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Rozhovor o náhradnej
rodinnej starostlivosti
Reportáž z farnosti Sabinov
Deti a násilie

Rodičmi sa nerodíme,

STÁVAME SA NIMI

pútnické miesta sveta
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odľa mýtu Sienu založili Rémovi synovia
Senius a Acius. Preto
je v meste veľa sôch vlčice,
ktorá dojčila mýtických zakladateľov Ríma – Romula
a Réma. V skutočnosti bola
Siena pôvodnou etruskou
osadou, z ktorej sa na začiatku 1. stor. stala rímska
kolónia Saena Julia.
V jej srdci leží námestie
Piazza del Campo – najslávnejšie talianske námestie
v podobe mušle, ktoré z výšky symbolizuje plášť Panny
Márie. Bolo postavené v polovici 14. stor. z rozhodnutia
tzv. Rady deviatich. Dlažba
na námestí je rozdelená do
deviatich častí, ktoré predstavujú členov tejto rady. Slúži
ako občianske a spoločenské
srdce mesta.
Od stredoveku je námestie
dejiskom slávnych konských
dostihov, tzv. Palio (dostihy
na neosedlaných koňoch).
Palio je najslávnejším festivalom v Toskánsku a jeho
dôležitým aspektom je mariánska úcta. Preto sa dostihy
konajú vždy na sviatok Panny
Márie alebo aspoň v jeho
blízkosti. Jedny preteky sa
konajú 2. júla na sviatok Navštívenia Panny Márie, druhé
16. augusta, deň po sviatku
Nanebovzatia Panny Márie.
Mimoriadne Palio sa konalo
v roku 1947 pri príležitosti
600. výročia narodenia sv.
Kataríny, patrónky mesta.
Na Piazza del Campo sa
vypína aj nádherná kaplnka,
postavená ako sľub za ochranu proti moru.
Námestiu Piazza del Duomo dominuje dóm. Je to nádherná stavba z viacfarebného
mramoru, ktorej sa vyrovnajú iba katedrály v Miláne
a Orviete. S jej výstavbou sa
začalo v r. 1196. Úctyhodná
fasáda (1284 – 1296) je zmesou gotických a románskych
reliéfov, stĺpov a zložitých
ozdôb. Vnútri upúta náš
zrak mramorová dlažba s 56
poliami s historickými a biblickými motívmi zo 14. stor.
Siena je mesto, kde sa
stretáva umenie so svätosťou,
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Siena patrí medzi najčarovnejšie talianske
mestá. Leží v srdci Toskánska a je hlavným
mestom provincie. Rozkladá sa na troch
pahorkoch. Mesto s množstvom palácov
a magickým labyrintom uličiek, kde sa
možno prechádzať celé hodiny. Je to tiež
mesto umenia a svätosti.
a zároveň mesto zasvätené
Panne Márii. Mesto známe
dvoma veľkými svätcami: sv.
Katarínou Sienskou (1347
– 1380), hrdinkou služby pre
Cirkev, učiteľkou Cirkvi, a sv.
Bernardom Sienskym (1380
– 1444), najslávnejším kazateľom a ľudovým misionárom
tých čias. Od neho pochádza
znak s písmenami IHS (Ježiš
– hriešnikov Spasiteľ).
Vzácny je tu obraz Panny
Márie – kráľovnej vidieka
a všetkých rodín v Siene.

Na námestí Piazza San
Francesco sa vypína Bazilika
sv. Františka, známa eucharistickým zázrakom z obdobia jansenizmu. V predvečer
sviatku Nanebovzatia Panny
Márie v r.1730, kým sa obyvatelia pripravovali na procesiu, bolo z kostola ukradnuté
cibórium z 351 premenenými hostiami. Krádež bola
onedlho odhalená. Zarmútení Sienčania sa vydali hľadať hostie. Bola zrušená aj
procesia. Po troch dňoch ich

kostolník zo Santa Maria di
Provensana našiel v starej
pokladníčke medzi prachom
a pavučinami. Všetky hostie
boli čisté a neporušené. 18.
augusta zorganizoval miestny
biskup procesiu, v ktorej boli
hostie vrátené do Baziliky sv.
Františka. Úžasné dojatie.
Úžas. Záplava ľudí.
O zázraku sa začalo hovoriť až v r. 1780, teda 50 rokov
po krádeži. Hostie boli vtedy
prvý raz súdne preskúmané.
Najodbornejší výskum uskutočnili v r. 1914 na žiadosť
pápeža Pia X. (1903 – 1914)
za prítomnosti vybranej komisie a mnohých cirkevných
hodnostárov. Výsledok vyšetrovania bol jednoznačný:
Hostie sú z cesta, ktoré sa
obyčajne používa na pečenie
hostií. Hostie sa nachádzajú
v čerstvom stave. Hostie boli
aj po 200 rokoch čerstvé.
Na základe tohto grandiózneho zázraku sa stal veriacim slávny chemik prof. Siro
Grimaldi, ktorý bol členom
osobitnej komisie.
Zvláštnu úctu tomuto neobyčajnému zázraku preukazoval pápež Benedikt XV.
(1914 – 1922).
V čase našej dovolenky
sa môžeme zatúlať aj do
týchto končín. Nezabúdajme
navštíviť toto mesto umenia
a svätosti, a v ňom Baziliku
sv. Františka, v ktorom sa
nachádza zázračný chlieb,
ktorý dáva život. Siena sa
nachádza vedľa diaľnice E
78, medzi mestom Florencia
(A1) a Grosseto.
František Dancák

úvodník šéfredaktora
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Apoštolát modlitby
Júl 2007
 Aby sa všetkým občanom jednotlivo
i v skupinách umožnilo aktívne sa podieľať na
živote a spravovaní spoločného blaha.
 Aby všetci kresťania, vedomí si svojej misionárskej povinnosti, pomáhali všetkým, čo sa
zúčastňujú na evanjelizácii národov.
 Aby rodiny, ktoré trávia čas na dovolenke,
nezabúdali na svoje náboženské povinnosti.

Myšlienky slávnych
 Nejde o to, ísť hlavou proti múru, ale
skôr o to, nájsť očami dvere. (Werner von
Siemens)
 Fantázia je dôležitejšia ako poznanie.
(Albert Einstein)
 Kto nepozná prístav, do ktorého sa chce
plaviť, tomu nie je žiadny vietor priaznivý.
(Seneca)
 Ak budeš pod zámienkou, že ti ide o podstatné, pohŕdať vonkajšími prejavmi lásky,
bude tvoja láska iba prázdnym slovom. (A.
de Saint-Exupéry)
 Bohatým nie je ten, kto má zlato a striebro, ale ten, kto sa uspokojí s málom. (Mika
Waltari)

V ďalšom čísle nájdete
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líži sa sviatok svätých vrcholných apoštolov Petra a Pavla.
Na ich živote je možné vidieť
rôzne cesty, ktoré však smerujú k jednému – skrze Krista k Bohu. Boh si
ich vyvolil ako zvláštne nádoby, každú
inú a každú naplnil iným obsahom,
ale v končenom dôsledku obe použil
na vybudovanie najväčšej ľudskej
spoločnosti, akú zem poznala – svojej
nevesty – Cirkvi.
Naozaj boli rozdielni. Kým Petra
vychovával Ježiš roky, Pavla zmenil
za niekoľko sekúnd. Peter pri Kristovom utrpení ľutoval svoje váhanie
a pevnejšie sa začal držať Ježiša tak,
že sa stal hlavou Dvanástich. Naproti
tomu Pavol, vidiac utrpenie prvých
mučeníkov pre vieru v Mesiáša Ježiša,
sa rozhodol prenasledovať všetkých,
ktorí Ježiša prijali, aj za hranicami
Judey. Peter vyhľadával spoločnosť
pravoverných Židov a im hlásal evanjelium o Mesiášovi Ježišovi. Pavol zasa
išiel k pohanom a donútil Dvanástich
zmeniť pravidlá ohlasovania v ich
prospech.
Obaja však svojím dielom, slovami i mučeníckou smrťou v hlavnom
meste vtedajšieho sveta – Ríme
– začali stáročnú cestu kresťanstva za
víťazstvom. Je však nám kresťanom na
škodu, že aj v nás samých nedochádza
k spájaniu Petra s Pavlom tak, ako to
Boh učinil v Cirkvi.
Po stáročia sme v sebe pestovali
istú nadradenosť voči Židom a odsudzovali ich za smrť „nášho“ Krista.
Teraz však konečne aj v nás dozrel čas
pochopiť, že toto naše konanie bolo
skrz-naskrz chybné. Nemožno súdiť
Židov ako národ, lebo Peter a Pavol,
i ostatní apoštoli, Mária, i samotný
Ježiš boli pravovernými Židmi. Plnili
Mojžišov zákon a neprestali to robiť
po Ježišovom ukrižovaní. A viera
židov a kresťanov má spoločnú osobu jedného Boha – obe viery totiž
vyznávajú toho istého Boha. My, potomkovia pohanov, sme prijali Ježiša
za svojho Mesiáša, ako to urobili pohania v Antiochii.
Sme len naštepenou ratolesťou,
ktorá žije z miazgy stromu, ktorý vyrástol z Abraháma. Preto by sme mali
s láskou hľadieť na svojich „starších
bratov vo viere“, ako židov nazval Boží
sluha Ján Pavol II., a žehnať im po-

dobne, ako to robili všetci vyznávači
Ježiša Krista, počínajúc sv. Štefanom.
Veď nik z nás by nechcel utrpenie, bolesť alebo akúkoľvek ujmu pre svojho
brata. Skôr s ním spoločne zdieľame
radosti i starosti rodinného života.
To, čomu Židia ako národ boli
vystavení v minulých stáročiach, bolo
naozaj otrasné a hrozné. Oni však vytrvali a uchovali si svoju vieru. Práve
hrôza, ktorú prežili pre naše chybné
vnímanie pravdy, smrť miliónov Židov v koncentračných táboroch, by
nás mali viesť k tomu, aby sme prestali
súdiť a snažili sa vidieť za to, čo práve
teraz vidíme. Malo by nás to viesť
k poznaniu Božieho plánu s nami
i s ostatnými, k poznaniu, že Boh nič
nenecháva na náhodu. Slovami z istého ﬁlmu: „Niekto, kto žije, si možno
nezaslúži žiť. Ale niekto, kto zomrel,
si možno zasluhoval život.“
Spájať v sebe Petra s Pavlom znamená spájať v sebe tradíciu a zmenu.
Dá sa to, ak to slúži na prospech
všetkých. Nemožno stavať svoje
šťastie na utrpení iného. Nie je to prospešné ani na tomto svete, ani z hľadiska večnosti. Všetko, čo konáme, by
sme mali konať v láske, v láske k sebe
i k ostatným, a nadovšetko k Bohu.
V tejto láske človek nedokáže robiť
chyby. Ak by Boha naozaj milovali
tí, ktorí sa podieľali na krivde nielen
na Židoch, ale aj na mnohých iných
národoch i jednotlivcoch vo svete,
nedokázali by vykonať ukrutnosti,
ktoré vykonali.
Ak by sme Boha milovali my sami,
ak by sme milovali seba navzájom,
nedopustili by sme násilné utrpenie
nevinných a neraz aj ich smrť. Peter
a Pavol obetovali svoje životy pre
vieru v Boha milujúceho človeka.
Obetovali ich, aby sme my mohli
o tomto Bohu počúvať a milovať ho.
A Boh sa nedá milovať inak, než cez
skutky lásky. Mali by sme ísť a hlásať
tomuto svetu, ľuďom okolo seba,
Božiu lásku, ktorú nám Boh prejavil
v Ježišovi. Mali by sme využiť všetky
svoje schopnosti a danosti, aby sme
zabránili ostatným ubližovať nevinným. Veď Kristus, ktorého nasledovali
obaja apoštoli, zomrel za nás, keď sme
boli ešte pod hriechom, a teda vinní.
Nemali by sme my, jeho nasledovníci,
dokázať ubrániť nevinných? 
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 Aký postoj mám zaujať, keď sa okolo mňa
šíri zlo? Ako mu zabrániť? Odpovede na tieto
otázky sa vám pokúsime dať v hlavnej téme
budúceho čísla.
 V rozhovore sa spolu s majorom Jozefom
Michalovom vrátime k jeho misii v Iraku.
 Midraš porozpráva o tom, ako sa Jakub
pripravoval na stretnutie so svojím bratom
Ezauom.
 Navštívime neveľké nemecké mestečko
Walldürn, ktoré je od r. 1330 známe eucharistickým zázrakom.

VŠETKY CESTY
LÁSKY
vedú k Bohu
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spravodajstvo

Nový rektor Pápežského východného inštitútu v Ríme

Krátky životopis P. Cyrila Vasiľa, SJ
Narodil sa 10. apríla 1965 v Košiciach
v rodine gréckokatolíckeho kňaza.
Gymnázium absolvoval v Košiciach,
teologické štúdiá na CMBF v Bratislave v rokoch 1982 – 87. Vysvätený za
kňaza bol pre službu Prešovskej gréckokatolíckej eparchie. V auguste 1987
emigroval do Talianska a začal štúdium
na Právnickej fakulte Orientálneho inštitútu v Ríme. V decembri 1989 dosiahol licenciát kanonického práva a začal

Snímka: sskp.kapitula.sk

(Rím, Milan Lach) V piatok 1. júna
bol dekrétom prefekta Kongregácie
pre východné cirkvi Jeho Blaženosťou
Ignaceom Moussom I. kardinálom
Daudom vymenovaný za rektora Pápežského východného inštitútu v Ríme jeho
doterajší vicerektor a dekan Fakulty kanonického práva východných cirkví otec
Cyril Vasiľ, SJ. V skoro 90-ročnej histórii
inštitútu je prvým zo Slovenska, kto stojí
na čele tejto významnej rímskej akademickej ustanovizne. Svoj úrad prevezme
na začiatku nového akademického roka
v septembri. Toto obdobie zvyčajne trvá
šesť rokov. Vedením Pápežského východného inštitútu boli jezuiti poverení
pápežom Piom XI dekrétom Decessor
noster 14. septembra 1922. Inštitút mal
v tomto akademickom roku 341 študentov, z toho 7 zo Slovenska.

študovať prípravný rok k doktorátu.
V októbri 1990 však štúdium prerušil
a nastúpil do noviciátu otcov jezuitov
v Janove. Po návrate do Ríma v roku
1992 pokračoval v štúdiu a v decembri
1994 dosiahol doktorát kanonického
práva na Právnickej fakulte Orientálneho inštitútu v Ríme.
V roku 1997 sa habilitoval na Teologickej fakulte Palackého univerzity
v Olomouci. Momentálne vyučuje na
Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave, je dekanom Právnickej
fakulty Orientálneho inštitútu v Ríme,
konzultorom Kongregácie pre východné cirkvi, Kongregácie pre náuku viery
a Pápežskej rady pre vysťahovalcov
a cestujúcich.
Novému rektorovi PIO otcovi Cyrilovi Vasiľovi, SJ, vyprosujeme mnoho
šťastných a blahých rokov.

Nový biskup slovenského pôvodu
(USA, RV) Začiatkom júna bol v Spojených štátoch amerických vysvätený za
biskupa Mons. Peter A. Libasci. Je slovensko-talianskeho pôvodu a jeho predkovia
pochádzali od Košíc. On sám sa narodil
v USA, ale ovláda slovenský jazyk a je

členom Slovenskej ligy v Amerike. Za
kňaza bol vysvätený v roku 1978. Pápež
Benedikt XVI. ho vymenoval za pomocného biskupa v diecéze Rockville Centre
v New Yorku.

Stretnutie Katolíckej a Pravoslávnej cirkvi
(Rusko, RV/SIR) Ruská spravodajská
agentúra Interfax oznámila, že na 11.
júna je naplánované stretnutie zástupcov
Katolíckej a Pravoslávnej cirkvi. Zúčastnia sa na ňom metropolitný pravoslávny biskup Cyril a kardinál Peter Erdö,
predseda Rady európskych biskupských
konferencií. Na stretnutí sa bude diskutovať na tému Antropologický a etický

základ magistéria Cirkvi pre budovanie
spoločnosti, ľudských práv a dôstojnosti
človeka. Na stretnutí za Katolícku cirkev
zúčastnia aj delegáti Pápežskej rady pre
spravodlivosť a pokoj a Kongregácie pre
semináre a študijné inštitúty. Kardinál
nedávno vyjadril želanie podporiť katolícko-pravoslávne fórum, týkajúce sa
diskusie o aktuálnych otázkach.

slovo - 13/2007

Zjednotenie pravoslávnych cirkví
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(Moskva, ZENIT) Predstavitelia pravoslávnych komunít v Rusku a v USA,
moskovský patriarcha Alexej II. a metropolita Laurus, predstavený Ruskej
pravoslávnej cirkvi mimo Rusko, podpísali dohodu, ktorou sa ukončuje 80-ročné rozdelenie medzi cirkvou žijúcou

v Rusku a pravoslávnymi exulantmi.
Moskovský katolícky arcibiskup Tadeusz
Kondrusiewicz pri tejto príležitosti zaslal
patriarchovi Alexejovi II. list, v ktorom
okrem iného pripomína: „Prekonávanie
rozdelení medzi kresťanmi je vždy víťazstvom lásky, ktorá všetko premôže.“

VATIKÁN (RV) Koncom mája sa Svätý
Otec Benedikt XVI. v Aule Pavla VI. zúčastnil na koncerte, ktorý mu venovala
Konferencia biskupov Talianska k jeho
osemdesiatym narodeninám. Názov koncertu Resurrexi, čiže Vstal som z mŕtvych,
tak v sebe nieslo myšlienku tajomstva
Veľkej noci, ktoré je podľa slov pápeža
„srdcom kresťanstva“.
VATIKÁN (RV/CNS) Svätá stolica a Spojené arabské emiráty oznámili, že nadviazali plnohodnotné diplomatické kontakty
a v dohľadnej dobe si vymenia veľvyslancov. V prevažne moslimskej krajine žije
podľa odhadov asi 1 milión kresťanov,
väčšinou katolíkov, patriacich k viac ako
100 rôznym národnostiam.
TALIANSKO (RV) Generálna kapitula
bratov minoritov zvolila v Assisi za nového generálneho ministra rádu brata
Marca Tascu. Tohto roku si tiež kapitula
pripomína 800. výročie založenia františkánskeho rádu.
IRAK (RV/AsiaNews) – Začiatkom júna
obsadili teroristi kláštor patriaci Kongregácii chaldejských sestier Najsvätejšieho
Srdca v Bagdade. Kláštor Anjela Rafaela
leží v oblasti Mikanik, kde v ostatných
mesiacoch prebieha intenzívna antikresťanská kampaň. Chaldejský patriarcha
Emanuel III. Delly, pod správu ktorého
kláštor patrí, tak ostro odsúdil udalosť
ako útok proti celému Iraku a všetkým
Iračanom bez výnimky.
RÍM (CNS /Zenit)Vydaná talianska kniha
Un Uomo Sul Trono di Pietro – Muž na
Petrovom stolci od Andreya Tornielliho
o Piovi XII. dokumentuje, že tento pápež
v dobe druhej svetovej vojny nemlčal
počas zla, ktoré bolo páchané nacistami.
Ako ďalej uvádza:„Kampaň proti Piovi XII.
bola započatá v Sovietskom zväze a len
pomaly sa darí zverejňovať skutočnú
pravdu.“
VATIKÁN (RV/CNS) Od 29. júna 2008 do
29. júna 2009 bude Katolícka cirkev sláviť
Rok sv. Pavla, pri príležitosti 2000. výročia narodenia tohto apoštola. Oﬁciálne
oznámenie tejto udalosti pápežom Benediktom XVI. je naplánované na predvečer
sviatku sv. Petra a Pavla 28. júna v Bazilike
sv. Pavla za hradbami.
VATIKÁN (RV) V súvislosti s chladnokrvnou vraždou kňaza a jeho troch pomocníkov v irackom Mosule zaslal v mene
Svätého Otca vatikánsky štátny sekretár
Tarcisio Bertone sústrastný telegram
mosulskému biskupovi Paulovi Farajovi
Rahhovi. Píše, že Benedikt XVI. sa v duchu
spája s kresťanskou komunitou v regióne,
„zveruje duše obetí milosrdenstvu Boha
– milujúceho Otca a vzdáva vďaku za ich
neochvejné svedectvo.“

Stretnutie riaditeľov
katolíckych kultúrnych centier
(Štrasburg, Vladimír Miroššay)
Predseda Pápežskej rady pre kultúru Paul kardinál Poupard zvolal
do francúzskeho Štrasburgu prvé
stretnutie riaditeľov katolíckych
kultúrnych centier. Stretnutie sa
uskutočnilo od 11. do 12. mája
2007. Predstaviteľom katolíckych
kultúrnych centier z viac ako desiatich krajín Európy bola ponúknutá
možnosť prezentovať ich centrá
v kontexte všeobecnej témy stretnutia: Poslanie katolíckych kultúrnych
centier a výzvy kultúrneho a náboženského pluralizmu.
Zo Slovenska pozvanie Jeho Eminencie Paula kardinála Pouparda
prijal Spolok sv. Cyrila a Metoda
z Michaloviec. Na stretnutí sa zúčastnil jeho podpredseda Ing. Vladimír Miroššay.
V piatok 11. mája sa podujatie začalo svätou omšou, ktorú v kaplnke
kultúrneho centra koncelebrovali
prítomní kňazi. Hlavným celebrantom bol Mons. Joseph Doré,
emeritný štrasburský arcibiskup,
člen Pápežskej rady pre kultúru.
Úvodnú prednášku na tému
Kultúrny a náboženský pluralizmus
– výzva? predniesol prof. Michel
Deneken z Fakulty katolíckej teológie Univerzity Marca Blocha
v Štrasburgu. Po ňom nasledovala
prednáška sekretára Pápežskej rady
pre kultúru P. Bernarda Arduru, O.
Praem., na tému Katolícke kultúrne
centrá – kto?, ako?, kde?, prečo?

Aj keď sídlo Pápežskej rady pre
kultúru je v Ríme, najdôležitejšie
je jej napojenie na miesta a ľudí po
celom svete. Je to životne dôležité
pre radu, ktorej hlavnou úlohou je
evanjelizácia kultúry a inkulturácia
evanjelia. Rada povzbudzuje k tejto činnosti na rôznych miestach
rôznymi spôsobmi, ale hlavne cez
katolícke kultúrne centrá. Pojem
„katolícke kultúrne centrá“ odráža
bohaté členenie rôznorodých kultúrnych situácií v rôznych krajinách.
Táto myšlienka sa plne potvrdila
v diskusnej časti a pri predstavovaní
sa jednotlivých kultúrnych centier.
Program v sobotu 12. mája 2007
pokračoval prednáškou konsultora
Pápežskej rady pre kultúru, generálneho riaditeľa Groupe Saint-Paul
z Luxemburgu, riaditeľa a šéfredaktora Luxemburger Wort. Témou jeho
prednášky bolo Vnímanie a hlásanie
odkazu evanjelia v kontexte pluralizmu: potreba novej reči.
Povzbudivé rokovanie riaditeľov
katolíckych kultúrnych centier
počas celého dvojdňového priebehu moderoval P. Bernard Ardura,
O.Praem., sekretár Pápežskej rady
pre kultúru. Na záver rokovania
spolu so svojimi spolupracovníkmi
z rímskej kúrie, a to riaditeľom
úradu rady Mons. Gergelyom Kovacsom a P. Laurentom Mazasom,
zhrnuli výsledky mítingu a načrtli
aktivity a plány v činnosti rady do
nadchádzajúceho obdobia.

Stretnutie rodín a prvoprijímajúcich detí v Ľutine
těchom Kodetom, O. Carm., na
ktorej zazneli aj pekné svedectvá
kňazov a laikov z rodinného života.
Potom to bola katechéza Vojtěcha
Kodeta, v ktorej veľmi zaujímavým
spôsobom hovoril o manželstve,
o krízach, ale aj o výchove detí.
Deti mali bohatý program vonku,
kde na nich pod dohľadom animátorov čakali rôzne súťaže a atrakcie.
Neskoré popoludnie patrilo evanjelizačnému koncertu gospelovej
skupiny Slnovrat z Bardejova, počas
ktorého boli vylosované ceny pre
zúčastnené rodiny.
Hodnotné stretnutie ponúklo
pohľad na kresťanské rodiny, ktoré
chcú odolávať rôznym nepriaznivým vplyvom okolia a žiť v spoločenstve s Ježišom Kristom.

NIŽNÝ TVAROŽEC (-vp) 28. apríla 2007 sme sa
z farnosti Nižný Tvarožec vybrali spolu s duchovným
otcom Pavlom Vaľkom na farskú púť do Ľutiny. Po
príchode nás privítal o. Peter Borza, správca farnosti.
V Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky sme slávili
sv. liturgiu. Po nej sme vystúpili na Mariánsku horu,
kde sme sa mohli pomodliť v kaplnkách, nabrať si
vody, oboznámiť sa s históriou tohto pútnického
miesta a v modlitbe akatistu odovzdať Presvätej
Bohorodičke naše starosti i radosti. Malí pútnici si
s elánom zasúťažili. Povzbudení sme sa pobrali do
kláštora Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny
Márie. Sestričky nám porozprávali o ich reholi a o bl.
sestre Jozafáte Hordaševskej.
VEĽKÁ TŔŇA (Michal Hospodár) V prvú nedeľu po
sviatku Zoslania Svätého Ducha sa vo farnosti Veľká
Tŕňa v Trebišovskom protopresbyteráte uskutočnila
viacnásobná slávnosť. Na chrámový sviatok – odpust
pripadlo aj prvé sv. prijímanie a súčasne bola posvätená nová naprestolná (oltárna) ikona Najsvätejšej
Trojice, ktorá vyjadruje patrocínium chrámu. Pri
tejto príležitosti zavítal do farnosti vladyka Milan
Chautur, košický exarcha. V závere vladyka Milan
posvätil novú ikonu, ktorú napísal miestny ikonopisec Rastislav Roka. Poďakovanie domáceho farára
Petra Bombára bolo súčasne vyjadrením radosti
nad živou vierou, ktorá je skrze prvoprijímajúce
deti a ich rodiny nádejou pre celú farnosť. Slávnosť
bola ukončená Molebenom k najsvätejšiemu Srdcu
a sprievodom okolo chrámu.
KRÁSNY BROD (Ľubomír Petrík) Prešovský eparcha
Ján Babjak, SJ, slávil v nedeľu 3. júna archijerejskú
svätú liturgiu v Krásnom Brode, kde sa konala eparchiálna odpustová slávnosť Zoslania Svätého Ducha.
Krásny Brod patrí medzi najstaršie odpustové miesta.
Už v 14. storočí sem prišli mnísi. Celé stáročia tu bol
kláštor otcov baziliánov, ktorý bol vyhľadávaným
centrom duchovného života. Zničený bol ruskými
a rakúsko-uhorskými vojskami počas prvej svetovej
vojny. V roku 2002 bol posvätený nový kláštor.
VRANOV NAD TOPĽOU (Štefan Zahorjan) 18. – 22.
mája 2007 absolvoval Zbor Petra Pavla Gojdiča
turné po poľských mestách. Zbor za účasti veriacich
z Vranova n/T – Čemerného vystúpil so svojím byzantským spevom v Čenstochovej. Na tejto púti sa
zúčastnilo 92 pútnikov. Zbor pokračoval smerom na
Varšavu, kde mal dva hodinové koncerty v Chráme
Zvestovania Presvätej Bohorodičky a Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Tieto vystúpenia organizovala
Varšavská univerzita. Pri ceste späť sme sa zastavili
v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v Krakove. Pri
tejto príležitosti ďakujeme mestu Vranov n/T za ﬁnančnú pomoc. Turné organizovalo Združenie šíriace
kresťanskú kultúru vo Vranove n/T – Čemernom.
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(Ľutina, Ľubomír Petrík) „Máte
radi Ježiša?“ opýtal sa detí vladyka
Jána Babjak, SJ, v homílii pri archijerejskej svätej liturgii v sobotu 19.
mája v Bazilike Zosnutia Presvätej
Bohorodičky v Ľutine. „Ježiš vás má
rád. Nikdy ho neopúšťajte,“ pokračoval ďalej. Spevom svätú liturgiu
sprevádzal gréckokatolícky miešaný
spevácky zbor Chrysostomos z Vranova nad Topľou.
Z iniciatívy Komisie pre rodinu
Prešovskej eparchie sa na tomto pútnickom mieste uskutočnilo stretnutie rodín a prvoprijímajúcich detí.
Asi osemsto účastníkov stretnutia si
v nádhernom počasí vychutnalo aj
popoludňajší program. Pre rodičov
to bola beseda s otcom biskupom
a hosťom stretnutia o. ThDr. Voj-

SVIDNÍK (-vz) 15. mája 2007 zorganizovalo Združenie kresťanských seniorov – dôchodcov pri Gréckokatolíckom farskom úrade vo Svidníku púť do
Litmanovej. Duchovný program sa začal modlitbou
posvätného ruženca a pokračoval krížovou cestou.
Vyvrcholením bola svätá liturgia, ktorú slúžil kaplán
farnosti Štefan Kucer. Návrat domov si pútnici spríjemnili čítaním posolstva Panny Márie z Litmanovej
a spevom mariánskych piesní.
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Exarchátny odpust v Michalovciach
(Michalovce, Michal Hospodár) Na vigíliu Päťdesiatnice sa stretli kňazi Košického
exarchátu v Michalovciach,
aby si spolu s vladykom Milanom Chauturom, košickým exarchom, vyprosovali
potrebné milosti do kňazskej
práce. Spoločenstvo prítomných sa v preplnenom Chráme Svätého Ducha po úvodnom hymne Kráľu nebeský,
Utešiteľu a kajúcej modlitbe
zapojilo do slávenia archijerejskej liturgie, aby tak vytvorilo večeradlo modlitby a očakávania darov zhora. Vladyka
Milan v homílii nadviazal na
slová svätodušného hymnu
a zdôraznil, že Svätý Duch
je kráľom lásky. „Potom aj
systém pastorácie každého
kňaza musí byť láska. Ak sa
ľudia kňaza z nejakej príčiny
boja, to nie je prejav Ducha.
Kňaz dnes nemá inú šancu,
ako dobyť svet, iba lásku,“ zakončil svoj príhovor vladyka

Milan a vyzval všetkých na
prijatie daru lásky od Kráľa
lásky. Modlitbový program
v chráme pokračoval do neskorých večerných hodín.
V Nedeľu svätej Päťdesiatnice celoexarchátna slávnosť vyvrcholila slávnostnou
liturgiou. Vladyka Milan
v kázni pre veriacich vyzdvihol duchovné hodnoty pred
materiálnymi, ktoré často
človeka vedú k stavbe biblického Bábelu. Oproti tomu,
„aké úžasné je byť zjednotený v spoločenstve Ducha,
ktorý dáva všetkým ľudským
snaženiam správny zmysel,“
uviedol vladyka a vyzval prítomných na prehĺbenie osobného duchovného života.
Na záver slávnosti bolo
myrovanie ako symbolické
vyjadrenie plnosti daru Božej
lásky, ktorá sa počas slávenia
vyliala do každej pripravenej
a otvorenej duše.
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Medzinárodná vedecká konferencia
o Jánovi Pavlovi II. v Prešove
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(Prešov, Andrea Čusová)
V priestoroch Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove sa 1.
júna 2007 skončila medzinárodná vedecká konferencia
s názvom Sapienciálny charakter antropológie Jána Pavla II.
v kontexte európskej integrácie.
Konala sa pod záštitou eurokomisára Jána Figeľa.
Plenárnej časti predchádzalo samostatné rokovanie v teologickej a ﬁlozoﬁckej sekcii.
V teologickej sekcii sa diskutovalo o sociálnej náuke ako
inšpirácii pre súčasné sociálne
poradenstvo, o význame ekumenického úsilia v kontexte
európskej integrácie, ale aj
o ohlasovaní dôstojnosti života a osoby človeka – všetko
v kontexte učenia a diela Jána
Pavla II. a jeho prínose pre
európske hodnoty. Morálne
hodnoty Európy, spôsob myslenia a hľadania pravdy – to
boli hlavné diskusné témy vo
ﬁlozoﬁckej sekcii. Pri nich sa
prihliadalo na encykliku Fides
et ratio.

Na plenárnej časti sa rovnako hovorilo hlavne o dôstojnosti človeka. Prítomným
sa okrem iných prihovoril
aj prešovský eparcha Mons.
ThDr. Ján Babjak SJ, PhD., košický pomocný biskup Mons.
prof. ThDr. PhDr. Stanislav
Stolárik, PhD., eurokomisár
Ján Figeľ, prof. PAT dr hab.
Józef Marecki a prof. PAT dr
hab. Jan Szczepaniak (WHK
PAT Krakov).
Ako vyplynulo zo všetkých
prednášok a príhovorov, kým
nevrátime človeku dôstojnosť
a kresťanské hodnoty, kým ich
nevrátime rodine a následne
aj spoločnosti, nepodarí sa
nám vybudovať dôstojnú
a hodnotnú Európu.
V tom nám môže byť veľkým vzorom práve Ján Pavol
II., ktorý neustále reagoval na
akékoľvek náznaky devastovania hodnôt, devastovania
človeka. Dodnes sú jeho slová
aktuálne, nadčasové a zaujímavé nielen pre katolíkov.
Všetky prednášky budú
publikované v zborníku.

Eparchiálno-exarchátne kolo
Biblickej súťaže 2006/ 07
(Juskova Voľa, Tatiana
Cmoriaková) Radosť, nadšenie, očakávanie... Aj takto by
sa dala charakterizovať nálada detí, ktoré 24. mája 2007
spolu so svojimi katechétmi
prišli do pastoračného centra
v Juskovej Voli na eparchiálno-exarchátne kolo biblickej
súťaže.
Skôr, ako sa začala samotná súťaž, sa všetkých 12
družstiev vzájomne predstavilo svojimi vopred pripravenými symbolmi, ktoré ich
charakterizovali. Nechýbala
ani spoločná sv. liturgia, pri
ktorej sa nám prihovoril o.
Ľubomír Petrík.
Večer už bol plný zábavy.
Každé družstvo si pripravilo
krátky program, po ktorom
nasledoval karneval, a na
ňom nemohol chýbať tanec,
hudba, masky a, samozrejme,
súťaž o najkrajšiu z nich. Nasledujúci deň pokračoval očakávanou súťažou. Družstvá
oboch kategórií sa popasovali
v piatich kolách s rôznymi
úlohami, medzi ktorými bol
test, práca s biblickými citátmi a biblickým obrazom,
rébus či pohľadnice. A hoci

víťazmi sú všetky zúčastnené
deti, predsa sa niektorým darilo troška viac, čo rozhodlo o
nasledovnom poradí:
Kategória A (1. – 2.roč. ZŠ)
1. miesto: CZŠ sv. Egídia
Bardejov
2. miesto: ZŠ Porúbka
3. miesto: farnosť Klokočov
4. miesto: ZŠ Humenné
5. miesto: farnosť Tichý Potok
6. miesto: ZŠ Kráľovský Chlmec
Kategória B (3. – 4.roč. ZŠ)
1. miesto: CZŠ sv. Egídia
Bardejov
2. miesto: CZŠ sv. Mikuláša
Prešov
3. miesto: farnosť Červená
Voda
4. miesto: farnosť Koromľa
5. miesto: farnosť Košice-Ťahanovce
6. miesto: CZŠ sv. Michala
Michalovce
Po súťaži sme sa za všetko
poďakovali nebeskému Otcovi vo sv. liturgii, na ktorú
k nám zavítal vladyka Milan.
Po liturgii nasledovalo vyhodnotenie súťaže a vladyka
odovzdal deťom i katechétom
diplomy.

„...všetko, čo ste urobili pre svoje deti, nezostane bez
odmeny... Ja, Pán, som tak povedal.“ (porov. Jer 31, 16 – 17)
(Sečovce, žiaci a učitelia
ZŠ Svätej rodiny) Prostredníctvom kňazov na svätej
omši a svätej liturgii a rozdávaním červených srdiečok
žiakmi sme sa snažili na Deň
matiek potešiť srdce každej
mamičky v Sečovciach a v
okolí. Takto sme si dovolili
uctiť naše mamičky, ktorým
sme sa chceli poďakovať za
všetko, čo pre nás robia a
robili. Dievčatá a chlapci zo
Základnej školy Svätej rodiny
v Sečovciach pod vedením p.

učiteľky Fedorčákovej-Gutekovej, sestry Pavly Dutkovej,
p. učiteľky Adamovej a p.
učiteľky Koščovej vyjadrili
myšlienky a výroky známych
ľudí o mame a materstve. Záver svätej omše v rímskokatolíckom chráme opäť patril
našim mamkám, ktorým
bolo kňazmi udelené požehnanie. Na orodovanie Panny
Márie počas Loretánskych
litánií sme vyprosovali milosti a požehnanie pre každú
z nich.

rozhovor na 5 minút

Deň spoločenstva
(Trenčín, Ružena Volovárová) Pekné
májové počasie vylákalo gréckokatolíckych
veriacich z Trenčína spolu s otcom Igorom
Cingeľom, správcom trenčianskej farnosti,
do malebnej prírody Melčickej doliny.
V nedeľu 27. mája 2007 dopoludnia sme
slávili sv. liturgiou Sviatok svätej Päťdesiatnice a po nej večiereň s modlitbami na
kolenách k Svätému Duchu.
Po modlitbách sme sa presunuli autami
na kopanicu Na Štilichovci. Slávnostný obed
otvoril duchovný otec krátkym príhovorom
a modlitbou. Člen pastoračnej rady privítal
prítomných aperitívom a srdečným slovom.

Nasledovalo pohostenie, občerstvenie, rozprávanie a spoločenské posedenie pri speve,
hudbe a tanci. Každá veková skupina si
prišla na svoje, no stredobodom pozornosti
boli naši najmenší, ktorí sa najviac vyšantili.
Toto stretnutie nás zblížilo a spriatelilo. Po
chutnej večeri sa duchovný otec poďakoval
členom pastoračnej rady farnosti za zorganizovanie podujatia, vyjadril vďaku aj
obsluhujúcemu personálu za vynikajúcu
a bohatú hostinu, ktorú si hostia nevedeli
vynachváliť, prítomným poďakoval za
účasť a vyjadril nádej, že to bol iba štart do
takýchto aktivít.

Eparchiálna odpustová slávnosť v Rafajovciach
(Rafajovce, Ľubomír Petrík) Bohatý mládežnícky program bol náplňou prvého dňa
eparchiálnej odpustovej slávnosti k sviatku
Zoslania Svätého Ducha v Rafajovciach.
Priestor mali rôzne hry, scénky, katechézy
pre deti a mládež, ale aj prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov.
S evanjelizačným koncertom vystúpila
hudobná skupina Anastasis, ktorú tvoria
bohoslovci gréckokatolíckeho kňazského
seminára.
Vrcholom programu v nedeľu 27. mája
bola archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil

prešovský eparcha Ján Babjak, SJ. Otec biskup zároveň posvätil obnovený ikonostas.
K pútnickému miestu Rafajovce sa viaže
udalosť o zázračnom obraze, ktorý ostal
neporušený po požiari dreveného chrámu.
V roku 1750 Rafajovčania za pomoci veriacich z celého okolia postavili nový murovaný chrám, do ktorého umiestnili zázračný
obraz na hlavný oltár. Chrám zasvätili Narodeniu Presvätej Bohorodičky. Každoročne
sa tu konajú odpustové slávnosti na sviatok
Zoslania Svätého Ducha.

Odpustová slávnosť v prešovskom kňazskom seminári
(Prešov, Ľubomír Petrík) Kaplnka Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča
v Prešove je zasvätená Najsvätejšej Trojici.
Preto sa aj tohto roku konala na tento
sviatok v pondelok 28. mája v prešovskom
kňazskom seminári odpustová slávnosť. Archijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka
Ján Babjak, SJ, a homíliu predniesol synkel
pre Rusínov Prešovskej eparchie Mgr. Peter
Pavel Haľko, OSBM. Zdôraznil, že tajomstvo
Najsvätejšej Trojice je základnou pravdou
nášho kresťanského života. Všetkých vyzval,

aby oslavovali Boha v troch osobách, lebo
sme Bohom milovaní.
Slávnostnú svätú liturgiu koncelebrovali
aj predstavení kňazského seminára na čele
s jeho rektorom PaedDr. Vasilom Kormaníkom, dekan Gréckokatolíckej teologickej
fakulty Prešovskej univerzity prof. ThDr.
Vojtech Boháč, PhD., prešovský protopresbyter PhDr. Gabriel Székely, PhD., a ďalší
kňazi pôsobiaci v Prešove.
Slávnosť bola zakončená liturgickým
sprievodom okolo seminárskej kaplnky.

Stála expozícia básnika Jula Zborovjana
zbierky Do dlane dýchni. (Východoslov.
Vyd. Košice 1972)
Na otvorení sa zúčastnil doc. Imrich
Vaško, dekan fakulty KU, pripravovateľ
básnických zbierok a autor záverečnej štúdie
o básnikovi, básnikova manželka Mária,
syn Martin, žijúci bratia a sestra Jula Zborovjana, príbuzní, zástupcovia OcÚ a ďalší
priatelia. Expozíciu prítomným predstavili
jej zostavovatelia Bohumila Hanudeľová,
vedúca obecnej knižnice, a Emil Zborovjan,
básnikov brat. Všetci ocenili prínos tejto výstavy pre kultúrny rozhľad občanov a dielo
básnika ako tvorivý príspevok do bohatstva
našej národnej poézie.

Čo sa skrýva pod pojmom návšteva ad limina?
Samotný názov etymologicky
znamená „k prahu“. Myslí sa tu
prah blízkosti k apoštolom, ktorí
tu položili svoj život za evanjelium.
Ide tu predovšetkým o apoštola
národov sv. Pavla a hlavu Cirkvi
sv. Petra. Keďže biskupi sú nástupcami apoštolov, majú vyhľadávať
miesta, kde ich predchodcovia
ohlasovali evanjelium, a stretnúť sa
s tým, ktorý je nástupcom apoštola
Petra – so Svätým Otcom, ktorému
„skladajú účty“ z práce vo svojich
eparchiách a exarchátoch.
Ako často sa konajú tieto návštevy?
Tieto návštevy sa konajú v pravidelných päťročných intervaloch
a zahrňujú v sebe okrem oﬁciálnych stretnutí na rôznych kongregáciách aj pútnické stretnutia
v hlavných bazilikách Ríma.
Akú prípravu si od biskupov návšteva ad limina vyžaduje?
Rok pred samotnou návštevou
v Ríme jednotliví biskupi podľa
dotazníka odpovedajú na predložené otázky ohľadom pastoračnej,
katechetickej a organizačnej práce
na svojom teritóriu, a potom je
to, samozrejme, modlitba za to,
aby Svätý Otec vedený Svätým
Duchom dal priliehavé odpovede
biskupom, ktorí sú pastiermi vo
svojich diecézach.
Čo môže pre cirkvi jednotlivých
krajín priniesť takáto návšteva?
Každá návšteva je sama osebe
prínosom v tom zmysle slova, že
človek je obohatený myšlienkami
toho druhého. Ale aj samotné prostredie má svoj vplyv na toho, kto
absolvuje návštevu. Táto návšteva
u Svätého Otca nie je len oﬁciálnou záležitosťou, ale aj bratským
stretnutím, pri ktorom sa mnohé
pastoračné záležitosti stávajú
jasnejšími a vedú k mnohým konkrétnym uzáverom. Kvôli tomu aj
Svätý Otec potrebuje počuť názor
toho ktorého biskupa, aby mohol
zo svojej pozície zodpovedne riešiť jednotlivé situácie v miestnej
cirkvi.
Michal Hospodár

slovo - 13/2007

(Šarišské Michaľany, František Fedor)
V nedeľu 3. júna 2007 bola otvorená stála
expozícia dokumentačného materiálu
o živote a diele básnika a dramaturga Jula
Zborovjana v obecnej knižnici v Šarišských Michaľanoch (okr. Sabinov). Básnik
sa narodil v tejto obci v r.1921 a zomrel
v r.1974. Želal si, aby bol pochovaný na
cintoríne v rodnej obci v blízkosti hrobu
svojej matky, ktorá zomrela, keď mal 17
rokov. Bol najstarší z ôsmich detí manželov
Zborovjanovcov. V dokumentačných materiáloch nachádzame aj recenziu Dr. Emila
Korbu , ktorú napísal do časopisu Slovo
v r.1973 pri vydaní Zborovjanovej básnickej

s vladykom Milanom Chauturom,
košickým exarchom, o návšteve
ad limina
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reportáž

o Farnosti Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa v Sabinove

SRDCIA V SRDCI
P
ondelkové ráno ako každé iné.
Trocha lenivé. Po dlhých horúcich dňoch sa slnko skrýva za
oponou sivých oblakov. Vyzerá to na
dážď, ale všetko sa ešte môže zmeniť.
Uvidíme.
Dnes si to namierime na sever – do
Sabinova.

slovo - 13/2007

Po ceste sa zastavujeme a pribúda
nám ďalší pasažier. Neplánovaný, ale
nevyhnutný, aby sa naša reportáž mohla
uskutočniť. Otec Jaroslav Matoľák je
v súčasnosti farárom farnosti, do ktorej
máme namierené, a protopresbyterom
Sabinovského protopresbyterátu. Keďže
potreboval odviezť auto do „servisných
stajní“ v Prešove, späť sa vezie spolu
s nami. Aby sme využili čas, diktafón
sa roztočí už v aute.
„Ako dopadla odpustová slávnosť?“
padne prvá otázka. „Výborne. Prišlo
viacero kňazov, aj dôchodcovia, ktorí
vo farnosti usilovne vypomáhajú.
Kazateľom bol otec Daniel Galajda.“
Potom preskočíme na tému erbu
mesta. Je naozaj zvláštny. V hlavnom,
červeno-modro šikmo delenom poli
sa nachádza hlava sv. Jána Krstiteľa.
Dozvedáme sa, že motív na mestskom
erbe súvisí s patrocíniom rímskokatolíckej farnosti.
Sabinov je starobylým mestom. Prvá
písomná zmienka o ňom sa nachádza
v listine uhorského kráľa Bela IV. z roku
1248. Škoda, že z jeho minulej slávy sa
zachovalo len málo pamiatok.
Sabinovská farnosť je zasvätená
Božskému Srdcu, hoci pôvodným pat-

8

Počet obyvateľov: 12 290
Počet gréckokatolíkov: 1294
Vzdialenosť od katedrály:
19 km
Chrám: Najsvätejšieho Srdca
Spasiteľa, 1904
Filiálky:
Šarišské Michaľany - Povýšenia sv. Kríža (kaplnka), 1585
(prístavba 1796); 6 km;
Šarišské Sokolovce - Nanebovstúpenia Pána, 1888
(hrobka Antolovcov); 8 km
Adresa: GKFÚ, Jolany Cirbusovej 37, 083 01 Sabinov
E-mail: sabinov@grkatpo.sk

rónom bol sv. Juraj. No blahoslavený
otec biskup Gojdič, ktorý mal k tomuto
mestu blízky vzťah, keďže ho ešte ako
kaplán chodil spravovať na bicykli
z Prešova, ho zmenil. Vtedy bol ešte
Sabinov ﬁliálkou obce Drienica. Keď sa
stal biskupom, odkúpil budovu istého
úradu a zriadil tam kláštor redemptoristov, ktorí istý čas Sabinov spravovali.
Krátko po vojne ich však zlikvidovali.
Zaujímavé je, že posledné hodiny na
slobode strávil v tomto kláštore aj
bl. Metod Dominik Trčka. Odtiaľ ho
potom zobrali do zhromažďovacieho
tábora do Podolínca.
Zástupcovia totalitnej moci skonﬁškovali budovu v prospech štátu a zriadili v nej materskú školu. Pred dvoma
rokmi mesto materskú školu zrušilo
a budovu vrátilo do užívania pôvodnému majiteľovi. „Pre nás to bolo veľmi
výhodné, pretože sme hľadali priestory
pre mládež,“ pokračuje otec Jaro.
„Keďže sme potrebovali zabezpečiť
réžiu budovy, po nevyhnutných opravách sme časť z nej prenajali. A tak
dnes v budove nájdete predajňu pre
domácich majstrov, krajčírsku dielňu,
stretávajú sa tu aj skauti. Veľmi nás
teší, že sú to ľudia, ktorí rešpektujú účel
budovy, napr. ak sú cirkevné sviatky,
prevádzky sú zatvorené.“
Prechádzame popri informačnej
tabuli, ktorá nám oznamuje, že vstupujeme na územie kráľovského mesta
Sabinov. Mračná sa kdesi rozutekali.
Sprevádzaní teplými lúčmi sa zastavujeme pri jednej zo starších bytoviek. Po
chvíli vychádza otec kaplán, ktorý tu
žije v podnájme v trojizbovom byte so
svojou rodinkou. Usmievavý prináša
kľúče od chrámu. Otec František Sochovič sa okrem množstva iných aktivít
venuje hlavne deťom. Využíva veľký dar
od Pána a priťahuje ich k nemu. Stretnutia robí zábavnou formou. Nikdy nie
sú samoúčelné, nikdy to nie je iba hra
pre hru. Všetko má svoj cieľ – otvárať
srdcia detí Ježišovej láske. Otec Jaro je
spokojný, že ho tu má. Konštatuje, že
v ostatnom čase sa on sám venoval viac
administratíve, zháňaniu, vybavovaniu
a opravám. Aj keď to bolo na jednej
strane požehnané obdobie, lebo sa toho
veľa urobilo, na druhej strane pociťuje
dlh práve voči deťom, na ktoré nemal
toľko času, ako by si prial. No aj na túto

časť práce vo farnosti sa musí niekto
podujať.
To, že sa tu ľudia zapájajú do rozličných činností, je požehnaním aj
cez prácu predchádzajúcich kňazov.
Samozrejme, okrem už spomínaných
blahoslavených tu na Božích poliach
pracovali o. Peter Šturák, terajší dekan
Teologickej fakulty v Prešove, o. Vojtech
Boháč, ktorý až donedávna tiež pôsobil
na tomto poste, i o. Sukovský, ktorý vo
farskej budove istý čas viedol kláštor.
Pričinili sa o opravy nielen hmotných
stavieb, ale hlavne ľudských sŕdc.
Vystupujeme pred hnedou bráničkou
v jednej z bočných uličiek na miernom
návrší východnej časti mestečka. Aj
keď sa neodlišuje od ostatných domov,
tabuľa s nápisom farského úradu nás
upozorňuje, že sme na mieste. Sadáme
si do príjemného prostredia v záhrade.
Pod osviežujúcim tieňom ovocných
stromov pokračujeme v rozhovore,
počas ktorého ochutnávame sladučké
čerešne. Spoločnosť nám robí aj verný
priateľ človeka, ktorý stráži a spríjemňuje život domácich. Otec Jaro sa
vracia k nedeľnej slávnosti. Ukazuje
nám miesto, kam odkladajú pódium, na
ktorom slávia svätú liturgiu. Keďže do
chrámu sa pri takýchto výnimočných
a slávnostných príležitostiach nevojdú
všetci veriaci, rozhodli sa pre takéto
riešenie. Na priestranstve pri chráme
postavili veriaci prístrešok a už niekoľko rokov slávia odpustové slávnosti
pod Božím nebom. Znova sa vraciame
k pôsobeniu otca Jara v tejto farnosti.
Uvedomuje si, že najdôležitejším cieľom, pre ktorý sa namáha, je spása duší.
Zvlášť cíti potrebu venovať sa mládeži
a rodinám, pretože v ostatných rokoch
sa vytráca viera zo života veriacich ľudí.
Snaží sa o to, aby práca vo farnosti mala
nejaký systém. Okrem pravidelných
stretnutí tu pôsobí aj mládežnícky zbor

na každý deň

aj ikony. S Božou pomocou možno už v tomto
roku bude stáť na svojom mieste.
Vo ﬁliálnej obci Šarišské Michaľany sa
slúži v kaplnke zasvätenej sv. Krížu, ktorá je
súčasťou kaštieľa. Dostali ju na sto rokov za
symbolickú cenu do prenájmu. Takže sa tam
cítia ako doma.

Gréckokatolíckehy farský chrám v Sabinove.

Zoe en Christo. Keďže niektorí starší speváci
poodchádzali do iných miest na štúdiá, bolo
potrebné začať odznova. Jeho víziou je, aby sa
do vedenia skupín zapojilo čo najviac laikov
– animátorov, ktorí budú schopní samostatne
viesť stretnutia. Aby farnosť bola životaschopná, aj keď kňaz zmení pôsobisko.
A už prichádza pani domu so synčekom na
rukách a pozýva nás ďalej. Nemusíme sa zoznamovať, pretože už štyri roky spolupracuje
s naším časopisom ako jazyková korektorka.
Na fare sa zdržíme iba chvíľu. Pokračujeme
v ceste a spletitými cievkami mesta sa približujeme k srdcu farnosti. Farský chrám stojí
na ľavej strane hlavnej tepny mesta. Aj keď je
to pomerne rušná časť, má svoje výhody. Je to
akási oáza pokoja uprostred každodenného
zhonu a ruchu. Vchádzame do chrámu, ktorý
je duchovným srdcom asi 1200 oﬁciálne zapísaných farníkov. Reálny počet je však o niečo
nižší. Väčšina veriacich pochádza z okolitých
gréckokatolíckych obcí. Duchovný otec ich
vníma ako nekonﬂiktných a pokojných ľudí.
Tak, ako aj v iných farnostiach je tu skupina
skutočne zapálených ľudí, potom ľudia, ktorí
sa ochotne zapoja a pomôžu vždy, keď sú
o to požiadaní, no a potom tí, ktorí sa nezúčastňujú na živote farnosti a sú iba akýmisi
pozorovateľmi.
Chrám je neveľký, ale vyzerá ako z rozprávky. Žlto-biele zafarbenie fasády ho robí veľmi
živým a žiarivým. Vnútri je chrám pomerne
jednoducho zariadený. Vpredu po stranách sa
nachádzajú dva menšie bočné oltáre. Napravo
sú umiestnené relikvie biskupa – mučeníka
P. P. Gojdiča a na tej istej strane vo svätyni
veľmi dobre zachovaný obraz veľkomučeníka
Juraja, ktorý je pripomienkou pôvodného patrocínia chrámu. V centre je obraz Božského
Srdca, ktorému je chrám v súčasnosti zasvätený. V chráme zatiaľ chýba ikonostas, charakteristický pre chrámy východného obradu.
Aj keď už vo farnosti boli viaceré pokusy
na jeho zhotovenie, dlho sa túto myšlienku
z rozličných dôvodov nepodarilo zrealizovať.
V súčasnosti sa tvorí konštrukcia ikonostasu

„Lebo ako máme v jednom
tele mnoho údov, ale všetky
údy nekonajú tú istú činnosť,
tak aj my mnohí sme jedno
telo v Kristovi a jednotlivo
sme si navzájom údmi.“ (Rim
12, 4 – 5)
Tieto krásne slová používa apoštol Pavol, keď
vysvetľuje postavenie kresťana vzhľadom ku Kristovi
a k ostatným kresťanom.
Nie si hocikto. Si súčasťou
tajomného Kristovho tela.
On – Kristus je hlava a my
– veriaci sme údmi tohto
tela. Ruka nemôže povedať
nohe: „Nepotrebujem ťa!“
Ani oko to nemôže povedať hlave. Každý človek,
ktorého dnes stretnem,
je pre mňa Božím darom.
Či mi bude sympatický,
alebo nie - je údom toho
istého tela. Nemôžem mu
povedať: „Nepotrebujem
ťa.“ Práve naopak, mám
mu poslúžiť v láske podľa
svojich možností.

Utorok 26. jún
„Každé kráľovstvo vnútorne
rozdelené spustne a nijaké
mesto ani dom vnútorne
rozdelené neobstoja.“ (Mt
12, 25)
Hovorí sa, že sa nedá
sedieť na dvoch stoličkách.
Nedá sa slúžiť aj Bohu, aj
mamone (porov. Mt 6, 24),
nemôžeš sa dať najať do
služby dvom pánom. Každý môj postoj, ktorý dnes
zaujmem v práci, v škole,
v rodine či niekde inde,
bude svedčiť o tom, na čej
strane stojím. Či patrím
Kristovi, alebo tomuto svetu. Ak chcem patriť Kristovi
celý a bez výhrad, nech aj
všetky dnešné moje slová
a skutky o tom svedčia.
Lebo veľká mozaika sa
skladá z malých nepatrných kamienkov. A vo viere
prežívaný život sa skladá
z malých, nepatrných skutkov každodennosti.
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Interiér gréckokatolíckeho farského chrámu v Sabinove.

Znova sadáme do auta a prechádzame centrálnou ulicou okolo obchodného domu Lidl
k farskému pastoračnému centru. Priestory
ešte nie sú úplne dokončené, ale už teraz slúžia
svojmu účelu. Budova dýcha históriou. Aj keď
je pomerne stará, zachovala sa v dobrom stave.
Podarilo sa tu vytvoriť útulné priestory. Ak
zídete v ľavom krídle dole schodmi a vstúpite
správnymi dverami, nájdete (v tomto čase
síce opustené, ale nedočkavo očakávajúce
návštevníkov) tri miestnosti, ktoré slúžia predovšetkým deťom a mládeži. Pravidelne sa tu
stretávajú tri skupinky detí. Nazývajú sa Deti
blahoslaveného Metoda. Celé centrum nesie
názov bl. biskupa P. P. Gojdiča. Prečo? Obaja
títo svätci súvisia s farnosťou, s jej životom
a minulosťou. Aj toto bola možnosť využiť
ich ochranu a príhovor za túto farnosť. Dvom
chlapčenským skupinkám sa venuje otec kaplán a dievčenskú má na starosti absolventka
animátorskej školy – Lucia. Vo farnosti pracuje aj skupinka mladých, ktorá sa pravidelne
stretáva. Mnohí z nich sú nápomocní pri rozličných aktivitách organizovaných vo farnosti,
sú aj akýmisi vodcami ostatných. Navyše tu
funguje stretávanie matiek, modlitbové stretko
i ružencové spoločenstvo.
Za ďalšími dverami je zaujímavá terasa
s krásnym výhľadom do záhrady. Po rekonštrukcii to bude vynikajúce miesto na oddych
pri káve. Možno sa niekedy podarí zrealizovať
aj túto myšlienku.
V budúcnosti plánujú opraviť časť pastoračného centra a v podkroví zriadiť kaplánsky
byt. Plánov, energie aj Božieho požehnania
je tu dostatok na to, aby sa táto farnosť stala
naozaj živým organizmom, v ktorom jednotlivé údy neustále oživuje (nielen v júni) srdce
Krista milujúceho ľudí.
Dada Kolesárová

Pondelok 25. jún
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rozhovor

Opustené dieťa. Ilustračná snímka: www.af.mil

O deťoch a náhradnej rodinnej starostlivosti
Valéria Andrijková je
pracovníčkou Úradu
práce, sociálnych
vecí a rodiny, oddelenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v Prešove.
Zodpovedá za výkon
štátnej správy na úseku sprostredkovania
náhradnej rodinnej
starostlivosti s územnou pôsobnosťou
na území Prešovského
kraja.

VEZMI MA ZA RUKU!
Mohli by ste v krátkosti opísať náplň svojej práce?
Som pracovníčkou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Mám na starosti
sprostredkovanie náhradnej rodinnej
starostlivosti. Pri svojej práci spolupracujem aj s ďalšími úradmi v rámci SR.
Sprostredkovanie sa týka dvoch
základných línií sociálnej práce: sociálnej práce s dieťaťom, pre ktoré sa
javí náhradná rodinná starostlivosť
najoptimálnejšou alternatívou, a sociálnej práce s občanmi, ktorí sa chcú stať
náhradnými rodičmi.
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S akými problémami detí prichádzate najčastejšie do styku?
Je strašné, ak dieťa neverí v lásku, ak
neverí, že je možná, pretože ho toľkokrát
nechali na dne. Viete, aké je hrozné, keď
vstúpite do detského domova a nájdete
tu deti, ktoré už neplačú?
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Ako sa takéto problémy riešia?
V každom dieťati vidíme cennú
ľudskú bytosť s otvorenými vývinovými
potrebami.
Pre dieťa je najdôležitejšie mať rodinu, mať svoj vlastný domov.
Pre dieťa, ktoré z akýchkoľvek dôvodov príde o rodinu, je adopcia lepšia
ako pestúnska starostlivosť, pestúnska
starostlivosť lepšia ako profesionálna
rodina, profesionálna rodina je lepšia

ako detský domov. Ak opustenému
dieťaťu poskytneme rodinu, ak mu
poskytneme zázemie v rodine, vtedy
mu skutočne pomôžeme. Prijať dieťa
do náhradnej rodiny znamená otvoriť
dvere svojho domova, srdce a myseľ
niečomu odlišnému, čo je spojené
s minulosťou dieťaťa.
Detský domov teda nie je to najlepšie riešenie, však?
Detský domov má byť len tou poslednou možnosťou. Ideálne by bolo, keby
sa deti z detských domovov mohli vrátiť
späť k svojej biologickej rodine. No,
žiaľ, pre väčšinu detí v našich detských
domovoch nie je možný návrat späť do
pôvodnej rodiny, a preto sa snažíme zabezpečiť pre tieto deti náhradné rodinné prostredie. Aj náhradní rodičia môžu
svojim deťom poskytnúť vnútorný pocit
blízkosti a naviazania.
Dieťa, ktoré vyrastá v detskom domove, nevie, kým je, na koho sa podobá, kto sú jeho príbuzní, komu vlastne
patrí, a preto byť dieťaťom rodiny je
nepochybne lepšie, ako vyrastať v detskom domove.
Zmenilo sa za ostatné roky aj
niečo v prístupe k deťom v detských
domovoch?
Je pravdou, že detský domov už dnes
nie je jeden veľký dom, skôr pripomí-

najúci školu ako domov so spoločnou
jedálňou. Výchova v detských domovoch sa kvalitatívne posunula k lepšiemu, deti vyrastajú v samostatných
skupinách, ktoré sa snažia čo najviac
imitovať rodinu. Napriek tomu je vždy
pre dieťa najvhodnejšie, ak nemusí
počas tohto prechodného obdobia
do vyriešenia jeho budúcnosti – či už
smerom k biologickej, alebo adoptívnej
rodine – byť v detskom domove.
Dnes si mnohé rodiny chcú adoptovať dieťa. Prečo sú teda detské domovy
stále plné?
Z vlastných praktických skúseností
môžeme konštatovať, že sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti je sprevádzané špeciﬁckými
podmienkami regiónu a špeciﬁckými
požiadavkami. Vidíme, že hoci je
v prehľade žiadateľov o niektorú z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti
z istého pohľadu veľký počet záujemcov,
v detských domovoch je stále veľa detí
takých, o ktoré nik nemá záujem. Prvoradou prekážkou nemožnosti umiestniť
rómske dieťa v rodine nerómskych
žiadateľov je hlboko zakorenený predsudok a obava vyplývajúca z genofondu
dieťaťa. Ďalšou prekážkou úspešného
umiestnenia je jeho vek. V detských
domovoch nám zostarla veľká skupina
detí nad 10 rokov, ktoré vstupujú do
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vývinového obdobia puberty a práve z tohto
hľadiska sú už pre potenciálnych náhradných
rodičov neprijateľné. Treťou prekážkou sú veľké súrodenecké skupiny. Predstava mnohých
žiadateľov o dieťati je, že to bude dieťa zdravé,
nerómske, čo najútlejšieho veku, bez nepriaznivých genetických predispozícií, v krajnom
prípade s požiadavkou na farbu očí. Toto
konštatovanie nie je nadsadené, ale vychádza
z reálnych skutočností so žiadateľmi o náhradnú rodinnú starostlivosť.
S úctou a vďakou pozeráme na
všetkých náhradných rodičov,
ktorí poskytli opustenému
dieťaťu domov.

Často sa spomína aj adopcia do zahraničia. Už ste sa s takýmto prípadom stretli?
Ak sa pre dieťa, ktoré je na základe rozhodnutia súdu osvojiteľné, nepodarí nájsť
náhradnú rodinu na Slovensku, najneskôr do
šiestich mesiacov odo dňa zapísania dieťaťa
do prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, je
možné poskytnúť takémuto dieťaťu výhodu
stálej rodiny prostredníctvom medzištátneho
osvojenia v niektorej zo zmluvných krajín
Dohovoru o ochrane detí a o spolupráci
pri medzištátnych osvojeniach, ktorý je na
Slovensku účinný od 1. októbra 2001. Na
osvojenie maloletého dieťaťa do cudziny je
potrebný súhlas Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.

„Učiteľ, chceme vidieť nejaké
znamenie od teba.“ On im
povedal: „Zlé a cudzoložné
pokolenie žiada znamenie.
Ale znamenie nedostane, iba
ak znamenie proroka Jonáša.“
(Mt 12, 38-39)

Môžu opusteným deťom pomôcť aj
ľudia, ktorí neuvažujú o pestúnstve alebo
osvojení?
Samozrejme. Existuje špeciálna forma
starostlivosti o deti s nariadenou ústavnou
starostlivosťou, ktorú vykonáva profesionálny
rodič vo svojom vlastnom rodinnom prostredí. Profesionálny rodič je zamestnancom
detského domova. Profesionálne rodičovstvo
nie je rodinnoprávnym, ale pracovnoprávnym vzťahom so zariadením. Záujemcovia
o vykonávanie profesionálnej náhradnej
rodiny môžu kontaktovať príslušný detský
domov, kde im bude poskytnuté komplexné
poradenstvo.
Čo by ste si želali pre deti, s ktorými
prichádzate do styku?
Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať,
vraví titul známej básne Miroslava Válka. No
musia to byť ruky živé a teplé. Možno hrubé,
možno vráskavé, možno mozoľnaté, ale ruky
s láskavými dlaňami.
Naším prianím je nájsť každému dieťaťu
vedenému v prehľade detí vhodných do
náhradnej rodinnej starostlivosti rodinu
– domov. Každé dieťa si ju zaslúži, pretože
mu bolo ublížené, a nie ono ublížilo.
za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš

Štvrtok 28. jún
„Mám sa teda čím chváliť
v Kristovi Ježišovi pred Bohom.“ (Rim 15, 17)
Aké je krásne pozorovať, ako
rodič pochváli svoje dieťa
za nejaký skutok. Hovoríme,
že až podrástlo. Jeho tvár sa
rozžiari a je ešte v svojej činnosti usilovnejšie. Ale aj dospelým dobre padne, ak ich
niekto spravodlivo pochváli.
Na druhej strane, veľmi
negatívne vnímame človeka,
ktorý sa začne chváliť sám.
Zvykneme hovoriť: „Samochvála smrdí.“ Svätý apoštol
Pavol sa chváli v Kristovi. Nie
je to však samochvála. Je si
vedomý toho, že všetko, čo
má, nepochádza od neho,
ale od Boha, a všetky svoje
schopnosti dal do služby
evanjelia. Uvedomme si
dnes, že všetko, čo máme,
nám daroval Boh a sme povolaní dať to do služby Bohu.
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Stretávate sa s mnohými detskými
osudmi. Ktorý na vás najviac emocionálne
zapôsobil?
Udržať profesionálny prístup a nepodliehať emóciám je pre nás niekedy veľmi ťažké.
Všetky osudy detí sa nás dotýkajú. Spomínam

Streda 27. jún

Ak sa niekto uchádza o miesto na nejakom poste, žiadajú
od neho doklady o ukončenom vzdelaní, životopis,
potvrdenie o praxi a iné
veci. Aby bolo jasné, o koho
ide. Zákonníci a farizeji si
žiadajú od Ježiša znamenie,
aby vedeli, o koho ide. Je
to Mesiáš? Nie je to Mesiáš?
Aké by bolo ľahké, keby
Pán Ježiš v tej chvíli vykonal
nejaký zázrak. Ale bolo by
to dostatočné znamenie pre
zákonníkov a farizejov? Boli
ich srdcia pripravené uveriť?
Ježiš vedel, že nie, preto reaguje negatívne. Ale predsa
prisľúbil znamenie kríža
a prázdneho hrobu. Toto
znamenie Ježišovej lásky sa
nám ponúka už 2000 rokov.
Toto znamenie jasne hovorí
o tom, o koho ide.

Snímka: D. Kolesárová

Existuje nádej pre deti
v detských domovoch?
Zatiaľ je v našej spoločnosti
reálne malá šanca zabezpečiť
všetkým deťom umiestneným v ústavnej starostlivosti
možnosť vyrastať v prostredí
milujúcej rodiny. Tak ako sme
už spomínali, najviac sú ohrozené deti staršie, deti rómskeho etnika, veľké súrodenecké
skupiny, deti so zdravotnými problémami. Každý jeden
úspešný prípad adopcie alebo
pestúnskej starostlivosti je pre
nás výzvou, aby sa výhoda stálej náhradnej rodiny poskytla
všetkým deťom, ktoré nemôžu
vyrastať vo svojej pôvodnej
rodine. Fotograﬁe detí, ktoré máme v pestúnskej starostlivosti alebo v adopcii, majú
významné miesto v našej pracovni – sú to pre
nás úspechy a výsledky našej práce.

si na situáciu, keď vlastná mamička doviedla
na oddelenie štvorročné dievčatko s bábikou
v náručí a žiadala o jej zverenie do náhradnej
rodinnej starostlivosti s odôvodnením, že
si k dieťaťu nevytvorila citový vzťah. Počas
rozhovoru s matkou sme dieťaťu poskytli
farbičky, aby si nakreslilo nejaký obrázok.
Po chvíli som sa jej spýtala, komu chce tento
obrázok venovať. Dievčatko vstalo a vrhlo sa
do náručia svojej mamičky.

11

spoločnosť

DETI A NÁSILIE

Č

loveka šokuje každá nespravodlivosť. Zvlášť sa nás však dotkne
nespravodlivosť, ktorá sa deje
na bezbranných – na deťoch. Často im
však ubližujú tí, ktorí ich majú chrániť
a milovať – rodičia. Je len na nás, ako sa
budeme k našim deťom správať a ako si
budeme všímať správanie ostatných.
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„ODLOŽENÉ“ DIEŤA
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Štvorročného chlapca v utorok
8. má ja popoludní vyložili
z osobného červeného auta
pri michalovskej osobitnej
škole a nechali ho napospas osudu. K vystrašenému chlapčekovi na michalovskom sídlisku Stráňany
privolali políciu okoloidúci
ľudia. „Z vozidla, ktoré malo
podľa všetkého volant na pravej strane, vystúpila svetlovlasá
plnoštíhla žena. Dieťa odviedla
k plotu osobitnej školy a nasadla opäť do auta, v ktorom
bola ešte aspoň jedna
osoba. Potom rýchlo
odišli preč,“ povedala
košická krajská policajná hovorkyňa Jana
Demjanovičová.
Svojej mame evidentne nechýba.
Smutný paradox je,
že žena prišla už pred
siedmimi rokmi o svoje dve deti, ktoré vtedy
zhoreli pri požiari.
Opustený chlapček
vo štvrtok spolu s policajtmi putoval po miestach, kde
by ho mohli poznať. Nakoniec policajti
v Trebišove našli jeho strýka. Chlapcovi
sa zacnelo, najmä keď spoznal bránu,
kde sa pravdepodobne hrával. Tam
hľadal mamu...
Števkova matka Júlia (43) žila v Hrčeli pri Trebišove. Tam sa už nezdržiava.
Naposledy ju videli v rómskej osade
v Trebišove. No i tu akoby sa pod zem
prepadla. „O syna svojej sestry sa postarám. Nedopustím, aby vyrastal v ústave,“ tvrdí strýko opusteného dieťaťa.
Sestrino konanie odsudzuje.
Osadníci iba krútia hlavami. Nevedia
pochopiť, prečo ho matka odvrhla. Podľa nich mala Júlia veľa detí s rôznymi
mužmi. Niektoré skončili v domovoch,

ďalšie zomreli. Opustený Števko je
údajne jej posledným dieťaťom. Polícia po nezodpovednej matke vyhlásila
pátranie. „Za opustenie dieťaťa jej hrozí
trest odňatia slobody od 1 do 5 rokov,“
upresnil policajný riaditeľ v Michalovciach Dušan Šanta.
Chlapec je už po týždni strávenom
v krízovom stredisku v rodine svojho
strýka Andreja Tancoša v Trebišove.

MATKA? NIE!
Matka – beštia! Takto mnohí nazvali
Kláru (30), ktorá v dedine Kuřim na
Morave týrala svojho synčeka Ondríka
(8). Sluchovo postihnutého chlapčeka
zatvárala do komory pod schodmi
s rozlohou dva štvorcové metre. Ondrík
tam často spával so zviazanými rukami na betónovej podlahe. Nezriedka
musel z podlahy aj jesť. „Zožer to. Tu
nič nezostane,“ kričala pritom na syna
Klára a jedlo mu pchala do úst. Súd ju
okamžite poslal do väzby.
Krkavčiu matku sa podarilo zadržať
vďaka veľkej náhode. Jej sused Eduard
Trdý si kúpil babyset s kamerou, ktorý
chcel využiť na kontrolu svojho novonarodeného dieťaťa. Podobný využívala

na pozorovanie syna aj Klára. Keď si ho
Trdý v dome nainštaloval, uvidel hrôzostrašný obraz. Nahého chlapca v zamknutej komore bez okna. Zalarmoval
preto políciu. Muži zákona v miestnosti
pod schodmi objavili zviazaného Ondríka, schúleného do klbka. Chlapček,
našťastie, nemal vážnejšie zranenia, bol
len dehydrovaný.
Podľa polície bol Ondrík týraný od
vlaňajšieho decembra, keď sa rozvedená Klára presťahovala aj s ďalším
synom (12) do prenajatého domu
v Kuřimi. Žena si osvojila aj mentálne
postihnuté dievča (13). To však v dome s nimi nebývalo. Keďže Ondrík je
sluchovo postihnutý, Klára si dokázala
na úradoch vybaviť, aby ho mohla
učiť sama. Zarážajúce pritom je, že
Klára externe študuje špeciálnu pedagogiku na Masarykovej univerzite.
„Chlapec nedostával pravidelne jesť
ani piť. Ani pri jedle mu matka nerozväzovala ruky. Musel jesť priamo
z podlahy,“ opísal hrozné podmienky
hovorca brnianskych policajtov Aleš
Mergentál. Podľa polície výchovu
chlapca matka evidentne
nezvládala. Na jednom
zo záberov vidieť, ako
chlapec prestal jesť. Klára
otvorila dvere na komore
a potravu mu rukami
pchala do úst: „Zožer to,
tu nič nezostane,“ kričala
na syna. Občas ho z komory pustila von, zakazovala mu však kontakt
s rovesníkmi, a dokonca
aj so starším bratom.
Súd Kláru poslal
okamžite do väzby. Podľa
neho by totiž pri pobyte na slobode mohla ovplyvňovať svedkov
alebo dokonca utiecť. Za týranie jej hrozí až osem rokov za mrežami. Ondrík
je spolu so súrodencami v krízovom
centre v Brne a všetci sú pod dohľadom
psychológov. Všetci javia známky týrania. O všetkých súrodencov prejavili
záujem rodičia krkavčej matky. V tomto
prípade je ešte veľa nejasností, ktoré
vychádzajú postupne na povrch.
Napriek tomu, že tieto skutky sú
hrôzostrašné, dieťa má aspoň nádej žiť.
Oveľa hroznejšie je, keď matka svoje
novonarodené dieťa pohodí do kontajnera, spláchne do záchoda, zmrazí
v mrazáku, či vyhodí z okna. Tu už
nepomôže nič, len vrúcna modlitba
k Bohu plná prosieb a odprosovania
nielen za dieťa ale aj „matku“.
Juraj Gradoš

na každý deň

svedectvo

HĽADAJTE A NÁJDETE II.

S

z toho, čo povedal, bolo: „To je to, čo hľadáš, uver!
Tam celý čas hovoria o Bohu, a dokonca ti môžu
darovať Bibliu.“ Posledný argument ma zarazil.
Už mnoho rokov som túžila mať Bibliu. Rozhodla
som sa, že kvôli tomu sa tam raz oplatí ísť. Tak
sme sa zoznámili s Joelom a jeho ženou Caroline.
Každý z nás dostal svoju Bibliu a začali sme ju
čítať. Okrem toho sme zistili, že tam niet antisemitov. Práve naopak. Tí ľudia hovorili (a správali
sa) s väčšou láskou k Židom, poznali mnoho
z histórie židovského národa a mnoho citovali
z Tóry a iných kníh Biblie o vzťahu Boha a ľudí.
Bolo možné dávať mnohé otázky a odpovede boli
veľmi zmysluplné. Prekvapilo nás, že sa s nami
rozprávajú veľmi rozhľadení a inteligentní ľudia.
Pocítila som úctu k nim aj k ich viere, hoci ich
názory som nezdieľala. Bola som presvedčená,
že pre Židov existuje iná cesta.
Raz, keď som upratovala v našom emigrantskom byte, našla som starú knihu, na obale ktorej
bolo: „Ježiš Kristus – Mesiáš Izraela“. No to už je
priveľa – pomyslela som si. Ako to môže niekto
povedať? Kto môže veriť v takúto hlúposť? Pre
mňa slovo Mesiáš bolo po roku chodenia do
synagógy veľmi dôležitým. Tam sa veľa hovorilo
o neznámom Kráľovi Izraela, ktorý príde, zmení
osud ľudí, ktorí žijú na svete. No v mene Ježiša
predsa mnohí znevažovali a preklínali Židov,
mojich predkov vydávali represiám, strieľali, vysmievali sa im, ba i mne osobne, ponižovali moje
deti. Obrátila som prvú stranu a zbadala som, že
autormi sú naši známi z Amerického klubu. Ale
oni vyzerali ako normálni ľudia. Znamená to
teda, že oni tomu naozaj veria. Rozhodla som sa
dôkladne zistiť a preštudovať, na základe čoho
takto rozmýšľajú a veria. A zrazu mi napadlo
– veď ak je Mesiáš nie hocijaká rozprávková bytosť, potom je táto bytosť podobná Ježišovi. Koľko
rokov prešlo odvtedy, keď ho ukrižovali, a ľudia
doteraz nielenže naňho nezabudli, ale mnohí
ho uctievajú ako Boha. To nie je zanedbateľné.
Mnohí ho nenávidia krutou nenávisťou. Za čo?
Vtedy som ešte nevedela, že slovo Kristus
v preklade z gréckeho jazyka znamená Mesiáš.
Rozhodla som sa čítať Tanach. Veď tam musí byť
zmienka o Mesiášovi – kto to je, ako má prísť na
svet, čo má naplniť. Veď v synagóge o ňom hovoria. Odkiaľ o ňom vedia? Samozrejme, že z Tanachu. A keď tam nájdem, že práve Ježiš je Mesiáš,
nikto ma nezastaví, aby som v neho uverila.
Dnes si presne nespomeniem, ktoré miesta
Písma mi odkryli túto pravdu, že Ježiš je pravým
Mesiášom. Iba on zodpovedá všetkým proroctvám, daným skrze mužov viery v Písme. Kto
som ja, aby som tomu odmietla uveriť? Priniesol
seba ako obetu za moje hriechy. Ako odpovedať
na tento skutok lásky? – „Môj Mesiáš, som veľmi
vďačná a milujem ťa...“
(dokončenie z predchádzajúceho čísla)
Klaudia

„A ja ti hovorím: ,Ty si Peter
a na tejto skale postavím
svoju Cirkev a pekelné
brány ju nepremôžu.’“ (Mt
16, 18)
Už mnohokrát v dejinách sa zdalo, že Cirkev
„zomrie“. Od prenasledovania apoštolov, prvých
kresťanov, cez mnohé
kruté prenasledovania
Cirkvi a úkladov proti
kresťanom v dejinách až
po dnešné dni. A Cirkev
žije. Je tu. Lebo nestojí na
ľudských základoch, ale
na Božích. A tie ľudská ani
pekelná moc nepremôžu.
Práve naopak, potvrdzuje
sa múdre a staré príslovie:
„Krv mučeníkov sa stáva
semenom nových kresťanov.“

Sobota 30. jún
„Lebo ste nedostali ducha
otroctva, aby ste sa museli
zasa báť, ale dostali ste
Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme:
,Abba, Otče!’“ (Rim 8, 15)
Otroka pobáda ku konaniu dobra len strach pred
trestom. Kresťana pobáda
ku konaniu dobra láska.
Všetci sme sa stali skrze
krst adoptívne Božie deti.
Skrze Jež iša Krista sme sa
krstom obliekli nie do odevu otroka, ale do odevu
syna a dcéry nebeského
Otca. Veľakrát sa ale stáva,
že sa správame ako otroci.
A najhoršie je na tom to,
že to robíme dobrovoľne.
Keď otrok dostal slobodu,
bol šťastný a už nikdy
nezatúžil po otroctve. My
veľakrát akoby sme túžili
vrátiť sa do otroctva hriechu. Sv. apoštol Pavol nás
napomína ako v minulosti
Galaťanov: „Nerozumní
Galaťania, kto vám počaril
...“ (Gal 3, 1) Ak sme dostali
Ducha slobody a synovstva, volajme nebeského
Otca Abba a netúžme už
viac po zákone otroctva.
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yn mi povedal, že ak je podľa rabína všetko
v poriadku, je potom pohodlnejšie sedieť
doma. Manžel vyhlásil, že nie je ochotný
robiť niečo, čomu nerozumie. Pýtali sa, či mňa
to všetko uspokojuje.
Samozrejme, neuspokojovalo. Mala som veľa
otázok a odpovede neprichádzali: Kde je Boh
a aký je? Naučila som sa mnohým zvykom a tradíciám. Ale veď ja som prišla do synagógy najmä
preto, aby som sa stretla s tým, kto vypočuje moju
prosbu, kto nás spasil, čiu prítomnosť som prežila
tak, že sa to nedá zabudnúť. Znepokojovalo ma,
že v tomto hľadaní som nepokročila ani o kúsok.
No nevzdávala som sa a neprestávala som chodiť
do synagógy. Možno, že čoskoro čo-to pochytím
a on sa mi dá poznať. Pokračovala som v naliehavej modlitbe. Neviem, ako dlho by som sa takto
trápila, keby sa nestalo niečo nečakané.
Náš rabín nám kázal prichádzať na zapaľovanie sobotných sviečok do synagógy, pretože my
emigranti sme nemali svoj dom. Prišla som teda
v piatok večer, ale spravila som čosi nesprávne.
Dve staršie ženy, ktoré boli blízko mňa, začali na
mňa hlasno kričať a urážať ma. Vraj prečo som
prišla do synagógy, keď nepoznám pravidlá. Veľmi som sa hanbila, no pozbierala som všetky sily
a odpovedala čo najpokojnejšie: „Som ochotná
sa od vás učiť.“ Ale ony kričali ešte hlasnejšie.
Obzrela som sa a v diaľke som zbadala prichádzajúcich na čele s rabínom, ako sa s pobavením
pozerali na toto „divadlo“.
Samozrejme, ušla som. Dlho som chodila po
brehu Tyrenského mora. V duši som mala strašnú
tmu. Trápilo ma, prečo sa mi toto muselo stať.
Veď som chcela úprimne spoznať Boha. Teraz
mám cestu do synagógy zatvorenú. „Prečo si to,
Bože, takto spravil? Po vyše roku hľadania som
odvrhnutá a cesty naspäť do synagógy niet.“
Je to zvláštne, ale ozvala sa vo mne myšlienka,
zjavne nie zo mňa: „Klaudia, a či som prvýkrát
k tebe hovoril v synagóge?“ Upokojila som sa. To
je pravda. Boh je predsa všade. Ako to, že mi to
skôr nenapadlo? A on predsa vie, že ho hľadám.
On sám ma nájde! On počul moje modlitby – to
je dôležité! Od toho času, na radosť celej rodiny,
sme začali zapaľovať sviečky na šabat vo svojom
emigrantskom byte a spolu s manželom sme
pokračovali v úprimnej modlitbe.
Po čase nás jeden z priateľov nášho syna pozval navštíviť ich spoločenstvo. Povedala som,
že za nič na svete nepôjdem tam, kde ohlasujú
Ježiša. Počula som už o amerických misionároch.
K slovu misionár som mala nejednoznačné stanovisko. Igor, náš syn, povedal, že on tam túži
ísť a vypočuť si ich. Odpovedala som mu, že je
dospelý a sám sa musí rozhodnúť, ale upozornila som ho, že všetci predkovia povstanú proti
nemu. „Mama, nechystám sa stať kresťanom.
Jednoducho chcem vedieť, ako myslia iní ľudia,“
povedal mi. Syn sa odtiaľ vrátil vzrušený. Jedno

Piatok 29. jún
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Dieťa, ktoré hľadá láskavú ruku svojho otca a matky

RODIČMI SA NERODÍME,
STÁVAME SA NIMI
Deti sú hostia, ktorí sa pýtajú na cestu – hovorí jedno
pakistanské príslovie. Mať dieťa znamená pre mnoho
párov zmysel života a naplnenie partnerstva. Pre mnoho
párov sa však táto cesta stáva strastiplnou a poslanie
byť mamou či otcom sa občas nepodarí naplniť žiadnym
z prirodzených spôsobov. A práve tu sa otvára priestor pre
úvahy o prijatí dieťatka – rozhodnutie pre adopciu.

slovo - 13/2007

ADOPCIA

14

Adopcia je nádherná téma – pre
rodičov, ktorým z rôznych dôvodov
neboli dopriate vlastné deti, a pre deti,
ktoré takýmto spôsobom nájdu svoj
domov, lásku a prijatie milujúcich ľudí.
Adopcia má však aj druhú stránku – tú
bolestivejšiu. Na nej stoja rodičia, ktorí
sa nemohli, nevedeli či nechceli o dieťa
postarať. A dieťa, ktoré aj napriek obetavosti, láske a odovzdaniu zo strany
prijímajúcich náhradných rodičov

hľadá svoje korene. Nájsť v tomto
trojuholníku rovnováhu je zložité. Je
to však dennodenná realita, pre ktorú
sa náhradné rodiny prijatím dieťaťa
rozhodujú.

HĽADANIE A NAČÚVANIE
PULZOM SRDCA
Proces predchádzajúci prijatiu dieťaťa je fascinujúci – je to proces plný
hľadania, ujasňovania si predstáv

a očakávaní, zlaďovania túžob a reálnych možností. Pre mnohých budúcich
rodičov je to otvorená kniha, v ktorej
sa snažia prečítať, či cesta náhradného
rodičovstva je naozaj tou ich cestou.
Vyznať sa v spleti pocitov, ktoré
prijatiu dieťaťa predchádzajú, je občas
neľahké. Niekedy to vyžaduje zastavenie
sa a nahliadnutie do najhlbšieho vnútra,
kde túžba po dieťati – mať a byť s ním
šťastný – skutočne pramení. Často je
táto cesta skúškou postojov a náhľadov,
testom tolerancie a prijatia inakosti
človiečika, ktorý sa stane súčasťou rodiny, no napriek tomu mu vždy v jeho
srdiečku (aj keď niekedy iba v skrytosti)
pulzuje pôvod a zážitky z minulosti. Prijať dieťa aj s jeho pôvodom je
milosťou – bezvýhradným prijatím,
ktorého je schopné iba milujúce srdce.
A práve na otvorenie milujúceho srdca,
na zvládnutie všetkého toho krásneho,

na každý deň

ale aj ťažkého, čo zo sebou adopcia dieťaťa
prináša, je potrebné skutočne sa pripraviť.

KEĎ PRESKOČÍ ISKRA
Takto sa na svoj život pripravovala aj
jedna z rodiniek – dvaja manželia, ktorí sa
jednoducho rozhodli, že už nechcú čakať na
zázrak, že sa o zázrak posnažia sami, a tak
sa vybrali najprv na úrad – jeden, druhý,
a potom ďalšie, absolvovali prípravu, prešli
niekoľkými detskými domovmi (v tom čase
to ešte bolo možné), až v jednom z nich
preskočila iskra… A z dovtedy manželov
bez dieťaťa sa stali mama a tato.
Celé sa to udialo tesne pred Vianocami,
sviatkom rodiny, ktoré zrazu pre troch ľudí
nadobudli svoje výnimočné čaro a nebol na
to potrebný ani stromček či iné kulisy. Stačil
jediný dar – malé dieťa.
Ich dievčatko je pre nich zdrojom zázrakov na každý deň. Veľkými skokmi dobieha
všetko, čo v detskom domove nestihlo. A tu
vôbec neprekážajú tmavšie očká, lebo sú
rovnako žiarivé ako tie modré, ani farba
vlasov, lebo čierne vlnité vlásky zopnuté
do vrkôčikov sú príťažlivé rovnako ako
plavé. Ako hovorí šťastná mama: „Nech je
žlté, červené či aj zelené, potrebuje lásku!“
A dnes sa malá rodinka znova pripravuje
a hľadá ďalší zázrak, lebo v dome je ešte
stále dosť miesta.

PRÍPRAVY
Pri príprave sa často stretávame s otázkou: „Prečo sa my, rodičia, ktorí sme skúšaní
už tým, že nemôžeme mať vlastné dieťa,
musíme podrobiť ďalším prekážkam? Prečo
musíme byť podrobení drobnohľadu a dokázať, že sa o dieťa budeme vedieť postarať,
že mu budeme vedieť vytvoriť bezpečný
domov? Prečo to „normálni“ rodičia podstúpiť nemusia?“
Je veľkou pravdou, že na rodičovstvo, aj
keď je hádam tým najdôležitejším poslaním
v živote človeka, sa nikto bežne nepripravuje. Nikto neabsolvuje odborný výcvik či vysokú školu rodičovstva. Všetci prechádzajú
„iba“ školou života. Ale predsa – existujú
ľudia, ktorí vzdelanie absolvujú, ktorí sú
pripravovaní na výkon rodičovstva ako povolania – sú to okrem adoptívnych rodičov
či pestúnov aj tzv. profesionálni rodičia.

PROFESIONÁLNE
RODIČOVSTVO

A EŠTE JEDNO SVEDECTVO
Pri myšlienke na príbehy profesionálnych
rodín nám nedá nespomenúť si na jednu
z nich – rodinu, ktorá k svojim dvom deťom
najprv prijala chlapca do pestúnstva. V roli
pestúnov našli naplnenie, preto sa neskôr
rozhodli prijať náhradné rodičovstvo ako
svoje povolanie. A tak do rodiny zo dňa na
deň pribudli ďalšie štyri deti. A aby to nebolo také jednoduché – dve z nich trocha iné,
ťažko zdravotne postihnuté. Práve týmto
faktom sa ich povolanie profesionálneho
rodiča stalo ešte cennejším – zvládanie
nálad, nevypočítateľnosti konania, keď na
vás zrazu zaútočí dieťa, ktoré bolo len pred
chvíľou také pokojné, či ochrana brata pred
bratom vyžaduje silu, ale aj citlivosť srdca
a zvládanie dennodenných zápasov. Mnohí
z nás by to možno vzdali. No byť povolaný
znamená zvládať všetky skúšky a byť pevný
v rozhodnutí, ktoré človek urobí.
Je obdivuhodné, že našu rodinku nezlomil ani požiar, ktorý im vzal strechu nad
hlavou. A aj keď mohli (a nikto by im to
určite nezazlieval), nevzdali sa a napĺňajú
povolanie ďalej a túto prekážku prekonávajú
súdržne ako rodina. A opakovane sa potvrdzuje, že prijatím detí sa dejú zázraky. Veď
ako inak pomenovať to, že v podkroví zhorelo všetko, okrem obrazu Večere Pánovej,
ktorý visel na stene.
Je iste mnoho tých, ktorých už v živote
postretla myšlienka prijať dieťa, ktorí vo
svojom vnútri pocítili šteklenie a láka ich
poznanie, či aj oni sú na takúto službu pre
dieťa povolaní. Všetkých tých, ktorí chcú
nájsť odpoveď na otázku, či aj ja môžem,
chcem a viem byť náhradným rodičom,
pozývame k tomu, aby hľadali.
Mgr. Alena Molčanová,
Mgr. Daniela Šmigová
Návrat – Centrum pre náhradnú
rodinnú starostlivosť v Prešove

Nedeľa 1. júl
„.... nik sa neodvážil chodiť tou
cestou.“ (Mt 8, 28)
Mnohokrát sme v živote zažili
stav, že sme sa niečoho báli. Potrebovali sme pomoc blízkych,
aby niekto išiel s nami a pomohol nám prekonať strach. Bol to
však strach chvíľkový, keď sme
našli nablízku niekoho, komu
sme dôverovali, rýchlo pominul. Iné je, hlavne pre mladých
ľudí, keď si vyberajú svoju
životnú cestu a povolanie. Stoja
na križovatke a pýtajú sa sami
seba, spovedníka, priateľov:
„Ako ďalej? Ktorú cestu mi Boh
pripravil?“ Ježiš Kristus sa nebál
ísť po žiadnej ceste. Aj keď tou
cestou v gadarskom kraji, kde
žili dvaja posadnutí zlými duchmi, sa nikto neodvážil ísť – on
to urobil. Ktoroukoľvek cestou
sa v živote vyberieš, nech ťa
vždy sprevádza Boh. Lebo ako
hovorí žalm: „I keby som mal ísť
tmavou dolinou, nebudem sa
báť zlého, lebo ty si so mnou.“
(Ž 23, 4)

Pondelok 2. júl
„Milosť nášho Pána Ježiša nech
je s vami.“ (Rim 16, 20)
Sv. apoštol Pavol končí všetky
svoje listy želaním milosti
Pána Ježiša. Vždy v závere listu
tým, ktorým píše, zaželá Božie
požehnanie. Aby Slovo, ktoré
im zvestoval, prinieslo úrodu.
Učme sa od sv. Pavla robiť
podobne. Možno si dať predsavzatie, že dnes každému, koho
stretnem, s kým sa budem
rozprávať, na konci zaželám
dobro a milosť Pána Ježiša.
Nech na ňom spočíva a celý
deň ho sprevádza. Urobím tak
službu požehnania pre svojho
blížneho. Neraz sa mi stalo, že
ak niekomu na konci stretnutia
poviem: „Prajem ti požehnaný
deň!“, na jeho tvári sa zjaví
úsmev a srdečné poďakovanie.
Spôsobil som radosť. A nielen
to, lebo ako hovorí starozákonná Kniha prísloví: „Človek,
čo žehná rád druhým, sám
zbohatne, ten však, kto iných
preklína, aj sám bude prekliaty.“
(Prís 11, 25)
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Je jedným zo spôsobov prijatia dieťaťa do
rodiny, keď detský domov v snahe zabezpečiť deťom čo najprirodzenejšie prostredie,
prijme za zamestnancov ľudí, ktorí sú ochotní ponúknuť nielen seba, ale aj svoj domov,
svoju rodinu dieťaťu, ktoré to potrebuje.

Špeciﬁcky sa takto otvárajú rodiny deťom,
ktoré sú celkom malé a ich pobyt v postieľkach detských domovov by spôsobil závažné
problémy v ich vývine. Profesionálne rodiny
však potrebujú aj deti, ktoré sú staršie, no
ich životná história je plná takých zranení,
ktoré je možné prekonať iba pod ochrannými krídlami rodičov – profesionálov, ktorí
vedia čítať v detských dušičkách a ponúknuť
presne to, čo takéto deti potrebujú.
Profesionálne rodičovstvo nie je jednoduché povolanie – vyžaduje permanentné
nasadenie, dvadsaťštyrihodinovú vyčerpávajúcu službu – prechádzanie cestou, ktorú
buď nájdu, alebo budujú. A plody tejto práce
sú cenné, aj keď dozrievajú iba pomaly a ich
skutočnú chuť možno okúsiť často až v dospelosti dieťaťa.
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legenda
Joachim s pastiermi. Freska z Cappella Scrovegni (Arena Chapel), Padua. Snímka: www.wga.hu

Detstvo Panny Márie

NEŠŤASTNÁ ANNA
K
eď sa Joachim neukazoval
už päť mesiacov, Anna, jeho
manželka, pri modlitbe plakala
a hovorila: „Pane, mocný Bože Izraela,
ak si mi už nedal synov, prečo si mi vzal
aj môjho muža? Veď už minulo päť mesiacov, čo som ho nevidela. A neviem, či
je mŕtvy, aby som mu aspoň vystrojila
pohreb.“
Tak Anna prežívala dvojaký smútok
a ronila slzy: „Musím plakať nad tým,
že som ovdovela,“ hovorila, „a nariekať
aj nad tým, že nemám deti.“
Keď prišiel veľký Pánov deň, jej
slúžka Judita povedala: „Ako dlho sa
ešte budeš v srdci trápiť? Veď prišiel
veľký Pánov deň a nesmieš byť smutná.
Vezmi si túto šatku do vlasov, ktorú
Julo Zborovjan

Za svetlom slova
(PAMIATKE CYRILA A METODA)

Motto:
I skoni bjaše Slovo
I Slovo bjaše od Boga
I Bog bjaše Slovo.
(Evanjelium podľa Jána)
Oh, bratia, preboha,
či takto sme si bratmi:
čo včera dal som ti,
dnes v trojnásobku vráť mi?!
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A keď si ustatý,
nik nedá vodu pitnú,
lež stiahnu ústa ti
a v medzidverie pritnú?!
Svet pliaga beznohá
v pohanskom záplotí...
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Prenášam slávu dávnych rokov
na tieto biele listy...
Hľaď, Pane, akí čistí
slobodu kujú z čiernych okov
až tam, kde ostré vetry ﬁčia,
kde moja zem je predsa ničia
a ničie brázdy aj tak čiesi,
až sa tak polnoc dusí
a vyhadzuje kusy
sĺz ťažkých, ktoré ráno miesi
z úškľabkov pre poznanie!
Tu vstúpil! – Nech sa stane.
(úryvok)

mi dala dozorkyňa v dielni. Ja si
ju vziať nemôžem,
lebo som slúžka
a táto šatka je ako
pre kráľovnú.“
„Choď preč,“ povedala jej Anna,
„toto som nikdy
nerobila – Pán ma
príliš ponížil. Aj tak
ti ju dal nejaký darebák a tebe ide iba
o to, aby si aj mňa zatiahla do svojich
nemravností!“
„Prečo by som ťa preklínala,“ povedala jej na to Judita, „keď už Pán
uzavrel tvoje lono, a tak nemôžeš dať
Izraelu potomka!“
Anna sa veľmi zarmútila, zobliekla
si smútočné šaty, umyla si hlavu a obliekla si svadobné šaty. Okolo deviatej
hodiny sa vydala na prechádzku do
záhrady. Uvidela vavrín, sadla si pod
neho a modlila sa k Bohu: „Bože našich otcov, daj mi svoje požehnanie
a vypočuj moju prosbu tak, ako si požehnal Sáre a dal jej syna Izáka.“
Oči zdvihla k nebu, uvidela vrabčie
hniezdo vo vetvách vavrínu, rozplakala sa a hovorila si: „Bože môj! Kto
ma to splodil? Čie lono ma porodilo?
Synovia Izraela ma zavrhli, zosmiešnili
a vyhnali z chrámu! Bože môj, kto mi
je podobný? Ani vtáci na nebi nie
sú mi podobní, lebo vtáci na nebi ti
rodia potomstvo. Bože môj, kto mi je
podobný? Ani tie divoké zvieratá nie
sú mi podobné, lebo divoké zvieratá
rodia ti potomstvo. Bože môj, kto mi
je podobný? Ani tá voda nie je na tom
ako ja, pretože i tá voda rodí ti potomstvo. Bože môj, kto mi je podobný?
Ani tá zem nie je mi podobná, i zem
prináša v svoj čas plody a vzdáva ti
chválu, Pane.“
A vtom sa zastavil neďaleko Boží
posol a povedal jej: „Anna, Anna! Pán
vypočul tvoju prosbu. Počneš a porodíš dieťa a bude sa o ňom hovoriť po
celom svete.“ Ako to povedal, zmizol
jej z očí. Anna sa chvela a triasla, keď
počula takéto slová. Vošla do domu,
ľahla si na lôžko ako mŕtva a celý
deň i noc zotrvala vo veľkom strachu
v modlitbách.
Vtedy si zavolala k sebe svoju slúžku
a povedala jej: „Vidíš, že som opustená

ako vdova a trápia ma starosti, a tebe
sa ani nechcelo za mnou prísť?“
Na to jej ona s reptaním odpovedala: „Ak ti Boh nedoprial dieťa a vzal
ti tvojho muža, čo mám s tebou robiť
ja?“ Keď to Anna počula, rozplakala sa
ešte hlasnejšie.
„Ako že je živý môj Pán a Boh,“
povedala Anna, „nech už porodím
chlapca alebo dievča, odovzdám ho
Pánovi, svojmu Bohu, a bude mu po
celý život slúžiť.“
V horách, kde Joachim pásol stáda,
sa v tom istom čase objavil akýsi mladý
muž a povedal mu: „Prečo sa nevrátiš
k svojej žene?“
Joachim odpovedal: „Mal som ju
dvadsať rokov. Teraz som však odišiel
z Božieho chrámu s hanbou, zasypaný
výčitkami, lebo mi s ňou Boh nechcel
dať deti. Načo by som sa k nej vracal,
keď som bol raz odvrhnutý a zneuctený? Budem tu so svojimi ovcami,
dokiaľ mi Boh bude chcieť dopriať
svetlo tohto sveta. Rukami svojich
služobníkov však budem rád odvádzať
vdovám, sirotám a tým, ktorí si ctia
Boha, ich podiel.“
Keď to povedal, mladík mu riekol:
„Som Boží anjel a dnes som sa zjavil
tvojej manželke, keď plakala a modlila
sa, a utešil som ju. Aby si vedel, počala
s tebou dcéru. Tá bude v Božom chráme a Svätý Duch v nej bude prebývať.
Jej šťastie je väčšie, než ktorejkoľvek
inej svätej ženy, takže nikto nebude
môcť povedať, že bola taká žena pred
ňou, ale ani po nej nikdy nepríde na
svet jej podobná. Preto zostúp z hôr
a vráť sa k svojej manželke a nájdeš ju
tehotnú: Boh v nej totiž z teba počal život, tak ďakuj Bohu a jej plod bude požehnaný, i ona bude požehnaná a stane
sa matkou večného požehnania.“
spracoval Juraj Gradoš

novokňazi 2007

na každý deň

MUKAČEVSKÁ EPARCHIA

PREŠOVSKÁ EPARCHIA

Utorok 3. júl
„Ale kým ľudia spali, prišiel
jeho nepriateľ, prisial medzi
pšenicu kúkoľ a odišiel.“ (Mt
13, 25)

Mgr. Juraj Lukáč
Narodený: 8. júna 1981
v Trebišove; Vysviacka: 21.
júla 2007 v Ťačive (Ukrajina); Primície: 29. júla 2007
v Sečovciach

Mgr. Ján Čekan
Narodený: 22. januára 1982
v Prešove; Vysviacka: 24. júna
2007 o 10.00 hod. v Prešove
– katedrála; Primície: 30. júna
2007 v Prešove – katedrála

Mgr. Pavol Feník
Narodený: 12. septembra 1981
vo Vranove nad Topľou; Vysviacka: 24. júna 2007 o 10.00
hod. v Prešove – katedrála; Primície: 1. júla 2007 vo Vranove
nad Topľou-Čemernom

Existuje na tomto svete
spravodlivosť? Častá otázka pri našich rozhovoroch,
ak reagujeme na nejaké
spoločenské problémy.
V podobenstve o rozsievačovi Ježiš priamo hovorí,
že popri dobre existuje
na tejto zemi aj zlo. Lebo
nepriateľ – diabol koná tiež
svoju prácu. A možno sa
nám zdá, že zlo víťazí. Ale
je to skutočne len zdanie.
Nás ako kresťanov by malo
tešiť, že osud dobrého
i zlého semena je už daný.
Lebo na konci sveta prídu
anjeli a kúkoľ aj pšenicu
poviažu do snopov. No
kým kúkoľ bude spálený,
pšenica bude uložená do
stodôl hospodára. Stojíme
na strane víťaza, preto verme v Božiu spravodlivosť.

Streda 4. júl
Mgr. Pavol Bačík
Narodený: 29. novembra 1979
vo Vranove nad Topľou; Vysviacka: 24. júna 2007 o 10.00
hod. v Prešove – katedrála; Primície: 8. júla 2007 v Davidove

Mgr. Marek Valenčík
Narodený: 26. júla 1979 vo
Vranove nad Topľou; Vysviacka: 24. júna 2007 o 10.00 hod.
v Prešove – katedrála; Primície: 8. júla 2007 v Sečovskej
Polianke

Mgr. Matej Fečko
Narodený: 24. mája 1981
v Prešove; Vysviacka: 24. júna
2007 o 10.00 hod. v Prešove
– katedrála; Primície: 7. júla
2007 v Prešove – katedrála

KOŠICKÝ APOŠTOLSKÝ EXARCHÁT

Mgr. Pavol Imrich
Narodený: 22.októbra 1974
v Michalovciach; Vysviacka:
24. júna 2007 o 9 00 hod. v Košiciach – katedrála; Primície:
22. júla 2007 v Kusíne

Mgr. Peter Pacák
Narodený: 15. augusta 1979
v Spišskej Novej Vsi; Vysviacka:
24. júna 2007 o 9.00 hod. v Košiciach – katedrála; Primície: 1.
júla 2007 v Spišskej Novej Vsi

Sv. apoštol Pavol týmito
slovami reaguje na sváry,
ktoré vznikli v korintskej
cirkvi. Kresťania sa začali
deliť podľa sympatií k ohlasovateľovi evanjelia. Jeden
povedal: „Ja som Pavlov“
a druhý: „Ja Apollov.“
Často sa aj my podelíme
podľa sympatií ku kňazovi.
Zvykneme aj súdiť kňazov
– ten je taký, ten onaký...
Ale ako pokračuje sv. Pavol:
„Každý je taký, ako mu dal
Pán.“ (1 Kor 3, 5) a „každý
dostane vlastnú odmenu
podľa toho, ako pracoval.“
(1 Kor 3, 8) Ja som dnes
povolaný nie súdiť ohlasovateľa evanjelia podľa
jeho ľudských slabostí, ale
snažiť sa žiť podľa toho, čo
ohlasuje. Lebo Boh je ten,
ktorý dáva vzrast svojmu
Slovu v nás.
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Mgr. Juraj Baran
Narodený: 9. októbra 1980
v Trebišove; Vysviacka: 24.
júna 2007 o 9.00 hod. v Košiciach – katedrála; Primície: 1.
júla 2007 v Kuzmiciach

„... ani ten, čo sadí, nie je
nič, ani ten, čo polieva, ale
Boh, ktorý dáva vzrast.“ (1
Kor 3, 7)
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NOSITEĽ POŽEHNANIA
Keď Laban dohonil Jakubov sprievod, začal ho hneď obviňovať: „Prečo si ušiel tajne? Prečo si moje dcéry uniesol
ako zajatcov? Bol by som ich vyprevadil s radosťou a tebe
by som vzdal česť pred odchodom, hoci mi nerobí problém
ublížiť ti.“

N

a to však Laban vyriekol správnu námietku: „Ak ma opúšťaš,
aby si sa vrátil do otcovského
domu, nie som proti. Ale prečo si mi
pred odchodom ukradol bôžikov?“
Jakub bol presvedčený, že nikto z jeho sprievodu nie je modloslužobník
a teda nikto nemohol vziať teraﬁm.
Smelo vyhlásil: „U koho nájdeš svojich
bôžikov, ten nech zomrie! Choď, prezri
si všetko a ak ich nájdeš, vezmi si ich!“
Tak, ako sa splní požehnanie prednesené spravodlivým, splní sa aj prekliatie.
Jakub tak predniesol prekliatie nad svojou milovanou manželkou Ráchel, čo
pre ňu znamenalo rozsudok smrti. Skôr,
ako sa splnilo, dal jej Pán ešte možnosť
porodiť druhého syna Benjamína, pri
pôrode ktorého zomrela.

Keď Labanovi ľudia prezreli Jakubov
sprievod, nenašli ani stopy po bôžikoch.
Rozhodli sa teda ukončiť hľadanie. Jakub
ich upozornil: „V čom som sa proti vám
previnil, že si neveril mojim slovám
a robil si prehliadku? Čestne som ti slúžil
dvadsať rokov – štrnásť za tvoje dcéry
a šesť rokov som ochraňoval tvoje stáda.
Stratila sa ti azda za ten čas nejaká ovca?
Nie, naopak! Predtým, ako som k tebe
prišiel, levy požierali tvoje biedne stádo
a kaličili ti ovce. Po mojom príchode sám
Pán ochraňoval tvoj dobytok a ty si nestratil ani jeden kúsok. Okrem toho som
pásol tvoje stáda aj v zime, aj v horúčave,
nepoznal som odpočinok a nekonal som
ako iní pastieri, ktorí keď vyhladli, jedli
ovce zo stáda a potom vraveli gazdom, že
ich zožrali vlci. Nehľadel si na to, a nie-

lenže si mi nebol vďačný, ale mnohokrát
si menil výplatu za moju prácu. Ak by mi
nepomohol Boh mojich predkov, odišiel
by som s prázdnymi rukami. Pán videl
moju biedu a pomohol mi vysporiadať
sa s prácou, ktorú si mi zveril.“
„Nechcel som ti ublížiť, veď si manželom mojich dcér. Ako dôkaz mojich
slov ti teraz navrhujem, aby sme uzavreli dohodu, že už nikdy nebudeme
ubližovať jeden druhému. Táto zmluva
nech platí aj pre naše nasledujúce pokolenia a nech je zárukou toho, že ak
v budúcnosti tvoji potomkovia ovládnu
túto krajinu, nedotknú sa aramejských
zemí, ktoré mi patria.“
Jakub súhlasil. Na znak dohody
vzali obrovský kameň a pozdvihli ho
na tom mieste. Mal byť znamením pre
nasledujúce pokolenia, aby na územia
za týmto kameňom nikdy nevchádzali
so zlými úmyslami.
Potom Laban požehnal svojich vnukov a vydal sa na spiatočnú cestu. Po návrate domov sa presvedčil, že prebývanie
Jakuba v jeho dome bolo skutočným
požehnaním. Celý jeho dom bol teraz
prázdny. V noci, keď sa vybral za Jakubom, vtrhli do domu zlodeji a okradli ho
o všetko. Dom bol prázdny presne tak,
ako v čase Jakubovho príchodu.
Sotva sa Jakub so sprievodom ocitol
na hraniciach Izraela, vyšli mu v ústrety dve skupiny anjelov. Prvou boli tí,
ktorí ho sprevádzali na jeho ceste za
hranicami Izraela a teraz prišli, aby sa
s ním rozlúčili. V druhej skupine boli
anjeli, ktorí ho mali ochraňovať na
jeho ďalšej ceste. Čím si zaslúžil takúto
poctu? Dvadsať rokov prežil v dome
modloslužobníka, v dome Labana,
a predsa sa vrátil domov taký spravodlivý a čistý, ako odtiaľ odchádzal. Nie je
ťažké predstaviť si, aký zložitý bol jeho
život v Harane, napriek tomu Jakub
neprestúpil ani jedno prikázanie.
preložila a upravila
Valéria Juríčková
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Je biblická potopa realitou?
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Odborníci sa nazdávajú, že potopa nebola
jednoduchou miestnou záležitosťou, ale
dosahovala globálne rozmery. Po preštudovaní starých vrstiev usadenín z dna
Mexického zálivu geológ Cesare Emiliani
dospel k záveru, že pred asi 11 600 rokmi
sa ľadová prikrývka severoamerického
kontinentu zosunula a náhle roztopila.
Do Mexického zálivu sa nahrnulo obrovské množstvo vody z roztopených ľadovcov, ktoré vytvorilo mohutnú prílivovú
vlnu, pohybujúcu sa takou rýchlosťou, že
za 24 hodín obišla celú zemeguľu. Ľudia

sa museli stiahnuť do vnútrozemia a toto
všeobecné sťahovanie mohlo v ľudstve
zanechať spomienky na celosvetovú
potopu.
Vieme to, lebo úroveň izotopu kyslíka
v usadeninách vykazuje významný dočasný pokles slanosti vôd v Mexickom zálive.
To jasne naznačuje, že pred 12 tisíc až 10
tisíc rokmi existovalo obdobie rozsiahlych záplav, kulminujúcich zhruba pred
11 600 rokmi. Niet pochybností o tom,
že potopa bola a niet pochybností, že to
bola celosvetová potopa. A tak najnovšie

výskumy potvrdzujú, že viaceré legendy
o potope sveta by mohli byt‘ založené
na skutočnej udalosti: v istom období
minulosti Zeme zaliala všetky kontinenty
mohutná prívalová vlna, aká sa odvtedy
nezopakovala.
Tento mohutný prírodný úkaz sa uchoval
po celé stáročia v pamäti ľudstva. To by
mohlo vysvetliť, prečo sa v mýtoch prastarých civilizácií vyskytuje toľko príbehov
o potope ako hroznom treste za ľudskú
skazenosť.

na každý deň

lekáreň duše

Keď syna otec
sexuálne zneužíva

S

..., aby obrátil srdcia otcov k synom. (Lk 1, 17)

exuálne zneužívanie je jedna z najhlbších rán, akú chlapec môže utrpieť.
Odhaduje sa, že každý šiesty muž bol
sexuálne zneužívaný, nemusí to však byť
presné číslo, pretože pre muža je veľmi ťažké
hovoriť o tejto skúsenosti.
Akékoľvek zneužívanie tohto druhu pôsobí
veľké škody, ale najhoršie je, keď chlapca zneužíva jeho otec. Sexuálne zneužívanie zo strany otca patrí k tomu najrozkladnejšiemu, čo
sa chlapcovi môže stať. Je to citové, duchovné
a fyzické znásilnenie celej chlapcovej bytosti,
chlapca to rozpoltí, zanechá mu celoživotný
pocit hanby a presvedčenie, že je zlý človek.
Zneužívajúci otec často chlapcovi hovorí, že
je to zaslúžený trest za niečo, čo urobil. Je to
mnohokrát taká trauma, že chlapec úplne
zablokuje svoju pamäť.

DÔSLEDKY
Sexuálne zneužívanie otcom má na chlapca
celoživotný dosah, lebo zohráva rozhodujúcu
úlohu v utváraní jeho pohľadu na sexualitu.
Takéto zneužívanie pôsobí zmätok v chlapcovej sexuálnej orientácii. Vytvára dojem,
že všetci muži sú nebezpeční, ale zároveň
vzbudzuje hlbokú túžbu po blízkych vzťahoch
s ostatnými mužmi, čo je dôsledok chlapcovho
hladu po skutočnej otcovej náklonnosti. Nie
je neobvyklé, že chlapec zneužívaný otcom sa
stane homosexuálom alebo sa uchýli k pornograﬁi, či k ďalším sexuálnym závislostiam. Aj
keď vyhľadáva heterosexuálne vzťahy, často si
pripadá fyzicky nedostatočný a má problém
v týchto vzťahoch komunikovať.

Je zrejmé, že otec, ktorý nadväzuje nepatričný sexuálny kontakt so svojím synom, alebo
ho núti zúčastniť sa deviantných praktík, hlboko zraňuje a zahanbuje svojho syna. Hlboké
rany zanechávajú aj skryté formy sexuálneho
obťažovania. Keď otec nosí domov pornograﬁu, vystavuje syna pokrivenému pohľadu
na sexualitu a ženy. Keď má otec neúctivé
poznámky o ženách, týkajúce sa veľkosti pŕs
alebo ich pomenúva rôznymi vulgárnymi
menami, odovzdáva svojmu synovi pokrivený
pohľad na mužskú sexualitu. Otec, ktorý pozerá na všetky ženy sexuálne, tiež ovplyvňuje
synov pohľad na mužskosť a ženskosť. Otec,
ktorý je pasívny alebo o sexualite mlčí, zraňuje
svojho syna, pretože opustil zodpovednosť
starať sa o synovu rozvíjajúcu sa sexualitu. Syn
sa tak dozvedá o sexe od priateľov, z televízie
a z toho, čo si prečíta, čo nie je vhodný spôsob,
akým má mladý muž rozvíjať svoju sexuálnu
identitu podľa Božieho zámeru.
Milí muži, je namieste, aby sme zvážili
svoje predstavy o ženách a postoje k nim.
Spomeňme si na známe príslovie, že jablko
nepadá ďaleko od stromu, a neočakávajme
od našich synov iné modely správania, aké do
nich sami vložíme. Prehodnoťme teda to, ako
myslíme, ako hovoríme, ako konáme. Ježiš je
vždy pripravený prijať naše pokánie a byť nám
oporou pri zmene.
Podľa knihy E. R. Henslina Otec a syn
spracovali Anton a Alžbeta Pariľákovci
PÚŤ DO MARIAZELLU
7. – 9. septembra 2007 sa uskutoční apoštolská cesta pápeža Benedikta XVI. do Rakúska. Pri príležitosti 850. výročia
pútnického miesta Mariazell bude Svätý Otec v sobotu 8.
septembra, na sviatok Narodenia Panny Márie, putovať do
tejto mariánskej svätyne. O 10.30 hod. bude na námestí
pred bazilikou svätá omša a o 16.45 hod. modlitba vešpier
s kňazmi, rehoľníkmi, diakonmi a seminaristami.
Rakúski biskupi srdečne pozývajú aj slovenských veriacich,
aby sa zúčastnili na tejto púti. Veriaci z krajín strednej Európy
sú totiž už stáročia spojení s Mariazellom a majú tu tiež svoj
duchovný domov. Na miesto púte je možné ísť len autobusmi (nie osobnými autami) a počet pútnikov je obmedzený.
Každý sa musí na mieste preukázať vstupenkou. Preto je
potrebné, aby sa organizované skupiny prihlásili na púť na
Generálnom sekretariáte KBS u p. Hricovej.
Tel. 02/544 35 234 , e-mailom: hricova@kbs.sk alebo
písomne: GS KBS, Kapitulská 11, P. O. Box 113, 814 99
Bratislava.
TK KBS/ -ľh; -pz

„Vy ste svetlo sveta.“ (Mt 5, 14)
Kapitán lode stratenej
v búrke hľadá svetlo majáka. Človek stratený v lese
hľadá jas mesiaca. Kresťan
„stratený“ v tomto svete
hľadá svedectvo života
druhého kresťana, ktorý je
preniknutý pravým svetlom
Ježiša Krista. On sám o sebe
hovorí: „Ja som svetlo sveta.
Kto mňa nasleduje, nebude
chodiť vo tmách, ale bude
mať svetlo života.“ (Jn 8,
12) Pred mnohými rokmi
skrze misiu svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda, ktorých sviatok dnes
slávime, nám zasvietilo toto
pravé Svetlo. Táto misia sa
však nekončí. Dnes sme my
pozvaní svietiť svojimi skutkami: „Nech tak svieti vaše
svetlo pred ľuďmi, aby videli
vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na
nebesiach.“ (Mt 5, 16)

Piatok 6. júl
„On osvetlí, čo je skryté v tme,
a vyjaví úmysly sŕdc.“ (1 Kor
4, 5)
Ak sa hráme s malým
dieťaťom na schovávačku,
stane sa, že keď je v úzkych
a nevie, kam sa ukryť, zakryje si oči a kričí: „Nevidíš ma,
nevidíš!“ Vtedy si my dospelí zvykneme pomyslieť, aké
je to dieťa len naivné. Ale
nesprávame sa tak mnohokrát aj my? Voláme sa
Božími deťmi a nimi aj sme.
No napriek tomu si myslíme, že niektoré naše zlé
skutky – hriechy, o ktorých
iní nevedia, nijako neškodia
nášmu okoliu. Dokonca si
myslíme, že sú aj Bohom
prehliadnuté. Ale on vidí
úmysly nášho srdca i to, čo
je v ňom. A je pre nás i pre
spoločenstvo lepšie dať
dole ruky a povedať: „Otče
odpusť mi, lebo som zhrešil
proti tebe.“ A zažijeme
odpúšťajúcu Božiu náruč
a slobodu Božieho dieťaťa,
ktoré sa nemusí skrývať.
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PRÁZDNINY S REDEMPTORISTAMI
Keď už máš 15 rokov a chceš prežiť s redemptoristami
niekoľko prázdninových dní, tak si srdečne vítaný!
Začiatok je v pondelok 20. augusta v Snine (zraz pri gréckokatolíckom chráme do 12.00 hod.) Výlet bude trvať do
piatka 24. augusta 2007, ale keď sa ti bude s nami páčiť
a budeš chcieť byť s nami dlhšie, tak môžeš ísť spolu s nami
na odpust nášho blahoslaveného mučeníka – redemptoristu o. Metoda Dominika Trčku, ktorý sa uskutoční v Chráme
Zoslania Sv. Ducha v Michalovciach 25. – 26.8.2007 (pribaľ
si aj sviatočné oblečenie).
Stravovať sa budeme z toho, čo kto prinesie. Prines si aj
Sväté písmo, športové oblečenie, spacák, poprípade aj stan
(budeme spať v prírode). Okrem toho si nezabudni zobrať
chuť na dobrodružstvo, zmysel pre dobrú partiu a veselého
ducha. Nahlásiť sa je potrebné do 1. augusta 2007.
Kontakt: o. Metod Lukačik, CSsR, č.t.: 0918038170 alebo
054/7424741, metodcssr@yahoo.com
Teším sa na teba!
o. Metod a spol.

ZAŠPINENÝ A POKRIVENÝ
POHĽAD

Štvrtok 5. júl
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Nedeľa 1. 7. – Piata nedeľa po Päťdesiatnici. Svätí
nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián. Radový
hlas je štvrtý, evanjelium na utierni je piate. Liturgické
rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti
zo 4. hlasu. Rim 10, 1 – 10, zač. 103; Mt 8, 28 – 9, 1,
zač. 28.
Pondelok 2. 7. – Uloženie úctyhodného rúcha našej
Presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách.
Liturgické rúcho svetlé – modré. Predobrazujúce
antifóny. Menlivé časti zo sviatku Uloženia. Rim 16,
17 – 24, zač. 121; Mt 13, 3b – 23, zač. 50 a 51 (radové
z piatka a pondelka); Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38
– 42; 11, 27 – 28, zač. 54 (Bohor.).
Utorok 3. 7. – Svätý mučeník Hyacint. Liturgické
rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti
z utorka. 1 Kor 1, 1 – 9, zač. 122; Mt 13, 24 – 30. 36b
– 43, zač. 52 a 54 (radové z utorka a štvrtka).
Streda 4. 7. – Svätý otec Andrej Jeruzalemčan,
krétsky arcibiskup. Prepodobná Marta, matka svätého Simeona z Obdivuhodného vrchu. Liturgické
rúcho pôstnej farby. Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy. 1 Kor 2, 9 – 3, 8, zač. 127; Mt 13, 31
– 36a, zač. 53.
Štvrtok 5. 7. – Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod,
učitelia Slovanov. Prepodobný otec Atanáz Atoský.
Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny.
Menlivé časti svätým Cyrilovi a Metodovi. Hebr 7, 26
– 8, 2, zač. 318; Mt 5, 14 – 19, zač. 11.
Piatok 6. 7. – Prepodobný otec Sisoés Veľký.
Zdržanlivosť od mäsa. Liturgické rúcho pôstnej farby.
Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. 1 Kor 4,
5 – 8, zač. 130b; Mt 13, 44 – 54a, zač. 55.
Sobota 7. 7. – Prepodobní otcovia Tomáš z Maley
a Akakios, ktorý sa spomína v spise Rebrík. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti zo
soboty. Rim 9, 1 – 5, zač. 100; Mt 9, 18 – 26, zač. 32.
Nedeľa 8. 7. – Šiesta nedeľa po Päťdesiatnici.
Svätý veľkomučeník Prokop. Radový hlas je piaty,
evanjelium na utierni je šieste. Liturgické rúcho svetlé.
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti z 5. hlasu. Rim
12, 6 – 14, zač. 110; Mt 9, 1 – 8, zač. 29.
Pondelok 9. 7. – Svätý hieromučeník Pankrác,
tauromenský biskup. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka. 1 Kor 5,
9 – 6, 11, zač. 134; Mt 13, 54 – 58, zač. 56.
Utorok 10. 7. – Štyridsiati piati svätí mučeníci
z Nikopola. Prepodobný otec Anton Pečersko – Kyjevský. Svätí bratia a mučeníci František, Mútus,
Rafael a spol., ktorí boli zabití v Damasku. Liturgické
rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti zo
služby prepodobnému. 1 Kor 6, 20b – 7, 12, zač. 136;
Mt 14, 1 – 13, zač. 57 (radové); Gal 5, 22 – 6, 2, zač 213;
Lk 6, 17 – 23, zač. 24 (prepod.).
Streda 11. 7. – Svätá a všechválna mučenica Eufémia. Odchod do večnosti blaženej Oľgy, kyjevskej
kňažnej, pri svätom krste nazvanej Helena. Liturgické rúcho červené. Každodenné antifóny. Menlivé časti
zo služby mučenici. 1 Kor 7, 12b – 24, zač. 137; Mt 14,
35 – 15, 11, zač. 60.
Štvrtok 12. 7. – Svätí mučeníci Proklos a Hilarios.
Prepodobný otec Michal Maleinský. Liturgické rúcho
svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka. 1
Kor 7, 24 – 35, zač. 138; Mt 15, 12 – 21, zač. 61.
Piatok 13. 7. – Zhromaždenie k svätému archanjelovi Gabrielovi. Svätý otec Julián, kenomanijský
biskup. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgické rúcho svetlé.

Každodenné antifóny. Tropár Gabrielovi, Sláva: kondák Gabrielovi (z 26. 3), I teraz: podľa
predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten anjelom a z pondelka. 1 Kor 7, 35 – 8, 7, zač. 139; Mt
15, 29 – 31, zač. 63 (radové); Hebr 2, 2 – 10, zač.
305; Lk 10, 16 – 21, zač. 51a (archan.).
Sobota 14. 7. – Svätý apoštol Akvila. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny.
Menlivé časti zo služby apoštolovi. Rim 12, 1
– 3, zač. 112; Mt 10, 37 – 11, 1, zač. 39.
Nedeľa 15. 7. – Siedma nedeľa po Päťdesiatnici. Pamiatka svätých otcov šiestich
ekumenických snemov. Svätí mučeníci
Kéryk a jeho matka Julita. Radový hlas je
šiesty, evanjelium na utierni je siedme. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny.
Tropár zo 6. hlasu a sv. otcov. Kondák z hlasu,
Sláva: o sv. otcoch, I teraz: podľa predpisu.
Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu a sv.
otcov. Rim 15, 1 – 7, zač. 116; Mt 9, 27 – 35,
zač. 33 (radové); Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; Jn
17, 1 – 13, zač. 56 (sv. otcov).
Pondelok 16. 7. – Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír, pri svätom
krste nazvaný Bazil (prelož. z 15. 7). Svätý
hieromučeník Aténogenés a jeho desiati učeníci.
Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny.
Menlivé časti zo služby apoštolovi. 1 Kor 9, 13 – 18, zač.
142; Mt 16, 1 – 6, zač. 65 (radové); Gal 1, 11 – 19, zač.
200; Jn 10, 1 – 9, zač. 35b (sv. Vladimírovi).
Utorok 17. 7. – Blažený hieromučeník Pavol Peter,
prešovský biskup. Svätá veľkomučenica Marína.
Liturgické rúcho červené. Predobrazujúce antifóny.
Menlivé časti hieromučeníkovi Pavlovi. 1 Kor 10, 5 – 12,
zač. 144; Mt 16, 6 – 12, zač. 66 (radové); Hebr 13, 7 – 16,
zač. 334; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (hieromuč.).
Streda 18. 7. – Svätý mučeník Hyacint z Amastridy.
Naši prepodobní otcovia Andrej – Svorad a Beňadik. Liturgické rúcho pôstnej farby. Každodenné
antifóny. Menlivé časti zo stredy. 1 Kor 10, 12 – 22, zač.
145; Mt 16, 20 – 24, zač. 68.
Štvrtok 19. 7. – Prepodobná matka Makrína, sestra
Bazila Veľkého. Prepodobný otec Dios. Liturgické
rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti
prepodobnej Makríne. 1 Kor 10, 28 – 11, 7, zač. 147;
Mt 16, 24 – 28, zač. 69.
Piatok 20. 7. – Svätý a slávny prorok Eliáš. Voľnica.
Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny.
Menlivé časti prorokovi Eliášovi. Jak 5, 10 – 20, zač. 57;
Lk 4, 22 – 30, zač. 14.
Sobota 21. 7. – Prepodobní otcovia Simeon, blázon
pre Krista, a Ján, jeho spoluaskéta. Liturgické rúcho
svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty.
Rim 13, 1 – 10, zač. 111; Mt 12, 30 – 37, zač. 47.
Nedeľa 22. 7. – Ôsma nedeľa po Päťdesiatnici. Svätá
myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna.
Radový hlas je siedmy, evanjelium na utierni je ôsme.
Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny.
Menlivé časti zo 7. hlasu. 1 Kor 1, 10 – 18, zač. 124; Mt
14, 14 – 22, zač. 58.
Pondelok 23. 7. – Svätí mučeníci Trofim, Teofil
a spoločníci. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné
antifóny. Menlivé časti z pondelka. 1 Kor 11, 31 – 12,
6, zač. 150; Mt 18, 1 – 11, zač. 74.
Utorok 24. 7. – Svätá veľkomučenica Kristína. Svätí
mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní
Roman a Dávid. Liturgické rúcho červené. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti mučeníkom Borisovi
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a Glebovi. 1 Kor 12, 12 – 26, zač. 152; Mt 18, 18 – 22;
19, 1 – 2; 13 – 15 zač. 76 (radové); Rim 8, 28 – 39, zač.
99; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (muč.).
Streda 25. 7. – Zosnutie svätej Anny, matky Presvätej Bohorodičky. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti svätej Anne. 1 Kor 13, 4 – 14,
5, zač. 154; Mt 20, 1 – 16, zač. 80 (radové); Gal 4, 22 – 31,
zač. 210b; Lk 8, 16 – 21, zač. 36 (Anne).
Štvrtok 26. 7. – Svätý hieromučeník Hermolaos
a spoločníci. Svätá prepodobná mučenica Paraskeva. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny.
Menlivé časti zo štvrtka. 1 Kor 14, 6 – 19, zač. 155; Mt
20, 17 – 28, zač. 81.
Piatok 27. 7. – Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ
Panteleimón. Naši prepodobní otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum, Sáva,
Angelár. Zdržanlivosť od mäsa. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti zo služby mučeníkovi Panteleimónovi
(rúcho červené), alebo prepodobným (rúcho svetlé).
1 Kor 14, 26 – 40, zač. 157; Mt 21, 12 – 14; 17 – 20, zač.
83b (radové); 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 292; Jn 15, 17 – 16,
2, zač. 52 (muč.).
Sobota 28. 7. – Svätí apoštoli a diakoni Prochor,
Nikanor, Timón a Parmenas. Liturgické rúcho svetlé.
Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty. Rim 14,
6 – 9, zač. 113; Mt 15, 32 – 39, zač. 64.
Nedeľa 29. 7. – Deviata nedeľa po Päťdesiatnici.
Svätý mučeník Kallinik. Radový hlas je ôsmy, evanjelium na utierni je deviate. Liturgické rúcho svetlé.
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti z 8. hlasu. 1 Kor
3, 9 – 17, zač. 128; Mt 14, 22 – 34, zač. 49.
Pondelok 30. 7. – Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny.
Menlivé časti z pondelka. 1 Kor 15, 12 – 19, zač. 159; Mt
21, 18 – 22, zač. 84.
Utorok 31. 7. –Obdobie pred Sviatkom vynesenia
úctyhodného a životodarného Pánovho Kríža.
Svätý a spravodlivý Eudokim. Liturgické rúcho
pôstnej farby. Každodenné antifóny. Tropár a kondák
Krížu. Prokimen, aleluja a pričasten z utorka. 1 Kor 15,
29 – 38, zač. 161; Mt 21, 23 – 27, zač. 85.
Vojtech Boháč

katechéza - malý trebník

na každý deň

Postup

Sobota 7. júl

pri krste a myropomazaní

O

vodov, pre ktorý museli
pokrstení, ako sme to
už spomínali v predchádzajúcich príspevkoch,
nasledujúcich osem dní
po prijatí týchto svätých
tajomstiev prichádzať do
chrámu na ďalšie katechézy.
Táto disciplina arcani
bola v staroveku naozaj
dôsledná. Prejavovala
sa napríklad aj tým, že
ľudia, ktorí ešte neprijali
krst a myropomazanie,
smeli sa zúčastniť iba na
prvej časti svätej liturgie,
teda na tej, ktorá sa dnes
končí evanjeliom, príhovorom kňaza, suhubou
ekténiou („Prosme všetci
z celej duše...“) a ekténiou za katechumenov
(„Ohlásení čakatelia na
krst, modlite sa k Pánovi“). Potom museli chrám
opustiť. Dodnes existuje
v našej liturgii ekténia,
ktorá obsahuje zvolanie: „Čakatelia ohlásení
na krst, odíďte!“ a dodnes sa pred vyznaním
viery hovorí zvolanie: „Dvere, dvere, premúdrosť vnímajme“, ktoré znamenalo výzvu
skontrolovať, či sú dvere zatvorené, aby nik
nepokrstený nemohol vstúpiť dovnútra. A dodnes sa táto prvá časť liturgie nazýva liturgiou
katechumenov.
Vedomosť o existencii disciplina arcani
môže v nás vyvolať nateraz aspoň úvahy
o tom, či je celkom správne ľuďom tohto sveta,
teda ľuďom, ktorí nie sú pokrstení, respektíve
absolútne nepraktizujú svoju vieru, rozprávať
hneď o všetkom, v čo veríme. Či by azda nebolo lepšie, vzhľadom na rastúci počet takýchto
ľudí, nechať si niektoré pravdy viery pre seba,
kým daný človek nedozrie do takej miery, aby
bol schopný ich pochopiť. Či by teda nebolo
vhodné, kvôli stále väčšej podobnosti toho
prostredia, v akom žije dnešná cirkev, prostrediu, v akom žila staroveká cirkev, vrátiť sa,
hoci len čiastočne, k pôvodnej praxi a znova,
aspoň do určitej miery, praktizovať disciplina
arcani. Samozrejme, tieto vety neuvádzam
preto, že by som bol absolútne presvedčený
o takejto potrebe. Uvádzam ich skôr preto, aby
som podnietil diskusiu na témy, ktoré s tým
súvisia, a to nielen medzi odborníkmi, ale aj
medzi kresťanskými laikmi.
Marcel Gajdoš

Chytiť niekoho za ruku znamená, že s tým človekom
chcem ísť. Ak sa chytí malé
dieťa za ruku svojho rodiča,
naznačuje to strach pred
niečím a zároveň pocit
bezpečia. Ak sa chytia za
ruky manželia, vyjadruje to
ich túžbu cítiť blízkosť toho
druhého a túžbu spoločne
kráčať jednou cestou. Starí
ľudia zasa chytajú za ruku
mladších, keď sami nevládzu a potrebujú pomoc.
Keď chytá za ruku Ježiš,
daruje život. Ježiš vstúpil
do miestnosti, kde bola
mŕtva dcéra popredného
muža a keď povedal, že iba
spí, prítomní ho vysmiali.
No Ježišov dotyk skutočne
uzdravuje, odpúšťa, vyháňa
zlého, povoláva k životu to,
čo nie je. Zaži dnes dotyk
Krista cez Božie Slovo,
Eucharistiu, sviatosti, má
moc darovať ti život.

Nedeľa 8. júl
„Máme rozličné dary podľa
milosti, ktorú sme dostali.“
(Rim 12, 6)
Ako to Pán úžasne zariadil, že každý z nás je iný.
Jedinečnosť človeka sa
prejavuje v jeho povahe,
talentoch, šikovnosti...
Mohli by sme vymenovať
mnohé veci. Dôležité je
však, aby sme tieto naše
odlišnosti vedeli dávať nezištne do služby ostatným.
Aby sme sa nepodceňovali
ani nevyvyšovali. Dôležité
je, aby sme to, čím nás Boh
obdaril, rozmnožili v láske.
Aby sme to nezakopali do
zeme ako nemúdry správca
svoj talent. Na konci vekov
budeme súdení z lásky
a Boh sa nás nebude pýtať,
koľko sme toho mali, ale
ako sme s tým hospodárili.
Komu sa viac darovalo, od
toho sa bude aj viac žiadať.
Igor Cingeľ

slovo - 13/2007

brady, ktoré môžeme označiť ako
vysvetľujúce, nasledujú po udelení krstu
a myropomazania.
Niekto by mohol namietať: „Prečo nasledujú
vysvetľujúce obrady až
po udelení spomenutých
svätých tajomstiev? Nebolo by správnejšie, aby si
krstenec a krstní rodičia
vypočuli výklad k týmto
svätým tajomstvám ešte
pred ich prijatím?“
Odpoveď na takto postavenú výhradu, zdanlivo rozumnú, je veľmi
jednoduchá. Bohoslužba
krstu a myropomazania
oprávnene predpokladá, že ľudia, ktorí sa na
nej zúčastňujú, osobitne
krstní rodičia a krstenec,
už potrebné vedomosti
o týchto dvoch svätých
tajomstvách majú. Majú
ich buď vďaka niekoľkoročnému katechumenátu, ktorý krst a myropomazanie predchádza v prípade dospelého
človeka, alebo vďaka náukám, ktoré musia
rodičia a krstní rodičia absolvovať v prípade
malého dieťaťa. Staroveká cirkev umiestnila
vysvetľujúce obrady na záver preto, lebo bola
presvedčená, že krst a myropomazanie predstavujú také veľké tajomstvá, že ich človek nemôže opravdivo pochopiť, kým ich neprijme.
Dokáže sa o nich veľa naučiť, ale nedokáže do
nich skutočne preniknúť. Výsledok našej úvahy je teda jasný: v záverečnej fáze bohoslužby,
keď už človek krst a myropomazanie prijal,
takže sa mu naplno otvoril duchovný zrak,
vypočuje si ohľadom týchto dvoch svätých
tajomstiev akési zhrnutie, aby dostal príležitosť
skutočne ich pochopiť a oceniť.
Pre umiestnenie vysvetľujúcich obradov
na záver bohoslužby krstu a myropomazania
existuje prinajmenšom ešte jeden vážny dôvod, ktorým je existencia takzvanej disciplina
arcani v starovekej cirkvi. Ide o latinské slovné
spojenie, ktoré môžeme voľne preložiť ako
„pravidlo utajovania“. Uvedená disciplina
arcani spočívala v tom, že ľuďom, ktorí ešte
neprijali krst a myropomazanie, sa o niektorých veciach nesmelo rozprávať. V praxi to
znamenalo, že určité pravdy viery, napríklad
ohľadom Eucharistie, počul človek prvýkrát
až po prijatí krstu. Zároveň ide o jeden z dô-

„... chytil dievča za ruku
a ono vstalo.“ (Mt 9, 25)
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inzercia a oznamy

S p o l ok
sv. Cyrila a Metoda
Na spolok darovali
Členovia SSCM: z Košíc 160 Sk, z Kráľovského Chlmca
120 Sk, z Pozdišoviec a Laškoviec 260 Sk
Helena Fašková z Košíc – Terasy 200 Sk, Ing. Peter
Paulína z Michaloviec 1000 Sk, WPB Consulting, a.
s., z Prahy 20 000 Sk
Ďakujeme!
Najmladší autor vedeckej literatúry na Slovensku
Peter Solej sa stal novým zakladajúcim členom Spolku
sv. Cyrila a Metoda. Srdečne mu blahoželáme.
Gréckokatolícky kalendár 2008
Redakcia Gréckokatolíckeho kalendára na rok 2008
prosí všetkých prispievateľov, aby svoje príspevky
zaslali do konca júla t.r. na adresu zodpovedného
redaktora Michala Hospodára, Bernolákova 2, 040 11
Košice, alebo mailom na adresu: o.michal.hospodar@stonline.sk Za porozumenie ďakujeme.
Výbor SSCM
Noví zakladajúci členovia
V našom spolku sme privítali dvoch nových zakladajúcich členov. Stali sa nimi preosvietený vladyka
Milan Chautur, košický exarcha, a MUDr. Ján Harbulák
z Košíc. Srdečne blahoželáme. Celkový počet zakladajúcich členov SSCM tým vzrástol na 110.

Ko i n onia
Ján Krstiteľ, Prešov
Letná Evanjelizačná škola
Koinonie Ján Krstiteľ
Kurz Pavol
04. – 14.07.2007 (začiatok kurzu – 04.07.2007, streda,
o 16.00 hod.)
„Tak som všetko dookola naplnil Kristovým evanjeliom.“
(Rim 15, 19)
Máš v srdci túžbu naplniť svoj dom, pracovisko, mesto
Ježišovým učením, tak ako apoštol Pavol? Ak nevieš
ako, kurz Pavol ťa to naučí. Cena: 3.900,-Sk

slovo - 13/2007

Kurz Jozue
17. – 21.07.2007 (začiatok kurzu – 17.07.2007, utorok,
o 16.00 hod.)
„Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“
(Jn 10, 10)
Boh chce, aby si žil život v pokoji, radosti a hojnosti
v každej oblasti svojho života. Ak ti niečo z toho chýba,
nauč sa od Jozueho, ako to získať. Cena: 1.900,-Sk
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Kurz Ján
23. – 27.07.2007 (začiatok kurzu – 23.07.2007, pondelok, o 16.00 hod.)
Ježiša sprevádzali zástupy učeníkov, ale iba jedného
z nich Božie slovo nazýva milovaným učeníkom. Ján
sedel Ježišovi pri nohách a načúval jeho hlasu. Práve
táto skúsenosť spôsobila, že s ním ostal aj vtedy, keď ho
všetci opustili. Si Ježišovým učeníkom? Sadni si k jeho
nohám a načúvaj jeho hlasu! Cena: 1.900,-Sk
Kurz Tajomstvo Pavla
30.07. – 03.08.2007 (začiatok kurzu – 30.7.2007,

pondelok, o 16.00 hod.)
Apoštol Pavol je jedným z mála ľudí v histórii ľudstva,
ktorých dielo nezaniklo spolu s ich životom, ale naďalej
žije a rastie. Každý život v sebe ukrýva tajomstvo.
Pavlovo tajomstvo je jednoduché a nenechal si ho pre
seba. Cena: 1.900,-Sk
Informácie o kurzoch
Kontakt: Adresa: Koinonia Ján Krstiteľ – Evanjelizačná
škola, Jurkovičova 19, 080 01 Prešov
Telefón: 0915255355
e-mail: letnaskola@gmail.com
www.koinonia.sk
Spôsob úhrady:
Platba šekom typu H na adresu: Koinonia /nie Komunita/ Ján Krstiteľ, Jurkovičova 19, 080 01 Prešov
Prevodom na účet:
Číslo účtu: 266 111 0003/1100; variabilný symbol: 2007
(do správy pre prijímateľa uviesť názov kurzu); majiteľ
účtu: Koinonia Ján Krstiteľ.
Miesto konania: SOU lesnícke, Zlatá Baňa – Sigord
138
Ako sa tam dostať:
Autobus: Autobusová stanica Prešov (SAD); smer
Zlatá Baňa, nástupisko č. 21; Odchody autobusov:
12:00, 15:00, 16:15; výstup na zastávke: Kokošovce,
Sigord LOU
Auto: Je potrebné dostať sa k stanici SAD. Z križovatky
medzi HyperTescom a SAD odbočiť na Solivar. Po 2 km
sledovať smerové tabule na Zlatú Baňu, resp. Sigord. Po
10 km je drevená smerová tabuľa SOU lesnícke Sigord
(hneď vedľa zastávky SAD).
Ďalšie informácie:
Prineste si so sebou Bibliu (Starý aj Nový zákon), poznámkový blok, pero a športové oblečenie.

Jubileá k ňazov
Peter Rusnák, farár farnosti Bratislava a protopresbyter Bratislavského protopresbyterátu, 14. júna
1987 – 20 rokov kňazstva; Ján Hrustič, tit. kanonik,
na odpočinku v Prešove – 2. júl 1952 – 55 rokov
kňazstva; Eliáš Baláž, tit. kanonik, na odpočinku
v Lučenci – 22. júl 1917 – 90 rokov života; Ľuboslav
Petričko, pôsobiaci v Košiciach – 22. júl 1967 – 40
rokov života.
Všetkým duchovným otcom blahoželáme a prajeme
plnosť milostí nášho Otca. Mnohaja lita!

sviatostí. Vyprosujeme veľa Božích milostí, ochranu
Presvätej Bohorodičky a pevné zdravie na mnoho
rokov.
veriaci z ﬁliálky Trnkov
27. júna 2007 oslávi krásne životné jubileum – 30
rokov – a na sviatok sv. Petra a Pavla aj svoje meniny
duchovný otec Pavol Obraz. Pri tejto príležitosti vám
chceme, drahý otče, zo srdca ďakovať za povzbudivé
slová a za prispievanie k nášmu duchovnému rastu
počas vášho 5-ročného pôsobenia v našej ﬁliálnej
obci Lesné.
Do ďalších dní vášho života vám a vašej rodine vyprosujeme ochranu nebeskej Matky. Nech vás Pán Boh
žehná z výsosti a dodá vám hojnosť svojich milostí.
Na mnohé a blahé roky!
vďační veriaci z Lesného

Pozvánky
XVIII. ROČNÍK CYRILO-METODSKÝCH DNÍ
5.- 8. júla 2007 sa uskutoční XVIII. ročník Cyrilo-metodských dní v Terchovej.
TK KBS, jhal; pz

Oznamy
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA PRE MLÁDEŽ
Informačná webová stránka Rady KBS pre rodinu
a mládež (http://mladez.kbs.sk) – Sekcie pre mládež
– ponúka informácie o mládežníckych aktivitách,
posolstvá Svätého Otca mladým, metodickú podporu, linky na diecézne centrá mládeže, na mládežnícke
hnutia a združenia. Ponúka tiež informácie o organizácii Púte mladých do Mariazellu v auguste 2007
a informácie o príprave a organizácii Svetových dní
mládeže – Sydney 2008. Webová stránka má slúžiť
mladým ľuďom, animátorom, katechétom, kňazom,
rodičom a všetkým, ktorých tieto informácie zorientujú a povzbudia.
TK KBS, vv; pz

Hľadám prácu
Predám staršie drevené chrámové lavice
v použiteľnom stave. Dĺžka: cca 3,2 m. Kontakt: 051
/ 459 70 22.

Darovali na Slovo

Drahý náš duchovný otec Ján Maďoran, prijmite od
nás, vašich veriacich, blahoželanie k vašim 40-tym
narodeninám, ktoré ste oslávili 1. júna 2007. Chceme
vám zaželať všetko najlepšie, pevné zdravie, veľa
Božích milostí a ochranu Presvätej Bohorodičky nad
vami i nad vašou rodinou. Denne nás obdarúvate sviatosťami a Kristovou láskou. Ďakujeme Bohu i vám,
že ste tu a že cez vás môžeme dýchať krásu nášho
milujúceho Ježiša. Želáme vám, aby vás i naďalej
sprevádzala láska dobrotivého Pastiera.
Mnohaja i blahaja lita vám spievajú vaši veriaci
z ﬁliálky Jastrabie nad Topľou.

Ján Regenda, Horňa, 560 Sk; Ján Roško, Kolonica,
130 Sk; Oľga Rožoková, Jedľa, 30 Sk; Mária Sabolčáková, Cabov, 40 Sk; Juraj Sedlák, Prešov, 30 Sk; Eva
Sekeľová, Prešov, 30 Sk; Anna Sevková, Michalovce,
130 Sk; Mária Schiﬀerová, Košice, 130 Sk; o. Mikuláš
Sigeti, Janova Lehota, 50 Sk; Emil Sim, Sopkovce,
10 Sk; Pavol Sivák, Ložín, 30 Sk; Michal Strelec, Šarišské Sokolovce, 10 Sk; Janka Struňáková, Chlmec,
30 Sk; SZŠ sv. Bazila Veľkého, Prešov, 20 Sk; Arcibratstvo sv. ruženca, Záhor, 500 Sk; Tomáš Šarišský,
Lipany, 20 Sk; Ondrej Šimšaj, Margecany, 30 Sk; Anna
Šoltýsová, Lukov, 30 Sk
Úprimná vďaka a Pán Boh zaplať!
Pokračovanie zoznamu darcov v budúcich číslach.

17. júna 2007 oslávil duchovný otec Leontín Lizák
20. výročie kňazskej vysviacky. Pri tejto príležitosti
mu ďakujeme za modlitby, rady a vysluhovanie

Firma PROMONT - výroba VITRÁŽE
aj do izolačného dvojskla. tel.: 0903 601 931; 0918
623 064; www.promontca.sk
INZERCIA

Bl ahoželáme

Milé deti,
často sa stáva, že ľudia nevnímajú
Boha ako živú bytosť, ale ako niekoho, kto je veľmi ďaleko a nezaujíma sa o naše potreby. Vtedy človek
hľadá náhradu. Začne sa spoliehať
sám na seba, na nejaké veci, talizmany alebo na iných ľudí. Aj Izraelitom nestačilo, že ich kráľom bol
Boh, potrebovali človeka „z mäsa a
krvi“, ktorý by ich viedol.
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OTEC
Ako sa volal Šaulov otec?
Úloha: Doplň slová a odhaľ tajničku. Začiatok slov
je v strede doplňovačky.

1

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ
Súťažná otázka:

1. malý kus
2. oživuje
3. južné ovocie

K

3

detská stránka

ŠAUL
BIBLICKÉ POSTAVY
NEPREHLIADNI!
Za prvého kráľa Izraela ho pomazal
prorok Samuel.

JO +́ N
T
Ako sa volal Šaulov syn, ktorý sa neskôr stal veľmi dobrým
SYN

priateľom kráľa Dávida?
Úloha: Vyrieš rébus a odhaľ jeho meno.

VOĽBA
Keď bol Šaul pomazaný za kráľa, nikto pri tom
nebol. Aby sa všetci dozvedeli, koho si Pán vyvolil, zhromaždili sa všetci Izraeliti okolo proroka
Samuela. Ten lósom odhalil Božiu voľbu. Lós padol
na Šaula.
Úloha: Nájdi cestu k Šaulovi.

Z ktorého izraelského
kmeňa pochádzal Šaul? Samuel bol nešťastný, keď k nemu prišli Izraeliti a žiadali si kráľa. Hneď s tou žiadosťou
Pomôcka: 1 Sam 9, 1 - 2
Odpoveď pošli najneskôr
do 22. júla 2007.
Výhercu oceníme nálepkami
a záložkou s biblickou postavou.
Z úspešných riešiteľov bude
vylosovaný výherca
zaujímavej odmeny.
Výherca z č. 11/ 2007:
Lívia Gernátová z Malcova.
Blahoželáme.

K R ÁĽ
KR
ÁĽ

predstúpil pred Boha. Boh mu vtedy dal svoju odpoveď.
Úloha: Doplň samohlásky a zistíš Pánovu odpoveď.

ODPOVEĎ

„V-p-č-j hl-s ľ-d- v- vš-tk-m, č- t- p-v-d-, v-ď n- t-b- - -p-vrhl-, -p-vrhl- mn- -, -b- s-m
n-kr-ľ-v-l n-d n-m-. Podobne, ako robili odo dňa, keď som ich vyviedol z Egypta, až
po tento deň, že ma opustili a slúžili iným bohom, tak robia aj tebe. V-p-č-j -ch hl-s,
-l- d-r-zn- -h –p-z-rn- - v-l-ž -m pr-v- kr-ľ-, kt-r- b-d- n-d n-m- kr-ľ-v-ť!“ (1 Sam 8, 7 – 9)
y, o, u, a, u, u, o, e, o, o, i, o, e, ia, e, ie, e, o, u, o, o, i, o, o, i, o, u, a, y, o, e, a, o, a,
a, i, i, y, o, u, i, a, a, e, ô, a, e, i, u, o, o, i, a, y, o, i, á, o, á, a, o, ý, u, e, a, i, i, a, o, a
Správne odpovede z č. 11/ 2007: Minisúťaž: dve; Syn: Obed; Mesto: Betlehem; Mená: Noemi
– moja rozkoš, Mara – horká, trpká, Bóz – silný, mužný, Rút – priateľka, Machlon – choroba,
Kiljon – slabosť, Orfa – tvrdošijnosť, Elimelech – môj Boh je kráľ; Tieň: C.

BIBLICKÉ PRÍBEHY

slovo - 13/2007

- bdk -
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TV NOE - TÝŽDEŇ 25.06. – 01.07.2007
TV NOE - TÝŽDEŇ 02.07. – 08.07.2007
slovo - 13/2007

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

08.00 Program
08.05 Život bez predsudkov
Starý človek medzi nami
08.30 Na koberčeku (25)
08.45 Dokument o aktivitách
hendikepovaných
09.00 Nočná univerzita
10.00 Národný park Joshua
Tree, Etosha, Národný park
Kapitol Reef P
10.30 Octava dies
11.00 Pro vita mundi
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše P
12.00 Anjel Pána
12.05 Pro vita mundi
12.45 Želanie
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Po stopách apoštola
Pavla (7/7) Z Malty do Ríma
16.35 List z Indie
17.05 Nanuk
18.05 Život bez predsudkov
Starý človek medzi nami
18.35 Čarovná ceruzka
18.45 Národný park Joshua
Tree, Etosha, Národný park
Kapitol Reef
19.15 2000 rokov kresťanstva
(9/13) Nové svety
20.00 Z pokladov duše
20.05 Medzi nebom a zemou P
20.45 Čítame z kresťanských
periodík
21.00 Pro vita mundi
21.40 Na koberčeku (25)
21.55 Nočná univerzita
22.35 Octava dies
23.00 Prehliadka cirkevných
škôl Odry 2007 P
00.30 Národný park Joshua
Tree, Etosha, Národný park
Kapitol Reef

08.00 Program
08.05 Highlight (20)
08.35 Medzi nebom a zemou
(20)
09.20 Manu, Pohorie Atlas,
Yosemitský národný park
Cestopisný dokument
09.45 Nanuk
10.45 Atlas Charity
Teen Challange
10.50 Poltón klub (28)
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše
Chlapci P
12.00 Anjel Pána
12.05 Zahrajte nám, muzikanti, veselo!
Strážnice 2006
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Nádej sveta
16.35 Pro vita mundi
17.15 2000 rokov kresťanstva
(9/13)
18.05 Detská televízia P
18.35 Čarovná ceruzka
18.45 Dokument o aktivitách
hendikepovaných
19.00 Prírodné zázraky Afriky
(1) P
20.00 Z pokladov duše
20.05 Bez habitu
Komunita Chemin Neuf (3)
21.10 Cesty viery
Peniaze pre dobro P
21.30 Čítame z kresťanských
periodík
21.40 Frýdecký zámok
21.50 Nanuk
22.50 Octava dies
23.20 2000 rokov kresťanstva
(9/13) Nové svety
00.05 Lumen (20)
00.35 Manu, Pohorie Atlas,
Yosemitský národný park

08.00 Program
08.05 Agua Azul, Kapský
poloostrov, Everglades
08.35 Atlas Charity
CHOPS Frýdek-Místek
08.40 Medzi nebom a zemou
(20)
09.20 Hlbinami vesmíru (5)
10.25 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI.
Priamy prenos z Ríma
11.45 Klaunský rozprávkový
kufrík
11.55 Z pokladov duše
Zdeněk Matějček P
12.00 Anjel Pána
12.05 List z Indie
12.35 Nádej sveta
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Pro vita mundi
17.00 Nočná univerzita
Mons. Karol Herbst, SDB
18.05 Štúdio AHA P
18.35 Klaunský rozprávkový
kufrík
18.45 Škola pre Európu P
19.10 Pro vita mundi
19.55 Z pokladov duše
20.00 Správy TV LUX P
Spravodajská relácia
20.10 Poltón klub (28)
21.05 2000 rokov kresťanstva
(10/13) P Oltár rozumu
21.50 FEST ROM
Reportáž zo slovenského hudobného festivalu
21.55 Jan Satina P
Dokument
22.05 Nočná univerzita
Mons. Karol Herbst, SDB
23.05 Generálna audiencia
Benedikta XVI. R
00.05 Medzi nebom a zemou
(20)

08.00 Program
08.05 Škola pre Európu
08.30 Detská televízia
09.00 Nočná univerzita
09.40 Život bez predsudkov
Starý človek medzi nami
10.00 Poltón klub (28)
10.55 Jan Satina
11.05 Správy TV LUX
11.15 Národný park Joshua
Tree, Etosha, Národný park
Kapitol Reef
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše
Chlapci
12.00 Anjel Pána
12.05 Prírodné zázraky
Európy (12)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Prírodné zázr. Afriky (1)
17.05 Život bez predsudkov
17.30 Prvé vešpery zo slávnosti sv. Petra a Pavla
Priamy prenos z Vatikánu
18.35 Čarovná ceruzka P
18.45 Dokument o aktivitách
hendikepovaných
19.05 Škola pre Európu
19.30 Octava dies
20.00 Z pokladov duše
20.05 Tandem kvíz (10) P
20.35 Pro vita mundi
s Gabrielou Rajdusovou P
21.15 Život bez predsudkov
Starý človek medzi nami
21.45 2000 rokov kresťanstva
(10/13) Oltár rozumu
22.30 Národný park Joshua
Tree, Etosha, Národný park
Kapitol Reef
23.00 Nanuk
00.00 List z Indie
00.30 Pro vita mundi
s P. Rudolfom Smahelom

08.00 Program
08.05 2000 rokov kresťanstva
(10/13)
08.50 Lumen 2000 (20)
09.20 Správy TV LUX
09.30 Svätá omša zo slávnosti
sv. Petra a Pavla
Priamy prenos z Vatikánu
11.20 Starý človek medzi
nami
11.50 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
Priamy prenos z Vatikánu
12.20 Ježiš – kráľovstvo bez
hraníc (7)
12.50 Jan Satina
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Generálna audiencia
Benedikta XVI. R
17.25 2000 rokov kresťanstva
(10/13) Oltár rozumu
18.05 Škola pre Európu
18.35 Čarovná ceruzka P
18.45 Správy TV LUX
18.55 Detská televízia
Relácia pre deti
19.25 Tandem kvíz (10)
Súťažno-zábavná relácia
20.00 Z pokladov duše
Zdeněk Matějček
20.05 Okrúhly stôl
Pastoračný a evanjelizačný plán
Katolíckej cirkvi na Slovensku
Diskusná relácia v priamom
prenose P
21.35 Po stopách apoštola
Pavla (7/7) Z Malty do Ríma
22.05 Bez habitu
Komunita Chemin Neuf
23.05 List z Indie
23.35 Nočná univerzita
00.15 Octava dies
00.45 Na koberčeku (25)

08.00 Program
08.05 Život bez predsudkov
Nepotrebujú našu ľútosť,
potrebujú pomoc...
08.30 Na koberčeku
08.45 Vodič alebo turista
09.00 Nočná univerzita
09.40 Highlight (21)
10.00 Stonehenge
10.30 Octava dies
11.00 Pro vita mundi
11.40 Čarovná ceruzka
11.50 Z pokladov duše P
12.00 Anjel Pána
12.05 Pro vita mundi
tentoraz so sestrou Máriou
Fidelis Šilerovou na tému Radosť
byť ženou
12.45 Želanie: Nová India
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Po stopách Ježiša Krista
Stalo sa... (1/10)
16.35 O Radosti...
17.05 V zemi Mayov a Inkov
18.05 Život bez predsudkov
Nepotrebujú našu ľútosť,
potrebujú pomoc...
18.35 Čarovná ceruzka
18.45 Stonehenge
19.15 2000 rokov kresťanstva
(10/13) Oltár rozumu
20.00 Z pokladov duše
P. Kapusniak
20.05 Medzi nebom a zemou
(20) P
20.45 Čítame z kresťanských
periodík
20.55 Pro vita mundi
tentoraz s Gabrielou Rajdusovou
21.40 Na koberčeku P
21.55 Nočná univerzita
Mons. Vojtěch Cikrle P
23.00 Ondrášek
00.30 Stonehenge

08.00 Program
08.05 Highlight (21)
08.35 Medzi nebom a zemou
(20)
09.15 Cheopsova pyramída
09.45 V zemi Mayov a Inkov
Dokument
10.45 FEST ROM
10.50 Poltón klub (28)
11.40 Čarovná ceruzka
11.50 Z pokladov duše
P. Josef Koláček, SJ P
12.00 Anjel Pána
12.05 Koncert Grace
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Škola pre Európu
16.35 Pro vita mundi
tentoraz s Gabrielou Rajdusovou
17.15 2000 rokov kresťanstva
(10/13)
18.00 Program
18.05 Baterka (júl)
18.35 Čarovná ceruzka
18.45 Vodič nebo turista
Dokument
19.00 Program
19.00 Prírodné zázraky Afriky
(2)
20.00 Z pokladov duše
20.05 Misijný magazín
O chorobách na misiách (2)
21.10 Cesty viery
Archanjelské kľúče P
21.30 Čítame z kresťanských
periodík
21.40 Jan Satina
21.50 V zemi Mayov a Inkov
Dokument
22.50 Octava dies
23.20 2000 rokov kresťanstva
(10/13)
00.05 Lumen (20)
Dokumentárny cyklus
00.35 Cheopsova pyramída

08.00 Program
08.05 Národný park Kapitol
Reef, Stonehenge, Chichen
Itza a Tulum
08.35 FEST ROM
08.40 Medzi neb. a zemou (20)
09.20 V zemi Mayov a Inkov
10.30 Generálna audiencia
Benedikta XVI.
Priamy prenos z Ríma
11.55 Z pokladov duše P
12.00 Anjel Pána
12.05 O Radosti...
12.35 Škola pre Európu
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Pro vita mundi
na tému Radosť byť ženou
17.00 Nočná univerzita
17.40 Národný park Kapitol
Reef, Stonehenge, Chichen
Itza a Tulum
18.00 Program
18.02 AHA (júl) P
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
18.45 Šanca pre lásku P
19.10 Pro vita mundi
tentoraz s Gabrielou Rajdusovou
19.55 Z pokladov duše
20.00 Čítame z kresť. periodík
20.10 Poltón klub (1) P
21.05 2000 rokov kresťanstva
(11/13) P Stroje a ľudia
21.50 Atlas Charity
Frýdek-Místek (psychicky chorí) P
21.55 Dáma a jej študenti P
Dokument
22.05 Nočná univerzita
Jozef Haľko
22.45 Život bez predsudkov
Nepotrebujú našu ľútosť,
potrebujú pomoc...
23.15 Generálna audiencia
Benedikta XVI. R
00.35 Medzi neb. a zemou (20)

08.00 Program
08.05 Šanca pre lásku
08.30 Detská televízia (jún)
09.00 Nočná univerzita
Vojtěch Cikrle
10.00 Poltón klub (1)
10.55 Dáma a jej študenti
11.05 Vodič nebo turista
11.20 Stonehenge
11.40 Čarovná ceruzka
11.50 Z pokladov duše
P. Josef Koláček, SJ
12.00 Anjel Pána
12.05 Prírodné zázraky Afriky
(1) Dokument
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Prírodné zázraky Afriky
(2) Dokument
17.05 Život bez predsudkov
Nepotrebujú našu ľútosť,
potrebujú pomoc...
17.30 Poltón klub (2)
18.35 Čarovná ceruzka P
18.45 XIV. špeciálna regionálna olympiáda
19.00 Program
19.05 Škola pre Európu
19.30 Octava dies
20.00 Z pokladov duše
P. Josef Koláček, SJ
20.05 Lumen (1)
20.35 Pro vita mundi P
21.15 Život bez predsudkov
Nepotrebujú našu ľútosť,
potrebujú pomoc...
21.45 2000 rokov kresťanstva
(11/13) Stroje a ľudia
22.30 Stonehenge
23.00 V zemi Mayov a Inkov
00.00 O Radosti...
00.30 Pro vita mundi
tentoraz so sestrou Máriou
Fidelis Šilerovou na tému Radosť
byť ženou

08.00 Program
08.05 2000 rokov kresťanstva
(11/13)
08.50 Lumen (1)
09.20 Misijný magazín
O chorobách na misiách (2)
10.20 Cheopsova pyramida
10.50 Na koberčeku (26)
11.05 Život bez predsudkov
Nepotrebujú našu ľútosť,
potrebujú pomoc...
11.40 Čarovná ceruzka
11.50 Z pokladov duše
12.05 Ježišovo kráľovstvo (8)
Animovaný príbeh
12.35 Želanie: Nová India
Dokument o gobelínoch v arcibiskupskom paláci v Prahe.
12.50 Dáma a jej študenti
Dokument
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.05 Generálna audiencia
Benedikta XVI. R
17.25 2000 rokov kresťanstva
(11/13) Stroje a ľudia
V roku 1848 sme v celej Európe
svedkami revolúcie a nástupu
sociálnej demokracie k moci.
V roku 1870 vo Vatikáne začína
koncil.
18.05 Šanca pre lásku P
18.35 Čarovná ceruzka P
18.45 Nová India
18.55 Poltón klub (2)
20.00 Z pokladov duše
20.05 Hlbinami vesmíru (júl) P
21.05 O Radosti...
21.35 Po stopách Ježiša Krista
(1/10) Stalo sa...
22.05 Misijný magazín
O chorobách na misiách (2)
23.05 O Radosti...
23.35 Nočná univerzita
Vojtěch Cikrle
00.35 Octava dies

24 Noe TV : družica Astra 3A; 23,5 stupňa východ.; 27,5 MSps; Polarizácia: V; Kmitočet 12525 MHz; FEC: 3/4; VPID: 167; APID: 106, PPID: 167; Kompresia: MPEG-2; Parabola pre príjem: od 60 cm

NEDEĽA
08.00 Program
08.05 Malý biblický príbeh
(37) P
08.10 Highlight (21)
08.35 Na koberčeku (25)
08.50 Jan Satina
09.00 Vodič alebo turista P
09.15 Škola pre Európu
09.45 Pro vita mundi
s Gabrielou Rajdusovou
10.30 Svätá omša z Dómu
sv. Martina z Bratislavy
Priamy prenos
11.45 Čarovná ceruzka
11.50 Z pokladov duše
Sestry klarisky o modlitbe
11.55 Modlitba Anjel Pána
Priamy prenos z Vatikánu
12.15 2000 rokov kresťanstva
(10/13) Oltár rozumu
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Škola pre Európu
16.35 V zemi Mayov a Inkov P
17.35 Cesty viery
Peniaze pre dobro
17.55 Malý biblický príbeh (37)
18.00 Ježišovo – kráľovstvo
bez hraníc (8) P
18.30 Curriculum vitae
Otec Fridolín
19.00 Agua Azul, Kapský
polostrov, Everglades
19.30 FEST ROM
19.40 Nová India
19.50 Správy TV LUX
20.00 Z pokladov duše
20.05 Octava dies P
20.35 Ondrášek P
Záznam koncertu
22.05 Čítame z kresťanských
periodík
22.25 Bez habitu
23.30 List z Indie
00.00 Poltón klub (28)

Pondelok – Piatok
00.00 Reprízy relácií 03.30 Pod
vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes.
a slov.) 05.30 Raňajší hudobný
blok 05.45 Ranné chvály 06.00
Lumenáda 08.30 Športecho 09.00
Lumenáda 11.00 Lumenfórum
12.00 Anjel Pána, zamyslenia
12.10 Hudobný aperitív 13.00
Lumenfórum 16.00 Hudobné relácie (Po – Staré, ale dobré, Ut
– Folkparáda, St – Oldie paráda,
Št – Gospelparáda, Pi – Top 15)
17.30 Infolumen I. 18.00 Emauzy
19.00 Svetielko 19.35 Modlitba
posvätného ruženca 20.00 Infolumen II. 20.15 Rádio Vatikán 20.30
Hlavná večerná relácia (Po – Študentské šapitó; Ut – Duchovný
obzor; St – Lupa; Št – História
a my; Pi – Úv hovor) 22.00 Večerná hudobná relácia (Po – Počúvaj
srdcom; Ut – V modrom tieni; St
– Pohoda s klasikou; Št – Mince
na dne fontán) 23.00 Čítanie na
pokrač. 23.30 Infolumen I. R

08.00 Program
08.04 Malý biblický príbeh
(38) P
08.10 Štúdio AHA
08.50 Ježišovo kráľovstvo (8)
09.15 Machu Picchu
09.45 Čítame z kresťanských
periodík P
09.55 Detská televízia (jún)
10.25 Tandem kvíz (1)
11.05 XIV. špeciálna regionálna olympiáda
11.15 Po stopách Ježiša Krista
Stalo sa... (1/10)
11.45 Klaunský rozprávkový
kufrík P
11.55 Malý bibl. príbeh (38)
12.00 Duchovný klip
12.05 Prírodné zázraky Afriky
(2) Dokument
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Roky letia k anjelom
Mons. Karel Herbst
16.30 Po stopách Ježiša Krista
Stalo sa... (1/10)
17.00 Nočná univerzita
Jozef Haľko
17.50 Dáma a jej študenti
18.05 Highligt (22) P
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
18.45 Želanie: Lícheň P
19.00 Machu Picchu
19.30 Život bez predsudkov
Ešte mám hlavu, ruky... P
20.00 Malý bibl. príbeh (38)
20.05 Curriculum vitae
Zával P
20.35 Misionár P. Juraj Vojenčiak P
21.35 Šanca pre lásku
22.00 Poltón klub (1)
22.55 Nočná univerzita
Boží zámer s človekom P
23.55 Poltón klub (2)

08.00 Program
08.04 Malý biblický príbeh
(39) P
08.10 Highligt (22)
08.35 Na koberčeku (26)
08.50 Čarovná ceruzka
09.00 Premeny záhrady (júl) P
09.15 Šanca pre lásku
09.45 Pro vita mundi
10.30 Svätá omša
Záznam kňazskej vysviacky
v Ostravsko-opavskej diecéze P
11.45 Dáma a jej študenti
11.53 Z pokladov duše
11.55 Modlitba Regina coeli
Benedikta XVI.
Priamy prenos modlitby Anjel
Pána z Vatikánu
12.15 2000 rokov kresťanstva
(11/13) Stroje a ľudia
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Šanca pre lásku
16.35 Hlbinami vesmíru (júl)
17.35 Cesty viery
Archanjelské kľúče
17.55 Malý bibl. príbeh (39)
18.00 Ježišovo kráľovstvo (9) P
18.30 Curriculum vitae
Zával
19.00 Národný park Kapitol
Reef, Stonehenge, Chichen
Itza a Tulum
19.30 Atlas Charity
Frýdek-Místek (psychicky chorí)
19.35 Želanie: Lícheň
19.50 Čítame z kresť. periodík
20.00 Z pokladov duše
20.05 Octava dies P
20.35 Workship
Chvály v Kostole sv. Václava P
22.05 Čítame z kresť. periodík
22.25 Hlbinami vesmíru (júl)
23.30 O Radosti...
00.00 Poltón klub (1)

Nedeľa
00.00 Reprízy relácií 03.30 Pod
Vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes.
a slov.) 05.30 Raňajší hudobný
blok 05.45 Ranné chvály 06.00
Ranné spojenie 08.30 Svetielko
Plus 10.00 Eﬀeta, otvor sa! 11.00
Fujarôčka moja 12.00 Anjel Pána,
zamyslenie 12.10 Hudobný aperitív
13.00 Literárna kaviareň 14.00
Rozhlasová hra 15.00 Svetlo nádeje16.00 Piesne na želanie 17.30
Infolumen I. 18.00 Emauzy 19.00
Duchovné Svetielko 19.40 Modlitba posvätného ruženca 20.00
Kresťanské noviny 20.15 Rádio
Vatikán 20.30 Vešpery 21.00 Karmel 23.00 Zamyslenie R 23.10 Pod
Vankúš 23.30 Infolumen I. R

LUMEN

Sobota
00.00 Reprízy relácií 03.00 Pod
vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes.
a slov.) 05.30 Raňajší hudobný
blok 05.45 Ranné chvály 06.00
Ranné spojenie 09.00 Hodinka
Vášho štýlu 10.00 Auto-moto klub
11.00 Kolotoč 12.00 Anjel Pána,
zamyslenie 12.10 Hudobné návraty
13.00 Zaostrené 14.00 Tip-Top
16.00 Piesne na želanie 17.30
Infolumen I. 18.00 Emauzy 19.00
Ruženec pre Slovensko 20.00
Infolumen II. 20.15 Rádio Vatikán
20.30 Od ucha k duchu 23.00 Pod
Vankúš 23.30 Infolumen I. R

Vybrané relácie rádia Lumen:
24.06. – 14.00 Rozhlasová hra
Smrť za mrežami – rozhlasové
pásmo 5. pokračovanie osudov
mučeníkov Katolíckej cirkvi v časoch komunizmu
26.06. – 20.30 Duchovný obzor
– Večerná univerzita na témy:
Cirkev a štát; Modlitba
21.06. – 20.30 História a my – Reformácia a katolícka reforma; hosť: cirkevný historik ThDr.
Gabriel Brendza, PhD.
24.06. – 11.00 Fujarôčka moja
– Jánske zvyky – zvykoslovné
pásmo o zvykoch a piesňach na
sv. Jána; 14.00 – Smrť za mrežami – pokračovanie osudov
mučeníkov Katolíckej cirkvi v časoch komunistickej totality; 15.00
Svetlo nádeje – príbeh Veroniky
s Downovým syndrómom – herečky Divadla z pasáže

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA
STV 1
05.07. (štvrtok) 10.00 Slávnostná svätá omša na sviatok sv. Cyrila
a Metoda – priamy prenos z hradného areálu v Nitre
STV 2
24.06. (nedeľa) 16.45 Orientácie – náboženský magazín zo života
veriacich Katolíckej cirkvi; 20.00 Slovo; 23.50 Orientácie R; 00.25
Slovo R
25.06. (pondelok) 14.00 Orientácie R; 14.35 Slovo R
27.06. (streda) 16.00 Poltón R; 21.55 Sféry dôverné – diskusná relácia
v priamom prenose na tému „Katolícky disent a Charta 77“.
28.06. (štvrtok) 13.50 Sféry dôverné R
30.06. (sobota) 16.30 Poltón – magazín o interpretoch hudobnej
gospelovej scény
01.07. (nedeľa) 16.50 Hlas ticha – dokumentárny ﬁlm o živote a tvorbe
básnika Janka Silana R; 21.45 Moja misia – Verbista Štefan Bebjak ako
chlapec sníval o tom, že bude námorníkom. Sen sa mu čiastočne splnil,
lebo na Madagaskare najčastejšie cestuje na motorovom člne. Raz za
mesiac vyráža slovenský misionár na desaťdňové turné po dedinkách
na kanáli Pangalana. Ako kňaza ho všade vítajú so spevom, hádžu mu
pod nohy kvety a dávajú mu to najlepšie jedlo – ryžu. Napriek tomu
zakaždým schudne minimálne päť kíl. Cesta na ďaleký Madagaskar
trvala tvorcom ﬁlmu tri dni. Misionár Števo sa veľmi tešil, lebo to bola
jeho prvá návšteva zo Slovenska. R
02.07. (pondelok) 14.10 Peter Pazmány – dokumentárny ﬁlm R
04.07. (streda) 16.05 Genius loci nitrensis – dokumentárny ﬁlm
s kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom R
05.07. (štvrtok) 12.55 Na počiatku bolo slovo – dokumentárny ﬁlm R;
19.55 Sviatočné slovo
07.07. (sobota) 19.55 Svedectvo – autentický príbeh manželov Mihalovcov. „Boh nás povolal do manželstva. Máme zostať verní tomuto
povolaniu“. R
08.07. (nedeľa) 10.00 Slávnostná svätá omša z Mariánskej hory
v Levoči pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie. Hl. celebrant
Jozef kardinál Tomko. V tomto roku si pripomíname 780.výročie vzniku
tohto pútnického miesta; 16.30 Vševlad Jozef Gajdoš – dokumentárny ﬁlm R; 20.00 Moja misia – Cesta z pralesa – Keď k nim Ján Šutka
pred 50 rokmi prišiel, volali ich „lovci lebiek”. Hlavy nepriateľov sušili
a vyrábali z nich trofeje veľkosti pomaranča. Dnes ich volajú „Shuar”
a sú rovnocennými členmi ekvádorskej spoločnosti. Ján Šutka kmeň
Shuar zjednotil, zaviedol v amazónskom pralese systém vzdelávania
cez rádio, spolu s Indiánmi vymyslel chýbajúce čísla od 6 do 10, inicioval
výstavbu 130 malých letísk... R
09.07. (pondelok) 14.30 Slovopieseň – dokumentárny ﬁlm o Samovi
Bohdanovi Hroboňovi R

SLOVENSKÝ ROZHLAS
Rádio Slovensko: Po – Pi 05.20 Ranné zamyslenie; St – 19.35 Ekuména
vo svete; Št – 19.35 Rádio Vatikán; Pi – 02.30 Rádio Vatikán R; So – 02.30
Rádio Vatikán R; Ne – 09.30 Kresťanská nedeľa; 21.05 Cesty R
Rádio Regina: St – 23.05 Cesty R; So – 20.05 Cesty; Ne – 07.55 Z duše
(nedeľná úvaha); 09.30 Kresťanská nedeľa; 18.05 Frekvencia M
Rádio Devín: Ne - 08.00 Hudba, život, viera; 13.50 Kresťanská hudba;
15.30 Slovo pre veriacich i neveriacich
Rádio Patria: Ne - 06.00 Liturgia (1. nedeľa v mesiaci – PC, 2. nedeľa
– GKC, 3. – 5. nedeľa – iný program); 19.50 Rádio Vatikán R
Kresťanská nedeľa (Ne – 09.30 /Rádio Slovensko, Rádio Regina/)
24.06. – Evanjelické služby Božie z Málinca
01.07. – Rímskokatolícka sv. omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave
– Petržalke
08.07. – Rímskokatolícka sv. omša z Katedrály sv. Františka Xaverského
v Banskej Bystrici
Frekvencia M (Ne – 18.05 / Rádio Regina)
01.07. – Festival Sayfest
Cesty (So – 20.05; St – 23.05 R /Rádio Regina/; Ne – 21.05 R /Rádio
Slovensko/)
23.06. – Gaučová terapia
30.06. – Čo pre mňa znamená Otec a otec
Zmena programu vyhradená. Program dodávaný jednotlivými redakciami.

PLÁNOVANÉ ZMENY V TV NOE
V prvom roku vysielania TV NOE vysielala 10 hodín každý deň
v dvoch blokoch. V druhom roku vysielania sa zaviazala vysielať
denne od 8. do 13. a od 16. do 01. hodiny, teda 14 hodín každý deň
(98 hodín týždenne). Na základe žiadostí divákov dôjde v najbližšom
období k zmene. Počas všedných dňov sa bude vysielať od 8. do 13.
a od 16. do 24. hodiny (podľa potreby aj viac). V sobotu a nedeľu od 8.
až do 01. hodiny nepretržite (99 hodín týždenne). Navyše sa otvorila
možnosť v prestávke vysielať slovenské rádio Lumen.
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SOBOTA
08.00 Program
08.02 Malý biblický príbeh
(36) P
08.05 Highlight (20)
08.45 Ježiš – kráľovstvo bez
hraníc (7) Animovaný príbeh
09.15 Cheopsova pyramída P
09.45 Čítame z kresťanských
periodík P
09.55 Detská televízia
10.25 Tandem kvíz (10)
11.05 Správy TV LUX
11.15 Po stopách apoštola
Pavla (7/7) Z Malty do Ríma
11.45 Klaunský rozpr. kufrík P
11.55 Malý biblický príbeh (36)
12.00 Anjel Pána
12.05 Nanuk
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Križovatky Mons.
Jaroslava Škarvadu
16.35 Po stopách apoštola
Pavla (7/7) Z Malty do Ríma
17.05 Nočná univerzita
18.05 Highlight (21) P
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
18.45 Nová India P
Dokument o gobelínoch v arcibiskupskom paláci v Prahe
19.00 Cheopsova pyramída
19.30 Nepotrebujú našu
ľútosť, potrebujú pomoc P
20.00 Malý biblický príbeh (36)
20.05 Curriculum vitae – Otec
Fridolín P Dokument
20.35 V zemi Mayov a Inkov P
21.35 Škola pre Európu
22.00 Poltón klub (28)
22.55 Nočná univerzita
Jozef Haľko P
23.35 Cheopsova pyramída
00.05 Po stopách apoštola
Pavla (7/7) Z Malty do Ríma
00.35 Tandem kvíz (10)

P - Premiéra; R - 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 25

relax

Veru, hovorím vám: ... (tajnička)

test Slova

Pomôcky:
Uničov, Ei,
Nao, Oši, Iar,
Moab

1. Z ktorého stromu (napriek Božiemu
zákazu) jedli Adam a Eva: zo stromu života či zo stromu poznania dobra a zla?
2. Ktorý prorok mal videnie štyroch
bytostí a videl Pánovu slávu, ktorá tróni
nad cherubmi?
3. Aké bolo meno muža, ktorého Pán
oslovil, aby vkladaním rúk vrátil Šavlovi
zrak?
4. V ktorom roku navštívil pápež Prešovské biskupstvo?
5. Aké písmená sú v erbe Prešovského
biskupstva?
6. Ako sa volá druhá nedeľa po Pasche?
7. Ako nazývame tretiu nedeľu po
Pasche?

Jednotka
množstva

Moravské
mesto

Obľúbení

slovo

Jednotka
elektrického
odporu

Územie
v Izraeli

2. časť
tajničky

Kmotor

1. časť
tajničky

Lomcuje
Mater

Zásobník
na obilie

Patriaci Ide
Nástroj na
brúsenie

Voľačo
Predložka

Časo žehlí
Divadlo
hudby, skr.
Najlepšie
výkony

Kujný nerast

Čistiaci
prostriedok
Japonské
mesto

Navarilo si

slovo

Kancelárska
skratka

trieda

Značka
hliníka

4. časť
tajničky

slovo

Autor:
V. Komanický,
Humenné
Tlak krvi, skr.

Žni trávu

Lesklý náter

Mužské
meno

3. časť
tajničky

E

Naivná žena
Otvor do
niečoho
Španielsky
mys

Malý peň

Odpovede: 1. Zo stromu poznania (Gn 2, 17); 2.
Ezechiel (Ez 1, 4 – 28); 3. Ananiáš (Sk 9, 10 – 12); 4. 2.
júla 1995; 5. Alfa a Omega, IC XC NI KA; 6.Tomášova
nedeľa; 7. Nedeľa o myronosičkách
Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov, obrazov, sôch a zlátenie. Oprava
a ladenie organov. Pokrývanie striech a veží. Ponúkame
zľavu, stopercentnú kvalitu a dlhoročnú záruku.
Tel.: 035/ 659 31 39, 0905 – 389 162; www.reart.szm.sk

Predložka

Osobné
zámeno

Opica
gibbon

Český spevák

5. časť
tajničky

Univerzota
Komenského
Dietlova
hrdinka
Pestovateľ
ľanu

Regulačné
miesto

Vedenie
evidencie

Šaty

Obyvatelia
Ázie

INZERCIA

OSEMSMEROVKA

slovo - 13/2007

P
D
L
E
E
A
P
E
S
N
R
CH
L
I
E
B
I
T

26

H
O
E
I
Š
U
D
O
T
O
K
H
Á
D
V
O
Z
Á

Ľ
A
K
Ž
T
N
CH
S
S
Ý
D
R
S
U
I
N
A
T

L
E
B
Á
I
Á
Y
A
M
L
A
O
I
M
N
R
I
Š

M
O
P
K
N
Z
N
D
R
Ô
A
B
M
E
I
Z
Á
K

L
O
R
O
L
I
R
I
U
I
T
N
L
A
N
I
Š
H

A
Í
K
E
I
L
E
A
E
S
S
A
I
A
L
E
R
A

Ž
J
P
I
T
Á
P
K
E
P
O
T
J
E
S
O
M
M

A
I
J
A
A
O
E
R
O
L
O
U
I
U
M
Z
I
A

T
E
V
K
T
A
T
D
U
M
L
A
T
A
I
I
S
M

Ó
S
I
O
N
E
Z
E
F
E
Á
A
B
R
E
R
I
O

R
T
P
A
T
J
N
U
L
O
N
R
A
Y
R
N
E
N

A
A
R
A
I
T
T
A
Č
A
J
CH
CH
A
R
I
T
A

Legenda: ALBA, ALELUJA, AMEN, ATÓM, ÁBEL,
EFEZ, ELIÁŠ, EUCHARISTIA, HROB, HROM, CHARITA, CHARIZMA, CHLIEB, CHRÁM, IDUMEA, INRI,
IZAIÁŠ, IZÁK, IZRAEL, KRÍŽ, KVET, LIEK, LITÁNIE,
LORETO, MAMONA, MIER, MISÁL, MISIE, NINIVE,
OPÁT, OROL, OSUDY, PATENA, POKÁNIE, POSLANIE,
POTOPA, RANA, ROSA, RYBA, SION, SODOMA,
SUTANA, ŠTÁT, TALMUD, TIARA, TÓRA, TREST,
ZRNO, ŽALM, ŽIVOT.
Tajničku osemsmerovky tvorí 28 nevyškrtaných
písmen. Autor: Marek Pataky. Výherca za máj:
Anna Potomová zo Stropkova.
Srdečne blahoželáme!

Je pravda, že existuje miesto posledného súdu?
ÁNO, JE. Ide o údolie Jozafát. Samotné umiestnenie údolia však nie je isté.
Je pravdepodobné, že nejde o zemepisný názov, ale o symbolický súd. Už
samotné meno Jozafát znamená Jahve súdi. Židovská, kresťanská a moslimská
tradícia hovorí o tomto údolí v spojitosti s údolím Cedron medzi Jeruzalemom
a Olivovou horou. Preto je tam pochované veľké množstvo ľudí, pričom
moslimovia sú zväčša na západnom svahu a židia na východnom. Údolie bolo
aj akousi verejnou hranicou Jeruzalema, kde králi Asa, Ezechiáš a Joziáš spálili
pohanské modly. Jeden grécko-rímsky hrob bol omylom označený za hrob
kráľa Jozafáta. Pomenovanie Jozafát sa s týmto údolím vyskytuje už od začiatku
štvrtého storočia.
Juraj Gradoš
 Synáčik generála večer otravuje:
„Ocko, chcem vidieť bežkať sloníky.“
„Už je večer, sloníky sú unavené, musia
spinkať.“
„Ocko, chcem vidieť bežkať sloníky.“
„Neotravuj! Sloníky už spinkajú.“
„Ocko, sloníky...“
„Už mám toho dosť! ROTA, CHEMICKÝ
POPLACH !!!!!!!!“

 Príde chlapík na farmu a vidí, ako sa
na dvore hrá malé dievčatko a pýta sa
ho: „Ahoj, maličká, kde máš otecka?“
Dievčatko sa obzrie a odpovedá:
„Kŕmi prasiatka v chlieve. Spoznáte ho
hneď, má na hlave veľký klobúk!“
 Janko po prvý raz vidí páva:
„Ocko, pozri sa, tá sliepka práve kvitne!“
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