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Už ste sa stretli s človekom, ktorý 
stále dookola opakoval to isté 

a bez prestania rozprával? Kládol 
mnohé otázky a hneď si na ne aj 
odpovedal? A na záver všetkého vám 
oznámil, že sa s vami dobre porozprá-
val? Ak áno, ako ste sa cítili? Istotne 
zvláštne.

Neraz takto vyzerá náš „dialóg“ 
s Bohom - naša modlitba. Rozpráva-
me toho neraz veľmi veľa a aj bez pre-
stania a zabúdame počúvať. Nejako 
sme sa „vcítili“ do slov apoštola Pavla 
Solúnčanom: „Bez prestania sa mod-
lite!“ (1Sol 5, 17). Lenže naša reč nie 
je modlitbou. Neraz je iba bezduchým 
opakovaním textov, zbierkou ponôs 
a sťažností či prosieb. Hovoríme veľa, 
a predsa sa modlíme málo.

To, čo potrebujeme, je modlitba 
s vierou, živá modlitba, ktorá vychá-

dza z Ježišových slov: „Keď sa modlí-
te, nehovorte veľa ako pohania. Myslia 
si, že budú vypočutí pre svoju mno-
hovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď 
váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako 
by ste ho prosili“ (Mt 6,7-9). 

Vo viere prijať Boha za milujú-
ceho Otca, vo viere prijímať jeho 
slová a rady do svojho života, vo viere 
s ním žiť bez prestania - to všetko 
predznamenáva neustálu modlitbu 
- dialóg medzi Otcom a dieťaťom, 
medzi Stvoriteľom a stvoreným, me-
dzi Dokonalým a zdokonaľujúcim 
sa. Potom aj opakovanie textov ako 
modlitba bude neustálym, a predsa 
nie mnohovravným, lebo bude vy-
chádzať z plnosti srdca, ktoré velebí 
Boha, lebo zhliadol na poníženosť 
svojho služobníka. 

slovo  Časopis Grécko kato líckej cirkvi  
Vydáva Gréc ko  katolíc ke bis kup stvo a Petra, n. o.  
Cirkevné schválenie: GBU Prešov, č.j. 3317/99.  
Šéfre daktor: ThLic. Juraj Gra doš   Cenzor: Anton 
Moj žiš  Re dak tori: Mgr. Drahomíra Kolesárová, 
ThLic. Radko Blichár  Jazyková úpra va: PhDr. Ad-
riana Mato ľáková  Adresa redak cie: SLO VO, Hlav-
ná 1, P. O. Box 204, 080 01 Pre šov, tel.: 051-7562 668, 
fax: 051-7562 667, e-mail: slovogrk@grec kokat.
sk, web strán   ka: http://slovo.grkatpo.sk/  Tlač 
a distribúcia: Vydavateľstvo Michala Vaška, Pre šov 

 Číslo účtu: 400 180 6151/7500, SWIFT KÓD: CEKO 
SK BX, specif. symbol: 2007  Redak cia si vyhra dzuje 
právo na úpravu prís pev  kov. Nevy žia dané ruko pi sy a fo-
to grafie nevra cia me. Ne  oz  načené snímky po chá dzajú 
od auto ra člán ku.  ISSN 1335-7492 

Snímky z titulnej strany: Hlavná snímka: Mod-
liaca sa žena (A. Mesároš); Ďalšie snímky: F. Suarez 
(P. Kačur);  P. M. Hnilica, SJ (archív redakcie); Vilnius 
(F. Dancák).

Slovo do života: Dialóg 3

Správy z kresťanského sveta 4
Správy z domova 5-7

Rozhovor: Boh stále k dispozícii 8
Modlitba 9
Dýchanie Ducha 10-11
O tele a duši 12
Synovia Rebeky 13
Zomrel biskup P. M. Hnilica, SJ 14
Liturgický kalendár 15
Spevácke rely 16
Detská stránka 17
Pútnické miesta sveta: Vilnius 20

úvodník šéfredaktora vyberáme z obsahu

November 2006
 Aby sa všade vo svete skončili 

všetky formy terorizmu.
 Aby sa úsilím veriacich spolu so 

živými silami spoločnosti prelomi-
li nové a staré putá, ktoré bránia 
rozvoju afrického kontinentu.

 Na dušičky spomínajme, z očistca 
im pomáhajme. Zvlášť im pomá-
hajme v mesiaci novembri získa-
vaním úplných odpustkov. 

úmysly apoštolátu modlitby

Život Život Benedikta Benedikta XVI.XVI.

Keď kardinál Ratzinger nastúpil 
do vedenia kongregácie, vo svete 

mala veľký vplyv marxistická ideoló-
gia. V Latinskej Amerike zachytila 
niektorých kňazov i teológov, ktorí 
v nej videli nástroj pre oslobodenie 
chudobných od útlaku boháčov. Spra-
vodlivosť sa mala dosiahnuť triednym 
bojom podporo va ným aj patrične 
zameranou teológiou s marxistickým 
chápaním Biblie. Teológia v službe 
takéhoto boja za spravodlivosť sa na-
zývala „teológia oslobodenia“.

Dňa 3. septembra 1984 vydala 
kongregácia Inštrukciu o niektorých 
aspektoch „teológie oslobodenia“. 
Inštrukcia rozoberá celý problém a 
vysvetľuje, že niektoré zásady teo-
lógie oslobodenia sa nedajú zlúčiť s 
kresťanstvom. V zá vere inštrukcia 
poukazuje na historickú skúsenosť, 
že triednym bojom a revo lučným 
násilím sa iba jedna nespravodlivosť 
nahrádza druhou.

Predstavitelia marxistických reži-
mov sa týmto textom cítili dotknutí 
a rozličným spôsobom protestovali 
proti kardinálovi Ratzingerovi. Ba 
aj niektorí kuriálni hodnostári na-
značovali pápežovi, že jeho hlavný 
teológ sa vyjadril „nediplomaticky“. 
Pápež istotne nemal záujem o kom-
plikovanie vzťahov s komunistickými 
vládami, ale keďže okrem histórie 
poznal marxistické „oslobodenie“ aj 
z vlastnej skúsenosti, ponechal v tejto 
veci kardinálovi slobodu.

Poldruha roka po vydaní spome-
nutej inštrukcie o niektorých aspek-
toch teológie oslobodenia vydala 
kongregácia doplňujúcu Inštrukciu 
o kresťanskej slobode a oslobodení. 
Motto tejto inštrukcie znie „Pravda 
nás oslobodí“.

Dá sa povedať, že takmer všetky 
dokumenty kongregácie sa dotýkali 
slobody myslenia a chcenia.

Istý kritický životopisec nového pá-
peža sa vyjadril, že zoznam dokumen-
tov vieroučnej kongregácie za posled-
ných 23 rokov je zoznamom hriechov 
kardinála Ratzingera. Azda najväčších 
kritikov mal medzi spolurodákmi. 
Mnohí nemeckí katolíci, vrátane 
teológov, vyhlasovali, že už nie sú 
deťmi, ale dospelými kresťanmi, ktorí 
nepotrebujú nad sebou dozorcov. Pre 
vonkajšieho pozorovateľa však títo 
kresťania, ktorí túžili po bezhraničnej 
slobode, pripomínali skôr sebavedo-
mých tínedžerov, ktorí nestrpia, aby 
niekto usmerňoval ich náhľady alebo 
obmedzoval ich chúťky.

Medzi dokumentmi Kongregácie 
pre náuku viery počas jej vedenia 
kardinálom Ratzingerom zaujímalo 
osobitné miesto vyhlásenie Dominus 
Jesus (Pán Ježiš). Toto vyhlásenie 
reagovalo na šíriaci sa náboženský 
relativizmus, podľa ktorého nijaké 
náboženstvo nemá plnú pravdu o 
Bohu, a preto treba všetky rovnako 
rešpektovať. Tak je možný medziná-
boženský dialóg.

 Toto je znak kresťanstva - ako-
koľvek mnoho sa človek lopotí 
a akokoľvek mnoho spravodlivostí 
uskutoční, cíti, že neurobil nič, 
a v pôste hovorí: „Toto nie je pôst“ 
a v modlitbe: „Toto je nie modlitba“ 
a vo vytrvalosti v modlitbe: „Ne-
preukázal som nijakú vytrvalosť, ja 
len práve začínam cvičiť a namáhať 
sa“ a aj keď je spravodlivý pred 
Bohom, mal by povedať: „Nie som 
spravodlivý, nie ja, nenamáham sa, 
ale len začínam, každý deň“ (Svätý 
Macarius Veľký).

myšlienky slávnych

Vernosť pravde
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Máme doma škatuľu, 
v ktorej sú rôzne 
lieky. Poznáte to. 

Pre prípad, že by niekomu prišlo zle alebo ho začal bolieť 
zub, štípať oči, tiecť mu z nosa, alebo keby sa niekomu 
z rodiny zvýšila teplota. Je tam aj niečo na prevenciu. 
V prešovskej nemocnici som si napríklad všimol tabule, na 
ktorých je znázornený prst na ústach a nápis: Ticho lieči. 
Áno, aj to je liek. 

Vedel by som si však predstaviť aj inú tabuľu, na ktorej by 
boli znázornené dve alebo aj viac postáv, a pod nimi nápis: 
Rozhovor lieči. Aj to je liek. Mať sa s kým porozprávať. 
Koľkokrát som počul slová: Mám veľa bolestí a ťažkostí, ale 
najviac ma bolí a trápi samota, opustenosť. Je skutočnou 
tragédiou nemať človeka, s ktorým sa môžem porozprávať 
a sprostredkovať mu svoje myšlienky, predstavy, zámery, 
túžby, nádeje, ale aj starosti, trápenia či obavy. Človeka, 
ktorému môžem dôverovať, ktorý mi dáva možnosť bytost-
ne zakúsiť, že nie som sám. Platí to o to skôr, keď vieme, 
že komunikovať znamená milovať. Láska je veľmi dôležitý 
rozmer každého dialógu medzi ľuďmi, ale aj komunikácie 
človeka s Bohom. 

Čo myslíte, prečo Boh stvoril vesmír, našu Zem a na nej 
človeka ako svoj obraz? Z lásky. Veď Boh je Láska, a tá sa 
chce darovať, chce komunikovať. Boh sa z lásky rozhodol 
stvoriť človeka na svoj obraz, aby mal partnera na dialóg. 

Človek je teda povolaný viesť dialóg s Bohom. Je úžas-
né mať možnosť takéhoto exkluzívnemu dialógu. Viete si 
ho predstaviť bez lásky? To, že s nami Boh stále hovorí, 
je neklamným znakom, že nás miluje, že nie sme sami. 
Z našej strany je každý náš hriech neprijatím tejto lásky. 
Je porušením Božieho plánu s človekom. Tým plánom je 
láska. Hriech je vždy poškodením lásky. 

A viete si predstaviť medziľudský dialóg bez lásky? Je to 
ešte dialóg? Nezahŕňa v sebe už samotný pojem dialóg ro-
vinu lásky? Nestáva sa komunikácia bez lásky iba odovzdá-
vaním informácií alebo pokynov, ale nie dialógom? Sme 
však povolaní k láske, ktorá sa v medziľudských vzťahoch 
chce veľmi viditeľne prejaviť práve v dialógu. Nejde iba 
o úctu k partnerovi rozhovoru a o jeho rešpektovanie, ale 
ešte o čosi viac, čo je vynikajúco vyjadrené v Božom slove: 
„Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína 
sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, neroz-
čuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje 
sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko 
vydrží“ (1Kor 13,4-7). Cítite, že je to nádherný návod na 
plnohodnotný život založený na komunikácii, pri ktorej 
v tom druhom vidím Ježiša Krista? 

Ďalšou nespochybniteľnou rovinou dialógu je pravda. 
„Ale vaša reč nech je «áno - áno», «nie - nie». Čo je navyše, 
pochádza od Zlého“ (Mt 5,37). Pravda v dialógu však nie je 
iba jednoduchý súhlas našich slov so skutočnosťou. Opäť 
je to niečo viac. Ježiš nám to ohlasuje takto: „Ak ostanete 

v mojom slove, budete naozaj 
mojimi učeníkmi, poznáte 
pravdu a pravda vás vyslobodí“ 

(Jn 8,31-32). Skutočne oslobodzujúca je pravda postavená 
na Božom slove. Bez tohto základu sa môže zvrhnúť iba 
na ľudské predstavy, veľakrát pomýlené a dehonestujúce 
človeka a jeho život. Len si predstavme napríklad výchovu 
detí alebo manželský vzťah... 

„Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste ve-
deli, ako máte každému odpovedať“ (Kol 4,6). To sme už 
v ďalšej rovine. Sv. apoštol Pavol nás pozýva k tomu, aby 
naša reč bola srdečná, láskavá, mala svoju chuť, teda určitú 
originálnu atmosféru a aby bola v tomto zmysle rozhodná. 
Hlavne však, aby bola vždy odpoveďou pre toho, s kým sa 
rozprávame. Správnou odpoveďou. Aby bola prínosom. 
Ináč sa stane iba „mlátením prázdnej slamy“. Aj preto je 
potrebné byť zžitý s Božím slovom. 

Aby vznikla dôvera medzi nami a iným človekom, musí 
byť u nás vysoko vyvinutá sociabilita, teda schopnosť zblížiť 
sa, v tom najlepšom význame slova, s človekom, ktorý je na-
ším partnerom v dialógu. To potom spôsobuje, že oficiálny 
kontakt cudzích ľudí sa mení na kontakt blízkych, ktorí si 
navzájom rozumejú a sú jeden pre druhého obohatením, 
požehnaním.  

Každý dialóg je príležitosťou aj k empatii, to znamená 
príležitosťou vcítiť sa úprimne a konkrétne do situácie 
blížneho. Toto je preveľmi dôležité. 

Pri vedení dialógu je potrebné udržiavať zrakový kon-
takt, hovoriť príjemným hlasom a pokojne. Nezvyšovať tón 
reči. Hovorme zrozumiteľne. Dôležité je aj tempo, ktoré má 
byť plynulé a má mať svoj rytmus. Neskáčme si do reči. Keď 
dostaneme otázku, je múdre ostať chvíľu ticho. Vzbudíme 
tým nielen väčší záujem o našu odpoveď, ale pýtajúcemu 
sa dáme najavo, že jeho otázka je pre nás dôležitá a zau-
jímavá. Nikdy neponižujme druhého, naopak, dajme mu 
vyniknúť. Nehovorme veľa o sebe, ale skôr majme úprimný 
záujem o človeka, s ktorým hovoríme. Dajme mu možnosť 
hovoriť. 

Viete, na čo v dialógu často zabúdame? Že jeho ne-
odmysliteľnou súčasťou je nielen rozprávanie, ale aj po-
čúvanie. Aj v dialógu s Bohom, aj v dialógu s človekom. 
Ináč je to monológ, prejav egoizmu a znak neschopnosti 
viesť dialóg. V ňom predsa musím počúvať aj argumenty 
a obsah reči môjho partnera, pretože si ho vážim a záleží 
mi na ňom. Krásnym príkladom počúvania bol Ján Pavol 
II. Potvrdí to každý, kto sa s ním osobne stretol a mohol 
s ním čo i len chvíľku hovoriť. V tej chvíli preňho priam 
neexistoval nikto iný, iba ten, s kým sa rozprával. 

Zo škatule s liekmi sme dnes vybrali dialóg – rozhovor. 
Majme tento liek stále poruke, lebo v dnešnej dobe sme 
často chorí práve na nedostatok vzájomného dialógu. Ne-
chceme sa rozprávať alebo azda nemáme čas? Ak v duchov-
nom živote, v manželstve, v rodine, v práci a v mnohých 
iných medziľudských vzťahoch chýba dialóg, ako sme si ho 
naznačili, potom sa život začína meniť na živorenie. Ježiš 
však prišiel, aby sme mali život, a to v hojnosti (porov.: Jn 
10,10). Buďme presvedčení, že dialóg je liekom na šťastný 
a kvalitný život alebo, lepšie povedané, je prevenciou pred 
nešťastným a nekvalitným životom. 

ĽUBOMÍR PETRÍK
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ZRANITEĽNOSŤ KRESŤANOV 
V PAKISTANE

Polícia vo Faisalabáde zatkla kato-
lícky manželský pár za spálenie nie-
koľkých strán z koránu. Podľa miest-
nych zdrojov dvaja starší kresťania, 
analfabeti, pálili papier a nevedomky 
hodili do ohňa aj stránky z koránu. 
Obvinil ich z toho sused, ktorý sa už 
dlhšie neúspešne snažil odkúpiť ich 
dom. Ako pre agentúru AsiaNews 
ďalej objasnil miestny kňaz páter Yo-
usaf, dom okamžite obkľúčil dav viac 
ako 500 moslimov a iba vyjednávanie 
zachránilo dvojicu pred zlynčovaním. 
„Takéto incidenty dokazujú, akí sú 
kresťania v moslimskom Pakistane 
zraniteľní,“ konštatoval v reakcii na 
zatknutie manželov faisalabádsky 
biskup Joseph Coutts.

V ostatnom čase sa postup po-
lície sprísňuje a hrdelný trest hrozí 
už aj tým, čo sú z rúhania obvinení 
falošne.

TK KBS, RV te; pz

BRITSKÍ BISKUPI ŽIADAJÚ 
STIAHNUTIE NÁVRHU 
ZÁKONA O MIMOMANŽEL
SKOM SPOLUŽITÍ

Katolícki biskupi Anglicka a Wa-
lesu naliehavo žiadajú britskú vládu, 
aby stiahla návrh zákona, ktorý by 
mal priznať práva zosobášených 
párov aj ľuďom žijúcim spolu mimo 
manželstva. Upozornili, že návrh 
vážne ohrozuje inštitút manželstva, 
a vláde jasne dali na vedomie, že by 
mala radšej hľadať spôsoby na jeho 
posilnenie. 

TK KBS, RV te; pz

KRESŤANIA V JERUZALEME 
ŽIADAJÚ DEFINITÍVNU 
DOHODU O STATUSE MESTA

Predstavitelia kresťanských cirkví 
v Jeruzaleme žiadajú medzinárodnú 
a medzináboženskú dohodu o statuse 
tohto mesta. V spoločnom vyhlá-
sení, ktoré podpísali patriarchovia 
a ďalší zástupcovia 13 kresťanských 
spoločenstiev 29. septembra, upozor-
ňujú, že „prístup veriacich pútnikov 
a cirkevného personálu do Jeruzale-
ma je čoraz ťažší“. Ich rozhodnutie 
prehovoriť vychádza z rastúcich 
tendencií svetských politických au-
torít jednostranne rozhodnúť o osude 
mesta. Miestna tlač hovorí, napríklad, 
o postavení múru medzi kresťanskou 
a moslimskou časťou. 

Vyhlásenie ponúka dve hlavné 
riešenia: „mesto Jeruzalem môže ostať 

nosti na pomoc strateným Židom 
Michael Freund označil ich návrat 
za „prelomovú udalosť“ a zdôraznil, 
že stratený izraelský kmeň príde do 
vlasti po celých 2700 rokoch. Pre-
sídlenie oznámila izraelská vláda. 
Ide o pomerne citlivú udalosť, a to aj 
na diplomatickej úrovni. Izrael totiž 
poslal do Indie svojich rabínov, ktorí 
zabezpečili konverziu presťahovalcov. 
Kmeň má v súčasnosti približne 7000 
členov, z toho 1000 už žije v Gaze. 
V Indii osídľuje dva hornaté severo-
západné štáty – prevažne kresťanský 
Mizoram a Manipur s hinduistickou 
väčšinou. Členovia kmeňa konver-
tovali na začiatku 20. storočia na 
kresťanstvo.

TK KBS, RV te; pz

BENEDIKT XVI. POZDRAVIL 
ÚČASTNÍKOV ZASADNUTIA 
RADY EURÓPSKYCH BISKUP
SKÝCH KONFERENCIÍ

V Sankt-Peterburgu sa 4. októbra 
2006 začalo plenárne zasadnutie Rady 
európskych biskupských konferencií, 
na ktorom má svoje zastúpenie aj Slo-
vensko. Základnou témou stretnutia 
je situácia Katolíckej cirkvi v Rusku 
a ekumenizmus. Účastníkov stretnu-
tia pozdravil aj pápež Benedikt XVI. 
prostredníctvom listu vatikánskeho 
štátneho sekretára kardinála Tarcisia 
Bertoneho, adresovaného predsedovi 
Rady európskych biskupských kon-
ferencií Mons. Amédeéovi Grabovi. 
Vyjadruje v ňom presvedčenie, že 
závery zasadnutia prispejú k bratskej 
spolupráci medzi Katolíckou cirkvou 
a ostatnými kresťanskými nábožen-
stvami a k posilneniu európskeho 
spoločenstva v mene skutočného 
humanizmu a posolstva pravého 
a trvalého pokoja, ktorý môže priniesť 
iba Kristus.

TK KBS, RV dj; pz

BENEDIKT XVI. PRIJAL OD
STÚPENIE ČESKÉHO GRÉC
KOKATOLÍCKEHO BISKUPA 
JÁNA KOČIŠA

7.októbra 2006 Benedikt XVI. pri-
jal odstúpe-
nie pomoc-
ného biskupa 
apoštolského 
exarchátu pre 
českých kato-
líkov byzant-
ského obradu 
Jána Kočiša.

RV-te-;jk

zjednotené, ale moc nad ním v tom 
prípade musia rovnakým dielom vy-
konávať Izraelčania aj Palestínčania; 

alebo môže byť Jeruzalem rozdelený 
na dva suverénne dištrikty, ak takú 
túžbu prejavia tí, čo tam žijú, aby sa 
týmto spôsobom dosiahla pravá jed-
nota sŕdc v dvoch častiach mesta.“ 

TK KBS, RV te; pz

KARDINÁL DZIWISZ 
NAPÍSAL KNIHU O PÁPEŽOVI 
JÁNOVI PAVLOVI II.

Život s Karolom: spomienky osob-
ného tajomníka Jána Pavla II. – taký 
je názov knihy, ktorá by mala vyjsť vo 
Vatikánskom knižnom nakladateľstve 
v priebehu budúceho roka. Jej auto-
rom je súčasný arcibiskup Krakova 
kardinál Stanislaw Dziwisz, ktorý 
svoje svedectvo dal na papier v spo-
lupráci s novinárom a spisovateľom 
Gian Francom Svidercoschim.

RV-dj-;jk

BEZPRECEDENTNÉ 
UTRPENIE V GAZE

Posledné tri mesiace izolácie pri-
niesli ľuďom v pásme Gazy veľké 
utrpenie, o ktorom sa málo hovorí. 
Nezamestnanosť dosiahla 40 percent 
a až 79 percent rodín žije v chudobe. 
Ako ďalej uvádza Svetová banka, 
hospodársky úpadok tejto časti Izra-
ela je bezprecedentný. Spôsobuje ho 
izolácia, lebo Izrael po júnovej vražde 
dvoch svojich vojakov uzavrel hra-
ničné priechody. Izraelské nálety na 
severe krajiny neutíchajú a za ostatné 
tri mesiace si už vyžiadali viac ako 260 
mŕtvych a 1200 zranených.

RV-te-;jk

DO IZRAELA SA PO 2700 
ROKOCH VRACIA STRATENÝ 
KMEŇ

Na západnom pobreží Jordánu sa 
chystá usídliť skupina ľudí zo seve-
rovýchodnej Indie, považovaná za 
potomkov jedného z desiatich stra-
tených biblických kmeňov. Vyše 200 
ľudí patrí podľa výskumu izraelských 
vedcov ku kmeňu Bnei Menashe, 
ktorý sa stratil po exode zo zasľúbenej 
zeme. Zakladateľ izraelskej Spoloč-

správy z kresťanského sveta
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v úvodnom príhovore a povzbudil 
kňazov k autentickému prežívaniu 
svojho kňazstva a tým k eliminácii 
kňazských kríz.

Nosnou témou náukovej časti bolo 
uvedenie prvej časti nového prekladu 
Malého trebníka do pastoračnej praxe. 
Po objasnení okolností vzniku tohto 
diela sa o. Igor Suchý v prednáške ve-
noval teológii sviatosti krstu. V ďalšej 
časti členovia liturgickej komisie (D. 
Zorvan, M. Mojžiš, M. Gajdoš a V. 
Varga) pomocou vizuálnej techniky 
predstavili novú liturgickú knihu pre 
vysluhovanie sviatostí a odpovedali 
na konkrétne otázky z pléna. Týmto 
spôsobom prakticky aplikovali rub-
riky trebníka do budúcej pastoračnej 
praxe.

Stretnutie kňazov obohatili svojimi 
príhovormi Prof. José Noriega, vice-
rektor Inštitútu pre rodinu v Ríme, 
a riaditeľ Rádia Lumen Juraj Spuchľák. 
Na záver si kňazi vypočuli referát 
o majetkových pomeroch v exarcháte, 
ktorý predniesol kancelár úradu Cyril 
Jančišin st. Spoločná modlitba ukon-
čila toto plodné stretnutie v nádeji na 
zjednotenie úsilia pri budovaní miest-
nej cirkvi – Košického exarchátu.

Michal Hospodár

ODHALENIE A POSVÄTENIE 
BUSTY V ČEMERNOM

Združenie šíriace kresťanskú kul-
túru vo Vranove nad Topľou – Čemer-
nom a miestny Gréckokatolícky farský 
úrad zorganizovali v dňoch 23. a 24. 
septembra III. ročník medzinárodné-
ho festivalu duchovnej piesne Boh je 
Láska, ktorý bol spojený s odhalením 
a posvätením busty blahoslaveného 
prešovského biskupa - mučeníka 
Pavla Petra Gojdiča, OSBM.

Program podujatia sa začal v sobo-
tu večer koncertom domáceho Zboru 
blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča 
z Čemerného a Katedrálneho zboru 
sv. Jána Krstiteľa z Prešova. V nede-
ľu dopoludnia koncert pokračoval 
vystúpením Katedrálneho zboru sv. 
Cyrila a Metoda z Košíc, bohoslovec-
kého Zboru sv. Romana Sladkopevca 
z Prešova a dvoch zahraničných zbo-
rov – Chlapčenského zboru experi-
mentálnej sekcie Národnej hudobnej 
akadémie P. I. Čajkovského z Kyjeva 
a Cirkevného zboru pri Chráme sv. 
Anny z Varšavy.

Po koncerte vladyka Ján Babjak, SJ, 
slávil vo farskom Chráme Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky archijerjeskú 
svätú liturgiu. Po svätej liturgii odhalil 

PRVÝ KONGRES 
SPOLOČNOSTI 
PRE VÝCHODNÚ LITURGIU

V dňoch 23.-28. júla 2006 sa v Col-
legium Orientale v Eichstätte v Ne-
mecku uskutočnil prvý medzinárodný 

kongres Spoločnosti pre východnú 
liturgiu. Zúčastnilo sa na ňom 46 ka-
tolíckych i pravoslávnych odborníkov 
na východnú liturgiu z celého sveta. 
Počas prednášok a seminárov bola vý-
chodná liturgia predstavená z pohľadu 
histórie, teológie a pastorálnej teológie. 
Cenným prínosom bolo prehĺbenie 
osobných kontaktov medzi účastníkmi 
kongresu počas neformálnych diskusií. 
Iniciátorom vytvorenia Spoločnosti 
pre východnú liturgiu je Prof. R. F. Taft, 
SJ, a niektorí jeho žiaci. Ďalší kongres 
je plánovaný o dva roky v Ríme.

Marcel Mojzeš

OSLÁVENCI V RODISKU
V sobotu 16. septembra zavítal do 

svojej rodnej obce Stročín synkel pre 
Rusínov Prešovskej eparchie o Peter 
Pavel Haľko, OSBM. Spolu so svojou 
rodinou i rodákmi oslávil okrúhle 
životné jubileá viacerých rodinných 
príslušníkov, žijúcich na Slovensku 
i v zahraničí.

Svätou liturgiou v Chráme Zosnu-
tia Presvätej Bohorodičky ďakovali 
Bohu za všetky dobrodenia, ktorými 
obdaroval celú rodinu. Na slávnosti sa 
zúčastnil aj svidnícky protopresbyter 
o.Marek Pulščák, miestny správca 
farnosti o. Mikuláš Tatár a o. Marek 
Kolesár. Svätú liturgiu sprevádzali 
ňagovskí speváci a mládežnícky zbor 
z miestnej farnosti.

Milá slávnosť pokračovala v prí-
jemnej a radostnej atmosfére sláv-
nostným obedom.

-dk-

KŇAZSKÝ DEŇ V KOŠICIACH
Modlitbou liturgie hodín otvoril 

25. septembra v exarchátnej reziden-
cii vladyka Milan Chautur kňazský 
deň pre všetkých kňazov Košického 
apoštolského exarchátu. „Dali sme 
slobodné ÁNO Bohu, a tým na nás 
padá celá zodpovednosť,“ uviedol 

a posvätil bustu blahoslaveného bis-
kupa P. P. Gojdiča, OSBM. Autorom 
tohto diela, umiestnenom na monu-
mentálnom podstavci na námestí, 
ktoré je pomenované po biskupovi 
Gojdičovi, je akademický sochár Ján 
Leško.

Na slávnosti sa zúčastnil aj primá-
tor mesta Vranov nad Topľou Tomáš 
Lešo a pozdravný list prezidenta SR 
Ivana Gašparoviča prečítal riaditeľ 
Regionálneho pracoviska Kancelárie 
prezidenta SR v Košiciach Oto Sabo.

Ľubomír Petrík

VEČNÉ SĽUBY 
SESTIER BAZILIÁNOK

Dve rehoľné sestry Rádu sv. Bazila 
Veľkého zložili večné sľuby čistoty, 
chudoby a poslušnosti. Sestra Tadea 
Pompová, OSBM, pochádzajúca 
z obce Jakubany v okrese Stará Ľu-
bovňa, dňa 23. septembra v kláštornej 
Kaplnke sv. Makríny v Prešove do 
rúk protoihumena otcov baziliánov 
Vladimíra Juraja Sedláčka, OSBM. 
Sestra Maximiliána Mergeščíková, 
OSBM, pochádzajúca zo Svidníka, 
dňa 7. októbra vo farskom Chráme 
Božej Múdrosti vo Svidníku do rúk 
prešovského eparchu Jána Babjaka, 
SJ, ktorý predsedal slávnostnej archi-
jerejskej svätej liturgii. Obrad zloženia 
večných sľubov má svoje miesto vo 
svätej liturgii po tropároch, teda po 
menlivých častiach pred proklamá-
ciou Božieho slova.

Homíliu vo Svidníku predniesol 
riaditeľ Gréckokatolíckeho biskupské-
ho úradu v Prešove Ľubomír Petrík. 

Na konci slávnosti sa prihovoril 
vladyka. Zdôraznil to najdôležitejšie 
povolanie – povolanie lásky. Sestre 
Maximiliáne zaželal veľa radosti 
v nasledovaní Ježiša Krista na ceste 
zasväteného života. Provinciálna 
predstavená sestra Jozefa Šimová, 
OSBM, poďakovala na záver otcovi 
biskupovi, všetkým prítomným kňa-
zom, rehoľným sestrám a zúčastne-
ným veriacim.

Eucharistickú slávnosť nádherným 
spevom sprevádzal miestny Grécko-
katolícky miešaný chrámový zbor 
Presvätej Bohorodičky pod vedením 
p. Anny Loziňákovej.

ISPB

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 
V RAKOVCI NAD ONDAVOU

Odpustová slávnosť k cti Presvätej 
Bohorodičky Ochrankyne, ktorej 
sviatok sa slávi 1. októbra, sa konala 

správy z domova
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v nedeľu v Rakovci nad Ondavou. 
Od utorka 26. septembra prebiehala 
denne duchovná obnova. Na večernej 
sv. liturgii sa striedali kňazi, ktorí sa 
prihovárali veriacim na tému o rodi-
ne. Vo štvrtok predniesol prednášku 
biskup Milan Chautur o príprave na 
manželstvo, ktorá sa dotýka nielen 
mladého človeka, ale aj jeho rodičov. 
V piatok bola po sv. liturgiu krížová 
cesta na priestranstve pri chráme, pri 
ktorej sme sa modlili za naše rodi-
ny. V sobotu rozprával o. Miroslav 
Labač o úlohe starých ľudí v rodine. 
Sv. liturgia bola spojená s večierňou. 
Bohatý duchovný program v nedeľu 
vyvrcholil slávnostnou sv. liturgiou 
za hojnej účasti veriacich z Rakovca 
a z blízkeho okolia. O rodine ako 
o mieste, kde sa žije a hlása evanje-
lium, hovoril v homílii o. Jozef Ma-
tejovský . Odpustová slávnosť bola 
zakončená myrovaním a slávnostným 
sprievodom okolo chrámu.

Milan Mojžiš

PIESŇOU CHCEM BOŽIE 
MENO OSLÁVIŤ  VEĽATY 
24.9.2006

Je posledné nedeľné slnkom zaliate 
popoludnie a veľatskou dolinou sa 
rozlieha spev sakrálnych skladieb 
v podaní mládežníckych zborov 
z Nižného Žipova, Breziny, Vojčíc, 
gréckokatolíckeho zboru Rozmaring 
Rudabányácska z Maďarska a chrá-
mového Zboru sv. archanjela Michala 
pri gréckokatolíckom Chráme Nane-
bovstúpenia Presvätej Bohorodičky 
v Trebišove.

Ekumenickú prehliadku nábo-
ženských piesní vo Veľatoch pod 
názvom Chválu vzdajme zorganizo-
valo Regionálne osvetové stredisko 
Trebišov v spolupráci s obcou Veľaty 
a gréckokatolíckou Farnosťou Naro-
denia Presvätej Bohorodičky už po 
druhýkrát.

V úvode privítal prítomných 
správca domovskej farnosti. Starosta 
obce Prof. MVDr. Mikuláš Leukut, 
DrSc., vo svojom príhovore vyzdvi-
hol skutočnosť, že práve ich obec si 

trúfla zorganizovať takúto prehliadku 
a spojiť veriacich do jednej spoločnej 
myšlienky . 

Program otvorili mladí z Breziny 
, po nich jemnými hlasmi zaspievali 
deti z Nižného Žipova a mládežníci 
z Vojčíc, ktorí osviežili svoje vystúpe-
nie gitarovým sprievodom. Hosťom 
prehliadky bol ženský gréckokatolíc-
ky zbor Rozmaring z Maďarska a mu-
síme oceniť, že spievali v slovenskom 
jazyku, ba aj po vystúpení sa dohovo-
rili celkom peknou slovenčinou.

Prehliadka vyvrcholila vystúpe-
ním gréckokatolíckeho Zboru sv. 
archanjela Michala z Trebišova. Pod 
vedením dirigentky Izabely Bulinskej 
zazneli skladby Aliluja, Sláva otcu 
i synu, Svjať, Tebe pojem, Budy imja 
hospodne od autora D. Bortňanského, 
Otče náš od autora M. Verbického. Na 
záver vystúpenia sa chrámom nieslo 
mohutné Sotvori, Hospodi a za spolu-
účasti všetkých prítomných Mnohaja 
i blahaja lita. Z vďaky za pekný zážitok 
obec venovala jednotlivým vedúcim 
zborov knihu o obci Veľaty.

Oľga Albrechtová

PAMÄTNÁ TABUĽA 
VLADYKU JOZEFA GAGANCA 
V MAĎARSKU

V prihraničnom meste Sátoralja-
újhely sa 27.septembra 2006 konala 
slávnosť, pri ktorej bola odkrytá pa-
mätná tabuľa druhému prešovskému 
biskupovi Jozefovi Gagancovi (1843-
1875). Vladyka Gaganec sa narodil 
10.apríla.1793 vo Vyšnom Tvarožci 
(okr.Bardejov), od r. 1805 do r. 1807 
študoval na gymnáziu piaristického 
kláštora v Sátoraljaújhely. Ako kňaz 
pôsobil v Ruských Pekľanoch, rodis-
ku blaženého Pavla Petra Gojdiča. 
Podporoval rusínskych národných 
buditeľov, akým bol kňaz Alexander 
Duchnovič či Adolf Dobriansky, stál 
pri zrode Obščestva sv. Joana Kres-
titeľa (OSJK) a Obščestva sv. Vasilija 
Velikoho. Zriadil študentský internát 
Alumneum v Prešove, bol jedným zo 
spoluzakladateľov Matice slovenskej 
v Martine. Okrem iného sa staral 
o čistotu východného obradu – veľ-
kého duchovného dedičstva. Na jeho 
počesť bola na fasáde piaristického 
gymnázia v Sátoraljaújhely odkrytá 
pamätná tabuľa.

Slávnosť sa začala na poludnie 
v piaristickom chráme sv. liturgiou 
v cirkevnoslovanskom jazyku s časťa-
mi po maďarsky a rusínsky. Prítomní 
boli maďarskí kňazi, rusínski kňazi 

správy z domova

zo Slovenska za OSJK, za Prešovskú 
eparchiu Prof. ThDr. Peter Šturák, 
PhD, zástupcovia za Rusínsku ob-
rodu zo Slovenska, predstavitelia 
rusínskych menšinových samospráv 
v Maďarsku, primátor mesta a iní. 
V prekrásnom chráme v barokovom 
štýle sa ozýval krásny spev veriacich 
z Roškoviec a Ruskej Poruby.

Po sv. liturgii o. Šturák posvätil 
pamätnú tabuľu, ktorá sa nachádza 
pri vchode do gymnázia a prečítal list 
od Mons. Jána Babjaka- prešovského 
biskupa.

Vďaka patrí hlavnému organizá-
torovi a fundátorovi tabule, ktorým 
je riaditeľ Rusínskeho náučného 
inštitútu, predseda Rusínskeho kul-
túrneho obščestva Buditeli, predseda 
rusínskej menšinovej samosprávy XI. 
rajónu v Budapešti Dr. Tibor Mikloš 
Popovič, CSc.

Vladimír Lapihuska

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 
V PREŠOVSKEJ KATEDRÁLE

V gréckokatolíckej prešovskej Ka-
tedrále sv. Jána Krstiteľa sa v nedeľu 
1. októbra uskutočnila odpustová 
slávnosť k Sviatku ochrany Presvätej 
Bohorodičky. Tomuto tajomstvu je za-
svätená farská kaplnka v katedrále.

Hlavným slúžiteľom archijerejskej 
svätej liturgie bol prešovský eparcha 
Ján Babjak, SJ. Homíliu predniesol o. 
Prof. ThDr. Peter Šturák, PhD., pro-
rektor Prešovskej univerzity. Hovoril 
o tajomstve sviatku. „Dnešný svet nás 
nevedie k Bohu. Priam nás od Boha 
odvádza. Mária sa ako dobrá matka 
stále prihovára svetu. Každému šepká: 
,Obráť sa.’“

Na konci slávnosti sa prihovoril aj 
vladyka Ján Babjak, SJ.

Ľubomír Petrík

KERMEŠ NA DOMAŠI
Keď v roku 1966 bola v povodí On-

davy vybudovaná a vodou napustená 
vodná nádrž Veľká Domaša, museli sa 
z tohto teritória vysťahovať aj mnohí 
gréckokatolíci. Jednou z postihnutých 
obcí bola aj rusínska obec Valkov, 
ktorá si 1.októbra 2006, na chrámový 
Sviatok ochrany Presvätej Bohoro-
dičky v rámci odpustovej slávnosti 
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vyššiemu. Ako dôsledok krízy viery 
naznačil vladyka aj neochotu prijímať 
deti do rodinného spoločenstva. 

Po sv. liturgii už tradične prednie-
sol tematickú prednášku o. Marián 
Pacák, CSsR, ktorý vyzdvihol spo-
ločnú modlitbu ako veľký dar pre 
súčasný život v rodinách. V dialógoch 
vladyka Milan reagoval na praktické 
otázky a vypovedané svedectvá o sile 
spoločnej modlitby.

Vďaka za vydarené duchovné 
podujatie patrí aj mladým z farností 
Kráľovce a Košice-Terasa, ktorí slá-
venie sprevádzali spevom. Najbližšia 
fatimská sobota bude v Chráme Svä-
tého Ducha v Michalovciach.

Michal Hospodár/GKAE

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 
V NIŽNOM KOMÁRNIKU

Na začiatku odpustovej slávnosti 
v Nižnom Komárniku v nedeľu 8. 
októbra posvätil prešovský eparcha 
Ján Babjak, SJ, nový drevený kríž 

pred vstupom do miestneho Chrá-
mu Ochrany Presvätej Bohorodičky. 
Požiadal ho o to a zároveň privítal 
správca farnosti Martin Tkačin. Nižný 
Komárnik je filiálkou farnosti Krajná 
Bystrá v Svidníckom protopresby-
teráte.

V homílii počas archijerejskej 
svätej liturgie otec biskup veriacim 
oznámil, že v ten deň ráno zomrel 
biskup Pavol Mária Hnilica, SJ, ktorý 
bol veľkým mariánskym ctiteľom. Ne-
únavne šíril mariánsku úctu a fatim-
ské posolstvo. „Vo východnej cirkvi,“ 
pokračoval vladyka, „neexistuje ikona 
Presvätej Bohorodičky bez Ježiša 
Krista v jej náručí. V tomto ikonogra-
fickom zobrazení je znázornená veľká 
pravda, že cez jej ruky smerujeme 
k nemu do večnosti.“ 

Slávnosť bola zakončená myrova-
ním a liturgickým sprievodom okolo 
chrámu.

Ľubomír Petrík

– kermeša pripomenula 40. výročie 
vysťahovania obce. Valkovskí rodáci 
žijúci dnes v Solivare pri Prešove, kde 
ich bolo premiestnených najviac, ale 
aj z iných kútov východného Sloven-
ska sa zišli osláviť tento veľký sviatok 
do svojho chrámu z r. 1817, ktorého 
interiér prešiel v ostatných týždňoch 
a mesiacoch rekonštrukciou.

Slávnostnú sv. liturgiu slúžil vikár 
Prešovského biskupstva o. Peter Haľ-
ko, OSBM, z Prešova spolu z terajším 
správcom farnosti Lomné o.Jozefom 
Špesom a bývalým správcom farnosti 
o.Jozefom Šoltýsom.

Pred sv. liturgiou hlavný celebrant 
požehnal nové liturgické náčinie. Po 
sv. liturgii, ktorú vikár pre Rusínov 
slúžil v slovenskom jazyku a na ktorej 
bola prednesená slávnostná homília 
o potrebe utiekania sa k našej nebes-
kej Matke, nasledovalo myrovanie, 
sprievod okolo chrámu a panychída 
za všetkých zosnulých odpočívajúcich 
na cintoríne niekdajšej obce Valkov. 
Aj keď je dnes Valkov iba rekreačnou 
oblasťou vodnej nádrže Domaša, du-
chovný život gréckokatolíkov sa konal 
v pôvodnom chráme.

Peter Krajňák ml.

VYHLÁSENIE BISKUPOV 
SLOVENSKA ADRESOVANÉ 
BENEDIKTOVI XVI.

My, biskupi Slovenska, zídení na 
55. plenárnom zasadaní KBS, ktoré sa 
konalo v dňoch 3.-4. októbra 2006 na 
Donovaloch, vyjadrujeme úprimnú 
vďaku Svätému Otcovi Benediktovi 
XVI. za jeho prednášku na univerzite 
v Regensburgu o vzťahu viery a rozu-
mu, o nezlučiteľnosti viery a násilia. 
Vyjadrujeme mu jednoznačnú pod-
poru a sprevádzame ho svojimi mod-
litbami v jeho apoštolskej službe.

biskupi Slovenska (TK KBS; jk)

OKTÓBER PREŽÍVAŤ 
S MÁRIOU

Na októbrovej fatimskej sobote 
v Klokočove sa niekoľko stoviek 
veriacich stretlo v pútnickom areáli 
pri spoločnej modlitbe pod ochra-
nou Matky Božej. Úvodnú modlitbu 
posvätného ruženca viedol o. Marek 
Jeník z farnosti Čižatice za asistencie 
mládeže z piatich farností mesta 
Košice. Archijerejskú liturgiu slávil 
vladyka Milan Chautur, košický 
exarcha, spolu s kňazmi Košického 
protopresbyterátu a okolia. V kázni 
vladyka Milan varoval prítomných 
pred povrchným vzťahom k Naj-

PALESTÍNSKY VEĽVYSLANEC 
NA NÁVŠTEVE 
PREŠOVSKÉHO EPARCHU

Gréckokatolícky biskupský úrad 
v Prešove vo štvrtok 5. októbra nav-
štívil veľvyslanec Palestíny na Sloven-

sku Jeho Excelencia Hafez Al Nimer 
so sprievodom. Prijal ho prešovský 
eparcha Ján Babjak, SJ. Veľvyslanectvo 
Palestíny začalo svoje pôsobenie na 
Slovensku 1. mája tohto roka.

Na svojej ceste po Slovensku pán 
veľvyslanec navštevuje jednotlivé 
vyššie územné celky a v jednotlivých 
sídlach aj cirkevných predstaviteľov. 
„Je to priam moja povinnosť. Som 
tu preto, aby sme hľadali vzájomný 
dialóg. Cítim sa byť veľvyslancom 
Svätej zeme v tejto vašej krajine. Ch-
cem nadväzovať dialóg a spoluprácu 
v rôznych oblastiach. Táto cesta po 
Slovensku je pre mňa tiež príleži-
tosťou stretnúť sa s Palestínčanmi 
bývajúcimi v jednotlivých častiach 
Slovenska a spoznať ich.“

Rozhovor medzi palestínskym 
veľvyslancom a otcom biskupom 
bol naozaj srdečný a veľmi otvorený, 
o čom svedčí aj zápis veľvyslanca 
do kroniky Prešovského biskupstva: 
„V tomto dome bol som v mojom 
dome, medzi svojimi. Cítil som to. 
Ďakujem. Chvála Bohu. Pokoj tejto 
zemi.“ Vladyka Ján povedal, že dnes 
je veľmi potrebný medzináboženský 
dialóg a obaja predstavitelia sa zhodli 
na tom, že ho budú všemožne, podľa 
svojich možností, podporovať. Roz-
hovor sa dotkol aj situácie kresťanov 
na Blízkom východe. História Pa-
lestíny a kresťanská viera majú veľa 
spoločného, povedal veľvyslanec, 
a odvolával sa aj na nedávnu návšte-
vu gréckokatolíckeho melchitského 
patriarchu Gregora III. Lahama na 
Slovensku a zdôraznil, že moslimovia 
a kresťania na Blízkom východe sú 
rovnako Arabmi a aj to ich spája. Od-
súdil terorizmus a konštatoval, že nie 
je v prirodzenosti moslimov útočiť na 
kresťanské chrámy. Podľa veľvyslanca 
nemožno s takýmito činmi súhlasiť.

Ľubomír Petrík

správy z domova
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Nič už nebolo také ako predtým.
Čo považujete za najdôležitejšie 

vo svojom živote?
Boh. Musím povedať, že nič nie je 

v mojom živote dôležitejšie.

Čím je pre vás modlitba? Čo pre 
vás znamená?

Modlitba pre mňa znamená byť 
v prítomnosti Boha.

Ako ju prežívate?
Modlitba - to je potreba mať nieko-

ho, kto je tu špeciálne pre mňa. Keď 
si v jeho spoločnosti, cítiš sa šťastný. 
Keď si zmätený a máš nejaké otázky, 
on ti na ne odpovie. Je to, ako keď je 
niekto stále s tebou. Je to niekto, koho 
máš rád, s kým chceš byť až do konca 
svojho života.

Akú úlohu pri modlitbe zohráva 
Sväté písmo?

Písmo je pre mňa slovom Boha, 
preto ho používam pri modlitbe. 
Keď čítam Písmo, nečítam celé Písmo 
alebo celú kapitolu. Čítam len slová, 
ktoré sa mi prihovárajú, ktoré ma za-
siahnu. Tie potom považujem za slovo 
Boha a pri nich aj zostávam.

Ako to, že modlitba jedného je 
silnejšia ako modlitba druhého?

Je to všetko o nás.
V Liste apoštola Jakuba sa píše, že 

modlitba spravodlivého je silnejšia. 
Modlitba spravodlivého je skutočne 
silnejšia, pretože on žije s Bohom. 
Taký človek vie, čo je dôležité a za čo 
sa má modliť.

Prečo? Je to preto, lebo vie byť 
s Bohom. Vie, ako byť v srdci Boha. 
Ak niekto pozná Božie srdce, dokáže 
o ňom vydávať svedectvo a nájde si 
potom čas na modlitbu a na stretnutie 
sa s Bohom.

Ako vstúpiť do modlitby? Ako 
začať modlitbu?

Ty musíš zo seba urobiť dvere 
a Boh je ten, ktorý vstúpi. Boh je stále 
k dispozícii, aj keď my pred ním často 
dvere zatvárame. Musíme ho nechať 
vstúpiť a byť s ním.

Môže nastať situácia, že sa duch 
modlitby z modlitby vytratí?

Modlitba sa vytratí, keď ma niekto 
alebo niečo vyrušuje, no duch modlit-
by tam stále je. Rušivé momenty môžu 
prichádzať zvonku alebo zvnútra. 
Musíš poznať svojho nepriateľa, musíš 
poznať miesto boja – bojisko, seba sa-
mého. Keď sa veľa modlíš, veľmi dobre 
sa oboznámiš so svojím nepriateľom. 
Potom vieš, ako sa s ním vysporiadať, 
ako sa môžeš vysporiadať s tým, čo ťa 
vyrušuje. Práve tieto rušivé momenty 
sú tvojím nepriateľom.

A svätí sú tí, ktorí zotrvávajú v ko-
munikácii s Bohom.

Rušivé momenty sú „škaredými, 
ohavnými bytiami“, ktoré potrebujú 
liečenie - potrebujú vykúpenie. Tieto 
situácie prichádzajú do našich myslí 
ako rušivé, pretože potrebujú modlit-
bu. Musíme ich zahrnúť do modlitieb 
a dať ich k nohám Boha, byť úprimný 
k sebe samému, k stavu nášho bytia. 
A ony sa stratia. 

Čo prináša modlitba do vášho 
života?

Modlitba je pre mňa všetkým. 
Nemôžem bez nej byť.

Modlitba je ako palivo pre auto. 
Bez paliva auto zastane.

Modlitba je pre mňa zdrojom sily 
– palivom, aby som mohol fungovať.

Je pre mňa nemožné fungovať bez 
modlitby.

za rozhovor ďakuje 
Milan Diheneščík

Mohli by ste nám prezradiť niečo 
o sebe?

Narodil som sa na Filipínach. Keď 
som mal 16 rokov, dostal som dar 
uzdravovať, ale 20 rokov som sa to 
snažil skrývať. Počas týchto rokov 
som skončil chemické inžinierstvo 
a v tejto oblasti som ako inžinier pra-
coval 5 rokov pre jednu firmu. V roku 
1995 som sa presťahoval do Kanady, 
kde som vstúpil do seminára a začal 
som študovať teológiu. V roku 2002 
som bol vysvätený za kňaza.

Kedy ste sa stretli so živým Bo-
hom? Kedy sa vás tak silne dotkol, že 
spôsobil obrat vo vašom živote?

Keď som mal spomínaných 16 
rokov a bol som študentom strednej 
školy, prisnil sa mi sen (neviem, či to 
bol sen, alebo zjavenie). Videl som 
muža s bradou. Povedal mi, aby som 
mu slúžil. Ja som mu odpovedal, že 
nie som pripravený. Nasledujúci deň 
som išiel do chrámu a videl som obraz 
z toho sna. Uvidel som sochu Ježiša 
a pochopil som. Od tej chvíle som sa 
začal modliť, znova som začal chodiť 
do chrámu, navštevovať liturgie. Pís-
mo sa mi stalo životom, doslova ožilo. 

BOHBOH  
stále k dispozíciistále k dispozícii

S
ním

ka: P
eter K

ačur

Jednoduchý a plný pokoja. Tmavšia pokožka vydáva 
svedectvo o národe, z ktorého pochádza, a žiariace oči 
zasa hovoria o Bohu, ktorého nosí vo svojom srdci.
Muž menšej postavy.
Fernando Suarez - kňaz, ktorý sa naplno odovzdal 
Božej láske a jej uzdravujúcim dotykom. Už ako mladík 
prijal od Pána zvláštny dar a dnes ním slúži všetkým, 
ktorí potrebujú uzdravenie.
Na začiatku leta znova navštívil Prešov. Viedol du-
chovné cvičenia pre bohoslovcov a mnohých z Prešo-
va i blízkeho okolia povzbudil svojou prítomnosťou 
a modlitbou.
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Hodina zázrakov, ktorú vám ponúka-
me, je hodinová modlitba rozdelená 

na 12 päťminútových celkov. Viacerým 
ľuďom pomohla oživiť modlitbu, zažiť 
skutočnú Pánovu prítomnosť. Každých 
päť minút je vyplnených intenzívnou 
modlitbou. Medzi jednotlivé päťminú-
tové úseky môžeme vložiť modlitbu 
Otče náš alebo Raduj sa, príp. inú 
krátku modlitbu.
Dôležitý je postoj člove-
ka. Musíš si otvoriť srdce 
a v pokore a očakávaní 
predstúpiť pred Božiu 
tvár. Nájdi si pokojné 
miesto a hodinu času. 
Pri modlitbe ti pomôže 
Božie slovo, zápisník 
a pero.
Chvála – je to úžasná 
modlitba, v ktorej vyzná-
vame autoritu Boha, jeho 
zvrchovanosť. Vyhlasuje-
me, že my sme slabí a On je 
silný. Práve obeta chvály nás 
vťahuje do Božej blízkosti. Túto 
modlitbu môžeme uskutočňovať 
vlastnými slovami alebo textami žalmov, 
alebo inými modlitbami. (5 min.)
Spev Pánovi – Hudba a spev má moc 
otvoriť naše duše na Božie pôsobenie. 
V tejto časti spievaj piesne zamerané na 
Krista. (5 min.)
Duchovný boj – Možno si vo svojom 
živote otvoril dvere svojho srdca niek-
torým negatívnym vplyvom (veštenie, 
povery, rozliční „liečitelia“, sekty). Po-
trebuješ tieto dvere zatvoriť a vzoprieť 
sa ich pôsobeniu. V mene Ježiša Krista 
odmietni všetky tieto útoky a vplyvy 
Zlého a modli sa: Staviam sa teraz pod 
kríž Ježiša Krista a prikrývam sa cennou 
krvou Baránka. Obklopujem sa Kristovým 
svetlom a v mene Ježiša vyhlasujem, že nič 
nemôže zabrániť tomu, aby dielo Pána 
v mojom živote bolo dokončené. (5 min.)
Odovzdanie sa Pánovi – Naše uzdrave-
nie a naplnenie mocou sa začína vtedy, 
keď sa Bohu úplne odovzdáme. Nanovo 
mu povedz svoje áno a On ťa vtiahne do 
svojej lásky. Môžeš sa modliť: Milovaný 
Otče, odovzdávam sa ti dnes celým svojím 
srdcom a dušou. Odovzdávam ti všetko: 

zdravie, rodinu, prácu, úspechy i neúspe-
chy, všetku telesnú i duchovnú bolesť. Po-
tom sa môžeš modliť piesňou, v ktorej sa 
hovorí o podriadení sa Bohu. (5 min.)

Vyliatie Svätého Ducha – Počas Turíc sa 
apoštoli neustále modlili, až kým na nich 
zostúpil Svätý Duch. Aj my zmocnení 
Svätým Duchom môžeme premieňať 
svet. Modli sa Kráľu nebeský alebo vlast-
nými slovami: Príď, Svätý Duchu! Chcem 
byť naplnený tvojou mocou. Vydávam sa 
ti teraz, aby som mohol prijať tvoje posvä-
cujúce dary. Ďakujem ti, že si so mnou, že 
plynieš vo mne i cezo mňa. (5 min.)
Pokánie – Keď sa cítime vinní, scho-
vávame sa. Pokánie má moc opäť nás 
vyzdvihnúť a obnoviť plynutie Božej 
lásky. Dôležité je, aby nebolo formálne, 
ale hlboké.
Milujúci Otče, ľutujem všetky svoje činy, 
ktorými som ťa vedome urazil (konkrétne 
vymenuj). Ľutujem všetko, čím som zranil 
iných ľudí. Odpusť mi! A ja prijímam tvoje 
odpustenie. (5 min.)
Odpustenie – Boh nás pozýva, aby sme 
odpúšťali. Život je príliš krátky a cenný 
na to, aby sme ho premárnili v otroctve 

predstavujemepredstavujeme

neodpustenia. Odpustenie sa začína 
rozhodnutím. Zastav sa pri konkrét-
nych ľuďoch a situáciách. Milujúci Otče, 
prichádzam pred teba s rozhodnutím od-
pustiť každému vo svojom živote, pretože 
ty si odpustil mne. Odpúšťam (tebe - Bohu, 
sebe, rodičom, príbuzným, ostatným...) 
všetko, čím ma zranili. Hoci ešte stále 
cítim hnev a bolesť, rozhodujem sa teraz 
odpustiť človeku, ktorému odpustiť je pre 
mňa najťažšie. (5 min.)
Úvahy nad Písmom – Sväté písmo je 
(zároveň s priamym pôsobením Svätého 
Ducha) jeden z najdôležitejších prostri-
edkov vo vzájomnom vzťahu s Pánom. 
Najprv sa pomodli: Pane, hovor dnes, 
prosím ťa, ku mne cez svoje Slovo. Otvor 

si Božie slovo. Keď ťa niečo zaujme, 
zastav sa pri tom a uvažuj o tom. 

Svoje úvahy si môžeš zapísať. 
(5 min.)

Stíš sa a načúvaj, čo ti 
hovorí Pán – Počas týchto 
okamihov načúvaj Páno-
vi. Toto je najdôležitejší 
úsek celej modlitby. Boh 
netúži počúvať iba tvoje 
slová. Aj On chce jasne 
prehovoriť do tvojho 
života. Čím kvalitnejší 
bude čas modlitby, tým 

viac budeš rozlišovať Boží 
hlas spomedzi ostatných. 

(5 min.)
Príhovory – Toto je čas, keď sa 

môžeš prihovárať za tých, ktorí to 
potrebujú ( za príbuzných, spolupra-

covníkov, priateľov, vodcov, pastierov). 
Pros Boha, aby ti pripomenul, za koho 
sa máš modliť. (5 min.)
Prosby – Tento čas je vyhradený na 
prosby, aby Pán naplnil tvoje potreby. 
Pros za všetky veci, s ktorými sa počas 
dňa stretávaš – miesto na parkovanie, 
priazeň u nadriadených, za vyriešenie 
konkrétnej situácie. Buď v týchto pro-
sbách konkrétny a dôveruj, že to, o čo 
prosíš, aj dostaneš. (5 min.)
Vzdávanie vďaky – V záverečnej päť-
minútovke svojej „zázračnej hodiny“ sa 
obráť k Pánovi a uctievaj ho vzdávaním 
vďaky vlastnými slovami: Ďakujem ti, ne-
beský Otče, za úžasnú milosť tejto hodiny. 
Ďakujem ti, že ma priťahuješ k modlitbe, 
že mi dávaš hlad a smäd po tebe, že lámeš 
vo mne moc starých návykov....
Ďakujem ti za tvoje živé slovo a za 
najväčší dar – tvojho syna Ježiša Krista. 
Amen.

podľa Linda Schubert 
– Hodina zázrakov upravila 

a spracovala Dada Kolesárová

MODLITBA,ktorá môže zmeniť tvoj životktorá môže zmeniť tvoj život
„Ani hodinu si nemohol bdieť?“(Mk 14,37)
Je pre teba pravidelná modlitba problémom?
Touto otázkou sa začína útla knižočka, ktorá ponúka jednoduchý spôsob 
modlitby pre ľudí, ktorí sú nešťastní z nedostatku modlitby a volajú k Pánovi 
o pomoc, lebo už nevedia ako ďalej.
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Iste, toto všetko nie je ničím no-
vým. Vieme, že modlitba je pre 
nás potrebná. Vedieť niečo však 

ešte neznamená, že podľa toho aj ko-
náme. Totiž aj náš nepriateľ, diabol, 
veľmi dobre vie, aká potrebná je mod-
litba pre náš kresťanský život. Preto sa 
všemožne snaží, aby nás odviedol od 
tohto životodarného prameňa nášho 
duchovného života.

K jednému pustovníkovi raz pri-
šiel ktosi s prosbou, aby ho prijal za 
učeníka.

„Čo potrebuješ?“ pýtal sa ho pus-
tovník. Návštevník odpovedal: „Pri-
chádzam kvôli modlitbe, otče.“ Vtedy 
pustovník odpovedal: „Nie je nič 
namáhavejšie ako modlitba.“

Námaha v modlitbe je spojená 
s prekonávaním ťažkostí a prekážok, 
ktoré nás v nej brzdia. Spomenieme 
aspoň tri z nich: problém nájsť si čas 
na modlitbu, sklamanie z vlastného 
duchovného života a sklamanie z ne-
vypočutej modlitby.

ČAS NA MODLITBU
Jedným z najčastejších pokušení, 

ktoré nás odvádza od pravidelnej 
modlitby, je, že si nevieme (resp. ne-

chceme) nájsť čas na modlitbu. Stále 
prichádza niečo dôležitejšie: pracovné 
povinnosti, starostlivosť o rodinu, 
o deti, stretnutia s priateľmi, večer-
né pozeranie televízie...Človek tak 
postupne prestáva duchovne dýchať 
a ešte si to aj dokáže ospravedlniť: 
veď ja nemám na modlitbu čas. No 
iste by nikto nepovedal: Ja teraz ne-
mám čas dýchať, musím robiť niečo 
dôležitejšie... Takéto tvrdenie nám 
pripadá absurdné. Telesné dýchanie 
sa totiž dá bez problémov praktizovať 
pri akejkoľvek inej činnosti. Ba čím 
viac sa človek telesne namáha, tým 
viac potrebuje dýchať.

Na rozdiel od telesného dýchania 
sa však modlitbové „dýchanie ducha“ 
nedeje automaticky a neprestajná 
modlitba sa nedá dosiahnuť hneď na 
začiatku duchovnej cesty. Klasický 
príklad človeka túžiaceho po usta-
vičnej modlitbe je opísaný v knihe 
Spomienky pútnika, kde hlavný hrdina 
– pútnik rozpráva:

„Dvadsiatu štvrtú nedeľu po Naj-
svätejšej Trojici som prišiel do chrámu 
pomodliť sa. Čítal sa list apoštola 
Pavla Solúnčanom, v ktorom sa ho-
vorí: ,Bez prestania sa modlite’ (1 Sol 

5,17). Tieto slová sa mi vryli hlboko 
do pamäti. Začal som premýšľať, ako 
je možné modliť sa bez prestania, keď 
každý človek sa musí nevyhnutne 
zapodievať aj inými vecami, aby si 
mohol zachovať život. Nazrel som do 
Biblie, a tam som videl na vlastné oči 
to, čo som predtým počul, teda že je 
nutné sa bez prestania modliť, modliť 
sa v duchu v každý čas (Ef 6,18), na 
každom mieste zdvíhať svoje ruky 
k modlitbe (1 Tim 2,8). Ale nech 
som nad tým premýšľal akokoľvek, 
nevedel som, ako to mám urobiť. Čo 
mám robiť, uvažoval som, kde by som 
našiel niekoho, kto by mi to vysvetlil? 
Pôjdem do chrámov, kde slúžia dobrí 
kazatelia. Hádam tam budem počuť 
odpoveď na moju otázku. A tak som 
šiel. Počul som veľa veľmi dobrých 
kázní o modlitbe. Ale všetky poúčali 
o modlitbe len všeobecne: čo je to 
modlitba, ako je nevyhnutné sa mod-
liť, aké sú plody modlitby. Ale o tom, 
ako rásť v modlitbe, nik nehovoril. 
Raz som počul kázeň o modlitbe 
v duchu a o neustálej modlitbe, ale 
ako ju dosiahnuť, to nepovedali. Po-
čúvanie kázní ma teda k nepriviedlo 
k tomu, po čom som túžil. Keď som 
sa už dosť napočúval a nezískal som 
vysvetlenie, ako sa bez prestania mod-
liť, rozhodol som sa s Božou pomocou 
hľadať skúseného a znalého spoloč-
níka, ktorý by mi podal vysvetlenie 
o neustálej modlitbe, ktorú tak veľmi 
túžim spoznať.“

Po dlhom úsilí napokon pútnik 
nachádza starca, ktorý ho postupne 
uvádza do skúsenosti tzv. „Ježišovej 
modlitby“: Pane, Ježišu Kriste, Synu 
Boží, zmiluj sa nado mnou hrieš-
nym.“
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Každý úprimný kresťan vo svojom živote zakusuje, že 
modlitba je veľmi potrebná pre neho samého, pre jeho 
rodinu, pre spoločenstvo, v ktorom žije. Nie Boh potre-
buje našu modlitbu, potrebujeme ju my sami. Viacerí 
východní duchovní otcovia nazývajú modlitbu „dýcha-
ním ducha“. Vieme, ako je dýchanie potrebné pre telo 
človeka. Ak by sme prestali dýchať, zomrieme. Podobne 
je to aj v duchovnom živote. Ak sa prestaneme modliť, 
ak prestaneme „dýchať naším duchom“, začneme du-
chovne zomierať.

O potrebe modlitby
Dýchanie DuchaDýchanie Ducha

XV. ROČNÍK FESTIVALU DUCHOVNÝCH PIESNÍ BYZANTSKÉHO OBRADUXV. ROČNÍK FESTIVALU DUCHOV
pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča v Katedrálnom chráme s

         Program: 24. 11. 2006 piatok
  18.00 hod. otvorenie festivalu - staroslovienska svätá liturgia za doprovodu
  Staroslovienskeho katedrálenho zboru, ktorý po skončení svätej liturgie
  bude mať koncert
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sestra Alžbetasestra Alžbeta
Nepoznám   lepší   Nepoznám   lepší   
spôsob,  ako  vojsť   do   spôsob,  ako  vojsť   do   
Božieho  sveta. Mod-Božieho  sveta. Mod-
litbou  sa  spájam  s  litbou  sa  spájam  s  
osobným Bohom, ktorý  osobným Bohom, ktorý  

ma  premieňa,  uzdravuje,  posilňuje  v ma  premieňa,  uzdravuje,  posilňuje  v 
láske  a  odpúšťaní.láske  a  odpúšťaní.

Dominik, bezdomovecDominik, bezdomovec
Pravdaže sa modlím. Pravdaže sa modlím. 
Prečo? Preto, že si tým Prečo? Preto, že si tým 
vyprosujem od Boha vyprosujem od Boha 
to, čo si myslím, že to, čo si myslím, že 
potrebujem. Keď som s potrebujem. Keď som s 

Bohom, dostanem od neho všetko, o Bohom, dostanem od neho všetko, o 
čo poprosím. Nie to, čo chcem, ale čo čo poprosím. Nie to, čo chcem, ale čo 
naozaj potrebujem.naozaj potrebujem.

Dominika, učiteľkaDominika, učiteľka
Ako inak sa dá ísť cestou Ako inak sa dá ísť cestou 
svätosti?svätosti?

Peter, kňazPeter, kňaz
V modlitbe sa osobne V modlitbe sa osobne 
stretávam so svojím stretávam so svojím 
priateľom - Spasiteľom priateľom - Spasiteľom 
a Vykupiteľom Ježišom a Vykupiteľom Ježišom 
Kristom. Bez modlitby Kristom. Bez modlitby 

by som veľmi rýchlo stratil správny by som veľmi rýchlo stratil správny 
smer v duchovnom živote. V modlitbe smer v duchovnom živote. V modlitbe 
- rozhovore hľadám odpovede na - rozhovore hľadám odpovede na 
mnohé otázky, oporu, pochopenie, mnohé otázky, oporu, pochopenie, 
silu a  naplnenie pokojom v dnešnom silu a  naplnenie pokojom v dnešnom 
svete.svete.

Alica, lekárkaAlica, lekárka
Modlitbu vnímam ako Modlitbu vnímam ako 
životnú potrebu. Pri životnú potrebu. Pri 
každej činnosti je mož-každej činnosti je mož-
né povzniesť ducha k né povzniesť ducha k 
Bohu. Kresťanská mod-Bohu. Kresťanská mod-

litba a kresťanský život sú neoddeliteľ-litba a kresťanský život sú neoddeliteľ-
né. Modlitba ma uvádza do dôverného né. Modlitba ma uvádza do dôverného 
spoločenstva s Bohom.spoločenstva s Bohom.

LECTIO DIVINA
Okrem ustavičnej modlitby, ktorá 

je osobitným Božím darom, je veľ-
kým umením a Božím darom vedieť 
si nájsť čas na pravidelnú modlitbu, 
a to najlepšie v ten istý moment dňa. 
Častá zmena času modlitby totiž 
môže viesť k rýchlejšiemu zanedbaniu 
jej pravidelnosti. Každý deň je pritom 
potrebné nanovo sa pre modlitbu 
rozhodnúť.

Jednou z veľmi vhodných a aktuál-
nych foriem modlitby je modlitba so 
Svätým písmom – tzv. lectio divina. Tá 
sa môže začať už večer, keď si človek 
pripraví biblické čítanie, s ktorým sa 
bude na druhý deň modliť (pripraviť 
znamená prečítať si vybranú stať, 
prípadne aj nejaký komentár). Počas 
samotnej modlitby (najlepšie ráno na 
druhý deň) si na začiatku opäť čítame 
vybranú stať a snažíme sa vnímať, čo 
nám Pán hovorí. Verš alebo slovo, 
ktoré nás osloví, si potom môžeme viac 
ráz opakovať a „vychutnávať“ jeho „du-
chovnú chuť“. Takto môže modlitba 
s Božím slovom prejsť do neformálne-
ho rozhovoru s Bohom o tom, čo vní-
mam a cítim, keď počúvam jeho slovo. 
Môžem mu ďakovať, chváliť ho alebo 
jednoducho zotrvať pred ním v tichu 
a hlbokej dôvere, napriek vlastnej 
hriešnosti a nedokonalosti. Na záver 
si môžem poznačiť do svojho „modli-
tebného denníka“ myšlienky a citáty, 
ktoré ma počas modlitby oslovili. 
Tento denník potom môžem z času na 
čas ukázať svojmu duchovnému otcovi 
, aby mi pomohol rozlíšiť, kam ma Pán 
skrze modlitbu vedie.

SKLAMANIE Z VLASTNÉHO 
DUCHOVNÉHO ŽIVOTA

Od pravidelnej modlitby môže 
človeka odvádzať aj sklamanie zo 
seba samého, z neúspechu v duchov-
nom, a zvlášť v modlitbovom živote. 
Namiesto toho, aby som sa išiel 
modliť, podľahnem pesimistickým 
myšlienkam a pocitom o vlastnej 
nedokonalosti a o tom, koľkokrát sa 
mi už nepodarilo modliť. Sv. Efrém 
Sýrsky hovorí, že existujú dva druhy 

Prečo sa potrebujete 
modliť?

smútku, ktorými trpí každý človek 
pod slnkom: „smútok po Bohu a svet-
ský smútok. Nie je možné prežiť tento 
život bez niektorého z týchto smútkov 
– buď bez smútku po Bohu, alebo bez 
svetského smútku. Svetský smútok je 
ťažký a nesľubuje odmenu, no smútok 
po Bohu so sebou prináša upokojenie 
a radosť z prísľubu večného života. 
Keď trpíš prvým druhom smútku (= 
svetským), snaž sa premeniť ho na ten 
druhý (= smútok po Bohu) a vyženieš 
mučiaci smútok zo srdca.“

SKLAMANIE 
Z NEVYPOČUTEJ MODLITBY

K sklamaniu z nevypočutej mod-
litby môže dôjsť vtedy, keď človek 
sústredí celé svoje modlitbové úsilie 
na dar, o ktorý prosí, a nie na Darcu. 
„Aký je znak vypočutia modlitby?“ 
pýta sa sv. Ján Kasián. A hneď od-
povedá: „Ak nás počas modlitby 
nevyrušuje nijaká pochybnosť a bez-
nádej neznižuje nádej našej prosby, 
ak počas samotnej modlitby cítime, 
že sme dostali to, o čo sme prosili, 
tak nepochybujme, že sú modlitby 
naozaj vypočuté.“ Hlavnou zásadou 
pri modlitbe je rásť v dôvere v Boha, 
ktorý vie, čo potrebujeme, prv, ako by 
sme ho prosili. (Mt 6,8. 31-32). Mod-
litba tak postupne pretvára človeka, 
aby svoju pozornosť stále viac zame-
riaval nie na seba a na iné stvorenia, 
ale na Stvoriteľa a aby rástol v hlbokej 
dôvere v neho v každej situácii.

Napriek tomu, že v našom du-
chovnom živote vnímame viaceré 
prekážky, ktoré nám bránia v pravi-
delnej modlitbe, nebojme sa s Božou 
pomocou proti nim bojovať, lebo pri 
modlitbe nie sme sami. Ako hovorí 
apoštol Pavol, „Duch prichádza na 
pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani 
to, za čo sa máme modliť, ako treba; 
a sám Duch sa prihovára za nás ne-
vysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý 
skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: 
že sa prihovára za svätých, ako sa páči 
Bohu“ (Rim 8, 26-27). 

Marcel Mojzeš

an
keta

an
ketaDýchanie Ducha

XV. ROČNÍK FESTIVALU DUCHOVNÝCH PIESNÍ BYZANTSKÉHO OBRADUVNÝCH PIESNÍ BYZANTSKÉHO OBRADU
sv. Jána Krstiteľa v Prešove

25.11.2006 sobota  
14.30 - hlavný program, na ktorom vystúpia gréckokatolícke zbory z Bardejova, 
Bratislavy, Vranova nad Topľou – Čemerného, Košíc, bohoslovci z Prešova a 
zahraničné zbory „Byzantský mužský zbor sv. Efréma“ z Budapešti a mužský 
spevácky zbor „Homin“ z Ľvova.

26.11.2006 nedeľa 
10.00 zakončenie festivalu slávnostnou 
svätou liturgiou

Srdečne pozývame všetkých 
na tento jubilejný ročník festivalu.
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k novému a večnému životu bol pre 
ľudí antického sveta úplne nepo-
chopiteľný, lebo obsahoval pre nich 
nepredstaviteľné ocenenie tela (Sk 17, 
32). Biblické učenie jednoznačne od-
mieta dualizmus duše a tela. Človeka 
chápe ako žijúcu jednotu. Starozákon-
ný výraz pre dušu je nefeš, ktorý  bol 
síce prekladaný do gréčtiny ako psyché 
(duša), ale znamená životnú silu.

Kresťanské posolstvo hlása, že 
človek nachádza definitívne dovŕšenie 
v bytostnej jednote duše a tela, a preto 
je vhodnejšie mať primárne na zreteli, 
že človek je osoba stvorená na Boží 
obraz, že je bytosť zároveň telesná 
i duchovná. Biblický opis vyjadruje 
túto skutočnosť symbolickou rečou, 
keď tvrdí: „Pán, Boh, utvoril z hliny 
zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier 

Pri pohľade do histórie je vo 
všetkých dobách a kultúrach, 
ale aj v súčasnosti nápadné, 

že človek si uvedomuje podvojnosť 
vlastného jestvovania, ktorú najčas-
tejšie vyjadruje pojmami telo a duša. 
V tomto presvedčení je vyjadrené, 
že jestvuje dimenzia ľudského bytia, 
ktorá nie je identická s materiálnym 
telom ani s organickým životom, že 
smrťou sa nekončí jestvovanie, ale 
istým spôsobom pokračuje ďalej.

Dualizmus v chápaní človeka - 
ktorý vlastne vyjadruje presvedčenie, 
že telo je hrobom, väzením alebo 
okovami duše - stretávame v egypt-
skom, etruskom aj v antickom gréc-
ko-rímskom myslení. Novozákonná 
správa o zmŕtvychvstaní Ježiša Krista 
a prísľub všeobecného vzkriesenia 

dych života. Tak sa stal človek živou 
bytosťou“ (Gn 2, 7). Vzťah duše a tela 
nie je bližšie vysvetlený zrejme preto, 
že hebrejské myslenie odmietalo 
dualizmus a zdôrazňovalo celostný 
prístup k človeku, ale aj preto, že to 
nebola úloha základného posolstva 
spásy.

Na druhej strane je potrebné 
uviesť, že s dualizmom sa môžeme 
stretnúť aj v kresťanskom myslení 
v heretických názoroch, ktoré vznikli 
predovšetkým pod vplyvom novopla-
tonizmu a marginálne sprevádzajú 
kresťanstvo v celých jeho dejinách, ale 
učiteľský úrad Cirkvi v priebehu dejín 
neustále vysvetľoval, že „jednota duše 
a tela je taká hlboká, že dušu treba 
považovať za „formu“ tela“ (Vienský 
koncil v r. 1312). To znamená, že 
vďaka duši je telo, ktoré je zložené 
z hmoty, ľudským a živým telom. 
Duch a hmota nie sú v človeku dve 
spojené prirodzenosti, ale ich spojenie 
vytvára jednu jedinú prirodzenosť. 
Druhý vatikánsky koncil (1962 – 1965) 
v konštitúcii Gaudium et spes uvádza: 
„Človek, jeden z tela a z duše, svojou 
telesnou stránkou zahŕňa v sebe prv-
ky hmotného sveta, takže prostred-
níctvom neho dosahujú svoj vrchol 
a pozdvihujú hlas na slobodnú oslavu 
Stvoriteľa. Človek teda nesmie pohŕ-
dať telesným životom, ale, naopak, 
musí považovať svoje telo za dobré 
a hodné úcty, lebo ho stvoril Boh a má 
byť vzkriesené v posledný deň.“

Niekedy sa duša rozlišuje od ducha. 
Exemplárnym príkladom je svätý 
apoštol Pavol, ktorý sa modlí, aby 
sa zachoval náš „duch neporušený 
a duša i telo bez úhony“ (1 Sol 5, 
23), keď príde Pán. Toto rozlišovanie 
nezavádza do duše voľajaké delenie, 
ale „duch“ (pneuma) znamená, že 
človek je od svojho stvorenia zame-
raný na svoj nadprirodzený cieľ a že 
jeho duša je schopná byť bez vlastnej 
zásluhy pozdvihnutá do spoločenstva 
s Bohom. Duchom je nový, vykúpený 
život milostí, ktorý nám bol daný 
prostredníctvom božského Ducha, 
ktorý v nás prebýva a pôsobí.

Človek svoje bytie prežíva ako 
diferencovaný celok a ako telesno-du-
chovná bytosť sa prejavuje rozumom, 
slobodou a sebauvedomením. Týmto 
sa podstatne odlišuje od akéhokoľ-
vek zatiaľ známeho tvora. Všetky 
štrukturálne prvky ľudského celku 
sa prejavujú vo vzťahu vzájomnej 
podmienenosti.

Pavol Dancák ml.

N@Ny, 18: duševný- je to naše 
psychické vnímanie (pocity a pod.) 
Duchovný - pod tým si predstavujem 
svoje vnímanie duchovného sveta, 
teda Boha. Duchovný človek je ten, 
ktorý svoj život žije podľa svojej viery 
(náboženstva).
Lucia, 21: Neviem to vysvetliť jedným 
slovom, ale skôr na príklade. Tak 
duchovný môže byť rozhovor, rozmer 
relácie, zážitok a duševná môže byt 

porucha, choroba. Povedala by som, že 
duchovný môže byť zážitok, napr. na 
púti radosti môžeme zažiť duchovný 
zážitok a duševný rozruch. 
Matúš, 23: Duchovný je niečo 
transcendentné a duševný môže byť 
psychický stav.
Lucia, 22: Duchovný – niečo vyššie, 
duchovno, napr. vzťah k Bohu. 
Duševný – vnútorný, napr. problém. 

Anketu pripravila Števka Čepová.

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI SLOVOM DUŠEVNÝ A DUCHOVNÝ?

emanuel - Boh s nami
vá

š 
n

áz
or

vá
š 

n
áz

or

Je človek tvorený len telom a dušou alebo telom, 
dušou a duchom? A ako sa jednotlivé elementy preja-
vujú, teda podľa čoho poznáme ich existenciu?

( Janka, 18 r.)

Dve strany jednej minceDve strany jednej mince

O tele a duši
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nepriateľstve. Preto ani v tvojom tele 
nemôžu byť v súlade.“

V budúcnosti sa budú tieto dva 
národy snažiť o rôzne ciele. Jeden bude 
pyšný na Tóru, ktorá mu bude darova-
ná, druhý na svoje bohatstvo.

Oba národy privedú na svet moc-
ných vládcov. Jeden kráľa Šalamúna, 
ktorý dá postaviť Chrám, druhý impe-
rátora Adriana, ktorý ho zničí.

Z jedného národa vzíde mudrc 
Jehuda Anasi, z druhého zlodej, im-
perátor Antónius.

Rebeka bola veľmi rozrušená, keď si 
vypočula, že bude matkou bezbožného 
syna. Aby Pán uspokojil spravodlivú 
služobníčku, umožnil jej ešte počas 
života vidieť boj medzi Ezauom a Jaku-
bom – náznak toho, že židovský národ 
bude môcť prežiť len vďaka zachová-
vaniu prikázaní Tóry: ak bude Jakub 
plniť všetko, čo je napísané, Ezauovi 
neostane nič iné, iba zasvätiť svoj život 
službe Jakubovi. V budúcnosti rímsky 
imperátor Antónius bude pomáhať 
Jehudovi Anasiovi.

Šem ďalej rozprával Rebeke o bu-
dúcnosti: „Dva národy, ktoré založia 
tvoji synovia, sa stanú veľkými. Ale 
nikdy si nebudú rovné. Rozkvet jedné-
ho bude závisieť od úpadku druhého.

Budú bojovať do príchodu Mesiáša, 
ale nakoniec bude starší porazený 
a bude slúžiť mladšiemu.“

preložila a upravila 
Valéria Juríčková

navzájom. Zakaždým, keď prechádzali 
popri Bejt-kneset (synagóge) či Bejt 
Hamidraš (akadémii), cítila vo svojom 
vnútri ostrú bolesť. To isté prežívala, 
keď prechádzala popri dome, v ktorom 
uctievali modly. Dôvodom bolo iste to, 
že Jakub a Ezau už v tom čase prejavo-
vali svoje prirodzené sklony.

Rebeka sa teda pýtala ostatných 
žien, či aj ony zažívali počas tehoten-
stva čosi podobné. Tie však zhodne 
tvrdili, že s ničím podobným skúse-
nosť nemajú.

„Moja bolesť je taká silná,“ sťažo-
vala sa im Rebeka, „že by bolo lepšie, 
keby som nikdy nebola počala. Ak je 
mi súdené stať sa matkou dvanástich 
kmeňov, ktoré sa stanú základom 
židovského národa, nestojí to za tie 
muky, ktorými prechádzam.“

Kvôli týmto slovám vzal Pán Rebeke 
právo stať sa pramatkou dvanástich 
židovských kmeňov a odovzdal ho 
Ráchel a Lei.

Utrápená bolesťou sa Rebeka roz-
hodla navštíviť Bejt Hamidraš (aka-
démiu) Šema a Evera, aby sa spýtala 
Pána, ako sa skončí jej tehotenstvo. 
Požiadala Šema a Evera, aby sa mod-
lili a prosili Pána, aby sa jej trápenie 
skrátilo.

Šem dostal od Pána pre Rebeku 
proroctvo: „Vedz, že sa ti narodia 
dvojičky, z ktorých vzniknú dva veľké 
národy. Tie nebudú môcť žiť vedľa 
seba v mieri, ale budú v neustálom 

m
id

raš rozp
ráva

m
id

raš rozp
ráva

Ak je neplodnosť trestom, aké 
hriechy Pán tak prísne trestá? 
Ide o to, že ak Boh nedáva 

rodine deti, netreba to vnímať ako 
trest za nejaké skutky. Okrem toho, 
v tomto živote je nemožné posúdiť, 
čo v ňom treba považovať za trest 
a čo za odmenu. Nemáme právo ani 
prostriedky posudzovať to. Ba práve 
v situácii, keď manželský pár ostáva 
dlhý čas bezdetný, vidíme často opačný 
uhol pohľadu: Pán je práve k tomuto 
páru osobitne naklonený a chce, aby 
sa denne modlili a prosili o dieťa. Pán 
sa neponáhľa vyplniť ich prosbu, lebo 
chce, aby sa k nemu priblížili čo naj-
viac. V každom prípade sa práve toto 
stalo aj v živote našich praotcov.

Abrahám a Sára sa modlili 75 rokov, 
aby im Pán dal syna.

Rebeka sa modlila 20 rokov.
Ráchel bola tiež bezdetná a 14 rokov 

sa modlila, aby jej Pán dal dieťa.
Hanah čakala 20 rokov, kým dostala 

Samuela.
Po dvadsiatich rokoch spoločného 

života sa Izák a Rebeka (keďže stále 
nemali deti) vybrali na horu Morja, 
kde mal Abrahám obetovať Izáka. Tu 
sa spoločne modlili a Pán vypočul ich 
modlitby. 

Rebeka počala, ale jej tehotenstvo 
neprebiehalo bez problémov. Trápili 
ju obrovské bolesti, zdalo sa, že v jej 
vnútri prebiehali neskutočné boje, 
akoby sa neznáme sily snažili zničiť sa 

Rebeka bola vydatá za Izáka už skoro dvadsať rokov, ale napriek všemožným mod-
litbám stále nemohla mať deti. Odpovedať jednoznačne na to, prečo to bolo tak, je 
ťažké.

SYNOVIA REBEKYSYNOVIA REBEKYJakub a EzauJakub a Ezau
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spomíname

Pápežskej gregoriánskej univerzite. 
Medzitým vypracoval správu o ná-
boženskej situácii na Slovensku. 
Tento titul bol preložený do devia-
tich jazykov. V rokoch 1957-1959 si 
vykonal tretiu probáciu v nemeckom 
Műnsteri. Pokladal sa za pastiera uml-
čanej Cirkvi. Počas II. vatikánskeho 
koncilu bol spočiatku poradcom, ale 
keď sa Pavol VI. rozhodol zverejniť 
jeho biskupskú hodnosť (17.5.1964), 
zúčastňoval sa na zasadaniach ako 
jeden z koncilových otcov. Autoritou 
svo˝jej biskupskej funkcie podopieral 
rozličné akcie, krížové výpravy obetí 
a modlitieb za obrátenie Ruska. Šíril 
posolstvo Fatimy a úctu k Panne 
Márii Fatimskej. V r. 1968 pomohol 
kalkatskej Matke Terézii založiť prvý 
kláštor misionárok lásky v Ríme a v r. 
1991 na Slovensku. V r. 1969 založil 
dielo Pro fratribus a začal vydávať 
jeho bulletin v taliančine, od r. 1990 
aj v slovenčine. 

TK KBS, pz; pz 

ODIŠIEL 
VEĽKÝ MARIÁNSKY CTITEĽ

S rozochveným srdcom som prijal 
správu, že náš spolubrat v biskupskej 
službe Mons. Pavol Mária Hnilica, SJ, 
ukončil svoju pozemskú púť a Pán ho 
povolal do večnosti.

Skončila sa na tejto zemi jeho 
strastiplná cesta, na ktorej musel pre-
konávať mnohé prekážky, ktoré mu 
boli postavené do cesty. Určite sám by 
ich nebol zvládol. Mal však na svojej 
púti pozemským životom pomocnicu 

8.10.2006, krátko po šiestej hodi-
ne ráno, zomrel v obci Nové Hrady 
v Českej republike biskup Mons. 
Pavol Mária Hnilica, SJ. 

Biskup Mons. Pavol Hnilica, SJ, 
zomrel v dome Asociácie laikov pá-
pežského práva Pro Deo et fratribus 
- rodina Panny Márie, ktorej bol 
zakladateľom a predsedom.

ŽIVOTOPIS 
MONS. PAVLA HNILICU, SJ

Narodil sa 30.3.1921 v Uňatíne 
v okrese Krupina. Ľudovú školu na-
vštevoval v Bzovíku a Uňatíne. Potom 
pracoval ako robotník na stavbe ciest. 
V r. 1939-1940 študoval na meštian-
skej škole v Krupine. V štúdiu pokra-
čoval v Kláštore pod Znievom, kde 
12.8.1941 vstúpil do jezuitskej rehole, 
noviciát absolvoval v Ružomberku 
(1941-1943). Dokončil strednú školu 
v Kláštore pod Znievom a vo februári 
1945 zmaturoval v Trnave, kam sa 
pred príchodom frontu presťahovala 
väčšina jezuitov z Ružomberka. Filo-
zofiu študoval v Brne a Děčíne. V r. 
1948 bol magistrom v malom semi-
nári v Levoči, keď seminár poštátnili, 
odišiel do Trnavy a začal študovať 
teológiu. Štúdium bolo násilne preru-
šené štátnym zásahom proti mužským 
reholiam (Akcia K).

Deportovali ho do Jasova, odtiaľ 
do Podolínca, potom do Pezinka. 
24.9.1950 ho prepustili, pretože 
9.10.1950 mal nastúpiť na vojenský 
výcvik. Využil svoj krátku „slobo-
du“ a vybral sa do Rožňavy, kde 
ho 29.9.1950 biskup Pobožný tajne 
vysvätil za kňaza. V decembri 1950 
mu zástupca provinciála oznámil, že 
z rozhodnutia rehoľných predstave-
ných má byť vysvätený za biskupa. 
Konsekroval ho biskup Pobožný 
2.1.1951 v pivničnej miestnosti rož-
ňavskej nemocnice. P. Hnilica navo-
nok vystupoval ako poslucháč zdra-
votníckeho kurzu, tajne však vysviacal 
rehoľníkov, ktorí dokončievali, či po 
zatvorení kláštorov tajne dokončili, 
teologické štúdium. V noci z 24. na 
25.8.1952, prv, ako utiekol za hranice, 
vysvätil za biskupa Jána Chryzosto-
ma Korca. V septembri 1952 prišiel 
do Ríma, kde býval v Orientálnom 
ústave a navštevoval prednášky na 

a ochrankyňu - našu nebeskú Matku, 
ktorej bol veľkým ctiteľom.

Spomínam si na jeho cesty na 
litmanovskú horu Zvir, kde na mod-
litbových zhromaždeniach Božím 
slovom i svojou charizmou priťahoval 
veriacich k Bohu a rozširoval úctu 
k Presvätej Bohorodičke Panne Márii. 
Verím, že jeho mariánske posolstvá 
zostanú navždy v srdciach všetkých 
ľudí, s ktorými sa vo svojom živote 
stretol. Prosím, aby ho naša nebeská 
Matka viedla na ceste aj vo večnosti 
pred trón Najvyššieho. V blaženom 
zosnutí večný pokoj udeľ, Pane, 
svojmu zosnulému služobníkovi bis-
kupovi Pavlovi a zachovaj mu večnú 
pamiatku!

Mons. Ján Hirka
emeritný biskup 

KONDOLENČNÝ TELEGRAM 
PREZIDENTA REPUBLIKY

Vážení predstavitelia Konferencie 
biskupov Slovenska, v marci tohto 
roka sme sa tešili z dožitých 85. na-
rodenín pána biskupa Pavla M. Hni-
licu. V gratulačnom liste, ktorý som 
poslal Jeho Excelencii, som s úctou 
pripomenul naozaj nie časté, a preto 
o to vzácnejšie 55-ročné jubileum 
jeho biskupskej vysviacky. Poďako-
val som mu za to, že pomáhal našim 
krajanom v cudzine a že Slovensko 
vždy predstavoval ako kultúrnu kra-
jinu s cyrilo- metodskou tradíciou 
a s kresťanskými koreňmi. Chcem 
tak urobiť aj dnes, keď sa slovenskí 
občania dozvedeli smutnú správu 
o odchode nášho vzácneho rodáka 
z tohto sveta. Vážim si dielo, ktoré pán 
biskup vykonal ako mariánsky ctiteľ, 
keď so svojimi spolupracovníkmi šíril 
posolstvo Fatimy. S úctou listujem 
v jeho životopisných faktoch, ktoré 
dokumentujú jeho nezištnú pomoc 
Matke Tereze vtedy, keď ju ešte svet 
málo poznal. Našim občanom je 
menej známy vzťah biskupa Pavla 
M. Hnilicu ku kresťanstvu v Rusku, 
spolupráca s hnutím Fokoláre či mno-
horočná obetavá práca v združení Pro 
Deo et fratribus, za ktorú sme otcovi 
Pavlovi vďační.

Prosím o prijatie mojej hlbokej 
spoluúčasti.

Ivan Gašparovič

s

ZoZomrel biskumrel biskupp
Mons. Pavol Mária Hnilica, SJMons. Pavol Mária Hnilica, SJ
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Zomrel biskup
Mons. Pavol Mária Hnilica, SJ

Studitský. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné 
antifóny. Menlivé časti zo soboty. 2 Kor 8, 1-5, zač. 
185; Lk 8, 16-21, zač. 36.

Nedeľa 12. 11. – Dvadsiata tretia nedeľa po 
Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Jozafát, 
polocký arcibiskup. Svätý otec Ján Milosrdný, 
alexandrijský patriarcha. Prepodobný otec 
Níl. Radový hlas je šiesty, evanjelium na utierni 
je prvé. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce 
antifóny. Tropár zo 6. hlasu a hieromučeníkovi 
Jozafátovi. Kondák z hlasu, Sláva: hieromučeníkovi 
Jozafátovi, I teraz: podľa predpisu. Prokimen, ale-
luja a pričasten z hlasu a hieromučeníkovi. Čítanie 
z radovej nedele: Ef 2, 4-10, zač. 220; Lk 8, 26-39, 
zač. 38; Sv. Jozafátovi: Hebr 4, 14 - 5, 10, zač. 311; 
Jn 10, 9-16, zač. 36.

Pondelok 13. 11. - Svätý otec Ján Zlatoústy, 
konštantínopolský arcibiskup. Liturgické rúcho 
svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti sv. 
Jánovi Zlatoústemu. Čítania svätému: Hebr 7, 26 - 8, 
2, zač. 318; Jn 10, 9-16, zač. 36. Alebo z dňa: 1 Sol 2, 
20 – 3, 8, zač. 267; Lk 11, 29-33, zač. 59.

Utorok 14. 11. - Svätý a všechválny apoštol 
Filip. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce 
antifóny. Menlivé časti Filipovi. Čítanie z dňa: 1 Sol 
3, 9-13, zač. 268; Lk 11, 34-41, zač. 60; Apoštolovi: 
1 Kor 4, 9-16a, zač. 131; Jn 1, 43-51, zač. 5.

Streda 15. 11. - Svätí mučeníci a vyznávači 
Gurias, Samónas a Habib. Začiatok pôstu pred 
narodením Pána – Filipovka a trvá do dňa Naro-
denia Pána. Vo všedné dni Filipovky je liturgické 
rúcho pôstnej farby. Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo stredy. 1 Sol 4, 1-12, zač. 269; Lk 11, 42-46, 
zač. 61.

Štvrtok 16. 11. - Svätý apoštol a evanjelista 
Matúš. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce 
antifóny. Menlivé časti apoštolovi Matúšovi. Číta-
nie z dňa: 1 Sol 5, 1-8, zač. 271; Lk 11, 47 - 12, 1, 
zač.62; Apoštolovi: 1 Kor 4, 9-16a, zač. 131; Mt 9, 
9-13, zač. 30.

Piatok 17. 11. - Svätý otec Gregor Divotvorca, 
neocézarejský biskup. Zdržanlivosť od mäsa. Li-
turgické rúcho pôstnej farby. Každodenné antifóny. 
Menlivé časti z piatka. 1 Sol 5, 9-13. 24-28, zač. 272; 
Lk 12, 2-12, zač. 63.

Sobota 18. 11. - Svätí mučeníci Platón a Ro-
man. Liturgické rúcho pôstnej farby. Každodenné 
antifóny. Menlivé časti zo soboty. 2 Kor 11, 1-6, zač. 
191; Lk 9, 1-6, zač. 40.

Nedeľa 19. 11. – Dvadsiata štvrtá nedeľa po 
Päťdesiatnici. Svätý prorok Abdiáš. Svätý 
mučeník Barlaam. Radový hlas je siedmy, evan-
jelium na utierni je druhé. Liturgické rúcho svetlé. 
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti zo 7. hlasu. 
Ef 2, 14-22, zač. 221; Lk 8, 41-56, zač. 39.

Pondelok 20. 11. – Obdobie pred Sviatkom 
vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu. 
Blažená Jozafáta Hordaševská - spoluzakla-
dateľka sestier služobníc. Prepodobný otec 
Gregor Dekapolita. Svätý otec Proklos, kon-
štantínopolský arcibiskup. Liturgické rúcho svetlé 
– modré. Predobrazujúce antifóny. Tropár z obdobia 
pred sviatkom a blaženej Jozafáte. Sláva: kondák 
Jozafáte, I teraz: obdobia pred sviatkom. Prokimen, 
aleluja a pričasten blaženej Jozafáte zo služby o pre-

Streda 1. 11. - Svätí divotvorcovia a nezišt-
níci Kozma a Damián. Blažený hieromučeník 
Teodor, mukačevský biskup. Liturgické rúcho 
červené. Predobrazujúce antifóny. Tropár hie-
romučeníkovi Teodorovi a nezištníkom Kozmovi 
a Damiánovi. Sláva: kondák hieromučeníkovi, 
I teraz: nezištníkom. Prokimen, aleluja a pričasten 
hieromučeníkovi a nezištníkom. Čítania: Nezištní-
kom: 1 Kor 12, 27 - 13, 8a, zač. 153; Mt 10, 1. 5-8, 
zač. 34b. Hieromučeníkovi: Hebr 13, 17 – 21, zač. 
305; Lk zač. 24 (6, 17 – 23a). Alebo radové z dňa: Kol 
3,17 – 4,1 , zač. 259; Lk 9, 44-50, zač. 47

Štvrtok 2. 11. - Pamiatka zosnulých. Svätí 
mučeníci Akidyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor 
a Anempodist. Liturgické rúcho tmavé. Každoden-
né antifóny. Menlivé časti zo služby za zosnulých. 
Panychída. Čítanie dňa: Kol 4, 2-9, zač. 260; Lk 9, 
49-56, zač. 48a; Za zosnulých:1 Kor 15,20-28, zač. 
160; Jn 6, 35-39, zač. 21.

Piatok 3. 11. - Svätí mučeníci biskup Akep-
simas, presbyter Jozef a diakon Aitalas. 
Založenie chrámu svätého veľkomučeníka 
Juraja v Lyde, kde je uložené jeho úctyhodné 
telo. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgické rúcho pôstnej 
farby. Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. 
Kol 4, 10-18, zač. 261; Lk 10, 1-15, zač. 50.

Sobota 4. 11. - Prepodobný otec Joannikios 
Veľký. Svätí mučeníci Nikander, myrský bis-
kup, a Hermaios, presbyter. Liturgické rúcho 
svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti zo sobo-
ty. 2 Kor 5, 1-10a, zač. 178; Lk 7, 1b-10, zač. 29.

Nedeľa 5. 11. – Dvadsiata druhá nedeľa po 
Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Galaktión a Epis-
téma. Radový hlas je piaty, evanjelium na utierni je 
jedenáste. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce 
antifóny. Menlivé časti z 5. hlasu. Gal 6, 11-18, zač. 
215; Lk 16, 19-31, zač. 83.

Pondelok 6. 11. - Svätý otec Pavol Vyznávač, 
konštantínopolský arcibiskup. Liturgické 
rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti 
zo služby svätiteľovi. 1 Sol 1, 1-5, zač. 262; Lk 10, 
22-24, zač. 52.

Utorok 7. 11. - Tridsiati traja svätí mučeníci 
z Melitíny. Prepodobný otec Lazár Divotvorca, 
ktorý sa postil na vrchu Galesion. Liturgické 
rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti 
z utorka. 1 Sol 1, 6-10, zač. 263; Lk 11, 1-13, zač. 
55. a 56.

Streda 8. 11. - Zhromaždenie k veľkovojvod-
covi Michalovi a ďalším beztelesným moc-
nostiam. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce 
antifóny. Menlivé časti archanjelovi Michalovi. Hebr 
2, 2-10, zač. 305; Lk 10, 16-21, zač. 51a.

Štvrtok 9. 11. - Prepodobná matka Matróna. 
Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos. Litur-
gické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo štvrtka. 1 Sol 2, 9-14a, zač. 265; Lk 11, 
14-23, zač. 57.

Piatok 10. 11. - Svätí apoštoli Erast, Olympas, 
Rodión a spoločníci. Zdržanlivosť od mäsa. Litur-
gické rúcho pôstnej farby. Každodenné antifóny. 
Menlivé časti z piatka. 1 Sol 2, 14-20, zač. 266; Lk 
11, 23-26, zač. 58.

Sobota 11. 11. - Svätí mučeníci Ménas, Viktor 
a Vincent. Prepodobný otec a vyznávač Teodor 

podobnej žene. Čítanie radové: 2 Sol 1, 1-12, zač. 
274; Lk 12, 13-15. 22-31, zač. 65. Blaženej Jozafáte: 
Gal 3,23-29, zač. 208; Mt 25,1-13, zač. 104.

Utorok 21. 11. - Vstup našej Presvätej Vlád-
kyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do 
chrámu. Liturgické rúcho svetlé – modré. Pre-
dobrazujúce antifóny. Menlivé časti zo Vstupu 
Bohorodičky do chrámu. Hebr 9, 1-7, zač. 320; Lk 
10, 38-42; 11, 27-28, zač. 54.

Streda 22. 11. - Svätý apoštol Filemon 
a spoločníci.. Liturgické rúcho svetlé – modré. 
Predobrazujúce antifóny. Do 25.11. sú menlivé časti 
zo Vstupu Bohorodičky do chrámu. 2 Sol 2, 1-12, zač. 
275; Lk 12, 48b-59, zač. 69.

Štvrtok 22. 11. - Svätí otcovia Amfilochios, iko-
nijský biskup, a Gregor, akragantský biskup. 2 
Sol 2, 13 - 3, 5, zač. 276; Lk 13, 1-9, zač. 70.

Piatok 24. 11. - Svätá veľkomučenica Katarína. 
A svätý veľkomučeník Merkúr. Zdržanlivosť od 
mäsa. Liturgické rúcho svetlé – modré. Predobrazu-
júce antifóny. Tropár zo Vstupu a zo služby mučenici. 
Sláva: kondák zo služby mučenici, I teraz: Vstupu. 
Prokimen, aleluja a pričasten Vstupu a mučenici. 
Namiesto Dôstojné – Anjeli užasli a irmos. 2 Sol 3, 
6-18, zač. 277; Lk 13, 31-35, zač. 73.

Sobota 25. 11. - V tento deň sa zakončuje 
Sviatok vstupu Presvätej Bohorodičky. Svätí 
otcovia - hieromučeník Kliment, rímsky pá-
pež, a  Peter, alexandrijský biskup. Gal 1, 3-10, 
zač. 199; Lk 9, 37-43a, zač. 46.

Nedeľa 26. 11. - Nedeľa Krista Kráľa. Dvadsiata 
piata nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodobný 
otec Alypios Stĺpnik. Posvätenie chrámu 
svätého veľkomučeníka Juraja. Liturgické rúcho 
svetlé. Na utierni evanjelium Lk 19, 12-15. 27-28, 
zač. 95. Antifóny z Nedele Krista Kráľa. Menlivé časti 
z Nedele Krista Kráľa. Myrovanie. Kol 1, 12-20, zač. 
250; Jn 18, 33-37, zač. 59.

Poznámka: V tých chrámoch, kde sa slávila Nedeľa 
Krista Kráľa už v poslednú októbrovú nedeľu, sa 
dnes slávi 25. nedeľa po Päťdesiatnici. Radový hlas 
je ôsmy, evanjelium na utierni je tretie. Liturgické 
rúcho je svetlé. Antifóny sú nedeľné alebo predob-
razujúce. Menlivé časti z 8. hlasu. Ef 4,1-6, zač. 224; 
Lk 10, 25-37, zač. 53.

Pondelok 27. 11. - Svätý mučeník Jakub Perz-
ský. Liturgické rúcho pôstnej farby. Každodenné 
antifóny. Menlivé časti z pondelka. 1 Tim 1, 1-7, 
zač. 278; Lk 14, 12-15, zač. 75.

Utorok 28. 11. - Prepodobný mučeník Štefan 
Nový. Liturgické rúcho pôstnej farby. Každodenné 
antifóny. Menlivé časti zo služby mučeníkovi. 1 Tim 
1, 8-14, zač. 279; Lk 14, 25-35, zač. 77.

Streda 29. 11. - Svätý mučeník Paramon. Svätý 
mučeník Filumen. Liturgické rúcho pôstnej farby. 
Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy. 1 Tim 
1, 18-20; 2, 8-15, zač. 281; Lk 15, 1-10, zač. 78.

Štvrtok 30. 11. - Svätý a všechválny apoštol 
Andrej Prvopovolaný. Liturgické rúcho svetlé. 
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti apoštolovi 
Andrejovi. Čítanie: radové: 1 Tim 3, 1-13, zač. 283; 
Lk 16, 1-9, zač. 80; Apoštolovi: 1 Kor 4, 9-16a, zač. 
131; Jn 1, 35-51, zač. 4.

Vojtech Boháč
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1. Kto viedol vzburu proti Mojžišovi?
2. Ktorý prorok predpovedal zosla-
nie Svätého Ducha opísané v 2. kapi-
tole Skutkov apoštolských?
3. Boh prisľúbil kráľovi Ezechiášovi 
po jeho pokání, že mu predĺži život 
o 15 rokov. Akými znameniami 
potvrdil tento sľub?

4. Koho predstavujú diakoni pri 
svätej liturgii?
5. Akú funkciu plní v liturgii ana-
mnéza?
6. Kto povedal, že kresťanstvo sa 
skvie, keď je nenávidené svetom?
7. Ktorému mučeníkovi bolo rím-
skym prefektom povedané, aby pri-

niesol všetko bohatstvo Cirkvi, a on 
sa dostavil s chudobnými ľuďmi?
8. Čo v hebrejskej pôvodine správne 
znamená duľa?
9. Kto vysvätil biskupa Pavla M. 
Hnilicu?
10. Kde sa nachádza ikona Matky 
Božej Ostrobranskej?

Odpovede: 1. Kore (porov. Num 16, 1-35); 2. Joel (porov. Sk 2,16-21 a Joel 2, 28-32); 3. Tôňa sa vráti o 10 stupňov dozadu (porov. 2 Kr 20, 1-11). 
4. Diakoni predstavujú serafínov a cherubínov. Orár symbolizuje krídla anjelov a čistotu srdca. 5. Je to modlitba, ktorá pripomína utrpenie, smrť 
a zmŕtvychvstanie Krista. 6. Sv. Ignác, biskup Antiochie; 7. Sv. Vavrinec; bol jedným zo siedmich diakonov Ríma, zomrel okolo roka 258. Podľa sv. 
Ambróza, milánskeho biskupa, sv. Vavrinec rozdal cirkevný poklad chudobným a dal všetko cenné ako almužnu. Potom zobral všetkých chu-
dobných k prefektovi Ríma  a vyhlásil: „Tu je bohatstvo Cirkvi!“ Za to bol zaživa usmažený; 8. nefeš - životná sila; 9. Biskup Pobožný; 10. v Bráne 
ranných škovránkov vo Vilniuse.

Boli prázdniny. Naplánovali 
sme si výlet Východná – Vyso-
ké Tatry – Levoča. Pripomína 

vám to rely Paríž – Dakar, však? Šli 
sme autami, trasa bola o dosť krat-
šia ako v pretekoch rely, no zážitky 
z trate a z jednotlivých zastávok boli 
porovnateľné.

Štart bol pred Tescom v Poprade. 
Na prvej rýchlostnej skúške vo Vý-
chodnej nám časomerači namerali 
vynikajúci čas. Boli sme spokojní, 
lebo sme sa mohli občerstviť, a tak 
pripraviť na večerný program. Vy-
stupovala Lúčnica. Bol som z nej 
troška sklamaný. Zdalo sa mi, že hrajú 
na plejbek. No veľmi sa mi páčilo 
vystúpenie súboru Železiar. Mali tú 
správnu „šťavu“. Veľmi sa mi páčili 
najmä ľudové tance. Možno aj preto, 
že ako malý chlapec som školu ľudo-

vého tanca navštevoval až 3 mesiace! 
Potom ju zrušili (ha-ha). Nikto z nás 
zastávku vo Východnej neľutoval. 

Po prehliadke tanečných skupín 
sme sa vrátili späť k našim rýchlo-
postaviteľným domovom z celtoviny 
a uložili sa na nočný odpočinok. 

Ak sa dobre pamätám, ráno ma 
zobudila hudba. Ale to vôbec nie je 
dôležité, aj keď je dosť možné, že vo 
Východnej budí ľudí hudba celkom 
bežne. Keď sme všetci vstali a posilnili 
sa na tele, odobrali sme sa do lesa na-
kŕmiť aj ducha. Pre mňa to bol úžasný 
zážitok. Odlúčili sme sa od „hluku 
sveta“ a odišli do „samoty“. Modlitba 
spevom mala veľkú silu. Miestami 
som cítil, ako mi zimomriavky pre-
chádzali po chrbte.

Potom sme sa zbalili, v stánkoch 
nakúpili nejaké spomienkové pred-

mety a pomaly sme Východnú opúš-
ťali.

Ďalšia zástavka podľa plánu - Vy-
soké Tatry. 

Koňom pod kapotou sme dali od-
dych a vyšli sme k Štrbskému plesu. 
Mnohým z nás vŕtala v hlave myšlien-
ka, aký je asi pohľad zo skokanského 
mostíka na Štrbskom plese. Ktosi 
z nás povedal: „Poďme!“ Cesta nebola 
ľahká. Niektorí to vzdali a zostali dole. 
Priznám sa, keď som bol asi tak za 
polovicou, nebolo mi všetko jedno. 

„Podarilo sa,“ povedal som si, keď 
som stál zadychčaný na mostíku. 
Predo mnou sa rozprestrela nádherná 
scenéria. 

Bol som očarený. 
Vtedy sme sa rozhodli, že tam nie-

čo zaspievame. Zrazu sme sa nemohli 
dočkať, ako náš chorál bude znieť. 

Wow! 
Také niečo som nikdy predtým 

nezažil. 
Spev akoby nás obklopoval. Roz-

liehal sa všade dookola. Cítili sme sa 
v tej chvíli ako poslucháči a nie ako 
aktéri. 

A znova tie zimomriavky. Nasle-
doval búrlivý potlesk poslucháčov. 
Tých tam dolu. Boli celkom maličkí. 
Spiatočná cesta bola ľahšia aj o niečo 
rýchlejšia.

Pred nami bola už iba posledná 
zastávka – Levoča. 

Autami sme brázdili cesty, ktoré 
nás mali doviesť na odpust. Liturgia 
bola úžasná. Bola zavŕšením celého 
„pretekárskeho dvojdnia“. Domov 
sme dorazili poriadne unavení okolo 
polnoci. Putá, ktoré nás za tie dva dni 
spojili, sa už nikdy nerozviažu.

Spev naozaj zbližuje. 
Alebo Boh využíva spev na zblí-

ženie?
A v nasledujúci deň skoro ráno sa 

začínala ďalšia rely...
Pavol Mihajlo

SPEVÁCKE relyrely
Nikdy som si nemyslel, že človek, ktorý spieva, zažije 
toľko zážitkov. Najprv sa dostane do skupiny mladých 
ľudí, ktorí vedia robiť to isté, čo on - spievať. Chodia 
spolu na rôzne akcie, výlety, postupne sa spoznávajú 
a vznikajú priateľstvá. Mne sa do pamäti vryl jeden, na 
ktorý veľmi rád spomínam. 
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Milé deti, 
postavami Jakubových synov sme v minulom čísle ukončili biblické dejiny zachytené v prvej knihe Svätého písma 

- v knihe GENEZIS.  Pre izraelský národ (tak sa volal národ, ktorý vzišiel z Jakuba, pretože Boh dal Jakubovi nové 
meno Izrael - mocný s Bohom) nastalo dlhé obdobie života v egyptskej krajine.  O tom si povieme až nabudúce. 

V tomto čísle si na našej stránke urobíme malé opakovanie toho, čo sme sa dozvedeli 
o biblických postavách od stvorenia sveta.

Jakub

 Kto predal svoje právo 
prvorodeného za misu 
šošovice?

 Ako sa volalo dievča, 
za ktoré musel Jakub slú-
žiť 14 rokov u jej otca?

 Kto uvrhol Jozefa do 
väzenia?

 Ako sa volala žena 
prvého človeka?

 Komu sa narodil syn, 
keď mal 100 rokov?

 Ako sa volal Jozefov 
pokrvný brat?

 Ako sa volala nevesta, 
ktorú priviedol sluha pre 
Izáka?

 Ktorý babylonský kráľ 
chcel postaviť vežu do 
neba?

 Koho Boh vyviedol zo 
Sodomy?

 Kto na Boží príkaz  po-
stavil koráb a zachránil 
sa tak pred potopou?

Komu sa snívalo o 
rebríku do neba?

 Ako sa volal syn, 
ktorého mal Abrahám 
obetovať?

Ak sa ti páčili naše biblické príbehy v komiksoch a máš doma 
staršie čísla nášho časopisu, môžeš si pripraviť večerný 

televízny program pre celú rodinu.

Postup: Televízor si podlep výkresom a vystrihni. Potom narež prerušova-
né čiary. Televízor je hotový. Potrebuješ ešte film. Ten si zhotovíš z komiksu. 
Vystrihni si jednotlivé okienka a zlep ich do jedného dlhého pásu (v správ-
nom poradí). Pás môžeš podlepiť výkresom. Na začiatok a na koniec 
pásu prilep šnúrku, ktorou budeš môcť pás potiahnuť. Potom ho vsuň do 
zárezov. Počas rozprávania príbehu posúvaj pás tak, aby sa ti v okienku 
ukázal jeden obrázok. Komiks si nezabudni vyfarbiť. Ak máš všetky čísla 
Slova, spoj si všetky príbehy do jedného dlhého filmového pásu. 

Vytvoríš tak celovečerný biblický superfilm!

GENEZIS Táto kniha sa nachádza úplne na začiatku Svätého písma. Hovorí 
o tom, ako Boh stvoril svet a ako si vyvolil jeden národ, ktorý mal 
byť svetlom pre ostatné národy v dejinách ľudstva.

Poznáš postavy?

Príbeh o Jakubovi, ktorý musel veľa 
rokov slúžiť za svoju ženu Ráchel. 

Potom sa vrátil späť do svojej krajiny.

Príbeh o Abrahámovi, ktorý jedného 
dňa prijal troch anjelov. Tí mu oznámi-
li, že napriek starobe bude mať syna.

Príbeh o Lótovi, ktorého do Sodo-
my prišli anjeli varovať pred skazou 
mesta. Pri úteku sa nesmel obzerať.

Príbeh o Agar, Sárinej slúžke, ktorá 
utiekla na púšť spolu so svojím synom 

Izmaelom.

Príbeh o Jozefovi a jeho bratoch, ktorí 
ho predali  madiánskym kupcom. 

Tí ho potom odviedli ako otroka do 
Egypta.

A

B

C

D

E
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5
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Poznáš príbehy?

Noe
Abrahám

Izák

Ezau

Jakub

Benjamín

Putifar
Rebeka

BIBLICKÝ 
TELEVÍZOR

televízor

filmový 
pás

zárezy

šnúrka

Nimród

Lót

Eva

Ráchel

-bdk-

detskádetskáistránkastránka
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Spolok svätýchSpolok svätých
Cyrila a MCyrila a Metodaetoda

Na SSCM darovali

Ľudmila Rosenbergerová z Janovej Lehoty 
220 Sk, Ján Onuško zo Sečovskej Polianky 
10 000 Sk

Všetkým darcom vyslovujeme úprimné 
Pán Boh zaplať.

Výzva na platbu členského

Prosíme farnosti, ktoré ešte neuhradili členský 
poplatok za rok 2006 (a predošlé roky), aby tak 
urobili čo najskôr. V opačnom prípade budeme 
nútení zverejniť tieto farnosti v časopise Slovo. 
Všetky platby za členské v SSCM prosíme uhrád-
zať na číslo účtu 4470004207/3100 v pobočkách 
Ľudovej banky.

Noví zakladajúci členovia

Nedávno sa za zakladajúcich členov cyrilo-
-metodského spolku prihlásili títo noví členovia: 
Ing. Katarína Dušková, Ing. Peter Gero, MU-
Dr. Viera Gottweisová z Bratislavy a Ľubomír 
Michalko z Kvetoslavova. Novým zakladajúcim 
členom srdečne blahoželáme a ďakujeme za 
podporu.

Diár gréckokatolíka 2007

Spolok sv. Cyrila a Metoda vo svojom vydava-
teľstve Byzant, s.r.o., Košice vydal pre potreby 
kňazov a kantorov, ale aj ostatných záujemcov 
praktickú liturgickú príručku (typikon) s názvom 
Diár gréckokatolíka 2007. Diár je distribuovaný 
prostredníctvom biskupských úradov a dostať 
ho aj v predajniach EKUMENA v Prešove a Ko-
šiciach za 60 Sk/kus. 

Pomôcky:
Rossi, Aca, 

cedent, 
IMM, salm

Pomocník 
kňaza pri 

bohoslužbe 
(zast.)

1. časť 
tajničky Priniesol 

obetu
Umelecké 

ženské 
meno

Ruská rieka Značka 
sodíka

Autor:
Vladimír 

Komanický

Poľské 
mesto 

na Odre

2. časť 
tajničky Gvaltuje, 

po česky

Prislušník 
panovnícke-

ho dvora
Dub,

po angl.

Izba, zast.
Skôr

Set

Ženské 
meno

Umelecké 
dielo

Časť textu

Druh lososa
Dedina

Clivosť

slovoslovo
Športový 

oddiel, skr.
Prevodca 

pohľadávky

Hrob Stane sa 
čiernym

Vzbura

Jutové 
vlákno, skr.

Ľanové 
plátno

Otáľajú
Príbeh

Matica slo-
venská, skr.

Citový 
prejav

Hlisty

Maltská jedn. 
hmotnosti

slovoslovo Inštinkt Bodavý 
hmyz

Talianský 
herec Zámorská 

veľmoc
Usadená 
nečistotaInteg. magn. 

pamäť, skr.

Vtipné 
zakončenie 

bájky

Stará zbraň

Talianyk 
súhlas

Prejavil si 
veselosť

Titul ženy 
rytiera

3. časť __   
tajničky 

Legenda: ADAM, ADVENT, ALBA, AMEN, ANJEL, 
ARCHA, ÁBEL, ÁRIA, BRAT, DAMASK, DANE, DRES, 
DUŠA, EDEN, EFEZ, ENOCH, FARÁR, FARIZEJI, 
HLAD, HRIECH, HROB, CHARITA, CHARIZMA, 
CHRÁM, IHLA, INRI, IZAIÁŠ, JUDEA, KAIN, KLAS, 
KŇAZ, LÁSKA, LIEK, LIPA, LIST, LITÁNIE, MAMONA, 
MANNA, MIER, MISIE, NAIM, OMŠA, OPÁT, OSADA, 
PATENA, PEKLO, PILÁT, POKÁNIE, PÔST, SILOE, 
SION, STAN, STRACH, ŠAMAN, TIARA, TÓRA, VATRA, 
VIERA, ZRNO
Tajničku osemsmerovky tvorí 33  nevyškrtaných 
písmen. Autor: Marek Pataky. 

 P B O L O P A N N A M H A
 N O L I A A J I L I H L A
 A E K T Ó R A P S L L Á Š
 R A E Á I K A I E E A S I
 CH N P N N D E A R B D K N
 A A E I V I CH L D Á V A R
 Á A R E L L E B R A T I I
 S T N I B N E A T S S D N
 I T E O Z A T I A R A O P
 L K R K M M R N T N N I Ô
 O H O A H A A E E R J S S
 E M Á R CH Š M D Z E F E T
 A S I O N N Š E Z K E Á L
 N E M A CH Á A I S V L V Á
 CH A I M I E R A A I I S O
 O M Š A D A M T P E S A P
 N L Z U F A R Á R R T L Á
 E I J A D A M I Z A Ň K T

OSEMSMEROVKAMaľovanie 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

Prikry nás štítom svojich krídiel ... (dokončenie v tajničke)

JUBILEÁ KŇAZOV

Jozef Mati, titulárny arcidekan, na odpočinku v Koši-
ciach, 19. november 1941 - 65 rokov života; Mikuláš 
Pružinský, titulárny kanonik, pracovník biskupského 
úradu, 20.november 1966 - 40 rokov kňazstva; Joza-
fát Štefan Lucák, výpomocný duchovný v Krásnom 
Brode, 25. november 1951 - 55 rokov života.

Slovenská televízia
28.10. (sobota) – 10.00 hod. - 

Služby Božie - priamy prenos 
slávnostných Služieb Božích 
pri príležitosti inštalácie Ge-
nerálneho 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

30.10. (pondelok) – 13.50 hod. – Orientácie 
(repríza); 14:25 - Slovo (repríza)

31.10. (utorok) – 16.00 hod.- Viditeľné slovo 
– Večera Pánova - dokumentárny film Fe-
dora Bartka približuje teologické, historické 
a liturgické zdôvodnenie Večere Pánovej 
v ECAV; 19.55 hod. Slovo - slávnostný prí-
hovor biskupa Západného dištriktu ECAV 
Mgr.Milana Krivdu pri príležitosti Pamiatky 
reformácie

1.11. (streda) – 16.00 hod. - Poltón, 17/25; 
16.30 hod. – Bohoslužby - priamy prenos 
zo slávnostnej svätej omše na sviatok 
Všetkých svätých z Banskej Bystrice. Ce-

lebruje Mons. Rudolf Baláž; 18.00 hod. 
- Za bránou nebies - dokumentárny film 
o vzťahu putujúcej, trpiacej a oslávenej 
Cirkvi; 20.00 hod. – Slovo - príhovor don 
Turanského na sviatok Všetkých svätých

2.11. (štvrtok) – 10.00 hod. - Za bránou nebies 
(repríza)

3.11. (piatok) – 20.00 hod. - Osobnosti - Ján 
Pavol II. - dokumentárny cyklus

4.11. (sobota) – 16.20 hod. – Poltón, 18/25 - 
magazín zo života spevákov a hudobníkov 
slovenskej gospelovej scény; 17.25 hod. 
- Viditeľné slovo - Večera Pánova (repríza)

5.11. (nedeľa) – 16.35 hod. – Orientácie, 31/37 
- náboženský magazín zo života veriacich, 
20.00 hod. - Slovo - duchovný príhovor; 
00.30 hod. – Slovo (repríza); 01.00 hod. 
– Orientácie (repríza) 

Rádio Vatikán
FM 93,3 MHz, MW 1530–AB kHz, SW 4005 kHz, 
Intelsat 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.
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Podľa legendy Vilnius 
založil knieža Gedy-
min. Keď stopoval 

tura (dnes vyhynutý rožný 
statok), dostal sa na miesto, 
kde riečka Vilejka ústi do 
Vilie. Utáboril sa na noc, 
mal zvláštny sen a kňaz, 
ktorému o tom porozprával, 
mu poradil vybudovať na 
tomto mieste hlavné mesto. 
V skutočnosti v tej dobe tam 
už mesto existovalo. Gedy-
min tu ale premiestnil svoje 
sídlo z blízkych Trokov a do 
r. 1569 bol Vilnius hlavným 
mestom Litovského veľkého 
kniežatstva.

Kresťanstvo prišlo do 
Vilniusu s Vladislavom Ja-
gelovským. Keď Vladislav 
prijal poľskú korunu, bola 
to zámienka na zbúranie 
pohanskej Perkunovej sväty-
ne. V dobe Jagelovcov mesto 
výrazne rozkvitlo. Potom 
prišli ťažké časy. V polovici 
17. stor. ruské vojská vypálili 
skoro celé centrum. V 18. 
storočí na mesto postupne 
útočili Švédi, Rusi a Sasi. 
Počas vojen bol zničený 
aj zámok, ktorý už nikdy 
nebol obnovený. Nakoniec 
v r. 1794 obsadili Vilnius 
Rusi, a vydali ho až po prvej 
svetovej vojne. Potom bol 

Vilnius pod vládou Nemcov, 
boľševikov a sovietov. Po 
rozpade krajín sovietov v r. 

1990 a po vyhlásení 
samostatnosti Litvy, 
sa Vilnius stal jej 
hlavným mestom.

Medzi významné 
sakrálne pamiat-
ky patrí Kostol sv. 
Anny, ktorý je naj-
krajší zo všetkých 
vilniuských svätýň. 
Ta k á  n e o bv y k l á 
neskorogotická bu-
dova nie je v celej 
východnej Európe. 
Prvá zmienka o kos-
tole pochádza z r. 
1501.

Vilnius je však 
známy aj milosti-
vým obrazom Panny 
Márie s prívlastka-
mi Vládkyňa Litvy, 
Nádoba múdrosti, 
sídliaca v hlavnom 

meste, Veľká ochrankyňa 
mesta kniežaťa Gedymina, 
Božia Matka Ostrobranská, 
umiestneným v Bráne ran-
ných škovránkov (Aušros 
Vartai).

Brána Aušros Vartai, tiež 
Medininkai, sa zachovala 
ako jediná z pôvodných pia-
tich mestských brán. Vznik-
la v súvislosti s výstavbou 
mestského opevnenia v r. 
1503-1522. Prvá zmienka 
o nej je z r. 1514. Pôvodne 
mala dve podlažia, neskor-
šie bola zvýšená. Okolo r. 
1600 dostala atiku zdobenú 
v štýle neskorej renesancie. 
V r. 1719 bola k strane ob-
rátenej k mestu pristavená 
kaplnka, najprv drevená, 
potom murovaná. V nej je 
vystavený milostivý obraz, 
pochádzajúci zo 16. stor. 
Panna Mária má ruky skrí-
žené na hrudi a predstavuje 
typ tzv. Božej nevesty. Ide tu 

vlastne o izolovanú postavu 
Panny Márie zo Zvestovania. 
Sklon hornej polovice tela 
a vrúcnosť gesta zvýrazňuje 
prejav zbožnosti. Draho-
cenný rám z pozlateného 
striebra je dielom zlatníkov 
z Vilniusa.

V r. 1626 tu boli pozvaní 
karmelitáni, aby milostivý 
obraz opatrovali.

Treba poznamenať, že 
okolo r. 1799 začali ruské 
cárske úrady búrať mestské 
hradby a brány. Ostrá brá-
na však zostala nedotknu-
tá. Svätostánok nechali na 
pokoji aj komunisti, ktorí 
nemali odvahu kaplnku za-
tvoriť.

Prvá správa o zázraku 
je z r. 1671 a do r. 1761 ich 
bolo zaznamenaných 17. 
Oficiálneho uznania sa ma-
riánskemu obrazu dostalo 
od pápeža Klementa XIV. 
V bule Ad perpetuam rei 
memoriam z 5. apríla 1773 
boli pútnikom k Panne Má-
rii z Aušros Vartai udelené 
odpustky. V r. 1844 kláštor 
zničili Rusi. Od tejto doby 
sa o pútnikov starajú svetskí 
duchovní.

Milostivý obraz význam-
ne prispel k rozvoju litovské-
ho národného sebavedomia. 
Akadémia vo Vilniuse si vy-
volila Pannu Máriu z Aušros 
Vartai za svoju ochranky-
ňu a orodovníčku. Slávu 
tohto mesta šíril romantický 
básnik Adam Mickiewicz 
v epose Pán Tadeáš, tiež Ju-
liusz Słowacki a Wladyslaw 
Syrokomla. Skladateľ Sta-
nisław Moniusko v r. 1846 
skomponoval štyri litánie na 
počesť Kráľovnej z Aušros 
Vartai.

Púte k milostivému ob-
razu Panny Márie sa konajú 
trikrát v roku: v tretiu nede-
ľu po Veľkej noci, na Sviatok 
zostúpenia Svätého Ducha 
a v tretiu novembrovú nede-
ľu. Prúdia sem pútnici z celej 
Litvy, takže možno hovoriť 
o skutočnej celonárodnej 
púti.

František Dancák

Vilnius – hlavné mesto Litovskej republiky. 
Mesto s 590 000 obyvateľmi, nachádzajú-
ce sa vo východnej časti štátu. Historické 
mesto, ktorého pôvod siaha do stredove-
ku, je jedným z najkrajších na svete. Od r. 
1994 je zapísané na zozname svetového 
dedičstva UNESCO.

PÚTNICKÉ MIESTA SVETA
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