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pútnické miesta sveta

Na ostrove je postave-
né mesto, na ktoré-
ho vrchole sa vypína 

slávny kláštor. Celé mesto 
s kláštorom a katedrálou 
patrí medzi historicky naj-
známejšie miesta Francúz-
ska a celej západnej Európy 
a v stredoveku to bolo slávne 
pútnické miesto. Dodnes tu 
prichádza obrovské množ-
stvo pútnikov z celého sveta, 
čím je po Paríži a Versailles 
najnavštevovanejším mies-
tom vo Francúzsku.

Sláva tohto pútnického 
miesta je založená na zjave-
ní, ktoré mal podľa legendy 
biskup Aubert z Avranches 
16. októbra 708. Trikrát po 
sebe sa mu zjavil archanjel 
Michal a vyzval ho, aby na 
skale postavil chrám k jeho 
úcte. V skalnej jaskyni takto 
vznikla okrúhla svätyňa.

Správa o anjelskom zja-
vení sa rýchlo rozšírila. 
K skale začali prichádzať 
pútnici z celej Európy. Bol 
medzi nimi aj franský kráľ 
Childebert III., ktorý pod 
ochranu archanjela Michala 
zveril svoje kráľovstvo. Tiež 
franský kráľ Karol Veľký, 
francúzski králi Ľudovít IX., 
Karol VI., Karol VII., Ľudo-
vít XI. a František I. Všetci 
prešli jednou z pútnických 
ciest k skalnej svätyni, kto-
rým hovorievali „cesta k ho-
re“ alebo „do raja“.

V roku 966 tu normand-
ský vojvodca umiestnil 12 
benediktínov z opátstva 
Saint-Wandrille a poveril 
ich duchovnou starostlivos-
ťou o pútnikov. Následne 
tu vznikol predrománsky 
chrám, ktorý sa neskoršie 
stal kryptou novej stavby 
s patrocíniom Notre-Dame-
-sous-Terre. Stavbu chrámu 
v rokoch 1023 – 1063 posú-
rila svadba normandského 
vojvodcu Richarda II. s Judi-
tou Bretónskou. Definitívne 
bol dokončený až v rokoch 
1500 – 1521.

V 14. storočí sa začali 
aj detské púte. Dodnes tu 
existuje zvyk zasvätiť novo-
narodené dieťa archanjelovi 
Michalovi a dať ho zapísať 

do špeciálneho registra ako 
„princa“. Keď rodičia obetujú 
sviečku pred obrazom urči-
tých svätcov, dostanú o tom 
certifikát. Odporúčanou 
pútnickou modlitbou je Ru-
ženec sv. Michala, 
v ktorom sa deväť 
pozdravení obracia 
k archanjelovi. Po 
každom pozdrave-
ní nasleduje jeden 
Otčenáš a tri Raduj 
sa (Zdravas). Zvyk 
zaviedla Antonia 
d’Estonac.

Počas Francúz-
skej revolúcie bol 
k l á š t or  pre m e -
nený na väzenie 
a dnes je francúz-
skou  n áro d nou 
pamiatkou. Púte 
preto neprebiehajú 
v kláštornom, ale 
vo farskom kostole 
v polovici vrchu. 
K posilneniu náboženského 
života prispieva bratstvo, 
založené v roku 1867.

Od roka 1874 je chrám 
pod patronátom organizácie 

Monuments Historiques a je 
sprístupnený verejnosti po 
celý rok. Ostrov, záliv i kláš-
tor sú od roka 1979 zapísané 
na zozname Svetového de-
dičstva UNESCO.

Na ostrove je množstvo 
múzeí, ktoré približujú jeho 
slávnu minulosť. Návštevní-
ci tu nájdu tiež vysvetlenie 
fenoménu prílivu a odlivu. 

V zátoke Mont Saint Michel 
sa vďaka odlivu vytvárajú 
rozdiely vodnej hladiny až 
o 14 metrov. Voda ustupuje 
až do vzdialenosti 15 km, 
čím sa ostrov ocitne na veľ-
kej zelenej lúke, na ktorej 
sa pasú ovce. Pri najväčších 
hladinách prílivu, ktoré pri-
chádzajú dvakrát v mesiaci, 
je zaliate celé jeho okolie 
okrem príjazdovej cesty. Pod 
vodou sa ocitnú aj všetky 
parkoviská. Vzhľadom na to, 
že cyklus príliv – odliv sa 
uskutočňuje dvakrát za deň 
a more ustupuje do veľkej 
vzdialenosti, možno prílivy 
a odlivy pozorovať v reál-
nom čase voľným okom.

V súčasnej dobe je rea-
lizovaný projekt, ktorého 
úlohou bude odstránenie 
hrádze s cestou, ktorá dnes 
spája ostrov s pevninou, 
a jej nahradenie mostom, 
po ktorom bude premávať 
kyvadlová doprava. Hrá-
dza totiž znemožňuje voľný 
pohyb morských prúdov 
a prispieva tak k zanášaniu 
zátoky pri Mont Saint Michel 
pieskom. Odborníci vypo-
čítali, že kvôli usadzovaniu 
piesku v zátoke a jeho za-
rastaniu vegetáciou by vrch 
za 40 rokov už nemusel byť 

ostrovom. Jeho ostrovný 
charakter je pritom jedným 
z hlavných faktorom jeho 
jedinečnosti.

František Dancák

Mont Saint Michel je malý žulový ostrov 
v zátoke s rovnakým menom. Ostrov je od 
pevniny vzdialený 2 km a je s ňou spojený 
umelo vytvoreným násypom vybudova-
ným v roku 1879. 

MONT

SAINT MICHEL

Sním
ka: w

w
w.anse-du-brick.com
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Súčasný človek všeobecne žije 
hektickým tempom života. Dô-
ležitosť získavania informácií 

postupne preniká zo západného sveta 
až do pralesov Afriky, Ameriky či 
Ázie. Vo svete vznikajú nové megae-
konomiky práve v týchto krajinách. Ich 
obyvatelia sa stali nositeľmi toho istého 
informačného hladu ako my.

Hlad. Slovo, ktorého význam už ani 
nepoznáme. Starí ľudia si možno ešte 
pamätajú na hlad počas vojny či ko-
lektivizácie. Ale to bol iný hlad. Stačil 
kúsok chleba s pohárom vody a hlad 
sa pominul. Hlad dnešného človeka je 
však ako droga. Čím viac sa ho snaží 
utíšiť novými informáciami, tým viac je 
hladný. Ako tento hlad utíšiť? Riešenie 
nie je v nájdení spôsobu jeho utíšenia, 
ale v zmene životného postoja.

Už dávnovekí ľudia vedeli, aké je 
dôležité vyberať si tie správne podnety 
na vnímanie. Dnes by sme ich nazvali 
informáciami. Oni potrebovali pre-
žiť, získať potravu, upevniť rodinné 
putá... Toto všetko dnes vieme vďaka 
artefaktom, ktoré nachádzame v ich 
obydliach – jaskyniach. Jednoduché 
kresby boli prvým umením človeka 
a zároveň prvým prostriedkom na roz-
lišovanie dôležitých a nepodstatných 
informácií. Postupne sa schopnosti 
človeka vylepšovali. A každý, od toho 
najbiednejšieho chudáka až po panov-
níka, sa snažil obklopiť sa krásnymi 
vecami, aby si spríjemnil život, aby 
dokázal odháňať zlé myšlienky a na-
miesto nich dostával krásne podnety 
pre vzlet duše.

Toto umenie dotiahlo kresťanstvo 
k dokonalosti. Východní mnísi doká-
zali kontemplovať Kristovu tvár z iko-
ny. Tak sa vhĺbili do dokonalosti Krista, 
že všetko okolo sa stávalo šedým, 
nepodstatným, umierajúcim. Boh sa 
stal žriedlom ich života. V tichu mohli 
počúvať jeho hlas, ktorý v pustovniach 
znel tak zreteľne. Ale nielen mnísi mali 
túto možnosť. Naše chrámy sú preplne-
né obrazmi a freskami, ktoré pomáhajú 
vnímavému návštevníkovi týchto miest 
vďaka umeniu prenikať múrmi z tehál 
a kameňa. Jeho zrak nakoniec spočinie 
v diaľave na kráse Stvoriteľa, ktorá je 
umelecky vtepaná do stvorenstva. Táto 
krása povznáša dušu človeka od mali-
cherných okamihov života a vedie ho 
k hrdinským skutkom pre budúcnosť 
či večnosť.

Dnes sme však zabudli vnímať. 
Umenie, ktoré sprevádzalo človeka 
po tisícročia jeho existencie, naraz 
dostáva nový charakter. To jednodu-
ché umenie je zamerané na spotrebu. 
Jeho úlohou je lákať, odovzdávať in-
formáciu o potrebnosti toho či onoho 
tovaru, či služby. A to veľké umenie sa 
často končí vo „vyjadrení umelcovej 
duše“. Čierna kocka na bielom plátne, 
človek sediaci na stoličke, ktorý sa so 
záverečnou hodinou zdvihne a odíde 
domov... Toto nás núti hľadať odpo-
veď na otázku: „Čo tým chcel autor 
povedať?“ Umenie prestalo napĺňať 
a dávať odpovede. Začalo dávať otázky 
a človek začal piť smädnú vodu.

A možno aj tu je jeden z koreňov 
hladu dnešného človeka. Namiesto 
kontemplácie Boha kontempluje 
čierny fľak na bielom plátne. Umenie 
skrášľujúce obyčajný život, ktoré tak 
majstrovsky vyjadrili naši predkovia 
v každodenne používaných dreve-
ných nádobách, oblečení či speve, 
sa zmenilo na honbu za majetkom. 
Začalo „pracovať“ pre svojich majite-
ľov a presviedčať okolostojacich o vý-
hodnosti, ba priam potrebnosti kúpy 
toho či onoho tovaru. A veci všedného 
používania ostali šedé, jednotvárne, 
praktické. Už nespôsobovali radosť, 
nevyčarili úsmev na tvári gazdinky, 
keď zobrala do rúk varechu, lebo 
na nej nie je odtlačená láska v kráse 
ornamentu.

Všetko okolo nás sa postupne stáva 
šedým. Hmla padá na naše životy a my 
v nich tápame hľadajúc kúsok farby, 
potešenia, ktorý hltavo prijímame 
bez vnímania toho, čím je. My však 
nepotrebujeme hľadať ďalšiu krásu, my 
potrebujeme vietor, ktorý rozvíri hmlu 
a odnesie ju v diaľ. Nepotrebujeme 
nové a nové informácie, ale schopnosť 
dôkladne spracovať tie, ktoré máme, 
a filtrovať prichádzajúce.

Starý človek si v pokoji sedí na la-
vičke pred domom, život okolo neho 
uteká bláznivou rýchlosťou, ale jeho 
zrak spočíva na malom dieťati, ktoré 
sa hrá pri ceste. Ono je dôležité, je to 
telo jeho tela a krv jeho krvi. Jeho slzy 
i úsmev. Hlas, ktorý tak rád počúva 
a ktorý napĺňa radosťou šedivé dni 
jeho života. Zo starého človeka sa stal 
umelec ovládajúci schopnosť správne 
vnímať to dôležité, ovládajúci umenie 
načúvať. 

úvodník šéfredaktora

UMENIE NAČÚVAŤ
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Apoštolát modlitby
August 2007
 Aby všetci, čo prechádzajú vnútornými 
ťažkosťami a skúškami, našli v Kristovi 
svetlo a podporu, ktoré ich privedú 
k objaveniu skutočného šťastia.  
 Aby Cirkev v Číne bola svedkom čoraz 
väčšej jednoty a aby preukazovala svoje 
účinné a viditeľné spojenie s Petrovým 
nástupcom.
  Nech nám je vzorom nanebovzatá 
Panna Mária, aby sme kráčajúc za ňou 
došli do nebeskej slávy. 

Myšlienky slávnych
 Kto vie duchovne žiť a neprikladá veľkú 
váhu tomu, čo je mimo neho, ten nevy-
hľadáva osobitné miesta a nevyčkáva 
mimoriadne chvíle pre nábožné cvičenia. 
(Tomáš Kempenský)  
  Milovať znamená uzavrieť záväzok 
a nedostať záruku, dávať sa celý v nádeji, 
že naša láska vytvorí lásku v milovanom 
človeku. (E. Fromm) 

V ďalšom čísle nájdete
 Deti a komunikačné prostriedky: výzva 
pre výchovu – to bola téma Posolstva 
Svätého Otca Benedikta XVI. k 41. sve-
tovému dňu spoločenských komuni-
kačných prostriedkov, ktoré uverejníme 
v hlavnej téme budúceho čísla.
 V midraši sa dozvieme o tom, ako sa 
patriarcha Jakub stretol so záhadným 
pastierom.
 Navštívime Lisieux – pútnické miesto 
sv. Terézie z Lisieux, nazývanej Ježiškovej, 
panny a učiteľky Cirkvi.
 Pokračovanie správy o Ad limina apos-
tolorum našich biskupov v Ríme.
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(Vatikán, RV) Audienciou u Svä-
tého Otca sa skončilo zasadnutie 

Diela na pomoc východným cirkvám 
(ROACO), počas ktorého bagdad-
ský patriarcha Chalejskej cirkvi 
Emmanuel III. Delly vydal apel na 
podporu kresťanov v Iraku. „Po-
žiadal som všetkých, aby sa modlili 
za nás a aby urobili niečo, čo zobu-
dí svedomie sveta. Obracal som sa 
na biskupské konferencie celého 
sveta, aby urobili niečo pre Irača-
nov. Aby modlitbou a zobúdzaním 

spravodajstvo
TALIANSKO (RV) Pri príležitosti 50. výročia rímskych 
zmlúv sa v Ríme uskutočnilo stretnutie profesorov 
európskych univerzít, pripravené Radou európskych 
biskupských konferencií (CCEE) pod záštitou tali-
anskeho prezidenta. Viac ako 1 400 účastníkov sa 
v priestoroch Lateránskej univerzity zamýšľalo nad 
plodnou spoluprácou medzi Cirkvou a univerzitou 
v oblasti „pastorácie inteligencie“, ktorej sa Cirkev 
venuje už od prvých storočí.
VATIKÁN (RV) Pápež Benedikt XVI. vydal Motu 
Proprio, ktorým obnovil tradičné pravidlo o väčšine 
požadovanej pri voľbe najvyššieho pontifika. Podľa
neho je na to, aby sa mohol pápež považovať za 
právoplatne zvoleného, vždy potrebná minimálne 
dvojtretinová väčšina prítomných kardinálov.
BIELORUSKO (RV) Katolíci v Bielorusku sa mobilizujú 
proti postaveniu veľkého hotelového komplexu 
z katolíckeho kostola a kláštora zo 17. storočia v hlav-
nom meste Minsk. Sakrálny objekt bol skonfiškovaný
počas sovietskeho režimu a Cirkev už dva roky žiada 
o jeho reštitúciu. Vláda však namiesto toho ohlásila 
v týchto mesiacoch plán komplex prebudovať. 
VATIKÁN (RV) 29. júna, na Sviatok svätých Petra 
a Pavla, sa konala pravidelná zbierka s názvom Halier 
sv. Petra. Ide o finančnú pomoc, ktorú veriaci posky-
tujú nástupcovi sv. Petra. Už v Skutkoch apoštolov 
sa píše o zbierkach v kresťanských spoločenstvách 
na podporu misionárov. Na konci 8. storočia sa po 
svojom obrátení veriaci z anglosaského prostredia 
rozhodli vyjadriť svoje úzke spojenie s pápežom 
prostredníctvom každoročnej finančnej zbierky.
VATIKÁN (ZENIT) Tri týždne dovolenky v dňoch 9. 
– 27.7. bude Svätý Otec tráviť na horskej chate v Lo-
renzagu di Cadore v talianskych Dolomitoch. Dom, 
kde bude Benedikt XVI. ubytovaný, sa nachádza 
v lese a často ho využívajú bohoslovci diecézneho 
seminára a skupiny mládeže. V rámci príprav na po-
byt pápeža bol dom v predchádzajúcich mesiacoch 
opravený a pre Benedikta XVI. tu bolo nainštalovaný 
aj klavír.
VATIKÁN (RV) Pápež Benedikt XVI. prijal na sú-
kromnej audiencii predsedu Pápežskej rady pre 
laikov arcibiskupa Stanislawa Rylka a kardinála Jo-
zefa Tomka, ktorý je predsedom Pápežského výboru 
pre medzinárodné eucharistické kongresy. Najbližší 
medzinárodný eucharistický kongres prebehne o rok 
v kanadskom Quebecku (15.– 22.6.2008).
TALIANSKO (RV) Pri príležitosti Sviatku prvých sv. 
mučeníkov v Ríme otvorila Pápežská komisia po-
svätnej archeológie verejnosti aj bežne neprístupné 
katakomby. Ide o pätnásť katakomb v Ríme, v Laziu, 
Toskánsku, Umbrii, Kampánii a na Sicílii. Iniciatíva 
pápežskej rady má prispieť k poznaniu vzácneho 
dedičstva viery, ktoré nám zanechali prví mučeníci 
prvej kresťanskej komunity v Ríme.
VATIKÁN (RV/CNS) Pri reštaurovaní kaplnky Svätých 
schodov našiel vatikánsky vedúci tím na strope 
a stenách hlavnej svätyne sériu krajinných obrazov 
a fresiek zo 16. storočia. „Tieto veľmi krásne krajinky, 
zachránené zo zvyškov kaplnky a začiernených 
múrov, velebia krásu a bohatstvo prírody,“ povedal 
Arnold Nesselrath, riaditeľ vatikánskych byzant-
ských, stredovekých a moderných zbierok.

Kardinál Bertone v Poľsku 
(Poľsko, VR) V poľskom 

Gniezne sa uskutočnila 
VII. konferencia vedúcich 
predstaviteľov 250 kresťan-
ských organizácií z celej 
Európy. Jej nosná téma 
znela: Človek - cesta Európy. 
Ako urobiť náš svet ľudskej-
ším. Asi tisíc účastníkov 
sa zaoberalo možnosťami, 
ako prispieť k vývoju aktív-
nych postojov k aktuálnym 
problémom Európy, vráta-

ne ekumenického a medzi-
náboženského dialógu. Na 
konferencii sa zúčastnil aj 
vatikánsky štátny sekretár 
kardinál Tarcisio Bertone, 
ktorý účastníkom pripo-
menul známy výrok pápeža 
Jána Pavla II., že každý člo-
vek je cestou Cirkvi. Tento 
postoj vychádza z vtelenia 
Božieho Syna, ktorý sa 
tak zjednotil s každým 
človekom.

Patriarcha Asýrskej cirkvi u pápeža

(Vatikán, VR) Na návštevu 
Vatikánu prišiel koncom júna 
patriarcha Asýrskej cirkvi Vý-

chodu Catholicos Mar Dinkha 
IV. spolu so svojimi biskupmi 
a kňazmi, ktorých privítal Svätý 
Otec Benedikt XVI. Pápež vy-
zdvihol význam Asýrskej cirkvi, 
ktorej korene siahajú na staro-
bylé územia spojené s Božím 
spasiteľským plánom, a vyjadril 
solidaritu s pastiermi a veriacimi 
kresťanských komunít, ktorí žijú 
na území Iraku, rodnej krajine 
mnohých asýrskych veriacich. 
„Na týchto nepokojných úze-
miach sú veriaci, tak katolíc-
ki, ako aj asýrski, povolaní na 
spoluprácu,“ dodal Svätý Otec 
a potvrdil, že úsilie o zjednotenie 
kresťanov je povinnosťou pochá-
dzajúcou z vernosti Kristovi.

Snímka: www.ptwf.org

Nadácia Kirche in not 2006
(Nemecko, RV) Až 81 miliónov 

eur bola výška pomoci, ktorú 
poskytla organizácia pápežské-
ho práva Kirche in not (Cirkev 
v núdzi) v roku 2006, čo znamená 
nárast vzhľadom na predchádzajú-
ci rok o takmer 10 percent. Pomoc 
dostalo 137 krajín a peniazmi sa 
podporilo 5 100 projektov. V Eu-
rópe dostala najväčší objem peňa-

zí Ukrajina 
– 3,8 milió-
na eur. Rusko 
získalo 2,4 
milióna eur, 
ktoré Kirche 
in not rozdelila medzi katolíkov, 
pravoslávnych a na podporu eku-
menického dialógu medzi týmito 
náboženstvami.

Bagdadský patriarcha za ľudské práva 

Sním
ka: w
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(Mons. Ján Babjak, SJ) 
9. júna 2007 počas svojej 
návštevy Kongregácie 
pre východné cirkvi Svä-
tý Otec Benedikt XVI. 
prijal rezignáciu prefekta 
tejto kongregácie Jeho 
Blaženosti kardinála Ig-
nace Moussa I. Daouda, 
ktorý požiadal o uvoľne-
nie z funkcie z dôvodu 
dosiahnutia kanonického 
veku 75 rokov. Od 1. júla 
2007 ho vo funkcii vy-
striedal arcibiskup Mons. 
Leonadro Sandri, kto-
rý dovtedy pracoval ako 
substitút pre všeobecné 
záležitosti na Štátnom 
sekretariáte vo Vatikáne. 
Táto udalosť je pre nás 
príležitosťou, aby sme sa 
v krátkosti bližšie pozreli 
na život odchádzajúce-
ho prefekta – kardinála 
Daouda. 

Bazil Moussa Daoud 
sa narodil 18. septem-
bra 1930 v obci Meskané 
v Sýrii v šesťdetnej rodine. 
Filozofiu a teológiu študo-
val v Jeruzaleme a neskôr 
v meste Charfet (Liba-
non). 17. októbra 1954 
prijal kňazskú vysviacku. 
V roku 1964 získal licen-
ciát z kanonického práva 
na Pápežskej lateránskej 
univerzite v Ríme. Bol 
konzultorom a neskôr aj 
členom Pápežskej komisie 
pre prípravu CCEO. 

2. júla 1977 ho Sýr-
ska patriarchálna synoda 
zvolila za biskupa Káhiry 
v Egypte. Pápež Pavol 
VI. potvrdil túto voľbu 
22. júla 1977. 6. júla 1994 
bol Bazil Moussa Daoud 
vybratý za arcibiskupa 
v Homs - Hama v Sýrii 
a 13. októbra 1998 bol 
zvolený za sýrsko-kato-
líckeho antiochijského 
patriarchu. 20. októbra 
1998 pápež Ján Pavol II. 
prijal podľa kanonickej 
disciplíny jeho žiadosť 
o cirkevné spoločenstvo 
(tzv. communio ecclesias-
tica). 25. 10. 1998 bol 

patriarcha slávnostne in-
tronizovaný a prijal meno 
Ignace Moussa I. 

25. novembra 2000 
pápež Ján Pavol II. vy-
menoval patriarchu Ig-
nace Moussa I. Daouda 
za prefekta Kongregácie 
pre východné cirkvi a 21. 
februára 2001 ho prijal do 
zboru kardinálov. 

Okrem toho, že bol 
prefektom Kongregácie 
pre východné cirkvi, vy-
jadril kardinál Daoud svoj 
vzťah k našej Gréckokato-
líckej cirkvi na Slovensku 
aj tým spôsobom, že 20. 
septembra 2003 osob-
ne navštívil Prešov, kde 
sa zúčastnil na slávnosti 
prenesenia ostatkov bla-
ženého hieromučeníka 
ThDr. Vasiľa Hopka. Pri 
tejto príležitosti v homílii, 
okrem iného, povedal: 
„Pri tejto prvej návšteve 
Slovenska obdivujem hl-
boké kresťanské korene, 
ktoré urobili vašu krajinu 
takou krásnou. Ako eme-
ritný patriarcha Sýrsko-
-katolíckej cirkvi a prefekt 
Kongregácie pre východné 
cirkvi som veľmi potešený 
prítomnosťou takej staro-
bylej a vznešenej východ-

nej cirkvi v tomto národe. 
Počas stáročí ste chceli 
ostať verní dvojitému zá-
väzku - plnému spoločen-
stvu s Petrovým nástup-
com, ktorý je viditeľným 
základom jednoty viery 
pre celú katolícku Cirkev, 
a plnej vernosti tradícií 
kresťanského Východu. Sú 
to dve tváre jedinej ver-
nosti, za ktorú ste draho 
zaplatili a ktorá vytvára 
identitu vašej cirkvi.“

Aj keď kardinál Daoud 
opúšťa miesto prefekta 
Kongregácie pre východ-
né cirkvi, naďalej ostáva 
spolupracovníkom Sv. 
Otca Benedikta XVI. vo 
viacerých vatikánskych 
inštitúciách. Je totiž aj 
členom Kongregácie pre 
kauzy svätých, Pápežskej 
rady pre napomáhanie 
jednoty kresťanov a Pá-
pežskej rady pre inter-
pretáciu legislatívnych 
textov.

Nech mu Boh udelí 
hojné zdravie a štedro 
odplatí svojím požehna-
ním všetko to, čo vykonal 
pre dobro Cirkvi v službe 
prefekta Kongregácie pre 
východné cirkvi. Na mno-
haja i blahaja lita! 

VALAŠKOVCE (Anton Uhrín) 30. júna 2007 
sa na ihrisku v Jasenove uskutočnil futbalo-
vý zápas medzi gréckokatolíckymi kňazmi 
a Valaškovčanmi pri príležitosti 70. výročia 
vysťahovania obyvateľov z obce Valaškov-
ce do Humenného. Zároveň si gréckokato-
lícki veriaci Pod Sokolejom pripomenuli 
10 rokov od začiatku výstavby Chrámu sv. 
Petra a Pavla Pod Sokolejom a 10 rokov od 
posviacky obnoveného chrámu v Starých 
Valaškovciach. Na slávnosti sa zúčastnil 
veľký počet veriacich farnosti aj obyvateľov 
Jasenova. Zápas sa skončil výsledkom 3:1 
v prospech kňazov, na penalty však boli 
úspešnejší Valaškovčania. Záver podujatia 
obohatil svojou návštevou aj košický ex-
archa vladyka Milan Chautur, ktorý kedysi 
slávil liturgie vo farnosti Pod Sokolejom 
ako správca farnosti Porúbka. Poďakova-
nie patrí starostovi obce Jasenov pánovi 
Čurillovi a všetkým zúčastneným, divákom, 
sponzorom a organizátorom, ktorí sa po-
dieľali na tomto farskom stretnutí.

PREŠOV (TK KBS, -ac; -jk ) V priestoroch 
Gréckokatolíckej teologickej fakulty Pre-
šovskej univerzity v Prešove sa 21. júna 
2007 konala vedecká konferencia s medzi-
národnou účasťou na tému Problematika 
voľného času detí a mládeže. Ako vyplynulo 
z jednotlivých prednášok a príhovorov, 
dnešná mládež nekladie dôraz na voľno-
časové aktivity, ale skôr na virtuálny svet 
hier a filmov. Človek má tak čím ďalej tým
menej času byť sám sebou pred Bohom „Už 
Pavol VI. pred 40 rokmi hovorí, že drámou 
je oddelenie kultúry a evanjelia. Tak, ako 
hovoria aj psychológovia, jednou z cha-
rakteristických vlastností dnešnej doby 
je nezrelosť človeka, neschopnosť prijať 
zodpovednosť za seba alebo za iných ľudí. 
Kresťan by sa mal vedieť zorientovať medzi 
týmito podnetmi v intenciách „vlastných“ 
hodnôt a zásad a v rámci kresťanských 
hodnôt si vedieť vyberať medzi podnetmi, 
prijímať ich, zavrhovať, zaujímať k nim 
jednoznačné postoje.

TREBIŠOV (Michal Hospodár) V Trebi-
šove na Zemplíne sa v predsviatok sv. 
apoštolov Petra a Pavla stretli študenti 
Cirkevnej združenej školy  sv. Jozafáta, aby 
ďakovnou modlitbou ukončili školský rok. 
V miestnom Chráme Zosnutia Bohorodičky 
slávil archijerejskú liturgiu vladyka Milan 
Chautur, košický exarcha, s riaditeľom 
Exarchátneho školského úradu o. Petrom 
Oreničom a prítomnými kňazmi. Vladyka 
Milan študentom v kázni predostrel reflexiu
nad zmyslom blížiacich sa prázdnin. „Aby 
ste predišli nude, je potrebné čas prázdnin 
dobre plánovať. To znamená budovať svoj 
vzťah k Bohu i človeku, lebo bez vzťahu je 
prázdninový čas prázdny,“ uviedol vladyka 
a vyzval mladých k rozvíjaniu dobrých vzťa-
hov s rodičmi i priateľmi navzájom.

KARDINÁL IGNACE MOUSSA I. DAOUD
odchádzajúci prefekt Kongregácie pre východné cirkvi
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(Velehrad, Jaroslav Cora-
nič) 28. júna až 1. júla 2007 
sa uskutočnil na moravskom 
Velehrade z iniciatívy hlavy 
Ukrajinskej gréckokatolíckej 
cirkvi kardinála Lubomyra Hu-
zara a olomouckého arcibiskupa 
Mons. Jana Graubnera jubilejný 
10. velehradský kongres s ná-
zvom K hlbšej solidarite medzi 
kresťanmi v Európe. Za účasti 
viac než sto pozvaných hostí 
z Čiech i zahraničia si účastníci 
pripomenuli sté výročie prvého 
unionistického kongresu v roku 
1907. Na kongrese mali aktív-
nu účasť aj gréckokatolíci zo 
Slovenska, ktorých zastupoval 
prešovský eparcha Mons. ThDr.
Ján Babjak, SJ, PhD. 

Prvý unionistický kongres 
na Velehrade sa konal v roku 
1907, ďalšie dva sa uskutočnili 
ešte pred I. svetovou vojnou 
v rokoch 1909 a 1911. V medzi-
vojnovom období sa uskutočnili 
ďalšie štyri kongresy v rokoch 
1924, 1927, 1932 a 1936. Plá-
novaný ôsmy kongres k 500. 
výročiu Florentského koncilu sa 
pre vojnové udalosti v roku 1939 
nemohol uskutočniť. Po druhej 
svetovej vojne prebehli v rokoch 
1946 a 1947 na Velehrade dve 
menšie schôdzky unionistic-
kých aktivistov, ktoré môžeme 
považovať za pokračovanie 
predvojnových kongresov. 

(Gréckokatolíci zo Slovenska 
sa najmä na prvých troch uni-
onistických kongresoch nemohli 

zúčastniť vo väčšom počte, keďže 
v Uhorsku vládla silná maďari-
zácia a maďarská vláda všetky 
prejavy slovanstva prísne sledo-
vala a tvrdo trestala. So vznikom 
Československa v roku 1918 sa 
brány Velehradu naplno otvorili 
aj rusínskym a slovenským gréc-
kokatolíkom zo Slovenska. Na 
štvrtom unionistickom kongrese 
sa v roku 1924 zúčastnil aj pre-
šovský apoštolský administrátor 
biskup Dionýz Njaradi. Biskup 
D. Njaradi spolu s otcom redem-
ptoristom Metodom Dominikom 
Trčkom zorganizovali 30. júla až 
2. augusta 1926 aj prvú spoločnú 
púť gréckokatolíkov Prešovského 
biskupstva na Velehrad. Druhá 
púť gréckokatolíkov zo Slovenska 

na Velehrad sa uskutočnila 14. 
– 16. 8. 1946 za účasti prešov-
ského biskupa P. P. Gojdiča, 35 
kňazov a takmer 400 veriacich. 
V roku 2006 bola zorganizova-
ná tretia púť gréckokatolíkov na 
Velehrad pod vedením košického 
gréckokatolíckeho exarchu vla-
dyku Milana Chautura, CSsR, 
na ktorej sa zúčastnilo vyše 500 
veriacich.)

Zámerom všetkých veleh-
radských kongresov bolo hľadať 
nové cesty k vzájomnému zblí-
ženiu východných a západných 
cirkví na základe spoločnej 
tradície sv. Cyrila a Metoda. 
Hľadanie ciest znovuobnovo-
vania jednoty kresťanov bolo 
hlavným obsahom rokovaní aj 
10. jubilejného kongresu.

Velehradský kongres 2007

CHMEĽOVÁ (mzCh) V sobotu 2. júna pri príležitosti 
Medzinárodného dňa detí náš duchovný otec Martin 
Gergelčík spolu s mládežou a členmi farskej rady uspo-
riadali pre deti z farnosti Chmeľová zábavné popoludnie. 
Nebeský Otec tento deň požehnal dažďom, preto všetky 
súťaže a celý program sa odohrali v sále domu kultúry.

Po úvodnom privítaní boli deti rozdelené do 5 sku-
pín, pre ktoré boli pripravené rôzne súťaže. A keďže 
boli prítomní aj rodičia, aj oni sa zapojili sa do všetkých 
súťaží v jednej väčšej skupine. Vládla veľmi radostná 
a humorná atmosféra.

Po súťažiach nasledovalo vyhodnotenie, pri ktorom 
bol každý súťažiaci odmenený sladkou medailou a začalo 
sa žrebovanie tomboly, v ktorej boli nádherné ceny.

Pre posilnenie tela naše mamičky napiekli chutné 
koláče a špekáčiky, ktorých sme sa dosýta najedli.

VRANOV NAD TOPĽOU (-nm) Koinonia Ján Krs-
titeľ usporiadala okresné stretnutie mládeže z Vranova 
nad Topľou a blízkeho okolia. Po úvodných chválach 
nasledovala prednáška, na záver ktorej sa spojila dyna-
mika modlitby. Po prestávke a vzájomnom spoznávaní 
sa predstavili mladí Rómovia so svojou skupinou F6 
a skupina Siloe zo Žalobína. Na stretnutí boli prítomní 
aj gréckokatolícki kňazi – o. Peter Milenky z Dávido-
va, o. Martin Mekel z Rómskeho pastoračného centra 
v Čičave, o. Jozef Novický zo Sečovskej Polianky a rím-
skokatolícky kňaz Jaroslav Klič zo Žalobína.

PREŠOV (Ľubomír Petrík) Už po sedemnástykrát 
sa stretli predstavení kňazských seminárov Katolíckej 
cirkvi zo Slovenska, Čiech a Moravy. Po ôsmich rokoch 
sa tohtoročné stretnutie konalo opäť v Gréckokatolíc-
kom kňazskom seminári blahoslaveného biskupa Pavla 
Petra Gojdiča v Prešove, a to 25. až  28. júna. Každo-
ročne sa koná v inom seminári. Medzi štyridsiatimi 
piatimi účastníkmi stretnutia boli aj dvaja predstavení 
z gréckokatolíckeho kňazského seminára v Užhorode. 
Ako povedal organizátor stretnutia  rektor prešovského 
seminára PaedDr. Vasil Kormaník, náplňou podujatia 
je výmena skúseností z formácie seminaristov, jej hod-
notenie, ako aj hľadanie jej nových foriem. Súčasťou 
programu boli spoločné slávenia svätých liturgií, spo-
ločná modlitba kňazských hodín a pracovné stretnutia 
v skupinách, na ktorých sa predstavení seminárov 
navzájom oboznámili so svojimi skúsenosťami na poli 
formácie kandidátov kňazstva.

KOŠICE (Michal Hospodár) V rámci slávenia ar-
chijerejskej liturgie v košickej katedrále prijali v nedeľu 
24. júna kňazskú vysviacku traja diakoni Košického 
exarchátu. „Ján Krstiteľ bol skutočne veľký,“ povedal 
v kázni svätiteľ vladyka Milan Chautur, košický exar-
cha, „ale vy budete ešte väčší, lebo budete vkladať Boha 
do ľudských sŕdc. Budete hlásať pokánie ako Ján, ale 
budete aj sprostredkovávať Božie milosrdenstvo cez 
sviatosť pokánia. Budete hlásať učenie, ale to učenie je 
potvrdené v Cirkvi mocou kľúčov. Veľkosť a nenahra-
diteľnosť kňazstva spočíva v Božej moci a nie v ľudskej 
šikovnosti,“ upozornil novokňazov vladyka a vyzval 
veriacich k modlitbe za svojich kňazov. K dôstojnému 
priebehu slávenia liturgie v cirkevnoslovanskom jazyku 
prispel aj katedrálny Zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc. 
Poďakovanie novokňazov na konci slávnosti bolo 
úprimným gestom za dar vytrvalosti v povolaní kráčať 
za Kristom. Na mnoho rokov, naši novokňazi!
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s pátrom Cyrilom Vasiľom, SJ, novovymenovaným 
rektorom Pápežského východného ústavu (PIO)

Otec Cyril, ako vnímate svoje menovanie za 
rektora PIO?
Podobne ako každý, kto by sa ocitol v rovnakej 
situácii, aj ja vnímam svoje menovanie ako výzvu 
i ako zodpovednosť, a preto pristupujem k meno-
vaniu tak trochu „s bázňou Božou“. V prvom rade si 
však uvedomujem, že ide o pozvanie k osobitnému 
druhu služby pre dobro východných cirkví, a teda 
ho prijímam aj s vierou v Božiu milosť, ktorá dopĺňa 
všetko to, čo je nedostačujúce. V istom zmysle ide 
o pokračovanie tých úloh, ktoré som doteraz plnil ako 
dekan právnickej fakulty a ako vicerektor. Rozdiel je 
však v tom, že predtým som sa v prípade náročných 
rozhodnutí mohol odvolať na autoritu rektora, kým 
teraz už bude ťarcha vedenia inštitútu tlačiť na moje 
plecia ešte o niečo citeľnejšie.

Máte už nejaký konkrétny zámer, ktorý chcete 
ako rektor uskutočniť?
Pápežský východný ústav je akademická inštitúcia, 
a preto sa budem snažiť robiť všetko pre to, aby 
stále rástla jeho odborná kvalita, aby sa tak stal 
zdrojom pomoci pre duchovný i kultúrny rast našich 
východných cirkví a pre šírenie poznania východnej 
tradície aj mimo kresťanský Východ. Prostriedky, 
ktoré na to inštitút bude používať, sú tie, ktoré sú 
charakteristické pre tento typ inštitúcie a ktoré in-
štitút používal úspešne aj v svojej doterajšej histórii: 
skĺbenie osobného prístupu k študentom s vysokým 
stupňom objektívnosti a profesionality, citlivosť na 
osobitné aktuálne pastoračné i spoločenské situácie 
a potreby jednotlivých východných cirkví v spojení 
s odbornosťou a komplexným vedeckým prístu-
pom k problematike celého kresťanského Východu, 
podpora lepšieho poznania kresťanského Východu 
v rámci Katolíckej cirkvi, ako aj napomáhanie skutoč-
nému ekumenizmu prostredníctvom poskytovania 
objektívnych a vedecky formulovaných informácií 
o Katolíckej cirkvi, o východných katolíckych cirkvách 
i o pravoslávnych cirkvách.

Zostanete naďalej aj dekanom právnickej fakulty 
a budete mať čas ešte na mladých skautov?
Úrad dekana právnickej fakulty budem musieť 
pravdepodobne ešte nejaký čas zastávať aj naďalej, 
ale súčasne sa budem snažiť, aby bol pri najbližšej 
možnej príležitosti menovaný nový dekan právnickej 
fakulty i nový vicerektor, aby tak každý jednotlivý sek-
tor ústavu a každá fakulta mali svojho prirodzeného 
vedúceho. Čo sa týka skautingu – keď som pred 15 
rokmi na PIO začínal, P. Ivan Žužek, jeden z najväčších 
východných právnikov, mi vtedy povedal: „Padre, 
ak chcete byť dobrým profesorom a zostať pritom 
normálnym, tak si nájdite aj nejakú pastoračnú 
činnosť mimo akademickej pôdy, najlepšie ak to 
bude s mladými.“ Toto jeho odporúčanie som si vzal 
k srdcu. A tak teda aj teraz – chcel by som byť dobrým 
rektorom, a pritom aj zostať normálnym. Z toho mi 
jednoznačne vyplýva, že na skautov si čas budem 
musieť nájsť aspoň tak ako doteraz.

Juraj Gradoš

rozhovor na 5 minút

Gorazdov ekumenický festival v Trebišove
(Trebišov, Michal Hospodár) 

V Trebišove sa 8. – 10. júna usku-
točnil už XIII. Gorazdov ekume-
nický festival sakrálnych skladieb. 
Súčasťou bohatého programu bola 
výstava detských výtvarných prác 
a seminár o živote a diele sv. Go-
razda, ktorý viedol Miroslav Ho-
lečko, iniciátor a spoluorganizátor 
celého podujatia. Nechýbala ani 
ekumenická bohoslužba v modli-
tebni Reformovanej cirkvi s vystú-
pením skupiny Cesta pravdy.

V nedeľu 10. júna sa konali sláv-
nostné bohoslužby v jednotlivých 
kresťanských chrámoch. V gréc-
kokatolíckom Chráme Uspenia 
Bohorodičky predsedal božskej li-
turgii v cirkevnoslovanskom jazyku 
protosynkel Košického exarchátu 
Vladimír Tomko. V príležitostnej 
homílii otec protosynkel uviedol, 

že „ako Kristus vystrojil svojich 
apoštolov silou lásky, tak aj náš 
život má pretvárať skutočná láska, 
prameniaca z Boha. Zákon a polícia 
nenahradí lásku, ktorá sa vytráca 
z ľudského života.“

V popoludňajších hodinách 
sa v miestnom gréckokatolíckom 
chráme stretlo šesť cirkevných zbo-
rov, aby predstavili svoje spevácke 
umenie, ktoré je súčasne modlitbou. 
Koncert otvorili primátor Trebišova 
Vladimír Anďal, ktorý prevzal nad 
podujatím záštitu, a predseda Spol-
ku sv. Cyrila a Metoda o. Michal 
Hospodár. Vystúpenia jednotlivých 
zborov priniesli prítomným čistý 
duchovno-umelecký zážitok. Zá-
verečnú bodku za celým podujatím 
dala sv. omša v rímskokatolíckom 
Kostole Navštívenia Panny Márie 
v Trebišove.

Posviacka kaplnky v Bardejove
(Bardejov, Ľubomír Petrík) Svä-

tému Simeonovi a prorokyni Anne 
je zasvätený zrenovovaný bohoslu-
žobný priestor v Domove dôchod-
cov v Bardejove na Toplianskej 
ulici. Na sviatok Najsvätejšej Eucha-
ristie 7. júna túto kaplnku posvätil 
prešovský eparcha Ján Babjak, SJ. 
V homílii počas archijerejskej svätej 
liturgie vyzdvihol skutočnosť, že 
obyvatelia tohto zariadenia môžu 
svoju starobu prežívať v blízkosti 
kaplnky, do ktorej môžu kedykoľvek 
vstúpiť a v modlitbe čerpať posilu. 
„Starí ľudia sú milionármi času,“ 
povedal vladyka a povzbudil ich, 

aby tento čas jesene života preží-
vali v modlitbách. Svätci Simeon 
a Anna boli ľudia naplnení Svätým 
Duchom a svoju starobu žili v oča-
kávaní. Personál domova dôchod-
cov otec biskup povzbudil k službe, 
ktorá je veľmi hodnotná, pretože 
pomáha ľuďom dôstojne žiť.

Vladyku privítal farár grécko-
katolíckej farnosti v Bardejove pro-
topresbyter o. Jozef Zorvan a v zá-
vere mu poďakoval riaditeľ domova 
dôchodcov Ing. Jozef Ribovič. Na 
slávnosti sa zúčastnili aj pravoslávny 
duchovný Ján Lakata a evanjelická 
farárka Anna Velebírová.

(TK KBS, Tibor Ujlacký) Už 
po desiaty raz sa 17. júna 2007 pri 
príležitosti sviatku sv. apoštolov 
Petra a Pavla, 10. výročia obnovenia 
gréckokatolíckeho chrámu zasväte-
ného obom apoštolom a 70. výročia 
vysťahovania obce kvôli potrebám 
ozbrojených síl konala vojenská 
odpustová slávnosť vo Vojenskom 
výcvikovom priestore Valaškovce 
pri Kamenici nad Cirochou. Po 
odpustovej gréckokatolíckej svätej 
liturgii celebrovanej protosynkelom 
Prešovskej eparchie o. Marcelom 
Mojzešom a prítomnými vojenský-
mi kaplánmi odhalili za prítomnosti 
vojakov a obyvateľov okolitých 
obcí pamätník príslušníkovi 2. 
mechanizovanej brigády v Prešove 

Vladimírovi Zlatnickému, ktorý 
pred rokom tragicky zahynul pri vo-
jenskom cvičení. Požehnal ho gene-
rálny vikár Ordinariátu OS a OZ SR 
pplk. František Počurek. Účastníci 
odpustovej slávnosti položili aj vence 
na miestnom cintoríne. Ako povedal 
gréckokatolícky vojenský kaplán 2. 
mechanizovanej brigády mjr. Jozef 
Michalov, všetci zúčastnení majú 
radosť z toho, že gréckokatolícky 
chrám sa vo v tomto výcvikovom 
priestore podarilo zachovať a ob-
noviť. Duchovná služba ordinariátu 
a jej gréckokatolícki vojenskí kapláni 
aj takýmto spôsobom prispievajú 
k dobrému menu a dôveryhodnosti 
OS v spoločnosti, ako aj k zbližova-
niu sa s civilnou verejnosťou.

Vojenská odpustová slávnosť vo Valaškovciach
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DRUHÝ DEŇ 

Druhý deň návštevy sa začal slá-
vením svätej omše v súkromnej 
kaplnke kňazského domu Do-

mus Romana v Ríme, kde boli biskupi 
ubytovaní. Hlavným celebrantom bol 
predseda KBS Mons. František Tondra 
a kazateľom nitriansky biskup Mons. Vi-
liam Judák. Ten sa vo svojom príhovore 
zameral na príklad blahoslavenej Matky 
Terézie a jej život lásky. „Za najhroznejšiu 
formu chudoby považovala Matka Terézia 
nedostatok lásky. Preto bola presvedčená, 
že človek, ktorý je plný lásky, privádza 
iných k Bohu – a to úplne bez slov. Každý 
človek v sebe totiž nesie istú mieru lásky, 
ktorou môže nenahraditeľným spôsobom 
prispieť k tomu, aby sa jeho prostredie 
zmenilo k lepšiemu,“ povedal Mons. 
Judák.

Doobeda čakali na biskupov náv-
števy dvoch pápežských rád a jednej 
kongregácie. Program sa začal prijatím 
na Pápežskej rade pre spoločenské ko-
munikačné prostriedky. Jej predseda, 
arcibiskup John Patric Foley, ktorý viac-
krát osobne navštívil Slovensko, vyjadril 
obdiv k existujúcim i rozbiehajúcim 
sa katolíckym médiám na Slovensku. 
Osobitnej pozornosti sa dostalo práci 
Rádia Lumen, ktoré pokrýva väčšiu 
časť Slovenska, ako aj projektu TV 
NOE a TV LUX. Predseda KBS Mons. 
František Tondra sa pochvalne vyjadril 
aj o práci TK KBS.

Arcibiskup Foley ocenil, že biskupi 
pracujú bezprostredne s internetom 
a zaujímajú sa prostredníctvom práce 
TK KBS o aktuálne dianie v Cirkvi 
i v spoločnosti. Zároveň predstavil bis-
kupom projekt Vatikánskej filmotéky,
ktorá má dodnes viac ako 8 tisíc titulov, 
z ktorých sú niektoré staršie ako 100 ro-
kov. Ako prioritu označil projekt Banky 
programov, na ktorom sa usilovne pra-
cuje. Tá by mala katolíckym televíziám 
pomôcť pri výmene programov. Ako dô-

ležité označil aj slávenie Dňa masmédií, 
ktorý umožňuje vzájomnú otvorenosť 
voči iným novinárom. Arcibiskup Fo-
ley povzbudil biskupov, aby využívali 
priestor, ktorý sa im v médiách ponúka 
– tak vo verejnoprávnych, ako aj v súk-
romných. Stretnutie sa odohralo v Sále 
kardinála Descura, ktorá po ukončení II. 
svetovej vojny slúžila ako koordinačné 
centrum na výmenu zajatcov, ktorú 
koordinoval práve Vatikán.

Biskupi sa následne presunuli do 
sídla Kongregácie pre katolícku výcho-
vu, kde ich privítal jej prefekt kardinál 
Zenon Grocholewski. Oboznámil ich 
s činnosťou kongregácie, ktorá má tri 
sekcie: 1. pre semináre, 2. pre univer-
zity, 3. pre katolícke školy. Ako najdô-
ležitejšiu označil prvú sekciu, keďže sa 
bezprostredne venuje výchove kňazov. 
„Akí budú na Slovensku kňazi, taká 
bude i Cirkev,“ povedal kardinál. Medzi 
ľudskou, duchovnou, intelektuálnou 
a pastoračnou formáciou vyzdvihol 
najmä duchovnú. „Seminaristi a kňazi si 
musia vedieť nájsť čas a priestor na mod-
litbu,“zdôraznil prefekt. V teologickej 
formácii poukázal na potrebu kvalitných 
a solídnych teologických základov. Vo 
svojom príhovore sa venoval aj vzťahu 
medzi inštitútmi seminára a fakulty.

V otázke katolíckych škôl zdôraznil, 
že je potrebná kvalitná príprava kvali-
fikovaného personálu, ktorý bude brať
svoju prácu ako poslanie. Zároveň je 
podľa neho dôležité, aby katolícke školy 
boli naozaj katolíckymi a aby poskyto-
vali katolícku výchovu.

Svoj doobedňajší program ukončili 
biskupi návštevou Pápežskej rady pre 
apoštolát zdravotníkov. Prijal ich kar-
dinál Javier Lozano Baragan. Biskupi 
ho informovali o situácii pastorácie 
v zdravotníctve a o činnosti charity na 
Slovensku. Mons. Štefan Sečka, predse-
da Rady pre pastoráciu v zdravotníctve 
a v SKCH, kardinála oboznámil, že zo 
107 nemocníc má 27 vyčleneného kňaza 

výlučne pre duchovnú službu v nemoc-
niciach. Kardinál Bargan biskupom zdô-
raznil, že pre pastoráciu v zdravotníctve 
je dôležité svedectvo o zmŕtvychvstalom 
Ježišovi Kristovi.

Kresťanské nemocnice majú byť 
podľa neho plné radosti, pretože našou 
úlohu je spojiť život a smrť človeka so 

životom a zmŕtvychvstaním Ježiša. 
Kardinál Baragan informoval biskupov 
o práci, ktorú robí Cirkev na celom 
svete pre chorých na AIDS. 27 percent 
všetkých centier pre boj s touto choro-
bou je katolíckych. Na záver stretnutia 
odovzdal kardinál biskupom brožúrku 
o práci so závislými od drog a knihu 
o bioetických otázkach.

V popoludňajších hodinách privítal 
biskupov sekretár Pápežskej rady pre 
laikov biskup Josef Klemens. V starostli-
vosti rady sú sekcie pre hnutia a mládež. 
Arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, predseda 
Rady pre laické a apoštolské hnutia KBS, 
predstavil situáciu na Slovensku. Uvie-
dol, že u nás pôsobí 24 laických zosku-
pení, ktoré sú v kontakte s diecéznymi 
biskupmi. Zároveň však na Slovensku 
pôsobia i združenia a zoskupenia, ktoré 
sa s biskupmi nekontaktujú. Predstavite-
lia Pápežskej rady prízvukovali, že hnu-
tia sú pre Cirkev darom. Postoj biskupa 
má byť otcovský, a zároveň aj postojom 
bdejúceho strážcu. V súvislosti s tým 
sa ukazuje ako mimoriadne potrebná 
kresťanská formácia laikov.

Apoštolské hnutia podľa nich nie sú 
alternatívou k diecézam a farnostiam. 
Nebezpečenstvo sa začína vtedy, ak sa 
hnutie začína uzatvárať do seba a ab-
solutizovať jedine svoju cestu. Úlohou 
biskupa je budovať jednotu v rozdiel-
nosti. V tejto súvislosti prof. Guzmán 
Carriquiry, ktorý je najskúsenejším 
členom rady, uviedol konkrétne, okrem 
iného, že hnutie Nazaret doteraz nebolo 
uznané Svätou stolicou.

V oblasti práce s mládežou považujú 
členovia rady za dôležité organizovanie 
Svetových stretnutí mládeže. Je potrebné 
pozerať na ne ako na novú formu peda-
gógie, ktorú úspešne aplikoval práve Ján 
Pavol II. a prebral ju aj nový Svätý Otec. 
Biskupi by mali mať blízko k mládeži, 
ak ju chcú formovať. Exarcha Milan 
Chautur, CSsR, predseda Rady pre ro-
dinu a mládež, poďakoval za konkrétnu 

ad limina apostolorum

2Slovenskí biskupi v Ríme 

K APOŠTOLSKÝM PRAHOM

8 

sl
ov

o 
- 1

5/
20

07



podporu pri organizovaní ciest na Svetové 
dni mládeže a zároveň informoval o spo-
ločnom stretnutí, ktoré sa uskutoční počas 
konania Svetových dní mládeže v Sydney. 
Slovenskí a českí mladí kresťania sa zídu na 
moravskom Velehrade.

V sídle Pápežskej rady pre rodinu prijal 
biskupov sekretár Karl Josef Romer. Spolu 
so svojimi spolupracovníkmi predstavil 
Enchiridion o rodine i nový Lexikón o ro-
dine so zameraním na politické prostredie 
a mediálnu manipuláciu. Exarcha Milan 
Chautur uviedol, že na rodiny na Slovensku 
má silný negatívny vplyv viacero faktorov, 
medzi ktorými vynikajú vplyv nezamest-
nanosti, liberálne myslenie sprostredko-
vané niektorými médiami, znižovanie 
pôrodnosti (koeficient 1,15) či zvyšovanie 
rozvodovosti, ktorá dosahuje 40 percent. 
Katolícka cirkev ponúka ako odpoveď via-
cero aktivít, medzi iným budovanie diecéz-
nych centier pre rodinu a spoločný postup 
vo farnostiach pri príprave na manželstvo. 
Podľa biskupa Romera je najdôležitejšou 
odpoveďou opätovné obnovenie identity 
kresťanskej rodiny.

TRETÍ DEŇ 
GENERÁLNA AUDIENCIA

V stredu pokračovala návšteva biskupov 
vo Vatikáne účasťou na dopoludňajšej gene-
rálnej audiencii Benedikta XVI. na Námestí 
sv. Petra. Na audiencii sa zúčastnili veriaci 
z celého sveta, medzi ktorými nechýbali 
ani pútnici zo Slovenska. Svätému Otcovi 
zaspieval počas audiencie zbor konzervato-
ristov z Bratislavy. Benedikt XVI. pozdravil 
biskupov i ostatných pútnikov zo Sloven-
ska a poďakoval im za to, že sprevádzajú 
svojich biskupov na návšteve Ad limina 
apostolorum.

V popoludňajších hodinách slávili slo-
venskí biskupi spolu s pútnikmi svätú omšu 
v bazilike Santa Maria Maggiore. Hlavným 
celebrantom i kazateľom bol kardinál Jozef 
Tomko. Na svätej omši sa zúčastnila aj veľ-
vyslankyňa SR pri Svätej stolici pani Dag-
mar Babčanová s manželom a zástupcovia 
diplomatického zboru.

Kardinál Tomko vo svojej homílii zdô-
raznil, že aj biskupi zo Slovenska prišli do 
Ríma ako kedysi sv. Cyril a Metod, naši 
apoštoli, aby, tak ako oni, vyznali a osviežili 
pri týchto prameňoch našu vieru a jednotu. 
Svätá omša sa uskutočnila v bazilike, kde 
v roku 867, teda pred 1140 rokmi, pápež 
Hadrián II. položil na oltár a schválil litur-
gické knihy v staroslovienskej reči. „Zaiste 
treba vysoko oceniť fakt, že Ústava Sloven-
skej republiky sa v preambule odvoláva na 
duchovné cyrilo-metodské dedičstvo a že 5. 
júla slávime pamiatku sv. Cyrila a Metoda 
ako náboženský i štátny sviatok. Po toľkých 
dokumentoch viacerých pápežov a po vy-
hlásení sv. Cyrila a Metoda za spolupatró-
nov Európy s liturgickým sviatkom v celej 
Katolíckej cirkvi sa tieto skutočnosti z našej 
strany javia oneskorenou, ale povinnou 
poctou.“ podotkol kardinál Tomko.

Podľa neho sa „o dedičstve otcov“ azda až 
priveľa hovorí, ale nejde sa do hĺbky. „Sú sv. 
Cyril a Metod dosť blízki srdcu Slovákov? 
Ako často sa vyberá pri krste ich meno? 
Čo je však oveľa dôležitejšie – ako hlboko 
preniklo ich posolstvo do povedomia ľudu, 
ako sme predstavili jeho konkrétny obsah 
našim veriacim?“ položil kardinál otázku 
biskupom, kňazom i veriacim v bazilike. 
Pripomenul, že v etických otázkach sú aj 
dnes nástupcovia apoštolov povinní po-
ukazovať na ochranu prirodzeného práva 
a slobody svedomia, a to tým viac, že no-
vodobé štáty začínajú vynášať zákony, ktoré 
sa protivia prirodzenému právu, vytvárajú 
a ukladajú novú etiku a morálku v otázkach 
ľudského života a smrti, ako aj manželstva 
a rodiny, práva rodičov na výchovu detí 
a podobne.

„Nedajte sa znova zahnať do mediálnych 
katakomb, do sakristie, do úplného privátu, 
nestaňte sa znova umlčanou Cirkvou. Máte 
právo i povinnosť vystupovať ako kresťania 
vo verejnom živote.“ prízvukoval kardinál 
Tomko vo svojej homílii. Po svätej omši 
nasledovala recepcia na pozvanie veľvy-
slankyne SR pri Svätej stolici pani Dagmar 
Babčanovej.

Jozef Kovačík, Jozef Haľko,  
Juraj Gradoš

Pondelok  23. júl

V tú hodinu pristúpili k Ježišovi 
učeníci a pýtali sa: „Kto je podľa 
teba najväčší v nebeskom kráľov-
stve?“ On zavolal k sebe dieťa, 
postavil ho medzi nich a povedal: 
„Veru, hovorím vám: Ak sa neobrá-
tite a nebudete ako deti, nevojdete 
do nebeského kráľovstva.“ (Mt 18, 
1 – 3) 

Veľakrát v tvojom i mojom živote 
prichádzajú situácie, z ktorých 
následne plynú otázky. Inak to 
nebolo ani vtedy, keď učeníci 
nasledovali Ježiša. Tak isto mali 
otázky ako ty a ja. Ježiš reaguje 
a dáva učeníkom jasnú odpoveď: 
Dieťa. 
Prečo práve dieťa? Veď ešte nič 
veľké nespravilo! Ježiš poukazuje 
na dieťa, aby tebe ako učeníkovi 
ukázal dôležitosť čistoty, bezhra-
ničnej dôvery a prostoty. Ono sa 
nespolieha na svoje sily, ale nutne 
očakáva pomoc od otca a mamy. 
Práve to potrebujeme dennoden-
ne robiť: žiť v čistote, spoliehať 
sa na to, že Pán má všetko pod 
kontrolou a byť úprimnými pred 
Bohom.

Utorok  24. júl

Kto obžaluje Božích vyvolencov? 
(Rim 8, 33)

Keby si nepatril Bohu, žil by si pod 
zákonom odsúdenia. To znamená, 
že za svoje priestupky by si mohol 
očakávať oprávnené odsúdenie 
zo strany ľudí aj Boha. Mal by 
si dôvod na život s neustálym 
pocitom viny. Odvtedy, čo si sa 
rozhodol patriť Pánu Ježišovi, spa-
dáš pod iný zákon, pod zákon pri-
jatia, inak povedané – pod zákon 
ospravedlnenia alebo milosti. Pre 
poddaného totiž platia zákony 
toho, kto mu vládne. Teba sám 
Kráľ osobne zavolal do svojho 
kráľovstva a „ktorých povolal, tých 
aj ospravedlnil“ (Rim 8, 30). Hoci 
by si zaslúžil odsúdenie, nedo-
stáva sa ti ho, lebo bolo „presme-
rované“ na Ježiša visiaceho na 
kríži! Na teba už teraz nikto nemá 
právo žalovať (Rim 8, 31). Nič ťa 
nemôže odlúčiť od lásky, ktorou 
ťa Boh miluje. 
Jediným nebezpečenstvom je 
tvoja sloboda. Nepouži ju proti 
sebe!

na každý deň
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Vaša poézia učarovala mnohým. 
Dokážete ňou vyjadriť to, čo mnohí len 
tušia, no nevedia to pomenovať. Ako 
prichádzali tie pravé obrazy?

Keby ste čakali rýchlu odpoveď, 
uviedli by ste ma do rozpakov. Až učeb-
nica psychológie mi pošepla, že sa to 
dialo na základe združovania predstáv, 
že prvé husle pri tvorení obrazu hrá ob-
javný zrak, schopnosť vidieť ľudí a veci 
pod novým uhlom. Pokúsim sa to (aj 
sebe samému) priblížiť rozborom básne 
Pastorálna symfónia. Už sám titul básne 
mi prihral román, v ktorom vystupuje 
evanjelický pastor a nevidiaca dievčina. 
V mojej básni je to nevidiaci kolega na 
gymnáziu, ktorého posadili v zborovni 
vedľa mňa. Pred vyučovaním si stihol 
ešte zopakovať svoj budúci výklad. 
Prstami sa dotýkal dierok slepeckého 
písma a združovaním predstáv sa vo 
mne rodil obraz:

Ešte si rýchlo prezrieť prípravy.
Ovečky prsty po jamkách sa pasú.
Len školský zvonček cval ich zastaví
a naznačuje opäť novú trasu.
Prichádza žiačka. Chodbou vedie ho
jak družička svojho svadobníka.
Nový obraz družičky a svadobníka 

nevyvoláva v nás iba vizuálne predstavy, 
je v ňom, zachvieva sa v ňom aj ovzdušie 
sviatočnosti života i dobrý pocit, ktorý 
sa v nás rodí z radostnej služby. 

Z čoho vznikla vaša potreba písať?
Z pretlaku zážitkov, citových vzruše-

ní, z očarenia, bolestí a lásky.
Ale na začiatku to bol svet literatúry, 

knihy, záhrada mojej útechy. V jednom 
dávnom filme som počul vetu: „A zá-
zrak je aj kvet na pustom vresovisku.“ 
Čo k tomu ešte dodať? Hádam poznanie 
a úžas: Všetko je zázrak. Aj to, keď dám 
signál svojej ruke, aby otvorila dlaň.

A čo naše oči, farebnosť sveta, svetlo 
ticha, ľudského úsmevu, ba i svetlo 
nášho svedomia?

Je vo vašom pere ešte čosi nevypísa-
né? Cítite potrebu podeliť sa s niečím 
z vášho sveta?

Už sa mi sotva podarí vypustiť slovo 
na obežnú dráhu básne. Trať sa končí, 
treba vystúpiť a doterigať sa pešky do 

prestupnej stanice. A dopovedať ešte 
pár viet o svete staroby a o tých, čo 
už odišli, ale ešte nás veľmi-preveľmi 
potrebujú. Sú to naši zosnulí, príbuz-
ní i kolegovia. Naši spolužiaci i naši 
predstavení. Potrebujú naše modlitby 
a niekedy i naše odpustenie. Vstupujú 
do našich snov, aby sme si ich pripo-
menuli.

Skoro všetci zosnulí kolegovia zo 
zborovne už zaklopali na okná mojich 
snov. Niektorí iba raz, iní – tí, čo odišli 
náhle (pod kolesami auta, pod presilou 
depresie) – klopali často i niekoľko 
rokov.

Hneď po prebudení som sa za nich 
pomodlil, za niektorých dal odslúžiť 
i zádušnú svätú liturgiu.

Raz, keď ma už v slobodnom sve-
te pozvali mladší kolegovia na Deň 
učiteľov, poprosil som ich, aby urobili 
zbierku na zádušné sväté liturgie za 
zosnulých kolegov, aby sme mohli ešte 
takto spolu (v spomienkach) prežiť 
sviatok učiteľov.

Aj na pomaturitnom stretnutí po 55 
rokoch som do svojej čapice zbieral prí-
spevky na zádušné liturgie za zosnulých 
spolužiakov.

Mal som dobrý pocit, keď sa mi po 
mnohých rokoch ukázal naposledy i ko-
lega, ktorý si v presile depresie zobral 
život. Jeho odev vyzeral ako kňazský 
ornát a bol plný svetla. 

Svoje snové svedectvá by som chcel 
doplniť zážitkom z nášho rodinného 
života. 

V bolestnej-prebolestnej chvíli, keď 
som kráčal na pohreb mojej dcérky Te-
rezky, prihováral sa mi cestou jej odkaz: 
„Radujte sa a veseľte, lebo veľká je vaša 
odmena na nebesiach.“

Keď som sa už k toľkým veciam 
popriznával, chcel by som ešte vysloviť 
svoj pocit, svoje tušenie, že sa ktosi od 
mladosti za mňa modlil, že ma Pán 
v najťažších chvíľach prenášal na svojich 
rukách a preukázal mi svoje dobrode-
nia, svoju ochranu i svoju lásku.

Dnes sa často hovorí o tom, že ľudia, 
a zvlášť mladí, málo čítajú (nehovoriac 
o poézii, kdesi v kútiku úplne zabud-
nutej ako Popoluška). Prečo? Je málo 

dobrých autorov alebo sme kdesi urobili 
chybu?

Pri čítaní kníh chceme mať záži-
tok krásy. A hľadáme samého seba, 
objavujeme svoje detstvo, svoje lásky, 
obohacujeme svoje sny, opájame sa 
predstavami budúcej radosti, ktorá sa 
vykupuje iba bolesťou a odriekaním. Je 
šťastím stretnúť sa s takou literatúrou 
a dať sa ňou osloviť a oblažiť. Dotknúť 
sa pravdy a krásy života. Ale dotýkať sa 
krásy môžeme a smieme iba s čistým 
srdcom. Len čo stratíme čisté srdce, 
len čo sa dáme oklamať úkladmi Zlé-
ho, je koniec našej radosti. Celá krása 
života, naše očarenie prírodou hasne. 
Ale všetko nie je navždy stratené. Iba 
zatemnené. Je tu ešte sestrička Nádej. Je 
ešte možný návrat márnotratného syna. 
Do otvoreného Otcovho náručia. I do 
krajiny pravdy a krásy života. A cesty do 
nej vedú i terénom krásnych a múdrych 
kníh i údolím Božieho slova.

Je málo dobrých autorov, urobili 
sme kdesi chybu? Myslím, že dobrých 
autorov je mnoho, ale zlých je ešte viacej. 
Preto musíme byť až úzkostlivo bdelí 
pri výbere svojho čítania, nepošpiniť 
svoju dušu, chrániť čistotu a nevinnosť 

O poetických dotykoch Mikuláša Kasardu

ZÁ ZRAK JE A J KVET 
NA PUSTOM VRESOVISKU

rozhovor

Básnik Mikuláš Kasarda 
sa vo svojich dielach často 
vracia k rodnému zemplín-
skemu kraju, práci roľníkov, 
k svojej pedagogickej praxi. 
Okrem tvorby pre dospelých 
sa venoval i písaniu poézie 
pre deti. Okrem vlastnej 
tvorby prekladal z nemeckej, 
maďarskej a českej litera-
túry. Pracoval na viacerých 
miestach ako stredoškolský 
profesor. V súčasnosti žije 
v Sečovciach. 
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svojho srdca a dotýkať sa krásy. Nech nám 
v tomto našom predsavzatí pomáha i text 
francúzskeho spisovateľa Marcela Prousta 
v poviedke Spoveď dievčaťa. Duševný otras 
mladej osoby, ktorá stratila svoju nevinnosť, 
zobrazuje autor v týchto vetách:

„I moju prechádzku akoby stihla neplod-
nosť. Veci, ktoré mi kedysi stačili na to, aby 
som bola celý deň šťastná, trocha slnka, 
žltnúceho v tráve, vône, ktorú vydychuje 
lístie s poslednými kvapkami dažďa, to všet-
ko stratilo práve tak ako ja svoju lahodnosť 
a radosť. Lesy, nebo, vody akoby sa boli odo 
mňa odvracali, a ak som s nimi osamela, 
úzkostlivo som sa ich opytovala, ale ony 
mi už nešepkali tiché odpovede, ktoré ma 
kedysi tak veľmi očarovávali. Listy a nebo, 
tí božskí hostia, ráčia navštevovať len čisté 
srdcia.“

Ktorých autorov si radi prečítate? Oslo-
vil vás niekto konkrétny? 

Knihy sú, ako som už spomenul, záhra-
dou mojej potechy. Mám pri nich dobrý 
pocit slobodného výberu. Poznal som už, 
ako sa duša pri čítaní zlej literatúry zablatí 
a tratí svoj jas, svoju radosť. 

Som autorom vďačný za krásne a múdre 
knihy, spomeniem tu aspoň jednu: Kľúče od 
kráľovstva (Cronin).

K súčasnej poézii sa už neodvažujem 
vyjadrovať, pretože poézia je doménou 
mladosti a ja už žijem v inej zóne.

Čítavate aj duchovnú poéziu? Čo by jej 
nemalo chýbať, aby oslovila? 

Duchovná poézia? Oslovuje ma v bib-
lických žalmoch, v múdrom a velebnom 
Proglase svätého Cyrila, až presila krásy 
tryská ako z gejzíra v Akatiste k Presvätej 
Bohorodičke.

Aby nás poézia oslovila, musí byť obraz-
ná. Ako je i Sväté písmo. Všetko v podo-
benstvách. Stačí hoci iba jedno a je v ňom 
celý náš ľudský život. Myslím na spomenuté 
o márnotratnom synovi. Nájdeme sa v ňom 
všetci. I v bratovi márnotratného syna. Kým 
márnotratný syn už pretrpel svoje omyly 
a cítil blaženosť Božieho objatia a jeho mi-
losrdenstva, na jeho brata (a teda aj na nás) 
ešte čaká dlhá a bolestná cesta k očisteniu. 
Nie je ľahké odpúšťať, vymaniť sa z pút 
závisti. Nekladie na nás Pán priveľké bre-
mená, keď nám prikazuje milovať i našich 
nepriateľov?

Mne pomáha pri tejto úlohe i vysvetlenie 
alebo jednoduchá definícia lásky môjho ka-
techétu: Dobré chcieť a dobré robiť. Dôraz 
sa tu nekladie na citovú, ale vôľovú oblasť.

So súcitom i s pochopením som čítal 
súčasný príbeh o tragédii farárky anglikán-
skej cirkvi, ktorá utrpela šok pri správe, že 
teroristi v Londýne zavraždili i jej milovanú 
dcéru. Pretože nevedela, nemohla tento zlo-

čin odpustiť, vzdala sa aj svojej funkcie. 
Potrebu obraznosti duchovnej poézie by 

som chcel zdôrazniť na básni Jána Zambora. 
Autor v nej uvádza bolestný výkrik matky 
na pohrebe autorovho otca: „Odkiaľ ťa 
budem vyzerať?“ V tom obraze čakajúcej 
manželky je v skratke celý manželský život: 
láska, spoločné starosti, vernosť, čakanie na 
stretnutie, lebo ako píše Ivan Krasko: „Ó, 
chybí niekto v čiesi ramená!“ 

Na záver tejto odpovede pokúsim sa 
abstraktný pojem pokora priblížiť obrazom 
nenapísanej básne. Predstavme si obraz 
nášho blaženého mučeníka – otca biskupa 
Pavla, ako zbiera na väzenskom dvore ohor-
ky cigariet pre svojich bratov spoluväzňov 
fajčiarov. V tomto geste je najsvätejšia poko-
ra srdca, jej dôstojnosť, nesmierna dobrota, 
služba i súcit s trpiacimi.

Nech nám i toto ľudsky krásne i hrdinské 
gesto veľkého biskupa pomáha pretlačiť sa 
tesnou bránou do večnosti.

Nie je ľahké byť dobrým učiteľom. 
A Písmo hovorí, že dobrý je len jeden. Ale 
predsa... Zažili ste niekedy zadosťučinenie 
za všetku svoju námahu za katedrou od 
svojich žiakov?

Neviem, či som dobrým učiteľom. Na 
pomaturitných stretnutiach som sa han-
bil, keď ma skoro každý obdaril dobrým 
slovom vďaky i uznania. Uznania sa mi 
dostalo i po páde totality, keď na Hrad do 
Bratislavy pozvali učiteľov, ktorí nesmeli 
byť vyznamenaní.

Ale ako zadosťučinenie za všetku náma-
hu mi stačilo vedomie, že môžem premieňať 
triedu na dielňu ľudskosti.

Radosť mi urobili aj drobné úspechy. Keď 
som pri výklade predniesol Novomeského 
báseň Smrť na stanici, poprosili ma žiaci, 
aby som ju zarecitoval ešte raz. 

Moju odpoveď na položenú otázku 
nech uzavrie citát z básne Pán profesor 
odchádza:

Posledný deň
pred vianočnými prázdninami
keď tabule sú plné rýmovaných vinšov
v minúte ticha
tíchne žiacky úľ
v tej chvíli
keď ani drevo lavíc nezapraská
čierna zástava nad oknami gymnázia
sa hlási

Ale vy
ju už nevyvoláte
Ako ten 
čo všetko všetko porozdáva
zažiarili ste srdcom v temnom 
ľudskom pralese
A boli ste už ďaleko

za rozhovor ďakuje  
Dominika Bašárová

Streda  25. júl

Láska je trpezlivá, láska je dobroti-
vá, nezávidí, nevypína sa, nevy-
statuje sa, nie je nehanebná, nie je 
sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí 
na zlé, neteší sa z neprávosti, ale 
raduje sa z pravdy. (1 Kor 13, 4 – 6) 

Koľkokrát sme sa našli v týchto 
veršoch? Koľkokrát sa nám tieto 
slová vynorili na hladinu nášho 
obzoru, keď sme sa plavili po mori 
našich každodenných radostí či 
starostí?
Keď apoštol Pavol písal tieto 
slová, bol na tretej misijnej ceste. 
Na svojich cestách, počas ktorých 
ohlasoval ukrižovaného a vzkrie-
seného Krista, napísal jednu z naj-
krajších kapitol o láske k blížne-
mu, ktorej žriedlom je Boh, ktorý 
je Láska. Pavol po kameňovaní 
v Lystre vstal a ponáhľal sa opäť 
do mesta. Jeho láska bola silnejšia 
ako strach o život (Sk 20, 24). Ježiš 
vzal na seba naše hriechy, trpel, 
bol bičovaný a zomrel na dreve 
kríža najpotupnejšou smrťou. 
Toto všetko podstúpil z lásky 
k nám. Čo si ochotný podstúpiť 
z lásky k blížnemu a k svojmu 
Pánovi – Ježišovi Kristovi ty? 
  

Štvrtok  26. júl

Medzi vami to tak nebude. Ale kto 
sa medzi vami bude chcieť stať 
veľkým, bude vaším služobníkom. 
(Mt 20, 26)

Dnes máme nový deň! Aleluja! 
Ako kresťan sa určite každé ráno 
pýtaš Boha, čo dnes môžeš urobiť 
pre jeho kráľovstvo. Veľakrát by 
sme chceli robiť veľké skutky, 
prinášať ohromné obety, veď sám 
Ježiš nás pozýva k tomu, aby sme 
slúžili iným, ale rozmeňme si túto 
stať na drobné. Ježiš sa teba i mňa 
pýta: „Chceš, aby všade tam, kde 
budeš, bolo príjemne, aby sa 
ľudia cítili dobre?“ Áno? Stačí tak 
málo. Skús sa dnes na každého 
človeka, s ktorým sa stretneš, 
úprimne usmiať a ak to bude 
potrebné, tak aj povedať: „Mám 
ťa rád, záleží mi na tebe.“ Tvojou 
prácou je milovať – nepokaz to! 
Je pekné citovať Písmo. Modliť sa 
dlhé kvetnaté modlitby. Chodiť 
do chrámu. Ale až keď ľudia 
uvidia tvoju lásku, ovplyvní to ich 
život.

na každý deň
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Len pred 18 rokmi sa skončila 
doba, ktorá považovala kresťan-
stvo za menejcenné. Verili sme, 

že konečne nastupuje éra, ktorá bude 
kresťanskou. A aj keď sa kresťanstvo 
vo svete, okrem niektorých islamských 
a komunistických krajín, teší slobode, 
táto sloboda je len iluzórnou. Diabol 
už totiž neútočí na kresťanstvo cez 
ďalšiu štátnu ideológiu, ale cez nás 
a našu slabosť pre tento svet a to, čo 
ponúka, teda cez schopnosť užívať si. 
A v tomto smere je jeho dielo, zdá sa, 
úspešnejšie.

Človek totiž stráca schopnosť rozli-
šovať dobro a zlo. Teda tú schopnosť, po 
ktorej tak túžil ešte v raji. Inak poveda-
né, stráca svedomie a aj to, ktoré má, je 
veľmi plytké. Otrasné je, že sa to deje 
už v mladej generácii. Deti vychované 
v konzumnom spôsobe života a mys-
lenia chcú iba konzumovať – užívať si 
život. Jeden pôžitok vystrieda druhý. 
Hľadajú zážitky všade, kde sa len dá. 
A to aj za strašnú cenu.

VRAŽDA ZO ZVEDAVOSTI

Dve austrálske školáčky odsúdili na 
doživotný trest za vraždu kamarátky 
v západoaustrálskom meste Collie, 
ležiacom južne od Perthu.

Nemenované sedemnásťročné štu-
dentky zaškrtili kamarátku počas expe-
rimentu, ktorým chceli zistiť, aký to je 
pocit zavraždiť človeka. Školáčky upchali 

E l i z e 
Jane Davi-

sovej (15) ústa 
chemikáliou napus-

teným kusom látky 
a zaškrtili ju drôtom. 

Obludný čin vykonali po 
tom, čo zaspali do ško-

ly a rozhodli sa, že by im 
vôbec neprekážalo niekoho 

zavraždiť.
„Naplánovali vraždu s pokojom, 

rozvahou a túžbou získať skúsenosť 
s vraždou človeka,“ vyhlásil Denis 
Reynolds, prokurátor Súdu detskej 
kriminality v Perthe.

Policajný vyšetrovateľ uviedol počas 
procesu, že tri priateľky zostali v dome 
v mestečku Collie po amfetamínovej 
párty. Dve vtedy šestnásťročné tíne-
džerky sa počas ranného rozhovoru 
dohodli na zabití Davisovej. Dievča, 
ktoré uskutočnilo popravu, povedalo 
policajtom, že sa pokojne prizeralo, ako 
sa na tvári obete zračil najprv strach, 
ktorý sa zmenil v priebehu okamihu na 
zdesenie, keď si uvedomila, že ju chcú 
naozaj zabiť.

Telo po zavraždení vložili do plytké-
ho hrobu, ktorý vykopali pod domom 
a na polícii oznámili jej zmiznutie. Po 
tom, čo si uvedomili, že telo čoskoro 
objavia, vydali sa samy do rúk polície.

Sudca ďalej uviedol, že sa nedalo 
posúdiť, či mladé vrahyne, ľahostajne si 
vypočúvajúce rozsudok, boli psychicky 
narušené, alebo len jednoducho vyma-
zali vraždu z pamäti.

Školáčky oľutovali bolesť, ktorú spô-
sobili Elizinej rodine, ale jej zabitie im 
pripadalo v tom čase „správne“.

BEZ SLOV

Sedemnásťročný Japonec podozrivý 
z vraždy svojej matky išiel s jej odsek-

nutou hlavou do in-
ternetovej kaviarne 

a pozrel si hudobné 
DVD pred tým, ako 

sa prihlásil na polí-
cii. Informovali o tom 

japonské médiá. Tínedžer 
strávil v kaviarni asi dve ho-

diny, potom si vzal taxík, aby 
sa odviezol na miestnu policajnú 

stanicu. Podľa zamestnancov kaviarne 
stredoškolák z vidieka niesol školskú 
tašku a mal jednu ruku v obväze.

Policajti v Aizuwakamacu v prefek-
túre Fukušima severne od Tokia zatkli 
mladíka po tom, ako prišiel na ich 
stanicu s odseknutou hlavou v taške. 
V byte, kde žil, našli bezhlavé telo. Tí-
nedžer, ktorý v ostatnom čase nechodil 
do školy a navštevoval psychiatra, vy-
šetrovateľom povedal, že matku zabil 
večer, keď spala.

Japonsko v ostatných rokoch šoko-
valo viacero ohavných zločinov, ktoré 
spáchali mladiství. V roku 1997 v zá-
padnom meste Kóbe 14-ročný školák 
zavraždil 11-ročného chlapca a odsekol 
mu hlavu, ktorú odložil pri vstupnej 
bráne do školy. V roku 2004 dobodala 
11-ročná Japonka v škole spolužiaka na 
smrť, čo podnietilo výzvy na prísnejšie 
tresty pre mladistvých delikventov.

NIE SME VÝNIMKA

O tom, že sa podobné činy dejú aj na 
Slovensku, netreba nikoho presviedčať. 
Tri vraždy z piatich v roku 2003 v Lu-
čenci spáchali deti a takmer deti: 15, 16 
a 18-roční chlapci. Na vraždu sa pripra-
vovali, zabíjali surovým spôsobom a po 
čine chceli zahladiť stopy. Za obeť padli 
blízke osoby: suseda, mama i kamarátka 
starej mamy. Možno je potrebné spome-
núť vraždu Radky v Stropkove v roku 
2004 vtedy 19-ročným Lukášom kvôli 
sexu. O rok neskôr iný Lukáš vo veku 
16 rokov zavraždil pri Senci 11-ročnú 
Veroniku tiež so sexuálnym podtexom. 
Alebo „len“ sexuálne výčiny našich 
školákov zachytené na mobile a odvy-
sielané v televízii Markíza.

A tak človek vyhnal diabla, no ne-
vpustil si do srdca Boha. Vtom prišiel 
ten istý diabol a pribral sedem horších, 
ako je sám. A stav takéhoto ľudstva je 
horší, ako bol predtým.

Juraj Gradoš

 spoločnosť

E l i z e 
Jane Davi-

sovej (15) ústa 
chemikáliou napus-

teným kusom látky 
a zaškrtili ju drôtom. 

Obludný čin vykonali po 
tom, čo zaspali do ško-

ly a rozhodli sa, že by im 
ôbec neprekážalo niekoho 

a pozrel si hudobn
DVD pred t

sa prihl
cii. Informovali o tom 

japonsk
strávil v kaviarni asi dve ho-ávil v kaviarni asi dve ho-á

diny, potom si vzal tax
sa odviezol na miestnu policajn

stanicu. Podľa zamestnancov kaviarne ľa zamestnancov kaviarne ľ
stredoškolák z vidieka niesol 
tašku a mal jednu ruku v obv

Policajti v Aizuwakamacu v prefek-
túre Fukušima severne od Tokia zatkli 
mladíka po tom, ako pri
stanicu s odseknutou hlavou v ta
V byte, kde žil, na
nedžer, ktorý v ostatnom
do školy a navštevoval psychiatra, vy-
šetrovateľom povedal, ľom povedal, ľ
večer, keď spala.

Japonsko v ostatn

DETI BEZ KRISTA
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svedectvo

Piatok  27. júl

Ty sa teda, syn môj, upevňuj v milosti, 
ktorá je v Kristovi Ježišovi. (2 Tim 2, 1) 

Keď sa budeš cítiť sám, Boh ti vo svojom 
slove hovorí: „Syn môj, neboj sa, ja som 
s tebou, neopustím ťa, som s tebou 
v každej tvojej skúške a v každom tvoj-
om probléme.“ 
Uč sa dôverovať svojmu Bohu a budeš 
v živote zažívať Ježišov dotyk. Upevňuj 
sa v milosti, ktorá je ti daná v Ježišovi. 
Dovoľ Bohu, aby ťa premieňal svojou 
láskou a nekonečnou milosťou. Dnešný 
deň začni s úsmevom na tvári a s mod-
litbou na perách. Otvor svoje srdce pre 
Boha, aby ťa mohol premieňať a napĺňať 
svojou milosťou. Len jeho milosť ťa 
môže oslobodiť od hriechov. Skrze jeho 
milosť vidíš a zažívaš, aký dobrý je Pán. 
Dnešný deň bude pre teba iný, len si 
spomeň na Božie slovo, ktoré sa ti priho-
vára: „Syn môj (dcéra moja)...“ 
Dovoľ Ježišovi, aby ťa robil šťastným!

Sobota  28. júl

Lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umie-
rame, umierame Pánovi. Či teda žijeme, 
alebo umierame, patríme Pánovi. (Rim 
14, 8) 

Ak ťa diabol nemôže mať celého, zobe-
rie si čokoľvek, čo môže dostať, a zvyšok 
si vezme neskôr. Keď stál Mojžiš pred 
faraónom hovoriac: „Nechaj nás odísť, 
aby sme mohli slúžiť Pánovi“, faraón mu 
ponúkol na výber z troch možností. Naj-
skôr povedal: „Choďte, slúžte Pánovi, ale 
vaše deti nechajte tu.“ Potom povedal: 
„Slúžte Pánovi, ale váš dobytok a ma-
jetok tu zostane.“ Nakoniec dal tretiu 
možnosť: Choďte, ale nie ďaleko!“ Ale 
Mojžiš povedal: „Nie! Pôjdeme a zoberie-
me si všetko so sebou“ (Ex 10). 
Diabol ti dnes dáva tú istú ponuku 
– „Slúž Pánovi, ale nechaj mi svoje deti!“, 
„Slúž Pánovi, ale nepodporuj Cirkev!“ 
Jeho posledná ponuka je: „Slúž Pánovi, 
ale nezachádzaj priďaleko!“ Prečo čítať 
Písmo? Radšej si vezmi ovládač a prepí-
naj... Prečo sa modliť? Nech sa modlia 
iní, pre teba je to staromódne! Prečo 
desiatky? Uvažuj, čo všetko by si mohol 
urobiť s toľkými peniazmi! Je super byť 
kresťanom, ale nezachádzaj v tom príliš 
ďaleko. Načo by si svedčil o svojej viere, 
veď môžeš zhrešiť, Boh ti odpustí... 
Povedz dnes diablovi: „Nenechám ti ani 
kúsok!“
Nedaj diablovi ani kúsok! Vyznaj dnes 
nanovo, že chceš slúžiť Pánovi a všetko 
si berieš so sebou!

na každý deň

MÔJ BOH NEMLČÍ

Prvýkrát som o Pánu Ježišovi po-
čula od celkom neznámeho muža, 
keď som čakala na autobus. Dnes 

môžem povedať, že som vtedy pocítila 
poriadny šok. Nikto mi predtým neroz-
prával veci, ktoré vtedy nabúrali celý môj 
život (mala som 21 rokov) a asi prvýkrát 
som sa seriózne začala zaoberať otázkou 
existencie Boha. Ale prešlo ešte veľa času, 
kým som urobila prvý krok smerom 
k Bohu. Bolo to o rok neskôr, keď z lásky 
k chlapcovi, s ktorým som chodila, som 
bola ochotná „podstúpiť“ (nič iné to pre 
mňa neznamenalo) prípravu na krst. 

Pripravovali ma milé sestričky a roz-
právali mi nezrozumiteľné veci: že pre 
mňa sa Boží Syn obetoval, že ma Boh 
pozná po mene a má so mnou svoj plán. 
Počúvala som to, snažila som sa pre-
svedčiť svoju myseľ, že je to možné, aby 
bol Boh takýto, ale srdce ešte nevidelo 
pre hmlu. Vtedy mi stačilo, že ma moja 
budúca svokra prijme. Svadba v chráme 
sa mi páčila ako myšlienka a nedeľné 
návštevy chrámu sa mi zdali znesiteľné. 
No a raz až dvakrát ročne predstúpiť 
pred kňaza a porozprávať svoje hriechy, 
to by som asi tiež zvládla. Veď už bu-
dem vydatá a hriech, v ktorom som žila 
– predmanželský sexuálny život, bude 
za mnou. Ja si budem ďalej žiť pekne pre 
seba na zemi a s Bohom sa raz na konci 
svojho života stretnem v nebi. Netušila 
som, čo je to mať s Pánom vzťah. Myslela 
som si, že ho nezaujíma môj pozemský 
život. 

Potom som však začala vnímať nedo-
statok šťastia. Bol to dôsledok hriechu, 
v ktorom som bola až po krk. Prvýkrát 
vo svojom živote som nariekala nad se-
bou, nevedela som si nikde nájsť miesto 
a noci boli peklom. Dobrovoľne som sa 
vzdala hriešnych skutkov a vzťahov. To 
ma zachránilo. Po mesiaci som už bola 
schopná toto blúdenie v hriechu pome-
novať a vyznať ho pred Pánom. Dokonca 
to bola moja prvá spoveď. Vtedy som 
skutočne hľadala Božie odpustenie. 

Začala som maličkými krokmi prijímať 
najprv Božie pravdy, sviatosti, sem-tam 
som kľakla pred Pánom so slovami vďaky 
a prosieb. V tom období bolo pre mňa 
povzbudzujúce, že moja ateistická rodi-
na prostredníctvom mojej sestry robila 
zmeny v životných postojoch. Myslím, že 
najväčší dar na mojej ceste za Pánom je 
moja sestra. Začala hľadať Pána skôr ako 
ja a ocitla sa oveľa skôr pri jeho nohách 
– počúvala, čo jej hovorí a konala skutky 
viery, ktorým som ešte ja nerozumela. 

Stalo sa však, že som nemohla otehot-
nieť. Po 3 rokoch som síce bola tehotná, 
ale v 3. mesiaci lekár zistil, že dieťatku 
nebije srdiečko. To bolo obdobie naj-
strašnejšieho smútku, aký som zažila. 
V tejto zúfalej situácii som sa otvorila 
Bohu. Tento moment považujem za čas, 
keď som skutočne začala chodiť s Pánom. 
Dokonca za najplodnejšie obdobie svojho 
kresťanstva považujem, že som sa ocitla 
tak ďaleko od Pána a tak hlboko som 
klesla, že som musela svojím vnútorným 
hlasom kričať na Pána. Vtedy som si totiž 
uvedomila svoju bezmocnosť, neschop-
nosť, strašnú tmu a to, že som ďaleko 
od neho. 

Doteraz som veľa vecí nepochopila, 
prečo sa mi stali, ale viem, že tieto chvíle 
ma priblížili k Pánu Ježišovi a on zo mňa 
orezával (a to je veru bolestný proces) 
nahnité miesta, aby zachránil zdravé 
drevo. Aj teraz sa mi stáva, že padám. 
Sú oblasti, v ktorých by som rada bola 
pánom situácie ja. Keď sa obzriem do-
zadu, zisťujem, že Pán ma takto zbavil 
už mnohých hriechov: sexuálnych, faj-
čenia, okultných praktík (nasledovanie 
New Age myšlienok, hudby, horoskopov, 
povier, iných bohov), čítania nevhodnej 
literatúry či časopisov, ale aj vnútorných 
postojov: odsudzovanie iných, pýcha, 
neochota robiť nezištné skutky a nič za 
ne nečakať, nechuť deliť sa. 

Viem o svojich ďalších nedostatkoch 
a určite sú na rade na mojej ceste k zre-
losti. Viem, že niektoré z nich si držím 
a nedokážem sa ich sama vzdať. Boh mi 
veľmi často ukazuje vo svojom slove ich 
existenciu. Ukazuje mi, aký k nim má po-
stoj a čo ma čaká, ak sa ich budem držať. 
Tiež mi ukazuje, aký je život svätých ľudí. 
Niekedy ma presvedčí svojím slovom, ale 
niekedy musia nastať chvíle, keď ja sama 
volám a kričím k Bohu: Pane, vylieč ma 
z toho! Nechcem to! Odovzdávam ti to! 
A Boh doteraz nikdy neostal mlčať. Pre 
mňa je teda svätosť niečo, čo môžem do-
siahnuť. Dá sa to. Svätosť je pre mňa pocit 
úplnej jednoty: som len ja a môj Pán. 

Denne čítam Božie slovo a veľmi sa 
snažím nevynechať ho. Bez neho by som 
sa nechala oklamať. A osobná modlitba 
trvá od niekoľkých minút až po celý deň. 
Sú také dni, že každý môj krok vnímam 
ako krok v Božom svetle. To sú chvíle, keď 
ľudia z môjho okolia nemôžu pochopiť 
môj úsmev – neschádza mi totiž vôbec 
z tváre.

Katarína (34 rokov)
spracovala Marica Kipikašová 

13 

slovo - 15/2007



Ni e  j e 
ť a ž k é 
p o -

chopiť, že ten-
to druh ľudskej 

činnosti je inter-
aktívny. Maliar 

väčšinou maľuje obraz pre divákov, 
tak ako herci pre nich hrajú. Speváci 

spievajú, ako im pískame... Aké sú to 
farby, ktoré chceme vidieť? Aké slová 
chceme počuť? Aké piesne nás majú 
dojímať, či dokonca meniť? Čo o nás 
bude budúcim vekom hovoriť profil 
umeleckej tvorby našej generácie? 

Vlastne sa teraz budeme opakovať. 
Veľmi dobre vieme, že chceme piesne, 
ktoré sú o ničom, ale spieva ich akási 
hviezdička. Divadlo nechceme vôbec. 
Ešte tak v podaní našich vlastných detí. 
V tejto oblasti sa nasycujeme brakom, 
množstvom rýchlych smrtí a ešte 
rýchlejších komisárov. Z výtvarného 
umenia nás baví len to úžitkové. Ná-
bytok, dizajn, obkladačky, nezvyklý 
tvar lustra. Je to istý druh závislosti. 
To slovo si, prosím, prečítajte dva 
razy. Je to druh závislosti. 

Je to neschopnosť vybočiť z da-
vu. Je to vzdávanie sa intelektuál-
nych hodnôt. Ako sa táto rezigná-
cia dotýka duchovnosti? 

Všetko so všetkým súvisí. 
Cítime, že skutočné umenie 
kdesi existuje. Ale ako by bolo 
vzdialené, nedostupné. Umenie 
pre nás znamená leto, cestovanie, 
vodu a ak už naozaj nie je čo 
robiť, využijeme nejaký fakulta-
tívny výlet. Pozrieme si múzeum, 
chrám, fresky. Takto sa umenie 
stáva múmiou v starobylom sar-
kofágu, ktoré je inak pomerne 

zbytočné. 
Pocit integrity – snáď je 

to pud sebazáchovy – nás 
vedie k ďalekosiahlym 

záverom. Naša viera v Krista sa stáva 
filtrom, cez ktorý sa komerčné umenie 
nedostane. Je to akási rovnica. Ak máš 
vieru, nemáš doma komerciu. Ak jej máš 
menej, pribudne komercie. 

Kresťanstvo ponúklo vstup Svätého 
Ducha do akejkoľvek oblasti života. 
Kresťan nie je automat. Ani na túto 
tému sa nebudeme hádať. Nemôže byť 
dobrým manažérom, počítačovým ex-
pertom, a pritom znalcom Dostojevské-
ho. Ale situácia, v ktorej žijeme, hovorí 
o nás zlé veci. 

Po revolúcii sa nám podarilo znova 
vybudovať mnoho inštitúcií, ktoré ko-
munisti zničili. Medzi úlohy, ktoré sme 
dosiaľ nezvládli, patrí umenie. Kresťania 
na Slovensku nemajú svoju vlastnú tele-
víziu. Časopisy a noviny bojujú o preži-
tie. Divadiel alebo výstav je ako šafránu. 
Jediné, čo ešte vieme, je zobrať gitaru 
a pokúšať sa o gospel. Ešte aj kresťanské 
knihy musia istým spôsobom podliehať 
požiadavke trhu. 

Umenie pracuje na základnom 
princípe. Vychádza z reality a zasa sa 
vracia, aby ju ovplyvnilo. Takto dosahuje 
katarzný, očistný zmysel. Toto je domé-
nou kresťanov. Meniť. Hľadať vnútorné 
spojivá, ktoré sa končia v Kristovi. Lebo 
ak niekto číta Bibliu, dozvie sa, že on je 
všetko vo všetkom. 

Tak, ako žijeme v bludnom kruhu 
našej spoločnosti, taký je aj tento člá-
nok. Budeme sa opakovať. Predstavme 
si teraz letnú idylu. Kamarátka, ktorá 
pracuje v komerčnom rádiu, chce vidieť 
San Pietro. Je to desať rokov, čo som ho 
nevidel. 

Usporiadatelia využívajú fintu, ktorá 
má možno hlbší koreň, ak ho vykope-
me. Museli sme objaviť malé sociálne 
zariadenie neďaleko chrámu, obetovať 
nejaké drobné, aby sme si obliekli 
dlhé nohavice. Inak by nás nevpustili 
do chrámu. V rímskom teple je to 
nepohodlie. Donútili nás aspoň obme-

dziť (ak nie zamedziť) našu súčasnosť 
v prospech večnosti. V prospech več-
nosti Michalangela, Bramanteho... Ak 
už nepovieme, že v prospech večnosti 
prvého umelca, muža, ktorý sa označil 
ako Slovo. Prijímame to nepohodlie, 
lebo v chráme je ozaj príjemne, zvlášť 
pri hrobkách pápežov, a takto môžeme 
vidieť jedny z vrcholov výpovede umel-
cov o Kristovi. 

Predstavte si jednu pani z nášho 
zájazdu. Vo vatikánskych múzeách 
zbadala nahých ľudí. Pohoršila sa. Ani 
sa nepohli, boli kamenní. Sochy. Chcem 
sa opýtať: čo je prirodzené a čo nepri-
rodzené? Nahé sochy alebo jej dcéra 
oblečená poplatne dnešnej móde? Keby 
ste sa jej opýtali, prečo má šaty, ktoré 
by sa ešte pred pár rokmi hodnotili ako 
radikálne vyzývavé, odpovedala by asi 
toto: Je horúco, a nosia to všetky ženy. 
Aj Rimanky. 

Dobrý argument stojí groš! Čo iné 
nám povedalo toto dievča, ak nie to, že 
kult tela je dobrý. Že všetko, čo jej pove-
dali všetky filmy jej života, chce naplniť. 
Či už to vie, alebo nie! Teda všetko, čo 
žiada telo, čo je rýchlo viditeľné, má 
prednosť. Zaujímavé je, že odhaľovanie 
tiel nás nevedie k poznaniu ich krásy, 
ale prinajmenšom k záverom, ktoré 
nám tak veľkoryso ponúka propaganda 
médií. Je teplo, veď aj hviezdy nosia 
minisukne a kdejaké výstrihy. 

A sme doma. Nerád vás z Ríma 
vraciam domov, ale všimnite si. Je to 
otázka kultúry a umenia. Majstrovsky 
zvládnutá práca majstra, telo človeka, 
nepriniesla mojej milej tete krásu ani 
radosť. Ale jej vlastná dcéra jej nepre-
kážala. Ja v tom vidím akýsi zlatý rez 
myslením priemerného občana a tra-
dičného kresťana. 

Zadusili sme v sebe mnohé pla-
mienky božskej inšpirácie a nechali sa 
rozhorieť iným, nie však od neho. Nie 
je možné sýtiť dušu brakom, či už pro-
fánnym, alebo dokonca pod hlavičkou 
kresťanstva, a potom očakávať audienciu 
bytosti prvej rýdzosti, ktorou je Kristus. 
Jeho Matka, ktorú toľko ospevujeme. 

Obmedzovať sa, byť striedmi, neodo-
prieť si hodnoty duše. Toto je predsa 
vklad nás kresťanov do generácií našej 
civilizácie. 

Nie je možné vyžiť na lekvári... 
chceme aj bielkoviny, aj všetko, čo náš 
organizmus potrebuje. Nie je možné žiť 

slovo na tému

KRÁSA POD BOŽOU AUTORITOU
Radi zvykneme hovoriť, že niečo je veda alebo umenie. Čo 

všetko je však ukryté v tomto súdku? Hranica, ktorá 
kedysi oddeľovala ľahké žánre od tzv. vážnych sa 

v priebehu jedného storočia nesmierne posu-
nula. Umenie je však náš lakmusový papierik. 
Je membránou, ktorá pohlcuje naše sny, skla-

mania, túžby, poklesky.
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bez umenia. Nie je možné ignorovať ho 
v mene komercie. Nie je možné ignorovať 
vôľu Boha a jeho víziu sveta. To, čo nazý-
vame kategóriami, ako sú krása a pravda. 
Prosím, zasa sa zastavme, odpočiňte si, 
je naozaj teplo. Pravda a krása. Tie slová 
patria k sebe. Nevyhnutne. 

V rozprávke sa pýta Červená čiapočka 
svojej starej mamy základné veci: Prečo 
máš veľké oči? Aby som ťa lepšie videla! .... 
Rovnako uši, aby lepšie počula. Človek je 
neopakovateľná bytosť, ktorej duch a duša, 
ale aj telo potrebujú vyjadriť hlbšie dôvody 
svojich hnutí v umení. 

Vošli sme spolu pomyselne do San 
Pietro, prechádzame jeho tisícorakými 
zákutiami. Prečo nás jeho návšteva nepo-
hltila, prečo to trvá tak krátko? Predstavte 
si inú letnú destináciu. Tropický ostrov, 
Tahiti, či ostrov troška hádam aj slovenský, 
Madagaskar. Keď tam pred stáročiami 
pôvodní obyvatelia držali v rukách zlato, 
nepoznali jeho hodnotu. Keď držali knihy, 
boli im nanič. Nepoznali kód na ich lúšte-
nie, písmo. Pomáhajme svojim očiam, aby 
boli veľké, a rovnako aj ušiam, aby mohli 
pochopiť zámer, ktorý dal v umení!

Touto vetou sa nevraciame do renesan-
cie, do časov humanizmu. Kategória krásy, 
dobra a pravdy nemôže obstáť bez autority 
Boha. Poznajme spolu jeho vôľu pre náš 
čas! Tak, ako ju má pre rôzne oblasti nášho 
života v Cirkvi, má ju aj pre umenie. Pri-
znajme si, k čomu nás vedie. Potrebujeme 
konzumovať umenie. Chceme umenie San 
Pietra, ktoré nás vzápätí obdarí pohľadom 
k prvému umelcovi, k veľkému Spasiteľo-
vi. Ak ho teda chceme, počúvajme vôľu 
nášho Vládcu. Toto umenie treba vytvoriť 
aj pre túto generáciu. Ako sa to pekne 
povie – treba... Aj tieto slová vás vyzývajú 
k modlitbe za naplnenie tejto vízie Boha 
a vašich bratov!

Umenie sa začína v rodine. Dobrou 
knihou z našej kresťanskej komunity, 
našou animovanou rozprávkou, našou 
hudbou. V priaznivom pomere k dielam 
svetového významu. Načo máme také 
veľké oči a uši? Aby sme mohli poznať 
rozhodnutie Vládcu. Aby sme poznali, čo 
veľké tu bolo. Aby sme hľadali Pánových 
vyvolených. Tak, ako Izrael objavil Dávi-
da, ktorého verše dodnes radi počujeme 
a vidíme. Pozrite sa na ich rytmus, na ich 
nostalgiu a vzápätí neočakávaný výbuch 
entuziazmu v Pánovi. 

Chcime Pánovu cestu. Je dobrá? Je dob-
rá! Chcime vytvoriť atmosféru, v ktorej sa 
vytvorí a položí základ. Podchytiť našich 
Dávidov a vychovať ich, aby ich oči a uši 
boli veľké, a budú vidieť a počuť! Nechať 
rásť nové umenie Ducha. Ján hovorí, že 
vidí vzchádzať nový Jeruzalem. My uvidí-
me nové umenie, ktorého stredom je Pán. 

Vyhraďme si túžbu po novom. Po novej 
literatúre, po nových filmoch a hrách! 

Umenie je ako víno, musí dozrieť. Je 
ako zrno. Celú zimu sa ukrýva, a potom 
priniesie nové plody na úrodných poliach. 
Urobte viac ako doteraz. A uvidíte, čo 
všetko sa odrazu bude diať! Lavína sa vždy 
začína jedným malým zaklopaním!

Nútite ma opýtať sa, či film môže lega-
lizovať eutanáziu. Môže legalizovať drogy? 
Je taký nevtieravý, je to len a len príbeh.... 
Kto nás vytrhne z tohto zlého veku? Z veku, 
kde nevidíme pre oči a nepočujeme pre 
uši zaplnené hlukom posledných hitov. 
V akom pomere ste za ostatný mesiac videli 
negatívne javy v filmoch k tým filmom, 
ktoré sú len pozitívne? Do akej farby ste 
namočili oči, takú budú mať! Aby som sa 
vrátil k Vatikánu, jeden z jeho obyvateľov, 
Pavol VI., hovoril, že kresťana zabíja jeho 
vlastná nevedomosť.

Koľko ničotných filmov uvidíme, kým 
začneme rázne požadovať naše! Kto nám 
ho premietne, keď nemáme na to organizá-
ciu, databázu, kádre? Keď nemáme v sebe 
Ducha, ktorý by naplnil túto očividnú 
požiadavku. To, čo Duch teraz hovorí 
cirkvám. 

Je v nás mnoho horkosti. Nepochopené-
ho križiactva. Na boj proti nejakej relácii 
vieme vytvoriť širokú škálu protestných 
akcií. Koľko akcií vieme vytvoriť za nové 
umenie pre Krista a bratov? Cirkev nemá 
byť len miestom protestu proti svetu. Svetlo 
nie je opakom tmy, ale tma opakom svetla. 
Primárne potrebujeme nastaviť pozitivitu 
myslenia krokov. My nie sme proti svetu. 
My sme v prvom rade za Krista. 

Čím burlivejší protest, tým lepšie. Ho-
voria svojimi činmi niektorí medzi nami. 
Potom sa čudujú, keď komerčná televízia 
vytvorí prostredie, natočí s nimi reláciu, 
ktorá veci nakoniec poškodí. Vyvarujme 
sa hľadaniu rýchlych riešení.

Oveľa ťažšie je pokračovať ďalej a ďalej. 
Po neúspechoch a sklamaniach, či už ako 
tvorca, alebo konzument kresťanského 
umenia ísť ďalej. A som si istý, že toto je 
pole, kde Pán sľubuje novú tvorivú úrodu. 
Nemáme veľké oči ani nebudeme konku-
rovať. My chceme podľa možností vytvoriť 
to najlepšie, čo je v nás. Svedectvo tvorivé-
ho Ducha. Zaznamenať radosti a bolesti 
bratov, ponúknuť pohľad. Dokonca snáď 
radosť, ba humor do dní v údolí tieňov. 

Kto iný dokáže slobodne a bez škrupúl 
hovoriť o našich spoločenstvách, ak nie 
umenie v mnohých jeho podobách! Vyjde 
z nás a k nám sa zasa vráti! 

Týmto sa vraciame k myšlienkam z úvo-
du. Pozrite sa však, akú cestu sme prešli. Do 
Ríma a späť. Vrátili ste sa iní?

Martin Horňák

Nedeľa  29. júl

Ale keď videl silný vietor, naľakal 
sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, 
zachráň ma!“( Mt 14, 30) 

Dobrá správa: Boh rád používa 
slabých ľudí! 
Práve tak ako Petra, Boh chce 
dnes použiť aj teba. Peter vystúpil 
z loďky, vykročil po vode. Ale keď 
uvidel silný vietor, naľakal sa. Začal 
sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň 
ma!“ 
Všimni si tri veci:
1. Peter nebol na malom člne, bola 
to loď. Musel vyjsť z lode, ísť a stále 
ho mať na očiach, musel vytrvať.
2. Nikto nechodí bez zaváhania. 
Stále na teba útočia pochybnosti 
– Čo ak nebudú peniaze? Čo ak sa 
vráti choroba?
3. Božia moc je pre tých, ktorí 
klesajú. Počúvaj: „On dáva silu, uko-
nanému a bezmocnému dá veľkú 
zdatnosť“ (Iz 40, 29). Ak máš pocit, 
že sa dnes topíš, volaj k Ježišovi 
a On tu bude pre teba! 

Pondelok  30. júl

Ak sa hlása, že Kristus bol vzkriese-
ný z mŕtvych, akože niektorí z vás 
hovoria, že zmŕtvychvstania niet? 
(1 Kor 15, 12) 

Predstav si, že by si bol jedným 
z Ježišových učeníkov. Napríklad 
Peter. V piatok si videl, že tvojho 
učiteľa zabili pred tvojimi oča-
mi, a teraz je nedeľa. V tretí deň 
stojíš pred jeho prázdnym hrobom 
a rozprávaš sa s anjelom, ktorý ti 
hovorí, že Ježiš „vstal z hrobu, čiže 
vstal z mŕtvych“. Povieš si: super! 
Konečne to dáva všetko zmysel. 
„Syn človeka musí mnoho trpieť.... 
zabijú ho, ale on po troch dňoch 
vstane z mŕtvych.“ (Mk 8, 31)
Uvedomíš si, že sa to muselo stať. 
Vlastne toto bol dôvod, prečo Ježiš 
prišiel na svet. Jeho smrť bola sú-
časťou Božieho plánu na vyslobo-
denie ľudstva. 
Operácia sa podarila!
Skôr, než Ježiš zomrel a vstal 
z mŕtvych, boli sme pre naše zlé 
cesty odsúdení na smrť, no teraz, 
ak nasledujeme Ježiša, náš rozsu-
dok je život. Je zaujímavé, čomu 
všetkému musí uveriť neveriaci 
človek, aby neveril v Ježiša a Ježišo-
vi. Ak patríš Ježišovi, nedovoľ, aby 
ťa niekto vytrhol z jeho ruky.

na každý deň
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Veľkňazi počas oslavy, ktorú 
usporiadal Joachim, keď mala 
Mária jeden rok, jej žehnali: 

„Bože na výsostiach, zhliadni na toto 
dievča a daj jej svoje najväčšie požeh-
nanie, nad ktoré už nie je nič väčšie.“

Matka ju potom odniesla do jej 
nosidiel a nadojčila ju. A potom Anna 

zaspievala pieseň: „Budem spievať 
Pánovi, svojmu Bohu, lebo na mňa 
zhliadol a zbavil ma posmechu mo-
jich nepriateľov. Pán mi zveril plod 
svojej spravodlivosti, je jedinečný 
a mnohonásobný pred jeho tvárou. 
Kto odkáže synom Rubenovým, že 
Anna dojčí? Nech to počuje všetkých 
dvanásť kmeňov Izraela, nech počujú: 
Anna dojčí!“

Následne uložila dcérku na spánok 
a vrátila sa k hosťom, aby im posluho-
vala. Keď sa hostina skončila, vracali 
sa celí rozradostení a vzdávali vďaku 
Bohu Izraela.

Márii pribúdal deň za dňom, me-
siac za mesiacom. Keď mala dva 

roky, Joachim povedal: „Zaveďme ju 
do Pánovho chrámu, aby sme splnili 
náš sľub, ktorý sme mu dali, aby si ju 
nevzal sám a žiadny dar by potom od 
nás neprijal.“

„Počkajme, kým bude mať tri roky,“ 
hovorila Anna, „aby sa dievčaťu necne-
lo po otcovi a matke.“

„Tak počkáme,“ 
povedal Joachim.

Keď ju po troch 
rokoch dojčenia 
odstavila, vydali 
sa Joachim a jeho 
manželka Anna 
spoločne do Bo-
žieho chrámu, aby 
priniesli Pánovi 
obeť a odovzdali 
mu svoju dcéru.

„Zavolajte ži-
dovské dcéry bez 
poškvrny,“ pove-
dal Joachim, „nech 
každá zapáli po-
c h o d e ň  a  s t o j í 
s ohňom v ruke, 
aby sa moja dcé-
ra neobrátila späť 
a aby niečo neod-
viedlo jej srdce od 
Pánovho chrámu.“ 
Ony to tak urobili 
a takto došli až do 
chrámu.

M á r i u  p r i j a l 
kňaz ,  pobozka l 
ju a požehnal jej: 
„Pán vyzdvihol 
tvoje  meno pre 
všetky pokolenia. 

V tebe Pán na konci vekov ukáže 
synom Izraela svoje vyslobodenie.“ 
A postavili ju po dva a pol roku na 
zem, a to na tretí stupeň oltára. Pán 
Boh na ňu zoslal svoju milosť a jej 
nohy sa roztancovali. Na to rýchlo 
vystúpila po pätnástich schodoch do 
chrámu a vôbec sa neohliadla späť, ani 
nehľadala svojich rodičov, ako to robia 
deti. Všetci nad touto udalosťou strnuli 
úžasom, takže sa divili aj sami chrámo-
ví kňazi. Celý dom Izraela nachádzal 
potešenie v tomto dievčati.

Tu Anna naplnená Svätým Duchom 
pred zrakmi všetkých hovorila: „Pán, 
Boh zástupov, sa rozpamätal na svoje 
slovo a navštívil svoj ľud svojím svätým 

navštívením, aby pokoril národy, ktoré 
sa proti nám vzbúrili, a obrátil ich 
srdcia k sebe: otvoril svoje uši našim 
prosbám a zbavil nás útokov našich 
nepriateľov. Neplodná sa stala matkou 
a k potešeniu a radosti izraelského 
národa porodila. Pozrite, budem môcť 
obetovať dary Bohu a moji nepriatelia 
mi v tom nebudú môcť zabrániť. Nech 
Pán obráti ich srdcia ku mne a dá mi 
večnú radosť.“

Mária bola predmetom obdivu 
všetkých ľudí. Hoci mala iba tri roky, 
chodila dospelo, dokonalo hovorila 
a horlivo chválila Boha, takže ju člo-
vek nepovažoval za malé dievčatko, 
ale za veľkú. A v modlitbách bola taká 
vytrvalá, akoby mala tridsať rokov. Jej 
tvár žiarila ako sneh, takže sa jej dalo 
ťažko hľadieť do očí. Vytrvalo sa zao-
berala spracovaním vlny a všetko, čo 
už staré ženy nemohli urobiť, urobila 
ona v svojom mladom veku.

Mária si vytvorila taký poriadok, 
že od rána až do deviatej hodiny sa 
venovala modlitbe. Potom šesť hodín 
tkala látky. Od tretej hodiny zotrvávala 
v modlitbe, kým sa jej nezjavil 

Boží anjel, z ktorého ruky prijí-
mala pokrm. Stále sa zdokonaľovala 
v chválení Boha, kým nebola staršími 
dievčatami zdokonalená až tak, že ju 
žiadna nepredstihla v bdení a mod-
litbách, v poznaní múdrosti Božieho 
zákona, v pokore, vo vzdelaní, v speve 
Dávidových žalmov, v dobrote lásky, 
v bezúhonnosti čistoty a v doko-
nalosti vo všetkých cnostiach. Bola 
pokojná, stála, húževnatá a deň čo 
deň sa stále zdokonaľovala. Nikto ju 
nevidel rozhnevanú a nikto ju nikdy 
nepočul hrubo rozprávať. Každé jej 
slovo bolo plné lásky a v jej reči bolo 
možné poznať Božiu prítomnosť. Stále 
zotrvávala v modlitbách a rozjímala 
o Zákone. Starala sa aj o svoje spoloč-
níčky, aby niektorá z nich nezhrešila 
hoci iba jedným slovom, pri smiechu 
nezdvihla hlas, aby niektorá nebola ne-
spravodlivá alebo sa nechovala pyšne 
k svojim vrstovníčkam. Bez prestávky 
dobrorečila Bohu. Aby ani pri pozdra-
ve neprestávala chváliť Boha, namiesto 
pozdravu odpovedala: „Bohu vďaka.“ 
Pokrm, ktorý dostávala od kňazov, 
rozdeľovala chudobným. Často ju 
videli rozprávať sa s anjelmi, ktorí ju 
počúvali ako najbližší priatelia. Keď 
sa jej dotkol niekto nemocný, domov 
sa vrátil uzdravený.

spracoval Juraj Gradoš
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Otec Juraj,
som tehotná a všetci ma obskakujú 

tak, až je mi to nepríjemné. No na druhej 
strane mám strach, aby to neprijali zle 
a ja som zasa nebola braná ako normál-
ny člen rodiny. Ako mám postupovať?

Adriana

Milá Adriana,
v prvom rade blahoželám k požeh-

nanému stavu. Ľudia okolo teba majú 
strach – o teba i tvoje dieťa. A v tomto 
strachu a láske dokážu byť slepí. Preto 
je potrebné v pokoji a možno postupne 
dávať najavo, že niečo dokážeš aj sama 
a že ti to nie je „proti srsti“, ale naopak, 
máš možnosť realizovať sa. Hovor o tom, 
čo cítiš – že sa nudíš a cítiš neužitočná. No 
a pridaj prosbu, aby ťa nechali urobiť aj 
niečo pre nich. Časom sa situácia upokojí 
a bez zranení ostatných dosiahneš svoj 
cieľ. Nemá zmysel kričať a urážať, treba 
ísť cestou lásky a dialógu. Ak neskôr už 
nebudeš môcť vykonávať činnosti, ktoré 
teraz vládzeš, povedz im to rovnako, ale-
bo jednoducho daj najavo svoju únavu. 
Len slepý a do seba zahľadený človek by 
nevstal a neposlal ťa oddýchnuť si. 

o. Juraj

PS: „Lebo toto je naša chvála, svedectvo 
nášho svedomia, že sme žili na svete 
a zvlášť u vás v Božej jednoduchosti 
a úprimnosti; nie v telesnej múdrosti, ale 
v Božej milosti.“ (2 Kor 1, 12)

Dôstojný otče,
som už staršia pani a neraz cestujem 

autobusom v meste. Mladí ľudia sú však 
čím ďalej, tým menej ohľaduplní. A to 
nielen voči nám, starším, ale aj voči 
tehotným ženám a rodičom s malými 
deťmi. Už sa mi stalo, že som sa postavila 
ja, no nimi to ani nepohlo.

Helena

Milá Helena,
sám neraz cestujem autobusom MHD 

v Prešove spolu so svojimi deťmi, takže 
vidím spôsoby mladých ľudí. Odvrátená 
tvár, aby nevideli, že môžu niekomu po-
môcť. Ide rovnako o chlapcov i dievčatá. 
Neuvedomujú si, že o pár rokov budú oni 
odkázaní na úctu ostatných. Na druhej 
strane boli v autobuse aj prázdne miesta, 
no vedľa Rómov či ľudí nepríjemných 
na pohľad. Tam si starší človek nesadol, 
ale radšej stál, kým sa neuvoľnilo miesto 
inde. To isté sa týka aj rodičov s deťmi 
a iných skupín ľudí, ktorí si zaslúžia 
uvoľniť miesto. 

Nemôžeme nikoho nútiť, aby si sadol 
niekde, kde nechce. Ale rovnako nemož-
no niekoho nútiť uvoľniť miesto, ak je 
voľné miesto inde. 

Na druhej strane som vďačný všetkým, 
ktorí uvoľnili miesto mojim deťom, lebo 
sa ešte neudržia na nohách, keď musí 
autobus prudko zastaviť. A aj tým, ktorí 
ich nekritizujú, keď si v autobuse pospe-
vujú či iba otvoria ústa a narušia svojím 
zvonivým hlasom mĺkve ticho. 

Ešte veľa kilometrov musia najazdiť 
naše autobusy, kým sa naučíme úcte k člo-
veku, k životu i k sebe samému.

o. Juraj

PS: „Nech sa mi ústa naplnia tvojou osla-
vou a nech ťa velebím deň čo deň. Neodo-
žeň ma v čase staroby, neopusť ma, keď mi 
sily ochabnú.“ (Ž 71, 8 – 9)
„Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie, 
úrodní budú a plní sviežosti; a tak zves-
tujú, že Pán, moje útočisko, je spravodlivý 
a neprávosti v ňom niet.“ (Ž 92, 15 – 16)
______ ___________________________
Ak máte aj vy nejakú otázku alebo problém, 
môžete nám napísať a my vám na strán-
kach časopisu odpovieme. Svoje otázky 
zasielajte poštou na adresu redakcie:
     SLOVO, P.O.Box 204, 080 01 Prešov
alebo e-mailom na adresu:
     slovogrk@greckokat.sk

Utorok  31. júl

Zlé reči kazia dobré mravy. (1 Kor 
15, 33) 

Istý kazateľ hovorí: „Získaš 
neresti a čnosti svojich najbliž-
ších spolupracovníkov. Vôňa ich 
života preniká tvojím životom.“ 
Má pravdu! Môžeš si povedať, že 
zlá spoločnosť ti neublíži, alebo 
že tvoje dobro sa v nej neumaže. 
Z koho si robíš žarty? Ak si zobe-
rieš pár bielych rukavíc, pôjdeš do 
záhrady a vezmeš špinu, špina sa 
nestane rukavicou, ale rukavice 
budú určite špinavé. 
Zobuď sa! Jedovatý vzťah je ako 
zhubná bunka. Ak sa ponechá 
bez kontroly, oberie ťa o zdravie 
a možno aj o život. Cervantes, 
ktorý napísal knihu Don Quijote, 
povedal: „Povedz mi, akú máš 
spoločnosť a ja ti poviem, aký si.“ 
Pozri sa dnes na vplyv priateľov 
v tvojom živote. Oni ťa formujú 
a motivujú.
Ak vytrvalé kvapkanie vody do-
káže preraziť kameň, tak zlý vplyv 
priateľov ťa môže postupne úplne 
podlomiť. 
Ty však nie si kameň, môžeš sa 
pohnúť zo svojho miesta!

Streda  1. august

...lebo sa mi otvorili veľké a sľubné 
dvere; aj protivníkov je veľa. (1 Kor 
16, 9) 

Kedykoľvek sa rozhodneš urobiť 
niečo pre Boha, diabol urobí všet-
ko pre to, aby ťa zastavil. Pavol 
povedal, že Boh otvoril dvere 
príležitosti, ale existujú prekážky. 
Keď mal Dávid sedemnásť rokov, 
v jeho okolí ho poznali a videli 
ako obyčajného pastiera, no Boh 
v ňom videl nového kráľa pre svoj 
národ. Pre jeho vieru a poslušnosť 
Bohu sa stal kráľom, aj napriek 
veľkým nástrahám nepriateľa. 
Najskôr musel poraziť leva a med-
veďa, potom Goliáša, Filištíncov. 
Božie povolanie nie je bez preká-
žok. Ak sa má naplniť jedinečný 
Boží plán v tvojom živote, musíš 
prejsť cez protivníkov.
Jediné, čo Boh potrebuje, je 
človek, ktorý verí jeho slovu, stojí 
na jeho slove a vkročí do dverí, 
keď ich On otvorí. Dnes požiadaj 
Boha, aby ťa urobil takou osobou!

na každý deň

Jozef Tóth

Žalm 4
Hľa, preteká do mňa hudba všetkých svetov,

všetko má podobu anjelského spevu.
Kvety sú husľami, lúky cimbalmi,

vánky harfou neba, hviezdy gordonkami.
A búrky a more znejú ako basy

a v nich jak jasot, jak nárek i radosť
cvendžia a bubnujú silné ľudské hlasy.

Zo všetkých atómov, hviezd, skál
i mrakov

komponujem báseň
najväčších zázrakov.

A láska ľudí,
ktorej vždy je málo,
spieva ponad všetko
jak božské čembalo
a jak organ hromov

a jemné citary,
a ja dvíham ruky

na hore Sion
pri Božom oltári,

lebo viem, kto túto
báseň zložiť dal mi, 

preto jak sólista
s chórom tohto sveta
spievam Tvoje žalmy.

(zo zbierky básní 
Žalmy na rozhraní tisícročí)

listáreň slova
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Ako sa teda Jakub pripravil na 
stretnutie s Ezauom? Predo-
všetkým sa modlil k Pánovi 

a prosil ho o pomoc. Poslal mu dary, 
aby ho uzmieril. Pre krajný prípad začal 
robiť prípravy na vojnové stretnutie.

Čo žiadal Jakub v modlitbách od 
Pána? 

Obrátil sa k nemu slovami: „Viem, 
že tvoje prísľuby pomáhať mi závisia 
od toho, aké sú moje úmysly a konanie. 

Ale viem, že som neuskutočnil žiadne 
dobré skutky a nie som hodný vernosti 
a dobroty, ktorú si mi prejavil. Keď som 
prvýkrát prestúpil Jordán, bol som sám. 
Ale od tých čias si mi daroval rodinu. 
Ochráň ma pred Ezauom, a nech moje 
vyslobodenie bude znakom toho, že 
aj naďalej budeš zachraňovať mojich 
potomkov z rúk utláčateľov. V Tóre si 
prikázal, že ak zabíjame zviera, nesmie-
me súčasne zabiť matku a jej deti. Práve 
toto hrozí teraz mojej rodine: Ak nás 

Ezau napadne, môže zahubiť všetkých. 
Kto potom zostane, aby plnil prikázania 
svätej Tóry?“

Aby uzmieril Ezaua, pripravil Jakub 
štedré dary (zlato, striebro, šperky a iné 
drahocennosti, okrem toho desiatok 
zo svojho stáda). Prečo mu vyčlenil 
práve desiatu časť? Predpokladá sa, 
že dovtedy Jakub neplnil prikázanie 
maaser a nedával Pánovi desiatu časť 
zo všetkého svojho majetku. Preto ju 
musel darovať Ezauovi. Tak sa to deje 
stále. Ten, kto nedáva desiatky Pánovi, 
musí ich dať Ezauovi.

(Tradícia hovorí, že Pán určuje príjmy 
na nasledujúci rok na sviatok Roš Haš-
ana. Ak človek nedá desatinu z príjmov 
na Pánove účely, bude ich nútený utratiť 
na iné nečakané potreby).

Jakub vydal príkaz: „Rozdeľte stádo 
na niekoľko častí tak, aby ste darovali 
dobytok Ezauovi postupne – vždy vte-
dy, keď to bude najpotrebnejšie. Keď 
stretnete Ezaua a on sa vás spýta, komu 
stádo patrí, povedzte, že je to dar pri-
pravený preňho. A nezabudnite pridať: 
,A tvoj služobník ide za ním.’“ 

Jakubovo konanie bolo premyslené. 
Učí nás, ako máme postupovať pri 
stretnutí s neveriacimi a ako máme 
byť pripravení na každú ich otázku 
a skúšku.

Rabi Jehuda Anassi a rabi Jozef raz 
putovali do istého mesta, keď stretli neve-
riaceho človeka. Zo skúsenosti vedeli, že 
im iste položí známe otázky: kto ste, čím 
sa zaoberáte, kam idete a prečo a pod. 
Tak sa aj stalo. Na všetky jeho otázky 
odpovedali: „Sme židia, kupci, ideme do 
mesta kupovať pšenicu.“ Na prvú otázku 
odpovedali priamo, lebo nechceli skrývať 
svoje židovstvo. Na ďalšie už nechceli 
odpovedať úplne, ale nakoľko to bolo 
možné, snažili sa odpovedať pravdivo. 
Preto namiesto „štúdia Tóry“ použili pri-
rovnanie s prácou kupcov, keďže Tóra je 
ten najlepší tovar, ktorý môže žid získať. 
Keď povedali, že idú kupovať pšenicu, 
neklamali, lebo Tóra sa často prirovná-
va k chlebu. Rabi Jozef sa spýtal rabiho 
Jehudu: „Odkiaľ si vedel, že máme byť 
pripravení na otázky?“ „Naučil som sa 
to od Jakuba, ktorý sa dôkladne pripravil 
na stretnutie s Ezauom,“ odpovedal rabi 
Jehuda. 

 
preložila a upravila Valéria Juríčková

midraš

Jednou z najdôležitejších tém Starej 
zmluvy bol ustavičný odpad Izraela k po-
hanským bohom, zvlášť k bohyni Aštarte 
alebo „kráľovnej nebies“ (2 Kráľ 23,13; Jer  
44,17), pričom si zároveň Izreal zachoval aj 
Jahveho ako národné božstvo. To je dnes 
už historicky dokázaný fakt. V roku 1975 
izraelský archeológ Ze´ev Mešel objavil 
židovské kamenné džbány z doby proro-
kov, na ktorých bol nakreslený Jahve s Aš-
tartou. O desať rokov na to archeologička 
Jana Cahillová poskytla ďalšie dôkazy, 

že sa židia v tejto dobe ustavične vracali 
do pohanstva. Keď kopala na miestach, 
ktoré boli datované do doby kráľa Dávi-
da, objavila mnoho malých pohanských 
bôžikov (amuletov), ktoré Biblia nazýva 
terafím, ktorých Izraeliti vzývali spolu 
s Jahvem. Odtiaľto pochopíme Eliášovu 
kázeň v 1 Kr 18,21: „Až dokedy budete 
kuľhať na obe strany (= k obom bohom). 
Ak je Hospodin Bohom, nasledujte ho. Ak 
Baal, nasledujte toho.“ 

int

Jakub sa stretáva s E
zauom

 (stredoveká rytina). S
ním

ka: w
w

w
.w

els.net

Dôkazy odpadu starozákonného Izraela

Správa o Ezauovom vojnovom ťažení naľakala Jakuba. 
Hoci pamätal na Pánov prísľub chrániť ho, vedel aj to, že 
prísľub stratí platnosť, ak niekto v jeho tábore zhreší. Vte-
dy mu Pán nepríde na pomoc. Okrem toho sa bál, že Pán 
daruje víťazstvo Ezauovi za jeho zásluhy, lebo plnil priká-
zanie úcty k rodičom, ba celý čas žil v zemi Izrael. 

PRÍPRAVA NA STRETNUTIE
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Keď muž dosiahne dvadsať rokov, 
začína hľadať svoje miesto v spo-
ločnosti. Je to pre neho vzrušujúca 

doba, keď sa mení mnoho aspektov života. 
Väčšinu svojej životnej energie vkladá do 
budovania kariéry a – ak je ženatý – do 
manželstva. 

Začína si intenzívne uvedomovať breme-
no zaisťovania finančných potrieb rodiny
a môže chcieť pracovať desať až dvanásť 
hodín denne, aby zabezpečil to najlepšie 
pre milovanú rodinu. Niekedy prechádza 
jednou ťažkou skúškou za druhou v snahe 
uspokojiť svoju silnú potrebu po úspechu 
a finančnom zaistení svojej rodiny.

PRÁCA VERSUS VZŤAHY

Vo víre neúprosných starostí má muž 
málo času na svojich priateľov. Nie je čas 
udržiavať blízke vzťahy s vrstovníkmi 
ani rozvíjať vzťahy so staršími mužmi, 
ktorí by ho mohli podporovať v raste ako 
manžela a otca a boli by mu radcami, keď 
sa plaví rôznymi zákutiami svojej kariéry. 
V tomto období je energia mladého muža 
zameraná viac na naliehavé záležitosti než 
na vzťahy. 

Táto doba je pre mladého muža, bohu-
žiaľ, aj nebezpečná. Každý muž potrebuje 
blízke vzťahy s ostanými mužmi. Ak v ži-
vote mladého muža chýbajú, sú na obzore 
problémy. Prázdnota, ktorá pochádza zo 
vzťahu s otcom a ktorú pociťuje vo svojom 
vnútri, môže byť naplnená len vzťahmi 
s inými mužmi a s Bohom. 

POMÝLENÁ LIEČBA

Často sa však muž snaží zaceliť svoje 
mužské zranenia pomocou vzťahu so že-
nami, ale ženy túto hlbokú citovú potrebu 
uspokojiť nemôžu. Muž, ktorý zdieľa svoje 
hlboké pocity jedine so ženami, má buď 
citové problémy, alebo s nimi počíta do 
budúcnosti. Ak chce muž naplniť svoju ci-
tovú potrebu pomocou vzťahov so ženami, 
on, jeho manželstvo a jeho rodina budú 
trpieť. Toto životné obdobie je riskantné, 
pretože v tomto veku si väčšina mužov 
ešte neuvedomuje svoje synovské zranenia, 
a tak nemá spojenie so svojimi emóciami. 
Keď muž nie je v kontakte so svojimi 
pocitmi smútku, prázdnoty a straty, nie 
je schopný rozpoznať citové potreby ľudí 
okolo. V skutočnosti sa nemôže stotožniť 
s pocitmi druhej osoby alebo s tým, čím 
druhý prechádza, ak nemá pochopenie pre 

svoje vlastné hlboké pocity a nemá s nimi 
kontakt. Keďže rodinné vzťahy sú citovo 
dôverné, muž bez citového spojenia so 
sebou samým bude mať deštruktívny vplyv 
na svojich blízkych. 

Keď sa muž pokúša uzdraviť svoju hl-
bokú ranu pomocou vzťahu so ženami, 
namiesto liečivých vzťahov s mužmi, jeho 
manželstvo bude trpieť. Neexistuje spôsob, 
ako môže jeho manželstvo uniknúť niči-
vým dôsledkom jeho závislosti od citovo 
naplňujúcich vzťahov s inými ženami. Jeho 
deti, aj keď v omnoho menšej miere, budú 
trpieť tiež.

VZDIALENÝ MUŽOM  
A DYCHTIVÝ PO ŽENÁCH

Muž môže vyhľadávať citové puto so 
ženami. Mnoho mužov čoskoro zistí, že 
nemôžu zdieľať svoje zranenia, svoj strach 
či svoje obavy s otcom. Keď dospejú, 
neberú do úvahy ostatných mužov ako 
možný zdroj útechy či podpory. Keď cítia 
bolesť alebo majú problémy, ani na chvíľu 
nepremýšľajú nad tým, že by vyhľadali 
iných mužov. Pretože je nepríjemné a často 
depresívne čeliť hlbokému smútku a potý-
kať sa s citovou stratou utrpenou vo vzťahu 
s otcom, mnoho mužov sa s touto potrebou 
obracia na ženy. Považujú za omnoho prí-
jemnejšie prijímať porozumenie a starost-
livosť od ženy, než riskovať nadväzovanie 
blízkeho vzťahu s mužom. Muž sa s takou 
ženou dokonca ožení, pretože cíti, že mu 
naozaj rozumie a stojí o neho. Tým zaplní 
hlbokú citovú prázdnotu vo svojom vnút-
ri, ale taký vzťah so sebou nesie obrovské 
riziko. Pravdou je, že žena nemôže nikdy 
naplniť mužovu potrebu hlbokého, citovo 
otvoreného vzťahu s iným mužom. Keď 
sa muž ožení so ženou, pretože cíti jej 
pochopenie a starostlivosť, nakladá na ňu 
nesmierne nerealistické, v podstate ne-
možné očakávania. O niečo neskôr, keď si 
uvedomí, že jeho žena nereálne očakávania 
nesplnila, si nájde inú ženu, ktorá bude 
pôsobiť dojmom, že má pre neho väčšie 
pochopenie a viac o neho stojí. Prechádza 
životom a objavuje jednu ženu za druhou 
a od každej očakáva, že naplní potrebu, 
ktorú žiadna žena naplniť nemôže.

Milí muži aj ženy, ak túžime po zdra-
vých rodinách, zamyslime sa nad týmito 
skutočnosťami, odstráňme zo svojho života 
vzťahy, ktoré ho ničia a dovoľme Ježišovi, 
aby sa dotkol nášho vnútra a uzdravil ho.

Podľa knihy E. R. Henslina Otec a syn 
spracovali Anton a Alžbeta Pariľákovci

 lekáreň duše

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

Štvrtok  2. august

Preto vám hovorím: Vám sa Božie 
kráľovstvo vezme a dá sa národu, kto-
rý bude prinášať úrodu. (Mt 21, 43) 

Sv. Don Bosco hovorí: „V tomto ži-
vote stále pracujeme na spáse svo-
jej duše i iných duší.“ Dnešné slovo 
nadväzuje na podobenstvo o zlých 
vinohradníkoch. Boh z lásky k člo-
veku dal svojho Syna, aby aj teba 
zachránil. Skús sa teraz pozrieť ako 
vinohradník na ovocie svojho živo-
ta. Aký je tvoj každodenný postoj 
k Božiemu Synovi? Nezabudol si, 
na koho vinici pracuješ? 
Božie slovo hovorí: „...ak si teda 
dostal, čo sa chvasceš, ako by si 
nebol dostal?“ Nezabúdaj, že to, 
čo ti je zverené, má slúžiť nielen 
tebe. Boh bude vyžadovať počet 
z toho, čo ti zveril. On ťa nepozval 
budovať tvoje vlastné kráľovstvo. 
Ak sa nespamätáš a neopustíš 
sebecký prístup, môže sa ti stať, 
že Boh bude musieť nájsť iného, 
kto bude verne dávať Bohu, čo mu 
patrí. 
A to by bola škoda. 

Piatok  3. august

Veď Boží Syn Ježiš Kristus, ktorého 
sme u vás hlásali, ja, Silván a Timo-
tej, nebol aj „áno“, aj „nie“, v ňom 
bolo iba „áno“. (2 Kor 1, 19) 

Všetky prisľúbenia sú nám dané 
v Ježišovi Kristovi. Odpoveď na 
uskutočnenie prisľúbení, na to, 
čo Boh hovorí v svojom slove, je 
áno! Nie je tu nijaká pochybnosť 
o pravdivosti toho, čo hlásal a vyu-
čoval Ježiš. 
Nebuď si taký istý svojou pravdou, 
radšej čítaj Božie slovo a dovoľ 
Svätému Duchu, aby objasňoval 
Božiu pravdu aj v tvojom živote. 
Niektorí ľudia napríklad hovoria: 
„Prečo vo svete nie je spravodli-
vosť? Prečo sa môj syn neuzdra-
vil?“ Ak niečo nefunguje, pamätaj, 
že chyba nie je v Bohu! V ňom je 
len „áno“ na to, čo hovorí Božie 
slovo. Problém môže byť v neod-
pustení, horkosti, strachu, nevere, 
zotrvávaní v hriechu.
Je nerozumné pochybovať 
o Bohu. Najmä, ak si spoznal jeho 
dobrotu. On nikoho nepokúša, 
nepokúšaj ho teda ani ty. 
Posledné slovo aj tak bude patriť 
jemu!

na každý deň
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liturgický kalendár / august 2007

Streda 1. 8. – Vynesenie úctyhodných driev 
úctyhodného a životodarného Kríža. Siedmi 
svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona 
a starec Eleazar. Liturgické rúcho pôstnej farby. 
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti Krížu. Tvojmu 
Krížu. Začiatok pôstu Bohorodičky a trvá do sviatku 
Zosnutia Presvätej Bohorodičky. 1 Kor 16, 4 – 12, zač. 
165; Mt 21, 28 – 32, zač. 86 (radové); 1 Kor 1, 18 – 24, 
zač. 125; Jn 19, 6 – 11; 13 – 20; 25 – 28a; 30b – 35, 
zač. 60 (Krížu)
Štvrtok 2. 8. – Prenesenie pozostatkov svätého 
prvomučeníka a archidiakona Štefana. Liturgické 
rúcho červené. Každodenné antifóny. Menlivé časti 
zo služby mučeníkovi. 2 Kor 1, 1 – 7, zač. 167; Mt 21, 
43 – 46, zač. 88.
Piatok 3. 8. – Prepodobní otcovia Izák, Dalmat 
a Faust. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgické rúcho pôst-
nej farby. Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. 
2 Kor 1, 12 – 20, zač. 169; Mt 22, 23 – 33, zač. 91.
Sobota 4. 8. – Siedmi svätí mladíci z Efezu. Svätá 
prepodobná mučenica Eudokia. Liturgické rúcho 
svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty. 
Rim 15, 30 – 33, zač. 119; Mt 17, 24 – 18, 4, zač. 73.
Nedeľa 5. 8. – Desiata nedeľa po Päťdesiatnici. 
Obdobie pred sviatkom Premenenia nášho Pána 
Ježiša Krista. Svätý mučeník Eusignios. Radový 
hlas je prvý, evanjelium na utierni je desiate. Litur-
gické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Tropár 
z 1. hlasu a z obdobia pred sviatkom. Sláva: kondák 
z hlasu, I teraz: z obdobia pred sviatkom. Prokimen, 
aleluja a pričasten z hlasu. 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Mt 
17, 14 – 23a, zač. 72.
Pondelok 6. 8. – Sväté Premenenie nášho Pána, 
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Liturgické rúcho svet-
lé. Všetky menlivé časti sú z Premenenia. Myrovanie. 2 
Pt 1, 10 – 19, zač. 65; Mt 17, 1 – 9, zač. 70.
Utorok 7. 8. – Svätý prepodobný mučeník Domé-
cius. Liturgické rúcho svetlé. Do 13. 8. sú menlivé časti 
takto: Predobrazujúce antifóny. Vchod... Premenil si sa 
na hore... Ostatné zo sviatku Premenenia. 2 Kor 2, 14 
– 3, 3, zač. 172; Mt 23, 23 – 28, zač. 95.
Streda 8. 8. – Svätý Emilián Vyznávač, kyzický bis-
kup. 2 Kor 3, 4 – 11, zač. 173; Mt 23, 29 – 39, zač. 96.
Štvrtok 9. 8. – Svätý apoštol Matej. Liturgické rúcho 
svetlé. Predobrazujúce antifóny. Vchod:... Premenil si 
sa na hore... Tropár z Premenenia a Matejovi. Sláva: 
kondák Matejovi, I teraz: Premenenia. Prokimen, 
aleluja a pričasten Premenenia a Matejovi. Namiesto 
Dôstojné – Zvelebuj a irmos. 2 Kor 4, 1 – 6, zač. 175; 
Mt 24, 13 – 28, zač. 99 (radové); Sk 1, 12 – 17; 21 – 26, 
zač. 2; Lk 9, 1 – 6, zač. 40 (apoštolovi).
Piatok 10. 8. – Svätý mučeník a archidiakon Vavri-
nec. Zdržanlivosť od mäsa. 2 Kor 4, 13 – 18, zač. 177; 
Mt 24, 27 – 33; 42 – 51, zač. 100.
Sobota 11. 8. – Svätý mučeník Euplos. 1 Kor 1, 3 – 9, 
zač. 123; Mt 19, 3 – 12, zač. 78.
Nedeľa 12. 8. – Jedenásta nedeľa po Päťdesiatnici. 
Svätí mučeníci Fótios a Anikét. Radový hlas je druhý, 
evanjelium na utierni je jedenáste. Liturgické rúcho 
svetlé. Predobrazujúce antifóny. Vchod... Premenil si 
sa na hore... Tropár z 2. hlasu a z Premenenia. Sláva: 
kondák z hlasu, I teraz: z Premenenia. Prokimen, 
aleluja a pričasten z hlasu z Premenenia. Namiesto 
Dôstojné – Zvelebuj a irmos. 1 Kor 9, 2b – 12, zač. 141; 
Mt 18, 23 – 35, zač. 77.
Pondelok 13. 8. – V tento deň sa zakončuje sviatok 

Premenenia. Prepodobný otec Maxim Vyznávač. 2 
Kor 5, 10 – 15, zač. 179; Mk 1, 9 – 15, zač. 2.
Utorok 14. 8. – Obdobie pred sviatkom Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky. Sv. prorok Micheáš. Pre-
nesenie úctyhodných pozostatkov prepodobného 
otca Teodóza, pečerského igumena. Liturgické 
rúcho svetlé – modré. Predobrazujúce antifóny. Tropár 
z obdobia pred sviatkom a zo služby prepodobnému. 
Sláva: kondák zo služby prepodobnému, I teraz: z ob-
dobia pred sviatkom. Prokimen, aleluja a pričasten zo 
služby prepodobnému. 2 Kor 5, 15 – 21, zač. 180; Mk 
1, 16 – 22, zač. 3 (radové); Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; Mt 
11, 27 – 30, zač. 43 (prepod.).

Streda 15. 8 – Zosnutie našej presvätej Vládkyne, 
Bohorodičky Márie, vždy Panny. Prikázaný sviatok. 
Liturgické rúcho svetlé – modré. Predobrazujúce 
antifóny. Menlivé časti zo Zosnutia. Myrovanie. Flp 2, 
5 – 11, zač. 240; Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54.
Štvrtok 16. 8. – Prenesenie Rukou neutvoreného 
obrazu nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, 
to jest svätého plátna, z Edessy do Konštantíno-
pola. Svätý mučeník Diomédes. Liturgické rúcho 
svetlé. Antifóny predobrazujúce. Tropár z Prenesenia 
a zo Zosnutia. Sláva: kondák z Prenesenia, I teraz: zo 
Zosnutia. Prokimen, aleluja a pričasten z Prenesenia. 
Namiesto Dôstojné – Zvelebuj a irmos. 2 Kor 7, 1 – 10a, 
zač. 183; Mk 1, 29 – 35, zač. 5 (radové); Kol 1, 12 – 18, 
zač. 250 alebo 2 Kor 3, 4 – 11, zač. 173; Lk 9, 51 – 56; 
10, 22 – 24, zač. 48b (prenesenia).
Piatok 17. 8. – Svätý mučeník Myrón. Zdržanlivosť 
od mäsa. Liturgické rúcho svetlé – modré. Do 23. 8. sú 
menlivé časti takto: Predobrazujúce antifóny. Ostatné 
zo sviatku Zosnutia. 2 Kor 7, 10 – 16, zač. 184; Mk 2, 
18 – 22, zač. 9.
Sobota 18. 8. – Svätí mučeníci Flórus a Laurus. 1 Kor 
1, 26 – 29, zač. 125b; Mt 20, 29 – 34, zač. 82.
Nedeľa 19. 8. – Dvanásta nedeľa po Päťdesiatnici. 
Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci. 
Radový hlas je tretí, evanjelium na utierni je prvé. Litur-
gické rúcho svetlé – modré. Predobrazujúce antifóny. 
Tropár z 3. hlasu a zo Zosnutia. Sláva: kondák z hlasu, 
I teraz: zo Zosnutia. Prokimen, aleluja a pričasten 
z hlasu. Namiesto Dôstojné – Zvelebuj a irmos. 1 Kor 
15, 1 – 11, zač. 158; Mt 19, 16 – 26, zač. 79.
Pondelok 20. 8. – Svätý prorok Samuel. 2 Kor 8, 7 
– 15, zač. 186; Mk 3, 6 – 12, zač. 11.
Utorok 21. 8. – Svätý apoštol Tadeáš. Svätá mu-
čenica Bassa. 2 Kor 8, 16 – 9, 5, zač. 187; Mk 3, 13 

– 19, zač. 12.
Streda 22. 8. – Svätý mučeník Agatonik a spoloční-
ci. 2 Kor 9, 12 – 10, 7, zač. 189; Mk 3, 20 – 27, zač. 13.
Štvrtok 23. 8. – Svätý mučeník Lupus. Svätý hie-
romučeník Irenej, lyonský biskup. Zakončuje sa 
sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky. 2 Kor 10, 
7 – 19, zač. 190; Mk 3, 28 – 35, zač. 14.
Piatok 24. 8. – Svätý hieromučeník Eutychés. 
Zdržanlivosť od mäsa. Liturgické rúcho pôstnej farby. 
Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. 2 Kor 11, 
5 – 21a, zač. 192; Mk 4, 1 – 9, zač. 15.
Sobota 25. 8. – Blažený hieromučeník Metod 
Dominik, protoigumen michalovskej viceprovincie 
redemptoristov. Vrátenie pozostatkov svätého 
apoštola Bartolomeja. Svätý apoštol Títus. Liturgic-
ké rúcho červené. Predobrazujúce antifóny. Menlivé 
časti hieromučeníkovi Metodovi. 1 Kor 2, 6 – 9, zač. 
126; Mt 22, 15 – 22, zač. 90 (radové); 2 Tim 1, 8 – 18, zač. 
291; Mk 8, 34 – 9, 1, zač. 37 (hieromučeníkovi).
Nedeľa 26. 8. – Trinásta nedeľa po Päťdesiatnici. 
Svätí mučeníci Adrián a Natália. Radový hlas je 
štvrtý, evanjelium na utierni je druhé. Liturgické 
rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti 
zo 4. hlasu. 1 Kor 16, 13 – 24, zač. 166; Mt 21, 33 – 42, 
zač. 87.
Pondelok 27. 8. – Prepodobný otec Pimen. Litur-
gické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z pondelka. 2 Kor 12, 10 – 19, zač. 195; Mk 4, 10 
– 23, zač. 16.
Utorok 28. 8. – Prepodobný otec Mojžiš Etiópsky. 
Svätý otec Augustín, hipponský biskup. Svätý mu-
čeník Gebre Michal. V tento deň sa oslavuje zbor 
prepodobných pečerských otcov. Liturgické rúcho 
svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka. 2 
Kor 12, 20 – 13, 2, zač. 196; Mk 4, 24 – 34, zač. 17.

Streda 29. 8. – Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhod-
ného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa 
Jána. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgické rúcho pôstnej 
farby. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti o Sťatí. 
Sk 13, 25 – 33a, zač. 33; Mk 6, 14 – 30, zač. 24.
Štvrtok 30. 8. – Svätí otcovia Alexander, Ján a Pavol 
Nový, konštantínopolskí patriarchovia. Liturgické 
rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti 
zo štvrtka. Gal 1, 1 – 10; 1, 20 – 2, 5, zač. 198; Mk 5, 
1 – 20, zač. 19.
Piatok 31. 8. – Uloženie úctyhodného pásu našej 
presvätej Vládkyne a Bohorodičky. Zdržanlivosť od 
mäsa. Liturgické rúcho svetlé – modré. Predobrazujúce 
antifóny. Menlivé časti z Uloženia. Gal 2, 6 – 10, zač. 
201; Mk 5, 22 – 24. 35 – 43; 6, 1., zač. 20 (radové); Hebr 
9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54 
(Bohorodičke).

Vojtech Boháč
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Keď sme sa venovali Modlitbám 
nad ženou – rodičkou po štyrid-
siatich dňoch, akoby mimocho-

dom sme spomenuli aj vovedenie dieťaťa 
do chrámu, respektíve jeho uvedenie do 
cirkvi. Ide o posledný zo série obradov 
malého trebníka, ktoré bezprostredne 
súvisia s udelením svätých tajomstiev 
krstu a myropomazania.

V staroveku sa krst a myropomaza-
nie zvyčajne udeľovali počas bohoslu-
žieb slávených v noci z Veľkej soboty na 
Nedeľu Paschy. Máme na mysli dnešnú 
Veľkú večiereň s Božskou liturgiou 
svätého Bazila Veľkého. Kým v chráme 
čitatelia prednášali ľudu stanovené časti 
Starého zákona, v baptistériu (v samo-
statnom priestore určenom na tento 
zámer) sa udeľoval krst a myropomaza-
nie. Po dokončení týchto obradov boli 
novopokrstení ľudia, už odetí do bieleho 
rúcha, slávnostne vovedení do chrámu, 
aby sa spolu s ostatnými zúčastnili svoj-
ho prvého liturgického slávenia a pr-
výkrát prijali Eucharistiu. Ľud pritom 
spieval: „Ktorí ste v Krista pokrstení, 
Krista ste si obliekli. Aleluja.“

Keď sa rozšírilo krstenie detí, navyše 
mimo spomenutej nočnej bohoslužby, 
tento spôsob slávnostného uvedenia 
do cirkvi z praktických dôvodov viac 
neprichádzal do úvahy. Cirkvi kon-
štantínopolskej tradície preto zostavili 
obrad s podobným významom, ale 
určený pre dieťa.

Na základe uvedených skutočností 
sa stáva zrejmým zmysel uvedenia do 
cirkvi. Ide v prvom rade o predstavenie 
pokrsteného dieťaťa cirkevnému spolo-
čenstvu, v druhom rade o pripomenutie 
potreby prichádzať s ním od samotnej 
chvíle krstu na bohoslužby jeho cirkvi. 
Môže sa teda konať bezprostredne po 
svätom krste, ale môže sa konať aj tro-
cha neskôr, napríklad pred najbližšou 
nedeľnou liturgiou.

Kňaz berie pokrstené dieťa na ruky, 
pred dverami chrámu ním robí zna-
menie kríža a hovorí: „Boží služobník“ 
alebo „Božia služobníčka“ (pričom po-
vie meno) „sa uvádza do cirkvi v mene 
Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.“ 
Následne vstúpi s dieťaťom do zadných 
priestorov a povie: „Vstúpi do tvojho 
domu, pokloní sa pred tvojím svätým 

chrámom.“ Ide o modifikáciu Ž 5, 8
podľa gréckej Septuaginty. Potom prine-
sie pokrstené dieťa doprostred chrámu 
a povie to, čo prvýkrát, ale s dodatkom: 
„Uprostred cirkvi ťa bude ospevovať.“ 
Uvedený dodatok je modifikáciou Ž 21,
23b podľa gréckej Septuaginty. Vzápätí 
príde s dieťaťom až pred dvere svätyne 
a znova hovorí: „Boží služobník“ alebo 
„Božia služobníčka“ (pričom povie 
meno) „sa uvádza do cirkvi v mene 
Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.“ 
Po daných slovách kňaz hovorí to, čo 
kedysi povedal starec Simeon, keď na 
vlastné oči uvidel očakávaného Krista, 
ktorého ako malé dieťa priniesli rodičia 
do jeruzalemského chrámu (Lk 2, 29 
– 32): „Teraz prepustíš, Pane, svojho 
služobníka..., lebo moje oči videli... 
svetlo na osvietenie pohanov.“

Dôvod prítomnosti citovaného textu 
v  obrade uvedenia do cirkvi je jasný. 
Po prvé: keď kňaz hľadí na pokrstené 
dieťa, akoby hľadel na samého Krista, 
lebo je čisté a bez akejkoľvek poškvrny. 
Po druhé: obsahuje slovo „osvietenie“, 
ktoré je synonymom slova „krst“. 

Ak ide o chlapca, kňaz ho počas 
tohto hymnu uvádza do svätyne, ak 
ide o dievča, uvádza ho do cárskych 
dverí. V tejto odlišnosti netreba hľadať 
diskrimináciu žien, ale skôr narážku 
na skutočnosť, že chlapec raz môže byť 
uvedený do svätyne ako biskup, kňaz či 
diakon, prípadne ako poddiakon alebo 
čitateľ. Celý tento obrad pripomína 
putovanie, totiž putovanie k nebeskému 
Otcovi.

Kňaz potom položí dieťa k dverám 
svätyne, aby ho odtiaľ krstný rodič 
zodvihol, alebo ho odovzdá priamo do 
rúk krstného rodiča. Nasleduje pre-
pustenie, v ktorom sa spomína aj spra-
vodlivý starec Simeon. Význam úkonu 
položenia dieťaťa k dverám svätyne, na 
prvé počutie azda šokujúceho, je daný 
praxou starých Grékov a Rimanov. 
Ten, kto verejne zdvihol dieťa zo zeme, 
priznal rodičovstvo, spravidla otcov-
stvo. Ak teda krstní rodičia zdvihnú 
dieťa zo zeme, opätovne vyznávajú svoje 
duchovné príbuzenstvo s ním a odhod-
lanie plniť všetky záväzky, ktoré z neho 
vyplývajú.

Marcel Gajdoš

katechéza - malý trebník

Uvedenie 
dieťaťa
do cirkvi

Sobota  4. august

Prosím vás, bratia, pre nášho Pána Ježiša 
Krista a pre lásku Ducha, zápaste spolu 
so mnou v modlitbách za mňa u Boha, 
aby ma zachránil pred neveriacimi v Judei 
a aby moja služba Jeruzalemu bola milá 
svätým. Potom k vám prídem s radosťou, 
ak to bude Božia vôľa, a pookrejem s va-
mi. Boh pokoja nech je s vami všetkými. 
Amen. (Rim 15, 30 – 33) 

Už si sa ocitol v situácii, keď ťa druhý 
prosil o modlitbu a ty si mu povedal: 
„Dobre, budem sa za teba modliť“, ale 
o päť minút si na to zabudol? Apoštol 
Pavol prosí rímske cirkevné spoločen-
stvo, aby sa za neho modlilo a priho-
váralo pred nebeským Otcom. Aj ja ti 
chcem pripomenúť, aby si sa modlil. 
Dovoľ Bohu, aby použil tvoju modlitbu 
a cez tvoj príhovor menil srdcia ľudí, 
prihováraj sa za svoju rodinu, farnosť, 
priateľov, mládež, aby mohli a chceli 
slúžiť Ježišovi. 
V Jakubovom liste sa hovorí: „Veľa zmôže 
naliehavá modlitba spravodlivého.“ Pri-
hovárať sa za ľudí, ktorí odovzdali život 
Ježišovi, prináša vytváranie bratstva. 
Prihovárať sa za ľudí, ktorí Boha nepo-
znajú, vyžaduje vieru, ktorá hýbe Božím 
srdcom. Vidieť, ako Boh odpovedá na 
modlitby, je nádherné. 
Nechceš to zažívať aj ty? 

Nedeľa  5. august

Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko 
a poviete tomuto vrchu: „Prejdi odtiaľto 
ta!“ – prejde. A nič vám nebude nemožné. 
(Mt 17, 20 – 21) 

Aby si vo svojom živote uspel, musíš 
sa nutne naučiť dôverovať Bohu. On 
nechce len tvoju sebadôveru, ale dôveru 
v neho. Načúvaj, čo hovorí apoštol 
Pavol: „Všetko môžem v tom, ktorý ma 
posilňuje“(Flp 4, 13). 
Aj dnes budeš určite čeliť pokušeni-
am a problémom. Vstupuj do nich so 
sebadôverou, ale v prvom rade nech 
sú tvoje oči upreté na živého Boha. On 
jednoznačne chce, aby si mal v živote 
úspech, nie však bez tvojej obety a ne-
senia kríža. Maj pevnú vieru v Ježiša. On 
má moc hýbať tvojimi okolnosťami. Boh 
nechce, aby sme boli bábkami v rukách 
„osudu“, ale formuje nás vo viere, aby 
sme ňou premáhali svet. Veď predsa pla-
tí: Nič nie je nemožné tým, ktorí veria!
Prajem ti, aby si každý deň bol svedkom 
prenášania vrchov.

tím Pastoračného centra  
Rómov v Čičave

na každý deň
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Na spolok darovali
Cez daňové úrady rôzni platitelia dane darovali cez 
2% z dane spolu 5 378 Sk

Ďakujeme!

Naši jubilanti
V auguste 2007 si životné jubileum pripomínajú 
títo naši členovia:
50 rokov: Agáta Bunčíková zo Zbehňova, Marta Fe-
renčíková zo Sečoviec, František Havrila z Drienova, 
Mária Jurková z Kráľoviec, Valéria Lešková z Čičavy, 
Marián Lukáč z Nižného Hrabovca, Mária Ridošová 
z Dvorianok, Marta Rigasová z Košíc-Terasy, Mária 
Romanová z Novosadu, Helena Špilková zo Sačuro-
va, Kamila Vargová z Dvorianok
60 rokov: Ján Baka zo Šarišského Štiavnika, Ján 
Čabala z Giraltoviec, Anna Mičová z Vyšnej Olšavy, 
Štefánia Pavayová z Kazimíra, Mária Tomašková 
z Helcmanoviec
70 rokov: Michal Mikloš z Košíc-Terasy, Alžbeta 
Tirpáková z Veľkých Ozoroviec 
75 rokov: Sidónia Danková z Vranova-Čemerného, 
Mária Kišová z Vranova nad Topľou, Anna Papcunová 
zo Stredy nad Bodrogom 
80 rokov: Michal Savarij z Topole 
85 rokov: Juraj Dudič z Kuzmíc, František Fedák 
z Novosadu, Ján Genco z Bajan, Helena Hanuščinová 
zo Spišskej Novej Vsi, Mária Kasardová z Vranova-
-Lomnice, Mária Zebegneyová z Trhovíšť
90 rokov: Anna Tomková z Kusína

Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích 
milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!

Letná Evanjelizačná škola
Koinonie Ján Krstiteľ

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 ľud-
stva, ktorých dielo nezaniklo spolu s ich životom, 
ale naďalej žije a rastie. Každý život v sebe ukrýva 
tajomstvo. Pavlovo tajomstvo je jednoduché a ne-
nechal si ho pre seba. Cena: 1.900,-Sk

Informácie o kurzoch
Kontakt: Adresa: Koinonia Ján Krstiteľ – Evanjelizač-
ná 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 križovat-
ky 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.

Jozef Duda, farár farnosti Lukov, 11. august 1942 
– 65 rokov života; Gabriel Németh, assesor, na 

odpočinku v Košiciach – 10. august 1947 – 60 
rokov ordinácie.
Zo srdca otcom blahoželáme a želáme Mnohaja 
lita!

Maggdaléna Timurová, Sabinov, 30 Sk; Eva Tká-
čová, Dúbravka, 90 Sk; Milan Torma, Košice, 
30 Sk; Mária Uhlárová, Žakovce, 85 Sk; Ján Vasil, 
Sady nad Torysou, 5 Sk; Helena Vašková, Trebišov, 
10 Sk; Mgr. Tatiana Vilčeková, Ružomberok, 30 Sk; 
Mária Vojtková, Brezina, 100 Sk; Helena Vrabeľová, 
Korunková, 50 Sk; Bernardína Zajacová, Nacina 
Ves, 30 Sk; Michal Zambori, Košice, 20 Sk; Helena 
Zavacká, Ľubica, 30 Sk; MUDr. Juraj Zelník, Banská 
Bystrica, 90 Sk; Michal Zubko, Davidov, 130 Sk; 
veriaci obce Vlača, 1200 Sk; Koinonia Ján Krstiteľ, 
Prešov, 1000 Sk; veriaci z farnosti Petkovce, 500 Sk; 
veriaci z filiálky Zlatník, 100 Sk. 

Úprimná vďaka a Pán Boh zaplať!
Pokračovanie zoznamu darcov v budúcich číslach.

Srdečne Vás všetkých pozývame na naše 
najväčšie odpustové slávnosti:

KLOKOČOV
11. a 12. august 2007

ĽUTINA
18. a 19. august 2007

Bližšie informácie na farských úradoch

Cenník inzercie
- slovo (dátum) 3 Sk a fotografia a rámček 50 Sk;
- meno zvýrazňujeme zadarmo, predložky nepočí-
tame. Bližšie informácie: 051-75 62 668. 
Blahožeklanie kňazovi k okrúhlemu jubileu v nor-
málnom rozsahu je za dobrovoľný príspevok.

inzercia a oznamy

J u b i l e á  k ň a zov

Ko i n o n i a
Ján Krstiteľ, Prešov

S p o l o k 
sv. Cyrila a Metoda

Poz vá n k y

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

D a rova l i  n a  Sl ovo

WOBENZYM KRÉM
Trápi Vás zápalové ochorenie kĺbov, bolesti chrbta, 
svalov a pohybového aparátu? Trpíte športovými 
zraneniami? Nič nepomáha? Enzýmy už pomohli 
mnohým a navyše teraz sú v ponuke už aj vo 
forme krému! WOBEMZYM KRÉM je založený na 
najmodernejšej technológii zmesi systematicky 
pôsobiacich enzýmov, ktoré prenikajú hlboko ku 
kĺbom a do svalov a zabezpečujú okamžitú úľavu. 
Za cenu 399 Sk za 70 ml tubu zašleme na dobierku 
aj 1 kus. Pri objednávke 2 ks dostanete darček 
– Bielu kozmetickú vazelínu v hodnote 74 Sk 
zadarmo! Objednávajte telefonicky: 02/55571182 
alebo písomne: Regpharm, Koceľova 17, 821 08 
Bratislava.

INZERCIA

KNIHA NA LETO ZADARMO !!!
Objednajte si nový román Ladislava Fričovského: 
MIESTO PRE LÁSKU a my vám zadarmo pribalíme 
skutočný príbeh od gr.kat kanonika Viktora Sko-
rodenského – EXKOMUNIKOVANÝ. Cena knihy je 
150,-Sk. Farnostiam poskytujeme zľavy! 
Posielame na dobierku.
Tel./sms: 0905 412 322                 E-mail: ave@iol.sk
Produkčná dielňa AVE, Aténska 15, Košice, 040 13

INZERCIA

Koinonia Ján Krstiteľ vás pozýva 
na seminár

Vnútorné uzdrave-
nie pre rodinu

Motto: „Aby obrátil srdcia otcov 
k synom...“ (Lk 1, 17)

Mestská hala v Prešove
4.augusta 2007

Vstup voľný

Program:
09.00 Modlitba chvál
10.00 1. téma: Rodina
 – domov pre všetkých
 Modlitba
11.15 Prestávka
11.45 2. téma: Otec, mama a syn
 Modlitba
13.00 Prestávka – obed
14.00 Modlitba chvál
14.30 3. téma: Otec, mama
 a dcéra
 Modlitba
15.45 Prestávka
16.00 Svätá liturgia 
 4. téma: Ježiš – prameň
 zmierenia a uzdravenia
 Modlitba za uzdravenie
18.30 Záver
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JONATÁN

NEPREHLIADNI!

Bol synom kráľa Šaula a priateľom 
neskoršieho kráľa Dávida.

PRIATEĽ  BIBLICKÉ PRÍBEHY

BIBLICKÉ POSTAVY

detská stránka

- bdk -

Súťažná otázka:

Pomôcka:  2 Sam 31, 8 

Odpoveď pošli najneskôr 
do 5. augusta 2007.

Výhercu oceníme 
nálepkami a záložkou 
s biblickou postavou.  

Z  úspešných riešiteľov 
bude vylosovaný 

výherca 
zaujímavej odmeny.

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ

Ako sa volal vrch, na 
ktorom zahynul Jonatán 
spolu so svojím otcom 

Šaulom ?

Milé deti,
určite máte veľa priateľov. Dobrý 
priateľ sa nedá kúpiť v obchode.

Je to dar. Ak je naozaj dobrý, nieke-
dy pre nás znamená viac ako naša 
rodina. Veľké požehnanie a radosť 
zažíva ten, kto má aspoň jedného 

dobrého priateľa. 
No rovnako ťažké ako získať dobré-
ho priateľa je aj sám byť niekomu 

dobrým priateľom.

Keď sa Jonatán spriatelil s Dávidom, podaroval mu niekoľko 
vzácnych vecí. 
Úloha: 
Správne podľa návodu vyfar-
bi políčka. Odhalia ti Jonatá-
nove dary.

DARY

BIBLICKÉ PRÍBEHY

Správne odpovede z č. 13/ 2007:  Minisúťaž: Benjamín; Odpoveď: „Vypočuj hlas ľudu vo všetkom, čo 
ti povedia, veď nie tebou opovrhli, opovrhli mnou, aby som nekraľoval nad nimi ... Vypočuj  ich  hlas, 
ale dôrazne ich upozorni a vylož im kráľa, ktorý bude nad nimi kraľovať!“ Otec: Kis; Syn: Jonatán.

PRIATEĽPRIATEĽ  

- bdk -

1 svetlozelená
2 tmavozelená
3 sivá
4 tmavohnedá
5 svetlohnedá
6 žltá
7 svetlomodrá

Určite máš aj ty pria-
teľa, na ktorého sa 

môžeš spoľahnúť. Ak 
si mu ešte nepovedal, 
že je tvojím najlepším 
priateľom, určite na to 

nezabudni pri najbližšej 
príležitosti. Ak si pod-
ľa návodu vyrobíš aj 

záložku, môžeš mu ju 
podarovať.

Postup: Záložku podlep 
výkresom alebo fareb-
ným papierom. Doplň 
meno priateľa a svoj 
podpis na vyznačené 

miesto. Postavičky môžeš 
vyfarbiť.

Určite máš aj ty pria-

môžeš spoľahnúť. Ak 
si mu ešte nepovedal, 
že je tvojím najlepším 

NAJLEPŠÍ PRIATELIA

Jonatán mal syna, ktorého 
Dávid zachránil 

pred smrťou, keď Šaul 
a Jonatán zahynuli v boji.

Úloha: 
Poprehadzuj slabiky a zistíš 
meno Jonatánovho syna.

SYN

NAJLEPŠÍ
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PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
08.00 Program
08.05 Život bez predsudkov
 Nepotrebujú našu ľútosť, 

potrebujú pomoc...
08.30 Na koberčeku (11)
08.45 Štyri uhly pohľadu
09.00 Nočná univerzita
 P. Vojtěch Kodet
10.00 Rejkjavík
10.30 Octava dies 
11.00 Pro vita mundi
 s MUDr. Květoslavom Šiprom
11.40 Klaunský rozpr. kufrík
11.50 Z pokladov duše P
 Mons. Václav Malý
12.00 Anjel Pána
12.05 Pro vita mundi
 s Evou Langrovou
12.45 Premeny záhrady
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Po stopách Ježiša Krista 

Z ústrania do sveta (4/10)
16.35 Som šťastný, buďte aj vy!
 Príhovory Jána Pavla II. mladým
17.05 Za závojom
 Kuba
18.05 Život bez predsudkov
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
18.45 Reykjavík
19.15 2000 rokov kresťanstva 

(13/13)
20.00 Z pokladov duše 
20.05 Medzi nebom a zemou 

(3)
 Talkshow P. Mariána Gavendu
20.45 Čítame z kresťanských 

periodík
20.55 Pro vita mundi 
21.40 Na koberčeku (4)    
21.55 Nočná univerzita
 Juraj Vittek
23.00 Strážnica 2007
 Medzinárodný folklórny festival
00.30 Rejkjavík

08.00 Program
08.05 Highlight (24)
08.35 Medzi nebom a zemou 

(3)
09.15 Spojené arabské 

emiráty
09.45  Za závojom 
 Kuba
10.45 Atlas Charity
10.50 Poltón klub (5)
11.40 Klaunský rozpr. kufrík
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Longital 
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Otvorte nám dvere 

milosrdenstva
 Dokument o obnove pravosláv-

nej cirkvi v Rusku
16.35 Pro vita mundi 
 s MUDr. Květoslavom Šiprom
17.15 2000 rokov kresťanstva 

(13/13)
18.05 Detská televízia P
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
18.45 Štyri uhly pohľadu
 Práca s deťmi
19.00 Prírodné krásy Ameriky 

(3) P
20.00 Z pokladov duše
 Zamyslenie
20.05 Misijný magazín (4)
21.10 Otec Lang P
 Dokument 
21.30 Čítame z kresť. periodík
21.40 Lícheň
 Pútnické miesto v Poľsku
21.50 Za závojom Kuba
22.50 Octava dies  
23.20 2000 rokov kresťanstva 

(13/13)
00.05 Lumen (3)
00.35 Spojené arabské 

emiráty

08.00 Program
08.05 Karélia
 Putovanie  fínskou provinciou
08.35 Atlas Charity
08.40 Medzi neb. a zemou (3)
09.20 Hlbinami vesmíru
10.30 2000 rokov kresťan-

stva  R
11.55 Z pokladov duše P
 Mons. Jozef Baláž
12.00 Anjel Pána
12.05 Som šťastný, buďte aj vy!
    Príhovory Jána Pavla II. mladým
12.35 Otvorte nám dvere 

milosrdenstva
 Dokument o obnove Pravosláv-

nej cirkvi v Rusku
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Pro vita mundi
 s Evou Langrovou 
17.00 Nočná univerzita
 Juraj Vittek
17.40 Premeny záhrady
18.02 Highlight (24)
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
18.45 Úsmev v Paríži P
 Dokument
19.10 Pro vita mundi
 s MUDr. Květoslavom Šiprom
19.55 Z pokladov duše
 P. Jiří Šlégr 
20.00 Čítame z kresť. periodík
20.10 Poltón klub (7)
21.05 Je Boh mŕtvy, alebo 

živý a zdravý? P
21.35 Premeny záhrady
21.50 Atlas charity
 Dom pokojnej staroby v Hnojníku
21.55 Kostol svetla 
 Výtvarný dokument
22.05 Nočná univerzita
23.05 Otázniky na tému: 2000 

rokov kresťanstva R
00.25 Medzi neb. a zemou (3)

08.00 Program
08.05 Úsmev v Paríži
08.30 Detská televízia
09.00 Nočná univerzita
 Juraj Vittek
09.40 Štyri uhly pohľadu
 Práca s deťmi
10.00 Poltón klub (7)
10.55 Kostol svetla
 Výtvarný dokument
11.05  Premeny záhrady
11.20 Rejkjavík
11.40 Klaunský rozpr. kufrík
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Prírodné krásy Ameriky 

(3)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Prírodné krásy Ameriky 

(2)
17.05 Aj ja  rád pracujem
 O osobách s mentálnym postih-

nutím
17.30 Poltón klub (8) 
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
18.45 Štyri uhly pohľadu
 Práca s deťmi
19.05 Úsmev v Paríži
19.30 Octava dies
20.00 Z pokladov duše
20.05 Lumen 2000 (4)
20.35 Pro vita mundi P
 s P. Siostrzonkom
21.15 Aj ja  rád pracujem
21.45 Je Boh mŕtvy, alebo 

živý a zdravý? 
 Diskusná relácia 
22.15 Atlas charity 
22.30 Rejkjavík
23.00 Za závojom Kuba
00.00 Som šťastný, buďte aj vy!
 Príhovory Jána Pavla II. mladým
00.30 Pro vita mundi
 s Evou Langrovou

08.00 Program
08.05 Je Boh mŕtvy, alebo 

živý a zdravý?
 Diskusná relácia
08.35 Premeny záhrady
08.50 Lumen 2000 (4)
09.20 Misijný magazín (4)
10.20 Spojené arabské 

emiráty
 Cestopisný dokument 
10.50 Na koberčeku (4)
11.05 Aj ja  rád pracujem
 O osobách s mentálnym postih-

nutím
11.40 Klaunský rozpr. kufrík
11.50 Z pokladov duše
 P. Jíří Šlégr 
12.00 Anjel Pána
12.05 Ježíš – kráľovstvo bez 

hraníc (11) 
12.35 Premeny záhrady
12.50 Kostel svetla 
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Otázniky na tému: 2000 

rokov kresťanstva R
17.25 Je Boh mŕtvy, alebo 

živý a zdravý?
18.05 Úsmev v Paríži
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
18.45 Kostol svetla
 Výtvarný dokument 
18.55 Poltón klub (8)
20.00 Z pokladov duše
 P. Jiří Šlégr
20.05 Hubblov ďalekohľad
 Dokumentárny film  
21.35 Po stopách Ježiša Krista 

(4/10) 
22.05 Misijný magazín (4)
23.05 Lumen 2000 (4) 
23.35 Nočná univerzita 
00.15 Štyri uhly pohľadu
 Práca s deťmi
00.35 Octava dies

08.00 Program 
08.05 Život bez predsudkov
08.30 Na koberčeku 
08.45 Hľadači dobrých správ 
09.00 Učeníctvo trochu inak (3)
10.00 Stonehenge, Chichen, 

Dougga P 
10.30 Octava dies 
11.00 Pro vita mundi
11.40 Klaunský rozpr. kufrík 
 O vystatovačnom Kubovi 
11.50 Z pokladov duše P
12.00 Anjel Pána 
12.05 Pro vita mundi 

s Jardom Svobodom P
12.45 O slovanstve 

kardinál Tomáš Špidlík 
13.00 Vysielanie Rádia Proglas 
16.00 Program 
16.05 Po stopách Ježiša Krista 
 Zákon a láska (5/10) P
16.35 Choď a rob podobne P
17.05 Hitlerova kariéra (1) 
17.35 Hľadanie (1) 
18.05 Život bez predsudkov 
 Život ženy blažený 
18.35 Klaunský rozpr. kufrík 
 O šikovnej Jitke P
18.45 Stonehenge, Chichen, 

Dougga 
19.15 Nevyvážené rozhovory 
 Je Boh mŕtvy, živý a zdravý? (1) 
20.00 Z pokladov duše 
20.05 Medzi nebom a zemou 

(4) P
20.45 Čítame z kresť. periodík 
20.55 Pro vita mundi 

s P. Siosztroniekom 
21.40 Na koberčeku P
21.55 Večerná univerzita 
 Jozef Haľko P
23.00 Múzy majú mnoho tvárí 
 Záznam koncertu 
00.30 Stonehenge, Chichen, 

Dougga 

08.00 Program 
08.05 Highlight  (2) 
08.35 Medzi neb. a zemou (4)
09.15 Amman 
09.45 Hitlerova kariéra (1) 
10.15 Hľadanie (1) 
10.45 Atlas Charity 
 Hnojník – Dom pokojnej staroby 
10.50 Poltón klub (7) 
11.40 Klaunský rozpr. kufrík 
11.50 Z pokladov duše P
12.00 Anjel Pána 
12.05 Pocta Paganinimu 
 Koncert P
13.00 Vysielanie Rádia Proglas 
16.00 Program 
16.05 Úsmev v Paríži P
16.35 Pro vita mundi 

s P. Siosztroniekom 
17.15 Nevyvážené rozhovory 
 Je Boh mŕtvy, živý a zdravý? (1) 
17.45 O slovanstve

kardinál Tomáš Špidlík 
18.00 Program 
18.05 Baterka (1) 
18.35 Klaunský rozpr. kufrík 
 O kráse P
18.45 Hľadači dobrých správ 
 O pražskej diakonii 
19.00 Program 
19.05 Križovatky Miloša Boka 
19.30 Prír. zázraky Ameriky P
20.00 Z pokladov duše 
20.05 Misijný magazín (5) P
21.10 Cesty viery Tajina krstu P
21.30 Čítame z kresť. periodík 
21.40 Maribor – kostol svetla 
21.50 Hitlerova kariéra (1) 
22.20 Hľadanie (1) 
22.50 Octava dies 
23.20 Nevyvážené rozhovory 
 Je Boh mŕtvy, živý a zdravý? (1) 
23.50 Pro vita mundi 

s Jardom Svobodom P
00.30 Amman 

08.00 Program 
08.05 Spojené arabské 

emiráty P
08.35 Atlas Charity 
 Hnojník – Dom pokojnej staroby 
08.40 Medzi neb. a zemou (4) 
09.20 Pocta Paganinimu 
 Koncert 
10.20 Program 
10.30 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI. 
 Priamy prenos
11.55 Z pokladov duše P
12.00 Anjel Pána 
12.05 Choď a rob podobne 
12.35 Úsmev v Paríži 
13.00 Vysielanie Rádia Proglas 
16.05 Pro vita mundi 

s Jardom Svobodom 
17.00 Večerná univerzita 
 Jozef Haľko 
17.40 O slovanstve

kardinál Tomáš Špidlík 
18.00 Program 
18.02 AHA (1) P
18.35 Rozprávka o Mlsálkovi 
18.45 Povedz im Siyabonga P
19.10 Pro vita mundi 

s P. Siosztroniekom 
19.55 Z pokladov duše 
20.00 Čítame z kresť. periodík
20.10 Poltón klub (9) P
21.05 Nevyvážené rozhovory 
 15 rokov po rozvode – akí sme? 

(2) P
21.35 O slovanstve

kardinál Tomáš Špidlík 
21.50 Letný tábor pre ukra-

jinské deti P
21.55 Saleziánske hry P
22.05 Učeníctvo trochu inak 

(3) 
23.05 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI. R
00.25 Medzi neb. a zemou (4) 

08.00 Program 
08.05 Povedz im Siyabonga 
08.30 Detská televízia – júl 
09.00 Večerná univerzita 
09.40 Hľadači dobrých správ 
 O pražskej diakonii 
10.00 Poltón klub (9) 
10.55 Saleziánske hry 
11.05 Znojmo v špirálach 
11.20 Stonehenge, Chichen, 

Dougga 
11.40 Klaunský rozpr. kufrík 
 O kráse 
11.50 Z pokladov duše 
12.00 Anjel Pána 
12.05 Prír. zázraky Ameriky (3)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas 
16.00 Program 
16.05 Prírodné zázr. Ameriky 
17.05 Život bez predsudkov 
 Život ženy blažený 
17.30 Poltón klub (10) P
18.35 Klaunský rozpr. kufrík 
 O lenivej Lálinke P
18.45 Hľadači dobrých správ 
19.00 Program 
19.05 Povedz im Siyabonga 
19.30 Octava dies 
20.00 Z pokladov duše 
20.05 Lumen (5) P
20.35 Pro vita mundi P
21.15 Život bez predsudkov 
 Život ženy blažený 
21.45 Nevyvážené rozhovory 
 15 rokov po rozvode – akí sme? (2) 
22.15 Letný tábor pre ukra-

jinské deti P
22.20 Klipy 
22.30 Stonehenge, Chichen, 

Dougga 
23.00 Hitlerova kariéra (1) 
23.30 Hľadanie (1) 
00.00 Choď a rob podobne 
00.30 Pro vita mundi 

s Jardom Svobodom 

08.00 Program 
08.05 Nevyvážené rozhovory 
 15 rokov po rozvode – akí sme? 

(2) P
08.35 O slovanstve

kardinál Tomáš Špidlík 
08.50 Lumen (5) 
09.20 Misijný magazín (5) 
10.20 Amman 
10.50 Na koberčeku 
11.05 Život bez predsudkov 
 Život ženy blažený (4) 
11.40 Klaunský rozpr. kufrík 
 O lenivej Lálinke 
11.50 Z pokladov duše 
12.05 Ježišovo kráľovstvo 
 Animovaný príbeh (12) 
12.35 O slovanstve

kardinál Tomáš Špidlík 
12.50 Saleziánske hry 
13.00 Vysielanie Rádia Proglas 
16.05 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI. R
17.25 Nevyvážené rozhovory 
 15 rokov po rozvode – akí sme? 

(2)
17.55 Program 
18.05 Povedz im Siyabonga 
18.35 Klaunský rozpr. kufrík 
 O pracovitej Elenke P
18.45 Saleziánske hry 
18.55 Poltón klub (10) 
20.00 Z pokladov duše 
20.05 Hlbinami vesmíru 

– august P
21.35 Po stopách Ježiša Krista 
 Zákon a láska (5/10) 
22.05 Misijný magazín (5) 
23.05 Lumen (5) 
23.35 Večerná univerzita 
 Jozef Haľko 
00.15 Hľadači dobrých správ 
 O pražskej diakonii 
00.35 Octava dies
 Spravodajstvo z Vatikánu
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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 cm24 
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LUMENSOBOTA NEDEĽA
08.00 Program
08.04 Malý biblický príbeh 

(44) P
08.10 Highlight (24)
08.50 Ježiš – kráľovstvo bez 

hraníc (11)
09.15 Amman
 Cestopisný dokument
09.45 Čítame z kresťanských 

periodík P
09.55 Detská televízia
10.25 Poltón klub (8)
11.25 Po stopách Ježiša Krista 

(4/10)
11.45 Klaunský rozpr. kufrík
11.55 Malý bibl. príbeh (44)
12.05 Prírodné krásy Ameriky 

(3)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Križovatky Miloša Boka
16.30 Po stopách Ježiša Krista 

(4/10)  
17.00 Nočná univerzita
 P. Vojtěch Kodet
18.05 Highlight (25) P
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
18.45 O slovanstve

kardinál Tomáš Špidlík
19.00 Amman
19.30 Je život ženy blažený? P
20.00 Malý bibl. príbeh (44)
20.05 Curriculum vitae 

Okno do večnosti P
20.35 Hitlerova kariéra (1/5)
 Vojnový dokument
21.05 Hľadanie (1)
 Spiritualita Cirkvi adventistov 

siedmeho dňa
21.35 Úsmev v Paríži
 Dokument
22.00 Poltón klub (7)
22.55 Nočná univerzita
23.55 Za závojom
 Kuba

08.00 Program
08.04 Malý biblický príbeh 

(45) P
08.10 Highlight (25)
08.35 Na koberčeku (4)
08.50 Klaunský rozpr. kufrík
09.00 Hľadači dobrých správ
 O pražskej diakonii
09.15 Úsmev v Paríži
 Dokument
09.45 Pro vita mundi
 s P. Siostrzonkom
10.30 Som šťastný, buďte aj vy!
 Príhovory Jána Pavla II. mladým
11.00 Priamy prenos svätej 

omše z Charizmatickej 
konferencie 2007 v Brne

12.15 Pro vita mundi
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Úsmev v Paríži
16.35 Hlbinami vesmíru
17.35 Otec Lang
 Dokument
17.55 Malý bibl. príbeh (45)
18.00 Ježíš  – kráľovstvo bez 

hraníc (12) P
18.30 Curriculum vitae 

Okno do večnosti
19.00  Karélia
 Putovanie fínskou provinciou
19.30 Atlas charity
 Dom pokojnej staroby v Hnojníku
19.35 O slovanstve

kardinál Tomáš Špidlík
19.50 Čítame z kresť. periodík
20.00 Z pokladov duše
20.05 Octava dies (P)
20.35 Múzy majú mnohé 

tváre II.  Záznam koncertu
22.05 Čítame z kresť. periodík
22.25 Misijný magazín (4)
23.30 Som šťastný, buďte aj vy!
 Príhovory Jána Pavla II. mladým
00.00 Poltón klub (8)

08.00 Program 
08.04 Malý biblický príbeh 

(46) P
08.10 Highlight (2) 
08.50 Ježišovo kráľovstvo 
 Animovaný príbeh (12) 
09.15 Koloseum, Real Alca-

zár, Topkapi P
09.45 Čítame z kresťanských 

periodík P
09.55 Baterka (2) 
10.25 Poltón klub (10) 
11.25 Po stopách Ježiša Krista 
 Zákon a láska (5/10) 
11.45 Rozprávka o Mlsálkovi P
11.55 Malý bibl. príbeh (46) 
12.00 Duchovný klip 
12.05 Prírodné zázr. Ameriky 
 Národní park Redwood 
12.35 Lumen (5) 
13.00 Vysielanie Rádia Proglas 
16.00 Program 
16.05 Roky letia k anjelom 
 P. František Lízna, SJ P
16.30 Po stopách Ježiša Krista 
 Zákon a láska (5/10) 
17.00 Učeníctvo trochu inak (3) 
18.05 Highlight (3) P 
 Hudobná gospelová relácia
18.35 Rozprávka o Mlsálkovi 
18.45 Znojmo v špirálach P
19.00 Koloseum, Real Alca-

zár, Topkapi 
19.30 Život bez predsudkov 
 Mladí – starí (4) P
20.00 Malý bibl. príbeh (46) 
20.05 Curriculum vitae 

Babča generál P
20.35 Hitlerova kariéra (2) 
21.05 Hľadanie (2) P
21.35 Povedz im Siyabonga 
22.00 Poltón klub (9) 
22.55 Nočná univerzita 
 Boží zámer s človekom (5) P
23.55 Uholný kameň 

08.00 Program 
08.04 Malý biblický príbeh 

(47) P
08.10 Highlight (3) 
08.35 Na koberčeku 
08.50 Klaunský rozpr. kufrík 
 O pracovitej Elenke 
09.00 Premeny záhrad 

– august P
09.15 Povedz im Siyabonga 
09.45 Pro vita mundi 
10.30 Primičná svätá omša 

Blažeja Hejtmánka z Březí 
 Záznam P
11.45 Saleziánske hry 
11.53 Z pokladov duše 
11.55 Anjel Pána z Vatikánu 
 Priamy prenos
12.15 Nevyvážené rozhovory 
 15 rokov po rozvode – akí sme? (2) 
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program 
16.05 Povedz im Siyabonga 
16.35 Hlbinami vesmíru 

– august 
17.35 Cesty viery Tajina krstu 
17.55 Malý bibl. príbeh (47) 
18.00 Ježišovo kráľovstvo 
 Animovaný príbeh (13) P
18.30 Curriculum vitae 

Babča generál 
19.00 Spojené arabské 

emiráty 
19.30 Letný tábor pre ukra-

jinské deti 
19.35 Znojmo v špirálach 
19.50 Čítame z kresť. periodík 
20.00 Z pokladov duše 
20.05 Lebo sme Nemci P
20.35 Strážnice 2007 
 Záznam druhého koncertu P
22.05 Čítame z kresť. periodík 
22.25 Misijný magazín (5) 
23.30 Choď a rob podobne 
00.00 Poltón klub (10) 

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 re-
lácie (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 Infolu-
men II. 20.15 Rádio Vatikán 20.30 
Hlavná večerná relácia (Po – Štu-
dentské šapitó; Ut – Duchovný 
obzor; St – Lupa; Št – História 
a my; Pi – Úv hovor) 22.00 Večer-
ná 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

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

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

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 ná-
deje16.00 Piesne na želanie 17.30 
Infolumen I. 18.00 Emauzy 19.00 
Duchovné Svetielko 19.40 Mod-
litba posvätného ruženca 20.00 
Kresťanské noviny 20.15 Rádio 
Vatikán 20.30 Vešpery 21.00 Kar-
mel 23.00 Zamyslenie R 23.10 Pod 
Vankúš 23.30 Infolumen I. R

Vybrané relácie rádia Lumen:
22.7. – 11.00 Slávnostná svätá 

omša z Kostola svätého Mikuláša 
Mýrskeho – Domaniža; celebruje 
apoštolský nuncius Svätej stolice 
na Slovensku Jeho Excelencia 
Mons. Henryk Józef Nowacki

22.7. – 14.00 Rozhlasová hra – Po-
žehnaná medzi ženami (O sv. 
Anne a narodení Panny Márie)

24.7. – 20.30 Duchovný obzor 
– Večerná univerzita – Modlitba; 
hosť: páter Milan Bubák

29.7. – 10.30 Svätá omša z púte k 
blahoslavenej sestre Zdenke 
Schelingovej v Podunajských  
Biskupiciach

09.10 – Lumenáda – Pútnické 
miesta na Slovensku (Po – Pi) 

20.7. – Stropkov;  30.7. – Trna-
va;  1.8. – Buková Hôrka; 7.8. 
– Ľutina

 TV NOE: BATERKA
Televízny mesačník pre deti od 9 do 12 r., približujúci kresťanské 
hodnoty deťmi autenticky nielen prežívané, ale aj radostne činorodo 
uskutočňované. Program motivujúci k morálnej citlivosti, vnímavosti 
voči slabším, medzigeneračnému porozumeniu a zmysluplnej 
tvorivosti.

 TV NOE: MEDZI NEBOM A ZEMOU 
Diskusná relácia má 40 min formát, vysielaná ako dvojtýždenník. 
Moderátor si pozýva jedného hosťa a ich tematický rozhovor tvorí 
jednu reláciu. Hosťami relácie sú významné osobnosti náboženského 
a spoločenského života, ktorým sa nedostáva veľký priestor vo svet-
ských médiách napriek tomu, že sú nositeľmi hlbokého posolstva.

TV NOE: VEČERNÁ UNIVERZITA 
Obľúbený vzdelávací formát prináša prednášky známych osobností, 
teológov, historikov, novinárov… Myšlienky odborníkov tak môžu 
opustiť akademickú pôdu univerzít a zavítať prostredníctvom 
televíznej obrazovky do všetkých domácností. Diváci sa stávajú 
zároveň študentmi a príjemnou formou získavajú nové poznatky 
a vedomosti z rôznych oblastí života.

TV LUX

Rádio Slovensko: Po – Pi 05.20 Ranné zamyslenie; St – 19.35 Ekuména 
vo svete; Št – 19.35 Rádio Vatikán; Pi – 02.45 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; 15.50 Z duše R;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/)
22.07.2007 – Evanjelické služby Božie z Brezovej pod Bradlom
29.07.2007 – Bohoslužby  Apoštolskej cirkvi z Bratislavy
05.08.2007 – Rímskokatolícka svätá omša z Kostola Svätej rodiny v 

Bratislave –  Petržalke

Z duše (Ne – 07.55 / Rádio Regina)
22.07.2007 – Daniela Komárová: Striebro naše rodinné
29.07.2007 – Daniel Pastirčák: Čas, ktorý žijeme

Cesty (So – 20.05; St – 23.05 R /Rádio Regina/; Ne – 21.05 R /Rádio 
Slovensko/)

21.07.2007 – Náboženské spektrum (A. Brillová)
28.07.2007 – Júlové aktivity evanjelikov (P. Gabriš)

SLOVENSKÝ ROZHLAS

STV 1
21.07. (sobota) 15.25 Slováci v Amerike – dokumentárny film R; 16.00 

Svedectvo – autentický príbeh matky jedného z finalistov súťaže Super 
Star – pani Bažíkovej.

22.07. (nedeľa) 16.45 Básnik Pavol Ušák Oliva – dokumentárny film R; 
20.00 Moja misia – Poštárska telenovela – Pred bytovkami v róm-
skej osade Poštárka je celý deň živo. Len o piatej večer sa ulice úplne 
vyprázdnia. Ide telenovela „Medzi láskou a nenávisťou“. Práca Petra 
Bešényeiho je ako telenovela – nemá konca kraja. Už 15 rokov sa snaží 
Rómov na Poštárke vytrhnúť z pasivity. Výsledky sú malé, ale predsa: 
prví študenti zmaturovali, v škôlke pracujú rómske asistentky, chalani 
nedávno vyhrali futbalový turnaj... R

28.07. (sobota) 20.00 Svedectvo – skutočný príbeh mladého muža, 
ktorého z drogovej závislosti vyliečila viera v Boha. 

29.07. (nedeľa) 16.10 Eduard Nécsey – dokumentárny film o nitrian-
skom biskupovi R; 20.05 Moja misia – Anjeli – Príbeh o smrti a nádeji. 
Sestra Františka Olexová pracuje v centre pre deti zomierajúce na AIDS. 
Aby deti smrť ľahšie prijali, rozprávajú im sestry príbeh o anjeloch. Vraj 
Ježiško potreboval nového anjela a tak si vybral jedno z ich detí. Aby bola 
„story“ o anjeloch dôveryhodnejšia, oblečú sestry zomierajúce dieťa do 
bielej košieľky a na hruď mu pripnú symbol AIDS - červenú stužku. R

04.08. (sobota) 16.00 Svedectvo R
05.08. (nedeľa) 16.35 Karol Kuzmány – dokumentárny film R; 17.05 

Matej Bel z Očovej R; 20.05 Moja misia – Medzi nebom a zemou 
– Bernard Kulha - obyčajný farár v obyčajnej bolívijskej dedine. Oslava 
života, vína, dobrého jedla, dobrých vzťahov... R

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA

Zmena programu vyhradená. Program dodávaný jednotlivými redakciami.
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Pomôcky:
Nali, Avon, 
Rasch, Io

Myslená línia 
pohybu

1. časť 
tajničky

Vyhynutý 
peruánsky 

Indián
Neobsiata Tiež

Autor:
 V. Komanický,

Humenné
Krmná repa Hrdzavosti Usilovnosť

Japonská 
lovkyňa 

perál

Východo-
slovenské 
okresné 
mesto

Hlinená krča-
hu podobná 

nádoba

Neveľmi

3. časť 
tajničky

Pretože

Domácke 
mužské 
meno

Objavila

Zelenina 
s buľvou

Kód ruštiny
Atlét

Vezmi si!
Piezoel. kryšt. 

jednotka

slovo
Odpočívajú Obdobie 

prvohôr
Time Dynam. 

Terrestrial
Citoslovce 

žiaľu

Imitovalo 
zvuk hodín

Bodavý 
hmyz

Znížený 
tón „e“

4. časť 
tajničky A

EČ Trenčína

Značka 
argónu

Značka 
staršieho

Mesto v Togu Starať sa
Orania Rýchlo, 

po nemecky

slovo
Jupiterov 

mesiac 10 m x 10 m Obyvateľ 
Indie

Kráčalo Úhor, 
po nemecky

Mužské 
meno

Driapal

Značka 
kozmetiky

Klub 
dôchodcov

Zvieracia 
noha Uťala

Chyba 2. časť 
tajničky

Legenda: ADAM, ALBA, AMEN, ANJEL, ÁBEL, 
ÁRON, BLUD, BRAT, CELIBÁT, DUŠA, EFEZ, ELIÁŠ, 
ELIZEUS, ENOCH, HLAS, HRIECH, HROB, HROM, 
CHARIZMA, CHRÁM, IHLA, INRI, IZÁK, JERUZALEM, 
KAFARNAUM, KAIN, KALICH, KVAS, LIEK, LIST, LI-
TÁNIE, LONO, LORETO, MIER, NAIM, NEBO, OBAL, 
OBETA, OFERA, OMŠA, OPÁT, OSUD, POKÁNIE, 
SABAT, SAMARITÁN, SION, SĽUB, SNEM, SOKOL, 
STUHA, TALMUD, TÓRA, UMENIE, VEŽA, ZRNO.
Tajničku osemsmerovky tvorí 29 nevyškrtaných 
písmen. Autor: Marek Pataky. 
Výherca za jún:
MuDr. Juraj Zelník z Banskej Bystrice

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

OSEMSMEROVKA

Odpoveď Ježiša Krista apoštolom: ... (tajnička)
relax

1. Koľko spravodlivých muselo byť v So-
dome a Gomore, aby ich Pán nezničil?

2. Aký živočích zvestoval Noemovi, že 
ustala potopa?

3. Aké označenie dal Ježiš bratom Jaku-
bovi a Jánovi pri ustanovovaní Dvanás-
tich?

4. Aké biskupské heslo si zvolil košický 
exarcha vladyka Milan?

5. Aké slová má vo svojom erbe prešov-
ský emeritný biskup Ján Hirka?

6. Ako nazývame zavrhovanie uctieva-
nia obrazov svätých a ich ničenie?

7. Akým názvom sa označuje povolenie 
na tlač cirkevných spisov, kníh, novín 
a pod.?

test Slova

Odpovede: 10 (Gn 18, 32 ); 2. holubica (Gn 8, 11 ); 
3. Boanerges – Synovia hromu (Mk 3, 17); 4. „Hľa, 
tvoja matka!“ (Jn 19, 27 ); 5. Pokoj a milosrdenstvo 
pod ochranou Márie; 6. ikonoklazmus; 7. Imprimatur, 
smie byť vytlačené
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Snímka titulnej strany: Svätý Otec Benedikt XI. a vladyka Milan Chautur, CSsR (archív vladyku Milana)

 „Peťko, ako to, že máš zablatené 
topánky? Veď vonku nie je blato.“
„Ale je, mami, je. Len ho treba nájsť.“

 „Mama, volala si ma?“ 

„Nie.“
„Oco, ty si ma volal?“ 
„Nie.“
„Dobre, tak to sformulujem ináč. To 
dnes nebudeme vôbec nič jesť?“

Je pravda, že farizeji sú pokračovateľmi učenia 
proroka Ezdráša?
ÁNO, JE. V Ezdrášovom diele pokračovali učitelia, ktorí chceli zvládnuť text aj 
učenie Zákona do najmenších detailov (ich duchovní potomkovia sa v Novom 
zákone nazývajú zákonníci). Okruh tých, ktorí sa snažili ich zásady dôkladne 
dodržiavať, sa rozširoval. Volali sa chasidi – Boží verní. Za hasmonejovskej doby 
však došlo k rozkolu, keď sa prívrženci tohto učenia rozštiepili na saducejov 
a farizejov. Napriek tomu, že farizeji mali v tom čase veľkú podporu ľudu, po 
rozdelení ich podpora rapídne klesala. Saduceji si udržali svoje postavenie počas 
vlády hasmonejovských kráľov. Ale farizeji sa spolčili so Seleukovcami, proti 
ktorým Hasmonejovci bojovali za nezávislosť Judska. Výsledkom tohto spojenia 
bola porážka farizejov a Seleukovcov judským kráľom a 800 ukrižovaných 
odporcov. Nakoniec však farizeji zvíťazili, lebo ako jediní prežili pád Jeruzalema, 
a tak od konca 2. storočia sa judaizmus a učenie farizejov stávajú totožnými.

Juraj Gradoš

Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, reštaurova-
nie oltárov, ikonostasov, obrazov, sôch a zlátenie. Oprava 
a ladenie organov. Pokrývanie striech a veží. Ponúkame 
zľavu, stopercentnú kvalitu a dlhoročnú záruku. 

Tel.: 035/ 659 31 39, 0905 – 389 162; www.reart.szm.sk
INZERCIA
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PODNIKÁTE ALEBO VEDIETE FIRMU 
A CHCETE SPROPAGOVAŤ SVOJE 

SLUŽBY ALEBO VÝROBKY?
PONÚKAME VÁM TÚTO MOŽNOSŤ V SLOVE

V rámci propagácie si môžete vybrať z viacerých spôsobov:

1. RIADKOVÁ INZERCIA
Cenník riadkovej inzercie nájdete na strane 22. Pri viacnásobnom opakovaní 
(aspoň 3x) ponúkame zľavy. Možnosť zvýrazniť časť textu, či vložiť malý 
obrázok alebo logo firmy.

2. ČIERNOBIELA INZERCIA
Táto možnosť vás privedie priamo na stránky, ktoré čitatelia čítajú. Avšak 
pri výbere formátu je potrebné rešpektovať sadzbu časopisu a voľné miesto. 
Pri realizácii grafického návrhu u nás máte možnosť mať za 50% príplatok 
aj doplnkovú farbu. Pri celostranovej inzercii (str. 20) možnosť výberu 
doplnkovej farby. Cena inzercie: celá strana ČB: 3.000 Sk, 1/2 strany ČB: 
1.800 Sk, 1/4 strany ČB: 1.000 Sk.

3. PLNOFAREBNÁ INZERCIA
V roku 2007 na túto inzerciu máme vyhradený iba priestor 1/4 strany, 
ktorý práve sledujete. Jeho cena je 2.000 Sk. Avšak pre budúci rok hľadáme 
záujemcov nielen o sporadickú inzerciu na posledných dvoch stranách 
časopisu, ale aj na zmluvnú inzerciu na celý rok. V prípade tejto inzercie sú 
ceny: celá strana: 3.500 Sk, 1/2 strany ČB: 2.000 Sk, 1/4 strany ČB: 1.200 Sk.

Viac na sefredaktor@greckokat.sk, 0911 812289  
alebo SLOVO, Hlavná 1, P.O.Box 204, 080 01 Prešov

IKONOPISECKÁ DIELŇA 
ARCHANJELA RAFAELA

Ladislav Németh
www.ikona.sk Martinčekova 10
e-mail: dielna@ikona.sk 821 09 Bratislava

SIMPLY CLEVER

Š-AUTOSERVIS:
Vranov n. T.
Hronského 1115
Tel. �.: 057/44 247 45
0907 888 108

Humenné
Mierová 99
Tel. �.: 057/775 03 42 
0903 445 263

Stropkov
Požiarnická 5
Tel. �.: 054/742 26 50 
0903 233 503

Bardejov
Priemyselná 20
Tel. �.: 054/472 84 56
0903 470 470

Svidník
Duklianska 1
Tel. �.: 054/7520864
0903 745 745

www.s-autoservis.sk

V prípade záujmu Vaše ojazdené auto vykúpime a jeho hodnotu odrátame od ceny nového vozidla Škoda.
15 ROKOV S VAMI A PRE VÁS!

ŠkodaFabia Combi
za cenu “krátkej Fabie”
od 234 990,- Sk* 

*cena platí pri kúpe na leasing



Nám. slobody 1786, Vranov n. T.
Tel.: 057/4421119; 4885930-1
Mob.: 0903 631166, 0904 641166
e-mail: vascomp@mail.t-mobile.sk

Vybavenie pre existujúce historické 
a nové zvony od 5 kg do 15 ton

Elektrické moderné bezkontaktné pohony zvonov 
s lineárnymi motormi, riadené elektronickými digi-
tálnymi jednotkami bez sprostredkujúceho prevodu, 
imitujúce klasické ručné zvonenie. 
Technické vybavenie zvonov
Srdce zvonov kované klasické, dubové jarmá zvonov, 
prípadne oceľové žiarovo zinkované.
Zvonové stolice drevené, oceľové alebo kombinované, 
zvonové konštrukcie. 
Spínanie zvonenia týždenné alebo dátumové s DCF 
alebo GPS, pohrebné zvonenie, liturgie, liturgické 
sviatky. Diaľkové ovládanie zvonov.
Statické a dynamické posudky zvonových stolíc, 
veží a konštrukcií, návrhy riešení.
Zvonkohry s digitálnym a manuálnym ovládaním, 
vrátane konštrukcie.
Vežové hodiny: motorový centrálny alebo jednot-
livý pohon pre 1 – 4 číselníky do priemeru číselníka 
5 metrov s elektronickým riadením chodu, vrátane 
rádiového signálu DCF, prípadne satelitného GPS, 
akustické odbíjanie času na zvony a gongy.
Nové bronzové výtvarne riešené ladené zvony 
zvonárskej dielne rodiny Dytrychovcov so zárukou 
15 rokov.
Záruka na elektrické pohony 3 a 5 rokov, na tech-
nické vybavenie 5 a 10 rokov, na lineárne motory 10 
rokov.
Do dnešného dňa sme realizovali montáže 4248 zvo-
nov od 10 kg do 9,6 ton, z toho 624 zvonov na lineárne 
motory. Z celkového počtu realizácií sme uskutočnili 
32% na Slovensku, 60% v ČR a zvyšok v Ukrajine, 
Rakúsku, SRN, dodávky do ruského Jakutska, americ-
kej Nevady, Japonska a Austrálie. 
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Firma, ktorá má srdce

Rýchly
internet
už od 299 Sk 
mesačne
na celý rok!

Aktivujte si Rýchly internet so zľavou!
 Rýchly Rýchly Rýchly
 internet 2 internet 10 internet 20
Aktivačný poplatok  299  299  299
Mesačný poplatok
s viazanosťou 599  999  1 899
Mesačný poplatok
s viazanosťou po zľave 300 Sk 299  699  1 599
Voľný objem dát  2 GB  10 GB  20 GB
Spoplatňovanie nad
rámec voľného objemu
dát (každý začatý GB) 299/1 GB  299/1 GB  299/1 GB
Modem  990/1*  1  1
Dátová karta  990/1*  1 1
Ponuka zľavneného mesačného poplatku s viazanosťou platí do 31. 7. 2007 pri aktivácii služby 
Rýchly internet a podpise Zmluvy o pripojení s viazanosťou na 24 alebo 36 mesiacov. Zľava 300 Sk 
(bez DPH) z mesačného poplatku platí pre zákazníkov, ktorí si kúpia Dátovú kartu pre notebook 
alebo Modem pre stolový počítač (koncové zariadenia Flash-OFDM). Túto ponuku nie je možné 
počas jej poskytovania kombinovať a využívať súčasne s akoukoľvek inou akciovou ponukou.
Výška mesačného poplatku platí pri aktivácii služby Rýchly internet s viazanosťou na 24 alebo 36 
mesiacov. Ceny sú uvedené v Sk a bez DPH. Ceny modemu a dátovej karty sú uvedené v Sk a s DPH. 
* Cena za modem a dátovú kartu platí pri podpise Zmluvy o pripojení s viazanosťou na 24 

mesiacov/cena za modem a dátovú kartu platí pri podpise Zmluvy o pripojení s viazanosťou na 
36 mesiacov. Cena 1 Sk za modem a dátovú kartu pri aktivácii programu Rýchly internet 10 alebo 
20 platí pri podpise Zmluvy o pripojení s viazanosťou na 24 alebo 36 mesiacov. Ak ste zákazníkom 
iných operátorov, cena za modem alebo dátovú kartu pri aktivácii programu Rýchly internet 2 
s viazanosťou na 24 mesiacov bude 1 990 Sk.

Linka Služby zákazníkom 12345  www.t-mobile.sk
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