boha. Je 
Hodegetriou – tou, ktorá ukazuje cestu 
k Synovi. Je ženou nádeje, pretože 
verí v Božie prisľúbenie a očakáva 
spásu Izraela. Vie, že k spáse sveta 
neprispieva konaním svojho diela, ale 
iba tým, že sa plne dáva k dispozícii 
Božím iniciatívam. 

CEZ MÁRIU KU KRISTOVI
Svätý otec Benedikt XVI. vo svojej 

encyklike Deus Caritas est (Boh je 
láska) píše: „Kto kráča k Bohu, ne-
vzďaľuje sa od ľudí, naopak, stáva sa 
im naozaj blízkym.“ Tieto slová veľmi 
pekne vystihujú posolstvo Sviatku 
ochrany Presvätej Bohorodičky. 
Mária kráča za Ježišom, nezabúda 
na ľudí, berie ich pod svoju ochranu, 
aby mohli prísť k nemu – k živému 
prameňu. Preto pravá mariánska 
úcta nespočíva iba v oslave Márie, 
ale je zameraná na samotného Krista 
a je hlboko zakorenená v trojičnom 
tajomstve Boha a v tajomstve jeho 
vtelenia a vykúpenia. 

Pápež Pavol VI. zasa vo svojej ex-
hortácii Cultus Marialis (o správnom 
spôsobe uctievania Panny Márie) 
píše, že úcta k Bohorodičke má svoj 
pôvod v slobodnej Božej vôli, keďže 
Boh koná všetko z lásky: on Pannu 
Máriu miloval,  urobil jej veľké veci 
a miloval ju kvôli nám. Dnešná úcta 
k nej má jasný cieľ. Aby sa synovia 
a dcéry Cirkvi duchovne podobali jej 
prvorodenému Synovi. Máriino ma-
terinské poslanie podnecuje Boží ľud, 
aby sa s detinskou dôverou utiekal 
k tej, ktorá je vždy ochotná vypočuť 
jeho modlitby s materinskou láskou 
a účinnou pomocou. Preto ju veriaci 
vzývajú ako potešenie zarmútených, 
ochranu ukrivdených, uzdravenie 
chorých, útočisko hriešnikov, aby 
tak našli v trápení útechu, v chorobe 
úľavu, po páde do hriechu silu, ktorá 
ich oslobodzuje z  otroctva. Takáto 
úcta prináša veriacim priaznivé pod-
mienky rastu v Božej milosti, ktorá 
je pre spásu veľmi potrebná. Je totiž 
nemožné náležite uctievať „Plnú mi-
losti“ a nemať v úcte Božiu milosť, to 
jest priateľstvo s Bohom, duchovné 
spoločenstvo s ním a prebývanie so 
Svätým Duchom. Táto Božia milosť 

Čím je pre vás Mária?preniká človeka a robí ho podobným 
Božiemu obrazu. 

NEODÍDEŠ NAPRÁZDNO
Niekedy sa namieta, že mariánska 

úcta odvádza od toho, čo je v našom 
náboženstve hlavné. Táto námietka 
môže byť v konkrétnych prípadoch 
oprávnená, no predsa však musíme 
dať pozor, aký záver z nej urobíme. 
Všetko, čo je stvorené, ľahko od Boha 
odvádza. Ale cieľ stvorenia zostáva 
aj tak v tom, aby nás k Bohu viedlo. 
Kresťanská dokonalosť je správne 
„užívanie tvorov“. Čím je tvor do-
konalejší, tým lepšie poznanie Boha 
nám ponúka. 

Čo je potom dokonalejšie po Bohu, 
ako Božia Matka? 

Odjakživa bola Cirkev presvedčená 
o tom, že ovocím úcty k Božej Matke 
je istota príhovoru.

Veľmi pekne to vystihuje ruský di-
votvorca Ján Kronštandský, ktorý píše: 
„Keď sa chceš modliť ku Kráľovnej, 
Božej Matke, buď silne presvedčený, 
že neodídeš bez prijatia milosti. Takto 
myslieť a takto byť presvedčený, keď 
ide o ňu, je dôstojné a spravodlivé.“ 

Dôkazom ochrany či príhovoru sú 
aj obrazy v rímskych katakombách 
nazývané Oranta. Postava Márie 
s rozpätými rukami, vnútri ktorej je 
zobrazené Božie Slovo, predstavuje 
Máriu ako tú, ktorá sa modlí za Cir-
kev, a teda aj za ľud. Modlitba Cirkvi 
je akoby podopieraná Máriinou mod-
litbou, s ktorou je spojená v nádeji. 
Oranta je chápaná ako jednota medzi 
božským a stvoreným. Bohorodička 
je miestom tohto stretnutia, pretože 
v nej sa Slovo stalo človekom.

Sv. Efrém Sýrsky (+373), otec 
východnej cirkvi, považovaný za jed-
ného z najusilovnejších ospevovateľov 
Panny Márie nazýva Máriu bránou 
nebies, nepremožiteľnou ochranou, 
živým prameňom a sprostredkova-
teľkou všetkých milostí. Pri takejto 
charakteristike by sme mohli zostať 
aj dnes, uvedomujúc si jej službu 
pri vtelení a vykúpení, teda pri jej 
„sprostredkovaní“ Božieho Syna pre 
nás. 

Iste si nik nemôže pamätať na svoj 
príchod na svet. Každý si ale pamätá 
na situácie, ktoré otriasli jeho živo-
tom, spôsobili mu bolesť či zanechali 
ranu. A práve tu môžeme dať priestor 
Márii, ktorú nám Ježiš dáva ako našu 
Matku, aby sme opäť cítili istotu, že 
na tomto svete nie sme sami.

Peter Tirpák

an
keta

an
ketakosť a ochrana Márie MárieVeľ
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televízie, kina, videa, webu ohav-
nosťami najhrubšieho zrna. Akoby 
stoky temnoty na nás chrlili svoju 
smradľavú brečku. Zvlášť mladšia 
generácia sa vyznačuje agresívnym 
a neúctivým správaním. Človek chce 
žiť „slobodne“, a tak je všetko „dobré“. 
A preto je Kristova ponuka akoby 
záťažou , ktorá obmedzuje túžbu člo-
veka po sebarealizácii. Preto mnohí 
formujúci sa ľudia biblické princípy 
odsúvajú a hľadajú iné riešenie. Pa-
ralelne s rozpadom všetkých hodnôt 
a poriadku pozorujem vstupovanie 
démonických javov do mnohých 
oblastí nášho každodenného života. 
Zaplavovanie našich trhov filmami, 
časopismi a knihami s okultným, 
resp. ezoterickým, obsahom je také 
nápadné, že sa človek môže len čudo-
vať nad tým, s akou samozrejmosťou 
a ľahkosťou tento otriasajúci vývojový 
trend všeobecne prijímajú.

Možno preto tvoja priateľka ani ne-
vie, čo má na krku. A tak ju upozorni, 
že je to znak proti Ježišovi Kristovi, 
ktorého adoptívnou dcérou sa stala 
pravdepodobne pri krste. A poukáž 
na to, že ak nosí znak antikrista, 
dáva sa k dispozícii jeho vláde, a tým 
vstupuje do nepriateľstva so slávou 
a mocou Ježiša Krista. Ak to vie, ak 
si to uvedomuje a tento znak ju nie-
len okrášľuje, ale aj začleňuje medzi 
prívržencov antikrista, nesúď ju, ale 
v modlitbách pros, aby jej Spasiteľ 
a Záchranca pripravil situáciu, v kto-
rej spozná pravdu a vyberie sa tou 
najlepšou cestou. Veď Ježiš hovorí: 
„Ja som cesta, pravda a život.“ Poznač 
ju znakom trónu lásky a víťazstva 
Ježiša Krista, znakom kríža, požehnaj 
a v požehnaní žiadaj, aby jej Boh vlo-
žil do srdca túžbu prijať znak víťazstva 

V dnešných časoch môžeme 
vnímať slová, ktoré napísal 
apoštol Pavol Timotejovi 

(2Tim 3,2-5): „Ľudia sú totiž sebeckí, 
chamtiví, chvastaví, pyšní, rúhaví, 
neposlušní voči rodičom, nevďač-
ní, bezbožní, bezcitní, nezmierliví, 
ohovárační, nezdržanliví, suroví, bez 
lásky k dobru, zradní, bezhlaví, na-
dutí, milujúci viac rozkoše ako Boha, 
budú mať výzor nábožnosti, ale ich 
silu budú popierať.“ Biblia o týchto 
časoch píše, že sú poslednými dňami. 
A preto sa aj v dnešných časoch obja-
vujú znaky, ktoré poukazujú na tento 
čas. Preto si mohol na hrudi svojej 
priateľky vidieť obrátený kríž, ktorý je 
znakom antikrista. „Deti moje, je po-
sledná hodina, ako ste počuli, že príde 
antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho 
antikristov. Z toho poznáme, že je tu 
posledná hodina. Spomedzi nás vyšli, 
ale neboli z nás. Lebo keby boli z nás, 
boli by zostali s nami. No malo sa 
ukázať, že tí všetci nie sú z nás. Ale vy 
máte pomazanie od Svätého a viete to 
všetci. Nenapísal som vám, akoby ste 
nepoznali pravdu, ale že ju poznáte, 
a pretože nijaká lož nie je z pravdy. 
Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, 
že Ježiš je Kristus!? To je antikrist, 
kto popiera Otca i Syna. Kto popiera 
Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva 
Syna, má aj Otca“ (1 Jn 2,18-23).

Zvlášť v krajinách Európy vidno 
v súčasnosti úpadok, aký sme doteraz 
ešte nevideli. Zdá sa, že to, čo stáročia 
pretrvávalo, sa v priebehu niekoľkých 
rokov vyparilo do vzduchu. Kde 
doteraz vládla mravnosť a morálka, 
padajú dnes zábrany. Neprejde ani 
deň bez toho, aby sa neudiala nejaká 
nehanebnosť. Najmä mládež je zapla-
vovaná prostredníctvom časopisov, 

a nie znak antikrista. O tomto znaku 
píše apoštol Ján v Zjavení: „A pôsobí, 
že všetci malí i veľkí, bohatí i chudob-
ní, slobodní aj otroci, prijímajú na 
pravú ruku alebo na čelo znak (Zjv 
13, 16).

Veľa požehnania a sily Svätého 
Ducha na to, aby si bol „reklamným 
agentom“ lásky nebeského Otca 
a víťazstva jeho jednorodeného Syna 
Ježiša Krista vyprosuje

o. Jozef 

BLAHOŽELÁME

V utorok 12. septembra sa dožil 80 rokov života 
otec Michal VASIĽ z Nižného Čaja. Ako kňaz 
pôsobil vo farnosti Zdoba od 21. 11. 1976 - 30. 
6. 1997. Pri tejto príležitosti mu chceme poďa-
kovať za jeho rady, dobrotu a lásku, ktorou nás 
obdaroval.
Prajeme mu do ďalších rokov života hlavne pevné 
zdravie, veľa síl a radosti v kruhu svojej rodiny, aby 
jeho prosby spolu s prosbami Panny Márie boli 
spojené a vypočuté u nášho nebeského Otca.

Mnohaja, blahaja lita!
veriaci z farnosti Zdoba

Otec, učiteľ, staviteľ - tak by sme mohli v skratke 
charakterizovať činnosť o. ThLic. Františka 
Puciho, farára gréckokatolíckej farnosti v Mi-
chalovciach a dekana Michalovského dekanátu, 
ktorý sa v závere septembra dožil okrúhlych 50 
– tych narodenín.
Pri príležitosti životného jubilea vám, o. František, 
úprimne blahoželáme a do ďalšieho života vypro-
sujeme veľa Božej milosti, zdravie a silu k službe. 
A spevom privolávame:

Na mnohaja i blahaja lita!
michalovská farnosť 

a Spolok sv. Cyrila a Metoda

1. októbra 2006 na Sviatok ochrany Presvätej 
Bohorodičky oslávi duchovný otec Jozef Greško, 
správca farnosti Kyjov, 30 rokov života. Hojné 
Božie požehnanie, dary Svätého Ducha a ochranu 
Bohorodičky vám vyprosujú vďační veriaci z bý-
valej farnosti Čertižné.

Na mnohaja i blahaja lita!

18. októbra 2006 sa dožíva 80-tich rokov života 
pani Mária Riníková z Košíc. K nádhernému 
životnému jubileu jej srdečne blahoželáme a pra-
jeme dobré zdravie, Božie požehnanie a ochranu 
Panny Márie.

Mnohaja lita, blahaja lita!
 syn a dcéra s rodinami

Michal, 16: Uráža ma, keď niekto 
nadáva na pápeža. Viem to z vlastnej 
skúsenosti (niekedy som nadával aj 
ja). Minule som sa na zastávke stretol 
s jednou paňou, ktorá spochybňovala 
Boha, kňazov, rehole.
Barbora, 17: Metalistické tričká 
pri miništrovaní chlapcov pri oltári. 
Slovom, neúcta ku Kráľovi kráľov.

Lukáš, 17: Moje náboženské cítenie 
urazilo to, že moslimovia chcú na 
pápeža spáchať atentát.
Danka, 17: Mňa uráža to, že niektoré 
dievčatá chodia do chrámu nevkusne 
oblečené, napr. v minisukni alebo 
v tričku na ramienka. 

anketu pripravila Najka

URAZILO NIEČO VAŠE NÁBOŽENSKÉ CÍTENIE?

emanuel - Boh s nami
vá

š 
n

áz
or

vá
š 

n
áz

or

Sloboda či bezbožnosťSloboda či bezbožnosť??
Moja kamarátka nosí na krku obrátený kríž. Viem, že to nie je dobré, ale neviem, ako 
jej to mám vysvetliť. (Jojo, 18 r.)
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taký je zákon!“
Tak sa stalo, že Abrahám vzniesol 

proti nevinnému falošné obvinenie. 
Za to Pán odmenil Eliezera tým, že 
bol vzatý do edenu živý.

Tri predchádzajúce roky Izák 
oplakával smrť svojej matky. Keď 
vchádzal do jej stanu a videl tmu, 
strácal vedomie.

Ako vieme, keď bola ešte Sára živá, 
sviečka nezhasínala od jedného šaba-
tu do druhého, cesto bolo požehnané 
a oblak Božej slávy spočíval nad jej 
stanom. Po Sárinej smrti všetky tri 
požehnania zmizli. Teraz vošla do jej 
stanu Rebeka a všetky tri znamenia 
sa znova vrátili. Čím si zaslúžila Sára 
tieto tri zázraky?

Tým, že dôkladne zachovávala 
tri prikázania, ktoré sa týkali žien: 
zapaľovanie šabatových sviec, odde-
ľovanie chally (špeciálnej časti cesta) 
a udržiavanie zákonov o manželskej 
čistote (nida). Zato ju Pán odmenil 
tromi požehnaniami:

Za to, že pozorne oddeľovala chalu, 
jej cesto bolo požehnané.

Ako odmenu za napĺňanie priká-
zania o zapaľovaní sviec, horeli od 
jedného šabatu do druhého.

Ako odmena za to, že dodržiavala 
rituálnu čistotu vo vzťahu s mužom, 
nad jej stanom spočíval oblak Božej 
slávy.

Všetky tri znamenia sa obnovili 
aj pre Rebeku, lebo zachovávala 
prikázania s takou pozornosťou ako 
Sára. Nakoniec našiel Izák útechu 
v manželke a už neoplakával smrť 
svojej matky.

preložila a upravila 
Valéria Juríčková

muža, ktorého pravá ruka bola v mod-
litbe vystretá k nebu. Svetlo Božej slávy 
žiarilo okolo jeho postavy a anjel sa 
vznášal vo vzduchu.

„Toto musí byť veľký človek,“ po-
myslela si Rebeka a nahlas sa spýtala 
Eliezera:

„Kto je tento človek?“
„To je môj pán, tvoj budúci man-

žel.“
Rebeka bez meškania predniesla 

chválu a vďaku Pánovi za to, že je jej 
súdené stať sa manželkou takého spra-
vodlivého človeka. A hľa! Zrazu mala 
videnie, že sa jej narodí hriešny syn. 
V momente omdlela a spadla z ťavy 
na zem...

Pred stretnutím s Izákom si Rebeka 
zahalila tvár. Keď ju Eliezer priviedol 
do domu Abraháma a Izáka, najprv 
im vyrozprával o všetkých zázrakoch, 
ktoré sa stali vďaka ich zásluhám.

Skôr, ako sa Izák s Rebekou oženil, 
Abrahám povedal synovi: „Podľa záko-
na sa musíš presvedčiť, či sa Eliezer ne-
dotkol Rebeky, kým boli spolu na ceste. 
Veď pochádza z rodu Kanaáncov, ktorí 
sú známi svojou nemravnosťou. Aké-
koľvek by boli naše vzájomné vzťahy, 

midraš rozpráva

Rebekini príbuzní zostali verní 
svojim hriešnym sklonom do 
konca a pri lúčení jej odovzdali 

falošné požehnanie: „Sestra naša, roz-
množ sa v tisíce a desaťtisíce potomkov 
a tvoje potomstvo nech zaujme brány 
svojich nepriateľov!“ V dôsledku tých-
to slov Rebeka nasledujúcich dvadsať 
rokov trpela. Práve kvôli tomuto 
„požehnaniu“ bola bezdetnou, lebo 
Pán si neželal, aby v budúcnosti títo 
modloslužobníci alebo ich potomko-
via hovorili: „Bola požehnaná deťmi 
vďaka našej modlitbe.“ Počala až po 
dvadsiatich rokoch - po tom, čo sa za 
ňu Izák modlil. Odtiaľ aj pochádza 
príslovie: „Požehnanie hriešnika je to 
isté, čo prekliatie“.

Nakoniec sa Eliezer a Rebeka vy-
brali na cestu. Najprv šiel sluha, za ním 
Rebeka na ťave v sprievode svojej vy-
chovávateľky Debory. Eliezer nechcel, 
aby Rebeka išla pred ním. Mudrci 
učia, že sa nepatrí, aby žena išla pred 
mužom.

A znova sa udial zázrak. Rebeka 
a Eliezer opustili Haran napoludnie 
a ešte v ten istý deň prišli do Bersabe. 
Ich cesta bola znova skrátená, ale ten-
toraz preto, aby Eliezer nemusel ostávať 
s Rebekou cez noc. Kým bol Eliezer na 
ceste, aj Izák sa vydal z domu. Šiel pri-
viesť späť Agar, matku svojho staršieho 
brata, aby sa znova stala manželkou 
Abraháma. Izák povedal: „Môj otec 
je znepokojený tým, že sa idem ženiť, 
zatiaľ čo on sám je bez ženy.“

Keď sa Rebeka a Eliezer približo-
vali k domu, Izák sa vybral predniesť 
obedňajšiu modlitbu mincha v poli 
na hore Morja, kde počas poslednej 
Abrahámovej skúšky zažil prítomnosť 
Božej slávy.

Keď sa karavána približovala, Rebe-
ka zďaleka zbadala ušľachtilú postavu 

Prečo Pán chcel, aby Rebeka vyrástla v takom hriešnom 
prostredí? 
Ide o to, že Pán vedel, že skôr či neskôr budú Židia vy-
hnaní do cudzích krajín, medzi hriešne národy. Nebez-
pečenstvo žiť medzi nimi bolo celkom reálne. Preto Pán 
vychovával našich predkov medzi hriešnymi ľuďmi, 
vplyvu ktorých sa museli brániť, a túto schopnosť po-
tom odovzdávali svojim deťom. Bola to istým spôso-
bom získaná imunita.

OBLAKOBLAK BOŽEJ SLÁVY BOŽEJ SLÁVYpre sprapre spravodlivúvodlivú

NOVOKŇAZI / PREŠOV 14. 10. 2006
Juraj Danko

nar. 16. 03. 1981 vo Svidníku, diakonát 08. 09. 2006 
vo Vydrani, primície 21. 10. 2006 vo Vydrani

Marek Novický
nar. 27. 03. 1981 v Stropkove, diakonát 30. 10.  2004 
v Prešove, primície 22. 10. 2006 vo Vyšnej Olšave
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lekáreň

Je to úloha kňaza, proroka a kráľa.
Otec má posvätnú povinnosť
prinášať obety za svoju rodinu,
modliť sa za rodinu,
pripravovať cestu spásy,
ukázať deťom živú vieru a prakti-

zovať ju,
predstavovať Boha svojím vlast-

ným príkladom.
Predstavovať Boha svojím prí-

kladom je tou najúčinnejšou vecou 
v živote otca.

CHUTNÉ PLODY 
ALEBO TŔNIE

Má to však aj druhú stranu.
Otec môže svojej rodine ukázať, 

aký je Boh dobrý, ale môže im tiež 
ukázať falošný obraz Boha. Je otec 
milujúci, prístupný, súcitný, silný? Pre 
dieťa bude jednoduché takto vnímať 
aj Boha, lebo taký je aj jeho otecko. 
Ak je však otec zlostný, kritický, ne-
vrlý alebo neprijíma zodpovednosť, 
potom do života dieťaťa vstupuje taký 
istý negatívny obraz Boha. A často 
stojí veľa úsilia, aby sa dieťa takéhoto 
obrazu zbavilo.

OTCOVSKÁ LÁSKA
Aby mohol otec prinášať do rodiny 

pravdivý obraz Boha, musí to robiť 
predovšetkým s láskou. Každé dieťa 
sa narodí s túžbou po láske. Materská 
láska je nádherná a nenahraditeľná, 
ale nestačí. Otcova láska je odlišného 

BOH KAŽDÉMU OTCOVI 
ZVERIL ZODPOVEDNOSŤ

Otec má stelesňovať Božie otcov-
stvo, ktoré poznáme z Biblie. Byť 
skutočným otcom je najdokonalejšie 
zobrazenie Boha, aké môže človek 
dosiahnuť. Každý otec stelesňuje Boha 
v svojej rodine. Táto úloha nezáleží 
od osobného rozhodnutia. Je jedno-
ducho otcom daná.

Pred tebou stojí otázka: Stelesňuješ 
Boha správne?

Veľkým problémom dnešnej doby 
sú otcovia, ktorí do svojej rodiny pri-
nášajú falošný obraz Boha.

Je známy príbeh o mužovi, ktorý 
rozprával o Bohu mladým ľuďom. 
Jednému mladíkovi povedal: „Boh 
chce byť tvojím Otcom.“ A chlapec 
odpovedal: „Môj otec je veľmi zlý 
človek, ktorého nenávidím zo všet-
kého najviac.“

Slovo otec preňho nebolo príjem-
ným pozvaním, ale hrádzou. 

V ÚLOHE KRISTA
Ak chceme lepšie spoznať, akými 

otcami máme byť, musíme uprieť 
svoj pohľad na Ježiša Krista. Muž má 
predstavovať Krista v svojej rodine 
a ukazovať na Božie otcovstvo. Takto 
vyzerá jednoduchý popis práce otca 
v rodine.

Sú známe tri hlavné úlohy služby 
Ježiša Krista, v ktorých ho má otec 
predstavovať.

druhu. Dokonca aj nemluvňa z nej 
získava pocit sily, bezpečia, dôležitosti 
a hodnoty. Ak dieťaťu v živote takáto 
láska chýba, výsledkom je hlboká 
rana, ktorú najlepšie vystihuje slovo 
– odmietnutie. Pocit, že nie som dô-
ležitý, že ma nechcú. Práve toto bola 
posledná rana, ktorá zabila Ježiša 
na kríži. Otec ho opustil. Ježiš volal: 
„Bože môj, Bože môj, prečo si ma 
opustil?“ (Mk 15,34) Vtedy Ježišovi 
nikto neodpovedal. Potom sklonil 
hlavu a vydýchol naposledy. Toto bola 
posledná vec, ktorú musel Ježiš zniesť, 
pretože sa stotožnil s hriechom celého 
ľudstva. Zlo hriechu je také hrozné, že 
Boh Otec si musel zakryť uši dokonca 
aj pred krikom svojho milovaného 
Syna. Nezabudnime však, že Ježiš 
prijal toto odmietnutie preto, aby sme 
my mohli byť prijatí.

Milióny ľudí si v dnešnej spoloč-
nosti nesú vnútorné rany práve vďaka 
odmietnutiu. Niektorí nikdy nepo-
znali lásku otca, iní lásku matky. Mno-
hokrát na toto zranenie z odmietnutia 
nikdy ani neprídu. Títo ľudia prechá-
dzajú životom s pocitom, že im niečo 
chýba a ani netušia prečo.

CHORÍ 
NA NEDOSTATOK LÁSKY

Príznaky tohto zranenia môžu byť 
pasívne alebo aktívne.

V pasívnom prípade sa stretávame 
s depresiou, cynizmom, beznádejou, 
nedostatkom motivácie, niekedy sa-
movražednými sklonmi.

V aktívnom prípade sú príznakmi 
zlosť, frustrácia, odmietanie autority, 
násilie, kriminalita, v najhoršom prí-
pade aj vražda.

Neoficiálnou príčinou vysokej 
kriminality v západnej spoločnosti 
je podľa mnohých odborníkov ne-
schopnosť otcov milovať svoje deti. 
Nejde o to, že by otcovia svoje deti 
nemilovali, ale nevedia, ako dať svoju 
lásku najavo.

A neprejavená láska detský hlad po 
nej nenasýti.

Pretože otec je hlavou rodiny, 
výchova detí má vychádzať od neho. 
Aby priniesla úspech a dobré ovocie, 
mala by odzrkadľovať Božiu lásku 
k nám. A Božia otcovská láska nie je 
ani slabá, ani sentimentálna, neriadi 
sa náladami ani vrtochmi.

Preto prajem nám otcom, aby 
sme dokázali byť otcami, ktorí sú pre 
svoje deti skutočnou oporou, istotou 
a vzorom.

Anton a Alžbeta Pariľákovci

Otcovo zrkadloOtcovo zrkadlo
Boh na stránky Biblie napísal svoju pravdu. Vpisuje ju Boh na stránky Biblie napísal svoju pravdu. Vpisuje ju 
však aj do sŕdc ľudí. Vďaka Svätému písmu sme sa do-však aj do sŕdc ľudí. Vďaka Svätému písmu sme sa do-
zvedeli, že Ježiš sám o sebe povedal - Ja som tá pravda zvedeli, že Ježiš sám o sebe povedal - Ja som tá pravda 
(porov. Jn 14,6). Pre nás je veľkým zadosťučinením, že (porov. Jn 14,6). Pre nás je veľkým zadosťučinením, že 
poznáme konkrétnu osobu, ktorá je pravdou a prináša poznáme konkrétnu osobu, ktorá je pravdou a prináša 
nám slovo pravdy. Toto slovo nás učí o zodpovednosti.nám slovo pravdy. Toto slovo nás učí o zodpovednosti.

DETSKÝ ČIN POMOCI 2006
Milí priatelia, pozývame vás zapojiť sa v októbri 2006 do DETSKÉHO ČINU POMOCI 2006. 
Spolu s deťmi na stretkách premýšľajte, kto vo vašom okolí potrebuje pomoc, a potom 
ju zrealizujte. Môžete sa obrátiť aj na obecný, mestský úrad alebo na farnosť. O svojich 
činoch spolu s deťmi napíšte na adresu kontaktného človeka za vašu diecézu. Kontakty 
budú uvedené v metodických materiáloch, ktoré vám pošleme po prihlásení. Z vašich 
listov zostavíme Knihu detskej pomoci, ktorú odovzdáme otcom biskupom na tretiu 
adventnú nedeľu pri svätých omšiach spojených s vyslaním koledníkov DOBREJ NOVINY. 
Po prvýkrát budeme tento deň sláviť ako Misijný deň detí. Jednotnou formou pomoci 
bude modlitba misijného desiatku ruženca (farebného) za misionárov na celom svete. 
Na túto tému vám pošleme metodiku, ako aj modlitby pre deti.
Ak sa chcete zapojiť, prihláste sa na adresu: eRko – DPC, 018 53 Bolešov 278, dpc@nextra.
sk, mobil: 0905/532597 – Ivan Kňaze; Do  31. novembra 2006 môžete napísať na kontaktné 
adresy, akým skutkom a komu ste pomohli.

eRko; -pz-
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1962, aby vznikol priestor na vyjadre-
nie východnej tradície v arabskom ja-
zyku a bolo miesto na vyjadrenie snáh 
o jednotu v kresťanskom spoločenstve 
na Blízkom východe. Čo sa týka 
troch monoteistických náboženstiev 
- islamu, kresťanstva a židovstva, ich 
spoločný život nebol bez problémov. 
Bol tu však model, ktorý dostatočne 
dobre fungoval. Bolo to dosť dobré 
spolunažívanie. Keď bol založený štát 
Izrael, židia zvolali židov zo všetkých 
okolitých arabských krajín, aby žili 
v Izraeli. Dovtedy boli Židia priateľ-
mi ostatných Arabov, kresťanov aj 
mohamedánov, spolupracovali spolu. 
Potom ich odlúčili a preniesli do Iz-
raela. Urobili tak geto a vyčlenili ich. 
A tak v odlúčení sa stali nepriateľmi 
ostatných. Dnes je možno politikou 
Spojených štátov vznik gét, hraníc 
medzi skupinami na Blízkom výcho-
de. Tu sú suniti, tu sú šiíti, tu sú drúzi, 
tu sú kurdi, tu kresťania a tu židia. 
Ale toto nie je prirodzený chod sveta. 
Zničenie modelu spolužitia týchto 
troch monoteistických náboženstiev 
na Blízkom východe je zločinom proti 

ľudskosti. A preto musíme v Európe, 
aj na Slovensku, pracovať proti týmto 
projektom, aby sme znova posilnili 
tento model spolužitia kresťanov, 
židov a moslimov. Toto je chod sveta 
arabského aj európskeho. Ak nie je 
mier kvôli palestínsko-izraelskému 
konfliktu, rastie fundamentalizmus, 
rastie islam, rastie Hamas (politické 
hnutie, ktoré je v USA a EÚ považo-
vané za teroristickú organizáciu, pozn.
red.), rastie nenávisť v srdci 60-tich % 
obyvateľov arabských krajín. A preto 
sa musíme snažiť, aby tých 60 % oby-
vateľstva, ktoré tvoria mladí ľudia, 
vyrastalo v atmosfére prirodzeného 
a pokojného spolužitia. Toto je úloha 
nás kresťanov na Blízkom východe, 
a toto je aj dôvod, prečo sa Európania 
musia snažiť a pracovať pre mier na 
Blízkom východe.

Spomenuli ste izraelsko-libanon-
ský konflikt. Vaši veriaci sú určite 
poznamenaní aj týmto konfliktom.

Áno, odchádzajú z krajiny. Preto 
je taký dôležitý mier. Aby neodišli, 
neemigrovali.

V čom vidíte prameň – zdroj mie-
ru a pokoja?

Dať spravodlivosť Palestínčanom, 
zabezpečiť mier v Palestíne aj v Izraeli. 
Neexistuje bezpečnosť pre jedného 
bez toho druhého. Neexistuje pro-
sperita pre jedného bez toho druhé-
ho. Uznať druhého, ako povedal Ján 
Pavol II. v liste Pokoja z roku 2005, 
a podstata človeka znamená byť „s“ 
(niekým) a byť „pre“ (niekoho), a toto 
je budúcnosť sveta. A toto je Emanuel 
- Ježiš s nami a pre nás.

za rozhovor ďakuje Radko Blichár

rozhovor

Vaša Blaženosť, tento rok oslavu-
jete štvrťstoročie svojej biskupskej 
vysviacky. Ako sa spätne pozeráte 
na tých 25 rokov?

Nebudem verejne oslavovať toto vý-
ročie kvôli vojne, ktorá je v Libanone, 
ale oslavujem ho v srdci s o to väčšou 
živosťou pre službu Cirkvi. Ďakujem 
Pánovi, že som 26 rokov strávil ako 
patriarchálny vikár v Jeruzaleme. A je 
to viac ako tých 25 rokov biskupstva, 
ktoré som strávil vo Svätej zemi. Je 
to veľký dôvod vďaky Pánovi. A nie-
len jemu, ale aj mnohým priateľom 
z Európy: z Nemecka, Švajčiarska, 
Rakúska, Belgicka, Luxemburska 
a Francúzska, ktorí mi pomohli zre-
alizovať mnoho projektov, aby sme 
zachovali prítomnosť kresťanov vo 
Svätej zemi.

Kde vy osobne ako zakladateľ 
ekumenického časopisu Al-Wah-
dah (Jednota vo viere) vidíte príči-
ny nevraživosti medzi kresťanmi, 
moslimami a židmi? Dá sa táto 
nevraživosť, zloba odstrániť?

Tento časopis som založil v roku 

Sme jedna východná cirkevSme jedna východná cirkev
Počas svojej prvej oficiálnej 

návštevy Slovenska prijal 26. 
septembra pozvanie na náv-

števu Košíc a Prešova Jeho blaženosť 
patriarcha Antiochie a celého Výcho-
du, Alexandrie a Jeruzalema Gregor 
III. Lacham.

V sprievode Jeana Haddeta, eme-
ritného metropolitu z Týru, a Josepha 
Absiho, patriarchálneho pomocného 
arcibiskupa z Damašku, si patriarcha 
v dopoludňajších hodinách prezrel 
rezidenciu košického exarchu a zotr-
val s vladykom Milanom Chauturom 
v priateľskom rozhovore. Súčasťou 
vzácnej návštevy bolo aj posvätenie 
ikony bl. sestry Sáry Salkházyovej, 
ktorú v katedrále spoločne posvä-
tili.

„Kristus medzi nami! Tieto slová 
hovorím svojmu bratovi biskupovi 
Jánovi Babjakovi a sprevádza ma pri 
tom silný pocit, že sme jedna východ-
ná cirkev. Jemu patrí naša vďaka za 
pohostenie a spolu sa modlíme za 
posilnenie našej viery na ceste do 
večnosti.“ Tieto slová napísal patriar-
cha do kroniky Gréckokatolíckeho 
biskupstva v Prešove, ktoré navštívil 
v ten istý deň popoludní.

Jeho prvé kroky viedli do prešov-
skej Katedrály sv. Jána Krstiteľa, kde 
patriarcha pobozkal oltár a pomodlil 
sa pri relikviách blahoslavených bis-
kupov - mučeníkov.

Prešovský eparcha potom hosťom 
predstavil históriu a súčasnosť Pre-
šovskej eparchie, ako aj perspektívy 
do budúcnosti. V oficiálnom pri-
vítaní vladyka Ján Babjak vyjadril 
úprimnú radosť zo stretnutia a pri 
obede s ním zotrval v bratskom a sr-
dečnom rozhovore. Patriarchu a jeho 
sprievod obdaroval relikviami bla-
hoslavených biskupov - mučeníkov 
Pavla Petra Gojdiča, OSBM, a Vasiľa 
Hopka. Gregor III. pozval oboch na-
šich biskupov na návštevu Sýrie.

V antiochijskej cirkvi nastal roz-
kol po Chalcedónskom sneme v roku 
451. Pravoverní, ktorí prijali náuku 
snemu o dvojakej Kristovej priro-
dzenosti, zostali v menšine a nazvali 
ich melchitmi, teda cisárskymi. Sú 
to katolíci, ktorí majú byzantský 
obrad a liturgiu ako gréckokatolíci 
na Slovensku. Na Blízkom východe 
je ich 700 tisíc a vo svete ďalších 1,3 
milióna.

M. Hospodár, Ľ. Petrík
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1. Čo je to koliva?
2. Kto a ako často mohol v židovstve 
vyslovovať Božie meno Jahve?
3. Čo znamená trojitá koruna pápe-
ža - tiara?
4. Ktorý panovník uzákonil kres-

ťanstvo ako štátne náboženstvo 
v starovekom Ríme?
5. Čo zastavilo Boha pred tým, aby 
zabil Mojžiša?
6. Ktoré zviera je podľa Knihy Jób 
vládcom všetkých druhov?

7. Akú funkciu má antimenzión?
8. Kedy zrušil komunistický režim na 
Slovensku rehole?
9. S ktorým mestom sa najviac spája 
sviatok Pokrova?
10. Čo znamená jihad (džihád)?

Odpovede: 1. Je to sladkosť(varená pšenica s medom), ktorá sa požehnáva v prvý týždeň Veľkého pôstu, na pamiatku sv. veľkomučeníka Teodóra 
Tyróna. 2. Jedine veľkňaz, a to len raz v roku a veľmi potichu. Táto prax sa uvádza od čias Simeona Spravodlivého (žil v 4. stor. p.n.l.). 3. Je symbo-
lom pápežskej moci ako symbol jednoty božskej a svetskej moci. Reprezentuje kráľovstvo nebeské na zemi. 4. Teodózius I. v roku 391; 5. obriezka 
jeho syna (porovnaj Ex 4,25); 6. hroch (porovnaj Job 40, 15-19); 7. Sú v ňom uchovávané ostatky svätých, nad ktorými sa slúžia sv. liturgie; 8. V 
roku 1950; 9. S Konštantínopolom (dnes Istanbul); 10. Svätá vojna moslimov proti neveriacim (za šírenie viery).

Podľa pápeža, viera (bez ohľadu 
na náboženstvo) nemá byť 
zdrojom strachu a nenávisti, 

ale naopak. Viera je tá, ktorá má 
prinášať radosť a pokoj. Viera nás má 
zjednocovať medzi sebou navzájom 
a vytvárať spoločenstvo. Spoločen-
stvo, kde nikto nie je viac sám. Všetky 
naše vzťahy sú založené na jednej a tej 
istej viere, viere v dobro toho druhé-
ho. Bez viery nie je možná výmena, 
komunikácia medzi ľuďmi. A napriek 
tomu viera nie je niečo abstraktné, 
niečo veľmi komplikované. Naopak, 
viera je jednoduchá. Vychádza z našej 
podstaty. 

Viera je našou odpoveďou na Božie 
darovanie. Veríme „v toho Boha, ktorý 
vstupuje do vzťahu s nami, s ľudskými 
bytosťami, ktorý je pre nás pôvodom 
i budúcnosťou. Takto je viera vždy sú-
časne aj nádejou, aj istotou, že máme 
budúcnosť, že sa neprepadneme do 
prázdna. A viera je láskou, pretože 
Božia láska nás chce nainfikovať.“ 
(z homílie prednesenej 12.septembra 
na sv. omši v Regensburgu) Boh nám 
skrze vieru komunikuje svoju dob-
rotu. Skrze vieru nás Boh vovádza 
do šťastia. 

Tu sa však dostávame k hlavnej 
otázke, ktorá vyvolala mohutné reak-
cie u moslimov: Možno človeka do-
nútiť veriť v snahe o jeho šťastie? Aký 
je vzťah medzi vierou a násilím?

Práve odpoveď na tieto otázky 
sa pokúša dať aj spomínaný cisár 
Manuel II. Viera podľa neho nie je 
otázkou tela, ale práve naopak. Viera 

sa bytostne týka duše. Duše, ktorá je 
rozumná. Vychádza z vnútorného 
prijatia „pravdy“, ktorá je nemenná. 
Teda násilie nemá vplyv na vieru ako 
takú - na jej podstatu. A tak džihád 
(snaha o šírenie viery mečom) je v pl-
nom rozpore s požiadavkou viery. 

Historicky sa džihád vyvinul ako 
reakcia Mohameda na jeho vyhnanie 
z Mekky. Aby dokázal zabezpečiť 
obživu pre seba a svojich veriacich, 
uchýlil sa k boju. Prepadával kara-
vany, lúpil a zabíjal. Mohamedovi 
nástupcovia v snahe o šírenie Islamu 
sa opäť uchýlili k vojne. Vojna tak po-
značila celý islam, od jeho začiatkov 
až po dnešok. 

Treba však povedať, že „za preja-
vy násilia nemožno pripisovať vinu 
náboženstvu ako takému, ale skôr 
kultúrnym podmienkam, v ktorých 
toto náboženstvo žilo a vyvíjalo sa... 
V skutočnosti svedectvá o dôvernom 
spojení medzi vzťahom k Bohu a eti-
kou lásky zaznamenávame vo všetkých 
veľkých náboženských tradíciách.“ 
(Vyhlásenie Jeho Eminencie kardiná-
la Tarcisia Bertoneho, štát. sekretára 
Svätej stolice)

Tak je tomu aj v islame. 
Džihád neznamená len násilie 

a vojnu. Skôr sa zdôrazňuje jeho 
iný význam. Tento význam sa spája 
s prenesením džihádu (v arabčine 
slovo džihád znamená úsilie, snaha 
o vieru) do vnútra človeka. Vyjadruje 
vnútorný boj medzi dobrom a zlom. 
Je snahou o pretlmočenie viery do 
každodenného života veriaceho.

Viera v Islame však nie je osobným 
vzťahom veriaceho s Bohom. Zaujíma 
ju skôr konkrétny život. Preto v snahe 
o jeho zmenu siaha aj k násiliu a za-
strašovaniu ako výchovnej metóde. 
Ale cieľ ostáva ten istý. Je ním totálne 
odovzdanie sa človeka do Božích rúk. 
Tu už neexistuje priestor pre kompro-
mis alebo otázky. O viere sa nemožno 
pýtať prečo, ale skôr ako. 

Naproti tomu pápež v svojom prí-
hovore poukázal na dialogický cha-
rakter viery. Poukázal na jej podstatu 
- budovať dialóg a vzťah medzi ľuďmi. 
A dialóg nie je založený na strachu, 
ale na dobrote a láske. Dialóg musí 
siahať po pravde. A tak prvoradou 
úlohou viery je poukázať na pravdu. 
A pravda nie je možná v otroctve. Iba 
v slobode možno poznávať pravdu. 
Iba v slobode možno prijať vieru. 
Kresťanstvo vieru poníma ako dar 
z lásky. A dar možno aj odmietnuť. 

Práve skrze dar - vieru človek 
smeruje k poznaniu darcu. A nie 
len k poznaniu, ale k stotožneniu sa 
s darcom v láske. A tak sa viera stav 
osobnou. 

Viera je potom osobným stretnu-
tím s Kristom skrze lásku. A k láske 
sme povolaní všetci, bez ohľadu na 
naše rozdiely. Všetci túžime byť mi-
lovaní a všetci rovnako chceme svoju 
lásku dať najavo. 

Láska nás spája. Iba láska dokáže 
zjednotiť rozhnevaných. Iba láska 
dokáže preklenúť priepasť nepria-
teľstva. 

A tak všetky diskusie ohľadom 
pápežovho vyhlásenia by mali skon-
čiť jedným slovom: láska. Toto mal 
pápež na mysli, keď prichádzal do 
svojho milovaného Nemecka. A lásku 
mal na mysli, keď sa ospravedlňoval 
moslimom. 

Preto nesúďme a zanechajme 
nenávisť. Nech našou odpoveďou na 
všetky urážky je láska.

Radko Blichár

VIERAVIERA versusversus NÁSINÁSILIELIE
V minulých dňoch otriasli spoločnosťou reakcie islamu na pápežove 

slová. Pápež v svojom príhovore citoval názor byzantského cisára na uče-
nie proroka Mohameda. Aj napriek tomu, že tento citát odznel, bol skôr 
výzvou na dialóg a zmierenie ako na nenávisť. Nastolil však otázky, na ktoré 
je potrebne odpovedať. Na to, aby sme na ne dokázali odpovedať, musíme 
najprv poznať povahu viery a jej vzťah k človeku. A to bolo aj ústredným 
motívom pápežovej prednášky, ako aj celej jeho cesty do Nemecka. 
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DVANÁSŤ DVANÁSŤ 
IZRAELSKÝCH IZRAELSKÝCH 

KMEŇOVKMEŇOV
BIBLICKÉ POSTAVY

Milé deti,
keď  praotec Jakub zomieral, 
najdôležitejším dedičstvom, 

ktoré odovzdal svojim 
dvanástim synom, 

bolo požehnanie, ktoré 
nad každým z nich vyslovil. 
A každé vypovedané slovo 

sa naplnilo.

Úloha: Postavičky si vyfarbi, podlep výkresom, vystrihni, nalep na valček z toaletného papiera a divadlo sa môže začať.

...nuž nebudeš 
prvým, lebo si vstúpil 
na lôžko svojho otca 

a zneuctil si ho...!
Gn 49,4

NERUB

1

ZOFEJ
Požehnania tvojho otca, 

ktoré prevyšujú požehnania 
večných vrchov a vzácnosť 
výšin odvekých, nech zos-

túpia na temä kniežaťa jeho 
bratov!

Gn 49,26

2

AND
...vymôže právo svojmu 

ľudu ako jeden z kmeňov 
Izraela.

12

...je dravý vlk, čo ráno krisť 
zožiera a večer korisť delí.

Gn 49,27

NAMEBÍNJ 

10

DAG
...doliehajú naň bandy 

zbjnícke, lež on im šliape na 
päty.

Gn 49,19

9

LIFENTA
...je sťa rýchla jelenica, 
preukáže sa krásnymi 

rečami.
Gn 49, 21

8

... sú praví bratia, ľstivosť a 
násilie sú ich zbrane. Nech 
je prekliata ich zúrivosť...! 
V Jakubovi ich rozdelím a 
rozhádžem ich v Izraeli. 

Gn 49,5-7

ELIV

NOSIME

11

7

ERAS
...má jedla nadbytok, ba 

dodáva i kráľovské lahôdky.
Gn 49,20

6

SRACHAI
...sklonil svoju šiju 

pod bremeno a stal sa slu-
hom oddaným.

Gn  49,15

5

LOZUNAB
...býva na morskom pobre-

ží, je blízko prístavu pre 
lode...

Gn 49,13

4

ÚDAJ
...ty si ten, ktorého budú 

chváliť tvoji bratia! Neod-
diali sa žezlo od Júdu, kým 

nepríde (Ten), ktorému 
prislúcha (žezlo) a ku ktoré-

mu sa pritúlia národy.
Gn 49, 8-10

3

Kto je kto
Biblická minisúťaž: Dokážeš vyriešiť, ako sa volali všetci Jakubovi synovia? Správne 
odpovede pošli na adresu redakcie do 30. októbra 2006. Výhercu odmeníme záložkou 
a nálepkami. Výherca z čísla 18/2006:  Lucia Molnárová z Chmeľova. Blahoželáme!

-bdk-

detská stránkadetská stránka

Praotec Jakub
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Spolok svätýchSpolok svätých
Cyrila a MCyrila a Metodaetoda

Naši jubilanti

V novembri 2006 si okrúhle životné jubileum 
pripomínajú títo naši členovia:

50 rokov: Anna Bidleňová z Humenného, Anna 
Fejková z Davidova,  Magdaléna Korbuľaková zo 
Sečoviec, Mária Tebeľáková z Tichého Potoka

60 rokov: Anna Brandaburová zo Sobraniec, 
Mária Bučková z Fijaša-Soboša, Doc. PhDr. Daniel 
Škoviera z Bratislavy

70 rokov: Mgr. Eduard Gido z Trebišova, Anna 
Palejová z Kalinova, Ján Petriľák z Fijaša, MU-
Dr. Elena Šragová z Kráľovského Chlmca, Jozef 
Verbovský z Ďačova, MVDr. Miroslav Vološin zo 
Stretavky

75 rokov: Verona Danková z Hriadok, Anna 
Dudoková z Trebišova, Margita Rosochačová 
z Michaloviec-Vrbovca, Justína Zeleňáková 
z Vranova nad Topľou

80 rokov: Mária Kašajová z Úbreža, Juraj Macik 
z Hlivíšť, Anna Sabová z Vranova nad Topľou

85 rokov: Michal Babjak z Pustého Čemerné-
ho, Alžbeta Brincková z Levoče, Michal Copak 
z Ruskoviec, Anna Čačková z Pozdišoviec, Verona 
Kachmanová zo Zbehňova, Michal Kurilec zo 
Svidníka, Anna Tkáčova z Vysokej nad Uhom

90 rokov: Mária Eľková z Dúbravky
95 rokov: Irena Hricová z Prešova, Edita Pribul-

lová z Prešova
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Bo-

žích milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!

Na SSCM darovali

Juraj Obraz 100 Sk; Júlia Obrazová 100 Sk; 
členovia spolku z farnosti Košice – Nad Jazerom 
240 Sk; členovia spolku z Košíc – Krásnej 100 Sk; 
Spolok sv. ruženca, Ložín 300 Sk.

Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán 
Boh zaplať!

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

oznamyoznamy

Rádio Lumen
2.9. (sobota) – 20.30 

hod. – Od ucha k du-
chu moderuje sr. Ja-
roslava Kochjarová 
a predstaví Inštitút školských bratov

12.10. (štvrtok) – 20.30 hod. – V relácii História 
a my pokračujeme v téme Dejiny grécko-
katolíkov na Slovensku (12.časť). Hostia: 
Prof. Peter Šturák, prodekan pre zahraničné 
vzťahy Prešovskej univerzity v Prešove, 
a Dr. Jaroslav Coranič, člen a tajomník 
katedry historických a spoločenských vied 
GBF PU v Prešove.

13.10. (piatok) – 20.30 hod. – ÚV hovor na 
tému Rady alergológa – imunológa. Hos-
ťom relácie bude MUDr Luděk Hochmút.

14.10. (sobota) – 11.00 hod. – Kolotoč – pás-
mo humoru a hudby; 20.30 hod. –Od ucha 
k duchu.

15.10. (nedeľa) – 11.00 hod. – Fujarôčka 
moja. Predstavíme vám folklórny súbor 
Marína zo Zvolena. Hosť relácie: umelecký 
vedúci a choreograf súboru Ján Jamriška; 
13.00 hod. – Literárna kaviareň; 14. 00 hod. 
– Tajomný františkán /dramatická kompo-
zícia o Rudolfovi Dilongovi/; 15.00 hod. 
– V relácii Svetlo nádeje vám predstavíme 
rodinu Švancárovcov z Horelice (v rámci 
projektu RL hľadá Lumenrodiny); 21.00 
hod. – Karmel.

16.10. (pondelok) – 20.30 hod. – Študentské 
šapitó; 22. 00 hod.– Počúvaj srdcom – výber 
zo svetovej kresťanskej hudobnej scény.

17.10. (utorok) – 20. 30 hod. – V relácii Du-
chovný obzor sa porozprávame s hosťom 
Prof. Antonom Tyrolom na tému Biblická 
teológia – knihy Malých prorokov. 

18.10. (streda) – 20.30 hod. – Lupa; 22. 00 hod. 
– Pohoda s J. S. Bachom a G. F. Handlom 
/husľové koncerty a sonáty/.

19.10. (štvrtok) – 20.30 hod. – História a my 
na tému Misijné dielo vo svete a na Slo-
vensku ( misijné rehole a ich pôsobenie). 
Hosť relácie: cirkevný historik ThDr. Pavol 
Kollár, SchP.

21.10. (sobota) – 11.00 hod. – Kolotoč – pás-
mo humoru a hudby; 20.30 hod. – Od ucha 
k duchu na tému Etika, internet, identita. 
Hosťom relácie bude generálny riaditeľ RL 
Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.

22.10. (nedeľa) – 11. 00 hod. – Fujarôčka moja 
– tradície ľudovej kultúry v Tisovci a ľudová 
výroba trombít. Hostia: prednostka MsÚ 
JUDr. Zuzana Kederová a vedúci odboru 
kultúry a výrobca fujár–trombít Mgr. Štefan 
Sabó;

23.10. (pondelok) – 20.30 hod. – Študentské 
šapitó; 22.00 hod.–Počúvaj srdcom – výber 
zo svetovej kresťanskej hudobnej scény.

24.10. (utorok) – 20.30 hod. –Duchovný ob-
zor na tému Dogmatická teológia – Božia 
milosť ako dar Božej lásky. Hosť: Doc. Anton 
Adam.

25.10. (streda) – 20.30 hod. – Lupa – pred-
stavenie rímskokatolíckej farnosti Horné 
Lefantovce; 22. 00 hod. – Pohoda v roku 
slovenskej hudby /výber z tvorby Jána 
Levoslava Bellu – pripomienka 70.výročia 

úmrtia/.
26.10. (štvrtok) – 20.30 hod. – História a my 

na tému Cirkevné dejiny – Reformné hnutie 
v Cluny a spor o investitúru s cirkevným 
historikom ThDr. Gabrielom Brendzom.

28.10. (sobota) – 11.00 hod. – Kolotoč – pás-
mo humoru a hudby; 20.30 hod. – Od 
ucha k duchu na tému Mesiac s pápežom 
Benediktom XVI.; hostia relácie: riaditeľ 
Diecézneho katechetického úradu v BB 
Marián Bublinec a pedagóg KS sv. Františka 
Xaverského v Badíne Ján Viglaš.

29.10. (nedeľa) – 11.00 hod. – Fujarôčka moja 
– spomienka na husľového virtuóza sveto-
vého formátu Rinalda Oláha zo Zvolenskej 
Slatiny; 13.00 hod. – Literárna kaviareň; 
15.00 hod. – Svetlo nádeje.

30.10. (pondelok) – 20.30 hod. – Študentské 
šapitó; 22.00 hod.–Počúvaj srdcom – výber 
zo svetovej kresťanskej hudobnej scény.

31.10. (utorok) – 20. 30 hod. – Duchovný 
obzor na tému Bioetika – Ľudské embryá 
vo výskume alebo Čo médiá zamlčujú 
/aktuálna diskusia s hostkou ThLic. Pavlou 
Poloňovou o tzv. kmeňových bunkách/.

Slovenská televízia
14.10. (sobota) -16.25 hod.- Poltón, 

15/25 - magazín gospelovej 
hudby

15.10. (nedeľa) -16.20 hod.- Orien-
tácie, 28/37-náboženský magazín zo 
života veriacich; 20.00 hod. - Slovo, 34/52 
- duchovný príhovor

16.10. (pondelok) – 13.45 hod. – Orientácie 
(repríza); 14.25 hod. - Slovo (repríza)

18.10. (streda) – 15.20 hod. – Poltón, 15/25 
- magazín gospelovej hudby

19.10. (štvrtok) – 10.35 hod. - S Bohom 
v Rusku - o našich misionároch v bývalom 
Sovietskom zväze očami Tomáša Pašteku

21.10 (sobota) – 16.30 hod. – Poltón, 16/25 
- hitparáda

22.10. (nedeľa) – 16.00 hod. – Orientácie, 
29/37 - magazín zo života veriacich; 20.00 
hod. – Slovo, 35/52 - duchovný príhovor

23.10. (pondelok) -13.45 hod. - Orientácie 
(repríza); 14.20 - Slovo (repríza)

25.10. (streda) – 15.25 hod. – Poltón, 16/25 
- hitparáda

28.10. (sobota) -10.00 hod. - Služby Božie 
- priamy prenos slávnostných Služieb Bo-
žích pri príležitosti inštalácie generálneho 
biskupa ECAV Miloša Klátika z petržalského 
evanjelického a.v. kostola; 16.25 hod. 
– Poltón, 17/25

29.10. (nedeľa)-16.35 hod. – Orientácie, 
30/37- náboženský magazín zo života 
veriacich; 18.05 hod. - Viditeľné slovo – krst 
- dokument o podstate a účinkoch krstu; 
20.00 hod.- Slovo, duchovný príhovor

Rádio Vatikán
FM 93,3 MHz, MW 1530–AB kHz, SW 4005 kHz, Intel-
sat 325,5 East (Atlantik); 05:25–05:40; 19:45–20:00 
– slovensky; 05:10–05:25; 19:30–19:45 – česky

Program uverejnený 
zo zaslaných materiálov jednotlivých médií.

BLAHOŽELÁME

17. septembra uplynulo 60 rokov od chvíle, keď 
si Ján Ďuro a Anna Hajduková povedali svoje 
áno. Pripomínajúc si toto vzácne jubileum s láskou 
a vďačnosťou vám u Pána vyprosujeme ešte mnoho 
šťastných rokov spoločného života naplnených 
Božou prítomnosťou a vzájomnou láskou v kruhu 
vašich blízkych. 
dcéry Anna a Mária s rodinami, vnuk o. Radoslav, 
vnučky Jana, Monika a Silvia s rodinami a deväť 
pravnúčat
Svojich starkých bozkávajú najmenší Ivanko, Katka 
a Kristínka. Zároveň našej mamke, babke a prababke 
želáme a vyprosujeme hojnosť Božích milostí k jej 
79. narodeninám, ktoré oslávila 2.októbra 2006.

SPOMÍNAME

Čas plynie, ale bolesť v srdci zostáva. 5. októbra 2006 
uplynulo 5 rokov, čo pohasli milé oči, klesli pracovité 
ruky a dotĺklo láskavé srdce našej drahej a milovanej 
manželky, mamky, svokry, babičky a prababičky Má-
rie Hruškovej, rod. Juhásovej, z Prešova. S láskou, 
vďakou i nádejou na stretnutie vo večnosti spomína-
jú na svoju drahú manžel Ján, deti Marienka, Hanka, 
Hela, Jozef a Števo s rodinami.
Večná pamiatka, večná jej pamiatka! Blažený pokoj 
a večná pamiatka!
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Jasná Hora – členitý kom-
plex budov obklopený 
priekopami, hradbami 

a obrannými vežami, upro-
stred ktorého sa vypína Ba-
zilika Nanebovzatia Panny 
Márie –je posvätným mies-
tom poľských katolíkov.

Je ním už od 14. storo-
čia, keď tu v r. 1382 knieža 
Vladislav z Opole založil 
kláštor, do ktorého povolal 
z Uhorska mníchov z rádu 
pavlínov. Práve títo mnísi 
umiestnili do kláštorného 
chrámu mariánsku ikonu.

Ako takmer každý mi-
lostivý obraz, aj obraz Božej 
Matky na Jasnej Hore ob-
klopujú legendy. Dnes je už 
ťažké zistiť, ktorá z nich je 
najpravdivejšia.

Ikona typu hodigetria 
je namaľovaná na hrubej 
doske z lipového dreva (82x 
122 cm). Podľa byzantských 
zvyklostí je zobrazená z pria-
meho pohľadu v polpostave 
s Ježiškom na ľavej ruke. 
Obaja sú zobrazení so zlatou 
svätožiarou a s prekvapivo 
tmavou tvárou, pre ktorú ju 
neraz častujú prívlastkom 
čierna.

Usudzuje sa, že jej pôvod 
treba hľadať v talianskych 
maľbách 12. až 14. storočia, 
prípadne v premaľbách star-
ších ikon, pravdepodobne 
z 9. storočia. Čo sa týka jej 
cesty do Čenstochovej, do 
úvahy prichádzajú rodinné 
zväzky panovníckych rodov 
v strednej Európe: uhorský 
kráľ Karol Róbert z rodu 

neapolských Anjouovcov ju 
priniesol z Talianska a po 
jeho smrti (1342) sa stal 
majetkom kráľa Ľudovíta I. 
Veľkého, ktorý túto vzácnu 
rodinnú relikviu daroval 
bratrancovi Vladislavovi 
z Opole.

Tvár čenstochovskej Pan-
ny Márie akoby naznačo-
vala smútok, bolesť. Tento 

vážny výraz zaiste podčiar-
kujú i stopy poškodenia na 
pravom líci, ktoré pôsobia, 
akoby Božej Matke vytekali 
z oka slzy. To, ako bol obraz 
poškodený, opisuje poľský 
kňaz Ján Dlugoš (1415-1780) 
v diele Historia Polonica.

Počas husitského vpádu 
v r. 1430 bol prepadnutý aj 
kláštor. Vojaci sekali mečmi 
a neušetrili ani obraz. Hodili 
ho na zem a na viacerých 
miestach ho prepichli. To 
sú tie dva dlhé pásy ťahajúce 
sa cez líce a krk až k závoju. 
Hoci poľskí umelci obraz 
viackrát reštaurovali, nepo-
darilo sa im „rany“ zaceliť.

V priebehu 15. storočia 
bola na návrší postavená 
väčšia kaplnka, do ktorej bol 
na gotický oltár umiestnený 
milostivý obraz. V r. 1619 
bolo návršie opevnené múr-
mi. Gotický Chrám svätého 
Kríža uprostred pevnosti bol 

v roku 1690 zničený požia-
rom a v r. 1692-1728 znova 
postavený ako barokové 
trojlodie. Od tej doby je ob-
raz „oblečený“, t.j. prekrytý 
ozdobnou doskou. 106 m 
vysoká veža pútnického 
chrámu so zvonkohrou bola 
postavená až v r. 1906.

Žiadny milostivý obraz 
nebol tak často opakova-
ne korunovaný ako tento, 
pretože koruny vždy padli 
za obeť zlodejom. Práve 
z toho dôvodu ani jedna 
z európskych Madon nie je 
tak úzkostlivo chránená ako 
čenstochovská.

Význam púte k čiernej 
Madone vzrástol v 17. sto-
ročí, keď švédske vojsko po 
dvojmesačnom obliehaní 
muselo odtiahnuť z Jasnej 
Hory. Vďaka tejto udalosti 
sa púť stála kryštalizačným 
jadrom poľského národného 
sebavedomia. V r. 1656 poľ-
ský kráľ Ján Kazimír zasvätil 
poľský národ Panne Márii, 
Kráľovnej Poľska. Ján III. 
Sobieski, prv než odišiel do 
boja proti Turkom (1683), 
ktorí ohrozovali Viedeň, 
modlil sa pred milostivým 
obrazom. Konečný úspech 
boja za oslobodenie a zno-
vuzjednotenie Poľska po 
jeho rozdelení v r. 1795 sa 
rovnako pripisuje príhovoru 
Božej Matke. Rovnako aj 
neúspech útočiacich boľ-
ševikov v r. 1920 a koniec 
nemeckej okupácie.

Lásku Poliakov k Panne 
Márii v Čenstochovej po-
tvrdzujú dary v klenotnici 
kláštora, medzi ktoré patrí 
napríklad zlatá ruža od pá-
peža Jána Pavla II., ktorú 
tu položil pri svojej prvej 
návšteve v Poľsku v r. 1979. 
Predovšetkým ju však po-
tvrdzujú nekonečné rady 
pútnikov nielen z Poľska, 
ale aj z celej Európy a celého 
sveta. Má veľa ctiteľov aj na 
Slovensku. Najväčšia púť sa 
tu koná 15. augusta.

František Dancák

Čenstochová, najvýznamnejšie poľské 
pútnické miesto, leží približne 150 km 
od Krakova, bývalého hlavného mesta 
poľského kráľovstva. A práve tu, v jej zá-
padnej časti, na 300 m vysokom návrší je 
miesto, ktoré je pre Poliakov také vzácne 
– Jasná Hora (Jasna Góra).

PÚTNICKÉ MIESTA SVETA

ČENSTOCHOVÁ


